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Abstract 
One of the most important government projects and programs within the organization and development of 
villages, Rural Master Plan is prepared and aimed at rural development, provide reasonable, and welfare and 
public services; networking, etc. has been organized. So today an important role in improving the viability of 
rural areas-economic aspects, social and physical location, standard of living and quality of life satisfaction to be 
followed. The aim of this study was to investigate the effects of projects on the viability of local communities in 
the rural areas of Gilvan villages and Chavarzaq (in Abhar city) is. Visna cross-sectional study in which the 
combination library and a questionnaire survey were conducted. The population in the 16 villages of two 
districts in their Gilvan and Chavarzaq that the plans are implemented. According to Cochran's formula the 
sample size of 141 households that were distributed randomly. To analyze the data, descriptive and inferential 
statistics (t single sample and multiple regression) and for the rural areas in terms of the spatial distribution of 
VIKOR is used. The findings showed that the mean effects of Guide Plan in the viability of rural areas in the 
study area on the lower level of average (3). So that the one-sample t test, it confirms the negative form displays 
the difference between the utility. Furthermore, regression analysis shows that the most effective in terms of 
livability guide projects on the rural communities is a physical dimension. Analysis of distribution space within 
the city studied villages in six dimensions represents a significant difference in the study area is large. The 
village Jia and Tshvyr with the (0) and (0/13), the highest rank and the village clean and Jvrzgan the amount of 
(0/95) and (0/79) with the lowest rank in terms of the environment in between the villages within the area under 
study. 
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 چکیده

های دولت برای ساماندهی و توسعه روستاهای کشوور، تهیوه و اجورای طورح      ها و برنامه ترین طرح یکی از مهم

و خودما  بهزیسوتی و    عادالنه امکانوا  و توزیع تأمین ، توسعه و عمران روستاهاا هدف هادی روستایی است که ب

پوذیری   ... انجام شده است و بنابراین، اموروزه نشوم مهموی در بهبوود زیسوت      ایجاد شبکه ارتباطی منظم و، عمومی

محل و کیفیت زندگی  دنمناطق روستایی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی محل زندگی، رضایت از استانداردبو

محلوی در   جواموع  پوذیری  زیسوت  بر روستایی هادی های طرح اجرای هدف پژوهم حاضر، بررسی آثارافراد دارد. 

تحلیلی  - شناسی پژوهم از نوع توصیفی روشهای گیلوان و چورزق )در شهرستان ابهر( است.  روستاهای دهستان

پوژوهم،   آمواری  نامه انجام شده است. جامعوه  شی با ابزار پرسمای و روش پیمای است که با روش ترکیبی کتابخانه

ها اجرا شده اسوت. تعوداد حجوم نمونوه بور       روستای دو دهستان گیلوان و چورزق هستند که طرح هادی در آن 16

ها  اند. برای تجزیه و تحلیل داده تصادفی توزیع شده نفر است که 141خانوار برابر با  اساس فرمول کوکران در سطح

ای و رگرسیون چندمتغیره( و برای بررسی روستاها از نظر توزیع فضایی از  نمونه تک tاز آماره توصیفی و استنباطی )

پوذیری منواطق    آثار طرح هوادی بور زیسوت    دهند که میانگین های پژوهم نشان می الگوی وایکور استفاده شد. یافته

کنود و   ای، آن را تأیید موی  نمونه تک t( است و آزمون 3شده در سطح کمتر از حد متوسط ) روستایی محدوده مطالعه
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دهنود کوه بیشوترین     دهد. نتایج آزمون رگرسویون نیوز نشوان موی      شکل منفی نمایم می تفاو  از حد مطلوبیت را به

تحلیول فضوایی   پذیری بر جوامع روستایی در بعد کالبدی اسوت. همننوین    های هادی از نظر زیست اثرگذاری طرح

گانوه، تفواو  معنوادار زیوادی را در محودوده یادشوده نشوان         شده در ابعاد شم ا در شهرستان مطالعهتوزیع روستاه

دارای باالترین رتبه و روستاهای شویت   13/0ترتیب با میزان صفر و  طوری که روستاهای جیا و تشویر به دهد؛ به می

پوذیری بوین    نظر برخورداری از میوزان زیسوت   ترین رتبه از  دارای پایین 79/0و  95/0ترتیب با میزان  و جورزگان به

 شده هستند. روستاهای محدوده مطالعه
 

 و چورزق لوانیدهستان گ ،ییمناطق روستا ،یریپذ ستیز ،یطرح هاد های کلیدی: واژه

 

 مقدمه

 انود و بنوابراین،   داده اختصوا   خود به را کشور طبیعی های عرصه و جمعیت از ای عمده بخم روستایی مناطق

 جامعوه  جایگواه  و اهمیوت  بوه  توجوه  بوا . دارد کشوور  اجتمواعی  و اقتصادی حیا  در اساسی نشم روستایی جامعه

پذیری باال و  شدن روستاها، سطح آسیب هایی مانند مهاجر  روستایی، خالی چالم و مشکال  و کشور در روستایی

 مختلفوی  هوای  دولت برناموه  ه اخیر،در چند ده. های روستایی ضرورتی انکارناپذیر است محیط تحلیل و شناخت ...،

 زنودگی  نیازهوای  و هوا  ضورور   متناسوب بوا   یوک  هور  کرده است کوه  اجرا و تدوین روستایی مناطق توسعه برای

در روسوتاهای کشوور باعو     هوا   هر یک از این برنامه هستند. روستایی نواحی توسعه و ساماندهی پی در روستاییان

-55: 1388، شارمیآمار و صمیمی )شوند  ساز مسکن روستا دیده می و و ساختکه در کالبد، بافت  اند تغییراتی شده

هاسوت زیورا    هوا و طورح   هوای مسوکونی در روسوتاها هودف نهوایی هموه برناموه        (. با وجود این، ایجواد محویط  44

 سوایر  را عالوه بور  بهداشتی شرایط و امنیت مسکن، آب، غذا، اساسی مانند نیازهای از زیادی پذیری، میانگین زیست

دهود   نشوان موی   مطلووب  در محیط زندگی و امکانا  بودن در دسترس سخن، عشاید، رفاه، عمل، آزادی مانند نیازها

 زنودگی  کیفیت محویط  مفاهیم توسعه و ترویج پذیری، رویکرد زیست (. حشیشت197 :1391خانی،  )فراهانی و رستم

پوذیری محویط    زیسوت  مطالعوه  نهایی هدف بنابراین، شود و فراهم ها آن برای زیستی های شیوه بهترین تا است مردم

باشود. در شورایط    بخوم  لذ  و و هدفمند زیادی داشته کیفیت مردم زندگی که اینست آن متعاقب کاربرد و زندگی

های روستایی به دالیل مختلفی مانند جمعیت کم، دوری از مرکز، انزوای جغرافیایی، ساختار اقتصادی  واقعی، محیط

برند و با توجه به شورایط زنودگی جواموع شوهری، شورایط و       رزی و ... از مشکال  متعددی رنج میمتکی بر کشاو

ها و استانداردهای زندگی انسوانی معاصور تفواو  بسویاری دارد و      های روستایی با واقعیت کیفیت زندگی در محیط

هوا و   این رو، کشورها طورح  های روستایی با چالم مواجه کرده است. از این، شرایط زیست و سکونت را در محیط

پوذیری   پوذیری و قابلیوت زیسوت    های متعددی را برای غلبه بر مشکال  یادشده و نیز افزایم سطح سوکونت  پروژه

هوای هوادی روسوتایی اسوت. ایون       ترین آنها در ایران، اجرای طرح اند که یکی از مهم های روستایی اجرا کرده محیط

 - راستای بهبود وضعیت اجتماعی در به دلیل توجه ویژه دولت به روستاها وها پس از پیروزی انشالب اسالمی  طرح

؛ بنیواد مسوکن   136: 1361ها در دستور کار قرار گرفتند )بنیاد مسکن انشالب اسوالمی،   ویژه کالبدی آن اقتصادی و به



 

 79/  یجوامع محل یریپذ ستیبر ز ییروستا یهاد یها طرح یآثار اجرا یبررس

 ار مختلوو ( و آثوو12: 1388؛ پژوهشووکده سوووانح طبیعووی، 153-155: 1383؛ رضوووانی، 2: 1366انشووالب اسووالمی، 

: 1389دارنود )مطیعوی لنگورودی و یواری،      روستایی های بر سکونتگاه محیطی زیست و اجتماعی، اقتصادی، کالبدی

های هادی در مناطق روسوتایی، مطالعوا  مختلفوی دربواره آثوار ایون        (. با توجه به اهمیت موضوع و مسئله طرح49

 اشاره شده است.ها  ، به تعدادی از آن(1)ها انجام شده که در جدول  طرح

 شده درباره موضوع پژوهش های انجام پژوهش: 1 -جدول

 نتایج پژوهش عنوان پژوهشگر

عظیمی و 

جمشیدیان 

(1384) 

های  کالبدی اجرای طرح آثاربررسی 

 :مطالعووه موووردی) هووادی روسووتایی

 (غرب گیالن

ای طرح نداشتن مردم در طراحی و اجر نتایج این پژوهم نشان دادند که به دلیل مشارکت

محیطی، طورح یادشوده بوا مشوکل جودی مواجوه و        توجهی آنها به مسائل زیست و نیز بی

 بنابراین تغییر الگوی فعلی طرح هادی مشکل شده است.

عزیزی و 

خلیلی 

(1387) 

بنودی   ارزیابی الگوپوذیری اسوتخوان  

هوووای روسوووتایی ایوووران در  بافوووت

های هادی بر اساس مدل تحلیل  طرح

 AHP سلسله مراتبی

هایی دارد، بوه دلیول    تایج این پژوهم نشان دادند که طرح هادی روستایی اگرچه ضع ن

ویوژه محیطوی و کالبودی     ماهیت آن، تحوال  شگرفی در ابعاد مختل  جامعه روستایی به

 .ایجاد کرده است

آمار و 

صمیمی 

شارمی 

(1388) 

ارزشوویابی آثووار کالبوود یووا اجوورای    

های هادی روسوتایی در بخوم    طرح

 شتخمام ر

ساز مسکن  و های هادی از نظر نحوه ساخت نتایج این پژوهم نشان دادند که اجرای طرح

ها و دسترسی روستاییان  سازی، دفع بهداشتی زباله و معماری روستا برای بهسازی و مشاوم

های خانگی،  طور نسبی موفق بوده و در مواردی چون دفع بهداشتی فاضالب به خدما  به

و کاهم تبدیل اراضی زراعی به کاربری غیرکشاورزی چندان موفوق  بهبود وضعیت معابر 

 نبوده است.

تشیلو و 

همکاران 

(1388) 

های هادی روسوتایی در   ارزیابی طرح

ابعاد کالبدی، اجتماعی و اقتصادی از 

دیوودگاه روسووتاییان )مطالووه موووردی: 

 (شهرستان کمیجان، استان مرکزی

شده کمتر از  طرح هادی در ابعاد مختل  مطالعه به این نتیجه رسیدند که میانگین عملکرد

رود. به عبارتی، اجرای طرح هادی روستایی نتوانسته است بر  میانگینی است که انتظار می

فرهنگووی، اقتصووادی و  -ابعوواد مختلوو  زنوودگی روسووتاییان اعووم از کالبوودی، اجتموواعی 

 محیطی تأثیر گذارد و آثار مثبتی همراه داشته باشد. زیست

 و ریپورطاه

 (1390) نشوی

 هووای سووکونتگاه کالبوودی توسووعه

 پایدار توسعه رویکرد با روستایی

کوارکردی منواطق روسوتایی،     -به این نتیجه رسیدند که با توجه بوه مشوکال  سواختاری   

هایی نظیر فشور،   های روستایی با شد  ضع  متفاو  با چالم همننان توسعه سکونتگاه

ی و تخلیه روستاها، غفلت از مودیریت کالبودی و   های روستای نابرابری درآمدی، مهاجر 

های پایدار  رو است و بنابراین ارتباط بین رویکرد های روستایی روبه فضایی زیاد سکونتگاه

 و توسعه کالبدی بسیار کمرنگ است.

محمدی و 

همکاران 

(1391) 

تبین آثار اجرای طرح هادی بر بهبود 

کیفیت زنودگی در نوواحی روسوتایی    

ردی: دهسووتان کرانووی، )مطالعووه مووو

 شهرستان بیجار(

 محیطوی،  ابعواد  در دارد ولوی  کالبودی  ابعواد  بور  معناداری و مثبت آثار هادی طرح اجرای

 نداشته است. چندانی موفشیت اقتصادی و اجتماعی

 و رضایی

آمشانی  شوکتی

(1393) 

شناسایی و تحلیل آثار اجورای طورح   

هادی روستایی در منواطق روسوتایی   

: مطالعووه موووردی) وشهرسووتان اسووک

 (روستایی سرین دیزج

درصود(،   25/20فیزیکوی )بوا واریوانس     - پونج عامول کالبودی   به این نتیجه رسیدند کوه  

درصد(، اقتصادی )بوا   42/14درصد(، بهداشتی )با واریانس  63/19اجتماعی )با واریانس 

 79/69درصود( در مجمووع    86/4محیطی )با واریوانس   درصد( و زیست 63/10واریانس 

کردنود و   تبیین میدر روستایی سرین دیزج  رااجرای طرح هادی درصد واریانس کل آثار 

 بیشترین میزان اولویت را داشتند. ترتیب زیرساختی و اجتماعی به - دو عامل کالبدی

 با استفاده از منابع در دسترس 1393منبع، نگارنگان، 
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اجتمواعی   - بر آثار اقتصوادی   ها، ستایی و ارزیابی آثار آنهای هادی رو شده درباره طرح در بیشتر مطالعا  انجام

با رویکرد نظری کیفیت زندگی تأکید شده است؛ در حالی که تغییر در کیفیت زنودگی روسوتاییان، اثور بلندمودتی از     

هوای روسوتایی از    های هادی در محویط  مد  اجرای طرح های هادی روستایی است و موفشیت آن به آثار کوتاه طرح

های زیست انسانی وابسته است. بنوابراین متناسوب بوا اهوداف      تناسب با استانداردها و حداقل قابلیت سکونت،  نظر

هوای   پذیر و سرزندگی روستایی یکی از آثار اجرای طرح های هادی روستایی، ایجاد محیط زیست اصلی اجرای طرح

پذیری جواموع روسوتایی    ایی بر زیستهای هادی روست هادی است و هدف پژوهم حاضر بررسی آثار اجرای طرح

در محدوده دو دهستان گیلوان و چورزق )شهرستان ابهر( است. طی چند دهه گذشته، سازمان بنیاد مسوکن انشوالب   

هوا از نظور    هادی متعددی را در روستاهای شهرستان ابهر اجورا کورده اسوت کوه ارزیوابی آثوار آن       های  اسالمی طرح

 ی روستاها ضروری است.پذیر تأثیرگذاری بر سطح زیست

 زیر است:  گویی به فرضیه و پرسم مطالعه حاضر در پی پاسخ

شده رابطه  پذیری مناطق روستایی در محدوده مطالعه های هادی و زیست رسد بین اجرای طرح به نظر می فرضیه:

 معناداری وجود دارد.

 شده در پی داشته باشد؟ طالعهپذیری روستاها را در محدوده م های هادی چشدر زیست اجرای طرحپرسش: 

 

 مبانی نظری

پذیری، مفهومی کلی است که با برخی مفاهیم و اصطالحا  دیگر همنوون پایوداری، کیفیوت زنودگی و      زیست

پذیری در جوامع  . اگرچه تعری  زیست(Norris and Pittman, 2000)های سالم مرتبط است  کیفیت مکان و اجتماع

هوا و معیارهوای سونجم بوومی      ریوزی اجتمواعی بورای ایجواد تعریو       ف برناموه گوناگون متفاو  اسوت، از اهودا  

های مشوترکی اسوتفاده    پذیری غالباً برای تعری  ابعاد مختل  اجتماع و تجربه شود. زیست پذیری استفاده می زیست

انی مشخصوی  کند و آن را در ظرف زمانی و مک دهند و بر تجربه انسان از مکان تمرکز می شود که آن را شکل می می

پوذیر، راهنموایی   های زیستاجتماع (. در همین رابطه، در کتاب 80: 1391گیرد )خراسانی و همکاران،  در نظر می

پذیر، اجتماعی است که مسکن مناسب، خودما  و   پذیری چنین تعری  شده است: اجتماع زیست ، زیستارزیابی

ش و تنوع فرهنگی برای آن فراهم شده باشد. این شورایط،  نشل کافی، آموز و های حمل های اجتماعی و گزینه حمایت

 . (AARP, 2005: 2)کند استشالل فردی و مشارکت مدنی و اجتماعی ساکنان را فراهم می

پذیری مفهومی است که از درهوم تنیودگی ابعواد اقتصوادی، اجتمواعی و محیطوی تشوکیل         بر اساس این، زیست

ای از روابط بین معیارهای مربووط بوه    شدن آن، شبکه گرایانه شدن و تشلیل بعدی  شود و باید برای پیشگیری از تک می

ها بدون توجه به دانم و فرهنوگ محلوی    پذیری مکان پذیری در نظر گرفته شود. سنجم قلمروهای گوناگون زیست

 ود:ش زیست تشسیم می پذیری به سه بعد مرتبط اقتصاد، اجتماع و محیط پذیر نیست و بنابراین، زیست امکان

کننده مشاغل و درآمد است و در سالمتی مردم )ازجمله یافتن خوراک، پوشاک و مسکن( و تأمین  تأمین اقتصاد:

نیازهای سطوح باالتر مانند آموزش، بهداشت و تفریح نشم حیاتی دارد و در عوین حوال، اسوتفاده اقتصواد از منوابع      
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هوای حوال و آینوده اطمینوان حاصول       کافی برای نسل زیست باید به نحوی باشد که از وجود منابع موجود در محیط

 شود. 

محیطوی   : این عامل به عدالت وابسته است و به توزیع اجتماع و فضای منابع اقتصادی و زیستبهزیستی اجتماع

های برابر از اجزای مهوم   شود. آزادی فردی و فرصت های حکومتی و شهروندان توجه می به نحو عادالنه بین سیستم

 نده بهزیستی اجتماع هستند.کن فراهم

زیرساختی است که شامل منابع طبیعی، ظرفیت دفع زباله و ارتبواط بوین انسوان و محویط طبیعوی       زیست: محیط

سرعت دچار اضمحالل شوند کوه   های انسانی ممکن است به است. اگر کارکرد هر یک از آنها مختل شود، سکونتگاه

 محیطی.  ضاد اجتماعی و افزایم معضال  بهداشتی زیستتبعا  آن عبارتند از: کاهم جمعیت، فشر، ت

شووند   وری اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفاظوت محیطوی دنبوال موی     گانه طالیی، اهدافی مانند بهره در این سه

 (.1 )شکل (87: 1391)خراسانی و همکاران، 

  
 (86: 1391)اقتباس از خراسانی و همکاران، پذیری،  چرخه اصول زیست: 1 -شکل

 

پذیری دو رو دارد، یک روی آن معیشوت و روی   ، سکه زیستپذیر شهرهای زیست به گفته اوانس در کتاب 

شناختی است. معیشت به معنای موقعیت شغلی و شرایط زندگی است که به اندازه کافی سوکونتگاه   دوم پایداری بوم

پردازد؛ چناننوه منوابع تولیود کوار و مسوکن       شناختی به حفظ منابع محیطی می کنند و پایداری بوم پذیر می را زیست

گیورد   پذیر شکل نموی  شود و سکونتگاه زیست شکلی تأمین شوند که محیط تخریب شود، مشکل معیشت حل نمی به

(Cedar Hill Municipality: 2008, 1-5)جملوه  از هوا  عرصه همه پذیری در های زیست برنامه . بر اساس این، امروزه 

 پوذیرش  صحیح بورای  های آموزش و سازی آگاه با را روستاها هستند و معموالً ضروری امری روستاها پایدار توسعه

پذیری و توسعه پایدار، رابطه متشابلی با  کنند. بنابراین، زیست می محیطی آماده اجتماعی و زیست - تغییرا  اقتصادی

هوای زنودگی در    ها و محول  کونتگاهپذیری س شود. زیست یکدیگر دارند که افزایم یکی به افزایم دیگری منجر می
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های مختل ، متفاو  است، هرچند نکته مهم و هدف   های دارای فرهنگ های گوناگون و در اجتماع شرایط و محیط

پذیر برای انسان در مکان و دوره زمانی معین اسوت. از ایون رو، در شورایط زموانی      های سکونت نهایی، ایجاد محیط

پذیرسازی روستاها از جنبه ایجواد شورایط مناسوب بورای زنودگی مطلووب و        زیستهای روستایی،  موجود در مکان

 مهاجر  روستایی بسیار ضروری است.استاندارد و جلوگیری از تخریب روستاها و 

های اخیر، نهادهای مختلفی مانند بنیاد مسکن انشالب اسالمی به  ویژه در سال پس از انشالب اسالمی در ایران و به

کنند محیط مناسب و دلپوذیری   اند و تالش می ای داشته جانبه ان و عمران روستایی توجه بیشتر و همهجوامع روستایی

برای اهالی روستا فراهم کنند توا عودالت اجتمواعی و توزیوع برابور امکانوا  تحشوق یابنود و بوا ایجواد رغبوت، از            

ان در چنود سوال اخیور، جلووگیری     ترین مشکال  و معضال  ایر های روستاییان به شهرها، یکی از بزرگ مهاجر 

های عمومی در روستاها ظرفیت و قابلیوت الزم را بورای پاسوخگویی بوه نیازهوای زنودگی و         فضاها و کاربری شود.

( و از این رو، تهیوه و اجورای   154: 1389حسینی و درگاهی،  ویژه نسل جوان ندارند )ملک های روستاییان به دغدغه

 هوای روسوتاییان   پذیرسازی و پاسخگویی بوه دغدغوه   ابزارهای مناسب برای زیستهای هادی روستایی یکی از  طرح

 هوای  طورح  بررسوی  نحووه  ناموه  آیوین  اساس کند. بر می بازی روستا پیشرفت و پایدار توسعه است و نشم مهمی در

 ئوت هی 12/10/78مصووب   کشور معماری و شهرسازی مشررا  و ملی و ای منطشه ای، محلی، ناحیه عمران و توسعه

 مکوان  و میوزان  موجوود،  بافوت  اصوالح  و سواماندهی  ضومن  است کوه  روستایی طرحی هادی طرح وزیران، محترم

 و تأسیسوا   کشواورزی،  تجاری، ازجمله مسکونی، عملکردهای مختل  برای زمین از استفاده نحوه و آتی گسترش

 و فضوا  دهوی  سوامان  هوای  حطور  مصووبا   در قالوب  موورد  حسب بر را روستایی عمومی های نیازمندی و تجهیزا 

 کند. تعیین می ای ناحیه جامع طرح یا روستایی های سکونتگاه

هوای الزم   کردن زمینوه  های هادی روستایی عبارتند از: فراهم شده، برخی اهداف طرح های گفته با توجه به تعری 

کردن  دی روستاها، فراهمبرای بهبود محیط سکونتگاه و ایجاد خدما  زیستی، محیطی و عمومی، هدایت توسعه کالب

(. بر اساس 578: 1387ها،  ها و دهیاری های عمران و توسعه روستا و تأمین عادالنه امکانا  )سازمان شهرداری زمینه

های مختل   ها و دیدگاه شود که در میان نظریه مرور ادبیا  نظری در حوزه مطالعا  روستایی مشخص میاین و با 

ها توجه شوده اسوت: دیودگاه اکولوژیوک،      ادی، به چهار دیدگاه بیم از سایر نظریههای ه شده در حوزه طرح مطرح

آموار و صومیمی شوارمی،    دیدگاه کالبدی )فیزیکی(، دیدگاه مرکزیت یا بررسی مناسبا  بیرونی و دیدگاه کارکردی )

1388 :44  .) 

