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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
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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
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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.
Keywords: Assessment, guidance plan, rural
sustainable development, Kandovan.
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چکیده
هدف :رو ستای تاریخی و گرد شگری کندوان با وجود برخورداری از شرایط و توانهای محیطی و ان سانی ویژه و اجرای طرح هادی ،با م سائل و نار ساییهای
مختلفی در حوزة کالبدی روبهرو بوده و این امر بر سایر ابعاد تو سعۀ آن نیز اثر گذا شته ا ست .این پژوهش با هدف ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی در و ضعیت
پایداری روستای تاریخی کندوان انجام شده است.
روش :پژوهش حا ضر به روش تو صیفیتحلیلی انجام شده و روش گردآوری اطالعات به صورت ا سنادی و میدانی بوده ا ست .برای برآورد حجم نمونه براساس
فرمول کوکران 310 ،نمونه تعیین و به همین تعداد نیز پرسشششنامه خانوار توزیع و تکمیل شششد .برای سششنجش و تحلیل آماری میزان موفقیت طرح هادی در
پایداری /ناپایداری کالبدی روستای مورد مطالعه ،از آزمون Tیک نمونهای استفاده شده است.
یافتهها :نتایج حاصل از یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که در مجموع ،میزان رضایت از عملکرد اجرای طرح هادی در نماگرهای مختلف مربوط به هر سه شاخص
اکولوژیکی ،اجتماعی -نهادی و اقتصادی در سطح پایینتر از حد متوسط بوده و میتوان گفت بهرغم تالشهای صورتگرفته ،تهیه و اجرای طرح هادی روستایی به دلیل
حاکمیت نگرش بخشی و نبود رویکرد سیستمی و کلینگر ،نتوانسته در جهت رفع نارساییها و پایداری کالبدی نظام فضایی مورد بررسی(روستای کندوان) عمل کند.
محدودیتها :دسترسی به منابع اطالعاتی بهویژه سطح همکاری پایین مردم محلی در پاسخگویی به سؤاالت از مهمترین محدودیتهای این پژوهش بوده است.
راهکارهای عملی :در جهت رفع یا کاهش نارساییهای کالبدی روستای مورد مطالعه پیشنهادهایی در چهارچوب نگرش سیستمی و توسعۀ پایدار کالبدی به
این شرح مطرح میشود :در رابطه با رفع نارساییهای کالبدی روستا الزم است برنامهها و اقدامات اصولی انجام شود تا باعث بهبود کالبد روستا شده و تداوم هویت
آن را به ارمغان آورد و ظرفیتسازی نهادی و قانونی برای تسهیل و افزایش مشارکت مردمی در روند توسعۀ کالبدی نقاط روستایی (که میتواند ظرفیت ماندگاری
جمعیت روستایی را ارتقا دهد) ،ضرورت دارد.
اصالت و ارزش :بهرغم مطالعات صورتگرفته در زمینۀ بررسی اثرات و عملکرد طرحهای هادی روستایی در کشور ،توجه به تحلیل و ارزیابی عملکرد اجرای طرح هادی در پایداری و
ناپایداری کالبدی روستای کندوان در چهارچوب شاخصهای توسعۀ پایدار کالبدی ،از مهمترین ویژگیهایی است که اصالت و ارزش علمی این پژوهش را نشان میدهد.
کلیدواژهها :ارزیابی ،طرح هادی ،توسعۀ پایدار روستایی ،کندوان.
ارجاع :ایمانی ،ب ،.خلیفه ،ا .و ابراهیمی ،خ .)1396( .ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی در توسعۀ پایدار روستایی (مطالعۀ موردی :روستای کندوان،
آذربایجان شرقی) .مجله پژوهش و برنامهریزی روستایی.57-71 ،)2(6 ،
http://dx.doi.org/10.22067/jrrp.v5i4.56337
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مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی

 .1مقدمه
 .1 .1طرح مسأله
در دن یای امروز ،برنامهریزی توسشششعۀ ملی به طور کلی و
برنامهریزی توسششعۀ روسششتایی به طور خاص ،از ضششروریتهای
سشششرزمین های مختلف به ششششمار میرود .در این چ هارچوب،
شکلدهی و نظمبخ شی به عر صههای مکانی و ف ضایی در واقع
از آغاز زندگی بشر و از زمان بهرهگیری از منابع طبیعی پیوسته
در مقیاس و مفهومی متفاوت مطرح بوده اسششت .در این ارتباط
هر چه سطح فرهنگ باالتر رفته ،شکل عمومی سازماندهی و
انتظام محیط و ابزار و دانش گروههای ان سانی پی شرفتهتر شده
اسششت ،همانطور که بسششتر طبیعی یک سششکونتگاه و تغییرات
ایجادشششده در آن مانند سششاختمانها ،خیابانها ،تسششهیالت و
تأسششیسششات عمده به عنوان عناصششرکالبدی اشششغالکنندة فضششا
محسششوب میشششوند (بحرینی  ،1370،ص )239 .و مهیاکردن
عناصر کالبدی مناسب و تأمین تسهیالت الزم زندگی متناسب
با شرایط زمان از عوامل ا صلی ماندگاری مجتمعهای زی ستی
بهویژه در مناطق روسششتایی میباشششد (عنابسششتانی ،1391 ،ص.
 .)94از طرفی ،سشششکونت گاه های انسشششانی به عنوان نظام های
جغرافیایی و واقعیت های مکانی  -فضشششایی ،متأثر از عوامل و
نیروهای فضاساز در یک فرآیند زمانی  -مکانی به وجود آمده و
همواره ت حت تأثیر فرآی ند های درونی و بیرونی (اجت ماعی-
فرهنگی ،اقتصشششادی و محیطی -اکولوژ یک) در حال تغییر و
تحول بودها ند (سشششع یدی ،1389 ،ص )337 .و از آن جا که
توانمندیهای محیطی (طبیعی و انسشششانی) ،بسشششتر الگوهای
استقرار سکونتگاههای انسانی را در فضاهای جغرافیایی فراهم
میآورد و سششاختار فضششایی هر مکان ،تجلی کنش متقابل بین
جامعۀ ان سانی و محیط فیزیکی پیرامون آن ا ست .برخی اثرات
در ساختارهای ف ضایی– مکانی در شناخت نحوة شکلگیری
سازمانبندی ف ضاهای جغرافیایی دارای اهمیت ویژهای ا ست.
بنابراین ،خصوصیات کالبدی روستاها تحت تأثیر دو گروه کلی
عوامل مرتبط با محیط یا طبیعت و انسان شکل میگیرد.
با فت کال بدی روسششش تا های ایران ضشششمن برخورداری از
ارزش های مع ماری ه مان ند سششششادگی و بیپیرایگی ،دارای
الگوهای بصششری و زیباییشششناختی منطبق با محیط طبیعی و
هماهنگ با عملکرد زی ستی و معی شتی میبا شد .در این میان،
بافت کالبدی برخی از رو ستاهای ک شور به دلیل برخورداری از
ویژگیهای خاص معماری ،تاریخی و فرهنگی به عنوان میراثی
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ارزشششمند و بهجامانده از نیاکان ما به شششمار میرود که حفظ و
نگهداری آنها از اهمیت فراوانی برخوردار ا ست و الزم ا ست تا
نارسششاییهای بهوجودآمده در آنها شششناسششایی و نسششبت به
رفع شان اقداماتی صورت گیرد .از این رو ،با گذ شت بیش از دو
دهه از شروع اجرای طرحهای هادی در نواحی روستایی کشور،
شششاهد اثرات گوناگون در زمینههای کالبدی -فضششایی از قبیل
دگرگونی در بافت کالبدی روسشششتا ،تغییر در الگوی سشششاخت
مسششکن ،ناهماهنگی در شششبکۀ معابر روسششتا ،تسششهیل در امر
رفتوآمد روسشششتاییان و غیره می باششششیم .این طرح ها عمدتا
جنبههای کالبدی رو ستاها را مورد توجه قرار میدهند و بخش
عمدة قابل اجرا یا اجرا شدة طرحهای هادی رو ستاهای ک شور
نیز جنبۀ کالبدی دارند .اگرچه در مورد سایر نیازهای رو ستاها
نیز برنامههایی تعیین میشوند؛ ولی کمتر اجرا میشوند.
در این پژوهش سششعی برآن اسششت تا با اسششتفاده از دادهها،
نارسشششایی های کالبدی موجود در روسشششتای تاریخی کندوان
شناسایی شده و اثرات اجرای طرح هادی روستایی در پایداری/
ناپایداری اکولوژیکی؛ اجتماعی– نهادی و اقتصشششادی محدودة
مورد مطالعه در چهارچوب رویکرد سشیسشتمی و توسشعۀ پایدار
کالبدی برر سی شود .از این رو ،پژوهش حا ضر به دنبال پا سخ
به این سششؤال کلیدی اسششت که «سششطح پایداری اکولوژیکی؛
اجتماعی – نهادی و اقتصادی محدودة مورد مطالعه تحت تأثیر
اجرای طرح هادی چگونه بوده است؟» در پاسخ به سرال مزبور،
این فرضششیه مطرح میشششود که «وضششعیت پایداری اکولوژیکی؛
اجتماعی – نهادی و اقتصادی محدودة مورد مطالعه تحت تأثیر
اجرای طرح هادی در سطح پایینی قرار دارد».

