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  ...يابي مندي جوامع روستايي از مكان بررسي ميزان رضايت

    
   

  
  

 1396تابستان   47و توسعه شماره  جغرافيا

  25/11/1394: وصول مقاله 
  02/09/1395: نهايي  تأييد

   37- 50: صفحات 
  

  ها در طرح هادي روستايي كاربري يابي مكاني جوامع روستايي از مند رضايتميزان بررسي 
  شهرستان لردگان روستاهاي نمونه دهستان خانميرزا،: مطالعه موردي

  
  2حسن محمدي  ،*1دكتر سيروس قنبري

  
  چكيده

ي اصلي طرح  وظيفه .شود ميعمران نقاط روستايي تهيه و اجرا  هاي توسعه و طرح هادي روستايي در راستاي فراهم نمودن زمينه
 يابيمكان .شود ميكه در سطح روستا انجام است هايي        فعالي تي  همهو نظم دادن به  هادي روستايي سامان دادن به بافت روستا

 صورت به تغييرات نشود و يا كاسته آن مطلوبيت از زمان گذشت با كه گيرد صورت اي گونه به روستايي بايد هادي هاي طرح هاي كاربري
هاي منسجم و منظمي كه به منظور       فعالي ت ي بر اين اساس همه .نمايد تضمين را روستايي ي توسعه و پايداري فرايند دهد رخ جزئي

 ارزيابي تحقيق هدف .ريزان واقع شده است هاي روستايي انجام گرفته، مورد توجه برنامهمحيط كالبدي سكونتگاهساماندهي و بهسازي 
 خانميرزا دهستان نمونه روستاهاي در روستايي هادي طرح پبشنهادي هاي كاربري يابي از مكان روستايي جوامع يمند رضايت ميزان
  . است تحليلي - توصيفي ت،    ماهي  اساس بر و كاربردي نوع از هدف اساس بر حاضر تحقيق. است

نفر در پنج سكونتگاه روستايي كه از اجراي طرح هادي آنها پنج سال  316هاي تحقيق از طريق پرسشنامه با حجم نمونه  داده
همچنين تجزيه و . گرفتمورد تأييد قرار ) 854/0(پايايي ظاهري پرسشنامه با ضريب آلفاي كرونباخ . گذرد، صورت گرفته است  مي

هاي  هاي پيشنهادي در طرح يابي كاربريدهد كه مكان هاي تحقيق نشان مي يافته. انجام شده است SPSSافزار  ها با نرم تحليل داده
اجتماعي و اقتصادي  براي ابعاد  tدر مقابل نيز مقدار آماره خواني را دارد،  هادي از نظر تناسب با نيازهاي جوامع روستايي بيشترين هم

هاي  ي اجتماعي و اقتصادي در تهيه و اجراي طرحها شاخصعدم توجه مناسب به  ي دهنده كه نشان باشد مي 7/2و  1/3به ترتيب برابر با 
  .باشد مي  هادي

 .شهرستان لردگان دهستان خانميرزا،يابي، كاربري اراضي،  ، طرح هادي، مكانيمند رضايت :هاكليدواژه

                                                     
  ghanbari@gep.usb.ac.ir                                                                                       *ريزي روستايي، دانشگاه سيستان و بلوچستان استاديار جغرافيا و برنامه -1
 hassan.mohamadi.65@gmail.com                                                             ريزي روستايي، دانشگاه سيستان و بلوچستان كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه -2
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 1396تابستان  ،47ه شمارپانزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  مقدمه
ساكن در       جمعي تهر مكان روستايي با توجه به ميزان    

آن، جهت پاسخگويي به نيازهاي آنان بايد عملكردها و 
به اين . ي گوناگون را در خود داشته باشدها يكاربر

يك از نيازهاي بنيادي بشري و ر ترتيب پاسخگويي به ه
 -                     ً        گوناگون، ابعادي كامال  اجتماعيتحقق اين كاركردهاي 

اقتصادي دارد؛ يعني اين امر بدون زيست جمعي و 
ي سكونتگاهي واحدهاي اجتماعي در قالب ها       فعالي ت

از سوي ديگر، تمام .    ً                           عمال  و به درستي امكان پذير نيست
 - اقتصادي داراي بعد مكاني - اين كاركردهاي اجتماعي

تأسيساتي ويژه و  وفضايي و همچنين مستلزم امكانات 
      ً                  نهايتا  فضاي حاصل از اين . مستقر در بستري مكاني است

كاركردي است كه با - فرايند، داراي الگويي ساختاري
در  ها آني ها يدگرگوني گوناگون و ها زهيانگتوجه به 

به عنوان نقش آفرينان  - ي مختلف انسانيها گروهبين 
به سخن ديگر، هر . رديپذ يمتحول  - نظام فضايي
اجتماعي كاركردي به شمار آورد كه  توان يمسكونتگاه را 

پذيري و  بقا و پايداري آن به چگونگي شكل ي درجه
پاسخگويي به اين نيازها يا كاركردهاي اساسي  ي ه   ِنحو 

سعيدي و ( فضا بستگي تام دارد  - انساني در بستر مكان
هاي در همين راستا در سال. )818-  819: 1387همكاران، 

ي روستايي ها سكونتگاهريزي كالبدي توجه به برنامهاخير 
ترين وضعيت سازگاري بين فضا  به منظور يافتن مطلوب

 ي ها و نهادهاي توسعهو  جامعه، در دستور كار سازمان
-       فعالي تبر اين اساس تمامي . روستايي قرار گرفته است

هاي منسجم و منظمي كه به منظور ساماندهي و 
هاي روستايي انجام سكونتگاه بهسازي محيط كالبدي

ها  آن. گرفته، مورد توجه برنامه ريزان واقع شده است
كالبدي  ي كوشند تا بستر مناسبي براي توسعه مي

كوشند تا  هاي روستايي فراهم آورند و مي سكونتگاه
مناطق روستايي،  ي رويكردي مناسب براي توسعه

ها، نقاط قوت و ضعف و  ها، چالش شناسايي فرصت
جانبه و پايدار كالبدي در  همه ي امكانات توسعه

ي ها سياستهاي روستايي و نيز رويكردها و  عرصه

كالبدي در  ي روستايي با تأكيد بر توسعه ي توسعه
  .هاي خود قرار دهند برنامه

ريزي دارد، ر برنامه           ً           تجربه نسبتا  طوالني كه دبا ايران    
 ي هزا شد درون ي ولي اين تجربه هيچ گاه بر مبناي نظريه

ريزي در كشور نبوده است و دخالت حداكثري برنامه
روستايي، موجب حذف  ي ريزي توسعهدولت در برنامه

مشاركت مردم و نهادهاي محلي و ناهماهنگي در فرايند 
ها، هدر  هزينهرساني و افزايش  ريزي و خدماتبرنامه

هاي انساني و مالي و اجتماعي و سرانجام  رفتن سرمايه
ايجاد شكاف و نارضايتي را ميان مردم روستا دامن زده 

ها ريزي لذا برنامه ).7- 30: 1391زاهدي و همكاران، ( است
گوي نيازهاي  بايست نتوانسته است پاسخ گونه كه مي آن

روستايي باشد؛ به همين خاطر در  ي اساسي جامعه
هاي مختلف به ويژه تخصيص امكانات كافي و  زمينه
خدمات گوناگون اقتصادي و اجتماعي به عنوان  ي ارائه

