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 چکیده
بافتت نتامن م و  های روستایی است و اصوالًگاهبافت سکونت یترین اجزامعابر به عنوان شریان ارتباطی، یکی از مهم ةشبک هدف:

هدف این مقاله، برّرسی میزان تأثیر طرح  .شوددر روستا اجرا می ة معابربخشیدن به شبکن م برای. طرح هادی نیز ددار ایپیچیده

  بخشیدن به شبکة معابر است.هادی روستایی در کیفیت ن م

مطالعتا  میتدانی و  هتا بتاتحلیلی است. گردآوری داده -توصیفی از دیدگاه اجراییکاربردی و ،این مقاله از ن ر هدفروش  روش:

نفر است کته  11554شهرستان زنجان است. جمعیت روستاهای منتخب  یروستا 24آماری  ةای انجام شده است. جامعخانهکتاب

، آزمتون tای آزمتون تتن نمونتهها از لیل دادهبرای تح آماری انتخاب شدند. ةنفر به عنوان نمون 373با استفاده از جدول مورگان، 

 استفاده شده است. SPSSافزار نرمبا کمن  K-Sی برازش و آزمون ینیکو

 زیرستازی مصتال  مرغوبیتت و کیفیت»فه لّؤم tای براساس محاسبا  آزمون تن نمونهدهد که نتایج پژوهش نشان می ها:یافته

آمتاری از شتاخص  ةترین رضایت جامعمعابر دارد و بیش ةنطباق را با استانداردهای شبکترین ابیش t 091/6 ةبا آمار« معابر ةشبک

( و توزیع =324/2Nبین توزیع نرمال )، S-K چنین، طبق برآورد آزمونبوده است. هم( 2χ=52/889 «معابر ةطول و عرض شبک»

 قیق رو به توسعه است.تح یهادهد که وضعیت شاخص. این عامل نشان میهست( اختالف =679/1P) پواسن

 ،هتان از آناشده در این زمینه و رضایت ساکنمعابر با استانداردهای تعیین ةهای شبکواکاوی میزان انطباق شاخص ها:محدودیت

 ترین چالش این پژوهش است.مهم

ال ، ن تار  بتر رعایتت کیفیتت مصت یییتد کارشناستأی و سازمانی، تبرای بهبود وضعیت، افزایش ن ار  محلّ کارهای عملی:راه

 .استمعابر ضروری  ةاحی شبکشناسی و ایمنی در طرّه به معماری و زیباییرا  بعد از اجرا و توجّمقرّ

بهبود آن  برایکارهای الزم راه ةمعابر روستایی و ارائ ةصی به وضعیت شبکیت این پژوهش در پرداختن تخصّاهمّ اصالت و ارزش:

 های آینده است.در طرح

 ، زنجان.معابر ةاستاندارد شبک معابر، ةمعماری شبک، کالبدی ةتوسع: هاواژهکلید
 

های روستایی بعد از گاهمعابر سکونت ةتحلیل وضعیت شبک(. 1395. )و، فرربیعی، م. و حصرتی.، ا ،بابایی فینی.، ج، مهدیونارجاع: 

 .125-107(، 3)5ریزی روستایی، امهمجله پژوهش و برن. مطالعه: روستاهای شهرستان زنجان(مورد ) اجرای طرح هادی

http://jrrp.um.ac.ir/index.php/RRP/article/view/49721  
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 مه. مقد1ّ
 لهأ. طرح مس1. 1

یکتی از و معابر روستایی به عنوان شتریان ارتبتاطی  ةشبک

، معمتتوالً های روستتتاییگاهبافتتت ستتکونت یتتترین اجتتزامهم

معتابر روستتایی  ةالگوی شتبکو  داردتی خصوصیا  الگوی سنّ

ویژه شتتکل همحیطتتی بتتر از دخالتتت عوامتتل در فضتتایی متتتأثّ

 ةناهمواری زمین روستا و تمایال  اجتماعی و اقتصتادی جامعت

، 1391شرکت مهندسین مشاورمآب، ) گیردشکل می روستایی

بودن و ممعابر روستایی به لحاظ نامن ّ ةشبک ساختار (.14 ص.

ه یان بتیمحدودیت حرکتت، مشتکال  خاصتی را بترای روستتا

طتترح هتتادی روستتتایی در پتتی  ،رو آورد. از ایتتنوجتتود متتی

کتتتردن ها و برطرفگونتتته شتتتبکهبخشتتتیدن بتتته اینن م

هتا و رفتع موانتع آمدوشتد ستاکنان های فیزیکی آنمحدودیت

ا اغلتب در زمتان اجترای ایتن امّت ؛دشوه و اجرا میروستاها تهیّ

 ؛ ماننتتدعیهتتا، مشتتکال  اقتصتتادی و اجتمتتاعی متنتتوّطرح

معتابر شتهری و روستتایی و استتتفاده از  ةانگاری شتبکیکستان

گیری های شتکلهی به زمینهتوجّتجربیا  الگوهای شهری، بی

ه بته شترایت توپتوگرافی توجّ کمبودها، و ماهیت عملکردی آن

کتاری متردم و نهادهتای هم کمبتودی متردم، منطقه و نیازهتا

 جلتوگیریهتایی از اجرای صحی  چنتین پروهه غیره، ی ومحلّ

ستتازی معتتابر درون روستتتایی یکتتی از شتتود. احتتداب و بهمی

که شکل روستایی های اساسی است که روستا ضمن ایناولویت

خود را حفظ کند، روستتایی بتوانتد از وستائت نقلیته ستبن و 

، 1385)بنیاد مستکن انقتالب استالمی،  ه بکندسنگین استفاد

روهتا در معتابر و مستتیر پیاده ة(. از طرفی، اصالح شتبک3 ص.

واحد همستایگی بتر زنتدگی ستتاکنان تتتأثیر دارد و فضتتای 

 ةهای بهداشتتتی را در زمینتتبرنامتته کتترده،دوستتتتانه ایجتتتاد 

 ،هتای ستطحی و پستماندهای منتازلآوری زباله، دفع آبجمع

کته ه بته اینتوجّ با (.281ص.  ،2006، 1)چری کندمیکارآمد 

ویژه معابر روستایی، بیش از ین وظیفه و نقتش همعابر ب ةشبک

 ةاحتی و ستط  بنتدی شتبکبر عهده دارنتد، الزم استت در طرّ

در  ،گیرنتدعهده می هایی را که برمعابر، تمام عملکردها و نقش

بته نستبت هتا و وظتای ، ه بته ایتن نقشن ر گرفت و با توجّت

ص. ، 1374)وزار  مسکن و شهرسازی،  اقدام کرد احی آنطرّ

معابر، عالوه بر نقش و کارکرد آن، باید بر  ةاحی شبک(. در طر6ّ

 ، ص.1374)زریتونی،  دکرکید أموجود ت ةبهتر از شبک ةاستفاد

معابر  ةاحی شبکریزی و طرّترتیب، در فرآیند برنامه ه این(.ب28

مستائلی ماننتد تعیتین بته ه دی، توجّهای هاروستایی در طرح

مراتب عملکردی معابر، خصوصیا  متناسب با هر سط  سلسله

ر در ایجاد ثّؤه به عوامل محیطی و اقتصادی و اجتماعی مو توجّ

)بنیاد مسکن انقتالب استالمی،  و گسترش معابر ضروری است

معتتابر روستتتایی در  ة( و بایتتد وضتتعیت شتتبک16، ص. 1386

ارزیابی  ،ح هادی در آن به اجرا درآمده استروستاهایی که طر

های حیتاتی تا نقش این طرح در تن یم و هدایت شتریان شود

رسی میزان برّ ،رو، هدف این مقاله رسی شود. از اینروستایی برّ

معتابر در  ةثیر اجرای طرح هادی روستایی در کتارآیی شتبکأت

فضتتایی روستتتاها در شهرستتتان زنجتتان استتت.  -بُعتتد کالبتتدی

که آیا اجرای طرح هادی روستایی کارآمتدی  سش این استپر

 بته دنبتال داشتتههای روستتایی گاهدر سکونترا معابر  ةشبک

 است؟

 . پیشینۀ نظری تحقیق2. 1
معتابر روستتایی و ارزیتابی  ةتحلیل وضعیت شبک ةدر زمین

نقش طرح هادی در این زمینه، مطالعا  محدودی انجام شتده 

ی طترح شده در این زمینه، نقش کلّتماست. اکثر تحقیقا  انجا

است کته  رسی کردهبرّدر بهبود بافت کالبدی روستاها را هادی 

معابر نیز به عنوان بخشی از این فضای کالبدی مطالعه و  ةشبک

( 1391) . در این زمینه، عنابستتانی و اکبتریاست شدهرسی برّ

هتای هتادی و ارزیتابی طرح ةدر ین طرح پژوهشی بته مطالعت

 ةکالبدی روستا از دیدگاه روستاییان )مطالع ةآن در توسعنقش 

موردی: شهرستان جهرم( پرداختند. ایشان نقش طرح هادی را 

معتابر و  ةهای مسکن، کتاربری اراضتی، شتبکدر بهبود شاخص

رستی کردنتد. های روستتایی برّگاهبهداشت محیت در ستکونت

نشتان  معابر روستتایی ةشبک ةنتایج تحلیل رگرسیونی در زمین

معتابر  ةهادی در بهبتود شتبک حداد که میزان اثرگذاری طرمی

بوده استت و طترح هتادی در ایتن بختش  6/77روستایی برابر 

بتر تعتدیل  زمینتهها بوده است. در این تر از سایر شاخصقموفّ

فتا  جلوگیری از تخلّ برایمعابر  ةاستانداردها و معیارهای شبک

( در 1392) شمستتی ریتتاحی و ،چنتتینکیتتد شتتده استتت. همأت

ارزیابی اثرا  کالبدی اجرای طرح هتادی در »ای با عنوان مقاله

های ، شتاخص«شتهرهای روستایی شهرستتان اسالمگاهسکونت

. از ن تر کردنتدرستی معابر و زیرستاختی را برّ ةمسکونی، شبک

هتای ریزی، دفع آبآسفالت ةایشان، اجرای طرح هادی در زمین

روشتنایی و  ةا در زمینامّ ؛ق بودهموفّآوری زباله سطحی و جمع

( در 1997) ده استت. جارستماکترتعریض معابر ضتعی  عمتل 

 ةجتاد ةریزی شتبکرویکردهایی برای برنامته»ای با عنوان مقاله

، به تحلیتل «ریزی کاربری اراضی پایدارروستایی براساس برنامه
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ه بینی نیازهای آینتدها و پیشجاده ةسازی شبکنیاز مردم به به

 ةو معتقد است که اثترا  منفتی ضتع  شتبکادر آن پرداخت. 

