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هاي روستایی با رویکرد توسعه پایدارتوسعه کالبدي سکونتگاه  
)راهبردها ها،نظریه مفاهیم،(  

  
  **نقويمحمدرضا */  مهدي پورطاهري        

  18/07/1390                                                                                                                                                  :تاریخ دریافت مقاله
  11/10/1390                                                                                                                                                  :تاریخ پذیرش مقاله

  چکیده
اي از استقرار و معیشت انسان و جلوه بارزي از حیات اقتصادي و اجتماعی است که با نظامی کم و بیش پایدار در روستانشینی شکل ویژه

اي منطقه و سیاسی در مقیاس محلی، اجتماعی اي توسعه اقتصادي،نقش و جایگاه روستاها در فراینده .طی قرون متمادي دوام یافته است
بیکاري و غیره موجب توجه  رشدسریع جمعیت، نابرابري فزاینده، ملی و بین المللی و پیامدهاي توسعه نیافتگی مناطق روستایی چون فقر،

هاي روستایی ریزي کالبدي سکونتگاهه به برنامهدر سالهاي اخیر توج .جدي به توسعه  روستایی و تقدم آن بر توسعه شهري گردیده است
بر . منظور یافتن مطلوب ترین وضعیت سازگاري بین فضا و جامعه، در دستور کار سازمانها و نهادهاي توسعه روستایی قرار گرفته استبه

اي روستایی انجام گرفته، مورد ههمنظور ساماندهی و بهسازي محیط کالبدي سکونتگاهاي منسجم و منظمی که بهاین اساس تمامی فعالیت
کوشند هاي روستایی فراهم آورند و میتا بستر مناسبی براي توسعه کالبدي سکونتگاه ها می کوشندآن. توجه برنامه ریزان واقع شده است

ه جانبه و پایـدار  نقاط قوت و ضعف و امکانات توسعه هم چالشها، شناسایی فرصتها، تا رویکردي مناسب براي توسعه مناطق روستایی،
  .هاي خود قرار دهندکید بر توسعه کالبدي در برنامهأهاي روستایی و نیز رویکردهاي و سیاستهاي توسعه روستایی با تکالبدي در عرصه

که گردآوري اطالعات مورد نیاز به شیوه اسـنادي  تحلیلی است  -صورت توصیفیروش مطالعه  به. این مقاله یک پژوهش کاربردي است
کارکردي  مناطق روستایی، همچنـان   -دست آمده از تحقیق بیانگر این است که با توجه به مشکالت ساختارينتیجه به .جام شده استان

چـرا کـه   اجتماعی و محیطی بدون در نظر گرفتن رویکردهاي توسعه پایدار بـوده   هاي روستایی در بخشهاي اقتصادي،توسعه سکونتگاه
ی نظیر فقر، نابرابري درآمدي، مهاجرتهاي روستایی و تخلیه روستاها ، غفلت یدت و ضعف متفاوت با چالشهاهاي روستایی با شسکونتگاه

توان دریافت که ارتباط بین رویکردهاي و می رو هستندهاي روستایی روبهاز مدیریت کالبدي و فضایی  و آسیب پذیري باالي سکونتگاه
  .پایدار و توسعه کالبدي بسیار کم رنگ است

  .توسعه پایدار توسعه روستایی، توسعه کالبدي، ها،سکونتگاه توسعه، :واژگان کلیدي
  

    .دانشگاه تربیت مدرسریزي روستایی و برنامه استادیارگروه جغرافیا *
    m.naghavy@gmail.com .ریزي روستایی دانشگاه تربیت مدرسافیا و برنامهدانش آموخته جغر ،مدرس دانشگاه **
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  مقدمه 
  

در اکثـر  . مفهوم توسـعه در فراینـد رشـد نهفتـه اسـت     
ــه      ــتایی رابط ــعه روس ــان، توس ــرفته جه ــورهاي پیش کش

 تنگاتنگی با فرایندهاي ساختاري نظیـر فراینـد اقتصـادي،   
سـت محیطـی   مـدیریتی و زی  فرهنگی، سیاسی، اجتماعی،

ــعه   .)Herrmann.Osinski.1999:95( دارد ــد و توس رش
جوامع انسانی بـر حسـب زمـان و مکـان و بـا توجـه بـه        
  زیســـت و فعالیـــت بخشـــی در فضـــاهاي روســـتایی،  

ریزي روستایی  و توسعه روستایی مفهوم و مصداق برنامه
ـ  اساساً حوزه .کندپیدا می عنـوان قاعـده   ههاي روسـتایی ب

الیت ملی نقش اساسی در توسـعه ایفـا   نظام سکونت و فع
چرا که توسعه پایدار سرزمین در گـرو پایـداري    می کنند

عنـوان زیـر نظـام تشـکیل دهنـده نظـام       هنظام روستایی ب
سـرزمین اسـت و پایـداري فضـاهاي روسـتایی در ابعــاد      

اي و ملـی  ثري در توسعه منطقهؤمختلف می تواند نقش م
کنش مـردم در نـواحی   پرا ).2:1387رضوانی،( داشته باشد

روستایی از اشکال اولیه پـراکنش در قـرن حاضـر اسـت     
گستردگی زندگی شهري  و تمایل به شهرگرایی و تمرکز 
سرمایه در شهر ها و غیره زمینه بـی تـوجهی  بـه منـاطق     

ــه   ــود بـ ــا خـ ــتایی را بـ ــته روسـ ــراه داشـ ــت همـ  اسـ
)Patrick.2008:458(.  

ه آرامـی  مطالعات روستایی پس از جنگ دوم جهانی ب 
 1960و  1950در دهــه  .بــا توســعه اجتمــاعی آغــاز شــد

توسعه روستایی به معنی رشد بیشتر بوده و فقرا چشم بـه  
بهرمندي از رشد سریع همه جانبه باال به پـایین داشـتند و   

فقـرا موقتـاً بـه منـافع رشـد سـریع        1960در اواخر دهـه  
ــادي از      ــداد زیـ ــی تعـ ــد، ولـ ــدا کردنـ ــی پیـ   دسترسـ

بردند و در نتیجه فاصله زیادي بـین فقـرا و   ها سودي نآن
بانک جهـانی توسـعه   1975در سال . ثروتمندان ایجاد شد

ریزي شده در جهـت  عنوان استراتژي برنامهروستایی را به

ــر    ــاي فقی ــاعی گروهه ــادي و اجتم ــدگی اقتص ــود زن بهب
یعنی تعمـیم منـافع توسـعه جهـت فقیرتـرین       روستائیان،

معیشـتی در نــواحی   کسـانی کـه بـه دنبــال یـک زنـدگی     
هاي روستایی هستند تعریف نمود و بیان داشت که برنامه

اي هـر کشـور   هاي توسعهتوسعه روستایی جزئی از برنامه
است و براي دگرگون سازي ساخت اجتماعی و اقتصادي 

ایـن برنامـه هـا توسـط     . جامعه روستایی ایجاد شده است
   جـرا هـا در منـاطق روسـتایی ا   و کـارگزاران آن  هـا دولت

شود و در کشورهاي در حـال توسـعه ، دولـت نقـش     می
اساسی در ایجاد ساخت جامعه  به منظـور همـاهنگی بـا    

 پــاپلی،( دارد اهــداف سیاســی و اقتصــادي آن بــه عهــده
در سالهاي اخیر توسـعه روسـتایی    .) 51:1386 ابراهیمی،

تغییرات مهمی را پشت سر گذارده و عمدتاً به معناي اعم 
توسعه پایدار و بـا دیـدگاه سـرزمینی بـوده     خود در قالب 

در دیدگاه سرزمینی که در مناطق روسـتایی اغلـب   . است
  تحت عنوان سیاستهاي توسعه یکپارچه روستایی شـناخته  

شود به همه بخشهاي اقتصادي و اجتماعی بـر اسـاس   می
بهره برداري از توانهـاي محلـی توجـه شـده و همچنـین      

و نهادهـاي دولتـی     مشارکت میان سازمانهاي خصوصـی  
در این راستا تجربیات . در تمام عرصه به چشم می خورد

بسیاري از کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه جهان 
ریـزي توسـعه کالبـدي منـاطق     نشان می دهد کـه برنامـه  

روستایی عمدتاً با رویکـرد سـرزمینی و در بسـتر توسـعه      
ــه انجــام مــی ــدا پایــدار ب ــد ابعــاد پای   ري در رســد و پیون

ریزي توسعه پایدار مناطق روستایی یک مسئله مهم برنامه
است و از آنجا کـه محـیط کالبـدي بسـتر مناسـبی بـراي       
توسعه پایدار فراهم می آورد، اتخاذ یک رویکرد نظام مند 

ریـزي کالبـدي بـا در نظـر گـرفتن رویکردهـاي       در برنامه
                 حفاظـت گرایـی و جامعـه گرایـی مطـابق       محیط گرایی،

  است امري حیاتی 1تصویر
                 ).28،1390:بدري افتخاري، پورطاهري،(
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ــه از لحــاظ اقتصــادي در عرصــه    ــتایی ک ــاطق روس من
ساختاري و کارکردي در سطح باالتري قرار دارند همواره 

