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همان خصوصیات  كاركردها  هستند.  كاركرد  و  ساختار  بعد  دو  داراي  جغرافیایي  پدیده هاي    
اجتماعي، اقتصادي و سیاسي و فرهنگي است كه بروز عیني داشته و ساختار همان  بسترهاي 
تأثیر  یكدیگر  بر  و  داشته  تنگاتنگ  ارتباطي  یكدیگر  با  كاركرد  و  ساختار  هستند.  كاركردها  ظهور 
مي گذارند و متناسب با هر ساختار، كاركرد ویژه اي شكل مي گیرد. با این تعابیر مي توان چنین بیان 
بوجود  آن ها   اجتماعي  و  اقتصادي  براي عملكرد  بستري  روستایي،  نمود كه ساختار سكونتگاه هاي 
مي آورند، لذا براي ارتقاي كاركردي در سكونتگاه هاي روستایي، ایجاد تحول و ساماندهي ساختارهاي 

نوین الزم است. 
در روستاها، توسـعة كالبـدي ابتدا با ساختار كالبدي مناطق روستایي ارتباط دارد و سپس كاركردهاي 
متفاوتي چون: كاربري اراضي، ارتباطات و حمل ونقل، تأسیسات و تجهیزات زیربنایي، مسكن، كار، 
تفریح، گردشگري و رفاه عمومي كه روستاییان به تنهایي قادر بـه تـأمین آن نیسـتند، در ارتبـاط قـرار 
مي گیرد. در توسعة كالبدي تالش مي شود تا با برنامه ریزي كالبدي، فرآیندهاي اجتمـاعي هـدایت شده 
و با بهره برداري مفیدتر از فضـا، محـیط طبیعـي بـراي زندگي بهتر انسان ها فراهم شود. از این رو، 
توسعة كالبدي هم با عنصـر فضـا و هـم بـا جامعـه ارتباط دارد. در حقیقت برنامه ریزي توسعة كالبدي 
در سكونتگاه هاي روستایي، جستجـویي اسـت بـراي مطلوبترین حالت سازگاري بین فضا و جامعه به 
نفـع جامعـه و این حقیقت، یعني پویش ساختاري- كاركردي سكونتگاه هاي روستایي، پویشي مبتني 
بر اقتضائات معیشت روستایي، با رویكردهاي اقتصاد ملي است. بر این شالوده مي توان چنین بیان نمود 
كه تحـول و ساماندهي ساختارهاي كالبدي، نخستین گام جهت ارتقـاء عملكـرد سـكونتگاه هاسـت 
و در این میان مشاركت مردم و دخالت مـدیریت محلـي بـه منزلـة نهـاد برخاسـته از بطـن جامعة 
روستایي، در فرآیند توسـعة ساختارهاي كالبـدي سـكونتگاه هـاي روسـتایي و ایجـاد فضـاي مناسـب 

زیست و فعالیت، نقشي مؤثر ایفا مي كند.
در واقع نظم بخشیدن به  این ساختارها، بـه منزلـة زیربناي توسعة پایدار این نواحي، از وظایف مهم 
وجاهـت  داشـتن  بـا  كـه  است  دهیاري  و  روستا  اسالمي  نهاد شوراي  دو  قالب  در  محلي  مدیریت 
قانوني، نظر آحاد ساكنان روستا را نمایندگي كرده، جایگاه و پایگـاهي مناسـب بـراي ورود و دخالت 
در عرصة تهیه و اجراي طرح هاي كالبدي در مناطق روستایي هستند و با توجه بـه وظـایف و نقشي 
كه براي آن ها تعریف شده این انتظـار مـي رود بتواننـد نقشـي مـؤثر در توسـعة كالبـدي روستاها 

داشته باشند.
لذا با توجه به اهمیت نقش مدیریت محلي )دهیاري و شوراي اسالمي روستا( در توسعه ساختارهاي 
كالبدي سكونتگاه هاي روستایي و به فراخور عملكردهاي حاصل آن ساختارها كه معیشت و حیات 
جامعه روستایي را متحول مي  كند، موضوع اصلي این شماره از ماهنامه دهیاري ها به روستا و توسعه 
با اهمیت موضوع،  تا ضمن آشنایي مخاطبان  تو دارد و در آن سعي شده است  كالبدي آن نگاهی 
چالش ها و مسائل پیش رو تبیین شده و مصادیقي از طرح ها و پروژه هاي اجرا شده در راستاي توسعه 

كالبدي سكونتگاه هاي روستایي كشور ارایه شوند.

سعیدرضا جندقیان بیدگلی

سخن سردبیر
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 اهــــل نظر
در كشور ایران، شرایط اقلیمی مختلف در هر منطقه منجر شده است تا معماری متناسب با آن اقلیم را داشته باشیم و معماری كه در مناطق 
گرمسیری انجام می شود با معماری اقلیم سرد تفاوت داشته باشد و بتواند خود را سازگار با محیط خویش كند. در این میان روستاها كه جلوه بارزی 
از حیات اقتصادی و اجتماعی محسوب می شوند، توانسته اند با به كارگیری بهینة مؤلفه های اقلیمی از جمله: باد، تابش آفتاب، پوشش گیاهی و 
مصالح بوم آورد، به بهترین نوع، خود را با اقلیم و محیط سازگار كنند. معماری روستاهاي كشور، دارای ویژگی های منحصر به فردی است كه 
ضمن توجه به مسائل زیباشناختی، پاسخگوی نیازهای اقلیمی هر منطقه بوده است و پیروی از این اصول، باعث صرفه جویی در مصرف انرژی، 
صیانت از محیط زیست و حفظ منابع فسیلی خواهد شد. متأسفانه امروزه با پیشرفت تكنولوژی، ورود مصالح جدید به روستاها و نبود مهارت كافی 
مهندسین در استفاده از این مصالح، هویت روستاها از بین رفته و دیگر آن سادگی، بی پیرایگی، زیبایی و انطباق با محیط طبیعی در میان نیست و 
رفته رفته روستاها در حال از بین رفتن هستند. بنابراین در میزگرد این شماره تالش نموده ایم، توسعه كالبدي، روند تغییرات بافت  سكونتگاه هاي 

روستایي كشور و تصمیمات و طرح هایي كه موجب این تغییرات شده اند را مورد تبیین و واكاوي قرار دهیم. بر این اساس به گفتگو نشسته ایم با:
• محسن عقابی؛ معمار، محقق و نظریه پرداز معماري ایرانی و عضو انجمن مفاخر معماری ایران

• غالمرضا مجیدي؛ مدیركل دفتر برنامه ریزي و هماهنگي طرح هاي  بنیاد مسكن انقالب اسالمي 
• مجید عبدالهي؛ مدیركل دفتر برنامه ریزي و مدیریت توسعه شهري سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي كشور

• اشكان جعفركریمي؛ مدیركل دفتر هماهنگي عمراني و خدمات روستایي سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي كشور 

نگاهي نو به توسعه کالبدي سكونتگاه هاي روستایي
  پدرام رخشاني
معاون دفتر هماهنگي عمراني و خدمات روستايي
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ناملموس  میراث  از  یكي  مستحضرید،  که  همانطور   
روستاها، کالبد و بافت آنهاست که متأثر از اقلیم و فرهنگ هر منطقه 
اجراي طرح هاي توسعه،  به موجب  اخیر،  مي باشد و طي دوره هاي 
تغییرات  دستخوش  روستایي،  سكونتگاه هاي  این  کالبد  و  بافت 
از  جلوگیري  براي  اقداماتي  چه  شما  نظر  به  است.  شده  اساسي 
تخریب بافت سنتي روستاها انجام شده است و در صورت ادامه این 

روند به کجا خواهیم رسید؟

عقابي: ابتدا الزم است به مقایسه مفاهیم 
بافت  شود.  پرداخته  واژه گان  این  ذهني 
بافت  یا  سنتی  بافت  كهن،  بافت  فرسوده، 
بومی. این ها واژگانی هستند كه در بسیاری 
یكدیگر  جایگزین  سادگی  به  و  اوقات 
می شوند، اما معنای متفاوتی دارند. اگر من در 
طرح پیشنهادی برای خانه شما »پنجره ای« 

به ابعاد 7*7 سانتی متر تعبیه كنم، شما به من اعتراض می كنید و این 
ایده را نمی پسندید. پنجره ای با این ابعاد، نه قابل بازكردن و نه قابل 
تمیز كردن و نه مؤثر در ایجاد جریان هواست. اما حال همان موضوع 
را به گونه ای دیگر مطرح می كنم. برای خانه شما »روزنه هایی« تعبیه 
می كنم با ابعاد 7*7 سانتی متر كه بازی نور را به ارمغان می آورد و 
نوعی موسیقی نورانی در فضا می نوازد. همانند نوری كه از پنجره های 
مشبك مسجد شیخ لطف اهلل به درون می تابد یا همانند نوری كه از 
را دوست  به داخل می آید. شما »این حس  انباری  روزنة سقف آب 
و  مّهم  حد  این  تا  واژگان  می كنید!  استقبال  ایده  این  از  و  دارید« 

معنابخش هستند. 
اگر از شما بپرسند بافت فرسوده محلة عودالجان را چه كنیم؟ پاسخ در 
همان متن سئوال نهفته است؛ بافت فرسوده نیاز به تخریب و نوسازی 
دارد. حال اگر سئوال شود كه چه راهكارهایی جهت تعالی در بافت 
تاریخی این محله وجود دارد؟ پاسخ می دهیم، ارزش های تاریخی باید 
بررسی، سنجیده، حفظ و احیاء شوند و براساس استانداردهای روز به 
آن پرداخته شود. من تصمیم دارم در اینجا به ارزش های واژة مفهومی 
و مّهم »بافت بومی« بپردازم. در واقع بافت بومی یك معمارِی ِخردگرا 

و دستآورد در هم تافتگی الیه های متنوع است. 

در این نوع از معماری، همة ابعاد كالبدی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی 
و زیست محیطی، در خدمت معماری اند. خاصیت یك معماری بومی 
»سیستماتیك« بودن و زیست واره بودن آن است و به همین دلیل 
هم هست كه در طبیعت به خوبی ادغام می شود. این نوع از معماری 
و  درآورد  به شكل هماهنگی  اجزایش  با همه  را  می تواند ساختمان 
مصرف انرژی را به پایین ترین سطح برساند. همانگونه كه می دانیم 
در كویر معماری خشتی داریم؛ مصالح از همانجا مهّیا می شود و به 
همانجا نیز بازگشت می شود و یا در مناطق جنگلی با معماری چوبی، 
مناطق كوهستانی با معماری سنگی و در مناطق قطبی با معماری 
یخی. بنابراین معماری سنتی با معماری بومی فاصله بسیاری دارند و 

واژگانی نیستند كه بتوانند جایگزین یكدیگر شوند.
معماری سنتی، معماری ایست كه تابع »اصول و قوانین فراگیر خود 
است و شاخص ها و شناسه های معینی همچون: تناسبات، فرم، مصالح 
و ... » دارد. اما معماری بومی »رابِط بین انسان، خرد و طبیعت« است. 
خردمندی در معماری بومی، جایی تعریف می شود كه چندین الیه 
مختلف روی هم قرار می گیرند. به گونه ای كه نه تنها متضاد نیستند، 

بلكه »ارزش های هم افزا به وجود می آورند«.

پنجره با الیه مشبك در خانه های كاشان، تابش نور را كنترل می كند، 
سرعت و جریان هوا را تنظیم می كند و به فرهنگ مردمان آن دیار از 
حیث تعیین فضای محرمیت پاسخگو است؛ این تركیب یك خردمندی 

است.
تركیب این الیه ها بدون هیچ اشكالی می تواند »قرن ها مورد استفاده« 
قرار گیرد. در معماری بومی كسی نمی گوید: »خانة من«، همیشه و 
در  روستا  یك  در  فرد  یك  می شود.  تعریف  ما«  »خانة  جا  همه  در 
ندارد. عالقه  مستقلی  تعریف  خودش  و  می شود  تعریف  خود  طایفة 
به ماندگاری در بافت های بومی با اقلیم های سخت و دشوار »همانند 
بودن  قبیله ای  تقویت همین مفهوم طایفه ای، قومی و  از  كندوان«، 

است. 
هدف از تعریف این واژه با همه ویژگی هایش، تذكر این مّهم است كه 
با از بین رفتن ویژگی ها و مؤلفه های معماری بومی، این درهم تنیدگی 
و درهم تافتگی از دست می رود و طرح این سئوال، كه آیا اقدامات 
انجام شده و تصمیمات اتخاذ شده در بافت های بومی روستاها، تقویت 
كننده این درهم تنیدگی است؟! آیا جایگزینی قوانین مهندسی به جای 
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خردگرایی، یا جایگزینی خانة جدید من به جای خانة جدید ما در مسیر 
اقلیم  با  تافته های اجتماعی همساز  این  به  استحكام بخشی 
مسكن  در طرح های  سنتی  فرم های  به  ِصرف  پرداختن  آیا  و  است 
روستایی، مثل پنجره های قوسی و نمای آجری و...، مي تواند جایگزین 
معماری بومی خردگرا باشد؟ از دیدگاه من اصول بنیادین معماری بومی 

در تصمیمات و اقدامات اخیر نادیده انگاشته شده است.

مجیدی: من ابتدا به وضعیت موجود توسعه 
سال هاي  طي  مي پردازم.  روستاها  كالبدي 
انقالب  بنیاد مسكن  قوانینی كه   گذشته در 
وضعیت  است،  بوده  آن ها  مجري  اسالمي 
تا حدي تعیین تكلیف  توسعه كالبدي روستا 
روستاهاي  قانوني همه  لحاظ  به  است.  شده 
باالي بیست خانوار طرح هادي دارند و توسعه 

كالبدي روستاها از بالتكلیفي خارج و قانونمند شده است. البته این 
وزارت  با همكاري همه دستگاه هاي ذي ربط، خصوصاً  بزرگ  قدم 
كشور - سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي كشور- میسر شده است. 
در كنار این بحث، موضوع مقاوم سازي مسكن روستایي بر وضعیت 
كالبدي روستاها به شدت اثرگذار بوده است. تا 15 سال پیش كمتر 
از ده درصد مساكن روستایي از سازه و مصالح بادوام برخوردار بودند 
و این موضوع، آسیب پذیري روستاها را در مقابل سوانح طبیعي باال 
اتفاق  در كشور  كه  زلزله اي  و  با هر سیل  دارید  استحضار  برده بود. 
مي افتاد،  بیشترین آسیب ها در مناطق روستایي قابل مشاهده بود. اما 
هم اكنون این آسیب ها كاهش پیدا كرده است. خصوصاً اینكه  درحال 
از سازه  از واحدهای مسكونی موجود در روستاها،  حاضر 4۰ درصد 
بادوام برخوردار هستند و بیش از 55 درصد مساكن روستایي با مصالح 
بادوام ساخته شده اند. مقوله بعد كه روي كالبد روستاها اثرگذار بوده 
است، اجراي بهسازي محیط روستاهاست كه تاكنون  در بیش از 17 
هزار روستاهاي كشور، پروژه بهسازي روستا انجام شده است. اثرات 
این پروژه ها در محیط روستاها متفاوت بوده است و غالباً اثرات بسیار 
مطلوبی در همه زمینه ها حتي در زمینه هاي اقتصادي و اجتماعي به 
جا گذاشته اند. بعضاً در نقاطي هم نتیجه مطلوب دریافت نشده است 
كه خود منجر به تجربیاتي بسیار ارزشمند شده است. به هر ترتیب 
و  انتظار  مواجه هستیم،  ناگزیري  تغییرات  با یك سري  روستاها  در 
ارزشمند روستایي  بافت هاي بومي و  این  توقعات روستاییاني كه در 
زندگي مي  كنند بسیار تغییر یافته است. بطوریكه همخوان و یكسان 
نبوده و مبتني بر الگوي بافت بومي نیست و اصول طراحي مدرن را 
مطالبه مي كنند. این ها ناشي از یك سري جریانات و اتفاقاتي است 
كه همه آن به مقوله كالبد مربوط نمي شود و  منشأ متفاوتي همچون: 
مباحث اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي دارد. ما به عنوان متولي توسعه 
كالبدي روستا نمي توانیم در مقابل این نیازها و خواسته ها مقابله كنیم. 
نه مقابله كامل و نه همراهي كامل نمي تواند راهگشا باشد، بلكه باید 
از طریق فرهنگ سازي و فراهم نمودن بستر اجتماعي روستاییان را 
به سوي ارزش هاي حاكم بر جامعه هدایت كنیم. اما مهم تر از همه 
این ها، باید اقدامي انجام دهیم كه روستایي خواسته اش را منطبق بر 

ارزش هاي جامعه و كالبد بومي مطرح نماید و این ممكن نیست مگر 
فرضًا  تأمین شود.  و  دیده  نیز  روستایي  منفعت  فرایند  این  در  اینكه 
مطالبه ساكنین  انجام مي شد، غالباً  در اغلب روستاها كه سنگفرش 
روستاها آسفالت بود و آن  را به عنوان یك زیرساخت مناسب قبول 
نمي  كردند. اما پس از مدتي وقتي اثرات مثبت آن را در جلب گردشگر 
و زیباسازي روستا منطبق بر مصالح بومي نظاره گر بودند، دیگر مطالبه 
آسفالت ندارند و خود درخواست سنگفرش مي دهند. در این راستا بنیاد 
مسكن انقالب اسالمي، یك سري مطالعات به نام گونه شناسي مسكن 
روستایي انجام داد. در این مطالعات قواعد شكل گیري مسكن روستایي 
شناسایي و استخراج شده است و به احكام معماري تبدیل شده اند. در 
زمینه بافت و كالبد نیز به همین ترتیب، بافت هاي روستایي كشور به 
ده منطقه تقسیم و ضوابط و قواعد شكل گیري این بافت ها و مسكن 
روستایي شناسایي و تبدیل به احكام طراحي شدند. این ها راهكارهایي 
براي حفظ بافت روستایي باارزش و هویت آن مي باشد كه در آینده هم 
استمرار پیدا مي كند. براي اجرا، این الگوها در اختیار مشاورین محلي 
قرار مي گیرد تا بر اساس آن طرح ها تهیه و بافت و مسكن روستایي 

بازسازي شود.

 با توجه به تعریفي که از طرح هادي مي شود، در وضع 
تاثیرگذاري به عنوان سند  اندازه جایگاه  تا چه  موجود طرح هادي 
اصلي خود  به جایگاه  بخواهد  هادي  اگر طرح  دارد؟  روستا  توسعه 
بازگشته و اثرگذاري و مطلوبیت داشته باشد چه اصالحاتي در فرآیند 

تهیه و تصویب خواهد داشت؟

کریمی: با نگاهي دوگانه به روستاها درمي یابیم كه از یك سو با 
بافت روستا كه ناشي از احداث ساختمان ها، 
روستاست  عمومي  معابر  و  عمومي  اماكن 
مواجه هستیم و در نگاه دیگر هدایتي است 
كالبد روستاها  در  اركان مدیریت  توسط  كه 
از  روستاها  ساكنین  اینكه  مي شود.  اعمال 
كالبد زیبا و بومي خود دل كنده و به سوي 
مدرنیته و ساختمان هاي بي روح در گذارند، 

ناشي از سیاست هایي است كه طي سال هاي اخیر از طریق رسانه ها 
و یا حتي حضور افرادي كه به قصد احداث خانه دوم پا به روستاها 
گذاشته اند، مي باشد. اكنون باید به بررسي طرح هادي روستا بپردازیم 
كه آیا تهیه و تدوین اینگونه طرح ها نقشي در هدایت ساكنین روستاها 
به سمت ارزش هاي فرهنگي و اجتماعي داشته است؟ آیا فرآیند تهیه 
و تدوین این طرح ها با نگاه اجتماعي و اقتصادي روستا صورت گرفته 

است یا فقط به ابعاد كالبدي پرداخته است؟ 

عبدالهي: اگر بافت را به عنوان تركیب و 
اندازه هریك از اجزاء روستایي و ساخت را به 
كنار  در  اجزا  این  قرار گیري  عنوان چگونگي 
هم تعریف كنیم، با دو مفهوم روبرو هستیم. 
اگر در بافت روستا تغییراتي صورت مي پذیرد، 
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پنج  از  اجتماعي  تغییرات  باشد.  اجتماعي  تغییرات  از  ناشي  مي تواند 
منظر قابل بحث است. نكته اول مربوط به تغییرات جمعیتي روستاها 
است. بطوریكه در روند كاهش جمعیت یك روستا، تغییرات مربوط 
به بافت نیز در همین فرایند كاهش جمعیت كامال محسوس است. 
بواسطه این تغییرات در طول زمان تعدادي از روستاهاي كشور خالي 
از سكنه شده اند. نكته دوم به تغییرات ناشي از فرهنگ در روستاها بر 
مي گردد. ما آداب و رسوم و سنن روستایي را تغییر نداده ایم. سنت ها 
هنوز سرجاي خود قرار دارند اما بعضي از فرهنگ ها تغییر پیدا كرده اند 
و  تغییرات  سوم  نكته  شد.  داده  توضیح  آن  مورد  در  تفصیل  به  كه 
از  برخي  در  بطوریكه  است.  كشور  روستاهاي  در  اقتصادي  تأثیرات 
روستاها معیشت یك روستا كاماًل دستخوش تغییرات شده است و در 
برخي موارد نیز قدرت اقتصادي مردم روستا بسیار ضعیف شده است. 
تاحدي كه توان حداقلي براي ترمیم نمودن نماي ساختمان و بافت 
روستا وجود ندارد. نكته چهارم مسائل مدیریتي و نهاد هاي حاكم بر 
روستاهاست. نهاد مستقر در روستا و نهاد باالدست آن و سایر نهادهاي 
ذي مدخل در حوزه روستایي در نگهداشت و یا تخریب بافت بي تأثیر 
پروانه ساختمان توسط دهیاري عاملي  مثال صدور  بعنوان  نبوده اند. 
است كه اگرچه در ابعاد مربوط به طرح هاي توسعه روستا اجرا مي شود 
ولي گاهاً بدلیل عدم مدیریت و نظارت، برهم زننده فضا و شرایط حاكم 
بر روستاهاست. نكته آخر ضوابط و مقررات پایه براي ساخت و ساز 
در روستاهاست. ضوابط و مقررات در دو بخش تأثیر گذارند. یكي در 
قالب ضوابط طرح هادي روستاها و دیگري در قالب قوانین و مقررات 
عام حاكم بر محیط هاي روستایي نمود پیدا مي كند. قرار گرفتن عوامل 
مذكور در كنار هم باعث تغییرات جدي در بافت روستایي شده است. 
البته به ناچار برخي از این تغییرات مي باید اتفاق بیافتد. بعنوان مثال 
در حوزه مدیریت بحران روستایي چنانچه در روستاهاي استان كرمان 
زلزله اي با بزرگي 5 ریشتر حادث شود ، بدلیل مقاوم سازي اصولي 95 
در  حادثه  همین  اما  ندارد،  وجود  نگراني  جاي  روستاها  بافت  درصد 
زلزله اخیر كرمانشاه آسیب جدي به روستاهاي مناطق زلزله این استان 
وارد نمود. هنگامي كه نیاز به مقاوم سازي احساس مي شود به ناچار 
تخریب اتفاق مي افتد و یا به عبارت دیگر نوسازي انجام مي شود. در 
این نوسازي دیگر نمي توان به آن بافت بومي و كهن روستا دست 
یافت. در حال حاضر در بازسازي و مقاوم سازي روستاها، خصوصاً در 
مناطقي كه خطر نسبي زلزله باالتر است، مطلوبیت در سكونت و ایمني 
و امنیت جاني ساكنین بیشتر از نما و منظر و حفظ بافت بومي روستا 

مورد توجه قرار مي گیرد.  

 نقش و جایگاه نظام مهندسي روستایي در هدایت کالبد 
روستا چیست؟ آیا در مبحث نما و منظر روستایي هم ضوابط الزم و 

اجرایي وجود دارد؟

عقابی: آگاهی جامعه از فعالیت های عمرانی متعددی كه در روستاها 
تأسیساتی  زیرساخت های  راه ها،  احداث  شامل:  است  شده  انجام 
كه  الیه ای  اصلی ترین  اما  نیست.  كم   ... و  آب رسانی  خدماتی،  و 

بافت  یك  »ساختار  باشد،  روستا  یك  حیات  و  بقاء  ضامن  می تواند 
بومی است«. حفظ و تقویت فضای خاطره كه در ساختار كالبدی یك 
بافت بومی وجود دارد بسیار مّهم است. فضاي خاطره مكانی است 
كه »تاب آوری« یك بافت بومی را تقویت می كند. توسعه روستایی 
این  باشد. در غیر  تاب آوری« روستا  بر »ظرفیت  مبتنی  بایستي  نیز 
صورت بافت از هم گسسته می شود. ساخت یك فضای مذهبی مجّهز 
میدانچه  در  كه  قدیمی  و  كوچك  مسجد  نزدیكی یك  در  بزرگ  و 
كهن روستاست؛ یك آسیب جّدی است. مكان از جمعیت و خاطره ها 
ساختار  به  توجه  می آورد.  پدید  عمیقی  گسستگی  و  می شود  تهی 
بومی، تقویت تاب آوری، حس مكان خاطره جمعی و... در طرح های 
روستایی گم شده است. به همین سبب توسعه ی روستاها، اغلب ایجاد 

گسستگی می كند. 

 باتوجه به تغییرات صورت گرفته در نظام برنامه ریزی 
در دنیا )شهر و روستا( و عدم تهیه طرح هادی و جامع که حتی در 
شهرهای ایران هم دیگر تهیه نمی شود، آیا برای تغییر در شیوه تهیه 

طرح توسعه برای روستا هم برنامه هایی داریم؟

مجیدی: در كشور پاره اي مسایل داریم كه بر كل سندهاي توسعه 
عمران مؤثرند و این تنها مخصوص طرح هادي روستایي نیست. در 
شهرها هم وقتي ارزیابي از طرح هاي توسعه و عمران انجام گرفت، 
به این نتیجه رسیدند كه فقط 25 درصد طرح ها اجرا شده اند و غالبًا 
به طور محقق نشده  بوده است و كاربري ها  معابر  توسعه  در سطح 
است. در طرح هادي روستایي وضعیت بهتري را شاهد هستیم كه 
مبتني بر نتایج ارزشیابي طرح ها در سال هاي گذشته است. این وضعیت 
بهتر، حاصل حمایت هایي است كه توسط دهیاري و شوراي اسالمي 
روستا از این طرح ها صورت پذیرفته است. به عبارت دیگر دهیاري و 
شوراي اسالمي روستا طرح هادي روستا را به عنوان سند اجرایي خود 
پذیرفته اند و همه اقدامات عمراني و اتفاقات توسعه اي را منطبق بر 
طرح هادي انجام مي دهند. از طرفي در تهیه طرح هاي هادي سعي 
شود.  دیده  كشور  اجرایي  دستگاه هاي  سایر  نیازهاي  كه  است  شده 
بعنوان مثال در صورت پیشنهاد مشاور مبني بر ساخت مدرسه در یك 
روستا، حتماً از وزارت آموزش و پرورش استعالم بعمل مي آید. البته 
با وضعیت مطلوب فاصله داریم و در تالشیم كه نقاط ضعف  هنوز 
نیز رفع و به یك سند جامع و كامل روستایي با رعایت تمامي جوانب 

برسیم. 
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عبدالهي: توسعه ابعاد مختلفي مي تواند داشته باشد و براي اینكه 
اثبات كنیم سند توسعه اي هست یا نه، حتماً باید جامع نگري را در 
تهیه سند مدنظر قرار دهیم. اینكه طرح هادي به عنوان سند توسعه 
كدام بخش از روستا مي باشد، خود یك سؤال است. در وضعیت كنوني 
به نظر مي رسد علیرغم پرداختن به وجوه دیگر توسعه، وجه كالبدي در 
طرح هاي هادي غالب است. به عبارت دیگر برداشت عمومي جامعه 
آیا طرح هادي مي تواند  بیشتر سندي كالبدي است.  از طرح هادي 
تغییر  این سؤال موجب  به  پاسخ  جایگزین سند توسعه روستا شود؟ 
اقتصادي  ابعاد  به  تهیه طرح هادي  دیدگاه خواهد شد. بطوریكه در 
با  از طرفي  و اجتماعي روستا بطور كامل و كاربردي پرداخته شود. 
توجه به وجود شرح خدمات همسان براي طرح هاي هادي مي توان 
در قالب همین شرح خدمات انعطاف پذیري ایجاد نمود كه در قالب 
قاعده هاي اجتماعي و اقتصادي روستا بگنجد. مورد بعد، زمان طوالني 
افق طرح ها است كه یك دوره 1۰ ساله است و چون غالباً وابسته به 
اعتبارات دولتي و قسمتي نیز وابسته به درآمدهاي محلي شهرداري ها و 
دهیاري هاست، در اكثر اوقات با مشكل مواجه مي شوند. طرحي كه در 
ده سال قبل تهیه شده است با یك بازنگري كارشناسانه در همه ابعاد، 
مي تواند بسیاري از مشكالت پیش روي توسعه كالبدي را حل و فصل 
نماید. نكته آخر فرایند مشاركت دستگاه ها و نهادها در تهیه طرح هادي 
روستایي است. این مشاركت به دو بخش استاني و محلي تقسیم بندي 
مي شود. خصوصاً در سطح محلي، نهادها و مشاورین ذي صالح تهیه 
نظرات شوراي اسالمي روستا و  كننده طرح، ملزم هستند كه حتماً 

دهیاري را اخذ نمایند. 
مجیدي: هم اكنون مشاورین براي ارائه طرح در كمیته تصویب باید 
صورتجلسه اي را ارایه دهند كه جز مدارک طرح محسوب می شود كه 
براساس آن شوراي اسالمي روستا و دهیاري طرح را تأیید كرده باشند. 
دارد  روستایي وجود  تهیه طرح هاي هادي  در  نكته مهمي كه  البته 
آنست كه با توجه به اینكه طبق قوانین بازگشتن از شرح خدمات تیپ 
طرح هادي روستایي امكانپذیر نیست، بنیاد مسكن انقالب اسالمي 
ایجاد  با شرایط روستاها و به جهت  براي تطبیق این شرح خدمات 
هماهنگي با واقعیات جامعة روستایی و نیازهاي موجود در روستاها، 
با وضعیت روستاهاي  متناسب  یك سري شرح خدمات هاي فرعي 
كشور تدوین نموده است. تنوع این طرح ها شامل روستاهاي داراي 
بافت تاریخي و با ارزش، روستاهاي گردشگري، روستاهاي واقع در 
حریم شهرها و روستاهاي كوچك با جمعیت زیر 5۰ خانوار مي باشد. 

ابزاري براي مدیریت توسعه در  در ضمن طرح هاي توسعه عمران 
در  توسعه  مدیریت  شیوه  كه  شرایطی  در  مي شوند.  كشور محسوب 
دیده  وقتي  باشد.  مدرن  نمي تواند  آن هم  ابزار  نیست،  مدرن  كشور 
مي شود در كشوري دیگر ابزار متحول شده است ناشي از تحول در 
مدیریت توسعه مي باشد. در سایر كشورها مدیریت محلي به معناي 
واقعي صورت مي پذیرد اما در كشور ما شوراها از لحاظ قانون اجازه 

ورود در حوزه اجرایي ندارند. 
در مبحث نظام فني روستایي، مهندسي كه وارد نظام مي شود یك 
سري دانش  از دانشگاه و آموزش هاي ضمن خدمت دارد. به همراه 
ضوابط و مقررات دستگاه ذي ربط و براساس خالقیت خودش محصولي 

تولید مي كند كه مي تواند نتیجه خوب و یا نسبتاً ضعیفي داشته باشد. 
لذا از یك شخص حقیقي كه فقط سرفصل هاي دانشگاهي را گذرانده 
است نمي شود انتظار داشت صرفاً بر پایه معلومات دانشگاهي بدون 
ضوابط كامل دستگاه هاي اجرایي و آموزش هاي ضمن خدمت، طراحي 

منسجم و همخوان با محیط هاي روستایي داشته باشد.
عقابي: بنده مطالبم را در سه موضوع: نیاز به مهارت و آگاهی در 
انتخاب واژگان، مؤلفه ها و ویژگی های معماری بومی و تفاوت آن با 
معماری سنتی واهمیت شناسایی ساختار بافت بومی و افزایش ظرفیت 

تاب آوری در روستاها جمع بندی می  كنم.
بافته های بومی از غنای معماری خاصی برخوردارند، نوعی انتظام و 
ساختارگرایی در عین بی قاعدگی هنری. حداكثر مجاز برای اعمال 
قوانین مهندسی تا جایی است كه شأن و منزلت روستاییان ازبین نرود 
و نیروی ژرف خردگرایی كه سال هاست در بافت های بومی رسوب 
كرده است، نادیده انگاشته نشود. زمانی كه به هریك از مؤلفه های 
دارای گسستگی  بافتة حاصل شده  وارد شود؛  بومی آسیب  معماری 

است.
 با توجه به اینكه حدود 4000 روستا در حریم شهرها 
داراي  روستاها  براي  شده  تهیه  هادي  طرح هاي  آیا  دارند،  قرار 
ویژگي هاي خاصي هستند و یا مالحظات خاصي در تهیه و تصویب 

طرح ها لحاظ مي شود؟
عبدالهي: ما در كشور 4۰۰۰ روستاي واقع در حریم شهرها داریم 
كه 3 میلیون و 3۰۰ هزار نفر جمعیت را در خود جاي داده اند. به عبارت 
دیگر یك ششم جمعیت روستایي ایران در روستاهاي واقع در حریم 
ساكن هستند. سرعت رشد جمعیت در كشور 1/29 درصد است ولي در 
روستاهاي واقع در حریم كالنشهرها  6 درصد مي باشد و در روستاهاي 
واقع در حریم شهرهاي مراكز استان ها 4/۰9 درصد است. این آمار 
حریم  در  واقع  روستاهاي  در  باال  بسیار  با سرعت  رشد  نشان دهنده 
شهرهاست. مطالبه بسیاري از این روستاهاي واقع در حریم، اصالح 
محدوده طرح هادي آن هاست. با توجه به مطالعاتي كه در شهرداري 
منطقه 22 تهران انجام شده است، چنانچه حریم شهر را، یك بخش 
یكپارچه جهت توسعه آتي شهر یا فضاي ذخیره و یا  براي هر منظور 
دیگري در نظر گرفته باشیم، یك نقطه در آن داریم كه از تمام قوانین 
و قواعد حاكم بر حریم مستثني است. لذا براي مدیریت روستاهاي واقع 

در حریم قوانین خاصي الزم است. 
نكته بعد در خصوص نظام مهندسي روستایي اینست كه چنانچه در 
آینده فرصتي پیش آید كه بتوان از ظرفیت هاي طراحي معماري سنتي 
و قوي روستایي استفاده كنیم بسیار واجد ارزش است. در حال حاضر 
در روستاها، قواعد نظام مهندسي یكي از الزامات ساخت و ساز است. 
از این فرصت مي توان استفاده نمود تا الزامات طراحي نما و منظر در 
محیط هاي روستایي منطبق با فرهنگ و معماري بومي و محلي را 
از طریق مهندسان ناظر نظام فني روستایي براي ساخت و سازهاي 

روستایي یك ضرورت اعالم نمود. 

 در پایان از اینكه این فرصت را در اختیار ما قرار دادید، 
کمال تشكر را دارم.
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مقدمه
     یكی از فعالیت هایی كه همه ساله در راستای تحقق ضوابط طرح های 
هادی روستاها توسط بنیاد مسكن انقالب اسالمی اجرا مي شود، بهسازی 
در  معابر  آسفالت  توجه  قابل  به حجم  عنایت  با  است.  روستایی  معابر 
كارخانه های  محدودیت  و  سو  یك  از  روستایی  عمران   پروژه های 
آسفالت، گرانی و مشكالت تهیه قیر، معضالت زیست محیطی و دوام 
و پایداری كم آسفالت در برابر تغییرات جوی از سوی دیگر، استفاده از 
یا مصالحی مناسب تر در كف سازی معابر روستایی  شیوه های نوین و 
به گونه ای كه قابلیت بومی بودن را نیز داشته باشد، از جمله سیاست های 

حوزه عمران روستایی بنیادمسكن می باشد.
خوشبختانه در سال های اخیر با تالش و پیگیری همكاران بنیاد مسكن 
استان ها، مصالح بومی به ویژه سنگ در كف سازی معابر مورد توجه قرار 
گرفته و اثرات ارزشمندی در بومی سازی فعالیت ها و احیاء دانش بومی 
بجا گذاشته است. اما در تعدادی از مناطق كشور بدلیل عدم دسترسی 
به مصالح سنگی مناسب، رویه آسفالتی كماكان به عنوان تنها گزینه ی 

الیه رویی معابر مورد استفاده قرار می گیرد.
طی سالیان طوالنی كه از آسفالت قیری بعنوان تنها گزینه الیه رویه 
در معابر استفاده شده است، شاهد آن بوده ایم كه یكی از عمده ترین 
مشكالت معابر سواره رو در كشور ما، تخریب و تعویض های متوالی 
كشور  ملی  اقتصاد  به  را  هنگفتی  خسارت های  كه  می باشد  آسفالت 
از  استفاده  زیست محیطی  معضل  دیگر  طرف  از  می نماید.  تحمیل 
هیدروكربن ها در تركیب آسفالت قیری و همچنین دوام و پایداری كم و 
نامناسب آسفالت در برابر تغییرات جوی و سیكل های یخبندان و دست 
آخر آزاد شدن بهای قیر و عرضة آن در بورس كاال و به تبع آن مشكالت 
متعدد پیش آمده جهت تهیه و خریداری قیر، از دیگر عواملی بودند كه 
سبب شدند آسفالت را بعنوان یك گزینه فراگیر در پروژه های عمران 

روستایی نپذیرفته و بدنبال یافتن گزینه های جایگزین برای آن باشیم.
و  نظارت  دفتر  آمده،  پیش  فوق و ضرورت های  به مطالب  عنایت  با 
ارزیابی امور عمرانی در چارچوب عمل به رویكرد الگوسازی برآن شد تا 
با بررسی مصالح و تكنولوژی های جدید و با در نظرگرفتن پارامترهای 
تأثیرگذار در این خصوص )شامل توجیه اقتصادی، سرعت و سهولت اجرا، 
كیفیت و شرایط نگهداری( امكان بكارگیری مصالح نوین و جایگزین 
را در پروژه های عمران روستایی سنجیده تا شاید با این اقدام گامی در 
جهت بهبود كیفیت و افزایش ماندگاری پروژه ها برداشته شود. در ادامه 
با ارایه توضیحات مختصری در خصوص آسفالت گرم، به طورخالصه به 
معرفی محصوالتی كه امكان جایگزینی آسفالت را دارند و مزایا و معایب 

هر یك از آن ها پرداخته خواهد شد.

1. آسفالت گرم

آسفالت گرم مخلوطی از مصالح سنگی و قیر خالص است كه بر حسب 
نوع دانه بندی و قیر مصرفی، بین حداقل 1۰5 درجه الی حداكثر 163 
درجه سانتیگراد در كارخانه آسفالت تهیه و در محدوده همین حرارت 

روی سطوح آماده شده  راه پخش و كوبیده می شود. 
درگروه مخلوط های آسفالت گرم، بتن آسفالتی بهترین نوع آن است كه 
از اختالط مصالح سنگی مرغوب و شكسته با دانه بندی منظم و پیوسته 
و قیر خالص، ضمن اعمال كنترل و نظارت دقیق در كلیه مراحل تولید 

بدست می آید. 
1-1. عمده ترین مزایا

- امكان بكارگیری در كلیه اقلیم ها و در هرگونه شرایط جوی
- امكان بكارگیری در هرگونه شرایط ترافیكی

پیشرفت  از  نمادی  به عنوان  روستائیان  میان  در  آسفالت  مقبولیت   -
روستا

- سرعت زیاد اجرایی
1-2. معایب عمده 

- مقاومت آسفالت در مقابل فشارهای فیزیكی در حد مطلوبی نمی باشد. 
این مقاومت در مرغوبترین آسفالت قیری ایران معادل 75-85 كیلوگرم 

بر سانتیمتر مربع بوده و عمر مفید كوتاهی دارد.
سانتیگراد  درجه  حدود 14۰  حرارتی  به  قیری  آسفالت  تهیه  برای   -
قابل توجهی سوخت  تولید آسفالت مقادیر  برای  نتیجه  داریم. در  نیاز 
به مصرف می رسد و این امر خود سبب آلودگی های زیست محیطی 

می شود.
- آسفالت با تغییرات آب و هوایی سازگاری ندارد. در واقع بخش قابل 
توجهی از افت كیفیت آسفالت در عبور از فصل سرما و یخبندان اتفاق 
می افتد و عواملی از قبیل: جذب آب و یخ زدگی، نفوذ آب به الیه های 

گزینه های جایگزین  آسفالت گرم در بهسازی روستاها
 حسین شنوايي
کارشناس ارشد عمران

اهــــل قلم
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زیرین و یا استفاده از نمك برای یخ زدایی از جمله عوامل اصلی تخریب 
آسفالت در عبور از فصل سرما می باشد. از طرف دیگر در مناطق گرمسیر 

نیز با مشكل تغییر شكل آسفالت مواجه می باشیم.
مواد  و  بنزین(  و  نفت  نفتی)گازوئیل،  مواد  برابر  در  قیری  آسفالت   -

شیمیایی)اسیدها( مقاومت خوبی نداشته و تخریب می شود.
- عدم امكان اجرا با كیفیت مناسب در معابر كم عرض روستایی بدلیل 
اجرا  و  آسفالت  پخش  مخصوص  ماشین آالت  از  استفاده  امكان  عدم 

بصورت دستی در معابر مذكور
- عدم امكان ترمیم خرابی ها توسط خود روستاییان 

2.  سنگفرش 
بافت های  در  استفاده شده  كارآمدترین مصالح  و  مهم ترین  از  یكی   
سنتی، سنگ می باشد. بطوریكه بیشترین چشم انداز در معماری و كالبد 
كاربری های  در  و  آن  در  رفته  بكار  سنگ های  مجموعه  روستا،  یك 

مختلف است.
     به منظور استفاده بهینه از سنگ، می بایست نیازهای یك پروژه را 
در كاربری های مختلف بررسی نمود و هر سنگ را با توجه به مقاومت 
فشاری خاص خود و سایر مشخصه ها در كارهای اجرایی استفاده كرد. 
بطور كلی سنگ های مورد استفاده، می بایست متراكم و دارای ساخت و 
بافت یكنواخت بوده و از بلورهای ریز تشكیل شده باشد و حتی المقدور 
تأمین  را  نیاز  مورد  فشاری  مقاومت  تا  باشد  زیاد  آن ها  خلوص  درجه 

نماید.

 
سنگ های مناسب جهت استفاده در سنگفرش معابر عبارتند از ماسه 
بازالت و سایر سنگ های سخت و  سنگ ها، گرانیت، دیوریت، گابرو، 
بادوام. سنگ های سست، مطبق و قابل یخ زدن نباید در بنایی سنگی 

بكار روند.
2-1. مشخصات فنی

- سنگ مصرفی در سنگفرش می بایستی دارای مقاومت كافی)حداقل 
5۰۰ كیلوگرم بر سانتیمتر مربع( باشد. ضروری است مقاومت مشخصه 

توسط مشاور طرح و با محاسبات الزم تعیین گردد.
المقدور دارای  بایستی حتی  - مصالح سنگی بكاررفته در سنگفرش 

سطوح هموار باشد. 
- افت وزنی بدست آمده در آزمایش مقاومت در برابر یخبندان نباید از 

1۰ درصد بیشتر باشد.
- سنگ باید تمیز، بادوام، متجانس، بدون رگه، عاری از مواد آلی و 
موادی باشد كه در اثر عوامل جوی و هوازدگی خراب شده و به استحكام 

سنگ ها لطمه می زند.
2-2. مزیت های عمده 

- مقاومت فشاری بیشتر در مقایسه با آسفالت
- دوام مناسب در برابر عوامل جوی نظیر یخ بندان و فرسایش

- هماهنگی با بافت و كالبد روستا
- امكان ایجاد تنوع در بنایی سنگی با استفاده از شكل ها و رنگ های 

مختلف سنگ
- فراوانی در بسیاری از مناطق كشور

- قابلیت ترمیم آسان در خرابی های جزئی توسط خود روستاییان
3-2. معایب عمده 

- باالتر بودن قیمت تمام شده اولیه در مقایسه با آسفالت در صورتی كه  
مصالح از فاصله طوالنی تامین شود.

- عدم پذیرش و مقبولیت از سوی روستاییان
 

تصاویری از اجرای سنگفرش در اجرای طرح های 
عمران روستایی
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3. بتن غلتكی
RCCP )Roller Compacted Concrete Pave�  (

ment
3-1. مشخصات فنی 

     بتن غلطكي یك نوع بتن خشك و كم سیمان است كه داراي 
اسالمپ صفر و حرارت هیدراسیون كم مي باشد. مقدار رطوبت این بتن 
باید در حد مناسبي باشد تا ضمن اختالط، امكان پخش یكنواخت خمیر 
سیمان در بتن فراهم باشد و هم بتواند وزن غلتك ها را تحمل نماید. 
موارد استفاده از این بتن در ساختمان سدها، اجراي سریع تك الیه هاي 

روسازي معابر و اجراي پي هاي چند الیه اي مي باشد. 

