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 مناطق یریپذآسیب کاهش و روستایی تهیدستان از حمایت جهت در بیشتر روستایی هایسکونتگاه توسعه ساختار
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 مقدمه
ریزان از هنگامی که توسعه کشورها در سر لوحه امور کالن مملکتی مطرح شد، توسعه روستایی نیز مورد توجه برنامه

اساسی شده است میالدی تاکنون در ابعاد مختلف، دستخوش تغییرات  1970قرار گرفت. مفهوم توسعه روستایی از دهه 

و این تحوالت مهم، فقط به دلیل استقرار بخش زیادی از جمعیت کشورها در عرصه روستایی نبوده است، بلکه به دلیل 

اهمیت و تاثیر مهمی است که ابعاد توسعه روستایی، بر توسعه ملی هر کشور دارد. در این چارچوب امروزه توسعه 

نظران توسعه روستایی، تنگاتنگی با مدیریت روستایی است و بسیاری از صاحب روستاها در مقایسه با گذشته، در ارتباط

(. مدیریت 224:1398کنند )نصیری الکه و همکاران،مدیریت را عامل مهم و موثر در توسعه روستایی قلمداد می

 توسعه فرآیند در رموث نقشی که هاجنبه این از یکی. دارد بررسی و مطالعه جای همواره مختلف هایجنبه از روستایی

 پذیریآسیب کاهش و فیزیکی بعد توسعه، در مدیریت نقش تحلیل و بررسی دارد؛ روستایی مدیریت عملکرد تقویت و

 عنوان فیزیکی به (. بعد406:1396باشد )سجاسی قیداری و همکاران،می پایدار توسعه با همسو روستایی مناطق کالبدی

 فراهم آنان برای را فعالیت آن تبع به و جمعیت جذب و نگهداشت تثبیت، زمینه ایمنطقه پایدار توسعه فرآیند از بخشی

 به هم سیستمی نگرش بر تکیه با آن به مربوط هایپروژه و هاطرح ها،برنامه و فضایی-کالبدی توسعه زیرا نماید؛می

 روستایی مدیریت کالن هدف . و چنانچه(224:1398الکه و همکاران،نصیری) دارد توجه آینده هم و موجود وضع

در  موجود بالفعل و بالقوه هایتوان و امکانات و هاپتانسیل از استفاده با مطلوب وضعیت رسیدن به جهت در حرکت

 را روستا کالبدی بعد توانبردارد؛ می گام روستایی جامعة وضعیت بهبود با سوهم است تالش در که شود، فرض روستا

 توسعة مهم بسیار ساختاری عناصر از که دانست؛ نواحی توسعة این ریزیبرنامه فرایند در اهمیت حائز مسائل از نیز

رود می شمار به روستایی مناطق پذیریآسیب کاهش و روستایی فقرای از جهت حمایت در روستایی هایسکونتگاه

 توسعه جای روستایی عمران که باشد ایگونه به نباید هافعالیت (. بر همین مبنا، جایگاه255:1392)بدری و همکاران،

 قالب در روستا اجتماعی روابط موزون هدایت و هامحومیت رفع روستا، سیمای به بخشی هویت با بلکه بگیرد، روستایی

 دیدگاه اصالح دیگر عبارت کند. به ایفا روستا موزون توسعه در موثری نقش روستایی عمران و توسعه هایطرح

 نگاه با) را خود جای روستاها عمران صرف دیدگاه و گرفته قرار کار دستور در روستا عمران و توسعه در ریزیبرنامه

(. از سوی دیگر، 7:1393)موسوی و همکاران، نماید تفویض روستاها عمران و موزون توسعه دیدگاه به( محور انسان

 گسترش استفاده از ناشی هایدگرگونی پذیرای سرعت به روستاها قدیمی کالبد و سنتی توجه به این نکته که، ساختار

 شدن همگام به منظور روستا بر حاکم اقتصاد و تولید هایروش در تغییر با ترتیب بدین. گردید جدید هایتکنولوژی از

 ساکنان جریان نیاز این پی به در پاسخ برای روستاها کالبد آمده، وجود به کارکردی تنوع و اقتصادی جدید وضعیت با

(. بنابراین، توجه به اهمیت فضاهای روستایی 145:1395است )توکلی و رزالنسری، شده دگرگون هاسکونتگاه این

های محلی و بسیاری عوامل زیستی دیگر، ریزی کارآمد و تمایل روزافزون به جهانی شدن به همراه حفظ ویژگیبرنامه

-وکارها و دیگر واقعیتهای کسبروستایی در تدوین برنامه ریزانرا برای برنامه« آینده»و « تغییرات»لزوم درک بهتر از 

 روستا امروز، بدانیم که است مهم (. پس،4:1395های زیست روستایی ضروری ساخته است )تقیلو و همکاران،

 به ویژه نگرشی داشتن اساس، این بود. بر خواهد کجا( روستا) او  آینده در بدانیم که است آن ترمهم اما کجاست؟

 تولیدی امکانات با پیوند در دقیق نگریآینده پرتو در و مشخص هایسیاست و اهداف قالب در روستایی توسعه مقوله

 جامعه امروزه که باشد تنگناهایی و مسائل راهگشای تواندمی کالن، سطح در حصول قابل منابع و روستا زیربنایی و
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 مدیریتی ابعاد کند،می جلوه مهم بسیار زمینه در این (.  آنچه7:1393همکاران،است )موسوی و  برگرفته در را روستایی

 موارد اشاره شده، به توجه (؛  با123:1395است )صادقی و همکاران، روستاها توسعه به مربوط هایسازمان و نهادها

های کنند، در سالمی زندگی روستاها در آن جمعیت از عظیمی بخش که است شهرهایی جزو کتول آبادعلی شهرستان

 مقوله به تریدقیق و شناخت علمی تا کندمی اخیر این مناطق شاهد تحوالت کالبدی بسیاری بوده است؛ لذا ایجاب

 و بررسی پژوهش، از انجام بدست آوریم. لذا هدف روستایی هایسکونتگاه کالبدی تحول سطح مدیریت روستایی و

 1410آباد کتول در افق پیرامون شهر علی روستایی هایسکونتگاه کالبدی تحوالت روستایی در مدیریت نقش شناخت

کالبدی،  توسعه بر مؤثر های کلیدیپیشران است که مهمترین طرح قابل سوال این پژوهش برای ارتباط این در. باشدمی

 در منطقه مورد مطالعه، کدامند؟ ناشی از فعالیت مدیران روستایی،

و  اجتماعی اقتصووادی، کمبودهای و هاضووعف وجود نیافته، و توسووعه درحال توسووعه کشووورهای در که آنجایی از

روستایی  توسعه لحاظ بدین است، شده کشورها این توسعه ملی درروند اختالل موجب اغلب روستایی مناطق فرهنگی

 به را کشووورها این توسووعه اندیشوومندان و نظران ملی، توجه صوواحب توسووعه در پایه و اولیه هایبخش از یکی عنوان به

 روستایی پیشرفت جوامع و توسعه به تمایل (. بر همین اساس،26:1398سلیمان و همکاران،است )فال جلب کرده خود

صادی تحوالت زمینة در شد درحال سرعت اجتماعی به -اقت و  زندگی شرایط بهبود برای راهبردی عنوان به بوده و ر

 مدیری وجودی با آن، به (. و دستیابی158:1397است )حسنلو و همکاران، روستاییان مشکالت برای حلراه ترینمهم

(. 390:1398بود )اسوووفندیاری و دانیالی،  خواهد پذیرامکان باشووود روسوووتاییان وثوق مورد و دارد باالیی توانایی که

سان، سعه شدن حادث بدین ستایی نواحی در تو ست؛به و جامع مدیریّت ساختار به منوط رو  جامعه عبارتی، یکپارچه ا

باشوود  حاکم آن در همه جانبه مدیریّت و ریزیبرنامه منظم و دقیق اصووول اینکه مگر رسوودنمی توسووعه به روسووتایی

ریزی برای روستا، سازماندهی توان مدیریت روستایی را برنامهمیان می (. دراین167:1396هشجین و همکاران،)موالیی

های انجام شووده دانسووت. در واقع مدیریت روسووتایی، علم تلفیق و تنظیم اقدامای و هماهنگی و نظارت بر اقدام توسووعه

عوامل مختلف طبیعی، انسوووانی، اقتصوووادی و... در جامعه روسوووتایی و فرآیند سوووازماندهی و هدایت جامعه و محیط 

 روستایی تمدیری درک (. برای94:1399ها و نهادهاست )پازکی و همکاران،روستایی از طریق شکل دادن به سازمان

شبیه نظام یک را به آن توانمی  به که یک مجموعه مختلف های قسمت و اجزا از ترکیبی از است عبارت نظام. کرد ت

سته یکدیگر صی شکل به آنها میان متقابل روابط و اندواب ست یافته سازمان خا صی هدف سازمان این .ا شخ . دارد م

 دارند متقابل روابط یکدیگر با واحد سوواختاری قالب که در اسووت وابسووته هم به اجزای از متشووکل روسووتایی مدیریت

 طبیعی و انسانی منابع منطقی مدیریت از عبارت روستایی مدیریت دیگر بیان . به(250: 1394رضوانی، و )دربان آستانه

 و علمی فرآیندهای اسووواس بر محیطیزیسوووت و محلی اجتماعات پایداری هدف به نیل برای روسوووتایی محیط در

 در که روستایی توسعه و مدیریت فاکتور ترینمهم عنوان به انسانی منابع بر تاکید( 1:شامل شده ذکر تعریف مدیریتی؛

 منابع از پایدار و منطقی استفاده( 2 دارد؛ مستتر را بومی دانش و استعدادها از بهینه استفاده محلی، جوامع آموزش خود

سترس در سعه نکات آن در که محلی جوامع د سن نحو به پایدار تو ستفاده( 3گردد؛ رعایت اح صول از ا  نوین علمی ا

 و محلی جوامع با سوووازگارتر که روسوووتایی مدیریت سووونتی تجربیات و بومی دانش با آن ترکیب نحوی به و مدیریتی

ستا، دهیاری(. 154-155 ،1390بدری، ) باشد محیطیزیست شرایط  میان رابطمحلی  نهاد یک عنوان به هادر همین را