هاي نوین توسعه، زمینـه بهبـودي شـرایط    با پذیرش شیوه
هــاي خــود را از طریــق رویکردهــاي کالبــدي ســکونتگاه

ها بـا بافـت   بیرونی و تغییر در الگوهاي قدیمی سکونتگاه
که  سازند،می هاي پویا آشکاردجدید و پیوند آن با رویکر

ــویر ــی     2تصـ ــی و بیرونـ ــاي درونـ ــد رویکردهـ   پیونـ
ثیر گـذار توسـعه   أهاي روستایی بر فرایندهاي تسکونتگاه

  Shortall.200). : (34دهدپایدار روستایی را نشان می
  

  فرضیه و روش تحقیق
 

ـ  به توجه با  و نظـري  هـاي روش گسـترده  کـارگیري هب
   همواره سعی بر آن است جغرافیایی، مطالعات در تجربی

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  با سپس و موضوع نظري هاي چهارچوب بررسی با که

 نتـایج،  ترسـیم  و مشـاهدات  تحلیـل  و تجربـی  مشـاهده 
 قـرار  قضـاوت  مـورد  تحقیـق  فرضیه تینادرس یا درستی

 درباره اندیشمندانه گمان و حدس از عبارت فرضیه .گیرد
 کـه  متغیرها و اشیا ها،بین پدیده روابط چگونگی ماهیت،
 راه تـرین محتمـل  و تـرین  نزدیک تشخیص در را محقق
بـا   ).63:1387لطفـی، ( نمایدمی کمک مجهول کشف براي
رضیه تحقیـق بـه دنبـال    محققان در ف فوق موارد به توجه

-اند که آیا بین توسعه کالبـدي سـکونتگاه  الؤپاسخ این س
هــاي روســتایی و رویکردهــاي توســعه پایــدار ارتبــاطی  

روش  ایـن مقالـه یـک پـژوهش کـاربردي اسـت،       است؟
کـه گـردآوري   تحلیلی اسـت   -صورت توصیفیهمطالعه ب

  .اطالعات مورد نیاز به شیوه اسنادي انجام شده است
  

 زمین
         

 
 

 زمین 
  
 

 
 توسعه محیطی
 

 
 توسعه اقتصادي

 
  

 توسعه اجتماعی

 حداکثر منافع
 گسترش بازار
 حداقل هزینه
 
 جامعه گرایی

 
 حفاظت گرایی

 رضایتمندي از نیازها
 افزایش خوداتکایی

حفاظت و مل ظرفیت تح
کاهش  منابع بازیافت
 محیط گرایی ضایعات

  .ریزي کالبديمند در برنامهرویکردهاي نظام .1ت
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  مبانی نظري
ــدي  برنامــه ریــزي در منــاطق روســتایی و توســعه کالب
هاي روسـتایی نیازمنـد توجـه بـه رویکردهـاي      سکونتگاه

ــت   ــاطق اس ــن من ــایی در ای ــاختاري و فض ــت . س   سیاس
ریزان روسـتایی بایـد در جهتـی باشـد کـه توسـعه       برنامه

  باشد هاپایدارروستایی اساس فعالیت
  (Ramniceanu.Ackrill.2007:417).  ــه ــک برنامـ یـ

اي توسعه روستایی باید در بر گیرنـده فراینـدهاي توسـعه   
سیاســی، فرهنگــی،  اجتمــاعی، نظیــر توســعه اقتصــادي ،

 باشــد محیطــی و توســعه مشــارکتی در ســطح روســتاها 
Shucksmith.2000:2)(.   با گسترش شهرگرایی،روسـتاها

ش این دگرگونیها بـی  .انداي یافتههاي پردامنهنیز دگرگونی
از هر چیز با فرایند گسترش شهرگرایی و رشد بـی رویـه   

هــاي شــهرها از یــک ســو و کــاهش اهمیــت ســکونتگاه 
کاهش جمعیت . روستایی از سوي دیگرهمگام بوده است

اسـتفاده   روستایی، رها شدن بسیاري از زمینهـاي زراعـی،  
پایین آمـدن سـطح زنـدگی     غیر زراعی از زمینهاي بارور،

  امناسب خدمات عمومی و رفاهی در روستائیان و ارائه ن
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

افزایش  هاي روستایی نسبت به مراکز شهري،سکونتگاه
نابرابري شهر و روستا و اختالف طبقاتی ایـن دگرگونیهـا   

درکشـورهاي  ). 30:1388 سـعیدي، ( را سبب شـده اسـت  
ریزي روستایی وجود جهان سوم دو شیوه  متفاوت برنامه

نـام بهبـود و اصـالح و دوم، شـیوه      هدارد که یک شیوه بـ 
هاي توسعه روستایی جزئی برنامه. باشدسازي میدگرگون
شمار می روند کـه بـراي   هاي توسعه هر کشور بهاز برنامه
اقتصـادي جامعـه    سازي سازي ساخت اجتماعی،دگرگون

ــه ــیروســتایی ب ــار م ــدک ــا،( رون توســعه  ).67:1387ازکی
فـزایش  ا ،پایـداري سـبب  عنوان یک استراتژي روستایی به

، افـزایش  استانداردهاي زنـدگی و بهبـود کیفیـت زنـدگی    
 و کــاالعرضــه  صــنایع مــرتبط بــا تولیــدات کشــاورزي، 

ــزایش  فــراهم آوردن  ،خــدمات ــراي اف وســایل رفــاهی ب
 هاي توسـعه، ی، مشارکت مردمی در برنامهاستاندارد زندگ

و فـراهم  نفـس  هاعتمـاد بـ  ی،حس کرامت انسـان به  ارزش
رشد محصوالت زراعـی  شرایط محیطی در جهت  آوردن
هاي بـی رویـه   کاهش فقر و جلوگیري از مهاجرت ،بیشتر

عمومیـت   .)Jagadeesh,2006:21( باشـد مـی  به شـهرها 
یافتن این بحث عمدتاً به دلیل شکست راهبردهـاي رشـد   

 
ییتوسعه پایدار روستا  

 رویکردهاي اقتصادي

ریزي روستاییتغییر ساختاري نظام برنامه  

 روابط شهر و روستا

 رویکردهاي محیطی

 رویکردهاي اجتماعی

هاي وسکونتگاه توسعه کاربري اراضی
 روستایی

 محافظت از چشم انداز

 محافظت از زمین کشاورزي

هاي روستاییسکونتگاه  

 رویکردهاي مشارکتی

.ثیر گذار توسعه روستاییأهاي روستایی بر فرایندهاي تسکونتگاه )درونی و بیرونی
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و تکنوکراتیک دهه پنجاه و شصت در بیشـتر کشـورهاي   
از  ). 30:1386فـاري، غ ازکیـا، ( در حال توسعه بوده است

آن دهه به بعد رویکردهـایی در زمینـه توسـعه روسـتایی     
  :اندمطرح شده که به چهار دسته تقسیم شده

 .3رویکردهـاي اجتمـاعی    .2رویکردهاي اقتصادي  .1 
  . رویکردهاي جامع .4فضایی  رویکردهاي کالبدي ،

کالبدي است که  یکی از این رویکردها رویکرد فضایی،
هـاي  ویـژه در زمینـه  هریزي توسعه بـ کانی برنامهبر ابعاد م
توزیـع و سلسـله    مقیـاس و انـدازه،   یابی،فاصله موقعیت،
هاي جغرافیـایی  با توجه به اینکه پدیده. کید داردأمراتب ت

ــتند   ــد هس ــوا و کالب ــد محت ــان   داراي دو بع ــوا، هم محت
هـاي  خصوصیات اقتصادي و اجتماعی و کالبـد، ویژگـی  

  ).92:1387رضوانی،(باشدکالبدي می - فضایی
  

  هاي توسعه کالبديضرورتها و الزامات تدوین سیاست
یکی از معضالتی که امروزه دامنگیر جهان شده بحـران  

یـک زخـم    عنوان یک مشکل اجتمـاعی، به فقر .فقر است
عمیـق و نفوذپــذیري اســت کــه ســطوح پــایین پایــداري  
درآمدي اعضـاي جامعـه را در بـر گرفتـه اسـت و عـدم       

سی بـه خـدماتی ماننـد آمـوزش و پرورش،کیفیـت      دستر
مراقبتهاي بهداشتی، بازار، عـدم توانـایی تصـمیم     زندگی،

گیري، عـدم وجـود امکانـات عمـومی آب، بـرق، تلفـن،       
 جاده، حمل و نقل و بحرانهاي زیسـت محیطـی از مـوارد   

منظـور  بـه . ) Pitamber,2003:24(شوند می آن محسوب
سیار مهـم وجـود دارد   شناسایی دقیق فقر چهار شاخص ب

  .نشان داده شده است 3تصویرکه در 
امروزه دیگر فقر مختص یک ناحیه یا منطقه نیسـت در  
اکثر کشورهاي در حال توسعه و حتی در کشورهاي مرفه 

این موضوع عینیت پیدا نموده است و یکی از این منـاطق   
هـاي  رغـم فعالیـت  بـه  .ثیر، نواحی روستایی استأتحت ت