هوای الزم بورای    ها و زیرسواخت کردن بستر بر اساس دیدگاه کالبدی، منابع طبیعی و انسانی بدون تجهیز و فراهم

شووند؛ ایون    ها، عاملی در فرایند توسوعه نیسوتند و یوا در فراینودهای توسوعه روسوتایی اسوتفاده نموی         استفاده از آن

کوردن   ای بور توسوعه منوابع انسوانی و فوراهم      شوند که تأثیر دوگانه های عمران روستایی می ها شامل طرح زیرساخت

کوردن بسوتر الزم بورای تسوهیل تولیود اقتصوادی و        ی آن از یک سوو و فوراهم  فضای مناسب برای جذب و نگهدار

نتایج مطالعوا  متعودد در ایون     (.147: 1388ای از سوی دیگر دارند )پژوهشکده سوانح طبیعی،  های توسعه فعالیت

هوای توسوعه    کالبدی، سایر جنبوه  - های هادی روستایی، افزون بر ابعاد فیزیکی دهند که اجرای طرح زمینه نشان می
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دهود و آثوار متعوددی روی     شعاع خود قرار موی  محیطی و ... را نیز تحت روستایی اعم از اقتصادی، اجتماعی، زیست

های روستایی تأثیر گذاشته است. دیدگاه اکولوژیوک بور حفوظ و تشویوت      ها داشته که بر شرایط زیست در محیط آن

هوای مختلو  گیواهی و     های ژنتیکی گونه گاه ا روستاها، ذخیرهکند زیر های روستایی تأکید می منابع طبیعی در محیط

آیود کوه حفوظ آن، ضورورتی      شمار موی   جانوری هستند و منابع طبیعی موجود در آنها، منبع اساسی و اولیه تولید به

هوای   هوای مختلو  بوا محویط     هستند که از جنبه  های بازی اساسی است. بر اساس دیدگاه مرکزیت، روستاها سیستم

های متعددی با یکدیگر دارند که نیازمنود   ونی )روستاهای پیرامون و شهرها( ارتباط دارند و اثرگذاری و اثرپذیریبیر

بودن روستاها و توجه به تشویوت آن   ها هستند. در دیدگاه کارکردی، بیشتر بر چندکارکردی ها و طرح در برنامه  توجه

 هستند.   زمان محل فعالیت و زندگی ه روستاها همطوری ک شود به های هادی روستایی تأکید می در طرح

هوای   های هادی روستایی را تنها بر اساس یک دیدگاه تهیه کرد و برای ایجاد محویط  توان طرح به این ترتیب نمی

های چهارگانه ضروری است تا روستاها از نظر اقتصوادی، اجتمواعی،    زمان به دیدگاه پذیر، توجه هم روستایی زیست

 هوا  آن کالبدی های هادی روستایی، ابعاد پذیر شوند. هرچند در واقعیت میدانی اجرای طرح محیطی زیستکالبدی و 

 ازجملوه  روسوتاها  در ... و عموومی  رفواهی  و زیربنایی و تجهیزا  تأسیسا  زمین، کاربری دارند و ای ویژه اهمیت

(، ازجمله این آثوار، بررسوی تغییورا     22 :1375 شوند )مطیعی لنگرودی، کالبدی برشمرده می ریزی برنامه های مشوله

اجتماعی در زمینه و بهبود کیفیت زندگی در میان جوامع انسوانی، اسوتانداردبودن محول زنودگی از نظور بهداشوت،       

هوای اجتمواعی و اقتصوادی و فیزیکوی محول       اشتغال، محیط زیست و کالبد هستند و از این رو، رضایت از ویژگوی 

  .(Sirgy and Cornwell, 2008: 154) و کیفیت زندگی افراد تاثیرگذار هستندزندگی بر رضایت از زندگی 

دهند که این طرح در سطح کالبدی به  شده درباره میزان اثربخشی طرح هادی نشان می های مشدماتی انجام بررسی

رکت هوای سوطحی و فاضوالب، روحیوه همکواری و مشوا       بهبود دفع بهداشتی زباله و پسماندهای خانگی، دفوع آب 

شده  ریزی های زیست و فعالیت، گسترش موزون و برنامه ویژه بین عرصه روستاییان، دسترسی و ارتباطا  فیزیکی به

گوذاری،   های اقتصادی نظیر نور  سورمایه   ها( و ... منجر شده و کیفیت شاخص بافت روستا و توزیع مناسب کاربری

تور کورده اسوت )عزیزپوور و      گذشوته بیشوتر و مطلووب   نر  درآمد و نر  اشتغال را در روستاهای کشور نسبت بوه  

ورزشی در روستا ماننود   - گسترش فضاهای تفریحیهای هادی عبارتند از:  (. از دیگر آثار طرح73: 1390همکاران، 

های ورزشی و ...؛ افزایم ارتباطا  و بهبود دسترسی روستاییان به سایر مناطق؛ بهبود دسترسی  ساخت پارک، مکان

به خدما  اداری، آموزشی، انتظوامی و ...؛ کیفیوت دسترسوی بوه خودما  فرهنگوی، آموزشوی و کیفوی؛         روستاییان 

. نتوایج  و ... (کشوی، تلفون ثابوت، مخوابرا      آب آشامیدنی، برق، گاز لولوه ) دسترسی به خدما  زیربنایی و عمومی

و کیفیت زندگی افوراد و  های برخی پژوهشگران رابطه مثبت بین خدما  )مسکن، حمل و نشل و بهداشت(  پژوهم

؛ در هموین  (Epley and Menon, 2008: 47)دهنود   بهبودیافتن کیفیت زندگی افراد با افزایم خدما  را نشوان موی  

 زندگی کیفیت اصلی بعد دو و هم موازا  به را سرزندگی و سالمتی است که کرده ارائه ( الگویی2000ریم )رابطه، 

 کیفیوت ) اجتمواعی  محیط و (سکونت محل و فیزیکی های ویژگی محیطی، تکیفی) فیزیکی محیط و گیرد می نظر در

هستند  سرزندگی و سالمتی بعد دو زیرمجموعه (محلی محیط کیفیت و فردی های ویژگی و زندگی شیوه اجتماعی،



 

 1395(، تابستان 21 یاپیسال ششم، شماره دوم، )پریزی فضایی )جغرافیا(،  پژوهشی برنامه -/ فصلنامه علمی  84

ده، (، بیان کردند که هفت قلمرو شامل روابط با خوانوا 2001(. هاگرتی و همکاران )76: 1390)افتخاری و همکاران، 

بهزیستی عاطفی، بهزیستی مادی، سالمت، کار و فعالیت مولد، احساس بخشی از اجتماع بوودن و امنیوت شخصوی،    

 و جغرافیودانان  این قلمروهوا،  بر افزون(. 41: 1389دهند )رضوانی و همکاران،  خوبی پوشم می فضایی کیفیت را به

 و سوالم  هوای  خانوه  سوالم،  روسوتاهای  همنون مطلوبکیفیت  دارای و مطلوب های مکان و ها محیط به ریزان برنامه

 از هوا  گروه و افراد نارضایتی یا ادراک رضایت و انسانی نیازهای شدن اند که برآورده پرداخته روستایی های بوم زیست

 (.71-72: 1390هسوتند )افتخواری و همکواران،     هوا  آن هوای  اشوتراک  ها از وجوه  سکونتگاه در زندگی مختل  ابعاد

 مهمی موضوع روستایی نواحی توسعه فرایند در هادی های طرح کالبدی و اجتماعی اقتصادی، آثار ارزشیابی بنابراین

هوای هوادی    چکیده آثار اجرای طرح .پذیری مناطق روستایی دارد است که نشم مؤثری بر فضاهای کالبدی و زیست

 شود. مشاهده می (2)پذیری روستاها در ابعاد مختل  در شکل  بر زیست

 
 (1393های پژوهم،  )منبع: یافتهپذیری روستاها  های هادی بر زیست آثار اجرای طرح: 2 -لشک
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هوای هوادی    ( که دیدگاه پایه است به ارزیوابی آثوار طورح   2000) 1در این مطالعه، بر اساس دیدگاه چالز الندری

پوذیری در   زندگی و زیسوت پذیری روستایی از لحاظ نظری پرداخته شده است. النودری بوه سور    روستایی بر زیست

 محیطی توجه کرده است.  پذیری اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست  قالب چهار رویکرد زیست

 پذیری انواع سرزندگی و زیست :2 -جدول

سوطوح اشوتغال، درآمود خوالص و اسوتانداردهای زنودگی موردم در منطشوه          :سرزندگی اقتصاادی  -1

 سرزندگی اقتصادی ،ییها، ارزش زمین و دارا فروش لکرد خردهعم ،، شمار سالیانه گردشگرانشده بررسی

 کنند. میارزیابی  را
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پوووووذیری  زیسوووووت

خوداکتفایی بلندمد ، 

پایووداری، سووازگاری،  

پوووووذیر و  انطبووووواق

 خوداحیایی

سووورزندگی سوووطوح  

فعالیوووت، اسوووتفاده و 

مشووارکت، تعووامال ، 

ارتباطا ، مبوادال  و  

ح معوووامال  و سوووطو

نموووایم )چگوووونگی 

هووا و  تظوواهر فعالیووت

تعوووامال  در جهوووان 

 بیرونی(

ها و تعامال  اجتماعی به عالوه ماهیت ارتباطا  اجتماعی ایون   : سطوح فعالیتسرزندگی اجتماعی -2

پذیر از نظر اجتمواعی بوه واسوطه سوطوح پوایین محرومیوت،        سنجند. شهر سرزنده و زیست عامل را می

های اجتماعی، روحیه جمعی و غرور مدنی،  تباطا  خوب و پویایی میان الیهپیوستگی اجتماعی قوی، ار

 شود. های زندگی، روابط موزون و جامعه شهری با طراو  توصی  می دامنه وسیعی از شیوه

در برگیرنده دو جنبه است: جنبه نخست، پایوداری اکولووژیکی   پذیری محیطی،  سرزندگی و زیست -3

لودگی هوا و صو ، دفع مواد زاید و فاضالب، انبوهی ترافیوک و فضواهای سوبز    که با متغیرهایی نظیر آ

رابطه دارد و جنبه دوم، طراحی است که متغیرهایی مانند خوانایی، حس مکان، نمابر معمارانه، اتصوال و  

هایی مختل  شهر، کیفیت روشنایی و تا چوه حود دوسوتانه، امون و بوه لحواظ روانشناسوی         ارتباط بخم

 گیرد. ی بودن محیط شهری را در بر میشدن نزدیک

بشا، احترام و تحلیول از شوهر و مردموانم، هویوت، خواطرا ،       پذیری فرهنگی، سرزندگی و زیست -4

هوای بیوانگر ماهیوت     های اجتماعی، تولید، توزیع و مصرف محصوال  دست بشور و نشوان   سنت، جشن

 گیرد. متمایز شهر را در برمی

 Landry, 2000: 4منبع: 

 

محیطی بورای   اجتماعی و زیست های توسعه اقتصادی،  کردن زمینه های هادی روستایی از راه فراهم بنابراین، طرح

هوای مناسوبی بورای زنودگی اجتمواعی، ارتبواط و گفتگوو، احسواس هویوت، زیبوا،            روستاییان، روستاها را به مکوان 

 کنند.   پذیر و قابل زندگی تبدیل می بخم و زیست آرامم

 شده سی و منطقه مطالعهشنا روش

های توصیفی و تحلیلی اسوت.   پژوهم حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش در گروه پژوهم

ناموه و روش   هوا از طریوق پرسوم    آوری داده روش پژوهم در مطالعه حاضر بر اسواس مطالعوا  میودانی و جموع    

نامه مطابق طیو  لیکور     متغیر تهیه و تدوین پرسم 41بعد و  6بررسی این موضوع در گیری تصادفی است.  نمونه

 (.  3انجام شد )جدول

 

 

                                                 
1 Landry. Charles 
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 های پژوهش ابعاد و شاخص :3 -جدول

 شاخص بعد شاخص بعد
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 بخشی شغلی در روستا ایجاد تنوع 

 های شغلی جدید ایجاد فرصت 

گوذاری در روسوتا    ایجاد انگیوزه سورمایه   

 .()کارگاه تولیدی، تعمیرگاه و ..

ت
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نشل عمومی روستا با روسوتاها و شوهرهای    و توسعه حمل 

 اطراف

توسعه امکانا  و خدما  زیرساختی )آب ، بورق، گواز،    

 تلفن و ...(

 ایجاد امکانا  ورزشی)سالن ورزشی، زمین چمن و ...( 

ت
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جت
ی ا
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افزایم رضایتمندی از خدما  آموزشوی   

 )سطوح مختل (

رضووایتمندی از خانووه بهداشووت  ایجوواد  

 روستا

 تشویت پیوندها و روابط اجتماعی 

 جذب و نگهداشت جمعیت روستایی 

 های مهاجر  روستایی کاهم انگیزه 

 تمایل به ماندگاری در روستا 

 آرایم مکانی در روستا 

 ایجاد سرزندگی اجتماعی در روستا 

 ایجاد احساس آرامم در روستا 

تایی هوای نواامن روسو    از بین بردن محیط 

 ها(  های باریک و خرابه )کوچه

ت
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ز
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سووازی و بهسووازی مسووکن روسووتایی   کمووک بووه مشوواوم 

 )استحکام مسکن(

های الزم بورای سواخت مسوکن مناسوب و      ایجاد فرصت 

 استاندارد )رعایت ضوابط فنی(

آمد  و کننده رفت روهای مناسب و جدید تسهیل ایجاد پیاده 

 در روستا )سهولت دسترسی(

 وسعه معابر قدیمی روستات 

 ایجاد پوشم مناسب برای معابر 

 دار جلوگیری از ساخت خانه در اراضی خطرناک و شیب 

 طور بهینه ها به کردن کاربری مشخص 

 های غیرضروری جلوگیری از تغییر کاربری 

 تشویت روشنایی روستا در شب 

 زیباسازی کالبدی در روستا 

 حفظ بافت باارزش روستایی 

هوای روسوتایی در    پوذیری سوکونتگاه   کاهم سطح آسیب 

 برابر مخاطرا  احتمالی )زلزله، سیل و ...(

آوری و دفن زباله )سطل زباله و محل  ایجاد سیستم جمع 

 دفن زباله و ...(

 های سطحی آوری آب ایجاد سیستم جمع 

ت
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هوای بوازی    ها، محول  ایجاد فضای تفریحی )پارک 

 کودکان و ...(

هووای  هووای نمووادین روسووتا )خانووه حفووظ ارزش 

 تاریخی مهم، مسجد و ...(

 احساس هویت در روستاییان 

 دسترسی به امکانا  فرهنگی)کتابخانه، مسجد و ...(

ت
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 ایجاد فضای سبز 

 دفع زباله و کاهم آلودگی روستا 

 اندازهای طبیعی حفظ چشم 

 نظافت و پاکیزگی محیط روستا 

 ریب مراتعجلوگیری از تخ 

 جلوگیری از قطع درختان 

 1390؛ عزیزپور و همکاران، 1393؛ رضایی و شوکتی آمشانی،1391؛ پورطاهری و همکاران، 1392؛ خراسانی و رضوانی، 1391منبع: خراسانی و همکاران، 
 

 پژوهم حاضر در سطح دو دهستان گیلوان و چورزق انتخاب شد. از بوین روسوتاهای موجوود در    آماری جامعه

عنووان نمونوه انتخواب شودند؛      اند بوه  های هادی تهیه و اجرا شده ها طرح نشطه روستایی که در آن 16، ها این دهستان

 سرشوماری  بر اسواس  سال است. تعداد خانوار این روستاها 10گذرد بیم از  مد  زمانی که از اجرای این طرح می

شوکل   شدند کوه بوه   انتخاب نمونه حجم نفر 141 عدادکوکران، ت فرمول و با است خانوار 3404 بیم از ،1390 سال
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شوده در   ناموه، از مطالعوا  انجوام    ها و پرسوم  روایی صوری شاخص تصادفی بین مردم روستاها توزیع شده بودند.

گذشته درباره موضوع استخراج و از طریق پانل تخصصی متشکل از دانشگاهیان )مطالعا  روستایی( و کارشناسوان  

 KMOنامه از آزمون  ناسان فنی طرح هادی( تأیید شد. از سوی دیگر، برای سنجم روایی پرسمبنیاد مسکن )کارش

 .(4 حاصل شد )جدول 318/1044و میزان بارتلت با مشدار  464/0با مشدار  KMOو بارتلت استفاده شد و 

 نامه مقدار روایی ابعاد پرسش: 4 -جدول

 مقدار روایی ها مؤلفه ها تعداد گویه عنوان

 41 های هادی روستایی پذیری طرح اد زیستابع

kmo 464/0 

 318/1044 بارتلت

 820 درجه آزادی

 000/0 رابطه معناداری

 1393های پژوهم،  منبع: یافته
 

 نفری اسوتفاده شود و مشودار    34نامه، از روش آلفای کرونبا  در جامعه آماری  برای سنجم میزان پایایی پرسم

آوری اطالعوا  و پوردازش    پوس از جموع  . ها برای انجام پژوهم را نشان داد بودن داده خمب ، رضایت730/0آلفای 

شده تحلیل شدند. بورای تجزیوه و تحلیول     ها در سطح منطشه مطالعه داده ،SPSSافزاری مانند  های نرم ها در محیط آن

برای بررسوی اینکوه کودام روسوتاهای     متغیره( و  ای و رگرسیون چند نمونه تک tها از آماره توصیفی و استنباطی ) داده

 پذیری بیشتری دارد از مدل وایکور استفاده شد.  منطشه به لحاظ توزیع فضایی از آثار اجرای طرح هادی، زیست

 های توصیفی ویژگی

درصود در گوروه    6/43درصد مرد بودنود،   7/65نفر پاسخگو،  141از عبارتند از:  ی توصیفی پاسخگویانها یافته

درصد مسکن شخصی  3/86درصد متأهل بودند،  70درصد سواد راهنمایی داشتند، 9/47قرار داشتند،  30تا  21سنی 

 نفری داشتند. 4تا  3درصد خانوار بین  7/59و 

 اطالعات توصیفی پاسخگویان: 5 -جدول

 درصد فراوانی اطالعات توصیفی

 7/65 141 پاسخگویان مرد

 6/43 141 30تا  21سن بین 

 9/47 141 ی(سواد )راهنمای

 70/0 141 متأهل

 3/86 141 مسکن شخصی

 7/59 141 (4تا  3تعداد خانوار )بین 

 1393پژوهم،  های منبع: یافته

روسوتاییان از ابعواد اقتصوادی، اجتمواعی، فرهنگوی،       پوذیری جامعوه   های هادی بر زیست برای بررسی آثار طرح

بر اساس نظرسنجی از روستاییان اسوتفاده شود. از ایون     پذیری بر محیط روستا زیرساختی، کالبدی و محیطی زیست

هوای هوادی بور     وضوعیت اثرگوذاری طورح   شوده بررسوی شودند.     هوای مطورح   های توصیفی پرسم رو، ابتدا ویژگی
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های گیلووان و چوورزق    سکونتگاه روستاهای دهستان 16متغیر و  41بعد،  6پذیری مناطق روستایی در سطح  زیست

( 3ای، عودد )  نمونوه  توک  t(. بر اساس آزموون  6ها کم است )جدول  آثار طرح هادی در آن دهد که میانگین نشان می

پذیری مناطق روستایی مشایسه شد. با توجه بوه نتوایج    ها با میانگین آثار طرح هادی بر زیست عنوان میانه نظر پاسخ  به

وجود دارد. بنابراین، بر اساس نتوایج  شود که بین آثار طرح هادی و تفاو  از حد مطلوبیت، رابطه منفی  مالحظه می

پذیری مناطق روستایی در دو دهستان در حد کمتر از  حاصل از آزمون سطح همه متغیرها، آثار طرح هادی بر زیست

 متوسط ارزیابی شد ولی رابطه معناداری بین همه متغیرها وجود داشت.

 شده در پژوهش ویژگی توصیفی متغیرهای استفاده: 6 -جدول
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 فاصله اطمینان

 درصد 95

 بیشتر کمتر
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 -78/0 -07/1 -929/0 000/0 140 -624/12 07/2 بخشی شغلی در روستا ایجاد تنوع

 -49/0 -77/0 -629/0 000/0 140 -108/9 37/2 های شغلی جدید ایجاد فرصت

 گذاری در روستا  ایجاد انگیزه سرمایه

 )کارگاه تولیدی، تعمیرگاه و ...(
51/2 647/6- 140 000/0 439/0- 64/0- 35/0- 
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 -32/0 -69/0 -507/0 000/0 140 -475/5 49/2 افزایم رضایتمندی از خدما  آموزشی )سطوح مختل (

 -34/0 -62/0 -479/0 000/0 140 -852/6 52/2 ز خانه بهداشت روستاایجاد رضایتمندی ا

 -37/0 -69/0 -529/0 000/0 140 -652/6 47/2 تشویت پیوندها و روابط اجتماعی

 -35/0 -68/0 -514/0 000/0 140 -042/6 49/2 جذب و نگهداشت جمعیت روستایی

 -39/0 -/73 -557/0 000/0 140 -420/6 44/2 های مهاجر  روستایی کاهم انگیزه

 -30/0 -68/0 -493/0 000/0 140 -139/5 51/2 تمایل به ماندگاری در روستا

 -23/0 -61/0 -421/0 000/0 140 -430/4 58/2 آرامم مکانی در روستا

 -18/0 -53/0 -357/0 000/0 140 -013/4 64/2 ایجاد سرزندگی اجتماعی در روستا

 -28/0 -60/0 -443/0 000/0 140 -449/5 56/2 وستاایجاد احساس خوشبختی در ر

 های ناامن روستایی  بردن محیط از بین

 ها( های باریک و خرابه )کوچه
64/2 063/4- 140 000/0 364/0- 54/0- 19/0- 

ت
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 ی

 ایجاد فضای تفریحی 

 های بازی کودکان و ...( محلها،  )پارک
10/2 669/9- 140 000/0 900/0- 08/1- 72/0- 

 های نمادین روستا  حفظ ارزش

 های تاریخی مهم، مسجد و ...( )خانه
45/2 804/7- 140 000/0 550/0- 69/0- 41/0- 

 -30/0 -62/0 -457/0 000/0 140 -577/5 54/2 افزایم احساس هویت در روستاییان

  افزایم دسترسی به امکانا  فرهنگی

 )کتابخانه، مسجد و ...(
19/2 293/11- 140 000/0 814/0- 96/0- 67/0- 
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نشل عمومی روستا با روستاها و شهرهای  و توسعه حمل

 اطراف
40/2 154/9- 140 000/0 600/0- 73/0- 47/0- 

 توسعه امکانا  و خدما  زیرساختی 

 )آب، برق، گاز، تلفن و ...(
61/2 240/5- 140 000/0 393/0- 54/0- 24/0- 
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 -37/0 -70/0 -536/0 000/0 140 -389/6 46/2 یجاد امکانا  ورزشی )سالن ورزشی، زمین چمن و ...(ا

ت
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سازی و بهسازی مسکن روستایی  کمک به مشاوم

 )استحکام مسکن(
49/2 393/5- 140 000/0 514/0- 70/- 33/0- 

های الزم برای ساخت مسکن مناسب و  ایجاد فرصت

 د )رعایت ضوابط فنی(استاندار
54/2 872/6- 140 000/0 464/0- 60/0- 33/0- 

آمد  و کننده رفت روهای مناسب و جدید تسهیل ایجاد پیاده

 داخل روستا )سهولت دسترسی(
44/2 841/6- 140 000/0 564/0- 73/0- 40/0- 

 -11/0 -55/0 -329/0 004/0 140 -917/2 67/2 توسعه معابر قدیمی روستا

 -18/0 -54/0 -357/0 000/0 140 -889/3 /64 د پوشم مناسب برای معابرایجا

 -12/0 -/50 -307/0 002/0 140 -232/3 69/2 دار جلوگیری از ساخت خانه در اراضی خطرناک و شیب

 -15/0 -54/0 -343/0 001/0 140 -511/3 66/2 های مختلط کاهم کاربری

 -01/0 -39/0 -193/0 039/0 140 -903/1 81/2 یضرور های غیر جلوگیری از تغییر کاربری

 -29/0 -66/0 -471/0 000/0 140 -031/5 53/2 تشویت روشنایی روستا در شب

 -06/0 -44/0 -250/0 012/0 140 -555/2 75/2 زیباسازی کالبدی در روستا

 -38/0 -72/0 -550/0 000/0 140 -293/6 45/2 حفظ بافت باارزش روستایی

 -21/0 -59/0 -400/0 000/0 140 -211/4 60/2 های روستایی ی آرامستانسامانده

های روستایی در  پذیری سکونتگاه کاهم سطح آسیب

 برابر مخاطرا  احتمالی )زلزله، سیل و ...(
64/2 842/3- 140 000/0 357/0- 54/0- 17/0- 

 آوری و دفن زباله  ایجاد سیستم جمع

 ...()سطل زباله، محل دفن زباله و 
73/2 181/3- 140 000/0 271/0- 44/0- 10/0- 

 -33/0 -64/0 -486/0 000/0 140 -160/6 51/2 های سطحی آوری آب ایجاد سیستم جمع

طی
حی
ر م
ذی
ت پ
یس
ز

 

 -53/0 -88/0 -707/0 000/0 140 -873/7 29/2 ایجاد فضای سبز

 -37/0 -66/0 -514/0 000/0 140 -070/7 49/2 دفع زباله و کاهم آلودگی روستا

 -44/0 -75/0 -593/0 000/0 140 -556/7 41/2 اندازهای طبیعی حفظ چشم

 -16/0 -/50 -329/0 000/0 140 -834/3 67/2 نظافت و پاکیزگی محیط روستا

 -29/0 -64/0 -464/0 000/0 140 -274/5 54/2 جلوگیری از تخریب مراتع

 -34/0 -70/0 -521/0 000/0 140 -630/5 48/2 جلوگیری از قطع درختان

 1393های پژوهم،  منبع: یافته

 

انود.   نداشوته  هوای روسوتایی   سوکونتگاه پوذیری   زیست مثبتی بر آثار های هادی طرح که دهد نشان می (7) جدول

