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  چكیده 

توسهه ه   نهههیدر زم   يزیهه دهه برنامههه ر  7از    شیشده با گذشت ب  یطراح  یعمران  يرنامه هاطول ب  و در   ریاخ  يدر سالها    :   مقدمه

 ریهه امكانههاز ز  تیفیباال بردن ک   -مسكن  تیروستاها با هدف بهبود وض   يو توجه به توس ه کالبد  يکالبد  ياستگذاریس   ییروستا

آنان در روستا  در قالب طرح  يو و ماندگار  انییرز روستااز مهاج  يری، جلوگ   زامكانا  نیبه ا  انییراحت روستا  ی، دسترس  یساخت

پههنجم  رنامهههیدر  ژهیهه توجههه و نیهه . چه بسا اردیگیقرار م اسنگذارانیو س زانیفقر مورد توجه برنامه ر ردنی نیبا هدف از ب   يهاد

به توسهه ه   ییس ه روستاتو   194بند از ماده    4و عدالت با اختصاص    شرفتیش ار پ  تیبا محور  زی( ن1390-95)  ییتوس ه روستا

 اساس  نیشده است برا ژهیو  دیو تاک  يهدف گذار  شیاز پ  شیب  يبه طرح هاد ژهیبند و کیاختصاص    زیروستاها و ن  يکالبد

 يبرنامه پنجم توس ه به منظور ارائه راهبردههها  يکالبد  يهایاستگذاریس  یقیتطب  لیپژوهش تحل  نیا  یهدف اصل:    هدف پژوهش

 باشد. .  یم ییروستا  يطرح هاد  تیبا محور النیغرب گ  یو کوهستان  يا  جلگه يدر روستاها یآت

 یدانیو م   ياطالعاز از روش کتابخانه ا    يگردآور  ياست.برا  یلیو تحل  یخیتار–  یفیتوص  قیروش تحق:   روش شناسی تحقیق

ا، تالش ، رضوانشهههر و تارآس  يا)شهرستان ها  النیغرب گ  يو جلگه ا  یکوهستان  يکل روستاها  ياستفاده شده است. جام ه آمار

 بهره گرفته شده است   GISداده ها از نرم افزار اکسل و  لیتحل  يماسال ( بوده و برا

 جهههیدر نت ییروسههتا تیهه جم  شیمذکور  ودر طول برنامه پههنجم افههزا يسال ها یکه ط دهدیها نشان م افتهی   :   یافته ها و بحث

 يبههاال  يجلگههه ا  يروستا  141ت داد     يبرخوردار  زیصورز گرفته و ن   هایذاراستگیاز س  یناش  يکالبد  يطرحها و پروژه ها  ياجرا

 يروسههتا   253درصههدد(  از مجمههو     44.27خههانوار)  ستیب  ياالب  یکوهستان  يروستا  112درصدد( و ت داد  55.73خانوار)  ستیب

 ییطرح اجرا  171ت داد     ياجرا  نیاند و هم چن  دهیمصوب بهره مند گرد  يهادبرنامه پنجم توس ه از طرح    یکه در ط  النیغرب گ

 16.18) یکوهسههتان يروسههتا  33و ت ههداد  يدرصههدد( در بخههش جلگههه ا  83.82مصوب)  يبرخوردار از طرح هاد  يروستاها  يبرا

 . اند دهیبهره مند گرد ییمصوب اجرا يکه از طرح هاد النیغرب گ  يروستا204درصدد( از مجمو   

 به خود اختصاص داده است.  يرا بخش جلگه ا النیغرب گ  ییمصوب واجرا يدرصد از کل طرح هاد 70حدود   تیدر نها  تایج ن
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   مقدمه
هماواره باه  یو اجتماا  یاز امکانات اقتصاد بانیِبا هدف برخوردار کردن روستا ییدرتوسعه روستا   یکالبد  یزینقش برنامه ر      

تاا  یتوساعه کالباد یدر قالب برنامه ها ییتوسعه روستا ی مر برنامه ها یاز ابتدا ی مران یدر تمام برنامه ها  استیس  کی نوان  
از  یبارد  بششا نییبا انان روبه رو هستند  از  انییکه هنوز روستا  ییچالشهااز    یاریتا بتوان بس  دهبو  استگذارانیس  دیکنون مورد تاک

 یناواح یو اجتماا  یاقتصااد  یهاایژگیمتناساب باا و  ییروساتا  یشامل؛ نبود برنامه توسعه کالباد  یکالبد  حوزه  در  ها چالش  نیا
مانناد  ؛راه مناساب و آب  یسااخت ریاامکاناات ز نییپاا تیافیو    ک یو سااحل ،یمرز  ،یا جلگه  ،یا هیکوهپا  ،یگوناگون کوهستان

 ،یبدون طارح هااد یگونه خدمات، وجود تعداد قابل توجه روستاها نیبه ا انییاز روستا ینداشتن گروه یسالم و دسترس  یدنیآشام
 تیوضاعباه    یکام تاوجه   ،یعایانها در برابر ساوان  و مشااطرات طب  دیشد  یریپذ  بیو اس  ییروستا  یخانه ها  تیفیبودن ک  نییپا
منظاور  نیشود باه هما یده مروستاها مشاهاست  که در    یمشکالت  و  ها از ضعف  یاریکوچک و بس  یروستاها  یو کالبد  ییربنایز

به منظور حل مشکال ت روستاها   یو چه در بعد از انقالب  اسالم  یشده چه در قبل از انقالب  اسالم یزیتوسعه طرح ر یبرنامه ها

 هاا¬برناماه نیواناز مواد و ق یکه در بشش شودیمشاهده م ریاخ یتوسعه ا یاز برنامه ها لیو تحل یابیاند  با ارز  شدهو اجرا    یطراح
وص بشاش از روستاها به خص  یبه ابعاد  194روستا توجه شده است و چنانچه که در برنامه پنجم توسعه در ماده    گاهیوجا  روستا  به

در برنامه پنجم  یدر حوزه کالبد دیاز موارد مورد تاک یکیشده است    یقبل  یبه برنامه ها  تنسب  یو پر رنگتر  ژهیآن توجه و  یکالبد
  اجرای طرح هادی روستایی با هادف هادایت و کنتارل رشاد و توساعه فیزیکای باشدیم یبه موضوع طرح هاد  ژهیتوجه وتوسعه   

(  1374و زیرنظر معاونت  مرانی روستایی )آسایش ، یبا مسئولیت بنیاد مسکن انقالب اسالم  1366ال  روستاهای واجد شرایط از س
امی طرح های توسعه فیزیکی، طرح های هاادی روساتایی ویژگای (  در بین تم1388و همکاران،    زپوریباشد ) ز  یحال اجرا مو در

ساال ساابقه  20از  یشزمان آغاز این طرح ها، تهیه و اجرای آنها با خاصی داشته و از سه جنبه دارای اهمیت است اوال با توجه به
ه باشد ( ثانیاً از آنجاا کاه طارح هاای هاادی در دارد )کمتر طرحی در کشور وجود دارد که تهیه و اجرای آن، این مدت ادامه د اشت

 می توان نمونه هایی از آنها را یافت   ثالثاًست و در تمام نواحی روستایی کشور مقیاس روستا تهیه می شود گستره مکانی آنها زیاد ا
( بناابر 1387دارد )رضوانی،طرحهای هادی محلی ترین و موردی ترین طرحهاست که مستقیماً با روستاها و اجتماع روستایی ارتباط 

اجارا  یپژوهش موشکافانه  برنامه ها  ب،یطرح و برنامه موفق و کارآمد با حداقل معا  کیطرحها  داشتن    نیبهتر ا  یاجرا  یبرا  نیا
 امدها،یپ ییآن شناسا جهیباشد که نت  یم  یاستگذاریو س  یزیهر برنامه ر  نفکیال  یجزء ضرورتها  ییایفمشتلف جغرا  یشده در نواح

 زانیاو برناماه ر  اساتگذارانیس  یاطال ات بارا  افتیدرکه موجب    شودیم  هایزیبرنامه ها و  طرحر  یهایط قوت و ضعفها و کاستقان
کاه در واقاب بساتر و   یاز مسائل روساتاها در حاوزه کالباد  یبشش  دیاتا ش  شودیم  یآت  یهایاستگذاریس  نهیو انجام به   یطراح  یبرا
را در روساتا  گارید یتوسعه را در بششاها یو حرکت رو به جلو  دهدیقرار م  ریاثروستا تحت ت  توسعه را در  یحوزه ها  ریسا  یربنایز

 ندیرا فراهم نما تاروس گرید یتوسعه جنبه ها یرا برا طیکرده و شرا دایکاهش پ قیطر نیتا از ا کند،یم لیتسه 
 یریپاذ  بیو کااهش آسا  ییروساتا  رانیااز فق  تیدر جهت حما  ییروستا  یتوسعه سکونتگاهها  ی ناصر ساختار  نیاز مهمتر  یکی

معناا  نیشده اسات  باد ادیانسان در مناطق  یطیو مح یاقتصاد یاجتما  یها تیفعال یبه ابعاد کالبد  ژهیتوجه و  ،ییمناطق روستا
 نیشود  ا یم یاراض یو کاربر  ییربنایخدمات ز  ،یامن، خدمات  موم  طیمح  مسکن،شامل    ییروستا  یسکونتگاهها  ی ناصر کالبد

 یتوسعه کالبد  نهیبارز در زم  یها تیراستا فعال  نیدهند در ا  یرا مدنظر قرار م  ییروستا  یزندگ  تیفیو بهبود ک  یماد  تیحما  اصر ن
بعد از انقاالب  یبرنامه پنج ساله  و در دوره زمان 4ساله و  فتبرنامه ،  دو برنامه ه  6  یااجرایو    هیبا ته     یدر قبل از انقالب اسالم

توسط  یهاد یها¬و طرح ییروستا یسلسله مراتب سکونتگاهها یبندسط   -یسامانده  یقالب طرحهادر    1357از سال    یاسالم
توساعه   یهاا برنامهدر درون  1368از سال  ی(  و به صورت رسم 1394و همکاران،  یا ظم  ی)موس  افتیانجام    ربطیذ  یسازمانها

