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 6/12/96 تاریخ پذیرش:  22/8/96: تاریخ دریافت

  چکیده
سـو و افـزایش    ریـزي کـالن از یـک   برنامـه  کیفیت زندگی روسـتاییان در هاي اخیر ضرورت توجه به در دهه

هاي سـکونتگاه ریـزي کالبـدي در   برنامـه بـه  ساز توجه دیگر زمینه مخاطرات طبیعی از سويهاي ناشی از آسیب
هـا دچـار   تاریخی آن بقۀبافت کالبدي روستاها به جهت سا مهم این است که اما نکتۀ ،ه استروستایی کشور شد

بازسـازي کالبـدي    لذا زندگی کنونی روستاییان نبوده است؛ایط که در اغلب موارد همخوان با شر استفرسودگی 
اثـرات  تواند میاست و در اغلب روستاها در حال انجام  که در حال حاضر استروستایی هاي مهم از جمله برنامه

سـازي  بررسـی اثـرات نو  هدف ایـن پـژوهش،    رواز این .ر کیفیت محیط زندگی روستاییان داشته باشدمتعددي ب
. اسـت شهرسـتان مشـهد    والیـت و طـوس  هـاي میـان  دهسـتان در ی مناطق روسـتایی  کالبدي بر کیفیت محیط

از  . بـا اسـتفاده  اسـت انجام شـده  اي و میدانی کتابخانه به صورت تحلیلی است و -سی تحقیق، توصیفیشناروش
والیـت و طـوس    انهـاي میـ  روسـتا از دهسـتان   9بـه بررسـی    خانوار، نامۀپرسش 113روش پیمایشی در قالب 
 یطـی، هاي کیفیـت مح ، نشان داد که در بین مؤلفهtنتایج حاصل از آزمون . است شده شهرستان مشهد پرداخته

) را دارد و بعد از آن به ترتیب مؤلفۀ عملکردي 38/3بیشترین میانگین ( هاي مربوط به آنمؤلفۀ فرمی و شاخص
نتـایج   همچنـین  اند؛هاي بعدي قرار گرفتهدر رده 86/2و مؤلفۀ معنایی با  04/3محیطی با ، مولفۀ زیست26/3با 

، 355/0نوسازي کالبدي در شرایط موجـود بـا ضـریب تـأثیر     اثرات  محیطیزیست که مؤلفۀ نشان دادرگرسیون 
ـ   ا بر کیفیت محیطی روستا دارد و مؤلفۀبیشترین میزان اثر ر ري را بـر  کمتـرین میـزان اثرگـذا    204/0ا فرمـی ب

بنـدي روسـتاها از نظـر بیشـترین     اسـتفاده از مـدل خاکسـتري، اولویـت     همچنین با کیفیت محیط روستا دارد؛
اول و بهتـرین  رتبۀ  839/0ظریه با ضریب اها انجام گرفت که براساس آن روستاي نزي بر آناثرگذاري طرح نوسا

را بـه خـود    ین رتبـه آخـر  509/0امین بـا ضـریب   اهاي دیگر داراست و روستاي خرابهوضعیت را نسبت به روست
تـوان گفـت   مـی نهایت، جهت افزایش کیفیت محیطی روستاها از طریق نوسازي کالبدي  در .اختصاص داده است

ها ضروري است. در واقع بایـد  کارکردي و همچنین زیست محیطی در اجراي طرح -که توجه به مولفه عملکردي
  ي عملکردي و زیست محیطی توجه کرد. هادر بعد اجرایی از تمرکز بر مولفه فرمی کاست و  بیشتر به جنبه

  

والیت و طوس، مدل هاي میاندهستان ،روستاییمناطق نوسازي کالبدي، کیفیت محیطی، : هاي کلیديواژه
  خاکستري

  
  1لهطرح مسئ

ــه واســطۀ کــارکرد اساســی خــود کــه   روســتاها ب
اي زیسـتی، سـکونتی و   بسـیاري از نیازهـ   کنندةتأمین

                                                             
   ssojasi@um.ac.irنویسنده مسئول: *

پویایی و  اقتصادي جامعۀ روستایی هستند، از خصیصۀ
ین خصیصه از پویایی افراد و . اتغییر دائمی برخوردارند

هـا و  روسـتایی بـراي اعمـال نگـرش     هاي جامعـۀ گروه
دادن بـه فضـاي   شکلو  عالیق خود در ساخت کالبدها
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کالبد در شکل دادن به  هات آنمورد استفاده، از تمایال
حسینی و درگاهی، (ملک شودو فضاي روستا ناشی می

ــر مراکــز روســتایی کــ رو از ایــن). 160: 1389 ه در اث
حیات با تکیه بر شـرایط و   فرایندهاي حاصله از چرخۀ

د رشـد و  سازگار با مقتضیات زمان و مکان پیرامون خو
ــه ــه گســترش یافت ــد، طــی ده ــا  ان ــر ب ــاي اخی ورود ه

هـاي نوسـازي،   مدرنیزاسیون و همگام با اجـراي طـرح  
ــتاتحــول ــواهی روس ــعه و  خ ــراي توس ــالش ب ییان و ت