 .2 .1پیشینة پژوهش
در سشششطح جهانی مطالعات متعددی در زمینۀ موضشششوع
پژوهش صشششورت گرفته که به برخی از مهمترین آنها اششششاره
شششده اسششت (جدول  .)1اگرچه از زمان اجرای طرحهای هادی
در م ناطق روسششش تایی ایران نزد یک به دو د هه می گذرد و
برررسیهایی نیز در رابطه با این موضوع صورت گرفته است ،به
نظر میرسشششد که در رابطه با موضشششوع ارزیابی عملکرد اجرای
کالبدی طرح هادی روسششتایی مطالعات بسششیار اندکی صششورت
گرفته و آن دسششته تحقیقاتی نیز که انجام شششده اسششت ،غالبا
طرح های هادی و اثرات آن در اب عاد اجت ماعی ،اقتصششششادی،
زیستمحیطی و کالبدی بر مناطق روستایی را مورد توجه قرار
دادهاند و به بررسششی نارسششاییهای کالبدی-فضششایی در مراحل

ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی در توسعۀ پایدار روستایی ...

سال ششم

بعد یا قبل از اجرای طرح کمتر توجه شده ا ست که در زیر به
مواردی از پژوهشهای مشششابه با موضششوع اشششاره میشششود که
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جدول ( )1به تشریح پارهای از این مطالعات در چند سال اخیر
پرداخته است.

جدول  -1پیشینة پژوهش
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
پیشینه در سطح جهان
نویسندگان

عنوان

نتایج و یافتهها

IFAD
()2006

پایداری پروژههای توسعۀ روستایی
(مطالعۀ موردی :هند)

نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که پروژههای موفق در زمینۀ توسعۀ روستایی ،پروژههایی بودند که همواره
مبتنی بر اصول توسعۀ پایدار و براساس اولویتهای جامعۀ محلی انتخاب و اجرایی شدند و در این مسیر از مشارکت و
همکاری نیروی کار محلی و منابع مالی و غیره در سطح روستاها نیز بهرهگیری شده است .این امر باعث شده تا مردم
محلی در جهت حفاظت از خروجی پروژههای توسعهای و عمرانی توانمند شده و انگیزة باالتری داشته باشند.

کمیسیون برنامهریزی
استرالیا ()2012

رهنمودهایی برای تهیۀ طرح
ساختاری

نتایج نشان میدهد که الگوی برنامههای ساختاری محلی باید فرآیند تهیه و برنامهریزی توسعۀ کاربری اراضی (آمایش)،
زیرساختها و تسهیالت را در مقیاس محلی هماهنگ کنند و یک چهارچوب برنامۀ قانونی را برای تسهیل توسعۀ آتی
سکونتگاهها در چهارچوب مؤلفههای توسعۀ پایدار فراهم سازند.

بیانیۀ سیاست
برنامهریزی ()2015

بیانیۀ سیاست برنامهریزی

نتایج حاصل از این پژوهش تأکید میکند :طرح توسعۀ محلی باید برنامهمحور و مبتنی بر مستندات و شواهد عینی و به
صورت رو به جلو باشد و از توسعۀ پایدار محلی پشتیبانی کند.

عنابستانی ()1388

ارزیابی اثرات کالبدی اجرای طرحهای
هادی روستایی (مطالعۀ موردی:
روستاهای غرب خراسان رضوی)

اجرای طرحها باعث امیدواری روستاییان به سکونت در روستا و به لحاظ خدماترسانی موفق بوده ،در حالی که به لحاظ
زیستمحیطی و جلب مشارکت مردم چندان توفیقی حاصل نکردهاند و به دلیل اشکالت موجود در فرآیند تهیه و
اجرای طرحها ،مردم و مسؤوالن خواستار بازنگری در این فرآیند هستند.

حقپناه ()1388

بررسی اثرات کالبدی اجرای طرحهای
هادی روستایی

اجرای طرح هادی باعث پیشرفت نسبی زندگی مردم ،از لحاظ خدماترسانی تاحدودی موفق بوده و مردم ادامه اجرای
طرح هادی را با الگوی فعلی مطلوب نمیدانند.

موالئی هشتجین
()1390

تحلیل فضایی ازامکانات و تنگناهای
توسعۀ روستایی در ناحیۀ خلخال

در کل با توجه به تنگناهای ناحیۀ خلخال به نظر میرسد این ناحیه با برنامهریزی میتواند به یکی از کانونهای زیستی
استان اردبیل و کشور فعال کرد و به جذب جمعیت در سکونتگاههای شهری و روستایی ناحیه کمک کرد.