دسترسی به ختدما ، بتا  برایای در درون و بیرون روستا جاده

، زمینتهپایتدار تعتارض دارد و در ایتن  ةاصل و حقیقتت توستع

 2نتتتواحی روستتتتایی ةکننتتتدترافیتتتن آرام»مفهتتتوم فضتتتایی 

(TCRA »)و بتراکنتد. له پیشتنهاد میأایتن مست برای حلّ را 

هتتای ل نقلیتته در محیتیمحتتدودکردن ستترعت حرکتتت وستتا

( در پژوهشتی بته 1381) علیمردانتی کیتد داشتت.أروستایی ت

ی هادی روستایی پرداخته است و به این نتیجته هاارزیابی طرح

اجتمتاعی  -زمینة معیارهای اقتصادی رسیده که طرح هادی در

 و در %30محیطی و اقلیمتی زمینة معیارهای زیستت ، در 28%

. ق بتوده استتموفّ %29معابر  ةزمینة معیارهای کالبدی و شبک

( در 1393) احمتتدآبادی و احمتتدآبادی ،چنتتین، شتتماییهم

ارزیتتابی اثتترا  اجتترای طتترح هتتادی بتتر »بتتا عنتتوان  ایمقالتته

شهرستتان نیشتابور(،  موردی: ة)مطالع های روستاییگاهسکونت

صتادی نقش طرح هادی را در وضعیت کالبدی، اجتمتاعی و اقت

. نتایج تحقیق نشان داد که طرح هادی در کردندرسی روستا برّ

تر قموفّ t 658/33 ةمعابر روستایی با آمار ةبهبود وضعیت شبک

ها بوده است. از ن ر ایشان، استفاده از ین تتیم از سایر شاخص

گیتری از متدیریت ی در هر سه مرحلتة ارزیتابی، بهرهناظر محلّ

تترین مهم ،ازة زمتانی اجترای طترحترکردن بتمشارکتی و کوتاه

 ق طرح هادی روستایی است.کار در اجرای موفّراه

 شناسی تحقیق. روش2
  . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2

کته در  داردگاه روستایی سکونت 69مورد مطالعه  ةمحدود

اند. تتا پایتان ستال نقاط مختل  شهرستان زنجتان واقتع شتده

روستا به اجرا در آمتده  69طرح هادی روستایی در این  1392

روستتایی، اجترای طترح هتادی  ةنقطت 24 ا فقتت درامّت ؛است

روستتای فتوق، بته عنتوان  24رو،  استت. از ایتن شدهتکمیل 

. براستاس آخترین آمتار، استتو قلمرو اصلی تحقیتق  ةمحدود

)مرکز آمار  نفر است 22586 ی قلمرو تحقیق،جمعیت روستاها

ی شهرستان بعیت از اقلیم محلّ(. این روستاها به ت1390ایران، 

)سازمان هواشناستی زنجتان، دارد زنجان، اقلیم سرد و معتدل 

در در مناطق دشتتی و کوهاایته قترار دارنتد.  ( و عموما1390ً

هتتای جمعیتتتی روستتتاها و ، ویژگی(1)و شتتکل  (1)جتتدول 

 موقعیت روستاها در استان زنجان آورده شده است.

 

 

 مورد مطالعه ۀمحدودهای جمعیتی ویژگی -1 جدول
 1390مأخذ: مرکز آمار ایران، 

 خانوار جمعیت آبادی نام دهستان نام خانوار جمعیت آبادی نام دهستان نام خانوار جمعیت آبادی نام دهستان نام

 246 891 تاه گل بوغداکندئ 185 650 مهراباد بیگلو غنی 854 2691 بوطه قره باال چایااره

 328 1145 بوغداکندی بوغداکندئ 386 1269 میرجان بیگلو غنی 193 651 حصار پائین چایااره

 144 438 آرش حاج زنجانرودباال 159 565 سارمساقلو سهرین 339 1229 مشماا پائین چایااره

 149 528 کناوند زنجانرودباال 164 517 قشالق سهرین 89 329 گواالن زنجانرودپائین

 322 1092 ینگیجه زنجانرودباال 324 1280 مشکین پشتلو قره 186 680 اباد سلطان زنجانرودپائین

 325 1185 یامچی زنجانرودباال 90 368 زرنان بناب 217 647 کزبر زنجانرودپائین

 333 1178 اباد امین زنجانرودباال 170 577 ذاکر بناب 489 1603 رجعین زنجانرودپائین

 374 1197 قلتوق قلتوق 370 1205 نیماور بناب 166 671 اندابادعلیا بیگلو غنی
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 موقعیت محدوده مورد مطالعه -1شکل 

 1393، تقسیما  سیاسی استان ة؛ براساس نقش1394نگارندگان، مأخذ: 
 

 . روش تحقیق2. 2
تحقیتتق حاضتتر از ن تتر هتتدف، کتتاربردی و از ن تتر روش، 

العتا  از مطالعتا  تحلیلی است. برای گتردآوری اطّ -توصیفی

گیتتری شتتده استتت. مطالعتتا  میتتدانی بهره ای وخانتتهکتاب

ها و آمارهتای تحقیتق و ن ریته ةپیشتین ةای، مطالعخانهکتاب

شتود و شتامل می معتابر روستتایی ةشبک ةشده را در زمینارائه

 به دست آمدهای خانههای تحقیق نیز از مطالعا  کتابشاخص

استتت. مطالعتتا  میتتدانی، پرکتتردن کتتار  مشتتاهده و توزیتتع 

شود. کار  مشتاهده آماری شامل می ةه را بین جامعنامپرسش

العتا  خاصتى ه بته اقتالم و اطّابزار مکتوبى است که بتا توجّت

ق از آن براى ثبت مشاهدا  مربتوط بته شود و محقّتن یم مى

 ، ص.1389)حتافظ نیتا،  کنتدمورد مطالعه استتفاده مى ةپدید

معتابر  ةرسی و سنجش وضعیت شتبک(. این روش برای بر173ّ

پس از اجرای طرح هادی روستایی استفاده شد. در ایتن روش، 

و در حتین بازدیتد از روستتاهای شده فهرست  ،هاابتدا شاخص

ها بتتا متتورد مطالعتته، بتته نستتبت میتتزان انطبتتاق شتتاخص

 ،شتود، در نهایتتمعتابر، امتیتاز داده می ةاستانداردهای شتبک

 ةشبکمجموع امتیاز هر شاخص، نسبت انطباق آن با استاندارد 

معابر بعد از اجرای طرح هادی در روستاهای متورد مطالعته را 

، کمّتی (2) دهد. برخی از استانداردها، مطابق جدولنمایش می

کننتد و برختی دیگتر نیتز ی تبعیتت میاست و از ضوابت معینّ

گتتر ستتنجش پژوهشهای هکیفتتی استتت و براستتاس مشتتاهد

یان از یبترای ارزیتابی میتزان رضتایت روستتا ،شوند. ساسمی

پذیری معابر پس از اجرای طرح و میزان تحقیق ةوضعیت شبک

ان، ییمعتتابر از ن تتر روستتتا ةهای شتتبکهتتر کتتدام از شتتاخص

 آماری توزیع شد. ةبین جامع هنامپرسش
 

 ضوابط و استانداردهای کمّی شبکه معابر روستایی -2 جدول
 1386اسالمی، ؛ بنیاد مسکن انقالب 1385مأخذ: بنیاد مسکن انقالب اسالمی، 

 شیب طولی 

 )درجه(

 عرض معابر

 )متر(

 عرض پیاده رو

 )متر(

 شیب عرضی

 )درصد(

 روشنایی

 )لوکس(

 طول پل 

 )متر(

 65/3 3/4 2 5/2 24-22 7 1معبر درجه 

 3-2 2/2 2 2 -5/1 16-14 8 2معبر درجه 

 3-2 2/2 2 5/1-25/1 6-4 7 3معبر درجه 

 2-5/1 2/2 2 25/1 8/1 -5/1 12 4معبر درجه 

 4/2 عرض پارکینگ )متر(

 20-10 ارتفاع جدول از سط  معابر )سانتی متر(

 50 ارتفاع کانال رود از سط  آب )سانتی متر(
 

 

 



 111                                                           .. .روستایی هایگاهسکونت معابر شبکۀ وضعیت تحلیل                                          سال پنجم                  

 

های روستایی گاهآن دسته از سکونت ،آماری تحقیق ةجامع

کنون به اجرا  ها تاشهرستان زنجان است که طرح هادی در آن

روستتا  69در شهرستتان زنجتان در آمده و تکمیل شده است. 

روستا طرح مذکور اجرا  24و از این تعداد، در  داردطرح هادی 

روستتای  24رو،  و به اتمام رسیده و قابل ارزیابی است. از ایتن

شتده بته عنتوان دهستتان شهرستتان واقع 10ذکرشده که در 

بته  هتوجّتدر ن ر گرفتته شتد. بتا  ،مورد بررسی تحقیق ةناحی

ها، با استفاده از رسی دقیق آندشواری برّ ها وگستردگی روستا

روستتا بته روش  1ای از هر دهستتان گیری خوشهروش نمونه

. جمعیتت شتدتصادفی به عنوان نمونته انتختاب  انتخاب کامالً

نفر است که با استفاده از جدول  11554روستاهای نمونه برابر 

 یبتراآمتاری  ةنفر بته عنتوان نمونت 373مورگان، حجم نمونه 

 نامه پاسخ دهند.رسی انتخاب شد تا به پرسشبرّ

رستی کارشناستان و نامه بعتد از مطالعته و برّروایی پرسش

و پایتایی  شتدیید أریزی روستایی و طرح هادی، تاساتید برنامه

 شتد . برآورد/849نامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ برابر پرسش

 که از ن ر علمی مطلوب است.