، اجتماعی، فرهنگوی،  اقتصادی بعد 6در  پژوهمنظر دهای م گویه ها، طرحاین  اثرگذاریمیزان بررسی برای  ،بنابراین

ناموه   شده از طریق پرسم های گردآوری د. تحلیل دادهنبندی شد در روستا دسته محیطی و کالبدی ختی، زیستزیرسا

 ،ای نمونوه  توک  tاسواس آزموون    در روستاهای نمونه با استفاده از تحلیل میانگین عددی از دیودگاه پاسوخگویان بور   

 که بور  ابعادطیفی  هبا احتساب دامن ،. بنابرایندهد را نشان می هاروستاپذیری  زیست بر های هادی طرحثیر أبودن ت  کم

( ارزیابی شوده  3از شرایط مطلوب )کمتر  ابعاد همهدر نوسان است، این میزان برای  5تا  1اساس طی  لیکر  بین 

 معنادار است. کامالً ابعاد و تفاو  معناداری آن نیز برای همه
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 ی مناطق روستاییپذیر تفاوت معناداری از حد مطلوب در زیست: 7 -جدول

 3 =شده مطلوبیت عددی آزمون
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 درصد 95فاصله اطمینان 

 بیشتر کمتر

 -596/0 -769/0 -683/0 000/0 140 -633/16 316/2 پذیری اقتصادی زیست

 -414/0 -518/0 -466/0 000/0 140 -727/17 533/2 پذیری اجتماعی زیست

 -593/0 -767/0 -680/0 000/0 140 -471/15 319/2 یپذیری فرهنگ زیست

 -423/0 -596/0 -509/0 000/0 140 -652/11 490/2 پذیری زیرساختی زیست

 -342/0 -438/0 -390/0 000/0 140 -990/15 609/2 پذیری کالبدی زیست

 -452/0 -590/0 -521/0 000/0 140 -850/14 478/2 زیست پذیر محیطی

 1393های پژوهم،  منبع: یافته

پذیری ناشی از اجرای طرح هادی بین جامعوه روسوتایی از الگووی رگرسویونی چنودمتغیره       برای تبیین سطح زیست

 پذیری ناشی از اجرای طرح هادی، متغیر مستشل و میزان رضایتمندی از اجرای طرح هادی، متغیور  استفاده شد که زیست

دهند که اجرای طورح هوادی روسوتایی بوا      وابسته است. در مرحله اول، نتایج بررسی الگوی برازش رگرسیونی نشان می

درصود   4/85دهد که  شده نشان می همبستگی دارد. همننین، ضریب تعیین تعدیل 928/0پذیری  گانه زیست عوامل شم

 (.8گانه تبیین شده است )جدول  رهای شمپذیری روستاها از طریق ترکیب خطی متغی تغییرا  میزان زیست

 های هادی پذیری روستاییان از رضایتمندی از اجرای طرح تحلیل رگرسیون سطح زیست: 8 -جدول

 اشتباه معیار شده ضریب تعیین تصحیح ضریب تعیین ضریب همبستگی چندگانه

928/0 861/0 854/0 10109/0 

 1393های پژوهم،  منبع: یافته

پوذیری روسوتاییان از    ی رگرسیونی چندگانه توأم، نشم عوامل و ابعاد تأثیرگذار بر میزان زیسوت همننین با الگو

گانوه   دهنود کوه هموه ابعواد شوم      های هادی و توسعه آن در روستاهای نمونه مشخص شد. نتایج نشان می آثار طرح

 (.9ل محیطی معنادار هستند )جدو اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی، کالبدی و زیست

 پذیری مناطق روستایی و رضایتمندی میزان زیستخطی بین  همبتنی بر وجود رابط رگرسیونتحلیل : 9 -جدول

 های هادی  از اجرای طرح

 سطح معناداری آماره آزمون  F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات ها مؤلفه

 000/0 003/137 400/1 6 400/8 اثر رگرسیونی

   010/0 133 359/1 باقیمانده

    139 759/9  کل

 1393های پژوهم،  منبع: یافته

کالبودی، بیشوترین میوزان توأثیر      شده، بعود زیسوت   بررسی بعد  کنند که از شم بیان می ß، مشادیر (10)در جدول 

هوای هوادی در روسوتاهای دارای طورح      ( را در اجورای طورح  172/0و بعد اقتصادی، کمترین میزان تأثیر )( 343/0)

 یادشده دارند.
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 های هادی پذیری مناطق روستایی و رضایتمندی از اجرای طرح بعد زیست ضرایب شدت روابط میان: 10 -جدول

 نام متغیر
 ضرایب استاندارد شده ضرایب غیر استاندارد

T داری سطح معنی 

B  خطایB  بتاß 

 758/0 309/0 - 095/0 029/0 عرض از مبداً

 000/0 644/4 172/0 024/0 109/0 پذیری اقتصادی زیست

 000/0 926/5 196/0 017/0 100/0 پذیری اجتماعی زیست

 000/0 532/5 212/0 020/0 109/0 یپذیری فرهنگ زیست

 000/0 3626/8 310/0 018/0 158/0 پذیری زیرساختی زیست

 000/0 407/8 343/0 037/0 315/0 پذیری کالبدی زیست

 000/0 034/6 228/0 032/0 194/0 پذیر محیطی زیست

 1393های پژوهم،  منبع: یافته

طور که در چارچوب نظری مطالعه نیز اشواره شود و نظور بوه غلبوه جنبوه کالبودی         بنابراین، با توجه به نتایج و همان

پذیری کالبدی و زیرساختی در رتبه باالتری نسبت به سایر ابعاد قورار دارد و   های هادی روستایی، اثرگذاری زیست طرح

هوای   پذیری کالبدی و زیرساختی روستاها مؤثر اسوت و آثوار آن بور سوایر جنبوه      های هادی بیشتر بر زیست اجرای طرح

 های بعدی قرار دارند. طی در رتبهمحی های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیست پذیری روستایی مانند جنبه زیست

ری روستاها، با الگوی چندشاخصه وایکور مناطق پذی های هادی روستایی بر زیست از نظر اثرگذاری اجرای طرح

بندی شدند؛ به این منظور،  پذیری اولویت گانه زیست های شم روستاهای نمونه از نظر میزان برخورداری از شاخص

 (.11ای میانگین گرفته و در ماتریس اولیه تنظیم شد )جدول  نامه های پرسم ابتدا از داده

 نامه شده در پرسش های استفاده اخصماتریس برگرفته از ش: 11 -جدول

 روستاها
پذیری  زیست

 اقتصادی

پذیری  زیست

 اجتماعی

پذیری  زیست

 یفرهنگ

پذیری  زیست

 زیرساختی

پذیری  زیست

 کالبدی

پذیری  زیست

 محیطی

 66/2 62/2 73/2 39/2 58/2 47/2 گیلوان

 44/2 52/2 33/2 27/2 32/2 22/2 هندی کندی جدید

 93/2 37/2 13/2 4/2 4/2 33/2 ماماالن

 49/2 56/2 34/2 31/2 55/2 25/2 گیالنکشه

 42/2 72/2 37/2 22/2 64/2 59/2 تسکین

 47/2 75/2 46/2 26/2 62/2 41/2 تشویر

 58/2 6/2 95/2 56/2 62/2 33/2 ارشت

 58/2 6/2 95/2 56/2 62/2 33/2 انذر جدید

 73/2 73/2 54/2 62/2 6/2 62/1 تازه کند

 31/2 43/2 28/2 2 38/2 52/2 جزال

 91/1 43/2 67/1 12/2 6/2 16/2 جورزگان

 48/2 89/2 88/2 44/2 62/2 37/2 جیا

 25/2 63/2 16/2 37/2 15/2 16/2 زاچکا ن

 33/2 6/2 33/2 75/1 3/2 2 شقاقی چورزق

 21/2 38/2 13/2 1/2 4/2 1/2 شیت

 45/2 58/2 57/2 21/2 52/2 38/2 گوهر



 

 1395(، تابستان 21 یاپیسال ششم، شماره دوم، )پریزی فضایی )جغرافیا(،  پژوهشی برنامه -/ فصلنامه علمی  92

نفور مودیر و کارشوناس بنیواد مسوکن و       17ای تودوین و از   نامه هر یک از معیارها، ابتدا پرسمبرای تعیین وزن 

 های هادی درباره اهمیت ابعاد )اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی، کالبودی و محیطوی(   مشاوران اجرای طرح

ای بورای   بع تووان رتبوه  ها در قالوب وزن متغیرهوا مشوخص شود. از توا      و میزان اهمیت آن پذیری نظرخواهی زیست

 (.12 کردن وزن ابعاد استفاده شد )جدول تعیین

 ای                    تابع توان رتبه

 ها ضریب وزن شاخص: 12 -جدول

 ها شاخص
پذیری  زیست

 اقتصادی

پذیری  زیست

 اجتماعی

پذیری  زیست

 یفرهنگ

پذیری  زیست

 زیرساختی

پذیری  زیست

 کالبدی

پذیری  زیست

 یطیمح

 16/0 25/0 20/0 15/0 13/0 11/0 ها وزن
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شوده در ابعواد )اقتصوادی، اجتمواعی،      توزیوع روسوتاها در شهرسوتان مطالعوه    تحلیل فضایی ، (13)مطابق جدول 

ان شوده نشو   پذیری، تفواو  معنوادار زیوادی را در محودوده مطالعوه      فرهنگی، زیرساختی، کالبدی و محیطی( زیست

بوه دلیول مشوارکت موردم در سوطوح       13/0ترتیب با میزان صوفر و   طوری که روستاهای جیا و تشویر به دهد؛ به می

روسوتایی را   مهواجر   های انگیزه های هادی، همکاری بیشتری در جامعه روستایی و کاهم مختل  و اجرای طرح

  بوه  79/0و  95/0اهای شیت و جورزگان با میوزان  هستند و روست  پذیری اند و دارای باالترین رتبه زیست فراهم کرده

هوای ارتبواطی و    نکوردن بوه زیرسواخت    تر از همه توجه وآمد و مهم های رفت نکردن به حوزه نفوذ، هزینه دلیل توجه

پذیری را بین روسوتاهای   ترین رتبه برخورداری از میزان زیست ای و فاصله زیاد نسبت به کانون دهستان، پایین جاده

 (.3 شده دارند )شکل مطالعه محدوده

 های روستایی ناشی از اجرای طرح هادی پذیری سکونتگاه های نهایی سطح زیست رتبه: 13 -جدول
 شقاقی چورزق گوهر تشویر تسکین گیالنکشه ماماالن هندی کندی جدید گیلوان روستاها

 62/0 45/0 13/0 34/0 49/0 47/0 63/0 26/0 رتبه

 شیت زاچکان جیا جورزگان جزال تازه کند انذر جدید ارشت روستاها

 95/0 61/0 0 31/0 79/0 30/0 29/0 29/0 رتبه

 1393های پژوهم،  منبع: یافته

 
 1393های پژوهم،  منبع: یافته پذیری ناشی از اجرای طرح هادی های روستایی از نظر سطح زیست بندی سکونتگاه رتبه: 3 -لشک
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 گیری و پیشنهادها نتیجه

 داشوتن  عوواملی بورای   و هوا  زمینوه  طبیعتواً  و بخم است رضایت و مطلوب زندگی به دستیابی پی در انسانی هر

و  خوود  برای را درازمد  رفاه و آسایم ها، آن پایه انسان بر هستند تا پرمعنی الزم و بخم رضایت مطلوب، زندگی

 بورای  مناسوب  شورایط  یوا  ریپوذی  زیسوت بوا   نویسندگان برخی اعتشاد به که شرایط کند. این فراهم اجتماعم

کند که محل مناسبی برای زنودگی و کوار اسوت.     می اشاره عینی های ویژگی از ای مجموعه است به مترادف زندگی

ها بوه   های روستایی هستند. این طرح پذیری مناطق روستایی، آثار اجرای طرح بنابراین، یکی از عوامل مؤثر بر زیست

هوا در   ویوژه کالبودی آن   اقتصوادی و بوه   - راستای بهبود وضعیت اجتمواعی  در ها ودلیل توجه ویژه دولت به روستا

هایی با قابلیت زندگی شرافتمندانه، مناسوب و مشبوول تبودیل     های روستایی به مکان دستور کار قرار گرفتند تا محیط

ی بورای  هوای بسویار   های هادی روستایی در کشوور طوی چنود دهوه اخیور بوه توسوعه پوژوهم         شوند. اجرای طرح

( در مطالعه خود به ایون نتیجوه رسویدند کوه     1388آمار و صمیمی شارمی )بودن این علم منجر شده است:  کاربردی

سازی، دفع بهداشتی  ساز مسکن و معماری روستا برای بهسازی و مشاوم و های هادی از نظر نحوه ساخت اجرای طرح

( بوه ایون نتیجوه    1393رضایی و شوکتی آمشانی )وده است. نسب موفق ب  ها و دسترسی روستاییان به خدما  به زباله

درصد(، بهداشوتی   63/19درصد(، اجتماعی )با واریانس  25/20فیزیکی )با واریانس  - پنج عامل کالبدیرسیدند که 

درصود(، در   86/4محیطی )بوا واریوانس    درصد( و زیست 63/10درصد(، اقتصادی )با واریانس  42/14)با واریانس 

کننود. همننوین    را تبیوین موی  اجرای طرح هادی در روستای سرین دیزج درصد از واریانس کل اثر  79/69مجموع، 

 بور  معنواداری  و مثبت تأثیر هادی طرح ( در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که اجرای1391محمدی و همکاران )

اسوت؛ از ایون رو، پوژوهم     نداشوته  نیچندا موفشیت اقتصادی و اجتماعی محیطی، ابعاد در ولی داشته کالبدی ابعاد

پذیری جامعه روسوتاییان   های هادی بر زیست بررسی اثر طرح برای ای دارد. ه سویی ویژ یادشده با پژوهم حاضر هم

از ابعاد )اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی، کالبودی و محیطوی( در محویط روسوتا بور اسواس نظرسونجی از        

پوذیری   که میانگین اثور طورح هوادی بور زیسوت      نامه نشان دادند های توصیفی پرسم روستاییان استفاده شد. ویژگی

ای، ایون نظور را    نمونه تک t( است و آزمون 3شده در سطح کمتر از حد متوسط ) مناطق روستایی در محدوده مطالعه

 رگرسویونی،  رازشب الگوی دهد. همننین بررسی کند و تفاو  از حد مطلوبیت را به شکل منفی نمایم می تأیید می

تحلیول فضوایی   دهد. بنابراین،  نشان می 861/0 میزان را به روستایی مناطق پذیری زیست و هادی اثر طرح بین رابطه

شوده نشوان    گانه، تفاو  معنادار بسیاری را در محدوده مطالعه شده در ابعاد شم توزیع روستاها در شهرستان مطالعه

 ، همکواری بیشوتر در جامعوه روسوتایی و کواهم     13/0رتیب با میزان صوفر و  ت دهد و روستاهای جیا و تشویر به می

انود   های هادی فراهم کرده روستایی را به دلیل مشارکت مردم در سطوح مختل  و اجرای طرح مهاجر  های انگیزه

کردن به حووزه  ن دلیل توجه به 79/0و  95/0ترتیب با میزان  و باالترین رتبه را دارند و روستاهای شیت و جورزگان به

تورین   ای و فاصله زیاد نسبت به کانون دهسوتان، پوایین   های ارتباطی و جاده آمد و زیرساخت و های رفت نفوذ، هزینه

شده دارند. با توجه به نتایج، راهکارهای زیر بورای   پذیری بین روستاهای محدوده مطالعه رتبه را از نظر میزان زیست

 شوند: های هادی روستایی پیشنهاد می ی طرحپذیری مناطق روستایی با اجرا زیست
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ها از مردم در روستاهای شیت و جورزگوان زمینوه اجورای بهتور      گیری از نهادهای محلی و شناخت آن بهره -1

 کند؛ پذیری روستاییان را در منطشه تسهیل می کند و روند زیست طرح را در منطشه فراهم می

زندگی مردم روستا باشد تا زمینه برای همکاری و مشارکت ها باید توسعه  ریزی و اجرای طرح برنامه هدف -2

 مردم فراهم شود.

شکل یکپارچه و مبتنی بر مشوارکت   بخشی خارج شود و به  ریزی و اجرای طرح هادی باید از حالت برنامه -3

 مردم و نهادهای محلی در آید.

پوذیری   عموومی و زیسوت   نشل و های دولتی با هدف کیفیت حمل بهبود تجهیزا  روستایی از طرف سازمان -4

 روستایی.
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  پذیری جوامع محلی های هادی روستایی بر زیست بررسی آثار اجرای طرح

 گیلوان و چورزق در استان زنجان( های )مطالعه موردی: دهستان
 

 3، سمیه صانعی2، احمد رومیانی*1حمداهلل سجاسی قیداری
 گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران استادیار -1

 ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران رافیا و برنامهجغ کارشناسی ارشد -2

 ، ارومیه، ایرانریزی روستایی، دانشگاه پیام نور ارومیه جغرافیا و برنامه استادیار -3

 

 چکیده

های دولت برای ساماندهی و توسعه روستاهای کشوور، تهیوه و اجورای طورح      ها و برنامه ترین طرح یکی از مهم

و خودما  بهزیسوتی و    عادالنه امکانوا  و توزیع تأمین ، توسعه و عمران روستاهاا هدف هادی روستایی است که ب

پوذیری   ... انجام شده است و بنابراین، اموروزه نشوم مهموی در بهبوود زیسوت      ایجاد شبکه ارتباطی منظم و، عمومی

محل و کیفیت زندگی  دنمناطق روستایی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی محل زندگی، رضایت از استانداردبو

محلوی در   جواموع  پوذیری  زیسوت  بر روستایی هادی های طرح اجرای هدف پژوهم حاضر، بررسی آثارافراد دارد. 

تحلیلی  - شناسی پژوهم از نوع توصیفی روشهای گیلوان و چورزق )در شهرستان ابهر( است.  روستاهای دهستان

پوژوهم،   آمواری  نامه انجام شده است. جامعوه  شی با ابزار پرسمای و روش پیمای است که با روش ترکیبی کتابخانه

ها اجرا شده اسوت. تعوداد حجوم نمونوه بور       روستای دو دهستان گیلوان و چورزق هستند که طرح هادی در آن 16

ها  اند. برای تجزیه و تحلیل داده تصادفی توزیع شده نفر است که 141خانوار برابر با  اساس فرمول کوکران در سطح

ای و رگرسیون چندمتغیره( و برای بررسی روستاها از نظر توزیع فضایی از  نمونه تک tاز آماره توصیفی و استنباطی )

پوذیری منواطق    آثار طرح هوادی بور زیسوت    دهند که میانگین های پژوهم نشان می الگوی وایکور استفاده شد. یافته

کنود و   ای، آن را تأیید موی  نمونه تک t( است و آزمون 3شده در سطح کمتر از حد متوسط ) روستایی محدوده مطالعه
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دهنود کوه بیشوترین     دهد. نتایج آزمون رگرسویون نیوز نشوان موی      شکل منفی نمایم می تفاو  از حد مطلوبیت را به

تحلیول فضوایی   پذیری بر جوامع روستایی در بعد کالبدی اسوت. همننوین    های هادی از نظر زیست اثرگذاری طرح

گانوه، تفواو  معنوادار زیوادی را در محودوده یادشوده نشوان         شده در ابعاد شم ا در شهرستان مطالعهتوزیع روستاه

دارای باالترین رتبه و روستاهای شویت   13/0ترتیب با میزان صفر و  طوری که روستاهای جیا و تشویر به دهد؛ به می

پوذیری بوین    نظر برخورداری از میوزان زیسوت   ترین رتبه از  دارای پایین 79/0و  95/0ترتیب با میزان  و جورزگان به

 شده هستند. روستاهای محدوده مطالعه
 

 و چورزق لوانیدهستان گ ،ییمناطق روستا ،یریپذ ستیز ،یطرح هاد های کلیدی: واژه

 

 مقدمه

 انود و بنوابراین،   داده اختصوا   خود به را کشور طبیعی های عرصه و جمعیت از ای عمده بخم روستایی مناطق

 جامعوه  جایگواه  و اهمیوت  بوه  توجوه  بوا . دارد کشوور  اجتمواعی  و اقتصادی حیا  در اساسی نشم روستایی جامعه

پذیری باال و  شدن روستاها، سطح آسیب هایی مانند مهاجر  روستایی، خالی چالم و مشکال  و کشور در روستایی

 مختلفوی  هوای  دولت برناموه  ه اخیر،در چند ده. های روستایی ضرورتی انکارناپذیر است محیط تحلیل و شناخت ...،

 زنودگی  نیازهوای  و هوا  ضورور   متناسوب بوا   یوک  هور  کرده است کوه  اجرا و تدوین روستایی مناطق توسعه برای

در روسوتاهای کشوور باعو     هوا   هر یک از این برنامه هستند. روستایی نواحی توسعه و ساماندهی پی در روستاییان

-55: 1388، شارمیآمار و صمیمی )شوند  ساز مسکن روستا دیده می و و ساختکه در کالبد، بافت  اند تغییراتی شده

هاسوت زیورا    هوا و طورح   هوای مسوکونی در روسوتاها هودف نهوایی هموه برناموه        (. با وجود این، ایجواد محویط  44

 سوایر  را عالوه بور  بهداشتی شرایط و امنیت مسکن، آب، غذا، اساسی مانند نیازهای از زیادی پذیری، میانگین زیست

دهود   نشوان موی   مطلووب  در محیط زندگی و امکانا  بودن در دسترس سخن، عشاید، رفاه، عمل، آزادی مانند نیازها

 زنودگی  کیفیت محویط  مفاهیم توسعه و ترویج پذیری، رویکرد زیست (. حشیشت197 :1391خانی،  )فراهانی و رستم

پوذیری محویط    زیسوت  مطالعوه  نهایی هدف بنابراین، شود و فراهم ها آن برای زیستی های شیوه بهترین تا است مردم

باشود. در شورایط    بخوم  لذ  و و هدفمند زیادی داشته کیفیت مردم زندگی که اینست آن متعاقب کاربرد و زندگی

های روستایی به دالیل مختلفی مانند جمعیت کم، دوری از مرکز، انزوای جغرافیایی، ساختار اقتصادی  واقعی، محیط

برند و با توجه به شورایط زنودگی جواموع شوهری، شورایط و       رزی و ... از مشکال  متعددی رنج میمتکی بر کشاو

ها و استانداردهای زندگی انسوانی معاصور تفواو  بسویاری دارد و      های روستایی با واقعیت کیفیت زندگی در محیط

هوا و   این رو، کشورها طورح  های روستایی با چالم مواجه کرده است. از این، شرایط زیست و سکونت را در محیط

پوذیری   پوذیری و قابلیوت زیسوت    های متعددی را برای غلبه بر مشکال  یادشده و نیز افزایم سطح سوکونت  پروژه

هوای هوادی روسوتایی اسوت. ایون       ترین آنها در ایران، اجرای طرح اند که یکی از مهم های روستایی اجرا کرده محیط

 - راستای بهبود وضعیت اجتماعی در به دلیل توجه ویژه دولت به روستاها وها پس از پیروزی انشالب اسالمی  طرح

؛ بنیواد مسوکن   136: 1361ها در دستور کار قرار گرفتند )بنیاد مسکن انشالب اسوالمی،   ویژه کالبدی آن اقتصادی و به
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 ار مختلوو ( و آثوو12: 1388؛ پژوهشووکده سوووانح طبیعووی، 153-155: 1383؛ رضوووانی، 2: 1366انشووالب اسووالمی، 

: 1389دارنود )مطیعوی لنگورودی و یواری،      روستایی های بر سکونتگاه محیطی زیست و اجتماعی، اقتصادی، کالبدی

های هادی در مناطق روسوتایی، مطالعوا  مختلفوی دربواره آثوار ایون        (. با توجه به اهمیت موضوع و مسئله طرح49

 اشاره شده است.ها  ، به تعدادی از آن(1)ها انجام شده که در جدول  طرح

 شده درباره موضوع پژوهش های انجام پژوهش: 1 -جدول

 نتایج پژوهش عنوان پژوهشگر

عظیمی و 

جمشیدیان 

(1384) 

های  کالبدی اجرای طرح آثاربررسی 

 :مطالعووه موووردی) هووادی روسووتایی

 (غرب گیالن

ای طرح نداشتن مردم در طراحی و اجر نتایج این پژوهم نشان دادند که به دلیل مشارکت

محیطی، طورح یادشوده بوا مشوکل جودی مواجوه و        توجهی آنها به مسائل زیست و نیز بی

 بنابراین تغییر الگوی فعلی طرح هادی مشکل شده است.

