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 چکیده

های هادی های پیشنهادی در طرحی بهینه کاربریابیمکانهای روستایی، عدم در سکونتگاه هاینابهنجارمشکالت و  ازجمله هدف:

یابی به توسعه عدم دست تیدرنهاوری پایین و ساز استفاده با بهرهها زمینهیابی نامناسب کاربریمکان کهینحوبهروستایی است، 

های پیشنهادی در طرح هادی و تأثیر آن بر توسعه و عمران یابی کاربریی موضوع مکانخواهد شد. هدف از این تحقیق، بررس

 روستایی در شهرستان بجنورد است.

 ایکتابخانه اطالعات گردآوری روش تحلیلی است و -روش توصیفی ازنظرهدف کاربردی و  ازنظرروش تحقیق در این مطالعه  روش:

ی و همبستگو استنباطی )تحلیل عاملی،  معیار( انحراف توصیفی )میانگین، آمارصورت به هم تاطالعا لیوتحلهیتجز و روش میدانی و

نفر از مسؤولین شهرستانی و مدیران اجرایی تعدادی از روستاهای شهرستان مورد  91است. برای این منظور  گرفته رگرسیون( صورت

 پرسش قرار گرفتند.

وری و کالبدی به ی، رفاه و امید به آینده، بهرهطیمحستیزدهد که عوامل ملی نشان مینتایج پژوهش بر اساس تحلیل عا ها:یافته

در ادامه با استفاده از  اند.ها بیشترین تأثیر را بر توسعه و عمران روستایی داشتهدرصد واریانس 9/3و  7/3، 9/3، 44ترتیب با تبیین 

ل عاملی، پنج عامل تأثیر مثبتی را بر توسعه و عمران روستایی نشان دادند ، از بین هشت عامل مستخرج از تحلیگامبهگامرگرسیون 

بیشترین تغییرات توسعه و عمران  222/1و  939/1، 414/1آینده به ترتیب با  که سه متغیر اجتماعی، تناسب کاربری و رفاه و امید به

 نمایند.روستایی را تبیین می

ی هایکاربری بهینه ابیمکانی هادی روستایی به هاطرحکه در طی اجرای  شودیمبنابراین، پیشنهاد  راهکارهای عملی:

ها در توسعه و عمران یابی بهینه کاربریپیشنهادی توجه فراوان شود و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد مرتبط با ابعاد اثرات مکان

یی کاراموجب ارتقاء  تیدرنهاروستاییان افزایش یابد و  یابی پرهیز شود تا میزان رضایتکالبدی به مکان صرفاًروستایی از نگاهی 

 های روستایی گردد.ی هادی در سکونتگاههاطرح

 .ی، کالبدی، اجتماعی، توسعه پایدار، سودآوری، بجنوردابیمکان :هاواژهکلید

                                                           
 :نویسندة مسؤول .Email: anabestani@um.ac.ir 
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 مقدمه .1
 . طرح مسئله1. 1

انسان و جلوه  شتیو معی از استقرار اژهیوروستانشینی شکل 

 شیوبکمی است که با نظامی و اجتماعاز حیات اقتصادی  بارزی

 گاهیو جا نقش پایدار در طی قرون متمادی دوام یافته است.

ی در اسیو سروستا در فرایندهای توسعه اقتصادی، اجتماعی 

ی امدهایو پالمللی ی، ملی و بینامنطقهمقیاس محلی، 

اینده، رشد ی مناطق روستایی چون فقر، نابرابری فزافتگینتوسعه

نواحی  موجب توجه جدی به رهیو غبیکاری  سریع جمعیت

نقوی و است )آن بر توسعه شهری گردیده  و تقدمروستایی 

ی هادههدر طول  کهچنان(. هم 49، صص. 4931پورطاهری، 

تغییرات بسیار زیادی  روستاها() ییاروپای شهرهای هاحومهاخیر 

 نیچنهمامکانات کشاورزی، نوآوری در  آالتنیماشرا در 

)کانو، گارزون و  اندداشتهتغییرات جمعیت شناختی در پی 

 ترینبیشاز  نیچنهم(. 94-47، صص. 2149، 4سانچزسوتو

در نواحی روستایی راهی برای حفاظت از اشتغال، تنوع  هاچالش

ی اجتماعی و فرهنگی قدیمی در هاارزش نیچنهمزیستی و 

سعه در اروپا در طی سی سال کنار تمام تغییرهاست. سیاست تو

ی در یک چارچوب سازگار و منسجم رسیده اتوسعهگذشته به 

 (.239-237، صص. 2144، 2صالح، النا و خلیلاست )

کالبدی سکونتگاه  یزیراخیر، توجه به برنامه یهادر سال

وضعیت سازگاری بین  نیترمنظور یافتن مطلوبروستایی به

ها و نهادهای دستور کار سازمان فضا و جامعه به نفع جامعه، در

روستایی قرارگرفته است. بر این اساس تمامی  یتوسعه

منظور منسجم، اندیشیده و منظمی که به یهاتیفعال

محیط کالبدی سکونتگاه روستایی انجام  یو بهساز یدهسازمان

شده است تا زمینه و بستر واقع زانیربرنامه دیمورد تأک ردیپذیم

روستایی فراهم  یهاکالبدی سکونتگاه یتوسعهمناسبی برای 

برای این منظور، در پیش گرفتن رویکردی مناسب برای  آید.