ی ی، آزمون نیکوtای از آزمون تن نمونه هابرای تحلیل داده

( بتا S-K)3اسمیرن  -( و آزمون کلموگرون 2χبرازش خی دو)

بهره گرفته شده است. ابتتدا بتا کمتن  SPSSافزار کمن نرم

معتابر و  ةهای شبک، میزان انطباق شاخصtای نمونهآزمون تن

ارائته  ،استاندارد که از کار  مشاهده استخراج شده بتودة سران

، نتوعی آزمتون پارامتریتن استت و tای . آزمون تن نمونتهدش

آماری  ةآماری به جامع ةنمون یبرای تعمیم نتایج حاصل از آرا

زمانی کاربرد دارد کته  ،ایین نمونه  tشود. آزموناستفاده می

انحراف معیتار  ،جای آنه انحراف معیار جامعه معلوم نباشد و ب

 ، ص.1391، والدی، عباستی، ا)بایزیتدی دهیمنمونه را قرار می

بعد، برای ارزیابی میزان رضایت جامعه آمتاری  ة(. در مرحل74

معابر روستایی بعد از اجرای طرح هادی،  ةهای شبکاز شاخص

ی ینامه، از آزمتون نیکتواز پرستش شدهاستخراجبراساس نتایج 

ی برازش نوعی از کاربردهتای ی. آزمون نیکوشدبرازش استفاده 

 هتای تجربتیدهتد کته آیتا فراوانیو نشان می است 2χآزمون 

(oFبا فراوانی )های ن ری (eF در درون یتن جامعته انطبتاق )

داری ن ترا  رستی معنتیبرّ ،دارد. هدف از کاربرد این آزمتون

 ةبتارها دراق ن ر آنها و میزان اتفّشاخص ةبارآماری در ةجامع

ری و معابر است. هرچه میزان انطباق فراوانی ن  ةوضعیت شبک

مندی بتاالی رضتایت ةدرجت ةدهندتر باشد، نشتانتجربی بیش

از طریتق  شتدهمعابر تعیین ةهای شبکها از وضعیت شاخصآن

ی یطرح هادی روستایی است. ساس، با آزمتون نیکتو مشاوران

توزیع نرمال و پواسن،  ةاسمیرن  و مقایس -برازش کلموگرون 

وضتعیت  ةینتهتای کتار  مشتاهده در زمنتایج حاصل از داده

 ةنامپرستش ،چنتینو همشد مشاهده معابر  ةهای شبکشاخص

 ةی شتبکتا وضعیت کلّ شدآماری تحلیل  ةسنجی جامعرضایت

. در این آزمون، از میتزان شودآن ارزیابی  یمعابر و میزان ارتقا

هتای ( و فراوانیeF) بودن فراوانی متورد انت تارانطباق و نرمال

و بتا کمتن توزیتع نرمتال،  ،شتد گیری( بهره0F) شدهمشاهده

هتا و بتا معتابر براستاس میتزان پراکنتدگی داده ةعملکرد شبک

ها بتا شتاخص یبینی پواستن، میتزان ارتقتاکمن توزیع پیش

معابر در آینتده  ةشبک ةتوسع ةاجرای بهتر طرح هادی در زمین

 .شدارزیابی 

 های تحقیقرها و شاخص. متغی3ّ. 2
مبتتانی ن تتری و  ةحاصتتل مطالعتت ،های تحقیتتقشتتاخص

ها بته تحقیقا  پیشین در این زمینه بوده است. ایتن شتاخص

الگتوی ستاخت »، «معتابر ةعترض شتبک»بُعتد  5ی در طور کلّ

 ةشیب شتبک»، «معابر ةمعماری و سیمای شبک»، «معابر ةشبک

بنیتاد ) انتدقترار گرفته« معابر ةسط  و پوشش شبک»و « معابر

( 3)به شرح جتدول  ( و63 ، ص.1386 ،مسکن انقالب اسالمی

 است.
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 های تحقیقشاخص -3 جدول
 2000، 4جارسما ؛1391؛ پورطاهری، رکن الدین افتخاری، بدری، 1386، بنیاد مسکن انقالب اسالمیمأخذ: 

 گویه شاخص

 معابر ةروها متناسب با موقعیت شبکیت عرض پیادهکوچه، وضع وضعیت عرض معابر اصلی، وضعیت عرض معابر فرعی، وضعیت عرض معابر دسترسی/ عرض معابر

الگوی ساخت 

 معابر ةشبک

اقتصادی  -معابر با نیازهای اجتماعی ةمعابر با نیازهای کالبدی روستا، انطباق الگوی شبک ةمعابر، انطباق الگوی شبک ةشبک ةوجود الگوی مطلوب توسع

معابر، سهولت دسترسی ساکنان به خدما  از طریق  ةمراتب شبکتی روستا، رعایت سلسلهنّمعابر با بافت کالبدی س ةروستا، تبعیت الگوی ساخت شبک

 معابر ةشبک

معماری و 

 سیمای معابر

بودن مبلمان معابر معابر، مناسب ةبودن وضعیت فضای سبز در اطراف شبکسازی، مناسبمعابر، استانداردبودن جدول ةبودن روشنایی شبکمطلوب

 عالیمهای اطراف، نصب بهینه و استاندارد معابر با کاربری ةیت شبکاهمّ ةبهینه و مناسب از پل، ارتباط درج ةرو، استفادرو و سوارهادهروستایی، تفکین پی

ئل ها، رعایت مسامعابر، رعایت حریم ةاحی شبکشناسی در طرّپارک خودروها، رعایت اصول زیبایی معابر، وجود محلّ ةو تابلوها، وضعیت ایمنی شبک

های دفع فاضالب از امتداد معابر، وضعیت بهداشت احی با معماری، بافت کالبدی و شرایت جغرافیایی روستا، تبعیت کانالمحیطی، انطباق طرّزیست

 کشی در مسیر رودهاسازی و کانالها، کیفیت بهآوری زبالهمعابر و جمع

 ةشیب شبک

 معابر

بودن میزان شیب معابر برای دفع های سطحی، مطلوبآوری و هدایت آبسیسا  مربوط به جمعأمعابر، ت ةبودن وضعیت عرضی شیب شبکمطلوب

 های سطحی به خارج روستابودن برای شیب برای هدایت آبل نقلیه و عابران، مناسبید وسابودن میزان شیب معابر برای تردّهای سطحی، مطلوبآب

سط  و 

 ةپوشش شبک

 معابر

معابر، کیفیت مصال  از ن ر میزان زیبایی،  ةمعابر، کیفیت و مرغوبیت مصال  روسازی شبک ةت و مرغوبیت مصال  زیرسازی شبکبودن مصال ، کیفیبومی

انطباق شکل و رنگ ، انطباق نوع و کیفیت مصال  با معماری و بافت کالبدی روستامیزان استحکام و مقاومت مصال ، یکنواختی و همواربودن سط  معابر، 

 ل  با ساختار فرهنگی و اجتماعی روستاو جنس مصا

 

 تحقیق . مبانی نظری3
 بترایروستتایی  ةترین عناصر ساختاری توستعیکی از مهم

پذیری منتاطق حمایتت از فقیتران روستتایی و کتاهش آستیب

هتتای اقتصتتادی، الیته بتته ابعتتاد کالبتتدی فعّروستتتایی، توجّتت

یتن در ا. اجتماعی و محیطی انسان در مناطق روستتایی استت

و نقتل و دهی قابلیت دسترسی به خدما ، حمتلزمینه، سامان

کالبتدی  ةارتباطا  روستتایی، یکتی از اهتداف اساستی توستع

، 1389، رکن الدین افتختاری، بتدری ،)فیروزنیا روستایی است

(. رسیدن به این هدف و ایجاد فضای زندگی مطلتوب 105 ص.

ور نیازمند روستایی در کش ةهای توسعاجرای طرحبه و متعال، 

هتا بایتد بتواننتد مستائل و مشتکال  . از طرفی، این طرحاست

های اقتصتتادی، اجتمتتاعی و کالبتتدی را بتته موجتتود در زمینتته

(. 289 ، ص.1378)ستازمان برنامته و بودجته،  اقل برسانندحدّ

هتتایی کته بعتتد از انقتتالب تترین طرح، یکتتی از مهمبتارهدر این

طترح هتادی روستتایی د، شتاسالمی در سط  روستاها انجتام 

کالبتدی در -. این طترح، بته عنتوان یتن طترح فیزیکتیاست

، 1391)عنابستتانی و اکبتری،  های روستایی استتگاهسکونت

ی، ی در سته ستط  ملّتهای کالبدی ملّ(. در واقع، طرح94 ص.

ترین شود و طرح هادی در پایینای انجام میای و ناحیهمنطقه

ه عنتوان بخشتی از طترح سط  طترح کالبتدی قترار دارد و بت

 ، ص.1385)پتاپلی یتزدی و ابراهیمتی،  ای استکالبدی ناحیه

( که بنیاد مسکن انقالب استالمی بتا هتدف بهبتود بافتت 161

کنتتد های روستتتایی اجتترا میگاهکالبتتدی روستتتا در ستتکونت

های مهم یکی از پروهه(. در این میان، 22 ، ص.1391)قربانی، 

ریض یتتا احتتداب معتتابر در هتتای هتتادی، تعتتدر اجتترای طرح

 (.100 ، ص.1391)عنابستانی و اکبری،  تروستاهاس

صتور  ه بندی آن بتمعابر روستایی و سط  ةه به شبکتوجّ

 ةدر منطقتو ی در کشور هند ای ملّمراتبی در ن ام جادهسلسله

، 2007، 5)سرکار انجام شد 1961-1943های بین سال ،ناگاور

وان رهبر جهتانی گستترش و امروزه کشور چین به عن .(3ص. 