عزیزی و 

خلیلی 

(1387) 

بنودی   ارزیابی الگوپوذیری اسوتخوان  

هوووای روسوووتایی ایوووران در  بافوووت

های هادی بر اساس مدل تحلیل  طرح

 AHP سلسله مراتبی

هایی دارد، بوه دلیول    تایج این پژوهم نشان دادند که طرح هادی روستایی اگرچه ضع ن

ویوژه محیطوی و کالبودی     ماهیت آن، تحوال  شگرفی در ابعاد مختل  جامعه روستایی به

 .ایجاد کرده است

آمار و 

صمیمی 

شارمی 

(1388) 

ارزشوویابی آثووار کالبوود یووا اجوورای    

های هادی روسوتایی در بخوم    طرح

 شتخمام ر

ساز مسکن  و های هادی از نظر نحوه ساخت نتایج این پژوهم نشان دادند که اجرای طرح

ها و دسترسی روستاییان  سازی، دفع بهداشتی زباله و معماری روستا برای بهسازی و مشاوم

های خانگی،  طور نسبی موفق بوده و در مواردی چون دفع بهداشتی فاضالب به خدما  به

و کاهم تبدیل اراضی زراعی به کاربری غیرکشاورزی چندان موفوق  بهبود وضعیت معابر 

 نبوده است.

تشیلو و 

همکاران 

(1388) 

های هادی روسوتایی در   ارزیابی طرح

ابعاد کالبدی، اجتماعی و اقتصادی از 

دیوودگاه روسووتاییان )مطالووه موووردی: 

 (شهرستان کمیجان، استان مرکزی

شده کمتر از  طرح هادی در ابعاد مختل  مطالعه به این نتیجه رسیدند که میانگین عملکرد

رود. به عبارتی، اجرای طرح هادی روستایی نتوانسته است بر  میانگینی است که انتظار می

فرهنگووی، اقتصووادی و  -ابعوواد مختلوو  زنوودگی روسووتاییان اعووم از کالبوودی، اجتموواعی 

 محیطی تأثیر گذارد و آثار مثبتی همراه داشته باشد. زیست

 و ریپورطاه

 (1390) نشوی

 هووای سووکونتگاه کالبوودی توسووعه

 پایدار توسعه رویکرد با روستایی

کوارکردی منواطق روسوتایی،     -به این نتیجه رسیدند که با توجه بوه مشوکال  سواختاری   

هایی نظیر فشور،   های روستایی با شد  ضع  متفاو  با چالم همننان توسعه سکونتگاه

ی و تخلیه روستاها، غفلت از مودیریت کالبودی و   های روستای نابرابری درآمدی، مهاجر 

های پایدار  رو است و بنابراین ارتباط بین رویکرد های روستایی روبه فضایی زیاد سکونتگاه

 و توسعه کالبدی بسیار کمرنگ است.

محمدی و 

همکاران 

(1391) 

تبین آثار اجرای طرح هادی بر بهبود 

کیفیت زنودگی در نوواحی روسوتایی    

ردی: دهسووتان کرانووی، )مطالعووه مووو

 شهرستان بیجار(

 محیطوی،  ابعواد  در دارد ولوی  کالبودی  ابعواد  بور  معناداری و مثبت آثار هادی طرح اجرای

 نداشته است. چندانی موفشیت اقتصادی و اجتماعی

 و رضایی

آمشانی  شوکتی

(1393) 

شناسایی و تحلیل آثار اجورای طورح   

هادی روستایی در منواطق روسوتایی   

: مطالعووه موووردی) وشهرسووتان اسووک

 (روستایی سرین دیزج

درصود(،   25/20فیزیکوی )بوا واریوانس     - پونج عامول کالبودی   به این نتیجه رسیدند کوه  

درصد(، اقتصادی )بوا   42/14درصد(، بهداشتی )با واریانس  63/19اجتماعی )با واریانس 

 79/69درصود( در مجمووع    86/4محیطی )با واریوانس   درصد( و زیست 63/10واریانس 

کردنود و   تبیین میدر روستایی سرین دیزج  رااجرای طرح هادی درصد واریانس کل آثار 

 بیشترین میزان اولویت را داشتند. ترتیب زیرساختی و اجتماعی به - دو عامل کالبدی

 با استفاده از منابع در دسترس 1393منبع، نگارنگان، 
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اجتمواعی   - بر آثار اقتصوادی   ها، ستایی و ارزیابی آثار آنهای هادی رو شده درباره طرح در بیشتر مطالعا  انجام

با رویکرد نظری کیفیت زندگی تأکید شده است؛ در حالی که تغییر در کیفیت زنودگی روسوتاییان، اثور بلندمودتی از     

هوای روسوتایی از    های هادی در محویط  مد  اجرای طرح های هادی روستایی است و موفشیت آن به آثار کوتاه طرح

های زیست انسانی وابسته است. بنوابراین متناسوب بوا اهوداف      تناسب با استانداردها و حداقل قابلیت سکونت،  نظر

هوای   پذیر و سرزندگی روستایی یکی از آثار اجرای طرح های هادی روستایی، ایجاد محیط زیست اصلی اجرای طرح

پذیری جواموع روسوتایی    ایی بر زیستهای هادی روست هادی است و هدف پژوهم حاضر بررسی آثار اجرای طرح

در محدوده دو دهستان گیلوان و چورزق )شهرستان ابهر( است. طی چند دهه گذشته، سازمان بنیاد مسوکن انشوالب   

هوا از نظور    هادی متعددی را در روستاهای شهرستان ابهر اجورا کورده اسوت کوه ارزیوابی آثوار آن       های  اسالمی طرح

 ی روستاها ضروری است.پذیر تأثیرگذاری بر سطح زیست

 زیر است:  گویی به فرضیه و پرسم مطالعه حاضر در پی پاسخ

شده رابطه  پذیری مناطق روستایی در محدوده مطالعه های هادی و زیست رسد بین اجرای طرح به نظر می فرضیه:

 معناداری وجود دارد.

 شده در پی داشته باشد؟ طالعهپذیری روستاها را در محدوده م های هادی چشدر زیست اجرای طرحپرسش: 

 

 مبانی نظری

پذیری، مفهومی کلی است که با برخی مفاهیم و اصطالحا  دیگر همنوون پایوداری، کیفیوت زنودگی و      زیست

پذیری در جوامع  . اگرچه تعری  زیست(Norris and Pittman, 2000)های سالم مرتبط است  کیفیت مکان و اجتماع

هوا و معیارهوای سونجم بوومی      ریوزی اجتمواعی بورای ایجواد تعریو       ف برناموه گوناگون متفاو  اسوت، از اهودا  

های مشوترکی اسوتفاده    پذیری غالباً برای تعری  ابعاد مختل  اجتماع و تجربه شود. زیست پذیری استفاده می زیست

انی مشخصوی  کند و آن را در ظرف زمانی و مک دهند و بر تجربه انسان از مکان تمرکز می شود که آن را شکل می می

پوذیر، راهنموایی   های زیستاجتماع (. در همین رابطه، در کتاب 80: 1391گیرد )خراسانی و همکاران،  در نظر می

پذیر، اجتماعی است که مسکن مناسب، خودما  و   پذیری چنین تعری  شده است: اجتماع زیست ، زیستارزیابی

ش و تنوع فرهنگی برای آن فراهم شده باشد. این شورایط،  نشل کافی، آموز و های حمل های اجتماعی و گزینه حمایت

 . (AARP, 2005: 2)کند استشالل فردی و مشارکت مدنی و اجتماعی ساکنان را فراهم می

پذیری مفهومی است که از درهوم تنیودگی ابعواد اقتصوادی، اجتمواعی و محیطوی تشوکیل         بر اساس این، زیست

ای از روابط بین معیارهای مربووط بوه    شدن آن، شبکه گرایانه شدن و تشلیل بعدی  شود و باید برای پیشگیری از تک می

ها بدون توجه به دانم و فرهنوگ محلوی    پذیری مکان پذیری در نظر گرفته شود. سنجم قلمروهای گوناگون زیست

 ود:ش زیست تشسیم می پذیری به سه بعد مرتبط اقتصاد، اجتماع و محیط پذیر نیست و بنابراین، زیست امکان

کننده مشاغل و درآمد است و در سالمتی مردم )ازجمله یافتن خوراک، پوشاک و مسکن( و تأمین  تأمین اقتصاد:

نیازهای سطوح باالتر مانند آموزش، بهداشت و تفریح نشم حیاتی دارد و در عوین حوال، اسوتفاده اقتصواد از منوابع      



 

 81/  یجوامع محل یریپذ ستیبر ز ییروستا یهاد یها طرح یآثار اجرا یبررس

هوای حوال و آینوده اطمینوان حاصول       کافی برای نسل زیست باید به نحوی باشد که از وجود منابع موجود در محیط

 شود. 

محیطوی   : این عامل به عدالت وابسته است و به توزیع اجتماع و فضای منابع اقتصادی و زیستبهزیستی اجتماع

های برابر از اجزای مهوم   شود. آزادی فردی و فرصت های حکومتی و شهروندان توجه می به نحو عادالنه بین سیستم

 نده بهزیستی اجتماع هستند.کن فراهم

زیرساختی است که شامل منابع طبیعی، ظرفیت دفع زباله و ارتبواط بوین انسوان و محویط طبیعوی       زیست: محیط

سرعت دچار اضمحالل شوند کوه   های انسانی ممکن است به است. اگر کارکرد هر یک از آنها مختل شود، سکونتگاه

 محیطی.  ضاد اجتماعی و افزایم معضال  بهداشتی زیستتبعا  آن عبارتند از: کاهم جمعیت، فشر، ت

شووند   وری اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفاظوت محیطوی دنبوال موی     گانه طالیی، اهدافی مانند بهره در این سه

 (.1 )شکل (87: 1391)خراسانی و همکاران، 

  
 (86: 1391)اقتباس از خراسانی و همکاران، پذیری،  چرخه اصول زیست: 1 -شکل

 

پذیری دو رو دارد، یک روی آن معیشوت و روی   ، سکه زیستپذیر شهرهای زیست به گفته اوانس در کتاب 

شناختی است. معیشت به معنای موقعیت شغلی و شرایط زندگی است که به اندازه کافی سوکونتگاه   دوم پایداری بوم

پردازد؛ چناننوه منوابع تولیود کوار و مسوکن       شناختی به حفظ منابع محیطی می کنند و پایداری بوم پذیر می را زیست

گیورد   پذیر شکل نموی  شود و سکونتگاه زیست شکلی تأمین شوند که محیط تخریب شود، مشکل معیشت حل نمی به

(Cedar Hill Municipality: 2008, 1-5)جملوه  از هوا  عرصه همه پذیری در های زیست برنامه . بر اساس این، امروزه 

 پوذیرش  صحیح بورای  های آموزش و سازی آگاه با را روستاها هستند و معموالً ضروری امری روستاها پایدار توسعه

پذیری و توسعه پایدار، رابطه متشابلی با  کنند. بنابراین، زیست می محیطی آماده اجتماعی و زیست - تغییرا  اقتصادی

هوای زنودگی در    ها و محول  کونتگاهپذیری س شود. زیست یکدیگر دارند که افزایم یکی به افزایم دیگری منجر می
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های مختل ، متفاو  است، هرچند نکته مهم و هدف   های دارای فرهنگ های گوناگون و در اجتماع شرایط و محیط

پذیر برای انسان در مکان و دوره زمانی معین اسوت. از ایون رو، در شورایط زموانی      های سکونت نهایی، ایجاد محیط

پذیرسازی روستاها از جنبه ایجواد شورایط مناسوب بورای زنودگی مطلووب و        زیستهای روستایی،  موجود در مکان

 مهاجر  روستایی بسیار ضروری است.استاندارد و جلوگیری از تخریب روستاها و 

های اخیر، نهادهای مختلفی مانند بنیاد مسکن انشالب اسالمی به  ویژه در سال پس از انشالب اسالمی در ایران و به

کنند محیط مناسب و دلپوذیری   اند و تالش می ای داشته جانبه ان و عمران روستایی توجه بیشتر و همهجوامع روستایی

برای اهالی روستا فراهم کنند توا عودالت اجتمواعی و توزیوع برابور امکانوا  تحشوق یابنود و بوا ایجواد رغبوت، از            

ان در چنود سوال اخیور، جلووگیری     ترین مشکال  و معضال  ایر های روستاییان به شهرها، یکی از بزرگ مهاجر 

های عمومی در روستاها ظرفیت و قابلیوت الزم را بورای پاسوخگویی بوه نیازهوای زنودگی و         فضاها و کاربری شود.

( و از این رو، تهیوه و اجورای   154: 1389حسینی و درگاهی،  ویژه نسل جوان ندارند )ملک های روستاییان به دغدغه

 هوای روسوتاییان   پذیرسازی و پاسخگویی بوه دغدغوه   ابزارهای مناسب برای زیستهای هادی روستایی یکی از  طرح

 هوای  طورح  بررسوی  نحووه  ناموه  آیوین  اساس کند. بر می بازی روستا پیشرفت و پایدار توسعه است و نشم مهمی در

 ئوت هی 12/10/78مصووب   کشور معماری و شهرسازی مشررا  و ملی و ای منطشه ای، محلی، ناحیه عمران و توسعه

 مکوان  و میوزان  موجوود،  بافوت  اصوالح  و سواماندهی  ضومن  است کوه  روستایی طرحی هادی طرح وزیران، محترم

 و تأسیسوا   کشواورزی،  تجاری، ازجمله مسکونی، عملکردهای مختل  برای زمین از استفاده نحوه و آتی گسترش

 و فضوا  دهوی  سوامان  هوای  حطور  مصووبا   در قالوب  موورد  حسب بر را روستایی عمومی های نیازمندی و تجهیزا 

 کند. تعیین می ای ناحیه جامع طرح یا روستایی های سکونتگاه

هوای الزم   کردن زمینوه  های هادی روستایی عبارتند از: فراهم شده، برخی اهداف طرح های گفته با توجه به تعری 

کردن  دی روستاها، فراهمبرای بهبود محیط سکونتگاه و ایجاد خدما  زیستی، محیطی و عمومی، هدایت توسعه کالب

(. بر اساس 578: 1387ها،  ها و دهیاری های عمران و توسعه روستا و تأمین عادالنه امکانا  )سازمان شهرداری زمینه

های مختل   ها و دیدگاه شود که در میان نظریه مرور ادبیا  نظری در حوزه مطالعا  روستایی مشخص میاین و با 

ها توجه شوده اسوت: دیودگاه اکولوژیوک،      ادی، به چهار دیدگاه بیم از سایر نظریههای ه شده در حوزه طرح مطرح

آموار و صومیمی شوارمی،    دیدگاه کالبدی )فیزیکی(، دیدگاه مرکزیت یا بررسی مناسبا  بیرونی و دیدگاه کارکردی )

1388 :44  .) 

هوای الزم بورای    ها و زیرسواخت کردن بستر بر اساس دیدگاه کالبدی، منابع طبیعی و انسانی بدون تجهیز و فراهم

شووند؛ ایون    ها، عاملی در فرایند توسوعه نیسوتند و یوا در فراینودهای توسوعه روسوتایی اسوتفاده نموی         استفاده از آن

کوردن   ای بور توسوعه منوابع انسوانی و فوراهم      شوند که تأثیر دوگانه های عمران روستایی می ها شامل طرح زیرساخت

کوردن بسوتر الزم بورای تسوهیل تولیود اقتصوادی و        ی آن از یک سوو و فوراهم  فضای مناسب برای جذب و نگهدار

نتایج مطالعوا  متعودد در ایون     (.147: 1388ای از سوی دیگر دارند )پژوهشکده سوانح طبیعی،  های توسعه فعالیت

هوای توسوعه    کالبدی، سایر جنبوه  - های هادی روستایی، افزون بر ابعاد فیزیکی دهند که اجرای طرح زمینه نشان می
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دهود و آثوار متعوددی روی     شعاع خود قرار موی  محیطی و ... را نیز تحت روستایی اعم از اقتصادی، اجتماعی، زیست

های روستایی تأثیر گذاشته است. دیدگاه اکولوژیوک بور حفوظ و تشویوت      ها داشته که بر شرایط زیست در محیط آن

هوای مختلو  گیواهی و     های ژنتیکی گونه گاه ا روستاها، ذخیرهکند زیر های روستایی تأکید می منابع طبیعی در محیط

آیود کوه حفوظ آن، ضورورتی      شمار موی   جانوری هستند و منابع طبیعی موجود در آنها، منبع اساسی و اولیه تولید به

هوای   هوای مختلو  بوا محویط     هستند که از جنبه  های بازی اساسی است. بر اساس دیدگاه مرکزیت، روستاها سیستم

های متعددی با یکدیگر دارند که نیازمنود   ونی )روستاهای پیرامون و شهرها( ارتباط دارند و اثرگذاری و اثرپذیریبیر

بودن روستاها و توجه به تشویوت آن   ها هستند. در دیدگاه کارکردی، بیشتر بر چندکارکردی ها و طرح در برنامه  توجه

 هستند.   زمان محل فعالیت و زندگی ه روستاها همطوری ک شود به های هادی روستایی تأکید می در طرح

هوای   های هادی روستایی را تنها بر اساس یک دیدگاه تهیه کرد و برای ایجاد محویط  توان طرح به این ترتیب نمی

های چهارگانه ضروری است تا روستاها از نظر اقتصوادی، اجتمواعی،    زمان به دیدگاه پذیر، توجه هم روستایی زیست

 هوا  آن کالبدی های هادی روستایی، ابعاد پذیر شوند. هرچند در واقعیت میدانی اجرای طرح محیطی زیستکالبدی و 

 ازجملوه  روسوتاها  در ... و عموومی  رفواهی  و زیربنایی و تجهیزا  تأسیسا  زمین، کاربری دارند و ای ویژه اهمیت

(، ازجمله این آثوار، بررسوی تغییورا     22 :1375 شوند )مطیعی لنگرودی، کالبدی برشمرده می ریزی برنامه های مشوله

اجتماعی در زمینه و بهبود کیفیت زندگی در میان جوامع انسوانی، اسوتانداردبودن محول زنودگی از نظور بهداشوت،       

هوای اجتمواعی و اقتصوادی و فیزیکوی محول       اشتغال، محیط زیست و کالبد هستند و از این رو، رضایت از ویژگوی 

  .(Sirgy and Cornwell, 2008: 154) و کیفیت زندگی افراد تاثیرگذار هستندزندگی بر رضایت از زندگی 

دهند که این طرح در سطح کالبدی به  شده درباره میزان اثربخشی طرح هادی نشان می های مشدماتی انجام بررسی

رکت هوای سوطحی و فاضوالب، روحیوه همکواری و مشوا       بهبود دفع بهداشتی زباله و پسماندهای خانگی، دفوع آب 

شده  ریزی های زیست و فعالیت، گسترش موزون و برنامه ویژه بین عرصه روستاییان، دسترسی و ارتباطا  فیزیکی به

گوذاری،   های اقتصادی نظیر نور  سورمایه   ها( و ... منجر شده و کیفیت شاخص بافت روستا و توزیع مناسب کاربری

تور کورده اسوت )عزیزپوور و      گذشوته بیشوتر و مطلووب   نر  درآمد و نر  اشتغال را در روستاهای کشور نسبت بوه  

ورزشی در روستا ماننود   - گسترش فضاهای تفریحیهای هادی عبارتند از:  (. از دیگر آثار طرح73: 1390همکاران، 

های ورزشی و ...؛ افزایم ارتباطا  و بهبود دسترسی روستاییان به سایر مناطق؛ بهبود دسترسی  ساخت پارک، مکان

به خدما  اداری، آموزشی، انتظوامی و ...؛ کیفیوت دسترسوی بوه خودما  فرهنگوی، آموزشوی و کیفوی؛         روستاییان 

. نتوایج  و ... (کشوی، تلفون ثابوت، مخوابرا      آب آشامیدنی، برق، گاز لولوه ) دسترسی به خدما  زیربنایی و عمومی

و کیفیت زندگی افوراد و  های برخی پژوهشگران رابطه مثبت بین خدما  )مسکن، حمل و نشل و بهداشت(  پژوهم

؛ در هموین  (Epley and Menon, 2008: 47)دهنود   بهبودیافتن کیفیت زندگی افراد با افزایم خدما  را نشوان موی  

 زندگی کیفیت اصلی بعد دو و هم موازا  به را سرزندگی و سالمتی است که کرده ارائه ( الگویی2000ریم )رابطه، 

 کیفیوت ) اجتمواعی  محیط و (سکونت محل و فیزیکی های ویژگی محیطی، تکیفی) فیزیکی محیط و گیرد می نظر در

هستند  سرزندگی و سالمتی بعد دو زیرمجموعه (محلی محیط کیفیت و فردی های ویژگی و زندگی شیوه اجتماعی،
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ده، (، بیان کردند که هفت قلمرو شامل روابط با خوانوا 2001(. هاگرتی و همکاران )76: 1390)افتخاری و همکاران، 

بهزیستی عاطفی، بهزیستی مادی، سالمت، کار و فعالیت مولد، احساس بخشی از اجتماع بوودن و امنیوت شخصوی،    

 و جغرافیودانان  این قلمروهوا،  بر افزون(. 41: 1389دهند )رضوانی و همکاران،  خوبی پوشم می فضایی کیفیت را به

 و سوالم  هوای  خانوه  سوالم،  روسوتاهای  همنون مطلوبکیفیت  دارای و مطلوب های مکان و ها محیط به ریزان برنامه

 از هوا  گروه و افراد نارضایتی یا ادراک رضایت و انسانی نیازهای شدن اند که برآورده پرداخته روستایی های بوم زیست

 (.71-72: 1390هسوتند )افتخواری و همکواران،     هوا  آن هوای  اشوتراک  ها از وجوه  سکونتگاه در زندگی مختل  ابعاد

 مهمی موضوع روستایی نواحی توسعه فرایند در هادی های طرح کالبدی و اجتماعی اقتصادی، آثار ارزشیابی بنابراین

هوای هوادی    چکیده آثار اجرای طرح .پذیری مناطق روستایی دارد است که نشم مؤثری بر فضاهای کالبدی و زیست

 شود. مشاهده می (2)پذیری روستاها در ابعاد مختل  در شکل  بر زیست

 
 (1393های پژوهم،  )منبع: یافتهپذیری روستاها  های هادی بر زیست آثار اجرای طرح: 2 -لشک
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هوای هوادی    ( که دیدگاه پایه است به ارزیوابی آثوار طورح   2000) 1در این مطالعه، بر اساس دیدگاه چالز الندری

پوذیری در   زندگی و زیسوت پذیری روستایی از لحاظ نظری پرداخته شده است. النودری بوه سور    روستایی بر زیست

 محیطی توجه کرده است.  پذیری اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست  قالب چهار رویکرد زیست

 پذیری انواع سرزندگی و زیست :2 -جدول

سوطوح اشوتغال، درآمود خوالص و اسوتانداردهای زنودگی موردم در منطشوه          :سرزندگی اقتصاادی  -1

 سرزندگی اقتصادی ،ییها، ارزش زمین و دارا فروش لکرد خردهعم ،، شمار سالیانه گردشگرانشده بررسی

 کنند. میارزیابی  را

ت
یس
و ز
ی 
دگ
رزن
 س
واع
ان

 
ی
ذیر
پ

 

پوووووذیری  زیسوووووت

خوداکتفایی بلندمد ، 

پایووداری، سووازگاری،  

پوووووذیر و  انطبووووواق

 خوداحیایی

سووورزندگی سوووطوح  

فعالیوووت، اسوووتفاده و 

مشووارکت، تعووامال ، 

ارتباطا ، مبوادال  و  

ح معوووامال  و سوووطو

نموووایم )چگوووونگی 

هووا و  تظوواهر فعالیووت

تعوووامال  در جهوووان 

 بیرونی(

ها و تعامال  اجتماعی به عالوه ماهیت ارتباطا  اجتماعی ایون   : سطوح فعالیتسرزندگی اجتماعی -2

پذیر از نظر اجتمواعی بوه واسوطه سوطوح پوایین محرومیوت،        سنجند. شهر سرزنده و زیست عامل را می

های اجتماعی، روحیه جمعی و غرور مدنی،  تباطا  خوب و پویایی میان الیهپیوستگی اجتماعی قوی، ار

 شود. های زندگی، روابط موزون و جامعه شهری با طراو  توصی  می دامنه وسیعی از شیوه

در برگیرنده دو جنبه است: جنبه نخست، پایوداری اکولووژیکی   پذیری محیطی،  سرزندگی و زیست -3

لودگی هوا و صو ، دفع مواد زاید و فاضالب، انبوهی ترافیوک و فضواهای سوبز    که با متغیرهایی نظیر آ

رابطه دارد و جنبه دوم، طراحی است که متغیرهایی مانند خوانایی، حس مکان، نمابر معمارانه، اتصوال و  

هایی مختل  شهر، کیفیت روشنایی و تا چوه حود دوسوتانه، امون و بوه لحواظ روانشناسوی         ارتباط بخم

 گیرد. ی بودن محیط شهری را در بر میشدن نزدیک

بشا، احترام و تحلیول از شوهر و مردموانم، هویوت، خواطرا ،       پذیری فرهنگی، سرزندگی و زیست -4

هوای بیوانگر ماهیوت     های اجتماعی، تولید، توزیع و مصرف محصوال  دست بشور و نشوان   سنت، جشن

 گیرد. متمایز شهر را در برمی

 Landry, 2000: 4منبع: 

 

محیطی بورای   اجتماعی و زیست های توسعه اقتصادی،  کردن زمینه های هادی روستایی از راه فراهم بنابراین، طرح

هوای مناسوبی بورای زنودگی اجتمواعی، ارتبواط و گفتگوو، احسواس هویوت، زیبوا،            روستاییان، روستاها را به مکوان 

 کنند.   پذیر و قابل زندگی تبدیل می بخم و زیست آرامم

 شده سی و منطقه مطالعهشنا روش

های توصیفی و تحلیلی اسوت.   پژوهم حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش در گروه پژوهم

ناموه و روش   هوا از طریوق پرسوم    آوری داده روش پژوهم در مطالعه حاضر بر اسواس مطالعوا  میودانی و جموع    

نامه مطابق طیو  لیکور     متغیر تهیه و تدوین پرسم 41بعد و  6بررسی این موضوع در گیری تصادفی است.  نمونه

 (.  3انجام شد )جدول

 

 

                                                 
1 Landry. Charles 
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 های پژوهش ابعاد و شاخص :3 -جدول

 شاخص بعد شاخص بعد

ت
یس
ز

 
ی
صاد
 اقت
ی
ذیر
پ

 

 بخشی شغلی در روستا ایجاد تنوع 

 های شغلی جدید ایجاد فرصت 

گوذاری در روسوتا    ایجاد انگیوزه سورمایه   

 .()کارگاه تولیدی، تعمیرگاه و ..