 از بسوویاری کننده ارائه روسووتایی، مدیریت نوین نظام در اسووالمی شوووراهای اجرایی بازوی مردمی، و دولتی نهادهای
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 و آینده شووهرهای بسووترسوواز فرهنگی، و اجتماعی توسووعه روند تقویت کننده رفاهی، و عمومی تسووهیالت و خدمات

 و تقویت روسووتایی نواحی در شووده احداث زیربنایی امکانات حافظ شووهرها، به روسووتا از روند مهاجرت کننده کنترل

سعه روند کننده شاورزی تو شند )برقی و همکاران، می ک  اندعبارت مفهوم این به توجه دالیل ترین(. مهم107:1397با

 افزایش ضوورورت ها، آن از الزم پشووتیبانی بدون وظایف گسووترش از ناشووی محلی  هایحکومت بر فشووار افزایش: از

 خوداتکایی، و خودکفایی اصووول به اعتقاد روسوووتایی، خدمات ارائه هزینه روزافزون افزایش محلی، حکومت کارایی

 در مدیریت مردم، با حکومت فاصووله کاهش مدیریتی، سوونتی هایمدل ناتوانی مردم، مشووارکت موجبات کردن فراهم

غیره  و دولت تمرکز و گری تصدی کاهش توسعه، در مدیریتی اعمال شیوه پایدارترین و تریناثربخش محلی، سطح

 تفویض و مشوووارکت تمرکززدایی، از خود فرد به منحصووور هایویژگی با (. همچنین2:1398)اسوووفندیاری و دانیالی، 

سهیالت ارائه برای مدلی اختیارات شدمی محلی سطح در زیرساخت توسعه و پایه ت  :Hussain & Ismail, 2020) با

 از روسووتا، امور کالبدی به رسوویدگی که اسووت این واقعیت مبین هادوره این همة در آن، کارکرد و نقش بررسووی .(2

(. در واقع، 138:1395اسووت )قنبری و بهرامی،  بوده روسووتا مدیران اصوولی وظایف جزء تاکنون، دور بسوویار هایسووال

 زمینة کارکردهای و بسوووتر مثابة به کالبدی بعد به توجه لزوم و روسوووتایی نواحی در توسوووعه فرایند چندبعدی بودن

صادی صر از و اجتماعی اقت سعة مدیریت در ساختاری مهم عنا ستاییسکونتگاه تو  بنابراین،. رودمی شمار به های رو

 مدیریت مهم وظایف از نواحی، این پایدار توسووعة منزلة زیربنای به روسووتایی، هایسووکونتگاه کالبد به نظم بخشوویدن

 مدیریت های(. شاخصه257:1392است )بدری و همکاران،  دهیاری و اسالمی روستا شورای نهاد دو قالب در محلی

 میان، این در. مطلق و قوی متوسط، ضعیف، پایداری: از عبارتند که است تقسیم سطح چهار به فضایی کالبدی توسعه

 قرار تاکید مورد بیشوووتر موارد همه از طبیعی منابع سوووازیتهی بدون و غیرمخرب برداریبهره معنی به مطلق پایداری

 ریزانبرنامه فکری ساختار بر حاکم غالب رویکرد فضایی-کالبدی پایدار توسعه تحوالت به بنا حاضر حال در. گرفت

 هایهمکاری روستایی، هایزیرساخت ایجاد نو، توسعه دیدگاه قبیل از آن جغرافیایی مهندسی و فضا دهیسازمان در

 در و محلی منابع از برداریبهره روسووتایی، توسووعه فرایند در زنان دادن دخالت محیط، بهداشووت بهبود سووازمانی، بین

سانیاطالع و آموزش رویکرد نهایت ساس این بر. گرفتند قرار علمی نظر امعان مورد ترویج و ر  محسوس جهت به و ا

شاهده قابل و سعه مدیریت بعد بودن م ضایی-کالبدی پایدار تو ستاها ف ستا هر) اینقطه سطح در رو  ایمحدوده و( رو

ستقرار در آن نقش و طرف یک از روستایی نواحی و هامنظومه ها،مجموعه ها،حوزه  و روستایی جمعیت سکونت و ا

 با روبنایی و زیربنایی خدمات و مسووکن از اعم کالبدی محدوده در روسووتایی اراضووی کاربری ریزیبرنامه ضوورورت

 امکانات و خدمات از برخورداری جای به دسوووترسوووی زمینه کردن فراهم طریق از فضوووا جغرافیایی مهندسوووی راهبرد

 روستاها پایداری و پایدار توسعه تحقق توسعه، مدیریت دیگر ابعاد تحقق و ریزیبرنامه کنار در دیگر طرف از روبنایی

(. بر 228:1398همکاران،  الکه وکند )نصوویریمی تضوومین را روسووتایی هایسووکونتگاه بهتر عملکرد و نقش ایفای و

 به و اقتصوادی اجتماعی، اکولوژیک، -محیطی)روسوتایی  وجوه تمامی به روسوتایی مدیریت همین مبنا، رویکرد نوین

ساختی-ویژه کالبدی سازی و هایجنبه بر تأکید با( زیر شها بر مبتنی توانمند صمیمات و کن از  یکی عنوان به جمعی، ت

 تحوالت فضایی برای را زمینه و اندیشدمی روستایی در فضاهای آن هایبنیان تقویت هب داشته، توجه عوامل ترینمهم

 نیبنابرا (.117:1398ثابت و همکاران، سوووازد )شوووفیعیمی کالبدی، فراهم بعد در ویژه به روسوووتایی هایسوووکونتگاه

 از حرکت روند و اسوووت جامعه مرگ ای یبالندگ رشووود، ات،یح در عامل نیترمهمبه عنوان  تیریمد توان گفت،می
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 مطالعات موضوووع مورد بح ، زمینه (. در44:1396)قنبری،  کندیم کنترل را مطلوب وضووع یسووو به موجود وضووع

 مطالعات در قالب اخیر هایسال در گرفته صورت مطالعات از به تعدادی راستا همین در است. گرفته صورت متعددی

 .شودپرداخته می خارجی مطالعات و داخلی

 پیشینه تحقیق .1جدول

 هایافته عنوان پژوهش نویسنده/سال

 نسبریاحی و کرمی

(1392) 

 هایاریده عملکرد یابیارز

 ییفضا -کالبدی درتوسعه

 مطالعه) ییروستا هایسکونتگاه

 شهرستان -انیکرد بخش: موردی

 (جهرم

 وسازساخت کیفیت هایشاخص در روستاها در چشمگیری تغییرات دهیاران، دیدگاه از

 -اداری هایشاخص زمینه در و گرفته روستا صورت در شدن امالک سنددار و تثبیت و

 خانوارهای دیدگاه از. شودمی مشاهده اندکی تغییرات آموزشی خدمات و انتظامی

 کیفیت و مساکن سازیمقاوم و بهسازی دهیاران، عملکرد بررسی در ساکن روستا،

 .است بوده تأسیسات منفی و خدمات یابیمکان و مثبت روستا عمومی خدمات

 (1395الدینی و جمینی )شمس

 در متولی نهادهای عملکرد ارزیابی

 با روستایی سکونتگاههای ی توسعه

 مورد ساختاری معادالت رویکرد

 جوانرود شهرستان: مطالعه

 درصد 39داشته  روستایی امور متولیان از را مناسبی مندیرضایت میزان درصد روستاییان 4/12

 امور متولیان عملکرد از را ضعیفی مندیرضایت درصد 6/48و  متوسط مندیمیزان رضایت

 متولیان عملکرد از روستاییان ضعیف مندیرضایت وجود با. اندداشته جوانرود شهرستان روستایی

 داد، نشان معادالت ساختاری شده برازش نهایی مدل نتایج جوانرود، شهرستان روستایی امور

 اثرات با به ترتیب زندگی کیفیت و زیرساختی - کالبدی یتوسعه شاخص دو بر مذکور نهادهای

 با محیطی منابع از حفاظت شاخص بر آنها اثرگذاری و داشتهاند را اثر بیشترین 324/0و  421/0 کل

 ، منفی بوده است.-234/0کل  اثر

 (1395) بهرامی و قنبری

 مدیریت سبک آثار بررسی

 هایسکونتگاه پایداری بر روستایی

 اصفهان شهرستان در روستایی

 توسعه و پیشرفت در قابل توجه نقشی روستا ساکنان و مدیران خود نگاه از روستایی مدیریت

با  تواندمی روستا توسعه در مدیران نقش همچنین. است داشته روستایی هایکالبدی سکونتگاه

 بنیاد )بخصوص توسعه هایاجرای طرح و تهیه زمینه در دولتی ارگانهای با گری ارتباطتسهیل

 اهداف پیشبرد زمینه در محلی مردم با بیشتر تعامل و ارتباط و همچنین کشاورزی( جهاد و مسکن

 .باشد مؤثرتر و رنگتر پر روستایی، توسعه

 (1397حسنلو و همکاران )

 در روستایی مدیریت نقش ارزیابی

:  موردی مطالعة روستاها پایداری

 (طارم شهرستان) دستجرده دهستان

 محلی مدیران که طوری به است؛ بوده کالبدی -فضایی بعد زمینة در محلی مدیران عملکرد بیشترین

 نوسازی بهسازی و روستا، در جدید معابر ایجاد و احداث با رابطه در و مسئوالن با همکاری زمینة در

 و توسعه وساز،ساخت بر نظارت ساخت، مجوز صدور ازطریق مسکونی واحدهای سازیایمن معابر،

 زمینة در مربوط مسئوالن و مدیران با همکاری و روستا معابر افزایش روشنایی روستا، فضای بهبود

 اند داشته خوبی عملکرد روستایی هادی طرح اجرای

 (1397برقی و همکاران )

 فرآیند در ها دهیاری نقش ارزیابی

 مطالعه) روستایی پایدار توسعه

 شهرستان گالب دهستان:موردی

 (کاشان

و  محیطی زیست – کالبدی شاخص اجتماعی، سه هر در هادهیاری عملکرد عادی نظر مردم از

 بوده اجتماعی شاخص در هادهیاری مثبت عملکرد بیشترین که می باشد دارو معنی مثبت کشاورزی

 .است

 (1398شفیعی ثابت و همکاران )