روستاها توفيقي به  ي زير بناي الزم براي تحول و توسعه
. )130: 1378سازمان برنامه و بودجه، (دست نيامده است 

دهد كه به دليل فقدان  به سخن ديگر تجربيات نشان مي
 ريزي برنامهچارچوب نظري سيستمي و جامع در 

روستايي در ايران، مردم روستاها از بسياري از  ي توسعه
شان كنار گذاشته  اي محيط زندگي هاي توسعه       فعالي ت
هايي  يي از جمله طرحهادي روستا هاي طرح. اند شده

 جامع،ريزي  است كه با چنين ديدگاهي و با الگوي برنامه
همراه  عملكردي روستا به كالبدي و ياساس نظم ده بر

ها  طرح نيا .گيرند شكل مي ها يپراكنش معنادار كاربر
همراه تأمين  عمران، به توسعه و ي نهين زمنيهمچ

الزم به منظور بهبود  التيتسه جاديا عادالنه امكانات و
كالبدي روستا را به  تيوضع تيهدا و انييمسكن روستا
بحث در  ).30:1387 ،همكاران و زييعز( عهده دارند

 يبررس فيموضوعات مختلطرح هادي  يمطالعات كالبد
در سطح  ياراض يآن كاربر نيكه مهمتر شود يم

هاي روستايي هر كدام به نوعي  زيرا كاربري .ستهاروستا
ساكنان روستايي  ي تواند پاسخگوي نيازهاي روزمره مي

باشد و الزم است هر عملكردي در مكان مناسب خود 
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  ...يابي مندي جوامع روستايي از مكان بررسي ميزان رضايت

هاي مردم  قرار گيرد تا كارايي بيشتري در رفع نيازمندي
  ).3: 1380يوسفي، (داشته باشد 

بطور كلي، مبناي تعريف طرح هادي روستايي،      
بخشي است كه با هدف بهسازي و  هاي روان طرح

شود؛ از  معابر روستايي تهيه و اجرا مي ي اصالح شبكه
اين رو شرح خدمات طرح هادي روستايي متاثر از 

فيزيكي                      ًبخشي با رويكردي كامال  ي طرح روان تجربه
اين شرح خدمات اگرچه تا به امروز در .تهيه گرديد

هاي مختلف مورد اصالح قرار گرفته است، ولي  سال
   ستآن تغيير چنداني نداشته ا نگاه حاكم بر

  ).144:  1390 ،همكاران وعزيزپور (
بندي       اولوي تبنابراين، تحقيق حاضر با هدف شناخت و    

هاي  يابي كاربريمكان ي روستايي در زمينه جوامع نيازهاي
بررسي و شناخت  هادي روستايي، به هاي پيشنهادي طرح

نيازهاي روستاييان در روستاهاي نمونه در دهستان 
است، تا بتوان با فعال كردن مردم خانميرزا پرداخته 

هاي هادي  روستا و مشاركت آنها در تمام مراحل طرح
ريزي روستايي، گامي در جهت اصالح الگوي برنامه

روستايي برداشته و در نهايت با افزايش  ي توسعه
ي مردم از نتايج طرح و افزايش سطح رفاه مند رضايت

در همين . روستايي دست يافت ي ساكنان به توسعه
  :ت تحقيق حاضر عبارتندازسؤاالراستا، 

هاي پيشنهادي در طرح  هادي  يابي كاربريمكان - 1
روستايي  ي روستايي به چه ميزان با نيازهاي جامعه

  همخواني داشته است؟
هاي پيشنهادي در طرح هادي  يابي كاربري مكان - 2

  تر بوده است؟ بهتر و موفق ها شاخصروستايي در كدام 
هاي پيشنهادي در طرح هادي  يابي كاربريمكان - 3

يان را در پي داشته روستايي به چه ميزان رضايت روستاي
  است؟

  

 مباني نظري
وضعيت  بهبود خصوص در كه هايي طرح از يكي   

 در اجرا ي به مرحله و تهيه كشور روستاهاي كالبدي
 يك عنوان به هادي طرح. است هادي طرح ،آيد مي

 روستا ساختارهاي بر ،شود يم روستا وارد بيروني،      متغي ر
- فيزيكي چهارگانه شامل ابعاد ساختارها اين ،گذارد يم اثر

 روستا محيطي زيست و اجتماعي اقتصادي، كالبدي،
 كشور در كه آنچه .)94: 1390عنابستاني و اكبري، (است 

 طرحي است ،شود يم برده نام هادي طرح نام به آن از ما
 مكان و ميزان موجود بافت اصالح و ساماندهي ضمن كه

 عملكردهاي براي زمين از استفاده ي نحوه و آتي گسترش
 و كشاورزي و تجاري مسكوني، توليدي، قبيل از مختلف

 روستايي ي عموميها يازمندين و تجهيزات و تأسيسات
ساماندهي  يها طرح مصوبات قالب در مورد حسب را

 يا هيناح جامع يها طرح يا روستايي يها سكونتگاه و فضا
 معماري و شهرسازي عالي شوراي دبيرخانه( دينما يمتعيين 
 هادي طرح توان يم مختصر بيان با .)133: 1383 ايران،

 ابعاد، لحاظ با روستا هدايت حيات و تجديد طرح" را،
   "دانست فيزيكي و اجتماعي اقتصادي،

  .)78: 1383 آسايش،(
 مديريت ابزار ترين مهم روستاييهادي  طرح امروزه

 بنيادي نقش تواند مي است كه ايران در روستايي ي توسعه
 داشته مناطق اين ي جانبه همه ي توسعه در زيربنايي و

 هادي هاي طرح. )71- 84: 1390عزيزپور و همكاران، (باشد 
 اسالمي جمهوري ي اول توسعه برنامه شروع با روستايي

 ي از شروع برنامه. نمود گسترده آغاز بطور را خود ت     فعالي 
 طرح 29193 بر بالغ 1392 سال پايان مهرماه اول تا

كه از اين تعداد فقط . است شده تهيه هادي روستايي
اجرا رسيده  ي روستا به مرحله 13155طرح هادي در 

افق  از روستايي هادي هاي طرح اينكه به توجه با. است
 شدن زمان سپري با هنوز     ًبعضا  است، برخوردار ساله  ده

 اجرا نرسيده ي مرحله به طرح افق در شده بيني پيش
ي و تغيير شرايط      جمعي تو به دنبال تحوالت  است

فرهنگي و كالبدي روستاها،  اقتصادي، مختلف اجتماعي،
هاي تهيه شده نيازمند بازنگري و به هنگام سازي  طرح
 گونه اين در "هادي طرح بازنگري" منظور بدين.باشندمي

اين  ي در جريان روند تهيه گردد؛ تهيه مي روستاها
برداري مجدد و انجام مطالعات  نقشه ها، ضمن طرح
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 1396تابستان  ،47ه شمارپانزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

آماري و ميداني، كليه اطالعات روستاها به هنگام گرديده 
ساله ديگر ده ي و بر مبناي شرايط جديد، براي يك دوره

اساس تا پايان  براين. شوند طراحي ميريزي و برنامه
روستا طرح  4033 ، براي تعداد1392مهرماه سال 