ت
یس
ز

 
تی
اخ
رس
 زی
ی
ذیر
پ

 

نشل عمومی روستا با روسوتاها و شوهرهای    و توسعه حمل 

 اطراف

توسعه امکانا  و خدما  زیرساختی )آب ، بورق، گواز،    

 تلفن و ...(

 ایجاد امکانا  ورزشی)سالن ورزشی، زمین چمن و ...( 

ت
یس
ز

 
عی
ما
جت
ی ا
ذیر
پ

 

افزایم رضایتمندی از خدما  آموزشوی   

 )سطوح مختل (

رضووایتمندی از خانووه بهداشووت  ایجوواد  

 روستا

 تشویت پیوندها و روابط اجتماعی 

 جذب و نگهداشت جمعیت روستایی 

 های مهاجر  روستایی کاهم انگیزه 

 تمایل به ماندگاری در روستا 

 آرایم مکانی در روستا 

 ایجاد سرزندگی اجتماعی در روستا 

 ایجاد احساس آرامم در روستا 

تایی هوای نواامن روسو    از بین بردن محیط 

 ها(  های باریک و خرابه )کوچه

ت
یس
ز

 
ی
بد
کال
ی 
ذیر
پ

 

سووازی و بهسووازی مسووکن روسووتایی   کمووک بووه مشوواوم 

 )استحکام مسکن(

های الزم بورای سواخت مسوکن مناسوب و      ایجاد فرصت 

 استاندارد )رعایت ضوابط فنی(

آمد  و کننده رفت روهای مناسب و جدید تسهیل ایجاد پیاده 

 در روستا )سهولت دسترسی(

 وسعه معابر قدیمی روستات 

 ایجاد پوشم مناسب برای معابر 

 دار جلوگیری از ساخت خانه در اراضی خطرناک و شیب 

 طور بهینه ها به کردن کاربری مشخص 

 های غیرضروری جلوگیری از تغییر کاربری 

 تشویت روشنایی روستا در شب 

 زیباسازی کالبدی در روستا 

 حفظ بافت باارزش روستایی 

هوای روسوتایی در    پوذیری سوکونتگاه   کاهم سطح آسیب 

 برابر مخاطرا  احتمالی )زلزله، سیل و ...(

آوری و دفن زباله )سطل زباله و محل  ایجاد سیستم جمع 

 دفن زباله و ...(

 های سطحی آوری آب ایجاد سیستم جمع 

ت
یس
ز

 
گی
رهن
ی ف
ذیر
پ

 

هوای بوازی    ها، محول  ایجاد فضای تفریحی )پارک 

 کودکان و ...(

هووای  هووای نمووادین روسووتا )خانووه حفووظ ارزش 

 تاریخی مهم، مسجد و ...(

 احساس هویت در روستاییان 

 دسترسی به امکانا  فرهنگی)کتابخانه، مسجد و ...(

ت
یس
ز

 
طی
حی
ی م
ذیر
پ

 

 ایجاد فضای سبز 

 دفع زباله و کاهم آلودگی روستا 

 اندازهای طبیعی حفظ چشم 

 نظافت و پاکیزگی محیط روستا 

 ریب مراتعجلوگیری از تخ 

 جلوگیری از قطع درختان 

 1390؛ عزیزپور و همکاران، 1393؛ رضایی و شوکتی آمشانی،1391؛ پورطاهری و همکاران، 1392؛ خراسانی و رضوانی، 1391منبع: خراسانی و همکاران، 
 

 پژوهم حاضر در سطح دو دهستان گیلوان و چورزق انتخاب شد. از بوین روسوتاهای موجوود در    آماری جامعه

عنووان نمونوه انتخواب شودند؛      اند بوه  های هادی تهیه و اجرا شده ها طرح نشطه روستایی که در آن 16، ها این دهستان

 سرشوماری  بر اسواس  سال است. تعداد خانوار این روستاها 10گذرد بیم از  مد  زمانی که از اجرای این طرح می

شوکل   شدند کوه بوه   انتخاب نمونه حجم نفر 141 عدادکوکران، ت فرمول و با است خانوار 3404 بیم از ،1390 سال
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شوده در   ناموه، از مطالعوا  انجوام    ها و پرسوم  روایی صوری شاخص تصادفی بین مردم روستاها توزیع شده بودند.

گذشته درباره موضوع استخراج و از طریق پانل تخصصی متشکل از دانشگاهیان )مطالعا  روستایی( و کارشناسوان  

 KMOنامه از آزمون  ناسان فنی طرح هادی( تأیید شد. از سوی دیگر، برای سنجم روایی پرسمبنیاد مسکن )کارش

 .(4 حاصل شد )جدول 318/1044و میزان بارتلت با مشدار  464/0با مشدار  KMOو بارتلت استفاده شد و 

 نامه مقدار روایی ابعاد پرسش: 4 -جدول

 مقدار روایی ها مؤلفه ها تعداد گویه عنوان

 41 های هادی روستایی پذیری طرح اد زیستابع

kmo 464/0 

 318/1044 بارتلت

 820 درجه آزادی

 000/0 رابطه معناداری

 1393های پژوهم،  منبع: یافته
 

 نفری اسوتفاده شود و مشودار    34نامه، از روش آلفای کرونبا  در جامعه آماری  برای سنجم میزان پایایی پرسم

آوری اطالعوا  و پوردازش    پوس از جموع  . ها برای انجام پژوهم را نشان داد بودن داده خمب ، رضایت730/0آلفای 

شده تحلیل شدند. بورای تجزیوه و تحلیول     ها در سطح منطشه مطالعه داده ،SPSSافزاری مانند  های نرم ها در محیط آن

برای بررسوی اینکوه کودام روسوتاهای     متغیره( و  ای و رگرسیون چند نمونه تک tها از آماره توصیفی و استنباطی ) داده

 پذیری بیشتری دارد از مدل وایکور استفاده شد.  منطشه به لحاظ توزیع فضایی از آثار اجرای طرح هادی، زیست

 های توصیفی ویژگی

درصود در گوروه    6/43درصد مرد بودنود،   7/65نفر پاسخگو،  141از عبارتند از:  ی توصیفی پاسخگویانها یافته

درصد مسکن شخصی  3/86درصد متأهل بودند،  70درصد سواد راهنمایی داشتند، 9/47قرار داشتند،  30تا  21سنی 

 نفری داشتند. 4تا  3درصد خانوار بین  7/59و 

 اطالعات توصیفی پاسخگویان: 5 -جدول

 درصد فراوانی اطالعات توصیفی

 7/65 141 پاسخگویان مرد

 6/43 141 30تا  21سن بین 

 9/47 141 ی(سواد )راهنمای

 70/0 141 متأهل

 3/86 141 مسکن شخصی

 7/59 141 (4تا  3تعداد خانوار )بین 

 1393پژوهم،  های منبع: یافته

روسوتاییان از ابعواد اقتصوادی، اجتمواعی، فرهنگوی،       پوذیری جامعوه   های هادی بر زیست برای بررسی آثار طرح

بر اساس نظرسنجی از روستاییان اسوتفاده شود. از ایون     پذیری بر محیط روستا زیرساختی، کالبدی و محیطی زیست

هوای هوادی بور     وضوعیت اثرگوذاری طورح   شوده بررسوی شودند.     هوای مطورح   های توصیفی پرسم رو، ابتدا ویژگی
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های گیلووان و چوورزق    سکونتگاه روستاهای دهستان 16متغیر و  41بعد،  6پذیری مناطق روستایی در سطح  زیست

( 3ای، عودد )  نمونوه  توک  t(. بر اساس آزموون  6ها کم است )جدول  آثار طرح هادی در آن دهد که میانگین نشان می

پذیری مناطق روستایی مشایسه شد. با توجه بوه نتوایج    ها با میانگین آثار طرح هادی بر زیست عنوان میانه نظر پاسخ  به

وجود دارد. بنابراین، بر اساس نتوایج  شود که بین آثار طرح هادی و تفاو  از حد مطلوبیت، رابطه منفی  مالحظه می

پذیری مناطق روستایی در دو دهستان در حد کمتر از  حاصل از آزمون سطح همه متغیرها، آثار طرح هادی بر زیست

 متوسط ارزیابی شد ولی رابطه معناداری بین همه متغیرها وجود داشت.

 شده در پژوهش ویژگی توصیفی متغیرهای استفاده: 6 -جدول

 متغیرها ابعاد
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 درصد 95

 بیشتر کمتر

ت
یس
ز

 
ی
صاد
 اقت
ی
ذیر
پ

 

 -78/0 -07/1 -929/0 000/0 140 -624/12 07/2 بخشی شغلی در روستا ایجاد تنوع

 -49/0 -77/0 -629/0 000/0 140 -108/9 37/2 های شغلی جدید ایجاد فرصت

 گذاری در روستا  ایجاد انگیزه سرمایه

 )کارگاه تولیدی، تعمیرگاه و ...(
51/2 647/6- 140 000/0 439/0- 64/0- 35/0- 

ت
یس
ز

 
عی
ما
جت
ی ا
ذیر
پ

 

 -32/0 -69/0 -507/0 000/0 140 -475/5 49/2 افزایم رضایتمندی از خدما  آموزشی )سطوح مختل (

 -34/0 -62/0 -479/0 000/0 140 -852/6 52/2 ز خانه بهداشت روستاایجاد رضایتمندی ا

 -37/0 -69/0 -529/0 000/0 140 -652/6 47/2 تشویت پیوندها و روابط اجتماعی

 -35/0 -68/0 -514/0 000/0 140 -042/6 49/2 جذب و نگهداشت جمعیت روستایی

 -39/0 -/73 -557/0 000/0 140 -420/6 44/2 های مهاجر  روستایی کاهم انگیزه

 -30/0 -68/0 -493/0 000/0 140 -139/5 51/2 تمایل به ماندگاری در روستا

 -23/0 -61/0 -421/0 000/0 140 -430/4 58/2 آرامم مکانی در روستا

 -18/0 -53/0 -357/0 000/0 140 -013/4 64/2 ایجاد سرزندگی اجتماعی در روستا

 -28/0 -60/0 -443/0 000/0 140 -449/5 56/2 وستاایجاد احساس خوشبختی در ر

 های ناامن روستایی  بردن محیط از بین

 ها( های باریک و خرابه )کوچه
64/2 063/4- 140 000/0 364/0- 54/0- 19/0- 

ت
یس
ز

 
نگ
ره
ی ف
ذیر
پ

 ی

 ایجاد فضای تفریحی 

 های بازی کودکان و ...( محلها،  )پارک
10/2 669/9- 140 000/0 900/0- 08/1- 72/0- 

 های نمادین روستا  حفظ ارزش

 های تاریخی مهم، مسجد و ...( )خانه
45/2 804/7- 140 000/0 550/0- 69/0- 41/0- 

 -30/0 -62/0 -457/0 000/0 140 -577/5 54/2 افزایم احساس هویت در روستاییان

  افزایم دسترسی به امکانا  فرهنگی

 )کتابخانه، مسجد و ...(
19/2 293/11- 140 000/0 814/0- 96/0- 67/0- 

ت
یس
ز

 
ی 
ذیر
پ

تی
اخ
رس
زی

 

نشل عمومی روستا با روستاها و شهرهای  و توسعه حمل

 اطراف
40/2 154/9- 140 000/0 600/0- 73/0- 47/0- 

 توسعه امکانا  و خدما  زیرساختی 

 )آب، برق، گاز، تلفن و ...(
61/2 240/5- 140 000/0 393/0- 54/0- 24/0- 
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 -37/0 -70/0 -536/0 000/0 140 -389/6 46/2 یجاد امکانا  ورزشی )سالن ورزشی، زمین چمن و ...(ا

ت
یس
ز

 
ی
بد
کال
ی 
ذیر
پ

 

سازی و بهسازی مسکن روستایی  کمک به مشاوم

 )استحکام مسکن(
49/2 393/5- 140 000/0 514/0- 70/- 33/0- 

های الزم برای ساخت مسکن مناسب و  ایجاد فرصت

 د )رعایت ضوابط فنی(استاندار
54/2 872/6- 140 000/0 464/0- 60/0- 33/0- 

آمد  و کننده رفت روهای مناسب و جدید تسهیل ایجاد پیاده

 داخل روستا )سهولت دسترسی(
44/2 841/6- 140 000/0 564/0- 73/0- 40/0- 

 -11/0 -55/0 -329/0 004/0 140 -917/2 67/2 توسعه معابر قدیمی روستا

 -18/0 -54/0 -357/0 000/0 140 -889/3 /64 د پوشم مناسب برای معابرایجا

 -12/0 -/50 -307/0 002/0 140 -232/3 69/2 دار جلوگیری از ساخت خانه در اراضی خطرناک و شیب

 -15/0 -54/0 -343/0 001/0 140 -511/3 66/2 های مختلط کاهم کاربری

 -01/0 -39/0 -193/0 039/0 140 -903/1 81/2 یضرور های غیر جلوگیری از تغییر کاربری

 -29/0 -66/0 -471/0 000/0 140 -031/5 53/2 تشویت روشنایی روستا در شب

 -06/0 -44/0 -250/0 012/0 140 -555/2 75/2 زیباسازی کالبدی در روستا

 -38/0 -72/0 -550/0 000/0 140 -293/6 45/2 حفظ بافت باارزش روستایی

 -21/0 -59/0 -400/0 000/0 140 -211/4 60/2 های روستایی ی آرامستانسامانده

های روستایی در  پذیری سکونتگاه کاهم سطح آسیب

 برابر مخاطرا  احتمالی )زلزله، سیل و ...(
64/2 842/3- 140 000/0 357/0- 54/0- 17/0- 

 آوری و دفن زباله  ایجاد سیستم جمع

 ...()سطل زباله، محل دفن زباله و 
73/2 181/3- 140 000/0 271/0- 44/0- 10/0- 

 -33/0 -64/0 -486/0 000/0 140 -160/6 51/2 های سطحی آوری آب ایجاد سیستم جمع

طی
حی
ر م
ذی
ت پ
یس
ز

 

 -53/0 -88/0 -707/0 000/0 140 -873/7 29/2 ایجاد فضای سبز

 -37/0 -66/0 -514/0 000/0 140 -070/7 49/2 دفع زباله و کاهم آلودگی روستا

 -44/0 -75/0 -593/0 000/0 140 -556/7 41/2 اندازهای طبیعی حفظ چشم

 -16/0 -/50 -329/0 000/0 140 -834/3 67/2 نظافت و پاکیزگی محیط روستا

 -29/0 -64/0 -464/0 000/0 140 -274/5 54/2 جلوگیری از تخریب مراتع

 -34/0 -70/0 -521/0 000/0 140 -630/5 48/2 جلوگیری از قطع درختان

 1393های پژوهم،  منبع: یافته

 

انود.   نداشوته  هوای روسوتایی   سوکونتگاه پوذیری   زیست مثبتی بر آثار های هادی طرح که دهد نشان می (7) جدول

، اجتماعی، فرهنگوی،  اقتصادی بعد 6در  پژوهمنظر دهای م گویه ها، طرحاین  اثرگذاریمیزان بررسی برای  ،بنابراین

ناموه   شده از طریق پرسم های گردآوری د. تحلیل دادهنبندی شد در روستا دسته محیطی و کالبدی ختی، زیستزیرسا

 ،ای نمونوه  توک  tاسواس آزموون    در روستاهای نمونه با استفاده از تحلیل میانگین عددی از دیودگاه پاسوخگویان بور   

 که بور  ابعادطیفی  هبا احتساب دامن ،. بنابرایندهد را نشان می هاروستاپذیری  زیست بر های هادی طرحثیر أبودن ت  کم

( ارزیابی شوده  3از شرایط مطلوب )کمتر  ابعاد همهدر نوسان است، این میزان برای  5تا  1اساس طی  لیکر  بین 

 معنادار است. کامالً ابعاد و تفاو  معناداری آن نیز برای همه
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 ی مناطق روستاییپذیر تفاوت معناداری از حد مطلوب در زیست: 7 -جدول

 3 =شده مطلوبیت عددی آزمون
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 درصد 95فاصله اطمینان 

 بیشتر کمتر

 -596/0 -769/0 -683/0 000/0 140 -633/16 316/2 پذیری اقتصادی زیست

 -414/0 -518/0 -466/0 000/0 140 -727/17 533/2 پذیری اجتماعی زیست

 -593/0 -767/0 -680/0 000/0 140 -471/15 319/2 یپذیری فرهنگ زیست

 -423/0 -596/0 -509/0 000/0 140 -652/11 490/2 پذیری زیرساختی زیست

 -342/0 -438/0 -390/0 000/0 140 -990/15 609/2 پذیری کالبدی زیست

 -452/0 -590/0 -521/0 000/0 140 -850/14 478/2 زیست پذیر محیطی

 1393های پژوهم،  منبع: یافته

پذیری ناشی از اجرای طرح هادی بین جامعوه روسوتایی از الگووی رگرسویونی چنودمتغیره       برای تبیین سطح زیست

 پذیری ناشی از اجرای طرح هادی، متغیر مستشل و میزان رضایتمندی از اجرای طرح هادی، متغیور  استفاده شد که زیست

دهند که اجرای طورح هوادی روسوتایی بوا      وابسته است. در مرحله اول، نتایج بررسی الگوی برازش رگرسیونی نشان می

درصود   4/85دهد که  شده نشان می همبستگی دارد. همننین، ضریب تعیین تعدیل 928/0پذیری  گانه زیست عوامل شم

 (.8گانه تبیین شده است )جدول  رهای شمپذیری روستاها از طریق ترکیب خطی متغی تغییرا  میزان زیست

 های هادی پذیری روستاییان از رضایتمندی از اجرای طرح تحلیل رگرسیون سطح زیست: 8 -جدول

 اشتباه معیار شده ضریب تعیین تصحیح ضریب تعیین ضریب همبستگی چندگانه

928/0 861/0 854/0 10109/0 

 1393های پژوهم،  منبع: یافته

پوذیری روسوتاییان از    ی رگرسیونی چندگانه توأم، نشم عوامل و ابعاد تأثیرگذار بر میزان زیسوت همننین با الگو

گانوه   دهنود کوه هموه ابعواد شوم      های هادی و توسعه آن در روستاهای نمونه مشخص شد. نتایج نشان می آثار طرح

 (.9ل محیطی معنادار هستند )جدو اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی، کالبدی و زیست

 پذیری مناطق روستایی و رضایتمندی میزان زیستخطی بین  همبتنی بر وجود رابط رگرسیونتحلیل : 9 -جدول

 های هادی  از اجرای طرح

 سطح معناداری آماره آزمون  F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات ها مؤلفه

 000/0 003/137 400/1 6 400/8 اثر رگرسیونی

   010/0 133 359/1 باقیمانده

    139 759/9  کل

 1393های پژوهم،  منبع: یافته

کالبودی، بیشوترین میوزان توأثیر      شده، بعود زیسوت   بررسی بعد  کنند که از شم بیان می ß، مشادیر (10)در جدول 

هوای هوادی در روسوتاهای دارای طورح      ( را در اجورای طورح  172/0و بعد اقتصادی، کمترین میزان تأثیر )( 343/0)

 یادشده دارند.
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 های هادی پذیری مناطق روستایی و رضایتمندی از اجرای طرح بعد زیست ضرایب شدت روابط میان: 10 -جدول

 نام متغیر
 ضرایب استاندارد شده ضرایب غیر استاندارد

T داری سطح معنی 

B  خطایB  بتاß 

 758/0 309/0 - 095/0 029/0 عرض از مبداً

 000/0 644/4 172/0 024/0 109/0 پذیری اقتصادی زیست

 000/0 926/5 196/0 017/0 100/0 پذیری اجتماعی زیست

 000/0 532/5 212/0 020/0 109/0 یپذیری فرهنگ زیست

 000/0 3626/8 310/0 018/0 158/0 پذیری زیرساختی زیست

 000/0 407/8 343/0 037/0 315/0 پذیری کالبدی زیست

 000/0 034/6 228/0 032/0 194/0 پذیر محیطی زیست

 1393های پژوهم،  منبع: یافته

طور که در چارچوب نظری مطالعه نیز اشواره شود و نظور بوه غلبوه جنبوه کالبودی         بنابراین، با توجه به نتایج و همان

پذیری کالبدی و زیرساختی در رتبه باالتری نسبت به سایر ابعاد قورار دارد و   های هادی روستایی، اثرگذاری زیست طرح

هوای   پذیری کالبدی و زیرساختی روستاها مؤثر اسوت و آثوار آن بور سوایر جنبوه      های هادی بیشتر بر زیست اجرای طرح

 های بعدی قرار دارند. طی در رتبهمحی های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیست پذیری روستایی مانند جنبه زیست

ری روستاها، با الگوی چندشاخصه وایکور مناطق پذی های هادی روستایی بر زیست از نظر اثرگذاری اجرای طرح

بندی شدند؛ به این منظور،  پذیری اولویت گانه زیست های شم روستاهای نمونه از نظر میزان برخورداری از شاخص

 (.11ای میانگین گرفته و در ماتریس اولیه تنظیم شد )جدول  نامه های پرسم ابتدا از داده

 نامه شده در پرسش های استفاده اخصماتریس برگرفته از ش: 11 -جدول

 روستاها
پذیری  زیست

 اقتصادی

پذیری  زیست

 اجتماعی

پذیری  زیست

 یفرهنگ

پذیری  زیست

 زیرساختی

پذیری  زیست

 کالبدی

پذیری  زیست

 محیطی

 66/2 62/2 73/2 39/2 58/2 47/2 گیلوان

 44/2 52/2 33/2 27/2 32/2 22/2 هندی کندی جدید

 93/2 37/2 13/2 4/2 4/2 33/2 ماماالن

 49/2 56/2 34/2 31/2 55/2 25/2 گیالنکشه

 42/2 72/2 37/2 22/2 64/2 59/2 تسکین

 47/2 75/2 46/2 26/2 62/2 41/2 تشویر

 58/2 6/2 95/2 56/2 62/2 33/2 ارشت

 58/2 6/2 95/2 56/2 62/2 33/2 انذر جدید

 73/2 73/2 54/2 62/2 6/2 62/1 تازه کند

 31/2 43/2 28/2 2 38/2 52/2 جزال

 91/1 43/2 67/1 12/2 6/2 16/2 جورزگان

 48/2 89/2 88/2 44/2 62/2 37/2 جیا

 25/2 63/2 16/2 37/2 15/2 16/2 زاچکا ن

 33/2 6/2 33/2 75/1 3/2 2 شقاقی چورزق

 21/2 38/2 13/2 1/2 4/2 1/2 شیت

 45/2 58/2 57/2 21/2 52/2 38/2 گوهر
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نفور مودیر و کارشوناس بنیواد مسوکن و       17ای تودوین و از   نامه هر یک از معیارها، ابتدا پرسمبرای تعیین وزن 

 های هادی درباره اهمیت ابعاد )اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی، کالبودی و محیطوی(   مشاوران اجرای طرح

ای بورای   بع تووان رتبوه  ها در قالوب وزن متغیرهوا مشوخص شود. از توا      و میزان اهمیت آن پذیری نظرخواهی زیست

 (.12 کردن وزن ابعاد استفاده شد )جدول تعیین

 ای                    تابع توان رتبه

 ها ضریب وزن شاخص: 12 -جدول

 ها شاخص
پذیری  زیست

 اقتصادی

پذیری  زیست

 اجتماعی

پذیری  زیست

 یفرهنگ

پذیری  زیست

 زیرساختی

پذیری  زیست

 کالبدی

پذیری  زیست

 یطیمح

 16/0 25/0 20/0 15/0 13/0 11/0 ها وزن

 1393های پژوهم،  منبع: یافته

شوده در ابعواد )اقتصوادی، اجتمواعی،      توزیوع روسوتاها در شهرسوتان مطالعوه    تحلیل فضایی ، (13)مطابق جدول 

