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ارزيابی طراحی کالبدی روستاهای پیرامون شهری بر اساس معیارهای ايرانی اسالمی 
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ابوالفضل مشکیني- دانشيار گروه جغرافيا و برنامه ريزی شهری، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران.

چکیده
بايد گفت که طــراحي کالبــدي تالشـي براي عينيت بخشي به تفكرات، 
ارزشها و اندوخته هاي معنوي جامعه است، تا بتواند دانش و تكنولوژي را 
در خدمت ساختن محيطي کارآمد، پويا، سازگار، پاسخگو و ماندگار به 
کار بگيرد. در همين راستا نيز در سالهاي اخير اين تالش ها پر رنگ تر 
از گذشته آغاز و در کشور ما نيز رسالت مذکور، در دستور کار سازمانها 
و نهادهاي مربوطه قرار گرفته شده است. زيرا طراحي کالبدي بهينه می 
تواند زمينه توسعه و رفاه پايدار را فراهم نمايد. مقاله حاضر وضعيت به 
کارگيری شاخص های ايرانی اسالمی را در طراحی کالبدی روستاهای 
ابتدا  منظور  بدين  نمايد.  می  بررسی  کردستان  استان  شهری  پيرامون 
شاخص های طراحی کالبدی ايرانی اسالمی در سه بعد اجتماعی فرهنگی، 
اقتصادی و محيطی اکولوژيكی از منابع مختلف استخراج گرديد؛ سپس از 
ميان 72 روستای پيرامون شهری استان 30 روستا به طور نمونه انتخاب 
گرديده و با روش توصيفی تحليلی و  استفاده از SPSS ميزان به کارگيری 
شاخص ها مورد سنجش قرار گرفته است و همچنين پراکندگی ميزان به 
کارگيری شاخص ها با نقشه های GIS نشان داده شده است. نتايج تحقيق 
نشان می دهد که در طراحی کالبدی روستاهای مورد مطالعه شاخص های 
ايرانی اسالمی رعايت نشده و اين مسئله مشكالت زيادی را در اين نقاط به 
بار آورده است. در نهايت پيشنهاداتی برای بهبود فرايند طراحی کالبدی 

مبتنی بر ارزش های ايرانی اسالمی ارائه گرديده است.
واژگان کلیدی: طراحی کالبدی، الگو، ايراني - اسالمي، روستا، کردستان.

mehdipourtaher@gmail.com :نويسنده مسئول مكاتبات، شماره تماس: 0912281972؛ رايانامه *

Survey rate of using Iranian Islamic index in physi-
cal design of Kurdistan province peripheral villages

Abstract
Physical design is an effort to realize opinions, values, 
and culture of society so that it can use knowledge and 
technology for making dynamic, useful, adaptable, 
sustainable and responsible environment. Recently, 
these efforts begin better in comparison with past and 
organization pay more attention to them because opti-
mum physical design make development, sustainable 
and welfare. This article survey rate of using Iranian 
Islamic index in physical design of Kurdistan province 
peripheral villages; For this goal at first Iranian Islamic 
physical design, indexes extract in three dimension: 
cultural-social, economic and ecological. After that, we 
selected 30 villages through 72 peripheral villages. The 
method of research is descriptive-analytical with using 
SPSS and GIS. The result of research show that Iranian 
Islamic indexes did not use in physical design of case 
study villages. This issue makes many problems. Finally, 
the suggestions present for improving physical design 
process according Iranian Islamic values. 
Key words: physical design, Iranian Islamic, rural, 
Kurdistan.
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مقدمه
طراحی1 بخشی از هنر سازمان دادن فضای کالبدی است 
که با رشته های مختلف علمی و هنری مانند برنامه ريزی 
شهری و روستايی، معمــاری و منظرســازی، مهندسی 
روانشناسی،  نقل،  و  حمل  و  ترافيک  مهندسی  فنی، 
جامعه شناسی و اقتصاد سر و کار دارد و در عين حال 
با سياست و فرهنگ نيز ارتباط پيدا می کند. طراحی، 
حلقه پيونددهنده معماری، معماری منظر، مهندسی به 
صورت گسترده و برنامه ريزی و مخصوصا برنامه ريزی 
شهری و روستايی است. »بارنت« )197۴( معتقد است 
بدون  سكونتگاه ها  طراحی  فرآيند  کالبدی  طرح ريزی 
طراحـــی ساختمانهـــا است. »مدنـــی پور« )1997( 
بين رشته ای  فعاليت  می گويد طرح ريزی کالبدی يک 
است  سكونتگاهی  محيط  مديريت  و  شكل دهی  برای 
که هم به فرآيند شكل دهی و هم فضاهايی که امكان 

شكل دهی را فراهم می آورند. 
به شكل دهی  که  است  فرآيندی  روستايی«2  »طراحی 
فيزيكی بافت های مختلف روستايی منجر مــــی شود. 
طراحی روستايی با رويكرد ساختارگرايی به ايجاد اماکن 
متعدد می پردازد. اين فرآيند طراحی ساختمان ها، فضاها 
و چشم اندازها را در برمی گيرد و نهايتاً جريانی را به راه 
می اندازد که به عمران و آبادی روستايی کمک می کند 