 بنياد مسكن انقالب اسالمي ايران،( بازنگري تهيه شده است
 ترين مهم از يكي زمين كاربري بنابراين ).95:1390

 خصلت كه است جامع طرح ريزي برنامه هاي بخش
 به طرح مطالعات از بخش اين      اهمي ت. دارد كالبدي
 مطالعات ي همه برآيند الگو، اين در كه است اي اندازه
 در زمين كاربري ي نقشه آن جامع شناخت يا و طرح
 توزيع زمين، از استفاده ي نحوه نقشه اين. است آينده

 جهات و تراكم دسترسي، ي شبكه وضعيت ها، كاربري
مطيعي ( كند مي تعيين آينده براي دقيق بطور را توسعه

  . )111 - 126: 1388 لنگرودي وهمكار،
كلي شامل  بطوركاربري زمين،  ريزي برنامهفرايند 

بندي اطالعات  سه عنصر اساسي شناسايي و طبقه
) نهايي ي مرحله(بيني نيازها و  زمين، پيش كاربري
يابي مراكز عملكردي برآورد شده در سطح روستا  مكان
 ها يكاربر ي يابي بهينهمكان ).281: 1392حسيني، (است 

ي كه بر كارايي عملكردي روستا، عدالت راتيتأثبه دليل 
ي ها نهيهزو سود و  ها يكاربردر دسترسي همگاني به 

دسترسي  ي و نظام شبكه ها يكاربرناشي از استقرار 
توجه به . زيادي برخوردار است      اهمي تروستا دارد، از 

گيري،  يابي، شكل هاي سرزمين و فضا در مكانويژگي
ها        فعالي تل مراكز تشكيل ها و تشكي       فعالي تبندي  مرتبه
 ي با ريكاردو در اوايل قرن نوزدهم به وسيله زمان هم

شناسي اجتماعي آلمان به ويژه مكتب تاريخي و ريخت
با تحقيقات فون تانن كه به حق او را بايد پدر اقتصاد 

) 15: 1381رضويان، (يا اقتصاد سرزمين دانست  فضايي
مراحل پاياني  ها يكي از يابي كاربريمكان. شروع شد

اين مرحله پس از . كاربري زمين است ريزيبرنامه
هاي جديد بيني نيازهاي آينده و پيشنهاد كاربري پيش

ي جديد، ها يكاربر ي در اين مرحله، همه. شود مطرح مي

شهر يا روستاي مورد  ي عرصهر مكان مناسب خود را د
يابي يك كاربري كلي مكان بطور. ابندي يمريزي برنامه

دخالت عوامل و شرايط مختلفي چون  ريتأثتحت 
طبيعي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي و مانند آن است 
كه گاهي تبعيت از معيارها و استانداردهاي مطلوبيت 

حتي گاهي سبب .كند يابي را با دشواري همراه ميمكان
بنياد مسكن انقالب ( شود مي ها آنچشم پوشيدن از 

نهايي توسعه معطوف به  هدف .)93: 1390 اسالمي،
مكاتب مختلف متناسب با چارچوب . نيازهاي انسان است

نظري و اهداف خود نيازها را به انواع مختلف شناسايي و 
هاي  رويكردها و روش ازآنجا كه در .كنند بندي مي       اولوي ت

بعد كالبدي       ًعموما ( گذشته تنها يك بعد از كاربري زمين
از ابعاد ديگر يا به بيان  شد، نظر گرفته مي در) اي و سرانه
 از اهداف ديگر كاربري زمين مانند ابعاد اجتماعي تر دقيق

 ،)بسته اجتماعي، تشويق به مشاركت عمومي روابط هم(
 )شناسي احساس تعلق خاطر، حس زيبايي( شناسي روان

 در نهايت اينكه اين .شد و غيره بطور اساسي غفلت مي
شدند  رو مي كارايي روبه و عدم باشكستعمل ها در ديدگاه

پايدار در كاربري زمين تمامي  ي اما در رويكرد توسعه
هاي يك زندگي مرفه با هم و هماهنگ در نظر  جنبه

شود و در واقع دليل تفوق و برتري ديدگاه گرفته مي
 هنتيج. ها نيز در همين ويژگي آشكار استنسبت به قبلي

اي است كه مدام درحال تغيير كاربري زمين پديده اينكه
  و بنابراين به يك ديدگاه پويا و تكاملياست و تحول 
ترين   مهم از .)193: 1382 زاده، مهدي( است نيازمند

توان به عاطفه و عشق، اوقات فراغت و نيازهاي انسان مي
تفريح، آموزش و تعليم و تربيت، آزادي و امنيت، نيازهاي 

گرايي، حقوق سياسي يا  زيباييمسكن مناسب،  تي،   هوي 
هاي اجتماعي، بهداشت و سالمتي، مشاركت و فرصت

نيازهاي اكولوژيك و كيفيت زندگي آينده و نيازهاي 
ثانويه از جمله عدالت، توزيع درآمد و ثروت، امنيت 

اشاره كرد  غيره اجتماعي و شرايط كار و اشتغال و
بهبود "گردد كه مالحظه مي. )5: 1383نژاد،  عبدي(
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هدف اصلي توسعه قلمداد  "كيفيت زندگي انسان
امر   ت فرايندي خود يك                     توسعه با توجه به ماهي . ودش مي

با  مناسب روستاييان نسبي است و كيفيت زندگي
  امكانات و 

يافتگي عمومي كشور  اي موجود و سطح توسعههپتانسيل
اما آنچه كه قطعي . باشد     متغي رتواند در جوامع مختلف  مي

نيازهاي "است، نخستين گام در فرايند توسعه، توجه به 
باشد تا انسان روستايي و محيط روستا براي مي "انساني
نژاد،  بدري و عبدي(اي مهيا شوند  توسعه هاي       فعالي تشروع 
 سكونتگاه هرو نيز مشخص است كه  )37- 42: 1391
 ديبا ساكنان، يازهايبه ن ييجهت پاسخگو ييروستا

 گوناگون يها يمختلف و كاربر يكاركردها عملكردها و
هركدام  ييروستا يها يكاربر رايرا درخود داشته باشد ز

 روزمره ساكنان يازهاين يپاسخگو تواند يم ينوع به
 در مكان مناسب يو الزم است هر عملكرد اشدب ييروستا

 يها يازمنديدر رفع ن يشتريب ييتا كارا رديخود قرار گ
- امروزه برنامه هراستاست ك نيدر هم. مردم داشته باشد

 يمطلب پ نيبه ا   ًقا يحال توسعه عم در يكشورها زانير
 يرساختيز التيخدمات و تسه يابيكه مكان اند برده
 نيا ييروستا ينواح ي توسعه در بهبود      اهمي تبا  ينقش

- كه مكان اند پذيرفتهنكته را  نيو ا كند مي يكشورها باز

و  يي، كاراها هزينه رد تأثيرگذاريخدمات عالوه بر  يابي
   است ها مؤثر آن تيفيبر ك زيو ن يبردار بهره

(Ossadnik,Wolfgang;LangeOliver,2010:123) .  
ي اين عوامل مستلزم  همهيابي به بايد گفت كه دست

هاي توسعه و طرح ي مشاركت مردم در تمام مراحل تهيه
باشد و هاي هادي ميطرحعمران روستايي از جمله 