ر ساختی در کشورهاي  در حال توسعه هنوز سازنده و زی

فقر در نواحی روستایی در جایگاه خود باقی مانده اسـت  
ثیر أاي بـر نیازهـاي سـاکنان روسـتاها تـ     و همچون چرخه

در حال حاضر دیگـر کشـورهاي در حـال    . گذاشته است
توانند تنهـا از طریـق توسـعه کشـاورزي فقـر      نمی توسعه

  دهند روستایی را کاهش
)Shamsudin.MohdArshad.1997:11(.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

انـد کـه   کشورهاي در حال توسعه به این نتیجه رسـیده 
هاي مشارکتی در منـاطق روسـتایی و   باید از طریق برنامه

ثیر گذاربر فقر نـواحی روسـتایی   أخصوص فرایندهاي تهب
صـورت  از طریـق راهبردهـاي بهبـود شـرایط زنـدگی بـه      

کـاهش   مدیریتی، کالبدي، ساختارهاي اقتصادي، اجتماعی
بازخوردهاي منفی محیطی و ایجاد صنایع سبز و حمایت 
از گروههاي بومی محلی و غیره بتوانند فعالیت این عامل 

  دهند مخرب را در نواحی روستاها کاهش
 )Zhou.Wu.Chen.2007:21(. تـــرین کــی از مهـــم ی

هــاي روســتایی در عناصــر ســاختاري توســعه ســکونتگاه
فقیران روستایی و کاهش آسیب پذیري جهت حمایت از 

هـاي  توجه ویژه به ابعاد کالبدي فعالیـت  مناطق روستایی،
اجتماعی و محیطی انسان در منـاطق روسـتایی    اقتصادي،

از دو دهـه   ).22:1390بدري، افتخاري، پورطاهري،( است
پیش در کشورهاي در حال توسعه توجه به رشد و بهبـود  

Food Security Index (FSI) 

Relative Welfare Index (RWI)  رفاه نسبی 

 فقر همه جانبه

 امنیت غذایی

Integrated Poverty Index (IPI) 

 Basic Need Index (BNI) نیازهاي اساسی

86:1379آسایش،  

.چهار شاخص فقر. 3ت  
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ی و توسـعه فراینــدهاي  هـاي روسـتای  کالبـدي سـکونتگاه  
ساختاري و توجه به زمینهاي مورد استفاده براي سـاخت  

هاي روستایی در دستور کار دولتهـا  و بازسازي سکونتگاه
 Department of Infrastructure and(قـرار گرفـت   

Rural Planning Australia.2010:1.(   نحوه پـراکنش و
چنـد  هاي روستایی بـه عـواملی   ساختار مکانی سکونتگاه

ایـن سـاختار مکـانی در واقـع نمـود عینـی       . بستگی دارد
ــی،   ــدهاي طبیع ــرد رون ــاعی   عملک ــوژیکی و اجتم اکول

چشـم انـداز روسـتایی     اقتصادي است و بر ایـن اسـاس،  
حـال   حاصل کنش متقابل نیروها و عوامل محیطی اسـت، 

نیروهـا و عوامـل    آنکه عوامل و عناصري مانند موقعیـت، 
ــزه ــاي فرهنمحیطــی و انگی ــاریخی، گــی،ه ــاعی، ت  اجتم

بـر مبنـاي     .گذارنـد ثیر مـی أاقتصادي و سیاسی بـر آن تـ  
هاي روسـتایی داراي دو  روابط درونی و بیرونی سکونتگاه

 .2) جغرافیـایی (  موقعیـت طبیعـی   .1موقعیت به ترتیب 
موقعیت طبیعی با عواملی چـون،  . موقعیت کارکردي دارد

تباط مستقیم منابع آب و پوشش گیاهی ار پستی و بلندي،
موقعیت کارکردي بر اساس شکل و دامنـه روابـط و   . دارد

نحوه برآوردن نیازهاي ساکنان یـک سـکونتگاه مشـخص    
شود و به نوعی می توان بـر اسـاس آن بـه رده بنـدي     می

). 47:1388سـعیدي، ( هاي روسـتایی دسـت زد  سکونتگاه
هاي روستایی در نواحی غیـر  بندي سکونتگاهرده 4تصویر

  .دهدا نشان میصنعتی ر
  
  
  
  
  
  

در 
هــــــر 

ــر روي   ــه بـــ ــواملی کـــ ــتایی عـــ ــه روســـ    ناحیـــ
گذارد ماننـد فراینـدهاي   ثیر میأهاي روستایی تسکونتگاه

فضـایی، منــابع،   -اقتصـادي، اجتمـاعی، محیطـی، مکـانی    
انرژي، شرایط آب و هـوایی و غیـره ، داراي کارکردهـاي    

 ياز کارکردهــایــک متفــاوت و گونــاگون هســتند و هــر 
توانند پایداري محیطی و شرایط اي که میبین ناحیه تعامل

را فـراهم نماینـد مناسـب     هازیستی بسط کالبدي  روسـتا 
  هستند

(United States Department of   Residentail Rural 
Development.2010.2) .  

هـاي روسـتایی فـراهم آوردن    سکونتگاه استراتژي توسعه
هاي روستایی تگاهشرایط مدیریتی براي رشد پایدار سکون

هاي روستایی مکانهایی هسـتند کـه درآن   سکونتگاه .است
توسعه یکپارچه مدیریتی بـا هـدف سـاماندهی فضـایی و     

سیسـات و خـدمات زیرسـاختی در    أت پراکنش جمعیـت، 
مــد نظــر و پیونــد دهنــده بافــت کلــی   ،ســطح روســتاها

  . )Kornecki.2005:39(باشندها می سکونتگاه
فرم  هاي روستایی بیانگر شکل،هبافت عمومی سکونتگا
ثیر گــذاري عوامــل گونــاگون در أو الگــوي حاصــل از تــ

عرصه روستا و نحوه ارتباط و کنش متقابل این عناصـر و  
اجـزاي بافـت سـکونتگاه روسـتایی بـه       .ها اسـت ویژگی

  :تفکیک عبارتند از
  

مکانهـاي  : ج. باغهـا و مراتـع   مزارع،: ب. هاخانه :الف 
عنوان شریان ارتبـاطی  هب شبکه معابر: د. عمومی و میادین

  . مجموعه سکونتگاهی
  

  
  
  
  
  

)نفر(تعدا جمعیت عنوان  خانوار 

نفر 100کمتر از  رباط یا آبادي نفر 20کمتر از    
نفر 249تا 100 روستاي کوچک 24تا  20   
نفر 499تا  250 روستاي متوسط 99تا 50   
نفر 999تا 500 روستاي بزرگ 199تا 100   
نفر 2499تا 1000 روستاي مرکزي 499تا 200   

شهر - روستا نفر2500بیش از   خانوار 500بیش از    

 .هاي روستایی در نواحی غیر صنعتیرده بندي سکونتگاه. 4ت
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مجتمع  .1:هاي روستایی دو شکل اصلی دارندسکونتگاه
در کنـار شـکلهاي اصـلی    . متفرق یا پراکنـده  .2یا کانونی 

نمونه بینابینی نیـز وجـود دارد ایـن شـکل سـوم را از آن      
والً مبین مرحله گـذار از  خوانند که معمجهت بینابینی می

عبـارتی بیـانگر رونـد    هب یک شکل به شکل دیگر است و
هـاي روسـتایی از لحـاظ بافـت کالبـدي      تحول سکونتگاه

از سوي دیگر بافـت کالبـدي مسـاکن روسـتایی از     . است
لحاظ فرم ممکن است منظم یا نـامنظم باشـد کـه نتیجـه     

رش روند شکل پذیري مبتنی بر برنامه یـا برپـایی و گسـت   
براســاس ). 59:1388سـعیدي، ( باشـد خـود بـه خـود مــی   

رویکــرد توســعه پایــدار در کشــورهاي درحــال توســعه،  
هـاي روسـتایی بـا توجـه بـه سـطوح متفـاوت        سکونتگاه

  :کنندفرایند ذیل تبعیت می 4پایداري از 
 چهار فرایند توسعه پایدار

مـرتبط بـا    نخستین سـطح از فراینـد توسـعه پایـدار،     - 
ایـن سیسـتمها   .هاي پایه استي سیستمتشکیالت ساختار

ــدار و     ــعه پایـ ــدهاي توسـ ــز فراینـ ــانون و مرکـ در کـ
در واقع اکوسیستم . هاي جهانی جاي می گیرند اکوسیستم

که اقتصاد انسانی و درحالی جهانی منشاء سیستم ها است،
عنوان خرده سیستم ها در نظـر گرفتـه   سیستم اجتماعی به

  .شوند می
حالـت مطلـوب    وسعه پایدار،دومین سطح از فرایند ت - 

پایداري است که در نتیجه فرایندهاي موفق توسعه پایدار 
فراینـدهاي   مطابق نظرات توسعه پایـدار،  .آیند وجود میهب

پیوسته و مداوم تنهـا از طریـق پایـدارهاي مسـتقیم و یـا      
واسطه هکه این عوامل ب آیند دست میراههاي غیر پایدار به