نمودن محیط زندگی از فضاي سنتی و کالبـد  بهزیست
هـا  قدیمی خود خارج و به سـرعت پـذیراي دگرگـونی   

بایست فضاي روسـتاها بـه ویـژه کالبـد،     میلذا  شدند،
ییان بـه منظـور   منـازل روسـتا  بدنه و شکل مسـاکن و  

 اجتمـاعی پـیش   –شدن با وضعیت اقتصـادي هماهنگ
هـاي  آمده در تبعیت از گسترش استفاده از تکنولـوژي 

ــ  ــه منظــور جوابگ ــوین ب ــن  ن ــاز ســاکنان ای ــه نی ویی ب
هاي رشـد  ها و همچنین فراهم نمودن زمینهسکونتگاه

: 1390الدینی و همکاران، د (شمسو توسعه تغییر یابن
ري و امــروزه از نظــر ســاختا فرســودةهــاي بافـت ). 58

اند و در اغلـب اوقـات   عملکردي دچار کمبودهایی شده
این  پاسخگوي نیازهاي ساکنان نیست وآنگونه که باید 

ن از محـیط زنـدگی تـأثیر    در رضایتمندي ساکناقضیه 
رو بـا  از این). 62: 1394مالئی، گذارد (فرجیمنفی می

فـت و  د در باهـاي موجـو  توجه به مشکالت و نارسـایی 
ي درگیر بـا  ها و نهادهاکالبد مسکن روستایی، دستگاه

ه مداخلـه در  و بهسازي اقدام ب هاي نوسازيانجام طرح
نماینـد (سـعیدي و همکـاران،    این محیط نموده و مـی 

 مسائل تحلیل فرسوده، هايشناخت بافت ).11: 1392
 از یکـی  مـدیریتی،  هاياولویت براساس رویکرد اتخاذ و

 و بهسـازي  فرآینـد  کننـدة تعیـین  معیارهاي ترینمهم
رود (نعمتـی و  مـی  شـمار به فرسوده هايبافت نوسازي

هــاي نوســازي رحطــیکــی از  .)138: 1394همکــاران، 
مبناي تغییـر   ديهاهايطرحدي است. هاکالبدي، طرح

کالبدي بخشی از فراینـد   –و تحول در ساختار فیزیکی
؛ زیـرا خطـوط اصـلی    رودروستایی به شمار مـی  توسعۀ

نی یا کالبدي روسـتا  ها در قالب تغییرات بیرواین طرح
کالبـدي   –فضـایی  . رویکـرد توسـعۀ  شـود خالصه مـی 

اسب کالبدي روستاها را متن –، ساخت فیزیکیهاروستا

جامعـه روسـتایی   امـروزي   با شـرایط تحـول و توسـعۀ   
روسـتایی را تغییـر در    داند و الزمۀ تحول و توسعۀنمی

(عنابسـتانی و   دانـد ساخت کالبدي و فیزیکـی آن مـی  
ــري، ــراین .)94: 1391 اکب ــاس ب ــراي  اس ــه و اج تهی

هـاي مـالی بـراي    و کمک نوسازي و بهسازي هايطرح
نوسـازي مسـکن روســتایی همگـی در راسـتاي ایجــاد     
تغییرات محیطی در سطح روستا براي افزایش کیفیـت  

در ایـن   روستاییان انجام پذیرفته اسـت. محیط زندگی 
، خانه و مسکن روسـتایی  بهبود و افزایش کیفیتراستا 

سازي بافت، ایجاد روشـنایی  ها، مقاومتسهیل دسترسی
حـیط روسـتا و   ارتقاي کیفیـت م ترین ابعاد از مهم ... و

سی قیـداري و همکـاران،   (سجا زندگی روستاییان است
اي سـکونتگاهه  محـیط کیفیت  همچنین .)134: 1393

انسانی و باالخص نواحی روستایی، بسـتگی زیـادي بـه    
هـا  ها و مدیریت مناسـب آن زیرساختکالبدي کیفیت 

تجربــه نشــان . )60: 1391 زادهو علــی زاده(علــی دارد
ــی ــه رو م ــاطقی ک ــد در من ــورد ده ــت و ســتاها م غفل

و  روستایی بیشـتر  -اند مشکالت شهريتوجهی بودهبی
در مناطقی که از عمـران و آبـادانی بهتـري برخـوردار     

ــوده ــد ناب ــه ان ــامانی منطق ــت  بس ــوده اس ــر ب  اي کمت
 هـاي فرسـودة  بافت رواز این). 49: 1385پور، (سرتیپی

عـدم دسترسـی بـه     مسـائلی از قبیـل  بـا  روستایی که 
ــی خــد ــدم ایمن ــات مناســب، ع ، مســاکن مات و امکان

میـزان  ، مواجه هستندنظمی و ساختار نامناسب و... بی
 انـد تاییان را کاهش دادهحس تعلق روسرضایتمندي و 

ــن  ــراهم  امــر زمینــۀکــه ای مهــاجرت روســتاییان را ف
هــاي نوســازي کالبــد محــیطراســتا . در ایــنآوردمــی

ــایی  ــی از راهکاره ــتایی یک ــت  روس ــب  اس ــه در قال ک
اي هـ بر جنبههاي بهسازي و... طرح هاي نوسازي،طرح

همـین  بـه  تأثیرگذار است. الی روستامختلف زندگی اه
کنون به صورت جداگانـه مطالعـات زیـادي در    دلیل تا 

ارتباط با نوسازي کالبدي و کیفیت محیط روستا انجام 
اثـرات   ۀر ادامه برخی از مطالعات در زمیند شده است.