ريزي واجراي مشاركت مردمي كليد اصلي موفقيت برنامه
در واقع براي هر طرحي ابتدا بايد مشخص . هاستطرح

هايي الزم بوده شود با توجه به نيازهاي افراد چه كاربري
ها چه نيازهايي اين كاربري ي يابي بهينه و براي مكان

ا كداميك از نيازها ب       اولوي تبراي ساكنان مطرح است و 
باشد، سپس با مشاركت و پيشنهادات خود افراد در  مي

   هايي را تهيه و اجرا نمودپي رفع اين نيازها برنامه

)Zhiy, F, 2008: 228-242.(  
 فضا،  جهت تنظيم روابط بين زمين، كاربري ريزي برنامه

در اين . ، اشتغال و سكونتگاه شكل گرفته است     جمعي ت
سازمان فضايي شهر و روستا بر اساس  ريزي برنامهنوع 

اجتماعي و اقتصادي در شرايط موجود و  روند رشد
ارزيابي به صورت  و رويكردهاي مناسب پس از تحليل

بدين منظور وضعيت . شود هايي اجرايي متبلور مي طرح
مناسب از طريق تحليل روندها و معرفي فضاهاي مستعد 

بيني  خدمات موردنياز پيش ها و هها، سكونتگا       فعالي تانواع 
  . )281: 1392حسيني، (گردد  يابي مي و مكان

 توزيع و تخصيص زمين، كاربري ريزي برنامه اصلي هدف 
 بحريني،( است مختلف هاي كاربري بين زمين ي عادالنه
 يك از بخشي هرچند زمين كاربري طرح . )185: 1377
 محسوب طرح اصلي ي هسته واقع در است، جامع طرح
 ديگر هاي بخش زمين، كاربري طرح اساس بر. شود مي

 و كجايي زمين، كاربري طرح در. گيرند مي شكل طرح
 مشخص روستايي عملكردهاي و ها       فعالي ت نوع و مكان
 سازد مي چارچوبي يادشده، طرح سبب همين به شود، مي
 گوناگون عملكردهاي ظرفيت و زمان مكان، آن، در كه

.  (Robert,Thomas,2006:221)شود مي مشخص روستايي
ي ها يكاربريابي به معني تعيين جا و محل استقرار  مكان

يكي        فعالي تانتخاب مكان مناسب براي يك . زمين است
از تصميمات بحراني براي انجام يك طرح گسترده است 

ي مختلف ها دگاهيدتحقيق در مكان از  كه نيازمند
هاي  ها در طرح كاربري  يابي مكان ي حوزه در .باشد مي

 هاي پژوهش آن بر روستا و روستاييان متقابل آثارهادي و 
 ترين مهم از برخي) 1( جدول در گرفته، صورت مختلفي
 .است شده فهرست ها آن نتايج و گرفته صورت تحقيقات

به  موضوع، اتيادب ي و مطالعه ينظر يبا توجه به مبان
روستاييان، لزوم  يمند رضايتبه  دستيابيمنظور 

گذاري در اين زمينه، شناسايي  مشاركت مردم، سرمايه
. ها،امري ضروري هست و كاربري ها بندي مكان و طبقه

مورد توجه  ريپژوهش ز يمدل مفهوم) 1( در شكل
  .باشد يم
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  پيشينه و سوابق تحقيق :1 جدول
 نتيجه عنوان لفؤم

Aldian et al 
(2007)  

ارزيابي و تعيين وزن 
نقل  ثر بر حمل وؤهاي م معياره

  حال توسعه در كشورهاي در

 استقرار به نياز و ها سكونتگاه وسعت گسترش دنبال به
 نيازهاي دخالت و روستاها و شهرها عرصه در جديد هاي كاربري

  .است  داشته كيفي جنبه      ًعمدتا  ساكنان جديد و خاص

  
نظريان و همكاران 

)1386( 

 و مكان نقش بررسي
 هواي كيفيت در مورفولوژي

 GIS از استفاده با تهران شهر

 روستايي هادي هاي طرح هاي كاربري براي مناسب مكان انتخاب
 ها كاربري مكان انتخاب باشد، مي اوليه گذاري سرمايه مستلزم نيز
 كاسته آن مطلوبيت از زمان اثرگذشت در كه باشد اي گونه به بايد

 .كند تغيير جزئي يا و نشود

  
 عنابستاني و همكاران

)1391( 

 آن نقش و هادي طرح ارزيابي
 ديدگاه از كالبدي ي توسعه در

 روستاييان

 وجود به آن اهالي براي را روستا در زندگي به اميد هادي طرح
 انواع جمله از آن، محيطي زيست پيامدهاي اما است، آورده

 .انگاشت ناديده نبايد را روستا در موجود هاي آلودگي

  
  زياري

)1391( 

 تحليل و AHP مدل تلفيق
 جهت GIS محيط در شبكه

 كاربري گزيني مكان
 سمنان شهر:درماني،

 اصلي هاي مؤلفه از بهينه، ي استفاده و زمين به عادالنه دسترسي
در  فضا و زمين مفاهيم است، اجتماعي عدالت و پايدار ي توسعه در

 كاربري ريزي برنامه رثاآ بالطبع و كرده پيدا كيفي تغييرات روستا
 .است گشته تر گسترده نيز اراضي

  1394 مطالعات ميداني نگارندگان، : خذأم  

  

  
  تحقيق مفهومي مدل :1 شكل

  1394نگارندگان،: ماخذ
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  هاي پژوهش     متغي رو  ها شاخص
 ي يابي بهينه مكان بررسي، اين در اصلي ي مسأله     

 باشد يم  هادي روستايي يها طرحي پيشنهادي ها يكاربر
كه براي اين منظور بررسي و سنجش نيازها و 

ثر در ؤعوامل م نتعيي وي ساكنان روستا ها دگاهيد
كه براي سنجش  باشد ميالزم ا ه يابي اين كاربري مكان

و  ها شاخصنمونه ي  از جامعه انييروستانيازهاي 
ابزار  .انتخاب شده است )2( شرح جدول يي بهها معرف

محقق ساخته  ي ، پرسشنامهدر اين پژوهشمورد مطالعه 
 25سنجش ميزان روايي و پايايي آن از براي  باشد كه مي

مقدماتي در سه  ي پرسشنامه به عنوان يك مطالعه
. مورد مطالعه استفاده شد ي روستاي خارج از منطقه

ن در او متخصصادان روايي پرسشنامه از نظر استجهت 
ضريب آلفاي كرونباخ براي  اين زمينه استفاده شده و از

ي تحقيق استفاده ها شاخصپايايي  آوردن ميزان دست  هب
اي از ضريب قابليت اعتماد يك آزمون دامنه .ه استشد
دهد را نشان مي) ارتباط كامل+ (1تا ) عدم ارتباط( صفر

. ها متفاوت باشدتواند با توجه به شرايط آزمودنيكه مي
هر چه ضريب به عدد يك نزديكتر باشد قابليت اعتماد 

قدر شاخص آلفاي  بديهي است هر. يابدآن افزايش مي
باشد، همبستگي دروني بين  نزديكتر 1 به كرونباخ

خواهند  تر ها همگناالت بيشتر و در نتيجه پرسشؤس
صورت  بديهي است در .)13: 1392چهره،  خوش( بود