    وزن مخصوص بتن غلطكي در حدود 245۰ كیلوگرم بر متر مكعب 
بدست آمده است كه بیشتر از بتن معمولي مي باشد. مقاومت الزم براي 
طراحي حدود 12۰ كیلوگرم بر سانتي متر مربع براي تقریبا15۰ً كیلوگرم 
برمترمكعب مصالح سیماني حاصل مي شود. ضریب ارتجاعي نیز حدود 
از ضریب  كمتر  بسیار  كه  آمده  بدست  مربع  میلیمتر  بر  نیوتن   84۰۰
ارتجاعي بتن معمولي مي باشد و این باعث عملكرد بهتر بتن غلطكي در 

مقابل ترک خوردگي مي شود. 
     صلب بودن و عدم تغییر شكل در برابر بارهای وارده و ضربات ناشی 

از سقوط اجسام سخت نیز از دیگر مشخصات این نوع بتن می باشد.
3-2. شیوه اجرایی 

     معمواًل براي اجراي روسازي هاي بتن غلتكي از وسایل و تجهیزات 
مورد استفاده در ساخت روسازي آسفالتي استفاده مي شود. البته گاهي 
اوقات دستگاه هاي فینیشر را جهت بتن ریزي اندكي اصالح مي نمایند. 

     پس از ساخت مخلوط در دستگاه هاي مخلوط كن، بتن آماده به 
وسیله كامیون هاي مجهز به سیستم تخلیه به محل پروژه حمل شده و 
در دستگاه هاي پخش بتن )فینیشر( ریخته مي شود، سپس بتن بر سطح 
لرزاننده  آماده شده پخش شده و بالفاصله بوسیله غلتك هاي  اساس 

چرخ فوالدي متراكم مي شود.
     در نهایت با استفاده از غلتك هاي متداول در راهسازي مي توان به 
تراكم كافي و مناسب رویه بتن غلتكي دست یافت. شایان ذكر است 
كه در ساخت این نوع روسازي نیاز به قالب بندي كناره هاي روسازي 

نمي باشد.
 پس از تراكم كامل الیه( الیه ها( باید عمل آوري بتن انجام شود. اغلب 
براي گیرش مناسب رویه بتن غلتكي از روش پاشیدن آب و یا ایجاد مه 
استفاده مي شود. ازآنجایي كه در مخلوط بتن غلتكي مقدار آب كم است، 
نگهداري آن پس از اجرا )عمل آوري( و حفظ رویه از تبخیر آب بتن بسیار 
مهم است. در شكل فوق نحوه قرارگیري ماشین آالت ساخت روسازي 

بتن غلتكي نشان داده شده است.
3-3.  مزیت های عمده 

- فراوانی مصالح و سیمان در كشور 
فشاری  مقاومت  برابر  سه  از  بیش  بتن  نوع  این  فشاری  مقاومت   -

آسفالت می باشد.
- در این روش به جهت آن كه بتن بوسیله كامیون حمل و بوسیله 
غلتك هاي مخصوص متراكم مي شود سرعت انجام كار و هزینه هاي 

صرف شده بسیار پایین تر از بتن معمولي است.
- برای اجرای این نوع بتن نیاز به كاركنان با تخصص باال نمی باشد.

-  این نوع بتن در برابر افزایش دما مقاوم بوده و هیچگونه تغییر شكلی 
ناشی از افزایش دما در آن ایجاد نمي شود. لذا دوام بلندمدت آن نسبت 

به آسفالت قیری بخصوص در مناطق گرمسیر بیشتر است.
- در مناطق سردسیر، رویه بتنی )RCCP( به خاطر جذب آب پایین و 
مقاوم بودن در برابر سیكل های یخبندان در مواجه با آسیب های احتمالی 

ایمن و مقاوم است.
- رویه بتنی RCCP به خاطر نفوذ ناپذیری مواد متشكله آن به بافت 
مصالح و طبیعت، هیچگونه مشكل زیست محیطی در محدوده كاربردی 

خود ندارد. 

 
 
 رويه مناسب گیرش برای اغلب  شود ان ام بتن آوریعمل يدبا ها(اليه (اليه كامل تراكو از پس     

 غلتکوی بوتن مخلوط در كهیيازآن ا  شودمی استفاده مه اي اد يا و آب پاشیدن روش از غلتکی بتن

 بسویار بوتن آب تبخیور از رويه لفظ و (آوریعملاجرا ش از پس آن نگهداری ،است كو آب مقدار

 شوده داده نشوان غلتکوی بتن روسازی ساخت آالتماشین یهرارگیر نحوه فوض شکل در  است مهو

 . است

 
  عمده های مزيت.  3-3

 فراوانی مصالح و سیمان در كشور  -

 باشد میبیش از سه برابر مقاومت فشاری آسفالت اين نو  بتن مقاومت فشاری  -

های مخصو  متوراكو در اين روش به جهت آن كه بتن بوسیله كامیون لمل و بوسیله غلتک -
  از بتن معمولی است رتهای صر  شده بسیار پايینشود سرعت ان ام كار و ه ينهمی

 باشد نمی باال تخصا با كاركنان برای اجرای اين نو  بتن نیاز به -

 درناشوی از افو ايش دموا در برابر اف ايش دما مقاوم بوده و هیوگونه تیییر شکلی اين نو  بتن   -

در منوارق گرمسویر بخصو  نسبت به آسفالت هیری آن دت دوام بلندملذا  شودآن اي اد نمی
 بیشتر است 

مقواوم بوودن در برابور  وبوه خوارر جوذب آب پوايین ( RCCPی شرويه بتن ،در منارق سردسیر -
  است های التمالی ايمن و مقاومهای يخبندان در مواجه با آسیبسیکل
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3-4.   معایب عمده
- تولید توسط مراكز بسیار محدود در سطح كشور و عدم امكان اجرا 

در نقاط دور و پراكنده
- براي اجراي روسازي هاي بتن غلتكي از وسایل و تجهیزات مورد 
استفاده در ساخت روسازي های آسفالتي نظیر فینیشر استفاده می شود، 

لذا امكان اجرا در معابر روستایی با عرض كم محدود می شود.
)Nano Clay( 4. نانو کلی

     نانو كلی محصولی است كه در اثر تركیب با آب و اعمال شدن آن 
بر روی خاک باعث نا تراوا شدن خاک می شود. این خاک در زمستان 
به هیچ وجه گل نشده و در تابستان نیز هیچگونه گرد و غباری از آن به 

هوا بلند نخواهد شد.
از این محصول به راحتی می توان در راه های روستایی یا در زیرسازی 
جاده های بین شهری استفاده نمود. این محصول به نسبت 1 به 1۰۰ با 
آب تركیب شده و هر 4 لیتر از محلول بدست آمده برای ناتراوا كردن 
1 متر مربع خاک به عمق 15 سانتیمتر كافی است. هر چقدر میزان 
رس خاک بیشتر باشد به مقدار كمتری از نانوكلی احتیاج خواهد بود. 
بنحوی كه نسبت تركیب نانو كلی با آب حتی می تواند تا حد 1 به 2۰۰ 

نیز برسد.
4-1. شیوه اجرایی

- شخم زدن راه به عمق 15 سانتیمتر با استفاده از گریدر
- پخش محلول بوسیله تانكر آبپاش در سطح معبر ) جهت تركیب 
بهتر می توانیم Nano Clay را در كامیون خالی از آب ریخته و سپس 

كامیون را آبگیری نموده تا تركیب كامل تر انجام شود(
- بهم زدن مجدد خاک توسط گریدر

- تراكم راه بوسیله غلتك و اجرای شیب بندی معبر
-  در آخرین مرحله با استفاده از ماشین آبپاش، نانوكلی را بر روی 
تبخیر  موجود  آب  كه  می دهیم  اجازه  و  می كنیم  اسپری  نهایی  خاک 

سطحی گردد.
- معبر آماده بهره برداری است. 

4-2. مزیت های عمده
- عدم نیاز به آسفالت معبر در راه هایی با ترافیك كم

- سرعت باالی اجرای معبر و سهولت اجرا
-  عمر باالی ماندگاری جاده بدون نیاز به ترمیم و تعمیر

- عدم ایجاد آلودگی های زیست محیطی
4-3. معایب عمده

- نمای خاكی معبر اجرا شده 
- كمبود تعداد مراكز تولید محصول در سطح كشور 

* الزم بذكر است كه گزینة فوق بصورت آزمایشی در یكی از روستاهای 
استان مركزی اجرا شد كه نتایج حاصله حاكی از آن است كه با توجه 
به وضعیت ظاهری كار انجام شده، مورد استقبال روستاییان قرار نگرفته 
است. از آنجا كه نانوكلی محصولی است كه عمدتاً جهت تثبیت الیة زیر 
آسفالت بكار رفته و موجب كاهش ضخامت آسفالت پروژه مي شود. لذا با 

توجه به جنبه های اقتصادی و فنی، بهره برداری از آن بعنوان الیه نهایی 
معبر در پروژه های عمران روستایی نیاز به بررسی های تكمیلی دارد.

5. کفپوش بتنی پیش ساخته
كفپوش های بتنی پرسی پیش ساخته از جمله مصالحی هستند كه توجه 
روزافزونی به آن ها را در كفسازی معابر شاهد می باشیم. این محصول 
در یكی از روستاهای استان آذربایجان غربی )روستای بند( توسط بنیاد 
مسكن استان مذكور بصورت آزمایشی اجرا گردیده كه در اینجا به ذكر 

مشخصات فنی كار اجرا شده می پردازیم.
5-1. مشخصات فني 

ابعاد كفپوش :  23.3*19.4*8 سانتی متر 
عیار سیمان : 38۰ كیلوگرم در متر مكعب

مقاومت فشاری :  31۰ كیلوگرم بر سانتیمتر مربع
اسالمپ : صفر

)SE( :92ارزش ماسه ای 
5-2. مزایای عمده 

- قابلیت تحمل ترافیك باالی سواره
- قابلیت اجرا با مالت خیس و خشك بسته به مكان مورد نظر

- دوام بیشتر در مقایسه با آسفالت
- سهولت اجرا و عدم نیاز به ماشین آالت خاص )امكان چیدن آجرهای 

بتنی با دستگاه مخصوص نیز وجود دارد(
- قابلیت ترمیم آسان

- مقاومت باال در برابر نیروی فشار و سایش
- پوسته نكردن و مقاومت در مقابل عوامل جوی و یخبندان

- رنگ بندی و اشكال متنوع مصالح و قابلیت اجرا در طرح های مختلف 
و دلخواه

5-3. معایب عمده 
- باالتر بودن قیمت تمام شدة اولیه در مقایسه با آسفالت

نیروی  بوسیله  مصالح  چیدن  )درصورت  اجرا  سرعت  بودن  پایین   -
انسانی و عدم استفاده از ماشین آالت مخصوص(

- امكان لق شدن كفپوش ها در اثر عبور و مرور وسایل نقلیه )در صورت 
عدم زیرسازی مناسب(

استان  توابع  از  بند  روستای  در  بتنی  كفپوش  اجرای  های  عكس 
آذربایجان غربی

در حین اجرا 
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پس از اجرا 

عكس های اجرای كفپوش بتنی پیش ساخته در محوطه كارخانه 
ایران فریمكو 

6. آسفالت سرد

یا  و  قیر محلول  از مصالح سنگی و  به مخلوطی       آسفالت سرد 
امولسیون قیر گفته می شود كه مواد اولیه آن در دمای محیط مخلوط 
شوند. در برخی انواع آسفالت سرد، ممكن است قیر بر حسب ضرورت 
می شوند.  مخلوط  قیر  با  گرم شدن  بدون  مصالح  سایر  اما  شود،  گرم 
آسفالت سرد را می توان در مسافت های زیاد حمل و سپس پخش كرد 
و یا آن را در كارگاه انبار نمود و بعداً مورد استفاده قرار داد. آسفالت سرد 
در قشر رویه و آستر برای ترافیك سبك و متوسط می تواند مورد استفاده 
قرار بگیرد و چنانچه در آینده ترافیك سنگین شد می توان آنرا با آسفالت 

گرم روكش نمود.
آسفالت سرد را بر حسب روش تهیه و اجرا می توان به دو نوع كارخانه 
ای و مخلوط در محل )ردمیكس( تقسیم كرد كه در اینجا آنچه مد نظر 
می باشد آسفالت سرد مخلوط در محل می باشد. آسفالت سرد مخلوط در 

محل خود به دو روش زیر تهیه می شود :
    الف-  نوع مخلوط در محل كه  سنگدانه ها در كنار و در امتداد راه 
ریسه شده و روی آن قیرپاشی میشود و سپس عمل اختالط و پخش با 

گریدر انجام می گیرد.
در  سنگدانه ها  و  قیر  اختالط  عمل  كه  كارگاه  در  مخلوط  نوع  ب-  
انجام و مخلوط تهیه شده برای پخش به  كارگاه های ثابت یا موقت 

محل مصرف حمل می شود.
6-1. شیوه اجرایی  

- دپوی مصالح سنگی در كوپه های معموال 5۰ تنی
- افزودن قیر mc2 و زیر و رو كردن با لودر و بدست آوردن مخلوط 

همگن آسفالتی
- تبدیل كوپه 5۰ تنی به كوپه های كوچكتر به منظور میكس بهتر 

)پس از گذشت دو هفته(
- قیر پاشی مسیر زیرسازی شده توسط قیر محلول یا پریمكت

- حمل مصالح آسفالتی توسط كامیون به محل پروژه و تخلیه به درون 
فینیشر

- پخش توسط فینیشر به ضخامت حدوداً 7 سانتیمتر
-  كمپكت بوسیله غلتك چرخ فلزی و چرخ الستیكی )ضخامت نهایی 

5 سانتیمتر خواهد بود(
6-2. مزیت های عمده

- امكان تهیه در هر نقطه از ایران و عدم نیاز به كارخانه و شرایط 
محیطی خاص

- امكان حمل به مسافت های طوالنی و امكان انبار نمودن در كارگاه
- معضالت زیست محیطی )ناشی از گرم كردن آسفالت( در خصوص 

آسفالت سرد وجود ندارد 
6-3. معایب عمده 

- معایب كیفی آسفالت گرم از قبیل دوام و پایداری كم در برابر تغییرات 
جوی در خصوص آسفالت سرد نیز صادق است.

- مقاومت فشاری آسفالت سرد نیز چندان مطلوب نمی باشد اما در حد 
ترافیك های سبك و متوسط دارای كاربرد می باشد.

)chip seal(  7.  آسفالت سطحی
در راه هایی كه احداث رویه های بتنی و یا بتن آسفالتی، از نظر فنی و 
اقتصادی و با توجه به ترافیك موجود و آینده، قابل توجیه نیست، بعد 
از اجرای الیه های زیر اساس و اساس آن را با یك یا دو الیه آسفالت 

سطحی روسازی می كنند.
پخش قیر روی سطح شنی راه كه بالفاصله روی آن سنگدانه های 
شكسته و تمیز و با دانه بندی معین پخش گردد آسفالت سطحی یك 

الیه ای و چنانچه دو یا سه بار اجرا شود، دو یا سه الیه ای نامیده می شود.
 

در آسفالت سطحی از قیرابه ها، قیرهای محلول و قیرهای خالص با 
درجه نفوذ زیاد می توان استفاده كرد. سنگدانه های مصرفی در آسفالت 
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سطحی از شن شكسته یا سنگ كوهی شكسته و یا روباره كوره های 
آهن گدازی تهیه می شود. سنگدانه ها باید مقاوم و سخت بوده و فاقد 
دانه های سست و شكننده و كلوخه های خاكی و اندودهای الی، رس 
و گرد سنگ باشند. همچنین سنگدانه ها باید عاری از هرگونه آلودگی، 
پوشش خاكی و موادی كه مانع چسبیدن قیر به سنگدانه ها مي شود بوده 
و در صورت لزوم قبل از مصرف باید شسته شده و یا توسط هوای فشرده 
تمیز گردند. حداقل درجه حرارت سطح راه برای اجرای آسفالت سطحی 

باید 25 درجه سانتیگراد باشد.
 

7-1. شیوه اجرایی
- قبل از عملیات آسفالت سطحی باید اندود نفوذی سطح راه مطابق 

استانداردها اجرا شود.
- قیرپاشی بر روی سطح راه انجام  شود.

از قیر پاشی روی سطح راه پخش  باید بالفاصله پس  - سنگدانه ها 
شود. 

- پس از پخش سنگدانه، غلتك زنی باید شروع شود تا دانه های مصالح 
كامال به قیر و به سطح راه بچسبد. 

- اگر آسفالت سطحی در دو الیه انجام شود، موقعی باید اقدام به پخش 
قیر الیه دوم كرد كه قیر الیه اول كامال عمل آمده باشد. در هر حال 
فاصله زمانی بین پخش مصالح الیه اول و قیر پاشی الیه دوم نباید از 

48 ساعت كمتر باشد.
7-2. مزیت های عمده

از  استفاده  قابلیت  با  قیمت  ارزان  آسفالت  نوعی  سطحی  آسفالت   -
كارخانه  در  تولید  به  نیازی  كه  می باشد  دسترس  در  و  محلی  مصالح 
ندارد. این نوع رویه سازی به علت سرعت و سهولت اجرا و نیاز محدود 
به ماشین آالت و تجهیزات آسفالتی، در مقایسه با آسفالت گرم، بسیار 

مقرون به صرفه است.
- سرعت باالی اجرایی 

7-3. عیب عمده
- مقاومت كم مكانیكی در تحمل فشار و كشش بار ترافیكی

8. بتن درجا
بتن آمیزه ای از سیمان، آب و سنگدانه ها می باشد كه می تواند به عنوان 
در  مصرفی  مصالح  گیرد.  قرار  توجه  مورد  معابر  روسازی  نهایی  الیة 
ساخت بتن باید طوری انتخاب گردند كه ضوابط طراحی از نظر عملكرد، 

پایایی و شكل ظاهری با توجه به شرایط محیطی تامین شود. با توجه 
در  شدن  بومی  قابلیت  محصول  این  بتن،  ساخت  مصالح  فراوانی  به 
مناطق روستایی كشور را داشته و می تواند بعنوان جایگزین مناسبی برای 

آسفالت مورد استفاده قرار بگیرد.
 

8-2. مزایای عمده 
- فراوانی مصالح تولید بتن

- عدم نیاز به ماشین آالت خاص و امكان ساخت در محل 
- امكان ترمیم خرابی ها توسط خود اهالی 

- امكان استفاده در مناطق كوهستانی و دور از كارخانه آسفالت با انجام 
تمهیدات خاص نظیر بكاربردن افزودنی های بتن

8-3. عیب عمده 
در  استاندارد  بتن  تولید  با  آشنا  و  متخصص  عوامل  كمبود  بدلیل 
روستایی  مناطق  در  تولید شده  بتن های  معمواًل  روستایی  محیط های 

فاقد كیفیت الزم است.
 

9. غبار نشانی و روغن پاشی
غبار  و  گرد  ایجاد  از  خاكی  و  شنی  راه های  سطح  در  قیر  پخش   -
جلوگیری كرده و در عین حال بعنوان یك پوشش حفاظتی و سطحی 
برابر  در  آن  پذیری  نفوذ  كاهش  و  راه  بستر  تحكیم  و  تثبیت  موجب 

نزوالت جوی می شود.
- عملیات غبار نشانی و روغن پاشی سطح راه ضرورتاً در هوای گرم 

)تابستان ( انجام می شود.
- از عبور وسایل نقلیه از سطح قیرپاشی شدة راه حداقل تا 48 ساعت 

باید ممانعت بعمل آید.
- بطور كلی قیر پاشی در سه مرحله انجام می گیرد. به این نحو كه در 
مرحله اول نیمی از كل قیر و مابقی آن به مقدار مساوی در دو مرحله 

پخش می شود. فاصله زمانی پخش قیر حداقل 3 تا 4 هفته است.
9-1. شیوه اجرایی

- غبار نشانی و روغن پاشی در سطح راه های شنی و خاكی محدود به 
پخش قیر می باشد.

- در عملیات روغن پاشی سطح راه در شرایط خاص ) رویه ناهموار(، 
اختالط قیر با مصالح موجود توسط گردیدر انجام می شود تا یك قشر 
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تثبیت  ترتیب  بدین  كه  بستری  كند.  ایجاد  نفوذ  قابل  غیر  آسفالتی 
پاشی  قیر  به  نیاز  یا سوم  و  می شود، ممكن است طی سال های دوم 

مجدد داشته باشد.
9-2. مزیت های عمده

- سرعت زیاد اجرایی
- هزینه كم 

9-2. معایب عمده
- نیاز به تجدید طی سال های دوم و سوم 

-  ظاهر نامناسب
- دوام كم

1۰. آسفالت متخلخل  
10-2. مشخصات فنی

- آسفالت متخلخل نوعی آسفالت حفاظتی می باشد كه از اختالط قیر 
با سنگدانه های شكسته دارای دانه بندی باز، در كارخانه آسفالت تهیه 
می شود و سپس با ضخامت كم ) حدود 2۰ میلیمتر( در سطح راه پخش 

می شود.
- وقتی از این آسفالت برای راه های با ترافیك متوسط و یا سنگین 
استفاده می شود درصد شكستگی سنگدانه های آن در یك جبهه باید 

حداقل 9۰ درصد و در دو جبهه حداقل 75 درصد باید باشد.
- فضای خالی این آسفالت تقریبا 2۰ در صد است كه موجب می شود 
تخلیه شده و به خارج از عرض  آب های سطحی از طریق آن سریعاً 
سواره رو راه هدایت شود كه نهایتاً مانع جمع شدن آب در سطح راه 
نقلیه و  بین الستیك چرخ وسایل  مانعی  ترتیب آب  این  به  می شود. 
سطح راه نخواهد بود و در نتیجه برای استفاده كنندگان از راه، ایمنی 

بیشتری را تأمین می كند.
- آسفالت متخلخل مخلوطی است كه در كارخانه آسفالت به طریق 

سرد و یا گرم تهیه می شود.
 

10-2. شیوه اجرایی
مخلوط های آسفالتی متخلخل بر حسب این كه از نوع سرد و یا گرم 
باشد باید با توجه به مشخصات مربوط به آسفالت های سرد یا گرم، تهیه 
و اجرا شود و روش اجرای آن همان روش استفاده از آسفالت های مذكور 

می باشد.
 

کامیون بر روي سطح آسفالت سنتي و در هواي باراني 
همان کامیون بر روي سطح آسفالت متخلخل و در هواي 

باراني
10-3. مزیت های عمده

- افزایش تاب لغزشی راه )مقاومت لغزشی باال(
- قابلیت زهكشی بدلیل وجود درصد باالیی از فضای خالی و تخلخل ها 

و كاهش پخش آب هنگام تردد وسایل نقلیه در موقع بارندگی
- كاهش مزاحمت ناشی از انعكاس نور

10-4. معایب عمده
با آن مواجه هستیم برای آسفالت  - مشكالتی كه در تهیه آسفالت 

متخلخل نیز وجود دارد. 
- عمر كوتاه این نوع آسفالت از معایب اصلی آن است.

- هزینه های اجرایی آن بیشتر از آسفالت معمولی می باشد. درضمن 
هزینه های نگهداری آن نیز بیشتر است.

11. آسفالت گوگردی
- در كشورهای صنعتی مانند كانادا كه گوگرد به مقدار زیاد وجود دارد، 
این ماده به جای سیمان و قیر مصرف می شود و هرجا عوامل طبیعی 
و شرایط صنعتی زمینه ناپایداری سازه های بتنی را فراهم می آورد، بتن 

گوگردی به كار گرفته می شود. 
- از گوگرد به جای قیر در آسفالت می توان استفاده كرد، ضمن آن كه 
مقاومت و دوام بیشتر دارد و قیمت آن از سیمان و قیر ارزان تر است. 
قیمت این محصول در سطح جهانی بسیار پایین و در حدود 5۰ دالر 

برای هر تن است.
- تولید صنعتی آسفالت گوگردی با تغییرات نسبتاً ساده در كارخانه های 
آسفالت  كوبیدن  و  پخش  و  حمل  و  بوده  امكان پذیر  آسفالت  كنونی 

گوگردی نیز با همان دستگاه های معمولی ممكن است.
- آلودگی های حاصله در مراحل ساخت و اجرای آسفالت گوگردی در 
صورت انجام اقدامات الزم از قبیل تنظیم دما و استفاده از وسایل ایمنی 

مانند ماسك و عینك، قابل كنترل می باشد.
- سنگدانه های مخلوط آسفالتی باید دارای استحكام و كیفیت مناسب 
آلوده كننده  مواد  از  آن ها  وجوه شكسته، سطوح  داشتن  و ضمن  بوده 
عاری و دانه بندی آن ها پیوسته باشد. با توجه به كمبود مصالح مرغوب، 
با مشخصات فوق در بسیاری از نقاط كشور، بكارگیری گوگرد در آسفالت 

این نقیصه را تا حدود زیادی جبران می كند.
11-1. شیوه اجرایی

برای ساخت بتن و آسفالت گوگردی الزم است گوگرد را ذوب و همانند 
تهیه بتن و آسفالت با ماسه و شن مخلوط كرد.

11-2. مزیت عمده
-  ارزانی و فراوانی گوگرد در مقایسه با قیر

11-3. عیب عمده
- عدم شناخت كامل معضالت زیست محیطی

جمع بندی
در این گزارش تالش گردید تا با بیان ضرورت ها و با در نظر گرفتن 
توجیه  وجود  اجرا،  سرعت  مصالح،  كیفیت  نظیر:  مختلف  پارامترهای 
اقتصادی، سهولت اجرا و نگهداری آسان، به معرفی برخی مصالح كه 
امكان جایگزینی آسفالت در پروژه های عمران روستایی را داشته باشند 
پرداخته شود. بدون شك انتخاب یكی از مصالح معرفی شدة فوق بعنوان 
گزینة نهایی جایگزین آسفالت، با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت، میزان 
دسترسی روستاها به مصالح، پراكندگی روستاها، حجم كار اجرایی و... 
امكان پذیر نبوده و نمی توان یك فرمول خاص را در این زمینه برای 

استفاده در روستاهای سراسر كشور تجویز نمود. 
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1. بیان مسئله
پراكنش گسترده و  به  با توجه  مدیریت به صورت متمركز و دولتي 
تفاوت هاي مختلف و فـاحش در ایران داراي توجیه نبوده و از گذشته 
تاكنون موفقیتي نداشته است. عدم تحقق اهداف برنامه هاي توسعه در 
مناطق روستایي در دهه هاي گذشته با توجه به چالش هاي فراوان و 
توسعه  نظران  روستایي صاحب  توسعه سكونتگاه هاي  فراروي  متعدد 
روستایي را بر آن داشت تا در رویكرد خود، برنامه ریزي هاي متمركز 
و از باال به پایین را در توسعه روستایي كنار گذاشته و براي عناصر و 
منابع بومي در فرآیند توسعه در قالب سرمایه انساني و اجتماعي اهمیت 
بیشتري قائل شوند )نجفی كانی و وصال، 1394: 48(. بر این اساس در 
سیستم جدید مدیریتي كشور، مدیریت روستاها به شوراها و دهیاري ها 
سپرده شده است. چرا كه مدیریت روستایي فرآیند ساماندهي و هدایت 
جامعه و محیط روستایي از طریق شكل دادن به سازمان ها و نهادهاست 
و درفرآیند توسعه روستایي یكپارچه و پایدار نقش اساسي دارد )هاشمي 
و همكاران،139۰ :97 ( و از این رو تشكیل شوراهاي اسالمي روستایي 
اقدامي بسیار مؤثر در فرآیند مشاركت مردم در توسعه نواحي روستایي 
محسوب مي شود، اما از آنجا كه شورا اساساً یك نهاد مشورتي و نظارتي 
است و بدون تشكیالت اجرایي ناقص است و نمي تواند وظایف خود را 
انجام دهد و براي امور نیازمند دهیاري و دهیار براي تمشیت امور نیازمند 
تصمیمات شورا است، قانون تأسیس دهیاري ها خودكفا در روستاهاي 
اصل  تحقق  براي  قانون  این  رسید.  تصویب  1377به  درسال  كشور 
مدیریت واحد حدود وظایف و اختیارات هریك از این دو نهاد را مشخص 
كرده است. كه هر كدام داراي وظایفي جداگانه و مهم در ارتباط با روستا، 
اهداف برنامه هاي توسعه پایدار روستایي و توانمندسازي اقشار محروم و 
فقیر محلي مي باشند. اساسنامه تشكیالت و سازمان دهیاري ها مصوب 
سال 138۰ و مواد اصالحي آن مصوب سال 1382، بر چهل و هشت 
بند از مجموعه وظایف دهیاري به مثابة بازوي اجرایي شوراي اسالمي 

روستا صحه مي گذارد كه ده بند از این مجموعه، مستقیم به موضوعات 
و مسائل كالبدي روستاها تأكید مي كند )اكبر ي و عبدالهي، 1387 ( و 
ده بند نیز جایگاه قانوني دهیاران را در مدیریت زیرساخت هاي روستایی 
تعیین مي نماید) دربان آستانه، 1387( مضاف بر اینكه مادة 3 قانون 
»تعاریف محدوده و  حریم شهر، روستا، و شهرک و نحوة تعیین آن ها« 
مصوب سال 1384 مجلس شوراي اسالمي  نیز كنترل و نظارت بر 
احداث هر گونه ساخت وساز در داخل محدوده را به دهیاری ها واگذار 

كرده است. 
مدیریت توسعه روستایی فرآیند چندجانبه ای است كه شامل سه ركن 
مردم، دولت و نهادهای عمومی هستند. در این فرآیند با مشاركت مردم 
و از طرق تشكیالت و سازمان های روستایی برنامه ها و طرح های توسعه 
روستایی تدوین و اجرا گردیده و تحت نظارت و ارزشیابی قرار می گیرد 
)رضوانی، 1383:211(.  با توجه به اینكه براي ایفاي نقش مدیران محلي 
و  توسعه  از جمله  و  روستا  توسعة  فرآیند  در  مداخله  و  در حوزة عمل 
گسترش فیزیكي سكونتگاه های روستایي زمینه و پشتوانه قانوني وجود 
دارد، این سؤال كلي مطرح مي شود كه نقش آفرینی مدیران محلي در 

توسعة كالبدي سكونتگاه هاي روستایي تا چه اندازه می باشد؟ 
2. پیشینه تحقیق

بدری و همكاران در بررسی نقش مدیریت محلی در توسعه كالبدی 
سكونتگاه های روستایی شهرستان آران و بیدگل به این نتایج دست 
یافتند كه به رغم غیر مشاركتي بودن فرایند تهیه و اجراي طرح هاي 
كالبدي روستایي، به دلیل تأثیرگذاري نتایج حاصل از اجراي طرح هایي 
مانند طرح هادي در زندگي ساكنان روستا و حساسیت مدیریت محلي 
) شوراي اسالمي و دهیاري(  براي انجا م دادن وظایف قانوني دخالت 
آنان نه فقط در مرحلة اجرا، بلكه در فرآیند تهیه و تصویب طرح هاي 

كالبدي ضرورت تام دارد.
سیروس قنبری و كیوان بهرامی در بررسی مدیریت محلی و نقش آن 

مدیریت محلی و توسعه کالبدی سكونتگاه های روستایی
 اکرم قنبری1
دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه ريزی روستايی دانشگاه شهید بهشتی

چكیده
با فروپاشی مدیریت سنتی، در نگهداری پایدار از زندگی و فعالیت در فضای روستایی، نوعی فقدان مدیریت كارآمد فضایی در سطح محلی 
اجتماعی -  انسجام  اجتماع روستایی و  افول تدریجی یكپارچگی  منابع محدود محیطی و  ناپایداری  بروز  پیامد آن،  پدیدار شد كه نخستین 
اقتصادی و در حادترین اشكال خود، رها ماندن بسیاری از واحدهای سكونتگاهی در نواحی روستایی بود. بعد از انقالب مدیریت روستایی در 
ایران بر عهده شوراهاست و دهیاری ها قرار گرفت. دهیاری ها به عنوان سازمان های عمومی غیر دولتی، وظیفه نظارت و كنترل در طرح های 
توسعه كالبدی و فیزیكی روستا را بر عهده دارند.  توجه و بررسی میزان دخالت و فعالیت این مدیران در زمینه مسائل توسعه و عمران روستایی 
از جمله مواردی است كه جای بحث و تحقیق دارد. هدف این مقاله بررسي مشاركت زنان روستایي در حیطه مدیریت روستایي است. لذا جهت 
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در توسعة كالبدی سكونتگاه های روستایی شهرستان چناران، نقش موثر 
و كارآمد مدیریت محلی در توسعة كالبدی روستایی را تأیید كرده اند.

جاللیان و همكارانش در بررسی اثر بخشی تشكل های محلی بر توسعه 
كالبدی – فضایی نواحی روستایی در شهرستان بابل به این نتیجه دست 
یافتند كه انجمن ها از منظر كالبدی بر سرمایه های فیزیكی )مسكن، 
محیط  )حفظ  طبیعی  سرمایه های  و  روستایی(  تأسیسات  ارتباطات، 
زیست، منابع آب، تنوع دام، مالكیت اراضی( سكونتگاه های روستایی و از 
منظر فضایی بر جریان آگاهی، جمعیت و پول سكونتگاه های روستایی 

تأثیرگذار بوده است.
كسول و همكارانشان  در بررسی موردی شان دربارة تأثیرات مدیریت 
محلی و  روستایی به این نتیجه رسیده اند كه این مدیریت بر سطح 
رفاه خانوارهای عضو، تقویت زیرساخت  های روستایی و تقویت و تنوع 
تأثیر  كشاورزی  نیاز  مورد  لوازم  خرید  و  اعضا  كشاورزی  محصوالت 

.)Ksoll et al, 2013( گذاشته است
كه  گرفت  نتیجه  چنین  تایلند  شمال  در  هایش  بررسی  در  كلمان 
مدیریت روستایی موجب ارتقاء سطح دارایی های فیزیكی مانند مسكن 
خانواده های روستایی شده است. رونق خریدو فروش و مشاركت های 
از دیگر فوایدی  اجتماعی روستاییان در فعالیت های عمران روستایی 

.)Coleman, 1999( بوده اند كه از این پژوهش منتج شده است
3. ادبیات نظری

مدیرّیت به معنای عام و مدیرّیت روستایی به شكل خاص، از اركان 
اصلی و جدانشدنی توسعه روستایی است )افتخاري، 1389: 194(. در 
معتقدند  برخی  است؛  شده  ارائه  متعددی  تعاریف  مدیریت  خصوص 
مدیریت یعنی سازماندهی و برنامه ریزی منابع در جای دیگر، مدیریت 
را علم و هنر هماهنگی كوشش های اعضای سازمان و استفاده از منابع 
برای تبدیل به اهداف تعریف كرده اند ) طالب،  1375: 11(. به عقیده ی 
روستایی  اجتماعات  هدایت  و  سازماندهی  روستایی  مدیرّیت  هراپ، 
اهداف  به  برای دستیابی  كاركردهای موجودشان  و  نقش  به  توّجه  با 
معین و نیازها است)Harrop, 2001(. امروزه مدیرّیت، آغاز گسترش 
 .) Fortun, 2007( برنامه ریزی و هدایت جامعه به سمت توسعه است
مدیرّیت روستایی پیوند اقتصادی، اجتماعی و محیطی فرایندهای پایدار 
در روستاها را با خود به همراه دارد ) Prof, 2004(. مدیریت روستایی 
به مفهوم مجموعه ای اعم از دولتی یا مردمی، فردی یا گروهی و در 
اشكال كالن و خرد است كه به عنوان متولّیان امور مربوط به روستاها 
مفهوم  مي پردازند. گستردگی  فّعالّیت  به  فوق  در محورهای  عمدتاً  و 
مدیرّیت روستایی عالوه بر اینكه مشكالت رسیدگی به امور مربوط به 
روستاها را بیان می  كند، چگونگی مواجه مطلوب با روستا و برنامه ریزی 
روستایی را برای كارشناسان و متخّصصین در محورهای یاد شده آشكار 
می سازد. یكی از نكات مهم در مفهوم مدیرّیت روستایی، درک مناسب 
كالبدی در روستاها  توسعة  است.  كالبدی روستاها  توسعه  و  از روستا 
عمدتا با ساختار كالبدی مناطق روستایی مرتبط است و آنگاه با مضامین 
و مؤلفه هایی چون كاربری اراضی، ارتباطات و حمل و نقل، تأسیسات و 

تجهیزات زیربنایی، مسكن، كار، تفریح، گردشگری، و رفاه عمومی كه 
روستاییان به تنهایی قادر به تأمین آن نیستند، در ارتباط قرار می گیرد. 
در توسعة كالبدی تالش می شود از طریق برنامة كالبدی فرایندهای 
بهره  با  اجتماعی  پویش های  هدایت  بنابراین  شود.  هدایت  اجتماعی 
برداری مفیدتر از فضا و محیط طبیعی برای زندگی انسان میسر است، از 
این رو توسعة كالبدی هم به عنصر فضا و هم به جامعه مربوط می شود. 
پس برنامه ریزی توسعة كالبدی در سكونتگاه های روستایی جستجویی 
است برای مطلوب ترین حالت سازگاری بین فضا و جامعه به نفع جامعه 

)پورطاهری و همكاران، 1389: 23(.
تا  است  بر عهده شوراهاست و ضروری  ایران  در  روستایی  مدیریت 
كلیه امور به وسیله مردم طراحی، برنامه ریزی و اجرا  شود.  برنامه سوم 
توسعه كشور بعد از انقالب در رابطه با تمركز زدایی برنامه های مناسبی 
را پیشرو گذاشت. از جمله اصالح ساختار و نظام اداری، كنترل نهادها و 
سازمان های عمومی غیر دولتی )مثل دهیاری ها(، منطقی كردن حجم و 
اندازه دولت و به طور كلی واگذاری سازمان های اجتماعی اقتصادی غیر 
ضروری به نهادهای محلی از راهكارهای عملی و اجرایی برنامه یاد شده 
بود. دهیاری ها به عنوان سازمان های عمومی غیر دولتی كه اداره امور 
محلی را با نظارت روستاییان از طریق شورای اسالمی روستا به انجام 
می رسانند. طی چندین دهة گذشته، الگوی مدیریتی حاكم بر كشورهای 
دولت  و  پایین(  و  )باال  تمركزگرا  ما،  كشور  ویژه  به  توسعه  حال  در 
مشاركت روستاییان را در برنامه های اجرایی در پایین ترین حد خود قرار 
داده است كه اثر آن را در برنامه های توسعه گذشته به چشم می خورد. 
به همین علت است كه با وجود سرازیر شدن امكانات به روستاها در 
اوایل انقالب، باز شاهد كاهش مشكالت روستاها و به تبع آن شهرها 
نشده ایم و این طرح ها به دلیل عدم توجه به خواسته های واقعی مردم 
و عدم مشاركت آن ها در فرآیند برنامه ریزی در بیشتر موارد با استقبال 
ساكنان مناطق روستایی مواجه نشده است. ولی امروزه با پی بردن به 
اثر منفی برنامه ریزی متمركز، نگرش برنامه ریزان نسبت به مدیریت و 
برنامه ریزی متمركز، نگرش برنامه ریزان نسبت به مدیریت و برنامه 
ریزی و توسعه روستایی تغییر یافته كه منجر به بروز تحول عظیمی در 
روند مدیریت روستایی شده است. پیامد این تغییر گرایش به استفاده از 
نیروهای مردمی در فرآیند تصمیم سازی و برنامه ریزی روستایی است 
انتخاب  انتخاب شوراهای اسالمی محلی،  كه می توان برای مثال به 

دهیار از ساكنان روستا و ... اشاره كرد ) طالب، 1375: 5(.
با تصویب قانون تأسیس دهیاری ها، دهیاری به منزلة بازوی اجرایی 
شورای اسالمی روستا، در كنار این نهاد محلی، در رأس پیكان مدیریت 
روستایی قرار گرفت و طی دهه های اخیر تغییرات و تحوالت متعددی در 
عرصة نهاد تصمیم گیری و اجرایی )شورای اسالمی روستا و دهیاری( 
به وجود آمد. در واقـع فلسـفه تشـكیل دهیـاري هـا در روسـتاهاي 
كشور پاسخ به برخي از نیازمندي ها بوده، كه در عرصه توسعة روسـتایي 
ایـن زمینه نقش  دهیاري ها را در فرآیند مدیریت  مطـرح اسـت. در 

برنامه هاي توسعه كالبدی روستا به شرح زیر مي توان تشریح نمود.
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- نقش دهیاري ها در کنترل و نظارت بر ساخت و سازهاي 
روستایي

 نظر به ضرورت و اهمیت ایجـاد یكنـواختي در فرآینـد صـدور پروانـه 
پرونده  تشكیل  فرم هاي  كشور،  روستاهاي  محـدوده  در  سـاختماني 
براي صدور پروانه ساختماني و صـدور مجـوز احـداث بنا، تأسیسات و 
گواهي پایان كار در مهر ماه 1387بـه امضـاي وزیر كشور به استانداران 
سراسر كشور بـه منظـور اجـرا در دهیـاري هـا ابـالغ گردیـد )ماهنامـه 
دهیاري ها، شماره 26 و 27(. در این راستا دهیاري ها نقـش اساسـي را 
در كنتـرل و نظـارت بـر ساخت و سازهاي روستایي را دارا خواهند بود. 

- نقش دهیاري ها در بهسازي بافت روستا
 با توجه به بررسي هاي انجام شده دهیاران براي بهسازي بافـت هـاي 
روسـتایي از مصـالح بـومي استفاده مي كنند، لذا  در سطح ملي به منظور 
ترویج استفاده از مصـالح بـومي بـا اولویـت منـاطق محروم و روستاهاي 
كویري و مناطق مرزي جهت سنگ فرش نمادین گـذرگاه هایي خـاص، 
امر  این  جهت  اعتباراتي  بتن  و  رودخانه اي  قلوه سنگ  از  تركیبي  بـا 

تخصیص یافته است ) استعالجی، 1389(
- نقش دهیاری ها در کنترل کیفیت معابر و مسیرهای ارتباطی

دهیاری ها نقش مهمی در كنترل كیفیت احداث و ایجاد معابر جدید در 
روستاها دارند. همچنین دهیاران در بهسازی و نوسازی معابر اصلی و 
فرعی در روستاها عنصر كلیدی به شمار می روند عالوه بر این موارد در 
توسعه و اصالح معابر در سطح روستا دهیاران از عناصر مهم به شمار 

می آیند. 
- نقش دهیاری ها در توسعه فیزیكی روستا

در تأمین اراضی مورد نیاز برای توسعه فیزیكی روستاها بر اساس طرح 
اراضی و  این  تأمین  دارند و  بر عهده  هادی دهیاری ها، نقش مهمی 
تملك اراضی و اختصاص آن به كاربری های پیشنهادی طرح هادی و 
همچنین كنترل و نظارت بر توسعه كالبدی روستا از وظایف دهیاری ها 

می باشد. 
- بهبود بهداشت محیط زیست روستا

 بهبود بهداشت محیط زیست روستا از دیگر نقش دهیاری ها در سطح 
روستاهای محل فعالیت آنهاست.