و جهـان   رانیـ در انوسازي کالبدي بر کیفیـت محـیط   
: 1389، همکـاران رجبی و (: ردگییقرار م یمورد بررس

، بهســازي، نوســازي و اي تحــت عنــوان)، در مقالــه13
مـوردي:   هاي فرسودة روسـتایی (نمونـۀ  بازسازي بافت
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بافـت موجـود   اند که بدین نتیجه رسیده محله دارآباد)،
روز سوانح طبیعی و یا حـوادث  دارآباد به هنگام ب محلۀ

 غیر مترقبه شهري قابلیت امدادرسانی ندارد و به ویـژه 
هاي شهري، مشکالتی معابر، زیرساخت در زمینۀ شبکۀ

را به وجـود آورده کـه نیازمنـد سـاماندهی اسـت و در      
ي صحیح ریزنهایت راهکارهاي مناسب در جهت برنامه

دارآباد ارائـه شـده    براي ساماندهی بافت فرسودة محلۀ
در  .)57: 1390، الــدینی و همکــاران شــمس(اســت 

نوسازي مسـاکن روسـتایی   تأثیر اي تحت عنوان، مقاله
مـوردي: بخـش    اقتصاد معیشتی روستاییان (مطالعۀ بر

بـه ایــن نتیجــه دســت   مرکـزي شهرســتان ممســنی)، 
اند که از تأثیر نوسازي مساکن بـر بهبـود فضـاي    یافته

ــا در     ــت بن ــایی و مقاوم ــظ زیب ــا حف ــوأم ب ــدي ت کالب
ــورد م ــتاهاي م ــۀ روس ــت. در زمین ــه اس ــاد  طالع اقتص
م سازگاري پالن برخی از مسـاکن  معیشتی به دلیل عد

ساخته شده با نوع فعالیت تولیـدي از جملـه دامـداري    
در روستاها، بـه طـور غیرمسـتقیم موجـب رویگردانـی      

ــیش از  ــه    75ب ــام اینگون ــتاییان از انج ــد از روس درص
ها شده است. از این رو گرچـه نوسـازي منـازل    فعالیت

را بـه لحـاظ   موجبات آسایش خاطر نسبی روسـتاییان  
فراهم آورده است؛ بلکـه سـبب تغییـر     ایمنی و زیبایی

 نامحسوس در شرایط معیشتی و مالی روسـتاییان نیـز  
ــت   ــده اس ــاران (ش ــوبی و همک در  .)149: 1392، یعق

هاي پیش برنده در لفهتحلیل مؤپژوهشی تحت عنوان، 
مسـکن   آمیز طرح بهسـازي و نوسـازي  موفقیتاجراي 

نتـایج حاصـل از    روستایی (مورد: شهرستان خدابنده)،
تحلیل عاملی نشان داده است که چهار مؤلفه با تبیین 

برنـده در  درصد واریانس کل، بـا عوامـل پـیش    48/63
وســازي مســاکن روســتایی اجــراي طــرح بهســازي و ن

، 82/20تکنیکــی  -هــاي فنــیمــرتبط هســتند. مؤلفــه
 35/12فرهنگـی   -، اجتماعی74/18اعتباري  -خدماتی

رین به ترتیب اهمیت بیشت 56/11اداري  -و تشکیالتی
ــوده   ــین نم ــوع تبی ــش را در مجم ــدنق ــ( ان عیدي و س

ــاران ــونی    ).5: 1392، همک ــکن و دگرگ ــازي مس نوس
ــه -ســاختاري ــارکردي خان ــورد:  ک ــاي روســتایی (م ه

روستاهاي شهرستان ایجرود، استان زنجان)، به بررسی 
هاي نوسازي و بهسازي هاي حاصل از فعالیتدگرگونی

مسکن روستایی در چارچوب قانونمندي عـام   در عرصۀ
پرداختـه اسـت.    "کارکردي -پویش ساختاري"رویکرد 

این قانونمندي حاکی از این واقعیت آشـکار اسـت کـه    
چه آگاهانه و چـه ناآگاهانـه،   تغییر در ساختار کالبدي، 

 آوردمی همها و روابط را هم فرادگرگونی فعالیت زمینۀ
در پژوهشـی تحــت   .)151: 1393 ،سجاسـی قیـداري  (

ت دي بـر کیفیـ  هـا عنوان، ارزیابی اثـرات اجـراي طـرح   
مـــوردي:  محیطــی در منــاطق روســـتایی (مطالعــۀ   

ــان  ــتان رامی ــمالی و    -شهرس ــک ش ــتان فندرس دهس
ایـن پـژوهش حـاکی از آن اسـت کـه       نتـایج  ،جنوبی)

دي روسـتایی در  هـا هـاي ترین اثرات اجـراي طـرح  بیش
کیفیت محیطی روستاها، مربوط بـه   گانۀهاي سهؤلفهم