مدیریتی  اجتماعی، اقتصادي، ی،فرهنگ فرایندهاي زیستی،
 .گیرند و زیست محیطی شکل می

پشــتیبانی و  ســطح ســوم از فراینــد توســعه پایــدار، - 
هاي اصلی و سازنده است کـه در زمـره   حمایت ازفعالیت

یعنـی رسـیدن بـه     فرایندهاي اصلی جـاي گرفتـه اسـت،   

توسعه از طریق شرایط پایداري که در محیط گسـترده بـا   
ــاي اقتصــادي، منشــاء اکوسیســتمی   و خــرده سیســتم ه

 .اجتماعی قرار گرفته است
سطح چهـارم از فراینـد توسـعه پایـدار شـامل ابـزار و       

هـاي مهمـی  اسـت کـه زمینـه رسـیدن بـه عالیـم         سنجه
عبـارتی ایـن ابزارهـا شـامل     به .شوند موفقیت را سبب می

مشـاوران   مدیران روستایی، ریزان،برنامه نهادها، سازمانها،
هادهاي مردمی است که بر فرایند اکوسیسـتم  و مشارکت ن

  هـاي اقتصـادي و اجتمـاعی تـأثیر     از طریق خرده سیسـتم 
در چـــارچوب  (Korhonen.2004:810). گذارنـــدمـــی

رهیافت مطلـوب توسـعه بـراي منـاطق روسـتایی کـه بـا        
یکپـارچگی و   توسعه پایدار روستایی شناخته مـی شـود،  

و مسـئولیت  تأکیـد بـر توانمندسـازي     همه جانبه نگـري، 
 سـازي و نیـز تـأمین امنیـت اکولـوژیکی،     رفیـت ظپذیري 

اقتصـادي و نهـادي از اصـول بنیـادین توسـعه       اجتماعی،
آید، از ایـن رو در ایـن منظـر    شمار میپایدار روستایی به

ریزي کالبدي روستایی با رویکرد توسعه پایدار نیـز  برنامه
 اجتمـاعی، محیطـی و نهـادي    داراي چهار بعد اقتصـادي، 

هاي توسعه کالبدي نیـز بایـد در   است و شاخص 5تصویر
  .چهار بعد باال تدوین و سنجیده شوند

  
هـاي  هاي جهانی در توسعه کالبدي سکونتگاهشاخص

  روستایی با رویکرد توسعه پایدار
توسعه روسـتایی مبتنـی بـر رویکـرد      بر خالف گذشته،

  کلی نگر و سیستمی است که در بر دارنده ابعـاد بنیـادي،  
شکل دهنده نظام توسعه روسـتایی و همپیونـدي مـوزون    

ــان آن ــا اســتمی ــدار  .ه     در ســال  کمیســیون توســعه پای
براي سنجش پایداري محلی در همایش اسـکان دو،  1996

هایی را مطرح نموده که فلسفه وجـودي خـویش   شاخص
  : پرسش کلیدي زیر قرار داده که عبارتند از 5را بر پایه 

  تا چه اندازه است؟ کیفیت و سالمت محیط .1
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 آیا مکان مـورد مطالعـه از خـدمات حمـل و نقـل،      .2
بهداشت و دیگـر خـدمات زیربنـایی بهـره منـد       آموزش،

 است؟
آیـا مـردم از محـل زنـدگی و کـار خـود احســاس        .3

 کنند؟رضایت می
آیاجامعه از نظـر مسـائل قـومی و مـذهبی همگـن       .4

 است؟
آیا مردم احساس می کنند که تصمیم گیران صـداي   .5

  شنوند؟را میآنان 
 ریـزان جهـت  این پرسشها بـه منزلـه راهنمـایی بـراي برنامـه     

اندیشـمندان   سنجش پایداري در ابعاد محلی پیشنهاد شـدند و 
از . پرداختنـد  هـا توسعه در این همایش بـه بررسـی و نقـد آن   

آینـده  ‹‹ کـافی  نظر صاحب نظران، اجتمـاع پایـدار بـه انـدازه    
ـ    ›› نگر در عقالیـی  ذیر و نیـز   و به انـدازه کفایـت انعطـاف پ

  . اقتصادي و اجتماعی است جهت حفظ منابع طبیعی،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

کمیسیون اروپا براي توسعه پایدار  2000در ژانویه سال 
کشاورزي و روسـتایی شاخصـهایی را ارائـه داد کـه ایـن      
 شاخصها پیشنهادي با رویکرد فضایی و در ابعاد محیطـی، 

در هسته و کانون شاخصـها  اقتصادي و اجتماعی بوده که 
هـاي  چون سـرمایه ›› ايذخایر سرمایه‹‹ تأکید بر پایداري 

در  .انسانی و انسان ساخت مورد توجه بوده است طبیعی،
هـا و  رسـد کـه مؤلفـه   نظـر مـی  فرایند توسعه کالبـدي بـه  

هاي روستایی سکونتگاه هاي اصلی توسعه کالبديسازنده
یم و غیـر مسـتقیم از   طـور مسـتق  در بستر توسعه پایدار به

اجتمـاعی و محیطـی متـأثر شـده اسـت       عوامل اقتصادي،
بدین ترتیب متناسب بـا ابعـاد توسـعه پایـدار روسـتایی،      

هاي روستایی در سه شاخصهاي توسعه کالبدي سکونتگاه
کالبـدي و اجتمـاعی    -کالبـدي، اقتصـادي    -بعد محیطی

  اندسازمانیابی شده 6تصویرکالبدي به شرح 
  ). 37:1390بدري، افتخاري، ي،پورطاهر( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي کالبدي مناطق روستایی با رویکرد توسعه پایدارشاخص.  5ت  

 
ارتوسعه پاید  
 روستایی

  
هاي نهاديشاخص  

 
هاي اجتماعیشاخص  

 
هاي محیطیشاخص  

 
هاي اقتصاديشاخص  

34:1390بدري، افتخاري، پورطاهري،  
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ریزان روستایی معتقدنـد کـه در توسـعه    همچنین برنامه
ــدي ســکونتگاه ــت  کالب ــر رعای ــتایی عــالوه ب هــاي روس

فرایندهاي توسـعه پایـدار، همـواره نهادهـا و سـازمانهاي      
دولتی باید با شرایط فرهنگی و سنن یک ناحیه که در بـر  

و هویــت ملــی آن منطقــه اســت  گیرنــده آداب و رســوم
همسو و هـم جهـت باشـند تـا سیاسـتهاي کـارکردي  و       

هاي خود را در جهـت بسـط و پایـداري    ساختاري برنامه
هاي روستایی و ایجـاد فرصـتهاي برابـر    کالبدي سکونتگاه

در مناطق روسـتایی و بهبـود کیفیـت سـاختاري زنـدگی      
   .)Liabnda.2001:6(گذارند روستائیان به مرحله اجر 

هاي روسـتایی در  ریزي کالبدي سکونتگاهپیشینه برنامه
 ایران
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ریزي آرمانی و هدفمند در منـاطق روسـتایی   یک برنامه
  رویکردي که درآن . نیازمند رویکردي جامع است

فضــایی در یــک  -فراینــدهاي پایــدار بــا عوامــل مکــانی
دراین چارچوب دولتها  چارچوب مشخص ترکیب شوند،

هـاي  امروزه اکثر برنامه. انها در مرکزیت قرار دارندو سازم
  کشورهاي در حـال توسـعه حـول محـور توسـعه پایـدار       

 ریزان در این جوامع از طریـق باشد، براین اساس برنامهمی
  کوشندالگوبرداري شیوه هاي کشورهاي توسعه یافته می

،حفـظ و   7تصـویر تا از طریق رویکردهاي توسعه پایـدار  
 اي و محلی فـراهم ط را در سطوح ملی، منطقهارتقاي محی

ــد  .Jaarsma. Langevelde. Baveco. Eupen)نماین
Arisz.2007:18.(  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شاخصهاي پایداري کالبدي در حوزه 
 مسائل اقتصادي

 -درصـد مسـکن بهسـازي و مقـاوم سـازي روسـتایی        -نفر جمعیت1000سرانه اعتبارات عمرانی هزینه شده در عرصه کالبدي به هر 
درصد روستاهاي داراي شبکه برق روستایی وتعداد خـدمات پشـتیبان تولیـد بـه هـر       –نرخ تراکم جاده  –صد مسکن غیراستاندارد در

  نفر جمعیت و غیره 1000
شاخصهاي پایداري کالبدي در حوزه 

 مسائل اجتماعی
تعـداد خانـه بهداشـت بـه ازاي      –لم درصد جمعیت برخوردار از آب سا -نفر1000تعداد آموزشگاه به هر  –درصدنرخ رشد جمعیت 

درصـد   -خـانوار سـاکن در واحـد مسـکونی     -ICTدرصد روسـتاهاي داراي مراکـز   -نفر 1000تعداد مراکز امنیتی به هر -نفر 1000
درصد روستاهاي شناسـایی شـده داراي میـراث فرهنگـی و     -متوسط جمعیت نقاط روستایی -روستاهاي داراي شوراي اسالمی و دهیار

  غیره 
خصهاي پایداري کالبدي در حوزه شا

 مسائل محیطی
درصد زمینهاي تحت پوشش جنگل،زمینهـاي مرتعی،مراتـع خـوب و پربـازده و مراتـع       -نرخ فرسایش خاك -سهم زمینهاي کشاورزي