 روستایی، مدیریت سنجش

 و محلی ذینفعان توانمندسازی

 هایسکونتگاه کالبدی تحوالت

 استان: موردی مطالعه)روستایی

 (سمنان

 روستایی مدیریت فرایند در محلی ذینفعان توانمندسازی هایشاخص جایگاه بودن ها نامناسبیافته

 عملیاتی سخن دیگر، « برقدرت»  بودن، معنادار احساس است نتوانسته آمیزسلطه به و تایید نمود. را

 و قدرت اعتماد، خودباوری، صورت شایستگی، به محلی ذینفعان توانمندسازی روش کردن

 به روستایی، هنوز مدیریت فرایند در این ترتیب به. نماید ایجاد محلی نفعانذی بین در را توانمندی

«  نامولد توانمندسازی»  تحوالت فرایند در نارسایی باع  که ایبه گونه دارند، غلبه ایفزاینده شکل

 خدمات مسکن، ابعاد در سمنان استان های روستاییسکونتگاه بروزدهندگان کالبدی و گیرندگان

 .است شده اراضی کاربری و روابط اجتماعی معابر، شبکه مالی، وضعیت محیط، زیربنایی، بهداشت

 (1398) همکاران و سلیمانفال

 مدیریت عملکرد فضایی تحلیل

 روستایی توسعه فرآیند در دهیاریها

 شهرستان دهستانهای: مورد)

 (عنبرآباد

 متوسط درحد اجتماعی و محیطیزیست و عمرانی، کالبدی وضعیت بهبود بر دهیاران عملکرد تاثیر

 است. شده ارزیابی زیاد سطح در وضعیت اقتصادی بهبود بر و

 نصیری الکه و همکاران

(1398) 

 روستایی نوین مدیریت نظام تحلیل

 و اکولوژیک-محیطی توسعه و

 مطالعه) روستایی فضایی -کالبدی

گیالن( استان مرکزی ناحیه:موردی  

بهبود نظام مدیریت نوین روستایی بر توسعه کالبدی فضایی روستاها موثر است. با توجه به تحلیل 

های مختلف رساختهای صدور پروانه ساخت در محدوده قانونی روستا، توسعه زیانجام شده، گویه

های روستایی و در روستا، میزان همکاری با بنیاد مسکن در اجرای طرح هادی، ارتقای کیفیت خانه

ها، از فضایی با کسب بیشترین امتیازات، نسبت به سایر گویه-ها، در بخش کالبدیسازی آنمقاوم

 بیشترین فراوانی برخوردار بوده است.
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 (عنابستانی و نظری ...)های کلیدی اثرگذاری عملکردتحلیل پیشران

 

 (1398اسفندیاری و دانیالی )

 محیطیزیست وضعیت مقایسه

 فاقد و دهیاری دارای روستاهای

 روستاهای: مطلعه مورد) دهیاری

 (اسالمشهر شهرستان مرکزی بخش

 و تحصیالت مطالعه روستاهای مورد تمامی در ها دهیاری عملکرد ارزیابی در معیار ترینمهم

 اقتصاد، چون عواملی و است شده گرفته نظر در هادهیاری بخش در فعال انسانی نیروی تخصص

. گیرندمی قرار بعدی هایرتبه در اجتماعی – فرهنگی عوامل ها،زیرساخت نابرابری اجتماعی،

 مدیریتی هایمهارت فقدان معیار زیر به مربوط عامل ترینمناطق مهم این ساکنان دیدگاه از همچنین

 مورد مناطق در یافتگی توسعهعدم  عامل ترینمهم که گفت توانمی بنابراین است؛ آمده دست به

سوی  از که بوده روستایی دهیاری مسئله با مناسب مدیریتی مهارت های و مدیریت فقدان مطالعه

 .است شده داده تشخیص ساکنین

 (1398نیا و همکاران )حاتمی

 دهیاران و روستاییان نگرش مقایسه

 در دهیاریها عملکرد با رابطه در

 روستا در هادی طرح اجرای

 چرداول شهرستان: موردی مطالعه)

 (ایالم دراستان

 .است مؤثر هادی طرح اجرای در هادهیاری عملکرد بر دهیاران و روستاییان فردی هایویژگی

 - فیزیکی هایشاخص و اجتماعی هایشاخص با دهیاران و روستاییان نگرش مقدار بین همچنین،

-برای شاخص اما شد، مشاهده داریمعنی یرابطه هادی طرح اجرای در هادهیاری عملکرد کالبدی

 .نبود دارمعنی رابطه این اقتصادی های

Tolu Lawal (2014) 
 رساختیز تحول و یمحل دولت

 .هیجرین در ییروستا یها

. بوده است ضعیف آن بهبود و روستایی هایزیرساخت تامین هایچالش به پاسخ در محلی دولت

 محیطی زیست مشکالت با یافته روستا بهبود هایزیرساخت تاحدودی که مناطقی در چنینهم

 .دارد توسعه معناداری با یکه رابطه است بوده همراه

Khongsatjaviwat & 

Routray (2015) 

یی روستا توسعه یبرای محل دولت

 لندیتا در

 تایلند در روستایی توسعه برای محلی دولت کارکردهای و هانقش است شده سعی مقاله این در

محلی  دولت تامبون، اداری هایسازمان که دهدمی نشان هایافته تحقیق، این براساس. شود تحلیل

 نتیجه، در. اندنکرده دریافت دولتی مقامات از را کافی بودجه فیتزانولوک استان در روستایی،

 بررسی به نیاز. نیستند مردم انتظارات مطابق عمومی خدمات ارائه به قادر تامبون اداری هایسازمان

 کردن تر کارآمد برای هافعالیت تعدیل و تامبون اداری هایسازمان به شده واگذار هایمسئولیت

 ها،این سازمان طریق از محلی توسعه به دستیابی برای. است روزمره هایفعالیت انجام از آنها فراتر

-مهارت افزایش با همزمان کند، تعریف کافی مالی پشتیبانی با را خود وظایف باید مرکزی دولت

 .کند تقویت نیز را کارمندان وضعیت مدیریتی، و ایحرفه هایمهارت با کارمندان های

Straka & Tuzová (2016) 

 توسعه بر موثر عوامل یبررس

: چکیجمهور در ییروستا ینواح

 اتیادب مرور

 روند در یاصل کنانیباز عنوان به( رهیغ و یمحل اقدام یهاگروه ندگانینما ، هایشهردار شهرداران)

 یروشن دید و شناسندیم خوب اریبس را ییروستا منطقه آنها. شوندیم گرفته نظر در ییروستا توسعه

 نیتدو روند ریدرگ را گرانیباز نیا که است مناسب نکته، نیا به توجه با. دارند آن توسعه احتمال از

 شوند. ییروستا مناسب توسعه استیس

Hong (2016) 

 ییروستاپیچیده  اجتماع

 چشم - ییروستا یعموم خدمات و

 تیریمد ینوآور از یانداز

 ییروستا یاجتماع

 یاقتصاد توسعه کننده محدود, ییروستا یعموم خدمات عرضه کمبود و تقاضا شیافزا تضاد

 ساکنان, کمون دوره در " فیضع یخودمختار و یقو مداخله ". است یاجتماع شرفتیپ و ییروستا

 و تریقو مداخله " ;کرد فراهم نییپا سطح در یبرابر نسبتاً یعموم خدمات با را ییروستا

 ییروستا یعموم خدمات شرفتیپ در عیتسر باع  ییروستا ساخت دوره در " فیضع یخودمختار

 یشکل به مرفه یا جامعه ساختن دوره در ، نیبنابرا. ماندیم یباق نشدهحل همچنان مشکالت اما, شد

 وهیش دیبا ، ییروستا یعموم خدمات نیتأم ستمیس بهبود یبرا ، ییایرو نیچ تحقق و جانبه همه

 .شود ینوآور ییروستا یاجتماع تیریمد

Helpap (2019) 

 هایحکومت در دولتی مدیریت

 ارزیابی ارزیابی: روستایی محلی

 نهادی پیامدهای و ها تفاوت

 روستایی محلی هایشهری، دولت کالن مناطق از روستاها جغرافیایی جدایی و کم جمعیت وجود با

 تالش خود تربزرگ شهری همتایان شیوه همان به جامعه مشکالت به پرداختن و خدمات ارائه برای

 .کنندمی

 

 در را روستایی مدیریت شیوه ها،پژوهش این های انجام شده در زمینه مدیریت روستایی، اکثریتبا بررسی پژوهش

 تحوالت بر تأکید با رغم اینکه ارزیابی عملکردی مدیران روستاییانجام شده است. علی روستاها توسعه روند با ارتباط

تاثیرگذاری مدیران  که شودمی شده است. با این حال، مالحظه پرداخته بدان کمتر که است موضوعی آن، کالبدی

بوده است. همچنین مشاهدات گویای این است که در  روستایی بر تحوالت کالبدی نسبت به ابعاد دیگر توسعه، بیشتر

پژوهی مطالعه اندکی در داخل کشور صورت رابطه با مدیریت روستایی و تحوالت کالبدی روستایی با تاکید بر آینده

 گرفته است.
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 شناسیروش
است. در این تحلیلی  -روش تحقیق در نوشتار حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت، توصیفی

سنادی )منابع کتابخانهپژوهش جمع ست. ای، مجلهآوری اطالعات به روش ا شنامه( بوده ا س های علمی( و میدانی )پر

سش ستخراج آیندهپر ستایی مدیریت اثرگذاری نگرینامه به جهت ا ستایی هایسکونتگاه کالبدی تحوالت بر رو  رو

مک تهیه و در بین کارشناسان حوزه روستایی منطقه پرسشنامه میک، در قالب 1410افق در آبادکتولعلی شهرستان در

در پیرامون شووهر علی آبادکتول   6و  5روسووتاهای با درجه دهیاری  قیتحق یآمار جامعهتوزیع و تکمیل شووده اسووت.  