 یهاا¬یگاذار استیس تیدنبال شد چه بسا که اهم تیبا جد   یه اپنج برنامه توسع   یهمچنان با اجرا  یکالبد  یاستهایس  زین  یا
 یزنادگ طیبهبود شرا قیاز طر ییاز جامعه روستا تیرفب فقر و محروم یبرا یرگذاریتاث تیهمچنان با هدف و محور  یتوسعه کالبد

-1395وساعه )مه  پانجم تبرنادر   ی مران  یدر درون برنامه ها  گاهیبا حفظ جا  یکالبد  ،یو اجتما   یاقتصاد  یهابه صورت ساختار
بند  کیروستاها  و   یبه توسعه کالبد  ییتوسعه روستا  194بند از ماده   4و  دالت با اختصاص   شرفتیشعار پ  تیبا محور  زی( ن1390

 شود -یمشاهد م شیاز پ شیب یهاد یمشتص طر حها
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و  زانیاو اصاالح بافات موجاود م ین سااماندهاست که ضم یطرح شود،ینام برده م یکه در کشور ما از آن به نام طرح هاد  آنچه
و   ساتیو تأس  یو کشاورز  یتجار  ،یدیتول  ،یمسکون  لیمشتلف از قب  ی ملکردها  یبرا  نیو نحوه استفاده از زم  یمکان گسترش آت

 ایا ییروساتا یفضا و ساکونتگاهها یسامانده یحسب مورد در قالب مصوبات طرحها  را  ییروستا  ی موم  یهایازمندیو ن  زاتیتجه 
طارح   هیاته   فاهیوظ  2755مصاوب  یمسکن انقالب اساالم  ادیاساسنامه بن  3بر اساس ماده    دینمایم  نییتع  یهایجامب ناح  یطرحها

ماردم از محال ا تباارات مصاوب   شارکتآن با م  یو اجرا  ربطیذ  یدستگاهها  یو اصالح معابر روستاها با هماهنگ  ییروستا  یهاد
مصاوبه   نیاا  یدر راستا  ادی)  بن  رانیا  یو معمار  یشهرساز  ی ال  یشورا  رخانهیست (دبمسکن واگذار شده ا  ادیدولت به بن  یواگذار

خاود توانسات توساعه   تیاساال فعال  75باه    کیانزد  یگذاشت و در طا  ییروستا  یطرح هاد  یو اجرا  هیخود را بر ته   تیاهم فعال
 یتریدوره باه صاورت جاد  نیاا  یطا  یادح هطر  اتی  در واقب ادبدینما  یسامانده  یقابل مالحظه  ا  زانیکشور را به م  یاهاروست

 ،ییشده اسات) ماوال  لیاز روستاها تبد  یاریو ناهمگون بس  شتهیکنترل رشد مهار گس  یبرا  یطرح به ابزار  نیمطرح شده است و ا
مطلاوب  طیو و فاراهم کاردن شارا یشهر وروستاها و به جهت امکانات ده نیب  ازنحفظ تو  یبرا  نی( بنابرا1395  ،یزی ز  ،یریقد
روساتا و سااکنان   یبارا یمطلاوب ناهیگز یهاد یل حاضرطرح هادر روستاها، در حا  تیو نگه داشت جمع  انییروستا  یبرا  یستیز

متفااوت  طیپانجم در روساتاها باا شارا ماهبرنا  یکالبد یهایاستگداریاثرات س لیپرداختن به  تحل  نیبنابر ا  شودیروستا محسوب م
  روستاها دارد  یکالبد یهایاستگذاریتوسعه س ندهیو ا یآت یبرنامه  ها یبرا یانیکمک شا ییایجغراف

 

 يتوس ه کالبد يها استیراهبردها و س نیتدو یضرورز ها و الزاماز جهان
 یگنفر از مردم جهان در فقار زناد اردیلیم کیاز  شتریجهان ما فقر و تداوم آن است تا آنجا که ب  یاز  مسائل اخالق  یکی  دیشا      

 تیاتوان باه محروم یابعاد فقر م گریکنند  از د یم یدالر درآمد در روز زندگ  10با کمتر از    رانیفق  نیاز ا  یشماریبکنند  تعداد    یم
 یافاراد در برابار شاوا هاا  یریپاذ  بیسالم، آس  یدنینبود بهداشت، نبود مسکن، نبود آب آشام  ،یسوادیب  دمانن  یدر مسائل  یانسان

 نیالتا یکاایو امر ییقاایآفر  ،ییایآسا  ی مادتاً در کشاورها  ییفقر روساتا  ییایجغراف  بیکرد  توز  ادی  یعیو مشاطرات طب  یاقتصاد
 لیتعاد یهاا اساتیس  یبا اجرا  1980است  در آغاز دهه    افتهی  شیفزامناطق ا  نیآن در ا  زانیم  ریاخ  یمتمرکز است و در سال ها

 دیتشاد ییدر منااطق روساتا ژهیاهاا باه و یرو گسترش نابراب یریپذ  بیدر حال توسعه، آس  یدر  رصه اقتصاد کشورها  یاقتصاد
مجادد باه مفهاوم  توجاه ییو کاهش فقر در مناطق روستا  یاقتصاد  لیتعد  یها  استی  لذا به منظور کاهش آثار نامطلوب سدیگرد

ئاه کارده که سازمان ملل متحد  آن را ارا  ییتوسعه روستا  دینمود  راهبرد جد  یالزام  ییتوسعه روستا  یرا برا  یدیتوسعه ،راهبرد جد
 است  

  

 
 یی توسعه روستا دی  راهبرد جد1شکل 
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در  یشورهادر ک ییروستا یزیحاصل از هفت دهه برنامه ر اتیو تجرب یمنطقه ا یها استیس ،یجهان یبه چالش ها تیبا  نا     
رشاد  نادیفرا لیساه ت ،ییروساتا یمحلا  یو نهادها  رانیاز فق  تیحما  یو اهداف راهبرد  ییحال توسعه با رسالت کاهش فقر روستا

 یریپاذ بیکااهش آسا زیاو ن یدیاتول یها ییدارا ،یعیبه ا تبارات، منابب طب نهیبه  یروستاها از راه حذف موانب، دسترس  یاقتصاد
 مطابق شکل به اجرا گذاشته شده است  رانیفق
 ،یاجتماا   ،یاقتصااد  راتییا تغآنان را ب  یو همراه  یهمگام  ،ییمناطق روستا  یریپذ  بیراهبرد برآن است که با کاهش آس  نیا    

 یسکونتگاه هاا  ان،ییروستا  یبرا  یاقتصاد  یمطلوب همراه با فرمت ها  یزندگ  کی  نیکند و ضمن تام  لیتسه   یطیو مح  یفرهنگ
توساعه  ی ناصار سااختار نیاز مهمتار یکایکناد   لیو جاذاب تباد  داریاشااداب، پا  یبه مکان ها  یکار و زندگ  یرا برا  ییروستا

 یباه ابعااد کالباد  ژهیتوجه و  ،ییمناطق روستا  یریپذ  بیو کاهش آس  ییروستا  رانیاز فق  تیدر جهت حما  ییستارو  یسکونتگاهها
شاامل  ییروستا یسکونتگاهها یمعنا  ناصر کالبد نیشده است  بد ادیانسان در مناطق   یطیو مح  یاقتصاد  یاجتما   یها  تیفعال

 یزنادگ تیافیو بهبود ک یماد تی ناصر حما نیشود  ا یم  یاراض  یبرو کار  ییربنایخدمات ز  ،یامن، خدمات  موم  طیمسکن، مح
 یدر حال توسعه به نظر ما  یهمگام با کشورها  زیتوسعه در کشور ما ن  یزیر دهند  در هفت دهه برنامه  یرا مدنظر قرار م  ییروستا
 ینامتجانس اثرات ناامطلوب یو مدل هاکاربرد الگوها  زیو ن یتوسعه کالبد یبه برنامه ها کپارچهینگرش جامب و  کیکه نبود   رسد

 ییروساتا  یهاا ساکونتگاه  ریاچند دهاه اخ  یکشور ما ط  ییمناطق روستا  تیگذرا به وضع  یگذارده است  نگاه  ییبر جوامب روستا
 بیو آسا ییو فضاا  یکالبد  تیریروستا،  غفلت از مد  هیو تشل  ییروستا  یدرآمد،  مهارجرت ها  ی؛ فقر، نابرابر  یادیبن  یباچالش ها

دارند  باه   ییباال  یریپذ  بیآس  فیضع  ینامتعارف و سازه ها  یکشور با ساختارها  ی  روستاهاییروستا  یسکونتگاهها  یباال  یریپذ
و نبود و نظارت بر ساخت و ساازها   یمال  ییکننده احداث ساختمان ها  موماً صرفه جو  نیی امل تع  ییرسد در نقاط روستا  ینظر م

هناوز   رانیا  یبوده در روستاها  و ساکنان کشور  انییروستا  ریگ  بانیهمواره گر  یعیطب  یایبال  گرید  لرزه و  نیزم  الب،یبوده است  س
دهد که  ینشان م 1375شود  آمار سال  یگوناگون از جمله مصال  باربر ، پرکننده، مالت و اندود استفاده م  یاز خاا به صورت ها

نفر در آنها  ونیلیم 6مانند خشت، گل و چوب ساخته شده اند که حدود  یکشور با مصالح ییروستا یواحد از بناها  120000از    شیب
هزار واحد از ناوع اساکلت  50کشور ما فقط یموجود در روستاها یواحد مسکون 1797513دهد که    یکنند  آمار نشان م  یم  یزندگ
و  یاساکلت فلاز 1375کشاور در ساال  ییدرصد مساکن روستا 96  گرید  انیهزار واحد از نوع بتون آرمه بوده اند  به ب  55و    یفلز

 ( 26:  1390و همکاران: یبتون آرمه نداشته اند )پور طاهر
 ریپاذ بیو آسا یمناسب کالباد ینبود استاندارها ،یمناسب به خدمات  موم  یتمرکز فقر، نداشتن دسترس  لیرسد به دل  ینظر م  به

توساعه   یبساتر مناساب بارا  جادیدر ا  ییمناطق روستا  یدنقش توسعه کالب  ،یعیکشور در برابر حوادث طب  ییروستا  یسکونتگاهها
 یضارور  یو سکونت امار  تیفعال  یامن برا  یها  طیبه مح  ییمناطق روستا  لیتبد  یالزم برا  طیشرا  نیو تام  یو اجتما   یاقتصاد