درصد روستاهاي -درصد جمعیت ساکن در مناطق کوهستانی،بیابانی و جنگلی -درصد مناطق حفاظت شده -تراکم دام -مدیریت شده
  سکونتگاههاي بهره مند از شبکه فاضالب -واقع در مناطق کوهستانی،بیابانی و جنگلی

  .کالبدي و اجتماعی کالبدي -صادي کالبدي، اقت -محیطی  هاي روستایی در سه بعدهاي توسعه کالبدي سکونتگاهشاخص. 6ت
 

 
سیستم اقتصادي                      

  کاهش فقر

 افزایش درآمد
 افزایش کاال و سرویسها

 سیستم زیستی
 تنوع و گوناگونی

 جهندگی

 سیستم اجتماعی بهره وري زیستی
نگیتنوع فره  

 یکنواختی و پایداري
 مشارکت

 تعامالت اجتماعی
 

  .رویکردهاي توسعه پایدار. 7ت

(Jaarsma.Langevelde.Baveco.Eupen.Arisz.2007:18  .)  
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منظـور بهبـود   توسعه روستایی راهبـردي اسـت کـه بـه    
کیفیت زندگی از بعد اقتصادي و اجتماعی، کاهش سـطح  

دگرگونی در اقتصاد  توسعه امکانات و تسهیالت، بیکاري،
در ) رفـع فقـر  ( اساسـی افـراد   مین نیازهايأکشاورزي و ت

عبـارتی توسـعه    مناطق روستایی تعریـف شـده اسـت بـه    
مین أروستایی توسعه براي ایجاد زندگی پایدار از طریق تـ 

پایـداري   )مسکن پوشاك، خوراك،( حداقل نیازهاي الزم
ــت و بــ   ــیط زیس ــد همح ــت آوردن درآم ــتغال( دس ) اش

 .)Jamil.1999:21(است
اصـالحات اجتمـاعی و    گویـد اي کـه مـی  زمان نظریـه 

سـر  فیزیکی باري گران بر دوش ساختار اقتصادي است به
اصــالحات اجتمــاعی و فیزیکــی در زمینــه  .آمــده اســت

هـاي انسـانی موجـب تقویـت اساسـی      توسعه سـکونتگاه 
در ایران براي اولین بار در سال . شودساختار اقتصادي می

روانبخشـی   -طرح اصالحی‹‹ طرحی تحت عنوان  1362
ــتانداري   ›› تاهاروســ ــی اس ــور عمران ــت ام ــط معاون توس

بـه دنبـال آثـار    . چهارمحال بختیاري به مرحله اجرا درآمد
مثبت طرح و با تصـویب مـاده واحـده مجلـس شـوراي      

ید شوراي نگهبان مبنی بر أیو ت 1362دیماه 12اسالمی در 
بازسازي و احیاي مناطق روسـتایی کشـور جهـت فـراهم     

 بهداشــتی، نـات فرهنگـی،  آوردن خـدمات رفـاهی و امکا  
 ابراهیمــی، پــاپلی،( صــنعتی و تولیــدي بــه اجــرا در آمــد

در ادامه با پیگیري نماینده استان همـدان در  ).  215:1386
مجلس شوراي اسالمی و با تالش بنیاد مسکن و سـازمان  

طـرح  ‹‹  1362برنامه و بودجه این استان در اواخـر سـال   
بــا ›› انوارخــ 500روســتاي بــاالي  59جــامع و بهســازي 

میلیـون ریـال    220سال و اعتباري معـادل  5برآورد زمانی 
  .تدوین گردید

عالوه بر بنیاد مسکن انقالب اسالمی که  1366از سال  
طور رسمی تهیه و طرح این طرحهـا را در دسـتور کـار    به

عنوان یکـی دیگـر از   خود قرار داد، جهاد سازندگی نیز به

وارد عرصـه تهیـه و    متولیان اصلی توسعه روستایی کشور
اجــــراي طرحهــــاي بهســــازي و هــــادي شــــد     

ترین اهداف طـرح بهسـازي و   مهم). 154:1387رضوانی،(
  :توسعه فیزیکی روستایی عبارتند از

  
یان براي ئبهبود اوضاع فیزیکی و محیط زیست روستا - 

 ارائه خدمات رفاهی و کاهش تفاوت بین شهر و روستا
هاي تولیدي گذاريزمینه سازي براي گسترش سرمایه - 

 و تجاري
 زمینه سازي براي افزایش خدمات در مراکز روستایی - 
ایجاد شرایط مناسب محیطی براي اسـتقرار نیروهـاي    - 

هـاي تولیـدي و خـدماتی در منـاطق     متخصص در زمینـه 
 روستایی

توان شرایط مناسب و فراهم بدین ترتیب بهسازي را می
 نمودن بسـتري شایسـته بـراي زنـدگی سـالم و مولـد در      

کید بر اصالح موجودیـت فیزیکـی   أروستا دانست که با ت
منظور بهبود عملکرد سیستم روستا و بـا در نظـر   روستا به

اي در قالب سیاستها و گرفتن استعدادهاي محلی و منطقه
 .شودهاي دولتی به اجرا گذاشته میبرنامه

بهبود کیفیت زندگی اجتمـاعی روسـتائیان در ایـران از    
نخسـتین قـدم در    .رد توجه بوده استهاي دور موگذشته

راه اصالح امور اجتماعی و عمران روستاها و نیـز بهبـود   
بـا تصـویب قـانون     1316وضع سـاکنان دهـات از سـال    

-1333(در طی برنامه اول عمرانی. عمران دهات آغاز شد
شاهد تصویب لوایحی در خصوص ایجاد بهبود و ) 1327

اورزي هستیم، ارتقاي زندگی مناطق روستایی و بخش کش
رعیتـی در   -اما دولت مرکزي به دلیل غلبه نظـام اربـاب   

مناطق روستایی نفـوذ کـافی نداشـت و در نتیجـه تحقـق      
هـاي ارتقـاي سـطح درآمـد و     اي در زمینـه اهداف توسعه

اي هـ بهبود کیفیت زنـدگی و توسـعه کالبـدي سـکونتگاه    
ــود   ــد ب ــل تردی ــتایی  مح ــی  . روس ــه دوم عمران در برنام
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در خصوص عمران دهات فعالیت اصـلی  ) 1334-1341(
استفاده از منابع انسانی و بر اساس خودیـاري روسـتائیان   

تربیت قریـب بـه    حوزه عمرانی، 48سیس أکه نتیجه آن ت
هـزار   4000دهیار و اجراي طرح هاي عمرانـی در   1000

جلــب خـدمات فنــی   ماننـد؛  قریـه متمرکـز بــوده اسـت،   
ا براي بهبود و عمران کارشناسان بنیاد خاور نزدیک آمریک

روسـتاها و ایجـاد راههــاي روسـتایی از محـل اعتبــارات     
ایـن   سازمان برنامه و هیئـت عملیـات اقتصـادي آمریکـا،    

دلیل فقدان ساختار اجرایی توفیـق عملـی بسـیار    هبرنامه ب
  .پایینی داشت

روسـتاها نـوعی    )1342-1346( در خالل برنامه سـوم  
سی را در قالب انجـام  اقتصادي و سیا دگرگونی اجتماعی،

در این برنامـه نیـز ماننـد     اصالحات ارضی تجربه کردند،
هاي قبلی توسعه و عمران روستایی در قالب بخـش  برنامه

کشاورزي مورد توجه قرار گرفت و اقداماتی چون سـالم  
سازي و بهسازي محیط زیست  از طریق لولـه کشـی آب   

داشـتی  قنـات، به  400قریه و بهسازي،  604آشامیدنی در 
هاي روستایی و ایجاد حمـام بهداشـتی و   کردن سکونتگاه

یکــی از  .احـداث راه فرعــی بــین  روســتاها بــوده اســت 
 )1347 -1351( هاي بارز برنامـه عمرانـی چهـارم   ویژگی

هاي عمرانی قبلی در خصـوص توسـعه و   نسبت به برنامه
عمران روستایی است کـه فصـل مسـتقلی بـراي توسـعه      

   .شد هیی در نظر گرفتهاي روستاسکونتگاه
بخش عمران و ) 1351 -1356( در برنامه عمرانی پنجم

صورت منفک شده از بخشهاي دیگـر  نوسازي روستاها به
اعتبـارات تخصـیص یافتـه بـه ایـن بخـش از       . بوده است

ایـن برنامـه در   . میلیارد ریال بوده اسـت  50طرف دولت 
مرکز حوزه عمرانی پـروژه هـایی چـون لولـه کشـی آب      

 احداث دبیرسـتان و هنرسـتان،   ایجاد درمانگاه، امیدنی،آش
دفاتر اداري و مؤسسـات دایـر    میدانهاي کوچک ورزشی،

حوزه عمـران روسـتایی کـه    1200در طی این برنامه . شد

میلیـون نفـر را تحـت     10هزار قریه با جمعیتی حدود  14
دلیـل  در طول سه سال اول برنامه به پوشش قرار داده بود،

