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Extended abstract 
1. INTRODUCTION 

Despite the implementation of various construction 

and development projects at a local level, the 

majority of rural settlements in Iran are faced with 

several environmental, physical, social, cultural, 

and financial challenges through an unstable 

process; this is due to the domination of partial 

attitude as well as the absences of a systemic 

approach in the rural development planning system 

of Iran. Given the presence of distinct human and 

environmental conditions and capabilities along 

with the implementation of guidance plan, the 

historic and tourist village of Kandovan is faced 

with a number of different problems and 

inadequacies in the physical domain which have 

affected other dimensions of development. The 

present study aims at assessing the impacts of 

implementing a guidance plan in the sustainable 

condition of Kandovan historic village. Despite the 

studies conducted on the examination of effects and 

performance of rural guidance plans in Iran, paying 

attention to analysis and assessment of performance 

regarding the implementation of guidance plan in 

the physical sustainability and unsustainability of 

Kandovan village within the framework of 

sustainable physical development indices is one of 

the most significant features that demonstrate the 

scientific authenticity and value of the present study.    

2. THEORETICAL FRAMEWORK 

In order to elaborate on the topic of the study, it is 

attempted to investigate theoretical subjects 

including the systemic approach, rural sustainable 

development (physical) and its most important 

indices (within the framework of systemic 

approach) as well as rural guidance plan. The 

systematic view and mindset along with the 

systemic doctrine is one of the acceptable schools in 

most scientific fields according to which, 

examinations and analyses in this regard are carried 

out. Rural sustainable development involves the 

management and conservation of the existing 

natural resources and orientation of technical and 

institutional changes in a way that achieving human 

needs and constant provision of such requirements 

are guaranteed for the residents of cities and 

villages, both in the present and future. Such a 

development would protect the sustainability of 

land and water resources as well as the genetic 

resources of plants and animals; moreover, it would 

not lead to environmental decay and it is 

convenient, viable and acceptable in terms of 

technical, economic and social aspects, 

respectively. To this end, rural guidance plans is the 

first systematized and comprehensive national 

attempt for the physical organization of villages in 

Iran; since 1988, the plan has been provided for 

more than 20000 villages and implemented in over 

8000 villages. In fact, a rural guidance plan that is 

implemented and involves a physical aspect can be 

considered as one of the most important 

management tools of rural development in Iran.  

3. METHODOLOGY 

The present study was conducted through a 

descriptive-analytical method and data collection 

was carried out using documents and field work. To 

estimate the sample size based on Cochran’s 

formula, 310 samples were indicated and the same 
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number of household questionnaires were 

distributed and completed. In order to test and 

perform a statistical analysis regarding the success 

rate of guidance plan in the physical 

sustainability/unsustainability of the village being 

studied, one-sample t-test was used.  

4. DISCUSSION 

The occurrence of various challenges confirm the 

functional weakness of the guidance plan in the 

village being studied which demonstrate the 

unsustainable process of development; in terms of 

environmental-ecological aspects, these challenges 

include not using native architecture patterns in new 

constructions, inappropriate landscape condition of 

rural houses and construction patterns, small usage 

of indigenous material in the construction pattern of 

the houses, failure to follow conventional patterns 

to preserve the physical identity of the village in 

new constructions, reduced confrontation factors of 

risks and natural disasters (earthquakes and floods) 

in the village through the implementation of the 

guidance plan, improper condition of physical 

development in the village, poor conditions of roads 

in the village, incompatibility of a number of 

applications, non-compliance of new houses 

concerning the future development of the village, 

absence of a waste collection system and landfill in 

the village, lack of attention toward the aesthetics of 

environment in the village, and inattention of the 

guidance plan implementation to the preservation of 

natural and cultural heritage such as gardens, 

landscapes, and valuable textures of the village. 

Considering the social and institutional dimensions, 

these challenges involve high rate of sending 

immigrants, low participation of people in actions 

and activities related to the village and low 

awareness level of the public. Finally, in terms of 

the economic aspects, the challenges include low 

support of guidance plan implementation aimed at 

the sustainability of local economic activities, 

unemployment, and low welfare level of the public. 

5. CONCLUSION 

The results of the study show that overall, the extent 

of satisfaction toward the implementation of 

guidance plan in various indicators related to the 

three ecological, social-institutional, and economic 

indices are at a level below average; consequently, 

it can be acknowledged that in spite of the attempts 

and endeavors taken place, provision and 

implementation of rural guidance plan has been 

unable to mitigate the inadequacies and provide a 

physical sustainability of the environmental system 

under investigation (Kandovan village), due to the 

domination of partial attitude and absence of a 

systemic and comprehensive approach. To 

eliminate or reduce the physical inadequacies of the 

village case study, a set of recommendations are 

presented in the following, within the systemic 

approach and physical sustainable development 

framework: With respect to the elimination of 

physical inadequacies of the village, it is necessary 

to provide principled actions and plans so that it 

would result in the physical improvement of the 

village as well as the continuity of its identity; 

furthermore, providing legal and institutional 

capacities in order to facilitate and increase public 

participation in the physical development process of 

rural regions (which can improve the capacity of 

rural population retention) is essential.  
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 چکیده

ستای تاریخی و  هدف: شگریرو شرایط و توان گرد سانی ویژه و اجرای طرح کندوان با وجود برخورداری از  ساییمهادی، با های محیطی و ان های سائل و نار

سایر امختلفی در حوزة کالبدی روبه ست.رو بوده و این امر بر  شته ا سعۀ آن نیز اثر گذا ضعیت  بعاد تو این پژوهش با هدف ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی در و

 شده است.  پایداری روستای تاریخی کندوان انجام

ضر پژوهش روش: سنادیه روش گردآوری اطالعات ب و شده انجامتحلیلی توصیفی روش به حا ست. برایو میدانی  صورت ا ساس  بوده ا برآورد حجم نمونه برا

نامه خانوار توزیع و تکمیل شششد. برای سششنجش و تحلیل آماری میزان موفقیت طرح هادی در نمونه تعیین و به همین تعداد نیز پرسششش 310فرمول کوکران، 

 ای استفاده شده است.یک نمونهTوستای مورد مطالعه، از آزمون پایداری/ ناپایداری کالبدی ر

دهد که در مجموع، میزان رضایت از عملکرد اجرای طرح هادی در نماگرهای مختلف مربوط به هر سه شاخص های پژوهش حاضر نشان مینتایج حاصل از یافته ها:یافته

گرفته، تهیه و اجرای طرح هادی روستایی به دلیل های صورترغم تالشتوان گفت بهاز حد متوسط بوده و میتر پایین نهادی و اقتصادی در سطح -اکولوژیکی، اجتماعی

 ها و پایداری کالبدی نظام فضایی مورد بررسی)روستای کندوان( عمل کند.نگر، نتوانسته در جهت رفع نارساییبخشی و نبود رویکرد سیستمی و کلی حاکمیت نگرش

 های این پژوهش بوده است.ترین محدودیتگویی به سؤاالت از مهمویژه سطح همکاری پایین مردم محلی در پاسخدسترسی به منابع اطالعاتی بهها: محدودیت

ی به ۀ پایدار کالبدهای کالبدی روستای مورد مطالعه پیشنهادهایی در چهارچوب نگرش سیستمی و توسعدر جهت رفع یا کاهش نارساییراهکارهای عملی: 

ها و اقدامات اصولی انجام شود تا باعث بهبود کالبد روستا شده و تداوم هویت های کالبدی روستا الزم است برنامهشود: در رابطه با رفع نارساییاین شرح مطرح می

 ماندگاری ظرفیت تواندمی )که روستایی نقاط یکالبد توسعۀ روند در مردمی مشارکت افزایش و تسهیل برای قانونی و نهادی سازیآن را به ارمغان آورد و ظرفیت

 . دهد(، ضرورت دارد ارتقا را روستایی جمعیت

های هادی روستایی در کشور، توجه به تحلیل و ارزیابی عملکرد اجرای طرح هادی در پایداری و گرفته در زمینۀ بررسی اثرات و عملکرد طرحرغم مطالعات صورت: بهاصالت و ارزش