پورطاهری و
رکنالدین افتخاری،
عباسی()1391

ارزیابی عملکرد طرحهای هادی
روستایی در توسعۀ کالبدی
سکونتگاههای روستایی (مطالعۀ
موردی :روستاهای نبوت و خوران
شهرستان ایوانغرب)

اجرای طرح هادی روستایی در دو روستا در رسیدن به اهداف کالبدی مانند بهبود کیفیت معابر و جدولها ،کانالهای
کشاورزی ،بهبود وضعیت مسکن و ساختوسازها ،موفق بوده؛ ولی با توجه به نتایج آزمون ویلکاکسون ،طرح هادی
روستایی نتوانسته است تغییر مثبتی در بهبود وضعیت خدمات روستایی نسبت به دورة قبل ایجاد کند.

عنابستانی ()1392

آثار اجتماعی و اقتصادی اجرای
طرحهای هادی در سکونتگاههای
روستایی (مطالعۀ موردی :روستاهای
شهرستان دنا)

نتایج حاصل نشان میدهد که بین متغیر اثرات اجرای طرحهای هادی و ایجاد تغییرات اجتماعی در ابعاد زندگی
روستاییان رابطۀ معناداری وجود دارد؛ ولی با ایجاد تغییرات اقتصادی رابطۀ معناداری مشاهده نشده است.

ربیعیفر ،صنعتی-
منفرد ،ساشورپور
و حضرتی ()1394

تحلیل و ارزیابی اثرات اجرای طرح
هادی در تحوالت اقتصادی -اجتماعی
سکونتگاههای روستایی (مطالعۀ
موردی :روستاهای استان زنجان)

نتایج این پژوهش نشان میدهد که اجرای طرح هادی موجب بهبود شاخص اجتماعی شده است؛ اما در شاخصهای
اقتصادی تأثیر چندانی نداشته است .برای بهبود عملکرد طرح هادی روستایی ،بازنگری در تدوین قوانین ،شناخت کافی
مجریان و برنامهریزان از روستا ،تقویت مشارکت و توجه ویژة طرح هادی به اقشار فقیر روستا ضروری به نظر میرسد.

وجه تمایز این پژوهش با مطالعات پیشین در این ا ست که
در نوشششتار حاضششر سششعی شششده اسششت تا از طریق بررسششیهای
ا سنادی و نظری مهمترین شاخصهای تو سعۀ پایدار کالبدی

فضشایی با رویکرد سشیسشتمی ششناسشایی ششده و از این طریق
عملکرد اجرای طرح هادی را در پایداری  /ناپایداری کالبدی
نظام فضایی مورد مطالعه (روستای کندوان) سنجش کرد.
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 .2روششناسی تحقیق
 .1 .2قلمرو جغرافیایی تحقیق
موقعیت جغرافیایی بیانگر بسیاری از ویژگیهای روستا،
ازجمله حجم جمعیت ،نوع فعالیتها ،امکان دسششترسششی به
منابع و توانهای بالقوه برای رشششد و توسششعه اسششت .بر این
ا ساس ،یک موقعیت د شتی در مقای سه با موقعیت کوه ستانی
از ابعاد مختلف ،تفاوتهای چ شمگیری دارد ( سعیدی،1379 ،
ص .)40 .روسششتای کندوان در اسششتان آذربایجان شششرقی واقع
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اسششت .اسششتان آذربایجان شششرقی با وسششعت  45261/4کیلومتر
مربع در گو شۀ شمال غربی فالت ایران قرار دارد .جمعیت این
استان در سال 1390بالغ بر  3٬724٬620نفر بوده که نزدیک 5
در صد از جمعیت کل ایران را به خود اخت صاص داده ا ست که
حدود  1٬086٬083خانوار ساکن این ا ستان بودهاند .رو ستای
تاریخی کندوان یکی از روستاهای دهستان سهند است که در
دامنۀ شمالی ارشد داغی و قسمت غربی تودة کوهستانی سهند
در بخش شرقی دره آبرفتی قرار گرفته است (شکل .)1

شکل  -1نقشة موقعیت جغرافیایی محدودۀ مورد مطالعه
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
جدول  –2ویژگیهای عمومی روستای مورد مطالعه
مأخذ :مرکز آمار ایران1390 ،
نام روستا

استان

شهرستان

موقعیت نسبی

خانوار

جمعیت

کندوان

آذربایجان شرقی

اسکو

در  22کیلومتری جنوب اسکو در دامنۀ سرسبز کوه سلطان داغی و  62کیلومتری جنوب غربی تبریز

208

691

 .2 .2روش تحقیق
پژوهش حاضر به روش توصیفی -تحلیلی انجام شده است و با توجه
به اهداف مورد نظر روش گردآوری اطالعات به صششورت کتاب خانهای
اسششنادی و میدانی اسششت .در روش اسششنادی از تکنیک فیشبرداری و در

روش میدانی با پر سش از جامعۀ محلی و م سؤوالن رو ستا به گردآوری
اطالعات از طریق مشاهده ،مصاحبه و پرسشنامه پرداخته شد.
برا ساس سر شماری سال  1390مرکز آمار ایران ،رو ستای
کندوان دارای  208خانوار ( 691نفر) جمعیت بوده است.

بررسی تأثیر اجرای طرح هادی روستایی بر کیفیت ذهنی زندگی روستاییان ...

سال ششم

برای برآورد حجم نمونه براساس فرمول کوکران 310،نمونه
تعیین و به همین تعداد نیز پرسشششنامۀ خانوار توزیع و تکمیل
شششد .پس از مرحلۀ جمعآوری پرسشششنامهها در روسششتاهای
یادششده ،پرسششنامهها در محیط نرمافزار  SPSSوارد و مقدار
آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسشششش نامه برابر با 0/84
محاسششبه شششد که رقم مناسششب و قابل قبولی برای سششنجش
متغیرها به وسیلۀ ابزار پژوهش (پرسشنامه) است.

 .3 .2متغیرها و شاخصهای تحقیق
برای بررسششی رسششایی /نارسششایی و پایداری /ناپایداری کالبدی
سششکونتگاه روسششتایی مورد مطالعه سششه شششاخص و  11نماگر و

گویه های آن ها در طیف پنج گزینهای لیکرت ( =1خیلیکم=5 ،
خیلیزیششاد) طراحی و ارزیششابی شششششدهانششد (جششدول  .)3برای
تجزیهوتحلیل آماری پرسشششنامهها ،با توجه به این که در فرضششیۀ
پژوهش ،هدف ،مقای سۀ دادهها با حد متو سط بهد ستآمده برای
هر کدام از شاخصها و نماگرها است و میانگینهای محاسبه شده
به ششششرط مع ناداری و اختالف م یانگین مث بت ،نششششانده ندة
موفقبودن طرح هادی در آن زمینه (پایداری) بوده است .بنابراین،
آزمون  Tیک نمونهای میتواند آزمون مناسشششبی برای سشششنجش
فرضیه باشد.

