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 چکیده

ابزار مديريت توسعه روستايي در ايران است. باا ذذشات    نيتر مهمامروزه طرح هادي روستايي 
نواحي روستايي کشور، الزم اسات بادانيم کاه    در  ها طرح ذونه نيابيش از سه دهه از شروع اجراي 

کالبدي براي فضااهاي روساتايي    -چه نتايجي به خصوص در ابعاد فيزيکي ها طرح ذونه نيااجراي 
 کالبادي طارح باه بحا      -کشور به همراه داشته است. اين نوشاتار جهات بررساي نتاايز فيزيکاي     

هااي  ي کااربري ريپاذ  تحقا  يازان  هاي پيشنهادي پرداخته و در ايان زميناه باه ارزياابي م    کاربري
هااي  ها را در مرحله اجراي طرح باا نقشاه کااربري   پيشنهادي، و در ادامه ميزان انطباق اين کاربري

را در روستاهاي شهرستان خواف مورد توجه قرار داده است. براي برآورد ميازان   ها طرحمصوب اين 
ز مقايسه نقشاه پيشانهادي مصاوب    هاي هادي روستايي اهاي پيشنهادي طرحپذيري کاربري تحق 

( 9213هاا در ساال جااري      و نقشه وضا  موجاود آن   83-87هاي روستاهاي مورد مطالعه در سال
تحليلي است که براي ذردآوري اطالعات  -استفاده شده است. روش تحقي  در اين مطالعه توصيفي
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 افازار  نارم ها با استفاده از قشههاي ميداني و اسنادي استفاده شده و نيز تهيه و تحليل کليه ناز روش
ArcGIS پاذيري   درصاد تحقا    نيتار  شيبکه  دهد يمهاي تحقي  نشان انجام ذرفته است. يافته

درصاد   9/93و کمترين مربوط به کاربري فضاي سابز باا    درصد 8/80مربوط به کاربري ورزشي با 
شنهادي مربوط به روساتاي  پي يها يکاربر ميزان انطباق يافتگي در بينکمترين . همچنين باشد يم

در زميناه  باشد.  درصد مي 2/11مربوط به روستاي خرذرد با  نيتر شيدرصد انطباق و ب 8/09سده با 
تاوان  ها ماي درصد مساحت کاربري 32هاي پيشنهادي، با توجه به تحق  تنها اجرايي شدن کاربري

ضعيف بوده اما هماين ميازان   هاي پيشنهادي در اين روستاها پذيري کاربرينتيجه ذرفت که تحق 
 هاي نقشه پيشنهادي انطباق الزم را داشته است.مساحت اجرا شده با کاربري

فضايي، کاربري پيشنهادي،  -پذيري، عوامل مکاني پذيري، انطباق : تحق کلیدی گانواژ
 شهرستان خواف.

 

 مقدمه

ه ذسترش و نيزمخواهانه در هاي عدالتپس از پيروزي انقالب اسالمي، در کشور ديدذاه
رسد مي به نظراز پيش رواج يافت.  توزي  خدمات براي عمران و آباداني روستاها بيش

 دهههاي ذکرشده، در هاي بهسازي و هادي توسط نهادذيري اوليه و اجراي طرحشکل
: 9281آن شکل ذرفته است  عيداني،  بر اساسهاي نيازهاي اساسي و متأثر از راهبرد 9237

 يدهاساس نظم بري مسکن انقالب اسالم اديبا نظارت بن ييهادي روستا هايطرح(. 90
 ها طرح نيا .ذيرند شکل مي هايهمراه پراکنش معنادار کاربر عملکردي روستا به کالبدي و

الزم به  التيتسه جاديا عادالنه امکانات و نيمأهمراه ت عمران، به توسعه و نهين زمنيهمچ
و  زيي عز کالبدي روستا را به عهده دارند تيوضع تيهدا و انييمنظور بهبود مسکن روستا

ساز  تواند زمينه هاي خود ميها و قابليت، با استفاده از پتانسيلهااين طرح(. 27:9280 ،خليلي
 جوانشيري،  بهبود وضعيت زندذي روستاييان باشد وبهبود تسهيالت عمومي و رفاهي 

 که طرحي است ،شود يم برده نام هادي طرح نام هب آن از ما کشور در که ( آنچه29: 9213
 زمين از استفاده نحوه و ذسترش آتي مکان و ميزان موجود بافت اصالح و ساماندهي ضمن
 و تأسيسات و کشاورزي و تجاري مسکوني، توليدي، قبيل از مختلف عملکردهاي براي
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 يها طرح اتمصوب قالب در مورد حسب را روستايي ي عموميها يازمندين و تجهيزات
 دينما يمتعيين  يا هيناح جام  يها طرح يا روستايي يها سکونتگاه و ساماندهي فضا

نحوه استفاده از زمين،  .(922: 9282 ايران، معماري و شهرسازي عالي شوراي  دبيرخانه
طرح هادي، به نوع پوشش و اشغال زمين  اصلي هسته تحت عنوان کاربري زمين، به عنوان

شده و مسکوني روستا  اي مختلف انسان در بافت کالبدي يا بافت ساختهه توسط فعاليت
جهت  زمين، کاربري ريزي (. برنامه27: 9283شود  بنياد مسکن انقالب اسالمي،  اطالق مي

تنظيم روابط بين فضا، جمعيت، اشتغال و سکونتگاه شکل ذرفته است. در اين نوع 
ساس روند رشد اجتماعي و اقتصادي در شرايط ريزي سازمان فضايي شهر و روستا بر ا برنامه

هايي اجرايي متبلور  موجود و رويکردهاي مناسب پس از تحليل، ارزيابي به صورت طرح
شود. بدين منظور وضعيت مناسب از طري  تحليل روندها و معرفي فضاهاي مستعد انواع  مي

: 9213ذردد  حسيني،  مي يابي بيني و مکان ها و خدمات مورد نياز پيشها، سکونتگاه فعاليت
هاي (. در فرايند تهيه و اجراي طرح هادي بعد از نهايي شدن نقشه پيشنهادي، کاربري389

 تحق  ميزان تاکنون اينکه به توجه رسد. بامصوب به مرحله عملياتي شدن بروي زمين مي
 ارقر ارزيابي مورد جام  و علمي رويکردي با روستايي هادي هاي طرح شدن عملياتي و

 هاطرح ذونه اين تحق  پايداري و تقويت به تواند مي که مهمي اقدامات جمله نگرفته، از
 با(. 903-932: 9281 ديگران، و زرافشاني.  هاست آن ارزيابي و نظارت کند، شاياني کمك

توان نسبت به  هاي مصوب، مي و مقايسه آن با طرح ها طرح ارزيابي نتايز اجراي اين
 ها طرح و قوت ضعف نقاط شناخت به د کارشناسان آذاهي يافته و نيزها و عقاي ديدذاه
 اجرايي شدن تحق  و بر ميزان تا شود مدد ذرفته آينده ريزي آن در برنامه نتايز و از پرداخته

 ذردد.  هاي بازنگري افزوده در طرح ها آن

تايي هاي هادي روس دهد که در فرايند تهيه و اجراي طرح ها نشان مي هرچند بررسي
آثار اقتصادي و اجتماعي حاصل از   ها، موفقيت و يي وجود دارد که اين نارساييها يينارسا
 (، اما با21: 9280الديني،  ها  را در روند توسعه نواحي روستايي محدود ساخته است شمس آن

 رويکردي با روستايي هادي هاي طرح شدن عملياتي و تحق  ميزان تاکنون اينکه به توجه
 از آذاهي به تواند منجر کار مي اين ، انجاماند نگرفته قرار ارزيابي مورد جام  و علمي
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 اي توسعه هاي برنامه و ها طرح قوت و ضعف نقاط شناسايي کارشناسان، عقايد و ها ديدذاه
 هاي پروژه و ها طرح از بسياري که است ضروري نکته اين به توجه زمينه اين در. شود

 پيامدهاي از ندرت به روستايي، ذران توسعه لذا. رسند نمي ارزيابي مرحله به روستايي توسعه
در اين  (.932-903: 9281 ديگران، و زرافشاني شوند  مي مطل  آن بلندمدت و مدت کوتاه

