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 چکیده
درهم ریختگی کالبدی روسنتاهای پیرامون شنهری به دلیل رشند هدایت نشده فیزیکی، این دسته از روستاها را با معضلات متعددی 

در عرصنه های اقتصنادی و اجتماعی روبه رو سناخته اسنت که جهت رفع این معضلات، اجرای طرح های محلی روستایی که در 

جهت اصلاح وضع نامطلوب موجود و توسعه کالبدی این روستاها ضروری است.  کشنور، مهمترین آنها طرح های هادی می باشد،

های هادی در توسننعه کالبدی روسننتاهای پیرامون در این راسننتا پژوهش کاربردی حاضننر با هدف سنننجش اثرگذاری اجرای طرح

توزیع  نه و میدانی مبتنی برتحلیلی و گردآوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخا –شننهری شننهرسننتان مریوان با روشننی توصننیفی 

شهری -تن از کارشناسان توسعه روستایی 25سنرپرسنتان خانوار روستاها مورد مطالعه و  ازنفر  205تصنادفی پرسنشننامه در میان 

منطقه انجام گرفته اسننت تا به دنبال شننناسننایی وضننع موجود کالبد روسننتاها؛ راهکارهایی جهت توسننعه مطلوب کالبدی آنها ارائه 

خانوار روسننتاهای نمونه و تعیین سننهم هر روسننتا نیز از تعداد کل  1122تعیین حجم نمونه با اعمال فرمول کوکران از میان   گردد.

پرسنشننامه ها به روش طبقه ای انجام گرفته است. تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده با استفاده از شاخص توصیفی میانگین، 

 EXPERTوننه ای و خی دو( و وزن دهی شننناخص هنا با روش دلفی، در نرم افزار تنک نم Tآزمون هنای آمنار اسنننتنبناطی)

CHOICE  و اولویت بندی آنها با تکنیکVIKORهای هادی توانسنته است با توجه به میانگین ، نشنان می دهد که اجرای طرح

لعه گردد و در این میان  بعد ؛ در سطح رضایت بخشی موجب توسعه کالبدی روستاهای مورد مطا3.05مجموع محاسنبه شنده برابر 

دارای بیشنترین بهبود وضنعیت از اجرای طرح های هادی و روستای )) نی (( به  3.62کیفیت معابر با میانگین محاسنبه شنده برابر 

.(، دارای بیشننترین سنطح اثرپذیری و توسننعه کالبدی می 555عنوان پرجمعیت ترین روسنتای منطقه با کمترین مقدار آماره ویکور )

 اشد.ب

 

 واژگان کلیدی:  طرح های هادی، کالبد روستاها،روستاهای پیرامون شهر مريوان.
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 مقدمه 

سکونتگاههای انسانی تحت تاثیر عوامل و نیروهای مختلف همواره در حال تغییر و تحول بوده اند. در این بین، 

، متاثر از باشنداز اجزای مرتبط به هم میهای روستایی هم به عنوان جزئی از نظام های جغرافیایی که متشکل سکونتگاه

مکانی، نحوه تعامل یا ارتباط)درونی و بیرونی در مقیاس محلی، منطقه ای و ملی( خود در  -موقعیت و جایگاه فضایی

(. اگرچه روند شکل 22:1311گذر زمان، همواره دستخوش تغییر و تحول شده اند)یاری حصاری، بوچانی و افتخاری،

ها در گذشته به صورت تدریجی بوده ولی در طی عملکردی این گونه از سکونتگاه -کوین ساختاریگیری و نحوه ت

دهه های اخیر، سازمان فضایی و عملکرد نظام سکونتگاه روستایی از یک طرف متاثر از تحولات اقتصادی، اجتماعی در 

دولت و سازمان های مختلف که جهت نظام جهانی بوده و از طرف دیگر متاثر از سیاست ها در برنامه ریزی های 

: 1312اند)یاری حصار، بدری و پورطاهری،توسعه آنها اتخاذ و اجرا گردیده؛ دست خوش تغییر و تحول زیادی شده

( شواهد عینی به ویژه در کشورهای در حال توسعه حاکی از آن است که سکونتگاه های روستایی به ویژه روستاهای 129

هرها به دلیل رشد سریع شهرنشینی و افزایش بیش از اندازه جمعیت این روستاها به دلیل واقع در حوزه بلافصل ش

(، بیشترین میزان تغییرات کالبدی و نیز عملکردی را به خود دیده Him,2010:10نزدیکی به شهرهای پرجمعیت)

های روستایی دامن سکونتگاه( در این میان آنچه به ناموزونی چشم انداز عمومی این 12:1312اند)رستمی و میرزاعلی،

زده، رشد فیزیکی عمدتا خود به خودی و هدایت نشده در غیبت مدیریت مناسب محلی از یک سو و ناتوانی در کسب 

(. تداوم این وضعیت و شکل گیری معضلات مختلفی از 13:1393جایگاه عملکردی از سویی دیگر بوده است)سعیدی،

ود و مالکیت زمین ها، فشار زیاد بر زمین و منابع محیطی، نابودی منابع طبیعی، ها، مشکلات کمبجمله: کمبود زیرساخت

( نهایتا به پایداری چهره ای توسعه نیافته با ویژگی های نه شهری و نه wang,2011:3فقر، آسیب پذیری بالا و.. )

ای متولی عمران و آبادانی های اخیر، نهادهروستایی منجر شده است. در همین راستا از جمله تمهیداتی که در سال

های هادی با اهداف ایجاد زمینه روستاها برای کنکاش مناسب با این گونه روندها اندیشیده اند؛ تهیه و اجرای طرح

(. 1313:16شماعی،توسعه و عمران روستایی، تامین عادلانه امکانات و هدایت وضعیت کالبدی روستاها بوده است)

ع فیزیکی، سازماندهی عملکرد فضایی، توزیع بهینه خدمات و ایجاد بسترهای کالبدی هدف این نوع برنامه ریزی جام

 است لازم، جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی روستا و ارتقای سطح کیفیت زندگی روستاییان

چرا که فراهم کردن عناصر کالبدی مناسب و تامین تسهیلات لازم، متناسب با  (Okoro,2014:2؛11:1312فر،)ربیعی

های روستایی ساز آفرینش فضایی زیست پذیر روستایی بوده و بنابراین از عوامل ماندگاری سکونتگاهشرایط زمان، زمینه

ریزی و اقدام، جهت بهبود برنامه (.wang,2011:3؛  Gough  ,2015:147؛12:1311است)عنابستانی و اکبری،

مطرح  1195فیزیکی مورد نیاز در روستاها از دهه  دسترسی به خدمات و امکانات و افزایش و اصلاح زیرساخت های

شد برده  ها در نواحی روستایی نامشده و از آن به عنوان عامل اصلی کاهش شدت، تاثیر و مدت زمان بحران

(Wildavsky,2013:3؛Carleson,2012:14.) های توسعه روستایی ارزیابی پس از ریزینکته مهم در بحث برنامه

اجرای طرح ها و برنامه های اجرا شده است. ارزیابی پس از اجرا هر نوع نارسایی که در طرح و برنامه وجود داشته 

 از طرح های باشد را آشکار و توانمندی و میزان موفقیت دستگاه برنامه ریزی و مجری را نشان می دهد. در بسیاری

گیرد و در حالیکه نیاز است که پس از گذشت چندسال از اجرای طرح های روستایی ارزیابی پس از اجرا انجام نمی

هادی روستایی، این ارزشیابی انجام شود تا از یک سو پیامدهای اجرای طرح مشخص گردد و از سویی دیگر با شناسایی 

(. در این راستا 11:1313های یادشده حاصل آید )شماعی،ت بهتر طرحنقاط قوت و ضعف، اطلاعات لازم برای مدیری

پژوهش حاضر به دنبال ارزیابی تاثیرات اجرای طرح های هادی در ساماندهی نظام کالبدی، روستاهای پیرامون شهر 

به  جهیتوریزی کشور که موجب بیمریوان در استان کردستان می باشد. ناکارآمدی و تمرکزگرا بودن نظام برنامه
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های روستاهای کوچک و دورافتاده می گردد از یک سو و از سویی دیگر رونق تجارت مرزی در شهر مریوان که فرصت