- مدیریت آثار اقتصادي و اجتماعي طرح هاي کالبدي
مدیریت آثار اقتصادي و اجتماعي ناشي از اجراي طرح هاي كالبدي از 
نقش هایي است كه مدیران محلي باالخص دهیاران در زمینة توسعة 

سكونتگاه هاي روستایي ایفا مي  كنند.
4. روش شناسی تحقیق

روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد. اطالعات موجود 
در پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات اسنادی و كتابخانه ای گردآوری 
شده و یافته های به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است 
و در پایان نیز پیشنهاداتی در راستای بهبود مدیریت محلی در توسعه 

كالبدی روستاها ارایه گردیده است.
5. بحث و نتیجه گیری

توسعه یك فرآیند است نه برنامه، توسعه محصول مجموعه ای از خط 

مشی ها و برنامه ها نیست بلكه ماحصل فرآیندی است كه بواسطه آن 
جامعه از سطوح پایین انرژی، كارآمدی، كیفیت، بهره وری و پیچیدگی 
فهم، خالقیت، لذت و كمال به سطوح باالتر از آن ارتقا می یابد. یك 
جامعه زمانی آماده توسعه می شود كه واجد مازاد انرژی، آمادگی و اشتیاق 
شود. فرآیند توسعه كالبدی نتیجه مداخله آگاهانه و تعهدی و با استفاده 
آوردن  وجود  به  منظور  به  برنامه ریزی  و  سیاست گذاری  ابزارهای  از 
تغییرات غیر تصادفی به سمت اهداف مطلوب است. به عبارتی توسعه 
كالبدی، راهبردی در سطح كالن است. توسعه كالبدی از نظر حیطه 
عمل هم ملی و هم بین المللی است و در رابطه با نوع بشر به عنوان 
یك كل است. در برنامه ریزي توسعه پایدار، رویكردي مبتني بر نظام 
محلي ضروري است. نقش مشاركتي جامعه محلي براي تسهیل روند 
تصمیم گیري غیرمتمركز اساسي بوده و طبق نظر برنامه ریزان موفقیت 
مشاركت جامعه و سازمان هاي محلي بستگي به درک كاركرد نظام 
اجتماعي- اقتصادي و قابلیت یكپارچه كردن عناصر انساني به صورت 
رهیافت  قالب  در  این مهم  دارد كه  فردي و جمعي در سطح محلي 
مدیریت مبتني بر جامعه محلي قابل تبیین است. بر مبناي این رهیافت 
همه برنامه هاي توسعه اي براي مردم و بهره مندي مردم انجام مي  گیرد، 
به گونه اي كه كانون توسعه با مردم و براي مردم است )رشیدپور و 
فرج اهلل حسیني، 1386(. مدیریت مبتني به جامعه محلي ابزاري است 
براي ظرفیت سازي و توانمندسازي جامعه محلي، بهبود مشاركت مردم، 
تقویت مسئولیت پذیري و ضمانت اجرایي پروژه ها، سازمانده  نهادهاي 
محلي و بهبود استفاده از سرمایه ها جهت تاثیرگذاري در فرآیند توسعه، كه 
با هدف پذیرش و رفع نیازهاي جوامع روستایي براي توسعه اقتصادي– 
 Chilima,(اجتماعي و حفاظت از منابع تولید مورد استفاده قرار مي گیرد
با همكاري بخش  بر جامعه محلي،  2002(. ساختار مدیریتي مبتني 
پایدار  توسعه  فرآیند  محلي،  جامعه  مشاركت  با  و  غیردولتي  و  دولتي 
روستایي را مدیریت مي كند و پاسخي براي دستیابي به نتایج سودمند 
)شوراي  بر عهده جامعه محلي  رهیافت  این  مركزیت  است.  پایدار  و 
روستایي( است و به عالوه هر یك از بخش هاي مختلف نقش ها و 
مسئولیت هاي مرتبط را بر عهده خواهند داشت. هدف آن توانمندسازي 
جوامع محلي براي ایفاي نقش رهبري در برنامه ریزي، اجرا و نظارت و 
نگهداري پروژه هاست. این رهیافت در برگیرنده ابزارهاي توسعه پایدار 
)راهنمایي ها، بسته هاي آموزشي و...( و فعالیت هاي ظرفیت سازي در 
سطوح مختلف به ویژه از پایین به باال و فعالیت هاي نظارت و ارزیابي 
مشاركتي است. در گذشته مشاركت مردم محلي صرفاً فراهم آوردن 
نیروي كار و ابزار محلي بدون اینكه نقشي در فرآیند تصمیم گیري توسعه 
داشته باشند، بود. امروزه بیشتر پروژه هاي توسعه روستایي در زمینه هاي 
مختلف و به ویژه محیط زیست و منابع تولید توسط مردم محلي و از 
 .)Pomeroy, 2006( انجام مي شود  طریق ساختارهاي محلي آن ها 
بررسی های انجام شده نشان می دهد كه رویكرد توسعه از پایین به باال 
شوراها و دهیاري ها یكي از مهمترین اركان برنامه هاي توسعه كالبدی 
روستایي با دیدگاه مدیریت نوین محلي محسوب مي گردد. مدیریت 
محلي در قالب شوراهاي اسالمي روستایی و دهیاری ها، كه با داشتن 
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وجاهت قانوني، نظر آحاد ساكنان روستا را نمایندگي مي كنند، جایگاه و 
پایگاهي مناسب براي ورود و دخالت در عرصة تهیه و اجراي طرح هاي 
كالبدي در مناطق روستایي دارند و با توجه به وظایف و نقشي كه براي 
آن ها تعریف شده این انتظار مي رود بتوانند نقشي مؤثر در توسعة كالبدي 
روستاها داشته باشند. بررسی مشكالت و موانع موجود در عرصه های 
مختلف روستایی از طرف شوراها كه به عنوان سیستم مدیریتی و نظارت 
بر كار آمد بودن امور اجرایی می توانند زمینه های توسعه روستایی به 
لحاظ ساختار فیزیكی و كالبدی روستاها را بهبود بخشد. در واقع شوراها 
یكی از مظاهر مهم دموكراسی و مردم ساالری در كشور هستند. اگر 
ظرفیت حقیقی شوراها به درستی شناسایی و به كار گرفته شود، می توان 
به آرزوهای دیرینه جامعه در جهت تمركز زدایی از دولت و گسترش 
دایره مشاركت مردم در امور خود جامه عمل پوشاند. به دیگر بیان مردم 
می توانند از طریق شوراها الگوی مشاركت را در عرصه های زندگی 
در حوزه های  تداوم حضور خود  با  و  كنند  فراگیر  روستایی  و  شهری 
محلي  مدیریت  بزنند.  رقم  درستی  رابه  خود  تصمیم  گیری سرنوشت 
توانسته نقشي مؤثر در توسعة كالبدي روستاها ایفا كند. نظارت و كنترل 
بر كیفیت  مسكن، تملك و واگذاری زمین بر اي كاربری های مسكوني 
و مقاوم سازي و نظارت بر ساخت و ارائة تسهیالت؛ از جمله اقداماتی 
است كه مدیران محلی بخصوص دهیاری ها در چگونگی اجرای آن ها 
تأثیرات چشمگیری دارند. در واقع روان سازی و تسهیل گري در فرآیند 
اجراي طرح هاي توسعة كالبدي و ایجاد ارتباط مناسب میان نیازهاي 
واقعي مردم و ساكنان محلي و رویكردهاي برنامه ریزان و طراحان و 
در نتیجه افزا یش نتایج مثبت این گونه طرح ها در زندگي روزمرة مردم 
محقق مي شود.  از این رو اتخاذ رویكرد مشاركتی و دخالت دادن مدیران 
محلي در تهیه و اجراي طرح هاي كالبدي روستایي جزء ضرورت هاي 
مناطق  در  كالبدي  مداخالت  بیشتر  چه  هر  توفیق  براي  انكارناپذیر 
روستایي است. برای بهبود وضعیت سكونتگاه های روستایی و توسعه 

كالبدی آن ها پیشنهادهای زیر ارائه می  گردد:
- بهره  گیری از متخصصین محلی و برنامه ریزان روستایی بومی در 

فرآیند برنامه ریزی كالبدی روستاهای مورد مطالعه
- بهره گیری از مدیریت و برنامه ریزی پایین به باال در كنار برنامه ریزی 

متمركز
- استفاده از دیدگاه فضایی در برنامه ریزی توسعه كالبدی روستایی، 

همگام با نگاه سیستمی در بین مسئولین 
- توجه هر چه بیشتر به مباحث اجتماعی فرهنگی و اقتصادی و كالبدی 

سكونتگاه های روستایی 
- توجه بسیار به بحث مشاركت روستایی در فرآیند توسعه كالبدی 

روستایی در سطح استا ن ها و شهرستان ها
توسعه  برنامه های  بر  نظارت  و  پاالیش  پایش،  سیستم  برقراری   -

كالبدی روستایی در سطح شهرستان ها و استان ها
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1. بیان مسئله
مانند  آن  در  شده  ایجاد  تغییرات  و  سكونتگاه  یك  طبیعي  بستر 
ساختمان ها، خیابان ها، تسـهیالت و تأسیسـات عمـده به عنوان عناصر 
كالبدي اشغال كننده فضا به شمار می روند )بحرینی، 1۰:137۰( . فراهم 
كردن عناصر كالبدي مناسب و مجتمع، تأمین تسهیالت الزم زندگي 
در  به ویژه  زیستي،  ماندگاري  اصلي  از عوامل  زمان  با شرایط  متناسب 
منـاطق روستایی است. افزایش نابرابري تدریجي  شرایط زندگي بین 
نقاط شهري و روستایي از دهه 134۰ به بعـد، جریـان مهاجرت های 
روستا به شهر را در كشور به وجود آورد )حسامیان و دیگران، 1376: 
63(. تشدید این امر در آینده  نگرانی های عمده ای را برای سازمان های 
مرتبط فراهم كرد، به گونه ای كه تجلی آن را در خدمات رسانی قابل توجه 
بخش  برخورداري  به  منجر  كه  اسالمي  انقالب  از  پس  سال های  در 
تسـهیالت خـدمات عمومي  از  روسـتایي كشـور  از جمعیت  عمده ای 
مانند راه، آب لوله كشی، برق، تلفن، خدمات بهداشتي و درماني و مانند 

آن شده است.
مفهوم توسـعه در فرآینـد رشد نهفته است. در اكثر كشورهاي پیشرفته 
با فرآیندهاي ساختاري نظیـر  جهان، توسعه روستایي رابطه تنگاتنگي 
فرآیند اقتصادي، اجتماعي، سیاسي، فرهنگي، مـدیریتي و زیست محیطی 
دارد )Herrmann& Osinski, 1999: 95(. رشد و توسعه جوامع 
بخشي  فعالیت  و  زیست  به  توجه  با  و  مكان  و  زمان  برحسب  انساني 

مفهوم  روستایي  توسعه  و  روستایي  برنامه ریزی  روستایي،  در فضاهاي 
و مصداق پیدا می كند. اساساً حوزه های روستایي به عنوان قاعده نظام 
كه  چرا  می كنند.  ایفا  توسعه  در  اساسي  نقش  ملي  فعالیت  و  سكونت 
توسعه پایدار سرزمین درگرو پایداري نظام روستایي به عنوان زیر نظام 
در  روستایي  فضاهاي  پایداري  و  است  سرزمین  نظام  تشكیل دهنده 
داشته  ملي  و  توسعه منطقه ای  در  نقش مؤثري  ابعاد مختلف می تواند 
باشد )رضواني، 1387: 2(. پراكنش مردم در نواحي روستایي از اشكال 
اولیه پراكنش در قرن حاضر است. گستردگي زندگي شهري، تمایل به 
شهر گرایی، تمركز سرمایه در شهرها و غیره، زمینه بی توجهی به مناطق 

روستایي را با خود به همراه داشته است.
مطالعات روستایي پس از جنگ دوم جهاني به آرامی بــا توسعه اجتماعي 
آغاز شد. در دهه 196۰ و 195۰ توسعه روستایي به معني رشد بیشتر بوده 
و فقرا چشم به بهره مندی از رشد سریع همه جانبه باال به پایین داشتند و 
در اواخر دهه 196۰ فقرا موقتاً به منافع رشد سریع دسترسي پیـدا كردند، 
ولي تعداد زیادي از آن ها سودي نبردند و درنتیجه فاصله زیادي بـین 
فقـرا و ثروتمندان ایجاد شد. بانك جهاني در سال 1975 توسعه روستایي 
را به عنوان استراتژي برنامه ریزی شده در جهـت بهبود زندگي اقتصادي 
و اجتماعی گروه های فقیر روستاییان، یعني تعمیم منافع توسعه جهت 
فقیرترین كساني كه به دنبال یك زندگي معیشتي در نواحي روستایي 
هستند، تعریف نمود و بیان داشت كه برنامه های توسعه روستایي، جزئي 

بررسي نقش توسعه کالبدي در توسعه سكونتگاه هاي روستایي

  معصومه قرباني1
کارشناسي ارشد جغرافیا و برنامه ريزي روستايي

چكیده
روستانشینی شكل ویژه اي از استقرار و معیشت انسان و جلوه بارزي از حیات اقتصادي و اجتماعی است كه با نظامی كم و بیش پایدار در طی 
قرون متمادي دوام یافته است. نقش و جایگاه روستاها در فرآیندهاي توسعه اقتصادي، اجتماعی و سیاسی در مقیاس محلی، منطقه اي، ملی و 
بین المللی و پیامدهاي توسعه نیافتگی مناطق روستایی چون فقر، نابرابري فزاینده، رشد سریع جمعیت، بیكاري و غیره، موجب توجه جدي به 
توسعه روستایی و تقدم آن بر توسعه شهري گردیده است. در سال هاي اخیر توجه به برنامه ریزي كالبدي سكونتگاه هاي روستایی به  منظور یافتن 
مطلوب ترین وضعیت سازگاري بین فضا و جامعه، در دستور كار سازمان ها و نهادهاي توسعه روستایی قرار گرفته است. بر این اساس تمامی 
فعالیت هاي منسجم و منظمی كه به منظور ساماندهی و بهسازي محیط كالبدي سكونتگاه هاي روستایی انجام گرفته، مورد توجه برنامه ریزان 
واقع شده است. آن ها می  كوشند تا بستر مناسبی براي توسعه كالبدي سكونتگاه هاي روستایی فراهم آورند و تالش دارند تا با رویكردي مناسب 
براي توسعه مناطق روستایی، به شناسایی فرصت ها، چالش ها، نقاط قوت و ضعف عرصه هاي روستایی پرداخته و سیاست هاي توسعه روستایی 
را با تأكید بر توسعه كالبدي سكونتگاه ها، در برنامه هاي خود قرار دهند. این پژوهش با روش كاربردي است و به  صورت توصیفی- تحلیلی، 
بدنبال بررسي مشكالت ساختاري- كاركردي مناطق روستایی است و بیان مي كند كه توسعه سكونتگاه هاي روستایی در بخش هاي مختلف 
اقتصادي، اجتماعی و محیطی، بدون در نظر گرفتن رویكردهاي توسعه پایدار بوده كه منجر به بروز چالش هایی نظیر فقر، نابرابري درآمدي، 

مهاجرت هاي روستایی و تخلیه روستاها، غفلت از مدیریت كالبدي و فضایی و آسیب پذیري باالي سكونتگاه هاي روستایی شده است.

1.   masoomeh.ghorbani7091@yahoo.com
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برنامه های توسعه ای هر كشور است و براي دگرگون سازی ساخت  از 
برنامه ها  ایـن  است.  ایجاد شده  روستایي  جامعه  اقتصادي  و  اجتماعي 
توسط دولت ها و كـارگزاران آن ها در منـاطق روسـتایي اجرا می شود 
ساخت  ایجاد  در  اساسي  نقش  دولت  درحال توسعه،  كشورهاي  در  و 
عهده  به  آن  اقتصادي  و  سیاسي  اهداف  با  هماهنگي  به منظور  جامعه 
دارد )پاپلی و ابراهیمي، 1386: 51(. در سال های اخیر توسعه روستایي 
تغییرات مهمي را پشت سر گذارده و عمدتاً به معناي اعم خود در قالب 
توسعه پایدار و با دیدگاه سرزمیني بوده است. در دیدگاه سرزمیني كه 
یكپارچه  توسعه  سیاست های  عنوان  تحت  اغلـب  روستایي  مناطق  در 
روستایي شناخته می شود و به همه بخش های اقتصادي و اجتماعي بر 
اساس بهره برداری از توان های محلي توجه شده و همچنین مشاركت 
میان سازمان های خصوصي و نهادهاي دولتي در تمام عرصه به چشم 
و  توسعه یافته  كشورهاي  از  بسیاري  تجربیات  راستا  این  در  می خورد. 
كالبدي  توسعه  برنامه ریزی  كـه  می دهد  نشان  جهان  درحال توسعه 
با رویكرد سرزمیني و در بستر توسعه پایدار به  مناطق روستایي عمدتاً 
انجام می رسد و پیوند ابعاد پایداری در برنامه ریزی توسعه پایدار مناطق 

روستایي یك مسئله مهم است
مناطق روستایي كه ازلحاظ اقتصادي در عرصه ساختاري و كاركردي 
در سطح باالتري قرار دارند همواره با پذیرش شیوه های نوین توسعه، 
زمینه بهبودي شرایط كالبدي سكونتگاه های خود را از طریق رویكردهاي 
بیروني و تغییر در الگوهاي قدیمي سكونتگاه ها بـا بافـت جدید و پیوند 

آن با رویكردهاي پویا آشكار می سازند.
با توجه به اینكه توسعه كالبدی عامل كلیدي در دستیابی به توسعه 
تا  است  درصدد  حاضر،  مطالعه  ترتیب  بدین  است،  شناخته شده  پایدار 
و  ضرورت ها  كالبدی،  توسعه  متغیر هاي  و  شاخص ها  بررسی  ضمن 
الزامات آن، راهكار علمي جهت توسعه سكونتگاه های روستایي كشور 

با رویكرد توسعه پایدار ارائه دهد.
2. روش پژوهش

تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به مطالعه توسعه 
پرداخته  پایدار  توسعه  در  آن  نقش  و  روستایی  كالبدی سكونتگاه های 

است. 
3. مبانی نظری

در  ناحیه  یك  فیزیكي  توسعه  براي  فرآیندي  كالبدي  برنامه ریزی 
قالب یك پیشنهاد به صورت طرح سه بعدی است. برنامه ریزی كالبدي 
و  مكان یابی  زمین،  كاربري  شامل  روستا  از  بخش هایی  ساماندهي  به 
طراحـي ساختمان ها، خیابان ها، خدمات حمل ونقل، مسیرهاي خدماتي و 
فضاهاي باز می پردازد. در این نوع برنامه ریزی به طور خاص بخش های 
طبیعي و انسان ساخت این نواحی موردتوجه قرار دارد و سعي می شود 
ترتیب قرارگیری بخش های مصنوع شهر در جهت ایجاد نوعي نظم، 
عالوه  شـود.  سـاماندهي  ایسـتا،  اغلب  ولي  جذاب،  و  كارا  شكلي  به 
بر  را  ایـن بخش های مصنوع  دارد  برنامه ریزی كالبدي، سـعي  براین، 
اساس نظریه شكل مناطق، كـه گـاهي از اشـكال هندسي منبعث است، 

سازمان دهد. در این نوع برنامه ریزی ایجاد تسهیالت، خانه ها، مكان های 
كار، پارک ها و سایر عناصر فیزیكي و ملموس شـهر كـه بتوانـد سـطح 
رفـاه اجتمـاعي و اقتصـادي جامعـه و حتـي رفتارهـاي انساني را بهبود 

بخشد، موردتوجه قرار می گیرد.
خواسته های  و  اهـداف  كـه  اسـت  ایـن  كالبـدي،  برنامه ریزی  داعیه 
در  خاص(  گروه های  یـا  افـراد  خواسته های  با  تقابل  )در  مردم  عامه 
این  به  كه  است  مدعي  بریتانیا  برنامه ریزی  نظام  گیرد.  قرار  اولویت 
تاریخي  تجربه  در  كه  هرچند  است،  كـرده  زیـادي  كمـك  موضوع 
خواسته های عامه مـردم اغلب تحت تأثیر تمایالت گروه های اشرافي، 
كلیسـا، طبقـه قانون گذار یا شركت های بزرگ نادیده گرفته شده است. 
فیزیكي  فرآینـد  دارند،  اعتقاد  كاماًل  كالبـدي  برنامه ریزی  كارشناسان 
بنـابراین،  است؛  مقدم  منطقه  در  برنامه  یك  اجراي  و  تهیه  بر  توسعه 
و  اجتماعي  متعدد  متغیرهاي  تـأثیر  تحـت  فیزیكـي  برنامـه  اگرچـه 
اقتصادي رایج قـرار می گیرد، ولي زیر تسلط آن ها نیست. این در حالی 
است كه برنامه ریزان سیاسي استدالل می كنند، برنامـه یـك منطقـه 
می بایست انعكاس نیروهاي اقتصادي و اجتماعي باشد و در انطباق بـا 
تفسیر مناسب و درست آن ها از این نیروها تهیه شود. دیدگاه اخیر منجر 

به بروز نقدهایي به برنامه ریزی كالبـدي شـده است.
برنامه ریزی فیزیكـي در نیمـه اول سده بیستم، بیشـتر در قالب طرح های 
جامع شهري انجام می شد. نقـد اساسـي در این نوع برنامه ریزی ایـن 
اسـت كـه شهرسازان بـا ارائـه طرح های جامع، امكان رهبري مسئوالنه 
و انتخاب معنی دار بین راه حل های مختلف را از فرآیندهاي سیاسي جامعه 
سلب می كنند. عالوه بر این، راه حل های اصلي توسعه را نمی توان بـا 
گزینه های ساده كالبدي نشان داد؛ موضوعي كه در طرح های جامع كـه 
رواج زیـادي دارنـد، در نظـر گرفتـه نمی شود. همچنین ادعا می شود، 
میـزان  اندازه گیری  براي  الزم  ابزارهاي  فاقـد  كالبـدي  برنامه ریزی 
بـراي  الزم  هزینه های  سـنجش  یـا  موردنظر  اهـداف  بـه  دسـتیابي 

دسـتیابي بـه آن هاست.
 از این گذشته، مشكل عدم ارتباط فـرم فیزیكـي جامعـه بــا الگــوي 
كـه  كالبدي  برنامه ریزی  در  آن  شناخته شده  باارزش های  و  فعالیت ها 
اهمیـت تعیین كننده آن در ایجـاد كیفیت زندگي روستایی كم نیست، 
مورد نقد قرارگرفته است؛ بنابراین، امروزه آشكار شده است كه آنچه بر 
زندگي مـردم تأثیر می گذارد، صرفاً محیط فیزیكی نیست، بلكه محیط 

اجتماعي و اقتصادي حاكم بر آن است كه اهمیـت بیشـتري دارد.
با توجه به این نقدها و مشكالت، براي رفع نارسایی های برنامه ریزی 
كالبدي از برنامه ریزی فرآینـدي كمـك گرفته شده است. در برنامه ریزی 
فرآینـدي، بـا اسـتفاده از فنـون ریاضي و رایانه، می توان كل پویـایي 
را  افـول جامعه و همچنین تمامیت توسعه اجتماعي  پیچیده   رشـد و 
مورد مطالعه و محاسبه قرار داد. این برنامه، ترتیب برنامه ریزی رونـدهاي 
در حال تغییر و توسعه جامعه را در كار خود، مورد توجه قرار می دهد 
برنامه ریزی كالبدي روستایی در این رویكرد با تخصـیص منبع زمین، 
رابطـه بـین زیرساخت های كالبـدي و فعالیت های موردنظر، كارآیي و 
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كیفیت زیبایي شناسانه و روابط فضـایي در نواحی روستایی ســروكار دارد. 
بر این مبنا، چنــین طرحــي الگــوي كاربري آینـده زمـین را برحسـب 
پیشنهاد می  كند. همچنین عناصر  زمان بندی  و  تراكم  نـوع، كـاربري، 
كالبدي ثـابتي را كه نیاز به سرمایه گذاری یا برنامه ریزی توسعه دارنـد، 
پیشـنهادي،  بـاز  فضـاهاي  سـبز،  كمربند  و  حمل ونقل  شبكه  ماننـد 
محدودیت های توپــوگرافي یــا جغرافیــایي نظیــر رودخانــه، دریاچه، 
تپه ها و غیره را شناسایي می  كند. عالوه بر این، مكان ها و طرح های 
پیشنهادي را كه دستیابي به محیط  زیست كالبـدي سه بعدی مطلــوب 
و سازمان دهی شــده را امكان پذیر  سازند، مورد مطالعه قرار می دهد. 
درنهایت، این موارد را به صورت نمودارها و طرح ها نمایش می دهد. ایـن 
طراحـي باید نواحي واقع در جریـان انتقـال توسعه، نـواحي بـدون تعیین 
كاربري در آینده و نواحي بـا كـاربري نامشـخص را نیز شناسایي كنـد 
و بتوانـد پیشنهاد های مختلفي را ازنظر زمان انعطاف بندي و دقت پذیري 
عرضـه كنـد. در رویكـرد جدید، اگرچه طرح جامع بیشتر متكي بر كالم 

اسـت، ولـي نمی تواند فاقد نقشه و طراحي باشد.
به همین ترتیب، اغلب اندیشه ها و تجربیات برنامه ریزی در 25 سال 
گذشته اروپا، از دیدگاه محض كالبدي نسبت به شهرها كه كیفیـات و 
اتصـاالت مكان ها را از طریـق شـكل كالبدي ساختمان ها و ساختارهاي 
كاماًل مشخص شده  اكنون  است.  بوده  متـأثر  می كرد،  درک  روستایی 
اسـت كـه توسـعه نواحی روستایی با ساختارهایي اجتماعي- اقتصادي 
نمی تواند اقدامات دولتي را به شیوه ای خطـي، یعنـي بـا حركـت از تصمیم 
به سوی محصول  اقـدام و سـرانجام  به سوی  برنامـه، سـپس  تهیه  به 
تجزیه وتحلیل  از  روستایی  توسـعه  درواقـع  كنـد.  برنامه ریزی  نهایي 
یك  در  یعني  دوبعدي،  فضاي  در  كه  فعالیت هایی  فضایي  الگوهاي 
نقشه سنتي نظم داده شده اند، گذر كرده است و در عوض، برنامه ریزی 
رویكرد،  این  در  است.  یافته  سوق  فضایي  راهبردهاي  ارائـه  به سوی 
تنوع و هم مكانی پیچیده شبكه های متعدد ارتباطاتي در درون مناطق 

شهري و بین آن ها كه هریـك پویـایي، تـاریخ و 
جغرافیـاي خاص خود را دارند و با موضوعات بسیار 
متنوع و مكـان و اتصاالت یك ناحیه روستایی در 
پیوند هستند، مورد مالحظـه قرار می گیرد. این نوع 
برنامه ریزی، بـرخالف برنامه ریزی كالبدي، خواهان 
توجه به ارتبـاط بـین سـاختارهاي پویـاي اقتصادي، 
اجتماعي-  فرهنگـي، زیست محیطی و سیاسـي- 

اداري درون و بین نواحی روستایی است.
شده،  جهان  دامن گیر  امروزه  كه  معضالتی  از 
مشكل  یك  به عنوان  فقر  است.  فقر  بحران 
است  نفوذپذیری  و  عمیق  زخم  یـك  اجتمـاعی، 
كه سطوح پایین پایداري درآمدي اعضـاي جامعـه 
را در برگرفته اسـت و عدم دسترسی بـه خـدماتی 
ماننـد: آموزش وپرورش،كیفیت زندگی، مراقبت های 
بهداشتی، بازار، عـدم توانـایی تصمیم گیری، عـدم 

حمل ونقل  جاده،  تلفـن،  بـرق،  آب،  مانند:  عمـومی  امكانـات  وجـود 
Pit- می شوند  محسوب  آن  مـوارد  از  زیست محیطی،  بحران های  )و 

 .) amber, 2003: 24
امروزه دیگر فقر مختص یك ناحیه یا منطقه نیسـت و در اكثر كشورهاي 
درحال توسعه و حتی در كشورهاي مرفه نیز، این موضوع عینیت پیدا 
كرده است و یكی از این منـاطق تحت تأثیر، نواحی روستایی است. 
درحال توسعه،  در كشورهاي   زیرساختی  و  فعالیت های سازنده  به رغم 
هنوز كشورهاي درحال توسعه به این نتیجه رسیده اند كه باید از طریق 
فرآیندهاي  به خصوص  و  روستایی  مناطق  در  مشاركتی  برنامه های 
شرایط  بهبود  راهبردهاي  طریق  از  روستایی،  نواحی  فقر  بر  تأثیرگذار 
مدیریتی،  كالبدي،  اجتماعی،  اقتصادي،  ساختارهاي  به صورت  زندگی 
از  حمایت  و  سبز  ایجاد صنایع  و  محیطی  منفی  بازخوردهای  كاهش 
گروه های بومی محلی و غیره، بتوانند فعالیت این عامل مخرب را در 
 .)Zhou& Wu.Chen.2007:21( دهند  كاهش  روستاها  نواحی 
روستایی  سكونتگاه های  توسعه  ساختاری  عناصر  مهمترین  از  یكی 
مناطق  آسیب پذیری  كاهش  و  روستایی  فقیران  از  حمایت  جهت  در 
اجتماعی  اقتصادي،  فعالیت های  ابعاد كالبدي  به  روستایی، توجه ویژه 
دیگران،  و  )پور طاهری  است  روستایی  منـاطق  در  انسان  و محیطی 

.)28 :139۰
4. یافته های پژوهش

رشد  به  توجه  درحال توسعه،  كشورهاي  در  پیش  دهه  دو  از   
فرآیندهای  توسـعه  روسـتایی،  سكونتگاه های  كالبدی  بهبود  و 
بازسازي  و  ساخت  براي  استفاده  مورد  زمینه ای  به  توجه  و  ساختاري 
 سكونــتگاه های روستایی در دســتــور كــار دولت ها قرار گرفـت
Department of  Infrastructure and Rural Plan-(

مكانی  ساختار  و  پـراكنش  نحوه   .)1  :ning Australia, 2010
سكونتگاه های روستایی بـه عـواملی چند بستگی دارد. ایـن سـاختار 
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د فعاليت اين عامل بتوانن ،بومي محلي و غيره هايگروهمنفي محيطي و ايجاد صنايع سبز و حمايت از  بازخوردهاي
 ساختاري عناصررين مهمتي از يک .(Zhou& Wu.Chen.2007:21)مخرب را در نواحي روستاها كاهش دهند 

مناطق روستايي، توجه  پذيريآسيبجهت حمايت از فقيران روستايي و كاهش  در روستايي هايسکونتگاه توسعه
و  طاهري پور) است روستايياقتصادي، اجتماعي و محيطي انسان در منـاطق هاي فعاليتويژه به ابعاد كالبدي 

 .(28: 1390 ديگران،
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 پژوهش هاییافته .4
توسـعه ، روسـتايي هايسکونتگاه كالبدي بهبودتوجه به رشد و  ،توسعهدرحالدر كشورهاي  پيش دههاز دو  

روستايي در دستور  هايسکونتگاهبازسازي  ساخت وبراي  استفاده مورد ايزمينهتوجه به و  ساختارييندهاي آفر
 ,Department of Infrastructure and Rural Planning Australiaگرفـت) قرار هادولت كار

دارد. ايـن سـاختار  بستگي چندروستايي بـه عـواملي  هايسکونتگاهمکاني  ساختار و(. نحوه پـراكنش 1 :2010
است و بر ايـن اسـاس،  اقتصادي -اجتماعيرونــدهاي طبيعــي، اكولــوژيکي و  عملکرد عينينمـود  درواقعمکـاني 
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نمودار1. رویكردهای نظام مند در برنامه ریزی کالبدی 
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مكـانی درواقع نمـود عینی عملكرد رونــدهاي طبیعــی، اكولــوژیكی 
روستایی  چشم انداز  اسـاس،  ایـن  بر  و  است  اقتصادی  اجتماعی-  و 
حاصل كنش متقابل نیروها و عوامل محیطی اسـت. حال  آنكه عوامل 
انگیزه های  و  محیطی  عوامل  و  نیروهـا  موقعیـت،  مانند:  عناصري  و 
تـأثیر  آن  بـر  سیاسی  و  اقتصادي  اجتماعی،  تـاریخی،  فرهنگی، 
می گذارند.  بـر مبنای روابط درونی و بیرونی، سكونتگاه های روسـتایی 

داراي دو موقعیت طبیعي )جغرافیایي( و كاركردي دارند.
موقعیت طبیعی با عواملی چـون، پستی  و بلندی، منابع آب و پوشش 
گیاهی ارتباط مستقیم دارد. موقعیت كاركردي بر اساس شكل و دامنـه 
نیازهاي ساكنان یـك سـكونتگاه مشـخص  روابـط و نحوه برآوردن 
می شود و به نوعی می توان بـر اسـاس آن بـه رده بندی سكونتگاه های 
روستایی  ناحیـه  هر  در   .)47  :1388 )سـعیدی،  زد  دسـت  روسـتایی 
مانند  می  گذارد  تأثیر  روستایی  سكونتگاه های  روي  بـر  كه  عواملی 
منابع،  فضـایی،  مكـانی-  محیطـی،  اجتماعی،  اقتصادی،  فرآیندهای 
متفاوت  كاركردهای  داراي  غیـره،  و  هـوایی  و  آب  شرایط  انرژي، 
ناحیه ای كه  بین  تعامل  از كاركردهاي  و گوناگوني هستند و هر یك 
می توانند پایداري محیطی و شرایط زیستی بسط كالبدي  روستاها را 

فـراهم نماینـد مناسب هستند. 
شرایط  آوردن  فـراهم  روسـتایی  سكونتگاه های  توسعه  استراتژي 
مدیریتی براي رشد پایدار سكونتگاه های روستایی است. سكونتگاه های 
با  مدیریتی  یكپارچه  توسعه  آن  در  كـه  مكان هایی هسـتند  روستایی 
هدف سـاماندهی فضـایی و پراكنش جمعیـت، تأسیسـات و خـدمات 
زیرسـاختی در سطح روستاها، مدنظر و پیوند دهنده بافت كل سكونتگاه ها 

.)Kornecki, 2005: 39( می باشند
الگوی  و  فرم  شكل،  بیانگر  روستایی  سكونتگاه های  عمومی  بافت 
حاصل از تأثیرگذاری عوامل گوناگون در عرصه روستا و نحوه ارتباط و 
كنش متقابل این عناصـر و ویژگی ها اسـت. اجـزاي بافـت سـكونتگاه 

روسـتایی به تفكیك عبارت اند از:
الف: خانه ها

ب: مزارع، باغ ها و مراتـع
 ج: مكان های عمومی و میدان ها

د: شبكه معابر به عنوان شریان ارتباطی مجموعه سكونتگاهی 
سكونتگاه های روستایی دو شكل اصلی دارند: 1. مجتمع یا كانونی 2. 
متفرق یا پراكنده. در كنـار شكل های اصلی نمونه بینابینی نیـز وجـود 
بینابینی می خوانند كه معمواًل  ازآن  جهت  را  ایـن شـكل سـوم  دارد. 
مبین مرحله گـذار از یك  شكل به شكل دیگر است و به عبارتی بیـانگر 
رونـد تحول سكونتگاه های روسـتایی ازلحاظ بافـت كالبدی است. از 
سوي دیگر بافـت كالبـدي مسـاكن روسـتایی ازلحاظ فرم ممكن است 
منظم یا نـامنظم باشـد كـه نتیجه روند شكل پذیری مبتنی بر برنامه 
بر   .)59  :1388 )سـعیدي،  است  خودبه خود  گسـترش  و  برپـایی  یـا 
اساس رویكرد توسعه پایدار در كشورهای درحال توسعه، سكونتگاه های 
روسـتایی بـا توجـه بـه سـطوح متفاوت پایداری از 4 فرایند ذیل تبعیت 

می  كنند:  
تشكیالت  با  مـرتبط  پایـدار،  توسـعه  فرآینـد  از  سـطح  نخستین   -
ساختاري سیستم های پایه است. ایـن سیستم ها در كـــانون و مركـــز 
جاي  جهانی  اكوسیستم های  و  پایـــدار  توســـعه  فرآینـــدهاي 
درحالی كه  است،  منشأ سیستم ها  اكوسیستم جهانی  درواقع  می گیرند. 
نظـر  در  سیستم ها  خرده  به عنوان  اجتماعی  سیستم  و  انسانی  اقتصاد 

گرفتـه می شوند.  
- دومین و سومین سطح از فرآیند توسعه پایدار، حالـت مطلوب پایداری 
است كه درنتیجه فرآیندهاي موفق توسعه پایدار باوجود می آیند. مطابق 
طریـق  از  تنهـا  مداوم  و  پیوسته  فرآیندهای  پایـدار،  توسعه  نظرات 
پایـدارهاي مسـتقیم و یـا راه های غیر پایدار به دست می آیند كه این 
اجتماعی،  اقتصادي،  فرهنگی،  زیستی،  فرآیندهاي  به واسطه  عوامل 
مدیریتی توسعه از طریق شرایط پایداري كه در محیط گسـترده بـا منشأ 

اكوسیسـتمی و خرده سیستم های اقتصادی، اجتماعی قرارگرفته است.
- سطح چهـارم از فرآینـد توسـعه پایـدار شـامل ابـزار و سنجه های 
مهمـی اسـت كـه زمینـه رسـیدن بـه عالئم موفقیت را سبب می شوند. 
به عبارتی ایـن ابزارهـا شامل: سازمان ها، نهادها، برنامه ریزان، مدیران 
فرآیند  بر  كه  است  مردمی  نهادهاي  مشاركت  مشاوران  روستایی، 
تأثیر  اجتمـاعی  و  اقتصـادي  دستگاه های  خرده  طریق  از  اكوسیستم 
می گذارند )Korhonen, 2004:810(. در چارچوب رهیافت مطلـوب 
توسـعه بـراي منـاطق روسـتایی كـه بـا توسعه پایدار روستایی شناخته 
توانمندسـازي،  بـر  تأكیـد  نگـري،  همه جانبه  و  یكپـارچگی  می شود، 
اكولـوژیكی،  امنیـت  تـأمین  نیـز  و  ظرفیت سازی  مسئولیت پذیری، 
اجتماعی، اقتصـادي و نهـادي از اصـول بنیـادین توسعه پایدار روستایی 
به شمار می آید. از این رو، در ایـن منظـر برنامه ریزی كالبدي روستایی با 
رویكرد توسعه پایدار نیز دارای چهار بعد اقتصـادي، اجتمـاعی، محیطـی 
و نهـادي است و شاخص های توسعه كالبدي نیـز بایـد در چهار تدوین 

و سنجیده شوند.  
و  كلی نگر  رویكرد  بـر  مبتنـی  روسـتایی  توسعه  گذشته،  برخالف 
سیستمی است كه دربردارنده ابعـاد بنیـادي،  شكل دهنده نظام توسعه 

روسـتایی و هم پیوندی مـوزونی از آن ها است. 
1-4. ارائه راهبردها، سیاست ها و اهداف در جهت توسعه سكونتگاه های 

روستایی كشور با رویكرد توسعه پایدار   
اقتصادی-  فرآیندهای  بـا  ناگسسـتنی  پیوند  روستایی  پایدار  توسعه   
اجتماعی- محیطی و پایداري شرایط فرهنگـی محلی مناطق روستایی 
و ارتباط دوسویه با افزایش نیازها و نقش پذیری سكونتگاه ها و شرایط 
 .)Sonnino& Marsden, 2008:169( دارد  پایدار  اكولوژي 
دیدگاه های  و  زاویه های  از  می توانند  توسعه  سیاست های  و  راهبردها 
گوناگونی بررسی شوند. گاه با نگاه راهبـردي با رویكرد به هـدف و گـاه 

بـر اسـاس مؤلفه ها و ابعـاد و بر اساس هدف 
- هدف اول  

 سازگاري میان فضا و سكونتگاه های روستایی،  راهبرد اصلی- تقویت 
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آمایش روستا )تعادل بین جمعیت، محیط و فعالیـت( سیاست اصلی -  
مطالعـه و افزایش دامنه رفتارهاي جمعیت، محیطی و فعالیت ها، مطالعه 
همسـایه  سكونتگاه های  میـان  ارتبـاطی  رفتارهاي   دامنه  افزایش  و 
رفتارهای   دامنه  افـزایش  و  مطالعه  شهر(،  با  روستا  روستا،  با  )روستا 
مشاركتی سكونتگاه های روسـتایی، مطالعـه و افزایش دامنه رفتارهاي 
طراحی فضاهاي كالبدي متناسب با نیازهای بومی و جدید، مطالعه و 
افزایش دامنه رفتارهاي  مدیریتی بومی و مدیریت جدیـد مشـاركتی 
در تقویت آمایش روستا و مطالعه و افزایش دامنـه شناخت فضاهای 

روستایی بر اساس نیازها و مزیت ها
- هدف دوم  

از  سودمند  بهره برداری  با  اقتصادي  و  اجتماعی  پویش های  هدایت   
كارآفرینی  ایجاد  و  مالی  نهادي،  حمایت های   - اصلی  راهبرد  فضا،  
برحسب سیاست های منطقه ای و برنامه ریزی، سیاست اصلی -  تقویـت 
هویـت اجتماعی روستا با تقویت هویت كالبدي، تقویت مزیت ها و خلق 
مزیت های اقتصادی بـراي تقویت هویت های اجتماعی و اقتصادی در 
طرح های كالبدی، تقویت مزیت های اكولوژیكی و نهادي، جهت گیری 

بر اساس خوداتكایی طراحی و تـدوین می شوند. 
- هدف سوم    

حاشیه ای،  مناطق  نواحی  از  نگه داری  و  حفاظت  براي  بسترسازی   
جهت دهی به فرآیند مشـاركت خبـره روستایی شـامل منـابع طبیعـی، 
حفـظ اراضـی زراعـی و محوري بومی، توجه به دانـش محلـی، توجـه 
و  باارزش  بافت های  طبیعی  میراث  و  چشم اندازها  باغات،  عوامل  بـه 
نهادي و فرآیندي دیدن طرح های كالبدي میراث فرهنگی و گردشگري 
حمایت های  به سوی  حمایت ها  جهت گیری  اصـلی  راهبرد  روستایي، 
طراحـی  در  حكمروایی  فنی  كیفیت  سكونتگاه ها،  كیفیـت  ارتقـاي 
كالبـدي روستا و رعایت حقوق مكان ها. سیاست اصلی- افزایش آگاهی 
در مورد حفظ و نگهـداري تقویـت بسـترسازی نهادی و مالی، تقویـت 
زمـین و حمایـت از چشم انداز، همكاري مشاركتی بر اساس برنامه ریزی 
فضایی در مناطق حاشیه ای، جهت دهی به فرآیند مشاركت خبره محوری 
بومی، توجه به دانش محلی، توجه به عوامل نهادی و فرآیندی دیدن 

طرح های كالبدی.
- هدف چهارم

 ساماندهی قابلیت دسترسی به خدمات، حمل ونقل و ارتباطات روستایی، 
راهبرد  زندگی،  كیفیت  بهبود  و  مسـكن  كیفیـت  ارتقـاي  و  بهسازي 
اصـلی -  ارتقـاي قابلیـت دسترسی حداكثري بـه تسـهیالت بـراي 
افـراد، كسـب كارها و حـداقل سـازي میـزان رفت وآمدهای فـردی، 
فشردگی سكونتگاه ها جهـت كـاهش اسـتفاده از زمـین، كاهش مصرف 
انـرژي و كـاهش رفت وآمد بـا سـبك زندگی پایـدار. سیاسـت اصـلی- 
تقویـت دانـش ارتقـاي كیفیت دسترسی به مردم و مسئوالن، تقویـت و 

گسـترش نهادهاي ترویجی و آموزشی در طرح های كالبدي
- هدف پنجم  

 زمینه سازی افزایش ضریب مقابله با خطرات و بالیای طبیعی از راه 

اجراي طرح های كالبدي، راهبـرد اصـلی- تقویـت مدیریت خطر در 
طرح های كالبدي. سیاست اصلی- تضمین سیاست های حریم بالیاي 
طبیعی، جهت گیری در جهت مدیریت كنترل گسترش سكونتگاه های 
روستایی به جهت افقی در راستاي حفـظ پایداري زمین، جهت گیری 
محیطی،  آثار  از  پیشگیري  ابـزار  یك  به عنوان  كالبدي  سیاست های 
اراضی و طراحی كالبدي،  استاندارد ظرفیت محلی در كاربري  تدوین 
تقویت  كالبدي،  برنامه ریزی های  در  اكولوژیكی  استانداردهاي  تـدوین 
حفاظت گرایی و برآورد نیاز مردم شهرها به ویژه مادر شهرها به آب سالم 

و گوارا در طرح كالبدي )پور طاهری، افتخاري و بدري، 139۰: 1۰9(.
پایدار  کالبدي  توسعه  اســاســی  چالــش های   .4-2

سكونتگاه های روستایی کشور   
تأمل در بهبود و توسعه كالبدي سـكونتگاهی روستایی، زمانی پراهمیت 
است كه رویكردهاي زیر بنـایی توسعه در جریان فرآیندهاي توسـعه 
پایـداري جـذب شـوند، تـا بتوانند نیاز خـود را بـا طراحـی و دگرگـونی 
فراهم  محـیط  پایداري  و  سرمایه  چرخه  تفكیك  و  زندگی  شیوه های 
زمین،  از  بهینـه  اسـتفاده  چـون:  مؤلفه های  با  عبارتی  به  و  نمایند 
سیاست های توسعه محلی، مدیریت كالبدي و فضایی، الگوهاي تشویق 
و رشد روستاها، سكونتگاه ها و پناهگاه های روستایی و برنامه های بهبود 
و توسعه محلـی، همگام شوند. این امـر تنهـا زمـانی محقـق می شود 
كه فرآیندهای اقتصــادي، اجتمــاعی محیطــی در نواحی روستایی 
باشند  پویا درحركت  از لحاظ ساختاري- كاركردی، به سوی محوریت 

.)Kenworthy, 2002: 102(
شرایط  بهبود  سبب  كه  سـاختاري  تغییرات  می دانیم  كه  همان طور 
اجتمـاعی  و  اقتصـادي  نیازهای  به  دست یابی  جهت  در  افراد  زندگی 
شـده و بر اساس اصول هدایتی و برنامه ریزی روبه جلو حركـت نمـوده 

.)Grgi et al, 2009: 8(توسعه نام گرفته است
وضـع  از  گذار  مرحله  كردن  طی  همواره  روستایی  توسعه  زمینه  در 
ساختارها  در  دگرگونی  مستلزم  مطلـوب  بـه وضع  رسیدن  و  موجـود 
و نهادها اسـت و تنظیم این حركت ها باید به گونه ای بهینه باشد كه 
زمینه های توسـعه همه جانبه و پایدار مناطق روستایی را فراهم  آورد 
و عمران  توسـعه  برنامه سوم  اساس سند  بر  )رضوانی، 1387: 247(. 