.)fainstein,1396p27(
برنامه ريزی توسعه کالبدی فقط مجموعه ای از پروژه ها و 
طرح هايی نيست که برای نواحی روستايی تهيه می شود 
بلكه فرايندی است پويا و آينده نگر که با توجه به اشكال 
تغيير، سازماندهی اين اشكال را از جنبه های اکولوژيكی، 
اقتصادی و اجتماعی مدنظر قرار می دهد تا اهداف توسعه 
و  توسعه يافتگی  حق  به  دستيابی  همان  که  را  پايدار 
زندگی شرافتمندانه است از طريق خود مردم و به وسيله 
آنان و با تسهيل گری بيرونی ها تحقق بخشد و زندگی 
روستايی را تغيير دهد يا بهبود بخشد )افتخاری، 1390(؛ 
بنابراين برنامه ريزی توسعه کالبدی برايند نظمی متمرکز 
بر سازماندهی، جهت دهـــی، تسهيل گــری  و مديريت 
رشد و توسعه سكونتگاه های انسانی است که بر استفاده 

کارآمد و پايدار از زمين و حفاظت از منابع مرتبط با آن 
.)Omwenga,2002,P2( تأکيد می ورزد

برنامه ريزی توسعه کالبدی سكــونتگاه هــای روستايی 
در واقع بخشــی از برنامـه ريزی توسعه روستايی است 
که فرايند ساماندهی،  هدايت معقول و منطقی ساختار 
فيزيكی نقاط روستايی را در تناسب با مقتضيات مكانی- 
فضايی و در يک افق زمانی مشخص تعقيب می نمايد 
)مهندسين مشاور DHV، ص ۴38(. برنامه ريزی توسعه 
معنا  اين  در  است.  فضا  خردمندانه  مديريت  کالبدی، 
مفهــوم کنونـي برنـامه ريــزي توسعه کالبدي برتعامل 
فضا،  کننده  تجديد  عنوان  به  »فرم«  چهارگانه  عناصر 
»فعاليت« به معناي کارکردهاي اقتصادي، اجتماعي و 
سياسي انسان، »فضا« به عنوان محل و »مكان« وقوع 
فعاليت و انسان به عنوان روح دهنده به فضا و فعاليت 

است )افتخاري و همكاران، 1390، ص 219(.
شکل 1. مؤلفه هاي مفهومي برنامه ريزي کالبدي؛ مآخذ: 

افتخاري، 1390، ص 219

 

در چنين شرايطي تعامل عناصر ياد شده، زمينه پايداري 
يک جامعه و کيفيت محيطي آن را بر پــايه برابري و 
عدالت از راه برنامه ريزي کالبدي تامين خواهد کرد؛ زيرا 
بر اساس چنين مفهومي از برنامه ريزي کالبدي، زماني 
که توسعه کالبدي به وقوع مي پيوندد، اغلب شاهد آثار 
نامطلوبي از آن در سطح منابع آب، زميــن و اتمسـفر 
هستيم که حاصل فعاليت انسان بر فضاي سكونتگاهي 
خود است. در اين حالت با فشار رشد جمعيت و عرضه 

1.design
2 Rural Design
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ناکافي مسكن و خدمات در سطح سكونتگاه هاي انساني، 
دسترسي نداشتن فقيران به تاسيسات خدماتي و سرپناه 
و نيز نبود امنيت در حوزه مالكيت زمين به همراه رشد 
و توسعه نامتوازن عناصر کالبـــدي و بهره نگرفتن به 
شكل پايدار از منابع، مفهوم برنامه ريزي کالبدي معناي 

)Oduwaye, 2002:2( جديدي مي يابد
شكل 2. ابعاد مسئله اي روستاهاي حريم شهرها؛ ماخذ: 
بنياد مسكن، 1392، طرح مطالعاتی روستاهای حريم 

شهرها.

 

شهرهاي استان کردستان در گذشته داراي رشد متعادل و 
متوازني بوده اند، اما در چند دهه اخير پس از مهاجرتهاي 
روستايي، اقتصاد برون زاي شهري و رشد جمعيت داراي 

اين  اغلب  گسترشي سريع و شتابان شده اند و 
رشد هم بصورت گسترش افقي اتفاق افتاده که با 
اين الگو از رشد، بر هم خوردن ساختار کالبدي 
روستاهاي پيرامون قابل پيش بيني است. آنچه به 
عنوان مسئله و معضل در »روستاهاي پيرامون«1 
شهري در استان کردستان ديده مي شود، بر هم 
خوردن ساختار کالبدي و نامشخص بودن الگوي 
رشد آنهاست يعني روستاها پس از آنكه خود را در 
مجــاورت شهـر ديده انــد، ساختار قديمي خود 
را از دست داده و دچار نوعي آشفتگي ساختاري 
عملكردي شده اند. روستاهای پيرامون شهرها در 
استــان کردستــان با توجه به فاصله اندکی که 
با شهر دارند، از جريانات خارجی ارتباط با شهر 

تاثيرات زيادی پذيرفته اند. 
و  مساکن  معماری  زمين،  کاربری  برنامه ريزی 
الگوی رشد کالبدی در اين نقاط تحت تاثير رشد 

غيرمتمرکز و برون زا قرار گرفته و از توجه به معماری 
بوم آورد و الگوی کالبدی ارگانيكی فاصله گرفته اند که 
جمله  از  است  شده  زيادی  مشكالت  موجب  خود  اين 
آنها می توان رعايت نكـــردن ســرانه و استانداردها، در 
نمودهای غريب  نگرفتن حقوق همسايگی، رسوخ  نظر 
فرهنگـــی در کالبد روستايــی و ... را نام برد. در پاسخ 
مناسب  کالبدی  الگوی  يک  خالء  مشكالتی  چنين  به 
احساس می شود که با نيازها، سطح فرهنگی-اجتماعی، و 
پايگاه دينی افراد اين مكان ها سنخيت و همخوانی داشته 
از  گرفتن  فاصله  که  بگوييم  توانيم  می  بنابراين  باشد. 
الگوی طراحی مبتنی بر ارزش های ايرانی اسالمی دليل 
عمده اين مشكالت می باشد. با توجه به چنين مشكالتي 
و موارد ديگري از اين قبيل، اين پژوهش در پي يافتن 
طرحي مناسب براي چنين نقاطي مي باشد. برنامه ريزي 
کالبدي روستاهاي پيرامون شهرها در استان کردستان از 