جدول  –3متغیرها ،شاخصها ،نماگرها و گویههای پژوهش مبتنی بر دیدگاه توسعة پایدار کالبدی
پورطاهری و همکاران ()1390
متغیر

شاخص

نماگر

مسکن

شبکه معابر

گویه
میزان استفاده  /عدم استفاده از الگوی معماری بومی
بهبود وضعیت منظر و سیمای مساکن روستایی و الگوی ساختوساز
میزان استفاده از مصالح بومی در الگوی ساختوساز مساکن
میزان پیروی /عدم پیروی از الگوهای سنتی برای حفظ هویت کالبدی روستا
افزایش ضریب رویارویی مخاطرات و بالیای طبیعی از طریق اجرای طرحهای کالبدی
میزان بهبود وضعیت توسعۀ کالبدی روستا
میزان بهبود وضعیت کیفی پوشش معابر
میزان بهبود وضعیت کمی معابر بعد از اجرای طرح هادی
میزان رضایت کلی ساکنان روستا از وضعیت معابر

پایداری /ناپایداریهای کالبدی سکونتگاه روستایی

اکولوژیکی
کاربری اراضی

میزان سازگاری کاربریها
میزان وجود /عدم وجود دفتر دهیاری در کنار جادة اصلی
میزان وجود /عدم وجود فضای سبز
میزان وجود /عدم وجود مدرسۀ مناسب
میزان تبعیت /عدم تبعیت خانههای جدید از جهت توسعۀ آتی روستا

بهداشت محیط

میزان وجود /عدم وجود سیستم جمعآوری زباله در روستا
میزان وجود /عدم وجود محل مناسب دفن زباله در روستا
میزان وضعیت دفع آبهای سطحی از خانهها تا جوی
میزان توجه به زیباسازی محیط روستا

میراث طبیعی و فرهنگی

اجتماعی – نهادی

آموزش

میزان کمک اجرای طرح هادی به حفظ میراث طبیعی (باغات و چشماندازها) و فرهنگی (بافتهای
باارزش).
میزان بهبود وضعیت سواد و آگاهی مردم روستا

تغییرات اجتماعی

میزان جلوگیری از روند مهاجرتی و ماندگاری جمعیت در روستا

مشارکت عمومی

میزان گسترش مشارکت مردم در زمینۀ اقدامات و فعالیتهای مربوط به روستا و توانمندسازی آنها

اقتصادی

تقویت پایدار فعالیتهای
اقتصادی محلی
حمایت از ایجاد فعالیتهای
اقتصادی پایدار جدید
افزایش رفاه
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میزان تقویت فعالیتهای اقتصادی محلی (زراعت و غیره)
میزان حمایت از ایجاد فعالیتهای اقتصادی پایدار جدید(گردشگری و غیره)
میزان بهبود وضعیت شغلی و درآمدی مردم روستا

64

مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی

 .3مبانی نظری پژوهش
در راسششتای تبیین موضششوع پژوهش ،به بررسششی مباحث
نظری شامل رویکرد سیستمی ،توسعۀ پایدار (کالبدی)روستایی
و مهمترین شاخصهای آن(در چهارچوب رویکرد سیستمی) و
نیز طرح هادی روستایی پرداخته میشود.

 .1 .3رویکرد سیستمی
یکی از مکششاتبی کششه امروزه در اغلششب حوزههششای علمی
مقبولیت یافته ا ست و برر سیها و تجزیهوتحلیلهای علمی بر
مب نای آن ان جام میگیرد ،د ید گاه و تفکر ن ظامگرا و مک تب
سشششیسشششتمی اسشششت .ویژگی مثبت این دیدگاه ،پرهیز از تفکر
تکبعدی و یک سونگر ا ست .فردی که جهانبینی و نحوة تفکر
خود را بر نگرش سشششیسشششتمی اسشششتوار میک ند ،با پرهیز از
یک سونگری میکو شد با برر سی دربارة کلیت یک مو ضوع و با
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درنظرگرفتن کل یۀ ارت با طات ممکن (الب ته در حد ام کان) به
ششششناخت کاملتری از آن موضشششوع دسشششت یابد و در موقعیت
ششششناختهششششدهتری به فعالیت خود در آن زمینه ادامه دهد
(رضشششوانی ،1391 ،ص  .)5در واقع ،در یک سشششیسشششتم خوب
طراحی شده ،ع ضو منفعل ،زاید و یا ع ضوی که عملکردش بر
کل سیستم و دیگر اعضا هیچ تأثیری نداشته باشد ،نباید وجود
دا شته با شد .در یک سی ستم ،اع ضا با همدیگر تعامل و ارتباط
متقابل دارند؛ به عبارت دیگر ،اگر یک جای سی ستم خوب کار
نکند ،عملکرد کلی سیستم لطمه میبیند در نظریۀ سیستمی،
ارتباط متقابل بین اجزا و یا بین سشششیسشششتمها ،نقش کلیدی و
ا سا سی دارد .ا صوال قوت و ضعف سی ستمها تا حد زیادی به
همین ارتباط بین اجزای شان برمیگردد (ر ضازاده ،1392 ،ص.
 .)3در شکل ( )2به روابط و اجزای سیستم پراخته شده است.

شکل  -2روابط و اجزای سیستم
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 :

بنابراین ،کالبد کلیتی اسشششت واحد که این کلیت با اجزا و
روابطی که با هم دارند ،آن را به وجود آوردهاند و میتوان آن را
یک نظام سی ستم به شمار آورد .در واقع ،کالبد از اجزایی که
در تعامل و تقابل با هم هسششتند ،به وجود آمده اسششت که اگر
خللی در یکی از این اجزا به وجود آید ،باعث آسششیبرسششانی به
سششایر اجزا نیز میشششود و مانع از رسششیدن سششیسششتم به هدف
مطلوب و نهایی که همان کالبدی اسششت که بدون عیب و نقص
و فاقد نارسایی باشد ،میشود .با توجه به این که ساختار روستا
سششیسششتمی میباشششد که همۀ اجزای آن در تعامل با همدیگر

هسششتند ،نباید دارای نارسششاییهای کالبدی باشششد؛ زیرا باعث
میششششود روسشششتا با مششششکالت عدیدهای در بافت و سشششاختار
اجتماعی ،اقتصادی ،زیستمحیطی خود شود و معضالت زیادی
را به بار آورد که شرایط زندگی برای مردم رو ستا را با م شکل
روبهرو کند .پس میتوان از طریق شناخت پایداری و ناپایداری
کالبدی روسششتاها به شششناخت نارسششاییهای کالبدی موجود در
روسششتاها پی برد و اقداماتی در رفع این مشششکالت انجام داد تا
شاهد بهبود شرایط زندگی در نواحی روستایی باشیم.

سال ششم

ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی در توسعۀ پایدار روستایی...