ها توسط پرسشنامه .شد گرفته درنظر مربوطه یهاارگان ،ییروستا حوزه کارشناسان یبرا پرسشنامه 35 تعداد است که

های اجرایی در فرمانداری شوهرسوتان ها و اعضوای شوورای اسوالمی( کارشوناسوان دسوتگاهمدیران روسوتایی )دهیاری

آبادکتول، بخشداری مرکزی، اداره منابع طبیعی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، اداره جهادکشاورزی و غیره تکمیل علی

دانشگاه استفاده و اصالحات الزم بر اساس پیشنهادات ارائه شده، شد. برای بررسی روایی پرسشنامه از نظرات اساتید 

ست. با توجه به  شده ا ستفاده  سنجش پایایی از روش آلفای کرونباخ ا شنامه، به جهت  س شد. پس از تکمیل پر انجام 

شوووود. به جهت تجزیه و اسوووت، پایایی آنها قابل قبول و مناسوووب ارزیابی می 7/0اینکه میزان آلفا در این متغیر باالی 

 روستایی هایسکونتگاه کالبدی تحوالتموثر بر های ها و تحلیل ساختاری تاثیرگذاری هریک از شاخصتحلیل داده

راساس طیف تعریف شده استفاده شد که در ابتدا تاثیر متغیرها نسبت به یکدیگر از صفر تا چهار ب Micmacافزار از نرم

سان و متخصصان ارزش شنا ساس نظر کار ستقیم و در این نرم افزار و بر ا ستقیم و غیرم سپس تاثیرات م شد؛  گذاری 

شاخص شاخصهمچنین  ستقیم و درنهایت تاثیرگذارترین  ستقیم و غیرم سیل اثرگذار و اثرپذیر م های های دارای پتان

ست. در این بخش قاب شده ا سایی  شنا شاخصلکلیدی  ست که  سعه کالبدی 5های ذکر ا سکونتگاهگانه تو  یهادر 

سپس مورد آزمون قرار گرفت.  ییروستا ست و  شده ا شاخص  سه  شامل  قتحقی مورد گانهسه یهاشاخصتبدیل به 

 است؛ شاخص خدماتو  نظام کاربری اراضیدو شاخص  قیکه  حاصل تلف خدمات و اراضی کاربری نظامشاخص 

ساکن و کالبدی بافت صل تلف م ستاییو  بافت کالبدیشاخص  قیحا ساکن رو شاخص  م ست؛  شدمی معابر شبکها  .با

 گیری و رویه انجام کار بر اساس همانندی این ابعاد بوده است.های تصمیمدلیل این امر کم نمودن تعداد ماتریس

 

 توسعه کالبدی روستاییهای معرف ابعاد، شاخص و  .2جدول

 مولفه معرف

روسووتا،  سووطح در انتظامی- اداری هایکاربری روسووتا، توسووعه در باغی و دامی واحدهای و تولیدی هایکارگاه اسووتقرار برای تالش

ستگاه و امکانات افزایش ستا، در محلی خرید هایای سکونی واحدهای به هاآن تبدیل و مراتع و زراعی های-زمین کاربری تغییر رو  م

شتی و درمانی فضاهای بهبود و روستا، ایجاد در گورستان و غسالخانه،گرمابه دهی-سامان و بهبود روستا، ایجاد، در تجاری و  و بهدا

فرهنگی،  و آموزشووی فضوواهای و تاسوویسووات بهبود و خدماتی، افزایش و تجاری به مسووکونی کاربری آن، تغییرات با مرتبط خدمات

ضی تملک برای محلی، تالش ساکنان برای رفاهی-تفریحی امکانات کیفیت بهبود و افزایش ستفاده و ارا ضی از ا  داخل در خالی ارا

 و توسعه روستا، ایجاد، در زیربنایی تاسیسات به دسترسی وضعیت روستا، بهبود بافت گسترش و توسعه جهت فیزیکی بافت محدوده

 روستایی مبلمان وضعیت بهبود

 خدمات و اراضی کاربری نظام

اطراف،  محیط با اسووتفاده مورد سوواختمانی مصووالح و بنا سوواخت نحوه هماهنگی و زیبا و جدید هایمعماری با هاسوواختمان افزایش

 فضایی، -کالبدی تاریخی، فرهنگی، هایارزش احیای و تولید، حفاظت و سکونت با رابطه در روستا ارزش با و کهن هسته ساماندهی

شکل منظر و معماری ستایی،  ستای محالت ادغام و دگرگونی گیری،رو ستا، کنترل در اخیر کالبدی تحوالت اثر در رو  نظارت و رو

 برای بوم، تالشزیست وتخریب باغات و کشاورزی اراضی سمت به روستا مسکونی بافت گسترش از جلوگیری و کالبدی بافت بر

سازی ساکن سازیمقاوم و به ستایی م سان محیطی، نظارت مخاطرات مقابل در رو ستا در ناظر مهند ساکن ساخت بر رو  یا و جدید م

 مساکن و کالبدی بافت



 
 

 8 
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ساکن مرمت ساکن نمای کیفیت و نوع در قدیم، تغییر م ستفاده و م صالح از ا ستایی معماری و م سازی، طبقه چند به گرایش و غیررو

سکونی واحدهای برخورداری برای تالش ستای م سمی، تغییر سند از رو شتی هایمکان حذف یا ر سکونی واحدهای در اهالی معی  م

 و مسووکونی واحدهای در بومی مصووالح از اسووتفاده مسووکن، ترویج بازسووازی و نوسووازی برای مسووکن وام از اسووتفاده روسووتا، تسووهیل

 سنتی. معماری الگوهای

سازی برای تالش ضعیت بهبود و به سازی درون عمومی معابر و ستر ستا، ب ستای در رو  در جدید میادین و هاکوچه ها،خیابان ایجاد را

شینیعقب وضعیت و مشکالت به روستا، رسیدگی  عرض وضعیت بهبود و افزایش برای معابر، تالش سطح در مسکونی هایواحد ن

 رفع  فرعی، و اصلی معابر در روشنایی وضعیت روستا، بهبود اصلی معابر شیب و پوشش سازیکف وضعیت روستا، بهبود اصلی معابر

شورا،  مصوبات اساس بر معابر در واقع هایچاله و هاچاه روستا، تسطیح معابر سطح در خطرناک و شکسته دیوارهای و بناها از خطر

 روستا سطح در هاوکوچه هاخیابان گذارینام برای روستا، تالش معابر کنار درختکاری و سبز فضای ایجاد

 شبکه معابر

 .1399ی روستاییو مصاحبه با کارشناسان و مدیران حوزه ،1393، برقی و تازیکی1392نسب ، ریاحی و کرمی1392بدری و همکاران 

 

 2/36 و درجه 36 و شرقی طول دقیقه 9/8 و درجه 55 تا دقیقه 7/40 و درجه 54 محدوده در آباد کتولعلی شهرستان

ستان قرار  شمالی عرض دقیقه 2/5 و درجه 37 تا و دقیقه ستان گل ستره جنوبی ا ست گرفته و در گ  جغرافیایی محدوده. ا

 1358 سووال از پیش تا منطقه این گیردبرمی در را شووهرسووتان وسووعت تمامی که داشووته وسووعت مربع کیلومتر 1163 فوق

سی ساس بر شم سیمات ا شوری تق ست بوده گرگان هایبخش از یکی ک  انقالب شورای تائید با شده یاد سال در اما. ا

 و مدیریت سازمان) باشددهستان می چهار و بخش دو دارای شهرستان این حاضر حال در. شد تبدیل شهرستان به اسالمی

 تعداد. باشدیم گلنیزر و کتول نام به دهستان دو شامل ی این شهرستان، مرکز بخش(. 1395 استان گلستان، ریزیبرنامه

ستاها ستان در مورد 33 بخش، نیا در واقع یرو ستا 16 و کتول ده ستان در رو ست واقع گلنیزر ده  عدادت به توجه با .ا

ستا یهاگاهسکونت ستاها آن تبع به و در این بخش ییرو سب   ،یاریده یدارا یرو ستاها  بر ح  یبنددرجهانتخاب رو

 صورت گرفته است. ( 6و  5درجه ) هایاریده

 

 روستاهای منطقه مورد مطالعه .3جدول 

 تعداد خانوار تعداد جمعیت نام روستا ردیف

 804 2503 پیچک محله 1

 571 1901 آبادحکیم 2

 323 1163 آبادعرفان 3

 516 1881 کوچک نظرخانی 4

 860 2848 آبادمهدی 5

 1395 ایران، آمار مرکز: منبع
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  موقعیت منطقه مورد مطالعهنقشه . 1شکل

 

 های پژوهشیافته
 و از نظر  درصد زن  16مرد و  درصد 84 گویانپاسخنفر  35که از مجموع  دهدینشان م قیتحق یفیتوص یهاافتهی

و با استفاده از مطالعات هستند  سانسیدرصد فوق ل 25 و سانسیدرصد ل 50 پلم،یو فوق د پلمیدرصد د 25تحصیالت، 

های روستایی شناسایی شد. در ادامه ترین عوامل تاثیرگذار بر تحوالت کالبدی در سکونتگاهای، مهممیدانی و کتابخانه

به میزان تاثیرگذاری یا ( Micmac) یساختار تو استفاده از مدل معادالپژوهی و کمی آینده با استفاده از روش

 و اراضی کاربری ماتریس نظام یهاسیبا توجه به ابعاد ماتر(. 3تاثیرپذیری عوامل شناسایی شده اقدام گردیدجدول)

درصد است که نشان  100تا  90 نیها بآن یدرجه پرشدگ معابر شبکه تحول مساکن، و کالبدی بافت تحول ،خدمات

 ها،سیماتر نیدر ا یابارزی قابل رابطه 354 مجموع از .اندهم گذاشته یبر رو یادیز ریعوامل انتخاب شده تاث دهدیم

-رفتهینپذ ریتاث گریاز همد اینگذاشته  ریتاث گریاست که عوامل بر همد یمعن نیبا مقدار صفر وجود دارد به ا ایرابطه 34

 بوده دو عددشان رابطه، 282 اند،نسبت به هم داشته یکم ریکه تاث یمعن نیبوده است به ا کیرابطه، عددشان  51. اند

که روابط  یمعن نبدی است بوده سه عددشان رابطه، 21 اند،داشته ینسبتا قو رگذاریکه رابطه تاث یمعن نای به است

 یارابطه چیه تدرنهای. اندبرخوردار بوده یادیز یریرپذیو تاث یرگذاریبوده است و از تاث ادیز اریبس یدیکل هایعامل

  .  است بوده هاعامل میرمستقیو غ یلیوجود نداشته است که نشان دهنده روابط پتانس Pبا مقدار 
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 تحلیل داده های ماتریس و تاثیرات متقاطع  .4جدول
 معابر شبکه تحول مساکن و کالبدی بافت تحول خدمات و اراضی کاربری تحول نظام اطالعات ماتریس

