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  ...ارزيابي آثار كالبدي اجراي طرح هادي روستايي 

  

  
  
  
 1396 بهار 46جغرافيا و توسعه شماره 

  14/07/1394: وصول مقاله 
  17/08/1395: نهايي  تأييد

   133- 146: صفحات    
  

 دي روستايي از ديدگاه روستاييان ها  طرحكالبدي اجراي  آثارارزيابي 

  دهستان كرخه: موردي ي مطالعه
  

  4فاطمه حاتمي، 3صديقه كرمي نسب ،* 2زاده شيما سالمي، 1وحيد رياحيدكتر 
  

  چكيده
گذرد و صرف اعتبارات ملي در مراحل مختلف تهيه و  ميي هادي در نواحي روستايي كشور ها طرحنزديك به سه دهه از اجراي 

فضايي، مانند دگرگوني در بافت كالبدي روستا، تغيير در الگوي ساخت مساكن،  - ي كالبديها تحول گسترده در زمينهاجراي آن، 
هدف از انجام اين پژوهش، ارزيابي آثار . معابر روستا و تسهيل در امر رفت و آمد روستاييان را فراهم آورده است ي شبكه هماهنگي در

اين پژوهش، بر مبناي هدف از نوع كاربردي و از نظر . ر دهستان كرخه در شهرستان اهواز استدي روستايي دها طرحكالبدي اجراي 
اجراي  ي معابر، كاربري اراضي و بهداشت محيط در نتيجه ي تحليلي است و در چهار بعد مسكن، شبكه - و روش، توصيفي      ماهي ت
ي اسنادي و ميداني استفاده شده و بر اساس آن با ها تلفيق روشبراي گردآوري اطالعات، از . ي هادي روستايي انجام شده استها طرح

نتايج . خانوار به دست آمده است 298فرمول كوكران برابر  ي ، حجم نمونه خانوارها بر پايه)خانوار 1333( آماري ي توجه  به حجم جامعه
 توان ميبر اين اساس . معناداري دارند ي عد رابطه                          دي در روستاها در هر چهار ب ها طرحدهد، ميزان اثرگذاري  نشان مي ها تحليل داده

 ي هاي مورد بررسي به ترتيب در مسكن روستايي، شبكه     متغي ردي روستايي در عمل موجب بهبود در ها طرحنتيجه گرفت كه اجراي 
منظم و مناسب                                                                                                     ًمعابر، بهداشت محيط و كاربري اراضي در سطح دهستان كرخه شده  است كه به معناي ايجاد  بافت فيزيكي نسبتا 

  .ي روستايي استها سكونتگاهبراي 
  .، دهستان كرخهكالبدي، مسكن روستايي آثاركالبدي،  ريزي برنامهي هادي روستايي، ها طرح :ها واژهكليد

                                                     
  Riahi@khu.ac.ir                                                                                                                   ريزي روستايي، دانشگاه خوارزمي تهران دانشيار جغرافيا و برنامه - 1
  shimasalemizade@yahoo.com                                            *ريزي روستايي، مدرس دانشگاه پيام نور سوسنگرد كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه - 2
  sedighekarami29@yahoo.com                     مدرس دانشگاه پيام نور جهرم دانشگاه خوارزمي تهران، ريزي روستايي، جغرافيا و برنامه دانشجوي دكتري  -3

  somaaa8610@yahoo.com                                                                                      پيام نور بيرجند روستايي، ريزي كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه - 4
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 1396بهار  ،46ه شمارپانزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  مقدمه
ايجاد شده طبيعي يك سكونتگاه و تغييرات  بستر

، تسهيالت عمده به ها ها، خيابان درآن مانند ساختمان
فضا محسوب  ي كننده عنوان عناصركالبدي اشغال

مهيا نمودن عناصر  ).339: 1370بحريني، (شوند  مي
مناسب و تأمين تسهيالت الزم زندگي  كالبدي

متناسب با شرايط زمان از عوامل اصلي ماندگاري 
در مناطق روستايي است، ي زيستي به ويژه ها مجتمع

ي شرايط زندگي بين نقاط ها افزايش تدريجي نابرابري
به بعد، جريان  1340ي  شهري و روستايي از دهه

. ي روستا به شهر را دركشور به وجود آوردها مهاجرت
اي را  هاي عمده هاي بعد نگراني تشديد اين امر در دهه

ي آن                                 ّريزان فراهم نمود، به نحوي كه تجل  براي برنامه
هاي پس از  رساني قابل توجه در سال در خدمات

به برخورداري بخش  انقالب اسالمي بروز كرد كه منجر
                                        عمده جمعي ت روستايي كشور از تسهيالت خدمات 

كشي، برق، تلفن، خدمات  عمومي نظير راه، آب لوله
عنابستاني، ( بهداشتي و درماني و غيره شده است

هاي كشور بر اثر روستا فيزيوگرافي). 101: 1388
اوضاع خاص فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و شرايط 

كالبد . افته استي تكوين ها جغرافيايي در طول قرن
 ءيك حركت كند و بطي                     فيزيكي روستاها كه طي 

شكل  ها ي اجتماعي و اقتصادي آنها ثر از نظامأمت
در چند  ها گرفته است، به دليل عدم تحرك اين نظام

اخير بدون پيدايش تغييرات اساسي به همان  ي دهه
به همين دليل تهيه و اجراي . صورت باقي مانده است

سابقه از  ي هادي روستايي با بيش از دو دهه  طرح
 ي ترين اقداماتي است كه به منظور توسعه اساسي

تهيه و اجراي . فيزيكي روستاهاي ايران اجرا شده است
و كنترل رشد و  هادي روستايي با هدف هدايت  طرح

وليت ؤبا مس 1366فيزيكي واجدشرايط از سال ي توسعه
بنياد مسكن انقالب اسالمي و زير نظر معاونت عمران 

و در راستاي بهبود يكي  )79:1374آسايش،(روستايي 
از مسايل و مشكالت اساسي روستاهاي كشور يعني 

نابساماني وضع كالبدي و كيفيت نامناسب مساكن 
نزديك                 در اين راستا طي . اجرا است روستايي در حال

هادي   هزار طرح 25اخير بيش از  ي به سه دهه
. هزار طرح به اجرا گذاشته شد 20بر  مطالعه و بالغ 

                                            هادي به عنوان يك متغي ر بيروني، بر ساختارهاي   طرح
گذارد،اين ساختارها شامل ابعاد چهارگانه  مي روستا اثر
محيطي  اعي و زيستكالبدي، اقتصادي، اجتم -فيزيكي

تحول در  و هادي با مبناي تغيير  طرح. روستا است
 ي كالبدي بخشي از فرايند توسعه -ساختار فيزيكي

رود؛ زيرا خطوط اصلي اين  روستايي به شمار مي
ها در قالب تغييرات بيروني يا كالبدي روستا  طرح

كالبدي  - ي فيزيكي رويكرد توسعه. شود خالصه مي
هاي اول و دوم توسعه  غالب در برنامهروستا، رويكرد 

كالبدي روستاها را  -بوده و اين رويكرد ساخت فيزيكي
روستايي  ي جامعه ي متناسب با شرايط تحول و توسعه

روستايي را تغيير  ي تحول و توسعه ي داند و الزمه مين
بدين سبب . داند ميدر ساختار كالبدي و فيزيكي آن 

در مورد تهيه و اجراي ي اوليه ها در اين مقطع حركت
دي با بهسازي روستاها ها  هاي هاي كالبدي، طرح طرح

خدمات و نيز ايجاد  ي كه هدف آن، توزيع بهينه
 كالبدي مناسب براي فراهم كردن بستري براي بهبود

اجتماعي در روستا بود، به  -ي اقتصادي توسعه جريان
: 1378 اصالني،(شكل جديدتر مورد توجه قرار گرفت 