آلفا، بايستي بررسي شود كه با حذف  بودن مقدارپايين 
در اينجا . داد توان افزايش ها مقدارآن را ميكدام پرسش
به دست ) 725/0(آزمون براي پرسشنامه  ضريب پيش

ها به  پايايي )2(ها هم به شرح جدول      متغي ربراي . آمد
  .دست آمد كه همگي آنها تأييد شد

  

  هاي تحقيق     متغي رضرايب آلفاي كرونباخ جهت  :2 دولج
  مقدارآلفا  ها تعدادگويه هامعرف       متغي رنام 

  712/0  3  )پايداري(برداري بهينه و مطلوب از زمين  بهرهو  مالكيت، قيمت زمين  اقتصادي
 725/0  3  سازگاري، سهولت در رفت و آمد، دسترسي آسان به خدمات  كالبدي -فيزيكي

  769/0  3 ها يكاربربهداشت محيط، زيباسازي محيط، مكان يابي انواع   اكولوژيك

  اجتماعي
 ، توزيع)ياجتماععدالت(ساكنانهمهبرايهافرصتوامكاناتتأمين

 خدمات و مشاركتوعملكردهامتناسب
3  697/0  

  725/0  12 -   كل
  1394هاي پژوهش، يافته: مأخذ      

  

  مطالعه مورد ي محدوده
 در خانميرزا و بخش شمال در خانميرزا دهستان   

 چهارمحال استان توابع از لردگان شهرستان شرقي شمال
 327,93 دهستان اين وسعت .دارد قرار بختياري و

گندمان،  بخش با شرق و شمال از و باشد مي كيلومترمربع
 ارمند دهستان با غرب جوانمردي، از دهستان با جنوب از
 است همسايه لردگان شهرستان مركزي بخش و
 1393 سال سرشماري طبق دهستان اين ).2شكل(

 23 در كه باشد مي روستايي      جمعي ت نفر 24642 داراي
اكثر  در تعداد اين از و اند يافته استقرار روستايي نقطه

 در لذا.است رسيده اجرا ي مرحله به هادي طرح روستاها
 بررسي و بيشتر ي مقايسه امكان اينكه براي تحقيق اين

 به را روستاهايي شد سعي باشد فراهم نتايج تر دقيق
 هادي طرح اجراي تاريخ از كه كنيم انتخاب نمونه عنوان

 با كه باشد، گذشته پنج سال حدود آنها در روستايي
 شد انجام ها طرح اين ي پيشينه در كه مطالعاتي به توجه
      ً تقريبا   كه شد مشخص 3 جدول شرح به روستا پنج تعداد
 گذرد مي روستاها اين در هادي طرح اجراي از سال پنج

  .)1392 بختياري، و چهارمحال استانداري(
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   نقشه تقسيمات سياسي دهستان خانميرزا . 2شكل

  1394 نگارندگان، :ترسيمتهيه و 
  

  تحقيق روش
 و كاربردي نوع از هدف اساس بر حاضر تحقيق

 مباني. است تحليلي -توصيفي ت،    ماهي  اساس بر
 و اي كتابخانه اسنادي، مطالعات اساس بر آن تئوريك
 هاي ارگان و ها سازمان به مراجعه و ميداني بازديد
 پژوهش آماري ي جامعه. است گرفته انجام مربوطه
 كه نمونه روستاي پنجدر  ساكن خانوارهاي را حاضر

 گذشته سال 5 حداقل ها آن در هادي طرح اجراي از
 سرشماري( )=11352N( دهد مي تشكيل است،
 جهت بعد، ي مرحله در ).1390 مسكن و نفوس عمومي
 خطاي با  كوكران فرمول از نمونه حجم انتخاب

 درصد 95 اطمينان ضريب و درصد 5 استاندارد
 اين بر ).117: 1387 نيا، حافظ( است شده استفاده
 سرپرستان از نفر 316 شامل نمونه حجم اساس
 ي شيوه از اطالعات نيز گردآوري برآورد، براي خانوار
 در بنابراين. شد استفاده تصادفي اي طبقه گيري نمونه

 توان مي حاضر پژوهش اساسي سؤال به پاسخگويي
  :كرد مطرح را فرضيات اين

 پيشنهادي هاي كاربري يابيمكان رسد مي نظر به -1
 ي جامعه نيازهاي با روستايي هادي هاي طرح در

 رضايت جلب ساز زمينه و داشته خواني هم روستايي
  .است شده مردم

 پيشنهادي هاي كاربري يابي مكان رسد مي نظر به -2
 محيطي زيست و كالبدي يها شاخص در هادي طرح

 و اجتماعي يها شاخص از بهتر خانميرزا دهستان
 اين بررسي براي بنابراين. است بوده اقتصادي
  ي هجامع هاي نيازمندي اشكال و ابعاد ها فرضيه

 هاي كاربري عملكرد با مرتبط كه را روستايي
 باشد مي نمونه روستاهاي هادي هاي طرح پيشنهادي

 تا شد  اي بررسي نمونه تك t آزمون از استفاده با
 اين اجراي از روستاييان يمند رضايت ميزان

 آنها سكونت مورد روستاي در مصوب هاي كاربري
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  ...يابي مندي جوامع روستايي از مكان بررسي ميزان رضايت

 با ها داده تحليل و تجزيه همچنين. سنجيده شود
  .است شده انجام SPSS افزار نرم

  
  مورد مطالعه روستاهاي نمونه حجم برآورد: 3جدول

 نام روستا
تعداد 
خانوار

مطالعات
سال  بازنگرياوليه

اجرا
حجم
نمونه

59813791382 138465 بردبر
56613801382  138372 برجويي
32513751383 138546 سيني
44813811382 138458 شاهقريه

62813761381  138370  صحرا ده
  1394 پژوهش، هاي يافته و 1390 ايران، آمار مركز :مأخذ

  
  تحقيق هاي يافته

 آثار با رابطه در روستاييان ديدگاه بررسي -
  :هادي هاي طرح

 هادي هاي طرح اجراي آثار تحليل به بخش اين در   
 اين. ايم پرداخته روستايي  جوامع مختلف نيازهاي بر

 و است گرفته قرار بررسي مورد عد ب  چهار از نيازها
  :است گرديده حاصل زير شرح به نتايجي

 سه بررسي به رابطه اين در :اقتصادي نيازهاي .1
 مالكيت و ها كاربري زمين، پايداري قيمت عامل

 بررسي نتايج ميانگين اينكه به توجه با .ايم پرداخته
 باشد، مي سه عدد كه نظري ي ميانه عامل، از  سه هر

 ي زمينه در كه گيريم مي نتيجه لذا ،است كمتر
 يابي مكان فرايند در مرتبط اقتصادي نيازهاي
 و نداشته رضايت يانپيشنهادي، روستاي هاي كاربري
 توجه عوامل اين به فرايند اين در كه اند داشته اظهار

  .است نگرفته صورت چنداني

 عامل سه بررسي به رابطه اين در :كالبدي نيازهاي. 2
 و دسترسي وآمد رفت در سهولت ها، كاربري سازگاري

 اينكه به توجه با. ايم پرداخته خدمات انواع به آسان
 نظري ميانه از عامل، سه هر بررسي نتايج ميانگين

گرفته  نتيجه لذا ،است بيشتر باشد، مي 3 عدد كه
 در مرتبط كالبدي نيازهاي ي زمينه در كه شود مي