همسو با چشم ور کش ییروستا یسکونتگاه ها یتوسعه کالبد یها استیراهبردها و س نیتدو دیترد یراستا ب نیگردد  در ا  یم  یتلق
شده  ادی یبه هدف ها دنیدر جهت رس یتواند گام یم رانیا یاسالم یمنتج از سند چشم انداز توسعه جمهور  ییانداز توسعه روستا

 باشد 

 برنامه پنجم  194در ماده  ییتوس ه روستا يکالبد يهایاستگذاریس      
باا  یرانیا  یبر الگوی معماری اسالم یمبتن ییو مسکن روستا طیحار کالبدی مسازی ساخت منیبهسازی، نوسازی، بازسازی و ا -  ه

  یمشارکت مردم، دولت و نهادهای  موم
  ییسازی شبکه راههای روستا منیو نگهداری و ا میاحداث، ترم - ط
مساکن و  ادیانظربن ریاز ،یکارشناسان فن شنهادیمحدوده روستاها در سراسر کشور با پ نییو تع ییطرحهای هادی روستا  هیته   -  ف
 ادیابن سیای متشکل از رئ  تهیآن در کم  بیروستاها و تصو  یو رؤسای شورای اسالم  ارانیبششداری هر بشش و با اطالع ده  دییتأ

ساازمان مساکن و شهرساازی اساتان،  نادهی، نمافرماندار شهرستان، بششدار بشش س،یرئ ناستان به  نوا  یمسکن انقالب اسالم
اساتانداری و   یمعااون اماور  مرانا  نادهیسازمان جهاد کشاورزی استان، نما  ندهیشهرستان، نما  یممسکن انقالب اسال  ادیبن  سیرئ
 روستا به  نوان ناظر  یشورای اسالم سیرئ
  ) قاانون شاودیو اجارا م یدر روستاها طراح  ییاروست یهاد یهست که در قالب طرحها  یاز  مران کالبد  یبشش  یاراض  یکاربر 

 ( 1396-1390برنامه پنجم توسعه، 
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 :رانیدر ا ییروستا يهاد يطرح  و اجرا هیته نهیشیپ   
 میقاد  یبافتهاا  یباه نوسااز  ازیان  ت،یابا رشاد جمع  ییارویمطالعات، بر اثر رو  نیبه ا  ازیو احساس ن  یکالبد  یطرحها  هیته   شهیاند

شده در ساط  کاالن،   یت کارشناسفقدان مطالعا  د،یبه نسل جد  ییپاسشگو  یشده برا  یزیبرنامه ر  دیجد  یبافتها  جادیا  ،ییروستا
 آمده است  دیو       پد ییروستا یها نیزم یبنا برا حداثو مقررات ا یکاربر یفقدان نقشه ها

 0) یکایزیو ف یاقتصااد ،یروستا با لحاظ ابعااد اجتماا   تیو هدا  اتیبستر ح  دی بارت است از فراهم کردن بستر تجد  یهاد  طرح
 یمسکن و شهر ساز ریوز شنهادیبه پ یانقالب اسالم یروزیپس از پ ی( طرح هاد  136:  1361  یمسکن انقالب اسالم  ادیاسنامه بن

  دیرس یاسالم یرامجلس شو بیبه تصو 1362 ماهید خیوقت، در تار
تااکنون  67در ساال  تیافعال نیاستان همدان آغاز شده واز زمان شروع گسترده ا  یدر روستاها  1362از سال    یطرح هاد  هیته   لذا
 شده است هیته  یطرح هاد یقابل توجه  یروستاها یبرا
 ی در برناماه ساوم در راساتاافاتیکشاور گساترش   یو بهساز  یهاد  یپنجساله اول و دوم توسعه کشور ، طرح ها  یبرنامه ها  در

کن مسا ادیمنفک و به طور کامل به بن یاز جهاد سازندگ یبهساز یطرح ها یو اجرا هیکشور ته  یی مران روستا  التیاصالح تشک
 (1392: 34 ،یی )موالدیواگذار گرد یانقالب اسالم

 یتوساعه کالباد  یهاا استیقاله شان با  نوان راهبردها و س(، در م1388)  یبدر  ید لیو س  ی بدالرضا افتشار  ،یپورطاهر   یمهد
 تیدر جهت حما  ییاروست  یتوسعه سکونتگاها  ی ناصر ساختار  نیاز مهمتر  یکی:  اند اذ ان داشته  ران،یدر ا  ییروستا  یسکونتگاها

 یطایو مح  یاقتصااد  ،یاجتماا   یتهاایفعال  یبه ابعاد کالباد  ژهیتوجه و  ییمناطق روستا  یریپذ بیو کاهش آس  ییروستا  یاز فقرا
از الزامات  ییتوسعه روستا یبرا یبه  نوان ابزار یتوسعه کالبد  یزیبه برنامه ر  ازیراستا ن  نیاست  و در ا  ییروستا  یانسان در نواح

 ،یخدمات  موم  ،یچون مسکن، خطوط ارتباط  ی ناصر  ،ییروستا  یسکونتگاها  یمعنا در توسعه کالبد  نیبد  گردد یم  یتلقتوسعه  
 قیااز طر  شاود  یجامعه مورد توجه قرار گرفته و تاالش ما  یازهایبه ن  یدر جهت تعادل بشش  ،یاراض  یو کاربر  ییبنا  ریخدمات ز
پانج  داریاتوساعه پا دگاهیاداز  یتوسعه کالبد فیشوند  متناسب با تعر تیهدا یصادو اقت یاجتما  یندهایفرا ،یکالبد  یزیبرنامه ر

 یمناد¬باا بهاره یو اقتصااد یاجتما  یها شیو پو  تیهدا  ،ییروستا  یفضا و سکونتگاهها  نیب  یشامل: سازگار  یا هدف برنامه
باغاات و چشام  ،یزرا ا یحفاظ اراضا  ،یعیشامل منابب طب  ییروستا  ینواح  یجهت حفاظت و نگهدار  یتر از فضا، بستر ساز  دیمف

به خدمات، حمل و   یدسترس  تیقابل  یسامانده  ،ییروستا  یو گردشگر  یفرهنگ  راثیش و مباارز  یها بافت  ،یعیطب  راثیاندازها و م
ت مقابله با خطارا بیضر شیافزا یساز نهیزم تیو در نها یمسکن و بهبود زندگ تیفیو ارتقاء ک  یبهساز  ،یینقل و ارتباطات روستا

در نظار  قیاتحق نادیدر فرا یتوساعه کالباد یاستهایراهبردها و س نیتدوجهت  یکالبد یطرحها یاجرا  قیاز طر  یعیطب  یایو بال
 گرفته شده است 

 ییروساتا  یطرح هاد  یاجرا  تیموفف  ییای وامل جغراف  ی( در مقاله بررس1390)زادهی ل  رضایو  ل  یینصراهلل موال  ،یمی ظ  نینورالد
روساتا باا  تیو اندازه جمع یفاصله روستا از مراکز شهر  -استقرار  تیشده است که موقع  دهیرس  جهینت  نیبه ا  النیدر شرق استان گ

 یواقاب در ناواح یکوهساتان یواقب در نواح یباشد  روستاها یم یرابطه قو  یدارا  ییروستا  یهاد  یها طرح  یاجرا  تیموفق  رانیم
 برخودار بوده اند  یشتریب تیفقمو از شتر،یب تیبه شهرها و با جمع کترینزد یجلگه ا
در   هاا یریاگ جهینت نیدر برنامه پنجم توسعه  به ا  ییتوسعه روستا  گاهیجا  ی( در مقاله بررس1390)ینیو آرزو  ابد  یریصن  هیمرض
دم ر،  اکشاو  یروستاها  اتیبودن برنامه بدون توجه به جزئ  ی:توجهات به کلرسد یدر برنامه پنجم م  ییتوسعه روستا  گاهیجا  نهیزم
موجود   طیبدون توجه به شرا  یزیر و برنامه   یفقدان توجه به آمار صح  ،یو بهساز  ی مران  اتی مل  یجهت انجام برخ  یمتول  نییتع

  یغرب یاز طرح ها یبردار یبه وضب مطلوب، کپ دنیجهت رس
 انیاجنوبی، ب خراسان استان در ییروستا هادی  های (، در مقاله بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر موفقیت طرح1390صابری فر)  رستم

 و  مطالعااتی  گاروه  اجارا،  و  مطالعاه  در  ماردم  مشارکت  متغیرهای  که  دهد  می  نشان  شده  آوری کند که تحلیل داده های جمب-یم
طرح، ر ایت مسائل زیست محیطی، توجه به خطرهای محیطی، مسائل ماالی و ویژگای   می ل  و  فنی  های ویژگی  توانمند،  اجرایی

 تیجه، رضایتمندی، بیشترین تاثیرات را به همراه داشته اند ی در موفقیت و در نهای مدیریت
 دگاهیااز د  ییروساتا  یهااد  یطرحهاا  یاثرات کالبد  ی(، بررس1391)ی اشق  ریو اردش  نیهشج  ییو نصراهلل موال  یمی ظ  نینورالد
در  یخادمات  ماوم ثیاز ح ییروستا یطرح هاد یاند: اجرا دهیرس جهینت نیدواب در مقاله شان به ا انیدر شهرستان م  انییروستا
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سابب ارتقااء  دیاجد  یبه ساخت وسازها  دنیضمن رونق بشش  ییروستا  یطرح هاد  یمورد مطالعه موثر بوده است  اجرا  یروستاها
 یردوایام شیسبب افزا  ییروستا  یطرح هاد یبناها شده است  اجرا یظاهر  یمایو بهبود س  یداریپا  شیافزا ،یساختمان ساز  وهیش

داشاته   ریروستا به شاهر تااث  یها مهاجرت  یجیدردر کاهش ت  جهیدر روستاها شده و در نت  یبه ادامه زندگ  انییروستا  یمندو  الق
و  یاز نظار اقتصااد ییروساتا یهاد یطرح ها یدر روستاها اجرا یو ارتقاء خدمات  موم  یمثبت کالبد  یها یژگیاست  الرغم و

 کاهشارح ارئاه شاده    نیباد  یراهکار  یرفب مشکل اقتصاد  یالزمه را کسب نکرده است که برا  تیاشتغال در روستاها موفق  جادیا
ارائاه   قیادر روساتاها از طر  یبشاش خصوصا  یگاذار  هیسارما  قیتشو  ،یمحل  طیمششص و براساس شرا  یبرنامه اقتصاد  نیتدو
 جاادیباه روساتاها و ا  یاقتصاد  یتهایالبه فع   دنیتا ضمن تنوع بشش  باشد یالزم توسط دولت در روستاها م  یو فن  یمال  التیتسه 