ها کالبدی سکونتگاه روستایی، شناخت ضرورت یتوسعه

کالبدی در  داریجانبه و پاو امکانات توسعه همه هاتیمحدود

توسعه  یهااستینیز رویکردها و س روستایی و یهاعرصه

 ای یافته است.بر توسعه کالبدی، اولویت ویژه دیبا تأک روستایی

کاربری  ریزی هدف مدیریت خردمندانه فضا ودر این نوع برنامه

دهی مطلوب ریزی کالبدی به سامانبرنامه. بهینه اراضی است

برای توسعه  ازیموردنفرهنگی  های اقتصادی، اجتماعی وفعالیت

های هینه فضا به فعالیتحاصل آن تخصیص ب پردازد ودر فضا می

ریزی کالبدی، هدایت کالبد هدف عمده برنامه. مختلف است

محیط انسانی در جهت مطلوب و تنظیم بهسازی محیط فیزیکی 

 (444-424، صص. 4933استعالجی و یوردخانی، است )انسان 

بررسی عناصر کالبدی یکی از مقوالتی است که جغرافیدانان 

اهداف سیاسی، . بی با آن سروکار دارندیاریزان در مکانو برنامه

یابی های مکاناقتصادی، اجتماعی کشور تأثیر مستقیم در اولویت

 های توسعه وخواهند داشت، ضوابط کلی در رابطه با برنامه

ریزی کشور در پنج حوزه تعیین گردیده اهداف و نظام برنامه

و ترین آن مسائل کالبدی طرح )فیزیکی است که اولین و مهم

که انتخاب محل تأثیرات عمیقی در  . ازآنجاهست( فضایی

 قاً یدقبایست موفقیت و بقای یک طرح دارند لذا کلیه ضوابط می

گذاری شده و در شناسایی و در رابطه با یکدیگر ارزیابی و ارزش

کار، قاسمی و گندم) مورد توجه و محاسبه قرار گیرند مدتکوتاه

 (.37-412، صص. 4932

که همانند  کندیمرزش زمین در روستا ایجاب اهمیت و ا

ی کمیاب تلقی شود و در مصرف آن نهایت ادهیپدشهرها، زمین 

پس از تعیین  هایکاربریی به عمل آید. توزیع زمین بین جوصرفه

. در این شودیمی زمین انجام هایکاربرمیزان نیاز به انواع 

رفتن مصرف های زمین با در نظر گیابی کاربریمرحله، مکان

بهینه و درست زمین از اهمیت زیادی برخوردار است )عنابستانی 

( که این امر در روستاهای 43الف، ص. -4939و جوانشیری،

 ازجملهشهرستان بجنورد نیز از اهمیت باالیی برخوردار است و 

ی این شهرستان هاسکونتگاهیی که در هاینابهنجارمسائل و 

یابی و نقش آن در اهمیت مکانعدم آگاهی از  شودیممالحظه 

ی از آگاهعدم  نیچنهمی روستایی و هاسکونتگاهتوسعه و عمران 

به  کهیدرصورتو  باشدیمیابی ابعاد قابل بررسی در جریان مکان

آن سنجیده  ترقیدقیابی توجه شود و ابعاد اهمیت و نقش مکان

 نیچنهمو  از زمین تردرستیابی سبب استفاده شوند، مکان

 نیچنهمی هادی روستایی و هاطرحیی کاراسبب افزایش 

بنابراین سؤال اصلی در تحقیق ؛ گرددیمرضایت بیشتر مردم 

های پیشنهادی در یابی بهینه کاربریحاضر این است که مکان

برای  های هادی روستایی به چه میزان بستری مناسبطرح

 آورد؟میهای روستایی فراهم توسعه و عمران را در سکونتگاه

 . پیشینۀ نظری تحقیق2. 1
مند و نظام صورتبهنخستین پژوهشی که با این رویکرد 

های مختلف با ی به روستاها در زمینهرسانخدمات باهدف

همکاری مهندسین مشاور پارتیا، در زمینه توسعه استان 
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بوده است. در این سند با توجه به  4944خراسان در سال 

سه سطح اصلی برای مراکز مجهز  عوامل طبیعی و انسانی،

های ابتدایی، حد واسط و مرکزی روستایی شامل دهکده

یی در این زمینه انجام هاپژوهشپیشنهاد شده است. در ادامه 

(، 4932) یریجوانش: عنابستانی و هاآنشده است که از جمله 

با هدف توسعه مناسب بافت فیزیکی در  یابیمکاندر مبحث 

تایی با مطالعه موردی در روستاهای ی روسهاسکونتگاه

 4از بین روستاهای نمونه، فقط شهرستان خواف معتقدند که 

توسعه  جهتسیجاوند  روستای مهرآباد، برآباد، سده و

منطبق با پهنه کامالً مناسب و مناسب  ،پیشنهادی طرح هادی

رستمی و نتیجه پژوهش  برای توسعه آتی روستاها هستند.

در  هایکاربریابی ا موضوع واکاوی مکان( ب4932) یعلمیرزا 

حاکی از های هادی روستایی در شهرستان گنبدکاووس طرح

در  هاییابی انواع کاربرآن است که ضوابط مربوط به مکان

هادی روستایی رعایت شده اّما در مرحله  یهامرحله تهیه طرح

پیشنهاد شده،  یهایابیها، بخش عمده مکاناجرای این طرح

( به 4937) یدیسعهم چنین عباس  ت نگردیده است.رعای

ی روستایی هاسکونتگاهیابی معیارهای مکان بررسی برخی

 انیاسد. دهستانی اردکانی، تاج، سرکارگر اردکانی و اندپرداخته

یابی بهینه مراکز خدمات روستایی با ( در مبحث مکان4931)

ی بر با مطالعه مورد اسیآیجو  ازدورسنجشاستفاده از 

 GISروش از با استفاده  دهستان عقدا به این نتیجه رسیدند که

در صورت تغییر پارامترهای محیطی نسبت به تعیین  توانیم

پور سجادی و پارسیجدید در زمان کوتاه اقدام نمود.  یهامکان

یابی مسکن و اثرات آن بر الگوهای ( به بررسی مکان4932)

( به 4931) یجرجانی و توسعه شهری و قرخلو، داودی، زند

یابی مناطق بهینه توسعه فیزیکی شهر بابلسر بر مبنای مکان

و مخفی، رونیاسی، سبحان اردکانی  اندپرداختهشاخص طبیعی 

ی مناطق مستعد توسعه ابیمکان( به 4934و بالبانیان )

. از دیگر موارد کار اندپرداختهگردشگری در شهرستان همدان 

ای تحت بی شریفی و همکارانش در مقالهیاشده در زمینه مکان

 با استفاده از آبادخرمیابی فضاهای ورزشی در شهر عنوان مکان

GIS ( در 4931مقدم )است و کیاورز مقدم و کیاورز  پرداخته

یابی مراکز فرهنگی با استفاده از پژوهشی تحت عنوان مکان

با یابی مراکز فرهنگی سیستم اطالعات مکانی، به بررسی مکان

و شریفی، معروفی و سورانی  اندپرداخته GISاستفاده از 

یابی فضاهای سبز شهری ی تحت عنوان مکانامقاله( در 4934)

( GISو سیستم اطالعات جغرافیایی ) AHP با استفاده از مدل

اشنویه( به بررسی فضاهای سبز شهری و  شهر )نمونه موردی:

 پرداخته است. GIS و AHPبا استفاده از مدل  هاآنیابی مکان

دهد که آمده از این تحقیقات نشان می به دستنتایج 

های مختلف و از ها با استفاده از روشیابی بهینه کاربریمکان

مراتبی با توجه به خصوصیات ویژه آن جمله تحلیل سلسله

ای کاربرد ی منطقهزیربرنامهتواند در بررسی موضوعات می

تحقیقات قبلی کمتر به بحث تأثیر مطلوبی داشته باشد، اما در 

ها بر توسعه و عمران روستایی پرداخته شده یابی کاربریمکان

با استفاده از تجارب قبلی  بنابراین، در تحقیق حاضر،؛ است

های یابی کاربریمکان آثار لیوتحلهیتجزمرتبط با این کار به 

های هادی در توسعه و عمران روستایی از چند دیدگاه طرح

در روستاهای مورد مطالعه و  ارشناسان و مدیران روستایی()ک

 ها، پرداخته خواهد شد.ی این شاخصبندتیاولو

 شناسی تحقیق. روش2
 قلمرو جغرافیایی تحقیق .1. 2

شهرستان بجنورد در شمال شرقی کشور و در شمال غربی 

استان خراسان و شهر مشهد قرار دارد که از شمال به رشته 

داغ و از جنوب به ارتفاعات آالداغ و قورخود ی کپه اکوهه

 44درجه و  47دقیقه تا  47درجه و  42محدود گردیده و بین 

 47درجه و  93دقیقه تا  44درجه و  97دقیقه طول شرقی و 

دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است. این شهرستان از شمال به 

کیلومتر مرز مشترك(، از شرق به  421کشور ترکمنستان )

ی اسفراین و هاشهرستانستان شیروان، از جنوب به شهر

جاجرم و از غرب به شهرستان مانه و سملقان و استان گلستان 

محدود است. شهرستان بجنورد بر اساس سرشماری سال 

نفر جمعیت   217432بوده که تعداد  924324ی دارا 4931

. که جمعیت اندساکننفر در روستاها  443224شهری و 

درصد از کل جمعیت شهرستان را شامل   49.92روستایی 

ی دارای سکنه آباد 229این شهرستان دارای  نیچنهم، شودیم

 (.4932)سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی،  باشدیم

ها در یابی کاربریاز آن جایی که نیاز به ارزیابی مکان 

شد لذا تصمیم بر ریزی طرح احساس میروستاها در افق برنامه

د تا روستاهایی انتخاب شود که دارای طرح بازنگری آن ش

برای یک  معموالًهایی هستند که های بازنگری طرحطرح باشند.