ان شوده نشو   پذیری، تفواو  معنوادار زیوادی را در محودوده مطالعوه      فرهنگی، زیرساختی، کالبدی و محیطی( زیست

بوه دلیول مشوارکت موردم در سوطوح       13/0ترتیب با میزان صوفر و   طوری که روستاهای جیا و تشویر به دهد؛ به می

روسوتایی را   مهواجر   های انگیزه های هادی، همکاری بیشتری در جامعه روستایی و کاهم مختل  و اجرای طرح

  بوه  79/0و  95/0اهای شیت و جورزگان با میوزان  هستند و روست  پذیری اند و دارای باالترین رتبه زیست فراهم کرده

هوای ارتبواطی و    نکوردن بوه زیرسواخت    تر از همه توجه وآمد و مهم های رفت نکردن به حوزه نفوذ، هزینه دلیل توجه

پذیری را بین روسوتاهای   ترین رتبه برخورداری از میزان زیست ای و فاصله زیاد نسبت به کانون دهستان، پایین جاده

 (.3 شده دارند )شکل مطالعه محدوده

 های روستایی ناشی از اجرای طرح هادی پذیری سکونتگاه های نهایی سطح زیست رتبه: 13 -جدول
 شقاقی چورزق گوهر تشویر تسکین گیالنکشه ماماالن هندی کندی جدید گیلوان روستاها

 62/0 45/0 13/0 34/0 49/0 47/0 63/0 26/0 رتبه

 شیت زاچکان جیا جورزگان جزال تازه کند انذر جدید ارشت روستاها

 95/0 61/0 0 31/0 79/0 30/0 29/0 29/0 رتبه

 1393های پژوهم،  منبع: یافته

 
 1393های پژوهم،  منبع: یافته پذیری ناشی از اجرای طرح هادی های روستایی از نظر سطح زیست بندی سکونتگاه رتبه: 3 -لشک



 

 93/  یجوامع محل یریپذ ستیبر ز ییروستا یهاد یها طرح یآثار اجرا یبررس

 گیری و پیشنهادها نتیجه

 داشوتن  عوواملی بورای   و هوا  زمینوه  طبیعتواً  و بخم است رضایت و مطلوب زندگی به دستیابی پی در انسانی هر

و  خوود  برای را درازمد  رفاه و آسایم ها، آن پایه انسان بر هستند تا پرمعنی الزم و بخم رضایت مطلوب، زندگی

 بورای  مناسوب  شورایط  یوا  ریپوذی  زیسوت بوا   نویسندگان برخی اعتشاد به که شرایط کند. این فراهم اجتماعم

کند که محل مناسبی برای زنودگی و کوار اسوت.     می اشاره عینی های ویژگی از ای مجموعه است به مترادف زندگی

ها بوه   های روستایی هستند. این طرح پذیری مناطق روستایی، آثار اجرای طرح بنابراین، یکی از عوامل مؤثر بر زیست

هوا در   ویوژه کالبودی آن   اقتصوادی و بوه   - راستای بهبود وضعیت اجتمواعی  در ها ودلیل توجه ویژه دولت به روستا

هایی با قابلیت زندگی شرافتمندانه، مناسوب و مشبوول تبودیل     های روستایی به مکان دستور کار قرار گرفتند تا محیط

ی بورای  هوای بسویار   های هادی روستایی در کشوور طوی چنود دهوه اخیور بوه توسوعه پوژوهم         شوند. اجرای طرح

( در مطالعه خود به ایون نتیجوه رسویدند کوه     1388آمار و صمیمی شارمی )بودن این علم منجر شده است:  کاربردی

سازی، دفع بهداشتی  ساز مسکن و معماری روستا برای بهسازی و مشاوم و های هادی از نظر نحوه ساخت اجرای طرح

( بوه ایون نتیجوه    1393رضایی و شوکتی آمشانی )وده است. نسب موفق ب  ها و دسترسی روستاییان به خدما  به زباله

درصد(، بهداشوتی   63/19درصد(، اجتماعی )با واریانس  25/20فیزیکی )با واریانس  - پنج عامل کالبدیرسیدند که 

درصود(، در   86/4محیطی )بوا واریوانس    درصد( و زیست 63/10درصد(، اقتصادی )با واریانس  42/14)با واریانس 

کننود. همننوین    را تبیوین موی  اجرای طرح هادی در روستای سرین دیزج درصد از واریانس کل اثر  79/69مجموع، 

 بور  معنواداری  و مثبت تأثیر هادی طرح ( در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که اجرای1391محمدی و همکاران )

اسوت؛ از ایون رو، پوژوهم     نداشوته  نیچندا موفشیت اقتصادی و اجتماعی محیطی، ابعاد در ولی داشته کالبدی ابعاد

پذیری جامعه روسوتاییان   های هادی بر زیست بررسی اثر طرح برای ای دارد. ه سویی ویژ یادشده با پژوهم حاضر هم

از ابعاد )اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی، کالبودی و محیطوی( در محویط روسوتا بور اسواس نظرسونجی از        

پوذیری   که میانگین اثور طورح هوادی بور زیسوت      نامه نشان دادند های توصیفی پرسم روستاییان استفاده شد. ویژگی

ای، ایون نظور را    نمونه تک t( است و آزمون 3شده در سطح کمتر از حد متوسط ) مناطق روستایی در محدوده مطالعه

 رگرسویونی،  رازشب الگوی دهد. همننین بررسی کند و تفاو  از حد مطلوبیت را به شکل منفی نمایم می تأیید می

تحلیول فضوایی   دهد. بنابراین،  نشان می 861/0 میزان را به روستایی مناطق پذیری زیست و هادی اثر طرح بین رابطه

شوده نشوان    گانه، تفاو  معنادار بسیاری را در محدوده مطالعه شده در ابعاد شم توزیع روستاها در شهرستان مطالعه

 ، همکواری بیشوتر در جامعوه روسوتایی و کواهم     13/0رتیب با میزان صوفر و  ت دهد و روستاهای جیا و تشویر به می

انود   های هادی فراهم کرده روستایی را به دلیل مشارکت مردم در سطوح مختل  و اجرای طرح مهاجر  های انگیزه

کردن به حووزه  ن دلیل توجه به 79/0و  95/0ترتیب با میزان  و باالترین رتبه را دارند و روستاهای شیت و جورزگان به

تورین   ای و فاصله زیاد نسبت به کانون دهسوتان، پوایین   های ارتباطی و جاده آمد و زیرساخت و های رفت نفوذ، هزینه

شده دارند. با توجه به نتایج، راهکارهای زیر بورای   پذیری بین روستاهای محدوده مطالعه رتبه را از نظر میزان زیست

 شوند: های هادی روستایی پیشنهاد می ی طرحپذیری مناطق روستایی با اجرا زیست
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ها از مردم در روستاهای شیت و جورزگوان زمینوه اجورای بهتور      گیری از نهادهای محلی و شناخت آن بهره -1

 کند؛ پذیری روستاییان را در منطشه تسهیل می کند و روند زیست طرح را در منطشه فراهم می

زندگی مردم روستا باشد تا زمینه برای همکاری و مشارکت ها باید توسعه  ریزی و اجرای طرح برنامه هدف -2

 مردم فراهم شود.

شکل یکپارچه و مبتنی بر مشوارکت   بخشی خارج شود و به  ریزی و اجرای طرح هادی باید از حالت برنامه -3

 مردم و نهادهای محلی در آید.

پوذیری   عموومی و زیسوت   نشل و های دولتی با هدف کیفیت حمل بهبود تجهیزا  روستایی از طرف سازمان -4

 روستایی.
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  پذیری جوامع محلی های هادی روستایی بر زیست بررسی آثار اجرای طرح

 گیلوان و چورزق در استان زنجان( های )مطالعه موردی: دهستان
 

 3، سمیه صانعی2، احمد رومیانی*1حمداهلل سجاسی قیداری
 گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران استادیار -1

 ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران رافیا و برنامهجغ کارشناسی ارشد -2

 ، ارومیه، ایرانریزی روستایی، دانشگاه پیام نور ارومیه جغرافیا و برنامه استادیار -3

 

 چکیده

های دولت برای ساماندهی و توسعه روستاهای کشوور، تهیوه و اجورای طورح      ها و برنامه ترین طرح یکی از مهم

و خودما  بهزیسوتی و    عادالنه امکانوا  و توزیع تأمین ، توسعه و عمران روستاهاا هدف هادی روستایی است که ب

پوذیری   ... انجام شده است و بنابراین، اموروزه نشوم مهموی در بهبوود زیسوت      ایجاد شبکه ارتباطی منظم و، عمومی

محل و کیفیت زندگی  دنمناطق روستایی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی محل زندگی، رضایت از استانداردبو

محلوی در   جواموع  پوذیری  زیسوت  بر روستایی هادی های طرح اجرای هدف پژوهم حاضر، بررسی آثارافراد دارد. 

تحلیلی  - شناسی پژوهم از نوع توصیفی روشهای گیلوان و چورزق )در شهرستان ابهر( است.  روستاهای دهستان

پوژوهم،   آمواری  نامه انجام شده است. جامعوه  شی با ابزار پرسمای و روش پیمای است که با روش ترکیبی کتابخانه

ها اجرا شده اسوت. تعوداد حجوم نمونوه بور       روستای دو دهستان گیلوان و چورزق هستند که طرح هادی در آن 16

ها  اند. برای تجزیه و تحلیل داده تصادفی توزیع شده نفر است که 141خانوار برابر با  اساس فرمول کوکران در سطح

ای و رگرسیون چندمتغیره( و برای بررسی روستاها از نظر توزیع فضایی از  نمونه تک tاز آماره توصیفی و استنباطی )

پوذیری منواطق    آثار طرح هوادی بور زیسوت    دهند که میانگین های پژوهم نشان می الگوی وایکور استفاده شد. یافته

کنود و   ای، آن را تأیید موی  نمونه تک t( است و آزمون 3شده در سطح کمتر از حد متوسط ) روستایی محدوده مطالعه
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دهنود کوه بیشوترین     دهد. نتایج آزمون رگرسویون نیوز نشوان موی      شکل منفی نمایم می تفاو  از حد مطلوبیت را به

تحلیول فضوایی   پذیری بر جوامع روستایی در بعد کالبدی اسوت. همننوین    های هادی از نظر زیست اثرگذاری طرح

گانوه، تفواو  معنوادار زیوادی را در محودوده یادشوده نشوان         شده در ابعاد شم ا در شهرستان مطالعهتوزیع روستاه

دارای باالترین رتبه و روستاهای شویت   13/0ترتیب با میزان صفر و  طوری که روستاهای جیا و تشویر به دهد؛ به می

پوذیری بوین    نظر برخورداری از میوزان زیسوت   ترین رتبه از  دارای پایین 79/0و  95/0ترتیب با میزان  و جورزگان به

 شده هستند. روستاهای محدوده مطالعه
 

 و چورزق لوانیدهستان گ ،ییمناطق روستا ،یریپذ ستیز ،یطرح هاد های کلیدی: واژه

 

 مقدمه

 انود و بنوابراین،   داده اختصوا   خود به را کشور طبیعی های عرصه و جمعیت از ای عمده بخم روستایی مناطق

 جامعوه  جایگواه  و اهمیوت  بوه  توجوه  بوا . دارد کشوور  اجتمواعی  و اقتصادی حیا  در اساسی نشم روستایی جامعه

پذیری باال و  شدن روستاها، سطح آسیب هایی مانند مهاجر  روستایی، خالی چالم و مشکال  و کشور در روستایی

 مختلفوی  هوای  دولت برناموه  ه اخیر،در چند ده. های روستایی ضرورتی انکارناپذیر است محیط تحلیل و شناخت ...،

 زنودگی  نیازهوای  و هوا  ضورور   متناسوب بوا   یوک  هور  کرده است کوه  اجرا و تدوین روستایی مناطق توسعه برای

در روسوتاهای کشوور باعو     هوا   هر یک از این برنامه هستند. روستایی نواحی توسعه و ساماندهی پی در روستاییان

-55: 1388، شارمیآمار و صمیمی )شوند  ساز مسکن روستا دیده می و و ساختکه در کالبد، بافت  اند تغییراتی شده

هاسوت زیورا    هوا و طورح   هوای مسوکونی در روسوتاها هودف نهوایی هموه برناموه        (. با وجود این، ایجواد محویط  44

 سوایر  را عالوه بور  بهداشتی شرایط و امنیت مسکن، آب، غذا، اساسی مانند نیازهای از زیادی پذیری، میانگین زیست

دهود   نشوان موی   مطلووب  در محیط زندگی و امکانا  بودن در دسترس سخن، عشاید، رفاه، عمل، آزادی مانند نیازها

 زنودگی  کیفیت محویط  مفاهیم توسعه و ترویج پذیری، رویکرد زیست (. حشیشت197 :1391خانی،  )فراهانی و رستم

پوذیری محویط    زیسوت  مطالعوه  نهایی هدف بنابراین، شود و فراهم ها آن برای زیستی های شیوه بهترین تا است مردم

باشود. در شورایط    بخوم  لذ  و و هدفمند زیادی داشته کیفیت مردم زندگی که اینست آن متعاقب کاربرد و زندگی

های روستایی به دالیل مختلفی مانند جمعیت کم، دوری از مرکز، انزوای جغرافیایی، ساختار اقتصادی  واقعی، محیط

برند و با توجه به شورایط زنودگی جواموع شوهری، شورایط و       رزی و ... از مشکال  متعددی رنج میمتکی بر کشاو

ها و استانداردهای زندگی انسوانی معاصور تفواو  بسویاری دارد و      های روستایی با واقعیت کیفیت زندگی در محیط

هوا و   این رو، کشورها طورح  های روستایی با چالم مواجه کرده است. از این، شرایط زیست و سکونت را در محیط

پوذیری   پوذیری و قابلیوت زیسوت    های متعددی را برای غلبه بر مشکال  یادشده و نیز افزایم سطح سوکونت  پروژه

هوای هوادی روسوتایی اسوت. ایون       ترین آنها در ایران، اجرای طرح اند که یکی از مهم های روستایی اجرا کرده محیط

 - راستای بهبود وضعیت اجتماعی در به دلیل توجه ویژه دولت به روستاها وها پس از پیروزی انشالب اسالمی  طرح

؛ بنیواد مسوکن   136: 1361ها در دستور کار قرار گرفتند )بنیاد مسکن انشالب اسوالمی،   ویژه کالبدی آن اقتصادی و به
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 ار مختلوو ( و آثوو12: 1388؛ پژوهشووکده سوووانح طبیعووی، 153-155: 1383؛ رضوووانی، 2: 1366انشووالب اسووالمی، 

: 1389دارنود )مطیعوی لنگورودی و یواری،      روستایی های بر سکونتگاه محیطی زیست و اجتماعی، اقتصادی، کالبدی

های هادی در مناطق روسوتایی، مطالعوا  مختلفوی دربواره آثوار ایون        (. با توجه به اهمیت موضوع و مسئله طرح49

 اشاره شده است.ها  ، به تعدادی از آن(1)ها انجام شده که در جدول  طرح

 شده درباره موضوع پژوهش های انجام پژوهش: 1 -جدول

 نتایج پژوهش عنوان پژوهشگر

عظیمی و 

جمشیدیان 

(1384) 

های  کالبدی اجرای طرح آثاربررسی 

 :مطالعووه موووردی) هووادی روسووتایی

 (غرب گیالن

ای طرح نداشتن مردم در طراحی و اجر نتایج این پژوهم نشان دادند که به دلیل مشارکت

محیطی، طورح یادشوده بوا مشوکل جودی مواجوه و        توجهی آنها به مسائل زیست و نیز بی

 بنابراین تغییر الگوی فعلی طرح هادی مشکل شده است.

عزیزی و 

خلیلی 

(1387) 

بنودی   ارزیابی الگوپوذیری اسوتخوان  

هوووای روسوووتایی ایوووران در  بافوووت

های هادی بر اساس مدل تحلیل  طرح

 AHP سلسله مراتبی

هایی دارد، بوه دلیول    تایج این پژوهم نشان دادند که طرح هادی روستایی اگرچه ضع ن

ویوژه محیطوی و کالبودی     ماهیت آن، تحوال  شگرفی در ابعاد مختل  جامعه روستایی به

 .ایجاد کرده است

آمار و 

صمیمی 

شارمی 

(1388) 

ارزشوویابی آثووار کالبوود یووا اجوورای    

های هادی روسوتایی در بخوم    طرح

 شتخمام ر

ساز مسکن  و های هادی از نظر نحوه ساخت نتایج این پژوهم نشان دادند که اجرای طرح

ها و دسترسی روستاییان  سازی، دفع بهداشتی زباله و معماری روستا برای بهسازی و مشاوم

های خانگی،  طور نسبی موفق بوده و در مواردی چون دفع بهداشتی فاضالب به خدما  به

و کاهم تبدیل اراضی زراعی به کاربری غیرکشاورزی چندان موفوق  بهبود وضعیت معابر 

 نبوده است.

تشیلو و 

همکاران 

(1388) 

های هادی روسوتایی در   ارزیابی طرح

ابعاد کالبدی، اجتماعی و اقتصادی از 

دیوودگاه روسووتاییان )مطالووه موووردی: 

 (شهرستان کمیجان، استان مرکزی

شده کمتر از  طرح هادی در ابعاد مختل  مطالعه به این نتیجه رسیدند که میانگین عملکرد

رود. به عبارتی، اجرای طرح هادی روستایی نتوانسته است بر  میانگینی است که انتظار می

فرهنگووی، اقتصووادی و  -ابعوواد مختلوو  زنوودگی روسووتاییان اعووم از کالبوودی، اجتموواعی 

 محیطی تأثیر گذارد و آثار مثبتی همراه داشته باشد. زیست

 و ریپورطاه

 (1390) نشوی

 هووای سووکونتگاه کالبوودی توسووعه

 پایدار توسعه رویکرد با روستایی

کوارکردی منواطق روسوتایی،     -به این نتیجه رسیدند که با توجه بوه مشوکال  سواختاری   

هایی نظیر فشور،   های روستایی با شد  ضع  متفاو  با چالم همننان توسعه سکونتگاه

ی و تخلیه روستاها، غفلت از مودیریت کالبودی و   های روستای نابرابری درآمدی، مهاجر 

های پایدار  رو است و بنابراین ارتباط بین رویکرد های روستایی روبه فضایی زیاد سکونتگاه

 و توسعه کالبدی بسیار کمرنگ است.

محمدی و 

همکاران 

(1391) 

تبین آثار اجرای طرح هادی بر بهبود 

کیفیت زنودگی در نوواحی روسوتایی    

ردی: دهسووتان کرانووی، )مطالعووه مووو

 شهرستان بیجار(

 محیطوی،  ابعواد  در دارد ولوی  کالبودی  ابعواد  بور  معناداری و مثبت آثار هادی طرح اجرای

 نداشته است. چندانی موفشیت اقتصادی و اجتماعی

 و رضایی

آمشانی  شوکتی

(1393) 

شناسایی و تحلیل آثار اجورای طورح   

هادی روستایی در منواطق روسوتایی   

: مطالعووه موووردی) وشهرسووتان اسووک

 (روستایی سرین دیزج

درصود(،   25/20فیزیکوی )بوا واریوانس     - پونج عامول کالبودی   به این نتیجه رسیدند کوه  

درصد(، اقتصادی )بوا   42/14درصد(، بهداشتی )با واریانس  63/19اجتماعی )با واریانس 

 79/69درصود( در مجمووع    86/4محیطی )با واریوانس   درصد( و زیست 63/10واریانس 

کردنود و   تبیین میدر روستایی سرین دیزج  رااجرای طرح هادی درصد واریانس کل آثار 

 بیشترین میزان اولویت را داشتند. ترتیب زیرساختی و اجتماعی به - دو عامل کالبدی

 با استفاده از منابع در دسترس 1393منبع، نگارنگان، 
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اجتمواعی   - بر آثار اقتصوادی   ها، ستایی و ارزیابی آثار آنهای هادی رو شده درباره طرح در بیشتر مطالعا  انجام

با رویکرد نظری کیفیت زندگی تأکید شده است؛ در حالی که تغییر در کیفیت زنودگی روسوتاییان، اثور بلندمودتی از     

هوای روسوتایی از    های هادی در محویط  مد  اجرای طرح های هادی روستایی است و موفشیت آن به آثار کوتاه طرح

های زیست انسانی وابسته است. بنوابراین متناسوب بوا اهوداف      تناسب با استانداردها و حداقل قابلیت سکونت،  نظر

هوای   پذیر و سرزندگی روستایی یکی از آثار اجرای طرح های هادی روستایی، ایجاد محیط زیست اصلی اجرای طرح

پذیری جواموع روسوتایی    ایی بر زیستهای هادی روست هادی است و هدف پژوهم حاضر بررسی آثار اجرای طرح

در محدوده دو دهستان گیلوان و چورزق )شهرستان ابهر( است. طی چند دهه گذشته، سازمان بنیاد مسوکن انشوالب   

هوا از نظور    هادی متعددی را در روستاهای شهرستان ابهر اجورا کورده اسوت کوه ارزیوابی آثوار آن       های  اسالمی طرح

 ی روستاها ضروری است.پذیر تأثیرگذاری بر سطح زیست

 زیر است:  گویی به فرضیه و پرسم مطالعه حاضر در پی پاسخ

شده رابطه  پذیری مناطق روستایی در محدوده مطالعه های هادی و زیست رسد بین اجرای طرح به نظر می فرضیه:

 معناداری وجود دارد.

 شده در پی داشته باشد؟ طالعهپذیری روستاها را در محدوده م های هادی چشدر زیست اجرای طرحپرسش: 

 

 مبانی نظری

پذیری، مفهومی کلی است که با برخی مفاهیم و اصطالحا  دیگر همنوون پایوداری، کیفیوت زنودگی و      زیست

پذیری در جوامع  . اگرچه تعری  زیست(Norris and Pittman, 2000)های سالم مرتبط است  کیفیت مکان و اجتماع

هوا و معیارهوای سونجم بوومی      ریوزی اجتمواعی بورای ایجواد تعریو       ف برناموه گوناگون متفاو  اسوت، از اهودا  

های مشوترکی اسوتفاده    پذیری غالباً برای تعری  ابعاد مختل  اجتماع و تجربه شود. زیست پذیری استفاده می زیست

انی مشخصوی  کند و آن را در ظرف زمانی و مک دهند و بر تجربه انسان از مکان تمرکز می شود که آن را شکل می می

پوذیر، راهنموایی   های زیستاجتماع (. در همین رابطه، در کتاب 80: 1391گیرد )خراسانی و همکاران،  در نظر می

پذیر، اجتماعی است که مسکن مناسب، خودما  و   پذیری چنین تعری  شده است: اجتماع زیست ، زیستارزیابی

ش و تنوع فرهنگی برای آن فراهم شده باشد. این شورایط،  نشل کافی، آموز و های حمل های اجتماعی و گزینه حمایت

 . (AARP, 2005: 2)کند استشالل فردی و مشارکت مدنی و اجتماعی ساکنان را فراهم می

پذیری مفهومی است که از درهوم تنیودگی ابعواد اقتصوادی، اجتمواعی و محیطوی تشوکیل         بر اساس این، زیست

ای از روابط بین معیارهای مربووط بوه    شدن آن، شبکه گرایانه شدن و تشلیل بعدی  شود و باید برای پیشگیری از تک می

ها بدون توجه به دانم و فرهنوگ محلوی    پذیری مکان پذیری در نظر گرفته شود. سنجم قلمروهای گوناگون زیست

 ود:ش زیست تشسیم می پذیری به سه بعد مرتبط اقتصاد، اجتماع و محیط پذیر نیست و بنابراین، زیست امکان

کننده مشاغل و درآمد است و در سالمتی مردم )ازجمله یافتن خوراک، پوشاک و مسکن( و تأمین  تأمین اقتصاد:

نیازهای سطوح باالتر مانند آموزش، بهداشت و تفریح نشم حیاتی دارد و در عوین حوال، اسوتفاده اقتصواد از منوابع      
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هوای حوال و آینوده اطمینوان حاصول       کافی برای نسل زیست باید به نحوی باشد که از وجود منابع موجود در محیط

 شود. 