بسیار بیشتری از جهت کسب منافع به روستاییان روستاهای اطراف شهر مریوان می دهد در چندساله اخیر موجب گشته 

تاده شهرستان به شهر مریوان مهاجرت کنند این درحالیست که که خیل عظیمی از روستاییان روستاهای کوچک و دوراف

ها در شهر و علاقه روستائیان به حفظ و ادامه زندگی روستایی موجب شده که بسیاری از خانوارهای گرانی زمین و اجاره

د ضعیت رشروستایی مهاجر در روستاهای نزدیک مرکز شهرستان)مریوان( اقامت نمایند که در طول زمان، تداوم این و

لجام گسیخته و بی برنامه روستاهای بلافصل و نزدیک شهر را به دنبال داشت. این افزایش جمعیت در کنار توسعه 

های هادی این دسته از روستاها، جهت اصلاح و ساماندهی وضع نامطلوب فیزیکی ناموزون، سبب شد که به سرعت طرح

سال از این مداخله سازمان یافته دولت، در این روستاها، ضروری کالبدی موجود، تهیه و اجرا گردد. حال پس از چند

است که ارزیابی پس از اجرا انجام گیرد تا رهیافت این امر، شناسایی نقاط ضعف و کاستی و سپس ارائه برنامه های 

 کاربردی جهت اصلاح وضع موجود باشد. در این راستا نیز، سوالاتی به شرح زیر مطرح هستند:

 ی طرح های هادی توانسته است به توسعه کالبدی روستاهای مورد مطالعه بیانجامد؟آیا اجرا-1

کدامیک از روستاهای پیرامون شهری مورد مطالعه، دارای بیشترین سطح توسعه کالبدی بواسطه اجرای طرح هادی -2

 است؟

 پیشینه پژوهش

ته تا به حال پژوهشی در این رابطه انجام نگرفبا مطالعه و بررسی پیشینه پژوهش مشخص شد که  در منطقه مورد مطالعه 

های فراوانی توسط محققین داخلی و خارجی انجام گرفته که با موضوع مورد مطالعه در ارتباط است چند اما پژوهش 

 ها عباذتند از:   نمونه از این پژوهش

بنایی طرح های هادی روستایی ( در پژوهشی با عنوان بررسی وضعیت خدمات زیربنایی و رو1313ابراهیمی و امینی)

در شهرستان آمل، اجرای طرح های هادی را لازمه ساماندهی کالبدی دانسته و به این نتیجه می رسد که در منطقه مورد 

مطالعه وضعیت جمع آوری آب های سطحی،ساماندهی معابر اصلی، زیبایی روستا و دفع فاضلاب های روستایی به 

 های هادی بوده اند.اجرای طرحترتیب اولویت های آثار مثبت 

( در مقاله ای تحت عنوان واکاوی مکان یابی کاربری ها در طرح های هادی روستایی در 1312رستمی و میرزاعلی)

محدوده روستاهای شهرستان گنبدکاووس به این نتیجه رسیدند که ضوابط مربوط به مکانیابی انواع کاربری ها به عنوان 

عه و ساماندهی کالبدی روستاها در طرح های هادی رعایت شده اما در اجرا عملا بسیاری از بخش مهمی از فرایند توس

 این ضوابط و معیارها نادیده گرفته شده اند.

های روستایی بواسطه اجرای طرح های محلی در ابتدا و در تجارب دیگر کشورها نیز در ارتباط با تحول سکونتگاه

( نشان می دهد که مسئولین توسعه محلی معتقدند که بازسازی اقتصادی اجتماعی 1525)1کشور انگلستان در مطالعه هیم

بواسطه انجام برنامه ریزی ها و طرح های توسعه فیزیکی در روستاشهرهای این کشور کاملا ضروری بوده و انجام طرح 

ی اعی و در مجموع پایدارکالبدی را زمینه ساز و فراهم کننده شرایط توسعه اقتصادی و اجتم –های توسعه فیزیکی 

ای دیگر که در روستاشهرهای کشور چین، توسط در مقابل در مطالعه (.Him,2010:427دانند )روستاشهرها می

( با عنوان بازسازی اقتصادی اجتماعی روستاشهرها؛تغییرات فیزیکی و اجتماعی، انجام شده است، نویسنده 2511)2وانگ

چین را به دلیل رشد سریع جمعیت شهری و ورود سیل زیاد مهاجران جوان و شرایط نابسامان روستاشهرهای کشور 

بدون تحصیلات و مهارت را به این روستاشهرها بحرانی دانسته و مسائلی مانند: کمبود زیرساخت ها و امکانات، فقدان 

                                                           
1. Him 

2. Wang 
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ان مترین چالش هایی بیامنیت، شغل و درآمد، آسیب پذیری و فقر، کمبود زمین و خانه، نابودی محیط زیست و... را مه

(. Wang,2011:3کالبدی می داند) –می کند که رفع آنها را در ابتدا در گروه تدوین و اجرای برنامه های توسعه فیزیکی 

های روستایی در برنامه توسعه اردن، ضرورت تهیه و ای با عنوان سیاست( در مقاله2552)1در کشور اردن نیز، ابوخارمه

های محلی را جهت افزایش انگیزه رشد اقتصادی در روستاهای کشور، با بهره گیری از امکانات تدوین برنامه و طرح 

(. Abu Kharmeh,2002:75شود)ای و ملی متذکر میزیرساختی مناسبی که دارند در هماهنگی با طرح های منطقه

مه دوم قرن وزیش در دنیا از نیتوجه به محیط روستایی، تلاش برای تجدید حیات و بهسازی بافت روستایی به شکل امر

)نشان دهنده  Local Planهایی چون: بیستم یعنی همزمان با ظهور تفکر پسامدرن آغاز شد. از این زمان بود که طرح

 )نشان دهنده چگونگی توسعه یک منطقه(،Master Plan چگونگی توسعه یک منطقه با جزئیات کاربری اراضی(،

Structure Plan  ها و چگونگی کاربری اراضی(   وبرای نشان دادن سیاست)طرحی ساختاری  Comprehensive 

Area Strategy (1399:09)زراعی،تهیه و اجرا گردیدند( جهت توسعه یک منطقه ،مدت ای جامع با دیدی بلند)برنامه .

یز تایی کشور نتدوین برنامه های توسعه محلی روستایی همانند طرح های هادی که محلی ترین طرح های توسعه روس

شوند به عنوان اصلی در برنامه ریزی های توسعه روستایی بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است. در این محسوب می

ریزی راهبردی محلی و معیشت پایدار روستاییان ( در مقاله ای با عنوان برنامه2000ارتباط، سازمان بین المللی توسعه)

ریزی در روستاها که بر طرح های توسعه محلی روستایی و تمرکززدایی از دید برنامهریزی سیستم جدر زیمباوه طرح

های روستاییان و از جمله بهبود امکانات و خدمات ریزی تاکید دارند را عاملی مهم، در افزایش دارایینظام برنامه

توسعه کالبدی محلی را در ( نیز، تدوین برنامه های 2512همچنین اوکورو) (.DFID,2002:80داند)زیرساختی می

ای و ملی لازمه توسعه متعادل و هماهنگ شهری و روستایی در کشور نیجریه بیان هماهنگی با طرح های کالبدی منطقه

رسانی به انداز خدمات( با عنوان چشم2559ای دیگر که توسط موزلی و اون)(. در مطالعهOKORO,2014:1کند)می

یازها های توسعه، مطابق با شرایط و نه بر ضرورت تحول، به روز نمودن و تطابق برنامهروستاهای انگلستان انجام گرفت

روستاها تاکید شده؛ اصلی که به روز نمودن و تجدید نظر در طرح های هادی روستاهای پیرامون شهری را در کشور 

 (.(Moseley and Owen,2008:93-94متذکر می شود

  چارچوب نظری پژوهش

ی پذیری در نواحی روستایدر بیان چارچوب نظری پژوهش می توان اینگونه  بیان کرد که فقر و به دنبال آن آسیب 