گردند، پس از طی این ساله تهیه می 41مدت زمانی معین 

ی هایبررسباشد تا ضمن امکان زمان، طرح نیازمند بازنگری می
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آن  اتاطالع و چگونگی تحقق پیشنهادهای طرح، ازیموردن

؛ شودیمشده و در صورت نیاز پیشنهادهای جدید ارائه  روزبه

و به همین  اجراشدهروستای این شهرستان  7این طرح در  که

 .اندشدهخاطر برای این پژوهش انتخاب 

 
  موردمطالعهموقعیت منطقه  -1شکل 

 .4939مأخذ: استانداری خراسان شمالی، 

 روش تحقیق .2. 2
مقاله بر اساس هدف کاربردی و بر  روش تحقیق در این 

تحلیلی است. مبانی تئوریک آن بر -اساس ماهیت، توصیفی

با  و ی انجام گرفته استاکتابخانهاساس مطالعات اسنادی، 

 91میان  تکمیل پرسشنامه نظر بهمورد  یهامحلمراجعه به 

 نیچنهمنفر از مسئولین بنیاد مسکن شهرستان بجنورد و 

ستاهای مذکور پرداخته شده است. برای مدیران اجرایی رو

 29از  یابی بر توسعه و عمران روستاهاتبیین اثرات مکان

های اقتصادی، کالبدی، اجتماعی، شاخص در حوزه

ی زندگی روستاییان استفاده گردید. سپس با کمک طیمحستیز

 هاشاخصو سنجش این  یازدهیامتطیف لیکرت نسبت به 

عاملی )که یکی از فاده از روش تحلیلاقدام شد. در ادامه با است

بطوریکه بر روابط  باشدیم هایریگاندازهی بهینه کردن هاراه

 باشندیمکه در حقیقت ابزار سنجش  هااسیمقبین متغیرها و 

که  هاپرسشنامهنتایج  به کنترل کیفیت نیچنهماستوار است و 

 ( اینردیگیمدامنه وسیعی از موضوعات مختلف را در بر 

ها به هشت عامل اصلی و زیر معیارهای آن تبدیل گویه

یا جهت پی بردن به  9از روش تحلیل عاملی .انددهیگرد

ها از داده یایک پدیده یا تلخیص مجموعه ییربنایمتغیرهای ز

های اولیه برای تحلیل عاملی، ماتریس شود. دادهاستفاده می

های وابسته همبستگی بین متغیرها است. تحلیل عاملی، متغیر

ندارد. موارد استفاده تحلیل عاملی را به دو  یاشدهنییاز قبل تع

توان تقسیم کرد: مقاصد اکتشافی و مقاصد دسته کلی می

سال  411خستین کار درباره تحلیل عاملی حدود ن. یدییتأ

( صورت 4341) 4پیش توسط روانشناسی به نام چارلز اسپیرمن

ن روش شناخته شده است. ای« پدر»گرفت، که به گونه کلی 

را « محورهای اصلی»(، روش 4314) 4بعد از او کارل پیرسن

 یتر( آن را به گونه کامل4399) 2پیشنهاد کرد و هتلینگ

بسیاری از کارهای نخستین در تحلیل عاملی، یعنی . توسعه داد

، به کاربرد مدل اسپیرمن در 4391تا  4311 یهادر طول سال

و بررسی شرایط مناسب برای استفاده  بسیاری از مسایل عملی

از آن مدل اختصاص یافته است. در طول این دوره، عالوه بر 

خود اسپیرمن، دانشمندان دیگری مانند سیریل برت، کارل 

 یهاهلیزینگر، ترومن کلی، کارل پیرسن و گادفری تامسون، کمک

 اند.شایانی به ادبیات تحلیل عاملی کرده

ی آماری انتگرالی در هاروشی از روش تحلیل عاملی به یک

مباحث اجتماعی، بهداشت، زیستی و گاهی اوقات علوم فیزیکی 

ی اانهیرای فناوری هاشرفتیپدر پی  نیچنهم تبدیل شده است.
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آمد  به وجودی در روش تحلیل عاملی توجهقابلی هاشرفتیپ

 (.444-424، صص. 2144، 7)گاسکین و هاپل

مقیاس  وسازساختکردن قابلیت تحلیل عاملی برای آزمایش 

ی اینکه ریگاندازهبرای  3بارتلت فریکیت و KMO .شودیماستفاده 

برای تحلیل عاملی مناسب بوده باشند محاسبه  هانمونهاعداد و 

 KMOدر تحلیل عاملی آزمون  هادادهی تخصیص برا .شوندیم

ن و باشد )بیس معنادارو بارتلت بایستی صحیح و  21/1باید بیش از 

(، سپس با استفاده از 9324-9322، صص. 2144، 3اوزدام

گشته و  SPSS افزارنرمی ابعاد جدید اطالعات وارد هایبندمیتقس

-فرضیه و آزمونهای آماری تحلیل از انجام پیش پژوهش، نیدر ا

گیری شده پیرامون میانگین متغیرهای اندازه مباحثی های تحقیق،

( K-Sاسمیرنوف ) -کولموگروف زمونبا آتحقیق همراه  نیدر اکه 

در  هانیانگیمی بر اساس بندگروهو  میتقسگردد و بعد از می ذکر

 به دستاطالعات  لیوتحلهیتجز، جهت 9و  2و  4ی هاگروهقالب 

آزمون تحلیل واریانس  از روشهای مورد مطالعه گروه نیدر بآمده 

و  سنجشفرایند در  (Tukeyتعقیبی توکی ) آزمون مرکب،

 استفاده ریز یابی بر توسعه و عمران روستاهامقایسه اثرگذاری مکان

 در 1/ 14 های مربوطهفرضیه در آزمونسطح معناداری شده است. 