با گذشت نزديك به سه دهه از تهيه و اجراي . )223
هادي روستايي در كشور سزاوار است بررسي  طرح

پيامدهايي را  ها چه گردد كه اجراي اين گونه طرح
ابعاد  با توجه به. روستايي داشته است ي براي جامعه

اجتماعي، اقتصادي، (روستايي  ي چهارگانه توسعه
د كالبدي ع ب       اهمي تو ) محيطي كالبدي و زيست

 روستايي، اين ي روستاها در جهت نيل به توسعه
  هاي طرح كالبدي اجراي آثارپژوهش بر آن است  

دي روستايي را در توسعه روستايي مورد بررسي ها
از آنجايي كه در آينده احتمال تبديل . قرار دهد

                                         روستاهاي پرجمعي ت به نقاط شهري وجود دارد، 
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هادي روستايي از لحاظ پايه   اجراي بهتر و مؤثر طرح
ريزي درست ساختار كالبدي شهرهاي نوظهور داراي 

دنبال اين ه از اين رو تحقيق حاضر ب. است      اهمي ت
هاي هادي روستايي تا  پرسش است كه اجراي طرح

  .تحقق اهداف كالبدي موفق بوده است چه اندازه در
  

  پيشينه تحقيق
سي در انجام هر تحقيق علمي مطالعه و برر   

يي كه در ارتباط با موضوع مورد ها تحقيقات و پژوهش
تحقيق نام  ي پيشينه ،الحطبررسي انجام شده و در اص

يابي به  دارد، الزم و ضروري است چرا كه بدون دست
نتايج تحقيقات ديگران توسعه و تكامل آنها، امكان 
رسيدن به پاسخ مناسب و تجزيه و تحليل بهتر ميسر 

هاي هادي بر  در رابطه با آثار و پيامدهاي طرح .نيست
روستاهاي كشور، ارزيابي بسياري در ابعاد كالبدي، 
اجتماعي و اقتصادي انجام شده كه به نتايج مشابهي 

به تشريح پاره اي ) 1(جدول شماره . منجر شده است
  .از اين مطالعات در چند سال اخير پرداخته است

  

  تحقيقات و مطالعه مرتبط با موضوع مورد مطالعه :1 جدول
  نتايج و توضيحات سال عنوان تحقيق  نام محققرديف

عظيمي، نورالدين،   1
  جمشيديان، مجيد

اقتصادي، اجتماعي وآثاربررسي
  هاديي ها طرحكالبدي اجراي 

 در منطقه غرب گيالن
1384

موفقيت نسبي در خدمات رساني، عدم موفقيت در رعايت مسايل 
محيطي و مشاركت دادن مردم در فرايند طرح، وجود اشكاالتي در زيست

  .فرايند تهيه و اجراي طرح

ي هادي روستايي ها طرحارزيابي   باقالني، كبري  2
1386  شهرستان ايالم

اصلي روستاها از متوسط تا خوب از ديد ارزيابي وضعيت معابر 
روستاييان، مهمترين مشكالت معابر اصلي و فرعي روستاها، سطوح 

  .ناصاف و آب گرفتگي، روسازي بد، عرض كم، و زير سازي بد

3  
عزيز پور، فرهاد و 
حسيني حاصل، 

  صديقه

مروري بر روند تحوالت كالبدي 
ي ها طرحكيد بر أبا ت( روستاهاي كشور

  )ستاييهادي رو
1387

ايجاد تحوالت شگرف در ابعاد مختلف جامعه روستايي به ويژه محيطي و 
هاي ناشي از بروز سوانح طبيعي،  كالبدي، ايمن سازي و كاهش آسيب

هاي  و پسماندهاي خانگي، دفع و هدايت آب ها دفع بهداشتي زباله
دي ها  طرحي ها سطحي و فاضالب، ترغيب روستاييان براي اجراي پروژه

نظير اصالح معابر فرعي، احداث پياده رو، ساخت مسجد، درمانگاه و مانند
  .آن و رونق ساخت و ساز در روستاها

مظفر، فرهنگ و   4
  حسيني، سيدباقر

ي هادي بر ها طرحاجراي  آثارارزيابي 
1387  محيط زيست روستاهاي ايران

آثاربيني  فقدان يا نقص مطالعات محيطي به هنگام تهيه طرح، عدم پيش
ي ده گانه بر محيط طبيعي و محيط روستاها به هنگام ها اجراي پروژه

  .ها طرحتهيه و سپس اجراي 

 عنابستاني، علي اكبر  5
ي ها طرحكالبدي اجراي  آثارارزيابي 

هادي روستايي در روستاهاي غرب 
  خراسان رضوي

1388
اميدواري روستاييان به سكونت در روستا، موفقيت طرح در زمينه 

رساني به روستاييان، عدم موفقيت طرح از نظر زيست محيطي و  اتخدم
ن و مردم از فرايند تهيه و مسؤوالجلب مشاركت مردم، عدم رضايت 

  .هاي هادي روستاها اجراي طرح

تقيلو، علي اكبر و   6
  همكاران

ي هادي در ابعادهاطرحارزيابي
كالبدي، اجتماعي و اقتصادي از ديدگاه

 روستاييان
دي و عملكرد بهتر آنها در ابعاد اجتماعي نسبت بهها طرحعملكرد ضعيف 1388

  .ابعاد اقتصادي

7  
عنابستاني، علي اكبر 

و اكبري، محمد 
  حسن

ي هادي و نقش آن درهاطرحارزيابي
 كالبدي از ديدگاه روستاييان ي توسعه

 )شهرستان جهرم:مطالعه موردي(
1391

روستاها در بعد بازگشايي و ي هادي در ها طرحبيشترين اثرگذاري 
نوسازي معابر روستايي، عدم موفقيت در مسكن روستايي و كاربري 

  .اراضي

شماعي، علي و   8
  همكاران

دي بر ها طرحاجراي  آثارارزيابي 
: مطالعه موردي(سكونتگاه روستايي

  )شهرستان نيشاپور
1393

دي، و عدم توجه به ها طرحبهبود معابر روستايي پس از اجراي 
ي محيط زيست از جمله آرامستان، دفع زباله، فاضالب، فضاي ها شاخص

هاي سطحي، موفقيت طرح در زمينه بعد اجتماعي، آوري آب سبز و جمع
شاخص ميزان مهاجرت، مشاركت و رضايتمندي، موفقيت در بعد 

  .گذاري و اشتغال ي سرمايهها شاخصاقتصادي، 
  1393:مطالعات ميداني نگارندگان:مأخذ
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طرح در سطح روستاهاي   اين      اهمي تاتوجه به ب بنابراين
حدود 1389كشور و با عنايت به اينكه تا پايان سال 

دي روستايي تهيه گرديده و در ها  طرح 24899
روستا به مرحله اجرا در آمده است، بر اين مبنا  9912

پژوهش حاضر بر آن بوده تا با توجه به اجراي 
مورد مطالعه كه اقدامي  ي ي هادي در منطقهها طرح

اقتصادي، اجتماعي و  ي دولتي در جهت توسعه
 ،رود ميشمار   به ي روستاييها سكونتگاه  كالبدي

را  هادي در دهستان كرخه يها طرحارزيابي كالبدي 
  .مورد توجه و بررسي قرار دهد

  
  مباني نظري

هاي نظري در خصوص سير تحول الگوها و  بررسي
در روستاهاي كشور مؤيد آن  ريزي برنامهي ها نظريه

به سمت نظامي منعطف و  ريزي برنامهاست كه نظام 
فرايندي در حال تغيير است كه ناشي از درك چند 

نخست آنكه امكان شناخت كامل . نكته اساسي است
دي ميسر نبوده و ها  طرحسيستم يك سكونتگاه در 

. بيني شود الزم است تحوالت آن بطور كلي پيش
 ي سپس تحول سيستم سكونتگاه روستايي بر پايه