اداري و فنی به کندي صورت پـذیرفت   مالی،دشواریهاي 
همچنـین  . و در نتیجه اهـداف برنامـه تحقـق پیـدا نکـرد     

ریزي عمران توانیم نقاط ضعف نظام برنامهمی  8تصویردر
 غفـاري،  ازکیا،( روستایی قبل از انقالب را مشاهده نماییم

بعد از پیروزي انقالب و پایان یـافتن جنـگ   ). 118:1386
سـاله کشـور   ال تدوین نخستین برنامه پنجدنبتحمیلی و به

  روســتاها از جایگــاه نســبتاً مطلــوبی بــر خــوردار شــدند 
که عمران و نوسـازي کالبـدي روسـتاها در کنـار     طوريبه

شهرها اهمیت فراوانی یافت و در اهـداف برنامـۀ توسـعه     
کالبدي با نگاهی ویژه مورد توجه بوده و نیـز سـاماندهی   

هـا در سـطح منـاطق    خدمات و فعالیـت  فضایی جمعیت،
در این میان تجهیز و تقویت . روستایی مدنظر قرار گرفت

منظـور تسـهیل   مراکز دهستانها و روسـتاهاي مرکـزي بـه   
ــز   خــدمات رســانی، ــازنگري در ضــوابط انتخــاب مرک ب

دهستان و استقرار نظام سلسله مراتبی خدمات رسانی بـه  
دي روسـتاها در  مناطق روستایی و نیز اصالح بافـت کالبـ  

تـرین  قالب طرحهاي بهسازي و هـادي روسـتایی از مهـم   
ایی ـاطق روستـ ـرایی دولـت در سـطح منـ   ـات اجـ ـاقدام

  .وده استـب
ریـزي یـک نظـام    ریزي با طـرح در واقع دیدگاه برنامه 

سلسله مراتب خدمات رسانی و نیز اصالح بافت کالبـدي  
هاي بر آن بود تا نظم فضایی و مکـانی در عرصـه روسـتا   

  ولــی بــاوجود تحــوالت زیــاد در  وجــود آیــد،کشــور بــه
دلیل احـداث  ویژه بههاي کالبدي مناطق روستایی بهعرصه

راههاي جدید روستایی و تسهیل ارتباطات میـان شـهر و   
ــاربري اراضــی در ســطح    ــر وســیع ک ــز تغیی روســتا و نی

بــازهم فصــل مشخصــی بــه عمــران  روســتاهاي کشــور،
ــاص  ــتایی اختص ــت روس ــاهري،پو( نیاف ــاري، رط  افتخ

  ).105:1390بدري،

63 



 

 
 

ره 
شما

13
7

♦ 
هار

ب
 

91 ♦
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
به تصـویب رسـید و   1373در برنامه دوم که در آذرماه  

در ایـن برنامـه بـر     باشد،می 1374دوره  اجرایی آن سال 
ــه  ــه اول یکــی از بخشــهاي برنام ــران ‹‹ خــالف برنام عم

بوده کـه یکـی از دو فصـل آن بـه     ›› روستایی و عشایري
خــط  .اختصـاص یافـت  ›› زي روسـتاها عمـران و نوسـا  ‹‹

مطالعـه و طراحـی سـاختار     مشهاي اساسـی ایـن برنامـه،   
فضایی مطلوب و تجهیز سلسله مراتبی مراکز روستایی به 

ــا، ــد و خــدمات   لحــاظ زیربناه خــدمات پشــتیبانی تولی
 اجتماعی و فرهنگی در قالب نظام سطح بنـدي خـدمات،  

طالعـه و  کیـد بـر م  أاصالح ساختار کالبدي روسـتاها بـا ت  
هـا در مراکـز   اجراي طرحهاي بهسـازي و نظـارت بـر آن   

بهبود الگوي سـاخت و   روستایی با جلب مشارکت مردم،
ــدایت     ــوزش و ه ــق آم ــتایی از طری ــکن روس ــاز مس س

  اي مسکونی مقاوم وـمنظور ایجاد واحده هـیان بـروستائ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
و غیـره   کید بر استفاده از مصـالح بـادوام  أبهداشتی با ت 

در این برنامه توسعه کـه سـه برنامـه اجرایـی     . بوده است
شامل بهسازي و نوسازي روستاها، ساماندهی روسـتاهاي  
پراکنده و ایجاد و توسعه صنایع روستایی بازهم نشـان از  

هـاي مربـوط   عملکرد بسیار ضعیف برنامـه دوم در زمینـه  
  .بوده است

وسـتایی  توسـعه و عمـران ر   در برنامه پنج ساله سـوم،  
 هاي قبلی اسـت، یکی از فصلها است که متفاوت با برنامه

مشکالت و تنگناهاي  ابتدا وضع موجود نواحی روستایی،
این نواحی و سپس چالشهاي توسعه و عمـران روسـتایی   

 همچنین وزارت مسکن و شهر سـازي  .بررسی شده است
منظـور  موظـف گردیـد بـه   ) بنیاد مسکن انقالب اسالمی(

هـاي روسـتایی   هسازي کالبـدي سـکونتگاه  ساماندهی و ب
  موارد ذیل را به اجرا بگذارد؛

ریزي از باال و متمرکزبرنامه. 1  
فقدان مطالعات محلی و بومی. 2  

فقدان نظام مسولیت فردي در . 5
 سطوح اجرایی

کطرفه بودن برنامه عمران ی. 6
 روستایی

قرار گیري عمران روستایی در . 7
کشاورزي  بخش  

سطح نگریی نسبت به مسائل . 3
 روستایی

ریزي اي بودن برنامهحاشیه. 4
 روستایی

  .ریزي عمران روستایی قبل از انقالبنقاط ضعف نظام برنامه. 8ت
 

118:1386غفاري، ازکیا،  
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شناسایی مناطق روستایی در معرض حوادث طبیعـی   -
و تهیه طرحهـاي ایمـن سـازي فضـاها و بهسـازي ابنیـه       

  روستایی
هاي هادي روستایی و سـاماندهی  تهیه و اجراي طرح -

  هــاي توســعه و عمــران روســتاها در چــار چــوب طــرح
  ي مصوباناحیه

هـاي  اعمال نظارت بر ساخت و سـاز در سـکونتگاه   - 
  روستایی و کنترل رعایت ظوابط فنی در ساخت ابنیه

احیا و بهسازي ابنیـه و بافتهـاي بـا     مرمت، حفاظت، - 
ایـن  . هـاي ذیـربط  ارزش روستایی با همـاهنگی دسـتگاه  

. هاي قبل خود متفاوت بـوده اسـت  برنامه نسبت به برنامه
داف این برنامه اقداماتی براي تشـکیل نظـام   در راستاي اه

فنی روستایی براي صدور پروانه ساختمان و نظـارت بـر   
ساخت و سـاز مسـکن روسـتایی  در سـطح روسـتاهاي      

تـوانیم  مـی  9 تصـویر همچنـین در . کشور به اجرا در آمـد 
ریـزي عمـران روسـتایی بعـد از     نقاط ضعف نظام برنامـه 

  ).82:1387رضوانی،(انقالب را مشاهده نماییم 
  

هاي ارائه راهبردها در جهت توسعه سکونتگاه
  روستایی کشور با رویکرد توسعه پایدار 

 
توسعه پایدار روستایی پیوند ناگسسـتنی بـا فراینـدهاي    

محیطی و پایداري شرایط فرهنگـی   -اجتماعی -اقتصادي
محلی مناطق روستایی و ارتباط دو سویه با افزایش نیازها 

 ها و شرایط اکولوژي پایدار داردگاهو نقش پذیري سکونت
)Sonnino.Marsden.2008:169(.  

هـاي و  توانند از زاویـه راهبردها وسیاستهاي توسعه می 
گاه با نگاه راهبـردي   هاي گوناگونی بررسی شوند،دیدگاه

 هـا و ابعـاد  لفـه ؤبا رویکرد به هـدف و گـاه بـر اسـاس م    
  در توســـعه کالبـــدي  شـــوند،طراحـــی و تـــدوین مـــی

هاي روستایی کشـور از ایـن دو رویکـرد بهـره     ونتگاهسک

هاي ارائه راهبردها و برداري شده است که در ذیل ویژگی
هاي توسعه کالبدي پایدار بر اساس هـدف بـراي   سیاست

طور مختصر توضیح داده هاي روستایی کشور بهسکونتگاه
  .شده است

ارائه راهبردها و سیاستهاي توسعه کالبدي پایـدار   -
 س هدفبر اسا

 
 

  هدف اول
راهبرد ‹‹ هاي روستاییسازگاري میان فضا و سکونتگاه 

محـیط   تعادل بین جمعیت،( تقویت آمایش روستا -اصلی
مطالعـه و افــزایش دامنــه    - سیاســت اصــلی) و فعالیـت 

ها، مطالعه و افزایش محیطی و فعالیت رفتارهاي جمعیت،
 ایههـاي همسـ  دامنه رفتارهاي  ارتبـاطی میـان سـکونتگاه   

، مطالعه و افـزایش دامنـه   )روستا با شهر روستا با روستا،(
هـاي روسـتایی، مطالعـه و    رفتارهاي  مشارکتی سکونتگاه