 دهد. رزش علمی این پژوهش را نشان میاهایی است که اصالت و ترین ویژگیهای توسعۀ پایدار کالبدی، از مهمکالبدی روستای کندوان در چهارچوب شاخصناپایداری 
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 مقدمه . 1
 لهأ. طرح مس1. 1

یای در مه امروز، دن ع یزیربرنا  و کلی طور به ملی ۀتوسششش

 هایضششروریت از ص،اخ طور به روسششتایی ۀتوسششع ریزیبرنامه

 ارچوب،هچ این در. رودمی ششششمار به مختلف هایسشششرزمین

صه به بخشینظم و دهیشکل ضایی و مکانی هایعر  واقع در ف

 وستهپی طبیعی منابع از گیریبهره زمان از و بشر زندگی آغاز از

 ارتباط این در. اسششت بوده مطرح متفاوت مفهومی و مقیاس در

 و دهیسازمان عمومی شکل رفته، باالتر فرهنگ سطح چه هر

سانی هایگروه دانش و ابزار و محیط انتظام شرفته ان  شده ترپی

 تغییرات و گاهسششکونت یک طبیعی بسششتر کهطور همان اسششت،

 و تسششهیالت ها،خیابان ها،سششاختمان مانند آن در ایجادشششده

 فضششاة کننداشششغال عناصششرکالبدی عنوان به عمده تأسششیسششات

 دنکرو مهیا( 239. ص ،1370، بحرینی) شششوندمی محسششوب

 متناسب زندگی الزم تسهیالت مینأت و مناسب کالبدی عناصر

صلی عوامل از زمان شرایط با ستی هایمجتمع ماندگاری ا  زی

. ص ،1391 عنابسششتانی،) باشششدمی روسششتایی مناطق در ویژهبه

 هاینظام عنوان به انسشششانی هایگاهسشششکونت ،(. از طرفی94

 و املعو از متأثر فضشششایی، - مکانی هایواقعیت و جغرافیایی

 و آمده دوجوه ب مکانی - زمانی فرآیند یک در فضاساز نیروهای

حت همواره های تأثیر ت ند ماعی) بیرونی و درونی فرآی  -اجت

یک -محیطی و اقتصشششادی فرهنگی،  و تغییر حال در( اکولوژ

ندبوده تحول یدی،) ا  که جاآن از ( و337. ص ،1389 سشششع

 الگوهای بسشششتر ،(انسشششانی و طبیعی) محیطی هایمندیتوان

 مفراه جغرافیایی فضاهای در را انسانی هایگاهسکونت استقرار

 بین متقابل کنش تجلی مکان، هر فضششایی سششاختار و آوردمی

سانی ۀجامع ست آن پیرامون فیزیکی محیط و ان  اثرات برخی .ا

ضایی ساختارهای در  گیریشکل ةنحو شناخت در مکانی –ف

ضاهای بندیسازمان ست ایویژه اهمیت دارای جغرافیایی ف  .ا

 کلی گروه دو تأثیر تحت روستاها کالبدی خصوصیات ،بنابراین

 . گیردمی شکل انسان و طبیعت یا محیط با مرتبط عوامل

فت بدی با های کال تا  از برخورداری ضشششمن ایران روسششش

ماری هایارزش ند مع مان  دارای ،پیرایگیبی و سششششادگی ه

 طبیعی و محیط با شششناختی منطبقو زیبایی بصششری الگوهای

ستی عملکرد با هماهنگ شتی و زی شدمی معی  ،میان این در. با

ستاهای از برخی کالبدی بافت شور رو  از برخورداری به دلیل ک

 عنوان میراثی به فرهنگی و تاریخی معماری، خاص هایویژگی

 و حفظ که رودمی شششمار به ما نیاکان از ماندهجابه و ارزشششمند

ست تا  برخوردار فراوانی اهمیت از هاآن دارینگه ست و الزم ا ا

ها شششناسششایی و نسششبت به وجودآمده در آنهای بهنارسششایی

ا گذشت بیش از دو رو، ب از این اقداماتی صورت گیرد.شان رفع

ور، های هادی در نواحی روستایی کشوع اجرای طرحشردهه از 

ل بیفضششایی از ق -های کالبدیشششاهد اثرات گوناگون در زمینه

وی سشششاخت دگرگونی در بافت کالبدی روسشششتا، تغییر در الگ

ر معابر روسششتا، تسششهیل در ام ۀناهماهنگی در شششبک مسششکن،

 عمدتا   هاطرح این باششششیم.وآمد روسشششتاییان و غیره میرفت

ستاها کالبدی هایجنبه  بخش و دهندمی قرار توجه مورد را رو

شد یا اجرا قابل ةعمد ستاهای هادی هایطرح ةاجرا شور رو  ک

ستاها نیازهای سایر مورد در گرچها. دارند کالبدی ۀجنب نیز  رو

 . شوندمی اجرا کمتر ولی ؛شوندمی تعیین هاییبرنامه نیز

 ،هابا اسششتفاده از داده سششت تاا سششعی برآن پژوهشدر این 

های کالبدی موجود در روسشششتای تاریخی کندوان نارسشششایی

 ی/پایدار اثرات اجرای طرح هادی روستایی در شناسایی شده و

 ةمحدودنهادی و اقتصشششادی  –ناپایداری اکولوژیکی؛ اجتماعی

پایدار  ۀارچوب رویکرد سشیسشتمی و توسشعهمطالعه در چمورد 

سی  سخرو یناز اد. شوکالبدی برر ضر به دنبال پا  ، پژوهش حا

پایداری اکولوژیکی؛  سششطح» ال کلیدی اسششت کهؤبه این سشش

 ثیرأتحت ت مطالعهمورد  ةمحدودنهادی و اقتصادی  –اجتماعی 

 ال مزبور،ردر پاسخ به س« بوده است؟چگونه  اجرای طرح هادی

وضششعیت پایداری اکولوژیکی؛ »د که شششواین فرضششیه مطرح می

 ثیرأمطالعه تحت تمورد  ةمحدودنهادی و اقتصادی  –اجتماعی 

 .«اجرای طرح هادی در سطح پایینی قرار دارد

 . پیشینة پژوهش2. 1
عات متعددی در زمین موضشششوع  ۀدر سشششطح جهانی مطال

ها اششششاره ترین آنپژوهش صشششورت گرفته که به برخی از مهم

های هادی رای طرحاگرچه از زمان اج(. 1 )جدول شششده اسششت

ناطق  در تایی م هه می ایرانروسششش به دو د یک  گذرد و نزد

به  ،ع صورت گرفته استهایی نیز در رابطه با این موضوبرررسی

عملکرد اجرای رسشششد که در رابطه با موضشششوع ارزیابی نظر می

کالبدی طرح هادی روسششتایی مطالعات بسششیار اندکی صششورت 

غالبا   ،که انجام شششده اسششت گرفته و آن دسششته تحقیقاتی نیز

ماعی، اقتصششششادی، طرح عاد اجت هادی و اثرات آن در اب های 

روستایی را مورد توجه قرار  محیطی و کالبدی بر مناطقزیست

فضششایی در مراحل -البدیهای کاند و  به بررسششی نارسششاییداده
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ست که در زیر به  شده ا بعد یا قبل از اجرای طرح کمتر توجه 

که  شششودهای مشششابه با موضششوع اشششاره میهشمواردی از پژو

 اخیر سال چند در مطالعات این از ایپاره تشریح به( 1) جدول

 است. پرداخته
 

 پژوهش ةپیشین -1 جدول

1394های پژوهش، خذ: یافتهأم

 پیشینه در سطح جهان

 هانتایج و یافته عنوان نویسندگان

IFAD  
(2006) 

روستایی  ۀهای توسعپایداری پروژه

 (موردی: هند ۀمطالع)