 10 12 12 ابعاد ماتریس

 2 2 2 تعداد تکرار

 10 12 12 تعداد صفر

 8 21 22 1تعداد

 71 107 104 2تعداد

 11 4 6 3تعداد

 p 0 0 0تعداد

 90 132 132 جمع

 %90 66/91 66/91 درجه پرشدگی

 1399پژوهش، یهاافتهیماخذ: 

 

 
 1397: عنابستانی و حسینی،منبع تحلیل تاثیرگذاری و تاثیرپذیری متغیرها .2شکل

 

ستونی هر متغیر نیز میزان تاثیرپذیری در ماتریس متقاطع  سطرهای هر متغیر، میزان تاثیرگذاری و جمع  جمع اعداد 

دهد. نحوه توزیع و پراکنش متغیرها در صوووفحه پراکندگی، از پایداری یا آن متغیر را از متغیرهای دیگر نشوووان می

مجموع دو نوع پراکنش تعریف شده مک در شناسی و تحلیل میککند. در بخش روشناپایداری سیستم حکایت می

های پایدار پراکنش متغیرها به های ناپایدار معروف هسووتند. در سوویسووتمهای پایدار و سوویسووتماسووت که به نام سوویسووتم

ست؛ یعنی برخی متغیرها دارای تاثیرگذاری باال و برخی دارای تاثیرپذیری باال  Lصورت  شده ا شان داده  سی ن انگلی

توان مشوواهده کرد: الف: متغیرهای بسوویارتاثیرگذار بر پایدار مجموعا سووه دسووته متغیر را میهای هسووتند. در سوویسووتم

(، در 2کلیدی(. ب: متغیرهای مستقل. ج: متغیرهای خروجی سیستم)متغیرهای نتیجه(. با توجه به شکل)سیستم)عوامل

ستم ها سی ست. اما در  شده ا ستم جایگاه هریک از عوامل و نقش آن کامال روشن  تر از ی ناپایدار وضعیت پیچیدهسی

ستم شتر مواقع سی ستند و متغیرها در بی صفحه پراکنده ه ستم، متغیرها حول محور قطبی  سی ست. در این  های پایدار ا

 ناحیه ورودی ناحیه ریسک

 متغیرهای تأثیرگذار متغیرهای دووجهی

 تأثیرناحیه کم ناحیه خروجی

یی
ذار
رگ
أثی
ت

 

 متغیرهای مستقل متغیرهای وابسته

 تأثیرپذیری

متغیرهای 

 تنظیمی
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دهند که این امر ارزیابی و شووناسووایی عوامل کلیدی را بسوویار حالت بینابینی از تاثیرگذاری و تاثیرپذیری را نشووان می

شکل می ستم نیز راهکند. با وم سی ست که میجود این، در این  شده ا سیم  سایی هایی تر شنا تواند راهنمای گزینش و 

عوامل کلیدی باشد. در مجموع متغیرها دارای دو نوع تاثیر هستند: تاثیرمستقیم و تاثیر غیرمستقیم که به ترتیب بررسی 

 خواهند شد. 

 
 روستایی هایمحیط در دهیاران هایفعالیت از ناشی خدمات و اراضی کاربری نظام های موثر بر تحوالتپیشران

سوومت راسووت( مشوواهده  a)3همانطور که در نقشووه پراکندگی خروجی تاثیرات مسووتقیم و تاثیرات غیرمسووتقیم شووکل 

شاخص تحول  12شود، می ضی کاربری نظامعامل کلیدی  شیخدمات  و ارا  هایمحیط در دهیاران هایفعالیت از نا

ستایی مورد شکلمطالعه دیده می رو ستقیم و مطابق  سیل غیرم سی اثرات پتان سمت چپ(  b)3شود. همچنین در برر

 دهند.ها را متغیرهای تاثیرگذار و تاثیرپذیر تشکیل میشود که بیشترین توزیع و پراکندگی شاخصمشاهده می
 

  
نظام کاربری اراضی و  تحول بر موثر عواملسمت چپ(  b)میرمستقیسمت راست( و غ a)میمستق یاثرگذار تی. نقشه وضع3شکل

  روستایی هایمحیط در دهیاران هایفعالیت از ناشی خدمات
 1399پژوهش، یهاافتهی: منبع
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 در دهیاران هایفعالیت از ناشی خدمات و اراضی کاربری . تحلیل وضعیت اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم نظام5جدول

 روستایی هایسکونتگاه

 های مربوطهشاخص نوع متغیر

 آموزشی فضاهای و تاسیسات بهبود و (، افزایش1باغی ) و دامی واحدهای و تولیدی هایکارگاه استقرار برای تالش متغیرهای تاثیرگذار

 و توسعه جهت فیزیکی بافت محدوده داخل در خالی اراضی از استفاده و اراضی تملک برای (، تالش8فرهنگی ) و

 (.11روستا ) در زیربنایی تاسیسات به دسترسی وضعیت (، بهبود10) بافت گسترش

(، 3روستا ) در محلی خرید هایایستگاه و امکانات (، فزایش2روستا ) سطح در انتظامی- اداری هایکاربری توسعه متغیرهای تاثیرپذیر

 مسکونی کاربری (، تغییرات4تجاری ) و مسکونی واحدهای به هاآن تبدیل و مراتع و زراعی هایزمین کاربری تغییر

 (.12روستایی ) مبلمان وضعیت بهبود و توسعه (، ایجاد،7خدماتی ) و تجاری به

 برای رفاهی-تفریحی امکانات کیفیت بهبود و (، افزایش5گورستان ) و غسالخانه،گرمابه دهیسامان و بهبود ایجاد، متغیرهای مستقل

 (9محلی ) ساکنان

 - متغیرهای دووجهی

 - متغیرهای ریسک

 قابل مشاهده است. (6) آن با مرتبط خدمات و بهداشتی و درمانی فضاهای بهبود و ایجاد متغیرهای هدف

 

های ( به توانMicmacگذارند توسط مدل معادالت ساختاری )تک عوامل بر یکدیگر میمقدار تاثیری که تک

دهد. در این راستا، با توجه تاثیرپذیری یا تاثیرگذاری را تشکیل میمختلف رسیده است که مجموع آنها مقدار کمی 

 و اراضی تملک برای سمت راست(. تالش a)4متغیر بررسی شده برای شاخص نظام کاربری و خدمات، شکل 12به 

وضعیت  بهبود (،10روستا ) بافت گسترش و توسعه جهت فیزیکی بافت محدوده داخل در خالی اراضی از استفاده

 و افزایش (،1باغی ) و دامی واحدهای و تولیدی هایکارگاه استقرار برای تالش (،11زیربنایی ) ترسی به تاسیساتدس

به ترتیب باالترین ارزش سطری محاسبه شده و دارای بیشترین میزان  .(8فرهنگی ) و آموزشی فضاهای و تاسیسات بهبود

مهمترین ویژگی این متغیرها، تاثیرپذیری پایین و تاثیرگذاری باالست. اند. به عبارتی، تاثیرگذاری از دیگر متغیرها بوده

و... رسانده و بر این اساس، اثرات  5، 4، 3، 2های افزار این متغیرها را به تواندر تاثیر غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر، نرم

 آن با مرتبط خدمات و بهداشتی و درمانی فضاهای بهبود و ایجاد متغیرهای میان این شود. درمربوطه سنجیده می

 هایکاربری توسعه ،(9350) مسکونی واحدهای به هاآن تبدیل و مراتع و زراعی هاینزمی کاربری تغییر ،(10123)

 تغییرات ،(9259) روستا در محلی خرید هایایستگاه و امکانات افزایش ،(9326) روستا سطح در انتظامی- اداری

 محلی ساکنان برای رفاهی-تفریحی امکانات کیفیت بهبود و افزایش ،(9047) خدماتی و تجاری به مسکونی کاربری

 .اندبوده متغیرها دیگر از تاثیرپذیری میزان بیشترین دارای و شده محاسبه ستونی ارزش بیشترین دارای ترتیب به( 8970)

 سمت چپ( b)4شکل
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 سمت چپ( بین متغیرها)تاثیرات بسیار ضعیف تا بسیار قوی( bسمت راست( و غیرمستقیم) a. نقشه روابط مستقیم)4شکل
 1399: یافته های پژوهش،منبع

 

 تاثیرگذاری ماتریس حسب توان گفت که بر(، می5بر حسب ماتریس تاثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم در شکل)

 خالی اراضی از استفاده و اراضی تملک برای تالش هایشاخص که گفت توانمی ،(5)شکل در غیرمستقیم و مستقیم

 و تولیدی هایکارگاه اسووتقرار برای روسووتا، تالش بافت گسووترش و توسووعه جهت فیزیکی بافت محدوده داخل در

 سوووم تا اول رتبه در ترتیب روسووتا، به در زیربنایی تاسوویسووات به دسووترسووی وضووعیت باغی، بهبود و دامی واحدهای

 قسمت در. اندداشته روستایی کالبدی تحوالت مسئله با ارتباط در را سهم بیشترین و اندگرفته قرار مستقیم تاثیرگذاری

ست سمت ضی تملک برای ،تالش(5)شکل را ستفاده و ارا ضی از ا  جهت فیزیکی بافت محدوده داخل در خالی ارا

 بهبود و افزایشباغی،  و دامی واحدهای و تولیدی هایکارگاه اسووتقرار برای روسووتا، تالش بافت گسووترش و توسووعه

اند. بر فرهنگی، به ترتیب در رتبه اول تا سوووم تاثیرگذاری غیر مسووتقیم قرار گرفته و آموزشووی فضوواهای و تاسوویسووات

شکل) ستقیم در  ستقیم و غیرم ستگی م سب ماتریس واب شاخص(، می6ح ضاهای بهبود و ایجاد هایتوان گفت که   ف

 و امکانات افزایش روسووتا، سووطح در انتظامی- اداری هایکاربری توسووعه آن، با مرتبط خدمات و بهداشووتی و درمانی

 در را سهم بیشترین و اندگرفته قرار مستقیم وابستگی سوم تا اول رتبه در ترتیب به روستا در محلی خرید هایایستگاه