 يعنيعناصر کالبدي روستا  ترين ر يکي از اصليکيد بأتحقي  به دنبال آن خواهيم بود تا با ت
هاي  ميزان اجرا و انطباق اين کاربري، مربوط به آن هايلفهمؤنظام کاربري اراضي و 

روستاي شهرستان  97هادي  هاي مصوب در نقشه پيشنهادي طرح ذرفته را با کاربري شکل
مورد بررسي و ارزيابي ذذرد،  مي 9سال 97ها  خواف که از زمان اجرايي شدن طرح در آن

 با هدف و ها ت و ضعف اين طرحدقي  قرار دهيم تا بتوانيم با شناخت هرچه بيشتر نقاط قو
منفي آنان و بسط مناف  حاصله از آنان به کل محيط روستا در راستاي  اثراتمحدود ساختن 

 . در همين راستا سؤاالت اصلي تحقي  مورد مطالعه اينبرداريم روستاها ذاموضعيت بهبود 
د از اجرا هاي پيشنهادي مصوب در مطالعات طرح هادي بع است که به چه ميزان کاربري

ربط در  هاي اجراشده توسط نهادهاي ذيتحق  پذيرفته است؟ و نيز چه ميزان کاربري
 پذيري دارند؟ هاي مصوب انطباقروستاها با کاربري

 هاي زير در پاسخ به سؤاالت تحقي  ارائه شده است: فرضيه

ز هاي هادي، بعد ا هاي پيشنهادي مصوب در مطالعات طرحرسد کاربري به نظر مي -
 اند. اجرا به طور کامل تحق  پذيرفته

ربط و بخش  هاي پيشنهادي اجراشده توسط نهادهاي ذيرسد کاربري به نظر مي -
 .پذيري دارند هاي مصوب در طرح هادي انطباق خصوصي با کاربري

 ادبیات نظری تحقیق

به  و تهيه کشور روستاهاي وضعيت کالبدي بهبود خصوص در که هايي طرح از يکي
 روستا وارد بيروني، متغير يك عنوان به است. طرح هادي طرح هادي آيد مي در اجرا همرحل

                                                           
 ي دارد.ساله تهيه مي ذردد و در هر دوره نياز به بازنگر 97طرح هاي هادي براي مقط  .  9
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 فيزيکي چهارذانه شامل ابعاد ساختارها اين ،ذذارد يم اثر روستا ساختارهاي بر ،شود يم
 (.14: 9219است  عنابستاني و اکبري،  روستا محيطي زيست و اجتماعي اقتصادي، کالبدي،

تي طرح جام  توسعه روستايي، راهنماي مصوبي براي هدايت عمليات طرح هادي يا به عبار
-سازندذي و آباداني در روستاها، با آذاهي از وضعيت فرهنگي، اقتصاد و اجتماعي اين مکان

 حيات و تجديد طرح» را، طرح هادي توان يم مختصر بيان (. با333: 9281هاست شهبازي، 
(. 08: 9282  آسايش، «دانست فيزيکي و جتماعيا اقتصادي، ابعاد، لحاظ با روستا هدايت
 است که ايران در روستايي توسعه مديريت ابزار ترين مهم طرح هادي روستايي امروزه

باشد  عزيزپور و  داشته مناط  اين جانبه همه توسعه در زيربنايي و بنيادي نقش تواند مي
 جمعيتي اقتصادي، ماعي،اجت فيزيکي، وضعيت طرح اين قالب (. در84-09: 9217همکاران، 

 و ساماندهي بررسي، خود باالتر سطوح و نفوذ حوزه با ارتباط در روستا کل فرهنگي و

 .(37 – 3: 9201 و همکاران، پور سرتيپي  شودمي ريزي برنامه

ناما  بنيااد    اسااس  0نامه اجرايي ماده  آيين 3ها بر اساس بند  ترين اهداف اين طرح مهم
 مجلس شوراي اسالمي عبارتند از: 90/1/9230مسکن، مصوب 

ايجاد زمينه توسعه و عمران روستاها باا توجاه باه شارايط فرهنگاي، اقتصاادي و        -الف
 .اجتماعي

 تأمين عادالنه امکانات از طري  ايحاد تسهيالت اجتماعي، توليدي و رفاهي.-ب 

 هدايت و توسعه کالبد روستا -ج  

روساتاييان  و خادمات زيسات محيطاي     ايجاد تسهيالت الزم جهت بهبود مسکن  -د  
 (.43: 9203 کيوانلو، عمومي

هاي هادي روستاي سه مرحله اصالي وجاود دارد    همچنين در فرايند تهيه مطالعات طرح
 که عبارتند از:

 مطالعات پايه و تشخيص وض  موجود؛ -

 ها؛ اندازها و ارزيابي آن ها و تدوين چشم تحليل و استنتاج از بررسي -
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 (.934: 9217هاي پيشنهادي و ارائه طرح هادي  رضواني،  بندي پروژه اولويتتعيين و  -

اي  هاي منطقاه  هاي هادي روستايي، با درنظرذرفتن بررسي اذرچه توصيف خدمات طرح

ذيرداماا  اقتصادي روساتا صاورت ماي   –تأثيرذذار يا تأثيرپذير روستا و تجديد حيات اجتماعي
هااي کالبادي    اند. درين خصاوص پاروژه  محدود شدههاي کالبدي  ها به فعاليت درعمل طرح

مانند اصالح معابر و اجراي ميادين، دف  فاضالب ساطحي  جاوي، جادول و کاانيو(، دياوار      
ذيارد  حفاظتي، احداث پارک و محل باازي، و ماواردي ازايان قبيال ماورد توجاه قارار ماي        

 (.388: 9280پور،   سرتيپي

 به را خود فعاليت اسالمي جمهوري ل توسعهاو برنامه شروع با روستايي هادي هاي طرح
 27247 بر بالغ 9213 سال پايان بهمن ماه نمود. از شروع برنامه اول تا ذسترده آغاز طور

روستا به  92233که از اين تعداد فقط طرح هادي در . است شده تهيه طرح هادي روستايي
 برخوردار ساله اف  ده از ييروستا هادي هاي طرح اينکه به توجه مرحله اجرا رسيده است. با

 اجرا نرسيده مرحله به طرح اف  در شده بيني پيش شدن زمان سپري با هنوز بعضاً است،
فرهنگي و  اقتصادي، . و به دنبال تحوالت جمعيتي و تغيير شرايط مختلف اجتماعي،است

 بدين باشند. شده نيازمند بازنگري و به هنگام سازي مي هاي تهيه کالبدي روستاها، طرح
در جريان روند تهيه اين  ذردد؛ تهيه مي روستاها ذونه اين در «طرح هادي بازنگري»منظور 
برداري مجدد و انجام مطالعات آماري و ميداني، کليه اطالعات روستاها  ها، ضمن نقشه طرح

و  يزير ساله ديگر برنامه به هنگام ذرديده و بر مبناي شرايط جديد، براي يك دوره ده
روستا طرح  4271، براي تعداد 9213بر اين اساس تا پايان بهمن ماه سال . شوند يطراحي م

 (.9213معاونت عمران روستايي،  بازنگري تهيه شده است 

هاي هادي  با وجود اينکه اخيراً پژوهش هاي زيادي در زمينه ارزيابي اثرات طرح
زمينه کاربري هاي  روستايي در طول نزديك به سه دهه ذذشته انجام شده است، ولي در

ها کمتر مطالعه اي  پذيري آن هاي هادي روستايي و برآورد ميزان تحق  پيشنهادي طرح
 شود: هاي مرتبط اشاره مي صورت پذيرفته است. در ادامه به نتايز تعدادي از پژوهش
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پور  ( و شارع9209(، معاونت عمران روستايي  9204(، رهنما  9230از جمله وثوقي  
هادي، طوالني  قدند که به دليل عدم شناسايي نيازهاي روستاييان توسط طرح( معت9203 

شدن مدت اجرا، محدود شدن مشارکت مردم به کمك مالي و ناهماهنگي بين افراد دست 
هاي روستايي پيامدهايي مانند  هاي هادي در سکونتگاه کار طرح در هنگام اجراي طرحر اند