 هایی بودند که هموارهروستایی، پروژهۀ توسع ۀهای موفق در زمیندهد که پروژهمطالعه نشان می نتایج حاصل از این

محلی انتخاب و اجرایی شدند و در این مسیر از مشارکت و ۀ های جامعبراساس اولویت پایدار و ۀمبتنی بر اصول توسع

گیری شده است. این امر باعث شده تا مردم هرهدر سطح روستاها نیز ب غیرههمکاری نیروی کار محلی و منابع مالی و 

 باالتری داشته باشند.ة مند شده و انگیزای و عمرانی توانهای توسعهمحلی در جهت حفاظت از خروجی پروژه

 ریزیکمیسیون برنامه

 ( 2012) استرالیا

طرح  ۀرهنمودهایی برای تهی

 ساختاری

)آمایش(،  کاربری اراضی ۀریزی توسعی محلی باید فرآیند تهیه و برنامههای ساختاردهد که الگوی برنامهنتایج نشان می

آتی  ۀقانونی را برای تسهیل توسع ۀارچوب برنامهها و تسهیالت را در مقیاس محلی هماهنگ کنند و یک چزیرساخت

 پایدار فراهم سازند.ۀ های توسعلفهؤارچوب مهها در چگاهسکونت

سیاست  ۀبیانی

 (2015) ریزیبرنامه
 ریزیسیاست برنامه ۀبیانی

شواهد عینی و به  محور و مبتنی بر مستندات وبرنامه دمحلی بای ۀطرح توسع د:کنکید میأنتایج حاصل از این پژوهش ت

 د. کنپایدار محلی پشتیبانی  ۀصورت رو به جلو باشد و از توسع

 (1388) عنابستانی

 هایطرح اجرای کالبدی اثرات ارزیابی

 :موردی ۀ)مطالع روستایی هادی

 رضوی( خراسان غرب روستاهای

لحاظ  به که حالی در ،بوده موفق رسانیخدمات لحاظ به و روستا در سکونت به روستاییان امیدواری باعث هاطرح اجرای

 و تهیه یندآفر در موجود اشکالت دلیل به و انددهنکر حاصل توفیقی چندان مردم مشارکت جلب و محیطیزیست

 .هستند یندآفر این در بازنگری خواستار مسؤوالن و ها، مردمطرح اجرای

 (1388پناه )حق
های بررسی اثرات کالبدی اجرای طرح

 هادی روستایی

بوده و مردم ادامه اجرای رسانی تاحدودی موفق دی باعث پیشرفت نسبی زندگی مردم، از لحاظ خدماتاجرای طرح ها

 دانند.مطلوب نمیهادی را با الگوی فعلی طرح 

 موالئی هشتجین

(1390) 

تحلیل فضایی ازامکانات و تنگناهای 

 خلخال ۀروستایی در ناحی ۀتوسع

های زیستی تواند به یکی از کانونریزی میرسد این ناحیه با برنامهمی خلخال به نظر ۀدر کل با توجه به تنگناهای ناحی

 های شهری و روستایی ناحیه کمک کرد.گاهدر سکونت د و به جذب جمعیتکراستان اردبیل و کشور فعال 

پورطاهری و        

 الدین افتخاری،رکن

 (1391عباسی)

 هادی هایطرح عملکرد ارزیابی

 کالبدی ۀتوسع در روستایی

 ۀ)مطالع روستایی هایگاهسکونت

 خوران و نبوت روستاهای: موردی

 ایوانغرب( شهرستان

 هایکانال ها،جدول و کیفیت معابر بهبود مانند کالبدی اهداف به رسیدن در روستا دو در روستایی هادی طرح اجرای

 هادی طرح ویلکاکسون، آزمون نتایج به توجه با ولی ؛بوده موفق وسازها،ساخت و مسکن وضعیت بهبود کشاورزی،

 .کند ایجاد قبل ةدور به نسبت روستایی خدمات وضعیت بهبود در مثبتی تغییر است نتوانسته روستایی

 (1392عنابستانی )

آثار اجتماعی و اقتصادی اجرای 

های گاههای هادی در سکونتطرح

موردی: روستاهای  ۀروستایی )مطالع

 (شهرستان دنا

های هادی و ایجاد تغییرات اجتماعی در ابعاد زندگی دهد که بین متغیر اثرات اجرای طرحنتایج حاصل نشان می

 معناداری مشاهده نشده است. ۀولی با ایجاد تغییرات اقتصادی رابط ؛معناداری وجود دارد ۀروستاییان رابط

-صنعتی، فرربیعی

 منفرد، ساشورپور

 ( 1394) و حضرتی

تحلیل و ارزیابی اثرات اجرای طرح 

اجتماعی  -هادی در تحوالت اقتصادی

 ۀ)مطالع های روستاییگاهسکونت

 موردی: روستاهای استان زنجان(

های اما در شاخص ؛دهد که اجرای طرح هادی موجب بهبود شاخص اجتماعی شده استنتایج این پژوهش نشان می

ثیر چندانی نداشته است. برای بهبود عملکرد طرح هادی روستایی، بازنگری در تدوین قوانین، شناخت کافی أاقتصادی ت

 رسد. طرح هادی به اقشار فقیر روستا ضروری به نظر می ةریزان از روستا، تقویت مشارکت و توجه ویژمجریان و برنامه

 

ست که ا وجه تمایز این پژوهش با مطالعات پیشین در این

های ضششر سششعی شششده اسششت تا از طریق بررسششیحا نوشششتاردر 

سنادی و نظری مهم شاخصا سعترین  پایدار کالبدی  ۀهای تو

ده و از این طریق شش فضشایی با رویکرد سشیسشتمی ششناسشایی

عملکرد اجرای طرح هادی را در پایداری / ناپایداری کالبدی 

 د.کر)روستای کندوان( سنجش  نظام فضایی مورد مطالعه
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 شناسی تحقیق. روش2
   . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2

 روستا، هایویژگی از بسیاری گربیان جغرافیایی موقعیت 

 به دسششترسششی امکان ها،فعالیت نوع جمعیت، حجم ازجمله

 این بر. اسششت توسششعه و رشششد برای بالقوه هایو توان منابع

ساس، سه در دشتی موقعیت یک ا  کوهستانی موقعیت با مقای

سعیدی، دارد گیریچشم هایتفاوت ابعاد مختلف، از ( 1379، 

واقع  شششرقی آذربایجان اسششتان در کندوان روسششتای (.40. ص

 کیلومتر 4/45261 وسششعت با شششرقی آذربایجان اسششتان. اسششت

ش در مربع این  جمعیت. دارد قرار ایران فالت غربی شمال ۀگو

 5 نزدیک که بوده نفر 3٬724٬620 بر بالغ 1390سال در استان

صد صاص خود به را ایران کل جمعیت از در ست داده اخت  که ا

ستان این ساکن خانوار 1٬086٬083 حدود ستای . اندبوده ا رو

 که در است سهند دهستان روستاهای از تاریخی کندوان یکی

 سهند کوهستانی ةتود غربی قسمت و داغی ارشد شمالی ۀدامن

  .(1 )شکل گرفته است قرار آبرفتی دره شرقی بخش در

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مورد مطالعه ۀموقعیت جغرافیایی محدود ةنقش -1 شکل
 1394های پژوهش، خذ: یافتهأم

 

 مطالعه موردهای عمومی روستای ویژگی –2 جدول
 1390مأخذ: مرکز آمار ایران، 

 جمعیت خانوار نسبی موقعیت شهرستان استان روستا نام

 691 208 کیلومتری جنوب غربی تبریز 62سرسبز کوه سلطان داغی و  ۀکیلومتری جنوب اسکو در دامن 22در  اسکو آذربایجان شرقی کندوان

 