 که گفت توانمی متغیرهای ،(6)شووکل راسووت سوومت قسوومت در. اندداشووته کالبدی توسووعه تحوالت مسووئله با ارتباط

 و تجاری به مسکونی کاربری تغییرات آن، با مرتبط خدمات و بهداشتی و درمانی فضاهای بهبود و ایجاد هایشاخص

سعه خدماتی، ستا سطح در انتظامی- اداری هایکاربری تو ستگی سوم تا اول رتبه در ترتیب به رو ستقیم واب  قرار غیرم

   .اندگرفته
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 یوابستگ زانیم اساس بر رهایمتغ یبند طبقه. 6شکل

 (راست)سمت میرمستقیغ و( چپ)سمت میمستق
1399:یافته های پژوهش،منبع  

. طبقه بندی متغیرها بر اساس میزان تاثیر مستقیم )سمت 5شکل

 چپ( و غیرمستقیم)سمت راست(
1399:یافته های پژوهش،منبع  

 

 

 های روستاییکالبدی سکونتگاهموثر بر تحوالت  کلیدی نظام کاربری اراضی و خدمات عوامل. 6جدول

 تاثیرگذاری غیرمستقیم تاثیرگذاری مستقیم رتبه

داخل  در خالی اراضی از استفاده و اراضی تملک برای تالش 1

 روستا بافت گسترش و توسعه جهت فیزیکی بافت محدوده

 داخل در خالی اراضی از استفاده و اراضی تملک برای تالش

 روستا بافت گسترش و توسعه جهت فیزیکی بافت محدوده

 باغی و دامی واحدهای و تولیدی های¬کارگاه استقرار برای تالش باغی و دامی واحدهای و تولیدی هایکارگاه استقرار برای تالش 2

 فرهنگی و آموزشی فضاهای و تاسیسات بهبود و افزایش روستا در زیربنایی تاسیسات به دسترسی وضعیت بهبود 3

 روستا در زیربنایی تاسیسات به دسترسی وضعیت بهبود فرهنگی و آموزشی فضاهای و تاسیسات بهبود و افزایش 4

1399منبع: یافته های پژوهش،  

 

 روستایی هایدر توسعه کالبدی سکونتگاه دهیاران هایفعالیت از ناشی مساکن و کالبدی بافت های تحولپیشران

عامل  12شووود، سوومت راسووت( مشوواهده می a)7تاثیرات مسووتقیم شووکلهمانطور که در نقشووه پراکندگی خروجی 

شاخص بافت ساکن و کالبدی کلیدی  سکونتگاه م ستاهای مورد اثرگذار بر تحوالت کالبدی در  ستایی در رو های رو

شهرستان علی شکلآبادکتول دیده میمطالعه  ستقیم و مطابق  سیل غیرم سمت b)7شود. همچنین در بررسی اثرات پتان

 دهند.ها را متغیرهای دووجهی تشکیل میشود که بیشترین توزیع و پراکندگی شاخصمشاهده میچپ( 
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 روستایی هایسکونتگاه کالبدی توسعه در دهیاران هایفعالیت از ناشی مساکن و کالبدی بافتعوامل  میرمستقیغو  میمستق یاثرگذار تیوضع لیتحل. 7جدول

 شاخص های مربوطه نوع متغیر

 واحدهای در بومی مصالح از استفاده (، ترویج9رسمی ) سند از روستای مسکونی واحدهای برخورداری برای تالش متغیرهای تاثیرگذار

 (.12سنتی ) معماری الگوهای و مسکونی

 نمای کیفیت و نوع در (، تغییر7قدیم ) مساکن مرمت یا و جدید مساکن ساخت بر روستا در ناظر مهندسان نظارت متغیرهای تاثیرپذیر

 معیشتی هایمکان حذف یا (، غییر8سازی )طبقه چند به گرایش و غیرروستایی معماری و مصالح از استفاده و  مساکن

 (.10مسکونی ) واحدهای در اهالی

 - متغیرهای مستقل

 - متغیرهای دووجهی

 محیط با استفاده مورد ساختمانی مصالح و بنا ساخت نحوه هماهنگی و زیبا و جدید هایمعماری با هاساختمان افزایش متغیرهای ریسک

 محالت ادغام و (، دگرگونی2تولید ) و سکونت با رابطه در روستا ارزش با و کهن هسته (، ساماندهی1اطراف )

 بافت گسترش از جلوگیری و کالبدی بافت بر نظارت و ،کنترل(4) روستا در اخیر کالبدی تحوالت اثر در روستای

 مساکن سازیمقاوم و بهسازی برای (،تالش5زیست ) وتخریب باغات و کشاورزی اراضی سمت به روستا مسکونی

 (. 11مسکن ) بازسازی و نوسازی برای مسکن وام از استفاده (، تسهیل6محیطی ) مخاطرات مقابل در روستایی

 و نوع در (، تغییر3روستایی ) منظر و معماری فضایی، -کالبدی تاریخی، فرهنگی، هایارزش احیای و حفاظت متغیرهای هدف

  (.8گیری )سازی، شکلطبقه چند به گرایش و غیرروستایی معماری و مصالح از استفاده و  مساکن نمای کیفیت

 1399: یافته های پژوهش، منبع

 
 

  
سمت چپ( عوامل بافت کالبدی و مساکن  bسمت راست( و غیرمستقیم) a. نقشه وضعیت اثرگذاری مستقیم)7شکل

 های روستاییموثر بر تحوالت کالبدی در سکونتگاه
 1399: یافته های پژوهش، منبع

 

های ( به توانMicmacگذارند توسووط مدل معادالت سوواختاری )تک عوامل بر یکدیگر میمقدار تاثیری که تک

دهد. بر اسووواس نتایج تاثیرگذاری را تشوووکیل می مختلف رسووویده اسوووت که مجموع آنها مقدارکمی تاثیرپذیری یا

شران a)8شکل ست(، نیروهای پی صورت زیر قابل ارائه خواهد بود. در سمت را های کلیدی به لحاظ تاثیرگذاری به 

ستا، بااین سی متغیر 12 به توجه را ساکن، و کالبدی بافت تحول برای شده برر سته ساماندهی متغیرهای م  با و کهن ه

 مقابل در روسووتایی مسوواکن سووازیمقاوم و بهسووازی برای تالش ،(23) تولید و سووکونت با رابطه در روسووتا ارزش
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 مصوووالح و بنا سووواخت نحوه هماهنگی و زیبا و جدید هایمعماری با هاسووواختمان افزایش ،(22) محیطی مخاطرات

 تحوالت اثر در روسوووتای محالت ادغام و دگرگونی گیری،شوووکل ،(22) اطراف محیط با اسوووتفاده مورد سووواختمانی

ستا در اخیر کالبدی سهیل ،(21) رو ستفاده ت سکن وام از ا سازی برای م سازی و نو سکن باز  باالترین ترتیب به( 21) م

سبه ستونی ارزش شترین دارای و شده محا  ویژگی مهمترین عبارتی، به. اندبوده متغیرها دیگر از تاثیرگذاری میزان بی

سایر متغیرها بوده.باالست تاثیرگذاری و پایین تاثیرپذیری متغیرها، این سبت به  شترین میزان تاثیرگذاری ن اند. دارای بی

و... رسوووانده و بر این اسووواس،  5، 4، 3، 2های افزار این متغیرها را به تواندر تاثیر غیرمسوووتقیم متغیرها بر یکدیگر، نرم

سنجیده می سان شود. در این میان متغیرهای نظارتاثرات مربوطه  ستا در ناظر مهند ساکن ساخت بر رو  یا و جدید م

 منظر و معماری فضوووایی، -کالبدی تاریخی، فرهنگی، هایارزش احیای و حفاظت ،(9314) قدیم مسووواکن مرمت

ستایی صالح و بنا ساخت نحوه هماهنگی و زیبا و جدید هایمعماری با هاساختمان افزایش ،(9280) رو  ساختمانی م

 غیرروستایی معماری و مصالح از استفاده و مساکن نمای کیفیت و نوع در تغییر ،(9280) اطراف محیط با استفاده مورد

 میزان بیشووترین دارای و شووده محاسووبه سووتونی ارزش بیشووترین دارای ترتیب به ،(9249) سووازیطبقه چند به گرایش و

 سمت چپ(. b)8اند. شکلبوده متغیرها دیگر از تاثیرپذیری

 

  

 سمت چپ( بین متغیرها)تاثیرات بسیار ضعیف تا بسیار قوی( bسمت راست( و غیرمستقیم) aنقشه روابط مستقیم). 8شکل 
 1399های پژوهش،: یافتهمنبع

 

ستقیم در شکل) ستقیم و غیرم ستفاده ترویج که گفت (، میتوان9بر حسب ماتریس تاثیرگذاری م  بومی مصالح از ا

،  رسمی سند از روستای مسکونی واحدهای برخورداری برای سنتی تالش معماری الگوهای و مسکونی واحدهای در

 و نوسووازی برای مسووکن وام از اسووتفاده تولید تسووهیل و سووکونت با رابطه در روسووتا ارزش با و کهن هسووته سوواماندهی

 با ارتباط در را سووهم بیشووترین و اندگرفته قرار مسووتقیم چهارم تاثیرگذاری تا اول رتبه در ترتیب به مسووکن، بازسووازی

 در بومی مصوالح از اسوتفاده ترویج ،(9)شوکل راسوت سومت قسومت در. اندداشوته روسوتایی کالبدی تحوالت مسوئله
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سکونی واحدهای سکونی واحدهای برخورداری برای سنتی، تالش معماری الگوهای و م ستای م سمی، سند از رو   ر

سته ساماندهی ستا ارزش با و کهن ه سهیل و سکونت با رابطه در رو ستفاده تولید، ت سکن وام از ا سازی برای م  و نو

 وابسووتگی ماتریس حسووب اند. برگرفته قرار غیرمسووتقیم چهارم تاثیرگذار تا اول رتبه در ترتیب مسووکن به بازسووازی

ستقیم ستقیم و م  و زیبا و جدید هایمعماری با هاساختمان افزایش هایشاخص که گفت توانمی ،(10)شکل در غیرم

صالح و بنا ساخت نحوه هماهنگی ستفاده مورد ساختمانی م  فرهنگی، هایارزش احیای و حفاظت اطراف، محیط با ا