زمان ديده شود و در نهايت   ي نظام سكونتگاهي در ط
 ريزي برنامهخطي نيازمند  ريزي برنامهعدم پاسخگويي 

. )9: 1388دارابي،( بخشيده است فرايندي را ضرورت
 ريزي برنامهي هادي روستايي ها طرحخاستگاه تئوريك 

كالبدي است كه در ايران پس از انقالب اسالمي در 
اهداف عدالت طلبانه معطوف روستاها شده و  ي نتيجه

دست كم در ميان كشورهاي همتراز و منطقه منحصر 
ي مرتبط با ها نظريهدر ميان  .فرد است به

برجسته   1كونل كالبدي تحقيقات مك  هاي ريزي برنامه
ي رايج ها نظريهكه در آن  رسد ميتر از سايرين به نظر 

كالبدي در سه گروه نخست طراحي و  ريزي برنامهدر 
هاي بنيادين  گروه نخست بر نظريه. تفسير شده است

                                                     
1-Mcconell 

نگري  كيد دارد كه به عنوان اساس شناخت و آيندهأت
كار  ي هاي شيوه در گروه دوم نظريه. روند ميكار ه ب

ريزي و تشريح  مطرح است و در آن فرايند عمل برنامه
و در گروه  يابد مي      اهمي تاقدامات مانند كاربري زمين 

در                 ًكيد شده كه اصوال أهاي اجتماعي ت سوم بر نظريه
و البته بر نقش مردم  ريزي برنامههدف نهايي  ي زمينه

  ). 21: 1388 دارابي،( متمركز است
ترين  هاي كالبدي يافتن مطلوب ريزي برنامههدف از     

ميان فضا و جامعه است كه در آن  سازگاري  حالت
افته، انديشيده شده و منظم ي ها، سازمان       فعالي تهمه 

به منظور ساماندهي و بهسازي محيط كالبدي انجام 
يكپارچه روستايي  ي لذا اتخاذ سياست توسعه. شود مي

هاي محلي و مشاركت  برداري از توان بر اساس بهره
خصوصي و نهادهاي دولتي با رويكرد  يها سازمانميان 
هت تحقق و در ج كند ميبخشي مهم جلوه  چند

اقدام . نمايد ميگونه از اقدامات الزامي  چنين امري سه
كوشش درجهت ايجاد مناسبات نهادي مناسب  نخست

 ها سياستاي با تعريف جديد  در سطح محلي و منطقه
   .است
  هاي در دومين اقدام كوشش جهت ساخت ظرفيت     

اجتماعي به  ي ي توسعهها برنامه ي محلي با ارائه
منظور توانمندسازي اعتبار دارد و در سومين اقدام 

پذير با   كوشش در جهت ايجاد مناسبات انعطاف
روستايي با توجه به  ي حمايت از مركز براي توسعه

 روستايي ضرورت دارد و شرايط مناطق نيازها
ي ها نظريه. )27- 29 :1390پورطاهري و همكاران، (

دو محور  ي كالبدي روستايي بر پايه ريزي برنامه
ي تغيير قابل ها نظريهي تبيين و ها نظريهاساسي 

هادي  يها طرحگفت كه  توان ميتفكيك هستند؛ لذا 
نظر از محورهاي فوق نيازمند به  روستايي صرف

كارگيري الگوهاي زماني براي رسيدن به اهداف و 
هاست؛ چرا كه پاسخ به همه نيازها و  تحقق آرمان

هاي هدف روستايي در  يان و گروهيهاي روستا واستهخ
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رو  هاي هادي روستايي ميسر نيست و هم از اين طرح
اقتصادي، محيطي  اجتماعي،هاي  ريزي از برنامه تركيبي

نظر قرار گرفت و تمركز بر بخش كالبدي             و كالبدي مد 
لذا . هاي ديگر معنا نيافت به معناي عدم توجه بر بخش

چندبخشي  ريزي كالبدي با رويكرد برنامهتوان گقت  مي
روستايي هدف مطلوب  يكپارچه ي براي توسعه

 در تواند مطرح شود كه هاي روستايي مي ريزي برنامه
همه اينها بيانگر . مدت قابل دستيابي نيست كوتاه
           َ است كه بعضا   روستايي ي هاي موجود در توسعه نگرش

 .استهاي هادي روستايي مطرح شده  در قالب طرح
تر از  ريزي كالبدي برجسته در عمل اما توجه به برنامه

ها در نواحي روستايي مورد توجه قرار  ريزي ساير برنامه
 ي روستا و توسعه مسايل مربوط به درايران. گرفته است

والن ؤروستايي ازجمله مسايلي است كه موردتوجه مس
كشور بويژه پس از انقالب اسالمي بوده است، چرا كه 

كشور در روستاها سكونت       جمعي تاي از  عمدهبخش 
هاي  عرصه ).7: 1388پژوهشكده سوانح طبيعي، ( دارند

 -واقعيت مكاني  عنوان يك  روستايي در ايران به
هاي متفاوت اكولوژيكي،  فضايي،برايندي ازتعامل مؤلفه

ازكيا و ( سياسي و كالبدي است فرهنگي، -اجتماعي
   ).47: 1383 غفاري،

متقابل ميان انسان روستانشين و كالبد تعامل 
اي است كه در روند تحول و  روستايي، فرايند يكپارچه

از . كالبدي روستايي بايد در نظرگرفته شود ي توسعه
 - يك سو، شناخت صحيح در رابطه با عناصر تشكيل

اين سيستم و روابط ميان عناصر آن، بايد  ي دهنده
روند تحول  توان براساس اين شناخت، مي. كسب شود

دهي مجدد و يا تصحيح  بيني و در شكل آينده را پيش
دي ها  طرحبنابراين . روند تحول و حركت، دخالت كرد

فضاي كالبدي  ي روستايي، در حقيقت، طرح توسعه
عيين تروستايي است و بر اساس اهدافي كه براي آن 

كالبدي  ي شده است، هدايت روند و فرايندهاي توسعه

پژوهشكده سوانح طبيعي، ( گيرد عهده ميروستايي را بر 
1388 :139 -138( .  
مسكن انقالب اسالمي مصوب  اساسنامه بنياد در

طرحي دي روستايي ها طرح مجلس شوراي اسالمي،
هدايت روستا  تجديد حيات و فراهم كردن بستربراي 

تعريف  فيزيكي اقتصادي و به لحاظ ابعاد اجتماعي،
ه نخستين تالش و البت )78: 1374آسايش، ( شده

ي براي سازماندهي كالبدي                 ّافته و فراگير مل ي سازمان
هاي  سازي زمينه سكونتگاههاي روستايي با هدف فراهم

توسعه و عمران مناطق روستايي، همين طرح بوده 
اقدام اجرايي  نخستين ).169: 1390غفاري، ( است

با  1362دي روستايي در سال ها  طرح ي جهت تهيه
روانبخشي  -طرح با عنوان طرح اصالحي  تهيه و اجراي

روستاها توسط استانداري چهارمحال بختياري آغاز 
هاي بعد  شد و با توجه به استقبال روستاييان در سال

و به منظور  )1366(با مصوبه مجلس شوراي اسالمي 
هاي هادي در  طرح ي كالبدي روستاها، تهيه ي توسعه

وقت قرار سازندگي  دستور كار بنياد مسكن و جهاد
نيز ) 1367-72( ساله كشور در برنامه اول پنج. گرفت
هاي هادي روستايي براي نخستين بار وارد اسناد  طرح
اي كشور شد و تاكنون ادامه دارد در حال حاضر  برنامه

كشور تعداد  ي توسعه پنجم ي در ابتداي برنامه
 24870 دي مصوب بالغ براه  طرح روستاهاي داراي

دي ها  طرحدر . )166: 1390ضواني، ر( باشد طرح مي
اقتصادي  -روستايي هر چند تجديد حيات اجتماعي 