چه الگويی تبعيت می کند؟

شکل 3. مدل مفهومی ضرورتهای بکارگیری نظريه ها، 
برنامه ريزی و روش شناسی جديد در برنامه ريزی و 

مديريت کالبدی و کاربری زمین؛ ماخذ: افتخاری، 1390

1. در اين پژوهش مقصود از روستاهاي پيراموني شهر روستاهايي است که در نزديكي شهر )کمتر از 10 کيلومتر(   
   مي  باشند و يا به نوعي فاصله آنها با شهر در حال کم شدن است.
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 فرضیه تحقیق
بنظر مي رسد که الگوی کالبدی سكونتگاه های روستايی 

ايرانی اسالمی تبعيت  از شاخص های  پيرامون شهری 
نمی کند.

نتيجهروش کارمنطقه سال عنوان تحقيقنام محققرديف

1Nick Gallent
 Planning on the
 edge(planning at
(the rural-urban

ل لندن2006
حلي

ت
دی

کالب

ارائه الگوی طراحی کالبدی روستاهای حاشيه شهرها و 
ارائه الگوی کالبدی مناسب با در نظر گرفتن شاخص های 

اجتماعی، اقتصادی و اکولوژيكی

2Bart R. Johnsons Ecology and
design2002ايسلند

 ای
سه

قاي
م

ارائه شاخص های اکولوژيكی در طراحی کالبدی

3David W.Orr Design on the
edge2006لندن

ی 
صيف

 تو
ش

رو
ری

آما
ی و 

ليل
تح

ارائه الگوی طراحی در نقاط حساس برنامه ريزی

۴Cliff  MoughtinUrban design1999ـ

ی 
 ها

تيو
رنا

 آلت
ليز

آنا
حی

ارائه الگوهای کالبدی طراحی بر اساس عوامل اقتصادی طرا
اجتماعی و اکولوژيكی

5Cliff  Moughtin
 Urban design
 ornament and

decoration
ـ1995

لی
حلي

ش ت
رو

ارائه شاخصهای مهم و عوامل تأثيرگذار در طراحی کالبدی 
شهر

6Thomas H.Russ Site planning and
design2009نيويورك

ی 
صيف

 تو
ش

رو
لی

حلي
ت

طراحی و مكان يابی پايدار شهری و روستايی و ارائه الگوی 
مناسب

دنيس راندينلي7

مطالعاتي بر روابط 
شهر و روستا در 
نواحي پيراموني 

شهرها با  محوريت 
سياست توسعه.

1950-

شی
ماي

و پي
ی 

ناد
محقق نظريه وابستگي را با تأکيد بررسي مي کند و در نتيجه اس

مي گويد که هدف نهايي، توسعه ناحيه اي است بنابراين هر 
گونه تصميم گيري و برنامه ريزي بايد حول اين هدف مهم 

دور بزند .

مايكل ليپتون8

مطالعاتي در زمينه 
روابط شهر و روستا 
در جهان با تأکيد بر 
تأثيرات نفوذ شهر بر 

روستا

198۴-

شی
ماي

و پي
ی 

ناد
اس

محقق در نتيجه معتقد مي شود که شهر در تالقي با روستا 
نفوذ مؤثري را بر آن دارد و موجب گسترش افقي و نا برابري 

هايي در حوزه هاي روستايي مي شود

مصطفي مؤمني9
بررسي روابط شهر 
تفت  با روستاهاي 

پيراموني آن
تفت1360

ی 
صيف

 تو
ش

رو
لی

حلي
ت

بررسي روابط شهر تفت را با روستاهاي پيراموني آن

مزيناني محمد11

احيا و ساماندهي 
کالبدي روستاهاي 
ملحق شده به شهر 

در منطقه لويزان

روستای 1382
لويزان

ی 
سه ا

قاي
ی، م

دان
مي

سی
تري

شناخت و معرفي نابساماني هاي موجود و ارائه برنامه هايي و ما
جهت برنامه ريزي کالبدي روستاهاي پيرامون شهر

سعيد زنگنه12

بررسی پديده 
پراکنش افقی شهر 
تهران و تاثير آن بر 

زمين های کشاورزی 
پيرامون

شهر تهران 1386

ی 
روپ

 آنت
ی،

يم
، ج

رن
هلد

و...

حدود 19399 هكتار از زمين های مرغوب و درجه يک 
کشاورزی در فاصله 22 سال در پيرامون شهر از بين رفته 

است که عامل اصلی اين نابودی و تغيير کاربری اين زمين ها 
رشد و پراکنش افقی اين شهر بوده است

جدول 1.  پیشینه تحقیق در سطوح جهاني، ملی و منطقه
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مروري بر پیشینه و ادبیات تحقیق
با مطالعات کتابخانه ای و اينترنتی مشخص شد، کاری 
که دقيقاً عنــوان اين تحقيـق را در بر داشــته باشد، 
در منطقه انجام نگرفته اما کارهايی در حوزه های مشابه 

انجام گرديده که هريک از آنها به يكی از ابعاد موضوع 
پرداخته اند. خالصه کارهای انجام شده سه سطح جهانی، 

کشور و منطقه در جدول های 1 تا ۴ آورده شده است.