به خاطر  ها مهاجرتاي طرح، عدم موفقيت در کنترل رضايت نسبي پايين روستاييان از اجر
(، موسوي قهدريجاني 9283ناتمام ماندن طرح و غيره را در پي داشته است. غيور مداح  

ي اند که نقش طرح هادي در عرصه ( نشان داده9284( و عظيمي و جمشيديان  9282 
کت روستاييان در ابعاد مهاجرت قابل توجه نبوده و مشار در کنترلعدم موفقيت  امکانات و

تر بوده  ذيري و مشارکت مالي ضعيف ذوناذون اجراي طرح بهسازي ضعيف و در ابعاد تصميم
هاي هادي و  ( عدم وجود جايگاه قانوني مشارکت مردمي در طرح9283پور   است. سرتيپي
و  پنا (، ح 9288لو و همکاران   هاي مردمي و محلي، تقي هاي فني بر ارزش برتري ديدذاه

( به نتايجي مانند افزايش اميدواري 9288( و عنابستاني  9288(، نصيري  9288دهقاني 
روستاييان براي ماندن در روستا و بهبود وضعيت روستا از نظر کالبدي و خدمات رساني در 

لنگرودي و  ( و مطيعي9280اند. مطالعات مظفر و همکاران   اثر اجراي طرح هادي رسيده
 سازي يکسان نوعي سمت به عمل هاي هادي در گر اين است که طرح( بيان9281ياري  

  .کند مي حرکت سرزمين ذستره در موجود طبيعي بارز تنوعات به توجه بدون فضايي،

يگانه و  ( و محمدي9217(، عزيزپور و همکاران  9288شارمي   آمار و صميمي
زندذي روستاييان مانند نحوة  ها بر ابعاد کالبدي ( معتقدند که اجراي اين طرح9219همکاران 

ها و  ساخت و ساز مسکن و معماري روستا جهت بهسازي و مقاوم سازي، دفن بهداشتي زباله
دسترسي روستاييان به خدمات، تأثيرات مثبت و معناداري داشته است، اما در ابعاد محيطي، 

(، عباسي 9219اجتماعي و اقتصادي توفي  چنداني حاصل نشده است. مطالعات عنابستاني  
هاي ( بيانگر اين است که با توجه به اينکه در طرح9219( و عنابستاني و اکبري  9217 

هادي روستايي بهبود وضعيت فيزيکي روستاها در اولويت قرار داشته است اما در روستاهاي 
هاي پيشنهادي به ويژه در بعد کاربري اراضي، مسکن روستايي مورد مطالعه عملکرد کاربري

حيط زيست روستايي در سطح پاييني بوده و فقط در بعضي کاربري هاي خاص مانند و م
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( و عنابستاني و حاجي 9213شبک  معابر توفي  نسبي حاصل کرده است. درست و همکاران  
ها در ابعاد کالبدي، اجتماعي و زيست محيطي  ( معتقدند که عملکرد اين طرح9213پور  

 ها مطلوب نبوده است.  بعد اقتصادي عملکرد طرحنسبتا خوب ارزيابي شده ولي در 

هاي  هاي داخلي و خارجي انجام شده در زمين  عملکرد طرح مروري ذذرا بر پژوهش
ها در ابعادي مانند شبکه معابر و غيره  هادي روستايي، نشان دهندة توفي  نسبي اين طرح

قي  حاضر با استفاده از بوده و در ساير ابعاد توفي  نسبي حاصل نشده است. بنابراين، تح
تجارب قبلي مرتبط با اين کار به تجزيه و تحليل کاربري هاي وض  موجود و کاربري هاي 

هاي هادي روستايي در روستاهاي نمونه در منطقه مورد مطالعه پرداخته و  پيشنهادي طرح
 پذيري اين کاربري ها را بررسي خواهد کرد. ميزان تحق 

 منطقه مورد مطالعه

هاي روستا از جمله حجم جمعيت، نوع  جغرافيايي بيانگر بسياري از ويژذي موقعيت
 نيا ربهاي بالقوه براي رشد و توسعه است.  ها، امکان دسترسي به مناب  و توان فعاليت

هاي  اساس، يك موقعيت دشتي در مقايسه با موقعيت کوهستاني از ابعاد مختلف تفاوت
طقه مورد مطالعه يعني شهرستان خواف در استان (. من47: 9201چشمگيري دارد  سعيدي، 
نفر جمعيت  33414خانوار و  93111آبادي داراي سکنه با  83خراسان رضوي داراي 

هاي باخرز، زاوه و رشتخوار، از سمت  . اين شهرستان از سمت شمال به شهرستانباشد يم
راسان جنوبي و از زيرکوه از خ  شرق به شهرستان تايباد، از سمت جنوب به شهرستان شمال

کيلومتر مرب ، معادل  0/1013شود، مساحت آن  سمت غرب به شهرستان ذناباد محدود مي
نقط   3دهستان و  8بخش،  4درصد از کل وسعت استان خراسان رضوي و داراي  4/8

 (. 9213باشد  استانداري خراسان رضوي ،  شهري مي
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 (2931های پژوهش،  )مأخذ: یافته ی مورد مطالعه در ایران موقعیت منطقه :(1)شکل 

 مواد و روش ها

که  همبستگي است -اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر روش، از نوع توصيفي
ذيري از روش پيمايشي و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است. شهرستان  با بهره

روستا  32ه از اين تعداد نفر است ک 33414روستاي داراي سکنه با جمعيت  83خواف داراي 
روستا طرح اجرا شده است. بنابراين جامعه آماري تحقي   39داراي طرح هادي مصوب و در 

تعداد  3/7با ضريب دقت  N0شامل روستاهاي داراي طرح هادي بوده که براساس فرمول 
ت سال ذذشته اس 97ها کمتر از   روستا انتخاب شد که از زمان شروع اجراي طرح در آن 97
. شايان ذکر است که باشد يمخانوار  3374ها برابر  تعداد تعداد خانوار ساکن در اين روستاو 

پذيرد و معطوف به يك مقط   ساله انجام مي 97هاي هادي در يك دورة زماني  اجراي طرح
 زماني خاص نيست.
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 ها، با مطالعاتپذيري کاربري پذيري و انطباق در اين پژوهش، محاسبه ميزان تحق 
هاي  هاي پيشنهادي طرح( با نقشه9213هاي وض  موجود   تطبيقي از طري  مقايسه نقشه

انجام شده  ArcGISافزاري  سال ذذشته در محيط نرم هادي روستاهاي مورد مطالعه در ده
پذيري، مساحت  هاي تحق ها جهت تهيه نقشهاست. با تطبي  سطوح و سرانه کاربري

ها در نقشه وض  موجود مقايسه ذرديده و با مساحت کاربريها در نقشه پيشنهادي کاربري
ها در هر روستا به دست آمده است  نحوه محاسبه: نسبت ميزان تحق  يافتگي کاربري

مساحت کاربري در وض  موجود به مساحت پيشنهادي همان کاربري به درصد(. با وجود 
نوعي کاربري خاص روستا اينکه برخي کاربري ها در تمامي روستاها وجود ندارد و به 

هاي پيشنهادي پذيري کاربري شود لذا براي اينکه مقايسه و تحليل ميزان تحق  محسوب مي
 99ها در روستاها را در در روستاهاي نمونه به نتايز دقي  تري منتهي ذردد تمامي کاربري

، هاي مسکوني، تجاري، آموزشيدهيم که شامل؛ کاربريذروه، مورد بررسي قرار مي
بهداشتي و درماني، فرهنگي و مذهبي، اداري و انتظامي، شبکه معابر، فضاي سبز، ورزشي، 

 تاسيسات و تجهيزات و کاربري انبار و حمل و نقل.