روستایی، كشور هنوز هم با مشكالت ذیل دست به گریبان است: 
- عدم ایجاد فرصت شغلی جدید در روستاها؛  

- باال بودن ناامنی در حوزه فعالیت های اقتصادي؛  
- نابسامانی كالبدي و محیطی در روستاها و نـازل بودن كیفیت مسكن 

روستاییان؛  
بـراي جـذب سـرمایه در محیط روستایی و  - فقدان سازوكار الزم 

به كارگیری آن در زمینه های تولیدي؛
- عدم شكل گیری نظام مدیریتی مشاركتی كارآمد؛  

- پراكندگی شدید نقاط جمعیتی و ناپایداري بسـیاري از آبادی ها )ازكیا 
و غفاري، 1386: 132(.
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5. نتیجه گیری
یكي از مشكالت اساسي موجود  بر سر راه توسعه روستایي، گسیختگي 
سازمان فضایي و فقدان سلسله مراتبـي مبتني بر رابطه تعاملي میان 
سكونتگاه ها است. این ویژگي منبعث از سیاست های توسعه ای اجراشده 
رابطه منظم و منطقي  در خالل دهه های گذشته و عدم شكل گیری 
میان سطوح مختلف سكونتگاه های كشور چه در سطح كالن و چه در 
مقیاس منطقه ای و محلي است كه منجر به نابسـاماني توزیع جمعیت 
عد م  و  عام  به طور  مختلف  در سطوح  كاركردها  و  خدمات  فعالیت ها، 
بهره مند ی مناسب مراكز جمعیتي و سكونتگاه های روستایي و به ویژه 
از خدمات، تسـهیالت  به طور خاص  روستاهاي كوچك و كم جمعیت 
گردیده  باالتر  خدماتی سطوح  و  جمعیتي  مراكز  در  مختلف   منابع  و 
بیانگر این حقیقت  ایران  است. به طوركلی مطالعه وضعیت روستاهاي 
است. طراحي شبكه ای از كانون های خدمات رسانی سلسله مراتبي براي 
تسریع روند  برنامه های توسعه در مناطق عقب مانده و برقراري روابـط 
متقابل بین  فضایي شـهري و روستایي و ایجاد یكپارچگي كاركردی 
جهت  روستاهایي  انتخاب  شالوده،  این  بر  است.  ضروري  آن ها  بین 
از  تعدادی  بتواند  بنایي كـه  زیر  و تسهیالت خدمات  تأسیسات  ایجاد 
سكونتگاه های روسـتایي اطـراف را به صورت نامطلـوب تحـت پوشـش 
بـر  حاضـر  تحقیـق  ر  د  اسـت.  امكان ناپذیر  دهـد،  ضرورتـي  قـرار 
ایـن نكتـه تأكیـد  شـده  اسـت كه در دستیابی بـه توسـعه از طریق 
سازمان دهی یك نظام سلسـله مراتبي سـكونتگاهي كه  در آن هر یك 
از سكونتگاه ها،  نقش و كاركرد  خود  را به خوبی انجـام  دهند،  قابل 
حصول اسـت. بنابراین هر برنامـه توسعه ای بدون داشـتن یك نظام 
سـكونتگاهي بـا سلسله مراتب منطقـي بـا مشـكل مواجـه خواهد شـد  
و یا توسـعه  همه جانبه تمامي سكونتگاه ها را به دنبـال نخواهـد داشـت. 
فرض ما این اسـت كه از طریق سازمان دهی سلسله مراتب سـكونتگاهی 
و ایجاد یك سـاختار سلسـله مراتبي مناسـب، در سطوحي كه نارسـایي 
نمی كنند،  ایفـا  به  خوبی  را  خـود   نقـش  و سكونتگاه ها  دارد  وجـود 
می توانیم بـه مكانیسم مناسـب بـراي توسـعه همه جانبه و یكپارچه و 
پایدار در سـطح منطقـه و تمامـي سـطوح سكونتگاه ها دست  یابیم. با 
زمینة مكان گزیني مراكـز توسـعه  انجام گرفته در  به كارهـاي  توجـه 
روسـتایي، لـزوم توجـه به تمامی ابعاد محیطـي، اجتماعـي، اقتصادی و 
كاركردی احسـاس می شود. چراكه صرف توجه بـه كاركردهای خدماتی 
و امكانـات موجود در روسـتاها، در تعییـن مراكـز روسـتایي، به معناي 
نادیده گرفتن پتانسیل های محیطـي،  اقتصادی و اجتماعي هر یك از 
ارائه خدمات و طراحي  لـذا جهـت یافتن مـكان بهینـه  نقـاط است. 
سلسله مراتب مناسـب سكونتگاهي، مي بایست از كلیـه امكانـات، اعـم 
از توانایی های محیطـي و شاخص های اقتصادی و اجتماعي و كاركردی 
استفاده شـود، تـا بتـوان روسـتاهاي مركـزي را جهـت خدمات رسانی 

مناسـب بـه روسـتاهاي پیرامونـي و تابعـه، شناسایی كرد.
منابع

فیزیكی،  برنامه ریزی  مشخصات  مفهوم  حسین )137۰(،  بحریني،   -
و  )ملی  فیزیكی  بــرنامه ریزی  بین المــللی  كنفرانس  اولین  مقاالت 

منطقه ای(، تهران.
-  پاپلي یزدي، محمد حسین، ابراهیمي، محمد امیر )1386(، نظریه هاي 

توسعه روستایي، تهران، انتشارات سمت، چاپ سوم.
- پورطاهري، مهدي و دیگران )139۰(، راهبردها و سیاست هاي توسعه 
ایران،  با تأكید بر تجربیات جهانی و  كالبدي سكونتگاه هاي روستایی 

انتشارات بنیاد مسكن انقالب اسالمی، چاپ اول.
- لطفی، صدیقه )1387(، ارزیابی تغییر و توزیع سكونتگاه هاي شهري 
مگاالپلیس  یك  زایش  رتبه،  اندازه،  قاعده  براساس  مازندران  استان 
منطقه اي، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، ویژه نامه پژوهش هاي 

اجتماعی، نیمه دوم سال.
كالبدي  توسعه   ،)139۰( محمد رضا  نقوي،  مهدي،  پورطاهري،   -
نظریه ها،  پایدار  )مفاهیم،  توسعه  رویكرد  با  روستایی  سكونتگاه هاي 

راهبردها(.
- سعیدي، عباس )1388(، مبانی جغرافیـا روسـتایی، انتشارات سمت، 

چاپ یازدهم.
-  Department of  Infrastructure and Rural Planning us-

tralia.(2010),www.dip.qld.gov.au.
- Herrmann S. Osinski.E.(1999), Planning sustainable 

land use in rural areas at differentspatial levels using GIS 
and modelling tools.p97.
- Irina. Ramniceanu. Robert Ackrill.(2007), EU rural de-

velopment policy in the new member states:Promoting 
multifunctionality?.p417.
- Gagadeshr,b.Environmental Exodus an Emergent Cri-

sis in theGlobal Arena:200
- Grgi.Zimbrek.Tratnik.Markovina.Jurak.Ivo Grgi.Tito 

Zimbrek.Miroslav Tratnik.Jerko Markovina.andJosip 
Jura.ak.Quality of  life in rural areas of  Croatia:Tostay or 
toleave?. (2009),P215.
- Korhonen. Jouni. Industrial Ecology in the Strategical 

Sustainable Development Model.(2004).
- Kenworthy.Toward Sustainablecommunities: Resources 

for Citizens and their Governments.(2002),p102.
- Liabnda.monsia.The Passing TraditionalSocity: Mod-

ernizing the Middle East.(2001), p60.
- Marsden, Terry., Sonnino, Roberta (2008), Rural devel-

opment and the regional state: Denying multifunctional 
agriculture in the UK, Journal of  Rural Studies, 24(422–
431). 
- Zhongren Zhou.Wenliang Wu.Qun Chen.Shufeng 

Chen.College of  Resources and Environmental Science 
China Agricultural University, Beijing.(2007),p234.



25 شماره 51ماهنامه پژوهشی، آموزشی و ترویجی

گفتگو با دکتر عباس سعیدی، استاد گروه جغرافیا و آمایش دانشگاه شهید بهشتی

بررسي وضعیت مدیریت کالبدی روستاها

ت و گــو
گــفــ

مقدمه
دكتر عباس سعیدي متولد اول فروردین سال 1329 در تهران و دانش آموخته رشته جغرافیا و علوم طبیعي است. ایشان تحصیالت خود را 
در مقطع كارشناسي در رشته جغرافیا و كارشناسي ارشد جغرافیاي طبیعي بین سال هاي 1349 تا 1355 در دانشگاه ایرانیان گذراند. سپس به 
آلمان رفت و در دانشگاه فیلیپس شهر ماریبورگ در رشته علوم طبیعي به تحصیل پرداخت و در سال 1363 موفق به اخذ درجه دكتري از این 
دانشگاه شد. سپس در سال 1364 دوره آموزش دانشگاهی و توسعه بین المل را در دانشگاه كاسل در شهر كاسل آلمان گذراند و پس از آن 
براي خدمت به میهن اسالمي به كشور بازگشت. در طول سال هاي گذشته فعالیت هاي علمي – تحقیقاتي و مشاوره اي فراواني داشته اند كه 

در ذیل به ذكر بخشي از آنها مي پردازیم:
- عضو هیأت علمی گروه جغرافیای دانشكده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی از سال 1364

- همكاری با مركز دایره المعارف بزرگ اسالمی از سال 1365؛
- عضو شوراي عالي علمي و مشاور عالي ریاست این مركز؛

- همكاری با بنیاد مسكن انقالب اسالمی از سال 1369 به عنوان مشاور 
- همكاري هاي دوره اي با نهادها و دستگاه هاي عمراني- توسعه اي كشور، از جمله جهاد سازندگي و سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي كشور

دكتر سعیدي تألیفات و مقاالت متعددي در زمینه هاي جغرافیا، كالبد و مسكن روستایي دارند كه بدلیل كثرت از ذكر آن ها صرف نظر مي  كنیم. 
همچنین ایشان سال هاي طوالني با بنیاد مسكن انقالب اسالمي در حوزه كالبد و طرح هاي توسعه روستایي همكاري و مشاوره داشته اند.

اقتصادي )عمدتًا فعالیت هاي بخش  ناچیز جمعیت، نوع خاص فعالیت هاي  با توجه به تراكم نسبي  روستا نظامي اجتماعي است كه در آن 
محیطي-  ویژه  پیوندهاي  و  بستگي ها  و  خاص  اقتصادي  اجتماعي-  روابط  بر  مبتني  فضایي،  مكاني-  مجموعه  این  دارد.  غلبه  كشاورزي( 
اكولوژیك، اجتماع معیني را پدید مي آورد كه مي توان آن را فضاي روستایي نامید )به نقل از دكتر سعیدي(. بنابراین با توجه به تجربیات، 
مطالعات و تحقیقات قابل توجه ایشان در این حوزه، بر آن شدیم تا در گفتگویي، به بررسي وضعیت  مدیریتی  كنونی طرح هادی -روستایی 

و فرآیند تهیه، اجرا، نظارت و بازنگري در طرح هاي هادی روستایی بپردازیم.

  مرتضي دلكش
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را  روستاها  کالبدی  مدیریت  فعلی  وضعیت   
چگونه  ارزیابی مي کنید؟

 مدیریت كالبدی روستاها قاعدتاً مستلزم برخی مالحظات است 
كه پیش از داوری در بارة وضع موجود آن در عمل بایستی مورد توجه 
قرار گیرد. از مهمترین این مالحظات، برخورداری از طرح قانونمند و 
برنامة عمل مورد قبول در سطح روستاست. افزون بر این، توجه به 
كالبد روستا، بدون عنایت به الزامات اجتماعی- اقتصادی بی معناست. 
در واقع، كالبد  را بایستی بستر فیزیكی فعالیت های گوناگون و روابط 
حاكم بر این فعالیت ها و در یك كالم، بستر چشم انداز روستا دانست. 
در اینجا، منظور از فعالیت ها، تمام حركات و فعالیت هایی است كه 
برای پاسخگویی به انواع نیازها در سطوح مختلف و نیز روابط حاكم 
بر آن ها به انجام می رسند كه البته این روابط نیز هم روابط درونی و 
هم روابط بیرونی روستا را شامل می  گردد. در بسیاری از موارد، حتی 
در بحث های كارشناسی، هنگامی كه از »كالبد« سخن می گوییم، 
صرفاً واحدهای مسكونی و شبكة معابر را مد نظر داریم، حال آنكه 
و  را شامل می  گردد  مراتب گسترده تر  به  معنایی  روستا  كالبد یك 
به معنایی در قالب یك نظام ساختاری- كاركردی قابل بررسی و 
فهم است. از سوی دیگر، مدیریت كالبدی روستا جزئی از مدیریت 
عمومی روستاست كه قاعدتاً بایستی در چارچوبی یكپارچه و پایدار 
مورد توجه جدی قرار گیرد. به سخن دیگر، كالبد روستا »قالب« و 
»جسمی« است كه »روح« روستا در آن معنا می یابد  آشكار است 
كه تفكیك »جسم« از »روح« یا »روح« از »جسم« درک درستی از 

»وجود« بدست نمی دهد. 
و  سرزمینی  سطح  در  نمی توان  روستاها  كالبدی  مدیریت  دربارة 
منطقه ای حكم سرتاسری داد، زیرا با توجه به درجة آگاهی كارشناسانه 
و دقت مدیران منطقه ای )استانی( و ناحیه ای )شهرستان ها( و حتی 
میزان مشاركت مدیران محلی )بخش ها و روستاها( و روستاییان، از 
وضعیت یكسانی برخوردار نیستیم. با این وجود، در وضعیت فعلی، 
متاسفانه مدیریت كالبدی روستا از وضعیت مطلوب فاصله دارد، زیرا 
در قالب سازمان ها و نهادهای درگیر در امور روستاها تدبیر هماهنگ 

و متناسبی در ارتباط با كالبد روستاها مشاهده نمی شود. 
بدین ترتیب، بسیاری از روستاها بویژه روستاهای نزدیك كانون ها 
و مراكز شهری، اغلب به نوعی درهم  ریختگی كالبدی و مطابق آن، 
به نوعی نابسامانی اجتماعی- اقتصادی دچار آمده اند. البته، در بعضی 
موارد با نظارت بنیاد مسكن و همكاری و همراهی شوراهای اسالمی 
و دهیاران، طرح های كالبدی، از جمله طرح های هادی، به وضعی 
خوب و نسبتًا مطلوب به اجرا درآمده اند. با این وجود، آشكار است 
كه وضعیت عمومی فعلی نیازمند مدیریتی هماهنگ و یكپارچه است 
كه بتوان بر اساس آن، مدیریت كالبدی روستا را بوضعی متناسب 

با شرایط روستاها و در چارچوب همكاری های بین نهادی، اعم از 
نهادهای ناحیه ای و نهادهای محلی و مردمی، به پیش برد. 

 سازوکار تقسیم کار تهیه، تصویب، نظارت و 
اجرای طرحهای هادی روستایی و روند تهیة طرحهای 
کالبدی روستاها از حیث میزان مشارکت مردم و توجه 
به وضعیت اقلیمی و فرهنگی روستاها را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
 برای پاسخ به این پرسش الزم است نخست دو وجه از آن را 
به تفكیك مد نظر قرار دهیم: یكی نحوة تهیه و اجرای طرح های 
طرح های  آن ها.  پیشبرد  در  روستاییان  مشاركت  دیگر،  و  كالبدی 
و  ارزش  با  بافت  هادی، طرح  عمدتًا شامل طرح  روستاها  كالبدی 
طرح های بازسازی است كه مهمترین و رایج ترین آن ها همان »طرح 
هادی روستایی« است. نخستین مسئله در ارتباط با طرح های هادی 
به شرح خدمات تهیة آن ها باز می  گردد. اگر چه این شرح خدمات دو 
یا سه بار مورد بازنگری قرار گرفته است، اما از آنجا كه اساس آن از 
آغاز بر الزامات شهری و بخصوص مبتنی بر شرح خدمات طرح های 
هادی شهری استوار بوده است، هنوز در انجام آنها »نگرش شهری« 
حاكم بوده، در زمینة شناخت و طراحی برای محیط های روستایی 

دارای برخی اشكاالت جدی است.
و  اكولوژیك  محیطی-  تفاوت های  گرفتن  نادیده  دیگر،  مسالة 
اجتماعی- اقتصادی و یكسان نگری حاكم بر این طرح ها در سطح 
گستردة سكونتگاه های روستایی كشور است. البته در سال های اخیر 
كوشش شده، تفاوت هایی بین روستاهای مختلف قائل شوند، از جمله 
تدوین شرح خدمات نسبتاً متفاوت برای روستاهای هدف گردشگری 
آنها  پیشبرد  در  هنوز  اما  شهرها،  حریم  در  واقع  روستاهای  یا 
تفاوت های منطقه ای و تنوع معیشتی در روستاهای كشور بدرستی 
اعمال نمی شود.  تنوع محیطی- اكولوژیك و اجتماعی- اقتصادی 
»وضعیت  عنوان  زیر  خود  پرسش  در  شما  كه  است  چیزی  همان 
اقلیمی و فرهنگی«، بدرستی به آن اشاره كرده اید و آشكارا منظورتان 

ضرورت رعایت این تنوع و تفاوت هاست. 
مسالة دیگر، نحوة واگذاری و انجام مطالعات این طرح هاست. افراد 
و شركت های مشاوری كه این طرح ها را مطالعه می  كنند، اگر شرایط 
كافی هستند.  فاقد شرایط  موارد  بسیاری  در  باشند،  داشته  را  الزم 
در مواردی، واگذاری انبوه این طرح ها )تا 3۰ عنوان طرح(  به یك 
مجری یكی از خطاهاست كه به كیفیت این گونه مطالعات صدمة 
جدی وارد می آورد. واقعیت این است كه این گونه مجریان، به نوبة 
خود، در بسیاری موارد و به بهانة »صرفه نداشتن« این مطالعات، 
آن ها را بصورت »دست دوم« با »بهایی« بمراتب پایین تر، به افراد 
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»نوپا« و اغلب دانشجویان واگذار می كنند. بدین ترتیب، آشكار است 
كه نتیجه چه از آب در خواهد آمد! 

مبسوط  نسبتاً  خدمات  شرح  علیرغم  كه  است  این  دیگر  مسالة 
و  فرهنگی  اجتماعی-  مطالعات  كه  روستایی  هادی  طرح های 
اقتصادی و نیز روابط بین سكونتگاهی را نیز شامل است، عمدتاً به 
بافت مسكونی  پیشنهاد  و  بررسی  در حد  آن هم  كالبدی،  مطالعات 
و طول و عرض معابر درونی و بیرونی روستا در قالب »ضوابط و 
مقررات« از پیش تعیین شده اكتفا می شود. در این میان، روستانشینان 
طبعًا در اعمال این ضوابط و مقررات مرتبط با بافت و شبكة معابر 
روستا نقش و مشاركتی ندارند و مسالة آخر، فاصلة زمانی بین مطالعه 
و اجرای طرح های هادی روستایی است كه در اغلب موارد، به سبب 
و  جدی  بازنگری  مستلزم  طرح  اجرای  فاصله،  این  بودن  طوالنی 
دگرگونی نتایج حاصل از مطالعات است. البته، امید می رود در قالب 
طرح های »توسعة پایدار منظومه های روستایی«، طرح های هادی- 

به عنوان طرحهای پائین دستی آنها- سرنوشت مناسب تری بیابند. 
و  مطالعه  در  روستاییان  عملی  مشاركت  مسائل،  این  به  توجه  با 
پیشبرد طرح های هادی روستایی نیز معلوم است چه وضعیتی دارد. 
به آمادگی روستاییان در عقب نشینی بناهای  این مشاركت عمدتاً 
به  تخصیصی  زمین  واگذاری  نیز  و  معابر  عرض  رعایت  در  خود 
البته  می شود.  محدود  اهالی  از سوی  عمومی  خدمات  و  تأسیسات 
و  فنی  آگاهی های  از حداقل  برخورداری  مستلزم  مردمی  مشاركت 
مهمتر  آنچه  اما  است،  مطالعات  در  اعمالی  فن  و  فوت  با  آشنایی 
است اینكه مشاركت مردمی در مطالعات و اجرای طرح ها هنگامی 
می تواند بدرستی اثرگذار باشد كه از یك سو مستلزم اراده و آمادگی 
دیگر،  سوی  از  و  طرح ها  درگیر  و  متولی  نهادهای  هماهنگی  و 
دهیاری  و  اسالمی  شورای  بویژه  محلی،  نهادهای  تقویت  نیازمند 
جمله  از  مرتبط،  برنامه های  طریق  از  روستاییان  آماده سازی  نیز  و 

كارگاه های آموزشی و توانمندسازی است. 

 با توجه به تصویب قانون دهیاریهاي خودکفا 
و متعاقب آن شكل گیری 36 هزار دهیاری در روستاهای 
کشور و ورود دهیاران و شوراهاي اسالمي روستایي به 
عرصه مدیریت روستایي، به نظر شما چه بخش هایي از 
فرآیند تهیه تا اجرای طرحهای کالبدی روستاها نیازمند 

بازنگری و اصالح مي باشد؟ 
 نظارت بر اجرای طرح های هادی عمال بر عهدة بنیاد مسكن 
است. البته، این بدان معنا نیست كه كار تصویب و اجرای این طرح ها 
و  نهادها  عماًل  بلكه  می  گردد،  باز  مسكن  بنیاد  وظایف  به  صرفاً 

بسیاری  در  كه  دارند  دخالت  اجرا  و  تصویب  روند  در  سازمان هایي 
موارد، در هماهنگی الزم با یكدیگر قرار ندارند. هم اكنون نهاد شورا 
این  ندارند. واقعیت  و دهیاری در اجرای طرح هادی نقش مؤثري 
و  اسالمی  )شوراهای  محلی  نهادهای  مؤثر  نقش پذیری  كه  است 
به نحوی  نهاد عینی مدیریت روستا، هنگامی  به عنوان  دهیاران(، 
هم  و  مطالعات  در  هم  نهادها،  این  كه  بود  خواهد  اثرگذار  عملی 
جایگاه  از  هادی  اجراي طرح هاي  و  نظارت  تصویب،  بازنگری،  در 

جدی تر و مؤثرتری برخوردار گردند.

به  شهرنشینان  تمایل  افزایش  شاهد  اخیراً   
احداث مسكن در روستاها )خانه دوم( هستیم. مي دانیم 
روستاها  براي  هم  مزایایي  خود  خودي  به  پدیده  این 
گردشگري،  و  اقتصادي  رونق  جمله  از  دارد  همراه  به 
و  ساخت  در  شهری  الگوهای  ترویج  بین  این  در  ولي 
سازهای روستایی و تغییر سیما و منظر و کالبد روستاها 
جنابعالي  است.  وقوع  درحال  جدي  مخاطرات  از  نیز 
پیشنهاد  برای حفظ هویت روستاها  را  راهكارهایی  چه 

می  کنید؟ 
 پدیده هایی كه به آن ها اشاره دارید، در دهه ها و بویژه سال های 
اخیر بروز و ظهور یافته اند هرچند بایستی ماهیت و ابعاد مختلف هر 
یك از آن ها را بصورت جداگانه مورد بحث و بررسي قرار داد. مسئلة 
تمایل شهرنشینان به احداث مسكن در روستاها، یا همان پدیدة ایجاد 
و گسترش خانه های دوم، پدیده ای جهانی است كه در دهه های اخیر 
حال  در  و كشورهای  از كشورهای صنعتی  اعم  اغلب كشورها  در 
توسعه مطرح شده است. از علل آن مي توان به پیچیدگی های زندگی 
شهری، انواع آلودگی محیط های شهری و نیاز به آرامش و استراحت 
از جمله عواملی هستند كه شهرنشینان را به سمت ساخت یا خرید و 
یا حتی اجارة فصلی »خانه های دوم« سوق داده است و در مواردی، 
زیر عنوان »گردشگری خانه های دوم« به اقتصاد روستا و روستاییان 
یاری می رساند. بدین ترتیب، این پدیده به خودی خود و در قالب 
رعایت اصول و ارزش های حاكم بر محیط های روستایی نباید چندان 
كشورهای  از  بسیاری  در  آن ها  نمونه های  زیرا  باشد،  مسئله ساز 
این  ادعاست.  این  شاهد  آمریكا،  و  اروپا  در  جمله  از  توسعه یافته، 
پدیده هنگامی مسئله ساز می شود كه شهرنشینان، در غیاب طرح ها 
و  ساخت  به  دست  روستایی  محیط های  در  جدی،  نظارت های  و 
سازهای بی رویه و دلخواهی می زنند كه بدون رعایت اصول طراحی 
منظر  و  با شكل  بدون همسویی  نیز  و  فرهنگ  و  اقلیم  با  همساز 
روستایي و نیز بهره گیري از مصالح بوم آورد برپا می شوند. اتفاقاً این 
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رخدادی است كه در خوش آب و هواترین روستاهای كشور، بویژه 
روستاهای ییالقی و كوهستانی و نیز روستاهای ساحلی و نزدیك 
شهرها، در حال وقوع است. بدین ترتیب، چشم انداز عمومی این گونه 
روستاها نه تنها بصورت تصویری درهم از سلیقه ها و الگوها بچشم 
می آید، بلكه برخالف آنچه شهرت یافته، تنها در پیروی از ساخت 
و سازهای شهری پدید نمی آید بلكه در تقلید كوركورانه از الگوهای 
الگوهای  دیگر  و  یونانی...(  اسپانیش،  رومی،  اصطالح:  )به  غربی 
بیگانه با فرهنگ و هویت سرزمینی برپا می شود. این روند دگرگونی 
كه در واقع باید آن را »دگردیسی چشم انداز روستایی« نامید، در كنار 
آسیب های كالبدی و فرهنگی- اجتماعی، اغلب با پیامدهای منفی 
زیست محیطی و آسیب رسانی به منابع محدود طبیعی و محیط روستا 

همراه است. 
از  تنها  نه  كه  می گردد  باز  الگوبرداری هایی  به  مساله  دیگر  جنبة 
از رفتارها و سلوک  ساخت و سازهای شهری، بلكه بصورت تقلید 
شهری به انجام می رسد. این حركت در واقع یك روند فرهنگی- 
اجتماعی است كه با برخی اقدامات نامتناسب نهادهای ناحیه ای و 
زراعی  اراضی  كاربری  تغییر  مجوز  ناروای  صدور  جمله  از  محلی، 
»خورندگی  همچون  پدیده هایی  و  جریمه  اخذ  ازای  در  باغی  و 

چشم انداز« روستایی تشدید می شود. 
دربارة حفظ هویت روستاها چند نكته حائز اهمیت است. نخست 
فرهنگی-  و  تاریخی  كالبدی و هویت  بین هویت ساختاری-  باید 
اجتماعی تفاوت قائل شد. دیگر اینكه حفاظت تعصب آلود و بي چون و 
چرا از بافت سنتي روستاها نه همیشه ممكن است و نه همه جا جایز. 
به یاد داشته باشیم كه كشور ما سرزمیني سانحه خیز است و بسیاري 
و سولنح طبیعي  برابر حوادث  در  و  فرسوده  روستایي  بافت هاي  از 

آسیب پذیر بوده و نیاز به مقاوم سازي و نوسازي دارند.
اجتماعی-  تحوالت  حاصل  ها  دگرگونی  برخی  اینكه  دیگر  نكتة 
اقتصادی و شیوة زندگی و فعالیت در روستاها و البته نتیجة روندهای 
رشد و توسعة سرزمینی است. در دهه های اخیر، ایجاد زیرساخت ها 
به  گوناگون  خدمات  و  امكانات  ورود  همچنین  را ه ها،  گسترش  و 
امكان  )حتی  آموزش  و  بهداشت  سطح  ارتقای  كنار  در  روستاه ها، 
بی سابقة آموزش عالی در بین جوانان  روستایی(، دگرگونی در روابط و 
بعضاً پیوندهای روستایی- شهری و باالخره تحول در فهرست نیازها 
و تقاضاهای روستانشینان، همه و همه در قالب این گونه روندها قابل 
فهم است. این مجموعه خود »پویشی درونی« را مطرح می سازد كه 
از یك سو دگرگونی در بافت و كالبد و از دیگرسو، تغییر در نگرش ها، 
فعالیت ها و انتظارات روستاییان را به همراه داشته و خواهد داشت. 
بدین ترتیب، »تغییر در سیما و منظر و كالبد« روستاها امری است 

كه »محتوم« بنظر می رسد، اما مسأله مهم در این میان، مدیریت 
هماهنگ )یكپارچه( و نحوة راهبری این تغییرات و روندها، مبتنی بر 
دستوركار معین و برنامه ریزی متناسب و نهایتا نظارت جدی بر این 
دگرگونی هاست. آنچه مسلم است این وظیفه نمی تواند تنها بر عهدة 
فقدان هماهنگی های  یا سازمان گذارده شود. در شرایط  نهاد  یك 
سطح  در  درگیر  متعدد  و  مختلف  سازمان های  و  نهادها  بین  الزم 
كالبدی-  راهبری  یك »شورای  تشكیل  می رسد  نظر  به  روستاها، 
فضایی سكونتگاههای روستایی« در سطح ناحیه ای، با دفاتر آن در 
بویژه  روستاها،  در  فعال  اصلی  نهادهای  از  متشكل  محلی،  سطح 
با  كشاورزی،  جهاد  و  اسالمی  انقالب  مسكن  بنیاد  كشور،  وزارت 
تقسیم كار مبتنی بر حفظ و احترام به وظایف قانونی هریك از این 
نهادها، به منظور راهبری، هماهنگی و نظارت بر تحوالت بافت و 
كالبد و هویت روستاها الزامی است. فعالیت چنین شورایی می تواند 
استان و ذیل كمیتة  توسعة  و  برنامه ریزی  با شورای  در هماهنگی 

برنامه ریزی شهرستان فعال گردد. 

در  شهرها  از  روستا  فاصله  می رسد  نظر  به   
تغییر سیما و کالبد روستا خیلی مؤثر است. روستاهایی 
این  در  زیادی  مقدار  به  دارند  قرار  شهرها  حریم  در 
مواقع  برخی  در  و  گرفته اند  قرار  تاثیر  تحت  تغییرات 
به روستاهای خوابگاهی و یا روستاهای ویالیی حاشیه 
 4000 حاضرحدود  حال  در  شده اند.  تبدیل  شهرها 
روستای دارای دهیاری در حریم شهرها قرار دارند. که 
بعنوان تهدید  بعنوان فرصت و هم  را هم  این موضوع 
مي توان در نظر گرفت. به نظر شما چه مالحظاتی باید در 
ضوابط و فرایند تهیة طرح های هادی این گونه روستاها 
این  از  بتوان  تا  شود  لحاظ  روستاها  سایر  به  نسبت 

موقعیت بعنوان فرصت استفاده نمود؟ 
 هم اكنون، تا آنجا كه اطالع دارم، شرح خدمات طرح های هادی 
روستاهای واقع در حریم شهرها دارای پیوست هایی است كه مطابق 
آنها، تالش شده تا الزامات این گونه روستاها مد نظر قرار گیرد. البته، 
اغلب این گونه روستاها در گذر زمان با تحول جدی عملكردی روبرو 
بوده و بسیاری از آن ها به »روستاهای خوابگاهی« تبدیل شده اند. 
آنچه در این میان مسأله جدي را پیش رو مي گذارد، بروز پدیده های 
روستایی«،  چشم انداز  »خورندگی  پدیدة  جمله  از  ناخوشایندي 
گسترش بی رویة ساخت و ساز، همراه با نابودی اراضی ارزشمند و 
تجدید ناپذیر زراعی و باغی و تبدیل محیط های این گونه روستاها 
به حاشیه های شهری ناپسند است. الزمه محافظت از این روستاها 
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اختیارات  افزایش  و  تقویت  شد،  عنوان  كه  چالش هایي  مقابل  در 
مدیریت محلی در این گونه روستاها، متكی بر مشاركت و نظارت 
بر تهیه و اجرا و نیز تدوین پیشنهادات طرح های هادی، هماهنگی 
نظارت كیفی و جدی  توسعة شهری،  برنامه های  و  با شهرداری ها 
از  و كیفی  در حفاظت كمی  با كوشش  كاربری ها، همراه  تغییر  بر 
چشم اندازهای روستایی، می تواند در برپایی محیط های قابل زیست 
پایداری »عرصه های  و  برقراری  این گونه روستاها و همچنین  در 
مكمل محیط شهری«، و برقراری توسعة پایدار و متوازن روستایی- 
شهری نقش تعیین كننده ای ایفا نماید. البته، آشكار است كه در غیاب 
تفویض اختیارات الزم به شوراهای روستایی و دهیاران، تحت »اراده 
تمام  و  تام  مسئولیت پذیری  آنان  از  نمی توان  بخشداران،  واقتدار« 

انتظار داشت. 

 آیا با اجرای شیوه ها و اصول موجود در انجام 
اصول  از  برگرفته  عموما  که  روستایی  هادی  طرحهای 
طراحی شهرهاست، می توان بافت روستایی را نوسازی 
حفظ  را  آن  تاریخی  فرهنگی،  هویت  و  اصالت  و  کرده 

کرد؟ 
 پاسخ من، شاید برخالف انتظار، »آری« است، اما منوط به رفع 
مسائلی كه در پاسخ سئوال دوم به عرض رساندم، همراه با بازنگری 
ذیل  طرح های  عنوان  به  هادی،  طرحهای  خدمات  شرح  در  جدی 
پایدار منظومه های روستایی« در  با طرح های »توسعة  و هماهنگ 
مقیاس بخش، مطابق با روندها و الزامات توسعة روستایی- شهری 
می سازد،  معنادار  را  مجموعه  این  آنچه  كشور.  مختلف  مناطق  در 
و  )شورا  محلی  مدیریتی  نهادهای  و  روستاییان  جدی  مشاركت 
دهیاري ( در تهیه و اجرای این گونه طرح هاست. همانطور كه در باال 
نیز اشاره شد، آنجا كه در پیشبرد طرح های هادی و اصالحات اعمالی 
در بافت و كالبد روستاها، به الزامات ناحیه ای و محلی و تناسبات الزم 
در حفظ اصالت و هویت تاریخی- فرهنگی و اجتماعی- اقتصادی 
روستاها و نیز مشاركت محلی جدی توجه كافی مبذول شده، شاهد 
این  خود  من  هستیم.  هادی  اجرای طرح های  از  خوبی  نمونه های 
فرصت مغتنم را داشته ام كه در مناطق مختلف كشور، از جمله در 
اجرای  پیشبرد و  یزد و فارس، شاهد  آذربایجان، اصفهان،  همدان، 
مناسب طرح های هادی روستایی، متكی بر حفظ اصالت و هویت 

تاریخی- فرهنگی روستاها باشم.

 توسعه در ارتفاع بجای توسعه در عرض چه 
خواهد  بدنبال  روستاها  در  را  مزایایی  چه  و  مخاطرات 
داشت؟ و از نظر شما تأثیرات آن بر کالبد و حوزه های 

فرهنگی و اجتماعی روستاها چه خواهد بود؟ 
تراكم  افزایش  مسئلة  مدیریتی،  نامناسب  عملكردهاي  بدلیل   
ساختماني، )البته در مقیاس بناهای 3-4 طبقه( در بعضی روستاها 
مطرح بوده و هست. البته توسعه در ارتفاع در روستاها را نباید صرفا با 
بار منفی ارزیابی نمود، بلكه باید پرسید: كجا و چگونه؟ بلند مرتبه سازی 
در بعضي روستاها، از جمله در روستاهای واقع در حریم شهرها، اگر 
بر اصول و ضوابط معین فنی و در قالب توسعة پایدار محیطی طراحی 
شده باشد، می تواند در حفظ منابع طبیعی و نگهداشت چشم اندازهای 
و  شهرنشینان  و  روستاییان  برای  مسكن  تأمین  و  روستا  طبیعی 
پیشگیری از برپایی حاشیه های نامناسب شهری اثرگذار باشد. افزون 
بر این، توسعه در ارتفاع می تواند در تشكیل »روستاهای جدید«، به 
ولي  نماید  نقش  ایفای  موجود،  روستاهای  نوسازی  و  احیاء  مفهوم 
در عین حال آنجا كه بلندمرتبه سازی در چارچوب سوداگری زمین، 
سودجویی  منظور  به  اراضی،  بی رویه  كاربری های  تغییر  با  همراه 
كاسبكارانه به انجام می رسد و نوعی آپارتمان نشینی روستایی را برپا 
می سازد، نه تنها معضالت زیست محیطی، كه مشكالت اجتماعی- 
فرهنگی نیز بروز می یابند. نمونة بارز این پدیده در برخی روستاهای 

حاشیة ساحلی شمال كشور مشهود است. 

 از فرصتي که در اختیار ما قرار دادید تا عموم 
این  نشر  از طریق  روستایي  مدیریت  اندرکاران  دست 
گفتگو در ماهنامه دهیاري ها با نظرات کارشناسي جنابعالي 
در حوزه کالبدي اجتماعي – فرهنگي - اقتصادي روستا 
آشنا شوند تشكر مي کنم. امیدوارم با اتخاذ راهكارهاي 
و  مقررات  و  قوانین  نمودن  روزآمد  و  بازنگري  مناسب، 
مدیریت  به  اعتماد  و  توجه  و  دستورالعمل ها  و  ضوابط 
محلي بتوانیم به مطالبات و نیازهاي جدید روستانشینان 
جامعه عمل بپوشانیم و روستاهایمان را نیز از اقدامات 

سودجویانه سوداگران محافظت نماییم.



شماره 51ماهنامه پژوهشی، آموزشی و ترویجی30
ک تجــربــه
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سرزمین ما از فرهنگ ، آداب و رسوم، جشن ها و پیشینة تاریخی غنی و 
ویژه اي برخوردار است كه مي تواند جاذبه  خاصي برای توسعه گردشگری 
داخلی و جذب گردشگران خارجی محسوب شوند. طي دهه های اخیر 
سكونتگاه های  كالبدی  توسعه  كشور،  جانبة  همه  توسعة  دنبال  به 
در  روستاییان  »فعالیت«  و  »زیست«  مكان های  عنوان  به  روستایی 
قالب طرح های كالبدی، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. تا 
سال 1379 توجه به توسعه روستایی، تنها معطوف به تهیه طرح های 
برنامه ریزی كشور، تهیه  با موافقت سازمان مدیریت و  اما  بود،  هادی 
طرح های بهسازی بافت با ارزش روستایی، با هدف احیای بافت های 
ویژه نیز در دستوركار بنیاد مسكن انقالب اسالمی قرارگرفت. در واقع 
وضعیت  از  دقیق  شناخت  با  روستایی،  ارزش  با  بافت  بهسازی  طرح 
موجود روستا و تجزیه و تحلیل این اطالعات، به دنبال برنامه ریزی و 
طراحی فضاهای با ارزش روستایی است تا از این فرآیند، توسعه كالبدی 

روستا در آینده حاصل شود. 
 بر همین اساس، بنیاد مسكن انقالب اسالمی در سال 138۰ ضمن 
شناسایی و تهیه طرح بهسازی بافت باارزش روستای درسجین از محل 
اعتبارات ملی و همچنین بهسازی و مقاوم سازی بافت  با ارزش روستا 
و حفظ و مرمت بافت های تاریخی، با كمترین تغییر، به انجام اقداماتی 

همچون: اجرای كف پوش معابر، اجرای سنگ فرش معابر، ساماندهی 
بهسازی  و  بازسازی  دیوارچینی،  آسفالت،  و  زیرسازی  محله،  مركز 
از  یكی  به  را  روستای درسجین  و  پرداخت  و...  قدیمی  ساختمان های 
مراكز گردشگری استان تبدیل نمود كه به علت داشتن طبیعتي بكر، 
برای  مناسبي  مقصدی  هوا،  و  آب  فصول خوش  در  و  سال  در طول 
بخش  توابع  از  روستا  این  می شود.  محسوب  گردشگران  و  مسافران 
مركزی شهرستان ابهر و در فاصله حدود 15 كیلومتری مركز شهرستان 
بر می گردد  از اسالم  به دورة قبل  تاریخی آن  پیشینة  دارد.  قرار  ابهر 
كه هستة اولیه در محدودة میانی روستا شكل گرفته است. وجود آب 
فراوان و خاک حاصلخیز از دالیل اصلی شكل گیری روستا بوده است 
و عمده ترین محصول كشاورزی این روستا انگوروگردو می باشد كه بر 
اساس سرشماري سال 1395، دارای 12۰ خانوار با 32۰ نفر جمعیت 

مي باشد.
بنیاد مسكن انقالب اسالمی همزمان با افتتاح پروژه در شهریور ماه 
سال 1394، بازارچه ای با عنوان فروش و ارائه محصوالت كشاورزی و 
صنایع دستی را در این روستا مدیریت نمود كه این امر سبب برگزاری 
كه  روستا شد  این  در  انگور  روستایی همچون جشنواره  جشنواره های 
همه ساله ساكنان محلي با برگزاری این جشنواره، میزبان گردشگران 

اجراي طرح بهسازي و مقاوم سازي بافت با ارزش 
در روستای درسجین
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متعددي از سطح استان و دیگر شهرهای همجوار هستند كه با حضور 
خبرنگاران و مسئوالن، بازتاب های رسانه ای آن  نیز در نوع خود قابل 
بر خرید،  این جشنواره گردشگران می توانند عالوه  توجه می باشد. در 
از باغات زیبای این محصول نیز در منطقه دیدن نمایند كه این امر در 
شناساندن هر چه بیشتر روستا به گردشگران و ایجاد رونق اقتصادي 

نقش بسزایی دارد.
استعداد  و  توان  داراي  ارزش،  با  بافتي  داشتن  بر  عالوه  روستا  این 
باالیی است. الزم به ذكر است شناسایی پتانسیل های موجود در این 
روستا و معرفی آن به عنوان یكی از مراكز گردشگری استان زنجان 
با وجود جاذبه های گردشگری همچون:گنبد سلطانیه، غار كتله خور و 
... در منطقه مذكور، امری بس دشوار و در ابتدا غیر قابل باور بودكه با 

اندیشه، برنامه ریزی و همت فراوان به واقعیت بدل گردید.
طرح موصوف منجر شد تا روستاي درسجین به عنوان نماد اكوتوریسم 
استان زنجان شناخته شود. ایجاد این نوع از اكوتوریسم یعنی گردشگری 
روستایی در درسجین، موجب توسعه روستا و ارتقاء سطح زندگی ساكنان 
روستاییان  تحقیقی  و  تفریحی  نیازهای  برآورده شدن  همچنین  و  آن 
گردید كه به دنبال آن با سطح باالي رضایتمندي ساكنین محلي مواجه 
شد. همچنین ورود گردشگران به روستاي درسجین بیشترین تأثیر را بر 

افزایش درآمد ساكنین، تنوع فعالیت هاي اقتصادي، احداث و یا توسعه 
و  زمین  ارزش  افزایش  زیربنایی،  خدمات  گسترش  محلی،  بازاهاي 
مردم،  زندگی  سطح  كیفیت  ارتقاي  خرید،  قدرت  افزایش  مسكن، 
كاهش مهاجرت روستاییان و یا بازگشت مهاجران به روستا، افزایش 
در  است.  داشته  را  داخلی  متنوع ساختن محصوالت  و  وساز  ساخت 
و  استفاده شد  نیز  محلي  مشاركت  از ظرفیت  موصوف  اجراي طرح 
براي جوانان روستا در مشاغل خدماتی روستاگردی اشتغال ایجاد شد. 
خانه ها و اقامتگاه های بومی در این روستا بدون ایجاد تغییرات كلی و 
تنها با بهسازی و استانداردسازي وضعیت بهداشتی به اقامت گاه هایي 
بدل شدند كه قابلیت اسكان مسافران در آن ها فراهم گردید. این امر 
ارائه خدمات دیگري همچون: تهیه غذا، راهنمایی گردش  منجر به 
در منطقه، فروش وسایل تزیینی وصنایع دستی خانگی، فروش غذاها 
و ... از سوي مردم بومي شد كه درآمد قابل توجهي را براي ساكنین 

محلي به همراه دارد. 
بدیهي است كه تمامي روستاهاي كشور، قابلیت و ظرفیت بالقوه اي 
از آن  دارند كه مي توان در راستاي توسعه گردشگري و اكوتوریسم 
بهره جست. لذا اجراي طرح موصوف در روستاي درسجین مي تواند 
تجربه مثبتي در توسعه پایدار سكونتگاه هاي روستایي بوده و موجبات 
اشتغال زایي، رونق اقتصادي و بالتبع مهاجرت معكوس به روستاها را 

فراهم سازد. 
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آمــوز

طرح تدوین ضوابط توسعه کالبدی سكونتگاه های روستایی

مقدمه
سكونتگاه هاي روستایي، همانند هر پدیدة دیگر در عالم واقع، خواه ناخواه 
در معرض تحوالت و دگرگوني قرار دارند. این تحوالت و دگرگوني ها در 
عرصه هاي روستایي غالباً منشایي برون زا داشته، به واسطه رخدادهاي 
بیروني در سطوح محلي، منطقه اي، ملي و جهاني پدیدار شده و مي شوند. 
معرض  در  روستایي  سكونتگاه هاي  فرآیند،  این  پِي  در  و  بدینسان 
نوآوري هایي قرار مي  گیرند كه اغلب در بیرون از عرصه هاي روستایي 
در عرصه هاي  نوآوري ها  اینگونه  گوناگون  جلوه هاي  مي  گیرند.  شكل 
روستایي به صور مختلف و در زمینه هاي متنوع تجلي مي یابند؛ آنچه 
در  تجلیات  این گونه  كه   است  این  است  بوده  عنایت  مورد  كمتر  كه 
به عنوان تحوالت  تحول كالبدي سكونتگاه هاي روستایي كه معمواًل 
فیزیكي- ظاهري مورد توجه قرار مي  گیرند، به نوبه خود مي توانند موجب 
دگرگوني هاي دروني و حتي اجتماعي- اقتصادي محیط هاي روستایي 
شوند. نارسایی های حاكم بر فضای اجتماعی- اقتصادی سكونتگاه های 
نارسایی های  كه  می نمود  جلوه  حادتر  صورتی  به  هنگامی  روستایی 

ساختاری- كالبدی عرصه های روستایی نیز به آن افزوده می شد. 
عمده ترین این گونه نارسایی ها عبارتند از:

براي  روستایي  سكونتگاه هاي  كالبدي  و ضعف  ساختاري  نارسایي   -
پذیرش عملكردهاي نوین

- محدودیت ساختاري و كالبدي روستاها در جذب سرمایه هاي محلي و 
بخش خصوصي و جلب مناسب سرمایه گذاري هاي توسعه زا

در  اراضي  قانونمند  و  مناسب  كاربري  براي  برنامه هاي الزم  فقدان   -
تخریب  كاربري ها،  نامناسب  تبدیل  نتیجه  در  و  روستایي  عرصه هاي 

اراضي زراعي، مرتعي و جنگلي
- نارسایي هاي مسكن روستایي از لحاظ طراحي، ساخت، عملكرد پذیري

- فقدان برنامه هاي مناسب براي زیباسازي كالبدي و محیطي عرصه هاي 
روستایي

عرصه هاي  در  طبیعي  سوانح  اجرایي  كاربردي-  مطالعات  فقدان   -
روستایي

بسیاری از این مسائل و نارسایی ها در گذر زمان ابعاد وسیع تری یافته 
و بعضاً به صورت پیچیده تری جلوه گر شده اند. بر این اساس، با گذشت 
نزدیك به سه دهه از انقالب اسالمي و فعالیت هاي گستردة عمراني در 
سطح روستاهاي كشور، هنوز چاره جویي براي بسیاری از آن ها در دستور 
كار برنامه ریزان و كارشناسان قرار دارد. آنچه كه پیوسته به این معضالت 
دامن زده است، فقدان دیدگاهی جامع و همسو با رشد و توسعه هماهنگ 
سكونتگاه های روستایی بوده است. اگرچه معمواًل  همه كارشناسان بر 
ضرورت تجدید نظر اساسي در شالوده هاي نظري- تجربي  و عملي- 
اجرایي در فرایند برنامه ریزي هاي كشور اذعان دارند، اما واقعیت این است 
این تحوالت و  با  از جنبه ها و روندهاي مرتبط  كه تحول در بسیاري 
دگرگوني ها مغفول مانده است. شناسایي زمینه ها، چاره جویي و آینده نگري 

این گونه روندها در سطوح محلي و ناحیه اي و هدایت آگاهانه و سمت دهِي 
مدبرانة آن ها باید در پیوند تنگاتنگ با تمهیدات و الزامات پایداري توسعه، 
سرلوحة تعهدات برنامه ریزي توسعه كالبدي سكونتگاه هاي روستایي به 

شمار رود. 
سكونتگاه هاي  كالبدي  توسعه  ضوابط  تدوین  طرح  اجرایي  فرآیند   .1

روستایي در مناطق 1۰ گانه
با توجه به اینكه مدیریت فرآیند برنامه ریزی و توسعه كالبدي سكونتگاه هاي 
روستایي نیازمند چارچوبي هماهنگ، جامع و نظام مند در قالبی مناسب و 
روستایي  كالبدي سكونتگاه هاي  توسعه  تدوین ضوابط  است،  مشخص 
در چارچوب مطالعاتي جامع و منسجم به منظور یكسان سازي مداخله 
سازمان ها و نهادهاي مختلف دست اندركار توسعه روستایي با تأكید بر 
روستاها  فیزیكي  و  كالبدي  فرهنگي،  اجتماعي،  اقتصادي،  ویژگي های 

ضروری می باشد. 
در راستای دستیابی به اهداف فوق الذكر، بنیاد مسكن انقالب اسالمی 
اقدام به انجام طرح تحقیقاتی با عنوان »تدوین ضوابط توسعه كالبدی 
سكونتگاه های روستایی« در هر یك از 1۰ منطقه طرح كالبدی ملی در 
دفتر برنامه ریزی و هماهنگی طرح ها در حوزه معاونت عمران روستایی 
نمود. در تحقیقات مذكور، فرآیند زیر درهریك از مناطق دهگانه به انجام 

رسید:
شناخت ویژگي هاي عمومي منطقه تحقیقاتی: در این بخش از مطالعات 
پس از بررسی و شناخت ویژگی های عمومی روستاها، عوامل متعدد مؤثر بر 

شكل گیری و توسعه كالبدی بافت های روستایی منطقه شناسایی گردید.
شناخت  اساس  بر  بخش  این  در  – فضایي:  کالبدي  حوزه بندي 
حاصل شده از معیارهای اصلی  تأثیرگذار بر شگل گیری بافت كالبدی 

سعی شده است كه هر منطقه به حوزه هایی همگن تقسیم بندی شود. 
محدودیت  به  توجه  با  مرحله  این  در  نمونه:  روستاهای  انتخاب 
زمانی، امكانات و منابع مالی و با نظر كمیته تحقیق تعداد 25 روستا از 
هر منطقه پیش بینی شد. انتخاب این روستاها بر اساس روش نمونه گیری 
چند مرحله ای انجام گرفت. در مرحله اول بر اساس یكسری معیارهای 
عام )عموماً اقلیم، ژئومورفولوژی و ارتفاع( روستاهای منطقه در دسته های 
همگن طبقه بندی شدند، سپس با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و 
با در نظر گرفتن یكسری معیارهای خاص و  بر اساس نظرات كارشناسان 
و خبرگان تعداد 25 روستای نمونه به عنوان نمونه های قابل تعمیم به 

روستاهای هر منطقه انتخاب گردید.
گونه شناسي بافت در روستاهاي نمونه: در این مرحله پس از 
برداشت میدانی و مطالعه تفصیلی روستاهای نمونه و با سنتز اطالعات به 
دست آمده از نمونه ها، مهم ترین عوامل موثر بر شكل گیری و تحول بافت 
روستایی در هر منطقه شناسایی شده و روستاهای مورد مطالعه متناسب با 

ویژگی های مشترک، مجددا طبقه بندی شدند.