مردم مداری: توجه به مردم و خواسته های آنها )دموکراسی(.

گی
رهن

ی ف
ماع

جت
د ا

بع

عقايد متافيزيک )تفكرات فلسفی و عرفانی(: عقيده به آخرت، دعا، مكانهای زيارتی و...
امنيت، آرامش طلبی و حريم )درون گرايی(: حفظ حريم خصوصی و امنيت چشم و گوش و...

هويت گرايی و حس تعلق به مكان: وطن دوستی و متعلق دانستن خود به يک مكان.
عدالت اجتماعی: برقراری فرصت های برابر جهت استفاده از معابر، فضاهای عمومی و...

اتحاد: حفظ وحدت و يگانگی )مرکزگرايی( مثل قبله که در طراحی بايد مدنظر قرار بگيرد.
حرمت همسايگی: احترام به حقوق متقابل افراد در استفاده از فضاهای مشترك.
ميراث فرهنگی: حفظ آثار و ميراث گذشتگان، احترام به قهرمانان ملی، مذهبی 
دين مداری: توجه به آموزه های دينی )قبل و بعد از اسالم( در همه امور زندگی

سادگی: تالش برای پرهيز از تجّمالت و روحيه طاغوت طلبی.

اقتصاد دينی: تاکيد بر زکات، خمس، وقف و... که در طراحی کالبدی نقش داشته اند.
دی

صا
 اقت

عد
ب

تصرف و تصاحب: تاکيد بر غصبی نبودن زمينی که روی آن زندگی می نماييم.
مالكيت: وجود آيين هايی مثل مشاع، مالكيت وقفی، و...

عدالت اقتصادی: تالش برای کاهش فاصله طبقاتی خصوصاً اگر در کالبد خودنمايی کند.
نيارش و پيمون: استحكام و دوام سازه های کالبدی به استفاده از با صرفه ترين مصالح.

ارزش زمين و اجاره بها: زمين مناطق پيرا شهری به چشم يک کاالی با ارزش ديده می شود.
نوع مشاغل: بعضی مشاغل نياز به طراحی يک مكان ويژه دارد )مثل دامداری و...(.

قدرت خريد: قدرت خريد در انتخاب سايز و تنوع ساخت و سازهای کالبدی تاثير دارد.
تناسب قيمت مسكن و سطح درآمد: مسكن نبايد بيش از 20% درآمد ماهانه خانوار را به خود 

اختصاص بدهد.
تمايل به اخذ وام: برخی افراد گرفتن وام برای ساخت و سازها را غيرشرعی می دانند.

جدول 2. تعريف نظری متغیرهای بعد اجتماعی فرهنگی تحقیق؛ تنظیم: نگارندگان، 1393

جدول 3. تعريف نظری متغیرهای بعد اقتصادی تحقیق؛ تنظیم: نگارندگان، 1393
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مواد و روشها
الف( واحد تحلیل و جامعه آماری تحقیق

بـا توجـه بـه اينكه موضـوع تحقيق حاضـر واحد تحليل 
اين تحقيق عبارتسـت از:

• خانوارهای سـاکن در نقاط روسـتايی پيرامون شـهری 
در اسـتان کردستان.

• روستاها )مسئولين روستا: دهيار و شورا(.
تعـداد 72 روسـتای  پژوهـش شـامل  آمـاري  جامعـه 
پيرامـون شـهری اسـتان و کليه سـاکنين اين روسـتاها 
ی  فاصلـه  کـه  باشـد  مـي  نفـر   ۴۴6۴0 تعـداد  بـه 
روسـتای آنهـا بـا شـهر کمتـر از 15 کيلومتر اسـت. در 
ايـن تحقيـق بـا توجـه بـه ماهيـت آن، حجـم نمونـه با 
اسـتفاده از فرمـول نمونه گیـري کوکـران محاسـبه 
شـده اسـت. شـیوه نمونه گیـري در ايـن پژوهـش 
بـر  نظـر  مـورد  نمونه هـاي  کـه  مي باشـد  خوشـه اي 
اسـاس معيارهاي جمعيت شـناختي سـن، سـواد، شغل 
و سـاير معيارهـاي منطبـق بـر اهـداف پژوهـش چون: 
فاصله با شـهر، داشـتن طـرح هادی، جمعيـت، اهميت 
جغرافيايـی، اهميـت اقتصـادی و... همتاسـازي شـده و 

سـپس بـه طـور تصادفـي انتخـاب شـدند.
روش نمونه گيـري در ايـن پژوهـش خوشـه اي چند 

مرحله اي اسـت. بر اسـاس تخصيص متناسـب نسـبت 
بـه تعـداد روسـتاهاي پيرامـون شـهری در اسـتان کـه 
تعداد 72 روسـتا بود، روسـتاهاي نمونه انتخاب شـدند، 
که در مجموع از 10 شـهر اسـتان برای هر شهر تعداد 3 
روسـتا، جمعاً 30 روسـتا به عنوان جامعه نمونه انتخاب 
شـد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه روسـتاهاي انتخاب شـده 
روسـتاهاي هسـتند کـه جمعيـت آنهـا بيشـتر از 100 
خانـوار و دارای طـرح هـادی مـی باشـند. بـراي تكميل 
پرسشـنامه هـا نيـز در هر روسـتاي نمونه  به طـور برابر  