 روستاييان پيشنهادي، هاي كاربري يابي مكان فرايند
 به فرايند اين در كه داشتند اظهار و داشته رضايت

  .است گرفته صورت كافي توجه عوامل اين
 سه بررسي به رابطه اين در :اجتماعي نيازهاي .3

 و ها كاربري توزيع در تناسب اجتماعي، عدالت عامل
 نتايج ميانگين اينكه به توجه با. ايم پرداخته مشاركت
 سه عدد كه نظري ي ميانه از عامل، سه هر بررسي

 در كه شود گرفته مي نتيجه لذا ،است كمتر باشد، مي
 يابي مكان فرايند در مرتبط اجتماعي نيازهاي ي زمينه

 و نداشته رضايت روستاييان پيشنهادي، هاي كاربري
 توجه عوامل اين به فرايند اين در كه داشتند اظهار

  .است نگرفته صورت چنداني
 رابطه اين در :)اكولوژيك( محيطي زيست نيازهاي. 4

 شده ذكر 4 جدول در كه فاكتور سه بررسي به نيز
 ميانگين اينكه به توجه با .پرداخته شده است است،
عدد  كه نظري ي ميانه از عوامل، همه بررسي نتايج
 شود گرفته مي نتيجه لذا ،است بيشتر باشد، مي سه
 فرايند در مرتبط اكولوژيك  نيازهاي ي زمينه در كه

 رضايت روستاييان پيشنهادي، هاي كاربري يابي مكان
 عوامل اين به فرايند اين در كه داشتند اظهار و داشته
  .است شدهگرفته  صورت كافي توجه
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 1396تابستان  ،47ه شمارپانزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  هادي هاي طرح پيشنهادي هاي كاربري يابي مكان با رابطه در روستاييان ديدگاه :4 جدول
اسكوير كاي ميانگين كم خيلي  كم  متوسط زياد زيادخيلي هاگويه ها     متغي ر   

61/2  000/0  10 18 48 19  قيمت زمين 5
7/2 اثرات اقتصادي  000/0  2 9 52 29 مالكي  8 ت      

8/2  000/0  14 17  پايداري زمين 12 36 19
4/3  000/0  12 29 38 17  سازگاري 4

5/3 اثرات كالبدي  000/0  17 34  سهولت رفت و آمد 6 7 36

4/3  000/0  12 36 37 12 خدماتدسترسي به 3
3/2  000/0  12 24  عدالت 3 26 35

16/2 اثرات اجتماعي  000/0  9 30 35 25 خدماتتوزيع 1  

71/2  000/0  مشاركت 18 26 34 9 13 
3/3  000/0  16 29 33 15 هاكاربرييابيمكان 7  

5/3 اثرات اكولوژيك  000/0  23 30 23 22  زيباسازي محيط 2
8/3  000/0  29 40  بهداشت محيط 3 5 23

   1394 پژوهش، هاي يافته: مأخذ         
  

 با هادي هاي طرح تناسب ميزان بررسي -
  :روستايي نيازهاي

 از يمند رضايت وضعيت آوردن دست هب براي    
 روستايي هادي طرح پيشنهادي هاي كاربري يابي مكان

  tآزمون از نظر، مورد معيارهاي از يك هر در
 گرديد، مطرح طوركه همان. شد استفاده اي نمونه تك
 يمند رضايت ميزان مبناي ارزيابي   حد  عنوان به 3عدد
 انتخاب هادي طرح پيشنهادي هاي كاربري يابي مكان از

 بحث در t آماره مقدار ،t آزمون نتايج اساس بر. شد
 و -338/5 با برابر زمين، قيمت عامل براي يابي مكان
 05/0 از كه 000/0 با برابر داري معني سطح مقدار

 كمتر كه آن به مربوط ميانگين به باتوجه و كمتر است
 كه گفت توان مي درصد 95 اطمينان با باشد، مي 3 از

 ترين كم پيشنهادي هاي كاربري يابي مكان از روستاييان
 براي t آماره مقدار همچنين. اند داشته را رضايت اظهار
 سطح مقدار و 701/12 با برابر محيط بهداشت فاكتور
 و است كمتر 05/0 از كه 000/0 با برابر داري معني

 3 از بيشتر كه بهداشت به مربوط ميانگين به توجه با
 براي كه گفت توان مي درصد 95 اطمينان با باشد، مي
 پيشنهادي، هاي كاربري يابي مكان در فاكتور اين

 را رضايت ميزان بيشترين زمينه اين در مردم
  ).5 شماره جدول( اند داشته
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  ...يابي مندي جوامع روستايي از مكان بررسي ميزان رضايت

  هادي طرح در مصوب هاي كاربري از روستايي جوامع رضايت ميزان ارزيابي :5جدول

مقدار شاخص
tآماره

درجه
 آزادي

سطح
  معناداري

اختالف 
  ميانگين

  %95فاصله اطمينان 
 باال پايين

 2938/0 025/0 339/2250020/0159/0عدالت اجتماعي
 2814/0 0376/0 578/2249011/0159/0توزيع متوازن خدمات

 -1272/0 -447/0 -253000/0287/0-535/3مشاركت
 -2447/0 -531/0 -251000/0387/0-338/5قيمت زمين

مالكي  252000/0248/0-358/0-1399/0--498/4ت    
250013/0199/0-352/0-0455/0--555/2برداري بهينه از زمين بهره

094/6250000/0411/0278/05442/0سازگاري
801/7251000/0504/03769/06317/0سهولت در رفت و آمد

293/7249000/0443/0323/05633/0دسترسي به خدمات و امكانات
281/7251000/0512/0374/0651/0زيباسازي محيط

701/12253000/0841/0710/0971/0)المتيس(لبهداشت مح
252015/0180/0-316/0 -044/0--607/2هايكاربرمكان يابي انواع

   1394 پژوهش، هاي يافته: مأخذ        
  ها شاخص رتبه و ميانگين. 6 جدول

مكان 
 يابي

بهداشت 
 محيط

زيباسازي 
 محيط

دسترسي به 
 خدمات

سهولت  رفت
سازگاري و آمد پايداري

مالكيت زمين قيمت
مشاركت زمين توزيع

 خدمات
عدالت 
 اجتماعي

عامل 
يمند رضايت  

82/2  84/3  5/3  44/3  5/3 4/3 8/2 75/2 6/2 7/2 16/3 17/3 ميانگين 
8 1 2 4 3 5 9 10 12 11 7 رتبه 6

  1394 پژوهش، هاي يافته :مأخذ 
  

 يابي مكان از روستاييان يمند رضايتارزيابي  -
  :ها كاربري

 مقدار ،6 شماره جدول در t آزمون نتايج اساس بر   
 اجتماعي، شاخص براي يابي مكان بحث در t آماره
 با برابر يدار معني سطح مقدار و -128/3 با برابر
 ميانگين به توجه با و است كمتر 05/0 از كه 000/0

 95 اطمينان با باشد، مي 3 از كمتر كه آن به مربوط
يابي مكان از روستاييان كه گفت توان مي درصد

 را رضايت اظهار ترين كم پيشنهادي هاي كاربري 
 كالبدي شاخص براي t آماره مقدار همچنين. اند داشته
 با برابر يدار معني سطح مقدار و 591/4 با برابر
 ميانگين به توجه با و است كمتر 05/0 از كه 000/0