، 6)فتایز شتودمعابر روستتایی شتناخته می ةنوسازی راه و شبک

المللتی توستعه، ا براساس آمتار انجمتن بینامّ ؛(3، ص. 2012

میلیتتاردنفری روستتتایی در درصتتد از جمعیتتت ین 40حتتدود 

و  ندارنتتدمعتتابر قابتتل اطمینتتان و مناستتب  ةجهتتان، شتتبک

 ةمعابر روستایی جزء وظیف ةکها و شبگذاری برای جادهسرمایه

)بانتن  دولتتی استت ةهای مترتبت بتا بودجتدولت و ستازمان

نتتوع  ةدهندمعتتابر روستتتایی نشتتان ةشتتبک (.2007، 7جهتتانی

استفاده و وضعیت ترافین و میزان دسترسی مردم به ختدما  

و  (16ص.  ،1999، 8)هریسون ه خود استهای روزمرّالیتو فعّ

رم، ساختار و ضریب آستایش جوامتع ف ةکننداین معابر، تعدیل

در شرایت  تر مواقعدر بیشا امّ ؛(2، ص. 2004، 9)جاکوبز است

های کم دارای پل معموالًکشی نامناسب که بسیار ضعی ، با زه

 ةشتبک ،(43، ص. 2003، 10)هتاو با استحکاما  ناپایدار استت

های مختلت ، متفتاو  استت، در نتواحی گاهمعابر، در سکونت
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اکثر عرض را به م، حدّو نامن ّ طبیعیبا بافت کالبدی  روستایی

و و حیوانتا  بتاربر بستتگی رفضای الزم برای عبور عتابر پیتاده

ست ا (. این در حالی123 ، ص.1374دزاده، )محمّ داشته است

ع و های متنتتوّشتتکلکتته امتتروزه ایتتن شتترایت تغییتتر کتترده و 

نتد در گیری استت. هرچتری در روستاها در حال شکلپیچیده

استتقرار  ةمعابر روستایی به جهتت نحتو ةحال حاضر نیز شبک

و  طبیعتی شتکلی واحدهای مسکونی و مالکیتت زمتین، غالبتاً

یان یاستاس نیازهتای روستتاحدود زیتادی بر و تا دارندم نامن ّ

(. 13 ، ص.1386)بنیاد مسکن انقالب اسالمی،  اندشکل گرفته

روستتتایی براستتاس  معتتابر ةریزی بتترای شتتبک، برنامتتهبنتتابراین

)او ای ستی  گیتردمالح ا  اقتصتادی و اجتمتاعی انجتام می

 ةسزایی در توستعهثیر بأمعابر ت ةشبک (.25، ص. 1986، 11دی

هتا بته شترطی کته از آن ؛ها دارندگاهفضایی سکونت -کالبدی

 هتدایتهای واقع، یکی از راه در .بهینه و مطلوب استفاده شود

  در آن، بهبتود وضتعیت ز تخلّتکاربری اراضتی و جلتوگیری ا

یتن ه اب (.4، ص. 2000، 4)جارسما معابر روستایی است ةشبک

عامتل ترتیب، ضریب استفاده مطلوب از شبکه معابر، بته چنتد 

 :(7-8،ص. 1998، 12)دانگزوابسته است

 د وسایل نقلیهتردّ برایمعابر  ةاستفاده از شبک -

نقتل و وثیر مثبتی در کاهش خدما  حملأمعابر ت ةشبک -

 افزایش سرعت، ضریب اطمینان و ایمنی داشته باشد.

هتای اقتصتادی و الیتفعّ بترایمعتابر  ةاستفاده از شتبک -

 تجاری

 تسریع در خدما  امدادی و کمن به دیگران -

هتا در داختل معتابر و خیابان ةمهندسی شبکاحی و در طرّ

 هتا در چهتارها، خیابانگاهشهر، بیرون شهری و سایر ستکونت

. خیابتتتان 2 13. خیابتتتان اصتتتلی1گیرنتتتد: دستتتته قتتترار می

. ورودی و راه 4 15ی. خیابتتتان فرعتتتی محلّتتت3 14کننتتتدهجمع

هتتای عتترض خیابان(. 24، ص. 2004، 9)جتتاکوبز 16دسترستتی

روستایی اغلب کم و باریتن استت. بترای ایتن کتار در کشتور 

در « 17احتتی ابعتتاد شتتهری خیابتتانطرّ»آلمتتان، اغلتتب از روش 

، 81)سویتز و هیلتتن کنندهای روستایی استفاده میگاهسکونت

 احتی( در طرUDSDّترین اصتول روش )مهم (.5، ص. 2006

 :ند ازامعابر روستایی عبار  ةشبک

هتای کاربری ةرو و لبتایجاد فضتای مناستب بتین پیتاده -

محصتول و  ةارائت بترای غیترهمانند فروشتگاه، بتاو و  ؛خدماتی

 یانیخدما  به روستا

خیابتان  رو وارتباط دسترسی مناستب بتین پیتاده ایجاد -

دوچرخته و ادوا   ماننتد غیرموتتوری ةد وسایل نقلیتتردّ برای

 کشاورزی

 عبور و مرور برایرو خوب و متعادل در پیاده ایجاد حسّ -

متتر، بایتد عترض  33عترض بتیش از  های بتادر خیابان -

بایتد  متتر، 33تتا  10متر باشد و در خیابتان بتین  10رو پیاده

در خیابتان  ،چنینعرض خیابان باشد و هم %30رو عرض پیاده

 متتر باشتد 3رو بایتد متتر، عترض پیتاده 10تتر از با عرض کم

 (.5، ص. 2006، 81)سویتز و هیلتن

 ةگذاری شتبکبینی رونتد حرکتت سترمایههرچند که پیش

ی، ثیر در معیشتت متردم محلّتأهای روستایی به تمعابر و جاده

)هتاین،  طتور کامتل شتناخته نشتده استته ده و بنسبتاً پیچی

ا فرآینتتد امّتت ؛(6 ، ص.2014 19میتتثم، ریچتتارد، تتتونی، تامتتاال،

نقتل و ومعتابر بتا هتدف تستهیل جریتان حمل ةاحی شتبکطرّ

شهر در آینده و یا  ةشدبینیترافین در انطباق با نیازهای پیش

نقتتل و ترافیتتن کتته از واهتتداف بهبتتود وضتتعیت کنتتونی حمل

، اجتترا انتتدمعتتابر شتتکل گرفته ةاحتتی شتتبکهای طرّدیتمحتتدو

 (.39 ، ص.1386استتالمی،  ب)بنیتتاد مستتکن انقتتال شتتودمی

گونگی ارتباط طراحی و عملکرد معتابر هچ (2)چنین، شکل هم

 نشان داده شده است.
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 احی و کاربری ترافیکارتباط بین عملکردها، طرّ -2شکل 

 48، ص. 1997 ،4هیلیر مأخذ:

 