15 نفـر از سـاکنان در نظر گرفته شـده اسـت.
روش گردآوری داده ها

در ايـن تحقيق بخش اصلي داده ها از طريق پرسشـنامه 
نامـه  پرسـش  نتايـج  اسـاس  بـر  گرديـد.  گـردآوري 
متخصصان پرسش نامه در سـه بعد اقتصادي، اجتماعي 
و محيطي پرسشـنامه اي طراحي شـد و از پاسـخگويان 
خواسته شـد به اين سـواالت کـه در حال حاضـر ميزان 
رعايـت هريـک از معيارهاي موثر بر طراحـی کالبدی را 
چگونـه ارزيابـي مـي کنيـد در قالب 5 طيـف گزينه اي 
)ليكـرت( خيلـی زياد، زيـاد، تاحـدوي، کم و بسـيارکم 
رعايـت  ميـزان  ترتيـب  بديـن  کننـد.  عالمت گـذاري 
ايرانـی اسـالمی مـورد سـنجش قـرار  شـاخص هـای 

احترام به محيط زيست: توصيه های ملی و مذهبی به بهره برداری همراه با آلوده نكردن محيط 
و..

ی(
ژيك

ولو
)اک

طی
حي

د م
بع

هماهنگی با طبيعت: استفاده از نيروی طبيعی )طراحی با طبيعت نه در برابر طبيعت(.
خودبسندگی: تالش برای بوم آورد بودن مواد و مصالح، طرح ها و...

پرهيز از بيهودگی: حذف فضاهای مكان گير و بدون کاربرد در طراحی محيطی.
نورگرايی: تاکيد بر وجود نور و فراهم آوردن محيط های روشن )پرهيز از تاريكی(.

درختكاری: غرص نهال در هرجا )حتی در قبرستانها که معموالً هر فعاليتی ممنوع است(.
زيبايی شناختی: خلق آثار زيبا و چشم نواز در طراحی کالبدی که حظ بصری ايجاد نمايد.
توجه به محيط های پيراشهری: نقش مناطق پيرامونی شهرها در رويدادهای مهم تاريخی.

محله محوری: توجه به محيط طراحی شده در حد يک محله.
توجه به پاکيزگی: توصيه های دينی و ملی در رابطه باآراستگی ظاهر، باطن و محيط زندگی.

جدول 4. تعريف نظری متغیرهای بعد محیطی )اکولوژيکی( تحقیق؛ تنظیم: نگارندگان، 1393
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گرفـت. ابـزار گـردآوري اطالعـات بـراي پاسـخگوي به 
سـؤال اول پرسشـنامه محقـق سـاخته مـي باشـد  و 
بـراي پاسـخگويي به سـؤاالت تحقيق عالوه بر اسـتفاده 
از ايـن ابـزار همچنيـن از نرم افـزار GIS بـراي سـنجش 
توزيـع فضايـي طراحی کالبـدی در روسـتاهای پيرامون 
شـهری اسـتان کردسـتان اسـتفاده گرديد. همچنين با 
توجـه بـه نيـاز و ماهيـت پژوهـش از ابزارهـاي زيـر نيز 
جهت رسـيدن به نتيجه اسـتفاده شـده اسـت: مشاهده 
)پرسشـنامه  پرسشـنامه  محقـق(،  ميدانـي  )بررسـي 
تكميل شـده توسط روسـتاييان حومه شـهر(، مصاحبه 
و  شـهرها  اجرايـي  مسـئولين  دهيـار،  بـا  )مصاحبـه 
روسـتاهاي پيرامـون، محققيـن و صاحبنظـران مطلع(، 
آمارنامه هـاي جمعيتـي )مرکز آمـار ايران(، نقشـه هاي 
)اسـتانداری  پيرامـون  روسـتاهاي  و  شـهر  موجـود 
کردسـتان(، مطالعـات کتابخانـه اي )کتابهـا، مقـاالت و 
آرشـيو مطالب(، روشهاي بصري و مقايسـه اي )جداول، 
نمودارهـا، نقشـه ها و...(. بـه منظـور تجزيـه و تحليـل 
يافتـه هـاي تحقيق، ابتدا پرسشـنامه هاي تكميل شـده 
کـد گذاري شـدند، سـپس داده هاي کدگذاري شـده به 
نـرم افـزار SPSS انتقال داده شـد. پـس از انجام عمليات 
آمـاري، از جـداول توزيـع فراوانـي، درصـد، ميانگيـن، 

نمودارهـا و... اسـتفاده شـد. همچنيـن جهـت آزمـون و 
سـنجش  مولفه هـا و ابعـاد طراحـی کالبـدی از آزمـون 
T تـک نمونـه اي و آزمون کای اسـكوئر، تحليل واريانس 
اسـتفاده شـده اسـت. همچنين سـنجش توزيع فضايي 
طراحـی کالبـدی را به صورت نقشـه هـاي GIS نمايش 

داده ايم.
منطقه

اسـتان کردسـتان بـا مسـاحت 28203 کيلومتـر مربع 
مسـاحت و جمعيـت 1۴936۴5  در غرب ايـران مجاور 
کشـور عـراق بيـن 3۴ درجه و ۴۴ دقيقه تـا 36 درجه و 
30 دقيقه عرض شـمالی و ۴5 درجه و 31 دقيقه تا ۴8 
درجـه و 16 دقيقـه طول شـرقی از نصف النهار گرينويچ 
قـرار دارد کـه اين مسـاحت 1.7 درصد از مسـاحت کل 
کشـور را شـامل می شود و از نظر وسـعت رتبه 16 را در 
کشـور دارا اسـت. )استان شناسی کردسـتان، ص 11(. 