 غالمرضا مجیدی 
کارشناس ارشد شهرسازی 
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تجزیه و تحلیل قانونمندي هاي حاکم بر بافت روستاهاي 
كالبدی  بافت  نظام های  زیر  قالب  در  تحلیل ها  و  تجزیه  این  نمونه: 
سكونتگاه های روستایی و در دسته بندی ارائه شده از روستاهای هر منطقه 

صورت گرفت.
تدوین اصول عام و ویژگي هاي خاص شكل دهنده به بافت 
و کالبد روستاها: در این بخش از مطالعات، مطابق نتایج به دست آمده، 
اصول و قواعد عام حاكم بر شكل  گیری و تحول بافت روستایی در هر 
منطقه، همچنین قواعد خاص مبتنی بر معیارهای دسته بندی و نیز قواعد 
ویژه ارائه شده كه همین طبقه بندی، مبنای ارائه معیارها و ضوابط راهنمای 

توسعه كالبدی در روستاها قرار گرفت.
تدوین ضوابط توسعه کالبدي سكونتگاه هاي روستایي در 
مناطق ده گانه: در این بخش با توجه به محدودیت های موجود از یك 
بر  مؤثر  و...  اقتصادی  فرهنگی،  اجتماعی-  بسیار محیطی،  تنوع  و  سو 
توسعه كالبدی سكونتگاه های روستایی در پهنه مناطق ده گانه و بالطبع 
پهنه سرزمینی از سوی دیگر، راهنمای توسعه كالبدی و اصول عام برای 
تمامی روستاهای واقع در هر یك از مناطق پرداخته شد. بدیهی است 
دستیابی به ضوابط دقیق و خاص هر روستا، ضمن بهره گیری از راهنمای 
توسعه كالبدی هر یك از مناطق، در فرآیند تهیه طرح هادی هر روستا 
به طور ویژه تدوین و به عنوان یكی از اسناد طرح هادی روستایی به 
تصویب مراجع ذی ربط رسیده و مبنای صدور پروانه ساختمان روستایی 

قرار خواهد گرفت.  
با توجه به مطالب فوق، این راهنماها، معیارها و ضوابط توسعه در زیر 
نظام های بافت كالبدی سكونتگاه های روستایی در 1۰ زیر نظام به شرح 
زیر ارائه شده است كه در اینجا مرتبط با هر زیر نظام های بررسی شده، 

مثال هایی از مناطق ارائه شده است.
• اصول و ضوابط گسترش فیزیكي روستا

در این خصوص مواردی از منطقه فارس به عنوان مثال ذكر شده است: 
- در توسعه كالبدی روستا ابتدا به ظرفیت ها و اراضی رها شده داخل 
روستا توجه شود و فضاهای متخلخل و بدون كاربری باید در اولویت 

توسعه های كالبدی قرار گیرد.
- توسعه كالبدی روستا صرفا در جهتی توصیه می شود كه اراضی آن 

نسبت به سایر بخش ها واجد ارزش اقتصادی كمتری باشد.
- از اعالم كاربری  و ساخت و ساز در داخل محدوده روستا كه دارای 

كاربری زراعی و مرتعی می باشند باید اجتناب شود.
)درجه(  با ظرفیت  انطباق  در  باید  پیشنهادی  كالبدی  توسعه  - جهت 

سلسله مراتبی راه ها و شبكه ارتباطی اصلی روستا باشد.
- از پیشنهاد توسعه كالبدی در جهت مسیل، حرایم قانونی شبكه آب، 
برق، گاز و سایر ضوابط و مصوبات الزام آور و سازمان ها و نهادها باید 
اجتناب شود و در رعایت این حریم ها ضوابط مصوب آن ها باید مالک 

عمل باشد.
- در توصیه برای بازسازی بافت فرسوده و استفاده از اراضی این بخش 
از روستا، با توجه به لزوم حفاظت از الگوهای معماری قدیمی از طریق 
تهیه نقشه از بناهای موجود، )رولوه( و مستند سازی آنها، امكان استفاده از 

الگوهای بومی واجد ارزش را در مراحل توسعه بعدی باید فراهم ساخت.
- در توصیه برای گسترش پیرامونی، باید به لزوم تأمین كلیه خدمات 
عمومی و تسهیالت و زیرساخت ها  مثل آب، برق، گاز، فاضالب، توجه 

داشت.
- در توصیه جهت گسترش به ارزیابی محدوده های جدید  از نظر سانحه 
خیزی، سیل گیری، لغزش و رمیدگی خاک، رانش الیه های ناپایدار زمین 

باید توجه داشت.
فضاهاي  و  استقرار سطوح  و  ترکیب  و ضوابط  معیارها   •

دروني
در ادامه مثال هایی از منطقه جنوب غرب آورده شده است: 

- در توسعه هاي آتی روستا فضاهاي باز نباید در جهت بادهاي نامطلوب 
قرار گیرند. 

- به منظور جلوگیری از نفوذ بادهاي نامطلوب استفاده از عناصري مانند 
درخت به عنوان بادشكن، توصیه مي شود.

-  تجهیز گشودگي هاي فضایي موجود در كنار رودخانه، چشمه یا قنات 
جهت انجام تعامالت اجتماعي و استفاده براي عموم بوسیله مبلمان شهري 
مانند : سطل زباله، روشنایي مطلوب، محل نشستن و ... توصیه مي شود. 

- استفاده از عناصر طبیعي مانند درختان در گشودگي هاي فضایي و معابر 
روستاها توصیه مي شود. 

- در توسعه آتي روستا، در نظر گرفتن گشودگي هاي فضایي به عنوان 
فضاهاي تنفس بافت الزامي است.

- این فضاها مي توانند گشودگي هاي روبروي تكیه یا حسینیه و یا مسجد 
بافت جدید روستا باشند. 

• اصول و ضوابط شكل گیری سازمان فضایی  و تقسیمات 
کالبدی سكونتگاه های روستایی

در این مورد مثال هایی از منطقه جنوب شرق ذكر گردیده است:
- حفظ نام و حدود محل  های قدیمی روستاها و احتراز از دخالت در 

لبه های مهم طبیعی و انسا ن ساخت جدا كننده آن ها
- حفاظت از بافت های با ارزش روستایی از طریق نوسازي، مرمت و 

ترمیم و تدوین ضوابط ویژه برای آن ها
- حفظ و تقویت ارتباط و پیوندهای كالن میان فضاهای سه گانه روستایي 
)بافت روستا، طبیعت روستا، معیشت روستا(  و اركان سه گانه بافت )مراكز 

مذهبی، مراكز فعالیت و مراكز سكونت(
دهنده  ارتباط  عناصر  بعنوان  باغ ها  كوچه  و  راه ها  پیاده  از  استفاده   -

تقسیمات كالبدی روستاها خصوصاً در گونه های باغ محور.
- در نظر گرفتن و سفارش عناصر مركزی از جمله میدان )گشودگی 
كالبدی( یا مسجد به منزله نقطه عطف ارتباطات درون سكونتگاه های 

روستاها.
- پیش بینی كاربری های خدماتی در لبه های جداكننده محالت به منظور 
با  در روستاهای  اجتماعی سكنه خصوصاً  تعامالت  تقویت همگرایی و 

ساختار اجتماعی-  فرهنگی متفاوت.
• اصول، معیارها و ضوابط نظام کاربری

در این خصوص مواردی از منطقه زاگرس به عنوان مثال آمده است:
- در صورت وجود محله بندی در روستاهای منطقه، استقرار كاربری هایی 
كه مورد استفاده روزانه ساكنان قرار می گیرند )واحدهای تجاری مقیاس 

خرد نظیر خوار و بار فروشی و ...(، در مراكز محالت ضروری است؛
ساختار  با  ارتباط  در  عمومی  كاربری های  است  الزم  امكان  حد  تا   -
استخوان بندی روستا مستقر گردند و ارتباط با تعامالت فضایی روستا مورد 
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توجه قرار گیرد؛
- كاربر های تجاری به صورت سیال و شناور پیشنهاد می شوند؛ و بهتر 
است مكانیابی آن ها در حاشیه معابر اصلی و همچنین در حاشیه مساجد 

و مراكز محالت باشد؛
- توصیه می شود كاربری های مذهبی- فرهنگی تا حد امكان در حاشیه 
مساجد و مراكز محالت مكان یابی شوند؛ همچنین، بهتر است از اراضی با 

مالكیت وقفی و یا عمومی بدین منظور بهره برده شود؛
ایجاد  روستاها،  در  و عمومی  ملی  منابع  زمین های  نبود  در صورت   -
كاربری های عمومی در زمین های ارزان قیمت و فاقد ارزش زراعی و با 

رعایت شعاع دسترسی كاربری ها، توصیه می شود؛
- به منظور حفظ اراضی زراعی و باغی، تغییر كاربری اراضی زراعی و 
باغ ها در محدوده روستاها، جز در موارد ضروری و طی سازوكارهای نهادی 

مربوطه، ممنوع است؛
- توجه به وضعیت مالكیت اراضی و همچنین حقوق مكتسبه شكل گرفته 
بر اساس طرح های قبلی، در جانمایی كاربری ها )به ویژه كاربری های 

عمومی( ضرورت دارد؛
• اصول و ضوابط تفكیک قطعات در محیط هاي روستایي

- در  این مورد مثال هایی از منطقه ساحلی جنوب آورده شده است:
- مساحت قطعه تفكیكي زمین براي ساخت حداكثر یك واحد مسكوني 
در نخلستان ها و  باغ ها15۰ – 1۰۰ متر مربع با1۰۰ درصد سطح اشغال 

زیربنا مي باشد.
- مساحت قطعه هاي تفكیكي زمین براي كاربري مسكوني در زمین هاي 
بایر درون و بیرون بافت روستا با توجه به شیوه زندگي روستایي1۰۰۰- 
قطعه هاي  این  در  زیربنا  اشغال  سطح  مي شود.  تعیین  مترمربع   8۰۰
تفكیكي 2۰۰ مترمربع مسكوني،1۰۰ مترمربع انبار،1۰۰ مترمربع و بقیه 

حیاط خواهد بود.
- مساحت قطعه هاي تفكیكي در كاربري هاي تجاري مركزي روستا، 
حداقل 2۰ و حداكثر5۰ مترمربع، در كاربري هاي تجاري محله اي و یا 

درون بافت مسكوني حداقل1۰ و حداكثر 3۰ مترمربع باید باشد. 
- مساحت قطعه هاي تفكیكي در كاربري هاي آموزشي، بهداشتي، درماني، 
اداري و انتظامي، فرهنگي، مذهبي، تربیت بدني، پذیرایي و جهانگردي، 

باید بر پایه ضوابط دستگاه هاي اجدایي مربوط انجام شود. 
كاركرد  با  صنعتي  كاربري هاي  در  تفكیكي  قطعه هاي  مساحت   -
كارگاهي بزرگ و انبار5۰۰- 25۰ مترمربع، با 7۰-5۰ درصد اشغال زمین، 

كارگاه هاي كوچك5۰ مترمربع،1۰۰ درصد اشغال زمین. 
بازي كودكان 3-2 هزار  براي فضاي  تفكیكي  - مساحت قطعه هاي 
مترمربع و اشغال زمین براي ساختمان با كاركرد مناسب در آن 1۰درصد 

خواهد بود.
- مساحت قطعه هاي تفكیكي در كاربري هاي ترابري و پایانه 2۰۰۰-

5۰۰ مترمربع با 2۰درصد اشغال زمین براي ساختمان با كاركرد مناسب 
در آن خواهد بود. 

- مساحت قطعه هاي تفكیكي در كاربري تاسیسات و تجهیزات، بر حسب 
مورد استفاده و اندازه جمعیت روستا، حداقل 5۰ و حداكثر 25۰ مترمربع 

باید باشد.  
• اصول و ضوابط احیای مرکز محالت و مرکز اصلی روستا

در ادامه مثال هایی از منطقه خراسان آمده است:
- احیاء و بهسازی و مراكز محلی موجود در بافت یا ارتقاء عملكردی و 
اجتماعی نقاطی كه در وضعیت كنونی نقش مركزی را بر عهده دارند، 
در  صورت  هر  در  اما  است.  اولویت  در  جدید  مراكز  تعریف  به  نسبت 
ساماندهی مراكز موجود یا تشكیل مراكز جدید محلی، الزم است معیارها و 

ضوابط مرتبط، متناسب با گزارش اصلی، مورد توجه قرار گیرند:
- ارتباط مراكز محلی با مراكز رده باالتر، بصورت مناسب، مورد توجه 

قرار گیرد.
- عناصر شاخص و هویت بخش مذهبی و كاربری های خدماتی مورد 
بطور  و  جانمایی شده  مراكز محلی  در  ترجیحاً  روزانه ساكنین  استفاده 

مشخص به نقش مساجد به عنوان محور محالت توجه شود.
- در صورت محدودیت های مالی، عدم هماهنگی آستانه جمعیت كاربری 
با  با شرایط خاص هر روستا، توصیه می  شود  مركزی و غیره متناسب 
تفكیك نقش مراكز محالت، توزیع متوازن و متنوعی از عملكردها به 
بین  اقتصادی  یا  اجتماعی  جریان های  تا  گیرد  صورت  مراكز  تفكیك 

محالت محقق شود.
- برقراری ارتباط بین مراكز محالت با یكدیگر، همچنین مركز محله با 
مركز روستا در صورت تأمین دسترسی های سواره مراكز از مسیرهای دیگر 

و قرارگیری در آستانه تحمل پیاده، می تواند به صورت پیاده انجام گیرد.
- مراكز محالت می توانند در هر دو فرم خطی یا نقطه  ای تعریف شوند.

- پراكندگی عملكردهای موثر بر تعریف نقطه مركزی )تعریف مراكز 
چندهسته ای( از قوت مراكز كم می كند. بنابراین در صورت محدودیت 
اراضی قابل دسترس برای تعریف مراكز، الزم است ارتباطات قوی بین 

بخش های مختلف برقرار شود.
- روشنایی مناسب در مركز محله تأمین شود.

جانمایی  مسكونی  كاربری های  با  تركیب  در  عمومی  عملكردهای   -
شوند.

- مراكز محلی ترجیحاً در مركزیت فیزیكی محله )و نه لبه ها( تعریف 
شود.

- جای گیری مراكز محلی در امتداد معابر اصلی روستا ضمن كاهش 
امنیت، موجب تغییر تدریجی نقش مركز از یك مركز محلی به روستایی 

می شود و بنابراین مناسب نیست.
- معابر فرعی روستا و تقاطع آن ها با یكدیگر، در صورتی كه نقش معبر 
اصلی را در محله داشته باشند، مناسب ترین موقعیت برای تشكیل مراكز 

محلی هستند.
اصلی،  گزارش  الزامات  با  متناسب  الزم  تمهیدات  است  ضروری   -
همچون تأمین آسایش اقلیمی و امنیت، فراهم آوری كالبد مناسب براس 
شكل گیری نقاط مكث و توقف و نیز جانمایی كاربری های جاذب جمعیت 
برای حضور جمعیت و برقراری روابط اجتماعی و اقتصادی معمول در 

مراكز محلی اندیشیده شود. 
• اصول، معیارها و ضوابط شبكه معابر

در این خصوص اصول و ضوابط در 11 موضوع به صورت توقفگاه و 
آب های  دفع  سیستم  تقاطع ها،  معابر،  مراتب  سلسله  ورودی،  پایانه ها، 
سطحی، پیاده روها، جهت معابر، فرم معابر، كف سازی معابر، پوشش سقف 
معابر وجداره معابر ارائه شده است كه مثال هایی از آن ها ) در منطقه البرز( 
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در زیر آمده است: 
- مرمت و مقاوم سازي بدنه هایي از معابر بافت قدیم روستا كه داراي 

استحكام الزم نیستند، الزامي است. 
- در اقلیم گرم و خشك، در جداره ها استفاده از مصالح با رنگ روشن 

توصیه مي شود. 
- در اقلیم سرد و كوهستاني در جداره ها استفاده از مصالح با رنگ هاي 

تیره توصیه مي شود. 
- در روستاهایي كه دسترسي به سنگ امكان پذیر است، استفاده از سنگ 

در نما توصیه مي شود. 
- استفاده از جداره هاي نیمه شفاف )نرده و پوشش گیاهي( براي باغات 

داخل بافت توصیه مي شود. 
- در روستاهاي داراي میزان بارندگي باال در صورت استفاده از عایق 
ایزوگام در سقف و سایر جداره ها، به منظور حفظ منظر طبیعي روستا 

استفاده از یك الیه پوشش مناسب با مصالح بومي الزامي است. 
- چنانچه سطوح پر، بدون روزن و با ارتفاع یكنواخت در بدنه معبر از 
حداكثر 2۰ متر بیشتر شد، توصیه مي شود از تكنیك هاي طراحي مانند 
ایجاد شكست در نماي جداره، تنوع در ارتفاع، نیمه شفاف كردن جداره ها، 
ایجاد عقب نشیني در جداره، در جهت خلق سكانس هاي متفاوت استفاده 

گردد. 
- در مناطقي كه بادهاي غبارآلود وجود دارد، استفاده از دیوارهاي بلند 
و درختان پر شاخ و برگ در دو طرف حیاط و حیاط هاي داخلي براي 

محافظت و كنترل و جلوگیري از تاثیر این بادها توصیه مي شود. 
- از بوجود آمدن فضاها و گوشه هاي پنهان و خارج از دید در جداره هاي 
معابر )به طور مثال: قسمت هایي از بخش هاي عقب نشسته جداره معابر 

كه از منازل قابل دیدن نیستند( جلوگیري گردد. 
سازهاي  و  ساخت  در  مصالح  کاربرد  ضوابط  و  اصول   •

روستایي
در این مورد مثال هایی از منطقه مركزی برای اقلیم معتدل نسبتاَ سرد 

ذكر گردیده است.
- بهتر است در روستاهاي واقع در این اقلیم از سنگ جهت كرسي چیني 
در قسمت پایین ساختمان استفاده شود )8۰ تا 1۰۰ سانتي متر باالتر از 

سطح زمین(. 
- استفاده از الیه اي خار یا حصیر در پوشش سقف، به عنوان عاملي 
جهت پخش آب باران نفوذي در سقف در روستاهاي پر باران این اقلیم، 

توصیه مي شود. 
- استفاده از سنگ به عنوان عایق حرارتي و رطوبتي در ساخت دیوارهاي 

خارجي ابنیه روستاهاي این اقلیم توصیه مي شود. 
باران و  پر  براي پوشش سقف در روستاهاي  ایرانیت  از  بهره گیري   -
مرطوب و همچنین در روستاهایي كه بارش برف در آن ها زیاد است، 

توصیه مي شود. 
- استفاده از پوشش آسفالت، ایزوگام و قیرگوني در الیة نهایي پوشش 

سقف، جهت عایق كردن آن در برابر بارندگي و رطوبت توصیه مي شود.
- بهره گیري از مصالح مقاوم در برابر رطوبت چون سنگ، بتن و... در 

ساخت بناها در روستاهاي پر باران توصیه مي شود. 
- استفاده از مصالح با رنگ ثابت و با بافت هموار در سطوح خارجي ابنیه 

توصیه مي شود.

• اصول و ضوابط سیما و منظر روستایي
در زمینه سیما و منظر روستایی مثال هایی از منطقه ساحلی شمال آمده 

است:
- توجه به سیما و منظر روستایی با حفظ و صیانت از ویژگی های معماری 

و كالبدی روستاها الزامی است.
- توسعه جدید نباید به سبزینگی )درختان و فضای سبز(  آسیب برساند و 

موجب بر هم زدن سیما و منظر طبیعی روستا گردد.
- عناصر كالبدی سخت سازنده سیما  باید با عناصر نرم طبیعی شامل 

پوشش های گیاهی )ویژه هر روستا( تلفیق شود.
- حفظ و ایجاد كریدورهای بصری طبیعی و عناصر خطی و ویژگی های 

طبیعی شكل زمین الزامی است.
- حفظ بستر طبیعی زمین در تفكیك قطعات و ساخت و سازها توصیه 

مي شود. 
- جهت دهی كریدورهای بصری روستا به چشم اندازهای زیبای اطراف 

آن توصیه مي شود. 
- به منظور تقویت سازمان بصری، تقویت كالبدی نشانه های موجود و 

ایجاد نشانه های جدید در سطح روستا توصیه می شود.
- سنگفرش كردن معابر در هسته های تاریخی، مشروط به پایین بودن 

تعداد روزهای یخبندان توصیه می شود.
)مانند  از عناصر سخت  استفاده  با  معابر  توصیه می شود جداره های   -
دیوارهای كوتاه و...( و یا عناصر نرم )مانند پرچین های كوتاه، شموشه، 

پوشش های گیاهی كوتاه مرتبه و درختان بلندمرتبه( مشخص گردد.
• اصول و ضوابط ساخت و ساز 

دسته  با  ارتباط  در  منطقه شمال غرب  از  مثال هایی  این خصوص  در 
روستاهای دشتی ارائه شده است:

- حداكثر سطح زیربنای مجاز در طبقه همكف 6۰  درصد از مساحت 
كل قطعه می باشد.

- تراكم مجاز برای احداث ساختمان در معابر بیش از 8 متر، %12۰ 
می باشد و برای معابر كمتر از  آن 6۰% می باشد.

- تعداد طبقات ساختمان و میزان تراكم ساختمانی، بدون احتساب سطح 
پیلوت و زیرزمین محاسبه می شود.

- به ازاء  هر واحد ساختمان تأمین یك واحد پاركینگ الزامیست.
تبصره1- ساختمان هایی كه دارای حداكثر دو واحد مسكونی هستند، 
به شرط تامین پاركینگ مورد نیاز در حیاط ساختمان، امكان حذف پیلوت 
وجود داشته و كاربری مسكونی می تواند در طبقه همكف ایجاد گردد. 

)مساحت آن جزء تراكم محاسبه می شود(.
- كلیه اتاق ها الزاماً باید دارای نور كافی و امكان تهویه طبیعی باشد در 
صورتی كه نور اتاق ها از حیاط خلوت تأمین می شود، پیش بینی حداقل1۰ 

مترمربع حیاط خلوت و یا پاسیو الزامی است.
- در صورتی كه نورگیری آشپزخانه از حیاط خلوت و یا پاسیو انجام گیرد، 

مساحت این نورگیر باید حداقل 6 متر مربع باشد.
- حمام و توالت می توانند بدون ارتباط مستقیم با فضای باز، تنها توسط 

هواكش تهویه گردد.
- ایجاد بالكن در حد جنوبی ساختمان )به سمت حیاط( مجاز و 1/2 

مساحت آن جزو زیربنا محسوب  می گردد.
- حداقل عرض قطعات تفكیكی مسكونی موجود 1۰ متراست.



شماره 51ماهنامه پژوهشی، آموزشی و ترویجی36

نگهداري و تعمیرات)نت( ماشین آالت عمراني

مقدمه
ماشین آالت عمراني مجموعه اي از ماشین آالت سنگین و نیمه سنگین 
هستند كه داراي اهدافي نظیر: تأمین نیاز فعالیت هاي عمراني براي اجراي 
پروژه هاي مختلف مي  باشند. در حال حاضر تقریباً هیچ پروژه عمراني را 
نمي توان یافت كه بدون استفاده از این ماشین آالت قابلیت اجرا داشته 
باشد. اینكه در اجراي پروژه هاي عمراني از ماشین آالت عمراني استفاده 
با  كار  مناسب  اجراي  آن ها،  دارد كه مهم ترین  زیادي  مي شود، دالیل 
به كمك  امروزه  این،  بر  عالوه  مي باشد.  كم  هزینه  با  و  زیاد  سرعت 
ماشین آالت عمراني مي توان پروژه هاي بزرگ مقیاس را در زمان كوتاه 
اجرا كرد كه بدون استفاده از آن ها امكان پذیر نخواهد بود. بنابراین با 
افزایش سرعت و كیفیت  به نقش مهم ماشین آالت عمراني در  توجه 
اجراي پروژه ها، موجب گردید تا اهمیت استفاده از ماشین آالت عمراني 

مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به نقش مهم ماشین آالت عمراني در اجراي پروژه ها، استفاده 
و بكارگیري نوع ماشین آالت مورد نیاز در اجراي هر پروژه مي بایست 
مدنظر قرار گیرد. در این میان انتخاب ماشین آالت بخش مهمي از مراحل 
اولیه یـك پـروژه مي باشد. به طوریكه اگر ماشین آالت متناسب با نوع 
پروژه انتخاب نشود، پیامدهاي ناخوشایندي مانند افزایش زمان و هزینه 
پروژه و كیفیت نامطلوب اجراي پروژه را در پـي خواهـد داشـت. امـا 
انتخاب صحیح ماشین آالت به پیشرفت و كیفیت پروژه و حداقل نمودن 
هزینه ها كمك شایاني خواهد نمود. انتخاب نوع ماشین آالت براي هر 
پروژه عمراني متفاوت بوده و به مواردي نظیر بازدهي، خصوصیات فني 

پروژه، هزینه هاي بكارگیري ماشـین و ... ارتباط دارد. 
 • عوامل موثر در انتخاب ماشین آالت

پروژه،  فني  مشخصات  بررسي  از  پس  پروژه  هر  اجراي  در  اول  گام 
استفاده از ماشین آالت عمراني مناسب مي باشد. براي اجراي یك پروژه 
عمراني مي بایست ماشین آالتي انتخاب شوند كه بتواند ضمن كاهش 
هزینـه ها و زمان اجرا، موجب افزایش سود و بازدهي پروژه گردد. انتخاب 
این ماشین آالت به عوامل مختلفي بستگي دارد كه مهم ترین آن ها را 

مي توان به شرح ذیل برشمرد:

- بازدهي ماشین آالت 
 بازدهي عبارت است از نسبت مقدار كار انجام شده توسط ماشین به 
مقدار كار قابل انجام توسط آن. اما تعریفي كه به صورت مرسوم رایج مي 
باشد عبارت است از مقدار كار انجام شده توسط ماشین در واحد زمان. 
هنگامي كه گفته مي شود بازدهي یك ماشین باالست،  منظور این است 
كه توان و كارآیي بیشتري براي انجام كاري مشـخص و تعریـف شـده 
در زمان مشخص دارد. بازدهي ماشین آالت به عوامل مختلفي مانند: نوع 
و ساخت ماشین، شرایط فیزیكي، اپراتورها و هماهنگي بین عوامل كار 

بستگي دارد.
- مشخصات فني پروژه

مشخصات فني یك پروژه، تأثیر مهمي بر انتخاب نوع ماشین آالت الزم 
بر آن پروژه مي  گذارد. بـه طـور مثـال ماشین آالتي كه در پـروژه هاي 
از یك پروژه ساختمان سازي  راه سازي استفاده مي شود، بسیار متفاوت 

است و طبعاً ماشین آالت الزم براي این دو پروژه نیز متفاوت است. 
- نوع پروژه

ماشین آالت باید بر اساس نوع پروژه اي كه قرار است اجرا شود، انتخاب 
بر تحمیل هزینه هاي  نباشد، عالوه  پروژه  نوع  با  اگر متناسب  گردد و 
اضافي به پروژه از كیفیت اجراي آن نیز مي  كاهد. به طور مثال براي كار 
حفاري باید از ماشین هایي استفاده كـرد كـه توانـایي انجام كار حفاري 

را داشته باشد.
- حجم پروژه

نوع و تعداد ماشین آالت مورد استفاده مي بایست متناسب با حجم پروژه 
باشد. به طور مثال براي عملیات خاک برداري با حجم زیاد، باید نوعي از 
لودر استفاده شود كه توانایي جابجایي حجم باالیي از خاک را داشته باشد 

و یا تعداد لودرهاي بیشتر را مورد استفاده قرار داد.
- مدت زمان اجراي پروژه

انتخاب  روي  بر  مهمي  نقش  مي تواند  پروژه  اجراي  زمان  مدت 
ماشین آالت داشته باشد.گاهي براي تسریع در اجراي پروژه الزم است 
كه از تعداد ماشین آالت بیشتري استفاده شود تا سرعت انجام پروژه را 

باال رود. 

 امیرکربالئي حسني 
کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ريزی روستايی

چكیده
نگهداری ماشین آالت به شیوه سنتی و انجام تعمیرات پس از وقوع هر خرابی و نقص، منجر به افزایش تعداد دفعات خرابي، طوالنی شدن زمان 
تعمیرات، فرسودگی ماشین آالت و تجهیزات و كاهش تولید و در نهایت افزایش هزینه ها را به دنبال خواهد داشت. از این رو استفاده از یك سیستم 
كارآمد در تعمیر و نگهداری ماشین آالت، می تواند منجر به افزایش تولید و بهره وری كه مهمترین هدف هر سازمانی است شود. در این مقاله ابتدا 
نسبت به چرایی استفاده از سیستم نت پرداخته شده و در ادامه با معرفی سیستم های نت و ویژگی های هر كدام، به چگونگی استفاده از سیستم نت در 
ماشین آالت پرداخته شده است. در این مقاله سعی شده به اهمیت بكارگیری روش های نوین نگهداری و تعمیرات ماشین آالت در پروژه های عمرانی 
نگریسته شود. بطور یقین  فقر موجود در سازماندهی ماشین آالت عمرانی، به عنوان یكی از شاخص های بارز عدم وجود رویكرد علمی و كارشناسی 
در كنترل و مدیریت پروژه های عمرانی مطرح مي باشد. با توجه به تنگناهای موجود در زمینه اجرای پروژه های عمرانی، كاهش هزینه های ناشی از 

ماشین آالت، به عنوان یك راه حل مناسب جهت افزایش بهره وری و در نتیجه سوددهی قابل تامل می باشد. 
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- اعتبار پروژه
توجه به اعتبار در نظر گرفته براي اجراي هر پروژه بسیار حائز اهمیت بوده 
و مي تواند در انتخاب نوع و تعداد ماشین آالت تأثیر گذار باشد. به طوري 
كه در بعضي مواقع با توجه به محدودیت هاي مالي مجبور بـه اسـتفاده 
نیز به خاطر عدم محدودیت هاي  از ماشین آالت خاصي شده و گاهي 
مالي، مي توان از تعداد ماشین آالت بیشتري اسـتفاده كـرد كـه سـرعت 

و كیفیت اجرا را افزایش دهد.
تعیین گردید،  براي اجراي پروژه  نیاز  اینكه ماشین آالت مورد  از  پس 

اكنون نوبت به برنامه ریزي براي استفاده از ماشین آالت مي باشد.
- روش هاي تأمین ماشین آالت

پروژه هاي  اجراي  براي  ماشین آالت  از  استفاده  ضرورت  به  توجه  با 
عمراني، اولین مسئله براي اجرا، تأمین ماشین آالت مي باشد. به طوریكه 
با در نظر گرفتن منابع موجود باید تصمیم گرفت ماشین آالت مورد نیاز را 
خریداري نمود یا اینكه از طریق اجاره تهیه شود،كه این موضوع به لحاظ 

مقایسه داراي مزایا و معایبي به شرح ذیل مي باشد.
الف( مزایاي خرید ماشین آالت

• در صورتي كه ماشین به اندازه كافي مورد استفاده قرار گیرد، در دراز 
مدت نسبت به اجاره اقتصادي تر خواهد بود.

• دسترسي به ماشین در هنگام نیاز، سریع تر و آسان تر است.
• به دلیل تملك، صاحب ماشین آالت، آن ها را در وضعیت مكانیكي 

بهتري نگهداري مي كند.
ب( معایب خرید ماشین آالت

• خرید ماشین ممكن است در مواردي گرانتر از اجاره تمام شود.
• سرمایه هزینه شده براي خرید ماشین آالت مي تواند در قسمت هاي 

دیگري كه داراي بازده باالتري است صرف شود.
• تملك ماشین توسط پیمانكار ممكن است عامل بازدارنده اي براي 
با دیگر  از همان نوع ماشین آالت در مقایسه  بسنده كردن به استفاده 

ماشین آالت داراي بازده و قابلیت هاي بیشتر باشد.
بیشتر  مدتي  در  آن ها  از  استفاده  باعث  ماشین آالت  تملك  معموال   •
نتیجه هزینه كار به طور صعودي  اقتصادیشان مي شود كه در  از عمر 

افزایش مي یابد.
منظور  به  دارد  مناسب، ضرورت  ماشین آالت  تهیه  و  انتخاب  از  پس 
اقداماتي صورت  از ماشین آالت، نسبت به نگهداري آن  استفاده بهینه 
كارآیي  ماشین آالت  دارد  امكان  اینكه  به  توجه  با  همچینین  پذیرفت. 
مطلوب نداشته باشند و دچار خرابي شوند، نیازمند به تعمیرات اساسي 

ماشین آالت  تعمیرات  و  نگهداري  در جهت  كه  اقداماتي  باشند.  داشته 
صورت مي پذیرد را نت مي گویند كه در ذیل به شرح آن پرداخته شده 

است.
• نگهداری و تعمیرات  )نت( ماشین آالت

نت، مخفف كلمات نگهداري و تعمیرات می باشد و به مجموعه برنامه ها 
و اقدامات به منظور نگهداشتن تجهیزات و ماشین آالت در سطح قابل 
قبول از نظر عملیاتی )نگهداري( و یا بازگرداندن تجهیزات معیوب به 
چرخه استفاده و بهره برداري اتالق مي شود و نتیجه مورد انتظار از این 
اقدامات ایجاد آمادگی، حفظ قابلیت عملیاتی، تداوم و استمرار عملیاتی 
اهداف  كلی  طور  به  بود.  خواهد  شده  تعریف  شرایط  براي  تجهیزات 
سیستم نت در یك واحد عبارتند از: پاسخگویی كارآ،  مؤثر و سریع در 
هنگام نیاز به فعالیت  هاي پیشگیري و اصالحی به منظور حفظ آن واحد 

در یك سطح استاندارد و قابل قبول می باشد.
امري  زمان  گذشت  با  ماشین آالت  شدن  مستهلك  و  شدن  فرسوده 
اجتناب پذیر بوده كه زمان استهالک آن به حجم كار انجام شده توسط 
و  تعمیرات  بنابراین موضوع  دارد.  بستگي  آن ها  كیفیت  و  ماشین آالت 
نگهداري ماشین آالت یكي از مهمترین مسائل قابل توجه مي باشد. انجام 
عملیات تعمیراتي در مورد ماشین آالت پس از شكستگي و خرابي، روش 
منطقي نبوده و سبب وقفه در عملیات تولیدي مي گردد. زیان هاي ناشي 
از توقف عملیات تولیدي به مراتب بیشتر از تعمیر ماشین آالت مربوطه 
مي باشد. بنابراین با ایجاد سیستمي كه بتواند مانع خرابي ماشین آالت 
گردد، مي توان از یك طرف راندمان تولیدي ماشین را باال برده و از طرف 
دیگر زیان هاي ناشي از وقفه كار را به حداقل تقلیل داد. مطالعه وضعیت 
در  كاملي  بررسي  و  تعمیراتي  عملیات  انجام  نحوه  ماشین آالت،   اولیه 
مورد نظرات كارخانه سازنده ماشین آالت مي تواند اساس طراحي سیستم 

تعمیرات قرار گیرد.
 متخصصین علوم نگهداري و تعمیرات با بررسي سوابق، عوامل موثر 
بر بروز خرابي هـاي اضـطراري و كـاهش عمر قطعات خودرو، خرابي 
ماشین آالت را به پنج گروه كلي تقسیم و راهكارهایي را براي رفع آن ها 

پیشنهاد نموده اند كه به شرح زیر مي باشد:
بي توجهي به شرایط اساسي ماشین: عدم انجام به موقع و 
صحیح فعالیت هاي نظافت، روانكاري و آچاركشي پیچ و مهره ها منجر به 
تسریع در فرسایش قطعات و كـاهش عمرمفید آن ها مي گردد. به همین 
خاطر از این سه فعالیت به عنوان فعالیت هاي مؤثر بر حفظ شرایط اساسي 
ماشین آالت  حوزه  در  عوامل  از  گروه  ایـن  مـي شـود.  نامبرده  ماشین 
عمراني كه قسمت اعظم آن ها با خاک سروكار دارند از اهمیت باالیي 

برخوردار مي باشد. 
ماشین آالت:  از  بهره برداري  استانداردهاي  رعایت  عدم 
استانداردهاي بهره برداري از ماشین آالت، مواردي هستند كه به منظور 
استفاده كامـل از ماشـین و افـزایش عمـر آن مـي بایسـت رعایت گردند. 
بعنوان مثال تنظیم بودن باد الستیك تأثیر زیادي بر افزایش عمر آن 
دارد و یا وجود مقـدار مناسـب روغـن در مخـزن روغن موتور و سیستم 
هیدرولیك ماشین، درجه حرارت روغن، فشار وخلوص روغن بر وضعیت 

كـاركرد تمـامي اجـزاء سیسـتم تـاثیر مستقیم دارد.
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راه اندازي  و  تنظیم  بهره برداري،  در  کافي  مهارت  عدم 
ماشین آالت: بسیاري از خرابي هاي اضطراري ماشین آالت به سبب 
ایجاد  تعمیركاران  و  رانندگان  انساني  اشتباهات  و  كافي  مهارت  عدم 
حیطه هاي  در  مهارت ها  و  تخصص  سطح  افزایش  بنابراین  مي گردد. 
اجـراي  طریـق  )از  آن  تعمیـر  و  سرویس  ماشین،  ز  ا  بهره برداري 
آموزشـ هاي تئوري و عملي ( تأثیر بسیار باالیي بر كاهش خرابي هاي 

ماشین آالت خواهد داشت.
عدم رفع کامل علل بروز فرسایش: بطور معمول تعمیركاران 
تعمیرقسمت ها  و  عیب  رفع  به  تنها  اضطراري  خرابي  وقوع  هنگام  در 
و قطعات آسیب دیده پرداختـه و علـل وقوع خرابي مورد شناسایي قرار 
نمي گیرد. عوامل متعددي همچون: نیاز به راه اندازي سریع ماشین بـراي 
افتادن پروژه، مهارت ناكافي فرد تعمیركار و  جلـوگیري از بـه تـأخیر 
عدم وجود تیم كارشناسي مناسب براي تحلیل خرابي ها و غیره در بروز 
ایـن مشكل مـؤثر مي باشد. در یك اقدام اساسي براي رفع این مسئله 
الزم است كه اقدام هاي الزم براي دستیابي به فرسایش ها، پیش بیني 
فرسایشـ ها و همچنین روش هاي تعمیر و تصحیح فرسایش ها، استاندارد 

گردند.
فعالیت هاي  انجام  با  معمول  حالت  در  تجهیزات:  در طرح  اشكاالت   
اجـزاء  اسـتهالک  روند  ماشین آالت،  اساسي  شرایط  حفظ  به  مربوط 
ماشـین بصـورت طبیعـي درآمده و میزان نوسان در فواصل بین بروز 

خرابي ها كاهش و عمر ماشین افزایش مي یابد. 
اكنون كه علل خرابي ماشین آالت شناسایي گردید الزم است  تا هدف از 

ایجاد سیستم نگهداري و تعمیرات ماشین آالت بررسي شود.
نگهداري  و  تعمیرات  صحیح  سیستم  یك  ایجاد  از  اصلي  اهداف   •

عبارتست از 
• جلوگیري از توسعه عیوب و نقایص

• بر طرف كردن نواقص و معایب جزئي قبل از احتیاج به تعمیرات كلي 
•  جلوگیري از وقفه در عملیات تولید از طریق تعویض قطعات فرسوده 

قبل از شكستگي و از كار انداختن خودرو
• كاهش توقف هاي تولید و جلوگیري از زیان هاي ناشي از وقفه در كار

•  صرفه جویي در نیروي انساني بعلت تقلیل عملیات تعمیراتي
•  استفاده بهتر از كاركنان قسمت نصب و تعمیرات

•  كاهش تعمیرات كلي و تكرار آن
• كاهش در مصرف قطعات یدكي و تقلیل هزینه هاي مربوطه

ازدیاد طول عمر ماشین آالت و صرفه جویي در خرید ماشین هاي    •
جدید

تعمیراتي  تعیین هزینه هاي  و  ماشین آالت  نوع عملكرد  •  تشخیص 
مربوطه به منظور تصمیم گیري در مورد تهیه و انتخاب ماشین هاي جدید

•  افزایش راندمان تولیدي ماشین آالت و كاهش هزینه هاي تولید
پس از اینكه اهداف اصلي از ایجاد سیستم تعمیرات و نگهداري بررسي 

شد، حاال باید به ضرورت ایجاد آن نیز پرداخته شود.
وتعمیرات  نگهداری  پیاده سازی سیستم های  • ضرورت 

)نت(
بر اساس آن چه كه در بخش قبل تشریح شد، به كارگیری سیستم 
نگهداری و تعمیرات، می تواند نقش بسیار زیادی را در كاهش هزینه ها 
نماید. اما این تأثیرات تنها محدود به هزینه نبوده و در سرعت، كیفیت 

اجرا و ... تأثیرات خاص خود را خواهد داشت. از این رو می توان به نقش 
روی  بر  تعمیرات  و  نگهداری  مختلف  استراتژی های  تأثیرگذار  و  مهم 

ماشین آالت پی برد.
در صورتی كه تمامی فعالیت ها و عملیات نگهداری در قالب یك سیستم 
تعریف شود، موجب فعالیت و كار بی وقفه ماشین آالت در  اجرا با كمترین 

هزینه مصرفی و تعمیراتی مي شود.
فرسایش  و  استهالک  به  توجه  با  ماشین آالت  نگهداری  و  تعمیرات 
فرسایش  می گیرد.  بر  در  را  هزینه ها  از  ای  عمده  بخش  آن ها،  مداوم 
اجتناب ناپذیر  متحرک،  قطعات  ماشین خصوصا  یك  قطعات  خرابی  و 
است و نیاز به تعمیر و یا تعویض دارند. حتی مواد مصرفی مثل روغن ها 
و یا گریس ها پس از مدتی خاصیت اصلی و كاربری خود را از دست 
داده و احتایج به تعویض دارند و سرویس و تعمیر منظم، موجب حفظ 
وضعیت ماشین در شرایط كاري و عملیاتي است. انجام عملیات تعمیراتي 
پس از وقوع شكستگي و خرابي در ماشین آالت موجب توقف عملیات 
تولیدي مي گرددكه زیان ها و هزینه ناشي از این توقف بمراتب بیشتر از 
تعمیر ماشین آالت مربوطه مي باشد. در نتیجه ایجاد سیستمي كه بتواند 
از شكستگي و خرابي ماشین آالت جلوگیری كند الزم و ضروری است. 
كاهش  باعث  دستگاه،  تولیدی  راندمان  افزایش  بر  این سیستم عالوه 
این  اساس  مي شود.  ممكن  حداقل  به  كار،  توقف  از  ناشی  زیان های 

سیستم را می  توان در 3 محور اصلی طراحی نمود: 
- بررسی وضعیت اولیه و شرایط محیطی و كاری ماشین آالت

- نحوه و كیفیت اجرای عملیات تعمیراتي
- بررسي كاملي در مورد نظرات كارخانه سازنده ماشین آالت

• انواع سیستم های نگهداري و تعمیرات
نتیجه  این  به  تعمیرات،  و  نگهداری  سیستم های  تئوری  بررسی  در 
می رسیم كه هر كدام از آن ها دارای فرایند مختص به خود هستند، كه با 
وجود تشابهات كم، دارای اختالفات زیادی در ماهیت عملیاتی و اجرایی 
دارند. در حالت كلی 3 تئوری مختلف در سیستم های نگهداری و تعمیرات 

مطرح می باشد.
- نگهداری و تعمیرات پس از كار افتادگی ماشین

- نگهداری براساس زمان ثابت) پیشگیرانه(
- نگهداری براساس پایش وضعیت ماشین)پیش بینانه(

• نگهداری و تعمیرات پس از کار افتادگی ماشین   
نگهداري و تعمیرات پس از خرابي بر این فرضیه بنا شده كه تا قطعه 
اي شكسته و یا معیوب نشده باشد آن را تعویض و تعمیر نكنند. یعني از 
تجهیز تا زمانی كه به مرحله شكست یا خرابی نرسیده است بهره برداری 

مي شود و در موقع خرابی نسبت به تعمیر آن اقدام مي گردد.
امر  یك  عنوان  به  اعمال  اینگونه  آثار  و  پیامدها  گذشته،  دوران  در 
اجتناب ناپذیر به شمار نمي آمد ولی امروزه به دلیل پیچیده شدن قطعات، 
تنوع باال و تعداد تحت پوشش فعالیت های نگهداری و تعمیرات، اجرای 
به شمار  اهمیت  با  به عنوان یك ضرر  برای تمامی قطعات  این رویه 
مي رود. در این روش اجرای فعالیت های نگهداری و تعمیرات هنگامي 
انجام مي شود كه عملكرد تجهیزات بطور چشمگیر كاهش پیدا كرده و 
یا شكست و ازكارافتادگي واقعي اتفاق افتاده باشد. در نتیجه تجهیزات با 
اجراي فعالیت هاي نگهداري و تعمیرات مبتني بر شكست تحت كنترل 
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قرار مي گیرند.
تجهیزات حساس )از نظر فنی و استراتژیك( و یا تجهیزاتی كه مستلزم 
اجراي عملیات تعمیرات سنگین و پر هزینه می باشند مجاز به پیروي از 
مدل نگهداري و تعمیرات مبتني بر شكست نیستند و در بعضي از موارد 
عدم رعایت این موضوع مي تواند هزینه هاي مضاعفي را تحمیل نماید. 

• نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه 
منظور  به  است كه  دوره ای  و  منظم  و روش های  فعالیت ها  مجموعه 
بررسی وضعیت موجود، به روزرسانی و حفظ تجهیزات در شرایط مطلوب، 
فرسایش  كاهش  و  بهره وری  افزایش  كه  نحوی  به  مي شود.  انجام 
تجهیزات و در نتیجه كاهش هزینه های سنگین خرید و تعمیرات قطعه 
برای مجموعه به حداقل برسد. اجرای PM  دراي اهدافي مي باشد كه 

مهم ترین آن ها را می توان به شرح ذیل خالصه نمود:
- افزایش دوره عمر مفید ماشین آالت
- افزایش قابلیت اطمینان ماشین آالت

- افزایش كارآیي ماشین آالت
- كاهش تعمیرات اتفاقي ماشین آالت

- تحت كنترل درآوردن توقفات و جلوگیري از خرابي هاي بزرگ
- كاهش هزینه هاي تعمیرات تكراري و متوالي و در نتیجه استفاده بهتر 

از قطعتن یدكي
- افزایش كیفیت راهبري و جلوگیري از اتالف وقت

تعمیرات پیشگیرانه، شامل  به طور خالصه سرویس هاي نگهداری و 
اموری هستند كه باعث حفظ مناسب كاركرد اجزای ماشین آالت شود كه 

مهم ترین آن ها به شرح ذیل مي باشد:
-  بازدید مرتب قطعات

-  رفع عیوب و نواقص احتمالی و جلوگیری از  وقوع آسیب های بزرگ
- تعمیرات دوره ای در فواصل معین

• نگهداری و تعمیرات پیشبینانه 
نت پیشبینانه به مجموعه فعالیت هایی اطالق مي شود كه جهت تعیین 
شرایط فنی كاركرد اجزاء ماشین،  در حین بهره برداری انجام گردیده و 
براساس نتایج حاصله از آن، زمان و نوع فعالیت نت مورد نیاز تعیینم 

مي شود و شامل موارد زیر مي باشد:
 بازرسی فنی توسط حواس انساني:  انجام بازرسی فنی توسط پرسنل 
ماهر نت با استفاده از حواس انسانی مانند بازرسی سروصدای غیرعادی، 

گرم شدن بیش از حد اجزاء و...
اندازه گیری فرسایش با استفاده از ابزار توسط انسان:

در این روش بازرس در فواصل زمانی مشخص و درحین كاركرد ماشین 
و  اقدام  اجزاء  فرسایش  میزان  اندازه گیری  به  نسبت  ابزار  از  استفاده  با 
مي نماید.  مقایسه  اجزاء  مجاز  كاركرد  با محدوده  را  آمده  بدست  نتایج 
تصمیم جهت ادامه كار ماشین و یا توقف آن جهت انجام فعالیت های نت 

براساس نتایج حاصله از این تحلیل خواهد شد.
روش  از  استفاده  :امروزه  ابزار  توسط  پیوسته  اندازه گیری  و  بازرسی 
كنترل پیوسته توسط طراحان ماشین های صنعتی به عنوان روشی جهت 

جلوگیری از خطاهای برنامه ریزی نت مورد توجه قرار گرفته است .
 مزایای اجرای نت پیشبینانه 

الگوهای  زمینه  در  تعمیرات  و  نگهداری  متخصصین  تحقیق  تجربه 
از قطعات در دوره زمانی  ازآنست كه 89 درصد  خرابی قطعات حاكی 

به  از  قبل  دیگرخرابی  به عبارت  می شوند.  خرابی  دچار  خود  مفید  عمر 
پایان رسیدن عمر مفید قطعات رخ می دهدكه اجرای نت پیشبینانه شامل 

مزایاي زیر مي باشد:
- كاهش 5۰ درصدی هزینه های نت

- كاهش میزان خرابی های اضطراری تا 55 درصد
-  كاهش 3۰ درصدی زمان تعمیر 

با توجه به تشریح انواع سیستم های نگهداری و تبیین مزایا و معایب هر 
كدام و مقایسه ای كه در قسمت قبل انجام شد به این نتیجه می رسیم 
كه با اجراي روش هاي نگهداري و تعمیرات به تنهایي نمي توان حذف 
نقاط ضعف و ارتقاء كیفیت خروجی سیستم را انتظار داشت. برای نیل به 
این هدف باید به تعمیرات و نگهداری جهت داد. به عبارت بهتر بایستی 
از  باشد و همواره  روند مشخص و مدوني  داراي  تعمیرات هر دستگاه 
یك روش معین و جهت دار تبعیت نماید. با اجراي نگهداري و تعمیرات 

جهت دار مي توان به منافع و مزایاي زیر نائل گردید:
- استفاده از حداكثر عمر مفید ماشین آالت

- افزایش راندمان زماني ماشین آالت
- جلوگیري از تعمیرات، باز و بسته كردن بي مورد قطعات ماشین آالت

- اجراي برنامه الزم جهت تعمیرات
- افزایش قابلیت اطمینان و عملكرد ماشین آالت

از  استفاده  بواسطه  ماشین آالت  وضعیت  بر  مستمر  نظارت  كاهش   -
تجهیزات ایمني و همچنین افزایش ایمني كاربر و محیط

- افزایش آگاهي و اطمینان از محصول نهایي از لحاظ كمي و كیفي
نتیجه گیري

باال  یافتن راهی مناسب و تعیین استراتژی مشخص و كارآمد جهت 
بردن سطح نت و كاهش صدمات ناشی از مشكالت فنی ماشین آالت، 
تنها راه مقابله با خسارات مالی می باشد. گاهی الزم است از چند روش نت 
به صورت همزمان استفاده شود تا نتایج مطلوب در نگهداری و تعمیرات 
ماشین آالت حاصل شود. براي هر ماشین آالتي كه احتیاج به نگهداري 
و تعمیرات  داشته باشد، دستورالعمل عملیات نگهداري و تعمیرات جهت 
مي باشد.  نیاز  مورد  مناسب،  و  اعتماد  قابل  كارایي  تضمین  جهت  دار، 
روش یاد شده پس از طرح و اجرا بر روي ماشین آالت، بایستي بارها 
مورد اصالح و بهینه سازي قرار گیرد تا در هر زمان عملكرد نگهداري 
دراین حالت است كه روش  تنها  قبل گردد.  زمان  از  بهتر  تعمیرات  و 

نگهداري و تعمیرات موفق و كارآوري حاصل مي گردد. 
منابع و ماخذ

- مدیریت نگهداري وتعمیرات ماشین آالت عمراني )1388(، معاونت 
نشریه شماره  اجرایي،  فني  نظام  دفتر  راهبردي،  نظارت  و  برنامه ریزي 

448
- مدیریت بهره برداري ماشین آالت عمراني )1388(، معاونت برنامه ریزي 

و نظارت راهبردي، دفتر نظام فني اجرایي، نشریه شماره 449
- محمدی، عبدالصمد )1384(، سهم نگهداری و تعمیرات ماشین آالت 

در هزینه های پروژه های عمرانی
- ساالریان، علي )139۰(، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

- حاج شیرمحمدي، علي )1389(، نگهداري و تعمیرات بهره ور فراگیر
WWW.MAINTENANCEBENCHMARKING.COM
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1- تهیه طرح هادی روستا در حال حاضر از وظایف چه 
مرجعي است؟ شوراي اسالمي روستا در این خصوص چه 

نقشي دارند؟ 
پاسخ: وفق جزء 5 بند الف ماده 26 قانون برنامه پنج ساله ششم 
توسعه كشور طرح های هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در 
بنیاد  نظر  زیر  فنی،  پیشنهاد كارشناسان  با  سراسر كشور مي بایست 
با اطالع دهیاران و رؤسای  تأیید بخشداری هر بخش و  مسكن و 
از  متشكل  كمیته ای  در  طرح  شود.  تهیه  روستاها  اسالمی  شورای 
رییس بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان به عنوان رییس، فرماندار 
شهرسازی  و  مسكن  سازمان  نماینده  بخش،  بخشدار  شهرستان، 
استان، رییس بنیاد مسكن انقالب اسالمی شهرستان، نماینده سازمان 
جهاد كشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رییس 
شورای اسالمی روستا به عنوان ناظر، تصویب مي شود. نقش شوراي 
اسالمي روستا در ماده موصوف از یك سو و از سوي دیگر در بند 
س ماده 76 قانون تشكیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمي 
كشور و انتخاب شهرداران )موسوم به قانون شوراها و مصوب 1375 
و اصالحات بعدي( به صراحت تعیین شده  است. بر اساس این بند، 
مشاركت در تهیه طرح های هادی روستا و بهسازي بافت های فرسوده 
شوراهای  عهده  بر  روستاها  در  ساز  و  ساخت  مقررات  و  ضوابط  و 

اسالمی روستا مي باشد.

2- در اثر اجراي طرح هادي روستا توسط بنیاد مسكن 
انقالب اسالمي محدوده روستا توسعه یافته و در اثر این 
آیا  است.  شده  الحاق  روستا  بافت  به  اراضي اي  اقدام، 
دهیاري مجاز است از مالكین اراضي موصوف وجهي اخذ 

نماید؟
از ماده 8 تعرفه عوارض و بهاي خدمات،  هرچند مستفاد  پاسخ: 
در صورت گسترش محدوده روستا به كلیه اراضی واقع در خارج از 

محدوده روستا كه به محدوده روستا الحاق مي شوند، عوارض تعلق 
مي گیرد ولي دهیاري موظف است صرفاً از مالكیني كه قبل از توسعه، 
درخواست الحاق ملك را به دهیاري ارایه نموده اند، فقط برای یك بار 
نماید. محاسبه اخذ عوارض، طبق فرمول زیر صورت  اخذ  عوارض 

مي گیرد:
)ضریب عوارض( * )مساحت عرصه( * )ارزش معامالتی عرصه( = 

مقدار عوارض )به ریال(

در  بخواهد  اجرایي  دستگاه هاي  از  یكي  چنان چه   -3
اخذ  آیا  نماید،  ساز  و  ساخت  به  اقدام  روستا  محدوده 
دستگاه،  آن  از  ساختماني  پروانه  صدور  جهت  عوارض 

مشمول تخفیف، معافیت و تقسیط مي باشد؟ 
پاسخ: با عنایت به این كه كلیه قوانین و مقررات مربوط به اعطاي 
و  شهرداري ها  به  وجوه  یا  عوارض  پرداخت  از  معافیت  یا  تخفیف 
دهیاري ها به موجب تبصره 3 ذیل ماده 5۰ قانون مالیات بر ارزش 
اجرایي  دستگاه هاي  كلیه  لذا  گردیده،  لغو   ،1387 مصوب  افزوده 
ساز  و  ساخت  به  اقدام  روستا  محدوده  در  كه  صورتي  در  دولتي  و 
و  نمایند  پرداخت  ضوابط،  طبق  را  مربوط  عوارض  موظفند  نمایند 
اعطاي هرگونه تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض منوط به اجازه 
قانون گذار مي باشد. براساس ماده 38 آیین نامه مالي دهیاري هاي در 
نماید،  پرداخت  را یك جا  تمام بدهي خود  نتواند  مواردي كه مؤدي 
 36 اقساط  با  را  خود  مطالبات  تا  شده  داده  دهیاري  به  اختیار  این 
ماهه اخذ نماید. از آن جا كه تمایزي بین اشخاص حقیقي و حقوقي 
در این ماده نمي باشد، اخذ اقساط از دستگاه فاقد منع قانوني بوده و 
مي بایست مطابق دستورالعملي باشد كه به تصویب شوراي اسالمي 

روستا رسیده باشد.

پرسش و پاسخ حقوقي

 نیره میرزائی
کارشناس ارشد حقوق

مشاوره حقوقي
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4- در صورت درخواست تخفیف یا بخشودگي عوارض 
صدور پروانه ساختماني در محدوده روستا، توسط افراد 
به  اقدام  مي تواند  دهیاري  آیا  بهزیستي،  پوشش  تحت 

تخفیف یا بخشودگي نماید؟
پاسخ: بر اساس جزء 2 بند چ ماده 8۰ قانون برنامه پنج ساله ششم 
و  )ره(  خمینی  امام  امداد  كمیته  پوشش  تحت  افراد  كشور،  توسعه 
افراد تحت   از  برای هركدام  سازمان بهزیستی و خیرین مسكن ساز 
پوشش نهادها و سازمان های حمایتی از پرداخت هزینه های صدور 
پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری براي یك بار معافند. 
همچنین این عزیزان از پرداخت هزینه های انشعاب آب، فاضالب، 
نیز  آنان  به  یافته  اختصاص  مسكونی  واحدهای  برای  گاز  و  برق 

براساس الگوی مصرف، برای یك بار معاف مي باشند.

5- با وجود مراجع ذي ربط و متولي حفظ و حراست از 
این خصوص  در  دهیاران  قانوني  جایگاه  طبیعي،  منابع 

چیست؟
سازمان  و  تشكیالت  اساسنامه،   1۰ ماده   7 بند  براساس  پاسخ: 
دهیاري ها، دهیار موظف است با مسئوالن ذي ربط در حفظ و نگهداري 
منابع طبیعي واقع در محدوده قانوني و خارج از آن، همكاري موثر 
داشته باشد و از آن جا كه در قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، 
تعیین آن ها مصوب دي ماه 1384 حریم  روستا و شهرک و نحوه 
موثر  همكاري  دهیار،  وظیفه  مي رسد  نظر  به   نشده،  تعریف  روستا 
در محدوده روستا باشد و  در حفظ و نگهداري منابع طبیعي، صرفاً 
چنان چه الزم باشد خارج از محدوده روستا جهت حفظ منابع طبیعي 
با  با لحاظ بند 13 ماده 1۰ اساسنامه موصوف  اقدام نماید مي تواند 
وظایف  ایفاي  براي  را  تسهیالت الزم  و  سازمان ذي ربط همكاري 
و  قانون حفظ   2 ماده  اجرایي  آیین نامه  براساس  نماید.  ایجاد  آن ها 
حمایت از منابع طبیعي و ذخایر جنگلي كشور مصوب 1372/12/16، 

حفظ و حراست از منابع طبیعي بر عهده سازمان جنگل ها مي باشد. 

حفاري  از  ناشي  آسیب هاي  اصالح  راستاي  در   -6
وارده به معابر واقع در محدوده روستا، که توسط یكي 
از دستگاه هاي خدمت رسان ایجاد شده، دهیار چه اقدام 

قانوني مي تواند انجام دهد؟
و  عمراني  اقدامات  هماهنگي  آیین نامه   1۰ ماده  طبق  پاسخ: 
موسساتي كه خدمات آن ها در داخل شهرها و محدوده روستاها مستلزم 

حفاري معابر و احداث تأسیسات مي باشد مصوب 1366 و اصالحات 
بعدي آن، بر كلیه دستگاه هاي اجرایي تكلیف شده تا اعتبارات مورد 
در  را  حفاري  از  ناشي  احتمالي  خسارت  جبران  و  ترمیم  براي  نیاز 
هزینه هاي اجرایي پروژه هاي خود در همان سال پیش بیني نمایند و 
وضعیت معابر را با نظارت فني شهرداري ها در شهرها و بنیاد مسكن 
 .)139۰/12/17 )الحاقیه  نمایند  ترمیم  روستاها  در  اسالمي  انقالب 
چنان چه شركت گاز پس از حفاري، اقدام به ترمیم ننماید وفق بند 
2 بهاي خدمات، مندرج در تعرفه عوارض و بهاي خدمات، دهیاري 
مي تواند خدمات ترمیم ناشي از حفاری شركت گاز را بر اساس فرمول 
تعیین شده در بند موصوف، از شركت گاز اخذ نماید. شركت نیز وفق 
تبصره 3 ذیل این بند موظف است هزینه هاي مربوط را جهت ترمیم 
و بازسازي پرداخت نماید یا خود اقدام به ترمیم نماید، در صورتی كه 
شركت گاز در ترمیم آسفالت تأخیر داشته باشد دهیاري مي تواند در 

ازای هر پنج روز تأخیر 5 درصد به مبالغ فوق اضافه نماید.

7-  چنان چه اداره برق روشنایي معابر روستا را تأمین 
خواهد  متصور  دهیار  سوي  از  قانوني  اقدام  چه  ننماید، 

بود؟ 
و  تشكیالت  اساسنامه،   1۰ ماده   2 بند  در  كه  همان گونه  پاسخ: 
سازمان دهیاري ها، تصریح شده دهیار موظف است تا با كمك شورا 
شوراي  نماید،  شناسایي  را  روستا  نیازهاي  و  نارسایي ها  كمبودها، 
اسالمي روستا نیز موظف است وفق بند ب ماده 76 قانون تشكیالت، 
وظایف و انتخاب شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 
1375 و اصالحات بعدي آن، مراتب را به مقامات ذي ربط )شركت 
توزیع برق( اعالم و در صورتي كه مقامات مسئول ظرف مدت دو ماه 
اقدام به تامین روشنایي معابر مورد نظر یا ارایه پاسخ ننمایند، شورا 

مي تواند مراتب را براي پیگیري قانوني به مقامات مافوق اطالع دهد.

خصوصي  بخش  مشارکت  با  مي تواند  دهیاري  آیا   -8
جهت توسعه گردشگري روستا اقدام نماید؟

قانوني در ضوابط و مقررات  بر وجود منع  صراحتي مبني  پاسخ: 
دهیاري ها در این خصوص وجود ندارد. لذا دهیاري داراي این اختیار 
است كه با مشاركت بخش خصوصي هرگونه اقدام مقتضي را جهت 
تحقق توسعه گردشگري در روستا با رعایت ضوابط و مقررات مالي 

مندرج در آیین نامه مالي دهیاري ها )مصوب 1382( انجام دهد. 
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ش آماری

گزار

 پروژ ه هاي افتتاح شده دهیاري ها
در دهه فجر سال 1396

مقدمه
اجراي پروژه هاي عمراني و خدماتي روستاها یكي از مهمترین و 
اصلي ترین اقدامات نهاد دهیاري در امور كالبدي، عمران و آبادي 
روستاهاي كشور مي باشد. این فعالیت ها با هدف زمینه سازي براي 
توسعه و عمران روستاها، تامین عادالنه امكانات و هدایت فیزیكي 
به  كشور  در  روستایي  نقاط  محیطي  زیست  شرایط  بهبود  جهت 
انجام مي رسد. دهیاري به عنوان مدیر اجرایي روستا در این فرآیند 
نقش مهمي داشته و از زمان تأسیس این نهاد در روستاها شاهد 
از جمله  تغییرات گسترده و قابل توجهي در تمامي سطوح  ظهور 
وظایف  به  عنایت  با  ایم.  بوده  مختلف  عمراني  پروژه هاي  اجراي 
دهیاري ها  سازمان  و  تشكیالت  اساسنامه،  با  مطابق  دهیاري ها 
اجرایي  دستورالعمل  فصل هاي  وسر  وزیران  138۰هیأت  مصوب 
توزیع اعتبارات متمركز دهیاري هاي كشور و همچنین در راستاي 
و  عمراني  پروژه هاي  انجام  بر  مبني  دهیاري ها  محوله  وظایف 
خدماتي  و  عمراني  هاي  پروژه  از  گزارشي  روستاها،  در  خدماتي 
دهیاري هاي كشور كه همزمان با فرارسیدن دهه مبارک فجر سال 

1396 افتتاح شده است ارایه مي شود.
دهیاري هاي كشور  در  افتتاح  قابل  عمراني  پروژه هاي  تعداد كل 
ریال  میلیارد   6595 بر  بالغ  اعتباري  با  پروژه   6463 ایام  این  در 
مي باشد كه این پروژه ها به لحاظ نوع، شامل بهسازي معابر، احداث 
ساختمان دهیاري، بهداشت محیط و پسماند، ایمني و آتش نشاني، 
ساماندهي آرامستان، گلزار شهدا، اماكن ورزشي و فرهنگي، بوستان 
مربوط  پروژه ها  تعداد  بیشترین  مي باشد.  سبز  فضاي  و  روستایي 
پروژه ها  پروژه معادل 76 درصد كل  با 49۰5  معابر   بهسازي  به 

مي باشد كه گزارش تفصیلي آن به شرح زیر است:
1. بهسازي معابر

وفق بند 23 ماده 1۰ اساسنامه، تشكیالت و سازمان دهیاري  ها، 
كوچه ها،  خیابان ها،  ایجاد  زمینه  نمودن  فراهم  وظیفه  نهاد  این 
میدان ها، پارک ها، فضاهای سبز، ورزشی و آموزشی، مراكز تفریحی 
و همكاری  آن ها  اجرای  و  معابر  توسعه  و  آب  و مجاری  عمومی 
از  بر عهده دارد. بهسازي معابر  را  در زمینه طرح بهسازی روستا 
مهمترین اقدامات دهیاري ها مي باشد كه این پروژه ها طیف وسیعي 
پل،  احداث  هادي،  طرح  اجراي  مانند  مقیاس،  خرد  پروژه هاي  از 

آسفالت معابر، روشنایي معابر و ... را در بر مي گیرد. بیشترین حجم 
پروژه هاي افتتاحي دهیاري در دهه مبارک فجر مربوط به بهسازي 
معابر بوده كه با افتتاح 49۰5 پروژه در این قالب، حدود 76 درصد 
از كل پروژه ها را شامل مي شود. ضمنا استان كرمان با افتتاح 381 
پروژه بهسازي معابر بیشترین سهم را در بین دیگر استان ها به 

خود اختصاص داده است.
2. احداث و تكمیل ساختمان هاي اداري و ... )دهیاري 

و دفتر شوراي اسالمي و ...(
به منظور انجام كلیه امور مربوط به دهیاري و لزوم پاسخگویی و 
رسیدگی به امور اداري اهالی روستا از قبیل: صدور پروانه ساختمان، 
تائیدیه آن ها مبنی  افراد و  ساخت و ساز، صدور معرفی نامه برای 
براي  مناسب  محلي  به  نیاز  دهیاری   ،... و  روستا  در  سكونت  بر 
معموال  كه  اداری  ساختمان های  احداث  رو  این  از  دارد.  استقرار 
می باشد،   ... و  روستا  اسالمي  شوراي  و  دهیاری  ساختمان  شامل 
 296 تعداد  ایام  این  در  است.  دهیاري ها  عمراني  اولویت هاي  از 
با  رضوي  خراسان  استان  شده است.  تكمیل  و  احداث  ساختمان 
خود  به  را  ها  پروژه  نوع  این  از  بیشترین سهم  پروژه،   36 افتتاح 

اختصاص داده است.
3. بوستان هاي روستایي، پارك و  فضاي سبز

روحیه،  ایجاد  باعث  روستاها  در  سبز  فضاي  و  بوستان  وجود 
محیط هاي  در  بصري  جذابیت هاي  افزایش  و  نشاط  طراوت، 
اوقات  گذراندن  براي  مكاني  ایجاد  همچنین  مي شود.  روستایي 
فراغت ساكنین و مسافران و بازي كودكان از كاركردهاي دیگر این 
فضاها مي باشد. وفق بند هاي 1 و 23 ماده 1۰ اساسنامه، تشكیالت 
زمینه  نمودن  فراهم  به  موظف  دهیاران  دهیاري ها،  سازمان  و 
هاي الزم براي بهبود وضعیت زیست محیطي روستا و پارک ها و 
فضاهای سبز مي باشند كه از جمله این اقدامات مي توان به احداث 
بوستان هاي روستایي و فضاي سبز اشاره نمود. در دهه فجر سال 
1396، تعداد 421 پروژه در این قالب به بهره برداري رسید. شایان 
ذكر است استان سیستان و بلوچستان با افتتاح 72 پروژه در این 

مورد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده  است.
4. بهداشت محیط و پسماند

سازمان  و  تشكیالت  اساسنامه،   1۰ ماده   14 و   1 بندهاي  وفق 

 دفتر هماهنگی عمرانی خدمات روستايی
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نیز مفاد  بهبود وضع زیست محیطی روستا و  بر  دهیاري  ها مبني 
مندرج در قانون مدیریت پسماند، دهیاري ها ملزم به ارتقاء سطح 
زباله هاي روستا مي باشند. در  بهداشت و جمع آوري، حمل و دفع 
این قالب  ایام دهه مبارک فجر سال 1396 تعداد 175 پروژه در 
اجرا شده  كه استان كردستان با اجراي 116 پروژه بیشترین سهم 

پروژه ها را در بین سایر استان ها به خود اختصاص داده است.
5. ایمني و آتش نشاني

در راستاي نیازمندي نقاط روستایي به پوشش حمایتي و خدماتي 
و  انساني  و  طبیعي  بحران هاي  و  حوادث  با  مقابله  براي  مطمئن 
همچنین وفق بندهاي 3۰ و 39 ماده 1۰ اساسنامه، تشكیالت و 
سازمان دهیاري  ها با موضوع اتخاذ تدابیر الزم برای حفظ روستا از 
خطر سیل و حریق و سایر بالیاي طبیعي و غیر طبیعي، دهیاري ها 
موظف به ایجاد  زمینه هاي الزم جهت تأمین امكانات و تجهیزات 
ایمني و آتش نشاني در روستاها هستند. همچنین مستند به آئین 
نامه اجرایي ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه كشور، دهیاري به 
عنوان مركز مدیریت بحران روستا معرفي و وظایفي را در این راستا 
بر عهده دارد. در این ایام تعداد 22۰ پروژه در زمینه ایمني و آتش 
نشاني در روستاهاي كشور اجرا گردیده كه استان خراسان شمالي 
با اجراي 37 پروژه بیشترین تعداد پروژه ها را به خود اختصاص 

داده است.
6. اماکن ورزشي و فرهنگي

در راستاي ایجاد فضاهاي فرهنگي و ورزشي در روستاها و لزوم 
توجه به ارتقاء سالمت روحي و جسمي روستاییان و وفق بند 23 
با  همكاري  دهیاري ها،  سازمان  و  تشكیالت  اساسنامه،   1۰ ماده 
دستگاه هاي مرتبط در زمینه ایجاد فضاهاي فرهنگي و ورزشي در 
روستاها بر عهده دهیاري هاست كه این وظیفه شامل همكاري در 
احداث سالن های ورزشی، كتابخانه، خانه هاي قرآن و ... مي باشد. 
دهیاري ها  در  پروژه   126 تعداد  جاري  سال  فجر  مبارک  دهه  در 
افتتاح و به بهره برداري مي رسد كه استان خراسان رضوي با اجراي 
19 پروژه بیشترین سهم این نوع پروژه ها را به خود 

اختصاص داده اند.
7. اماكن مذهبي شامل احداث مسجد، خانه عالم و حسینیه و...:

ارتقاء  در راستاي وظیفه مندي نهاد دهیاري در زمینه سازي براي 
و  دیني  ارزش هاي  اعتالء  به ویژه  روستایي  جامعه  بینش  و  دانش 
و  فرهنگي  ابعاد  به  توجه  بر ضرورت  اعتقاد  با  و  فرهنگ مذهبي 
با همكاري سایر دستگاه هاي  روستایي، دهیاري  توسعه  اجتماعي 
مرتبط و نیز مشاركت اهالي روستا اقدام به احداث اماكن مذهبي 
و فرهنگ  اندیشه  ترویج  به منظور  در روستا مي نمایند. همچنین 
دیني و گسترش تعالیم دین مبین اسالم در روستاهاي كشور و در 
اعزام مبلغین  تبلیغات اسالمي جهت  با سازمان  راستاي همكاري 
مذهبي به روستاها، احداث ساختمان هاي خانه عالم نیز در برخي 

از روستاها انجام شده است. در این ایام تعداد 21 پروژه در قالب 
احداث و تكمیل اماكن مذهبي به بهره برداري مي رسد كه در بین 
استان ها نیز استان هرمزگان با افتتاح 6 پروژه بیشترین سهم را به 

خود اختصاص داده است.
8. گلزار شهدا

به منظور ارج نهادن به مقام شامخ و واالي شهداي هشت سال 
دفاع مقدس و زنده نگاه داشتن یاد و خاطره آن عزیزان و همچنین 
به استناد بند 13 ماده 1۰ اساسنامه، تشكیالت و سازمان دهیاري ها 
مبني بر همكاری با سازمان ها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیالت 
الزم برای ایفای وظایف آن ها، دهیاري ها با هماهنگي و همكاري 
روستاها  در  شهدا  گلزار  ساماندهي  و  احداث  به  اقدام  شهید  بنیاد 
مي نمایند. در ایام دهه مبارک فجر سال 96 تعداد 17 پروژه توسط 
دهیاري ها در این قالب اجرا و به بهره برداري رسید. استان زنجان با 
افتتاح 9 پروژه، بیشترین تعداد در ساماندهي گلزار شهدا را به خود 

اختصاص داده است.
9. ساماندهي آرامستان

     وفق بند 29 ماده 1۰ اساسنامه، تشكیالت و سازمان دهیاري ها 
تهیه وسایل  آرامستان و  ایجاد و ساماندهی غسالخانه و  بر  مبني 
وظیفه  دهیاري ها  آن ها،  امور  انتظام  در  مراقبت  و  اموات  حمل 
ساماندهي آرامستان در روستاها را بر عهده دارند. همچنین جهت 
بروز  از  جلوگیری  و  اموات  دفن  زمینه  در  بهداشتی  شرایط  ایجاد 
آلودگی های ناشی از آن، دهیاری ها پروژه هایي را در قالب احداث 
غسالخانه اجرا مي نمایند.  مكانیابی اصولی و بهداشتی غسالخانه 
و مكان گزینی صحیح از جمله اقدامات دهیاري ها در این خصوص 
مي باشد. تعداد 152 پروژه در ایام دهه مبارک فجر سال 96 افتتاح 

و به بهره برداري
 رسید. شایان ذكر است استان سیستان و بلوچستان با افتتاح 22 
پروژه، بیشترین تعداد در ساماندهي آرامستان را به خود اختصاص 

داده است.
10. سایر پروژه

در   96 سال  در  نیز  پروژه   13۰ تعداد  فوق  پروژه هاي  بر  عالوه 
روستاهاي كشور اجرا سده كه از جمله مي توان به احداث نانوایي، 

احداث كارگاه هاي تولیدي، حفر چاه  و ... اشاره نمود.
لحاظ  به  روستایي  نقاط  اینكه  به  توجه  با  كه  است  ذكر  شایان 
اقلیمي و منطقه اي داراي نیازهاي متفاوتي مي باشند، در  شرایط 
در  گوناگون  هاي  فراواني  شاهد  است  ممكن  مختلف  استان هاي 
فعالیت هاي عمراني و خدماتي   باشیم )نمودار شماره 1(. همچنین 
تعداد  و  زیاد  مساحت  واسطه  به  استان ها  از  برخي  است  ممكن 
دهیاري ها، در اجراي پروژه هاي عمراني و خدماتي فراواني بیشتري 
را به خود اختصاص داده باشند )نمودار شماره 2( و در استان هاي 

دیگر شرایط به این صورت نباشد.
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هماهنگي  مأخذ: دفتر 
خدمات  عمراني و 
سازمان   -روستايي

 1396 -هاي كشورها و دهياريشهرداري

 1396 فجر مبارک دهه در استان تفکیک به هادهیاری افتتاح فابل پروژه تعداد.1 شماره نمودار

هاپروژهتعداد  استان رديف شده )میلیون ريال(میزان اعتبار هزينه   
 483665 466 آذربايجان شرقی 1
 202735 301 آذربايجان غربی 2
 141393 265 اردبیل 3
 194540 94 اصفهان 4
 106941 44 البرز 5
 11475 33 ايالم 6
 131462 71 بوشهر 7
 453849 184 تهران  8
 238580 175 چهارمحال و بختیاری 9

 100212 223 خراسان جنوبی 10
 179343 115 خراسان رضوی 11
 84372 248 خراسان شمالی 12
 407572 277 خوزستان 13
 201405 263 زنجان 14
 63677 84 سمنان 15
 118255 245 سیستان و بلوچستان 16
 149187 122 فارس 17
 1038230 412 قزوين 18
 18040 29 قم 19
 198694 377 کردستان 20
 481218 457 کرمان 21
 111565 317 کرمانشاه 22
 16758 18 کهگیلويه و بويراحمد 23
 107418 156 گلستان 24
 93719 173 گیالن 25
 193229 295 لرستان 26
 276068 172 مازندران 27
 259717 199 مرکزی 28
 166528 140 هرمزگان 29
 248771 377 همدان 30
 117036 131 يزد 31

 6595654 6463 جمع

جدول شماره 1. تعداد پروژه های قابل افتتاح دهیاری ها به تفكیک استان در دهه مبارك فجر 1396

مأخذ: دفتر هماهنگي عمراني و خدمات روستایي- سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور- 1396
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 1396 -هاي كشوردهياريها و سازمان شهرداري -مأخذ: دفتر هماهنگي عمراني و خدمات روستايي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استانرديف
ساماندهی 

آرامستان
گلزارشهدا

اماکن 
ورزشی و 
فرهنگی

پارک و 

فضای سبز

احداث 
ساختمان 

)دهیاری و...(

بهسازی 

معابر

اماکن 
مذهبی)مسجد،
 خانه عالم و...(

 بهداشت 
محیط و 
پسماند

ايمنی و     

آتش نشانی

ساير 

پروژه ها
جمع کل پروژه ها

18148123682102320466آذربايجان شرقی1
2031642700150301آذربايجان غربی2
1001622300286265اردبیل3
322202240122094اصفهان4
10531219000444البرز5
0002030001033ايالم6
2076346102471بوشهر7
30122471310034184تهران8
500791530100175چهارمحال و بختیاری9
1218105156011137223خراسان جنوبی10
11191436411002115خراسان رضوی11
700101417700373248خراسان شمالی12
006872450722277خوزستان 13
59048206261013263زنجان14
2027960020284سمنان15
220372161280013245سیستان و بلوچستان16
1001416891100122فارس17
7044236702260412قزوين18
3030218001229قم19
10518620231161610377کردستان20
501726153810229457کرمان21
40228226501042317کرمانشاه22
1000016001018کهگیلويه و بويراحمد23
100631450010156گلستان 24
0061141401182173گیالن25
1003426900180295لرستان26
714923101001710172مازندران27
1300109144001310199مرکزی28
4063430576003140هرمزگان29
52411733130311377همدان30
603307800131131يزد31

152171264212964905211752201306463 جمع کل

جدول شماره 2. تعداد پروژه های قابل افتتاح دهیاری ها به تفكیک نوع پروژه در دهه مبارك فجر 1396

مأخذ: دفتر هماهنگي عمراني و خدمات روستایي- سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور- 1396
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مـعــرفی روســتــا

موقعیت و مشخصات عمومي روستا 
روستاي اصفهك از توابع دهستان دیهوک در بخش دیهوک شهرستان 
طبس است كه در امتداد جاده بین شهري طبس- دیهوک واقع شده است. 
فاصله این روستا تا مركز شهرستان )طبس( 35 كیلومتر و تا مركز دهستان 
و بخش )دیهوک( 4۰ كیلومتر است. ارتفاع روستا از سطح دریاهاي آزاد، 
1۰4۰ متر است. اقلیم گرم و خشك منطقه، تابستاني گرم و سوزان و 
زمستاني سرد و خشك را براي ساكنان روستا رقم زده است. هر چند 
كه قرار گرفتن روستا در مجاورت كوه باعث شده در تابستان به ویژه 
باشد. اصفهك،  از طبس  تا 6 درجه خنك تر  در شب ها، هوا حداقل 5 
غني ترین منابع آب منطقه را داراست. وجود خاک حاصل خیز و آب فراوان، 
این روستا را به قطب كشاورزي و باغداري منطقه مبدل كرده است. اگرچه 
دامداري نیز در سال هاي اخیر رونق فراواني در روستا یافته، اما محصول 
روستا  آمار سال 1395 جمعیت  نعناست. طبق  و  زعفران  روستا،  عمده 
763 نفر است ولي بر پایه آمار خانه بهداشت روستایي، جمعیت روستا 
بالغ بر 816 نفر مي باشد. مقایسه تطبیقي جمعیت روستا با آمار 5۰ سال 
اخیر، نشان دهنده رشد پایدار جمعیت ساكن روستاست. در تحلیل افزایش 
جمعیت سكونتگاه، با وجود بروز حوادث طبیعي نظیر زمین لرزه مخرب 
سال 135، مي توان به عوامل متعددي از جمله: بهبود وضعیت معیشتي، 
افزایش كیفیت خدمات بهداشتي و درماني و همچنین توسعه اقتصاد مبتني 

بر كشاورزي، باغداري و دامداري و ...  در آن اشاره كرد.
 

قدمت و تاریخ روستا 
اصالت نام روستا و دیگر روستاهاي منطقه نظیر ازمیغان، كریت، اسفندیار 
و نایبند وشهر دیهوک و نیز توجه به سابقه سكونت زرتشتیان و برگزاري 
جشن سده، نشان از تاریخ طوالني سكونت در روستا دارد. براساس ظرف 
از حضور  روستاست، مي توان  منقوش كه وقف مسجد  تاریخدار مسي 

قطعي روستا در دوره صفوي اطمینان داشت.
وجود پتانسیل هاي سرزمیني اعم از خاک مرغوب و حاصل خیز و آب 
فراوان جهت توسعه كشاورزي و باغداري، مهمترین عوامل شكل گیري 
هموار  دشتي  در  روستا  قرارگیري  است.  اصفهك  روستاي  اولیه  هسته 
در پایین دست كوهي مرتفع با سفره هاي زیرزمیني غني سبب شده تا 
قنات هاي حیات بخش، آب مورد نیاز ساكنان را در گذر زمان فراهم كنند. 
اگرچه در حال حاضر، قنات هاي روستا از آب بي بهره اند، اما با مراجعه به 
با اهالي كهنسال روستا مي توان چهار رشته  تصاویر هوایي و مصاحبه 
قنات با نام هاي پایو )پاي آب(، عمادیه، اسكندرآباد )سكندرآباد( و ده نو را 
شناسایي كرد. از طرف دیگر موقعیت استقرار روستا در مسیر ارتباطي یزد-  

طبس-  مشهد، عامل مهم دیگر در توسعه آتي در دوران اخیر بوده است.
هسته هاي سكونتگاهي روستا

بررسي تاریخ توسعه روستا نشان مي دهد؛ زمین لرزه شدید سال 1357 
به عنوان مهمترین عامل آسیب رسان به حیات روستا، موجب پایان زندگي 

مستمر روستا گردید. با تخریب بخشي از خانه هاي خشتي، ساكنان روستا، 
بافت را ترک كرده و در جوار روستاي اولیه، سكونتگاه جدیدي را پایه ریزي 
كردند. بر همین مبنا، با رشد و توسعه سكونتگاه جدید، بافت اولیه روستا 
كه در فرآیندي زمان مند و تاریخي به گونه اي ارگانیك توسعه یافته بود، 
متروكه شده و از حیات تهي گشته و فرآیند تخریب توسط عوامل طبیعي 
در آن شدت یافت. بنابراین در حال حاضر، مي توان سه هسته سكونتگاهي 

را در اصفهك شناسایي كرد:
• بافت تاریخي با ساختار خشتي و تركیبي از الگوهاي اصیل خانه اي دو 
صفه، چهارصفه و حیاط مركزي كه با مساحتي در حدود 3/7 هكتار در 

بخش شرقي مجموعه قرار گرفته است.
از پانل هاي  با استفاده  با طراحي شبكه اي  • سكونتگاه اسكان موقت 
چوبي و سازه فلزي كه در جریان بازسازي توسط بنیاد مسكن انقالب 
اسالمي به منظور اسكان موقت ساكنان روستا در حد فاصل هسته تاریخي 
و بافت جدید احداث شد. این بخش امروزه به عنوان انبار علوفه مورد 

استفاده قرار مي گیرد.
• بافت جدید روستا با طراحي شبكه اي و با استفاده از مصالح جدید )بتن 
و آهن( كه مساحتي در حدود 21 هكتار پس از انقالب و در پي زلزله سال 

1357 شكل گرفته است.
 