بخشتی دهی و ن ممعابر در شتکل ةیت شبکدر توجیه اهمّ

ها، ن ریته و رویکردهتای مختلفتی گاهساختار کالبدی سکونت

 از جمله: ؛ارائه شده است

سلاختار فضلایی  یت تحلیللحرکت طبیعی و اهمّ ۀنظری

 بنتدی فضتایی دربته تتأثیر پیکره این ن ریته،در  :معابر ۀشبک

 حرکتت ی رفتاری و اجتماعی، مانند الگتویگیری الگوهاشکل

بنتدی پیکره این ن ریه بر ایتن بتاور استت کتهشود. کید میأت

الگتوی ی بافتت کالبتدی، ارتبتاط بتین فضتاهاة فضایی و نحتو

دهد و رشد ساختاری فضای را شکل می گاهسکونتحرکت در 

تتوان الگتوی شود و بتا درک ایتن ارتبتاط میباعث می را شهر

ی شناسایی کرده و از آن صور  کمّه ب سط  شهرحرکت را در 

، 02)هیلیتر دکترهای جتداافتاده استتفاده آزادسازی بافتبرای 

هتتای توانایی ،فضتتایی ةوجودآمتتده از پیکتتربه حرکتتت (.2007

 اقتصتادی -های اجتماعیدهی به کیفیتباالیی در شکل ةبالقوّ

فتتاده را از ا های جداتواند بافته به آن نه تنها میداشته و توجّ

تواند بلکه می ؛پیوند سازدهم ن ر فضایی با دیگر مناطق شهری

پیوندسازی بافت از ن ر اقتصادی و اجتمتاعی نیتز در جهت هم

بندی فضایی بر حرکتت ثیر پیکرهأدر تی، به طور کلّ .ر باشدثّؤم

تتتوان گفتتت کتته در ابتتتدا اجتمتتاعی می -و عوامتتل اقتصتتادی

کتاربری  ،شتود، ستاسکتت میحر موجتببندی فضایی پیکره

ماننتتد  ؛هتتای اجتمتتاعیفروشتتی، کاربریماننتتد خرده ؛تجتتاری

وری از این حرکت در راستتای آن مساجد برای استفاده و بهره

جتذب  ،فضتایی ةخود به عنوان جاذبت ،ساسو  یابی شدهمکان

)هیلیر،  شودباعث می را ن و افزایش میزان حرکتاتر عابربیش

 (.1993، 12وی، زوپن، هانسون، گراجوسک

معتقتد استت کته مبنتای  : این ن ریتهچیدمان فضا ۀنظری

گاه براستتاس دیتتد انستتان و ستتاختار فضتتایی ستتکونت ةمشتتاهد

توان با دیتد معابر است و نمی ةحرکت عابر پیاده در سط  شبک

ص ایتن ت مشتخّمزیّ گاه نگاه کرد.ین پرنده و از باال به سکونت

در آن استت کته بترای درک های دیگتر ن ریه نسبت به ن ریه

بندی فضا ابتزاری را در ترکیب ةبهتر ساختار فضایی شهر و نحو

)عبتتاس زادگتتان، بیتتدرام،  دهتتدگتتران قتترار میاختیتتار پژوهش

 ةیت. روش چیدمان فضا ارتبتاط کلّ(167 ، ص.1391مختارزاده، 

کنتد و نتتایج را تحلیل میودیگر تجزیهفضاهای شهری را با ین

دهتتد. ترهتتای ریاضتتی و ترستتیمی ارائتته میبتته صتتور  پارام

عملکترد و  ةتوانند در ایجاد مدلی که نحوپارامترهای ریاضی می

. شتوداستتفاده  ،بینتی کنتدرفتار را در فضتاهای شتهری پیش

تحلیل چیتدمان فضتتا ابتزار بستتیار وتجزیتته هتای ترستیمیداده

به نحتوی کته  ؛دشواحی شهر محسوب مییند طرّآری در فرمؤثّ

این روش بته صتور   باهای کالبدی در بافت شهر دخالت تأثیر

ایجتاد  ةاح شهر در مرحلطرّ از این رو، .شودمی آشکارترسیمی 

توانتد تتأثیر انتختاب ختود را بتر احی میهای مختل  طرّگزینه

گتران کته از شهر مشاهده کند. بسیاری از پژوهشساختار کالن

اند کته روش هاند، بته ایتن نتیجته رستیداین شیوه بهره جسته

بینی حرکت عابر پیتاده و چیدمان فضا روشی است که در پیش

 ق استتستط  استتفاده از فضتا بستیار موفّت ،چنینسواره و هم

 (.66 ، ص.1381زادگان، عباس)

ایتن  ی(:دیدگاه تفکیک عملکردی مسلیرها )ملدل خطّل

معتابر  ةرو در شتبکرو و ستوارهدیدگاه بر جداسازی عابر، پیتاده

نوگرایتتان و ن ریتتا   ةکنتتد. ایتتن دیتتدگاه از اندیشتتکیتتد میأت

در کتتاب منشتور آتتن در ستال  اوکنتد. لوکوبوزیه تبعیتت می

کند کته عتابر پیتاده بایتد بتوانتد بترای ختود کید میأت 1933

هتتا متمتتایز باشتتد وهتتایی را برگزینتتد کتته از مستتیر خودرراه

رآیی . افزایش کا1 :این مدل در (. امتیاز مهم1355ّ)لوکوبوزیه، 
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هتا ها و اختصاص هریتن از آنمسیرها از طریق تفکین حرکت

، 1374. اجتناب از برخوردها است )محمتدزاده، 2به ین مسیر 

(. مشکل اصلی این مدل در این است که گرفتن حتق 126 ص.

م در هریتتن از اشتتکال حرکتتتی مشتتکل استتت و در نقتتاط تقتدّ

دل متقتاطع، ارزش امتیتازا  فتوق کتاهش یافتته و کتارآیی مت

 (. 428، ص. 1381شود )لینچ، تضعی  می

پیونتتدی، در روش هم ة: طبتتق ن ریتت22پیونللدیهم ۀنظریلل

ای و بندی، فضا مفهومی ارتباطی دارد نه مفهتوم فاصتلهترکیب

(. 167 ، ص.1391زادگتان، بیتدرام، مختتارزاده، مترین )عباس

، میانگین (فضا)پیوندی هر خت ارزش میزان همدر این دیدگاه، 

تمتام  واسطی است که بتوان از آن بته (یا فضاها)خطوط  ادتعد

تغییتر جهتاتی  فضاهای شهر رسید یا به عبارتی، میانگین تعداد

یتن ه ا. بتشهر رستید است که بتوان از آن فضا به تمام فضاهای

تتر از بیش «عمتق« در تحلیل ترتیتب فضتایی، مفهتوم ،ترتیب

پیونتدی یتن هم ،کند. در واقعمصداق پیدا می «فاصله»مفهوم 

 گاهسکونت پارچگی آن را با کلّنیی، میزان گاهسکونتفضای 

 ،پیوندیهم ةنقشدر این میان،  .(2007، 23)تورنر دهدنشان می

عینتتی بترای ارزیتتابی یتتن طترح بتته لحتتاظ  ابتزاری تحلیلتتی و

 ناحیهجدید در ساختار موجود هر  ةگیری توسعگونگی جایهچ

 .(2005، 23)تورنر است

 های تحقیقفتهیا. 4
معللابر بللا  ۀهای شللبک. میللنان انطبللاخ شللاخص1. 4

 tای استانداردها با آزمون تک نمونه

هتتا و تحلیل دادهودر ایتتن بختتش از تحقیتتق، بتترای تجزیتته

های پژوهش از روش آمار استنباطی آزمون تتن آزمون فرضیه

هتای ایتن بختش، تترین وزنمهم .شتوداستفاده می tای نمونه

( استت و Sig) ( و ستط  معنتاداریdf) آزادی ةرجت، دtمقدار 

معتابر روستتایی در  ةهای شتبکرسی وضعیت شتاخصبرای برّ

انطباق با استانداردهای بنیاد مستکن انقتالب استالمی در ایتن 

دهتد کته در نشتان می tای نمونهزمینه است. نتایج آزمون تن

که ه به اینبا توجّ« معابر روستایی ةعرض شبک»شاخص  ةزمین

« 3A»و « 2A»های فتتهلّؤ(، در مSig) مقتتدار ستتط  معنتتاداری

05/0P> تتوان د و میشویید میأفرض صفر ت ،. در نتیجهاست

فتوق و  ةفتلّؤمعنتاداری بتین م ةرابط ،گفت که در این شاخص

و طترح هتادی در ایتن  نیستتانطباق با استاندارد تعیین شده 

ها، مقتدار هفتلّؤم بقیتةا درامّت ؛ق نبوده استتزمینه چندان موفّ

ها و فتتهلّؤبتتین م ،استتت. در نتیجته >05/0Pستط  معنتتاداری 

. بعتد از هستتمعنتادار  ةرابطت ،میزان انطبتاق بتا استتانداردها

وضتعیت  tییدشدن سط  معنتاداری، براستاس مقتدار آمتاره أت

فه لّؤد. در این زمینه، مکرتوان تحلیل ها را میفهلّؤهرکدام از م

و انحتراف معیتار  280/3آماره  با« اصلی معابر عرض وضعیت»

دهد که اول قرار دارد. این نشان می ة( در رتبS=252/1) پایین

های روستتایی گاهمعابر اصلی در تمتام ستکونت ةوضعیت شبک

و شرایت در تمامی روستاها تقریبتاً  داردنمونه، مطلوبیت کافی 

تعریض و اصالح معابر » ةفلّؤ، مچنینیکسان و مشابه است. هم

ترین مقتدار و بیش t 769/1با آماره « بق با نیازهای روستامنط

و  (4)جتدول  آخر قرار دارد ة( در رتبS=252/1) انحراف معیار

تر استت. ها نتامطلوبفتهلّؤفه نسبت به سایر ملّؤوضعیت این م

فته نیتز لّؤاین در حالی است کته مقتدار انحتراف معیتار ایتن م

 ةوضتعیت در همتدهتد کته ایتن تر است و این نشان میبیش

فته لّؤروستتاهای نمونته، ایتن م ةروستاها متفاو  است. در هم

 نامطلوب نیست.

 

 معابر روستایی ۀمیانگین وضعیت شاخص عرض شبک -4جدول
 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 t df Sig انحراف معیار میانگین هافهلّؤم

1A0/010 9 3/280 0/675 3/7 اصلی معابر عرض . وضعیت 

2A0/591 9 0/557 0/568 3/1 فرعی معابر عرض ضعیت. و 

3A0/116 9 0/000 0/471 3/0 کوچه/دسترسی معابر عرض . وضعیت 

4A0/042 9 2/236 0/707 3/5 معابرة شبک موقعیت با متناسب روهپیاد . عرض 

5A0/024 9 2/714 0/699 3/6 معابر با عملکرد آن ة. تناسب عرض شبک 

6A0/011 9 1/769 1/252 3/7 ابر منطبق با نیازهای روستا. تعریض و اصالح مع 
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، مقتدار «معابر روستتایی ةالگوی ساخت شبک»در شاخص 

 <5A »05/0P»و « 4A»های فهلّؤ(، در مSig) سط  معناداری

توان گفتت کته د و میشویید میأفرض صفر ت ،. در نتیجهاست

و انطبتاق بتا  فتوق ةفتلّؤمعناداری بین م ةدر این شاخص رابط

های دیگر، فهلّؤ. در صورتی که در منیستشده استاندارد تعیین

ها فتهلّؤبین م ،است. در نتیجه >05/0Pمقدار سط  معناداری 

چنتین، . هماستتمعنتادار  ةو میزان انطباق با استانداردها رابط

 الگتوی وجتود»های فتهلّؤدهتد کته منشتان می tمقدار آماره 

 بتا معتابرة شبک الگوی انطباق»و « برمعا ةشبک ةتوسع مطلوب

صور  مشترک با مقدار آماره ه ب« اقتصادی -اجتماعی نیازهای

t 583/4 معتابر  ةاول را در انطباق با استتانداردهای شتبک ةرتب

سهولت دسترسی ساکنان بته » ةفلّؤم ،چنینروستایی دارد. هم

تترین کم t 280/3 ةبتا آمتار« معتابر ةخدما  از طریتق شتبک

)جتدول  معتابر روستتایی دارد ةق را با استانداردهای شبکانطبا

 ةمعتابر روستتایی در زمینت ةن معناست کته شتبکه آ. این ب(5

یان در یسهولت دسترسی بته ختدما  و رفتع نیازهتای روستتا

قی نداشته است و فقت از شترایت ترین زمان، عملکرد موفّکوتاه

ه بته توجّت قبلی بافت کالبدی روستا تبعیت کرده است. البته با

، ها پتایین استتفتهلّؤکه مقدار انحراف معیتار در تمتامی ماین

 یکسان است.  توان گفت که شرایت تمامی روستاها تقریباًمی

 
 معابر روستایی ۀمیانگین وضعیت شاخص الگوی ساخت شبک -5 جدول

 1394های پژوهش، مأخذ: یافته
 t df Sig انحراف معیار میانگین هافهلّؤم

1B0/001 9 4/583 0/483 3/7 معابر شبکه ةتوسع مطلوب الگوی د. وجو 

2B0/005 9 3/674 0/516 3/6 روستا کالبدی نیازهای با معابر ةشبک الگوی . انطباق 

3B0/001 9 4/583 0/483 3/7 اقتصادی -اجتماعی نیازهای با معابرة شبک الگوی . انطباق 

4B0/104 9 1/809 0/699 3/4 روستا تیسنّ کالبدی بافت با معابر ةشبک ساخت الگوی . تبعیت 