تحلیل و يافته ها
الف( يافته های توصیفی 

بـرای بررسـی فرضيـه تحقيـق شـاخص هـای ايرانـی 
اسـالمی را در سـه بعـد طبقـه بنـدی نموده ايـم. ايـن 
سـه بعـد عبارتند از: بعد اجتماعـی و فرهنگی، اقتصادی 
و محيطـی کالبـدی. بـرای هـر بعـد 20 سـوال طراحی 

نقشه 1. موقعیت 30 روستای مورد مطالعه؛ تنظیم: نگارندگان، 1393
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شـده بـود کـه ۴50 نفـر نمـرات بيـن 1 تـا 5  خـود را 
بـه سـواالت دادنـد. فـرض بـر ايـن بود کـه اگـر نمرات 
کمتـر از 3 حاصـل شـده باشـد، نشـان می دهـد که در 
طراحـی کالبـدی روسـتاهای مـورد نظر شـاخص های 
ايرانـی اسـالمی بخوبـی رعايـت نشـده اسـت. پـس از 
بررسـی نمـرات حاصلـه از پرسـش نامه مشـخص شـد 
عمومـاً شـاخص هـا از 5 نمـره، نمـرات پاييـن تـر از 3 
گرفتـه انـد و ميانگيـن نمـرات ۴50 نفـری کـه بـه هـر 
سـوال پاسـخ داده انـد حـدود 2 تـا سـه مـی باشـند. 
در اکثـر گويه هـا نمـرات پايينـی بـه دسـت آمـده و از 
ميانگيـن نمـرات کل 20 گويـه، دوبـاره ميانگين گرفته 
شـده کـه از 5 نمـره،  2/76 حاصـل شـده اسـت. ايـن 
نشـان مـی دهـد سـكونت گاه هـای روسـتايی در بعـد 
فرهنگـی اجتماعی بر اسـاس معيارهای ايرانی اسـالمی 
طراحی نشـده اند. وجود مسـائل و مشـكالت زيادی نيز 
کـه در بعـد اجتماعـی فرهنگـی قابـل لمس اسـت، نيز 
مويـد ايـن مسـئله می باشـد. در بررسـی های ميدانـی 
نيـز با مسـائلی بصـورت متوالی برخورد شـد، که منشـا 

آن بی نظمی هـای اجتماعـی فرهنگـی مـی باشـد. در 
بعـد اقتصـادی نيز عمومـاً نمـرات پايينی حاصل شـده 
و ميانگيـن ميانگين ها 2/733 به دسـت آمده اسـت که 
نشـان دهنده عدم رعايت شـاخص های ايرانی اسـالمی 
در بعـد اقتصـادی می باشـد. عدم رعايت شـاخص ها در 
ايـن بعـد شـدت بيشـتری نيـز دارد. ميانگين هـای بـه 
دسـت آمـده بـرای بعد کالبـدی محيطی نيـز 2/736 را 
نشـان مـی دهـد کـه باز هـم زيـر 3 مـی باشـند و اين 
عـدد نشـان دهنده عـدم رعايت شـاخص ها می باشـد. 
در ممـوع بـرای هـر سـه بعد نمـرات کمتـز از 3 حاصل 
شـد و بـر ايـن اسـاس می تـوان گفـت الگـوی کالبدی 
سـكونتگاههای روسـتايی پيرامـون شـهری از شـاخص 
هـای ايرانی اسـالمی تبعيـت نمی کند. پـس فرضيه به 

صـورت توصيفـی مـورد تاييد قـرار مـی گيرد.
ب( يافته هاي استنباطي

1-  انجام آزمون t   تک نمونه ای برای  ابعاد فرضيه 
بـرای تاييـد فرضيـه تنهـا بـه تحليـل توصيفـی اکتفـا 
نشـده اسـت. برای ايـن فرضيه آزمـون t تـک نمونه ای 

نقشه 2. موقعیت استان کردستان در کشور؛ مآخذ: دفتر تقسیمات سیاسی وزارت کشور 1393
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برای مقادير جمع شـده هرسـه بعـد فرهنگی اجتماعی، 
اقتصـادی و محيطـی و همچنيـن بـرای مجمـوع ايـن 
سـه بعد در SPSS مشـاهده می شـود محاسـبه گرديده 

است.
بـا توجـه بـه مقاديـر جـدول باال کـه مربـوط بـه نتايج 
آزمـون t مـی باشـد، چـون سـطح معنـی داری )sig(  با 
 =sig( سـطح اطمينـان 95% از 0/05 کمتـر مـی باشـد
00/0( در نتيجـه فـرض صفـر رد مـی شـود و فرضيـه 
پژوهشـگر تاييـد مـی گـردد. به عبـارت ديگـر می توان 
ابعـاد سـه گانـه يادشـده و  گفـت کـه در تـک تـک 
همچنيـن جمـع ايـن سـه بعـد، شـاخص هـای ايرانـی 

اسـالمی رعايـت نشـده اسـت. 
2-  آزمون Chi-square  برای فرضیه تحقیق

بـرای فرضيـه همچنين آزمـون Chi-square در هر سـه 
بعـد فرهنگـی اجتماعـی، اقتصـادی و محيطـی گرفتـه 
شـد بـا توجـه بـه مقاديـر به دسـت آمـده چون سـطح 
معنـی داری )sig( کمتـر از 0/05 می باشـد، در نتيجـه 
می تـوان گفـت تفـاوت بيـن مـوارد مشـاهده شـده و 
مـوارد مـورد انتظـار بـه لحـاظ آمـاری معنـادار اسـت و 
می تـوان فرضيـه صفـر را رد و فرضيـه محقـق را تاييـد 
کـرد. بـه عبـارت ديگـر مـی شـود گفـت کـه در سـه 
بعـد فرهنگـی اجتماعی، اقتصـادی و محيطـی طراحی 