  دیبه  مل آ یریجلوگ شهرهابه  یمحل یها هیاز خروج سرما دیاشتغال جد
 یساکونتگاهها یبار توساعه کالباد  یطارح هااد  یاثارات اجارا  یابی(، در مقاله ارز1393پور )  ینق ی ل  میپوررمضان و مر  یسی 

مسااکن    یو مقااوم سااز  یبر نظاارت برنحاوه سااخت و سااز و بهسااز  یطرح هاد  یاثرگذار  نیشتریب  دارند یاذ ان م  ،ییروستا
 یچنادان قیاتوف یاراض یو کاربر طیبهداشت مح رهایمتغ ریبوده ودر سا یی بور و مرور در معابر روستا  لیو سپس بر تسه   ییروستا

به طور کال  شود یم دهیمات دمناسب خد یابیو مکان  بیزباله و نحوه توز یحاصل نشده است و تنها در  ملکرد مطلوب جمب آور
 نیامشتلف متفااوت باوده و ا یابعاد و مکانها رد ریتاث نیا زانیم یروستا موثر بوده ول  یبر توسعه کالبد  یگفت طرح هاد  توان یم

 ان،ییو مشارکت روساتا  تیو جلب رضا  یا تبارات کاف  صی  که البته تشصباشد  یو اجرا م  هیطرحها در مرحله ته   نینشانگر ضعف ا
 تیااصول سااخت مساکن، ر ا  تیر ا  ،یکشاورز  یبشصوص اراض  ،یاراض  یو حفظ کاربر  ینیفرهنگ روستا، و روستانش  ترشگس
  گردد یم شنهادیپ یرگذاریتاث زانیم شیروستا، جهت افزا ستیز طیموجود روستا، حفظ مح یها مربوط به راه میو حرا وابطض

 یاجارا یاثرات کالبد لی(، در مقاله با  نوان  تحل1395)  رچلویدم  یزی  زمعصوم و  بداهلل  یریقد  یمجتب  ن،یهشج  ییموال  نصراله
باه لحااظ دفاب   ییروساتا  یطارح هااد  یاجارا  دارند یاذ ان م  لیشمال استان اردب  انیروستائ  دگاهیاز د  ییروستا  یهاد  یطرحها
جاده هاا، در  یریستاها و  دم آبگرو در یجار یآب ها تیهدا ،یمعابر فر  تیبهبود وضع ا،در روستاه  یخانگ  یفاضالبها  یبهداشت

 یبه خدمات  یدسترس  ،یبه مراکز خدمات  یدسترس  ،یمعابر اصل  تینداشته است  در مقابل وضع  یچندان  تیمحدوده مورد مطالعه موفق
 و کااهش یطرح هاد یاجرا نیداشته است و ب یقبول ابلق تیموفق ییربنایو ز  یطرح، جذب امکانات و خدمات رفاه  یپس از اجرا
با ث کاهش مشکالت روساتا هاا شاده   یطرح هاد  یوجود دارد، ساکنان روستا معتقدند اجرا  یرابطه معنادار  انیروستائ  مشکالت

اسات   هشاد انیاطارح ب یمشارکت اندا مردم در اجرا یاصل لیآن دل و اهداف یو شناخت مردم از طرح هاد  یاست و  دم آگاه
 زیاباشاند و ن یآن ما یدر نحوه اجرا یو خواستار بازنگر دانندیمطلوب نم یفعل وهیا شرا ب  یطرح هاد  یساکنان روستاها ادامه اجرا

 نیاکه ا ردیگ یشکل م ییتاروس  یساخت و سازها  یبرا  یبهتر  یمناسب باشد فضا  ستیز  طیو مح  یبه لحاظ کالبد  طیهرچه مح
  داردیم انیدر روستاهارا ب یطرح کالبد یاز اثرات مثبت اجرا زیمورد ن
  ییروساتا  یهااد  یطرحهاا  یدر اجارا  یاراضا  یکااربر  یریتحقق پذ  زانیم  یابیبا  نوان ارز-(  1395و همکاران )  یما ظ  یموس

استاندارد   ۀبا سران ییبعد از اجرای طرح هادی روستا  هایکاربر  ۀانطباق سران  زانیکه م  کنند یم  انیشهرستان زنجان ب  یمطالعه مورد
از  تیرضاا زانیام نیشاتریب هاایاز کاربر تیرضاا زانیااز م یابیاست و در ارزنشده امحقق    کسانی  ها شده در همه کاربری  نییتع

باشاد  و   یما  73/81باا  و مزر اه باا    یکااربر  "و    76/83باا    یو مذهب  یفرهنگ  یکاربر  "  7/87با  "یمسکون  یکاربر"شاخص   

 یو کااربر 78/24باا  یدرمان یشتبهدا یبرو کار 99/20  "یسبز و ورزش  یفضا  "  یها از شاخص  بیبه ترت  تیرضا  زانیم  نیکمتر
 دارند  تیارض یطرح هاد یشده بعد از اجرا هیارا یها یساکنان روستا از کاربر یاست و به طور نسب 39/49با  یآموزش
ماورد: روساتاهای  ییاثرات کالبدی و اقتصادی طرحهای هاادی روساتا  لی( در مقاله خود تحت  نوان  تحل1395رزالنسری )  اکرم

نسبتاً مطلوب بر تحول کالبدی و باه تباب آن اقتصاادی   رییکه  اجرای طرح هادی تاث  رسدیها  م  افتهی  نینشاه به اشهرستان کرما
مشاهده  رییاشتغال تحول چشمگ جادیگذاری و ا هیسرما شیوجود در مواردی چون افزا  نیشته است  با ادا  یروستاهای مورد بررس

 شتریب تیجمع ،یکوهیپا تیموقع -بوده است که روستاهای با نیاز ا یحاک زیدی ن وامل مؤثر بر اجرای طرح ها لینشده است  تحل
رو به منظور جباران مشاکالت  نیداشته است  از ا شترییباز شهر کرمانشاه تحوالت کالبدی و اقتصادی  لومتریک  20-10و فاصله  

 یط ییدر توسعه روستا ریمانها و نهادهای درگکالبدی و اقتصادی ضروری است قبل از اجرای طرح هادی، ساز  امدهاییموجود در پ
 اجرای طرح گردند  ندیرآنقش مؤثر در ف فاییو ا یملزم به هماهنگ یقانون داتیتمه 
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 انیروساتائ  دگاهیااز د  ییروساتا  یهاد  یطرحها  یاجرا  یاثرات کالبد  لی( در مقاله خود با  نوان تحل1395)رچلویدم  یزی ز   بداهلل
تماام   ییروساتا  یطرح هااد  یبوده و اجرا  رگذاریتأث  ییروستا  یطرح هاد  یبر اجرا  ی وامل کالبد  کندیم  انیب  لیشمال استان اردب

 وجود دارد  یداریآن ها رابطه معن نیکند و ب یم ینیب شیرا پ  یکالبد یمؤلفه ها

   ژوهش روش پ
 نیااسات  ن در ا یلایو تحل یشیتاار ،یفیتوص یو روش شناس تیباشد و از نظر ماه یم یحاضر از نظر هدف کاربرد  قیتحق      

بهاره   یشیتار-یاز روش اسناد  افتهیانجام    یکالبد  یها¬استیس  یبر موضوع ابتدا به بررس  دیبا توجه به روش کار و با تاک  یبررس
اتشاذ شده در برناماه پانجم در دو   یها  استیروند انجام کار س  یو چگونگ  یقیتطب  سهیو مقا  لیو تحل  هیگرفته و سپس جهت تجز

 استفاده شده است  یلیوش تحلاز ر یو کوهستان یجلگه ا هیناح
 کسب شده است  یدانیو روش م یو کتابشانه ا یروش اسناد قیاز طر ازیپژوهش حاضر، اطال ات مورد ن در
باا  یدانیامعتبارو در روش م ی لما یهاا تیو سا یو اسناد کتابشانه ا یقاتیو تحق یبا مراجعه به مراکز  لم یروش کتابشانه ا  در

و شاعب   النیاساتان گا  یمسکن انقاالب اساالم  ادیاز کارشناسان اداره کل بن  یبا استفاده از فرم تشصص  قیتوجه به موضوع تحق
 شده است  یگردآور ازیاطال ات مورد ن وداده ها  النیچهارگانه آن در غرب گ

ها در  یاستگذاریس ییفضا لیتحل یبرا Arc GIS 10.3نرم افزار  زیو ن یدانیداده ها و اطال ات م یبرا ژهیبو Excelاستفاده از  با
استفاده و   النیغرب گ  یو کوهستان  یجلگه ا  یبشش ها  سهیمقا  یمشتلف برا  یدر قالب نقشه ها  یمحدوده مورد مطالعه و خروج

 شده است  تهپرداخ یریگ جهیبه نت تیدر نها
و  یاجتماا -یساعه اقتصاادبرنامه پانجم تو  یل اجراو مشمو  النیغرب گ  یو کوهستان  یبشش جلگه ا  ی، روستاها  یآمار  جامعه
 آستارا، تالش، رضوانشهر و ماسال بوده است  ی)ها ش( در شهرستان ها 1390-95کشور  یفرهنگ

 
 1395توزیع ت داد و درصد روستاهاي داراي سكنه بیست خانوار و باالترسال  -1جدول 

 ت داد روستاهاي داراي سكنه  شهرستان 
 ر و باالتر اي سكنه بیست خانوات داد روستاهاي دار

 درصد  ت داد 

 72/7 40 59 آستارا

 27/42 219 289 تالش

 63/15 81 102 رضوانشهر 

 05/15 78 94 ماسال

 100 518 541 مجموع 

 1395منبب: آمارنامه سال 
 

مساتقل باه و اثارات  یرهاایهاا ش( باه  ناوان متغ 1390-95برنامه پنجم توساعه ) یکالبد  یها  یاستگذاریحاضر س  قیدر تحق
 النیغارب گا  یدر روساتاها  یکوهساتان  یجلگاه ا  یبرنامه پنجم توسعه و ارائه راهبردها در روساتاها  یکالبد  یها  یاستگذاریس
 روند  یحاضر به شمار م قیوابسته تحق  یرهایمتغ