 با باشد، مي 3 از بيشتر كه شاخص اين به مربوط
 شاخص اين براي كه گفت توان مي درصد 95 اطمينان

 اين در مردم پيشنهادي، هاي كاربري يابي مكان در
  .اند داشته را رضايت ميزان بيشترين زمينه

  
  هادي طرح در مصوب هاي كاربري يابي مكان از روستايي جوامع رضايت ميزان ارزيابي :7 جدول

 ابعاد ميانگين انحراف معيار آزمون استاندارد درجه آزادي سطح معناداري ميانگين اختالف
223/0  007/0  316 723/2-  0646/0.  824/2  اقتصادي 
309/0  000/0  316 591/4  0695/0  289/3  كالبدي 
219/0-  002/0  316 128/3-  0,0706 781/2  اجتماعي 
233/0  001/0  316 389/3  0,0658 202/3  اكولوژيك 

  1394 پژوهش، هاي يافته: مأخذ        
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 1396تابستان  ،47ه شمارپانزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

بين ميانگين  به دست آمدهبا توجه به نتايج سرانجام 
هاي  كاربري يابي ي كلي از مكانمند رضايتامتياز 

   اختالف معناداري وجود دارد 3و عدد پيشنهادي 
)05/0 <p .( هاي طرحبدين ترتيب ميانگين عملكرد 

ي مردم از مند رضايت ي در زمينه هادي روستايي
را نشان  85/2عدد  هاي پيشنهادي يابي كاربري مكان

هاي  كاربري يابي مكان ي ازمند رضايتدهد، لذا  مي
. در حد پايين ارزيابي شده استكلي  بطورپيشنهادي 
در بحث  tمقدار آماره  ،tنتايج آزمون  اساس همچنين بر

و  - 065/2هاي پيشنهادي، برابر با  كاربري يابي مكان
كمتر  05/0كه از  039/0ي برابر با دار معنيمقدار سطح 

  .است
  

  هاي پيشنهادي يكاربريابي  ي كل از مكانمند رضايتارزيابي ميزان  :8 دولج
 شاخص 3=استاندارد آزمون

اختالف 
 هاميانگين

سطح 
 معناداري

درجه 
 t مقدار آزادي

انحراف
  تعداد ميانگين معيار

يابي مكان ميانگين رضايت از
-141/0 ها كاربري  035/0  216 065/2 -  068/0  85/2  316 

  1394 پژوهش، هاي يافته: مأخذ           
  

   نتيجه
ترين امروزه طرح هادي روستايي مهمبا توجه به اينكه    

اين ، ولي روستايي در ايران است ي ابزار مديريت توسعه
هاي كالبدي روستاها را مورد توجه             ً     طرح ها عمدتا  جنبه

گرچه در مورد ساير نيازهاي روستاها نيز . دهند قرار مي
. شوند شود ولي كمتر اجرا مي هايي تعيين مي برنامه

ها نشان  بررسي سوابق تهيه و اجراي اين قبيل طرح
داليل گوناگون از كارآيي هاي مذكور به  دهد كه طرح مي

با توجه به اينكه  .اند و اثربخشي الزم برخوردار نبوده
                  هاي مختلف بايد مد نيازهاي جوامع روستايي از جنبه

هاي صورت گرفته در روستاهاي  نظر قرار گيرد اما بررسي
 ي هاي هادي در زمينه دهد؛ كه طرح نمونه نشان مي

هاي  يب با ميانگينترت محيطي به كالبدي و زيست نيازهاي
تري را نسبت به ابعاد  عملكرد مطلوب 202/3و  289/3

اقتصادي و اجتماعي داشته كه اين ناشي از عدم نگرش 
خصوص  به. باشد هادي مي هاي طرح ي در تهيه سيستمي

سازي و مشاركت  عد نيازهاي اجتماعي عدم آگاه    در ب 
روستاييان در فرايند تهيه و اجراي طرح هادي در 

از آنجا كه  .باشد تاهاي مورد مطالعه بسيار ضعيف ميروس
ها حضور ندارند،  مردم در فرايند تهيه و تصويب اين طرح

هاي آنها در طرح لحاظ  مسائل و مشكالت و خواسته

، به همين دليل در تحقيق حاضر نيز در كل با اند شدهن
هاي هادي  ي از طرحمند رضايت، ميزان 85/2ميانگين 

روستايي در روستاهاي مورد مطالعه در سطح پايين 
يابي  نتيجه گرفت كه مكان توان يمبنابراين . است
ي هادي از نظر تناسب ها طرحي پيشنهادي در ها يكاربر

با نيازهاي جوامع روستايي، فقط با نيازهاي كالبدي، 
ه ولي در آزمون كلي انجام شد. ي داردخوان هماكولوژيك 

 بطوري پيشنهادي ها يكاربر يابينمكا ي ازمند رضايت
 ي بنابراين  فرضيه پايين ارزيابي شده است      در حد كلي 
اما با توجه به توضيحات  ؛باشد ينمقابل قبول  1 شماره

يابي  كلي از تحقيق، مكان ي نتيجه داده شده و
ي كالبدي و اكولوژيك ها شاخصهاي پيشنهادي  كاربري

تر بوده  ي اجتماعي و اقتصادي موفقها شاخصنسبت به 
ييد أدوم ت ي بنابراين فرضيه. اند ي بهتري داشته و نتيجه

 از آمده دست به نتايج به توجه با. باشد و قابل قبول مي

 و روستا هادي طرح مانند عمراني ي برنامه صحيح اجراي
 نيروي و سرمايه امكانات، هدر رفت از براي جلوگيري

  :گردد مي مطرح زير پيشنهادهاي انساني
 فعالي ت كالبدي ريزي برنامه اينكه به توجه با      است ي 

 نتايج از كه كساني و مردم با را ارتباط بيشترين كه
 است ضروري رو اين از. داراست گردند، مي متأثر آن
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  ...يابي مندي جوامع روستايي از مكان بررسي ميزان رضايت

 نيازهاي و ها خواسته با طرح نتايج انطباق منظور به
 فرايند در آنان مشاركت هاي زمينه نفعان، ذي

 و نمونه عنوان به. گردد فراهم كالبدي ريزي برنامه
 به توان مي موضوع، اين مناسب تحقق جهت در

 روستاها منتخب نمايندگان حضور      اهمي ت
 در) غيره و دهياري روستا، بخش، اسالمي شوراهاي(

 و توسعه هاي طرح تصويب و بررسي تهيه، مراحل
 .كرد اشاره روستايي عمران

 به هنگام مطالعات ان،يياز مشاركت روستا رييگ بهره 
سازي  و ظرفيت ها و اجراي آنها طرح ي هيته ،يدانيم

نهادي و قانوني در جهت تسهيل و افزايش مشاركت 
عمومي در فرايند تهيه و اجراي طرح هادي و وجود 

كارگيري و ارتقاء ه نهاد رسمي براي ايجاد ظرفيت، ب
  .باشد ميامي ها الز مشاركت مردمي در اين زمينه

 كافي  ي هاي هادي بايد مطالعه در تهيه و اجراي طرح
هاي نيازهاي جوامع  در جهت شناخت تمامي جنبه