 روستاهای نمونه در شهرستان خواف و مستندات تحقیق (:1 )جدول 

 نام روستا
جمعيت 
9217 

 خانوار
مطالعات 

 اوليه

سال 
 اجرا

روستايي در سال هاي  مستندات کاربري
9213 

نقشه موجود 
روستا در طرح 

 بازنگري

مطالعات 
 ميداني 

تصاوير 
 اي ماهواره

 * * 9213 9284 9201/9283 9773 4710 برآباد

 * * - 9282 9289 9794 2193 سده

 * * - 9283 9203/9282 333 3383 زوزن

 - * 9213 9284 9289 334 3211 مهرآباد

ولي -چمن آباد
 آباد

3830 
041 

9202/9282 9204 9280 
* * 

 * * 9281 9201 9203 239 9432 خرذرد

 * * - 9282 9283 330 9772 چاه زول

 * * - 9283 9283 333 9743 تيزآب
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 * * - 9283 9283 297 9987 سيجاوند

 * * - 9283 9283 213 9823 رزدآب

 - - - - - 3374 32000 جم 

و یافته های 1332، بنیاد مسکن انقالب اسالمي خراسان رضوی، 1331مرکز آمار ایران،  مأخذ:       

 1332پژوهش، 

پذيري نيز با توجه به اينکه بعضي از کاربري هاي اجرا شده دچار  در رابطه با انطباق
جابجايي شده و در مکان ديگري از روستا محق  شده اند و يا اينکه به طور کلي به کاربري 

تغيير پيدا کرده و يا خارج از طرح پيشنهادي بنا بر نياز جامعه روستايي توسط خود ديگر 
هاي پيشنهادي در پذيري کاربري اهالي ايجاد ذشته اند، به اين دليل ميزان انطباق

ها تا چه اندازه تا دريابيم که طرح اين کاربري دهيمروستاهاي نمونه را مورد بررسي قرار مي
جامعه روستايي بوده همخواني داشته و بعد از اجرا دچار تحول نگرديده و يا با آنچه نيازهاي 

ها را در نقشه در مکاني ديگر محق  نشده باشند. بدين منظور محل قرارذيري کاربري
پذيري با نقشه پيشنهادي مقايسه کرده و ميزان مساحت انطباق يافته هر کاربري را  تحق 

پذيري ابتدا کاربري شبکه  دست آورديم. در رابطه با انطباقدر هر روستا به طور جداذانه به 
ها محاسبه شده و در نهايت در ميزان تطاب  پذيري کل محاسبه معابر جدا از ساير کاربري

درصد  977ذرديده است؛ زيرا با توجه به اينکه در اکثر روستاها درصد تطاب  پذيري معابر 
تطاب  پذيري کل کاربري ها تأثير زيادي داشته  بوده است و اين مي تواند در افزايش درصد

هايي که بعد از اجرا، در خارج از محدوده باشد لذا جدا محاسبه شده است. همچنين کاربري
هاي غيرمنطب  غيرپيشنهادي در نظر اند را تحت عنوان کاربريپيشنهادي روستا ايجاد شده

 دا محاسبه شده اند.ذرفته و براي اينکه در نتيجه نهايي تأثير نگذارند ج

 یافته های تحقیق

 مورد مطالعه منطقهدر  مصوبهای پذیری کاربریتحقق ارزیابي میزان

 97پذيري کاربري هاي پيشنهادي را به صورت کلي در در اين بخش ميزان تحق 
ها را با هم مقايسه کرده و مشخص شود کدام  روستاي مورد مطالعه بررسي مي کنيم تا آن



 

 

 

 

022  07ريزي، شماره جغرافيا و برنامهعلمي  نشريه 

 

-در جدول زير مساحت کاربرپذيري بيشتري داشته اند.  ا در اين زمينه تحق يك از روستاه

ها، قبل از اجراي طرح و در نقشه پيشنهادي و نيز در وضعيت موجود يعني بعد از اجراي ي
ها به دست آمده پذيري اين کاربري طرح آورده شده و با هم مقايسه و سپس ميزان تحق 

 است.

 مورد مطالعهبری های پیشنهادی در سطح روستاهای پذیری کار تحقق: (2)جدول 

ميزان 
پذيري تحق 

وض  روستا بعد از اجراي طرح وض  پيشنهادي طرح وض  روستا قبل از طرح
نوع کاربري

درصد مساحت  درصد مساحت  درصد مساحت 

42/34 89/31 3173488 23/33 2993944 33/39 3332104 مسکوني

13/41 40/7 32733 37/7 30813 44/7 98933 تجاري

04/03 33/2 900299 24/2 984828 03/2 932893 آموزشي

29/37 33/9 87971 94/3 998333 03/9 07281 مذهبي و فرهنگي

79/47 33/7 33372 30/7 20333 42/7 90331 بهداشتي درماني

32/21 11/7 40802 33/9 31343 83/7 22074 اداري وانتظامي

39/33 27/31 9432930 98/31 9394420 11/38 9980210 شبکه معابر

34/90 30/7 23333 17/7 41882 09/7 38117 تاسيسات و تجهيزات

78/93 37/7 38174 41/2 912303 93/7 3234 فضاي سبز

01/80 24/3 992021 37/3 939878 23/9 33093 ورزشي

79/32 977 4830004 977 3322743 977 4713922 جم 

 1332ه های پژوهش، مأخذ: یافت

درصد  ها، هاي رقومي وض  موجود روستاها و طرح پيشنهادي آن با مقايس  تطبيقي اليه
باشد. يعني بعضي  درصد مي 32معادل  هاي هادي هاي پيشنهادي طرح کاربريپذيري  تحق 

ها  اند و فضاي کمتري به آن کمتر از ميزان پيشنهاد شده محق  شده ييهاي روستااز کاربري
 8/80پذيري مربوط به کاربري ورزشي با  ختصاص داده شده است. بيشترين درصد تحق ا

پذيري  درصد تحق  9/93پذيري و کمترين مربوط به کاربري فضاي سبز با  درصد تحق 

هاي يازده ذانه مورد بررسي در اين  در نتيجه مي توان اشاره نمود که در کاربريباشد. مي
اند که در اين بخش،  درصد داشته  37ري باالي پذي پژوهش، شش کاربري تحق 
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پذيري کاربري هايي مانند ورزشي، آموزشي و  مسکوني قابل توجه است است. از  تحق 
انتظامي،  -درماني، اداري -فرهنگي، بهداشتي -سوي ديگر کاربري هايي مانند مذهبي
 دارا هستند.درصد را  47تا  9/93پذيري بين  تأسيسات و تجهيزات و فضاي سبز تحق 

 مورد مطالعه پذیری کاربری های پیشنهادی در سطح روستاهای تحقق: (2)شکل شماره

 
 1332مأخذ: یافته های پژوهش، 

هاي پيشنهادي پذيري کاربريکه کمترين تحق دهد  نشان مي 2هاي جدول  يافته
باشد و  درصد تحق  مي 93ولي آباد و روستاي مهرآباد با  -مربوط به روستاي چمن آباد

باشد. کمترين تحق  کاربري معابر به  درصد مي 2/33بيشترين مربوط به روستاي رزداب با 
درصد تحق  معابر  977درصد و بيشترين به روستاي زوزن با  3/08روستاي خرذرد با 

 -اختصاص دارد و نيز کمترين تحق  کاربري ها  به جز معابر( مربوط به روستاي چمن آباد

  باشد. درصد مي 1/30رصد( و بيشترين مربوط به روستاي سده با د   93ولي آباد
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 پذیری کل در روستاهای مورد مطالعه تحقق: (3)جدول 

شرح

چمن 
-آباد

ولي آباد

رزدآبزوزنخرذردتيزآبمهرآبادسيجاوندسدهبرآباد
چاه 
زول

درصد 
پذيري  تحق 

کل

3/93 1/421/333/372/938/371/370/342/3331

 1332مأخذ: یافته های پژوهش، 

هاي مصوب طرح هادي در روستاي  پذيري کاربري در ادامه به بررسي وضعيت تحق 
آباد که پايين ترين  پذيري را داشته است  و روستاي مهر رزدآب که باالترين ميزان تحق 

 شود: پذيري را ارائه نموده است، پرداخته مي نرخ تحق 

 روستای رزدآب -

يکي از روستاهاي دهستان سالمي از بخش سالمي شهرستان خواف و در  اين روستا
دقيقه عرض  48درجه و  24کيلومتري شمال غربي شهر خواف با موقعيت  47فاصل  

متري از سطح دريا قرار دارد.  9437دقيقه و در ارتفاع  0درجه و  37جغرافيايي و طول 
اجرا شده است  9283يده و در سال به تصويب رس 9283مطالعات طرح هادي روستا در سال 