و   هیار قالاب ته جم توسعه دبرنامه پن  یکالبد  یها  یاستگذاریاثرات س  یقیتطب  لیت تحلوابسته و مستقل و جه   یرهایمتغ  براساس
آستارا، تالش، رضوانشاهر  یها در شهرستان یکوهستان  یو روستاها  یا  جلگه  یبرحسب روستاها  ییروستا  یهاد  یطرح ها  یاجرا

 روند  کاه یحاضر به شمار م قیتحق یموارد مذکور به  نوان شاخص ها یمتول دستگاهاز    یفرم اختصاص  لیتکم  قیو ماسال از طر
 :راستیبه شرح ز قیتحق یندیفراو  یمدل مفهوم
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 قلمرو جغرافیایی پژوهش
مشتمل بر چهار شهرستان آستارا، تالش، رضوانشهر و ماسال در فاصاله ساال  النیغرب گ یحاضر در محدوده روستاها  قیتحق     
و  1390-95 یادر فاصله سااله  قیحاضر با توجه به موضوع تحق  قیمطالعه تحق  یبوده است  البته تمرکز زمان  1397تا    1385  یها

مطالعاه شاده در جناوب   هیاست  ناح  النیکشور و استان گ  یو فرهنگ  یاجتما   یبرنامه پنجم توسعه اقتصاد  یمنطبق با دوره زمان
درجاه  و  38تا   قهیدق  15ه و  درج  37و    یقشر  ییایطول جغراف  قهیدق  14درجه و    49تا    قهیدق  35درجه و    48  نیخزر ب  یایدر  یغرب
 النیدرصد از وسعت استان گا 1/26 هیناح نیوسعت دارد که ا لومترمرببیک 6/3839واقب شده و  یشمال ییایف رض جغرا  قهیدق  27

ز و خلشاال( ا  کوثر  ل،یاردب  ن،ینم  ی)شهرستان ها  لیاز غرب استان اردب  جان،یآذربا  یاز شمال به جمهور  هیناح  نی   اگردیرا در برم
و  جاانیآذربا یباا جمهاور  یگیخزر محدود است  همسا  یایو از شرق به در  ینزلفومن، صومعه سرا و بندرا  یجنوب به شهرستانها
و   هیساحل،جلگه، کوهپا  ا،یاز مواهب در  یو برخوردار  ایبه در  یدسترس  ه،یناح  نیا  قیو شمالغرب کشور از طر  لیارتباط با استان اردب

 ییآن توجاه شاود  )ماوال یهاا تیابه ظرف  دیبا  یمها    یزیاست که در برنامه ر  دهیبشش  هیناح  نیه اب  یا  ژهیو  تیموقعکوهستان  

 
 بهبود وضعیت روستاها 

ارتقا سط  درآمد و کیفیت زندگی  
 اییانروست

نابرابری های موجود بین جامعه  کاهش 
 روستایی

نوسازی ساختار   • و  کالبدی بهسازی 

 محیط و مسکن روستایی

 تهیه طرحهای هادی روستایی  •

 اجرای طرح هادی روستایی  •

 

کاربری  • تغییرات  و  کالبدی  توسعه 

 زمین 

از   • ناشی  اقدامات  موفقیت  میزان 

 کالبدی  سیاستگذاری های

کالبدی در برنامه پنجم توسعه در بشش   سیاستگذاری تحلیل تطبیقی اثرات و 
 ها  ش 1390-95گیالن جلگه ای و کوهستانی غرب  

 ها فرضیه اقدامات قابل انجام کالبدی  هداف برنامه پنجم توسعه ا

 ارایه   و  ها  پیامد  و  اثرات   تحلیل  و  تجزیه •

 راهبردها



 113تیمور آمار  و همكاران .................................................................  -... ي کالبد  ي ها ي گذار  استیس  ي امدهایاثراز و پ یقیتطب لیتحل 

و جلگاه   یشده است قسمت شرق آن ساحل  لیمورد مطالعه از دو قسمت متفاوت تشک  هیناح  ی(  از نظر توپوگراف3:  1386  ن،یهشج
و کوهساتان   ایادر سااحل در  تیاسکونت جمع  یمیکز قددوده از مرامح  نیاست  ا  یو کوهستان  یا  هیو قسمت غرب آن کوهپا  یا

ذکر کرده اند   لمیو مردم ساکن در کوهستان را د  لیجلگه ها و سواحل را گ  یاهال  انیمشرف به آن بوده است  در دوره  ساسان  یها
   ( 213: 1385 ،یآمده است )وزارت مسکن و شهرساز النیبه صورت ج هیناح نیو نام ا

 

 

 در تقسیماز کشوري  یت محدوده مورد مطال هموق  -3اره شكل شم

 1395توزیع ت داد و درصد روستاها بر حسب  داراي سكنه و موق یت طبی ی در غرب گیالن در سال   -2جدول شماره 

 شهرستان  
 داراي سكنه  کل روستاها 

 موق یت طبی ی روستاها 

 کوهستانی  جلگه اي 

 درصد   داد  ت  درصد   د  ت دا درصد   ت داد   درصد   ت داد  

 79 56 46 21 43 35 37 70 57 279 81 آستارا

 35 54 200 65 45 168 55 72 267 67 12 368 تالش 

 85 50 60 15 49 58 44 86 102 06 4 118 رضوانشهر  

 78 52 57 22 47 51 63 79 86 72 3 108 ماسال 

 5378 363 22 46 312 85 75 512 24 23 675 غرب گیالن 

 43 49 1436 22 51 1488 36 88 2567 100 2905 ستان گیالن ا 

 GIS  (1397 )، مرکز آمار ایران و  استشراج از نرم افزار  1396  استان گیالن،  های آبادی فرهنگ

 

 توزیع ت داد و درصد خانوار و جم یت روستایی بر حسب موق یت طبی ی در غرب گیالن -3جدول شماره

 محدوده 
موق یت  

 طبی ی

د  ت دا

 روستا

1395 

 جم یت  خانوار 

 درصد  ت داد  درصد  ت داد 

 غرب گیالن
 02 83 184190 93 82 56852 312 جلگه ای 

 98 16 37663 07 17 11703 363 کوهستانی

 100 221853 100 68555 675 جمب

 GIS ( 1397 )، مرکز آمار ایران و  استشراج از نرم افزار  1396  استان گیالن،  های آبادی فرهنگ
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هزار    37663درصد در روستاهای جلگه ای و    02/83نفر برابر    184190ل تعداد جمعیت ساکن در روستاهای غرب گیالن تعداداز ک

   بوده اند درصد در روستاهای کوهستانی ساکن  98/16نفر با 

   و بحث هایافته
 النیغرب گ يروستاها يکالبد تیوض   
 یکالباد  تیهاا، ط و ف وضاع  یدر برناماه پانجم توساعه در قالاب بنادها  ییروستاتوسعه    یکالبد  یها  یاستگذاریتوجه به س  با

 جلگاه یعیطب تیو با در نظر گرفتن موقع یطرح هاد نهیدر زم  یو دهستان یشهرستان ،یا هیناح اسیدر مق النیغرب گ  یروستاها

 است: دهیل گردیو تحل فیتوص ریدر سطور ز یو کوهستان یا

 النیدر غرب گ ییروستا يدطرح ها بیو تصو هیته
 یخاانوار از طارح هااد  ساتیب  یبااال  یروستا  253تعداد    النیغرب گ  هی)برنامه پنجم توسعه( در کل ناح  1390-95  یسالها  یط

 در بشش جلگاه  یبرخوردار از طرح هاد  یبرنامه تعداد ودرصد روستاها  یسال ها  یدر تمام  1393برخوردار شده اند به جز در سال  

 44و   یا در بشش جلگاه  یبرخوردار از طرح هاد  یدرصد روستاها  56مجموع حدود    دربوده است و    یبشش کوهستاناز    شتریب  یا
 ییروساتا  یطرح هاد  یکوهستان  یروستاها  یبرا  1395و    1394،  1392  یبوده است و در سال ها  یش کوهستاندر بش  هیدرصد بق

  است  دهینگرد هیته 
ز طرح هادي مصوب در  روستاهاي جلگه اي و کوهستانی غرب گیالن طی  برخوردار ا توزیع ت داد و درصد روستاهاي -3جدول 

1390-95سالهاي   

موق یت  
 طبی ی

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 جمع 

 درصد  ت داد  درصد  ت داد  درصد  ت داد  درصد  ت داد  درصد  ت داد  درصد  ت داد  درصد  ت داد 

 26 4 6 26 4 6 0 27 38 0 0 0 3 33 47 2 31 44 7 55 141 جلگه ای 

 00 0 0 00 0 0 50 62 70 00 0 0 4 21 24 1 16 18 3 44 112 کوهستانی

 37 2 6 37 2 6 69 42 108 00 0 0 1 28 71 5 24 62 0 100 253 جمب

 
است،    روستا، طرح هادی اجرا شده  204از مجموع روستاها، برای تعداد    نیز  های هادی در ناحیه غرب گیالندر زمینه اجرای طرح

درصد( بیشترین و کمترین تعداد طرح   18/16مورد )  33درصد( و روستاهای کوهستانی با    82/83مورد )  171ای با  های جلگهروستا
از سال   داشته که  را  اجرای طرح  1395تا    1390هادی  تعداد  بیشترین  و  است  داشته  افزایشی  روند  اجرای طرح هادی  های  آمار 

 بوده است   1391اجرای طرح ها در سال ترین تعداد و کم 1395هادی مربوط به سال 
روستاهای جلگه ای و کوهستانی اختالف   برخالف تهیه و تصویب طرح های هادی روستایی که در مجموع تعداد و درصد آنها در 

 کمتری داشته اند بیشترین تعداد و درصد اجرای طرح های هادی روستایی در بشش جلگه ای بوده است  
 

  غرب  کوهستانی و اي جلگه  يروستاها در اجرایی  مصوب هادي طرح  از برخوردار روستاهاي درصد و ت داد یعتوز -4 جدول