محدود  ها طرح             ٌ گيرد، اما عمال   نظر قرار مي         روستا مد 
هاي  پروژه. هاي كالبدي گرديده است       فعالي تبه 

ها، دفع فاضالب  كالبدي اصالح معابر و اجراي ميدان
حفاطتي، احداث ، ديوار )جوي، جدول و كانيو(سطحي 

در معرفي  پارك و محل بازي، و نظائر آن بخش عمده
  ). 588:1387سرتيپي، ( ي هادي روستايي استها طرح
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 1396بهار  ،46ه شمارپانزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

، و در ها ها و قابليت اين طرح، با استفاده از پتانسيل
صورتي كه نظارت و ارزشيابي مناسبي داشته باشد، 

ساز بهبود تسهيالت عمومي و رفاهي از  د زمينهتوان مي
مسكن روستايي،معابر جديد و حريم  قبيل نوسازي

مسكوني، بهبود وضعيت زندگي روستاييان و مشاركت 
در واقع انجام اين گونه مطالعات، منجر به . آنان شود

و عقايد كارشناسان، شناسايي نقاط  ها آگاهي از ديدگاه
 اي خواهد شد ي توسعهها برنامهو  ها طرحضعف و قوت 

اين پژوهش نيز در . )124: 1389برزو و همكاران، (
  .همين راستا مطرح و به انجام رسيده است

  
   شناسي تحقيق روش

تحقيق حاضر بر مبناي هدف از نوع كاربردي و از 
براي . تحليلي است -و روش، توصيفي      ماهي تنظر 
آوري اطالعات نيز از روش اسنادي و ميداني  جمع
توصيف،  ي گيري شده است؛ بطوري كه در مرحله بهره
ي اسنادي به ها و اطالعات مورد نياز با روش ها داده

 ي بخش ميداني عالوه بر مشاهده. اند دست آمده
مبنتي بر تهيه و تكميل  مستقيم و مصاحبه،

آماري در اين پژوهش  ي جامعه.  پرسشنامه است
سال از تصويب و  10شامل روستاهايي است كه 

است،  ي هادي در آنها سپري شدهها طرحاجراي 
خانوار مورد       1333 جمعي تروستا با  5بنابراين تعداد 

براي برآورد حجم نمونه در سطح . مطالعه قرار گرفت
گيري كوكران با  خانوارهاي روستايي از روش نمونه

به صورت % 5 و احتمال خطاي% 95سطح اطمينان 
ابزار  .گيري تصادفي ساده استفاده شده است نمونه

ي آن ها بوده كه روايي گويهاصلي پژوهش پرسشنامه 
علمي دانشگاه و همچنين مجريان  تيأتوسط اعضاي ه

هاي هادي مورد تأييد قرار  و متخصصان اجراي طرح
منظور پايايي ابزار مورد تحقيق  يك  به. گرفت
پرسشنامه انجام شد سپس  50مقدماتي با  ي مطالعه

بر مبناي نتايج  تغييرات الزم در پرسشنامه الزم 

رفت نتايج به دست آمده از پيش آزمون صورت گ
حاكي از اعتماد و پايايي قابل قبول ابزار مورد مطالعه 

آلفاي كرونباخ پايايي پرسشنامه  باشد كه بر اساس مي
طراحي پرسشنامه بنا . درصد محاسبه شده است 85/0

اي  به ضرورت و هدف پژوهش در طيف پنج گزينه
صورت گرفته ) 5 :، خيلي زياد1 :خيلي كم( ليكرت
دي بر ها طرح آثاربر اين اساس براي ارزيابي   .است

از ) سرپرست خانوار( نفر 298بافت كالبدي، تعداد 
پس از . اند روستاييان مورد پرسشگري قرار گرفته

هاي  ها در محيط آوري اطالعات و پردازش آن جمع
ها  و نسبت به تحليل داده  ArcGIS, SPSSافزاري نرم

 ي جامعه. مورد مطالعه اقدام شد ي در سطح منطقه
اين تحقيق شامل روستاهايي هستند كه  آماري در

دي روستايي دربخش حميديه، دهستان ها  طرحداراي 
عالونه (روستا  5باشد و جامعه نمونه شامل  ميكرخه 

، )شيخ طعمه( فاي، شيخ زهراب، قاسم زامل، جنادله
دي اه  طرحكه از زمان تهيه و تصويب ) عالونه زعيف

طبق . سال گذشته است آنها حداقل بيش از ده
دي روستاهاي ها  طرح ي كارشناسان تهيه ي نظريه

مورد مطالعه فاز اجرايي به صورت درصد در جدول 
  .ارائه شده است 3 ي شماره

  
  ها     متغي رها و  شاخص

ي ها تر از وضعيت مكان شناخت بهتر و دقيق   
متفاوت ي مختلف در سطوح ها جغرافيايي در زمينه

مستلزم دسترسي به اطالعات كامل و پردازش شده از 
براي نيل به اين مهم از . ي مورد نظر استها مكان
ها  شود كه اين شاخص ها استفاده مي سري شاخص يك
هاي  ي مكان و توسعه توانند سطحي از رشد مي

جغرافيايي را براي ارزيابي معيارهاي انتخاب شده نشان 
ترين  در اين پژوهش مهم. )112:1382كالنتري،( دهند

 ي ي هادي بر توسعهها طرحي ارزيابي آثار ها شاخص
  .ارائه شده است 2 ي كالبدي روستاها در جدول شماره
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  كالبدي روستا ي دي بر توسعهها طرحي اندازه گيري اثرگذاري ها شاخصها و      متغي ر :2جدول
  بهداشت محيط  كاربري اراضي شبكه معابر  مسكن

 وسازروستايي ساخت لگويا.1
  )تيپ مساكن( الگوي مسكن. 2
  تراكم ساختماني. 3
بهسازي و مقاوم سازي مساكن. 4
 تراكم خانوار در واحد مسكوني. 5
رعايت ضوابط فني طرح در. 6

  ساخت و ساز
ايجاد زمينه و بستر براي. 7

  ت              صدور سند مالكي 

 سهولت رفت و آمد.1
  احداث معابر جديد. 2
گذاري، جدول( تجهيز و بهسازي معابر موجود. 3

  ...)رو  احداث پياده
  كيفيت پوشش معابر. 4
  تغييرات سلسله مراتب معابر. 5
  نحوه دسترسي به معابر. 6
رعايت ضوابط فني طرح در مورد معابر.7
تعريض مناسب، شيب مناسب و رعايت حريم(

  ...)ي روستاييها راه
 زيباسازي معابر.8

     جمعي ت  بين منطقي ايجادتناسب.1
  ها و كاربري

جذب امكانات و خدمات رفاهي. 2
  زيربنايي

  توزيع خدمات ي نحوه. 3
هاي از بافت ونگهداري شناسايي. 4
  فرهنگي و باارزش تاريخي 

 ي توسعه  سمت  مناسب  انتخاب.5
  روستا

  ابي مناسب خدماتي مكان. 6
  خدماتكيفيت دسترسي به .7

هاي آوري و هدايت آب جمع 1
  سطحي از معابر روستا

  آوري فاضالب روستايي جمع. 2
  ها آوري زباله جمع. 3
تعيين حدود كلي مكان دفع. 4

  بهداشتي زباله
ي محدوده ي وياتوسعه يابي مكان.5

  گورستان
ايجاد و گسترش فضاي سبز در. 6

  محيط روستا

  1391 عنابستاني،: أخذم   
  

   مورد مطالعه ي معرفي جامعه
موقعيت جغرافيايي   - مورد مطالعه  ي هدر محدود

ي روستا از جمله حجم ها بيانگر بسياري از ويژگي
، امكان دسترسي به منابع و ها       فعالي ت، نوع      جمعي ت

براين اساس، . هاي بالقوه براي رشد و توسعه است توان
موقعيت دشتي در مقايسه با موقعيت كوهستاني از يك 