همچنین ،جوامع روسششش تایی به عنوان بخششششی از ن ظام
سلسلهمراتب سکونتگاهی کشور طی دهههای اخیر با توجه به
دگرگونیهای حاصششل از سششیاسششتهای اجتماعی اقتصششادی
بخشهای دولتی و خ صو صی ،ضمن ایجاد رابطهای پیچیده و
تنگاتنگ با جوامع شهری دستخوش تغییرات و دگرگونیهای
ب سیاری در عر صۀ کالبدی خود شدهاند که شناخت و تبیین
ابعاد این دگرگونی ها در راسششش تای برنامهریزی و ارائۀ الگویی
مناسشششب جهت توسشششعه و آبادانی روسشششتاها و نیز فراهمکردن
محیط زی ستی شای سته و درخور رو ستاییان مهم میبا شد .در
این بین ،بافت کالبدی -فیزیکی روسششتاها به عنوان تجلیگاهی
از شششیوة زیسششتی -فرهنگی روسششتاییان (چه نتیجه یک روند
شششکلپذیری مبتنی بر برنامه و یا حاصششل برپایی و گسششترش
خودبهخودی باششششد) ،در گذر زمان و با تغییر در سشششاختار و
کارکرد روسششش تا ها و پد یدآ مدن ن یازم ندی های نوین برای
رو ستاییان ،اگر نتواند خود را با شرایط زمان و مکان آن جامعه
سکونتگاهی وفق دهد ،بهمرور باعث ایجاد عدم رفاه اجتماعی،
توسعهنیافتگی روستایی و در نهایت ،مهاجرت روستاییان از آن
مکان سکونتی خواهد گشت (شمسالدینی ،1387 ،ص.)42 .

 .2 .3توسعة پایدار روستایی
توسششعۀ پایدار روسششتایی عبارت اسششت از مدیریت و حفظ
منابع طبیعی موجود و جهتدهی به تغییرات فنی و نهادی به
طریقی که د ستیابی به نیازهای ب شری و برآوردن م ستمر این
نیازها؛ چه در حال حاضششر و چه در آینده برای مردم روسششتا و
شهر تضمین شود .چنین توسعهای ،پایداری منابع ارضی ،آبی
و همچنین ،م نابع ژنت یک گ یاهی و حیوانی را حفظ میک ند،
موجب زوال محیط زیست نمی شود و از لحاظ فنی ،مناسب ،از
لحاظ اقتصششادی ماندنی و از نظر اجتماعی مقبول اسششت (فائو،
 .)2003با این برداشت میتوان توسعۀ پایدار روستایی را شامل
فرآیند تغییرات اجتماعی ،اقت صادی ،محیطی دان ست که برای
افزایش رفاه طوالنی مدت در کل جامعه طراحی میششششود .در
همین راسششتا ،برنامهریزی توسششعۀ کالبدی فقط مجموعهای از
پروژهها و طرحهایی نیسشششت که برای نواحی روسشششتایی تهیه
میششششود؛ بلکه فرآیندی اسشششت پویا و آیندهنگر که با توجه به
ا شکال تغییر ،سازماندهی این ا شکال از جنبههای اکولوژیکی،
اقتصشششادی و اجتماعی مد نظر قرار میدهد تا اهداف توسشششعۀ
پایدار را که همان دسششتیابی به حق توسششعهیافتگی و زندگی
ششرافتمندانه اسشت از طریق خود مردم و به وسشیلۀ آنها و با

65

تسهیلگری بیرونیها تحقق بخشد و زندگی روستایی را تغییر
دهد یا بهبود بخششششد .بنابراین ،برنامهریزی توسشششعۀ کالبدی
برآیند نظمی متمرکز بر سازماندهی ،جهتدهی ،ت سهیلگری
و مدیریت ر شد و تو سعۀ سکونتگاههای ان سانی ا ست که بر
اسشششتفادة کارآمد و پایدار از زمین و حفاظت از منابع مرتبط با
آن تأک ید میورزد (رکنالدین افت خاری ،بدری ،سششش جاسشششی
قیداری ،1390 ،صششص .)19-20 .تحقق برنامهریزی کالبدی و
توسششعۀ پایدار کالبدی ،مسششتلزم شششناخت عناصششر و مؤلفههای
پایداری به منظور دسششتیابی به یکپارچگی میان بعد کالبدی
و سایر ابعاد محیطی ،اجتماعی و اقت صادی میبا شد (هی شام،
 ،2011ص.)1024 .
مهمترین شاخصهای تو سعۀ پایدار کالبدی – ف ضایی در
چهارچوب رویکرد سی ستمی به شرح جدول ( )4ا ست .در این
راسششتا ،طرحهای هادی روسششتایی ،اولین تالش سششازمانیافته و
فراگیر ملی برای ساماندهی کالبدی روستاهای کشور است که
از سال  1367تا کنون برای بیش از بی ست هزار رو ستا تهیه و
در بیش از ه شت هزار رو ستا به اجرا گذا شته شده ا ست .طرح
هادی روسششتایی با درپیشگرفتن رویکردی مبتنی بر محوریت
تحوالت کالبدی در توسعۀ روستاها به اجرای پروژههای اجرایی
دهگانهای پرداخته ا ست که همگی در پی دگرگونکردن کالبد
روستاها و به تبع آن ،توسعۀ روستایی بودند .اگرچه تمامی این
پروژهها بر جنبۀ کالبدی ا ستوار شدهاند ،بیتردید این تغییر و
دگرگونی در کالبد رو ستاها ،دیگر ابعاد تو سعۀ رو ستایی مانند
اقتصشششادی و اجت ماعی را ت حت تأثیر قرار خواهد داد (مظفر،
ح سینی ،سلیمانی ،ترکا شوند ،1387 ،ص .)11 .در واقع ،طرح
هادی روسششتایی که اجرا شششده و جنبۀ کالبدی دارد ،میتواند
یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت توسششعۀ روسششتایی در ایران
باشششد .در واقع ،طرح هادی روسششتایی طرحی اسششت که ضششمن
ساماندهی و ا صالح بافت موجود ،میزان و مکان گ سترش آتی
و نحوة اسشششت فاده از زمین برای عملکرد های مختلف از قب یل
مسشششکونی ،تجاری و کششششاورزی و تأسشششیسشششات و تجهیزات و
نیازمندیهای عمومی روسشششتایی را بر حسشششب مورد در قالب
م صوبات طرحهای ساماندهی ف ضا و سکونتگاههای رو ستایی
یا طرح جامع ناحیهای تعیین میکند (مرکز مطالعات شهری و
روستایی ،1385 ،ص .)7
اهداف کلی طرح هادی عبارتاند از:
الف) ایجاد زمینۀ توسشششعه و عمران روسشششتاها با توجه به
شرایط فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی؛
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ب) تأمین عادال نه ام کا نات از طریق ای جاد تسشششهیالت
اجتماعی ،تولیدی ،رفاهی؛
ج) هدایت وضعیت فیزیکی روستا؛
د) ایجاد ت سهیالت الزم جهت بهبود م سکن رو ستاییان و
خدمات محیطزیستی و عمومی.
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در این را ستا ،فرآیند کلی تهیۀ طرح هادی شامل مرحلۀ
مقدماتی ،مرحلۀ تهیۀ طرح هادی ،تصویب طرح هادی و اجرای
آن می شود (بنیاد م سکن انقالب ا سالمی ،1391 ،صص-97 .
 .)92شششش کل ( )3مدل مفهومی پژوهش را مبتنی بر نگرش
سیستمی و توسعۀ پایدار نشان میدهد.