 . روش تحقیق2. 2
 توجها ب است و شده انجام تحلیلی -توصیفی روش به حاضر پژوهش 

ای خانهصششورت کتابه ب نظر روش گردآوری اطالعاتد مور اهداف به

برداری و در از تکنیک فیش . در روش اسششنادیاسششتاسششنادی و میدانی 

سش با  روش میدانی س ۀاز جامع پر ستا به گردآوری ؤومحلی و م الن رو

 نامه پرداخته شد. اطالعات از طریق مشاهده، مصاحبه و پرسش

سال  شماری  سر ساس  ستای  1390برا مرکز آمار ایران، رو

 نفر( جمعیت بوده است.  691خانوار ) 208کندوان دارای 
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نمونه  310،نه براساس فرمول کوکرانبرای برآورد حجم نمو

خانوار توزیع و تکمیل  ۀنامتعیین و به همین تعداد نیز پرسششش

ها در روسششتاهای نامهآوری پرسشششجمع ۀد. پس از مرحلششش

وارد و مقدار  SPSSافزار ها در محیط نرمنامهیادششده، پرسشش

باخ برای تعیین پایایی پرسشششش فای کرون  84/0نامه برابر با آل

قبولی برای سششنجش  سششبه شششد که رقم مناسششب و قابلمحا

 نامه( است. ابزار پژوهش )پرسش ۀمتغیرها به وسیل

 های تحقیق. متغیرها و شاخص3. 2
برای بررسششی رسششایی/ نارسششایی و پایداری/ ناپایداری کالبدی 

نماگر و  11گاه روسششتایی مورد مطالعه سششه شششاخص و سششکونت

نهها در طیف پنج های آنگویه = 5کم، = خیلی1) ای لیکرتگزی

. برای (3 )جششدول انششدزیششاد( طراحی و ارزیششابی شششششدهخیلی

 ۀکه در فرضششی ها، با توجه به ایننامهوتحلیل آماری پرسشششتجزیه

س هدف، پژوهش، سط بهداده ۀمقای ستها با حد متو آمده برای د

شده های محاسبهها و نماگرها است و میانگینهر کدام از شاخص

بت، یانگین مث ناداری و اختالف م ندنششششان به ششششرط مع  ةده

 ،بنابراین .)پایداری( بوده است بودن طرح هادی در آن زمینهموفق

تواند آزمون مناسشششبی برای سشششنجش ای مییک نمونه Tآزمون 

  .فرضیه باشد

 

 پایدار کالبدی ةهای پژوهش مبتنی بر دیدگاه توسعها، نماگرها و گویهمتغیرها، شاخص –3 جدول
 (1390پورطاهری و همکاران )

 گویه نماگر شاخص متغیر

/ نا
ی
دار
پای

ی
دار
پای

ت
کون
 س
ی
بد
کال
ی 
ها

یی
ستا
 رو
گاه

 

کی
وژی
کول
ا

 

 مسکن

 میزان استفاده / عدم استفاده از الگوی معماری بومی

 سازوساختبهبود وضعیت منظر و سیمای مساکن روستایی و الگوی 

 وساز مساکنمیزان استفاده از مصالح بومی در الگوی ساخت

 میزان پیروی/ عدم پیروی از الگوهای سنتی برای حفظ هویت کالبدی روستا

 های کالبدیافزایش ضریب رویارویی مخاطرات و بالیای طبیعی از طریق اجرای طرح

 کالبدی روستا ۀمیزان بهبود وضعیت توسع

 شبکه معابر

 میزان بهبود وضعیت کیفی پوشش معابر

 میزان بهبود وضعیت کمی معابر بعد از اجرای طرح هادی

 ن روستا از وضعیت معابرامیزان رضایت کلی ساکن

 کاربری اراضی

 هامیزان سازگاری کاربری

 اصلی ةمیزان وجود/ عدم وجود دفتر دهیاری در کنار جاد

 میزان وجود/ عدم وجود فضای سبز

 مناسب ۀوجود/ عدم وجود مدرسمیزان 

 آتی روستا ۀهای جدید از جهت توسعمیزان تبعیت/ عدم تبعیت خانه

 بهداشت محیط

 آوری زباله در روستامیزان وجود/ عدم وجود سیستم جمع

 میزان وجود/ عدم وجود محل مناسب دفن زباله در روستا

 ها تا جویهای سطحی از خانهمیزان وضعیت دفع آب

 توجه به زیباسازی محیط روستامیزان 

 میراث طبیعی و فرهنگی
های )بافت اندازها( و فرهنگی)باغات و چشم به حفظ میراث طبیعی میزان کمک اجرای طرح هادی

 .باارزش(

ی 
ماع
جت
ا

– 
ی
هاد
ن

 

 وستارمیزان بهبود وضعیت سواد و آگاهی مردم  آموزش

 مهاجرتی و ماندگاری جمعیت در روستامیزان جلوگیری از روند  تغییرات اجتماعی

 هامندسازی آنهای مربوط به روستا و تواناقدامات و فعالیت ۀمردم در زمین میزان گسترش مشارکت مشارکت عمومی

ی
صاد
اقت

 

های تقویت پایدار فعالیت

 اقتصادی محلی
 (غیره)زراعت و  های اقتصادی محلیمیزان تقویت فعالیت

های فعالیتحمایت از ایجاد 

 اقتصادی پایدار جدید
 (غیرهو  گردشگریهای اقتصادی پایدار جدید)میزان حمایت از ایجاد فعالیت

 میزان بهبود وضعیت شغلی و درآمدی مردم روستا افزایش رفاه
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 پژوهش. مبانی نظری 3

مباحث راسششتای تبیین موضششوع پژوهش، به بررسششی  در 

 )کالبدی(روستایی پایدار ۀنظری شامل رویکرد سیستمی، توسع

ارچوب رویکرد سیستمی( و ههای آن)در چترین شاخصو مهم

 شود.نیز طرح هادی روستایی پرداخته می

 رویکرد سیستمی. 1. 3
 علمی هششایحوزه اغلششب در امروزه کششه مکششاتبی از یکی

ست یافته مقبولیت سی و ا  بر علمی هایوتحلیلتجزیه و هابرر

نای جام آن مب گاه گیرد،می ان ید ظام تفکر و د تب و گران  مک

 تفکر از پرهیز دیدگاه، این مثبت ویژگی. اسشششت سشششیسشششتمی

ست سونگریک و بعدیتک  تفکر ةنحو و بینیجهان که فردی. ا

ند،می اسشششتوار سشششیسشششتمی نگرش بر را خود  از پرهیز با ک

شدمی سونگرییک سی با کو ضوع یک کلیت ةدربار برر  با و مو

ی درنظرگرفتن طات ۀکل با ته) ممکن ارت کان حد در الب  به( ام

 موقعیت در و یابد دسشششت موضشششوع آن از تریکامل ششششناخت

 دهد ادامه زمینه آن در خود فعالیت به تریششششدهششششناخته

 خوب سشششیسشششتم یک در ،(. در واقع5 ص ،1391 رضشششوانی،)

ضو شده، طراحی ضوی یا و دایز منفعل، ع  بر عملکردش که ع

 وجود نباید باشد، نداشته ثیریأت هیچ اعضا دیگر و سیستم کل

شته شد دا ستم، یک در. با ضا سی  ارتباط و تعامل دیگرهم با اع

ستم جای یک اگر ،دیگر عبارته ب ؛دارند متقابل  کار خوب سی

 سیستمی، ۀنظری بیند درمی لطمه سیستم کلی عملکرد نکند،

 و کلیدی نقش ها،سشششیسشششتم بین یا و اجزا بین متقابل ارتباط

سی سا صوال . دارد ا ستم ضعف و قوت ا  به زیادی حد تا هاسی

شان بین ارتباط همین ضا گرددبرمی اجزای . ص ،1392 زاده،)ر

  .به روابط و اجزای سیستم پراخته شده است (2) شکل (. در3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 روابط و اجزای سیستم -2شکل 
 1394 های پژوهش:یافته مأخذ:

 