بوده و کمترین آن مربوط به مؤلف  438/0مؤلفۀ فرمی 
توان استدالل کـرد کـه   لذا می است، 288/0کارکردي 

شـده و   دي عمدتا با رویکـرد فرمـی انجـام   هاهايطرح
ت و تغییــرات تر از اثــرااثرگــذاري شــکلی آن بیشــ  

ــارکردي در روســتاها اســت  ــاران،  ک (صــیدایی و همک
در پژوهشی تحت عنوان بررسی تغییـرات   ).77: 1394

شـهرها   -دیـد مسـکن در روسـتا   کالبدي و فضاهاي ج
چشـمه، شهرسـتان   شـهر ده  -(مطالعۀ مـوردي: روسـتا  

که روند  این پژوهش حاکی از این استفارسان)، نتایج 
تغییرات الگوي جدید مسکن نسبت بـه قبـل در انـواع    

فضـاها، تعـداد   کلی بنـا، شـکل    ها نظیر وسعتيکاربر
ل، پارکینـگ، و  هـا هـا، فضـاهاي جدیـد بنـا مثـل:     اتاق

و معـابر)  میدان ضعیت بنا نسبت به فضاهاي عمومی (و
ــت و    ــی اس ــورت افزایش ــه ص ــاحت   ب ــین مس همچن

اي مختلف مسکن جدید مثـل اتـاق نشـیمن،    هکاربري
. مطلـوب  اتاق خواب، آشپزخانه و سرویس بهداشتی و..

 دستهستند. با توجه به نتایج بهو مورد دلخواه خانوار 
ــاي زیســتی و   آمــدة ــا نیازه ــد مســکن ب الگــوي جدی

معیشتی خانوار تطابق و سازگاري دارد و روسـتاییان از  
الگوي جدید مسـکن از قبیـل بافـت مسـکونی محلـه،      

ــاحت و  ــین  مسـ ــکن و همچنـ ــه و مسـ ــکل محلـ شـ
زهـاي زیسـتی و معیشـتی رضـایت     بودن بـا نیا متناسب
در پژوهشــی  ).755: 2009، 1رياســکات و مــو(دارنــد 

هـاي  خانـه  تحت عنوان مسکن جوامع روستایی: اتصال
                                                             
1. Scott & Murray 
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بـه ایـن نتـایج     در ایرلنـد  روستایی روستایی به توسعۀ
 ن حـوزة بـی  اند شواهد اشاره به قطع ارتباطدست یافته

تیره و ست عمومی مشخص شده توسط یک رابطۀ سیا
دارد، که بـا   ریزيوستایی و نظام برنامهتار بین جوامع ر

توجه به شکل مورد نظر از الگوي حل و فصل روستایی 
است. استدالل شده است که هر سیاست مسکن بـراي  
مناطق روستایی باید توجه کامـل بـه ابعـاد اجتمـاعی،     

هاي فرهنگی زندگی روستایی داشته ویژگی اقتصادي و
انـداز  چشـم باشد و تنهـا معیارهـاي محـیط زیسـت و     

ریـزي  فرآیند مشارکت در برنامه  ه،ننیست. در این زمی
ــی بــر   ــی  مبتن ــایی اکتشــاف     محل ــل بــه توان تمای

گیـري بـه   بـه دوبـاره جهـت     هاي روستایی راهمکاري
ها و دیدگاه مردم محلی سمت نیازهاي محلی، ظرفیت

هاي فرهنگی، زیست محیطی و جامعه تصویب ارزش و
: 2013، 2محیـت ( دهـد شـرح مـی   در فرایند سیاسـت 

کیفیــت زنــدگی در )، در پژوهشــی تحــت عنــوان، 33
 کیفیـت محـیط زنـدگی    ،محیط طبیعی و ساخته شده

)QOL3(   منظـوره اسـت کـه توسـط     یک مفهوم چنـد
مختلف فضایی اسـتفاده  هاي مختلف و در سطوح رشته

مربـوط بـه خوشـبختی،      QOLنظـري  شود. جنبـۀ می
ن رضایت از زندگی و رویکردهاي رضایتمندي است. ایـ 

عـدي  گیري آن چند باندازهیک ساختار پیچیده است و 
سـازي از  از طریق تمرینـات مـدل   QOL محققان است.
گیري عینی یا ذهنـی یـا ترکیبـی از دو اسـتفاده     اندازه

را  QOL ها در تحقیقات خودکنند. بسیاري از رشتهمی
شده، هاي ساختهبا این وجود، در محیط اند.تعبیه کرده

، معمـاري منظـر، بررسـی تعـداد، هنـر      مانند معمـاري 
 انـدك هسـتند؛   QOL  کاربردي، تحقیقـات مـرتبط بـا   

در محـیط   QOL شـود تحقیقـات  بنابراین توصـیه مـی  
: 2014، 4یوسف و همکارانابو( شده تعبیه شوندساخته

ي هــاتـأثیر محـیط   )، در پژوهشـی تحـت عنـوان،   639
 انـد ، به این نتیجه دست یافتهبیرونی به کیفیت زندگی

هاي محـیط بیرونـی در فضـاهاي شـهري و     ویژگی که
ــدگی   ــت زنـ ــر کیفیـ ــوژي بـ ــهروندان و  مورفولـ شـ