 1390-95 سالهاي طی گیالن

موق یت  

 طبی ی

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 جمع 

اد 
 د

ت
صد  

در
 

اد 
 د

ت
صد  

در
 

اد 
 د

ت
صد  

در
 

اد 
 د

ت
صد  

در
 

اد 
 د

ت
صد  

در
 

اد 
 د

ت
صد  

در
 

اد 
 د

ت
صد  

در
 

 67 35 61 62 14 25 62 14 25 79 15 27 09 4 7 20 15 26 82 83 171 جلگه ای

 24 24 8 18 18 6 15 15 5 18 18 6 06 6 2 18 18 6 18 16 33 کوهستانی 

 82 33 69 20 15 31 71 14 30 18 16 33 41 4 9 69 15 32 0 100 204 جمب

 1398منبب:بنیاد مسکن انقالب اسالمی گیالن, 
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 ر بخش هاي جلگه اي و کوهستانی غرب گیالن د روستایی  يهاد  طرح  تصویب و  تهیه-
باالترین    شهرستانها  بین  درصد  در  و  با    تعداد  تالش  شهرستان  به  مصوب  هادی  و    128طرح  کمترین   6/50طرح   و  درصد 

رههای به استثنای شهرستان تالش که سهم طشود  مربوط میدرصد    1/32طرح و    28طرههای هادی مصوب در شهرستان آستارابا  
 باشد  بیشتر میباشد در سه شهرستان دیگر سهم روستاهای جلگه ای  مصوب در روستاهای کوهستانی بیشتر میهادی 

از     تالش اندکی بیش  های هادی مصوب روستایی مربوط به این  درصد طرح  50با توجه به تعداد و درصد روستاهای شهرستان 
درصد    50های بعدی قرار داشته اند  در این بین بیش از  ترتیب در رتبه  و آستارا به شهرستان بوده و شهرستانهای رضوانشهر، ماسال  

روستاهای برخوردار از طرح هادی روستایی مصوب در تمامی شهرستانها در بشش جلگه ای با بیشترین درصد در شهرستان آستارا  
ای و کوهستانی آن نزدیک به هم  جلگه   تقریباً بششبوده و روستاهای کوهستانی شهرستانهای ناحیه به غیر از شهرستان تالش که  

 بشش جلگه ای بوده اند   هستند در بقیه شهرستانها کمتر از
انجام شده    1393بیشتر بوده و بیشترین طرح هادی مصوب در سال    1393تا سال    1390روند افزایش طرح  هادی مصوب از سال  

از طرح هادی   95ه دو شهرستان آستارا و ماسال در سال  شته  طوری کروند طرح هادی مصوب کاهش دا  1395تا    1394و از سال  
 ه است  مصوب بی بهره بود

 
توزیع ت داد و درصد روستاهاي داراي طرح هادي مصوب بر حسب شهرستان در روستاهاي جلگه اي و کوهستانی   --5جدول 

0139-95غرب گیالن طی سالهاي   

 شهرستان 
  موق یت
 طبی ی

3951 1394 1393 1392 1391 1390 جمع   

 درصد  ت داد  درصد  ت داد  درصد  ت داد  درصد  ت داد  درصد  ت داد  درصد  ت داد  درصد  ت داد 

 آستارا
ای  جلگه  19 67 9 8 42 1 3 15 8 0 0 0 8 42 1 0 0 00 0 0 00 

 00 0 0 00 0 0 00 100 9 00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 32 9 کوهستانی 

71 00 0 0 7 10 3 6 28 8 1 11 28 جمب  60 71 0  000  0 0 00 

 تالش
ای  جلگه  65 50 8 4 6 2 40 61 5 0 0 0 14 21 5 3 4 62 4 6 15 

 00 0 0 00 0 0 08 65 41 00 0 0 0 27 17 9 7 5 2 49 63 کوهستانی 

 13 3 4 34 2 3 97 42 55 00 0 0 5 44 57 0 7 9 6 50 128 جمب

 رضوانشهر 
ای  جلگه  29 55 8 19 65 5 0 0 0 0 0 0 6 20 7 2 6 90 2 6 90 

 00 0 0 00 0 0 61 82 19 00 0 0 0 0 0 4 17 4 2 44 23 کوهستانی 

 85 3 2 85 3 2 08 48 25 00 0 0 0 0 0 2 44 23 6 20 52 جمب

 ماسال
ای  جلگه  28 62 2 13 46 4 4 14 3 0 0 0 10 35 7 1 3 57 0 0 00 

 00 0 0  000 0 88 5 1 00 0 0 2 41 7 9 52 9 8 37 17 کوهستانی 

 00 0 0 22 2 1 44 24 11 00 0 0 4 24 11 9 48 22 8 17 45 جمب

گیالن غرب  

ای  جلگه  141 55 7 44 31 2 47 33 3 0 0 0 38 27 0 6 4 26 6 4 26 

 00 0 0 00 0 0 50 62 70 00 0 0 4 21 24 1 16 18 3 44 112 کوهستانی 

372  6 37 2 6 69 42 108 00 0 0 1 28 71 5 24 62 0 100 253 جمب  

 

وکمترین طرح مصوب در بشش های شهرستانهای غرب گیالن باالترین آمار طرح مصوب در بشش مرکزی تالش  در بین بشش

 اند   طرح مصوب را به خود اختصاص داده 7و  49لوندویل آستارا که به ترتیب با 

مار طرحهای مصوب در روستاهای  ماسال که آ  در بین بششهای چهار شهرستان به استثنای بشش مرکزی تالش و بشش مرکزی

طرح در    16درصد و    3/67طرح در کوهستان با    33رکزی تالش  باشد)در بشش مکوهستانی نسبت به روستاهای جلگه ای باال می

با   ها  با    7/32جلگه  ماسال  مرکزی  بشش  با    13ودر  و    1/59طرح  کوهستانی  روستاهای  در  با    9درصد  در    9/40طرح  درصد 

 تانی است    ای بیشتر از روستاهای کوهسها تعداد طرحهای مصوب در روستاهای جلگهماسال( در بقیه بشش های جلگه ایروستا

به بعد روند طرحهای مصوب روند کاهشی داشته    1393بوده و از سال    1393و  1391 1390بیشترین طرحهای مصوب در سالهای  

 نداشته اند  مصوب طرح  1395ل است  بطوریکه شهرستانهای آستارا و ماسال در سا
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شهرستان در روستاهاي جلگه اي و کوهستانی غرب  توزیع ت داد و درصد روستاهاي داراي طرح هادي مصوب برحسب  -6جدول 

 گیالن

 شهرستان 
 کوهستانی  اي  جلگه کل 

 درصد  ت داد  درصد  ت داد  درصد  ت داد 

 1 32 9 9 67 19 1 11 28 آستارا

 2 49 63 8 50 65 6 50 128 تالش

 2 44 23 8 55 29 6 20 52 وانشهر رض

 8 37 17 2 62 28 8 17 45 ماسال

 3 44 112 7 55 141 100 253 گیالن غرب

 
 

 
 توزیب درصد روستاهای دارای طرح هادی مصوب برحسب شهرستان در بشش های جلگه ای و کوهستانی غرب گیالن -4شکل

 
طارح   2طرح ولوندیل آستارا با    26وب  دهستان کوهستانی تالش با  ترین طرح مصیالن باالدر دهستانهای چهار شهرستان غرب گ

 .به ترتیب بیشترین و کمترین طرح ها را به خود اختصاص داده اند

دهساتانهای اساالم و خالاه سارا تاالش و دیناچاال وگیال دوالب رضوانشاهر و نیاز   –در دهستانهای ویرمونی و لوندویل آساتارا   
 نداشته اند طرح مصوب  1395تا  1390سال در روستاهای کوهستانی از سال ن و حومه مادهستانهای شیخ نشی

هاای مصاوب در ییالقی ارده در رضوانشهر و دهستان ماسال از شهرساتان ماساال طرح  -دهستانهای کوهستانی و خرجگیل تالش
ه ای بیشاتر از روساتاهای وساتاهای جلگاو در بقیه دهستانها طبق جدول تعداد طرحهای مصاوب در ر  نداشتهای  روستاهای جلگه
 باشد  کوهستانی می

 



 117تیمور آمار  و همكاران .................................................................  -... ي کالبد  ي ها ي گذار  استیس  ي امدهایاثراز و پ یقیتطب لیتحل 

 
 1390-95 توزیب درصد روستاهای دارای طرح های هادی مصوب برحسب شهرستان در بشش های جلگه ای و کوهستانی غرب گیالن طی سالهای -5شکل

 

 
 هستانی غرب گیالن  لگه ای و کوتوزیب درصد روستاهای دارای طرح های هادی مصوب برحسب دهستان در بشش های ج -6شکل
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 1390-95توزیب درصد روستاهای دارای طرح های هادی مصوب برحسب دهستان در بشش های جلگه ای و کوهستانی غرب گیالن طی سالهای  -7شکل

 
رب  توزیع ت داد و درصد طرح هاي هادي مصوب اجرایی برحسب شهرستان در روستاهاي جلگه اي و کوهستانی غ  -7جدول 

1390-95 سالهاي گیالن طی  

 موق یت طبی ی  شهرستان 
 1395 1394 1393 1392 1391 1390 جمع 

 درصد  ت داد  درصد  ت داد  درصد  ت داد  درصد  ت داد  درصد  ت داد  درصد  ت داد  درصد  ت داد 

 آستارا
 47 26 9 82 8 3 59 20 7 65 17 6 88 5 2 59 20 7 95 80 34 جلگه ای

5037  3 05 19 8 کوهستانی   1 12 50 1 12 50 1 12 50 1 12 50 1 12 50 

 81 23 10 52 9 4 05 19 8 67 16 7 14 7 3 81 23 10 59 20 42 جمب

 تالش
 77 33 26 58 15 12 69 11 9 18 18 14 90 3 3 88 16 13 67 91 77 جلگه ای

 57 28 2 29 14 1 29 14 1 29 14 1 00 0 0 57 28 2 33 8 7 کوهستانی 

184 1 84 جمب  15 8617  3 3 57 15 17 86 10 11 90 13 15 48 28 33 33 

 رضوانشهر 
 00 55 22 00 15 6 00 15 6 00 5 2 50 2 1 50 7 3 63 81 40 جلگه ای

 33 33 3 22 22 2 33 33 3 11 11 1 00 0 0 00 0 0 37 18 9 کوهستانی 

 02 51 25 33 16 8 37 18 9 12 6 3 04 2 1 12 6 3 02 24 49 جمب

 ماسال
ای  جلگه  20 68 97 3 15 00 1 5 00 5 25 00 3 15 00 4 20 00 4 20 00 

 22 22 2 22 22 2 00 0 0 33 33 3 11 11 1 11 11 1 03 31 9 کوهستانی 

 69 20 6 69 20 6 34 10 3 59 27 8 90 6 2 79 13 4 22 14 29 جمب

 غرب گیالن
6214  25 62 14 25 79 15 27 09 4 7 20 15 26 82 83 171 جلگه ای  61 35 67 

 24 24 8 18 18 6 15 15 5 18 18 6 06 6 2 18 18 6 18 16 33 کوهستانی 

 82 33 69 20 15 31 71 14 30 18 16 33 41 4 9 69 15 32 00 100 204 جمب

 