کالبد کلیتی اسشششت واحد که این کلیت با اجزا و  ،بنابراین

توان آن را اند و میوجود آوردهه را بآن  ،روابطی که با هم دارند

ستم ب سی ی که یکالبد از اجزا ،در واقع .شمار آورده یک نظام 

وجود آمده اسششت که اگر ه ب ،هم هسششتند در تعامل و تقابل با

رسششانی به باعث آسششیب ،وجود آیده ز این اجزا بخللی در یکی ا

شششود و مانع از رسششیدن سششیسششتم به هدف سششایر اجزا نیز می

ب و نقص مطلوب و نهایی که همان کالبدی اسششت که بدون عی

که ساختار روستا  با توجه به این .شودو فاقد نارسایی باشد، می

ر دیگماجزای آن در تعامل با ه ۀباشششد که هممی میسششیسششت

باعث  زیرا ؛کالبدی باشششد هاینباید دارای نارسششایی ،هسششتند

ای در بافت و سشششاختار ششششود روسشششتا با مششششکالت عدیدهمی

محیطی خود شود و معضالت زیادی اجتماعی، اقتصادی، زیست

ش ستا را با م شرایط زندگی برای مردم رو کل را به بار آورد که 

شناخت پایداری و ناپایداری میرو کند. پس بهرو توان از طریق 

های کالبدی موجود در نارسششاییکالبدی روسششتاها به شششناخت 

ها پی برد و اقداماتی در رفع این مشششکالت انجام داد تا روسششتا

 شاهد بهبود شرایط زندگی در نواحی روستایی باشیم. 
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تایی جوامع ،همچنین ظام زا بخششششی عنوان به روسششش  ن

 به توجه با اخیر هایدهه طی کشور گاهیسکونت مراتبسلسله

 اقتصششادی اجتماعی هایسششیاسششت از حاصششل هایدگرگونی

صی، و دولتی هایبخش صو  و پیچیده ایرابطه ایجاد ضمن خ

 هایدگرگونی و تغییرات خوشدست شهری جوامع با تنگاتنگ

سیاری ص در ب  تبیین و شناخت که اندشده خود کالبدی ۀعر

عاد تای در هادگرگونی این اب مه راسششش ئ و ریزیبرنا  الگویی ۀارا

 دنکرفراهم نیز و روسشششتاها آبادانی و توسشششعه جهت مناسشششب

ستی محیط سته زی ستاییان درخور و شای شدمی مهم رو  در .با

 گاهیتجلی عنوان به روسششتاها فیزیکی -کالبدی بافت ،بین این

 روند یک نتیجه چه) روسششتاییان فرهنگی -زیسششتی ةشششیو از

 گسششترش و برپایی یا حاصششل و برنامه بر مبتنی پذیریشششکل

 و سشششاختار در تغییر با و زمان گذر در ،(باششششد خودیخودبه

ها کارکرد تا مدن و روسششش یدآ ندی پد یازم  برای نوین هاین

 جامعه آن مکان و زمان شرایط با را خود نتواند اگر روستاییان،

 اجتماعی، رفاه عدم ایجاد باعث مروربه دهد، وفق گاهیسکونت

 آن از روستاییان مهاجرت ،نهایت در و روستایی نیافتگیتوسعه

 (.42. ص ،1387 الدینی،شمس) گشت خواهد سکونتی مکان

 روستاییپایدار  ةتوسع. 2. 3 
سششت از مدیریت و حفظ ا پایدار روسششتایی عبارت ۀتوسششع

نهادی به دهی به تغییرات فنی و منابع طبیعی موجود و جهت

ستمر این طریقی که دست شری و برآوردن م یابی به نیازهای ب

ینده برای مردم روسششتا و آچه در حال حاضششر و چه در  ؛نیازها

ای، پایداری منابع ارضی، آبی شهر تضمین شود. چنین توسعه

یاهی و حیوانی را حفظ می ،و همچنین یک گ نابع ژنت ند، م ک

لحاظ فنی، مناسب، از  شود و ازموجب زوال محیط زیست نمی

فائو، )لحاظ اقتصششادی ماندنی و از نظر اجتماعی مقبول اسششت 

پایدار روستایی را شامل  ۀتوان توسعبا این برداشت می .(2003

ست که برای  صادی، محیطی دان فرآیند تغییرات اجتماعی، اقت

در . دششششومدت در کل جامعه طراحی میافزایش رفاه طوالنی

ای از کالبدی فقط مجموعه ۀریزی توسششعامهبرنهمین راسششتا، 

ت که برای نواحی روسشششتایی تهیه هایی نیسشششو طرح هاپروژه

نگر که با توجه به بلکه فرآیندی اسشششت پویا و آینده ؛دششششومی

شکال تغییر، شکال از جنبهسازمان ا های اکولوژیکی، دهی این ا

 ۀدهد تا اهداف توسشششعنظر قرار می اقتصشششادی و اجتماعی مد

یافتگی و زندگی یابی به حق توسششعهرا که همان دسششت پایدار

و با  هاآن ۀمردم و به وسشیلمندانه اسشت از طریق خود ششرافت

ها تحقق بخشد و زندگی روستایی را تغییر گری بیرونیتسهیل

کالبدی  ۀریزی توسشششعدهد یا بهبود بخششششد. بنابراین، برنامه

سازمانبرآین سهیلدهی، جهتد نظمی متمرکز بر  ی گردهی، ت

سع شد و تو ست که بر گاهسکونت ۀو مدیریت ر سانی ا های ان

ت از منابع مرتبط با کارآمد و پایدار از زمین و حفاظ ةاسشششتفاد

ت ید میأآن  خاری،رکنورزد )ک لدین افت جاسشششی  بدری، ا سششش

ریزی کالبدی و تحقق برنامه(. 19-20 ص.صشش ،1390 قیداری،

های لفهؤپایدار کالبدی، مسششتلزم شششناخت عناصششر و م ۀتوسششع

پارچگی میان بعد کالبدی ابی به یکیپایداری به منظور دسششت

صادی می سایر ابعاد محیطی، اجتماعی و اقت شد )و  شامبا ، هی

 (.1024. ص، 2011

شاخصمهم سعترین  ضایی – پایدار کالبدی ۀهای تو در  ف

ستمیهچ سی شرح جدول ارچوب رویکرد  ست( 4) به  در این . ا

یافته و یی، اولین تالش سششازمانهای هادی روسششتاراسششتا، طرح

دهی کالبدی روستاهای کشور است که فراگیر ملی برای سامان

سال  ستا تهیه و  تا 1367از  ست هزار رو کنون برای بیش از بی

ست. طرح در بیش از هشت هز شته شده ا ار روستا به اجرا گذا

رفتن رویکردی مبتنی بر محوریت گبا درپیش هادی روسششتایی

های اجرایی روستاها به اجرای پروژه ۀدر توسعتحوالت کالبدی 

ست که همگی در پی دگرگوندهگانه کردن کالبد ای پرداخته ا

ی بودند. اگرچه تمامی این روستای ۀتوسع ،روستاها و به تبع آن

شده ۀها بر جنبپروژه ستوار  و  تردید این تغییراند، بیکالبدی ا

سع ستاها، دیگر ابعاد تو ستایی مانند  ۀدگرگونی در کالبد رو رو

ت حت  ماعی را ت هد داد )مظفرأاقتصشششادی و اجت  ،ثیر قرار خوا

شوند ،سلیمانی ،حسینی (. در واقع، طرح 11. ص ،1387 ،ترکا

تواند کالبدی دارد، می ۀجرا شششده و جنبهادی روسششتایی که ا

روسششتایی در ایران  ۀترین ابزارهای مدیریت توسششعیکی از مهم

ضششمن طرحی اسششت که  طرح هادی روسششتایی ،در واقع باشششد.