. در این راستا امروزه (Tanner,2015:2؛Morse, 2013:2های عمده تحقق پایداری نظام روستایی هستند )چالش

 در جهت حمایت از فقیران روستایی و کاهش آسیبیکی از مهم ترین عناصر ساختاری توسعه سکونتگاه های روستایی 

های اجتماعی، اقتصادی و محیطی انسان در مناطق یاد شده پذیری مناطق روستایی، توجه ویژه به ابعاد کالبدی فعالیت

های روستایی شامل مسکن، محیط امن، خدمات عمومی، خدمات زیربنایی و است. بدین معنا عناصر کالبدی سکونتگاه

(. وجود این عناصر افزایش سطح کیفیت زندگی و در 22:1311شود)پورطاهری، افتخاری و عباسی ،اراضی میکاربری 

  (.VanZerr,2011:3نماید)نهایت ایجاد فضای زیست پذیر و قابل زندگی را در نواحی روستایی تضمین می

ملکردی ت؛ بنابراین جهت ایجاد ارتقای عهای روستایی بستری برای عملکرد اقتصادی و اجتماعی آنها اسکالبد سکونتگاه

 هایسال در (11 :1312ربیعی فر،های روستایی، ایجاد تحول و ساماندهی کالبدی گام لازم و ضروری است)در سکونتگاه

 جامعه و بین فضا سازگاری وضعیت مطلوب ترین یافتن به منظور سکونتگاه روستایی کالبدی ریزیبرنامه به توجه اخیر،

 تمامی فعالیت های اساس این بر است. قرارگرفته نهادهای توسعه روستایی و سازمان ها کار دستور در جامعه، نفع به

 انجام می پذیرد روستایی سکونتگاه کالبدی محیط بهسازی و به منظور سازمان دهی که منظمی و اندیشیده منسجم،

                                                           
1. Abu Kharmeh 



 ن(ايراالمللی انجمن جغرافيايی می  ـ پژوهشی و بينفصلنامه عل)جغرافيا                                  117

 

 .فراهم آید روستایی سکونتگاه های توسعه کالبدی برای یبستر مناسب و زمینه تا است واقع شده برنامه ریزان تأکید مورد

می  فضا توسعه در برای نیاز مورد فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، مطلوب فعالیت های ساماندهی به کالبدی برنامه ریزی

کالبد  هدایت کالبدی، برنامه ریزی عمده هدف است. فعالیت های مختلف به فضا بهینه تخصیص آن حاصل و پردازد

بدون توجه به ابعاد  (.29:1310اسدی،(است انسان فیزیکی محیط بهسازی تنظیم و مطلوب جهت در انسانی محیط

کالبدی، توسعه در زمینه های اقتصادی و اجتماعی آثار نامطلوبی دارد و پایداری لازم را نخواهد داشت. در این  -فضایی

ه کالبدی است، این رویکرد معتقد است ک -راستا یکی از نظریات مهم و رویکردهای توسعه روستایی، رویکرد فضایی

ایط اقتصادی و اجتماعی بایستی کالبدی متناسب در روستاها شکل متناسب با هر محتوا یعنی شر

کالبدی روستاها رویکرد غالب در برنامه های اول و دوم توسعه  –(. رویکرد توسعه فضایی 111:1399گیرد)رضوانی،

تحول و  هکالبدی روستاها را متناسب با شرایط تحول و تکامل آنها نمی داند و لازم –بود. این رویکرد ساخت فیزیکی 

بر  دیگر سوی از( 12:1311داند)عنابستانی و اکبری،توسعه روستایی را در تغییر در ساختار کالبدی و فیزیکی آنها می

رسیدن به فضایی  برای روستایی نقاط تمامی سطح در خدمات گسترده پوشش و کارآمد رسانی خدمات نظام به دستیابی

 دو این به رسیدن برای و شود می تأکید روستایی نواحی مراتب سلسله نظام ( و Appleyard,2013:5)قابل زیست

 برای مناسب ایجاد کالبدی نیز و خدمات بهینه توزیع منظور به روستایی نقاط های هادی طرح اجرای و تهیه هدف،

طرح هادی با مبنای  (.109:1392پور، گیرد)جمعهمی قرار مورد توجه روستا در اجتماعی-اقتصادی توسعه جریان بهبود

فضایی، بخشی از فرایند توسعه روستایی محسوب می شود زیرا خطوط اصلی این  –تغییر و تحول ساختار کالبدی 

(. نظریه و رویکرد دیگری که 16-1391:12شود )لنگرودی ،طرح ها در قالب تغییرات بیرونی یا کالبدی خلاصه می

وستایی می باشد، نظریه زیست پذیری روستاها است. قابل زیست توجیه کننده اجرای طرح های هادی در مناطق ر

نماید نمودن و سرزنده کردن محیط های زندگی در واقع عملگرایی لازم را جهت تحقق چشم انداز پایداری مهیا می

(Gough,2015 :146.)  زیست پذیری به معنی کیفیت زندگی تجربه شده توسط ساکنین و فرصت هایی که در اختیار

دم قرار داده می شود تا کیفیت زندگی مطلوب را تجربه کنند، تابعی از شرایط مطلوب مردم و مکان است، شرایط مر

ها و فضایی روستاها مرتبط می شود، اشاره به وجود خدمات، امکانات و زیرساخت-مطلوب مکان که به بعد کالبدی

 ابعی از وضعیت شاخص های اقتصادی و اجتماعی استچگونگی پیوند با بیرون از محیط روستایی و شرایط مردم نیز ت

 ؛Appleyard,2013,5باشد )فضایی می -که مطلوبیت آنها در گروه شرایط مطلوب مکان یعنی بعد کالبدی 

VanZerr,2011,331:1312ساسان پور، تولایی و اسدآبادی، ؛) . 

زمینه توسعه و عمران نقاط روستایی، در  هایی است که در راستای فراهم سازیطرح هادی روستایی از جمله پروژه

شوند. طرحی که ضمن ساماندهی و اصلاح ساله جهت هدایت بافت کالبدی روستاها تهیه و اجرا می 15طیف زمانی 

بافت موجود، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف از قبیل مسکونی، تولیدی، 

های عمومی روستایی را در قالب مصوبات طرح های ساماندهی أسیسات، تجهیزات و نیازمندیتجاری، کشاورزی، ت

مرکز مطالعات و خدمات تخصصی شهری نماید)ای تعیین میفضا و سکونتگاه های روستایی یا طرح های جامع ناحیه

 توسعه در تحولات کالبدی محوریت بر مبتنی رویکردی گرفتن در پیش با  روستایی هادی طرح (.16 :1390و روستایی،

 توسعه به دستیابی تبع آن به و روستاها کالبد ساختن دگرگون پی در همگی پرداخت که پروژه هایی اجرای به روستاها،

 یکی روستایی، طرح هادی تعریف طبق .(156:1313؛ابراهیمی و امینی،21:1391و ابراهیمی، یزدی بودند)پاپلی روستایی

اصلاح  همچون: اهدافی با کشور روستایی های توسعة ریزی برنامه مسیر در که است فیزیکی های توسعه طرح از

 سطحی فاضلاب، آب های دفع سیستم دسترسی، شبکه اصلی، مسکن، معابر از اعم کالبدی وضع موجود های نابسامانی

 نیازهای به پاسخگویی موتوری، جهت نقلیة وسایل رواج نیز و روبنایی و خدمات زیربنایی گسترش و توزیع زباله، و
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 جنبه های بر هادی طرح اصلی تمرکز و تکیه چه اگر(. 111:1396شود)مولائی هشجین،اجرا می و تهیه روستاییان

 روستایی محیط ابعاد دیگر روستاها، کالبد در دگرگونی و تغییر این تردید بدون اما است، شده استوار کالبدی و فیزیکی

(. در این میان روستاهایی 3:1399؛وارثی و صابری،12:1391داد)مظفر، حسینی و سلیمانی، خواهد قرار تاثیر تحت نیز را

که در حوزه بلافصل شهرها و تحت تفوذ مستقیم آنها قرار دارند، همواره با تغییر و تحولات بسیار زیاد کالبدی و به دنبال 