محیطوی   : این عامل به عدالت وابسته است و به توزیع اجتماع و فضای منابع اقتصادی و زیستبهزیستی اجتماع

های برابر از اجزای مهوم   شود. آزادی فردی و فرصت های حکومتی و شهروندان توجه می به نحو عادالنه بین سیستم

 نده بهزیستی اجتماع هستند.کن فراهم

زیرساختی است که شامل منابع طبیعی، ظرفیت دفع زباله و ارتبواط بوین انسوان و محویط طبیعوی       زیست: محیط

سرعت دچار اضمحالل شوند کوه   های انسانی ممکن است به است. اگر کارکرد هر یک از آنها مختل شود، سکونتگاه

 محیطی.  ضاد اجتماعی و افزایم معضال  بهداشتی زیستتبعا  آن عبارتند از: کاهم جمعیت، فشر، ت

شووند   وری اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفاظوت محیطوی دنبوال موی     گانه طالیی، اهدافی مانند بهره در این سه

 (.1 )شکل (87: 1391)خراسانی و همکاران، 

  
 (86: 1391)اقتباس از خراسانی و همکاران، پذیری،  چرخه اصول زیست: 1 -شکل

 

پذیری دو رو دارد، یک روی آن معیشوت و روی   ، سکه زیستپذیر شهرهای زیست به گفته اوانس در کتاب 

شناختی است. معیشت به معنای موقعیت شغلی و شرایط زندگی است که به اندازه کافی سوکونتگاه   دوم پایداری بوم

پردازد؛ چناننوه منوابع تولیود کوار و مسوکن       شناختی به حفظ منابع محیطی می کنند و پایداری بوم پذیر می را زیست

گیورد   پذیر شکل نموی  شود و سکونتگاه زیست شکلی تأمین شوند که محیط تخریب شود، مشکل معیشت حل نمی به

(Cedar Hill Municipality: 2008, 1-5)جملوه  از هوا  عرصه همه پذیری در های زیست برنامه . بر اساس این، امروزه 

 پوذیرش  صحیح بورای  های آموزش و سازی آگاه با را روستاها هستند و معموالً ضروری امری روستاها پایدار توسعه

پذیری و توسعه پایدار، رابطه متشابلی با  کنند. بنابراین، زیست می محیطی آماده اجتماعی و زیست - تغییرا  اقتصادی

هوای زنودگی در    ها و محول  کونتگاهپذیری س شود. زیست یکدیگر دارند که افزایم یکی به افزایم دیگری منجر می
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های مختل ، متفاو  است، هرچند نکته مهم و هدف   های دارای فرهنگ های گوناگون و در اجتماع شرایط و محیط

پذیر برای انسان در مکان و دوره زمانی معین اسوت. از ایون رو، در شورایط زموانی      های سکونت نهایی، ایجاد محیط

پذیرسازی روستاها از جنبه ایجواد شورایط مناسوب بورای زنودگی مطلووب و        زیستهای روستایی،  موجود در مکان

 مهاجر  روستایی بسیار ضروری است.استاندارد و جلوگیری از تخریب روستاها و 

های اخیر، نهادهای مختلفی مانند بنیاد مسکن انشالب اسالمی به  ویژه در سال پس از انشالب اسالمی در ایران و به

کنند محیط مناسب و دلپوذیری   اند و تالش می ای داشته جانبه ان و عمران روستایی توجه بیشتر و همهجوامع روستایی

برای اهالی روستا فراهم کنند توا عودالت اجتمواعی و توزیوع برابور امکانوا  تحشوق یابنود و بوا ایجواد رغبوت، از            

ان در چنود سوال اخیور، جلووگیری     ترین مشکال  و معضال  ایر های روستاییان به شهرها، یکی از بزرگ مهاجر 

های عمومی در روستاها ظرفیت و قابلیوت الزم را بورای پاسوخگویی بوه نیازهوای زنودگی و         فضاها و کاربری شود.

( و از این رو، تهیوه و اجورای   154: 1389حسینی و درگاهی،  ویژه نسل جوان ندارند )ملک های روستاییان به دغدغه

 هوای روسوتاییان   پذیرسازی و پاسخگویی بوه دغدغوه   ابزارهای مناسب برای زیستهای هادی روستایی یکی از  طرح

 هوای  طورح  بررسوی  نحووه  ناموه  آیوین  اساس کند. بر می بازی روستا پیشرفت و پایدار توسعه است و نشم مهمی در

 ئوت هی 12/10/78مصووب   کشور معماری و شهرسازی مشررا  و ملی و ای منطشه ای، محلی، ناحیه عمران و توسعه

 مکوان  و میوزان  موجوود،  بافوت  اصوالح  و سواماندهی  ضومن  است کوه  روستایی طرحی هادی طرح وزیران، محترم

 و تأسیسوا   کشواورزی،  تجاری، ازجمله مسکونی، عملکردهای مختل  برای زمین از استفاده نحوه و آتی گسترش

 و فضوا  دهوی  سوامان  هوای  حطور  مصووبا   در قالوب  موورد  حسب بر را روستایی عمومی های نیازمندی و تجهیزا 

 کند. تعیین می ای ناحیه جامع طرح یا روستایی های سکونتگاه

هوای الزم   کردن زمینوه  های هادی روستایی عبارتند از: فراهم شده، برخی اهداف طرح های گفته با توجه به تعری 

کردن  دی روستاها، فراهمبرای بهبود محیط سکونتگاه و ایجاد خدما  زیستی، محیطی و عمومی، هدایت توسعه کالب

(. بر اساس 578: 1387ها،  ها و دهیاری های عمران و توسعه روستا و تأمین عادالنه امکانا  )سازمان شهرداری زمینه

های مختل   ها و دیدگاه شود که در میان نظریه مرور ادبیا  نظری در حوزه مطالعا  روستایی مشخص میاین و با 

ها توجه شوده اسوت: دیودگاه اکولوژیوک،      ادی، به چهار دیدگاه بیم از سایر نظریههای ه شده در حوزه طرح مطرح

آموار و صومیمی شوارمی،    دیدگاه کالبدی )فیزیکی(، دیدگاه مرکزیت یا بررسی مناسبا  بیرونی و دیدگاه کارکردی )

1388 :44  .) 

هوای الزم بورای    ها و زیرسواخت کردن بستر بر اساس دیدگاه کالبدی، منابع طبیعی و انسانی بدون تجهیز و فراهم

شووند؛ ایون    ها، عاملی در فرایند توسوعه نیسوتند و یوا در فراینودهای توسوعه روسوتایی اسوتفاده نموی         استفاده از آن

کوردن   ای بور توسوعه منوابع انسوانی و فوراهم      شوند که تأثیر دوگانه های عمران روستایی می ها شامل طرح زیرساخت

کوردن بسوتر الزم بورای تسوهیل تولیود اقتصوادی و        ی آن از یک سوو و فوراهم  فضای مناسب برای جذب و نگهدار

نتایج مطالعوا  متعودد در ایون     (.147: 1388ای از سوی دیگر دارند )پژوهشکده سوانح طبیعی،  های توسعه فعالیت

هوای توسوعه    کالبدی، سایر جنبوه  - های هادی روستایی، افزون بر ابعاد فیزیکی دهند که اجرای طرح زمینه نشان می
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دهود و آثوار متعوددی روی     شعاع خود قرار موی  محیطی و ... را نیز تحت روستایی اعم از اقتصادی، اجتماعی، زیست

های روستایی تأثیر گذاشته است. دیدگاه اکولوژیوک بور حفوظ و تشویوت      ها داشته که بر شرایط زیست در محیط آن

هوای مختلو  گیواهی و     های ژنتیکی گونه گاه ا روستاها، ذخیرهکند زیر های روستایی تأکید می منابع طبیعی در محیط

آیود کوه حفوظ آن، ضورورتی      شمار موی   جانوری هستند و منابع طبیعی موجود در آنها، منبع اساسی و اولیه تولید به

هوای   هوای مختلو  بوا محویط     هستند که از جنبه  های بازی اساسی است. بر اساس دیدگاه مرکزیت، روستاها سیستم

های متعددی با یکدیگر دارند که نیازمنود   ونی )روستاهای پیرامون و شهرها( ارتباط دارند و اثرگذاری و اثرپذیریبیر

بودن روستاها و توجه به تشویوت آن   ها هستند. در دیدگاه کارکردی، بیشتر بر چندکارکردی ها و طرح در برنامه  توجه

 هستند.   زمان محل فعالیت و زندگی ه روستاها همطوری ک شود به های هادی روستایی تأکید می در طرح

هوای   های هادی روستایی را تنها بر اساس یک دیدگاه تهیه کرد و برای ایجاد محویط  توان طرح به این ترتیب نمی

های چهارگانه ضروری است تا روستاها از نظر اقتصوادی، اجتمواعی،    زمان به دیدگاه پذیر، توجه هم روستایی زیست

 هوا  آن کالبدی های هادی روستایی، ابعاد پذیر شوند. هرچند در واقعیت میدانی اجرای طرح محیطی زیستکالبدی و 

 ازجملوه  روسوتاها  در ... و عموومی  رفواهی  و زیربنایی و تجهیزا  تأسیسا  زمین، کاربری دارند و ای ویژه اهمیت

(، ازجمله این آثوار، بررسوی تغییورا     22 :1375 شوند )مطیعی لنگرودی، کالبدی برشمرده می ریزی برنامه های مشوله

اجتماعی در زمینه و بهبود کیفیت زندگی در میان جوامع انسوانی، اسوتانداردبودن محول زنودگی از نظور بهداشوت،       

هوای اجتمواعی و اقتصوادی و فیزیکوی محول       اشتغال، محیط زیست و کالبد هستند و از این رو، رضایت از ویژگوی 

  .(Sirgy and Cornwell, 2008: 154) و کیفیت زندگی افراد تاثیرگذار هستندزندگی بر رضایت از زندگی 

دهند که این طرح در سطح کالبدی به  شده درباره میزان اثربخشی طرح هادی نشان می های مشدماتی انجام بررسی

رکت هوای سوطحی و فاضوالب، روحیوه همکواری و مشوا       بهبود دفع بهداشتی زباله و پسماندهای خانگی، دفوع آب 

شده  ریزی های زیست و فعالیت، گسترش موزون و برنامه ویژه بین عرصه روستاییان، دسترسی و ارتباطا  فیزیکی به

گوذاری،   های اقتصادی نظیر نور  سورمایه   ها( و ... منجر شده و کیفیت شاخص بافت روستا و توزیع مناسب کاربری

تور کورده اسوت )عزیزپوور و      گذشوته بیشوتر و مطلووب   نر  درآمد و نر  اشتغال را در روستاهای کشور نسبت بوه  

ورزشی در روستا ماننود   - گسترش فضاهای تفریحیهای هادی عبارتند از:  (. از دیگر آثار طرح73: 1390همکاران، 

های ورزشی و ...؛ افزایم ارتباطا  و بهبود دسترسی روستاییان به سایر مناطق؛ بهبود دسترسی  ساخت پارک، مکان

به خدما  اداری، آموزشی، انتظوامی و ...؛ کیفیوت دسترسوی بوه خودما  فرهنگوی، آموزشوی و کیفوی؛         روستاییان 

. نتوایج  و ... (کشوی، تلفون ثابوت، مخوابرا      آب آشامیدنی، برق، گاز لولوه ) دسترسی به خدما  زیربنایی و عمومی

و کیفیت زندگی افوراد و  های برخی پژوهشگران رابطه مثبت بین خدما  )مسکن، حمل و نشل و بهداشت(  پژوهم

؛ در هموین  (Epley and Menon, 2008: 47)دهنود   بهبودیافتن کیفیت زندگی افراد با افزایم خدما  را نشوان موی  

 زندگی کیفیت اصلی بعد دو و هم موازا  به را سرزندگی و سالمتی است که کرده ارائه ( الگویی2000ریم )رابطه، 

 کیفیوت ) اجتمواعی  محیط و (سکونت محل و فیزیکی های ویژگی محیطی، تکیفی) فیزیکی محیط و گیرد می نظر در

هستند  سرزندگی و سالمتی بعد دو زیرمجموعه (محلی محیط کیفیت و فردی های ویژگی و زندگی شیوه اجتماعی،
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ده، (، بیان کردند که هفت قلمرو شامل روابط با خوانوا 2001(. هاگرتی و همکاران )76: 1390)افتخاری و همکاران، 

بهزیستی عاطفی، بهزیستی مادی، سالمت، کار و فعالیت مولد، احساس بخشی از اجتماع بوودن و امنیوت شخصوی،    

 و جغرافیودانان  این قلمروهوا،  بر افزون(. 41: 1389دهند )رضوانی و همکاران،  خوبی پوشم می فضایی کیفیت را به

 و سوالم  هوای  خانوه  سوالم،  روسوتاهای  همنون مطلوبکیفیت  دارای و مطلوب های مکان و ها محیط به ریزان برنامه

 از هوا  گروه و افراد نارضایتی یا ادراک رضایت و انسانی نیازهای شدن اند که برآورده پرداخته روستایی های بوم زیست

 (.71-72: 1390هسوتند )افتخواری و همکواران،     هوا  آن هوای  اشوتراک  ها از وجوه  سکونتگاه در زندگی مختل  ابعاد

 مهمی موضوع روستایی نواحی توسعه فرایند در هادی های طرح کالبدی و اجتماعی اقتصادی، آثار ارزشیابی بنابراین

هوای هوادی    چکیده آثار اجرای طرح .پذیری مناطق روستایی دارد است که نشم مؤثری بر فضاهای کالبدی و زیست

 شود. مشاهده می (2)پذیری روستاها در ابعاد مختل  در شکل  بر زیست

 
 (1393های پژوهم،  )منبع: یافتهپذیری روستاها  های هادی بر زیست آثار اجرای طرح: 2 -لشک
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هوای هوادی    ( که دیدگاه پایه است به ارزیوابی آثوار طورح   2000) 1در این مطالعه، بر اساس دیدگاه چالز الندری

پوذیری در   زندگی و زیسوت پذیری روستایی از لحاظ نظری پرداخته شده است. النودری بوه سور    روستایی بر زیست

 محیطی توجه کرده است.  پذیری اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست  قالب چهار رویکرد زیست

 پذیری انواع سرزندگی و زیست :2 -جدول

سوطوح اشوتغال، درآمود خوالص و اسوتانداردهای زنودگی موردم در منطشوه          :سرزندگی اقتصاادی  -1

 سرزندگی اقتصادی ،ییها، ارزش زمین و دارا فروش لکرد خردهعم ،، شمار سالیانه گردشگرانشده بررسی

 کنند. میارزیابی  را
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پوووووذیری  زیسوووووت

خوداکتفایی بلندمد ، 

پایووداری، سووازگاری،  

پوووووذیر و  انطبووووواق

 خوداحیایی

سووورزندگی سوووطوح  

فعالیوووت، اسوووتفاده و 

مشووارکت، تعووامال ، 

ارتباطا ، مبوادال  و  

ح معوووامال  و سوووطو

نموووایم )چگوووونگی 

هووا و  تظوواهر فعالیووت

تعوووامال  در جهوووان 

 بیرونی(

ها و تعامال  اجتماعی به عالوه ماهیت ارتباطا  اجتماعی ایون   : سطوح فعالیتسرزندگی اجتماعی -2

پذیر از نظر اجتمواعی بوه واسوطه سوطوح پوایین محرومیوت،        سنجند. شهر سرزنده و زیست عامل را می

های اجتماعی، روحیه جمعی و غرور مدنی،  تباطا  خوب و پویایی میان الیهپیوستگی اجتماعی قوی، ار

 شود. های زندگی، روابط موزون و جامعه شهری با طراو  توصی  می دامنه وسیعی از شیوه

در برگیرنده دو جنبه است: جنبه نخست، پایوداری اکولووژیکی   پذیری محیطی،  سرزندگی و زیست -3

لودگی هوا و صو ، دفع مواد زاید و فاضالب، انبوهی ترافیوک و فضواهای سوبز    که با متغیرهایی نظیر آ

رابطه دارد و جنبه دوم، طراحی است که متغیرهایی مانند خوانایی، حس مکان، نمابر معمارانه، اتصوال و  

هایی مختل  شهر، کیفیت روشنایی و تا چوه حود دوسوتانه، امون و بوه لحواظ روانشناسوی         ارتباط بخم

 گیرد. ی بودن محیط شهری را در بر میشدن نزدیک

بشا، احترام و تحلیول از شوهر و مردموانم، هویوت، خواطرا ،       پذیری فرهنگی، سرزندگی و زیست -4

هوای بیوانگر ماهیوت     های اجتماعی، تولید، توزیع و مصرف محصوال  دست بشور و نشوان   سنت، جشن

 گیرد. متمایز شهر را در برمی

 Landry, 2000: 4منبع: 

 

محیطی بورای   اجتماعی و زیست های توسعه اقتصادی،  کردن زمینه های هادی روستایی از راه فراهم بنابراین، طرح

هوای مناسوبی بورای زنودگی اجتمواعی، ارتبواط و گفتگوو، احسواس هویوت، زیبوا،            روستاییان، روستاها را به مکوان 

 کنند.   پذیر و قابل زندگی تبدیل می بخم و زیست آرامم

 شده سی و منطقه مطالعهشنا روش

های توصیفی و تحلیلی اسوت.   پژوهم حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش در گروه پژوهم

ناموه و روش   هوا از طریوق پرسوم    آوری داده روش پژوهم در مطالعه حاضر بر اسواس مطالعوا  میودانی و جموع    

نامه مطابق طیو  لیکور     متغیر تهیه و تدوین پرسم 41بعد و  6بررسی این موضوع در گیری تصادفی است.  نمونه

 (.  3انجام شد )جدول

 

 

                                                 
1 Landry. Charles 
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 های پژوهش ابعاد و شاخص :3 -جدول

 شاخص بعد شاخص بعد

ت
یس
ز

 
ی
صاد
 اقت
ی
ذیر
پ

 

 بخشی شغلی در روستا ایجاد تنوع 

 های شغلی جدید ایجاد فرصت 

گوذاری در روسوتا    ایجاد انگیوزه سورمایه   

 .()کارگاه تولیدی، تعمیرگاه و ..

ت
یس
ز

 
تی
اخ
رس
 زی
ی
ذیر
پ

 

نشل عمومی روستا با روسوتاها و شوهرهای    و توسعه حمل 

 اطراف

توسعه امکانا  و خدما  زیرساختی )آب ، بورق، گواز،    

 تلفن و ...(

 ایجاد امکانا  ورزشی)سالن ورزشی، زمین چمن و ...( 

ت
یس
ز

 
عی
ما
جت
ی ا
ذیر
پ

 

افزایم رضایتمندی از خدما  آموزشوی   

 )سطوح مختل (

رضووایتمندی از خانووه بهداشووت  ایجوواد  

 روستا

 تشویت پیوندها و روابط اجتماعی 

 جذب و نگهداشت جمعیت روستایی 

 های مهاجر  روستایی کاهم انگیزه 

 تمایل به ماندگاری در روستا 

 آرایم مکانی در روستا 

 ایجاد سرزندگی اجتماعی در روستا 

 ایجاد احساس آرامم در روستا 

تایی هوای نواامن روسو    از بین بردن محیط 

 ها(  های باریک و خرابه )کوچه

ت
یس
ز

 
ی
بد
کال
ی 
ذیر
پ

 

سووازی و بهسووازی مسووکن روسووتایی   کمووک بووه مشوواوم 

 )استحکام مسکن(

های الزم بورای سواخت مسوکن مناسوب و      ایجاد فرصت 

 استاندارد )رعایت ضوابط فنی(

آمد  و کننده رفت روهای مناسب و جدید تسهیل ایجاد پیاده 

 در روستا )سهولت دسترسی(

 وسعه معابر قدیمی روستات 

 ایجاد پوشم مناسب برای معابر 

 دار جلوگیری از ساخت خانه در اراضی خطرناک و شیب 

 طور بهینه ها به کردن کاربری مشخص 

 های غیرضروری جلوگیری از تغییر کاربری 

 تشویت روشنایی روستا در شب 

 زیباسازی کالبدی در روستا 

 حفظ بافت باارزش روستایی 

هوای روسوتایی در    پوذیری سوکونتگاه   کاهم سطح آسیب 

 برابر مخاطرا  احتمالی )زلزله، سیل و ...(

آوری و دفن زباله )سطل زباله و محل  ایجاد سیستم جمع 

 دفن زباله و ...(

 های سطحی آوری آب ایجاد سیستم جمع 

ت
یس
ز

 
گی
رهن
ی ف
ذیر
پ

 

هوای بوازی    ها، محول  ایجاد فضای تفریحی )پارک 

 کودکان و ...(

هووای  هووای نمووادین روسووتا )خانووه حفووظ ارزش 

 تاریخی مهم، مسجد و ...(

 احساس هویت در روستاییان 

 دسترسی به امکانا  فرهنگی)کتابخانه، مسجد و ...(

ت
یس
ز

 
طی
حی
ی م
ذیر
پ

 

 ایجاد فضای سبز 

 دفع زباله و کاهم آلودگی روستا 

 اندازهای طبیعی حفظ چشم 

 نظافت و پاکیزگی محیط روستا 

 ریب مراتعجلوگیری از تخ 

 جلوگیری از قطع درختان 

 1390؛ عزیزپور و همکاران، 1393؛ رضایی و شوکتی آمشانی،1391؛ پورطاهری و همکاران، 1392؛ خراسانی و رضوانی، 1391منبع: خراسانی و همکاران، 
 

 پژوهم حاضر در سطح دو دهستان گیلوان و چورزق انتخاب شد. از بوین روسوتاهای موجوود در    آماری جامعه

عنووان نمونوه انتخواب شودند؛      اند بوه  های هادی تهیه و اجرا شده ها طرح نشطه روستایی که در آن 16، ها این دهستان

 سرشوماری  بر اسواس  سال است. تعداد خانوار این روستاها 10گذرد بیم از  مد  زمانی که از اجرای این طرح می

شوکل   شدند کوه بوه   انتخاب نمونه حجم نفر 141 عدادکوکران، ت فرمول و با است خانوار 3404 بیم از ،1390 سال



 

 87/  یجوامع محل یریپذ ستیبر ز ییروستا یهاد یها طرح یآثار اجرا یبررس

شوده در   ناموه، از مطالعوا  انجوام    ها و پرسوم  روایی صوری شاخص تصادفی بین مردم روستاها توزیع شده بودند.

گذشته درباره موضوع استخراج و از طریق پانل تخصصی متشکل از دانشگاهیان )مطالعا  روستایی( و کارشناسوان  

 KMOنامه از آزمون  ناسان فنی طرح هادی( تأیید شد. از سوی دیگر، برای سنجم روایی پرسمبنیاد مسکن )کارش

 .(4 حاصل شد )جدول 318/1044و میزان بارتلت با مشدار  464/0با مشدار  KMOو بارتلت استفاده شد و 

 نامه مقدار روایی ابعاد پرسش: 4 -جدول

 مقدار روایی ها مؤلفه ها تعداد گویه عنوان

 41 های هادی روستایی پذیری طرح اد زیستابع

kmo 464/0 

 318/1044 بارتلت

 820 درجه آزادی

 000/0 رابطه معناداری

 1393های پژوهم،  منبع: یافته
 

 نفری اسوتفاده شود و مشودار    34نامه، از روش آلفای کرونبا  در جامعه آماری  برای سنجم میزان پایایی پرسم

آوری اطالعوا  و پوردازش    پوس از جموع  . ها برای انجام پژوهم را نشان داد بودن داده خمب ، رضایت730/0آلفای 

شده تحلیل شدند. بورای تجزیوه و تحلیول     ها در سطح منطشه مطالعه داده ،SPSSافزاری مانند  های نرم ها در محیط آن

برای بررسوی اینکوه کودام روسوتاهای     متغیره( و  ای و رگرسیون چند نمونه تک tها از آماره توصیفی و استنباطی ) داده

 پذیری بیشتری دارد از مدل وایکور استفاده شد.  منطشه به لحاظ توزیع فضایی از آثار اجرای طرح هادی، زیست

 های توصیفی ویژگی

درصود در گوروه    6/43درصد مرد بودنود،   7/65نفر پاسخگو،  141از عبارتند از:  ی توصیفی پاسخگویانها یافته

درصد مسکن شخصی  3/86درصد متأهل بودند،  70درصد سواد راهنمایی داشتند، 9/47قرار داشتند،  30تا  21سنی 

 نفری داشتند. 4تا  3درصد خانوار بین  7/59و 

 اطالعات توصیفی پاسخگویان: 5 -جدول

 درصد فراوانی اطالعات توصیفی

 7/65 141 پاسخگویان مرد

 6/43 141 30تا  21سن بین 

 9/47 141 ی(سواد )راهنمای

 70/0 141 متأهل

 3/86 141 مسکن شخصی

 7/59 141 (4تا  3تعداد خانوار )بین 

 1393پژوهم،  های منبع: یافته

روسوتاییان از ابعواد اقتصوادی، اجتمواعی، فرهنگوی،       پوذیری جامعوه   های هادی بر زیست برای بررسی آثار طرح

بر اساس نظرسنجی از روستاییان اسوتفاده شود. از ایون     پذیری بر محیط روستا زیرساختی، کالبدی و محیطی زیست

هوای هوادی بور     وضوعیت اثرگوذاری طورح   شوده بررسوی شودند.     هوای مطورح   های توصیفی پرسم رو، ابتدا ویژگی
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های گیلووان و چوورزق    سکونتگاه روستاهای دهستان 16متغیر و  41بعد،  6پذیری مناطق روستایی در سطح  زیست

( 3ای، عودد )  نمونوه  توک  t(. بر اساس آزموون  6ها کم است )جدول  آثار طرح هادی در آن دهد که میانگین نشان می

پذیری مناطق روستایی مشایسه شد. با توجه بوه نتوایج    ها با میانگین آثار طرح هادی بر زیست عنوان میانه نظر پاسخ  به

وجود دارد. بنابراین، بر اساس نتوایج  شود که بین آثار طرح هادی و تفاو  از حد مطلوبیت، رابطه منفی  مالحظه می

پذیری مناطق روستایی در دو دهستان در حد کمتر از  حاصل از آزمون سطح همه متغیرها، آثار طرح هادی بر زیست

 متوسط ارزیابی شد ولی رابطه معناداری بین همه متغیرها وجود داشت.