صالح بافت موجودسامان ، میزان و مکان گسترش آتی دهی و ا

فاده از زمین برای ةو نحو یل  اسشششت های مختلف از قب عملکرد

سشششیسشششات و تجهیزات و أ، تجاری و کششششاورزی و تمسشششکونی

ب ورد در قالهای عمومی روسشششتایی را بر حسشششب منیازمندی

سامانمصوبات طرح های روستایی هگاسکونتدهی فضا و های 

شهری و  دکنای تعیین مییا طرح جامع ناحیه )مرکز مطالعات 

 (.7 ص ،1385روستایی، 

 ند از:ااهداف کلی طرح هادی عبارت

 به روسشششتاها با توجه و عمران توسشششعه ۀ( ایجاد زمینالف

 ؛ اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی شرایط
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تب نه ینمأ(  نات عادال کا جاد تسشششهیالت از طریق ام  ای

 ؛رفاهی ،، تولیدیاجتماعی

 ؛روستا فیزیکی وضعیت ( هدایتج

سهیالت د(  سکن جهت الزم ایجاد ت ستاییان بهبود م و  رو

 .و عمومی زیستیمحیط خدمات

ستا،  در  شامل ۀفرآیند کلی تهیاین را  ۀمرحل طرح هادی 

طرح هادی، تصویب طرح هادی و اجرای  ۀتهی ۀ، مرحلمقدماتی

سالمی،د )بنیاد مشوآن می -97 ص.ص ،1391 سکن انقالب ا

کل(92 مدل مفهومی پژوهش را مبتنی بر نگرش 3) . شششش  )

 دهد. پایدار نشان می ۀسیستمی و توسع

 

 ارچوب رویکرد سیستمیههای روستایی در چگاهپایدار سکونت ةای توسعهترین شاخصمهم -4جدول 
 37–40. ، ص1390 پورطاهری،؛ 1390) و همکاران الدین افتخاریرکن؛ 126. ، ص1996، 2سازمان مللمأخذ: 

 گویه شاخص متغیر

سع
تو

 ۀ
ی 
بد
کال
دار 
پای

– 
ی
ضای
ف

 

 اکولوژیکی

 آب و خاک؛ ،اربری اراضی؛ مدیریت پایدار زمینها، تغییرات کگاهمراتب عملکردی سکونتسلسله (،ساختار محیطی )دشتی

ونقل و ارتباطات حمل ارزش، قابلیت دسترسی به خدمات، های باحفظ بافت اندازها و میراث طبیعی،داری باغات، چشمنگه

های بالیای طبیعی از طریق اجرای طرح افزایش ضریب رویارویی مخاطرات و ،بهسازی و ارتقای کیفیت مسکن روستایی،

 روستا( –شهر و شهر -روستا روستا؛-)روستا روابط متقابل فضایی کالبدی؛

 اجتماعی
رشد  )مهاجرپذیری، کالبدی به تغییرات اجتماعی ۀپایدار،کمک توسع گردشگریمیراث فرهنگی و  آموزش، سطح سواد،

 زندگی ساختار سنی و جنسی جمعیت، بهبود کیفیت جمعیت(،

 اقتصادی
های اقتصادی پایدار جدید، فقر و توزیع حمایت از ایجاد فعالیت های اقتصادی محلی،ار اقتصادی، تقویت پایدار فعالیتساخت

 درآمد

 مدنی؛ چهارچوب نهادی و قانونی و مشارکت عمومیۀ پارچه؛ دولت و نقش جامعگیری یکتصمیم نهادی

 

 
 مدل مفهومی پژوهش -3شکل

 1394 های پژوهش:یافته مأخذ:

 های پژوهشیافته. 4
نهادی و  –وضشششعیت پایداری اکولوژیکی؛ اجتماعی فرضیییه:

ثیر اجرای طرح هادی در أمطالعه تحت تمورد  ةمحدوداقتصشششادی 

 ( به طور تفصیلی5طور که جدول )همان .سطح پایینی قرار دارد

ید این اسشششت که در مورد ؤم Tنتایج آزمون  ،دهدنششششان می

صورت سطح معناداری به  شاخص نیز   نماگرهای مربوط به هر 

(0.000sig= می )یعنی برابری  فرض صششفر ،بنابراین .باشششد(

صد  95میانگین جامعه با حد متوسط یا میانگین فرضی( با  در

ی تفاوت ششششود؛ به این معنی که به لحاظ آماراطمینان رد می

ضی وجود دارد به  ؛معناداری بین میانگین جامعه و میانگین فر

در نماگرهای  وضششعیت پایداری روسششتای مورد مطالعه طوری که

 ،معابر ۀشششبک ،)مسششکن مختلف مربوط به شششاخص اکولوژیکی

 ،بهداشششت محیط و میراث طبیعی و فرهنگی( ،کاربری اراضششی

ماعی هادی –اجت ماعی  ،)آموزش ن کت تغییرات اجت و مششششار

 ،اقتصادی محلی های)تقویت پایدار فعالیت عمومی( و اقتصادی

های اقتصشششادی پایدار جدید و افزایش حمایت از ایجاد فعالیت

دهد. تر از حد متوسط را نشان میرفاه( اختالف میانگینی پایین

حاصششل از  Tگونه که نتایج آزمون همان ،(6) با توجه به جدول

دهد، در مورد سششه شششاخص می ها نشششانحاصششل جمع گویه

ماعی ج –اکولوژیکی، اجت هادی و اقتصشششادی، در به  ۀن آزادی 

مار  =df 309 صشششورت قدار آ یب  ةو م به ترت ؛  -19.3آزمون 
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بوده و سشششطح معناداری در هر سشششه مورد به  -6.2و  -16.1

)یعنی  فرض صششفر ،بنابراین .باشششد( می =0.000sig) صششورت

درصشششد  95یانگین فرضشششی( با برابری میانگین جامعه با حد م

ششششود؛ به این معنی که به لحاظ آماری تفاوت اطمینان رد می

ضی وجود دارد به  ؛معناداری بین میانگین جامعه و میانگین فر

که  ماعیطوری  یداری اکولوژیکی؛ اجت پا یت  هادی و  –وضشششع ن

تمورد  ةمحدوداقتصشششادی  عه تحت  ثیر اجرای طرح هادی أمطال

 دهد. حد متوسط را نشان می تر ازمیانگینی پایین
 

 )در مورد نماگرها( اییک نمونه Tنتایج آزمون  -5 جدول
 1394، های پژوهشیافتهمأخذ: 

 T آماره (Sig)سطح معناداری
 ۀدرج

 (Df)آزادی
 شاخص    نماگر شدهمیانگین محاسبه مقدار عددی آزمون

 مسکن 2.3 3 309 -20.9 0.000

 اکولوژیکی

 معابر ۀشبک 2.5 3 309 -9.2 0.000

 کاربری اراضی 2.1 3 309 -25.3 0.000

 بهداشت محیط 2.7 3 309 -6.4 0.000

 میراث طبیعی و فرهنگی 2.5 3 309 -7.5 0.000

 آموزش 2.2 3 309 -12.3 0.000
اجتماعی  

 نهادی –
 تغییرات اجتماعی 2 3 309 -15.4 0.000

 مشارکت عمومی 2.4 3 309 -9.5 0.000

 های اقتصادی تقویت پایدار فعالیت 2.7 3 309 -6.9 0.000

 2.7 3 309 -4.5 0.000 اقتصادی  
های اقتصادی حمایت از ایجاد فعالیت

 پایدار جدید

 افزایش رفاه 2.9 3 309 -1.6 0.000

 

 اییک نمونه Tنتایج آزمون  -6 جدول
 1394، پژوهشهای یافتهمأخذ: 

 اخصش شدهمیانگین محاسبه مقدار عددی آزمون/ حد متوسط (Df)آزادی ۀدرج  T ةآمار (Sig)سطح معناداری