 سعيدي،( مگيري داردهاي چش ابعاد مختلف تفاوت
 345دهستان كرخه با مساحتي برابر ). 40: 1379

درصد از كل مساحت  4كيلومتر مربع نزديك به 
مجموعه . شهرستان اهواز را به خود اختصاص داده است

مركز دهستان . باشد روستايي مي ي  نقطه 20داراي 

كرخه عالونه فاي بوده كه در جنوب غرب دهستان 
كيلومتري شمال غرب شهر اهواز  46كرخه ودر فاصله 

به لحاظ تقسيمات سياسي . واقع گرديده است
آبادي دهستان  20روستا از  5روستاهاي مورد مطالعه، 

كرخه، در بخش حميديه، از توابع شهرستان اهواز در 
به لحاظ طبيعي روستاهاي . باشند مياستان خوزستان 

اي داراي زمين  مورد مطالعه در يك موقعيت جلگه
صاف و هموار واقع شده است و آب و هواي روستاها به 

گرم و خشك و زمستاني باراني و  ي تبعيت از منطقه
ي      جمعي تمشخصات  3جدول شماره . مرطوب است

  . دهد روستاهاي مورد مطالعه را نشان مي
  

  و تعداد خانوار روستاهاي مورد مطالعه      جمعي تتعداد  :3جدول 

  آماري سال  روستا
  ديها طرحي و سال     جمعي تمشخصات

  فاز اجرايي  هادي  طرح خانوارتعداد     جمعي ت
  %90  1383 424 1776 1390 عالونه فاي
  %85  1383 423 1806 1390 شيخ زهراب

  %70  1383 218 1024 1390 )شيخ طعمه(جنادله 
  %60  1383 192 849 1390 عالونه ضعيف
  %60  1383 67 406 1390 قاسم زامل

  1390: مأخذ، مركز آمار ايران                         
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 1396بهار  ،46ه شمارپانزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  
  موقعيت جغرافيايي  روستاهاي مورد مطالعه در دهستان كرخه: 1شكل 

  1393نگارندگان،:تهيه و ترسيم 
  

  
  موقعيت دهستان كرخه در سطح استان، شهرستان و بخش: 2شكل

1393نگارندگان،:تهيه و ترسيم 
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  تحقيقي ها يافته
  دي و مسكن روستاييها  طرح

برداران كوچك كه امروزه  اهبرد حفظ و نگهداري بهرهر
 كنند، مياقتصادي و اجتماعي نقش بازي  ي در توسعه

با  ).Isabel, 2009: 806( راهبرد بهبود مسكن است
توجه به اينكه كيفيت ابنيه، بخشي از شرح خدمات 

دهد، بنابراين بهبود  ميي هادي را تشكيل ها طرح
است،  ها طرحوضعيت مسكن يكي از اهداف مهم اين 
دي در ها طرحبه همين سبب براي ارزيابي عملكرد 

سازي مساكن،  ي مقاومها شاخصمسكن، از       متغي ر
تغيير الگوي ساخت و ساز، افزايش تراكم ساختماني، 
ايجاد زمينه براي صدور سند مالكيت، رعايت مقررات 

از، ميزان تغيير در تيپ مساكن و افزايش وس ساختدر 
ي ها شاخصدر بين . تراكم خانوار استفاده شده است

مسكن، ميانگين شاخص افزايش تراكم  ي گانه هفت
ترين ميزان  است و پايين 61/3ساختماني برابر با 

عملكرد مربوط به شاخص رعايت مقرارت در ساخت و 
ي ها خصشادربين .است 79/2با ميانگين ساز روستايي

 ي از رابطه ها شاخصمورد بررسي در اين پژوهش، 
همچنين بيشترين درصد . معناداري برخودار هستند

 سازي مقاوم  شاخص  گويان مربوط به همگني پاسخ
و كمترين ميزان ) 27/0(مسكن با ضريب پراكندگي 

همگني مربوط به شاخص رعايت مقرارت در ساخت و 
  .است) 44/0(ساز با ضريب پراكندگي

  
  ي مسكن در روستاهاي مورد مطالعهها شاخصدي روي ها طرحميزان اثر گذاري  :4جدول 

  ها شاخص  رديف
 ميزان اثر گذاري

ف 
حرا

ان
يار

مع
ح   

سط
ري

ادا
معن

ين  
انگ

مي
اي  

به 
رت

ب  
ضري

گي  
ند

راك
پ

لي  
خي

  
ياد

ز
ياد  

ز
وس  

مت ي   كم  ط
خيل   كم

  27/0  50/3  000/0  95/0  0 5/18 5/26 9/40 1/14 مساكن روستاييمقاوم سازي  1
  31/0  16/3  000/0  13/1  4/5 7/8 32/2 26/2 5/27 افزايش تراكم ساختماني  2
  32/0  25/3  000/0  04/1  4/5 8/17 6/33 2/32 1/11 ميزان تغيير در تيپ مساكن روستايي  3
  34/0  87/2  000/0  98/0  7/7 5/28 9/31 2/27 3/2 تغيير الگوي ساخت و ساز روستايي  4
  36/0  94/2  000/0  08/1  8/20 5/18 5/29 2/32 1/8 افزايش تراكم خانوار  5
  43/0  28/3  000/0  43/1  4/13 1/20 1/20 4/13 5/30 ايجاد زمينه براي صدور مالكيت  6
  44/0  79/2  000/0  23/1  4/10 5/22 2/37 1/22 7/7 رعايت مقرارت در ساخت و ساز  7

  1393: ي پژوهشها ، يافتهمأخذ    
  

  دي و شبكه معابر روستاييها طرح
هاي هادي،   ي مهم در اجراي طرحها يكي از بخش    

ي  اصالح شبكه. معابر در روستاهاست تعريض يا احداث
معابر و مسير پياده روها در واحد همسايگي بر زندگي 

افزون بر آن، سبب ايجاد . داردساكنان تأثير بسيار 
ي  هاي بهداشتي در زمينه فضاي دوستانه شده و برنامه

هاي سطحي و پسماندهاي  آوري زباله، دفع آب جمع
با توجه . )Cherry, 2006: 281( كند منازل كارآمد مي

هاي هادي در  ، مهمترين تأثير طرح5به جدول 
ميانگين روستاها، سهولت رفت و آمد روستاييان با 

 دليل افزايش ماشين آالت جديد و  است كه به 40/3

كمترين . هاست طرح ت اين   لوي ولزوم رفت و آمد آنها از ا
عملكرد در اين بعد مربوط به شاخص تغييرات سلسله 

بين  همحنين در. است 54/2مراتب معابر با ميانگين 
ي مورد بررسي در اين پژوهش، تمامي ها شاخص
بر . معناداري برخودار هستند ي از رابطه ها شاخص

ي پژوهش بيشترين درصد همگني ها اساس يافته
پاسخ گويان در اين بعد، مربوط به شاخص كيفيت 
 معابر جديداالحداث با كمترين ضريب پراكندگي

و كمترين درصد همگني مربوط به شاخص ) 32/0(
 معابر داراي بيشترين ضريب پراكندگي زيباسازي

  .است) 45/0(
  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

  
                                                                             

             
         
 

    
142 

 
 1396بهار  ،46ه شمارپانزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  معابر در روستاهاي مورد مطالعه ي هاي شبكه دي روي شاخصها طرحميزان اثر گذاري  :5جدول 

  ها شاخص  رديف

 ميزان اثر گذاري

يار
 مع

اف
حر

ان
ري  

ادا
معن

ح 
سط

اي  
به 

 رت
ين

انگ
مي

گي  
ند

راك
ب پ

ضري
  

ياد
ي ز

خيل
  

ياد
ز

سط  
متو

  