جدول  -4مهمترین شاخصهای توسعة پایدار سکونتگاههای روستایی در چهارچوب رویکرد سیستمی
مأخذ :سازمان ملل ،1996 ،2ص126 .؛ رکنالدین افتخاری و همکاران (1390؛ پورطاهری ،1390 ،ص37–40 .
متغیر

توسعۀ پایدار کالبدی – فضایی

شاخص

گویه

اکولوژیکی

ساختار محیطی (دشتی) ،سلسلهمراتب عملکردی سکونتگاهها ،تغییرات کاربری اراضی؛ مدیریت پایدار زمین ،آب و خاک؛
نگهداری باغات ،چشماندازها و میراث طبیعی ،حفظ بافتهای با ارزش ،قابلیت دسترسی به خدمات ،حملونقل و ارتباطات
روستایی ،بهسازی و ارتقای کیفیت مسکن ،افزایش ضریب رویارویی مخاطرات و بالیای طبیعی از طریق اجرای طرحهای
کالبدی؛ روابط متقابل فضایی (روستا-روستا؛ روستا -شهر و شهر– روستا)

اجتماعی

آموزش ،سطح سواد ،میراث فرهنگی و گردشگری پایدار،کمک توسعۀ کالبدی به تغییرات اجتماعی (مهاجرپذیری ،رشد
جمعیت) ،ساختار سنی و جنسی جمعیت ،بهبود کیفیت زندگی

اقتصادی

ساختار اقتصادی ،تقویت پایدار فعالیتهای اقتصادی محلی ،حمایت از ایجاد فعالیتهای اقتصادی پایدار جدید ،فقر و توزیع
درآمد

نهادی

تصمیمگیری یکپارچه؛ دولت و نقش جامعۀ مدنی؛ چهارچوب نهادی و قانونی و مشارکت عمومی

شکل -3مدل مفهومی پژوهش
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 :

 .4یافتههای پژوهش
فرضیییه :وضشششعیت پایداری اکولوژیکی؛ اجتماعی– نهادی و
اقتصشششادی محدودة مورد مطالعه تحت تأثیر اجرای طرح هادی در
سطح پایینی قرار دارد .همانطور که جدول ( )5به طور تفصیلی
نششششان میدهد ،نتایج آزمون  Tمؤ ید این اسشششت که در مورد
نماگرهای مربوط به هر شاخص نیز سطح معناداری به صورت
( )sig= 0.000میباشششد .بنابراین ،فرض صششفر (یعنی برابری
میانگین جامعه با حد متو سط یا میانگین فر ضی) با  95در صد
اطمینان رد میششششود؛ به این معنی که به لحاظ آماری تفاوت
معناداری بین میانگین جامعه و میانگین فر ضی وجود دارد؛ به

طوری که وضششعیت پایداری روسششتای مورد مطالعه در نماگرهای
مختلف مربوط به شششاخص اکولوژیکی (مسششکن ،شششبکۀ معابر،
کاربری اراضششی ،بهداشششت محیط و میراث طبیعی و فرهنگی)،
اجت ماعی– ن هادی (آموزش ،تغییرات اجت ماعی و مششششار کت
عمومی) و اقتصادی (تقویت پایدار فعالیتهای اقتصادی محلی،
حمایت از ایجاد فعالیتهای اقتصشششادی پایدار جدید و افزایش
رفاه) اختالف میانگینی پایینتر از حد متوسط را نشان میدهد.
با توجه به جدول ( ،)6همانگونه که نتایج آزمون  Tحاصششل از
حاصششل جمع گویهها نشششان میدهد ،در مورد سششه شششاخص
اکولوژیکی ،اجت ماعی– ن هادی و اقتصشششادی ،در جۀ آزادی به
صشششورت  df= 309و م قدار آمارة آزمون به ترت یب  -19.3؛

سال ششم

ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی در توسعۀ پایدار روستایی...

 -16.1و  -6.2بوده و سشششطح معناداری در هر سشششه مورد به
صششورت ( )sig= 0.000میباشششد .بنابراین ،فرض صششفر (یعنی
برابری میانگین جامعه با حد میانگین فرضشششی) با  95درصشششد
اطمینان رد میششششود؛ به این معنی که به لحاظ آماری تفاوت
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معناداری بین میانگین جامعه و میانگین فر ضی وجود دارد؛ به
طوری که وضشششع یت پا یداری اکولوژیکی؛ اجت ماعی– ن هادی و
اقتصشششادی م حدودة مورد مطالعه ت حت تأثیر اجرای طرح هادی
میانگینی پایینتر از حد متوسط را نشان میدهد.

جدول  -5نتایج آزمون  Tیک نمونهای (در مورد نماگرها)
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
نماگر

میانگین محاسبهشده

مقدار عددی آزمون

درجۀ
آزادی)(Df

آمارهT

سطح معناداری)(Sig

مسکن

2.3

3

309

-20.9

0.000

شبکۀ معابر

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

تغییرات اجتماعی

2

3

309

-15.4

0.000

مشارکت عمومی

2.4

3

309

-9.5

0.000

تقویت پایدار فعالیتهای اقتصادی

2.7

3

309

-6.9

0.000

حمایت از ایجاد فعالیتهای اقتصادی
پایدار جدید

2.7

3

309

-4.5

0.000

افزایش رفاه

2.9

3

309

-1.6

0.000

شاخص

اکولوژیکی

اجتماعی
– نهادی

اقتصادی

جدول  -6نتایج آزمون  Tیک نمونهای
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
شاخص

میانگین محاسبهشده

مقدار عددی آزمون /حد متوسط

درجۀ آزادی)(Df

آمارة T

سطح معناداری)(Sig

اکولوژیکی

2.4

3

309

-19.3

0.000

اجتماعی -نهادی

2.2

3

309

-16.1

0.000

اقتصادی

2.7

3

309

-6.2

0.000

برخی از مصششادیق ناپایداری وضششعیت شششاخصهای مزبور
براساس بررسیهای میدانی صورتگرفته به شرح ذیل میباشد:
با تو جه به این که در طرح هادی موجود به این مورد
ا شارهای ن شده ا ست :م ساکن قدیمی به دلیل صخرهایبودن تا
حدودی مقاوم میباشششند و بیشششتر مسششاکن نوسششاز از اصششول
ساختوساز پیروی کردهاند؛ ولی در این بین مساکنی نیز وجود
دارند که به دلیل نوع م صالح بهکاررفته و ای ستایی پایین آنها
عمدتا از نظر اسشششتحکام ،ششششرایط مطلوب برای زندگی ندارند
(شکل .)4
در اطراف روستا مصالح خاصی بهجز سنگ و خاک و ماسه
و چوب وجود ندارد و م ساکن و ابنیه در گذ شته با ا ستفاده از
چوب و گل احداث شششده؛ ولی در سششالهای اخیر با گسششترش

م صالح صنعتی اغلب م ساکن از آجر و سیمان و آهن احداث
میششششود .الحاق عناصشششر کاربری جدید و بعضشششا نامناسشششب و
همجواری با بافت های قبلی باعث ازبینرفتن هویت سشششنتی
رو ستا شده ا ست و در طرح هادی پی شنهادی هیچ ا شاره برای
تالش به حفظ هویت کالبدی روسشششتا نششششده اسشششت .برای
جلوگیری از ساختو سازهای ناموزون بر ساختو سازهای این
رو ستا از طرف بنیاد م سکن نظارت شده و از ساختو سازهای
خودسرانه جلوگیری میشود.
حریم بناها به طور دقیق مششششخص نششششده اسشششت و نحوة
قرارگیری مسشششاکن نسشششبت به هم حالت پلکانی دارد؛ ولی در
طرح هادی پی شروی بناها در امتداد جادة ا صلی پی شنهاد داده
که در حال حاضر اجرا میشود.