افزار از نرمها داده لیوتحلهیتجزجهت  نیچنهمنظر گرفته شد و 

 استفاده گردیده است. SPSS یآمار

 مبانی نظری تحقیق .3
 یطرح هادی روستای .1. 3

 وضعیت کالبدی بهبود خصوص در که هاییطرح از یکی

است.  طرح هادی آیدمی در اجرا به مرحله و تهیه کشور روستاهای

 بر ،شودیم روستا وارد بیرونی، متغیر یک عنوانبه طرح هادی

 چهارگانه شامل ابعاد ساختارها این ،گذاردیم اثر روستا ساختارهای

است  روستا محیطیزیست و عیاجتما اقتصادی، کالبدی، فیزیکی

طرح هادی یا به عبارتی  (.34، ص. 4934)عنابستانی و اکبری، 

طرح جامع توسعه روستایی، راهنمای مصوبی برای هدایت عملیات 

سازندگی و آبادانی در روستاها، با آگاهی از وضعیت فرهنگی، 

 (. با224، ص. 4933شهبازی، ) هاستاقتصاد و اجتماعی این مکان

 هدایت حیات و تجدید طرح» را، طرح هادی توانیم مختصر بیان

 «دانست فیزیکی و اجتماعی اقتصادی، ابعاد لحاظ با روستا

 طرح هادی روستایی . امروزه(437، ص. 4939)عنابستانی، 

 تواندمی است که ایران در روستایی توسعه مدیریت ابزار ترینمهم

 داشته مناطق این هجانبهمه توسعه در زیربنایی و بنیادی نقش

، 4931زاده و حسینی حاصل، باشد )عزیزپور، خلیلی، محسن

 اجتماعی، فیزیکی، وضعیت طرح این قالب (. در34-74صص. 

 و نفوذ حوزه با ارتباط در روستا کل فرهنگی و جمعیتی اقتصادی،

 شودمی ریزیبرنامه و ساماندهی بررسی، خود باالتر سطوح

 .(4-21، صص. 4973 پور، سرتیپی)

نامه اجرایی آیین 2ها بر اساس بند ترین اهداف این طرحمهم

مجلس  47/3/4927بنیاد مسکن، مصوب  نامهاساس 7ماده 

 از: اندعبارتشورای اسالمی 

ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط  -الف

 .فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی

تسهیالت اجتماعی،  جادیاتأمین عادالنه امکانات از طریق -ب 

 تولیدی و رفاهی.

 هدایت و توسعه کالبد روستا -ج 

ایجاد تسهیالت الزم جهت بهبود مسکن روستاییان و  -د 

-4939عنابستانی و جوانشیری، عمومی ) یطیمحستیخدمات ز

 (.434ب، ص. 

های هادی روستای سه همچنین در فرایند تهیه مطالعات طرح

 از: اندعبارتکه مرحله اصلی وجود دارد 

 مطالعات پایه و تشخیص وضع موجود؛ -

اندازها و ارزیابی ها و تدوین چشمتحلیل و استنتاج از بررسی -

 ها؛آن

های پیشنهادی و ارائه طرح بندی پروژهتعیین و اولویت -

 (.424، ص. 4931هادی )رضوانی، 

های هادی روستایی، با در نظر اگرچه توصیف خدمات طرح

ای تأثیرگذار یا تأثیرپذیر روستا و تجدید های منطقهبررسیگرفتن 

 در عمل اما ردیگیماقتصادی روستا صورت –حیات اجتماعی

. در این خصوص اندشده محدودهای کالبدی ها به فعالیتطرح

، دفع هادانیمهای کالبدی مانند اصالح معابر و اجرای پروژه

ر حفاظتی، احداث فاضالب سطحی )جوی، جدول و کانیو(، دیوا

گیرد قبیل مورد توجه قرار می نیاز او مواردی  پارك و محل بازی

 (.433، ص. 4937پور، )سرتیپی

 یابی کاربری اراضی روستاییمکان .2. 3
یی کافی اجرای کارااز دیگر مواردی که سبب نارضایتی و عدم 

های یابی مناسب کاربریها شده است، عدم مکاناین طرح

از اصول و ضوابط شهری در  و استفاده هاطرحدر این پیشنهادی 

که در برخی  باشدیم هاطرحدر  شدهمطرحهای یابی کاربریمکان

عدم سازگاری یک  نیچنهمموارد سبب عدم دسترسی مناسب و 
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نارضایتی مردم و  جهیدرنتهای مجاور خود و کاربری با کاربری

 شود.اها میها در روستسطوح نازل کیفیت اجرای این طرح

های هادی به نوع پوشش و اشغال منظور از کاربری در طرح

های مختلف انسان در بافت کالبدی یا بافت زمین توسط فعالیت

های کاربری ازجمله شود.و مسکونی روستا اطالق می شدهساخته

های مسکونی، تجاری، به کاربری توانیمموجود در بافت روستا 

در  ؛ کهو... اشاره نمود ، دامداریصنعتی، مذهبی، فضای سبز

ی جهان مانند انگلستان و آمریکا افتهیتوسعهادبیات کشورهای 

ی هااستیسمطالعات بر روی منافع اقتصادی که  ترینبیش

ریزی کاربری زمین انجام شده است )آویوا، هامون، المون و برنامه

 .(97-42، صص. 2144، 41بوث

م تقسیم زمین و مکان برای ریزی کاربری زمین ))علبرنامه

اصلی و اساسی  هدف .باشدیمکاربردها و مصارف مختلف زندگی(( 

ی زمین سازآماده تیدرنهاریزی کاربری زمین، استفاده بجا و برنامه

(. 44، ص. 4934رضویان، است )جهت مصارف مختلف شهری 

ی موجود هایبندطبقههای روستایی در مورد کاربری متأسفانه

برگرفته از مطالعات شهری است که خود اغلب بنا به  عمدتاً

تنوع  نیچنهمشود تشخیص مشاور، تغییراتی در آن ایجاد می

های هادی وجود ها در طرحی انواع کاربریبنددستهفراوانی در 

ی بودن رواقعیغی نادرست، هایبندطبقهدارد که اثرات منفی این 

ی بندطبقهوع در سرانه کاربری زمین در وضع موجود است. تن

های هادی روستایی، قابلیت مقایسه های زمین در طرحکاربری

از  را گریدی تغییرات کاربری زمین یک روستا، با روستای ادوره

ی اطالعات بندطبقه، تهیه الگویی مناسب برای رونیازا. بردیمبین 

 .ابدییمهای هادی روستایی ضرورت کاربری زمین در طرح

های زمین معنی تعیین جا و محل استقرار کاربری یابی بهمکان

ریزی و های زمین، چه قبل از رواج برنامهیابی کاربریمکان است.