5B0/052 9 2/236 0/707 3/5 معابر ةشبک مراتبسلسله . رعایت 

6B0/010 9 3/280 0/675 3/7 معابر ة. سهولت دسترسی ساکنان به خدما  از طریق شبک 

 

 

معماری و سیمای »در شاخص ، (6)طبق محاسبا  جدول 

(، در Sig) ط  معنتتاداری، مقتتدار ستت«معتتابر روستتتایی ةشتتبک

، «1C» ،«4C» ،«6C» ،«8C» ،«9C» ،«10C»های فتتتتتتتتهلّؤم

«12C» ،«13C» ،«17C» ،05/0P> فرض صفر  ،. در نتیجهاست

 ةرابطت ،تتوان گفتت کته در ایتن شتاخصد و میشتویید میأت

شتده فتوق و انطبتاق بتا استتاندارد تعیین ةفلّؤمعناداری بین م

ق نبتوده چنتدان موفّت هاو طرح هادی در ایتن شتاخص نیست

 >05/0Pها، مقتدار ستط  معنتاداری فتهلّؤم بقیةا در امّ ؛است

های دفتع فاضتالب از تبعیت کانال»فه لّؤاست. در این زمینه، م

فته لّؤل را دارد. در این ماوّ ةرتب t 714/4 ةبا آمار« امتداد معابر

روستتاها از ایتن  ،در نتیجته ،نیز مقدار انحراف معیار کم استت

 تفکین ةفلّؤم»چنین، در ین سط  قرار دارند. هم قریباًن ر ت

آخر قرار دارد. در  ةدر رتب t 862/2 ةبا آمار« روسواره و روپیاده

احتی و تفکیتن طرّ ةشتیو ةاجرای طرح هادی در زمین ،نتیجه

 رو ضعی  بوده است.رو و سوارهمعابر پیاده
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 معابر روستایی ۀسیمای شبکمیانگین وضعیت شاخص معماری و  -6 جدول
 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 t df Sig انحراف معیار میانگین هافهلّؤم

1C0/591 9 0/557 0/568 3/1 معابر ةشبک روشنایی بودن. مطلوب 

2C0/015 9 3/000 1/054 4/0 سازیجدول . استانداردبودن 

3C0/015 9 3/000 0/527 3/5 معابر ةشبک اطراف در سبز فضای وضعیت بودن. مناسب 

4C0/104 9 1/809 0/699 3/4 روستایی معابر مبلمان بودن. مناسب 

5C0/019 9 2/862 0/994 3/9 روسواره و روپیاده . تفکین 

6C0/168 9 1/500 0/843 3/4 پل از مناسب و بهینه ة. استفاد 

7C0/010 9 3/280 0/675 3/7 اطراف هایکاربری با معابر ةشبک یتاهمّ  ةدرج . ارتباط 

8C0/395 9 0/000 1/155 3/0 تابلوها و عالیم استاندارد و بهینه . نصب 

9C0/591 9 0/557 0/568 3/1 معابر ةشبک ایمنی . وضعیت 

10C0/678 9 0/429 0/738 3/1 خودروها پارک محل . وجود 

11C0/010 9 3/280 0/675 3/7 معابر ةشبک احیطرّ در شناسیزیبایی اصول . رعایت 

12C0/081 9 1/964 0/483 3/3 هاحریم . رعایت 

13C0/193 9 1/406 0/675 3/3 محیطیزیست مسائل . رعایت 

14C0/015 9 3/000 0/527 3/5 روستا محیت و بافت معماری، با احیطرّ . انطباق 

15C0/001 9 4/714 0/738 4/1 های دفع فاضالب از امتداد معابر. تبعیت کانال 

61C0/015 9 3/000 0/527 3/5 هاآوری زباله. وضعیت بهداشت معابر و جمع 

17C0/104 9 1/809 0/699 3/4 سازی و کانال کشی در مسیر رودها. کیفیت به 

 

، در تمتتامی «معتتابر روستتتایی ةشتتبک شتتیب»در شتتاخص 

بتتین  ،استتت. در نتیجتته >05/0Pها ستتط  معنتتاداری فتتهلّؤم

. استتمعنتادار  هرابطت ،با استتانداردهاها و میزان انطباق فهلّؤم

 بتودنمطلوب»های فتهلّؤدهد که منیز نشان می tمقدار آماره 

 t 714/4 ةبا آمار« سطحی هایآب دفع برای معابر شیب میزان

بتا « میزان انطباق شیب معابر با مورفولوهی کالبدی روستتا»و 

 ،چنتین. هم(7)جتدول  م قرار دارندل و دوّاوّ ةدر رتب t 4 ةآمار

بتا « معتابر ةشتبک شتیب عرضتی وضعیت بودنمطلوب» ةفلّؤم

معتابر  ةترین انطباق را با استانداردهای شبککم t 857/3 ةآمار

از این رو، در اجترای طترح هتادی بته وضتعیت  روستایی دارد.

 ه شده است.تر توجّمعابر کم ةشیب عرضی شبک

 

 ییمعابر روستا ۀمیانگین وضعیت شاخص شیب شبک -7 جدول
 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 t df Sig انحراف معیار میانگین هافهلّؤم

1D0/004 9 3/857 0/738 3/9 معابرة شبک شیب عرضی وضعیت بودن. مطلوب 

2D0/003 9 3/973 0/876 4/1 سطحی هایآب هدایت و آوریجمع به مربوط سیسا أ. ت 

3D0/001 9 4/714 0/738 4/1 سطحی هایآب دفع برای معابر شیب میزان بودن. مطلوب 

4D0/004 9 3/873 0/817 4/0 ناعابر و نقلیه لیوسا دتردّ جهت معابر شیب میزان بودن. مطلوب 

5D0/004 9 3/873 0/817 4/0  سطحی هایآب هدایت من وره ب شیب، جهت بودن. مناسب 

6D0/003 9 4/000 0/632 3/8 . میزان انطباق شیب معابر با مورفولوهی کالبدی روستا 

 

در  نیتز «معابر روستایی ةشبک سط  و پوشش»در شاخص 

بتین  ،است. در نتیجه >05/0Pها سط  معناداری فهلّؤتمامی م

. استتمعنتادار  ةها و میزان انطباق بتا استتانداردها رابطتفهلّؤم

 و کیفیتت»های فتهلّؤدهتد کته منیتز نشتان می t ةمقدار آمار

و  t 091/6 ةبتا آمتار« معتابر ةشتبک یزیرساز مصال  مرغوبیت

م قترار ل و دوّاوّ ةدر رتبت t 014/5 ةبا آمار« مصال  بودنبومی»

 میتزان ن تر از مصتال  کیفیتت»های فتهلّؤم ،چنیندارند. هم

انطباق نوع و کیفیتت مصتال  بتا »و  t 333/2 ةبا آمار« زیبایی
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ا بتا ترین انطباق رکم t 689/2 ةبا آمار« معماری و بافت روستا

از این رو،  .(8)جدول  معابر روستایی دارد ةاستانداردهای شبک

معتابر  ةدر اجرای طرح هادی به وضعیت معماری و من ر شبک

 ه شده است.تر توجّروستایی و زیباسازی آن کم

 
 معابر روستایی ۀمیانگین وضعیت شاخص سطح و پوشش شبک -8 جدول

 1394های پژوهش، مأخذ: یافته
 t df Sig انحراف معیار یانگینم هافهلّؤم

1E0/001 9 5/014 0/568 3/9 مصال  بودن. بومی 

2E0/000 9 6/091 0/675 4/3 معابر ةشبک زیرسازی مصال  مرغوبیت و . کیفیت 

3E0/022 9 2/753 0/919 3/8 معابر ةشبک روسازی مصال  مرغوبیت و . کیفیت 

4E0/045 9 2/333 0/949 3/7 زیبایی میزان ن ر از مصال  . کیفیت 

5E0/003 9 4/129 0/919 4/2   مصال  مقاومت و استحکام . میزان 

6E 0/004 9 3/873 0/817 4/0 . انطباق شکل و رنگ و جنس مصال  با ساختار فرهنگی 

7E0/025 9 2/689 0/823 3/7 . انطباق نوع و کیفیت مصال  با معماری و بافت روستا 

8E0/011 9 3/207 0/789 3/8 معابر سط  همواربودن و . یکنواختی 

 

 ۀ. ارزیابی رضایت ساکنان روستا از وضلعیت شلبک2. 4
 (2χی برازش خی دو )یمعابر با آزمون نیکو