در غرب گیالن   روستایی هادي طرح   اجراي  

گیالن در بخش هاي جلگه اي و کوهستانی غرب  روستایی هادي طرح اجراي -  

بیشترین و  درصد طرح اجرایی به ترتیب    22/14طرح و    29درصدطرح اجرایی و ماسال با    18/41طرح و    84تان تالش با  شهرس
داشته شهرستان  چهار  بین  در  را  طرح  با  کمترین  ای  جلگه  درروستاهای  طرح  بیشترین  و    77اند   به    67/91طرح  مربوط  درصد 
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   به شهرستانهای رضوانشهر و ماسال بوده استمربوط    3/31طرح و    9با    ای کوهستانیشهرستان تالش بیشترین طرح در روستاه
 بوده است  جلگه ای بیشتر از کوهستانی  تعداد طرحهای اجرایی در نواحی 

–افزایش    -کاهش-افزایش  -روند کاهش  اجرای طرح هادی از    1395تا سال  1390در شهرستانهای رضوانشهر و تالش از سال  

 است   بودهکاهش و ثابت  -افزایش -کاهشاین روند به ترتیب  ت  ولی در شهرستان ماسال و آستارا اسدار بوده برخورافزایش 
بشش کوهستانی    دردرصد    31تا    8درصد طرح های مصوب اجرایی ناحیه برحسب شهرستانها در بشش جلگه ای و    92تا    69بین  

 و کوهستانی موجب این اختالف گردیده است    های جلگه ای بوده است که تعداد و درصد روستاهای شهرستانها در بشش
 3درصد )روستاهای کوهستانی با    52/34طرح اجرایی و  29های شهرستانهای غرب گیالن بشش مرکزی تالش با  در بین بشش

جلگه ای طرح و روستاهای    1طرح )روستاهای کوهستانی    12طرح( و بشش شاندرمن ماسال با    26طرح و روستاهای جلگه ای با  
   به خود اختصاص داده اند طرح( به ترتیب بیشترین و کمترین طرح های اجرایی را  11با 

طرح اجرایی نداشته اند  در   1395تا سال   1390ی آنها از سال  نبشش لوندیل آستارا و کرگانرود و اسالم تالش در روستاهای کوهستا
باشد  رقم ی جلگه ای بیشتر از روستاهای کوهستانی میدر روستاها   های اجراییهای چهار شهرستان آمار تعداد طرحهمه بشش

 باشد  می 94تا  90کمی بیشتر از سالهای  1395ار طرحهای اجرایی در سال آم
با   اجرایی  طرحهای  تعداد  با    21باالترین  ای  جلگه  رضوانشهر)روستاهای  شهرستان  از  دیناچال  دهستان  در  و    19طرح  طرح 

فقط در روستای جلگه ای انجام  مترین طرح های اجرایی دهستان لیسار با یک طرح اجرایی وطرح( و ک   2  روستاهای کوهستانی با
 شده است   

از بشش لوندویل شهرستان آستارا و چوبر حویق از بشش مرکزی ولوندیل  لیسار   -خطبه سرای کرگانرود  -دهستانهای ویرمونی 
شیخ    -شش اسالم تالش و نیز گیل دوالب مرکزی رضوانشهرخرجگیل از باسالم و خاله سرا و    -ساحلی جوکندان مرکزی  -مرکزی

طرح اجرایی در روستاهای کوهستانی نداشته اند  در مابقی    1395تا    1390وحومه از بشش مرکزی ماسال از سال    -ین شاندرمننش
روستاهای جلگه ای   ماسال که درییالقی ارده رضوانشهر و دهستان  –دهستانها به غیر دهستان حیران استارا و کوهستانی تالش  

 باشد  ها بیشتر از روستاهای کوهستانی میتعداد طرحهای اجرایی در جلگهطرح اجرایی ندارند در همه دهستانها 
 بیشتر بوده است    1394تا  1390سالهای قبل یعنی از  در مقایسه با 1395تعداد طرحهای اجرایی در سال 

 
 برحسب شهرستان در روستاهاي جلگه اي و کوهستانی غرب گیالن راییاج هادي هاي توزیع ت داد و درصد طرح    -8جدول

 شهرستان 
 کوهستانی  اي  جلگه کل 

 درصد  ت داد  درصد  ت داد  درصد  ت داد 
 0 19 8 0 81 34 6 20 42 آستارا

 3 8 7 7 91 77 2 41 84 تالش

 4 18 9 6 81 40 0 24 49 رضوانشهر 

 0 31 9 0 69 20 2 14 29 ماسال

 2 16 33 8 83 171 100 204 گیالن غرب
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  گیالن غرب  کوهستانی و ایجلگه های بشش در شهرستان برحسب اجرایی  مصوب هادی های  طرح  از برخوردار روستاهای درصد توزیب -8شکل

 

 
 سالهای طی گیالن غرب  تانیکوهس و ای هجلگ  های بشش در شهرستان برحسب اجرایی  مصوب هادی های  طرح  از برخوردار روستاهای درصد توزیب -9کلش

95-1390 
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  گیالن غرب  کوهستانی و ای  جلگه های بشش در دهستان برحسب اجرایی  مصوب هادی  های طرح از   برخوردار روستاهای درصد توزیب -10شکل

 

 
  طی گیالن غرب  وهستانیک و ای  جلگه های بشش در دهستان برحسب اجرایی  مصوب هادی  های طرح از   برخوردار روستاهای درصد توزیب -11شکل

 1390-95 سالهای
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       گیري نتیجه
( در  1390-1395در جمب بندی از برنامه های توسعه کالبدی در روستاهای غرب گیالن در طی اجرای برنامه پنجم توسعه )       

-1395طی سالهای  بوده  هادی    این پژوهش در زمینه طرح هادی مصوب مالحظه میشود که اکثرپروژه هایی که در زمینه طرح
بیشترین طرحهای هادی مصوب و اجرایی در روستاهای جلگه ای متمرکز بوده است  البته با این تفاوت که طرحهای هادی   1390

 ی روند افزایشی داشته است   لی درهمین سال اجرای طرح های هاداز تعداد آنها کمتر شده و 1395مصوب در سال 
بیشترین  تالش  ه  شهرستان  مطرح  تعداد  ادی  مرکزی  بشش  در  است که  بوده  رادارا  کمترین  آستارا  شهرستان  و  راداشته  صوب 

 طرحها در روستاهای کوهستانی بیشتر بوده است   
دهستان کوهستانی تالش بیشترین طرح مصوب را   طرح مصوب نداشته  ودر بین دهستانها، 1395شهرستان استارا و ماسال در سال 

 اختصاص داده است و دهستان لوندیل استارا کمترین طرح را داشته است    ه خودتانی بدر روستاهای کوهس
دیناچال و گیل دوالب رضوانشهر و دهستان شیخ نشین و حومه  ،  اسالم وخاله سرای تالش  ،دهستانهای ویرمونی و لوندویل آستارا
 اند    طرح هادی مصوب نداشته  1395تا 1390ماسال در روستاهای کوهستانی از سال 

 اب طرح های هادی مصوب  اجرایی شهرستان تالش بیشترین طرح وشهرستان ماسال کمترین طرح اجرایی را داشته اند    در ب
افزایش بوده ودر    -افزایش   -کاهش  -طرح های اجرایی روند افزایش   1395تا    1390در شهرستانهای رضوانشهر و تالش از سال  

 ت را بشود گرفته است   و ثاب -کاهش -افزایش -شهرستان ماسال روند کاهش
 بشش مرکزی تالش و بشش شاندرمن ماسال بیشترین و کمترین طرح های اجرایی را در طی این برنامه داشته اند  

تالش کمترین   دهستان دیناچال )بشش پره سر( شهرستان رضوانشهربیشترین طرح و دهستان لیسار)بشش کرگانرود( شهرستان 
ای بیشتر از روستاهای کوهستانی نمود داشته است   ها آمار طرح ها در روستاهای جلگههمه بششه در  اند ک  طرح اجرایی را داشته 

)بشش لوندویل( شهرستان آستارا و دهستان های چوبر، حویق )بشش حویق(،    لی( و لوندویمرکز)بشش    یرمونیدهستان های و
  ا و خرجگیل)بشش اسالم( ازشهرستان تالش، گیل دوالب م و خاله سرخطبه سرا ، لیسار )بشش کرگانرود(، ساحلی جوکندان ، اسال

شهرستان ماسال طی سالهای )بشش مرکزی( شهرستان رضوانشهرو دهستان شیخ نشین)بشش شاندرمن( و حومه )بشش مرکزی(  
جلگه  1395  تا1390 در  اجرایی  طرحهای  دهستانها  بقیه  در  و  اند  نداشته  کوهستانی  روستاهای  در  اجرایی  ا  طرح  بیشتر  ز  ها 

اثرات و پیامدهای سیاستگذاری های کالبدی برنامه  سطور قبل  با توجه به مطالب ارایه شده در  روستاهای کوهستانی بوده است   
  بارتند از: پنجم توسعه 

رنامه  در نتیجه اجرای طرحها و پروژه های کالبدی ناشی از سیاستگذاریها در طول بدر بشش جلگه ای    افزایش جمعیت روستایی ●
 توسعه  پنجم 

 افزایش تعداد و اندازه جمعیت روستایی بشش کوهستانی با ضریب پایین در مقایسه با بشش جلگه ای ●
روستای غرب گیالن که از طرح هادی مصوب بهره مند   253روستای جلگه ای باالی بیست خانوار از    141برخورداری  تعداد  ●

ن طرح ها بیشتر از بشش کوهستانی به جهت تفاوت  اندازه جمعیت در تحت پوشش ایگردیده اند که البته تعداد خانوار و جمعیت  
 بششهای کوهستانی و جلگه ای است  