مطلوبیت عددی ظرفیت مورد آزمون = 3

انحراف ميانگينمولفه ها
معيار

انحراف از 
ميانگين

آماره 
t آزمون

درجه 
آزادی

سطح 
معناداری

تفاوت از حد 
مطلوب

فاصله اطمينان 95 درصد

باالترپايين تر
0/19۴۴-0/2756-0/23500-11/392۴۴90/000-2/76500/۴38750/02068فرهنگی 
0/2305-0/3025-0/266۴8-1۴/559۴۴80/000-2/73350/387850/01830اقتصادی
0/1720-0/2569-0/21۴۴۴-9/923۴۴90/000-2/78560/۴58۴30/02161محيطی 

0/2075-0/2686-0/23805-15/335۴۴80/000-2/76200/328930/01552جمع

جدول 5. نتیجه آزمون t برای سه بعد فرهنگی اجتماعی، اقتصادی و محیطی و جمع اين ابعاد

جدول 6. نتايج آزمون تحلیل واريانس يک طرفه )One-Way ANOVA( در ابعاد فرهنگی اجتماعی، اقتصادی و محیطی و 
کل اين ابعاد؛ مآخذ: يافته های تحقیق

سطح معناداریمقدار آزمون Fميانگين مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعات-مولفه ها

فرهنگی
13/619290/۴70بين گروهی

2/7090/000 72/812۴200/173درون گروهی
86/۴31۴۴9مجموع

اقتصادی
6/381290/220بين گروهی

1/5110/0۴6 61/012۴190/1۴6درون گروهی
67/393۴۴8مجموع

محيطی 
15/876290/5۴7بين گروهی

2/9300/000 78/۴85۴200/187درون گروهی
9۴/361۴۴9مجموع

جمع
6/920290/239بين گروهی

2/۴060/000 ۴1/551۴190/099درون گروهی
۴8/۴71۴۴8مجموع

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID
فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 38 بهار 94
No.38 Spring 2015 

16

شـهری  پيرامـون  روسـتايی  سـكونتگاه های  کالبـدی 
اسـتان کردسـتان شـاخص های ايرانی اسـالمی رعايت 

است.  نشـده 
 One-Way( يـک طرفـه  واريانـس  آزمـون    -3

تحقیـق فرضیـه  بـرای   )ANOVA

بـرای اينكه از بررسـی کامل فرضيه اول مطمئن شـويم 
آزمـون واريانـس يـک طرفـه )One-Way ANOVA( را 
بـرای مقادير جمع شـده سـه بعـد فرهنگـی، اجتماعی، 
اقتصـادی و محيطـی و همچنيـن جمـع ابعاد روسـتاها 

انجـام داده ايم. 
همان طـور کـه از جـدول فـوق اسـتنباط می شـود، در 
ايـن آزمـون هـم مثـل آزمون هـای قبلـی سـطح معنـا 
داری )sig( در هـر چهاربخش کمتر از 0/05 می باشـد و 
بـه لحاظ آماری در ابعـاد فرهنگی اجتماعی، اقتصادی و 
محيطـی و کل اين ابعاد بين روسـتاها تفـاوت معناداری 
قابـل مشـاهده مـی باشـد. غيـر از ايـن مسـئله کـه در 
همـه روسـتاها به طور کلی شـاخصهای ايرانی اسـالمی 
رعايـت نشـده، بيـن آنهـا نيـز تفاوتهايی قابل مشـاهده 

مـی باشـد. همچنيـن ايـن آزمـون بـا توجـه بـه دامنـه 
تغييـرات مقـدار کای اسـكوئر بـه دسـت آمده بـرای هر 
گويـه، طيـف بنـدی روسـتاها را در هر بعـد و همچنين 
جمع ابعاد پيشـنهاد داده اسـت. بر اسـاس پيشـنهادات 
آزمـون، در نـرم افـزار GIS نقشـه هـای هـر بعـد توليد 
شـده که ديـد فضايی و نـوع پراکندگی مكانی را نشـان 

مـی دهد.
نتیجه گیري و جمعبندي

روسـتاهای پيرامون شـهری نقاطی حسـاس می باشند 
کـه کالبـد آنها بـه سـرعت تغيير مـی نمايـد و نيازمند 
مراقبـت ويـژه ای مـی باشـند. روسـتاهای ايـن تحقيق 
نيـز از نظـر کالبـدی دچار تغييراتی شـده بودنـد که بی 
نظمی های فضايی را در پی داشـته اسـت.  روسـتاها از 
نظـر سـاختار اقتصـادي، کالبدي و فرهنگـي- اجتماعي 
تغييراتـي پيـدا کرده انـد که موجب تغييـر عملكرد آنها 
نيـز شـده اسـت. از نظر سـاختار اقتصـادي بـا تغييرات 
کاربـري اراضـي روسـتايي اقتصاد کشـاورزي روسـتا به 
اقتصاد خدماتي، بسـاز بفروش و کارگري در کارگاههاي 