 ۀتوسـع به بررسی  گذارد.ثیر میأبازدیدکنندگان شهر ت
                                                             
2. Mohit 
3. Quality of life 
4. Abu Eusuf et al. 

 هــايگســترده در مــورد ارزیــابی پارامتر ۀیــک فرضــی
کیفیــت زنــدگی  مربـوط بــه اصــالح محـیط شــهري و  

بـا بررسـی ادبیـات سیسـتماتیک، مشـاهده و       انساکن
پردازنـد و در  مـی  نهاد استراتژي طراحی جـایگزین پیش

ــی  ــان م ــان نش ــه پای ــد ک ــا دهت ــرات ي پارامتره تغیی
میکروکالسیک، فضاي شـهري و ترافیـک، کـم کـردن     

ــذار   ــایعات تأثیرگ ــد ومــیض ــل بــر  ایــن  باش عوام
نقش مهمی دارند و به طـور واضـحی بـر      QOLانطباق

چــن و ( نگــرش و رفتــار ســاکنان تــاثیر مــی گذارنــد.
یـک   در پژوهشی تحت عنوان،)، 50: 2016، 5همکاران

ارزیابی هدفمند براي تشخیص کیفیت زندگی شـهري  
 ، بـه بررسـی  هـاي اسـتفاده از زمـین   بر اساس ویژگـی 

شـهري بـا توجـه بـه      QOL یـک معیـار عینـی    توسعۀ
هاي استفاده از زمین در سطح محله و استفاده از جنبه

بــراي اســتخراج  )GIS( فنـاوري اطالعــات جغرافیـایی  
پردازند که اسـتفاده از  می هاي استفاده از زمینویژگی

هــاي مناســب و تنــوع اســتفاده از زمــینشــاخص  دو 
 GISروش مبتنی بـر د و دهنپیشنهاد می پوشش محل

سـاده، مسـتقیم و عینـی     عنـوان یـک روش  تواند بهمی
شهري در بـین شـهرهاي    کیفیت زندگی براي مقایسۀ

  آنها باشد.هاي مختلف و محله
مطالعات پیشین بیشتر دهد که ها نشان میبررسی

هـا در  به نوسازي مساکن روستایی و شهري و تأثیر آن
اند و کمتـر بـه نوسـازي    بهبود کیفیت زندگی پرداخته

ــا تغییــرات مثبــت در محــیط   کالبــدي و ارتبــاط آن ب
زیـرا   و افزایش کیفیت آن توجـه شـده اسـت؛    کالبدي
نیازهـاي متفـاوتی    امروزي، دارايهاي روستایی محیط

سـازي شـرایط   براي رشد و توسعه بـه فـراهم   ند وهست
ـ ندگی بهتري براي روسـتاییان نیـاز دار  سکونت و ز  د؛ن

بنــابراین بــا توجــه بــه دگرگــونی در ســاختارها و      
د انطباق کارکردهاي روستایی، بافت کالبدي نیز نیازمن

بـراي   هـا ترین راهبا شرایط جدید است. یکی از مناسب
تداوم حیات روستایی توجه به افزایش کیفیـت محـیط   

(فرمی، معنایی، عملکردي و زیست محیطـی)   روستایی
از طریق تغییرات کالبدي و نوسازي کالبـدي متناسـب   
با کارکردهـا و سـاختارهاي فعـالیتی و زنـدگی جدیـد      
                                                             
5. Chen et al. 
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 روسـتاهاي نوسـازي   این پژوهش بـه رو از اینباشد. می
یفیت محیط روسـتاها  بر ک اقدام شده و تأثیري که این
ــی  ــردازدگذاشــته اســت م بررســی  ،هــدف اصــلی و پ

والیـت و  در دهسـتان میـان  روستاهاي نوسـازي شـده   
از هـا بـر کیفیـت محـیط روسـتایی      و تـأثیر آن طوس 
 بنـابراین  اسـت؛  از دیـدگاه مـردم   هـاي مختلـف  جنبـه 

 کالبـدي  بافت نوسازيعبارت است از:  پرسش پژوهش
 میـزان  چه تا ،مورد مطالعه روستایی سکونتگاههاي در
  ؟است تاثیرگذار روستایی محیط کیفیت بهبود بر
  

  نظريمبانی 
کالبد روستا مفهوم انتزاعی و مجـرد نیسـت، بلکـه    

پیوسته با دیگر ابعاد حیات روسـتا دارد. بـدین    یتعامل
له در کالبـد روسـتا   معنا که هر گونه دگرگونی و مداخ

البـد را  نخسـت، کـم و کیـف ک   آن که در نگاه  بر عالوه
ات روسـتایی را  هـاي حیـ  کند؛ دیگر جنبـه یمتحول م

. کالبد روسـتا عبـارت اسـت از    دهدتحت تأثیر قرار می
مجموع بناهـا، تأسیسـات و تجهیزاتـی کـه انسـان بـه       

 د،نـ کنمنظور استقرار و تداوم حیات روستایی بنـا مـی  
بدین ترتیب هرگونه کاسـتی و یـا نارسـایی در کالبـد     
روستا به طور مستقیم دیگر ابعـاد حیـات روسـتایی را    