ها به دلیل (. در واقع ساخت این دسته از سکونتگاه26:1399اصل ،کارکردی همراه هستند)یگانه و بهرامی-آن ساختاری

پذیرفتن نقش جدید در عرصه فضایی، دچار دگونی شده و به دنبال آن شیوه فعالیت ها، معیشت، جریان کالا، انسان و 

تخاذ ا کالبدی، مطلوب بودن جریان ها و خدمات رسانی، نیازمند –خدمات نیز با تحول همراه بوده که هماهنگی فضایی 

رشد هدایت نشده فیزیکی بسیاری از این روستاها به شکل گیری چشم انداز برنامه های توسعه کالبدی است چراکه 

 –های روستایی انجامیده است که پیامد آن فقدان روابط و پیوندهای مناسب کالبدی ناموزونی در عرصه های سکونتگاه

انونی توجهی به نقش کفضایی و بی -وش کردن مدیریت کالبدیفضایی در درون مناطق روستایی است. همچنین فرام

این روستاها در تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور نیز به شکل تغییرات کالبدی نامانوس و نیز درهم ریختگی فرهنگی 

امیده جپذیری مناسب فضایی و اقتصادی و در نتیجه سطح نازل توسعه و کیفیت زندگی انو اجتماعی به ناتوانی در نقش

توسعه  طرح جامع عبارتی به یا های هادی( از این رو است که طرح13:1393است)سعیدی،

به عنوان یک متغیر بیرونی وارد سیستم این روستاها گردیده)عنابستانی و حاجی  (220:1391روستایی)شهبازی،

و تغییر ساختارها)عنابستانی و در پی اثرگذاری کالبدی روستا  وضعیت هدایت و عمران و توسعه( و با 12:1312پور،

در جهت بهبود شرایط و امکانات زیستی، اجتماعی مکانی و عملکردی   -( جهت نظم بخشی فضایی12:1311اکبری،

 .(11:1399)سعیدی و حسینی حاصل،این روستاها می باشند و  اقتصادی

 روش تحقیق

اطلاعات آن در بخش نظری با استفاده از مطالعات تحلیلی بوده و  -فی یپژوهش کاربردی حاضر به لحاظ روش، توص

ه، پرسشنامه و های مصاحبهای اینترنتی و در بخش میدانی به روش پیمایشی و با استفاده از تکنیکای و سایتکتابخانه

 ربازدید میدانی، گردآوری شده است. جامعه آماری این پژوهش را روستاهایی از شهرستان مریوان در بر می گیرد که د

فاصله نزدیک و پیرموان شهر مریوان قرارگرفته و طرح های هادی آنها اجرا شده است. تعداد این روستاها پنج روستا 

= احتمال وجود صفت به p) 1خانوار بوده و برپایه فرمول کوکران 2211می باشد که مجموع تعداد خانوار آنها 

گیری یا سطح احتمالی مورد نظر درجه خطای نمونه= d ،35/5= احتمال عدم وجود صفت به درصد  q، 15/5درصد

خانوار به عنوان حجم نمونه  205 ،( از این تعداددرصد 10= درصد احتمال صحت گفتار برابر با t (،50/5اطمینان )

ها مشخص و پرسشنامه ها به صورت ، سهم هر روستا از تعداد کل پرسشنامه2ایانتخاب و سپس بر اساس توزیع طبقه

ای لیکرت)خیلی ها در طیف پنج گزینههای پرسشنامه(. سوال1ساده میان سرپرستان خانوار توزیع گردید)جدولتصادفی 

های تی تک که تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از آنها هم با استفاده از آزمون می باشد( 0..... خیلی زیاد=1کم=

ابتدا با یک پیش آزمون و سپس با تایید متخصصان دانشگاهی و  . روایی پرسشنامه ها درتاسوده نمونه ای و خی دو، ب
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2. = نمونه حجم نسبت  -
  تعداد کل خانوارها

 N تعداد کل خانوارها 
∗ 𝑛 تعداد کل پرسشنامه 
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باشد. البته لازم به ذکر است که در میان مورد تایید می 5.11پایایی آنها هم با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برابر 

یت م(، شاخص کیفیت کاربری اراضی با توجه به جنبه تخصصی داشتن سوالات و اه2های مورد بررسی)جدولشاخص

آن به عنوان یکی از مباحث کاربردی طرح های هادی از قضاوت کارشناسان استفاده و با استفاده از نقشه های پایه طرح 

تن از متخصصان عرصه برنامه ریزی روستایی، 15 های هادی روستاها و وضعیت میدانی و اجرایی آنها در روستا؛ از 

روستاها آشنا بوده و آنها را مورد بازدید میدانی قرار دادند، نظرخواهی کارشناسان بنیاد مسکن و دهیاران که به شرایط 

 25معیارها به صورت دودویی از طریق اجماع نظری بنابراین به منظور تعیین وزن شاخص ها و اهمیت آنها  بعمل آمد.

نفر  2مهندسی عمران،نفر دکتری  2نفر دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و شهری، 9تن از کارشناسان پژوهش)

 در نهایت نیز، جهت. نفر از کارشناسان بنیاد مسکن( مورد مقایسه قرارگرفتند 2دکتری جامعه شناسی توسعه روستایی، 

آنها  (AHP)مدلبندی سطح توسعه کالبدی روستاها از مقایسه دودوییوزن دهی به شاخص ها در راستای اولویت

  و سپس تکنیک ویکور استفاده شده است.  expert choiceتوسط کارشناسان در نرم افزار 

 هاای پرسشنامه: توزیع طبقه1 جدول
 سهم از تعداد کل پرسشنامه ها تعداد خانوار روستاها

 121 021 نی

 32 121 کولان

 21 219 موسک

 31 139 لنج آباد

 11 19 حسن آوله

 205 1122 مجموع

 
 هامیزان  پايايی آنها در پرسشنامههای بکار رفته در پژوهش و : شاخص0جدول 

 شاخص ها متغیرها

توسعه کالبدی
 

ایجاد معابراستاندارد جدید روستا، روسازی آسفالت معابر اصلی و فرعی ، شیب معابر در مقابل آب 

گرفتکی و برف گرفتگی، سهولت رفت و آمد، رعایت حریم معابر، زیباسازی معابر، حمل و نقل موتوری 

 در سطح معابر.

 معابر کیفیت

 .91پایایی:

دسترسی به پارک و فضای سبز و تفریحی، نظافت و پاکیزگی روستا، کیفیت آب آشامیدنی،کیفیت جمع 

آوری فاضلاب، جمع آوری و دفع زباله، کاهش اتلاف و آلودگی منابع آب با زهکشی و ساماندهی مطلوب 

 آبراهه ها، ایمن سازی روستا در برابر مخاطرات محیط،

 افزایش کیفیت دپوی فضولات حیوانی،حفاظت از زیستگاه های و منابع طبیعی روستا.

 محیط کیفیت

 .12پایایی:

مقاوم سازی مساکن، مرمت و بهسازی مساکن آسیب دیده، بهبود کیفیت نما و سیمای مساکن، حفظ 

افزایش ساخت و هویت بومی و فرهنگی در ساخت و  سازهای جدید، امکانات بهداشتی در مساکن، 

ساز جدید، گرایش به چند طبقه سازی،کنترل بر ساخت و سازها و جلوگیری از ساخت و سازهای 

 خودسرانه، جلوگیری از توسعه ناموزون روستا.

کیفیت مساکن و 

 ساخت و سازها

 .12پایایی:

ری ها، جمعیت وکاربتوزیع مطلوب اراضی به کاربری های مختلف مورد نیاز، ایجاد تناسب منطقی بین 

بهبود توزیع خدمات، تعیین جهت مناسب توسعه روستا، تعیین مکانیابی مناسب کاربری ها، بهبود رعایت 

 اصل همجواری در کاربری ها، بهبود کمی و کیفی زمین اختصاص یافته به کاربری ها

 کیفیت

 کاربری اراضی

 .62پایایی:

ی بهبود دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، بهبود دسترس بهبود دسترسی به خدمات زیربنایی عمومی،

به خدمات فرهنگی و آموزشی، بهبود دسترسی به شهر و روستاهای پیرامون)خدمات ارتباطی(، گسترش 

 فعالیت های خدماتی.