 ولوژیکیاک 2.4 3 309 -19.3 0.000

 نهادی-اجتماعی  2.2 3 309 -16.1 0.000

 تصادیاق 2.7 3 309 -6.2 0.000

های مزبور برخی از مصششادیق ناپایداری وضششعیت شششاخص

 باشد:به شرح ذیل میگرفته های میدانی صورتبررسی براساس

جه  مورد این به موجود هادی طرح در که این به با تو

شاره شده ایا ست ن  تا بودنایدلیل صخره مساکن قدیمی به :ا

ز از اصششول باشششند و بیشششتر مسششاکن نوسششامقاوم میحدودی 

ود اند؛ ولی در این بین مساکنی نیز وجوساز پیروی کردهساخت

صالح ب ستایی پایینهدارند که به دلیل نوع م ها آن کاررفته و ای

 ندندارط مطلوب برای زندگی ششششرای ،عمدتا  از نظر اسشششتحکام

 .(4 )شکل

جز سنگ و خاک و ماسه در اطراف روستا مصالح خاصی به

ستفاده از  شته با ا ساکن و ابنیه در گذ و چوب وجود ندارد و م

 گسششترش با اخیر هایسششال در ولی ؛دهشششچوب و گل احداث 

صالح ساکن اغلب صنعتی م  احداث آهن و سیمان و آجر از م

الحاق عناصشششر کاربری جدید و بعضشششا  نامناسشششب و . دششششومی

بافتهم با  باعث جواری  رفتن هویت سشششنتی ازبینهای قبلی 

شاره برای  ست و در طرح هادی پیشنهادی هیچ ا روستا شده ا

برای . تالش به حفظ هویت کالبدی روسشششتا نششششده اسشششت

ساخت ساختجلوگیری از  سازهای ناموزون بر  سازهای این و و

ساخت شده و از  سکن نظارت  ستا از طرف بنیاد م سازهای رو و

 . شودخودسرانه جلوگیری می

 ةدقیق مششششخص نششششده اسشششت و نحو طوره ها بحریم بنا

ولی در  ؛گیری مسشششاکن نسشششبت به هم حالت پلکانی داردقرار

شروی بناها در امتداد جاد شنهاد داده  ةطرح هادی پی صلی پی ا

 . شودال حاضر اجرا میکه در ح
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شتی دفع فاضالب وجو شتهبرای روستا سیستم بهدا  ؛د ندا

 های جذبی ذخیرهرچاهها دصشششورتی که فاضشششالب توالته ب

ه های خانگی در معابر جریان یافته و با توجه بششششود و آبمی

های که یکی از مسششائل مورد توجه در طرح هادی دفع آب این

های با توجه به شششیب معابر برای هدایت آب ،سششطحی اسششت

ست شده ا شنهاد به ایجاد کانیو در دو جهت معابر   سطحی پی

ص ۀکه این پیشنهاد در محل صلی روستا اجرا شد ةلی و جادا ه ا

ست. ستا به ا شت معابر فرعی رو سب  بهدا شش نامنا دلیل پو

معابر روسششتا و شششیب زیاد و عرض کم معابر و دفع فضششوالت 

ی باشششد و هیچ اقدامب میها در کنار معابر بسششیار نامناسششدام

 .(5 )شکل ها صورت نگرفته استبرای رفع این نارسایی

سششیسششتم بهداشششتی دفع فاضششالب  ی مورد مطالعه،روسششتا

شته سرویس به ؛وجود ندا ضالب  شتی، صورتی که فا های بهدا

های خانگی در معابر ششششود و آبه میهای جذبی ذخیردرچاه

سائل مورد توج جریان یافته و با توجه به این ه در که یکی از م

ستطرح هادی دفع آب سطحی ا شیب معابر  ،های  با توجه به 

سشششطحی پیششششنهاد به ایجاد کانیو در دو های برای هدایت آب

ست که این پیشنهاد در محل صلی و جاد ۀجهت معابر شده ا  ةا

 .اصلی روستا اجرا شده است

حدودی  - تا  کاربری اراضشششی،  با میزان تغییر  طه  در راب

هایی که در رابطه های کشاورزی نزدیک روستا به کاربریزمین

داششششتی، گران )آالچیق، سشششرویس بهششبششا رفع نیششاز گردش

 ،د غذایی( و همچنینهای دائمی صششنایع محلی و موانمایشششگاه

 شده تغییر یافته استهای پیشنهادی طرحبرای کاربری

های مسشششکونی و ششششرکت عدم سشششازگاری بین کاربری -

بین کاربری مسششکونی و شششورای حل اختالف روسششتا،  تعاونی،

ا مسششکونی ب کاربری آموزشششی با پایگاه مقاومت بسششیج، کاربری

ست بانک و شهود  پ ست. م سنتی و تاریخی با توجه با ه بافت 

نششششده، رعایت ها در خطوط انتقال نیروی برقروسشششتا حریم

های در روسشششتا که در پایین دسشششت کاربریموجود  ۀرودخان

ولی نسششبت به  ؛آن رعایت شششدهحریم  ،مسششکونی قرار گرفته

غازههای اطکاربری نه )م خا کافیراف رود ها و شششششا ها، 

گونه که آن شود.ها مالحظه میعدم رعایت حریم ها(ستورانر

در طرح هادی پیششششنهاد ششششده اسشششت، عمال  فضشششایی برای 

ضای فعالیت ست. در رابطه با ف صاص نیافته ا شی اخت های ورز

ستفاده روستاییان و گردش گران در سبز و پارک، پارکی برای ا

 نظر گرفته است.

 
 

 

 

 

   

 

 وضعیت نامناسب بهداشت معابر روستا -5 شکل                     

 ، کیفیت نما و سیمای مساکنالگوی معماری -4 شکل                                  1394، های پژوهشیافته مأخذ:          

 1394، های پژوهشیافته مأخذ:                                                                            

 

 گیری. بحث و نتیجه5

 عواملی با حضور تعاملی یندیآفر در روستا کالبدی سازمان

 نیروهای و سشششو از یک جامعه اهداف و عالیق تمایالت، چون

 شششکل دیگر سششوی از (محدودکننده یا و گرتسششهیل) محیطی

ته باگرف ند و  به ا ا جه  چار  ینتو های کششششور د تا که روسششش

سایی سایی ای زیادی در بافت و کالبد خود میهنار شنا شند؛  با

سایی مرتبطی که در جهت  هایطرح اجرای و ها و تهیهاین نار

سایی سازی برای تحقق رفع نار ستر سعها و ب ین پایدار در ا ۀتو

ریزی برنامه ۀ. در اثر غلباسششتمناطق عمل کند، از ضششروریات 

روسششتایی،  ۀعتوسشش ةبخشششی و نبود رویکرد سششیسششتمی در حوز

سط نهادهای رغم انجام فعالیتبه سترده تو مانند  مرتبطهای گ

چنان با ناپایداری در فضاهای روستایی کشور هم ،بنیاد مسکن

نهادی، اقتصشششادی و کالبدی  -جتماعیابعاد مختلف محیطی، ا

 مواجه هستند.  
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گام  گذشته، ۀده دو بیش از ۀفاصل در روستایی طرح هادی