(غفـاري،   دسازأثیر قرار داده و دچار اختالل میتحت ت
خـود   انسـانی بـه نوبـۀ   سکونت محیط لذا  ،)38: 1390

هـاي عینـی،   شاخصعد عینی و ذهنی است؛ واجد دو ب
هـاي  نـد؛ شـاخص  کنریح میمحیط زندگی و کار را تش

شـان را درك  ایی را که مردم شرایط اطرافذهنی راهه
کلـی،   نمایـد. بـه طـور   کنند تشـریح مـی  و ارزیابی می

گیـري رفـاه شخصـی    هاي ذهنـی بـراي انـدازه   شاخص
 هـاي عینـی بـراي مقایسـه    شوند و شاخصاستفاده می

هـاي  گردند. با اسـتفاده از شـاخص  ها استفاده میمکان
براساس رضایتمندي هدف اسـت،  ذهنی، رفاه شخصی 

عینی، کیفیت زندگی روستایی را با  شاخصکه درحالی
(لونـت   دهندمیتوجه به قابلیت زندگی بودن آن نشان 

ــپ ــیط ).4: 2006، 6و نیکم ــتایی در در مح ــاي روس ه
هـاي کالبـدي   نـی بافـت  تنیدگی محیط عینی و ذههم

ا به عنـوان  ها بوده و کالبد روستبیش از سایر سکونتگاه
                                                             
6. Levent & Nijkamp 

مفاهیم کارکردي، سـاختاري،   کنندةنمود عینی منتقل
بـه   .تمـاعی و فرهنگـی روسـتاییان اسـت    معیشتی، اج
اغلـب   بافـت کالبـدي  کـه  با توجه به ایـن همین دلیل 

 .سـنتی و در مـواردي فرسـوده اسـت     ،روستاهاي ایران
، برخورداري نامناسب کالبد روستاها به دلیل فرسودگی

ــی، ت ــاخت  از دسترس ــدمات و زیرس ــات، خ ــا أسیس ه
انی، محیطـی و اقتصـادي   ارزش مکـ  پذیر بوده وآسیب

ــازلی  ــدن ــاران،  دارن از ). 106: 1393(محمــدي و همک
ترین مسائلی اسـت  یکی از مهم کالبد فرسودگیرو، این

ل، عـدم تناسـب و   مانی، عـدم تعـاد  که باعث بـی سـاز  
عـی و  شود و بـه زدودن خـاطرات جم  قوارگی آن میبی

و کیفیت محیط روستا را  شده فول حیات روستا منجراُ
به لحاظ کارکردي، زیباشناختی و... تحـت تـأثیر قـرار    

اما باید توجـه   )،14: 1389(رجبی و همکاران،  دهدمی
کــه فرســودگی و تنــزل و پایــان عمــر بناهــا و  داشــت

اي غیـر  هواحدهاي ساختمانی به لحاظ فیزیکـی، پدیـد  
راین تــالش بــراي الگــو یــا بنــاب اســت؛ قابــل اجتنــاب

کـه بتوانـد جریـان زنـدگی را در ایـن       هـایی استراتژي
نیـا،  و نیـک مناطق دائمی کند ضروري است (داوودپور 

در  فرسـوده  ياهـ رو نوسـازي بافـت  ). از این27: 1390
اسـت کـه    استراتژي یا الگویی هاي مختلف،قالب طرح

حیـات بخشـیده و    هـاي  فرسـوده  تواند بـه محـیط  می
همچنین باعث بهتر شـدن کیفیـت محـیط در تمـامی     

 جوانب گردد.
 :ابعاد و عناصر آن روستایی،هاي کیفیت محیط

کـردن و  اولین مرحلـه در اداره  حیط،سنجش کیفیت م
ط نواحی روستایی است. با توجـه  محیمدیریت کیفیت 

عـدي نیسـت؛   فهـومی تـک ب  که کیفیت محیط مبه این
، 7کـارپ و همکـاران  ( ستا اي از متغیرهابلکه مجموعه

ــنا ).242: 1396 ــاریفز ای ــت  رو تع ــددي از کیفی متع
کیفیت محیط موضـوعی پیچیـده    " محیط وجود دارد

هـاي  هـا و ارزش ادراکـات ذهنـی، نگـرش    دةدر برگیرن
 ).158: 1971، 8(پورتـوس  ستها و افراد مختلف اگروه

تر کیفیـت  ی که در رابطه و پیوند مفهوم کلیاما تعریف
زمـان  هم "،توان چنین دانست، میزندگی استمحیط 

                                                             
2. Carp et .al 
8. Porteous 
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هـاي محیطـی، کیفیـت محـیط     با پدیدار شدن بحـران 
سکونت به عنوان بخشی از مفهوم کلی کیفیت زنـدگی  

مثابۀ بازتابی از تمام جوانب شناخته شد. این مفهوم به 
احساس رفاه فـردي، شـامل همـه متغیرهـایی کـه بـر       

اُت، ("رضایتمندي انسان مؤثر هستند فرض شده اسـت 
). 17: 1393برقــی و همکــاران، نقــل در   371: 1987