کیفیت دسترسی به 

 خدمات

 .61پایایی:

 11.2پایایی مجموع: 25

 (1383، شماعی،1382، ربیعی فر،1380،رستمی و میرزاعلی،1383امینی،،ابراهیمی و 1381منابع:)اسدی،
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در غرب استان و در مجاورت خاک  کردستان شهرستان استان 15یکی از به مرکزیت شهر مریوان  شهرستان مریوان

 آبادی 101دهستان و  6، با بادآسرشیو و خاوومیر بخش مرکزی،عراق واقع گردیده است. این شهرستان دارای سه 

( که همواره مرکز شهرستان)شهر مریوان( به دلیل رونق تجارت مرزی و 1310باشد)فرمانداری شهرستان مریوان،می

اییان های شهری، روستضعف ساختارهای اقتصادی روستاها، مورد توجه و مهاجرت روستاییان بوده که در این بین هزینه

 ت.را در ابتدا جذب روستاهای پیرامونی این شهر نموده اس

 
 : نمايش موقعیت منطقه1 شکل

 يافته های تحقیق 

های هادی در ساماندهی و بهبود شاخص های توسعه کالبدی در ابتدا جهت تعیین کیفیت اثرگذاری اجرای طرح

 روستاهای مورد مطالعه از آزمون خی دو و شاخص میانگین، بهره گرفته شده است. 

 بعد کیفیت معابر

در ارتباط با بعد کیفیت معابر آورده شده است، روستاییان  3های روستاییان در جدول شده از پاسخهمانطور که نتایج ارائه 

معتقد به بهبود و ارتقای تمامی شاخص های مورد سنجش  5.50های رضایت بخشی در سطح معنی داری با میانگین

رفت  وضعیت می باشد؛ شاخص سهولتهستند. در این میان شاخصی که دارای بیشترین میانگین محاسبه شده و بهبود 

درصدی روستاییان به گزینه های زیاد و خیلی زیاد در ارتباط با وضعیت اثرگذاری اجرای  69.9آمد است که با پاسخ 

ارزیابی شده است. قدر مسلم در شکل گیری این  3.19طرح های هادی بر وضعیت این شاخص و با میانگین مطلوب 

روستاها، وضعیت رضایت بخش ارزیابی اثرگذاری اجرای طرح های هادی بر این  وضعیت مطلوب رفت و آمد سطح

درصدی روستاییان به  61و پاسخ  3.99شاخص ها یعنی سهولت حمل و نقل موتوری با میانگین محاسبه شده برابر 

گزینه های زیاد و  درصدی روستاییان به 11و پاسخ  3.92گزینه های زیاد و خیلی زیاد، ایجاد معابر جدید با میانگین 

های زیاد و خیلی زیاد و درصدی روستاییان به گزینه 60و پاسخ  3.95خیلی زیاد، بهسازی و نوسازی معابر با میانگین 

، به عنوان 3.15و  3.62رضایت بخش  زیرسازی و روسازی مطلوب معابر اصلی و فرعی به ترتیب با میانگین های

ت رفت و آمد دارند، بسیار اثرگذار بوده است. شاخصی که با کمترین میانگین هایی که تاثیر مستقیمی در سهولشاخص

(، شرایط آن به دنبال اجرای 3درصدی به گزینه ) 33.6و با محاسبه پاسخ حداکثری یعنی  3.25محاسبه شده برابر 

 ن مطلب،های هادی در سطح متوسطی بهبود یافته است، شاخص رعایت حریم معابر می باشد در تبیین ایطرح
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پاسخگویان، بیشتر به تقاضای زیاد برای سکونت در روستاهای پیرامون شهری و عدم رعایت حریم ها از سوی روستاییان 

 به ویژه در معابر فرعی اشاره داشتند.

 : پاسخ های ارائه شده از سوی روستايیان به وضعیت شاخص های مورد سنجش بعد کیفیت معابر 3 جدول

 ابعاد
خیلی 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

 خیلی

 کم

ارزش 

 خی دو

معنی 

 داری
 میانگین

 3.92 .555 153.1 6.9 15.9 11.2 33.6 31.6 ایجاد معابرجدید در روستا

 3.15 .555 62.59 6.9 12.9 11.6 20.2 30.6 روسازی آسفالت معابر اصلی و فرعی

 3.62 .555 02.32 1.6 12.9 23.6 22 32 زیرسازی معابر اصلی و فرعی

 3.95 .555 99.16 2 9.9 21.6 32.9 32.9 بهسازی و نوسازی معابر اصلی و فرعی

 3.31 .550 21.59 1.2 12 21.6 21.2 22 شیب معابر در مقابل آب و برف گرفتگی

 3.19 .555 139.1 2.2 1.2 11.6 22.2 26.2 سهولت رفت و آمد

 3.25 .551 21.16 12.9 12 33.6 22.9 16.9 رعایت حریم معابر

 3.13 .552 36.06 9.9 22 35 20.2 12 زیباسازی معابر

 3.99 .555 11.65 2.9 15 25 35.9 36.2 حمل ونقل موتوری در سطح معابر روستا

 کیفیت محیط

داری در سطح معنی 3.10های خیلی زیاد و زیاد و با میانگین مطلوب ( نفری به گزینه193درصدی) 13روستاییان با پاسخ 

اند. در این ارتباط، ارتقا و های هادی را موجب نظافت و پاکیزگی روستاهای مورد مطالعه دانسته اجرای طرح 5.50

های دیگری همچون: جمع آوری و دفع فاضلاب ها، دپوی فضولات حیوانی، جمع آوری و دفع زباله ها بهبود شاخص

ای خیلی زیاد و زیاد از سوی مردم محلی و با پاسخ های اکثریت به گزینه ه 3.0که با میانگین رضایت بخش بیشتر از 

 مورد ارزیابی قرارگرفته اند، عوامل زمینه ساز بهبود پاکیزگی و نظافت روستاها هستند.

 : وضعیت پاسخ های روستايیان به شاخص های مورد سنجش بعد کیفیت محیط2 جدول

خیلی  ابعاد

 زیاد

 خیلی کم متوسط زیاد

 کم

ارزش 

 خی دو

معنی 

 داری

 میانگین

 2.09 .555 22.62 29 22.2 22 12.9 15.9 دسترسی به پارک و فضای سبز و تفریحی

 3.10 .555 123.1 2.9 15 12 30.6 31.6 نظافت و پاکیزگی روستا

 3.19 .555 19.32 6 6.9 11.6 39 21.6 کیفیت آب آشامیدنی

 3.62 .555 13.22 9.9 11.2 10.2 31.6 21.2 کیفیت جمع آوری فاضلاب

 3.19 .555 119.6 15 9 9.9 25.2 32.9 آوری و دفع زبالهجمع 

کاهش اتلاف و آلودگی منابع آب با ساماندهی 

 آبراهه ها
19 21.6 22.2 11.6 15.2 26.69 511. 3.21 

 3.51 .519 35.25 12 22 31.2 22 12.9 ایمن سازی روستا در برابر مخاطرات محیط

 3.02 .555 21.16 9.2 16 11.2 31.2 21.2 دپوی فضولات حیوانی

 3.63 .555 10.62 0.6 13.6 11.6 39 20.2 حفاظت از منابع و زیستگاه های طبیعی 
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 سازهاکیفیت مساکن و ساخت و 

نفری( روستاییان به گزینه های زیاد و خیلی زیاد با میانگین مطلوب محاسبه شده برابر 169درصدی) 61پاسخ های 

درصد اطمینان، اجرای طرح های هادی در روستاهای پیرموان شهری مورد مطالعه موجب  10نشان می دهد که با  3.12

خت و سازهای خود سرانه شده است و همین امر موجب گشته کنترل ساخت و سازها، نظامند نمودن و جلوگیری از سا

معتقد به  5.50درصدی به گزینه های زیاد و خیلی زیاد در سطح معنی داری  62و پاسخ  3.13روستاییان با میانگین 

مقاوم سازی مساکن  .جلوگیری از رشد ناموزون و بدون برنامه روستاهایشان به دنبال اجرای طرح های هادی باشند

روستایی به ویژه مساکن نوساز که به دنبال اجرای طرح هادی و ضابطه مند شدن ساخت و سازها انجام می گیرد در 

های درصد به اثرگذاری طرح 01و پاسخ حداکثری برابر  3.02روستاهای مورد مطالعه با میانگین محاسبه شده برابر 

رابر سازی با میانگین محاسبه شده بتایید قرار گرفته است. گرایش به چند طبقه هادی در سطح زیاد و خیلی زیاد، مورد

و افزایش ساخت و سازهای جدید با میانگین  3.66، بهبود سیمای ساختمان ها با میانگین محاسبه شده برابر  3.69

ایش جمعیت و اجرای های دیگری هستند که در روستاهای مورد مطالعه به دنبال افزنیز، شاخص 3.63رضایت بخش 

 طرح های هادی آنها افزایش داشته و با بهبود وضعیت همراه بوده اند.