كم  كم
ي 

خيل
  

  32/0  08/3  000/0  01/1  3 8/24 3/39 1/17 1/11 معابر جديد االحداثكيفيت   1
  33/0  05/3  000/0  03/1  7/5 5/21 3/47 1/13 4/12 كيفيت پوشش معابر  2
  34/0  40/3  000/0  16/1  1/8 1/11 2/30 5/29 5/18 سهولت رفت و آمد روستاييان  3
  39/0  58/2  000/0  02/1  5/14 9/34 9/30 7/16 9/2 دسترسي به معابر ي نحوه  4
  39/0  94/2  000/0  17/1  7/10 2/26 2/34 4/15 4/13 رعايت ضوابط فني  5
  43/0  54/2  000/0  10/1  8/20 2/27 2/34 8/12 5 تغييرات سلسله مراتب معابر  6
  44/0  85/2  000/0  27/1  1/18 2/26 8/15 5/31 4/8 بهبود و بهسازي معابر موجود  7
  45/0  04/3  000/0  37/1  8/20 4/13 8/21 2/28 8/15 زيبا سازي معابر  8

   1393ي پژوهش، ها يافته: مأخذ     
  

  دي و كاربري اراضي روستاهاها طرح
زمين در روستا بيشتر است، بر خالف شهر       اهمي ت

كه قابليت توليدي آن مورد نظر نيست و تنها به 
ها به آن نگاه  عنوان فرصتي براي استقرار كاربري

شود، زمين در نواحي روستايي، در حقيقت  مي
پشتيبان اصلي حيات و رونق اقتصادي به شمار 

توجهي به اين مهم،  بنابراين هرگونه بي. رود مي
دي را در روستا با مشكل ها طرحتوانمندي اجرايي 

عدم پيروي مردم از طرح و حركت خالف ( جدي
. رو خواهد كرد روبه) جهت تعيين شده در طرح

بايد در  ها كه در استقرار كاربري ييمهمترين معيارها
ي ها سازگاري با كاربري: نظر گرفته شود، عبارتند از

آسان به آن از سوي همگان، رعايت مجاور، دسترسي 
و توجه به شرايط مكاني  ها عدالت در توزيع كاربري
 بنياد مسكن انقالب اسالمي،( مورد نياز هر كاربري است

در اين پژوهش براي ارزيابي اثر گذاري  .)8: 1386
ي تناسب ها شاخصدي بر كاربري اراضي، از ها طرح

اسب و خدمات، پيش بيني من      جمعي تمنطقي بين 
هاي با ارزش  ي روستا، توجه به بافت سمت توسعه

فرهنگي، كيفيت دسترسي افراد روستا به  -تاريخي
خدمات، جذب امكانات و خدمات رفاهي و زيربنايي، 
توزيع خدمات رفاهي و زيربنايي و ميزان رعايت 
 .ضوابط و مقررات پيشنهادي استفاده شده است

دهد كه باالترين  مي، نشان 6ي ي جدول شمارهها يافته
مربوط به شاخص تناسب منطقي بين ) 48/3(ميانگين
شاخص جذب امكانات و . و خدمات است      جمعي ت

كمترين ) 50/2(خدمات رفاهي و زيربنايي با ميانگين
ي مورد بررسي ها شاخصميزان عملكرد را در بين 

ي توزيع ها شاخصي مذكور، ها شاخصدر بين . دارد
رعايت  نو ميزا) 134/0( خدمات رفاهي و زيربنايي
معناداري  ي رابطه)063/0(ضوابط و مقررات پيشنهادي

همچنين بيشترين درصد همگني پاسخ . وجود ندارد
گويان در اين بعد، مربوط به تناسب منطقي بين 

) 28/0(و خدمات با كمترين ضريب پراكندگي      جمعي ت
وكمترين درصد همگني پاسخ گويان مربوط به 

ضوابط و مقررات پيشنهادي شاخص ميزان رعايت 
برخودار ) 50/0(است كه از بيشترين ضريب پراكندگي

  .است
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  ...ارزيابي آثار كالبدي اجراي طرح هادي روستايي 

  ي كاربري اراضي در روستاهاي مورد مطالعهها شاخصدي روي ها طرحميزان اثر گذاري  :6جدول 

  ها شاخص  رديف

 ميزان اثر گذاري

يار
 مع

اف
حر

ان
ري  

ادا
معن

ح 
سط

  

ن 
گي
ميان

  
اي

به 
رت

ب   
ضري

گي
ند

راك
پ

ياد  
ي ز

خيل
  

ياد
ز

سط  
متو

  

كم  كم
ي 

خيل
  

  28/0  48/3  000/0  99/0  6  4/7 9/29 6/45 1/11 و خدمات    جمعي تتناسب منطقي بين  1
  33/0  97/2  000/0  00/1  2/5  1/33 8/33 8/34 1/3 روستايپيش بيني مناسب سمت توسعه  2
  35/0  18/3  000/0  14/1  7/11  1/9 3/41 5/24 4/13 فرهنگيي با ارزش تاريخي،ها توجه به بافت  3
  40/0  86/2  000/0  17/1  8/15  4/17 43 1/12 7/11 كيفيت دسترسي افراد روستا به خدمات  4
  41/0  65/2  134/0  09/1  1/17  5/29 2/27 5/23 7/2 توزيع خدمات رفاهي و زيربنايي  5
  42/0  50/2  000/0  06/1  6/18  6/32 34 3/9 5/5 جذب امكانات و خدمات رفاهي و زيربنايي  6
  50/0  59/2  063/0  28/1  5/26  5/25 8/20 1/19 1/8 ميزان رعايت ضوابط و مقررات پيشنهادي  7

  1393ي پژوهش، ها يافته: مأخذ  
  

  دي و بهداشت محيط روستاها طرح
هادي، ي ها طرحهاي ارزيابي      متغي ريكي ديگر از  

آلود شدن  گرفتگي و گل آب. بهداشت محيط روستاست
. ترين مشكل معابرست معابر در زمان بارندگي، عمده

گذاري معابر براي  و جدول) كانيو( بنابراين ايجاد آبرو
هاي سطحي به بيرون از بافت فيزيكي،  هدايت آب

ي ها هدايت و همچنين ساماندهي زباله و دفع پساب
جايي  گسترش فضاي سبز و جابهخانگي، ايجاد و 

گورستان، از جمله آثار بهداشت محيط  ي محدوده
دي قابل توجه ها طرحروستاست كه پس از اجراي 

  . است
دهد كه  ، نشان مي7 ي هاي جدول شماره يافته

، 70/3شاخص ايجاد فضاي سبز در روستا با ميانگين

 ي ابي يا توسعهي و شاخص مكان عملكرد باالترين ميزان
ترين  پايين ،50/2گورستان با ميانگين  ي محدوده

ي بهداشت محيط ها شاخصميزان عملكرد را در بين 
  طرحبيشتر اهداف . را به خود اختصاص داده است

فيزيكي و كالبدي در روستاها، به  ي دي به توسعهها
، بنابراين در تمامي شود ميويژه معابر اصلي محدود 

ري سطحي از عملكرد آو ، دفع فاضالب و جمعها طرح
مطلوبي برخودار است، در صورتي كه به ساير ابعاد 

ي مورد نظر ها شاخصتوجه اندكي شده و بسياري از 
در روستاهاي مورد مطالعه  شود ميناديده گرفته 

 41/3 ميانگين سطحي با هاي دفع و هدايت آب شاخص
بررسي  هاي مورد در بين شاخص دوم ي در مرتبه

  .باشد مي
  

  ي بهداشت محيط در روستاهاي مورد مطالعهها شاخصدي روي ها طرحميزان اثر گذاري  :7جدول 

  رديف
  

  ها شاخص

 ميزان اثر گذاري

يار
 مع

اف
حر
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ري  

ادا
معن

ح 
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سط  
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كم  كم
ي 