عـدي اسـت کـه بـا     بکیفیت محـیط یـک مفهـوم چند   
چـون کیفیـت زنـدگی، کیفیـت مکـان،      مفاهیمی هـم 

بلیت زندگی، اشتراکاتی وندي و قاادراك و رضایت شهر

بـه عنـوان    از مطالعـات که در بسـیاري  طوريدارند، به
اغلب در رو، این از شوند.معانی مشابه در نظر گرفته می

 زنـدگی  کیفیت محیط توسعۀمطالعات نظریه پردازان، 
بـا آگـاهی مـردم در جامعـه، اقتصـاد، بهداشـت،        اغلب

و انـداز جامعـه   ، فرهنگ، معماري و چشممحیط زیست
رو، ایـن  از .)1(جـدول   نیز قـانون جامعـه ارتبـاط دارد   

با همکـاري جامعـه انجـام شـود تـا      باید ها ریزيبرنامه
هـاي  اري از جنبـه در بسیرا طور مداوم دانش بینشی به

  ).213: 2013(سوندي،  آورددستمختلف به
    

  هاکیفیت محیطی و معیارهاي آنپردازان : نظر1 جدول
  معیارهاي ارائه شده  پردازاننظریه

  سرزندگی، معنی، تناسب، دسترسی، نظارت و اختیار، کارایی و عدالت  1کوین لینچ
  ، تخیل و شادي، اصالت و معنا، زندگی اجتماعی و همگانیهاسرزندگی، هویت، کنترل، دسترسی به فرصت  2اردیجیکوبز و اپل

دسترسی، سخت فضا و نرم فضا، فضاي همگانی، ایمنی و امنیت، منظر شهري، اختالط و تراکم، همـه شـمول     3متیو کرمونا
  بودن و مدیریت زمانی فضا

هاي اجتمـاعی مـؤثر،   اساسی، اقتصاد فعال، کنترل حق تصرف مطمئن، خودیاري، محافظت، آب پاك، خدمات  4د و همکارانربارباراوا
  مشارکتی و فقدان جدایی اجتماعیتصمیمات 

خوانایی، ساخت، شکل دسترسی، راحتی و آسایش، حفاظت از محیط، باز بـودن فضـاها، سـرزندگی و حیـات،       5ساوت ورث
  تنوع، تجانس، شادي و شعف، معنی، سالمتی و ایمنی، مرمت و نگهداري

  کالبد، فعالیت و تصورات  6کانتر
  همگانی، آسانی حرکت، خوانایی، تطابق و تنوع کیفیت عرصۀویت، تداوم و محصوریت، ه  7دتر

  پذیري، غناي حسی، رنگ تعلقیی،گوناگونی، تناسب بصري، انعطافنفوذپذیري، خوانا  8بنتلی و همکاران
  عملکرد، زیبا شناختی و زیست محیطی  گلکار

مقیـاس انسـانی، بـودن و زیسـتن، قلمـرو،      سازمندي، رشد تدریجی، هماهنگی و سازگاري، مشـارکت، تنـوع،     حبیبی و همکاران
  خوانایی، کثرت و وحدت، چشم انداز بصري، انعطاف پذیري، کنش و اندرکنش

  دیدن، الگوسازي بوم محور و پایدار، زیبایی در عین سادگی، استفاده از مصالح بومیشدن، روستاییروستایی  الحسابیعلی

گرایـی،  یکپارچگی ساختاري/ کارکردي، مکانگرایی، هدایتگري، کنترل، آمایش، گرایی، اصالحنگري، بهینهکل  بنیاد مسکن
  پذیري، تناسب و سازگاري، پویایی، نشاط و آرامش زیستیمسئولیت

  ). 1391(و قرائی،  )1389(، پورجعفرمأخذ: با اقتباس از 
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ــامدر پـــژوهش ــاي نظـ ــکونتگاهی و هـ ــاي سـ هـ
هاي توسعۀ کالبدي، محیط طبیعـی کـه از   ریزيرنامهب

هـاي  پدیـده گیري تمام عنوان بستر و مکان شکلآن با
عنوان یک نظام کـه اجـزاي آن   کنند، بهطبیعی یاد می

هــا باعـث ایجـاد زمینــه و بسـتر بـراي فعالیــت انسـان     
زیرا نوع سـاخت محـیط    ، جایگاه ممتازي دارد؛شودمی

مختلـف و شـیوة نگـرش و     هايو عملکرد آن در مکان
ــه ــعه آن در دوره برنام ــراي توس ــزي ب ــانی ری ــاي زم ه

هـاي مختلـف زنـدگی    گیري شیوهمتفاوت، باعث شکل
در ). 47: 1389و یـاري،   لنگـرودي شده است (مطیعی

بـر  أثیرگـذار  توان معیارهاي ت، میبندي کلییک دسته
عـد  هاي روستایی را در چهار بکیفیت محیط سکونتگاه

بندي محیطی تقسیممعنایی، فرمی و زیست عملکردي،
حیطـی  کیفیت م دهندةکرد که این چهار مفهوم شکل

مؤلفـۀ عملکـردي، از   د. هاي روستایی هسـتن در محیط
ها تأمین حرکت و سهولت دسترسی سو دربرگیرندةیک