ن از ادوم بتترای تحلیتتل میتتزان رضتتایت ستتاکن ةدر مرحلتت

بعتد از اجترای طترح هتتادی  معتابر روستتایی ةشتبکوضتعیت 

شتده استتت.  ستتنجی استتفادهیتارض ةنامروستتایی از پرستش

ی برازش خی ینامه با آزمون نیکو پرسش ةلیهای اوّتحلیل داده

رهای تحقیق ه است. در این آزمون هرکدام از متغیّشددو انجام 

بته عنتوان  ،های ن ری برازش شده باشتندخوبی با نمونهکه به

قی خواهد شد. آماری از شاخص مذکور تلّ ةعامل رضایت جامع

( به عنوان مبنتای بترازش Sig) ریدر این زمینه، سط  معنادا

، ستط  معنتاداری تمتامی (9) خوب است. طبق نتایج جتدول

تتوان گفتت کته بتین می ،در نتیجه .است >05/0Pها شاخص

 ،معتابر روستتایی ةاجرای طرح هادی و رضایت از عملکرد شبک

های آمتاری از ی، تمامی نمونتهطور کلّه و ب استمعنادار  ةرابط

معابر روستتایی رضتایت دارنتد.  ةده در شبکآموجودهتغییرا  ب

طول و »های ترین میزان رضایت از شاخصدر این زمینه، بیش

« معابر ةالگوی ساخت شبک»و  52/889با « معابر ةعرض شبک

از  ،ترین میزان رضتایت نیتز بته ترتیتبو کم است 28/111با 

شتیب »و  667/21« معابر ةسط  و پوشش شبک»های شاخص

تتوان گفتت کته می ،است. در نتیجته 533/34با « معابر ةشبک

معابر روستتایی  ةآماری از وضعیت اندازه و عملکرد شبک ةجامع

ا معتقتد هستتند کته بته اصتول معمتاری و امّت ؛رضایت دارنتد

ه چندانی نشده است و این امر نیازمنتد زیباسازی روستاها توجّ

 های آتی است.طرح بازنگری اجرای

 

 ی برازش خی دویمعابر روستایی با آزمون نیکو ۀیان از وضعیت شبکین رضایت روستاارزیابی مینا -9 جدول

 1394های پژوهش، مأخذ: یافته
 2χ df Sigمقدار  شاخص

1F000/0 4 52/889 معابر ة. طول و عرض شبک 

2F000/0 4 28/111 معابر ة. الگوی ساخت شبک 

3F000/0 4 719/40 . معماری و سیمای معابر 

4F 000/0 4 533/34 معابر ةشبک. شیب 

5F000/0 4 667/21 معابرة . سط  و پوشش شبک 
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معلابر بلا آزملون  ۀ. تحلیل نهایی وضلعیت شلبک3. 4
 (K-Sاسمیرنف ) -ی برازش کلموگرونفینیکو

ی بتترازش یطور کتته گفتتته شتتد، آزمتتون نیکتتوهمتتان

بودن توزیتع فراوانتی، رستی نرمتالاسمیرن  با برّ -کلموگرون 

( µ1: µ0H=2) صفرکند. فرض های پژوهش را تحلیل میداده

ه کید دارد. بتأها( ت)داده هادر این آزمون، بر توزیع نرمال نمونه

های تحقیتق، متدل نیکتویی بترازش براساس یافته ،ین ترتیبا

، بتتر >05/0Pاستتمیرن  بتتا ستتط  اطمینتتان  -کلموگرونتت 

میزان  ،این آزمونکید دارد. در أها تبودن توزیع نمونهغیرنرمال

استت، در  05/0تر از ها کمداری در تمامی شاخصسط  معنی

تتوان گفتت کته براستاس شود و میصفر رد می ةفرضی ،نتیجه

بودن ها زیتاد استت. غیرنرمتالتوزیع نرمال، پراکنتدگی نمونته

بودن ، با وجود مطلوبK-S ی برازشیها در آزمون نیکوشاخص

ها در ل بر عملکرد ضتعی  نمونتهها، دلیمقدار میانگین شاخص

دیگتر در ایتن آزمتون، مقتدار  ةمورد موضع پژوهش است. نکت

پواسن، نسبت به توزیتع نرمتال  ةپواسن است. میزان آمار ةآمار

به کاهش  ها رومیزان پراکندگی نمونه ،نتیجه در ،اختالف دارد

دهد که عملکرد طرح هادی روستایی است. این عامل نشان می

. استتمعابر، در حال حرکت به سمت توستعه  ةشبک ةدر زمین

زمتانی  ةها در بازپواسن، میزان پراکندگی احتمالی نمونه ةآمار

توان گفت که رضایت می ،رو کند. از اینبینی میآینده را پیش

آماری از وضع موجود در انطباق با استانداردها، براساس  ةجامع

ت رو به توسعه است. متوسّ توزیع نرمال و پواسن، در حدّ ةآمار

، و «2G» ،«3G» ،«4G»های کتته در شتتاخصه بتته اینبتتا توجّتت

«5G» 05/0، مقدار سط  معناداریP< توزیع  ،در نتیجه .است

بتتین توزیتتع نرمتتال  چنتتین،هم .استتتها غیرنرمتتال نمونتته

(324/2N=(و توزیع پواسن )679/1P= اختالف )این در است .

تتر از توزیتع استن بیشدر توزیع پو K-Sحالی است که مقدار 

ها دهتد کته وضتعیت شتاخصنرمال است. این عامل نشان می

در  ،ایتن عتالوه بتر ؛تحقیق در حالت ارتقا و توستعه قترار دارد

مقتدار ستط  معنتاداری « معتابر ةطول و عرض شبک»شاخص 

ها نمونتهتوزیتع  ،است. در نتیجه 05/0تر از توزیع پواسن بیش

. بتا نیستتو پواستن اختتالف  نرمال است و بین توزیع نرمتال

 ةآماری از شتاخص شتبک ةکه میزان رضایت جامعه به اینتوجّ

ی ایتن شتاخص در انطبتاق بتا و وضعیت کلّ استتر معابر بیش

ایتن عامتل اختتالف توزیتع نرمتال و  .استانداردها، مطلوب بود

 ةچنین، میانگین وضعیت شتبکهم پواسن را کاهش داده است.

بتتاق بتتا استتتانداردها و جلتتب رضتتایت معتتابر روستتتایی در انط

ت استت. متوسّت  است. این مقدار در حتدّ 32/3یان برابر یروستا

طول و عرض »ق به شاخص ترین میانگین متعلّچنین، بیشهم

ترین میتانگین نیتز شتاخص و کم 7/3با میانگین« معابر ةشبک

)جتدول  است 97/2با میانگین « معابر ةسط  و پوشش شبک»

10.) 

 

 اسمیرنف و پواسن -ی برازش کلموگرونفیبینی آن با آزمون نیکومعابر روستایی و پیش ۀوضعیت شبک یمینان ارتقا -10جدول
 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 میانگین هاشاخص
انحراف 

 معیار

 توزیع پواسن توزیع نرمال

K-S Sig K-S Sig 

1G0/052 1/351 0/001 1/897 1/084 3/70 معابر ة. طول و عرض شبک 

2G0/001 1/898 0/000 2/38 0/835 3/28 معابر ة. الگوی ساخت شبک 

3G0/031 1/441 0/000 2/476 0/978 3/10 . معماری و سیمای معابر 

4G0/013 1/588 0/000 2/119 1/030 3/54 معابر ة. شیب شبک 

5G0/024 1/49 0/003 1/795 1/022 2/97 معابر ة. سط  و پوشش شبک 

 010/0 679/1 0.000 324/2 893/0 32/3 تتتلکتتتتتتتتت
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 گیرینتیجهبحث و . 5
تترین معابر به عنوان شتریان ارتبتاطی، یکتی از مهم ةشبک

های روستتایی استت و طترح هتادی گاهبافتت ستکونت یاجزا

ها و رفع موانتع گونه شبکهبخشیدن به اینروستایی در پی ن م

اد مستکن انقتالب استالمی د ساکنان روستاها از طریق بنیتتردّ

 ةستزایی در توستعهثیر بأمعتابر تت ةشتبکشود. ه و اجرا میتهیّ

هتا بته شترطی کته از آن ،ها دارندگاهفضایی سکونت -کالبدی

های هتدایت در واقع، یکی از راه .بهینه و مطلوب استفاده شود

  در آن، بهبتود وضتعیت کاربری اراضتی و جلتوگیری از تخلّت

معتابر بتا  ةاحتی شتبکیی است و فرآینتد طرّمعابر روستا ةشبک

ونقل و ترافین در انطباق با نیازهای هدف تسهیل جریان حمل

شده در آینتده و یتا اهتداف بهبتود وضتعیت کنتونی بینیپیش

معتابر  ةاحی شبکهای طرّنقل و ترافین که از محدودیتوحمل

معتابر،  ةیتت شتبکاهمّ ةشود. در زمیناند، اجرا میشکل گرفته

از جملته  ؛دی ارائته شتده استتها و رویکردهتای متعتدّریهن 

ساختار  یت تحلیلحرکت طبیعی و اهمّ ةن ری»ها ترین آنمهم

دیدگاه تفکیتن »، «چیدمان فضا ةن ری»، «معابر ةفضایی شبک

است. ایتن پتژوهش « پیوندیهم ةن ری»و « عملکردی مسیرها

تئتوری  معابر روستایی، مبانی فکری هر چهار ةدر تحلیل شبک

 ،رورو و ستوارهبر لزوم تفکین پیاده زیرا ؛را در ن ر گرفته است

ه بته انتواع کتاربری توجّت ،معابر از بافت کالبتدی ةت شبکتبعیّ

معتابر و  ةهتا در رابطته بتا عملکترد شتبکاراضی و موقعیت آن

معتابر در روستتا را در  ةمراتب عملکتردی شتبکرعایت سلستله

رستی کترده معابر روستتایی برّ ةتحلیل و ارزیابی وضعیت شبک

 است.