ضایی، -کالبدی تاریخی، ستایی، منظر و معماری ف سان نظارت رو ستا در ناظر مهند ساکن ساخت بر رو  یا و جدید م

 مسئله با ارتباط در را سهم بیشترین و اندگرفته قرار مستقیم وابستگی سوم تا اول رتبه در ترتیب به قدیم، مساکن مرمت

 نظارت هایشاخص که گفت توانمی متغیرهای ،(10)شکل راست سمت قسمت در. اندداشته کالبدی توسعه تحوالت

 و جدید هایمعماری با هاساختمان افزایش قدیم، مساکن مرمت یا و جدید مساکن ساخت بر روستا در ناظر مهندسان

 هایارزش احیای و حفاظت اطراف، محیط با اسووتفاده مورد سوواختمانی مصووالح و بنا سوواخت نحوه هماهنگی و زیبا

ستگی سوم تا اول رتبه در ترتیب به روستایی منظر و معماری فضایی، -کالبدی تاریخی، فرهنگی، ستقیم واب  قرار غیرم

 اند.گرفته

  

بندی متغیرها بر اساس میزان تاثیر . طبقه9شکل 

 مستقیم)سمت چپ( و غیرمستقیم)سمت راست(
 1399های پژوهش،:یافتهمنبع

 یوابستگ زانیم اساس بر رهایمتغ یبندطبقه. 10شکل

 (راست)سمت میرمستقیغ و( چپ)سمت میمستق
 1399پژوهش، یهاافتهی:منبع

 

 های روستایی. عوامل کلیدی بافت کالبدی و مساکن کلیدی موثر بر تحوالت کالبدی در سکونتگاه8جدول

 تاثیرگذاری غیرمستقیم تاثیرگذاری مستقیم رتبه

 الگوهای و مسکونی واحدهای در بومی مصالح از استفاده ترویج 1

 سنتی معماری

 الگوهای و مسکونی واحدهای در بومی مصالح از استفاده ترویج

 سنتی معماری

 رسمی سند از روستای مسکونی واحدهای برخورداری برای تالش رسمی سند از روستای مسکونی واحدهای برخورداری برای تالش 2

 تولید و سکونت با رابطه در روستا ارزش با و کهن هسته ساماندهی تولید و سکونت با رابطه در روستا ارزش با و کهن هسته ساماندهی 3

 مسکن بازسازی و نوسازی برای مسکن وام از استفاده تسهیل مسکن بازسازی و نوسازی برای مسکن وام از استفاده تسهیل 4

 1399پژوهش، یهاافتهی:منبع
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 (عنابستانی و نظری ...)های کلیدی اثرگذاری عملکردتحلیل پیشران

 

 های کلیدی شبکه معابر موثر بر تحوالت کالبدی در سکونتگاه های روستاییپیشران

شکل ستقیم  شه پراکندگی خروجی تاثیرات م شاهده می a)11همانطور که در نق ست( م عامل  10شود، سمت را

گیری تحوالت کالبدی در سکونتگاه های روستایی در روستاهای مورد کلیدی شاخص شبکه معابر اثرگذار بر شکل

 شود. آباد کتول دیده میمطالعه شهرستان علی

 

 های روستاییگیری تحوالت کالبدی در سکونتگاهموثر بر شکل شبکه معابرکلیدی عوامل  میرمستقیغو  میمستق یاثرگذار تیوضع لیتحل. 9جدول

 های مربوطهشاخص نوع متغیر

 هاکوچه ها،-خیابان ایجاد راستای در (، بسترسازی1روستا ) درون عمومی معابر وضعیت بهبود و بهسازی برای تالش متغیرهای تاثیرگذار

 (3معابر ) سطح در مسکونی هایواحد نشینیعقب وضعیت و مشکالت به (، رسیدگی2روستا ) در جدید میادین و

 (7روستا ) معابر سطح در خطرناک و شکسته دیوارهای و بناها از خطر رفع  متغیرهای تاثیرپذیر

 مصوبات اساس بر معابر در واقع هایچاله و هاچاه (، تسطیح5اصلی ) معابر شیب و پوشش سازیکف وضعیت بهبود متغیرهای مستقل

 سطح در هاوکوچه هاخیابان گذارینام برای (، تالش9روستا ) معابر کنار درختکاری و سبز فضای (، ایجاد8شورا )

 (10روستا )

 - متغیرهای دووجهی

  - متغیرهای ریسک

 (.6فرعی ) و اصلی معابر در روشنایی وضعیت بهبود (،4اصلی ) معابر عرض وضعیت بهبود و افزایش برای تالش متغیرهای هدف

 

  
گیری تحوالت سمت چپ( عوامل شبکه معابرموثر بر شکل bسمت راست( و غیرمستقیم) a. نقشه وضعیت اثرگذاری مستقیم)11شکل

 1399: یافته های پژوهش، منبع کالبدی در سکونتگاه های روستایی

 

های ( به توانMicmacگذارند توسووط مدل معادالت سوواختاری )تک عوامل بر یکدیگر میمقدار تاثیری که تک

دهد. بر اسووواس نتایج تاثیرگذاری را تشوووکیل میمختلف رسووویده اسوووت که مجموع آنها مقدارکمی تاثیرپذیری یا 

شران a)12شکل ست(، نیروهای پی های کلیدی به لحاظ تاثیرگذاری به صورت زیر قابل ارائه خواهد بود. در سمت را

 روستا درون عمومی معابر وضعیت بهبود و بهسازی برای تالش شاخص برای شده بررسی متغیر 10به توجه راستا، بااین

شینی-عقب وضعیت و مشکالت به رسیدگی ،(21) سترسازی ،(20) معابر سطح در مسکونی واحدهای ن ستای در ب  را

 دارای و شوووده محاسوووبه سوووتونی ارزش باالترین ترتیب به ،(19) روسوووتا در جدید میادین و هاکوچه ها،خیابان ایجاد
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ندبوده متغیرها دیگر از تاثیرگذاری میزان بیشوووترین  و پایین تاثیرپذیری متغیرها، این ویژگی مهمترین عبارتی، به. ا

و... رسانده  5، 4، 3، 2های افزار این متغیرها را به تواندر تاثیر غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر، نرم .باالست تاثیرگذاری

 شود. و بر این اساس، اثرات مربوطه سنجیده می

 

  
 سمت چپ( بین متغیرها)تاثیرات بسیار ضعیف تا بسیار قوی( bسمت راست( و غیرمستقیم) a. نقشه روابط مستقیم)12شکل

 1399: یافته های پژوهش،منبع

 

 به رسووویدگی ،(6932) روسوووتا درون عمومی معابر وضوووعیت بهبود و بهسوووازی برای در این میان متغیرهای تالش

 و اصلی معابر در روشنایی وضعیت بهبود ،(6656) معابر سطح در مسکونی هایواحد نشینیعقب وضعیت و مشکالت

 افزایش برای تالش ،(6369) روستا در جدید میادین و هاکوچه ها،خیابان ایجاد راستای در بسترسازی ،(6422) فرعی

 روسوتا اصولی معابر شویب و پوشوش سوازیکف وضوعیت بهبود ،(6362) روسوتا اصولی معابر عرض وضوعیت بهبود و

سطیح ،(6052) ساس بر معابر در واقع هایچاله و ها¬چاه ت صوبات ا شترین دارای ترتیب به( 6052) شورا م  ارزش بی

اند، دارای بیشترین ارزش ستونی محاسبه بوده متغیرها دیگر از تاثیرپذیری میزان بیشترین دارای و شده محاسبه ستونی

 سمت چپ(. b)12شکل اندشده و دارای بیشترین میزان تاثیرپذیری از دیگر متغیرها بوده

 برای های تالشتوان گفت که شوواخص(، می13بر حسووب ماتریس تاثیرگذاری مسووتقیم و غیرمسووتقیم در شووکل)

 مسکونی هایواحد نشینیعقب وضعیت و مشکالت به روستا، رسیدگی درون عمومی معابر وضعیت بهبود و بهسازی

 سووووم تا اول رتبه در ترتیب به  جدید میادین و هاکوچه ها،خیابان ایجاد راسوووتای در معابر، بسوووترسوووازی سوووطح در

اند. در های روستایی داشتهو بیشترین سهم را در ارتباط با توسعه کالبدی سکونتگاه .اندگرفته قرار مستقیم تاثیرگذاری

 روستا، رسیدگی درون عمومی معابر وضعیت بهبود و بهسازی برای (، متغیرهای تالش13قسمت سمت راست شکل)

 هاکوچه ها،خیابان ایجاد راستای در معابر، بسترسازی سطح در مسکونی هایواحد نشینیعقب وضعیت و مشکالت به

اند. بر حسووب ماتریس وابسووتگی مسووتقیم و در رتبه اول تا سوووم تاثیرگذاری غیرمسووتقیم قرار گرفته ،جدید میادین و

 وضعیت بهبود روستا، اصلی معابر عرض وضعیت بهبود و افزایش برای تالش های(، شاخص14غیرمستقیم در شکل)
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 (عنابستانی و نظری ...)های کلیدی اثرگذاری عملکردتحلیل پیشران

 

 در ترتیب به روستا، معابر سطح در خطرناک و شکسته دیوارهای و بناها از خطر رفع فرعی، و اصلی معابر در روشنایی

ستگی سوم تا اول رتبه ستقیم واب سمت در. اندگرفته قرار م ست سمت ق  هایشاخص که گفت توانمی ،(14)شکل را

ضعیت بهبود و افزایش برای تالش صلی معابر عرض و ستا، ا ضعیت بهبود رو شنایی و صلی معابر در رو  رفع فرعی، و ا

 قرار مستقیم وابستگی سوم تا اول رتبه در ترتیب به روستا، معابر سطح در خطرناک و شکسته دیوارهای و بناها از خطر

 .اندگرفته

 

 
 

 
میزان تاثیر . طبقه بندی متغیرها بر اساس 13شکل 

 مستقیم)سمت چپ( و غیرمستقیم)سمت راست(
 1399:یافته های پژوهش،منبع

 
 یوابستگ زانیم اساس بر رهایمتغ یبند طبقه. 14شکل

 (راست)سمت میرمستقیغ و( چپ)سمت میمستق
 1399پژوهش، یها افتهی:منبع

 
 

 های روستاییسکونتگاهگیری تحوالت کالبدی در . عوامل کلیدی شبکه معابر موثر بر شکل12جدول