افزایش دامنه رفتارهاي طراحی فضاهاي کالبدي متناسـب  
ــه    ــزایش دامن ــد، مطالعــه و اف ــومی و جدی ــا نیازهــاي ب ب
رفتارهاي  مدیریتی بومی و مدیریت جدیـد مشـارکتی در   

آمایش روستا و مطالعه و افزایش دامنـه شـناخت   تقویت 
  ››فضاهاي روستایی بر اساس نیازها و مزیتها 

  

  هدف دوم
برداري هدایت پویش هاي اجتماعی و اقتصادي با بهره 

مالی  حمایتهاي نهادي، -راهبرد اصلی ‹‹  سودمند از فضا
اي و و ایجاد کـار آفرینـی بـر حسـب سیاسـتهاي منطقـه      

تقویـت هویـت اجتمـاعی      - ست اصلیسیا. ریزيبرنامه
هـا و خلـق   روستا با تقویت هویت کالبدي، تقویت مزیت

ي اقتصــادي بـراي تقویــت هویتهـاي اجتمــاعی و   مزیتهـا 
تقویـــت مزیتهـــاي  اقتصـــادي در طرحهـــاي کالبـــدي،

جهت گیري بر اساس خـود اتکـایی    اکولوژیکی و نهادي،
 جهت گیري بر اساس اقدامات و ابتکـارات محلـی   مالی،

  ››وطراحی بستربراي مشارکت نقش آفرینان
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  هدف سوم
ــواحی    ــراي حفاظــت و نگهــداري از ن بســتر ســازي ب

حفـظ اراضـی زراعـی و     روستایی شـامل منـابع طبیعـی،   
چشم اندازها و میراث طبیعی بافتهاي بـا ارزش و   باغات،

 -راهبرد اصـلی ‹‹  میراث فرهنگی و گردشگري روستایی
ري حمایتها به سوي حمایتهـاي ارتقـاي کیفیـت    گیجهت

کیفیت فنی حکمروایی در طراحـی کالبـدي    ها،سکونتگاه
افـزایش   -سیاست اصـلی . روستا و رعایت حقوق مکانها

تقویـت بسـتر    آگاهی در مورد حفظ و نگهـداري پایـدار،  
تقویـت زمـین و حمایـت از چشـم      و مالی، سازي نهادي

  ریزي فضایی در برنامههمکاري مشارکتی بر اساس  انداز،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جهت دهی به فرایند مشـارکت خبـره    اي،مناطق حاشیه
توجـه بـه عوامـل     توجه به دانـش محلـی،   محوري بومی،

  ››نهادي و فرایندي دیدن طرحهاي کالبدي
  هدف چهارم

حمل و نقل و  ساماندهی قابلیت دسترسی به خدمات، 
رتقـاي کیفیـت مسـکن و    بهسازي و ا ارتباطات روستایی،

ارتقـاي قابلیـت     -راهبرد اصـلی  ‹‹  بهبود کیفیت زندگی
کسـب و   دسترسی حداکثري بـه تسـهیالت بـراي افـراد،    

کارها و حـداقل سـازي میـزان رفـت و آمـدهاي فـردي،       
 هـا جهـت کـاهش اسـتفاده از زمـین،     فشردگی سکونتگاه

  عدم ایجاد فرصتهاي شغلی جدید درر روستاها؛ ناکارآمدي نظام بهره برداري؛ -
 عدم شکل گیري نظام مدیریت مشارکتی کارآمد؛ضعف در پوشش تامین اجتماعی؛ -

 باال بودن ناامنی در حوزه فعالیتهاي اقتصادي؛ نبود نگرش جامع به مسائل توسعه روستایی؛ -

نبود سازوکار و زمینه هاي الزم براي جذب سرمایه در محیط روستایی براي سرمایه گذاریهاي تولید بویژه فعالیتهـاي   -
عدم بهره برداري مناسب از منابع آب و خاك در قلمرو وسیعی از محیط هـاي   -رتبط با بخش کشاورزي و عمران؛ م

 روستایی؛

پراکندگی شدید نقاط جمعیتی،تعدد مراکز جمعیتی و کوچک بودن و ناپایداري بسیاري از آبادیها؛آسـیب پـذیري از    -
 تقسیم کار مشخص براي عمران و توسعه روستایی؛نبود ساختار اجرایی مناسب و  -سوانح و حوادث طبیعی؛

 نازل بودن بهره وري نیروي کار و مهارتها  و پایین بودن سطح سواد و آموزش فنی؛ -

 نابسامانی کالبدي و محیطی در روستاها و نازل بودن کیفیت مسکن روستائیان و غیره -

 )28:1387رضوانی،(

.نقاط ضعف نظام برنامه ریزي عمران روستایی بعد از انقالب اسالمی. 9ت  
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کاهش مصرف انـرژي و کـاهش رفـت و آمـد بـا سـبک       
تقویـت دانـش ارتقـاي     -سیاسـت اصـلی  . زندگی پایـدار 

تقویـت و گسـترش    کیفیت دسترسی به مردم و مسئوالن،
  ››نهادهاي ترویجی و آموزشی در طرحهاي کالبدي

  

  هدف پنجم
سازي افزایش ضریب مقابله با خطرات و بالیـاي  زمینه 

 -راهبـرد اصـلی  ‹‹  طبیعی از راه اجراي طرحهاي کالبدي
سیاســت . لبــديتقویـت مــدیریت خطــر در طرحهــاي کا 

ــلی ــی،    -اص ــاي طبیع ــریم بالی ــتهاي ح ــمین سیاس    تض
  گیــري در جهــت مــدیریت کنتــرل گســترش     جهــت

هاي روستایی به جهت افقی در راسـتاي حفـظ   سکونتگاه
عنـوان  هگیري سیاسـتهاي کالبـدي بـ   جهت پایداري زمین،

تـدوین اسـتاندارد    یک ابـزار پیشـگیري از آثـار محیطـی،    
 ضــی و طراحــی کالبــدي،ظرفیــت محلــی در کــاربري ارا

هــاي ریــزيتـدوین اســتانداردهاي اکولــوژیکی در برنامـه  
تقویت حفاظت گرایی و برآورد نیاز مردم شهرها  کالبدي،

 ››ویژه مادر شهرها به آب سالم و گوارا در طرح کالبديبه
  ).109:1390 بدري، افتخاري، پورطاهري،(
  

ــارم   ــه چه ــتایی در برنام ــعه روس ــداز توس ــم ان   چش
  )ساله20نداز توسعه در افق اچشم(

رشـد پایـدار اقتصـادي    ‹‹  برنامه چهارم با هـدف کلـی  
عدالت محـور   و اهداف فرعی دانش پایه، ›› دانایی محور

ــان،  ــا جه ــل ب ــگ   و در تعام ــت و فرهن ــیانت از هوی ص
ایرانی چشم انداز ذیل را براي آینده روسـتاهاي   -اسالمی

  ).275:1387رضوانی،( دهدکشور ارائه می
طرحهاي هادي  ازي و بازسازي کالبدي روستاها،نوس - 

روستایی و بهسازي مسکن روسـتایی و حمایـت از نظـام    
 فنی و مهندسی روستایی؛

وزارت مسکن و شهرسازي و بنیـاد مسـکن انقـالب     - 
منظور صدور سند مالکیت امالك واقع در بافت اسالمی به

مسکونی روستاها به نمایندگی از طرف روسـتائیان بـراي   
ها و مراکز دهستان باالي صد خانوار نقشه تفکیکی روستا

وضع موجود روستا را تهیه و به اداره ثبت اسناد و امالك 
 محل ارسال نماید؛

بهسازي مسکن روستایی با اولویـت دادن بـه منـاطق     - 
بهسـازي بافـت و ایمـن     آسیب پـذیر از سـوانح طبیعـی،   

ــا     ــب ب ــکونی متناس ــدهاي مس ــازي واح ــازي و نوس   س
 ومی؛هاي بویژگی

کمکهاي اعتباري و فنـی بـراي بهسـازي و نوسـازي      - 
هـاي تولیـد   مسکن روستایی و حمایـت از ایجـاد کارگـاه   

 مصالح ساختمانی و عرضه کنندگان خدمات فنی؛
 

هاي هاي اساسی توسعه کالبدي پایدار سکونتگاهچالش
  روستایی کشور 

مل در بهبود و توسعه کالبدي سـکونتگاهی روسـتایی   أت
همیت است که رویکردهاي زیر بنـایی توسـعه   زمانی پر ا

تـا   .در جریان فرایندهاي توسـعه پایـداري جـذب شـوند    
هـاي  بتوانند نیاز خـود را بـا طراحـی و دگرگـونی شـیوه     

زندگی و تفکیک چرخه سرمایه و پایداري محـیط فـراهم   
هـاي چـون اسـتفاده بهینـه از     لفـه ؤعبارتی با مهنمایند و ب

ی، مــدیریت کالبــدي و زمــین، سیاســتهاي توســعه محلــ
هـا و  فضایی، الگوهاي تشویق و رشد روستاها، سکونتگاه

 هاي بهبود و توسعه محلـی، هاي روستایی و برنامهپناهگاه
شـود کـه   این امـر تنهـا زمـانی محقـق مـی     . همگام شوند