، از شدهنییتعهای از پیش سنتی و چه در قالب طرح صورتبه

ی سنتی الگوها .کندیمبعضی اصول و معیارهای خاص پیروی 

وستاها نیز های مختلف در پهنه شهرها و رپراکندگی کاربری

دنبال  به هاست.یابی کاربریدر مکان داریمعننظمی  دهندهنشان

های جدید در به استقرار کاربری ازیو نگسترش وسعت شهرها 

نیازهای خاص و جدید ساکنان  و دخالتعرصه شهرها و روستاها 

یی برای و استانداردهاجنبه کیفی داشته، معیارها  عمدتاً که 

 دخالت های جدید شکل گرفتند.کاربری یابی یا جانماییمکان

و فیزیکی، اقتصادی -و عوامل محیطی مالحظاتی از امجموعه

ی ارهایو مع، سبب شد که اصول هایکاربریابی ی در مکاناجتماع

یابی از نیازهای اساسی متقابل مساکن، واحدهای تجاری و مکان

ی یابمکان ی اطراف آن نشأت گیرد.و نواح، در شهرها مؤسسات

 بیشتر اشکال اصلی با بهداشت، ایمنی، آسایش، در ها،کاربری

بنیاد مسکن است )و سازگاری کلی با زندگی شهری مرتبط  اقتصاد

 .(92، ص. 4932انقالب اسالمی، 

 عمران روستایی .3. 3
( عمران 4944-4944از برنامه چهارم عمرانی ) هرچند

و مستقلی ریزی کشور جایگاه مشخص روستایی در نظام برنامه

ی توسعه و عمران روستایی در کشور هابرنامهیافت و از آن به بعد 

تهیه و اجرا شد، ولی سابقه اقدامات بهسازی و اصالح بافت فیزیکی 

طرحی  4922و کالبد روستاها اندك است. اولین بار در سال 

از طریق وزیر  «روستاها روانبخشی -طرح اصالحی»عنوان به

در یکی از روستاهای شهرکرد به مورد شهرسازی وقت  و مسکن

اجرا گذارده شد. بازتاب تغییرات فیزیکی این طرح در روستاهای 

ی گسترده بود که توجه بسیاری از مقامات رسمی را قدربهمنطقه 

این  در به خود جلب نمود و زمینه را برای توسعه آن فراهم ساخت.

با  4922 ماه ید 43زمینه مجلس شورای اسالمی در تاریخ 

بهبود  منظوربهی دولت را موظف ساخت، اواحدهتصویب ماده 

 ،ربطیذهای و ارگان هاوزارتخانه لهیوسبه هاآن روستاها و بازسازی

رساندن خدمات رفاهی و امکانات بهداشتی،  منظوربهی را احهیال

 فرهنگی، صنعتی و تولیدی به مجلس ارائه نماید.

نخستین تالش  انعنوبههای هادی روستایی، طرح

و فراگیر ملی برای ساماندهی کالبدی روستاهای  افتهیسازمان

 94442ی بیش از برا 4939پایان سال  تا 4927سال  از کشور،

به اجرا در آمده است.  روستا 49443تهیه و در بیش از  روستا

روستایی: طرحی که ضمن ساماندهی و اصالح  یریف طرح هادتع

ان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین بافت موجود، میزان و مک

مختلف از قبیل مسکونی، تولیدی، تجاری و  یبرای عملکردها

عمومی  یهایازمندیو تجهیزات و ن ساتیکشاورزی و تأس

ساماندهی  یهاحسب مورد در قالب مصوبات طرحبر  روستایی را 

تعیین  یاهیجامع ناح یهاروستایی یا طرح یهافضا و سکونتگاه

آنچه در بیان  معموالً(. 4939)معاونت عمران روستایی،  دیمانیم

شود، ایجاد بستر الزم برای توسعه، رشد ی گفته میطرح هادهدف 

 7اساس ماده  بر ساله است. 41و بالندگی روستا طی یک افق 

 4922 آذرماهبنیاد مسکن انقالب اسالمی مصوب  نامهاساس

و یاد گذاشته شده است شورای اسالمی این مهم بر عهده بن مجلس

هماهنگی با این نهاد را در دستور  اندموظف ربطیذی هادستگاه
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در  ادیبن کار خود قرار داده و مردم نیز در این امر مشارکت نمایند.

هادی ی طرح و اجراراستای این مصوبه اهم فعالیت خود را بر تهیه 

ت سال فعالیت خود توانس 91روستایی گذاشت و طی نزدیک به 

دهی ی سامانامالحظهقابلتوسعه روستاهای کشور را به میزان 

 (.42، ص. 4933زارعی، ) دینما

 

 
  چارچوب مفهومی پژوهش -2شکل 

.4939های پژوهش، مأخذ: یافته

های هادی روستایی گامی مثبت در با توجه به اینکه طرح

ک کردن روستا به ی روستا و نزدیو آبادجهت عمران 

شود لیکن در توسعه پایدار مطرح می شدهمطرحی هاشاخص

های هادی در موارد مثبت طرح و عملکرد نقش رغمیعل

یی مناسب وهم چنین و کاراعواملی نیز سبب عدم  شدهمطرح

ها شده است، در برخی موارد نارضایتی اهالی از ارائه این طرح

 توأمی نگاه جابهف این موارد: برخورد کمی صر ازجمله

، عدم وجود منابع و استانداردهای معین برای بخش تیفیباک

روستایی، تعمیم قوانین مکتوب شهری به روستا، ورود عناصر 

برخی  و عملکردتغییری به حوزه روستایی  چیهشهری بدون 

یا  مانند مشاورانها دخالت دارند عواملی که در تهیه طرح

، اعضای کنندگانکنترلنیاد یا ، کارشناسان بکنندگانهیته

 هادی های. طرحباشدیمکمیته فنی یا مصوب کنندگان و... 

 فعالیت اسالمی جمهوری اول توسعه برنامه شروع با روستایی

 هایطرح اینکه به توجه نمود. با گسترده آغاز طوربه را خود

 با هنوز بعضاً است، برخوردار سالهافق ده از روستایی هادی

اجرا  مرحله به طرح افق در شدهبینیپیش ن زمانشد سپری

به دنبال تحوالت جمعیتی و تغییر شرایط  و است؛ نرسیده

فرهنگی و کالبدی روستاها،  اقتصادی، مختلف اجتماعی،

باشند. سازی میشده نیازمند بازنگری و به هنگامهای تهیهطرح

یه ته روستاها گونهاین در «طرح هادی بازنگری»منظور  بدین

برداری ها، ضمن نقشهدر جریان روند تهیه این طرح گردد؛می

مجدد و انجام مطالعات آماری و میدانی، کلیه اطالعات روستاها 

به هنگام گردیده و بر مبنای شرایط جدید، برای یک دوره 

بر این اساس تا . شوندیو طراحی م یزیرساله دیگر برنامهده

روستا طرح  4943ی تعداد ، برا4932ماه سال پایان بهمن

 (.4939معاونت عمران روستایی، )بازنگری تهیه شده است 

هتتای یتتابی کاربریدرنهایتتت بتتا توجتته بتته اثرگتتذاری مکان 

 هتتای هتتادی روستتتایی در ابعتتاد گونتتاگونپیشتتنهادی در طرح

ها زمینته و یابی صحیح این کاربریتوان اظهار نمود که مکانمی

عه و عمران نتواحی روستتایی فتراهم بستر مناسبی را برای توس

 خواهد نمود.