خانوار است. مساحت بافت فيزيکي  213نفر در قالب  9823برابر 9217و جمعيت آن در سال 
 3/38هکتار و فضاي طراحي شده براي اف  طرح معادل  3/32برابر  9283روستا در سال 

درصد  2/33پذيري در اين روستا معادل  هکتار برآورد شده است. به طور کلي درصد تحق 
باشد. يعني بعضي از کاربري هاي روستا کمتر از ميزان پيشنهاد شده محق  شده است.  مي

درصد و کمترين مربوط به  8/224پذيري مربوط به کاربري ورزشي با  ين درصد تحق بيشتر
درماني است که به طور کلي محق  نشده اند. مساحت در نظر  -کاربري آموزشي و بهداشتي

متر مرب  بوده که در وضعيت  4333ذرفته شده براي کاربري ورزشي در وض  پيشنهادي 
ش بيني شده احداث نشده، بيشتر از مساحت پيشنهادي موجود به دليل اينکه در مکان پي

 متر مرب  به اين کاربري اختصاص يافته است.  94340يعني حدود 
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 های مصوب در روستای رزدآب کاربریپذیری  تحقق: (4)جدول 
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2/333/302178/447310/322/248/378/224

 1332مأخذ: یافته های پژوهش، 

 پذیری کاربری های پیشنهادی روستای رزداب نقشه تحقق (:3)شکل 



 1332مأخذ: یافته های پژوهش، 

 روستای مهرآباد -

اف از بخش مرکزي شهرستان خواف و اين روستا يکي از روستاهاي دهستان ميان خو
دقيقه عرض  31درجه و  24کيلومتري جنوب شرق شهر خواف با موقعيت  1در فاصل  



 

 

 

 

022  07ريزي، شماره جغرافيا و برنامهعلمي  نشريه 

 

متري از سطح دريا قرار دارد.  9437دقيقه و در ارتفاع  99درجه و  37جغرافيايي و طول 
ست اجرا شده ا 9284به تصويب رسيده و در سال  9289مطالعات طرح هادي روستا در سال 

خانوار است. مساحت بافت  334نفر در قالب  3211برابر  9217و جمعيت آن در سال 
هکتار و فضاي طراحي شده براي اف  طرح معادل  1/21برابر  9289فيزيکي روستا در سال 

پذيري کاربري هاي پيشنهادي در  هکتار برآورد شده است. به طور کلي درصد تحق  4/40
باشد، يعني اکثر کاربري هاي پيشنهاد شده در اين  رصد ميد 2/93اين روستا به ميزان 

پذيري مربوط به کاربري  روستا به طور کامل محق  نشده اند. بيشترين درصد تحق 
درصد تحق  يافتگي و کمترين مربوط به  977آموزشي و تأسيسات و تجهيزات با بيش از 

  به طور کلي محق  نشده اند.درماني و ورزشي بوده که  -انتظامي، بهداشتي-کاربري اداري

 های مصوب در روستای مهرآباد کاربریپذیری  تحقق: (5)جدول 
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2/930/8779/2383/3771/370/3320/387

 1332مأخذ: یافته های پژوهش، 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  333  …… زانيو م يهاد يها مصوب طرح يها يکاربر يريپذ تحق  زانيم يابيارز

 
 پذیری کاربری های پیشنهادی روستای مهرآباد نقشه تحقق (:4)شکل 

 
 1332مأخذ: یافته های پژوهش، 

فضاهاي آموزشي روستاي مهرآباد در برذيرنده واحدهاي آموزشي دبستان، مدرسه 
متر مرب  بوده  97919ي راهنمايي و دبيرستان است. مساحت اين کاربري در طرح پيشنهاد

متر مرب  به اين کاربري اختصاص يافته است. در طرح  مصوب  99034که در وض  موجود 
متر مرب   3313مترمرب  فضاي آموزشي پيشنهاد شده که در حال حاضر اين فضا به  317

و  يابد درصد افزايش مي 238پذيري در اين کاربري به  ارتقا يافته است، بنابراين درصد تحق 
متر مرب  نيز به آن اضافه ذرديده است.  3339بر اساس نياز مردم، دو واحد ديگر با مساحت 

تأسيسات و تجهيزات در طرح پيشنهادي شامل مخزن نفت و استخر که مجموعاً با مساحت 
باشد در حالي که در وض  موجود عالوه بر اين تاسيسات ديگري چون  متر مرب  مي 384

متر  822پست بانك نيز به اين کاربري اضافه ذرديده و مساحت آن به  منب  آب، مخابرات و
درصد بوده  0/332و به ميزان  977مرب  افزايش يافته و تحق  کاربري پيشنهادي بيش از



 

 

 

 

022  07ريزي، شماره جغرافيا و برنامهعلمي  نشريه 

 

متر مرب  براي  320است. همچنين در محدوده الحاقي وض  موجود فضايي به مساحت 
 شنهادي در نظر ذرفته نشده است.ساخت غسالخانه اختصاص يافته است که در طرح پي

پذیری کاربری های  با میزان تحقق فضایي -عوامل مکانيسنجش رابطه بین 

 پیشنهادی

هاي هادي  هاي مصوب در طرح پذيري کاربري يکي از موضوعاتي که در رابطه با تحق 
پذيري و  فضايي در تحق -اي از عوامل مکاني شود اين است که پاره روستايي مطرح مي

نمايند. در اين پژوهش سعي شده است در سطح  آفريني مي ها نقش پذيري آن م تحق عد
با برقراري رابطه از طري  فرمول همبستگي پيرسون مشخص شود روستاهاي مورد مطالعه 

فضايي مانند مشارکت روستاييان در فرايند انجام طرح، جايگاه  -عوامل مکانيکه آيا بين 
عملکردي، وضعيت نظارت بنياد بر روند اجراي طرح، تعداد  مراتب فضايي روستا در سلسله

در سطح روستاهاي مورد جمعيت روستا، فاصله از مرکز شهرستان و درآمد سرانه روستاييان 
پذيري کاربري هاي پيشنهادي در طرح هادي ارتباطي وجود دارد يا  مطالعه و درصد تحق 

 ها در بررسيمعنادار است،  73/7از  خير؟ با توجه به اينکه همبستگي در سطح پايين تر
مشخص شد که بين هيچ يك از اين متغيرها و ميزان تحق  کاربري هاي پيشنهادي 

ها توانند تأثيري در تحق  کاربريهمبستگي وجود ندارد به اين معنا که اين شاخص ها نمي
 (.0و  3شماره  ولاداشته باشند  جد

 پذیری کاربری های پیشنهادی درتحققر فضایي مؤث-بررسي عوامل مکاني (:6)جدول 

 نام روستا



ميزان 
پذيري تحق 

مشارکت 
روستاييان

جايگاه فضايي
نظارت 
بنياد

جمعيت

فاصله از 
مرکز 

شهرستان

درآمد 
 سرانه

 ميليون 
 ريال(

1/42برآباد خوبروستاي پايهعالي97739890302

1/33سده خوبمرکز حوزهخوب97944299493

0/34زوزن خوبروستاي پايهمتوسط333398218

2/93مهرآباد خوبروستاي پايهخوب3349934383

چمن آباد ولي 
آباد(

3/93 عاليمرکز مجموعهعالي
041

44
3930



 

 

 

 

  330  …… زانيو م يهاد يها مصوب طرح يها يکاربر يريپذ تحق  زانيم يابيارز

 
1/37خرذرد بسيار زيادمرکز حوزهخوب23933490

330022103377متوسطروستاي پايهخوب31چاه زول

8/37تيزآب ار زيادبسي روستاي پايهعالي33389391

3/37سيجاوند عاليروستاي پايهعالي297483320300

2/33رزداب بسيار زيادمرکز حوزهخوب213223333

 1332مأخذ: یافته های پژوهش، 

 فضایي-عوامل مکانيپذیری و  محاسبه همبستگي بین درصد تحقق (:7)جدول 

 شرح
ميزان 
مشارکت

ميزان 
رتنظا

جمعيت
سطح 
عملکردي

 درآمد سرانه
  هزار ريال(

فاصله تا 
مرکز 

شهرستان

درصد 
پذيري تحق 

378/7-370/7-791/7-949/7-223/7330/7همبستگي پيرسون

333/7923/7131/7318/7248/7998/7سطح معناداري

9797 97979797حجم جامعه آماري

 1332مأخذ: یافته های پژوهش، 

 مورد مطالعههای پیشنهادی در روستاهای پذیری کاربریرزیابي میزان انطباقا

با توجه به اينکه بعضي از کاربري هاي اجرا شده دچار جابجايي شده و در مکان ديگري 
از روستا محق  شده اند و يا اينکه به طور کلي به کاربري ديگر تغيير پيدا کرده و يا خارج از 