ــادي،  ــدهاي اقتص ــواحی    فراین ــی در ن ــاعی محیط اجتم
ــتایی از لحــاظ ســاختاري   ــوي   -روس ــه س ــارکردي، ب ک

 .Kenworthy( یـــت پویـــا در حرکـــت باشـــندمحور

تغییرات سـاختاري کـه   همانطور که میدانیم  .)2002:102
یـابی بـه   شرایط زندگی افراد در جهت دسـت  سبب بهبود

نیازهـاي اقتصـادي و اجتمـاعی شـده و براسـاس اصــول      
هدایتی و برنامه ریزي رو به جلو حرکـت نمـوده توسـعه    

  استنام گرفته 
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(Grgi.Zimbrek.Tratnik.Markovina.Jurak.2009:4
8) 

در زمینه توسعه روستایی همواره طی کردن مرحله گـذار  
از وضـع موجـود و رســیدن بـه وضــع مطلـوب مســتلزم     
دگرگــونی در ســاختارها و نهادهــا اســت و تنظــیم ایــن  

هـاي توسـعه   اي بهینه باشد که زمینـه حرکتها باید به گونه
ــراهم  ــاطق روســتایی را ف ــدار من ــه و پای  آورد همــه جانب

براساس سند برنامه سوم توسـعه و   ).247:1387رضوانی،(
عمران روستایی، کشور هنوز هم با مشکالت ذیل دسـت  

  ).132:1386غفاري، ازکیا،( به گریبان است
  
  عدم ایجاد فرصت شغلی جدید در روستاها؛ - 
  هاي اقتصادي؛باال بودن ناامنی در حوزة فعالیت - 
ی در روستاها و نـازل بـودن   نابسامانی کالبدي و محیط - 

  یان؛ئکیفیت مسکن روستا
فقدان سازو کار الزم بـراي جـذب سـرمایه در محـیط      - 

  هاي تولیدي؛کارگیري آن در زمینهروستایی و به
  گیري نظام مدیریتی مشارکتی کارآمد؛عدم شکل - 
پراکندگی شدید نقاط جمعیتی و ناپایداري بسـیاري از   - 

  آبادیها؛
  ي از سوانح و حوادث طبیعی؛ آسیب پذیر - 
        فقدان نگرش هماهنگ در توسعه روسـتایی و شـهري؛    - 
فقدان ساختار اجرایی مناسب و تقسـیم کـار مشـخص     -

  براي عمران و توسعه روستایی؛
ریـزي حالـت پدرسـاالري    برنامـه  متمرکز بـودن نظـام   - 

ماموران دولت در برخورد با روستائیان همچنان به قدرت 
  باقی مانده است؛خود 

 هـاي عمرانـی   هاي بعد از انقالب همانند برنامـه برنامه -  
هایی اقتصادي با جهت گیري سیاسی قبل از انقالب برنامه

  اي؛ هستند تا برنامه هایی توسعه
ـ  مکانیسم اجرایی برنامه - اي بـوده کـه فوایـد    گونـه ههـا ب

هـاي عمرانـی معمـوالً عایـد گروههـاي برخـوردار       برنامه

هـاي خـرده پـا و فقیـر همچنـان در      ردیده است وگروهگ
هـا رشـد و توسـعه    انـد زیـرا هـدف آن   حاشیه باقی مانده

  .اقتصادي بوده است
باید یادآور شد کـه ترکیـب چهارگانـه عناصـر انسـان،       
فرم، فضا و فعالیت و تعامل متقابـل کـه  تشـکیل دهنـده     

  هـاي روسـتایی   ریزي کالبـدي در سـطح سـکونتگاه   برنامه
باشد الزم است سیاستها و راهبردهاي توسعه روستایی یم

ریزي کالبدي عناصـریاد شـده باشـد،    کشور بر بستر برنامه
   ریـزي توسـعه در کشـور،   که در پنج دهـه برنامـه  در حالی

رسد کـه نبـود یـک نگـرش سیسـتمی جـامع و       نظر میبه
هاي توسعه کالبدي و نیز کاربرد الگوهـا  یکپارچه به برنامه

اثرات نامطلوبی بر جوامع روسـتایی   اي نامتجانس،و مدله
هـاي  گذاشته اسـت و بیـانگر ایـن اسـت کـه سـکونتگاه      

روستایی کشور با شدت و ضعف متفـاوت بـا چالشـهاي    
هـاي روسـتایی و   نظیر فقر، نابرابري درآمـدي، مهـاجرت  

تخلیه روستاها ، غفلت از مـدیریت کالبـدي و فضـایی و    
اي روسـتایی رو بـرو   هـ آسیب پـذیري بـاالي سـکونتگاه   

  ).25:1390بدري، افتخاري، پورطاهري،( هستند
  
   نتیجه  

تـرین محرومیـت را در   شاید نامعقول نباشـد کـه مهـم   
ترین امکانات جستجو کنیم زیرا در واقـع نیازهـاي   اصلی

یا توسعه انسـانی را کـه امـروزه مـدنظر     ›› انسان‹‹ اساسی
 ه دنیا آمـدن، هر انسانی براي سالم ب. است در بر می گیرد

سالم زیستن و سالم ماندن نیازمند امکانـات و تسـهیالت   
ریـزي آرمـانی و هدفمنـد در    یـک برنامـه  . مناسب اسـت 

رویکـردي  . مناطق روستایی نیازمند رویکردي جامع است
فضـایی در   -که درآن فرایندهاي پایدار با عوامـل مکـانی  

هیچگاه نیاز بـه  . شوندیک چارچوب مشخص ترکیب می
ریزي کالبـدي بـراي انسـان خانـه بـه دوش محقـق       هبرنام
در حال حاضـر  . شود مگراینکه در مکانی ساکن شودنمی
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هـاي  بسیاري از کشورها از راه تدوین راهبردها و سیاست
هاي فضایی بر آنند تـا ضـمن   ریزيتوسعه در قالب برنامه

 کیــد بــر اهــداف توســعه پایــدار در ســه بعــد اقتصــاد، أت
ینــه توســعه همــه جانبــه منــاطق اجتمــاعی و محیطــی زم

  .روستایی را همگام با شهرها فراهم نمایند
هاي روستایی فراهم آوردن استراتژي توسعه سکونتگاه 

هاي روستایی شرایط مدیریتی براي رشد پایدار سکونتگاه
هـاي روسـتایی بیشـتر در    ساختار توسعه سکونتگاه. است

جهت حمایت از تهیدسـتان روسـتایی و کـاهش آسـیب     
  پذیري مناطق روستایی توجـه ویـژه بـه توسـعه کالبـدي      

دارد کـه توسـعه   هاي روستایی است و بیان مـی سکونتگاه
هاي روستایی با هدف رعایـت عـدالت   کالبدي سکونتگاه

در پاسخگویی به تالشـهاي افـراد و گروههـا  و تضـمین     
انسجام و تداوم محیط زیست روستایی انجام  حفظ تنوع،

رسد که رویکردهـاي  زمانی به نتیجه می این امر .پذیردمی
زیر بنایی توسعه در جریـان فراینـدهاي توسـعه پایـداري     

اند با رهـا  ریزان روستایی سعی کردهجذب شوند و برنامه
کردن دیدگاه سنتی نسبت به روستاها و توسعه روستایی، 

ــادي،  ــدهاي اقتص ــواحی    فراین ــی در ن ــاعی محیط اجتم
ی و یکپارچه توسعه پیونـد  روستایی را با الگوهاي سیستم
هـاي  کارکردي سـکونتگاه  -دهند و با تغییرات ساختاري 

ها را  در جهـت  مسیر توسعه کالبدي سکونتگاه روستایی،
   .پایداري پویا فراهم نمایند

با توجه به تغییرات پشت سر گذاشته توسعه روسـتایی  
رود کـه در  در کشور و حرکت به سوي پایداري امید مـی 

 اي و کاهش فقر در مناطق روستایی،تهاي ناحیهآینده تفاو
هــاي اقتصــادي و توســعه مشــارکتهاي مردمــی در حــوزه

هـاي  بهره بـرداري عقالیـی از منـابع و دارایـی     اجتماعی،
طبیعی با تکیه بر حفـظ قـدرت بازاریـابی اکوسیسـتمها و     

 حفـظ میـراث فرهنگـی،    جلوگیري از تخریب منابع پایه،
بر پهنه سرزمین، بـارور کـردن   استقرار جمعیت و فعالیت 

ــادل     ــع تع ــانی و رف ــی و انس ــاي محیط ــداکثر ظرفیته ح
سرزمینی، رعایـت مـوازین زیسـت محیطـی، سـاماندهی      

کالبدي نواحی روستایی، جسـتجو بـراي یـافتن     -فضایی
هــاي مطلــوب تــرین ســازگاري میــان فضــا و ســکونتگاه

هـا  ریزي براي ساختار کالبدي سـکونتگاه برنامه روستایی،
هـاي روسـتایی بـا    چرا که سکونتگاه. ستایی فراهم آیدرو

ـ     رو هچالشهاي نظیر فقر،  نـابرابري درآمـدي و غیـره روب
   .هستند
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