68

مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی

برای رو ستا سی ستم بهدا شتی دفع فاضالب وجود ندا شته؛
به صشششورتی که فاضشششالب توالت ها درچاه های جذبی ذخیره
میششششود و آب های خانگی در معابر جریان یافته و با توجه به
این که یکی از مسششائل مورد توجه در طرح هادی دفع آبهای
سششطحی اسششت ،با توجه به شششیب معابر برای هدایت آبهای
سطحی پی شنهاد به ایجاد کانیو در دو جهت معابر شده ا ست
که این پیشنهاد در محلۀ اصلی و جادة اصلی روستا اجرا شده
ا ست .بهدا شت معابر فرعی رو ستا به دلیل پو شش نامنا سب
معابر روسششتا و شششیب زیاد و عرض کم معابر و دفع فضششوالت
دامها در کنار معابر بسششیار نامناسششب میباشششد و هیچ اقدامی
برای رفع این نارساییها صورت نگرفته است (شکل .)5
روسششتای مورد مطالعه ،سششیسششتم بهداشششتی دفع فاضششالب
وجود ندا شته؛ به صورتی که فا ضالب سرویسهای بهدا شتی،
درچاه های جذبی ذخیره میششششود و آب های خانگی در معابر
جریان یافته و با توجه به این که یکی از م سائل مورد توجه در
طرح هادی دفع آبهای سطحی ا ست ،با توجه به شیب معابر
برای هدایت آبهای سشششطحی پیششششنهاد به ایجاد کانیو در دو
جهت معابر شده ا ست که این پی شنهاد در محلۀ اصلی و جادة
اصلی روستا اجرا شده است.
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 در راب طه با میزان تغییر کاربری اراضشششی ،تا حدودیزمینهای کشاورزی نزدیک روستا به کاربریهایی که در رابطه
بششا رفع نیششاز گردشگران (آالچیق ،سشششرویس به شداششششتی،
نمایشششگاههای دائمی صششنایع محلی و مواد غذایی) و همچنین،
برای کاربریهای پیشنهادی طرحشده تغییر یافته است
 عدم سشششازگاری بین کاربریهای مسشششکونی و ششششرکتتعاونی ،بین کاربری مسششکونی و شششورای حل اختالف روسششتا،
کاربری آموزشششی با پایگاه مقاومت بسششیج ،کاربری مسششکونی با
پ ست بانک و م شهود ا ست .با توجه به بافت سنتی و تاریخی
روسشششتا حریم ها در خطوط انتقال نیروی برق رعایتنششششده،
رودخانۀ موجود در روسشششتا که در پایین دسشششت کاربریهای
مسششکونی قرار گرفته ،حریم آن رعایت شششده؛ ولی نسششبت به
کاربری های اطراف رود خا نه (م غازه ها ،کافیشششششا ها و
ر ستورانها) عدم رعایت حریمها مالحظه می شود .آنگونه که
در طرح هادی پیششششنهاد ششششده اسشششت ،عمال فضشششایی برای
فعالیتهای ورز شی اخت صاص نیافته ا ست .در رابطه با ف ضای
سبز و پارک ،پارکی برای ا ستفاده رو ستاییان و گردشگران در
نظر گرفته است.

شکل  -5وضعیت نامناسب بهداشت معابر روستا
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،

شکل  -4الگوی معماری ،کیفیت نما و سیمای مساکن
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،

 .5بحث و نتیجهگیری
سازمان کالبدی روستا در فرآیندی تعاملی با حضور عواملی
چون تمایالت ،عالیق و اهداف جامعه از یک سشششو و نیروهای
محیطی (تسششهیلگر و یا محدودکننده) از سششوی دیگر شششکل
گرف تها ند و با تو جه به این که روسششش تا های کششششور د چار
نار ساییهای زیادی در بافت و کالبد خود میبا شند؛ شنا سایی
این نار ساییها و تهیه و اجرای طرحهای مرتبطی که در جهت

رفع نار ساییها و ب ستر سازی برای تحقق تو سعۀ پایدار در این
مناطق عمل کند ،از ضششروریات اسششت .در اثر غلبۀ برنامهریزی
بخشششی و نبود رویکرد سششیسششتمی در حوزة توسشعۀ روسششتایی،
بهرغم انجام فعالیتهای گ سترده تو سط نهادهای مرتبط مانند
بنیاد مسکن ،فضاهای روستایی کشور همچنان با ناپایداری در
ابعاد مختلف محیطی ،اجتماعی -نهادی ،اقتصشششادی و کالبدی
مواجه هستند.

سال ششم

ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی در توسعۀ پایدار روستایی...