خيل
  

  29/0 70/3  000/0  10/1  7/4 4/10 8/20 9/37 26/2 فضاي سبز در روستاايجاد   1
  38/0 41/3  000/0  31/1 4/13 1/10 5/21 2/31 8/23 دفع و هدايت آبهاي سطحي  2
  43/0 83/2  000/0  24/1 8/18 9/41 2/23 3/2 8/13 هامكان دفع بهداشتي زباله  3
  46/0 75/2  000/0  29/1  5/26 1/11 9/30 2/23 4/8 كيفيت جمع آوري زباله  4
  48/0 50/2  007/0  22/1 8/18 5/22 8/23 5/26 4/8 ابي يا توسعه محدوده گورستاني مكان  5
  49/0 2/57  000/0  28/1 5/29 8/15 5/24 1/22 7/5 دفع فاضالب روستايي  6

  1393ي پژوهش، ها يافته: مأخذ         
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ابي يا ي ي بهداشت محيط، مكانها شاخصدر بين   
 ي از رابطه) 007/0(گورستان  ي محدوده ي توسعه

همچنين بيشترين درصد . دار نيسترمعناداري برخو
گويان در اين بعد، مربوط به ايجاد فضاي  همگني پاسخ

و ) 29/0( سبز در روستا با كمترين ضريب پراكندگي
 شاخص كمترين درصد همگني پاسخ گويان، مربوط به

دفع فاضالب روستايي است كه داراي بيشترين ضريب 
  .است) 49/0( پراكندگي

  

   كالبدي روستاها ي دي بر توسعهها طرحارزيابي آثار 
دهد، كه  مينشان  8 ي هاي جدول شماره يافته    

كالبدي در  ي دي بر توسعهها  طرحبيشترين تأثير 
 مسكن با ميانگين      متغي رروستاهاي مورد مطالعه بر دو 

  .باشد مي) 00/3( معابر با ميانگين ي و شبكه) 19/3(
  

  عهكالبدي در روستاهاي مورد مطال ي دي بر توسعهها طرحميزان اثر گذاري : 8جدول 
  خطاي استاندار  انحراف معيار ميانگين     متغي ر رديف

  039/0  665/0 19/3 مسكن 1
  044/0  711/0 00/3 معابرشبكه 2
  046/0  789/0 98/2 بهداشت محيط 3
  380/0  644/0 89/2 كاربري اراضي 4

  1393ي پژوهش، ها يافته: مأخذ                                  
  

هادي روستايي  همبستگي بين اجراي طرح ميزان
  ي مورد بررسيها شاخصو 

، نتايج آزمون نشان 9 ي اساس جدول شمارهبر  
 دهد، كه باتوجه به ضريب همبستگي اسپيرمن مي

دي روستايي و ارتقاء ها طرحبين اجراي ) 749/0(
شاخص مسكن و همچنين سطح معناداري به دست 

بين آنها % 99هاي مذكور، با اطمينان      متغي رآمده براي 
همچنين با . مثبت و معناداري وجود دارد ي رابطه

بين ) 872/0( توجه به ضريب همبستگي اسپيرمن
دي روستايي و ارتقاء شاخص شبكه ها طرحاجراي 

معابر و همچنين سطح معناداري به دست آمده براي 
 ي آنها رابطه  بين %99هاي مذكور، با اطمينان      متغي ر

توجه به مثبت و معناداري وجود دارد و در نهايت با 

 طرحبين اجراي ) 872/0( ضريب همبستگي اسپيرمن
ي محيط زيست و ها شاخصدي روستايي و ارتقاء ها 

هاي      متغي رآمده براي  دست همچنين سطح معناداري به
بين آنها رابطه مثبت و % 99مذكور، با اطمينان 
اساس نتايج به دست آمده و  بر. معناداري وجود دارد

بين ) 999/0(اساس ضريب همبستگي اسپيرمن  بر
دي روستايي و پيدايش بافت فيزيكي ها  طرحاجراي 

اساس سطح معناداري  ندي در روستا و برم نظام
هاي مذكور با      متغي ربه دست آمده براي ) 000/0(

دي ها طرحگفت كه اجراي  توان مي 99/0اطمينان 
 روستاي نقش بسيار مؤثري در پيدايش بافت فيزيكي

  .ند در روستاهاي مورد مطالعه داشته استم نظام
  

  
  ي مورد بررسيها شاخصدي با ها طرحرابطه ضريب همبستگي اسپيرمن بين اجراي  :9جدول

  هاي تحقيق نتيجه فرضيه sig همبستگي اسپيرمن     متغي ر  رديف
  **  000/0 999/0 بافت فيزيكي نظامند  1
  **  000/0 749/0 مسكن  2
  **  000/0 872/0 معابر  3
  **  000/0 778/0 بهداشت محيط  4
  **  000/0 464/0 كاربري اراضي  5

  01/0داري در سطح  معني. ** 1393ي پژوهش، ها يافته: مأخذ                       
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  ...ارزيابي آثار كالبدي اجراي طرح هادي روستايي 

كالبدي روستاهاي  ي ثيرپذيري توسعهأي ت مطالعه
ي هادي روستايي گوياي اين ها طرحمورد مطالعه از 

ميانگين  واقعيت است كه روستاي عالونه فاي با 
نسبت به ساير روستاها باالترين رتبه و روستاي  42/3

آخر را به دست  ي رتبه 60/2قاسم زامل  با ميانگين 
 كلي با  بطور ،10 ي شماره جدول  با توجه به. اند آورده

      متغي ر كه شود ميمالحظه  مختلف ابعادبررسي 
نسبت به ساير ابعاد  63/3روستايي با ميانگين  مسكن

همان طور كه ذكر . از وضعيت بهتري برخوردار است
شد علت آن اعطاي وام از طرف دولت و نظارت بر 
استحكام بناي مسكن روستايي در هنگام ساخت و 

  .ساز بوده است
  

  كالبدي ي از نظر ابعاد توسعه) روستاهاي مورد مطالعه( بندي روستاهاي دهستان كرخه رتبه :10جدول 

 روستا
كاربري   ب عد

 اراضي

 عدب 
 مسكن

 عدشبكهب 
 معابر

بهداشت   ب عد
 محيط

ميانگين 
 آثار

  انحراف
 معيار

 رتبه

 1 250/0 42/3 10/3 40/3 50/3 70/3 عالونه فاي

 2 264/0 05/3 90/2 80/2 10/3 40/3 شيخ زهرا ب

 3 700/0 82/2 90/1 95/2 85/2 60/3 )شيخ طعمه( جنادله

 4 236/0 76/2 74/2 60/2 60/2 10/3 عالونه ضعيف

 5 725/0 60/2 62/1 10/3 50/2 20/3 قاسم زامل

 -  435/0 93/2 45/2 97/2 63/3 4/3 كل

  1393: هاي پژوهش يافته ،مأخذ         
  

  نتيجه 
ي هادي روستايي در سه ها طرحبا تهيه و اجراي 

دهي فضايي به  هاي اساسي در نظم اخير، قدم ي دهه
هاي روستايي كشور  هاي روستاييان در محيط       فعالي ت
هاي موجود، اين  رغم كاستي است و علي شده برداشته

فيزيكي  ي مؤثري در هدايت توسعه              ً ها اقدام نسبتا   طرح
دي روستايي در ها  طرح. شود روستاها محسوب مي

حقيقت با ايجاد بستر الزم براي توسعه، رشد و 
ريزي، به عنوان ابزار  افق برنامه                 بالندگي روستا طي 

دهي در بافت كالبدي روستاها مورد توجه قرار  نظم
هادي بهبود وضعيت ي ها طرحدر اجراي . گرفته است

در اين مقاله . ت بوده است                       فيزيكي روستاها در اولوي 
دي روستايي از ها  طرحكالبدي اجراي  آثارگرديد  سعي

نتايج . ديدگاه ساكنان روستايي مورد ارزيابي قرار گيرد
عملكرد مثبت اجراي طرح در  ي دهنده تحقيق نشان