ريزي بدون شناخت برنامه. روستايي صورت بگيرد
سيستمي اين نيازها باعث كاهش تحقق پذيري اهداف 

ها گشته و  ها و در نتيجه هدر رفت بودجه اين طرح
دار در روستاها كه هدف اصلي پاي ي منجر به توسعه

 .گردد باشد، نمي ها مي اين طرح

  برخي از روستاييان به ضوابط و مقررات طرح
تحت تأثير عملكرد  كنند كه اين امر توجهي مي بي

نظارتي ضعيف نهادهاي محلي روستا، كم توجهي بنياد 
اطالعي و عدم  مسكن انقالب اسالمي و مجريان و بي

ترديد شيوع چنين  بي. استتوجيه كافي روستاييان 
تواند اجراي دقيق  اي به عنوان تهديد، مي مسأله

دار ساخته و عدم تحقق  پيشنهادات طرح را خدشه
هايي چون رعايت  كامل اهداف آن را به ويژه در حوزه

حريم روستا، ساخت مسكن مطلوب و رعايت حريم 
 .در پي دارد غيره معابر و

  

 منابع
 ريزي روستايي،  كارگاه برنامه .)1383(  آسايش، حسين

 .78 هصفح. تهران .انتشارات دانشگاه پيام نور

 آخرين  .)1392( بختياري و  چهارمحال استانداري
  .تقسيمات كشوري شهرستان لردگان

  فرايند طراحي شهري، انتشارات  .)1377(بحريني، حسين
 .185 هصفح. دانشگاه تهران

 آشنايي با  .)1391(نژاد  عبديعلي  ؛ همتبدري، سيدعلي
. انتشارات لغت .هاي روستايي ها و پروژه ها، طرح برنامه
  .37- 42صفحات . گرگان

  راهنماي مطالعات  .)1390(بنياد مسكن انقالب اسالمي
دفتر  ،كاربري زمين روستايي، معاونت عمران روستايي

. انتشارات نشر شريف .ها طرحريزي و هماهنگي  برنامه
 .93- 95 صفحات. تهران

 اي بر روش تحقيق در  مقدمه ،)1387(نيا، محمدرضا  حافظ
  .117  هصفح. تهران .14چاپ  .سمت انساني،انتشارات علوم

  ريزي  اصول و مباني برنامه .)1392(حسيني، سيدعلي
. چاپ دوم .شهري و روستايي، انتشارات درياي دانش

 .281صفحه . رشت

 و پيامدهاي اجتماعي  .)1392(چهره، محمدجواد  خوش
 هاي دوم بر مناطق روستايي اقتصادي گردشگري خانه

 ي نامه ، پايان)شهرستان بينالود: منطقه مورد مطالعه(
به  .ريزي روستايي جغرافيا و برنامه .كارشناسي ارشد

 .13صفحه. دانشگاه فردوسي مشهد .راهنمايي حميدشايان

 1383( عالي شهرسازي و معماري ايران دبيرخانه شوراي( .
    .133صفحه . تهران .تهرانينشر 

 ،ريزي كاربري اراضي  برنامه .)1381(محمدتقي  رضويان
 .15 هصفح. تهران .چاپ اول .منشي شهري، انتشارات

  لويه  ابراهيميعادل و غفاري زاهدي،محمدجواد؛غالمرضا
روستايي در  ي ريزي توسعه نظري برنامه هاي كاستي.)1391(

 .4شماره  .3دوره  .روستاييهاي  ايران، فصلنامه پژوهش
 .7 - 30فحات ص
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 1396تابستان  ،47ه شمارپانزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

 ،تلفيق مدل  .)1391(زاده  خطيب؛ فرشته يوسفعلي زياري
AHP شبكه در محيط   و تحليلGIS گزيني مكان  جهت 

شهر سمنان، : موردي مطالعه ،)بيمارستان(كاربري درماني  
 فحاتص. 29شماره  .سال دهم .شهري فصلنامه مديريت

258 - 247.  
  اجتماعي و اقتصادي  تعاريف.)1378(وبودجه برنامهسازمان

ريزي و  معاونت برنامه ،ريزي ريزي و بودجه هاي برنامه واژه
 .130 صفحه. ارزشيابي

 ؛ سعيدنيااحمد پيران؛ پرويز زرگر؛ ؛ اكبر سعيدي، عباس
. )1387(مؤمني ؛مصطفي گنجي محمدحسنطالب؛مهدي 

دانشنامه بزرگ ي، بنياد يدانشنامه مديريت شهري و روستا
ها  شهرداري وفناوري و سازمان علوم، تحقيقات وزارت .فارسي

  .818 - 819صفحات. تهران .هاي كشور و دهياري
 ي ها در توسعه نقش زيرساخت.)1383(علي نژاد،همت عبدي 

 -وري آسيا روستايي، ارائه شده در سمينار سازمان بهره
 .5صفحه . سريالنكا

  ؛ صديقه زاده محسن آرمين خليلي؛احمد عزيزپور، فرهاد؛
تحليل و ارزيابي اثرات اقتصادي  .)1390(حاصل  حسيني

هاي روستايي كشور،  اجراي طرح هادي در سكونتگاه
  .71- 84صفحات.135شماره .فصلنامه مسكن ومحيط روستا

 ارزيابي اجراي .)1387( خليلي؛ احمدعزيزي، محمدمهدي 
گيالن،   مسكن روستايي در استان طرح ويژه بهسازي

 .مسكن در ايران ي هاي توسعه سيزدهمين همايش سياست
 .30صفحه  .تهران .جلد دوم

 ارزيابي  .)1391(اكبري محمدحسن  ؛اكبر عنابستاني، علي
ي كالبدي روستا از  هاي هادي و نقش آن در توسعه طرح

، )شهرستان جهرم: ي موردي مطالعه(ديدگاه روستاييان 
 .4شماره  .44دوره  .انساني  جغرافياي  هاي پژوهش

 .93- 110 فحاتص

 ها و راهكارهاي جديد در  ديدگاه .)1382( جواد زاده، مهدي
 .ريزي كاربري زمين، همايش زمين و توسعه شهري برنامه

 .193صفحه . دانشگاه تهران

  نتايج ن، وب سايت مركز آمار ايرا .)1390(مركز آمار ايران
 .تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن

 1388( سخايي فاطمه ؛سيدحسن ،لنگرودي مطيعي( .
يافتگي روستايي در دهستان  مشاركت مردمي و توسعه

. هاي جغرافياي انسانيشهرستان نهاوند، پژوهش سلكي
 . 111- 126ت صفحا .7شماره 

  جنگياكبر  عليضيائيان فيروزآبادي؛ پرويز نظريان، اصغر؛ 
بررسي نقش مكان و مورفولوژي در كيفيت هواي  .)1386(

 اي، ماهواره يها داده و GISشهر تهران با استفاده از 
 .18 فحهص .61 شماره .1386 پاييز.جغرافيايي هاي پژوهش

 ،شهري اراضي كاربري ارزيابي .)1380(لقمان  يوسفي 
 ،پيرانشهر موردي مطالعه چندگانه، يها شاخص مطابق
 به .شهري ريزي برنامه و جغرافيا ارشد كارشناسي نامه پايان

 و انساني علوم دانشكده .پورمحمدي محمدرضا راهنمايي
 .3صفحه . تبريز دانشگاه .اجتماعي
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