 : وضعیت پاسخ های روستايیان به شاخص های مورد سنجش بعد کیفیت ساخت و سازها و مساکن 1 جدول

خیلی  ابعاد

 زیاد
 کم متوسط زیاد

 خیلی

 کم

ارزش 

 خی دو

معنی 

 داری
 میانگین

 3.02 .555 63.59 1.2 11.2 22 30.6 22 مقاوم سازی مساکن 

 3.62 .555 16.62 15.9 6.9 11.2 36.2 29.9 مرمت و بهسازی مساکن آسیب دیده

 3.66 .555 111.3 0.6 15.9 19.2 23.2 22 بهبود کیفیت نما و سیمای مساکن

حفظ هویت بومی و طبیعی و فرهنگی در 

 ساخت و  سازهای جدید
19.9 22.2 22.9 19.2 11.6 19.95 522. 2.90 

 3.01 .555 01.16 1.2 1.2 21.2 35 26.2 امکانات بهداشتی در مساکن

 3.63 .555 61.32 1.2 1.6 23.6 32.2 21.2 افزایش ساخت و ساز جدید

 3.69 .555 65.02 1.6 9.2 22.9 23.2 36 گرایش به چند طبقه سازی

کنترل بر ساخت و سازها و جلوگیری از 

 خودسرانهساخت و سازهای 
21.6 11.6 10.2 12.2 0.2 121.2 555. 3.12 

 3.13 .555 11.32 1.2 11.2 11.6 21.6 25.2 جلوگیری از توسعه ناموزون روستا

 کیفیت کاربری اراضی

درصدی به گزینه های زیاد و خیلی زیاد در ارتباط با چگونگی اثرگذاری طرح  92در این بعد، شاخصی که با پاسخ 

از سوی  2.10دارای بهترین بهبود وضعیت به دنبال اجرای طرح های هادی بوده و با میانگین مطلوب های هادی، 

کارشناسان ارزیابی شده است، شاخص انتخاب سمت توسعه مطلوب جهت گسترش روستاها می باشد.  رعایت اصل 

زمین  ها و میزانیابی مناسب کاربریها و قرارنگرفتن کاربری های ناسازگار در کنار یکدیگر، مکانهمجواری در کاربری

های گینهای زیاد و خیلی زیاد و میانهایی هستند که با پاسخ های حداکثری به گزینهها شاخصیافته به کاربریاختصاص

های از دیدگاه کارشناسان، وضعیت آنها به دنبال اجرای طرح 5.50محاسبه شده رضایت بخش در سطح معنی داری 

ارزیابی شده است. این امر، نشان از مناسب بودن مطالعات مقدماتی طرح های هادی از سوی هادی رضایت بخش 

ها و شوراهای اسلامی روستاها دارد کارشناسان و اجرای و نظارت مطلوب آن از سوی بنیاد مسکن با همکاری دهیاری

 افی نیز، شرایط مناسبی را جهتهای کای با امکان گسترش مطلوب روستاها و زمینالبته موقعیت دشتی و کوهپایه

 .مطلوبیت چنین شاخص هایی فراهم آورده اند
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 : وضعیت پاسخ های روستايیان به شاخص های مورد سنجش بعد کیفیت کاربری اراضی 3 جدول

 کم متوسط زیاد خیلی زیاد ابعاد
 خیلی

 کم
 میانگین

 3.23 1.6 10.3 39.2 23 10.3 توزیع مطلوب اراضی به کاربری های مورد نیاز 

 3.52 1.6 23 35.1 35.1 1.6 ایجاد تناسب منطقی بین جمعیت وکاربری ها

 2.05 10.3 39.2 35.1 10.3 --- نحوه مطلوب توزیع خدمات در سطح روستا

 2.10 --- --- 10.3 03.9 35.1 انتخاب مناسب سمت توسعه روستا

 3.61 --- 10.3 23.1 39.2 23.1 مکانیابی مناسب کاربری ها

 2.51 --- 1.6 10.9 39.2 39.2 رعایت اصل همجواری در کاربری ها

 3.03 --- 10.3 39.2 23 23 میزان زمین اختصاص یافته به کاربری ها

 کیفیت دسترسی به خدمات

دسترسی روستاهای مورد مطالعه به دنبال اجرای طرح های هادی نشان از بهبود  3.10میانگین مطلوب محاسبه شده برابر 

ایش های مواصلاتی و به دنبال آن سهولت و افزبه شهر و روستاهای پیرامونی دارد این بهبود وضعیت با آسفالته نمودن راه

 وهای رفت و برگشت به شهر مرتبط است. دسترسی به خدمات زیربنایی گیری سرویستردد خودروها و شکل

انتظامی، اینترنت، آنتن دهی موبایل و..( و خدمات بهداشتی و درمانی با  -عمومی)تامین انرژی، خدمات اداری

های هادی بهبود یافته است اما وضعیت و کیفیت دسترسی به خدمات به دنبال اجرای طرح 3.21و  3.06های میانگین

در سطح معنی داری  2.15روستاها مورد مطالعه با میانگین  آموزشی، فرهنگی و فراغتی)زمین ورزشی، کتابخانه و...( در

 داشتند که جهت رفع این نیازها به شهر مراجعهرضایت بخش، ارزیابی نگردیده است. بیشتر روستاییان اظهار می 5.50

می کنند هرچند که لازم به ذکر است در زمینه آموزشی و وجود مدرسه در مقاطع تحصیلی مختلف وضعیت منطقه 

ضایت بخش بوده و این ضعف امکانات فرهنگی و فراغتی است که وضعیت مطلوبیت این شاخص را در سطح تقریبا ر

 های خدماتی می باشد، پاسخ های روستاییاندر شاخص دیگر که مرتبط با گسترش فعالیت نامناسبی قرار داده است.

درصدی  32.9و پاسخ حداکثری برابر  3.20شده برابر با میانگین محاسبه  5.50داری نشان می دهد که آنها در سطح معنی

های خدماتی)مشاغل خدماتی: نانوایی،تعمیرگاه،جوشکاری،مغازه ( در سطح متوسطی معتقدند که فعالیت3به گزینه )

داری، رانندگی و..( در سطح روستاهای آنها به دنبال اجرای طرح های هادی افزایش یافته است. افزایش جمعیت 

بهبود دسترسی به شهر و روستاهای اطراف و افزایش ساخت و سازها می توانند عوامل اثرگذار در رقم خوردن روستاها، 

 بهبود وضعیت فعالیت های خدماتی باشند.