بافت تاریخي روستا
بافت تاریخي روستاي اصفهك، كه در بخش شرقي سكونتگاه امروزي 
قرار گرفته است، مجموعه اي از واحدهاي همسایگي است كه با ساختاري 
فشرده و درون گرا در كنار یكدیگر قرار گرفته اند. این واحدهاي مسكوني، 
بناهاي عمدتاً یك طبقه اي هستند كه چیدمان فضایي ساده اي در آنها 
لحاظ شده اند. ویژگي هاي اقلیمي منطقه، سبب شده تا بافت مسكوني، 
كاربست  با  از یك سو  امر  این  گیرد.  بخود  یكپارچه  و  ماهیتي فشرده 
واحدهاي مسكوني خردمقیاس و درهم تنیده و از سوي دیگر با شكل گیري 
كوچه هاي باریك و پیچ در پیچ ایجاد شده است. سكونتگاه، همه عناصر 
و اجزاي مورد انتظار از یك مجموعه زیستي را داراست. شبكه ارگانیك 

مرمت و بهسازي بافت تاریخي روستاي اصفهک 
نمونه اي از مشارکت پویاي جامعه محلي در راستاي توسعه بوم گردي 

 حسن قدياني 
کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ريزی روستايی
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معابر كه همچون شریان هاي حیاتي، دانه هاي مسكوني را به یكدیگر پیوند 
داده اند، در نقاط اتصال به گره هایي براي استقرار كاربري هاي عمومي 
مبدل شده اند. از همین رو، ابنیه عمومي روستا شامل مسجد، حسینیه ها، 

آب انبار و حمام زنانه و مردانه آن در این گره ها استقرار یافته اند.
بررسي خانه هاي مسكوني نشان مي دهد، اغلب خانه ها فاقد آبریزگاه هاي 
داخلي بوده و این مسئله در گذرگاه ها و در قالب فضاهاي عمومي پاسخ 
داده شده است. از همین رو، مي توان سرویس هاي بهداشتي را در قالب 
بناهاي عمومي و یا نیمه عمومي طبقه بندي نمود. انبار علوفه از دیگر 
فضاهاي اشتراكي ساكنان روستاست، بگونه اي كه مي توان در كوچه هاي 
به  مي توان  امر  این  دالیل  از  پرداخت.  انبارها  این  شناسایي  به  روستا، 
كوچك بودن واحدهاي مسكوني و عدم امكان فضایي جهت تعبیه انبار 

علوفه مورد نیاز دام ها در خانه هاي مسكوني اشاره كرد.
شناسایي الگوهاي تاریخي روستا

تالش در جهت شناسایي الگوي مسكن به عنوان مهمترین عامل در 
شكل دهي به بافت، نتایج جالب توجهي را به دنبال داشته است. این نتایج 
نشان از حضور سه الگوي مسكن در اصفهك دارد. خانه هاي دوصفه، 

چهارصفه و حیاط مركزي از جمله این الگوهاست.
الف- الگوي دو صفه )سراچه(: این الگو كه از رایج ترین نوع خانه هاي 
موجود در روستاست، ساختاري بسیار ساده و اصیل دارد. بهره گیري از 
فضایي كشیده با تهرنگ مستطیلي و سرپوشیده به عنوان مهمترین فضاي 
سكونتگاهي، وجه  بارز دو صفه هاست. این خانه ها كه در زبان محلي به 
سراچه معروفند، بناهایي با مساحتي در حدود 7۰ تا 11۰ متر مربع  هستند. 
الگوي استقرار فضایي در دوصفه ها بگونه اي است كه سردر ورودي عمدتًا 
از طریق راهرویي با طول حدودا 3 متر به اتاق اصلي مجموعه )دوصفه( 
مي رسد. الگوي این فضا، اتاق راست گوشه اي با ابعاد تقریبي 7*3 متر است 
و وجه ممیزه این ساختارها، آسمانه آنهاست. اگر ورودي به داخل دوصفه را 
در میان ضلع طولي در نظر گیریم، اتاق به دو بخش قابل تفكیك است. 
هر یك از دو بخش با پوششي از طاق آهنگ تیزه دار پوشیده شده اند و این 
در حالیست كه در میانه فضا، هورنو و نورگیري میاني قرار گرفته است. 
اگرچه اتاق دوصفه، مهمترین بخش فضاهاي مسكوني سراچه ها به شمار 
مي رود اما تنها فضاهاي زیستي مجموعه نیستند. بررسي نمونه هاي موجود 
در بافت نشان مي دهد كه بسته به ابعاد و مساحت زمین در دسترس، دو 
صفه ها، با حداقل یك و حداكثر 3 اتاق دیگر و از آن جمله مطبخ در 
ارتباطند. دیگر ویژگي جالب توجه سراچه ها، وجود اتاق مستقلي به نام 
اتاق میهمان در ساختار فضایي واحدهاي مسكوني است. راه دسترسي به 
این اتاق عموماً از طریق راهروي ورودي خانه است. قرارگیري این اتاق در 
نزدیك ترین مكان به سردر ورودي و تفكیك صورت گرفته در مكان یابي 
آن، با الگوي بخش بیروني در واحدهاي مسكوني فالت مركزي ایران 
قابل مقایسه است. همچنین بررسي ها نشان مي دهد در برخي از واحدهاي 
از  مسكوني در جهت افزایش آسایش محیطي و بهبود شرایط زیستي 
بادگیر نیز استفاده شده است. بادگیرهایي كه اغلب بصورت یكطرفه بوده 

و ارتفاع چنداني ندارند.
ب-الگوي چهار صفه: چهارصفه ها، اگرچه از الگوهاي اصیل موجود در 
سكونتگاه اصفهك به شمار مي روند، اما در قیاس با سراچه هاي دوصفه، 
از تعداد كمتري برخوردارند. ساختار فضایي همانند نمونه هاي موجود در 

زواره، از چهار ایوان تشكیل شده است كه بصورت رو در رو، حول فضایي 
میاني قرار گرفته اند. همچون دوصفه ها، چهارصفه ها نیز در آسمانه خود، 
هورنو و نورگیري میاني دارند. شایان ذكر است كه در جهت پاسخگویي 
شده  الحاق  میاني  چهارصفه  به  حجره هایي  و  اتاق ها  كاربران،  نیاز  به 
است. از این رو، فضاي میاني نقش فضاي واسط بخود گرفته و ارتباطات 
عناصر مختلف پالن را فراهم مي  كند. در تشابهي آشكار با ساختار فضایي 

دوصفه ها، اتاق میهمان، در نزدیكي سردر ورودي قرار دارد.
ج- الگوي حیاط دار: همچون اغلب سكونتگاه هاي مناطق گرم و خشك 
ایران، درون گرایي مهمترین پارادایم طراحي مسكن در اصفهك است. 
نتایج بررسي میداني نشان مي دهد؛ اغلب ساكنان متمول تر بافت كه امكان 
مالكیت ابعاد بزرگتر زمین را داشته اند، داراي خانه هایي از این نوع هستند. 
نمونه هاي  با  آن  مقایسه  و  حیاط دار  خانه هاي  مساحت  آماري  بررسي 
دوصفه و چهارصفه، ابعاد بزرگتر خانه هاي حیاط دار را تأیید مي كند. بر 
اساس نتایج بررسي آماري، بیش از 6۰ درصد خانه هاي حیاط دار، مساحتي 
میانگین مساحت  است كه  درحالي  این  و  دارند  مترمربع  از 2۰۰  بیش 
خانه هاي دو صفه، 1۰5 مترمربع و میانگین مساحت خانه هاي چهارصفه، 
حدود 13۰ مترمربع است. تحلیل نمونه هاي موجود، نشان دهنده وجود 
سه الگوي حیاط دار شامل حیاط دار ایواني )تك ایوان یا دوایوان(، دوصفه 

حیاط دار و حیاط دار بي شكل )آمورف( در روستاست.
آشكار  را  جالبي  بسیار  نكته  مسكوني  واحد هاي  احداث  تاریخ  بررسي 
مي سازد؛ بگونه اي كه مي توان گفت برخي از خانه هاي موجود تنها چند 
سال قبل از زلزله سال 1357 و با بهره گیري از الگوهاي اصیل معماري 
منطقه طراحي و ساخته شده اند. این بدین معني است كه زبان معماري 
ایران تا سال مذكور در این منطقه زنده بوده و زبان غالب معماري مردم 
منطقه بوده است. موضوعي كه بیش از پیش بر ماهیت پیوستگي معماري 

تاریخي ایران در مناطق حاشیه كویر تاكید مي نماید.
فرآیند مرمت و بازسازي بافت قدیمي روستا با مشارکت 

اهالي 
زلزله سال 1357،  از  از ساكنان، پس  نفر  از 8۰  بیش  با كشته شدن 
روستاي تاریخي كه براي سده ها محل سكونت بود، متروكه گشته و به 
تدریج خالي از سكنه شد، به گونه اي كه حدود 5 سال پس از زلزله، تقریبا 
نشاني از سكونت در روستا به چشم نمي خورد. در پي اقدامات بازسازي 
پس از حادثه كه بالفاصله پس از زلزله شروع شده بود، بازماندگان در 
خانه هایي كه جهت اسكان موقت احداث شده بود، مستقر شدند. به تدریج 
و با ساخت روستاي جایگزین، ساكنان به بخش نوساز كه عمدتاً واحدهایي 
حیاط دار بوده و با سبكي متفاوت از الگوي خانه هاي بومي ساخته مي شدند، 
نقل مكان كردند. با متروكه شدن بافت قدیمي روستا، فرآیند فرسایش و 
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تخریب آن كه در معرض عوامل طبیعي و انساني قرار داشت، شدت یافت، 
بگونه اي كه در بازه اي 35 ساله تأثیر فرسایش بر ابنیه خشتي روستا، به 

مراتب بیشتر از تخریب ناشي از زمین لرزه بود.
با گذر زمان و تغییر نسل ساكنان و فراموشي تدریجي آثار زلزله، ساختار 
منحصر بفرد معماري روستا از یك سو و منظر طبیعي جالب توجه بافت در 
كنار تمام خاطرات شیرین زندگي در روستا، از عواملي بود كه ایده بازگشت 
به روستاي تاریخي و مرمت آن را در ذهن جوانان روستا ایجاد كرد. با 
شكل گیري ایده اولیه بازگشت به روستا و بازسازي آن، مقدمات اولیه آن 
یعني نقشه برداري عمومي بافت، محله بندي و برداشت گذرها و پروفیل 
آنها با همت دهیاري و ساكنان روستا در خالل سال هاي 92-1391 انجام 

شد.
پارسي  فرامرز  مهندس  اتفاقي  بازدید  پي  در  و   1393 سال  اوایل  در 
كارشناس ارشد معماري و مدیر عامل مهندسان مشاور عمارت خورشید 
از بافت روستایي و آشنایي با اقدامات صورت گرفته در آن، آهنگ فرآیند 
مرمت و بازسازي روستا شدت گرفت. برنامه ریزي دقیق براي تسهیل 
فرآیند بازسازي، دعوت از گروه هاي علمي و فني و آموزش اولیه جوانان 
ساكن در روستا از نتایج این بازدید بود. در طول دو سال بعد، با حضور 
تیم هاي متخصص مشاور عمارت خورشید و بهره گیري از توان گروه هاي 
دانشجویي )دانشجویان كارشناسي ارشد مرمت دانشگاه آزاد یزد، تهران 
مركز و دانشجویان كارشناسي ارشد معماري داخلي دانشگاه تهران(، اسناد 
مطالعاتي روستا تهیه و تمام عناصر ارزشمند معماري آن شامل گذرها، 
مستندنگاري  و  برداشت  وحمام،  حسینیه  مسجد،  مسكوني،  خانه هاي 
گردید. نتیجه این اقدامات، ثبت ملي روستاي اصفهك به عنوان نخستین 
بافت روستایي ارزشمند استان خراسان جنوبي در فهرست میراث فرهنگي 

كشور در شهریورماه سال 1394 بود.
در خالل جلسات متعددي كه در دهیاري روستا و با حضور اهالي اصفهك 
انجام شد، طرح باز زنده سازي روستا در قالب مجموعه بوم گردي تصویب 
و مطالعات امكان سنجي پروژه جهت تضمین پایداري اجتماعي، اقتصادي 
و زیست محیطي روستا آغاز گردید. نتایج مثبت ارزیابي صورت گرفته، 
این فرصت را در اختیار مشاور قرار داد تا ضمن تهیه اسناد و نقشه هاي 
دانشجویان  به كمك  روستا  بهسازي  و  استحكام بخشي  طرح مرمت، 
را در حوزه سبك  ارزشمندي  معماري داخلي دانشگاه تهران، مطالعات 
زندگي ساكنان در پیش از زلزله 1357 صورت دهد كه نتایج آن در طرح 
معماري داخلي واحدهاي مسكوني تبلور یافت. با تأیید كاربري و مشخص 
شدن كانسپت طرح )احیاء روستا بر مبناي سبك زندگي پیش از زلزله( 
نقشه هاي طرح مرمت معماري، سازه و تأسیسات تكمیل و روند كارهاي 
اجرایي آغاز شد. در جهت كاهش هزینه هاي اجرایي و بهره گیري از توان 
فني جوانان روستایي كه خود مشتاق مشاركت در مرمت بودند، آموزش 
فني تعدادي از ساكنان توسط تیم فني مهندسان مشاور در خالل نخستین 
پروژه مرمت خانه مسكوني )خانه ساباط( آغاز گردید. نتیجه این اقدامات، 
فرآیند  در  روستا  و مشاركت ساكنان  روز مرمت  امكانات  از  بهره گیري 

بازسازي واحدهاي مسكوني، بناهاي عمومي و بهسازي جدار ه هاي روستا 
با رویكرد به اقامتگاه بوم گردي است.

تمایز ساختاري اقدامات بازسازي روستاي اصفهك با بسیاري دیگر از 
سكونتگاه هاي مشابه كشور، حضور فعال ساكنان در تمام مراحل پشتیباني 
و تامین مالي، فني و عملیاتي، ساخت و بازسازي و مستندنگاري و .... 
است. اگرچه جلب نظر روستاییان در مراحل اول اقدامات سخت مي نمود، 
اما با روند مناسب اقدامات بازسازي كه بصورت داوطلبانه و توسط جوانان 
تحصیل كرده روستا در خانه ساباط و دوصفه صورت گرفت، موفقیت 
مالي نسبي پروژه در شروع مهمان پذیري و نیز معرفي مناسب پروژه در 
مجامع داخلي و خارجي، سبب افزایش اعتماد ساكنان به سرمایه گذاري در 
تامین مالي اقدامات اجرایي و توسعه عملیات بازسازي شد. نتیجه این امر 
تزریق هرچه بیشتر سرمایه توسط ساكنان روستا و پیشبرد امور اجرایي به 
دست خود آنهاست؛ نمونه اي موفق از الگوي توسعه درون زا كه بي هیچ 
چشم داشتي از ارگان ها و نهادهاي دولتي و صرفاً با همیاري ساكنان در 

ایجاد صندوق تعاوني بازسازي روستا صورت پذیرفته است.
امروز، بیش از 15 نفر از جوانان روستا، در مراحل مرمت واحدهاي مسكوني 
آموزش دیده و اقدامات بازسازي را زیر نظر مرمت گران متخصص انجام 
مي دهند. تجدید بناي حمام و استفاده مجدد از آن در قالب مجموعه حمام 
سنتي و جكوزي، مرمت مسجد قدیمي و مقبره هاي خانوادگي مجاور آن، 
اقامتي  اولین مجموعه هاي  به عنوان  احیاء خانه ساباط و خانه دوصفه 
بومي منطقه، در كنار بازسازي بخش هایي از جداره هاي خشتي روستا تنها 
بخشي از اقداماتي است كه تاكنون صورت گرفته است .اقداماتي كه همه 
با همكاري و مشاركت اهالي روستا و به دست آنان صورت گرفته است. 
مرمتي كه هنوز در روستا ادامه دارد و به زودي تعدادي دیگر از خانه ها به 

همراه ساختمان حسینبه و حمام قدیمي تكمیل خواهد شد.
ایده ها و ویژگي هاي طرح مرمت و بازسازي بافت قدیمي

تخریب ساختار روستا در طي زمین لرزه ویران گر سال 1357 و متروكه 
شدن سكونتگاه در طول چهاردهه اخیر، هسته تاریخي روستاي اصفهك را 
به محوطه اي ارزشمند از منظر شناخت معماري تاریخي ایران مبدل كرده 
است. حضور الگوهاي منحصر بفرد دوصفه، چهارصفه و حیاط دار كه بیانگر 
تداوم زبان الگویي معماري منطقه تا پیش از زلزله است و ضرورت حفاظت 
از اصالت ساختاري روستا و منظر طبیعي و فرهنگي آن، از مهم ترین دالیل 

اجراي طرح بود.
از سوي دیگر، علیرغم توجه ساكنان بومي روستا و بخصوص جوانان 
تحصیل كرده روستا به مرمت، احیاء و باززند ه سازي سكونتگاه در قالب 
در  نیازمند  اجرایي  عملیات  انجام  گردشگري،  و  اقامتي  مجموعه اي 
نظرگرفتن مالحظات فرهنگي و اجتماعي توسعه گردشگري در منطقه، 
زیست  تاب آوري  به  توجه  و  گردشگري  اقتصاد  امكان سنجي  بررسي 
محیطي سكونتگاه و الزامات فني - ساختاري )كالبدي - سازه اي( بود 
كه توسط تیم طراحي ضمن تمركز مطالعات برشناخت كالبدي روستا و 
آشنایي با وجوه فرهنگي - اجتماعي ساكنان آن و نیز برگزاري جلسات 
متعدد تسهیل گیري، با هدف گذاري پروژه بر احیاء روستا در قالب مجموعه 
روستا  كالبدي  فضایي-  پتانسیل هاي  و  امكانات  بررسي  به  بوم گردي، 

پرداخته شد.
ایده اصلي پروژه، احیاء روستا ضمن حفاظت از ساختارهاي زلزله زده 
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خشتي، گلین و چینه اي آن بود. بر همین مبنا، با مشخص شدن حد تاب 
از كارآمدترین  تعدادي  بارگزاري كاركردي،  آوري زیست محیطي و حد 
الگوهاي مسكوني با رویكرد به عملكرد اقامتگاه بوم گردي، جهت بازسازي 
و  آواربرداري  روستا، ضمن  ابنیه  سایر  گردید  مقرر  و  انتخاب  مرمت  و 
زده(  زلزله  )ساختار  خود  موجود  وضعیت  در  اصیل،  خطوط  خواناسازي 
تثبیت گردند. در این میان، مشاركت مردان در عملیات ساخت و تجدید بنا 
و همیاري زنان روستا در آماده سازي تجهیزات داخلي شامل: اسباب خواب، 

فرش ها و گلیم ها، دوخت پرده ها و...حائز اهمیت مي باشد.
اقامتگاه بوم گردي و در جهت تأمین ایمني  با مشخص شدن بناهاي 
گردشگران، درجه معیني از ایمني جاني تعیین و طراحي سازه این ابنیه به 
منظور مقاوم سازي و ارتقاء رفتار ساز ه اي آن ها مدنظر مشاور قرار گرفت. 

ایده دیگر طراحي، احیاء سبك زندگي تاریخي ساكنان روستا به موازات 
احیاء كالبدي بود كه این مهم در قالب بررسي هاي میداني، مصاحبه و 
در  آن  از  بهره گیري  و  ساكنان  زیستي  ادوات  مستقیم  ثبت  و  مشاهده 
از  حداقلي  بهره گیري  آمد.  بدست  ها  خانه  داخلي  چیدمان  و  طراحي 
تكنولوژي هاي تأسیساتي و تكیه بر سیستم هاي تهویه طبیعي، كاهش 
تعمدي سیستم هاي الكتریكي شامل: برق رساني، نورپردازي و ... جهت 
ایجاد فضایي ویژه براي گردشگران و كاهش آلودگي هاي زیس  محیطي 
و نوري )براي رصد ستارگان در آسمان شب( و بهینه كردن مصرف آب، 

از دیگر ایده هاي اصلي طرح به شمار مي رود.
هدف از این امر، ایجاد فضایي متمایز از زندگي روزمره و تجربه زیستي 
متمایز از الگوي شهري براي گردشگران داخلي و خارجي است. موضوعي 
كه نتایج مثبت نظرسنجي صورت گرفته از میهمانان روستا، آن را تأیید 
مي  كند. بر اساس آنچه گفته شد، مهمترین ویژگي هاي پروژه مذكور را 

مي توان به اجمال چنین عنوان كرد:
و  مداخالتي  اقدام  هر  از  پیش  موجود  وضع  دقیق  مستندنگاري   •
و  مطالعات  روند  در  دانشجویي  محتلف  گروه هاي  توان  از  بهره گیري 

مستندنگاري پروژه
• ایجاد بستر مشاركت جامعه محلي و درگیر كردن اقشار مختلف بومي 
)زنان، مردان و كودكان( در پروژه جهت تضمین موفقیت طوالني مدت 

آن
از  بهره مندي  و  بومي  كار  نیروهاي  قالب  در  روستا  جوانان  آموزش   •

تجارب استادكاران محلي در روند بازسازي
• انجام مطالعات امكان سنجي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و زیست 
محیطي )براي نخستین بار در پروژه هاي بهسازي روستایي كشور( جهت 

تعیین حد بارگزاري كاربري با هدف تضمین توسعه پایدار
• تحقیق و پژوهش در شیوه هاي استحكام بخشي سازه هاي خشتي و 
در  تزریق  مشاور جهت  به سفارش  آهكي   - پایه رسي  گروت  ساخت 

دیوارها با هدف افزایش سطح ایمني جاني توسط گروه صنعتي
و گل  ویژگي هاي خاص خشت  بر  مبتني  دانش ساختماني  توسعه   •

)فیزیكي، زیست محیطي، سهولت اجرا، ارزان بودن، زیبایي شناسي و... (
• استفاده از مصالح معاصر )مش ژئوگرید، گچ اصالح شده و درعین حال 

متناسب با ساختارهاي خشتي موجود در روستا(
• حداقل مداخله در كالبد معماري ابنیه تاریخي

از  با بهره گیري  • كاهش قابل توجه هزینه هاي اجرایي پروژه مرمت 

نیروهاي محلي، ساخت خشت در محل پروژه )بوم آوردي مصالح پایه( و 
طراحي بهینه استحكام بخشي سازه اي

• احیاء سبك زندگي ساكنان و تداوم جریان حیات در روستاي متروكه 
شده شامل جشن ها، صنایع دستي و فعالیت هاي وابسته به كالبد تاریخي 

روستا
سرمایه گذاران  حمایت  جلب  و  روستا  در  اقتصادي  رونق  افزایش   •

اصفهكي غیرمقیم جهت سرمایه گذاري توسعه
• ثبت ملي روستاي اصفهك به عنوان نخستین روستاي تاریخي استان 

خراسان جنوبي
امروزه روستاي اصفهك، به عنوان یكي از بیشمار سكونتگاه هاي باارزش 
روستایي كشور، نمونه موفقي از بازسازي مشاركتي توسط نهادهاي مدني 
ارزیابي وضعیت  است. شناخت و مستندنگاري دقیق و ضعیت موجود، 
فیزیكي و آسیب شناسي ساختار روستا پیش از هر اقدام مداخالتي و انجام 
مطالعات امكان سنجي جهت كاهش تأثیرات منفي توسعه گردشگري در 
روستا، از جمله اقدامات توصیه شده منشورهاي بین المللي است كه در طي 

اقدامات مرمتي، صورت گرفته است.
از توانمندي جامعه میزبان و تشریك همكاري آن ها در   بهره گیري 
فرآیند اقدامات، پارامتر دیگر طرح حاضر است كه بنا بر توصیه نامه هاي 
اقدامات  نتیجه  داده است.  افزایش  را  بین المللي، ضریب موفقیت طرح 
مناظر  ذاتي  پتانسیل هاي  نشان مي دهد،  روستا  این  در  گرفته  صورت 
روستایي و تلفیق محیط طبیعي و انسا ن ساخت این مجموعه هاي زیستي 
در كنار گستره متنوعي از ارزش هاي تاریخي، فرهنگي، اجتماعي، منظري، 
محیطي و ... بستر مناسبي جهت توسعه پایدار سكونتگاه هاي روستایي 
قانوني و صیانت كالبدي  را فراهم ساخته است كه در صورت حمایت 
به  مي توان  حفاظتي،  مداخالت  علمي  اصول  از  صحیح  بهره  گیري  و 
تداوم حیات آن ها امیدوار بود. در این میان توجه به حد معقول بارگزاري 
عملكردي و پرهیز از افزایش تنش هاي اجتماعي، فرهنگي، زیست محیطي 
و اقتصادي و ...، ضمن جلب مشاركت هاي همگاني جامعه میزبان )كه 
از طریق فعالیت هاي تسهیل گري میسر است( عامل اساسي تضمین گر 

موفقیت هاي پروژه هاي مشابه خواهد بود.
امروزه، رویایي كه تعدادي از ساكنان باذوق و پرتالش روستاي اصفهك 
از  با مرمت و احیاء تعدادي  در سر مي پروراندند، به حقیقت پیوسته و 
بناها، ساماندهي گذرهاي كاهگلي و ایجاد اقامتگاه هاي بوم گردي در بافت 
تاریخي روستا، توسعه گردشگري در روستاي زیباي اصفهك رقم خورده 
باززنده سازي روستاي اصفهك در  پروژه طرح مرمت و  است. موفقیت 
شهرستان طبس، عاملي اساسي در جلب نظر ساكنان سایر روستاهاي 
داراي ظرفیت گردشگري این ناحیه از استان خراسان جنوبي همچون: 
باززنده سازي  و  مرمت  جهت  چهارگنبدان،  و  دیهوک،  كریت،  ازمیغان، 
به  رونق بخشي  منظور  به  ارزشمند،  بناهاي  دیگر  و  تاریخي  خانه هاي 
سبب  به  كه  موضوعي  است.  شده  اكوتوریسم  و  فرهنگي  گردشگري 
قرارگرفتن منطقه طبس در فهرست ژئوپارک هاي طبیعي یونسكو بیش از 

پیش بر اهمیت آن افزوده است. 
منابع:

روستاي  كالبدي  مرمت  مطالعاتي  )1397(، طرح  فرامرز  پارسي پور،   •
اصفهك، شركت مهندسان مشاور عمارت خورشید

• حسیني مقدم، حمیدرضا )1397(، دهیار روستاي اصفهك
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 مقدمه
در  كه  هستند  تعاوني ها  از  گونه اي  دهیاري ها،  تعاوني  شركت هاي 
از  ایران،  اسالمي  جمهوري  اقتصاد  تعاوني  بخش  قانون  چارچوب 
طریق مشاركت و عضویت نهادهاي عمومي غیر دولتي )دهیاري ها( 
در سطح بخش و یا شهرستان هاي كشور تشكیل شده اند. 21 زمینة 
با 5 هدف  متناسب  مذكور،  تعاوني هاي  براي  پیش بیني شده  فعالیت 
و  توانمندسازي  راستاي  در  و  بوده  اساسنامه مصوب  در  مندرج  اصلي 
مذكور،  زمینه هاي  تحقق  مي رود.  به شمار  دهیاري ها  توان  هم افزایي 
بسترهاي الزم را براي ایجاد درآمد پایدار و توسعه مدیریت روستایي 
فراهم مي نمایند. تعاوني دهیاري ها از ابتداي تأسیس كه به طور رسمي 
مربوط به سال 1386 است، منشأ خدمات قابل توجهي در سطح روستاها 
مهمترین  از  روستاها  در سطح  عمراني  پروژه هاي  اجراي  است.  شده 
است.  بوده  تعاوني هاي مذكور طي سنوات گذشته  فعالیت  زمینه هاي 
همچنین مهمترین زمینه هاي عمراني و خدماتي تعاوني  دهیاري ها در 

روستاها را مي توان در موارد زیر خالصه نمود:
و  شیب بندي  زیرسازي،  دهیاري ها:  پروژه هاي  اجراي   -1
روستایي،  تأسیسات  و  پل، ساختمان  احداث  روستایي،  معابر  بهسازي 

بوستان روستایي و ...
پسماند  دفع  و  جمع آوري  در  دهیاري ها  به  کمک   -2
تعاوني  اختیار  در  خدماتي  ماشین آالت  از  بهره گیري  با  روستاها: 
دهیاري ها، كاهش هزینه هاي جاري و ساماندهي نیروي انساني بخش 

خدماتي و انجام هماهنگي هاي الزم براي دفع و دفن بهداشتي زباله ها.
3- تأمین مواد و مصالح مورد نیاز دهیاري ها: از طریق احداث 

واحدها و كارگاه هاي تولیدي احجام بتني و شن و ماسه.
4- سرمایه گذاري و جلب مشارکت اقتصادي: از طریق تجمیع 
سرمایه هاي ُخرد دهیاري ها و اجراي طرح هاي اقتصادي همچون: خرید 
و احداث كارخانه آسفالت، فرآوري و بسته بندي محصوالت كشاورزي 
)زیتون و ...( ، مرمت، بازسازي و بهره برداري از حمام هاي قدیمي روستا، 

كاروانسراها و سایر اماكن غیرقابل استفاده و تغییر كاربري آن ها.  
  اجراي پروژه هاي عمراني

مهمترین  از  روستا،  خدماتي  و  عمراني  نیازهاي  شناسایي  و  بررسي 
با  مذكور  نهادهاي  راستا،  این  در  مي رود.  به شمار  دهیاري   وظایف 
تعریف، تأمین منابع مالي و اجراي پروژه هاي موردنیاز، نسبت به رفع 
بدیهي  مي نمایند.   اقدام  روستا  در سطح  موجود  و مشكالت  كمبودها 
است با توجه به محدودیت منابع مالي و اعتباري و كمبود نیروي انساني 
فني و متخصص در روستا، اجراي پروژه هاي مصوب توسط بسیاري از 
دهیاري ها به تنهایي دشوار بوده و نهاد مذكور را با مشكالت اجرایي 
گوناگوني روبرو مي سازد. ازاین رو تعاوني دهیاري ها به  عنوان تشكل هاي 
حقوقي مرتبط با دهیاري ها و همیار نهادهاي مذكور، در چارچوب قوانین 
و مقررات مربوط مي توانند نقش مؤثري در اجراي پروژه هاي دهیاري 
و افزایش سطح عمراني روستاها ایفا نمایند. به عبارت دیگر تعاوني ها 
بخشي از وظایف قانوني و محولة دهیاري ها را كه به تنهایي قادر به 
یا تشكل ها  نهاد  نیازمند كمك سایر  نبودند و  انجام آن 

هستند را عهده دار شدند. 
بدیهي است كه اجراي پروژه ها در سطح روستا مستلزم 
و  فنی  و  متخصص  انسانی  نیروی  داشتن  اختیار  در 
همچنین امكانات و تجهیزات اجرایی الزم است. ازاین رو 
نیروي  و  مالي  منابع  كمبود  و  محدودیت ها  به  توجه  با 
انجام پروژه ها،  از دهیاری در جهت  برای برخي  انساني 
ماشین آالت  تجمیع  با  دهیاری ها  تعاونی  شركت های 
دهیاری ها و استفاده از نیروهای فنی الزم، دهیاری ها را 
در اجرای پروژه های عمرانی یاری می رسانند. همچنین 
در بسیاري از موارد، پروژه های اجرا شده توسط تعاونی ها 
در روستاها، موجب كاهش زمان اجرای پروژه و كاهش 
هزینه های اجرایی مي شود و همچنین زمینة بهره گیري از 
نیروهای بومی را فراهم و در نتیجه كمك قابل توجهي 
به اقتصاد و اشتغال روستا مي نماید. باید اضافه نمود كه از 

دیگر جنبه هاي اجرایي پروژه ها 
و  بومی  نیروهای  ظرفیت  از  بهره گیري  با  روستاها  در 
و  مردمي  مشاركت  سطح  افزایش  روستا،  متخصصین 

پروژه هاي عمراني دهیاري ها و تعاوني دهیاري ها 

با تعاونی ها

  سید سیامک جاهد
کارشناس ارشد کشاورزی
  زهرا رفیعی
کارشناس ارشد مديريت توسعه روستايي
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كمك به اقتصاد روستا است. 
با توجه به استقرار و فعالیت تعاوني دهیاري ها در سطح روستاها و حضور 
دائم و مستمر مدیران و اعضاي تعاوني هاي مذكور در سطح این مناطق، 
به  دهیاري ها  پروژه هاي  واگذاري  در  اگر  كه  مي رسد  نظر  به  منطقي 
تعاوني هاي موصوف مواردي همچون: رعایت چارچوب قوانین و مقررات 
مربوط و صرفه و صالح دهیاري و همچنین ارزیابي توان فني و اجرایي 
شركت مذكور مدنظر قرار گیرد، پروژه به لحاظ كیفیت، زمان و هزینه 
اجرایي از وضعیت مناسبي برخوردار خواهد بود. از سوي دیگر باید اشاره 
نمود كه توان دانش فني، نیروي ماهر و متخصص و امكانات و تجهیزات 
مورد نیاز از مهمترین شرایط و الزامات تعاوني ها براي ورود به اجراي 
پروژه هاي دهیاري هاست. بر این اساس اهم موارد قابل توجه در این 
زمینه با در نظر گرفتن قوانین و مقررات مربوط در قالب ابالغیه شماره 
5167 مورخ 1395/2/15 با عنوان »ضوابط واگذاري پروژه هاي 
عمراني و خدماتي دهیاري ها به شرکت تعاوني دهیاري ها« 
از سوي سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي كشور به استانداري ها ارسال 

شد.
ضوابط  ابالغ  و  تهیه  در  نظر  مورد  مقررات  و  قوانین  مهمترین  از 
مذكور مي توان به مواردي همچون: آیین نامة مالي دهیاري ها )مصوب 
و   1383/11/۰3 )مصوب  مناقصات  برگزاري  قانون   ،)1382/۰5/19
اصالحات بعدي(، بخشنامة بودجة سنواتي دهیاري ها، راهنماي دهیاران 
سازمان   1384 سال  )ابالغیة  خدماتي  و  عمراني  قراردادهاي  عقد  در 
بخشنامه هاي  و  دستورالعمل ها   كشور(،  دهیاري هاي  و  شهرداري ها 
و  كشور(  دهیاري هاي  و  شهرداري ها  )سازمان  كشور  وزارت  ابالغي 
نمود.  اشاره  معامالت   وزیران در خصوص نصاب  تصویب نامة هیئت 

ضوابط صدرالذكر مشتمل بر چهار محور كلي زیر مي باشد:
الف- ضوابط قبل از انعقاد قرارداد

ب- ضوابط حین اجراي قرارداد
ج- ضوابط بعد از خاتمه قرارداد

د- نظارت و رسیدگي به اختالفات 

باتوجه به موارد صدرالذكر و به منظور رعایت قوانین و مقررات مربوط 
در زمینة مالحظات قانوني و اجرایي واگذاري و اجراي پروژه ها موارد زیر 

مورد تأكید مي باشد:  
1- واگذاري پروژه هاي دهیاري ها با شركت هاي تعاوني دهیاري ها و 
همچنین پیمانكاران حقیقي و حقوقي باید در چارچوب قوانین و مقررات 

مربوط و رعایت مفاد آیین نامه مالي دهیاري ها صورت پذیرد.
2- شركت تعاوني دهیاري باید شرایط الزم همچون: داشتن توان فني 
و اجرایي و تجهیزات الزم، كادر مجرب و نیروي انساني متخصص و 

منابع مالي براي انجام پروژه هاي دهیاري را داشته باشد.
3- نظارت فني توسط ناظرین فني )تعاوني، دهیاري، بخشداري و ...( 
از آغاز مراحل واگذاري تا تحویل پروژه و تطبیق كیفیت و فرآیند اجرا با 

مفاد قرارداد انجام كار ضرورت دارد. 
4- واگذاري كل مراحل اجراي پروژه از سوي تعاوني به پیمانكار دیگر 

امكان پذیر نمي باشد.
مربوط  مقررات  و  قوانین  چارچوب  در  پروژه  انجام  قرارداد  انعقاد   -5

في مابین دهیاري و شركت تعاوني دهیاري ها ضرورت دارد. 
ج- نمونه هایي از تعاوني دهیاري ها

در سال هاي گذشته بسیاري از پروژه  هاي دهیاري ها در سطح روستاها 
عملیات  به حجم  توجه  با  است.  انجام شده  دهیاري ها  تعاوني  توسط 
بخش  دهیاري هاي  تعاوني  آن ها،  اجرایي  هزینه هاي  و  شده  انجام 
مركزي اصفهان، بخش مركزي رفسنجان، بخش مركزي رشت، بخش 
مركزي تبریز و بخش مركزي مراغه به طور نمونه از فعال ترین تعاوني ها 
به شمار مي روند. مهمترین محورهاي فعالیت عمراني آن ها در موارد زیر 

خالصه مي شود:
احداث ساختمان دهیاري، زیرسازي، شن ریزي، جدول گذاري، اجراي 
سرعت گیر ایمني و اصالح معابر روستایي، احداث ساختمان فرهنگي و 
ورزشي، احداث پارک كودک، احداث ساختمان درمانگاه، احداث میدان و 

اجراي آب نما در روستا و احداث پل.
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ش تصویری
گزار
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تـجــربه جهــانی

بناهای سنتی و بومی هر منطقه با توجه به ابعاد زمانه خود منطبق بر 
پایداری ساخته شده اند. یعنی در طول زمان تاب آورده و  رویكردهای 
بازتاب  معماری  كه  بپذیریم  اگر  بنابراین  داده اند.  ادامه  خود  زندگی  به 
كالبدی زندگی بشر است، معماری امروز و فردای ما نمی تواند بی رابطه 
با معماری گذشته باشد. در گذشته روش شهرسازی و معماری سنتی 
وجود داشت كه به نظر می رسد با خواص معماری اكولوژیك منطبق بوده 
است. گذشتگان ما سعی می  كردند تا ارتباط خود را با طبیعت حفظ كنند؛ 
این مسئله در مسكن سنتی نیز نمود داشته است. همه این سبك ها زاییده 
ارتباط منطقی انسان با محیط پیرامون و در زمانه خود بوده اند. رابطه 
جغرافیا، طبیعت و اقلیم، معیشت و مصالح بومی در معماری سنتی به 
وضوح قابل دریافت است. خاک در اقلیم و مناطق مختلف، با شیوه هاي 

متنوع معماري به عنوان مصالح بومي سابقه طوالني دارد. 
معماران بزرگي همچون حسن فتحي در عصر اخیر، نگرش هاي جدیدي 
را نسبت به خاک پدید آورده و ضمن پاسخ به مشكالت سازه اي، استفاده 
یك  شاعر،  یك  فتحي  حسن  كرده اند.  پیشنهاد  جهانیان  به  را  آن  از 
مردم شناس و یك سازنده بنا است كه كار او با الهام گیري از دیگران 
شكل مي    گیرد. وي فقط طراح نیست؛ اندیشه او بیش از هرچیز متوجه 
انسان ها، حركات و رؤیاهاي آن هاست. وي با ورود به عرصه طراحي و 
ساخت، در طراحي پروژه دهكده »الصحفیین«، واقع در سواحل شمال 
مصر، از گل بهره گرفت و بدین ترتیب نام اولین مهندس معمار در كار 

گل را از آن خود كرد و به گل كار دیگري بخشید.
او در سال 19۰۰ در اسكندریه و در خانواده ای ثروتمند با پیشة زمین داری 
به دنیا آمد. بعد از اتمام تحصیالت خود در دانشكده ی هنرهای زیبای 
قاهره در سال 1926 میالدی، فعالیت حرفه ای خود را در همان شهر آغاز 
كرد. اولین پروژه  حرفه ای او طراحی و احداث مدرسه ای خصوصی در 
سال 1927 به سبك معماری مدرن بود، اما همراهی با سبك جهانی و 
رایج زمان دیری نپایید و فتحی مسیر حرفه ای خود را به سمت معماری 

بومی با توجه به الگوهای معماری مصر تغییر داد.
حسن فتحي نقش و حق انسان را با دادن جایگاه ویژه به خانه اي كه 
مانند آیینه هویت ساكنانش را منعكس مي  كند و آرامش را براي آن ها 
قوانین  مجموعه  او  نظر  از  معماري  بازگرداند.  وي  به  مي سازد،  فراهم 
ساخت و ساز نیست، بلكه وسیله اي براي بیان ارزش هاي تمدني و جزئي 

از وجدان ملي بوده و نیز مانعي براي جلوگیري از نابودي هویت بومي 
توسط دستگاه هاي غربي و نمونه هاي وارداتي تقلیدي مي باشد. به اعتقاد 
او، خانه همان مكان، تمدن و بهشت برین است. خانه اولین خشت یا 
جزء همان چیزي است كه ما آن را وطن مي نامیم. بنابراین باید بین بناي 
ساختمان و مجموعه اي كه در آن زندگي مي كند و ملت نامیده مي شود 

هماهنگي و تناسب وجود داشته باشد.
است  آمده  بوجود  ساز  و  ساخت  امر  در  كه  را  بي شماري  موانع  او 
نمي پسندد؛ زیرا معتقد است آنان كه این موانع را بوجود آورده اند، همان 
كساني هستند كه با او و همنوعانش تفاوت بنیادي داشته اند. حسن فتحی 
اولین معمار مصری قرن بیستم است كه نه تنها ایدئولوژی معماری غرب 
را وارد نكرد بلكه برخالف آن ایدئولوژی خود را صادر كرد. او بعد از كشف 
دوباره میراث شگفت انگیز مصر، آن را به جهان معرفی كرد و رشته های 

معماری سنتی مصر را به هم بافت تا معماری جدیدی را ایجاد كند.
شده  فراموش  و  بومی  ساختما ن سازی  شیوه های  تا  بود  تالش  در  او 
منطقه  هر  معماری  كه  بود  معتقد  او  كند.  احیا  را  روستایی  مناطق  در 
مخصوص مردم خود آنجا است و این معماری با توجه به اقلیم، فرهنگ 
و مصالح طبیعی آن مكان متمایز می شود. فتحی معتقد بود كه معماری 
به شیوة مدرن مستلزم وقت و هزینه زیادی است كه اكثریت مردم و به 
خصوص روستانشینان، توان پرداخت چنین هزینه هایی را ندارند. او اصول 
معماری خود را  »كمك به ابتكارات محلی« نام گذاری كرد. این اصول 
مبتنی بر ارزان و در دسترس بودن مصالح ساخت خانه برای روستاییان 
است. وی با شعار »خودتان خانه تان را بسازید« مشاركت مردم را در نقش 
عاملی تعیین كننده در ساخت خانه مطرح می  كند. او این اصول را در پروژه 
بازسازي قرنه جدید واقع در شرق رود نیل اعمال نمود و طي سه مرحله 
ساخت بین سال هاي 1945 تا 1948 م، پروژه قرنه جدید را مانند یكي از 
زیباترین مجتمع هاي عمراني روستایي امروز جهان عرب به اتمام رسانید. 
در واقع این پروژه بیشتر از آن كه یك هدف باشد، نمونه اي از برنامه 
ملي تحول معماري روستایي وي بود. تحولي كه از طریق به كارگیري 
گرفت.  انجام  معاصر  سازماني  مهارت هاي  و  اصیل  طراحي  شیوه هاي 
سپس به شناسایي واقعیت هاي اقتصادي و اجتماعي روستا پرداخت و 
با بررسي جامعه روستایي، آداب و رسوم، فعالیت ها و شرایط معیشتي 

احیاگر معماري بومي؛ از دیار اهرام ثالثه
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موجود در آن كار را آغاز نمود. این امر باعث گردید تا روستا متناسب با 
نیازهاي ساكنین ساخته شده و بافت واحدهاي مسكوني در اطراف میدان 
مركزي اصلي و مسجد جامع و بازار عمومي متمركز شده است  و شامل 
كاروانسرا، مدرسه حرفه آموزي، تماشاخانه، مدارس آموزشي، آمفي تئاتر، 
چاه آب، مكاني براي شستشوي عمومي و آب دادن حیوانات و دریاچه 
مصنوعي بوده و هر منزل مجهز به سیستم تهویه و همچنین پنجره ها 
و دیوارهاي مشبك است. همچنین به گنبدهاي سنتي و برج هایي براي 
نشستن كبوترها و پرندگان مزین شده و با این كار روستا را بر اساس 
با  نیازهاي واقعي روزانه منطبق  بر اساس  شكل هاي سنتي معمول و 
از  آن  در ساخت  كه  است  كرده  مادي طراحي  و  عاطفي  گرایش هاي 
مصالح موجود در محیط طبیعي بومي از جمله گل و خشت هاي بزرگ، 
است.  نموده  استفاده  پیش،  سال  هزاران  روش  همان  به  شده  ساخته 
همچنین تالش كرده است صنایع ملي سنتي را كه در تزئیین خانه هاي 
آموزشي  كارگاه هاي  حتي  وي  نماید.  احیاء  است،  رفته  كار  به  روستا 
ساخت خانه با استفاده از خشت را نیز برپا نمود و چگونگي ساخت و 

ساز را آموزش داد. از اینجا بود كه 
بازسازي  و  مرمت  در  وي  روش 
معمار«  مهندس  بدون  »معماري 

نام گرفت.
یكي دیگر از مهم ترین پروژه هاي  
طرح  بومي،  معماري  احیاگر  این 
سال  در  جدید  گورنای  روستای 
نزدیكی  در  این طرح  بود.   1945
شهر تاریخی لوكسور، برای 9۰۰ 
با  او  بود.  شده  طراحی  خانوار 
جمله  از  طبیعی  عوامل  بررسی 
آب های  آفتاب،  تابش  جهت 
جهت  و  سبز  فضای  سطحی، 
قرارگیری  موقعیت  باد،  وزش 
كرد.  تعیین  را  روستا  خانه های 
این طرح و بعدها طرح دهكده ی 