پذيري  نياز جامعه روستايي ايجاد ذشته اند، در اين بخش ميزان انطباقطرح پيشنهادي بنا بر 

تا دريابيم که روستاهاي نمونه را مورد بررسي قرار مي دهيم کاربري هاي پيشنهادي در
ها تا چه اندازه با آنچه نيازهاي جامعه روستايي بوده همخواني داشته و بعد طرح اين کاربري

و يا در مکاني ديگر محق  نشده باشند. در اين رابطه ابتدا از اجرا دچار تحول نگرديده 
کاربري شبکه معابر جدا از ساير کاربري ها محاسبه شده و در نهايت در ميزان تطاب  پذيري 
کل محاسبه ذرديده است؛ زيرا با توجه به اينکه در اکثر روستاها درصد تطاب  پذيري معابر 

ها تأثير زايش درصد تطاب  پذيري کل کاربريدرصد بوده است و اين مي تواند اف 977
-( نيز کاربري8 شماره  زيادي داشته باشد لذا جدا محاسبه شده است. در ستون آخر جدول



 

 

 

 

022  07ريزي، شماره جغرافيا و برنامهعلمي  نشريه 

 

اند را تحت عنوان هايي که بعد از اجرا، در خارج از محدوده پيشنهادي روستا ايجاد شده
ر نتيجه نهايي تأثير نگذارند هاي غير منطب  غيرپيشنهادي ياد شده و براي اينکه دکاربري

، کمترين تطاب  پذيري کاربري هاي پيشنهادي زيرجدا محاسبه شده اند. بر اساس جدول 
باشد و بيشترين مربوط به روستاي خرذرد  درصد انطباق مي 8/09مربوط به روستاي سده با 

درصد و  0/83باشد. کمترين انطباق کاربري معابر به روستاي سده با  درصد مي 2/11با 
درصد انطباق  977بيشترين به روستاهاي زوزن، سيجاوند، رزداب، خرذرد و چاه زول با 

ها  به جز معابر( مربوط به معابر اختصاص دارد. همچنين است کمترين تطاب  کاربري
درصد  3/18درصد انطباق و بيشترين مربوط به روستاي خرذرد با  9/37روستاي سده با 

هايي که به مرحله اجرا رسيده توان نتيجه ذرفت که اکثر کاربريميباشد. به طور کلي  مي
اند به خصوص شبکه معابر که در بسياري از اند با نقشه پيشنهادي انطباق الزم را داشته

 روستاها به خوبي اجرا شده است. 

 درصد تطابق پذیری کل در روستاهای مورد مطالعه (:6)جدول 

روستا

کاربري 
 هاي

پيشنهادي

احت مس
پيشنهادي 

کل

پذيري تحق 

پذ تحق 
 يري کل

پذيري انطباق

تطاب  
پذيري 
کل

پذيري عدم انطباق

درصدمساحتدرصدمساحت

 پيشنهادي
 داخل 
محدوده(

غير 
 پيشنهادي
 خارج 
محدوده(

براباد

کاربري ها
333410 973283 9/47 

1/42
87892 01 

3/83
39331 44927 

معابر
292743 330083 3/83 

32402
9 0/80 22734 - 

چاه زول

 43843 31183 34کاربري ها
31

33030 2/81 
3/10

2243 - 

معابر
973483 83417 4/84 83417 977 - - 

چمن 
آباد

کاربري ها
33433 97393 93 

3/93
97240 3/10 

0/18
133 3932 

معابر
394223 914237 0/17 

91910
7 8/18 3287 - 

خرذرد

کاربري ها
220380 932430 4/48 

1/37

93742
7 3/18 

2/11
3110 - 

معابر
223431 333230 3/08 

33323
0 977 - - 



 

 

 

 

  331  …… زانيو م يهاد يها مصوب طرح يها يکاربر يريپذ تحق  زانيم يابيارز

 

مهراباد

 47718 91331 48کاربري ها
2/93

93330 4/33 
1/17

3333 933087 

معابر
933403 990000 1/12 

99910
4 13 3872 37133 

رزدآب
 43249 93372 4/24 2/331811 4/32 9/123074 94340کاربري ها

 - - 82999 30724 0/87 30724 977معابر

سده

 991882 89208 1/30کاربري ها
1/33

47042 9/37 
8/09

33938 31338 

معابر
930319 932392 3/10 

92332
3 0/83 47739 93373 

سيجاوند

 31439 98928 3/39کاربري ها
3/37

92733 8/09 
3/13

3992 - 

 - - 34303 39343 1/12 39343 977معابر

تيزاب

 33190 97083 3/49کاربري ها
8/37

1414 88 
2/13

9319 32133 

 33099 37838 0/81 41833 18 113 97233معابر

زوزن

 978103 00372 3/09کاربري ها
0/34

31330 3/81 
3/13

8703 - 

معابر
939338 939338 977 

93933
8 977 - - 

 کل
331743

8
9133293 - - 

90839
31 

- - 914927 230233 

 1332مأخذ: یافته های پژوهش، 

هاي مصوب طرح هادي بعد از اجرا در  پذيري کاربري در ادامه به بررسي وضعيت انطباق
پذيري را داشته است و روستاي سده که پايين  روستاي خرذرد که باالترين ميزان انطباق

 شود: ه است، پرداخته ميپذيري را ارائه نمود ترين نرخ انطباق

 روستای خرگرد -

اين روستا يکي از روستاهاي دهستان ميان خواف از بخش مرکزي شهرستان خواف و 
دقيقه عرض جغرافيايي  23درجه و  24کيلومتري جنوب شهر خواف با موقعيت  3در فاصل  
طالعات طرح متري از سطح دريا قرار دارد. م 127دقيقه و در ارتفاع  97درجه و  37و طول 

اجرا شده است و جمعيت آن  9201به تصويب رسيده و در سال  9203هادي روستا در سال 
خانوار است. مساحت بافت فيزيکي روستا در  239نفر در قالب  9432برابر 9217در سال 

هکتار برآورد  937هکتار و فضاي طراحي شده براي اف  طرح معادل  0/09برابر  9203سال 



 

 

 

 

072  07ريزي، شماره جغرافيا و برنامهعلمي  نشريه 

 

باشد که بيشتر  درصد مي 2/11تطاب  پذيري کل کاربري ها در اين روستا  شده است. درصد
مختص به کاربري شبکه معابر است که تقريباً به طور کامل در روستا اجرا شده است. عدم 

باشد. انطباق در اين روستا مربوط به کاربري هاي مسکوني، تجاري و فضاي سبز مي

 ی پیشنهادی روستای خرگردپذیری کاربری ها : نقشه انطباق(5)شکل 

 
 1332مأخذ: یافته های پژوهش، 

 روستای سده-

اين روستا يکي از روستاهاي دهستان باال خواف از بخش سالمي شهرستان خواف و در 
دقيقه عرض  41درجه و  24غرب شهر خواف با موقعيت  کيلومتري شمال 3/4فاصل  

متري از سطح دريا قرار دارد.  9733 دقيقه و در ارتفاع 34درجه و  31جغرافيايي و طول 
اجرا شده است  9282به تصويب رسيده و در سال  9289مطالعات طرح هادي روستا در سال 

خانوار است. مساحت بافت  9794نفر در قالب  2193برابر  9217و جمعيت آن در سال 
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معادل  هکتار و فضاي طراحي شده براي اف  طرح 3/33برابر  9289فيزيکي روستا در سال 
درصد از کل مساحت پيشنهادي اجرا ذشته  32هکتار برآورد شده است. در اين روستا  0/30

باشد.  درصد مي 8/09پذيري کل کاربري ها در اين روستا است که از اين ميان درصد تطاب 
عدم انطباق در اين روستا مربوط به کاربري هاي مسکوني، آموزشي، مذهبي و فرهنگي، 