 طرح هادی روستایی

 ارائه کاربریهای پیشنهادی

اثرات مکان یابی کاربری های 

 پیشنهادی

 زیست محیطی

 رفاه و امید به آینده

 بهره وری

 کالبدی

 اقتصادی

 سود آوری

 تناسب کاربری 

 اجتماعی 

 عمران روستایی
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 های تحقیقیافته .4
 های فردی پاسخگویانویژگی .1. 4

 نفر کارشناسان بنیاد 91 های پژوهش از مجموعاساس یافته بر

چنین مدیران اجرایی )دهیاران( روستاهای دارای طرح مسکن و هم

لولی، نوده، بازنگری شهرستان بجنورد که شامل روستاهای گلی، س

 99/79باشند، آباد میخان بندی، کالته پهلوانلو و علیبدرانلو، قره

ترین فراوانی مربوط به گروه درصد از پاسخگویان مرد بوده و بیش

درصد و کمترین فراوانی مربوط به گروه  49سال، با  41-94سنی 

 24باشد. سطح تحصیالت درصد می 41سال به باال با  44سنی 

درصد آنان دارای مدرك  94گویان کارشناسی و خدرصد پاس

درصد پاسخگویان کارمند و  31کارشناسی ارشد هستند. حدود 

های هادی در میان ترین درصد سابقه آشنایی و فعالیت در طرحبیش

درصد مربوط به سابقه  99/99ترین فراوانی یعنی ها با بیشآن

 باشد.سال می 41فعالیت بیش از 

یابی کاربری اراضی وامل اثرگذار از طریق مکانتحلیل ع .2. 4

 بر توسعه و عمران روستایی

یابی بر توسعه اثرات مکان KMO بر اساس نتایج تحقیق، مقدار

درصدی را نشان  33و سطح معناداری  (241/1) و عمران روستایی،

که این نتیجه حاکی از همبستگی کامل متغیرهای طوریدهند. بهمی

 Bart letچنین آزمون کرویت هم .حلیل عاملی استواردشده برای ت

تر معنادار است )چون مقدار معناداری آن صفر شده است که کوچک

-Kaiser-Meyerگیری ، است( و اندازه کیفیت نمونه14/1از 

Olkin  (.4است )جدول  2/1نیز بیشتر از 

یابی بر توسعه و عمران اثرات مکان KMO بیضرمقدار  -1 جدول

 یروستای
 4939های پژوهش، مأخذ: یافته 

 عنوان
 ضریب

KMO 
Bart let test 

سطح 

 معناداری

یابی بر اثرگذاری مکان

 آبادی روستاها عمران و
241/1 232/4232 111/1  

دهد که اثرات نتایج تحقیق بر اساس تحلیل عاملی نشان می

بندی عامل دسته توان در هشتیابی بر توسعه روستاها را میمکان

محیطی )توسعه با توجه به های زیستکه فرصتطوری. بهکرد

ها، رعایت اعتدال، بهبود کیفیت بافت روستاها و امکانات و محدودیت

( و درصد واریانس 449/2) جلوگیری از تخریب زمین(، با مقدار ویژه

یابی در توسعه ترین اثرات مکانعنوان مهمبه( 12/44) مقدار ویژه

گردد و بعد از آن رفاه و ن بجنورد محسوب میروستاهای شهرستا

افزایش تسهیالت و رضایت  امید به آینده )امکان گسترش آتی،

با  (های توسعه پایدارحفظ منابع و نزدیک شدن به شاخص عمومی،

عنوان دومین عامل شناخته ( درصد از واریانس مقدار ویژه به942/3)

توسعه بر اساس ) وریشده است. همچنین عامل سوم را، بهره

معیارها و استانداردهای موجود، مطلوبیت، تناسب میان جمعیت و 

دهد ( درصد از واریانس مقدار ویژه تشکیل می747/3ها( با )کاربری

کنترل کالبد روستاها، توزیع بر اساس ) چهارمین عامل، کالبدی

حوزه عملکردی و خدماتی خاص هر کاربری، ارتباط کاربری و 

( درصد از واریانس ویژه را تشکیل 12/44روستاها( با ) ها درفعالیت

جویی دهد و پنجمین عامل، اقتصادی )صرف هزینه کمتر، صرفهمی

تر و ناشی از مقیاس، تدوین استاندارها و ضوابط جدید و متناسب

( درصد از واریانس ویژه و 347/7) آزاد روستاها( با حفظ فضای باز و

اری بهینه و استفاده بهینه از زمین و بردعامل ششم سودآوری )بهره

( درصد از واریانس ویژه و عامل هفتم تناسب 212/7منابع( با )

( 432/7تر( با )کاربری )ایجاد فرصت عدالت و سازگاری مناسب

ایجاد رفاه ) درصد از واریانس مقدار ویژه و عامل هشتم اجتماعی

چنین ست. هم( درصد واریانس ویژه شناخته شده ا242/4بیشتر( با )

( درصد از واریانس کل 722/24شده در مجموع )های بررسیمؤلفه

گردیده است. حدود  یابی بر توسعه و عمران روستاییاثرات مکان

( درصد باقیمانده مربوط به عواملی هستند که در این 274/94)

های امکان اند. بر پایه نتایج تحقیق، شاخصتحقیق بررسی نشده

گسترش آتی و استفاده بهینه از زمین دارای گذاری و سرمایه

یابی بر ترین اثرات مکانمهم (،29/4) ایترین میانگین رتبهبیش

بوده و شاخص صرف هزینه کمتر دارای کمترین  توسعه روستاها

یابی بر ترین شاخص اثرات مکاناهمیت(، کم12/9ای )میانگین رتبه

 (.9و  2داول اند )جشدهتوسعه و عمران روستاها شناخته

یابی بر توسعه و عمران روستایی اثرات مکان -2 جدول

 (4939های پژوهش، )مأخذ: یافته

 آثار
 مقدار 

 ویژه
 در صد

 واریانس مقدار ویژه
درصد واریانس 

 تجمعی

555/2 محیطیزیست  22/11  122/11  

رفاه و امید به 

 آینده
121/2  513/9  252/22  

225/2 وریبهره  717/2  955/22  

912/1 البدیک  512/2  232/57  

792/1 اقتصادی  217/7  225/55  

352/1 سودآوری  222/7  292/52  

352/1 کاربری تناسب  122/7  575/59  

222/1 اجتماعی  252/5  723/35  
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  یابی بر توسعه و عمران روستاهای اثرگذاری مکانارتبهبار عاملی و میانگین  -3جدول 

 4939های پژوهش، مأخذ: یافته

 ایمیانگین رتبه فاکتور تست هاشاخص عاداب

 یطیمحستیز

557/2 هاتیبا توجه به امکانات و محدود هاتیتوسعه و گسترش فعال  7/5  

225/2 هایتوزیع متعادل کاربری  57/5  

215/2 روستایی یهابهبود کیفیت بافت  3/5  

72/2 جلوگیری از تخریب زمین  57/5  

 ندهیآرفاه و امید به 

757/2 منبع تولیدی روستا نیترعنوان مهمراضی کشاورزی بهحفظ ا  25/5  

527/2 آتی یگذارهیامکان سرما  25/5  

533/2 ایجاد بستری مناسب جهت توسعه پایدار  25/5  

75/2 افزایش تسهیالت و خدمات عمومی  1/5  

 وریبهره

355/2 ردهای موجودها با معیارها و استاندابررسی میزان تطبیق مکان و اندازه کاربری  27/5  