 کشششور های روسششتاییفضششایی عرصششه دهیسششامان در مهمی را

شته ست بردا ستی وجود با و ا اقدام  هاطرح این موجود، هایکا

سبت به سع هدایت در مؤثّری ن ستاها فیزیکی ۀتو  شمار به رو

 توضعی بهبود هادی، هایطرح در که این به توجه با و آیندمی

 ترینمهم از یکی ،رو از این .اسششت اولویت در روسششتاها فیزیکی

مات قدا بدی هاینارسشششایی رفع طرح مزبور، ا تایی کال  روسششش

 کالبدی بافت دهیابزاری مهم در سششامان عنوان باشششد و بهمی

 د.شوروستاها تلقی می

که ششششرح خدمات  د که با توجه به اینکرالبته باید ذکر 

)فرابخششششی و چندبعدی  طرح هادی و اهداف کالن و خرد آن

اسششت و در آن به روشششنی به ابعاد مختلف محیطی، اجتماعی، 

ت ولیؤت امر، مسکید شده(؛ ولی در واقعیأاقتصادی و کالبدی ت

)به لحاظ  مسششکنیعنی بنیاد  ؛اسششی سششازمان متولی طرحاسشش

، رو از این .باشد(کالبدمحور می لبا قانونی به صورت بخشی و غا

 تعارضشششی آششششکار در فرآیند تهیه، اجرا و بازنگری طرح و نیز

 -پایدار کالبدی ۀامکان تحقق عملی اهداف آن در جهت توسششع

 د. شوفضایی مشاهده می

 ۀهای موفق در زمیندهد که پروژهنششششان میه نتایج مطالع

سع ستایی پروژه ۀتو صول رو هایی بودند که همواره مبتنی بر ا

محلی انتخاب و  ۀهای جامعپایدار و براسشششاس اولویت ۀتوسشششع

اجرایی شدند و در این مسیر از مشارکت و همکاری نیروی کار 

گیری یز بهرهدر سششطح روسششتاها نغیره محلی و منابع مالی و 

شده است. این امر باعث شده تا مردم محلی در جهت حفاظت 

 ةمند شده و انگیزای و عمرانی توانهای توسعهاز خروجی پروژه

کمیسشششیون  ۀنتایج مطالع ،باالتری داششششته باششششند. همچنین

مه نا یابر که الگوی ( نشششششان می2012) ریزی اسشششترال هد  د

ریزی ند تهیه و برنامههای سشششاختاری محلی باید فرآیبرنامه

ضی ۀتوسع ها و تسهیالت را در )آمایش(، زیرساخت کاربری ارا

قانونی را  ۀارچوب برنامهمقیاس محلی هماهنگ کنند و یک چ

های لفهؤارچوب مهها در چگاهآتی سکونت ۀبرای تسهیل توسع

سع سازند. ۀتو ستا و هم پایدار فراهم  سو با برآیند در همین را

های پژوهش حاضر از یافته نتایج حاصلمزبور،  مطالعات جهانی

ماگرهای  ،دهد که در مجموعنیز نششششان می طرح هادی در ن

شاخص سکن اکولوژیکی پایداری مختلف مربوط به   ۀشبک ،)م

هداششششت محیط و میراث طبیعی و  ،کاربری اراضشششی ،معابر ب

ماعی، فرهنگی( هادی –اجت ماعی و  ،)آموزش ن تغییرات اجت

های )تقویت پایدار فعالیت و اقتصشششادیمششششارکت عمومی( 

های اقتصششادی پایدار حمایت از ایجاد فعالیت ،اقتصششادی محلی

جدید و افزایش رفاه( در روستای کندوان در حد پایینی بوده و 

شان می صورترغم تالشدهد که بهاین امر ن گرفته، تهیه های 

که مطرح  به دالیلی  تایی  هادی روسششش  ششششد،و اجرای طرح 

های کالبدی و پایداری نظام ته در جهت رفع نارسششایینتوانسشش

بروز  ،. در واقعکند)روستای کندوان( عمل  فضایی مورد بررسی

)مانند: عدم  اکولوژیکی -های گوناگون در ابعاد محیطیچالش

 ،وسششازهای جدیداسششتفاده از الگوی معماری بومی در سششاخت

ستایی و الگ ساکن رو سیمای م سب منظر و  ضعیت نامنا وی و

میزان کم اسششتفاده از مصششالح بومی در الگوی  ،وسششازسششاخت

عدم پیروی از الگوهای سنتی برای حفظ  ،ساز مساکنوساخت

کاهش ضریب  ،وسازهای جدیدهویت کالبدی روستا در ساخت

سیل( در روستا از  )زلزله و رویارویی مخاطرات و بالیای طبیعی

کالبدی  ۀو وضشعیت نامناسشب توسشع طریق اجرای طرح هادی

ستا ستا ،رو سب معابر رو ضعیت نامنا سازگاری برخی از  ،و عدم 

 آتی ۀهای جدید از جهت توسشششععدم تبعیت خانه ،هاکاربری

ری و محل دفن زباله در آوعدم وجود سششیسششتم جمع ،روسششتا

توجهی هی به زیباسششازی محیط روسششتا و کمتوجکم ،روسششتا

ثل  به حفظ میراث طبیعی م هادی  غات و اجرای طرح  با

 ،های باارزش روسشششتا(اندازها و فرهنگی همانند بافتششششمچ

شدید نهادی -اجتماعی ستی  شارکت اندک ،)مهاجرفر مردم  م

های مربوط به روسششتا و سششطح کم اقدامات و فعالیت ۀدر زمین

)حمایت کم اجرای طرح هادی در  آگاهی مردم( و اقتصشششادی

ی و سششطح بیکار ،های اقتصششادی محلیالیتجهت پایداری فع

ح هادی در روستای ید ضعف عملکردی طرؤپایین رفاه مردم( م

دهد. باشد و روند ناپایداری توسعه را نشان میمورد مطالعه می

شنهاد پایداریدر جهت  ستای مورد مطالعه پی شرح هایرو ی به 

 د:شوذیل مطرح می

 مشششخص محلی مشششاهدات و روسششتاییان نظر به توجه با -

 با رابطه در هادی در روسشششتای کندوان طرح اجرای که ششششد

 هایمیانگین هاآن بهداششششت و فرعی معابر بهبود وضشششعیت

دهندة نشششان که اسششت داشششته متوسششط حد به نسششبت کمتری

 توجه دبای واسشششت  رابطه این در هادی طرح ضشششعیف عملکرد

که موجب بهترشششدن وضششعیت کالبد  زمینه این در بیشششتری

 گیرد. شود، صورتروستا می
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سبزه -  و معابر سطحی هایآب دفع هایکانال کشی منا

ثیرگذار در شششرایط أمعابر از عوامل بسششیار ت شششیب به توجه

ستای مورد مطالعه می شکالبد رو د که باید در اولویت قرار با

  گیرند.

ست ماندگاری امر با رابطه در که عواملی جمله از -  اییانرو

 از همچنین جلوگیری ،هششاآن زنششدگی کیفیششت ارتقششای و

 های شهری استانشهر اسکو و سایر کانون به هاآن مهاجرت

و  روسششتایی خدمات بهبود کند،می ایفا کلیدی نقش همواره

روستاییان و بهود  برای خدمات این به دسترسی در سهولت

 باید هادی طرح اجرای در که باشدمی شرایط کالبدی روستا

 دبای الزاما  روسششتایی هادی هایطرح و پرداخته شششود نه آب

 روستایی نسبت خدمات به دسترسی کیفیت بهبود به منجر

 .شوند هاآن اجرای از قبل به

 اجرای صششورت در روسششتایی، مسششکن بحث با رابطه در -

سازی، و هادی هایطرح ساکن ایجاد به مبتنی  دجدید بای م

 الزامات و شرایط با متناسب نگر وبر نگرش سیستمی و کلی

 پایدار کالبدی در ۀها و اصشششول توسشششعو ششششاخصروسشششتا 

و  نهششادی -اجتمششاعی ،اکولوژیکی -محیطی هششایزمینششه

 اقتصادی باشد. 

 ی کندوانای کالبدی روسششتاهدر رابطه با رفع نارسششایی -

م شششود تا باعث ها و اقدامات اصششولی انجاالزم اسششت برنامه

 بهبود کالبد روستا شده و تداوم هویت آن را به ارمغان آورد. 

 به ششششهری مکتوب قوانین و عناصشششر ورود از جلوگیری -

تایی ةحوز نه به هاآن بازنگری و روسششش فضشششای  که ایگو

ستایی ضای از رو  نواحی هایتوان ۀپای بر و متمایز شهری ف

 .باشد روستایی

 و کششششاورزی مزارع ویژهبه اراضشششی، کاربری حفظ لزوم -

شد بر نظارت و هاباغ سترش و ر سب گ بافت  مندنظام و منا

 .کشاورزی

 افزایش و تسششهیل برای قانونی و نهادی سششازیظرفیت -

روسششتای مورد  کالبدی ۀتوسششع روند در مردمی مشششارکت

 را روسشششتایی جمعیت ماندگاری ظرفیت تواندمی کهمطالعه 

 .دهد ارتقا

 هایادداشت
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