دهد کته براستاس آزمتون های کمّی تحقیق نشان مییافته

معتابر روستتایی،  ةهای شتبکدر بتین شتاخص tای تن نمونته

 ةبتا آمتار «اصتلی معتابر عترض وضتعیت»های فتهلّؤوضعیت م

 انطباق»و  «معابر ةشبک ةتوسع مطلوب الگوی وجود»، 280/3

بتا مقتدار  «اقتصتادی -اجتمتاعی هاینیاز با معابر ةشبک الگوی

هتتای دفتتع فاضتتالب از امتتتداد تبعیتتت کانال»، t 583/4 ةآمتار

 برای معابر شیب میزان بودنمطلوب»، t 714/4 ةبا آمار« معابر

 مرغوبیت و کیفیت»و  t 714/4 ةبا آمار «سطحی هایآب دفع

نستبت بته  t 091/6 ةبتا آمتار «معتابر ةشتبک زیرسازی مصال 

 ةشتده در زمینتر بتوده و بتا استتانداردهای تعیینبهتت ینسایر

آزمتون  ،چنتینتتر انطبتاق داشتته استت. همشبکه معابر بیش

آماری از  ةمیزان رضایت جامع ةی برازش خی دو در زمینینیکو

داد کتته معتتابر نیتتز نشتتان متتی ةهای شتتبکوضتتعیت شتتاخص

 «معتابر ةطتول و عترض شتبک»ترین رضایت از شتاخص بیش

(52/889=2χ) ستتط  و »تتترین رضتتایت نیتتز از شتتاخص مو ک

( است. در نهایت، با آزمتون 2χ=667/21) «معابر ةپوشش شبک

توزیع نرمال و  ةاسمیرن  با مقایس -ی برازش کلموگرون ینیکو

 ةهتای کتار  مشتاهده در زمینتپواسن، نتتایج حاصتل از داده

 ةنامپرستش ،چنتینهای شبکه مشتاهده و هموضعیت شاخص

 ةی شتبکآماری تحلیل شد تا وضعیت کلّ ةسنجی جامعرضایت

آن ارزیابی شد. طبق برآورد ایتن آزمتون،  یمعابر و میزان ارتقا

 بتین توزیتع نرمتال چنتین،هم .استتها غیرنرمال توزیع نمونه

(324/2N=) و توزیع پواسن(679/1P=)  این در استاختالف .

تتر از توزیتع در توزیع پواستن بیش K-Sحالی است که مقدار 

 یهادهد که وضتعیت شتاخصل است. این عامل نشان مینرما

میتانگین چنتین، هم تحقیق در حالت ارتقا و توسعه قترار دارد.

معابر روستایی در انطباق با استانداردها و جلتب  ةوضعیت شبک

ت متوسّت  است. این مقدار در حدّ 32/3یان برابر یرضایت روستا

 است. 

ثیر أتحقیق مبنی بر ت یهای کمّه به یافتهبا توجّ در نهایت،

چنتین، معابر روستایی و هم ةمثبت طرح هادی در بهبود شبک

های کالبدی داد طرحطبق نتایج تحقیقا  پیشین که نشان می

 فتا معابر روستتایی موجتب جلتوگیری از تخلّ ةشبک ةو توسع

هتتتای ستتتطحی و (، دفتتتع آب1391)عنابستتتتانی و اکبتتتری، 

(، تستتریع در 1392 )ریتتاحی و شمستتی، هاآوری زبالتتهجمتتع

 هدایت کاربری اراضی، (1997، 4)جارسما دسترسی به خدما 

و افزایش ضریب اطمینان و ایمنتی  (2، ص. 2000، 4)جارسما

در پاستخ بته د. شومی (8، ص. 1998، 12)دانگز د در روستاتردّ

توان گفت که اجرای طرح هادی روستایی بتا می ،ال تحقیقؤس

و انطبتتاق بتتا استتتانداردها و معتتابر  ةهای شتتبکبهبتتود شتتاخص

هتا، موجتب یان از عملکرد آنیافزایش رضایت روستا ،چنینهم

 های روستایی شده است.گاهمعابر در سکونت ةکارآمدی شبک

معتابر روستتایی، رعایتت  ةبهبود وضتعیت شتبک ةدر زمین

 رسد:کارهای پیشنهادی زیر ضروری به ن ر میراه

 ةوستتا در زمینتتر متردم ربیشدادن هرچهمشارکت 

 ةتعیین نوع و طرح مصال  مورد استفاده در ستاخت شتبک

 معابر
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 ّه و تهیّت ةی و ستازمانی در مرحلتافزایش ن ار  محل

رستی و انطبتاق آن بتا ضتوابت و اجترای طترح هتادی و برّ

 استانداردها  

 از طریتتقییتتد کیفیتتت مصتتال  قبتتل از استتتفاده أت 

 مربوطه کارشناسان

 ّو قوانین و استانداردها بعتد را  ن ار  بر رعایت مقر

ی بته من تور جلتوگیری از از طریق نهادهتای محلّت از اجرا

 فا تخلّ

 احتتی و شناستتی در طرّه بتته معمتتاری و زیباییتوجّتت

 -معابر در انطبتاق بتا ستاختارهای اجتمتاعی ةساخت شبک

 اقتصادی و محیطی روستا

 ّنصب  ةمعابر روستایی در زمین ةه به ایمنی شبکتوج

ت شیب عرضتی و روشتنایی مناستب معتابر در ، رعایعالیم

 شب

  استفاده از مصال  مرغوب و رعایتت اصتول و ضتوابت

معابر بترای مانتدگاری  ةزیرسازی شبک ةاستاندارد در زمین

  مدّطوالنی

 دادن به بافت کالبدی روستا از طریق ایجاد یتن ن م

م بته بافتت کالبتدی و متن ّ الگوی ساخت هندسی تقریبتاً

 معابر ةشبک
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Extended abstract 
1. INTRODUCTION 
The street network as a communication artery, is 

an important component of rural settlements tissue, 

and basically, texture is irregular and complex, and 

rural guide plan to regulate the streets network in 

the village runs. But, usually in implementing 

these projects, several problems such as Equal 

attention to rural and urban street network and 

benefiting from experiences of urban patterns, 

disregarding the fields formation and the nature of 

their performance, low attention to topographic 

conditions and needs of the people, the lack of 

cooperation of the public and local institutions and 

etc. prevent the proper implementation of such 

projects. 

Given that in the planning and design of rural road 

network in the guide plan, attention to issues such 

as determining the functional hierarchy of roads, 

according to the characteristics of each level and 

attention to environmental and economic and 

social factors in creating and expanding roads, is 

important. Essential is evaluation the condition of 

rural roads network in the villages where has been 

implemented in it guide plan, to be examined role 

this plan in the guided and regulating of the rural 

Lifeline. 

2. THEORETICAL FRAMEWORK 
One of the most important structural elements of 

rural development to support the rural poverty and 

reducing the vulnerability of rural areas is attention 

to the physical dimensions of economic, social and 

human environment in rural areas. In this context, 

organizing accessibility to services, transport and 

rural communications is one of the main objectives 

of rural physical development. The first time, 

attention to the rural road network and the level of 

its hierarchy in the national road system in India 

was conducted in Nagpur region between years 

1943 to 1961, and today, China as a global leader 

of the road expansion and modernization of rural 

streets network is known. Accommodations have a 

significant impact on the development of physical-

spatial street network, depending on the optimum 

use of them. Indeed, one of the ways to guide land 

use and prevent violations of it is improving the 

rural roads network. Thus, the coefficient optimal 

use of the road network is dependent on several 

factors: 

- Using streets network for traffic of the vehicles 

-  Streets Network positive effect on reducing 

transport services and increasing the speed, 

reliability, and safety  

- The use of street network for economic activity 

and trade 

- Expedite in services and aid to others. 

In the design and engineering of streets Network in 

the city inside, suburban and other settlements, 

streets are placed in four categories: 1. Main street; 

2. Street collector; 3. Local minor street; and 4. 

Entry and access. 

About the importance of the streets network in the 

shaping and organizing rural settlements several 

theories have been proposed. Most notably, the 

theory of natural movement and the importance of 

analyzing the spatial structure of street network, 

spatial arrangement theory, perspective of 

functional separation paths (linear model), the 

theory of interconnectedness. 

3. METHODOLOGY 
The research method is descriptive-analytic. For 

data collection, library and field studies have been 

used. The study consisted of 24 villages of the 

Zanjan county in which guide plan has been 

completed and is assessable. Using the cluster 

sampling method 10 villages have been selected 

from 10 districts. Rural population of sample is 

11554 people that using Morgan table, a sample of 

373 people were selected as statistical sample. To 

analyze the data from one sample t test, chi-square 
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goodness of fit test (χ2) and kolmogorov - smirnov 

test (K-S) with the help of SPSS software has been 

used. Indicators of research include "street network 

width”, "Pattern making of street network”, 

"Landscape and architecture of the street network", 

"street network slope" and "surface and coverage 

of the street network". 

4. DISCUSSION 
Research findings show that, based on single-

sample t test among the rural streets network 

indicators, component "the materials quality of the 

street network infrastructure" with the statistic t 

091/6 is highly adapted to the street network 

standards. According to the chi-square goodness of 

fit test, the greatest satisfaction from index "length 

and width of street network» (χ2= 889.52) and the 

lowest satisfaction from index "level and streets 

network coverage » (χ2= 21.667) is. Also, in the 

Kolmogorov-Smirnov goodness of fit test by 

comparing normal and Poisson distributions, 

observe card results in the field network indicators 

status, as well as satisfaction questionnaire 

statistical population, is non-normal distribution of 

samples. Also, there is a difference between the 

normal distribution (N= 2.324) and Poisson 

distribution (P= 1.679). However, the amount 

of K-S in the Poisson distribution rather than a 

normal distribution. These factors indicate that 

the situation of the indicators of research is 

improving and developing. Also, the average 

rural streets network in compliance with the 

standards and satisfy the villagers is equal to 

3.32. This value is average. 
5. CONCLUSION  
According to the findings of quantitative study 

about the positive impact of guide plan to improve 

rural streets network and also, according to the 

results of previous research which showed that the 

physical plans and development of the rural streets 

network prevent violations and surface water 

repelling, and the garbage collector, accelerate the 

access to services, guide land use and increase the 

reliability and safety of the traffic in the village. 

Implementation of Rural Guide Plan to improve 

road network and compliance with standards, as 

well as increasing rural satisfaction from their 

performance, increased efficiency of the network 

in the rural settlements. To improve the situation, 

increasing local control and organization, 

confirming the quality of materials by experts, 

monitoring the Regulatory compliance after 

implementation, attention to the architecture and 

aesthetics and safety in the streets network design 

are essential. 

Key words: Physical development, street network 

architecture, street network standard, Zanjan. 
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