773/2 مطلوبیت بیشتر  25/5  

332/2 های مختلفایجاد تناسب میان جمعیت و کاربری  27/5  

 کالبدی

722/2 کنترل توسعه کالبدی روستا  25/5  

225/2 توزیع بر اساس حوزه عملکردی و خدماتی خاص هر کاربری  37/5  

591/2 ت در روستاحفظ و تقویت ارتباط بین کاربری زمین و فعالی  27/5  

 اقتصادی

55/2 صرف هزینه کمتر  27/5  

527/2 ناشی از مقیاس ییجوصرفه جهیها به یکدیگر و درنتتوجه به وابستگی کاربری  55/5  

379/2 مناسب کاربری یتدوین معیارها و استانداردها  27/5  

319/2 حفاظت از فضاهای باز و فضای سبز  75/5  

 وریآسود
527/2 روستایی یعملکردها شتریب ییبهینه مردم و کارا یربردابهره  75/5  

729/2 استفاده بهینه از زمین  25/5  

 کاربری تناسب
755/2 فراهم نمودن فرصت و موجبات عدالت فضایی  5/5  

315/2 ها با یکدیگرسازگاری مناسب کاربری  27/5  

722/2 آسایش اجتماعی  9/5  

های های پیشنهادی طرحبررسی اثرات کاربری .3. 4  

 هادی بر توسعه و عمران روستایی
گانه بر توسعه و عمران  3برای بررسی اثرگذاری عوامل 

روستایی ابتدا توسط آزمون کولموگروف اسمیرنوف، طبیعی 

قرار در هر یک از سطوح عامل مورد بررسی  هادادهبودن توزیع 

ترها در و مشخص گردید که توزیع دادها برای همه پارام گرفت

برای بررسی رابطه  نرمال است. 14/1سطح معناداری بیش از 

ها از آزمون همبستگی پیرسون و بین متغیرها در این شاخص

استفاده  گامبهگامبرای بررسی ضریب تأثیر از آزمون رگرسیون 

یابی و توسعه و عمران بنابراین، بین اثرات مکان؛ شده است

/ 244ای بین با مقدار آمارهروستایی رابطه همبستگی مستقیم 

شود و درصد مشاهده می 33در سطح معناداری  739/1تا 

 این عوامل است. مالحظهقابلبیانگر تأثیر 

پس از ورود متغیرهای مستقل در معادله رگرسیونی و 

دار بودن هر متغیر با استفاده از روش رگرسیون محاسبه معنی

رگرسیون با مقدار مدل  گام نتایج زیر به دست آمد:بهگام

47/47  =F  42/243تا  =F داری )سطح معنی درSig = 

در ابتدا متغیر اثرات  کهیطوردار است. به( شدیداً معنی0.000
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 = 223/1درصد ) 3/22تبیین قدرت  کالبدی-اقتصادی

R²جیتدربهمتغیر وابسته توسعه و عمران روستایی را دارد،  (شدهلیتعد 

؛ یابددیگر قدرت تبیین متغیر وابسته افزایش میبا اضافه شدن عوامل 

اما در مرحله ششم با افزودن متغیر سودآوری مدل رگرسیون از 

گردد، بنابراین حضور متغیرهای سودآوری، معناداری خارج می

پنج  تیدرنهامحیطی و اقتصادی در مدل معنادار نیست و زیست

 باشند.ا دارا میتغییرات متغیر وابسته ر 334/1متغیر قدرت تبیین 

 های پیشنهادی بر توسعه و عمران روستایی یابی کاربریبررسی اثرات مکان -4جدول 
 4939های پژوهش، مأخذ: یافته

 نتیجه سطح معناداری tآماره  بتا(استاندارد )ضریب  ضریب متغیر متغیرهای مستقل مرحله

4 
 تدار اسدر مدل معنی  232/2 - 944/41 111/1مقدار ثابت
 دار استدر مدل معنی 111/1 337/2 739/1 934/1 اجتماعی

2 
 دار استدر مدل معنی  274/4 - 344/2 111/1مقدار ثابت

 دار استدر مدل معنی 111/1 132/3 294/1 914/1 اجتماعی

 دار استدر مدل معنی 111/1 441/7 422/1 943/1 کاربری تناسب

.... ... ... ... ... ... ... 

4 

 دار استدر مدل معنی  997/1 - 344/2 113/1مقدار ثابت

 دار استدر مدل معنی 111/1 492/44 414/1 434/1 اجتماعی

 دار استدر مدل معنی 111/1 342/44 939/1 224/1 کاربری تناسب
 دار استدر مدل معنی 111/1 743/2 222/1 434/1 رفاه و امید به آینده

 دار استدر مدل معنی 111/1 419/4 473/1 443/1 وریبهره
 دار استدر مدل معنی 111/1 122/4 472/1 441/1 کالبدی

ها از آماره دوربین ماندهمنظور بررسی مستقل بودن باقیبه

باشد  4/2تا  4/4شود که اگر مقدار آن بین واتسن استفاده می

ر مرحله که مقدار آن د ها است؛ماندهدهنده مستقل بودن باقینشان

ها مستقل ماندهاست، لذا باقی 127/2گام برابر بهپنجم رگرسیون گام

 باشند.از یکدیگر می

دهد گام نشان میبهنتایج پژوهش بر اساس تحلیل رگرسیون گام

که در اولین مرحله متغیر مستقل اجتماعی به تنهایی توانسته است 

و ضریب تأثیر آن درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین نماید  9/73

دهد که به ازای یک واحد تغییر در انحراف از استاندارد نیز نشان می

تغییر در توسعه و عمران  واحد 739/1در آسایش و رفاه روستاییان 

روستایی اتفاق خواهد افتاد، در مرحله پنجم متغیر اجتماعی 

تواند با یک واحد تغییر در روستاییان در کنار سایر متغیرها می

واحد تغییر در توسعه و عمران روستایی  414/1نحراف استاندارد، ا

در  ی و اقتصادیطیمحستیزسودآوری، آورد. شایان ذکر است  پدید

نیز در مرحله پنجم با توجه  Tمدل معنادار نبوده است. مقدار آمارة 

دهنده اهمیت نسبی ها، نشانقبول دادهبه سطح معناداری قابل

اجتماعی و تناسب است. از سوی دیگر متغیرهای بیشتر تأثیر متغیر 

 4)جدول دهند تری را نشان میوری و کالبدی اثرگذاری پایینبهره

 (.9شکل و 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  های پیشنهادی بر عمران روستایییابی کاربریبررسی میزان اثرات مکان -3شکل 

 4939های پژوهش، مأخذ: یافته

 یندهآرفاه و امید به  تناسب کاربری اجتماعی

939/1 
222/1 

414/1 

 472/1 473/1 کالبدی وریبهره عمران روستایی
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در  سان و مدیران روستاییمقایسه دیدگاه کارشنا .4. 4

های پیشنهادی یابی بهینه کاربریزمینه اثرگذاری مکان
 های هادی بر توسعه و عمران روستاییطرح