 تاثیرگذاری غیرمستقیم تاثیرگذاری مستقیم رتبه

 روستا درون عمومی معابر وضعیت بهبود و بهسازی برای تالش روستا درون عمومی معابر وضعیت بهبود و بهسازی برای تالش 1

 در مسکونی هایواحد نشینیعقب وضعیت و مشکالت به رسیدگی 2

 معابر سطح

 مسکونی هایواحد نشینیعقب وضعیت و مشکالت به رسیدگی

 معابر سطح در

 جدید میادین و هاکوچه ها،خیابان ایجاد راستای در بسترسازی جدید میادین و هاکوچه ها،خیابان ایجاد راستای در بسترسازی 3

 

 گیرینتیجه
تاثیرگذار)مستقیم و غیرمستقیم( هر یک از ها و استخراج عوامل کلیدی در مجموع پس از بررسی یکایک شاخص

-تحوالت کالبدی سکونتگاهگیری ( تمامی عوامل کلیدی تاثیرگذار)مستقیم و غیرمستقیم( بر شکل12ها، درجدول)آن

 ارایه شده است.  نظام کاربری اراضی و خدمات، بافت کالبدی و مساکن، شبکه معابردر سه شاخص:  های روستایی

 داخل در خالی اراضی از استفاده و اراضی تملک برای تالش هایشاخص عوامل: خدمات و اراضی کاربری نظام

 دامی واحدهای و تولیدی هایکارگاه استقرار برای تالش روستا، بافت گسترش و توسعه جهت فیزیکی بافت محدوده
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 و آموزشی فضاهای و تاسیسات بهبود و افزایش روستا، در زیربنایی تاسیسات به دسترسی وضعیت بهبود باغی، و

 فیزیکی بافت محدوده داخل در خالی اراضی از استفاده و اراضی تملک برای تالش و فرهنگی، دارای تاثیرگذاری

 بهبود و افزایش باغی، و دامی واحدهای و تولیدی هایکارگاه استقرار برای تالش روستا، بافت گسترش و توسعه جهت

 تاثیرگذاری روستا، دارای در زیربنایی تاسیسات به دسترسی وضعیت بهبود فرهنگی، و آموزشی فضاهای و تاسیسات

 .باشندمی غیرمستقیم

ساکن و کالبدی بافت ستفاده ترویجعوامل:  م صالح از ا سکونی واحدهای در بومی م  سنتی معماری الگوهای و م

 رابطه در روستا ارزش با و کهن هسته ساماندهی رسمی، سند از روستای مسکونی واحدهای برای  برخورداری تالش

 مستقیم و عوامل دارای تاثیرگذاری مسکن، بازسازی و نوسازی برای مسکن وام از استفاده تسهیل تولید و سکونت با

 مسوواکن سووازیمقاوم و بهسووازی برای تالش تولید، و سووکونت با رابطه در روسووتا ارزش با و کهن هسووته سوواماندهی

ستایی  و بنا ساخت نحوه هماهنگی و زیبا و جدید هایمعماری با هاساختمان افزایش محیطی، مخاطرات مقابل در رو

 مسکن، دارای بازسازی و نوسازی برای مسکن وام از استفاده اطراف، تسهیل محیط با استفاده مورد ساختمانی مصالح

 باشند.می غیرمستقیم تاثیرگذاری

 و مشووکالت به رسوویدگی روسووتا، درون عمومی معابر وضووعیت بهبود و بهسووازی برای عوامل تالشمعابر  شووبکه

ضعیت شینیعقب و سکونی هایکواحد ن سازی معابر، سطح در م ستر ستای در ب  میادین و هاکوچه ها،خیابان ایجاد را

 به رسوویدگی روسووتا، درون عمومی معابر وضووعیت بهبود و بهسووازی برای مسووتقیم، تالش دارای تاثیرگذاری جدید

 تالش عوامل متغیرهای و مستقیم دارای تاثیرگذار معابر، سطح در مسکونی هایواحد نشینیعقب وضعیت و مشکالت

سازی برای ضعیت بهبود و به ستا، درون عمومی معابر و سیدگی رو شکالت به ر ضعیت و م شینیعقب و  هایواحد ن

 غیرمستقیم دارای تاثیرگذاری جدید میادین و هاکوچه ها،خیابان ایجاد راستای در بسترسازی معابر، سطح در مسکونی

 .باشندمی

های روستایی گیری تحوالت کالبدی در سکونتگاههای کلیدی نهایی تاثیرگذار)مستقیم و غیرمستقیم( بر شکل. پیشران13جدول 

 ها بر اساس مدل تحلیل ساختاریناشی از فعالیت دهیاری
اثرگذاری  پیشران ردیف

 مستقیم

اثرگذاری 

 یمغیرمستق

 فیزیکی بافت محدوده داخل در خالی اراضی از استفاده و اراضی تملک برای تالش 1

 روستا بافت گسترش و توسعه جهت

4+ 1609+ 

 +1608 +4 باغی و دامی واحدهای و تولیدی هایکارگاه استقرار برای تالش 2

 +810 +2 روستا در زیربنایی تاسیسات به دسترسی وضعیت بهبود 3

 +869 +2 فرهنگی و آموزشی فضاهای و تاسیسات بهبود و افزایش 4

 +1224 +3 سنتی معماری الگوهای و مسکونی واحدهای در بومی مصالح از استفاده ترویج 5

 +310 +1 رسمی سند از روستای مسکونی واحدهای برخورداری برای تالش 6

 +832 +2 تولید و سکونت با رابطه در روستا ارزش با و کهن هسته ساماندهی 7

 +441 +1 مسکن بازسازی و نوسازی برای مسکن وام از استفاده تسهیل 8

 +838 +3 روستا درون عمومی معابر وضعیت بهبود و بهسازی برای تالش 9

 +547 +2 معابر سطح در مسکونی هایواحد نشینیعقب وضعیت و مشکالت به رسیدگی 10

 +317 +1 جدید میادین و هاکوچه ها،خیابان ایجاد راستای در بسترسازی 11
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 (عنابستانی و نظری ...)های کلیدی اثرگذاری عملکردتحلیل پیشران

 

سه جهت به ضر تحقیق مقای شته مطالعات با حا سبکرمی و ریاحی مطالعه به گذ  عملکرد ارزیابی عنوان با 1392، ن

( جهرم شووهرسووتان -کردیان بخش: موردی مطالعه) روسووتایی هایسووکونتگاه فضووایی -کالبدی درتوسووعه هادهیاری

شاره توانیم ضایی-کالبدی توسعه در هادهیاری عملکرد اثرات آن در که کرد ا  و قرارگرفته موردسنجش روستاها ف

 یهاسکونتگاه فضایی -کالبدی توسعه در اجرایی مدیران عنوانبه هادهیاری عملکرد میزان چه به که شودمی مشخص

 در آن نقش و محلی مدیریت عنوان با ،1395 بهرامی و قنبری تحقیق در است، شدهپرداخته.است بوده موفق روستایی

 کارآمد و مؤثر نقش حاصوول، نتایج طبق ،(چناران شووهرسووتان: موردمطالعه) روسووتایی هایسووکونتگاه کالبدی توسووعة

 ارزیابی ،1397 همکاران و حسنلو پژوهش به ادامه در. است کرده تأیید را روستایی کالبدی توسعة در محلی مدیریت

 که کرد اشاره توانمی( طارم شهرستان) دستجرده دهستان: موردی مطالعة روستاها پایداری در روستایی مدیریت نقش

 روسوووتایی توسوووعة پایداری در روسوووتایی مدیریت اثرات بررسوووی به محلی مردم نظر از اسوووتفاده با پژوهش این در

 بوده کالبدی -فضایی بعد زمینة در محلی مدیران عملکرد بیشترین که داد نشان پژوهش هاییافته و است شدهپرداخته

 روستایی هایسکونتگاه کالبدی تحوالت بر روستایی مدیریت اثرگذاری نگریآینده به حاضر مقاله کهیدرحال است؛

 هویت دادن دسووت از درحال ما روسووتاهای که موضوووع این به باتوجه پردازد،می موردمطالعه منطقه در 1410افق در

 شووهری زندگی هایشوویوه از برداری الگو اثر در زیادی امرسوورعت این و باشووندمی کالبدی و فرهنگی لحاظ به خود

شته ست دا ستایی هایسکونتگاه تغییرات شاهد هرروزه و ا  هایبرداریکپی شکل به خود سنتی و بومی حالت از رو

شیم؛ می شهری ستایی مدیران عنوانبه دهیاران میان این در با سزایی نقش توانندمی رو ستاها کالبدی تحوالت در ب  رو

 این .باشند داشته مختلف مناطق بومی بافرهنگ جهتهم و مردم واقعی نیازهای راستای در و صحیح صورتبه همآن

های روسووتایی با توجه به توسووعه فیزیکی و بافت کالبد با در نظر تحوالت کالبدی سووکونتگاه که اسووت شوورایطی در

 در یبوم مصووالح از اسووتفاده جیترو وهای تولیدی و دامی گرفتن نیاز اقتصووادی و اجتماعی سووبب گسووترش کارگاه

تواند شده و دسترسی به فضاهای آموزشی و فرهنگی را مهیا کند و می ،یسنت یمعمار یالگوها و یمسکون یواحدها

تحوالت  ٔ  نهیدرزمسووبب توسووعه کالبدی پایدار روسووتایی شووود. با توجه به نتایج پژوهش و مطالعه صووورت گرفته 

 شود:ی پیشنهادات زیر ارائه میراشهریپ هایسکونتگاهکالبدی 

 یکالبد یزریبرنامه ندیفرآ در یبوم ییروستا زانریبرنامه و یمحل نیمتخصص از یرگیبهره. 

 یکیزیف بافت مندنظام و مناسووب گسووترش و رشوود بر نظارت و یکشوواورز مزارع ژهیوبه یاراضوو یکاربر حفظ زومل 

 .باشدیم یکشاورز ییروستا مردمان یاصل شتیمع که مهم نکته نیا به توجه لزوم ییروستا هایسکونتگاه

 ساز تیفعال تداوم سکن بهبود و سازیمقاوم ،یبه ستا م ضا توانیم که یاگونهبه ،ییرو  فراهم سکونت یبرا امن ییف

 آورد.
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