 شده در پژوهش ویژگی توصیفی متغیرهای استفاده: 6 -جدول

 متغیرها ابعاد

ین
نگ

میا
ون 

زم
ه آ

ار
آم

 
 t 

دی
آزا

ه 
رج

د
ری 

ادا
معن

ح 
سط

 

 از
ت

او
تف

ب  
لو

مط
د 

ح
 

 فاصله اطمینان

 درصد 95

 بیشتر کمتر

ت
یس
ز

 
ی
صاد
 اقت
ی
ذیر
پ

 

 -78/0 -07/1 -929/0 000/0 140 -624/12 07/2 بخشی شغلی در روستا ایجاد تنوع

 -49/0 -77/0 -629/0 000/0 140 -108/9 37/2 های شغلی جدید ایجاد فرصت

 گذاری در روستا  ایجاد انگیزه سرمایه

 )کارگاه تولیدی، تعمیرگاه و ...(
51/2 647/6- 140 000/0 439/0- 64/0- 35/0- 

ت
یس
ز

 
عی
ما
جت
ی ا
ذیر
پ

 

 -32/0 -69/0 -507/0 000/0 140 -475/5 49/2 افزایم رضایتمندی از خدما  آموزشی )سطوح مختل (

 -34/0 -62/0 -479/0 000/0 140 -852/6 52/2 ز خانه بهداشت روستاایجاد رضایتمندی ا

 -37/0 -69/0 -529/0 000/0 140 -652/6 47/2 تشویت پیوندها و روابط اجتماعی

 -35/0 -68/0 -514/0 000/0 140 -042/6 49/2 جذب و نگهداشت جمعیت روستایی

 -39/0 -/73 -557/0 000/0 140 -420/6 44/2 های مهاجر  روستایی کاهم انگیزه

 -30/0 -68/0 -493/0 000/0 140 -139/5 51/2 تمایل به ماندگاری در روستا

 -23/0 -61/0 -421/0 000/0 140 -430/4 58/2 آرامم مکانی در روستا

 -18/0 -53/0 -357/0 000/0 140 -013/4 64/2 ایجاد سرزندگی اجتماعی در روستا

 -28/0 -60/0 -443/0 000/0 140 -449/5 56/2 وستاایجاد احساس خوشبختی در ر

 های ناامن روستایی  بردن محیط از بین

 ها( های باریک و خرابه )کوچه
64/2 063/4- 140 000/0 364/0- 54/0- 19/0- 

ت
یس
ز

 
نگ
ره
ی ف
ذیر
پ

 ی

 ایجاد فضای تفریحی 

 های بازی کودکان و ...( محلها،  )پارک
10/2 669/9- 140 000/0 900/0- 08/1- 72/0- 

 های نمادین روستا  حفظ ارزش

 های تاریخی مهم، مسجد و ...( )خانه
45/2 804/7- 140 000/0 550/0- 69/0- 41/0- 

 -30/0 -62/0 -457/0 000/0 140 -577/5 54/2 افزایم احساس هویت در روستاییان

  افزایم دسترسی به امکانا  فرهنگی

 )کتابخانه، مسجد و ...(
19/2 293/11- 140 000/0 814/0- 96/0- 67/0- 

ت
یس
ز

 
ی 
ذیر
پ

تی
اخ
رس
زی

 

نشل عمومی روستا با روستاها و شهرهای  و توسعه حمل

 اطراف
40/2 154/9- 140 000/0 600/0- 73/0- 47/0- 

 توسعه امکانا  و خدما  زیرساختی 

 )آب، برق، گاز، تلفن و ...(
61/2 240/5- 140 000/0 393/0- 54/0- 24/0- 



 

 89/  یجوامع محل یریپذ ستیبر ز ییروستا یهاد یها طرح یآثار اجرا یبررس

 -37/0 -70/0 -536/0 000/0 140 -389/6 46/2 یجاد امکانا  ورزشی )سالن ورزشی، زمین چمن و ...(ا

ت
یس
ز

 
ی
بد
کال
ی 
ذیر
پ

 

سازی و بهسازی مسکن روستایی  کمک به مشاوم

 )استحکام مسکن(
49/2 393/5- 140 000/0 514/0- 70/- 33/0- 

های الزم برای ساخت مسکن مناسب و  ایجاد فرصت

 د )رعایت ضوابط فنی(استاندار
54/2 872/6- 140 000/0 464/0- 60/0- 33/0- 

آمد  و کننده رفت روهای مناسب و جدید تسهیل ایجاد پیاده

 داخل روستا )سهولت دسترسی(
44/2 841/6- 140 000/0 564/0- 73/0- 40/0- 

 -11/0 -55/0 -329/0 004/0 140 -917/2 67/2 توسعه معابر قدیمی روستا

 -18/0 -54/0 -357/0 000/0 140 -889/3 /64 د پوشم مناسب برای معابرایجا

 -12/0 -/50 -307/0 002/0 140 -232/3 69/2 دار جلوگیری از ساخت خانه در اراضی خطرناک و شیب

 -15/0 -54/0 -343/0 001/0 140 -511/3 66/2 های مختلط کاهم کاربری

 -01/0 -39/0 -193/0 039/0 140 -903/1 81/2 یضرور های غیر جلوگیری از تغییر کاربری

 -29/0 -66/0 -471/0 000/0 140 -031/5 53/2 تشویت روشنایی روستا در شب

 -06/0 -44/0 -250/0 012/0 140 -555/2 75/2 زیباسازی کالبدی در روستا

 -38/0 -72/0 -550/0 000/0 140 -293/6 45/2 حفظ بافت باارزش روستایی

 -21/0 -59/0 -400/0 000/0 140 -211/4 60/2 های روستایی ی آرامستانسامانده

های روستایی در  پذیری سکونتگاه کاهم سطح آسیب

 برابر مخاطرا  احتمالی )زلزله، سیل و ...(
64/2 842/3- 140 000/0 357/0- 54/0- 17/0- 

 آوری و دفن زباله  ایجاد سیستم جمع

 ...()سطل زباله، محل دفن زباله و 
73/2 181/3- 140 000/0 271/0- 44/0- 10/0- 

 -33/0 -64/0 -486/0 000/0 140 -160/6 51/2 های سطحی آوری آب ایجاد سیستم جمع

طی
حی
ر م
ذی
ت پ
یس
ز

 

 -53/0 -88/0 -707/0 000/0 140 -873/7 29/2 ایجاد فضای سبز

 -37/0 -66/0 -514/0 000/0 140 -070/7 49/2 دفع زباله و کاهم آلودگی روستا

 -44/0 -75/0 -593/0 000/0 140 -556/7 41/2 اندازهای طبیعی حفظ چشم

 -16/0 -/50 -329/0 000/0 140 -834/3 67/2 نظافت و پاکیزگی محیط روستا

 -29/0 -64/0 -464/0 000/0 140 -274/5 54/2 جلوگیری از تخریب مراتع

 -34/0 -70/0 -521/0 000/0 140 -630/5 48/2 جلوگیری از قطع درختان

 1393های پژوهم،  منبع: یافته

 

انود.   نداشوته  هوای روسوتایی   سوکونتگاه پوذیری   زیست مثبتی بر آثار های هادی طرح که دهد نشان می (7) جدول

، اجتماعی، فرهنگوی،  اقتصادی بعد 6در  پژوهمنظر دهای م گویه ها، طرحاین  اثرگذاریمیزان بررسی برای  ،بنابراین

ناموه   شده از طریق پرسم های گردآوری د. تحلیل دادهنبندی شد در روستا دسته محیطی و کالبدی ختی، زیستزیرسا

 ،ای نمونوه  توک  tاسواس آزموون    در روستاهای نمونه با استفاده از تحلیل میانگین عددی از دیودگاه پاسوخگویان بور   

 که بور  ابعادطیفی  هبا احتساب دامن ،. بنابرایندهد را نشان می هاروستاپذیری  زیست بر های هادی طرحثیر أبودن ت  کم

( ارزیابی شوده  3از شرایط مطلوب )کمتر  ابعاد همهدر نوسان است، این میزان برای  5تا  1اساس طی  لیکر  بین 

 معنادار است. کامالً ابعاد و تفاو  معناداری آن نیز برای همه
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 ی مناطق روستاییپذیر تفاوت معناداری از حد مطلوب در زیست: 7 -جدول

 3 =شده مطلوبیت عددی آزمون
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 درصد 95فاصله اطمینان 

 بیشتر کمتر

 -596/0 -769/0 -683/0 000/0 140 -633/16 316/2 پذیری اقتصادی زیست

 -414/0 -518/0 -466/0 000/0 140 -727/17 533/2 پذیری اجتماعی زیست

 -593/0 -767/0 -680/0 000/0 140 -471/15 319/2 یپذیری فرهنگ زیست

 -423/0 -596/0 -509/0 000/0 140 -652/11 490/2 پذیری زیرساختی زیست

 -342/0 -438/0 -390/0 000/0 140 -990/15 609/2 پذیری کالبدی زیست

 -452/0 -590/0 -521/0 000/0 140 -850/14 478/2 زیست پذیر محیطی

 1393های پژوهم،  منبع: یافته

پذیری ناشی از اجرای طرح هادی بین جامعوه روسوتایی از الگووی رگرسویونی چنودمتغیره       برای تبیین سطح زیست

 پذیری ناشی از اجرای طرح هادی، متغیر مستشل و میزان رضایتمندی از اجرای طرح هادی، متغیور  استفاده شد که زیست

دهند که اجرای طورح هوادی روسوتایی بوا      وابسته است. در مرحله اول، نتایج بررسی الگوی برازش رگرسیونی نشان می

درصود   4/85دهد که  شده نشان می همبستگی دارد. همننین، ضریب تعیین تعدیل 928/0پذیری  گانه زیست عوامل شم

 (.8گانه تبیین شده است )جدول  رهای شمپذیری روستاها از طریق ترکیب خطی متغی تغییرا  میزان زیست

 های هادی پذیری روستاییان از رضایتمندی از اجرای طرح تحلیل رگرسیون سطح زیست: 8 -جدول

 اشتباه معیار شده ضریب تعیین تصحیح ضریب تعیین ضریب همبستگی چندگانه

928/0 861/0 854/0 10109/0 

 1393های پژوهم،  منبع: یافته

پوذیری روسوتاییان از    ی رگرسیونی چندگانه توأم، نشم عوامل و ابعاد تأثیرگذار بر میزان زیسوت همننین با الگو

گانوه   دهنود کوه هموه ابعواد شوم      های هادی و توسعه آن در روستاهای نمونه مشخص شد. نتایج نشان می آثار طرح

 (.9ل محیطی معنادار هستند )جدو اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی، کالبدی و زیست

 پذیری مناطق روستایی و رضایتمندی میزان زیستخطی بین  همبتنی بر وجود رابط رگرسیونتحلیل : 9 -جدول

 های هادی  از اجرای طرح

 سطح معناداری آماره آزمون  F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات ها مؤلفه

 000/0 003/137 400/1 6 400/8 اثر رگرسیونی

   010/0 133 359/1 باقیمانده

    139 759/9  کل

 1393های پژوهم،  منبع: یافته

کالبودی، بیشوترین میوزان توأثیر      شده، بعود زیسوت   بررسی بعد  کنند که از شم بیان می ß، مشادیر (10)در جدول 

هوای هوادی در روسوتاهای دارای طورح      ( را در اجورای طورح  172/0و بعد اقتصادی، کمترین میزان تأثیر )( 343/0)

 یادشده دارند.
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 های هادی پذیری مناطق روستایی و رضایتمندی از اجرای طرح بعد زیست ضرایب شدت روابط میان: 10 -جدول

 نام متغیر
 ضرایب استاندارد شده ضرایب غیر استاندارد

T داری سطح معنی 

B  خطایB  بتاß 

 758/0 309/0 - 095/0 029/0 عرض از مبداً

 000/0 644/4 172/0 024/0 109/0 پذیری اقتصادی زیست

 000/0 926/5 196/0 017/0 100/0 پذیری اجتماعی زیست

 000/0 532/5 212/0 020/0 109/0 یپذیری فرهنگ زیست

 000/0 3626/8 310/0 018/0 158/0 پذیری زیرساختی زیست

 000/0 407/8 343/0 037/0 315/0 پذیری کالبدی زیست

 000/0 034/6 228/0 032/0 194/0 پذیر محیطی زیست

 1393های پژوهم،  منبع: یافته

طور که در چارچوب نظری مطالعه نیز اشواره شود و نظور بوه غلبوه جنبوه کالبودی         بنابراین، با توجه به نتایج و همان

پذیری کالبدی و زیرساختی در رتبه باالتری نسبت به سایر ابعاد قورار دارد و   های هادی روستایی، اثرگذاری زیست طرح

هوای   پذیری کالبدی و زیرساختی روستاها مؤثر اسوت و آثوار آن بور سوایر جنبوه      های هادی بیشتر بر زیست اجرای طرح

 های بعدی قرار دارند. طی در رتبهمحی های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیست پذیری روستایی مانند جنبه زیست

ری روستاها، با الگوی چندشاخصه وایکور مناطق پذی های هادی روستایی بر زیست از نظر اثرگذاری اجرای طرح

بندی شدند؛ به این منظور،  پذیری اولویت گانه زیست های شم روستاهای نمونه از نظر میزان برخورداری از شاخص

 (.11ای میانگین گرفته و در ماتریس اولیه تنظیم شد )جدول  نامه های پرسم ابتدا از داده

 نامه شده در پرسش های استفاده اخصماتریس برگرفته از ش: 11 -جدول

 روستاها
پذیری  زیست

 اقتصادی

پذیری  زیست

 اجتماعی

پذیری  زیست

 یفرهنگ

پذیری  زیست

 زیرساختی

پذیری  زیست

 کالبدی

پذیری  زیست

 محیطی

 66/2 62/2 73/2 39/2 58/2 47/2 گیلوان

 44/2 52/2 33/2 27/2 32/2 22/2 هندی کندی جدید

 93/2 37/2 13/2 4/2 4/2 33/2 ماماالن

 49/2 56/2 34/2 31/2 55/2 25/2 گیالنکشه

 42/2 72/2 37/2 22/2 64/2 59/2 تسکین

 47/2 75/2 46/2 26/2 62/2 41/2 تشویر

 58/2 6/2 95/2 56/2 62/2 33/2 ارشت

 58/2 6/2 95/2 56/2 62/2 33/2 انذر جدید

 73/2 73/2 54/2 62/2 6/2 62/1 تازه کند

 31/2 43/2 28/2 2 38/2 52/2 جزال

 91/1 43/2 67/1 12/2 6/2 16/2 جورزگان

 48/2 89/2 88/2 44/2 62/2 37/2 جیا

 25/2 63/2 16/2 37/2 15/2 16/2 زاچکا ن

 33/2 6/2 33/2 75/1 3/2 2 شقاقی چورزق

 21/2 38/2 13/2 1/2 4/2 1/2 شیت

 45/2 58/2 57/2 21/2 52/2 38/2 گوهر
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نفور مودیر و کارشوناس بنیواد مسوکن و       17ای تودوین و از   نامه هر یک از معیارها، ابتدا پرسمبرای تعیین وزن 

 های هادی درباره اهمیت ابعاد )اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی، کالبودی و محیطوی(   مشاوران اجرای طرح

ای بورای   بع تووان رتبوه  ها در قالوب وزن متغیرهوا مشوخص شود. از توا      و میزان اهمیت آن پذیری نظرخواهی زیست

 (.12 کردن وزن ابعاد استفاده شد )جدول تعیین

 ای                    تابع توان رتبه

 ها ضریب وزن شاخص: 12 -جدول

 ها شاخص
پذیری  زیست

 اقتصادی

پذیری  زیست

 اجتماعی

پذیری  زیست

 یفرهنگ

پذیری  زیست

 زیرساختی

پذیری  زیست

 کالبدی

پذیری  زیست

 یطیمح

 16/0 25/0 20/0 15/0 13/0 11/0 ها وزن

 1393های پژوهم،  منبع: یافته

شوده در ابعواد )اقتصوادی، اجتمواعی،      توزیوع روسوتاها در شهرسوتان مطالعوه    تحلیل فضایی ، (13)مطابق جدول 

ان شوده نشو   پذیری، تفواو  معنوادار زیوادی را در محودوده مطالعوه      فرهنگی، زیرساختی، کالبدی و محیطی( زیست

بوه دلیول مشوارکت موردم در سوطوح       13/0ترتیب با میزان صوفر و   طوری که روستاهای جیا و تشویر به دهد؛ به می

روسوتایی را   مهواجر   های انگیزه های هادی، همکاری بیشتری در جامعه روستایی و کاهم مختل  و اجرای طرح

  بوه  79/0و  95/0اهای شیت و جورزگان با میوزان  هستند و روست  پذیری اند و دارای باالترین رتبه زیست فراهم کرده

هوای ارتبواطی و    نکوردن بوه زیرسواخت    تر از همه توجه وآمد و مهم های رفت نکردن به حوزه نفوذ، هزینه دلیل توجه

پذیری را بین روسوتاهای   ترین رتبه برخورداری از میزان زیست ای و فاصله زیاد نسبت به کانون دهستان، پایین جاده

 (.3 شده دارند )شکل مطالعه محدوده

 های روستایی ناشی از اجرای طرح هادی پذیری سکونتگاه های نهایی سطح زیست رتبه: 13 -جدول
 شقاقی چورزق گوهر تشویر تسکین گیالنکشه ماماالن هندی کندی جدید گیلوان روستاها

 62/0 45/0 13/0 34/0 49/0 47/0 63/0 26/0 رتبه

 شیت زاچکان جیا جورزگان جزال تازه کند انذر جدید ارشت روستاها

 95/0 61/0 0 31/0 79/0 30/0 29/0 29/0 رتبه

 1393های پژوهم،  منبع: یافته

 
 1393های پژوهم،  منبع: یافته پذیری ناشی از اجرای طرح هادی های روستایی از نظر سطح زیست بندی سکونتگاه رتبه: 3 -لشک
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 گیری و پیشنهادها نتیجه

 داشوتن  عوواملی بورای   و هوا  زمینوه  طبیعتواً  و بخم است رضایت و مطلوب زندگی به دستیابی پی در انسانی هر

و  خوود  برای را درازمد  رفاه و آسایم ها، آن پایه انسان بر هستند تا پرمعنی الزم و بخم رضایت مطلوب، زندگی

 بورای  مناسوب  شورایط  یوا  ریپوذی  زیسوت بوا   نویسندگان برخی اعتشاد به که شرایط کند. این فراهم اجتماعم

کند که محل مناسبی برای زنودگی و کوار اسوت.     می اشاره عینی های ویژگی از ای مجموعه است به مترادف زندگی

ها بوه   های روستایی هستند. این طرح پذیری مناطق روستایی، آثار اجرای طرح بنابراین، یکی از عوامل مؤثر بر زیست

هوا در   ویوژه کالبودی آن   اقتصوادی و بوه   - راستای بهبود وضعیت اجتمواعی  در ها ودلیل توجه ویژه دولت به روستا

هایی با قابلیت زندگی شرافتمندانه، مناسوب و مشبوول تبودیل     های روستایی به مکان دستور کار قرار گرفتند تا محیط

ی بورای  هوای بسویار   های هادی روستایی در کشوور طوی چنود دهوه اخیور بوه توسوعه پوژوهم         شوند. اجرای طرح

( در مطالعه خود به ایون نتیجوه رسویدند کوه     1388آمار و صمیمی شارمی )بودن این علم منجر شده است:  کاربردی

سازی، دفع بهداشتی  ساز مسکن و معماری روستا برای بهسازی و مشاوم و های هادی از نظر نحوه ساخت اجرای طرح

( بوه ایون نتیجوه    1393رضایی و شوکتی آمشانی )وده است. نسب موفق ب  ها و دسترسی روستاییان به خدما  به زباله

درصد(، بهداشوتی   63/19درصد(، اجتماعی )با واریانس  25/20فیزیکی )با واریانس  - پنج عامل کالبدیرسیدند که 

درصود(، در   86/4محیطی )بوا واریوانس    درصد( و زیست 63/10درصد(، اقتصادی )با واریانس  42/14)با واریانس 

کننود. همننوین    را تبیوین موی  اجرای طرح هادی در روستای سرین دیزج درصد از واریانس کل اثر  79/69مجموع، 

 بور  معنواداری  و مثبت تأثیر هادی طرح ( در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که اجرای1391محمدی و همکاران )

اسوت؛ از ایون رو، پوژوهم     نداشوته  نیچندا موفشیت اقتصادی و اجتماعی محیطی، ابعاد در ولی داشته کالبدی ابعاد

پذیری جامعه روسوتاییان   های هادی بر زیست بررسی اثر طرح برای ای دارد. ه سویی ویژ یادشده با پژوهم حاضر هم

از ابعاد )اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی، کالبودی و محیطوی( در محویط روسوتا بور اسواس نظرسونجی از        

پوذیری   که میانگین اثور طورح هوادی بور زیسوت      نامه نشان دادند های توصیفی پرسم روستاییان استفاده شد. ویژگی

ای، ایون نظور را    نمونه تک t( است و آزمون 3شده در سطح کمتر از حد متوسط ) مناطق روستایی در محدوده مطالعه

 رگرسویونی،  رازشب الگوی دهد. همننین بررسی کند و تفاو  از حد مطلوبیت را به شکل منفی نمایم می تأیید می

تحلیول فضوایی   دهد. بنابراین،  نشان می 861/0 میزان را به روستایی مناطق پذیری زیست و هادی اثر طرح بین رابطه

شوده نشوان    گانه، تفاو  معنادار بسیاری را در محدوده مطالعه شده در ابعاد شم توزیع روستاها در شهرستان مطالعه

 ، همکواری بیشوتر در جامعوه روسوتایی و کواهم     13/0رتیب با میزان صوفر و  ت دهد و روستاهای جیا و تشویر به می

انود   های هادی فراهم کرده روستایی را به دلیل مشارکت مردم در سطوح مختل  و اجرای طرح مهاجر  های انگیزه

کردن به حووزه  ن دلیل توجه به 79/0و  95/0ترتیب با میزان  و باالترین رتبه را دارند و روستاهای شیت و جورزگان به

تورین   ای و فاصله زیاد نسبت به کانون دهسوتان، پوایین   های ارتباطی و جاده آمد و زیرساخت و های رفت نفوذ، هزینه

شده دارند. با توجه به نتایج، راهکارهای زیر بورای   پذیری بین روستاهای محدوده مطالعه رتبه را از نظر میزان زیست

 شوند: های هادی روستایی پیشنهاد می ی طرحپذیری مناطق روستایی با اجرا زیست
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ها از مردم در روستاهای شیت و جورزگوان زمینوه اجورای بهتور      گیری از نهادهای محلی و شناخت آن بهره -1

 کند؛ پذیری روستاییان را در منطشه تسهیل می کند و روند زیست طرح را در منطشه فراهم می

زندگی مردم روستا باشد تا زمینه برای همکاری و مشارکت ها باید توسعه  ریزی و اجرای طرح برنامه هدف -2

 مردم فراهم شود.

شکل یکپارچه و مبتنی بر مشوارکت   بخشی خارج شود و به  ریزی و اجرای طرح هادی باید از حالت برنامه -3

 مردم و نهادهای محلی در آید.

پوذیری   عموومی و زیسوت   نشل و های دولتی با هدف کیفیت حمل بهبود تجهیزا  روستایی از طرف سازمان -4

 روستایی.

 

 منابع

هاای هاادی روساتایی )مطالعاه      ارزشیابی اثرات کالبدی اجرای طرح(، 1388) آمار، تیمور.، صمیمی شارمی، رضوا  -1

 . 44-55، صص 28، سال 127، مسکن و محیط روستا، شماره موردی: بخش خمام شهرستان رشت(

 در کیفیات زنادگی   فضایی توزیع ارزیابی (،1390) مجتبی پور، جیحا احد.، فتاحی، الدین.، رکن عبدالرضا افتخاری، -2

 روسوتایی،  هوای  پوژوهم  ، فصولنامه لرستان( استان دلفان شهرستان مرکزی بخش: موردی مطالعه)روستایی  مناطق

 .69-94 صص ،6 شماره
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