پروژه های   ،1964 سال  در  باریز 
نرسیدند.  اتمام  به  و  نبودند  موفقی 
فتحی در كتاب »معماری برای فقرا« 
بودن  ناموفق  در  را  مختلفی  عوامل 
عدم  كه  می كند  مطرح  طرح ها  این 
استقبال و حمایت مردم و دولت، جزء 
مهم ترین این عوامل هستند. منتقدین 
برای  »او  كه  می نویسند  فتحی 
ثروتمندان  برای  و  می نوشت  فقرا 
می ساخت«؛ چنین تناقضی در زندگی 
در  متعهدانه  كه  معماری  حرفه ای 
بهبود  برای  راه حلی  جست و جوی 
معیشت مردم كم درآمد بود، به روشنی 
بیانگر مخالف بودن جهت اندیشه های 

وی با مسیر اندیشه های سیاسی و اقتصادی غالب در روزگارش بود. 
پروژه ی   15۰ بیش  از  خود،  حرفه ای  زندگی  طول  در  فتحی  حسن 
معماری طراحی كرد: از خانه های ساده در دل كویر گرفته تا طرح های 
گسترده با ایستگاه های پلیس، آتش نشانی، مسجد، مراكز درمانی و سایر 
خدمات اجتماعی. طرح های گسترده ای كه به اتمام نرسیدند. وي موفق 
به كسب جوایز و مدال هاي بیشماري چون: مدال طالي ایالت متحده 
و جایزه شناخت براي نقش ساختمان سازي براي رفاه مستمندان، مدال 
طال از سوي فدراسیون جهاني معماري، نام بهترین معمار در سال 1977، 
انتخاب وي به عنوان بهترین معمار در خاورمیانه براي ساخت روستاي 
الگورنا توسط مؤسسه خیریه آقاخان و سر انجام دریافت شش دكتري 
وكنفرانس هاي  شد.سمینارها  جهان  بزرگ  دانشكده هاي  از  افتخاري 
تكنیك  از  تا  مي شود  نگهداري  جهان  در  ایشان  ایرادات  از  بیشماري 
استفاده گردد. تجربه هاي شخصي  بي همتایشان در معماري همچنان 
وي را مي توان در كتاب معماري براي مسكینان مطالعه نمود. این كتاب 
پیچیده  با سیاست هاي  درگیري هایش  و  فرآیند  تفكرات وي،  جزئیات 
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دهكده باریز 

مسجد گورناي جدید

وتئوري هایش در وراي این فرم هاي ظاهري ر ا نشان مي دهد.
عام  منافع  جهت  در  كه  رؤیاهایی  خیل  همانند  فتحی  رؤیاهای  اگرچه 
هستند ناتمام باقی ماندند، اما اندیشه ها و رؤیاهایش، به عنوان منبع الهامی 

برای آینده گان و معماران بوم گرا، همواره راه گشا خواهد بود.
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اخــــبـــــار

معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها 
خبر  این  اعالم  با  كشور  دهیاری های  و 
استخدامی  آیین نامه  مفاد  اجرای  در  افزود: 
هیأت  )مصوب1383  كشور  دهیاری های 
مورخ   2364 شماره  بخشنامه  و  وزیران( 
1397/۰1/23 وزیر محترم تعاون، كار و رفاه 
و  حقوق  تعیین  نحوه  دستورالعمل  اجتماعی، 
مزایای دهیاران در سال جاری از سوی رئیس 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور به 

استانداری های سراسر كشور ابالغ شد.
داشت:  اظهار  جندقیان  سعید رضا  دكتر 
نحوه  به  انتظام بخشی  و  ساماندهی  به منظور 
محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای دهیاران 
)اعم از تمام وقت و پاره وقت( و ایجاد وحدت 
رویه در این خصوص، دستورالعمل نحوه تعیین 
دو  و  ماده   2۰ در  دهیاران  مزایای  و  حقوق 
ابالغ  تبصره به استانداری های سراسر كشور 

شده است.
وی افزود: بر اساس ماده یك این دستورالعمل، 
حقوق مبنای دهیاران برای دهیاری های درجه 
حداقل  میزان  به  به كارگیری  بدو  در   6 تا   1
مزد مصوب شورای عالی كار در هر سال تعیین 
می شود كه این رقم، برای دهیاران تمام وقت، 
در سال جاری روزانه به میزان 37۰423ریال 
)سی صد و هفتاد هزار و چهار صد و بیست و 
صورتی كه  در  و  است  شده  تعیین  ریال(  سه 
یك سال از خدمت دهیار گذشته  باشد، روزانه 

یك پایه به مبلغ فوق الذكر اضافه خواهد شد.
سال  در  كه  خوبی  اتفاق  از  همچنین  وی 
تجربی  به سوابق  نهادن  ارج  به منظور  جاری 
دهیارانی كه بیش از دو سال از سابقه فعالیت 
و  داد  خبر  می  گذرد  دهیار  سمت  در  آن ها 
اظهار داشت: دهیاران عزیز )با سابقه بیش از 
دو سال(، عالوه بر یك حقوق پایه، به ازای 
هر سال سابقه خدمت در دهیاری، از افزایش 
سنواتی معادل دو درصد )2% حقوق مبنای 

سال جاری برخوردار خواهند شد.
در  را  كار  شورای عالی  مصوبات  جندقیان، 
زمینه میزان كمك هزینه عایله مندی و كمك 

هزینه اقالم مصرفی خانوار مالک عمل برای 
پرداخت به دهیاری ها دانست و تصریح كرد: 
بخشنامه  اساس  بر  نیز  هزینه مسكن  كمك 

ابالغی قابل پرداخت می باشد.
كشور  دهیاران  كلیه  به  افزود:  وی 
فوق العاده ای تحت عنوان »فوق العاده شغل« 
تعلق  دهیاران  تحصیلی  مدارک  اساس  بر 
دهیاران  مورد  در  رقم  این  كه  گرفت  خواهد 
درصد   5 میزان  به  دیپلم  فوق  تحصیالت  با 
 1۰ لیسانس  مدرک  با  دهیاران  مبنا،  حقوق 
درصد و در مورد دهیاران با مدرک تحصیلی 
درصد   15 میزان  به  باالتر،  و  لیسانس  فوق 
حقوق مبنا خواهد بود و همچنین فوق العاده ای 
بر اساس درجه دهیاری ، تحت عنوان »مزایای 
این رقم در  سرپرستی« پرداخت می شود كه 
دهیاری های با درجه یك و دو به میزان 1۰ 
درصد حقوق مبنا، در دهیاری های درجه سه 
و چهار2۰ درصد و در دهیاری های درجه پنج 
و شش به میزان 3۰ درصد حقوق مبنا تعیین 

شده است.
معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های كشور در ادامه با اشاره به ماده 
)11( دستورالعمل نحوه تعیین حقوق و مزایای 
شاخص های  حسب  نمود:  تشریح  دهیاران، 
كارآیی، به دهیاران واجد شرایط فوق العاده ای 
متناسب  كار آیی«  »فوق العاده  عنوان  تحت 
بهره وری  و  كارآیی  میزان  دهیاری،  درآمد  با 
دهیاری  عمرانی  عملیات  اجرای  و  دهیار 

پرداخت خواهد شد.
این  در  كه  شاخص هایی  افزود:  جندقیان 
كارآیی  فوق العاده  پرداخت  برای  دستورالعمل 
پیش بینی شده، ارزیابی عملكرد دهیاری ها و 
چنانچه  می باشد.  عمرانی  عملیات  پیشرفت 
در  مندرج  شاخص های  اساس  بر  دهیاری 
)ابالغی  ارزیابی عملكرد دهیاری ها  نظامنامه 
و  بازرسی  عملكرد،  ارزیابی  دفتر  سوی  از 
شهرداری ها  سازمان  شكایات  به  پاسخگویی 
از   %1۰ جزء  كشور(،  دهیاری های  و 
امتیاز  باالترین  حایز  كه  استان  دهیاری های 

شده اند، باشد با اخذ تأییدیة دفتر امور روستایی 
و شوراهای استانداری ذی ربط، دهیار مربوطه 
از فوق العاده كارآیی، به میزان حداكثر %1۰ 
سالیانه  صورت  به  كه  ماهیانه  مبنای  حقوق 
قابل پرداخت  پایان سال مالی  محاسبه و در 

می باشد، برخوردار خواهد شد.
 وی در ادامه ضمن اشاره به تغییرات صورت 
به  عمران  فوق العاده  پرداخت  جهت  گرفته 
در  عمرانی  عملیات  چنانچه  افزود:  دهیاران 
در  دهیار  خدمت  دوره  در  و  سال  یك  طول 
در  و  مصوب  برنامه های  طبق  سمت،  این 
قالب بودجه مصوب انجام شده باشد. براساس 
عمران  فوق العاده  درصد  و  دهیاری  اعتبارات 
تعیین شده به میزان جدول مندرج در این ماده 
با لحاظ درجه دهیاری تعیین شده است(  )كه 
قابل پرداخت می باشد. وی تأكید نمود در هر 
نباید  دهیار  ساالنه  عمران  فوق العاده  صورت 
او  ساالنه  مبنای  حقوق  مجموع  برابر  سه  از 
جندقیان  كه  تغییراتی  دیگر  از  باشد.  بیشتر 
مزایای  و  حقوق  پرداخت  نحوه  خصوص  در 
كرد  اشاره  آن  به   97 سال  برای  دهیاران 
بهره مندی دهیاران از مبلغی با عنوان افزایش 
اساس  این  بر  شد:  یادآور  وی  بود.   سنواتی 
دهیاری مكلف است در صورت رضایت دهیار، 
همه ماهه معادل )5%( حقوق موضوع ماده 
یك این آیین نامه را از حقوق دهیار كسر و با 
افزودن معادل آن از بودجه دهیاری، مجموع 
آن را در حساب سپرده خاصی به نام دهیاری 
حساب  دارای  آن  در  دهیاری  كه  بانكی  نزد 
است واریز نماید تا پس از پایان تصدی سمت 
دهیار در آن دهیاری، اصل و سود متعلقه به 
وی پرداخت گردد. وی در مورد سایر مزایای 
افزود:  دستورالعمل  این  در  نشده  پیش بینی 
قوانین و مقررات مندرج در قانون كار و تأ مین 
اجتماعی مالک عمل برای دهیاری ها خواهد 
بود. دكتر جندقیان در پایان تأكید نمود: اجرای 
بر  كامل  نظارت  و  دستورالعمل  این  صحیح 
استانداری های  معاونین عمرانی  بر عهده  آن 

كشور می باشد.

دکتر جندقیان معاون امور دهیاری های سازمان خبر داد:

دستورالعمل نحوه تعیین حقوق و مزایای دهیاران در سال 1397 ابالغ شد
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امور  معاون  بیدگلي  جندقیان  دكتر 
و  شهرداري ها  سازمان  دهیاري هاي 
فوق  خبر  اعالم  ضمن  كشور  دهیاري هاي 
گفت: این اعتبار توسط این سازمان از محل 
بودجه سال  قانون   )6( تبصره  )و(  بند  وجوه 
1396 كشور تأمین شده و به 7429 دهیاري 
واجد شرایط براي اجراي یك طرح عمراني 
نیمه  پروژه هاي  تكمیل  اولویت  با  مشخص 

تمام مساعدت شده است.  
این  تعداد  بیشترین  افزود:  ادامه  در  وي 
معابر  توسعه  و  بهسازي  طرح  را  پروژه ها 
روستایي با تعداد 6371 پروژه شامل مي شود 
كه معادل 85 درصد ازمجموع پروژه ها بوده و 
براي اجراي آن بیش از 1۰۰۰ میلیارد ریال به 
دهیاري هاي مورد نظر مساعدت شده است. 
بر اساس برآورد صورت گرفته در قالب اعتبار 
مذكور، نزدیك به سه میلیون مترمربع معبر 
قبیل  از  بهسازي  مورد  كشور  در  روستایي 
و  زیــرسازي  جدول گـذاري،  پیاده روسازي، 

آسفالت قرار مي گیرد.    

سایر  خصوص  در  بیدگلي  جندقیان  دكتر 
توسط  اجراء  حال  در  عمراني  طرح هاي 
دهیاري ها نیز گفت: براي اجراي 462 پروژه 
پروژه   371 سطحي،  آب هاي  جمع آوري 
احداث بوستان روستایي و 1۰1 پروژه توسعه 
زیرساخت هاي گردشگري، 41 پروژه احداث 
پایگاه آتش نشاني، 42 پروژه احداث غسالخانه 
و ساماندهي آرامستان و 41 پروژه كارآفرین 
بالغ  اعتباري  به طور مجموع  نیز  و درآمدزا، 
بر 371 میلیارد ریال به دهیاري هاي مربوطه 

مساعدت شده است. 
معاون امور دهیاري هاي سازمان شهرداري ها 
و دهیاري هاي كشور در خصوص كمك به 
روستایي  گردشگري  زیرساخت هاي  توسعه 
براي  تخصیص یافته  اعتبار  عالوه  گفت: 
زیرساخت هاي  توسعه  پروژه   1۰1 اجراي 
گردشگري، در سال جاري مبلغ 15۰ میلیارد 
ریال نیز براي توانمندسازي دهیاري ها براي 
بهره گیري مطلوب از ظرفیت هاي گردشگري 
بررسي  حال  در  كه  شده  گرفته  نظر  در 

به  اعتبار  تخصیص  و  گردشگري  طرح هاي 
دهیاري هاي واجد شرایط مي باشد.

به  اشاره  ضمن  بیدگلي  جندقیان  دكتر 
اجراي  در  هدف  دهیاري هاي  مهم  نقش 
به  دهیاري ها  نمود:  اظهار  پروژه ها  این 
عنوان مدیران محلي و منتخب مردم، براي 
اجراي این تعداد پروژه از مشاركت حداكثري 
ساكنان روستا و نیز منابع داخلي خود عمراني 

بهره جسته اند.
ضرورت  بر  تأكید  ضمن  پایان  در  ایشان 
اعـتـبـار  مـطلوب  و  مـناسب  هزینـه كـرد 
مربوطه  پروژه هاي  محل  در  تخصیص یافته 
پروژه ها  بهتر  چه  هر  اجراي  براي  گفت: 
ضرورت دارد دفاتر امور روستایي و شوراهاي 
استانداري ها، فرمانداري ها و بخشداري ها بر 
روند اجراي پروژه ها به طور مستمر و دقیق 
فیزیكي  پیشرفت  گزارش  و  داشته  نظارت 
آن ها را به همراه مستندات مربوطه هر سه 

ماه یكبار به این حوزه معاونت ارسال نمایند.

تخصیص بیش از 1371 میلیارد ریال اعتبار براي اجراي طرح هاي 

عمراني در سال 1396

معاون امور دهیاري هاي سازمان شهرداري ها 
دستگاه  تعداد 99  گفت:  كشور  ودهیاري هاي 
بین  سنگین  نیمه  آتش نشاني  خودروي 
كشور  سراسر  در  شرایط  داراي  دهیاري هاي 
روابط عمومي سازمان  به گزارش  توزیع شد. 
سعید  كشور،  دهیاري هاي  و  شهرداري ها 
معاونت  حوزه  مدیران  در جمع  جندقیان  رضا 
به  داشت:  اظهار  سازمان  این  دهیاري هاي 
واحدهاي  تجهیز  و  ایمني  افزایش  منظور 

آتش نشاني و خدمات ایمني دهیاري هاي كشور 
از محل وجوه بند و تبصره 6 قانون بودجه سال 

1395 كشور تجهیز گردید.
وي گفت: با عنایت و ضرورت افزایش سطح 
ایمني و كاهش تلفات در حوادث آتش سوزي 
در روستاهاي كشور در سال جاري، 99 خودرو 
سازمان  این  توسط  سنگین  نیمه  آتش نشاني 
برابر محل وجوه در بودجه سال 95 خریداري 
و تحویل واحدهاي آتش نشاني روستایي جهت 

واحد  به 8۰۰   وقوع حوادث  زمان  در  تجهیز 
آتش نشان تحویل نمود.

جندقیان اظهار داشت: همچنین این سازمان 
حین  و  بد  آموزشي  دوره هاي  دارد  نظر  در 
خدمت تخصصي با بهره گیري از منابع قانوني 
مشاغل  در  آموزشي  مراكز  ظریفت هاي  و 
به  و  اجرایي  آتش نشاني در روستاها  عملیاتي 
سراسر  در  شركت  جهت  نشاني  آتش  واحد 

كشور اعالم نمایند.

جندقیان معاون امور دهیاري هاي سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور خبرداد:

توزیع 99 دستگاه خودروي آتش نشاني نیمه سنگین بین دهیاري ها
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معاون امور دهیاري هاي سازمان شهرداري ها 
معاونت  گفت:  كشور  دهیاري هاي  و 
براي  تالش  در  سازمان  این  دهیاري هاي 
ارتقاء جایگاه سازماني خود در عرصه مدیریت 
بین سایر دستگاه هاي  در  توسعه روستایي  و 

متولي توسعه روستایي مي باشد.
به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها 
و دهیاري هاي كشور، سعیدرضا جندقیان در 
نشست شوراي مدیران این سازمان و مدیران 
كل حوزه معاونت عمراني وزارت كشور با بیان 
اقدامات  انجام  بر  دهیاري ها  معاونت  اینكه 
عملكردي در دو حوزه وظیفه اي و توسعه اي 
ساخت:   خاطرنشان  است،  شده  متمركز 

برانگیز  چالش  چند  هر  توسعه اي  اقدامات 
است لیكن حیاتي و ضرورت مي باشد. 

وي افزود: سامان بخشي به امور دهیاران و 
اقدام  نخستین  دهیاران،  شغلي  امنیت  تامین 
معاونت  مدنظر  كه  است  توسعه اي  اساسي 

دهیاري ها مي باشد.
دیگر  برنامه هاي  از  گفت:  جندقیان  دكتر 
در  كارآفریني  و  اشتغال  توسعه  به  مي توان 
توانمند  دهیاري هاي  مدل  با  روستاها  عرصه 

و با درآمد پایدار اشاره نمود.
معاون امور دهیاري هاي سازمان شهرداري ها 
ضرورت  به  اشاره  با  كشور  دهیاري هاي  و 
و  شهرداري ها  سازمان  بدنه  در  شفاف سازي 

دهیاري هاي كشور و بهره مندي از مزیت هاي 
به منظور  است  نظر  در  داشت:  اظهار   IT
ساختار  و  عملكرد  نظر  از  دهیاري ها  ارزیابي 
و همچنین رصد وضعیت شركت هاي تعاوني 
دهیاري ها سامانه واحدي را براي امور مختلف 
بهره برداري  مرحله  به  و  طراحي  دهیاري ها 

برسد. 
شغلي  امنیت  ارتقاء  براي  افزود:  وي 
آسیب شناسي  تا  است  شده  تالش  دهیاران 
صورت  خصوص  این  در  الزم  مطالعات  و 
دفاتر  با  هماهنگي  و  همكاري  با  و  گیرد 
مرتبط،آیین نامه هاي مربوطه را اصالح و ابالغ 

نماییم.

معاون امور دهیاري هاي سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور خبر داد:

سامان بخشي به امور دهیاران و تامین امنیت شغلي دهیاران نخستین اقدام 

اساسي توسعه اي 

اسمعیل زیارتي نصرآبادي در جمع مدیران و 
دهیاري هاي  و  شهرداري ها  سازمان  معاونین 
كشور ضمن اشاره به شكل گیري حدود 895 
حدود  عضویت  با  دهیاري ها  تعاوني  شركت 
2۰ هزار دهیاري در كشور، به برگزاري مجمع 
عمومي تعاوني دهیاري ها حداكثر طي چهارماه 

پس از پایان سال مالي تأكید نمود.
وي بیان نمود: این الزام قانوني در حالي است 
دهیاري ها  دارایي هاي  و  اموال  از  بخشي  كه 
و  اولیه  آورده  قالب  در  تعاوني ها  این  در 
برگزاري  و  است  شده  متمركز  سرمایه گذاري 
مؤثري  گام  مقرر،  موعد  در  عمومي  مجمع 
اموال و  از  مالي، صیانت  راستاي شفافیت  در 
دارایي هاي دهیاري ها و انتشار و آگاهي اعضا 
به شمار  تعاوني  مالي  از عملكرد  )دهیاري ها( 

مي رود.
مجمع  تشكیل  چگونگي  نمود:  اشاره  وي 
تشكیل  »آیین نامه  تابع  تعاوني ها  عمومي 
 33 ماده   3 تبصره  موضوع  عمومي  مجمع 
بخشي  البته  كه  است  تعاوني«  بخش  قانون 

با تصویب »قانون اصالح  آیین نامه مذكور  از 
موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري 
از  و  اصالح   »1393 سال  در  ایران  اسالمي 
سوي وزارت تعاون،  كار و رفاه اجتماعي ابالغ 
شده است. بر اساس ماده 3 آیین نامه مذكور، 
مقرر  درموعد  باید  تعاوني ها  عمومي  مجمع 
سال  پایان  از  پس  ماه  چهار  مدت  ظرف  و 
مالی با دستور كار مشخص برگزار و عملكرد 
و صورت هاي مالي سال گذشته تعاوني مورد 

تصویب مجمع عمومي قرار گیرد.
مدیریت  و  برنامه ریزي  دفتر  كل  مدیر 
دهیاري هاي  و  سازمان شهرداري ها  روستایي 
ادامه خاطر نشان داشت: در راستاي  كشوردر 
آسیب شناسي و نظم بخشیدن به امور اجرایي 
طریق  از  گذشته  سال  در  دهیاري ها  تعاوني 
همكاري مشترک با وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي، شیوه نامه »بازدید و ارزیابي عملكرد 
ابالغ  و  تهیه  تعاوني دهیاري ها«  شركت هاي 
گروه هاي  شكل گیري  با  اساس  این  بر  شد. 
امور  دفاتر  نمایندگان  همكاري  و  بازدید 

روستایي و شوراهاي استانداري ها و ادارات كل 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان ها، اقدامات 
خوبي در زمینه بررسي میداني عملكرد تعاوني 
دهیاري ها انجام و آموزش هاي الزم براي رفع 

نواقص و ایرادات مربوط صورت پذیرفت.
تشكــیل  افـــزود:كه  نصـــرآبادي  زیارتي 
شركت هاي تعاوني دهیاري ها در كشور با هدف 
 ایجاد درآمد پایدار براي دهیاري ها و كمك به 
نهادهاي مذكور جهت خدمت رساني بیشتر به 
روستاییان و همچنین كمك به افزایش تولید 
و بازاررساني تولیدات روستا انجام شده است. 
فرصت هاي  مذكور  تعاوني هاي  رو  این  از 
بالقوة اقتصادي در روستاها به شمار مي روند و 
پویایي و توسعه فعالیت هاي اقتصادي آن ها اثر 
مطلوبي بر رونق تولید روستاها و بهبود وضعیت 

معیشتي روستاییان خواهد داشت.
وي در پایان اظهار امیدواري كرد؛ با افزایش 
سطح آگاهي و دانش اعضا و مدیران تعاوني 
و  مالي  صورت هاي  شفافیت  دهیاري ها، 
هدف گذاري هاي  و  برنامه ریزي  عملكردي، 

مدیرکل دفتر برنامه ریزي و مدیریت توسعه روستایي سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور خبر داد:

شكل گیري حدود 895 شرکت تعاوني دهیاري ها با عضویت حدود 20 هزار 

دهیاري در کشور
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اسمعیل زیارتی نصرآبادی از بروز رسانی بانك 
اطالعات مكانی دهیاری ها بر اساس اطالعات 
سرشماری عمومی نفوس و مسكن سال 1395 
خبر داد. وی بیان نمود: تعدد و پراكنش فضایی 
بیش از 34 هزار نهاد دهیاری در جغرافیای كشور 
در  نوین  فناوری های  از  بهره گیری  ضرورت  و 
توسعه روستاها،  و  برنامه ریزی، مدیریت  عرصه 
اطالعات  سامانه  از  بهره گیری  تا  شد  موجب 
سیستم  یك  عنوان  به    ،)GIS( جغرافیایی 
حامی تصمیم گیری، در دستور كار معاونت امور 

دهیاری ها قرار گیرد.
وی افزود: به دنبال دستیابی به این هدف، در 
مرحله اول كلیه بانك های اطالعاتی دهیاری ها 
به كمك سامانه اطالعات جغرافیایی )GIS( و  
بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسكن سال 
139۰ مركز آمار ایران، به الیه های مكانی تبدیل 
شدند و بانك اطالعات جغرافیایی دهیاری ها، در 

دهه مبارک فجر 1394 راه اندازی شد.
مكانی  اطالعات  بانك  نمود:  اشاره  وی 
دهیاری ها مشتمل بر  17 الیه  شامل: روستاهای 
دارای  روستاهای  كشور،  در  خانوار   2۰ باالی 
دهیاری،  فاقد  روستاهای  كشور،  در  دهیاری 

درجه بندی دهیاری ها، پراكنش فضایی دهیاران 
زن در كشور، تحصیالت دهیاران، دهیاری های 
تمام وقت، توزیع ماشین آالت عمرانی و خدماتی 
روستایی،  آتش نشانی  پایگاه های  دهیاری ها، 
آتش نشانی  پایگاه های  در  وظیفه  نیروهای 
روستاهای  روستایی،  بوستان های  روستایی، 
هدف گردشگری، سرانه تولید پسماند روستایی 
توزیع  اعتبارات  مرزی،  دهیاری های  كشور،  در 
و  درآمد  پر  دهیاری های  دهیاری ها،  در  شده 
روستاهای واقع و خارج از حریم شهرها می باشد 
موضوعی  و  تحلیلی  گزارش های  تاكنون  كه 
موصوف،  مكانی  الیه های  اساس  بر  گوناگونی 
و  برنامه ریزی ها  از  بسیاری  در سرلوحه  و  تهیه 
قرار  روستاها  توسعه  زمینه  در  تصمیم گیری ها 

گرفته است.
زیارتی نصرآبادی افزود: در واقع بانك اطالعات 
جغرافیایی دهیاری ها، این امكان را فراهم نمود 
تا عالوه بر دسترسی صحیح و سریع به داده های 
مورد نیاز در یك حجم وسیع، امكان ارایه و به 
در  اطالعات مكانی و موضوعی  تصویركشیدن 
امكان  نمودار و همچنین  نقشه، جدول و  قالب 
از  استفاده  و  داده ها  نمودن  بهنگام  و  ویرایش 

و  مختلف  اهداف  جهت  در  موجود  داده های 
براساس نیازهای گوناگون مهیا شود و از سوی 
دیگر به كمك این بانك، قابلیت ها و پتانسیل های 
متعدد در روستاها و دهیاری های كشور بررسی و 

خأل های مطالعاتی مورد شناسایی قرار گرفتند.
زیارتی نصرآبادی بیان داشت: با توجه به قابلیت 
دهیاری ها،  مكانی  اطالعات  بانك  رسانی  بروز 
بر  در مرحله دوم كلیه الیه های مكانی موجود 
عمومی  سرشماری  اطالعات  آخرین  اساس 
نفوس و مسكن مركز آمار ایران در سال 1395، 

بروز رسانی و مورد بهره برداری قرار گرفت.
وی اظهار نمود: در مرحله بعدي بانك اطالعات 
دهیاري ها به تفكیك استان ها آماده و ضمن ارایه 
براي  الزم  زمینه هاي  نیاز،  مورد  آموزش هاي 
بهره گیري از بانك اطالعات مكانی دهیاری هاي 
هر استان در نظام برنامه ریزي توسعه روستایي و 
مدیریت دهیاري ها بیش از پیش فراهم خواهد 

شد.
روزافزون  بهره گیری  با  امیدواریم  گفت:  وي   
بتوانیم در جهت مدیریت  از فناوری هاي  نوین، 
مطلوب و بهینه دهیاری ها و تحقق اهداف توسعه 

پایدار روستاهای كشور عزیزمان گام برداریم.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور خبر داد: 

بروزرسانی سامانه اطالعات جغرافیایی)GIS( دهیاری های کشور

كوتاه مدت و بلند مدت و همچنین بهره  گیري 
در  موجود،  قانوني  ظرفیت هاي  از  حداكثري 

دهیاري ها  تعاوني  بیشتر  توسعه  شاهد  آینده 
توسعه اي  نظام  در  آن ها  بیشتر  اثرگذاري  و 

روستاهاي كشور باشیم.

در راستای برنامه ریزی آموزشی دهــیــاران در ســــال 1397، با هماهنگی اداره 
امور  با همكاری مدیركل  و  استانداری خوزستان  امور روستایی و شوراهاي  كل 
روستایی و شوراهاي استانداری مركزی و به منــظور هم افزایی و انتقال تجربیات، 
در فروردین ماه سال جاری، دهیاران استان خوزستان از روستاهای انجدان، لیلیان، 

خیرآباد، ابراهیم آباد، بصر و حصار استان مركزی بازدید كردند.
بازدید از روستاهای هدف گردشگری و پیشرو در امر اشتغال روستایی، بازدیـــد از 
واحــدهای مشاغـــل كســب وكار خانگی، كارگاه های كوچك روستایی، بازدید از 
اماكن تاریخی احیا شده و موزه های مفاخر روستایی از دیگر برنامه های سفر دهیاران 

به استان مركزی بود.

در راستای اشتغال زایی روستاییان استان البرز، در فروردین 
ماه 1397 تعداد 24 طرح اشتغال زایی كه عمدتاً در حوزة 
به  می باشند  تولیدی  و  كشاورزی  زنبورداری،  دامداری، 
كارگروه كمیتة فنی استان معرفی كه پس از بررسی مورد 

تصویب قرار گرفته و به بانك های عامل معرفی گردیدند.

بازدید دهیاران استان خوزستان از روستاهای 

استان مرکزی

تصویب 24 طرح اشتغال زایي در 

روستاهاي استان البرز
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اخــــبـــــار استان

     سومین  نمایشگاه توانمندیهاي روستاییان 
اسفندماه  تا 18  تاریخ 15  از  و عشایر كشور 
سال 96 درمحل دائمی نمایشگاه بین المللی 
استان  نمایشگاه  دراین  گردید.  برگزار  تهران 
آذربایجان شرقی رتبه ممتاز كشوری را كسب 

كرد. 
   این استان بصورت فعاالنه در بخش های 

زیر شركت داشت :  
و  محصوالت  ارایه  نمایشگاه   -1
توانمندي هاي استاني )غرفه اصلي استان ( با 

شركت 16۰ تولیدكننده روستایي 
آپ ها،  استارت  نمایشگاه  در  شركت   -2

نوآوري و ایده هاي نو 
نمادین  روستاي  واحد مسكوني  3- ساخت 
با زندگي یك خانواده روستایي در داخل آن 

)روستاي كندوان شهرستان اسكو(
عنوان  تحت  كتابچه  توزیع  و  تدوین   -4

»آذربایجان ؛ گنجینه فرصت ها » 
5- برپایي چادر عشایري در سالن مربوط به 

نمایشگاه آالچیق عشایري
دهیاران  از  12۰نفر  از  بیش  شركت   -6

دركارگاه های آموزشي و تخصصی 
7- اجرای مراسم آییني و بازي هاي بومي و 
محلي كه گوشه اي از فرهنگ آذربایجان را به 

نمایش گذاشتند
اجرای  و  استان  آییني  حضورگروه هاي   -8
برنامه در ایستگاه هاي مترو تهران درطی ینج 

روز
از 3۰ تولیدكننده روستایي استان  9- بیش 
به  اقدام  باز  فضاي  در  و  آزاد  به صورت  نیز 

فروش محصوالت خود نمودند
ارزیابی  كمیته  ارزیابی  نتایج  براساس 
بخش های  در  كمیته  مسئولین  و  نمایشگاه 
مختلف ذكرشده، رتبه استان آذربایجان شرقی 

بعنوان رتبه ممتاز كشوری اعالم گردید.

و  گردشــگری  دهكده هـــای  برپـــایي 
نوروزگاه هاي روستایی و 32 جشنوارة فرهنگ 
و اقتصاد روستا، نوروزي پرنشاط و متفاوت را 

در روستاهاي استان گلستان رقم زد.
شوراهاي  و  روستایي  امور  دفتر  مدیركل 
بیان  فوق  خبر  اعالم  با  گلستان  استانداري 
شوراهای  و  روســتایي  امور  دفتر  داشت: 
از اولویت های خود  استانداری گلستان یكی 
را توجه ویژه به مسائل مرتبط با گردشگری 

روستایي در نوروز 97 قرار داد. 
علي نصیبي افزود: بر این اساس در نخستین 
گام برای همة روستاهای استان شیوه نامه اي 
در  روستایي  نوروزی  ستادهاي  و  شد  تهیه 

سطح بخش و روستا تشكیل شد. 
گردشگری  دهكده های  در  داد:  ادامه  او 
شده بود  سعي  روستایی  نوروزگاه هاي  و 
روستاها،  بومی  معماری  با  بازدیدكنندگان 
توانمندي هاي اقتصادی روستاها، فرهنگ و 

آداب و رسوم و سنت هاي روستایي آشنا شوند 
دهكده های  از  كه  خوبی  بسیار  استقبال  و 
گردشگری و نوروزگاه های روستایي حتي در 
روزهاي بارانی این فصل به عمل آمد، مبین 
ظرفیتهاي  داراي  ما  روستاهاي  كه  آن است 
كه  هستند  گردشگری  مباحث  در  فراواني 
استان  اقتصادي  رونق  خدمت  در  مي تواند 

قرارگیرد.

آذربایجان شرقي؛ رتبه ممتاز 

سومین نمایشگاه توانمندي هاي روستاییان و عشایر کشور

نمایش توانمندي ها و مواریث فرهنگي روستایي گلستان 

در 32جشنواره فرهنگ و اقتصاد روستا 

آموزشی  سفرهاي  برگزاری  راستاي  در 
دهیاران كشور، دفتر امور روستایی و شوراهای 
 44 تعداد  اعزام  به  اقدام  مركزی  استانداری 
نفر از دهیاران، مدیران عامل شركت تعاونی 
دهیاری ها و مسؤولین فنی و مالی دهیاری ها 
تاریخ 1397/1/31  از  در قالب سفر آموزشی 

لغایت 1397/2/6 به استان های یزد و كرمان 
نمود. 

در این سفر آموزشی كلیة افراد با فعالیت های 
دهیاری های این دو استان در زمینة بوم گردی، 
شده  انجام  اقدامات  و  اشتغال زایی  عمرانی، 
آشنا  دهیاری ها  تعاونی  شركت های  توسط 

شدند. در این سفر از روستاهای شهرستان های 
همچنین  و  یزد  استان  در  تفت  و  میبد  یزد، 
شهرستان های رفسنجان و كرمان در استان 

كرمان بازدید به عمل آمد.

سفر آموزشی دهیاران استان مرکزی به استان های یزد و کرمان
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از  گرجي محله  روستاي  در  كباب  جشنواره 
توابع شهرستان بهشهر استان مازندران، براي 
همت  به  و  روز  چهار  مدت  به  نخستین بار، 
مشاركت  و  دهیار  روستا،  اسالمي  شوراي 
جمعي مردم روستا در 28 خرداد سال جاري 
هدف  با  موصوف  جشنواره  گردید.  برگزار 
تمرین مشاركت جمعي و حس با هم بودن، 
بانشاط، آشنایي مردم و  ایجاد فضاي شاد و 
خصوصي،  بخش  توانمندي  با  مسئوالن 
تقویت مشاغل خانگي و اقتصاد خانوار، حفظ 
آداب و سنن محلي )موسیقي، صنایع دستي و 
كباب( و همچنین جذب گردشگر برگزار شد. 
روستاي  اسالمي  شوراي  رییس  گزارش  به 
گرجي محله، 25 غرفه در این جشنواره فعال 

غذایي،  مواد  چوب،  كار  زمینه  در  كه  بودند 
پوشاک و صنعت موسیقي، توانمندي هاي خود 
را  در معرض نمایش مردم و گردشگران قرار 
از  بیش  روستا  این  در  اینكه  بیان  با  و  دادند 

1۰ گروه موسیقي فعال هستند اظهار نمودند 
بي نظیر  استقبال  با  موصوف  جشنواره  كه 
بالغ  به گونه اي كه  گردشگران روبه رو شد، 

بر 2۰ هزار نفر از این نمایشگاه دیدن نمودند.

شوراهاي  و  روستایی   امور  دفتر  سرپرست 
دهستان  مقاومتی  اقتصاد  نشست  در  كرمان 
سیریز در خصوص روند توسعه اشتغال زایی در 

روستاهاي این دهستان بیان داشت: 
روستاها به عنوان یكی از اركان اصلی اقتصاد 
محور  گذشته،  در  و  هستند  مطرح  مقاومتی 
اصلی تولیِد محصوالت و صنایع دستی بوده اند 
است.  شده  رنگ  كم  آنها  نقش  امروزه  كه 
از  با حمایت هایي كه  نزدیك  آینده  انشاهلل در 
سوي دولت تدبیر و امید صورت گرفته، شاهد 
برگشتن روستاها به محور اصلی تولید خواهیم 

بود. 
شریفي با اشاره به كمبود منابع آبی در استان 
كرمان گفت: تأكید استاندار محترم كرمان بر 
صنایع  ایجاد  روستایی،  جوامع  كردن  صنعتی 
خرد و كوچك و حمایت از كاالی تولید شده در 
روستاها مي باشد كه در همین راستا به پیشنهاد 
استاندار كرمان، صنایع بزرِگ استان به منظور 
روستایی  تولیدات  از  حمایت  و  سرمایه گذاری 

با  كه  شده اند  روستاها  در  اشتغال  عرصه  وارد 
عنوان معیِن اقتصادي شناخته می شوند. شریفي 
افزود: مقرر شده است كه معین های اقتصادی، 
نیازهای خودشان را از تولیدكنندگان روستایی 
تهیه كنند كه در دهستان سیریز، شركت جهاد 
نصر به عنوان پشتیان، لباس های كاركنانش را 

از مركز دوخت سیریز جامه تهیه می كند.
همچنین وی در خصوص اشتغال ایجاد شده 
در روستاها و جذب نیروهای بومی در كارگاه ها 

مركز  داشت:  بیان  روستا  به  نزدیك  و صنایع 
سیریز   دهستان  در  واقع  جامه  سیریز  دوخت 
و  معادن  كاركنان  كار  لباس  دوخت  كنار  در 
را  پته دوزی  و  گلیم بافی  بخش  دانش آموزان  
راه اندازی كرده است كه در این مركز دوخت 
8۰ نفر در خیاطی و 6۰ نفر از بانوان در بخش 
گلیم بافی به صورت دو شیفت كاری مشغول 

فعالیت هستند.

برگزاري جشنواره کباب در روستاي گرجي محله با 20 هزار نفر بازدیدکننده 

حمایت استانداري کرمان از صنایع کوچك و کاالهاي تولید شده 
در روستاها
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سكونتگاه هاي  كالبدي  برنامه ریزي  به  توجه  اخیر،  سال هاي  در 
فضا  بین  سازگار  وضعیت  مطلوب ترین  یافتن  منظور  به  روستایي 
توسعه  نهادهاي  و  سازمان ها  كار  دستور  در  جامعه،  نفع  به  جامعه  و 
روستایي قرار گرفته است. بر این اساس، تمامي فعالیت هاي منسجم، 
اندیشیده و منظمي كه به منظور ساماندهي و بهسازي محیط كالبدي 
سكونتگاه هاي روستایي انجام مي پذیرد مورد تاكید برنامه ریزان واقع 
شده است، تا زمینه و بستر مناسبي براي توسعه كالبدي سكونتگاه هاي 
رویكردي  گرفتن  پیش  در  منظور،  این  براي  آید.  فراهم  روستایي 
فرصت ها،  شناسایي  روستایي،  مناطق  كالبدي  توسعه  براي  مناسب 
چالش ها، نقاط قوت و ضعف كالبدي سكونتگاه هاي روستایي، شناخت 
ضرورت ها، محدودیت ها و امكانات توسعه همه جانبه و پایدار كالبدي 
در عرصه هاي روستایي و نیز بررسي رویكردها و سیاست هاي توسعه 

روستایي با تأكید بر توسعه كالبدي، اولویت هاي ویژه اي یافته است.
تشریح  ضمن  تا  است  آن  بر  مذكور،  الویت  مبناي  بر  حاضر  كتاب 
با  روستایي  سكونتگاه هاي  كالبدي  توسعه  سیاست هاي  و  راهبردها 
تاكید بر آموزه ها و تجربیات جهاني و ایران، دورنماي مناسبي براي 

برنامه ریزي كالبدي مناطق روستایي فراهم آورد.
این كتاب به لحاظ ساختاري در 3 فصل تهیه و تنظیم شده است. 
مؤلفه هاي  بر گیرنده  در  خود  محتوایي  مباني  حسب  بر  فصل  هر 
تشكیل دهنده راهبردها و سیاست هاي توسعه كالبدي سكونتگاه هاي 
جهاني  »همگرایي هاي  عنوان  با  نخست  فصل  در  است.  روستایي 
سكونتگاه هاي  كالبدي  توسعه  سیاست هاي  و  راهبردها  تدوین  در 
روستایي«، بر این نكته تصریح شده كه كشورهاي مختلف دنیا به رغم 
روستایي،  مهاجرت هاي  نابراري،  فقر،  جغرافیایي،  تفاوت هاي  وجود 
در  روستایي  باالي سكونتگاه هاي  آسیب پذیري  و  مدیریت  از  غفلت 
اتخاذ راهبردهاي توسعه داراي وجوه مشترک هستند و شاخص هاي 
پایداري كالبدي در حوزه مسائل اقتصادي، اجتماعي و محیطي مورد 
بررسي قرار گرفته اند. از این رو، ضروري مي نماید تا همگرایي هاي 
جهاني در تدوین راهبردها و سیاست هاي توسعه كالبدي مورد توجه 

برنامه ریزان توسعه قرار گیرد.
فصل دوم كتاب با عنوان »تجربیات جهاني«، به تدوین راهبردها و 
به  كه  پرداخته  روستایي  سكونتگاه هاي  كالبدي  توسعه  سیاست هاي 
دلیل وجود حوزه هاي متفاوت در برنامه ریزي كالبدي سكونتگاه هاي 
روستایي، نوع نگرش به مفهوم توسعه كالبدي با مضامین چند وجهي، 
كل گرا و جامع پذیري همراه شده است. بدین ترتیب رویكرد سیستمي 
و یكپارچه به راهبردها و سیاست هاي توسعه كالبدي سبب شده است 
تا مصادیقي چون: كاربري اراضي، طراحي كالبدي، مسكن، خدمات، 
اسكان  و  میراث طبیعي  فرهنگي،  میراث  نقل،  و  نظام حمل  و  راه ها 
مجدد در فرآیند تدوین و راهبردها و سیاست هاي توسعه كالبدي در 

عرصه جهاني مورد توجه قرار گیرند.

پدیدآوران: مهدي پورطاهري، عبدالرضا ركن الدین 
افتخاري، سیدعلي بدري

ناشر: بنیاد مسكن انقالب اسالمي
سال چاپ: 139۰

شمارگان: 1۰۰۰نسخه

فصل سوم كتاب با موضوع »تدوین راهبردها و سیاست هاي توسعه 
كالبدي سكونتگاه هاي روستایي در ایران« تدوین شده، در این فصل 
نویسنده ضمن تبیین و تفسیر پیشینه و سابقه برنامه ریزي كالبدي در 
سطح سكونتگاه هاي روستایي، به ارائه راهبردها و سیاست هاي توسعه 
مناطق  در  توسعه  ابعاد  و  مؤلفه ها  و  اهداف  اساس  بر  پایدار  كالبدي 

روستایي كشور پرداخته است.
متناسب با تعریف و مفهوم توسعه كالبدي از دیدگاه توسعه پایدار پنج 
هدف برنامه اي شامل سازگاري بین فضا و سكونتگاه هاي روستایي، 
از  سودمندتر  بهره برداري  با  اقتصادي  و  اجتماعي  پویشهاي  هدایت 
شامل  روستایي  نواحي  نگهداري  و  حفاظت  جهت  بسترسازي  فضا، 
منابع طبیعي، حفظ زمین هاي زراعي و باغ ها، چشم اندازها و میراث 
طبیعي، بافت هاي با ارزش و میراث فرهنگي و گردشگري روستایي، 
ارتباطات  و  نقل  و  حمل  خدمات،  به  دسترسي  قابلیت  ساماندهي 
روستایي، بهسازي و ارتقاي كیفیت مسكن و بهبود كیفیت زندگي و در 
نهایت زمینه سازي افزایش ضریب مقابله با خطرات و بالیاي طبیعي 
از راه اجراي طرح هاي كالبدي جهت تدوین راهبردها و سیاست هاي 
پایان  در  است.  نظر گرفته شده  در  فرآیند تحقیق  در  كالبدي  توسعه 
این  مطالعه  موصوف،  كتاب  نگارندگان  براي  موفقیت  آرزوي  ضمن 
كتاب به تمامي اساتید، دانشجویان و پژوهشگران حوزه برنامه ریزي و 
مدیریت روستایي و همچنین دهیاران و اعضاي شوراي اسالمي روستا 
كه در عرصه مدیریت محلي فعالیت دارند پیشنهاد مي شود. امید است 
مدیران محلي )دهیاران، اعضاي شوراي اسالمي روستا و بخشداران(  
سكونتگاه هاي  كالبدي  توسعه  مفاهیم  شناخت  و  آگاهي  كسب  با 
با  ارایه راهبردها و سیاست هاي نوین و متناسب  بتوانند به  روستایي، 
سكونتگاه هاي روستایي كشور، در حیطه وظایف كالبدي و عمراني خود 
پرداخته و در راستاي ارتقاي كیفیت زندگي ساكنین محلي و دستیابي 

به توسعه پایدار روستاها گام بردارند. 

راهبردها و سیاست هاي توسعه کالبدي سكونتگاه هاي روستایي
 زهره سلطاني 
کارشناس آمار