اني، شبکه معابر، انبار و حمل و نقل، صنعتي و کارذاهي، ورزشي، فضاي سبز بهداشتي و درم
هاي متر مرب  مربوط به کاربري 49022باشد. مساحتي در حدود  و تأسيسات و تجهيزات مي

غير منطب  در خارج از محدوده روستاست که عالوه بر بخشي از کاربري هاي مسکوني و 
 .يز در خارج از محدوده مصوب ايجاد شده اندمعابر، کاربري بهداشتي و درماني ن

 پذیری کاربری های پیشنهادی روستای سده نقشه انطباق (:8)شکل 

 
 1332مأخذ: یافته های پژوهش، 
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 نتیجه گیری

( و 9217(، عباسي  9219نتايز تحقي  حاضر با نتايز تحقيقاتي  مانند عنابستاني  
هاي هادي  ها در طرح ذيري پايين کاربريپ ( در زمينه تحق 9219عنابستاني و اکبري  

پذيري، درصد بااليي از انطباق  انطباق  ها در زمينه روستايي انطباق داشته اما بر خالف آن
هاي هادي، بهبود با توجه به اينکه در طرح دهد. طرح هادي با اجراي آن را نشان مي

رد مطالعه عملکرد و باشد ولي در روستاهاي مو وضعيت فيزيکي روستاها در اولويت مي
هاي هاي پيشنهادي در سطح پاييني قرار ذرفته است. بر اساس بررسيپذيري کاربري تحق 

درصد محاسبه شده که  32پذيري کل در روستاهاي نمونه صورت ذرفته، ميزان تحق 
پذيري به ترتيب مربوط به سه کاربري ورزشي، آموزشي و کاربري  بيشترين درصد تحق 

يافتگي به ترتيب مربوط به سه کاربري فضاي و نيز کمترين ميزان تحق  مسکوني بوده
پذيري  باشد. به طور کلي درصد تحق  فرهنگي مي -سبز، تأسيسات و تجهيزات و مذهبي

هاي کالبدي  فاصله از مرکز هاي پيشنهادي در روستاهاي نمونه از شاخصکاربري
ارت، مشارکت و ميزان جمعيت(، تأثير هاي اجتماعي نظشهرستان، جايگاه فضايي( و شاخص

هاي صورت ذرفته مشخص شد که بين هيچ کدام از اين اند و با بررسيکمتري پذيرفته
هاي پيشنهادي همبستگي وجود ندارد به اين معنا که پذيري کاربري متغيرها و ميزان تحق 

زي  فضايي ها داشته باشند. در تواين شاخص ها نمي توانند تأثيري در تحق  کاربري
دهد که باالترين درصد  هاي مصوب طرح هادي، يافته ها نشان مي پذيري کاربري تحق 
درصد و سده با  0/34درصد، زوزن با  2/33پذيري به ترتيب به روستاهاي رزداب با  تحق 

 93ولي آباد و مهرآباد با  -درصد و نيز کمترين تحق  يافتگي در روستاهاي چمن آباد 1/33
درصد کاربري  32پذيري تنها  درصد است. بنابراين، توجه به تحق  8/37اب با درصد و تيز

 باشد.  قابل تأييد نمي فرضیه اول تحقیقهاي پيشنهادي مي توان نتيجه ذرفت که 

پذيري کاربري هاي پيشنهادي تحق  يافته نشان  مقايسه روستاها از نظر ميزان انطباق
ربوط به روستاي خرذرد و کمترين مربوط به مي دهد که بيشترين درصد تطاب  پذيري م

باشد. بيشترين انطباق کاربري معابر به روستاهاي زوزن، سيجاوند، رزداب،  روستاي سده مي
درصد انطباق و کمترين به روستاي سده اختصاص دارد. همچنين  977خرذرد و چاه زول با 
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خرذرد و کمترين مربوط  است بيشترين تطاب  کاربري ها  به جز معابر( مربوط به روستاي
درصد از کاربري هاي  3/19پذيري  باشد. بنابراين، با توجه به انطباق به روستاي سده مي

 قابل تأييد است. فرضیه دوم تحقیقپيشنهادي مي توان نتيجه ذرفت که 

 هايکاربري در تغيير بروز و ظهور هاي ينه، زممتفاوتي داليل است در اين زمينه ممکن
 به ذوئي پاسخ در طرح ناکارآمدي ذاه. آورد فراهم روستايي را هادي يها طرح مصوب
 و روستايي اجتماع مدت بلند مناف  با افراد مدت کوتاه مناف  بين تضاد ذاه مردمي، نيازهاي

 احساس زمينه تواند يم روستا، مردم اقتصادي ضعف و اداري نظام خاص هايپيچيدذي يا
 به مصوب هايکاربري در تغيير و پيشنهادي طرح به توجهي بي در ايشان ناذزيري يا و نياز

 تقاضاهاي که است ذونه بدين. سازد فراهم نياز را مورد اهداف به يافتن دست منظور
عدم  .ذيرد يم قرار پيگيري مورد و مطرح ها کاربري تغيير و جابجايي براي روستاييان

زير صورت ذيرد و به تغيير و  تواند به اشکالهاي پيشنهادي ميپذيري کاربري انطباق
 هاي پيشنهادي منجر ذردد؛جابجايي کاربري

 از خارج طبيعي مناب  و کشاورزي اراضي به تجاوز و روستا محدوده خط ذرفتن ناديده -
بافت،

روستا، مصوب محدوده در واق  پيشنهادي هاي کاربري و سطوح به توجهي بي -

 پيشنهادي. رمعاب عرض رعايت و نشيني عقب پرهيز از -

هايي که به مرحله اجرا رسيده و تحق   دهد که اکثر کاربري نتايز پژوهش نشان مي
يافته اند با نقشه پيشنهادي انطباق الزم را نيز داشته اند به خصوص کاربري شبکه معابر که 

  به جز در موارد نادر در بسياري از روستاها به خوبي اجرا شده است.
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 منابع

تهران: انتشارات «. ریزی روستایي)رشته جغرافیا(کارگاه برنامه»(. 9282ين.  آسايش، حس -
 دانشگاه پيام نور.

مشهد: ، آخرین وضعیت تقسیمات کشوری شهرستان خواف (؛9213،  استانداري خراسان رضوي -

 استانداري خراسان رضوي.

هاي هادي روستايي  طرح (،ارزشيابي کالبدي اجراي9288شارمي، رضا.   آمار، تيمور. و صميمي  -
، 930، شمارة فصلنامه مسکن و محیط روستا مطالع  موردي: بخش خمام شهرستان رشت(، 

 .44-33صص

، های هادی روستایي در شهرستان وضعیت طرح(. 9213بنياد مسکن انقالب اسالمي خواف،   -
 خواف: روابط عمومي بنياد مسکن.

معاونت عمران «. مای مطالعات کاربری زمین روستایيراهن»(. 9283بنياد مسکن انقالب اسالمي.  

 ، انتشارات نشر شريف، تهران.ها طرحریزی و هماهنگي  روستایي، دفتر برنامه

معاونت  «.های روستایي ارزشیابي اثرات اجرای طرح(. »9288بنياد مسکن انقالب اسالمي.   -
 عمران روستايي، انتشارات بنياد مسکن، تهران، چاپ اول.

هادي در  ي ارزيابي اثرات طرح(. مقاله9288اکبر.، خسروبيگي، رضا. و خدايي، يوسف،   يلو، عليتق -
: مجموعه مقاالت ي موردي: شهرستان کميجان، تهراني، نمونهاقتصادابعاد کالبدي، اجتماعي، 

 تا.ي کالبدي روساولين کنفرانس ملي مسکن و توسعه

ي هادي ها طرحي پيشنهادي ها يکاربرن ذزيني تحليل مکا(. » 9213جوانشيري، مهدي.   -

پايان نامه کارشناسي «. (شهرستان خواف روستاهاي  نمونه موردي:، GISروستايي با استفاده از 
 ، دانشگاه فردوسي مشهد.ارشد

. رشت: انتشارات «ریزی شهری و روستایي اصول و مباني برنامه»(. 9213حسيني، سيدعلي.   -
 درياي دانش، چاپ دوم.