طرح هادی روستایی در فاصلۀ بیش از دو دهۀ گذشته ،گام
مهمی را در سششاماندهی فضششایی عرصششههای روسششتایی کشششور
بردا شته ا ست و با وجود کا ستیهای موجود ،این طرحها اقدام
به ن سبت مؤثّری در هدایت تو سعۀ فیزیکی رو ستاها به شمار
میآیند و با توجه به این که در طرحهای هادی ،بهبود وضعیت
فیزیکی روسششتاها در اولویت اسششت .از این رو ،یکی از مهمترین
اقدامات طرح مزبور ،رفع نارسشششایی های کالبدی روسشششتایی
میباشششد و به عنوان ابزاری مهم در سششاماندهی بافت کالبدی
روستاها تلقی میشود.
البته باید ذکر کرد که با توجه به این که ششششرح خدمات
طرح هادی و اهداف کالن و خرد آن (فرابخششششی و چندبعدی
اسششت و در آن به روشششنی به ابعاد مختلف محیطی ،اجتماعی،
اقتصادی و کالبدی تأکید شده)؛ ولی در واقعیت امر ،مسؤولیت
اسششاسششی سششازمان متولی طرح؛ یعنی بنیاد مسششکن (به لحاظ
قانونی به صورت بخشی و غالبا کالبدمحور میباشد) .از این رو،
تعارضشششی آششششکار در فرآیند تهیه ،اجرا و بازنگری طرح و نیز
امکان تحقق عملی اهداف آن در جهت توسششعۀ پایدار کالبدی-
فضایی مشاهده میشود.
نتایج مطالعه نششششان میدهد که پروژههای موفق در زمینۀ
تو سعۀ رو ستایی پروژههایی بودند که همواره مبتنی بر ا صول
توسشششعۀ پایدار و براسشششاس اولویتهای جامعۀ محلی انتخاب و
اجرایی شدند و در این مسیر از مشارکت و همکاری نیروی کار
محلی و منابع مالی و غیره در سششطح روسششتاها نیز بهرهگیری
شده است .این امر باعث شده تا مردم محلی در جهت حفاظت
از خروجی پروژههای توسعهای و عمرانی توانمند شده و انگیزة
باالتری داششششته باششششند .همچنین ،نتایج مطالعۀ کمیسشششیون
بر نا مهریزی اسشششترال یا ( )2012نشششششان مید هد که الگوی
برنامه های سشششاختاری محلی باید فرآی ند تهیه و برنامهریزی
تو سعۀ کاربری ارا ضی (آمایش) ،زیر ساختها و ت سهیالت را در
مقیاس محلی هماهنگ کنند و یک چهارچوب برنامۀ قانونی را
برای تسهیل توسعۀ آتی سکونتگاهها در چهارچوب مؤلفههای
تو سعۀ پایدار فراهم سازند .در همین را ستا و هم سو با برآیند
مطالعات جهانی مزبور ،نتایج حاصل از یافتههای پژوهش حاضر
نیز نششششان میدهد که در مجموع ،طرح هادی در نماگرهای
مختلف مربوط به شاخص پایداری اکولوژیکی (م سکن ،شبکۀ
معابر ،کاربری اراضشششی ،بهداششششت محیط و میراث طبیعی و
فرهنگی) ،اجت ماعی– ن هادی (آموزش ،تغییرات اجت ماعی و
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مششششارکت عمومی) و اقتصشششادی (تقویت پایدار فعالیت های
اقتصششادی محلی ،حمایت از ایجاد فعالیتهای اقتصششادی پایدار
جدید و افزایش رفاه) در روستای کندوان در حد پایینی بوده و
این امر ن شان میدهد که بهرغم تالشهای صورتگرفته ،تهیه
و اجرای طرح هادی روسششش تایی به دالیلی که مطرح ششششد،
نتوانسششته در جهت رفع نارسششاییهای کالبدی و پایداری نظام
فضایی مورد بررسی (روستای کندوان) عمل کند .در واقع ،بروز
چالش های گوناگون در ابعاد محیطی -اکولوژیکی (مانند :عدم
اسششتفاده از الگوی معماری بومی در سششاختوسششازهای جدید،
و ضعیت نامنا سب منظر و سیمای م ساکن رو ستایی و الگوی
سششاختوسششاز ،میزان کم اسششتفاده از مصششالح بومی در الگوی
ساختو ساز مساکن ،عدم پیروی از الگوهای سنتی برای حفظ
هویت کالبدی روستا در ساختوسازهای جدید ،کاهش ضریب
رویارویی مخاطرات و بالیای طبیعی (زلزله و سیل) در روستا از
طریق اجرای طرح هادی و وضشعیت نامناسشب توسشعۀ کالبدی
رو ستا ،و ضعیت نامنا سب معابر رو ستا ،عدم سازگاری برخی از
کاربریها ،عدم تبعیت خانه های جدید از جهت توسشششعۀ آتی
روسششتا ،عدم وجود سششیسششتم جمعآوری و محل دفن زباله در
روسششتا ،کمتوجهی به زیباسششازی محیط روسششتا و کمتوجهی
اجرای طرح هادی به حفظ میراث طبیعی م ثل با غات و
چششششماندازها و فرهنگی همانند بافت های باارزش روسشششتا)،
اجتماعی -نهادی (مهاجرفر ستی شدید ،م شارکت اندک مردم
در زمینۀ اقدامات و فعالیتهای مربوط به روسششتا و سششطح کم
آگاهی مردم) و اقتصشششادی (حمایت کم اجرای طرح هادی در
جهت پایداری فعالیتهای اقتصششادی محلی ،بیکاری و سششطح
پایین رفاه مردم) مؤید ضعف عملکردی طرح هادی در روستای
مورد مطالعه میباشد و روند ناپایداری توسعه را نشان میدهد.
در جهت پایداری رو ستای مورد مطالعه پی شنهادهایی به شرح
ذیل مطرح میشود:
 با توجه به نظر روسششتاییان و مشششاهدات محلی مشششخصششششد که اجرای طرح هادی در روسشششتای کندوان در رابطه با
بهبود وضشششعیت معابر فرعی و بهداششششت آن ها میانگین های
کمتری نسششبت به حد متوسششط داشششته اسششت که نشششاندهندة
عملکرد ضشششعیف طرح هادی در این رابطه اسشششت و باید توجه
بیشششتری در این زمینه که موجب بهترشششدن وضششعیت کالبد
روستا میشود ،صورت گیرد.

18  پیاپی/ 2 شمارۀ

مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی

 در رابطه با رفع نارسششاییهای کالبدی روسششتای کندوانالزم اسششت برنامهها و اقدامات اصششولی انجام شششود تا باعث
.بهبود کالبد روستا شده و تداوم هویت آن را به ارمغان آورد
 جلوگیری از ورود عناصشششر و قوانین مکتوب ششششهری بهحوزة روسششش تایی و بازنگری آن ها به گونهای که فضشششای
رو ستایی از ف ضای شهری متمایز و بر پایۀ توانهای نواحی
.روستایی باشد
 بهویژه مزارع کششششاورزی و، لزوم حفظ کاربری اراضشششیباغها و نظارت بر ر شد و گ سترش منا سب و نظاممند بافت
.کشاورزی
 ظرفیتسششازی نهادی و قانونی برای تسششهیل و افزایشمشششارکت مردمی در روند توسششعۀ کالبدی روسششتای مورد
مطالعه که میتواند ظرفیت ماندگاری جمعیت روسشششتایی را
.ارتقا دهد

یادداشتها
1. Hisham
2. United Nation
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 زهک شی منا سب کانالهای دفع آبهای سطحی معابر وتوجه به شششیب معابر از عوامل بسششیار تأثیرگذار در شششرایط
کالبد رو ستای مورد مطالعه میبا شد که باید در اولویت قرار
.گیرند
 از جمله عواملی که در رابطه با امر ماندگاری رو ستاییان همچنین جلوگیری از،و ارتقششای کیفیششت زنششدگی آنهششا
مهاجرت آنها به شهر اسکو و سایر کانونهای شهری استان
 بهبود خدمات روسششتایی و،همواره نقش کلیدی ایفا میکند
سهولت در دسترسی به این خدمات برای روستاییان و بهود
شرایط کالبدی روستا میباشد که در اجرای طرح هادی باید
به آن پرداخته شششود و طرحهای هادی روسششتایی الزاما باید
منجر به بهبود کیفیت دسترسی به خدمات روستایی نسبت
.به قبل از اجرای آنها شوند
 در صششورت اجرای، در رابطه با بحث مسششکن روسششتایی ایجاد م ساکن جدید باید مبتنی،طرحهای هادی و به سازی
بر نگرش سیستمی و کلینگر و متناسب با شرایط و الزامات
روسشششتا و ششششاخصها و اصشششول توسشششعۀ پایدار کالبدی در
 نهششادی و- اجتمششاعی، اکولوژیکی-زمینششههششای محیطی
.اقتصادی باشد
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