 : وضعیت پاسخ های روستايیان به شاخص های مورد سنجش بعد کیفیت دسترسی به خدمات 7 جدول

 ابعاد
خیلی 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

 خیلی

 کم

ارزش 

 خی دو

معنی 

 داری
 میانگین

 3.06 .555 13.52 1.2 12.2 19.9 39.9 22.9 کیفیت دسترسی به خدمات زیربنایی عمومی

 3.21 .555 61.16 15.9 9.9 21.6 39 25.9 کیفیت دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی

کیفیت دسترسی به خدمات فرهنگی و آموزشی 

 و فراغتی
11.6 19 26.9 36.9 6.9 12.16 552. 2.15 

بهبود دسترسی به شهر و روستاهای 

 پیرامون)خدمات ارتباطی(
32.9 29.9 11.2 13.2 2 12.12 555. 3.10 

 3.20 .555 31.25 9 19.2 32.9 11.2 21.6 گسترش فعالیت های خدماتی
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نشان می دهد در تمامی ابعاد مورد سنجش  9در جدول  Tدر ادامه نیز همانطور که نتایج آورده شده حاصل از آزمون 

بیشتر بوده اند تا  5.50توسعه کالبدی، میانگین های محاسبه شده از مطلوبیت عددی مورد آزمون در سطح معنی داری 

و مثبت بودن هر دو حد  T، مقدار مطلوب و مثبت آماره 3.05بر در مجموع، بتوان با توجه به میانگین محاسبه شده برا

درصد، عنوان کرد که اجرای طرح های هادی در روستاهای پیرامون شهری شهر مریوان،  10بالا و پایین با اطمینان 

ه شده بموجب توسعه کالبدی آنها شده است. در میان ابعاد مورد سنجش توسعه کالبدی، کیفیت معابر با میانگین محاس

،کیفیت کاربری 3.20های روستایی با میانگین ،کیفیت محیط3.01، کیفیت مساکن و ساخت و سازها با میانگین 3.62برابر 

به ترتیب بیشترین اثرپذیری و بهبود وضعیت  3.39و کیفیت دسترسی به خدمات با میانگین برابر  3.22اراضی با میانگین 

 ند.اهای هادی پذیرفتهرا از اجرای طرح
 تک نمونه ای سنجش وضعیت توسعه کالبدی روستاهای مورد مطالعه بواسطه اجرای طرح های هادی  t: نتايج آزمون 9 جدول

 ابعاد

 3مطلوبیت عددی مورد آزمون=
 درصد 10اطمینان 

تفاوت از 

 مطلوب
 tمقدار 

معنا 

 داری
 میانگین

درجه 

 نتیجه بالاتر پایینتر آزادی

 تایید .121 .209 221 3.62 .512 9.21 .622 کیفیت معابر

 تایید .651 .319 221 3.20 .550 6.19 .202 کیفیت محیط

 تایید .111 .220 221 3.01 .521 1.62 .012 کیفیت مساکن و ساخت و سازها

 تایید 1.51 .113 12 3.22 .525 2.69 .221 کیفیت کاربری اراضی

 تایید .029 .263 221 3.39 .511 0.65 .392 کیفیت دسترسی به خدمات

 تایید .620 .361 262 3.05 .551 1.11 .056 توسعه کالبدی)مجموع(

در ادامه به منظور اولویت بندی و رتبه بندی توسعه کالبدی روستاهای مورد مطالعه بواسطه اجرای طرح های هادی آنها 

ازگار های سحلاز روش ویکور، استفاده شد. این روش، بر رتبه بندی و انتخاب از یک دسته از گزینه ها و تعیین راه

راه حل سازگار، راه حل شدنی است که نزدیکترین راه حل به ایده  برای مسئله معیارهای متعارض، متمرکز شده است.

؛ 19: 1312شود)بنیادی،آل است و منظور از سازگاری نیز جوابی است که براساس توافق متقابل بین معیارها حاصل می

Nisel,2014:104هایی تا حصول نتیجه نهایی طی شدند که شامل:(. در این راستا گام 



 

در ادامه به منظور اولویت بندی و رتبه بندی توسعه کالبدی روستاهای مورد مطالعه بواسطه اجرای طرح های هادی آنها 

ازگار های سحلاز روش ویکور، استفاده شد. این روش، بر رتبه بندی و انتخاب از یک دسته از گزینه ها و تعیین راه

راه حل سازگار، راه حل شدنی است که نزدیکترین راه حل به ایده  برای مسئله معیارهای متعارض، متمرکز شده است.

؛ 19: 1312شود)بنیادی،آل است و منظور از سازگاری نیز جوابی است که براساس توافق متقابل بین معیارها حاصل می

Nisel,2014:104هایی تا حصول نتیجه نهایی طی شدند که شامل:(. در این راستا گام 

ماتریس تصمیم گیری: در این مرحله روستاها در سطرها و معیارهای توسعه کالبدی به همراه میانگین گام اول؛ تشکیل 

 قرارداده شده اند.    1 آنها برای هر روستا و در هر معیار در ستون ها به شرح جدول
 : ماتريس اولیه داده ها 8 جدول

کیفیت دسترسی به 

 خدمات
 کیفیت کاربری اراضی

ساخت و کیفیت مساکن و 

 سازها
 روستاها کیفیت معابر کیفیت محیط

 نی 3993 3918 3979 3918 3980

 کولان 3923 3931 3929 3932 3911

 موسک 3937 3931 3971 3922 3907

 لنج آباد 3932 3912 3930 3933 3937

 حسن آوله 3910 3911 3908 3903 3902

 در گام دوم نوبت به نرمال سازی داده ها از طریق فرمول زیر رسید: 

𝑛𝑖𝑗 =
𝑋𝑖𝑗

∑ 𝑋𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1

 

 ∗fjو  −fjدر گام سوم برای هر یک از معیارها بدترین و بهترین هریک را در میان همه گزینه ها مشخص و به ترتیب 

 تعیین می گردد.

fj∗ = MAX𝑓𝑖𝑗 
fj− = 𝑀𝐼𝑁𝑓𝑖𝑗 

 

یست وزن شاخص ها و اهمیت آنها مشخص می گردید. در این راستا؛ معیارها به صورت دودویی گام چهارم، می با

نفر دکترای جغرافیا و برنامه ریزی  92تن از کارشناسان پژوهش) 25مورد مقایسه قرارگرفتند. بدین منظور، اجماع نظری 

نفر از کارشناسان بنیاد  2عه روستایی، نفر دکتری جامعه شناسی توس 2نفر دکتری مهندسی عمران، 2روستایی و شهری،

 ها( محاسبه گردیداهمیت نسبی)وزن شاخص EXPERT CHOICEمسکن( حاصل و پس از محاسبه در نرم افزار 

نشان از صحت و مجموع برابر  5.1و اوزان حاصله به هر شاخص، تخصیص داده شد. محاسبه نرخ ناسازگاری کمتر از 

 .(2ت ها دارد)شکلنیز، نشان از نسبی بودن قضاو 1

 
 EC: وزن نسبی شاخص ها و نرخ ناسازگاری محاسبه شده در نرم افزار  0شکل
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از نقطه  مi( بیانگر فاصله نسبی گزینه sام پنجم، تعیین میزان سودمندی و تاسف برای هر معیار است. مقدار سودمندی)گ

دوری از نقطه ایده آل مثبت می باشد که طی این فرآیند، م از i( بیانگر حداکثر ناراحتی گزینه Rایده آل و مقدار تاسف )

 از طریق رابطه زیر انجام گرفته است.

 
 

 ( از طریق رابطه زیر برای هریک از گزینه ها می باشد.𝑄𝑖گام ششم نیز، محاسبه مقدار ویکور)

Q=V[
𝑆𝑖−𝑆∗

𝑆−−𝑆∗]+(1-v) [
𝑅𝑖−𝑅∗

𝑅−−𝑅∗] 

𝑆− = 𝑀𝐴𝑋𝑗  𝑅𝑗     ,𝑅∗ = 𝑀𝐼𝑋𝑗  𝑅𝑗    , 𝑆∗ = 𝑀𝐼𝑁𝑗𝑆𝑗 , 𝑆− = 𝑀𝐴𝑋𝑗  𝑆𝑗  باشد. در اینجا که در آن میv 

است و در نهایت گام هفتم در روش ویکور که 0/5وزن راهبرد)اکثریت معیارها( یا حداکثر مطلوبیت گروهی است که برابر با 

های محاسبه شده؛ گزینه های دارای مقدار بیشتر در اولویت پایینتر و  𝑄𝑖همان رتبه بندی گزینه ها است و بر مبنای مقدار

؛ 1310،251باشد)قیداری، صادقلو و اشکوری فرد، گزینه های دارای مقدار کمتر به معنی رتبه بالاتر و وضعیت بهتر آن گزینه می