نقشه 3.  پراکندگی میزان رعايت شاخص های ايرانی اسالمی در هر سه بعد فرهنگی اجتماعی، اقتصادی و محیطی 30 
روستای مورد مطالعه؛ تنظیم: نگارنده
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شـهري تبديل شـده اسـت. از نظر کالبدي که بيشترين 
کالبـدي،  گسـترش  در  مي شـود  محسـوب  تغييـرات 
معمـاري  مسـكوني،  فضـاي  سـرانه  اراضـي،  کاربـري 
خانه هـا و معابـر عمومـي تغييـرات زيـادي مشـاهده 
مي شـود کـه با افزايـش جمعيت و سـاخت و سـازهاي 
غيراسـتاندارد به مكان هايی مسـئله دار تبديل شده اند. 
از نظر فرهنگي- اجتماعي نيز تغييرات فرهنگي همسـو 
بـا تغييرات فضـاي زندگي نبوده و هنوز اين روسـتاهاي 
شـهري شـده مسـائل فرهنگی اجتماعـی زيـادی دارند 
تناقضـات  بصـورت  اجتماعـي  موجـب مشـكالت  کـه 
فرهنگي، بزهـكاري، قانون گريزي و عـدم رعايت حقوق 
ديگـران نمـود پيـدا کـرده اسـت. از نظر عملكـردي نيز 
اين روسـتاها عملكرد توليدي گذشـته خود را از دسـت 
داده و بـا افزايـش قيمت زمين ها مشـاغل توليدي جاي 
خـود را بـه کارهـاي خدماتي، مشـاغل کاذب شـهري و 
واسـطه گـري در معامـالت زمين و مسـكن داده اسـت. 
بـا از بيـن رفتـن فاصلـه شـهر با ايـن روسـتاها عملكرد 
خوابگاهـي، مهاجرپذيـري و کارگاهـي ايـن نقـاط نيـز 
تقويت شـده اسـت. معضالت سـاختار کالبـدي، کمبود 
امكانـات عمومـي و رفاهـي، عـوارض زيسـت محيطـي، 
اسـتانداردهاي مسـكن، اشتغال، آسـيب هاي اجتماعي، 
از  اجتماعـي  فرهنگـي-  تناقضـات   و  کاذب  مشـاغل 

مهمتريـن مسـائل اين روسـتاها می باشـد.
کالبـدی  بعـد  بـر  تاکيـد  بيشـترين  تحقيـق  ايـن  در 
تغييـرات روسـتاهای پيرامـون شـهری بـود و اينكـه آيا 
در چهـره کالبـدی روسـتاها معيارهـا و شـاخص های 
بـه  توجـه  بـا  اسـت؟  شـده  رعايـت  اسـالمی  ايرانـی 
مطالعـات انجـام گرفته و تحقيق ميدانی مشـخص شـد 
کـه ايـن معيارها در ابعـاد اجتماعی فرهنگـی، اقتصادی 
و کالبـدی محيطـی بـه طـور آشـكاری رعايت نشـده و 
همين مسـئله سـبب ناپايـداری کالبـدی اين روسـتاها 
شـده بـود. متخصصيـن نيـز بـر ايـن عقيـده بودنـد که 
در صـورت طراحـی کالبـدی مبتنـی بـر شـاخص های 
ايرانـی اسـالمی مـی توان زمينـه پايداری و توسـعه اين 
روسـتاها را فراهـم آورد. در نتيجه الگويی پيشـنهاد می 
شـود که بتواند جوابگوی مسـائل کالبـدی مناطق مورد 

باشـد. مطالعه 
پیشنهادات

مهمتريـن پيشـنهادات تحقيـق می تـوان مـوارد زير را 
برشمرد:

1(   تاکید هرچه بیشـتر بر مشـارکت روستايیان 
در طراحـی کالبـدی: تاکيـد بـر اصـل مشـارکت در 
برنامـه ريـزي از ايـن جهـت اسـت کـه توسـعه بيش از 
همـه بـه انگيزش و يادگيـري نيازمند اسـت و در بهبود 
و کفايـت مسـتور توانايي هاي دروني تجلـي مي يابد. در 
برنامـه هـاي عمـران و نو سـازي روسـتاها همـواره عدم 
توجـه بـه مشـارکت مؤثر مـردم بـه عنـوان اصلي ترين 
عنصـر مـورد نظـر در ايجـاد حوزه هـاي برنامه ريـزي 

مـورد غفلت واقع شـده اسـت. 
2( انتخاب شـکل و الگوي مناسـب رشد شهرها: 
با انتخاب شـكل مناسـب شـهر مي توان هنوز جمعيت 
بيشـتري از جمعيـت کنونـي شـهرهای اسـتان را نيـز 
سـازماندهي کـرد بـدون آنكه نياز به تصـرف زمين هاي 

پيرامون باشـد. 
3( هدايـت توسـعه شـهرها در جهـات بهینـه 
توسـعه: بـا هدايـت شـهر در جهـات بهينـه توسـعه 
شـهرها  آينـده  گسـترش  بـراي  مناسـبي  مسـيرهاي 
و  کشـاورزي  زمينهـاي  لزومـاً  کـه  مي شـود  انتخـاب 

نمي کنـد.  نابـود  را  پيرامـون  روسـتاهای 
در  اسـالمی  ايرانـی  معیارهـای  بـر  تاکیـد   )4 
ساخت و سـازهاي روسـتاهاي پیراموني: از طريق 
نظـارت دقيق تـر و کنترل سـاخت و سـازهاي پيراموني 
شـهر مي تـوان از رشـد بي رويـه آن خصوصـاً از نظـر 

کالبـدي جلوگيـري کرد. 
5( جلوگیري از رشـد سـريع سـاخت و سازهاي 
غیـر قانوني لبه هاي شـهر: نـه تنهـا روسـتاها بايد 
مـورد کنترل شـديد قـرار گيرند، بلكه لبه هـاي خارجي 
محـدوده شـهر نيـز بايد بر اسـاس ضوابط صحيح شـهر 

سازي گسـترش يابند. 
6( اسـتفاده از تجربیات سـاير کشورهای اسالمی 
در زمينـه طراحـی کالبـدی سـكونتگاههای روسـتايی 

پيرامون شـهری.
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