هاي هادي روستايي،  (. بررسي اثرات کالبدي اجراي طرح9288پنا، مريم. و دهقاني، مرجان.   ح  -
 .ي کالبدي روستامجموعه مقاالت اولين کنفرانس ملي مسکن و توسعهتهران: 
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تهران: نشر «. طرح هادی روستایي(. »9282دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران،   -
 تهراني.

ارزيابي ميزان (. »9213، سجاد؛ اميني، عباس؛ صيدايي، سيد اسکندر و برقي، حميد.  درست -
هاي هادي از ديدذاه روستاييان،  نمونه موردي: دهستان هاي ميالس و  پذيري طرح تحق 

-983، شماره سوم، صص ریزی روستایي مجله پژوهش و برنامه«. سردشت شهرستان لردذان(
931. 

چاپ چهارم. تهران: نشر «. ریزی توسعه روستایي در ایران برنامه(. »9217رضواني، محمدرضا.   -
 قومس.

مشهد: جهاد  ی بهسازی روستایي در خراسان،ها طرحارزیابي ( 9203رهنما، محمدرحيم،   -
 سازندذي استان خراسان.

و زاده قنواتي، محمدصادق حسيني، ايوب.؛ عباسيزرافشاني، کيومرث، برزو، غالمرضا.؛ شاه -
 «.کرمانشاه کرناچي، شهرستان روستاي در هادي طرح اجراي کيفي ارزشيابي(. »9281ديگران.  

 .903-932، صص 2 شماره ،9 دوره ،روستای هایپژوهش فصلنامهبنياني،  نظريه کاربرد

تهران: بنياد «. های هادی روستایي ارزیابي تهیه طرح(. »9201سرتيپي پور، محسن و همکاران.   -
 قالب اسالمي.مسکن ان

ها و  ، تهران: سازمان دهياريدانشنامة مدیریت شهری و روستایي(. 9280پور، محسن.   سرتيپي -
 هاي کشور.  شهرداري

 ، تهران: انتشارات سمت. مباني جغرافیای روستایي(، 9201سعيدي ، عباس،   -

سازي در روستاهاي هاي به اجتماعي اجراي طرح -(، بازتاب اقتصادي 9203پور، محمود،   شارع -
 .933و934و 930، سال دوازدهم و سيزدهم، شماره ماهنامه جهاداستان آذربايجان شرقي، 

هاي روستايي؛ مورد  (. آثار اجراي طرح هادي در کاهش مهاجرت9280الديني، علي.   شمس -
 .939، شمارة ، فصلنامه مسکن و انقالبشهرستان ممسني -مطالعه: روستاي فهليان

. تهران: انتشارات دانشگاه شناسي توسعة روستایي درآمدی بر آسیب(. 9281اسماعيل.   شهبازي، -
 شهيد بهشتي.
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هاي کالبدي در توسع  روستايي با تأکيد بر اجراي ارزيابي عملکرد طرح(. »9217عباسي، محمد.   -
تربيت  . دانشگاهارشدنام  کارشناسيپايان«. هادي دهستان نبوت در شهرستان ايوان غرب طرح

 مدرس.

(. تحليل و 9217حاصل، صديقه.   زاده، آرمين. و حسيني عزيزپور، فرهاد.، خليلي، احمد.، محسن -
هاي روستايي کشور،  هاي هادي روستايي در سکونتگاه ارزيابي اثرات اقتصادي اجراي طرح

 .09-84، 923، شمارة فصلنامه مسکن و محیط روستا

تحليل و (. »9217حاصل، صديقه.   حسيني محسن زاده، آرمين وعزيزپور، فرهاد؛ خليلي، احمد؛  -
فصلنامه مسکن «. ي روستايي کشورها سکونتگاهارزيابي اثرات اقتصادي اجراي طرح هادي در 

 .84-09، صص 923، شماره و محیط روستا

ارزيابي اجراي طرح ويژه بهسازي مسکن (. »9280عزيزي، محمد مهدي و خليلي، احمد.   -
جلد دوم،  سيزدهمين همايش سياست هاي توسعه مسکن در ايران،«. در استان ذيالن روستايي
 تهران.

هاي هادي  (؛ بررسي اثرات کالبدي اجراي طرح9284عظيمي. نسرين، جمشيديان. مجيد،   -
 .33-24، صص 33ي  ، شمارهی هنرهای زیبا ، نشریهي مورد غرب ذيالن مطالعه -روستايي

هاي هاي پيشنهادي طرحپذيري کاربري ارزيابي ميزان تحق (. »9219.  عنابستاني، علي اکبر -
ماهنامه پیام «. مطالعه موردي روستاهاي خراسان رضوي -هادي روستايي و عوامل مؤثر برآن

 .40-32. صص 33، شماره مهندس

ي هادي ها (. بررسي آثار اجتماعي و اقتصادي طرح9213پور، يزدان.   اکبر و حاجي عنابستاني، علي -
ریزی  مجله برنامههاي روستايي  مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان دنا(،  در سکونتگاه

 .93-33، صص 1، شماره 2، سال ای منطقه

هاي هادي روستايي، تهران:  (. ارزيابي اثرات کالبدي اجراي طرح9288اکبر.   عنابستاني، علي -
 .کالبدي روستاي مجموعه مقاالت اولين کنفرانس ملي مسکن و توسعه

«. هاي هادي در توسع  روستايي خرمشهرارزيابي اثرات طرح»(. 9281عيداني، عبدالحميد.   -
 ارشد. دانشگاه اصفهان.نامه کارشناسيپايان
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 نامه انيپا، ي هادي بر توسعه روستاييها طرحارزيابي اثربخشي (. 9284غيور مداح. منصوره،   -
 ريزي روستايي، دانشگاه فردوسي مشهد. کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه

«. هاي هادي روستايي توسعه منطقه اي و ضرورت اجراي طرح(. »9203کيوانلو، علي اکبر.   -

 .93-30، صص92شمارة .فصلنامه مسکن و انقالب

(. تبيين اثرات اجراي طرح هادي 9219محمدي يگانه، بهروز.، نباتي، عباس. و چراغي، مهدي.   -
شهرستان بيجار(،  -فيت زندذي در نواحي روستايي  مطالع  موردي: دهستان کرانيبر بهبود کي

 .11-993، صص921شمارة  فصلنامه مسکن و محیط روستا،

تهران:  ،9217  ، شهرستان خواف در سالشناسنامه آبادی های کشور(، 9213مرکز آمار ايران،   -
 مرکز آمار ايران.

 ريزي برنامه و زيست محيط (. حفاظت9281، ارسطو.  حسن. و  ياري لنگرودي، سيد مطيعي -

 ریزی برنامه و جغرافیا مجلهروستايي،  هادي هاي ارزيابي طرح بر تأکيد با روستا فيزيکي توسعه

 43-37صص ،2 شماره ، 21 پياپي شماره ،39 سال ،محیطي

اکبر.  ، عليمظفر، فرهنگ.، حسيني، سيدباقر.، سليماني، محمد.، ترکاشوند، عباس. و سرمدي -
مجلة علوم ايران،  روستاهاي زيست محيط بر هادي هاي طرح اجراي اثرات (. ارزيابي9280 

 .99-23، صص 2، شمارة 3، سال محیطي
های هادی روستایي در  عملکرد مطالعه و اجرای طرح(. »9213معاونت عمران روستايي.   -

  http://www.bonyadmaskan.irبر ذرفته از سايت : «. کشور

هاي بهسازي روستايي استان ارزشيابي اثرات اجتماعي طرح(. 9204موسوي قهدريجاني، محمد؛   -
 ي کارشناسي ارشد علوم اجتماعي، دانشگاه شهيد بهشتي.نامهپايان اصفهان،

هاي روستايي،  (. ارزيابي اثربخشي طرح هادي روستايي سکونتگاه9288نصيري، اسماعيل.   -
 .ي کالبدي روستات اولين کنفرانس ملي مسکن و توسعهمجموعه مقاالتهران: 

هاي بهسازي در  ذزارش بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي اجراي طرح(؛ 9230وثوقي. منصور،   -
 ، تهران: وزارت جهاد سازندذي.استان همدان

 