Wang,2011,310شد که دارای بالاترین سطح توسعه (. که در نهایت این روستای نی و بعد از آن روستای لنج آباد می با

 (.15کالبدی در میان روستاهای پیرامون شهری شهر مریوان به دنبال اجرای طرح های هادی هستند)جدول

 : رتبه بندی نهايی سطح توسعه کالبدی روستاها مورد مطالعه بواسطه اجرای طرح های هادی با تکنیک ويکور 12جدول

 رتبه (Qمقدار ويکور) Si Ri روستا

 1 .555 .519 .531 نی

 0 .112 .399 .910 کولان

 3 .690 .311 .021 موسک

 2 .066 .263 .236 لنج آباد

 2 .159 .326 .991 حسن آوله

 نتیجه گیری

در راستای پی بردن به چگونگی اثرگذاری، تغییر و تحولات انجام گرفته در وضعیت توسعه کالبدی روستاهای پیرامون  

های هادی، سوال هایی مطرح بودند که یافته های پژوهش به شرح زیر به آنها شهری شهرمریوان به دنبال اجرای طرح

 پاسخ دادند:

که آیا اجرای طرح های هادی توانسته است به ساماندهی و توسعه کالبدی  سوال اول پژوهش مبتنی بر این مطلب بود

روستاهای پیرامون شهری شهر مریوان بیانجامد؟ در این راستا یافته های پژوهش از دیدگاه مردم محلی و کارشناسان در 

(، 1312حاجی پور)های پژوهش عنابستانی و ( دلالت دارد و این نتیجه با یافته3.05سطح رضایت بخشی)میانگین 

در میان ابعاد مورد سنجش، این   .( همسو و همجهت است1312(، ربیعی فر)1313(، ابراهیمی و امینی)1313شماعی)

 3.01و  3.62بعد کیفیت معابر و سپس کیفیت مساکن و ساخت و سازهای روستایی بود که به ترتیب با میانگین های 

( همسو است در این ارتباط می توان گفت با 1311تایج عنابستانی و اکبری)دارای بیشترین بهبود وضعیت بودند که با ن

توجه به اینکه خروجی اصلی و قابل لمس طرح های هادی اصلاح و ساماندهی معابر روستایی است؛ قرار گرفتن بعد 

رضایت  وضعیت اصلاح معابر در رتبه اول، قابل تبیین می باشد. در بعد ساخت و سازها نیز بیشتر شاخص ها، دارای

حفظ هویت بومی، شرایط طبیعی و فرهنگی در ساخت و سازهای جدید می باشد که بخشی هستند و تنها شاخص 

نشان می دهد که در ساخت و سازهای جدید به ویژگی های  2.90دارای وضعیت رضایت کننده ای نبوده و با میانگین 

* *

* *
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ر روستاهای کشور به ویژه روستاهای پیرامون شهری همانند گردد، اصلی که گریبانگیر بیشتبومی روستاها توجه نمی

در بعد کیفیت محیط به عنوان بعد سومی که منطقه مورد مطالعه می باشد و چهره روستاها هر روز شهری تر می گردد. 

رین دارای نامطلوبت 2.09از سوی مردم محلی ارزیابی شده است، شاخصی که با میانگین  3.20با میانگین رضایت بخش 

ف دسترسی به پارک و فضای سبز و تفریحی است. ضعوضعیت در میان شاخص های این بعد)کیفیت محیط(، می باشد 

این عامل به وضوح در سطح روستاها احساس می گردد. عموما از فضاهای تفریحی و اوقات فراغت روستاییان تنها 

گزینی شده اند. در مقابل، نی نامناسب نیز، مکانساخت چند وسیله بازی کودکانه به چشم می خورد که گاها در مکا

وضعیت رضایت کننده بعد کاربری اراضی نشان می دهد که در این بعد، در هر دو مرحله تهیه و اجرای طرح های 

هایی به ویژه در مساحت اراضی و هادی به صورت کلی رضایت نسبی وجود دارد، هرچند که در بعد اجرا، نارسایی

در شاخص نحوه  2.05خورند که نمود عمده آن محاسبه میانگین نامطلوب برابر کاربری ها به چشم میجانمایی برخی 

در شاخص رعایت تناسب منطقی در بین توزیع کاربری ها و  3.52توزیع خدمات در سطح روستاها و میانگین نسبی 

( می باشد،  عموما خدمات اساسی و مورد 1312های رستمی و میرزاعلی)باشد.که در بعد اجرا مطابق با یافتهجمعیت می

نیاز در این روستاهای پیرامون شهری در خیابان اصلی منتهی به جاده اصلی متمرکز شده اند و در واقع سایر فضاهای 

روستایی که به ویژه در روستاهای مورد مطالعه نیز که بیشتر دشتی بوده و این امر، امکان گسترش روستاها را مهیا کرده 

مورد فراموشی واقع شده اند و در نتیجه نوعی بی عدالتی فضایی حاصل شده است. در آخر نیز، وضعیت بعد  است؛

دسترسی به خدمات نشان می دهد که دسترسی عمومی روستاییان به خدمات مورد نیازشان به غیر از امکانات فراغتی 

شان داشتند این دسته از نیازهایروستاییان اظهار می و خدمات فرهنگی به دنبال اجرای طرح های هادی بهبود یافته است و

( در 1311نمایند. که این امر با نتایج پژوهش افتخاری، پورطاهری و عباسی)را با رفت آمد به شهر مریوان برطرف می

 تضاد است و دسترسی عمومی روستاییان به خدمات مورد نیازشان به دنبال اجرای طرح های هادی بهبود یافته است.

های محاسبه شده در ابعاد مختلف برای روستاهای مورد مطالعه، جهت رتبه بندی آنها که در راستای تفکیک میانگین

پاسخگویی به سوال دوم پژوهش انجام گرفت، نیز؛ نشان می دهد که اجرای طرح های هادی در تمامی روستاها و در 

دی بهبود کالبد روستاها گردد. در نهایت، نتایج رتبه بن همه ابعاد توانسته است در سطح رضایت بخشی موجب توسعه و

دار و مستقیمی با میزان جمعیت نشان داد که سطح تاب آوری کالبدی بواسطه اجرای طرح های هادی، دارای ارتباط معنی

ا ( همسو و همجهت بود. در پژوهش حاضر نیز، روستا ))نی(( ب1310روستاها بود، که با یافته های پژوهش اسدی)

ترین روستای منطقه دارای بیشترین سطح توسعه کالبدی به دنبال اجرای طرح هادی بوده که در دلایل عنوان پرجمعیت

ترین و ترین روستا بودن)تخصیص امکانات و بودجه بیشتر( و دارا بودن قدیمیتبیین این امر، می توان به پرجمعیت

نمود. در نهایت راهکارهای زیر، با توجه به ضعف های اجرایی کاملترین اجرای طرح هادی در سطح شهرستان، اشاره 

 گردد:های هادی، جهت افزایش سطح توسعه کالبدی روستاهای مورد مطالعه پیشنهاد میشناخته شده در طرح

توجه به زیباسازی معابر روستایی با بهره گیری و جذب مشارکت مردم محلی از طریق آگاهان محلی، ریش سفیدان و -

 لین دینی روستاهامسئو

 اختصاص وام های مقاوم سازی و نوسازی با بهره کم و تسهیل شرایط اداری دریافت آنها -

 آگاهی دادن به روستاییانی که خانه هایشان در مناطق مخاطره آمیز قرار دارند جهت مقاوم سازی و اتخاذ تمهیدات مورد نیاز-

قه در ساخت و سازهای جدید از طریق آگاهی بخشی به مردم محلی، توجه به حفظ ویژگی های طبیعی و فرهنگ بومی منط-

 به روزآوری و تلفیق آنها با شیوه ها و طرح های جدید امروزی از سوی معماران و کارشناسان

 توجه به رعایت اصل عدالت فضایی در توزیع کاربری ها و خدمات در سطح روستاها-

 با تاکید بر مکانیابی صحیح این کاربری ها و تفریحیورزشی  ،توجه به ایجاد و گسترش فضاهای سبز-

 توجه به تکمیل نمودن بهسازی و نوسازی معابر فرعی -
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