آزمون تحلیل واریانس عاملی مرکب مربوط به عملکرد 

دهد که در ها در مرحله فراگیری مربوط به تعادل نشان میگروه

( F=74/2و  =471/1Pمعنی است )بی تفاوت هاگروهمورد 

دار ( معنی114/1P= ،54/13=F) همچنین در رابطه با اثرات

یابی ضرب در های اثرات مکاناست و در ارتباط با شاخص

 (.4باشد )جدول دار می( معنیP= ،36/32=F/111ها )گروه

اثرات  یگروهدرون و تحلیل واریانس عاملی بین -5جدول 

 یابی مکان

 4939های پژوهش، مأخذ: یافته

منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجا

ت 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F P 

 471/1 274/2 423/1 4 423/1 گروه
 114/1 449/49 723/1 7 932/4 اثرات

 گروه

 اثرات
213/1 7 137/1 943/92 111/1 

دو برآورد  که برای آزمون تحلیل واریانس مرکب نیچنهم

به  دهدیمنشان  را هادادهمختلف از واریانس جامعه روی 

ایم پرداخته رهایمتغی هانیانگیمی عوامل با توجه به بندگروه

نتایج  است. شدهانیب هایخروجو  که در جدول زیر آزمون

دارای  (p=1374/1) 2و  4گروه  دهد کهنشان می تحقیق

 9و  2باشد. همچنین بین گروه داری نمیتفاوت معنی

(111/1=p و بین گروه )وجود دارد  داریمعنی تفاوت 9و  2

(112/1p= 2( )جدول.) 

تعقیبی توکی  آزمون آزمون تحلیل واریانس مرکب، -6جدول 

(Tukeyدر سنجش ) یابی بر توسعه و مقایسه اثرگذاری مکان

 و عمران روستاها.

P 
خطای 

 معیار

تفاوت 

 میانگین
 هاگروه هاگروه

374/1 22341/1 4442/1- 2 4 

111/1 44234/1 2323/1- 9 2 

112/1 29743/1 3124/1 4 9 

 گیری. بحث و نتیجه5
یی کافی اجرای کارااز مواردی که سبب نارضایتی و عدم 

های یابی مناسب کاربریهای هادی شده است عدم مکانطرح

از اصول و ضوابط شهری  و استفادهها پیشنهادی در این طرح

در  که هستها در طرح شدهمطرحهای یابی کاربریدر مکان

عدم  نیچنهمبرخی موارد سبب عدم دسترسی مناسب و 

 جهیدرنتهای مجاور خود و سازگاری یک کاربری با کاربری

ها در نارضایتی مردم و سطوح نازل کیفیت اجرای این طرح

 شود.روستاها می

های یابی بهینه کاربریمکان کهبرای پاسخ به این سؤال 

ه چه میزان بستری های هادی روستایی بپیشنهادی در طرح

های روستایی مناسب برای توسعه و عمران را در سکونتگاه

ی حاصل از نظرسنجی از کارشناسان هادادهآورد؟ فراهم می

روستای مورد مطالعه از  7ارشد و مدیران روستایی در سطح 

ی، رفاه و امید طیمحستیزتوابع شهرستان بجنورد، هشت عامل 

، اقتصادی، سودآوری، تناسب وری، کالبدیبه آینده، بهره

ها را تبیین درصد کل واریانس 7/24کاربری و اجتماعی 

نمایند. از بین عوامل اثرگذار بر توسعه و عمران روستایی، می

به تأثیر رفاه و آسایش  414/1باالترین ضریب تأثیر با آمارة 

و  939/1روستاییان و سپس تناسب کاربری اراضی با آمارة 

بر اساس آمارة  222/1پایدار روستایی با آمارة سپس به توسعه 

اختصاص یافته  گامبهگامبتای استاندارد خروجی از رگرسیون 

، برای مقایسه نظر مدیران روستایی و نیبر ااست. عالوه 

یابی کاربری اراضی بر کارشناسان در خصوص اثرات مکان

های تحلیل بین گروهی و توسعه و عمران روستایی از آزمون

زمون تعقیبی توکی استفاده شده است که نتایج آن آ

ی بین کارشناسان و تأملقابلدهنده این است که تفاوت نشان

های یابی کاربریمدیران روستایی در زمینه اثرات مکان

 هیفرض، جهیدرنتپیشنهادی بر توسعه و عمران روستایی ندارد، 

 گیرد.تحقیق مورد تأیید قرار می

و  جانبههمهای بهتر و دستیابی به توسعه یابیمکان منظوربه

 نقص در روستاها توجه به اصولی چند قابل تبیین است:بی

 وسعت و پراکندگی،  ازلحاظها و تضادها توجه به تفاوت

در جریان  هاسکونتگاهسیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... 

 یابی.مکان

 پایدار از یابی برای توسعهدر طی جریان مکان

شود، اما ی گوناگون ابعاد مختلفی در نظر گرفته میهادگاهید

ابعاد اصلی این نوع رویکرد به توسعه  عنوانبه قاعدتاً آنچه

محیطی اکولوژیک، بعد  ابعاد شود عبارت است از:مطرح می

 فضایی.–فرهنگی، اقتصادی، کالبدی  -اجتماعی
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 ر یابی: دپایدار در جریان مکانتوجه به تمام ابعاد توسعه

شود و گاهی یابی بیشتر به عوامل کالبدی توجه میجریان مکان

نادیده گرفته ... اشتغال و بهابعاد فرهنگی، اجتماعی، توجه 

ماندن  استفادهیبشود که گاهی منجر به ترك روستاها و می

 گردد.امکانات و خدمات کالبدی می

 هایادداشت
1- Cano, Garzon & Sanchez-Soto 

2- Saleh, Elena & Khalil 

3- Factor Analysis 
4- Spearman 

5- Pierson 

6- Hotling 

7- Gaskin & Happell 

8- Barlett Sphericit 

9- Bicen & Özdamlı 

10- Awuah, Hammond, Lamond & Booth 
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Abstract 
Purpose: One of the problem and abnormalities in rural settlements is lacked of optimally locating of 

suggested user in Rural Guidance Plans. So that lacked of optimally locating of suggested user in Rural 

Guidance Plans will be cases of low efficiently use and ultimately lack of access to development. The 

purpose of this study is checking the threat of locating suggested user in Rural Guidance Plans and its 

effects on civil and rural development in Bojnourd County. 

Methodology: The research methodology in this study in terms of the purpose is functional and the 

term of method is descriptive-analytical and collect of data is field and method of analysis of 

information has taken place in form of descriptive statistic (mean, standard deviation) and inferential 

(factor analysis, solidarity, regression) has taken place. And for this purpose, 30 person of County 

officials and executive managers of a number of villages of County the questioning to be paid.  

Finding: The results of the factor analysis shows that environmental factors, and hope for the future 

well-being, productivity and physical respectively account for 11, 9.3, 8.7 and 8.3 percent of the 

variance had the greatest impact on rural development. Then, using stepwise regression, the eight 

factors extracted from factor analysis, five factors have a positive impact on rural development showed 

that social variables, user fit and comfort and hope for the future with respect to 0.414, 0.383 and 0.226 

greatest change rural Development explained. 

Practical implications: It is recommended that be plenty of attentions to during the implementation of 

in Rural Guidance Plans to locating of suggested user and Taking into account all of the demotions that 

relate to effect of locating of suggested user and be avoided in civil and rural development from the 

purely physical perspective to the usages be efficiently. And level of satisfaction of the settlements be 

highest that this matter makes that level of satisfaction goes higher and finally will be cause of increase 

in efficiency of Rural Guidance Plans. 
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