در . استبافت فيزيكي دهستان كرخه  ي توسعه
 نتايج مسكن،      متغي رهاي مربوط به  شاخص بررسي

روستايي و  ديها طرحآزمون نشان داد كه بين اجراي 
ارتقاء شاخص مسكن رابطه مثبت و معناداري وجود 

بهداشت       متغي رهاي  شاخص در بررسي همچنين .دارد
 طرحمحيط، نتايج آزمون نشان داد كه بين اجراي 

زيست هاي محيط  دي روستايي و ارتقاء شاخصها 
توان  رو مي از اين. مثبت و معناداري وجود دارد ي رابطه

ي هادي روستايي در آينده، تداوم ها طرحدر اجراي 
بهسازي، مقاوم سازي و بهبود مسكن روستايي؛        فعالي ت

لزوم حفظ كاربري اراضي به ويژه مزارع كشاورزي و 
فيزيكي  نظارت بر رشد و گسترش مناسب بافت

اعتبارات كافي و  ي؛ تخصيصها روستاي سكونتگاه
ها؛  هاي مدون مالي به منظور اجراي كامل طرح برنامه

اجرايي، به منطور  يتعديل استانداردها و معيارها
معابر روستاها  ي كاهش آثار سوء طرح بر بافت و شبكه

ي ها و ايجاد و گسترش فضاي سبز در معابر و مكان
  .نظر داشت   مد بايد عمومي روستاها را 
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 1396بهار  ،46ه شمارپانزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  منابع
  رشته (ريزي روستايي  كارگاه برنامه). 1374(آسايش، حسين

 .دانشگاه پيام نور .)جغرافيا
 توسعه روستايي با تأكيد بر ).1383(اريغف؛غالمرضاازكيا،مصطفي

 .تهران .نشر ني ،جامعه روستايي ايران
  ارزيابي رويكردهاي توسعه روستايي ايران در  .)1378(اصالني،رضا

ريزي  عه مقاالت همايش پنجاه سال برنامهپنجاه سال اخير، مجمو
 .تهران .مركز تحقيقات اقتصاد ايران .توسعه در ايران

 ريزي كالبدي،  مفهوم و مشخصات طرح).1370(بحريني،حسين
 المللي طرح ريزي كالبدي مجموعه مقاالت اولين كنفرانس بين

 ).اي ي و منطقه  ّمل (
 ،1389( زرفشان؛كيومرث حسيني شاه ؛ايوبغالمرضابرزو.( 

دي در روستاي كرناچي شهرستان ها  طرحارزشيابي كيفي اجراي 
 سال. روستايي هاي پژوهش  فصلنامه كرمانشاه كاربرد نظريه بنياني،

 .153- 174فحاتص.3 شماره.1
 راهنماي مطالعات كاربري ). 1386( اسالمي  مسكن انقالب دبنيا

 .تهران .نشر شريف ،اراضي
  وهش و ژدستاوردهاي پ). 1389(بنياد مسكن انقالب اسالمي

ي تابعه، روابط عمومي بنياد ها فناوري بنياد مسكن و شركت
 .تهران .مسكن

 ،روستايي   هاي هادي ارزيابي اجراي طرح ).1386(كبري  باقالني
ريزي  وبرنامه نامه كارشناسي ارشد جغرافيا پايان ايالم،  در شهرستان

دانشكده .لنگرودي مطيعي  سيدحسن.استاد راهنما .روستايي
 .جغرافياي دانشگاه تهران

 طرحاجراي  آثارارزشيابي ). 1388( پژوهشكده سوانح طبيعي  
 . بنياد مسكن انقالب اسالمي .تهران. دي روستاييها

 بدري؛ سيدعلي الدين افتخاري ركن ؛ عبدالرضاپورطاهري،مهدي 
كالبدي سكونتگاههاي  ي ي توسعهها سياست راهبردها و .)1390(

، بنيادمسكن انقالب )تجربيات جهاني و ايران كيد برأت با( روستايي
 .تهران. اسالمي

 ،ارزيابي ). 1388( خدايي؛ ياسر خسروبيگيرضا  ؛اكبر علي تقيلو
اقتصادي، نمونه  دي در ابعاد كالبدي، اجتماعي،ها  طرح آثار

مسكن و كنفرانس ملي   شهرستان كميجان، اولين: موردي
 .كالبدي روستا ي توسعه

 ،ريزي برنامههاي  مروري بر تئوري .)1388( حسن دارابي 
 .ييمعاونت عمران روستا .كالبدي، بنياد مسكن انقالب اسالمي

 .تهران
 روستايي  توسعه ريزي بربرنامه اي مقدمه).1390(رضواني،محمدرضا 

 .تهران .چهارم چاپ.نشر قومس در ايران،

 كالبدي  آثاربررسي ). 1384( عظيمي نرگس؛ جمشيديان، مجيد
ي  غرب گيالن،نشريه: موردي روستايي، نمونه ديها  طرحاجراي 

 .34 - 54فحات ص .22 شماره .هنرهاي زيبا
 مروري بر روند ). 1387( حاصل حسيني؛ صديقه رهادف ،عزيزپور

دي ها  طرحكيد بر أبا ت( تحوالت كالبدي روستاهاي كشور
 .تهران .27 شماره .محيط روستا مسكن و ، فصلنامه)روستايي
 .42- 55صفحات 

 كالبدي اجراي  آثارارزيابي ). 1388( اكبر عنابستاني، علي
 ي هاي هادي روستايي،اولين كنفرانس ملي مسكن و توسعه طرح

 . كالبدي روستا
 ارزيابي . )1391( اكبريمحمدحسن  ؛اكبر عنابستاني،علي

ديدگاه  كالبدي روستا از ي ي هادي و نقش آن در توسعهها طرح
هاي  نشريه پژوهش ،)شهرستان جهرم: موردي  مطالعه(روستاييان
 .93- 110فحاتص .4 شماره .44 ي دوره .انساني جغرافياي

 ،تغيير كاربري اراضي روستايي در ). 1390( رامين غفاري
ي هادي مصوب، مجموعه مقاالت اولين كنفرانس ها طرح
ريزي و  مسكن و بافت، برنامه: روستاييالمللي سكونتگاههاي  بين

 .اسالمي بنياد مسكن انقالب. طراحي بافت روستايي، جلد دوم
 .چاپ اول. معاونت امور بازسازي و مسكن روستايي

 سمت مباني جغرافياي روستايي،انتشارات.)1379(سعيدي،عباس. 
 دانشنامه مديريت شهري و روستايي، .)1387(پور،محسن  سرتيپي 

 .تهران .هاي كشور ها و شهرداري اريسازمان دهي
 ،1393( احمدآبادي؛ حسن احمدآباديفرشته  ؛علي شماعي .(

 هاي هادي بر سكونتگاه روستايي اجراي طرح آثارارزيابي 
 ريزي برنامه، نشريه پژوهش و )وربشهرستان نيشا: موردي ي مطالعه(

 .75- 88فحات ص .6 شماره .3روستايي سال 
  سنجش سطح توسعه روستايي در  ).1382(كالنتري، خليل

هاي جغرافياي  ، نشريه پژوهش79,1365حيدريه  شهرستان تربت
 .54- 41صفحات  .4 شماره .انساني

 ارزيابي ). 1387( سليماني ؛ محمدحسيني ؛ سيدباقرمظفر،فرهنگ
ي هادي بر محيط زيست روستاهاي ايران، ها طرحاجراي  آثار

 .32- 11 صفحات .3 شماره .5سال  .نشريه علوم طبيعي
 Chery. M, Kelly,et al (2006).Promoting physical activity in 

communities: Approaches for successful eveuation of 
programs and polices, Evaluation and program planning 
29,PP:280-292.  

 Isabel, p.et al (2009). Tourist preferences for rural 
house stays:evidence form discrete modeling in 
Spain,tourism management 30, PP:805-811. 
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