تعداد  اجر● از    171ای  از طرح هادی مصوب  برخوردار  برای روستاهای  اجرایی  از طرح هادی  204طرح  روستای غرب گیالن که 
معیت تحت پوشش این طرح ها بیشتر از بشش کوهستانی به جهت  خانوار و ج  مصوب اجرایی بهره مند گردیده اند که البته تعداد

اندازه جمعیت در بشش و جلتفاوت  نیزحدود  های کوهستانی  و  است  ای  واجرایی غرب    84گه  از کل طرح هادی مصوب  درصد 
 جلگه ای به خود اختصاص داده است  گیالن را بشش 

 ر ایت    دم  جهت  گیالن،به   غرب  کوهستانی  و  ای  جلگه  تاهایروس  در  لبدیکا  های  سیاستگذاری  اثرات  به  توجه  با  مجموع  در
 روستایی،  های  پروژه  و  ها  طرح  ها،  برنامه  اجرای  و  اختصاص  در  خانوار  بویژه  و  جمعیت  شاخص  بر  برتاکید  مبتنی  فضایی   دالت
ویی سیاستگذاری های   دم پاسشگ  ن بنابرای  کندمی  پیدا  تشدید  و   تداوم  کوهستانی،  و   ایجلگه  های  بشش   در  روستایی   بین   شکاف 
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کالبدی در برنامه پنجم توسعه در پژهش حاضر مالحظه می شود والزم است اقداماتی در راستای پیامدها و اثرات مثبت در برنامه  
 های توسعه روستایی صورت پذیرد: 

رف و تراکم کم  ضر از یک طابا توجه به  دم توازن و تعادل بین سهم مساحت و جمعیت بشش جلگه ای در محدوده تحقیق ح-
 جمعیت در بشش کوهستانی غرب گیالن توجه و تاکید بر تمرکز بیشتر سیاستگذاری ها به بشش کوهستانی ضروری است  

در اختصاص امکانات در دو بشش جلگه ای و کوهستانی با توجه  به تعداد ودرصد روستاهای بشش کوهستانی که بیش بازنگری  -
 وری است راز بشش جلگه ای است ض

های کالبدی که شکاف  پرهیز از اتکای صرف به شاخص تعداد و اندازه جمعت روستاها در اختصاص امکانات و بویژه سیاستگذاری-
 توسعه روستایی در بشش های کوهستانی و جلگه ای را تشدید می کند  

راهبرد مهندسی جغرافیایی فضا، با    روستایی و   شهای بشها و سیاستگذاریریزیتوجه وتاکید بر رویکرد توسعه جامب در برنامه  --
در نظر گرفتن تمامی ابعاد توسعه و پرهیز از سونگری در این زمینه که در اغلب برنامه های  مرانی و توسعه و از جمله برنامه پنجم 

 توسعه مالحظه می گردد  

 منابع

  پیام نور(، دانشگاه کارگاه برنامه ریزی روستایی )رشته  جغرافیا ( 1374)یش، حسین،آسا -
 هادی طرح اجرای در اراضی کاربری  پذیری تحقق میزان ارزیابی( 1395)مجید، حضرتی، شاد لی،  لو، توحید موسی، ا ظمی، -

 زمستان ، ششم سال  گلستان، پژوهشی  لمی فصلنامه فضا، جغرافیایی آمایش مجله زنجان، شهرستان موردی مطالعه ، روستایی
1395 

   گیالن استان های آبادی آمارنامه(  1395  )بودجه  و برنامه -
  بشش  روستایی، سکونتگاههای کالبدی توسعه  بر هادی  طرح اجرای  اثرات ارزیابی(  1393  )مریم پور  لینقی  یسی، پوررمضان،-

  113-101 ،29 انسانی،  سکونتگاهای ریزی برنامه مطالعات  رشت شهرستان مرکزی
 سکونتگاهای کالبدی توسعه سیاستهای و راهبردها(  1388  ) لی سید  بدری، بدالرضا،  افتشاری، الدین رکن مهدی، پورطاهری،-

 1388 مهر ،روستا کالبدی توسعه و مسکن کنفرانس اولین   ایران در روستایی
  یقات  تحقیمتغیرهای تاثیرگذار بر موفقیت طرح های هادی روستایی در استان خراسان جنوب(  بررسی 1390صابری فر، رستم  )-

 230-213 ،102 یایی،جغراف
   روستایی در ایران، نشر قومس مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه (  1387)رضوانی، محمدرضا، -

 روستاهای :روستایی مورد هادی طرحهای اقتصادی و کالبدی اثرات تحلیل(   1395،) توکلی ، جعفر،،  اکرم، رزالنسری -

 162-145 ،ییعه روستاد فضا و توسفصلنامه اقتصا کرمانشاه شهرستان
 کالن ریزیهای برنامه در روستایی سکونتگاههای کالبدی توسعه مطلوب الگوی(  1388  )آرمین زاده، محسن فرهاد،  زیزپور،--

  روستا کالبدی توسعه و  مسکن ملی کنفرانس اولین  اجتما ی و فرهنگی و اقتصادی توسعه  پنجم برنامه بر تاکید با کشور
 از روستایی هادی های طرح اجرای کالبدی اثرات بررسی(  1391  )اردشیر  اشقی،  نصراله، هشجین،  موالئی ،نورالدین ی، ظیم-

   37-25 ،19 جغرافیایی، انداز چشم(  میاندوآب شهرستان: موردی مطالعه) روستاییان دیدگاه
 در روستایی هادی طرح  اجرای موفقیت اییجفرافی وامل   بررسی(  1390  ) لیرضا  لیزاده،  نصراله،  موالیی، نورالدین،  ظیمی،-

   99-84 ،16 جغرافیایی، انداز  چشم  گیالن استان شرق
 سکونتگاههای محیطی کیفیت بر هادی طرحهای اجرای اثرات(   تحلیل  1399، ) فر، مهدی نادریان ، اکبر  نابستانی  لی-

 24-11،  سال کالبدی توسعه نامه ریزیبر  پژوهشی –  لمی ،نشریه  هامون( شهرستان :موردی روستایی) مطالعه
  هادی طرحهای اجرای کالبدی اثرات تحلیل(  1395) دمیرچلو  بداهلل   زیزی،  مجتبی معصوم، قدیری نصراله، هشجین، موالیی-

   92-75 صص ،21 ،ای منطقه ریزی برنامه فصلنامه  اردبیل استان شمال روستائیان دیدگاه از روستایی
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 طرحهای اجرای کالبدی اثرات (،تحلیل 1395دمیرچلو ، بداهلل، )  زیزی معصوم ،مجتبی ، ه ، قدیریهشجین نصرال موالیی-

 92-75منطقه ای، برنامه ریزی اردبیل  ،فصلنامه استانشمال  روستائیان دیدگاه از روستایی هادی

در گیالن ) شناخت ، ارزیابی و چشم   های روستایی(   برنامه ریزی توسعه کالبدی سکونتگا1392موالیی هشجین  نصراهلل  ، ) -
 انداز طرح های روستایی( انتشارات دانشگاه ازاد رشت ، 

  انداز چشم و ارزیابی ،  شناخت: گیالن در روستایی سکونتگاههای کالبدی توسعه ریزی برنامه(  1392) نصراله هشتجین، موالیی-
   اسالمی  ادآز دانشگاه انتشارات: رشت روستایی، هادی های طرح
 گیالن  استان کل نتایج مسکن،  و نفوس  مومی سرشماری(  1385) ایران آمار مرکز-
 تفصیلی شهرستان تالش، تهران   نتایج ، 1385مسکن سال و نفوس  مومی سرشماری(  1386) ایران آمار مرکز-

 تهران  ستان ماسال،تفصیلی شهر نتایج ، 1385مسکن سال و نفوس  مومی سرشماری(  1386) ایران آمار مرکز-

 تهران  گیالن، استان تفصیلی نتایج ،1385مسکن سال و نفوس  مومی سرشماری(  1386) ایران آمار مرکز-

 تفصیلی شهرستان آستارا، تهران   نتایج ،1385مسکن سال و نفوس  مومی سرشماری(  1386) ایران آمار مرکز-

 تفصیلی شهرستان رضوانشهر، تهران  تایجن ،1385سال  مسکن و نفوس  مومی سرشماری(  1386) ایران آمار مرکز-

   تهران تالش، شهرستان تفصیلی نتایج ، 1390سال  مسکن و نفوس  مومی سرشماری(  1391) ایران آمار مرکز-

 تهران  ماسال، شهرستان تفصیلی نتایج ، 1390سال  مسکن و نفوس  مومی سرشماری(  1391) ایران آمار مرکز-

 تهران  گیالن، استان تفصیلی نتایج ،1390سال  مسکن و نفوس  مومی ریسرشما(  1391) ایران آمار مرکز-

   تهران  آستارا، شهرستان تفصیلی نتایج ،1390سال  مسکن و نفوس  مومی سرشماری(  1391) ایران آمار مرکز-

 تهران  هر،رضوانش شهرستان تفصیلی نتایج ،1390سال  مسکن و نفوس  مومی سرشماری(  1391) ایران آمار مرکز-

   تهران تالش، شهرستان تفصیلی نتایج ، 1395سال  مسکن و نفوس  مومی سرشماری(  1396) ایران آمار مرکز-

 تهران  ماسال، شهرستان تفصیلی نتایج ، 1395سال  مسکن و نفوس  مومی سرشماری(  1396) ایران آمار مرکز-

 تهران  گیالن، استان فصیلیت نتایج ،1395سال  مسکن و نفوس  مومی سرشماری(  1396) ایران آمار مرکز-

   تهران  آستارا، شهرستان تفصیلی نتایج ،1395سال  مسکن و نفوس  مومی سرشماری(  1396) ایران آمار مرکز-

 تهران  رضوانشهر، شهرستان تفصیلی نتایج ،1395سال  مسکن و نفوس  مومی سرشماری(  1396) ایران آمار مرکز-

 ایران  جغرافیدانان کنگره یازدهمین  توسعه پنجم برنامه در روستایی توسعه  جایگاه ررسی ب(  1390) وآرز  ابدینی، مرضیه، نصیری،-

  و  تجزیه و موجود وضب شناخت  دوم، جلد -گیالن غرب  ناحیه جامب  مران و توسعه  طرح( 1388) شهرسازی و مسکن وزارت-
   ها بررسی  از استنتاج و تحلیل

 
 