عملکردهــایی چــون تفــریح و بــوده و از ســوي دیگــر 
وستایی را در مناطق ر اقتصادي -هاي اجتماعیفعالیت

معنـایی، بـه دریافـت ادراکـی،      گیـرد. مؤلفـۀ  می بر در
شناختی و ترجیحات محیطی افراد روسـتایی در قبـال   

فرمـی، بـه    فضاهاي سکونتگاهی سـروکار دارد. مؤلفـۀ  
هــاي کالبــدي و زیباشــناختی ناشــی از اجــراي  جنبــه
ــرح ــاط ــۀ   ه ــد دارد و مؤلف ــتاها تأکی ــازي روس ي نوس
 يبهداشـتی روسـتاها   هايمحیطی نیز، به جنبهزیست

 اشـته و دغدغـۀ  ا توجـه د هـ ناشی از اجراي ایـن طـرح  
در بــه طــور کلــی، . پایــداري زیســت محیطــی را دارد

هـاي روسـتایی نیـز، اجـزاء کالبـدي بـه عنـوان        محیط
اي از عناصر هستند که تأثیرگـذار در کیفیـت   مجموعه

 محـیط زنــدگی روســتاییان بـوده و در میــزان قابلیــت  
بنـابراین هرچـه یـک     پذیري روسـتاها موثرنـد؛  زیست

کالبد و بافـت روسـتایی مناسـب و قابـل قبـول شـکل       
ز کیفیت محیط نیز افزایش مندي اگیرد، میزان رضایت

اما باید توجه داشت که افزایش کیفیت محیط  یابد،می
   .زم توجه به اجزاء و عناصر استمستل

) 2008( و همکـارانش  مـاتیو کرمونـا  اساس  این بر
بــراي » ن شــمولســري کیفیــات ســنتی و جهــایــک«

یچیـده و  شمرند که خصوصیات پمیفضاهاي عمومی بر

محیطـی فضـاهاي   تو زیس تداخلی اجتماعی، اقتصادي
  از: کنند. این کیفیات عبارتندمحلی را آشکار می

هـاي بصـري و   نظم، پـاکیزگی و مـدیریت آلـودگی    -
 محیطی

دسترسـی از   دسترسی آسان، سهولت حرکت پیاده، -
 بندانو نقل عمومی، نبود ازدحام و راه طریق حمل

زیبایی و جذابیت بصري، نظـم و نگهـداري از فضـا،     -
 استفاده از هنرهاي مردمی

ــود فعالیــت - ــده، آســایش و نب ــزاحم و آالین هــاي م
سازي تجهیزات و مبلمان مناسب، خوانـایی و  فراهم

 تعیین فضایی
تشـویق بـه   هـاي اجتمـاعی و   اگیري تمامی گروهفر -

 شدن در زندگی جمعیدرگیر
و رونق و تنوع کارکردهـا،   فعال بودن تمامی فضاها -

 هاها و مکانفعالیت
ها، ارتباطات سواره ها، فعالیتدادن انواع کاربري جا -

 همساز و تأمین خدمات و پیادة
 تشخص و اصالت، حس مکان و هویت، غناي حسی -
 ایمنی و امنیت -
 یريپذقدرتمندي، دوام و انعطاف -
 سبز و غیرآلود، سالم و طبیعی، داراي تنوع زیستی -
ــس    - ــرور، ح ــرانگیختن غ ــک، ب ــق و تمل حــس تعل

، 1رمونـا ک( ي فـردي هـا اديشهروندي و مهربانی، آز
2008 :15  .( 

اسـاس  در زمینـۀ مطالعـات روسـتایی، بر   اساس  این بر
ملــی،  شــده، در مقیـاس جهـانی و   تـه تجربیـات اندوخ 

ــ  اصـول پایـه طراحـی روسـتایی      ت تأثیرگـذار بـر کیفی
  شمرند:می محیط روستا را به این ترتیب بر

ان فضایی کالبدي روستا سازمندي: همسازي سازم -
محیط فرهنگی، طبیعی، انسان سـاخت،  با محیط (

 اقتصادي، اجتماعی و سیاسی)
ــ - ــهرشــد ت ــدریجی و یاخت اي دریجی: رشــد آرام، ت

سازمان فضایی و استخوان بنـدي کالبـدي روسـتا،    
 با گسترش و بزرگ شدن روستا هماهنگ

ــ - ــاهنگی و سـ ــرد و همـ ــازگاري عملکـ ازگاري: سـ
 هاي روستا در سازمان فضایی کالبدي آنفعالیت

                                                             
1. Carmona 
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مقیـاس  ، تنـوع  ،سلسـله مراتـب مکـانی   ، مشارکت -
، خوانـایی ، قلمـرو ، بـودن و زیسـتن  ، توازن، انسانی

ــرت ــدت-کث ــم، وح ــري چش ــداز بص ــت و ، ان هوی
ــیت ــاف، شخص ــذیريانعط ــ، پ ــدرکُنش و کُ نش ان

هـاي  . در محـیط )15-9: 1389حبیبی و دیگران، (
ــه  ــاي مداخل ــی از راهکاره ــراي روســتایی، یک اي ب

هاي نوسـازي  افزایش کیفیت محیط، انجام فعالیت
سـازي،  سازي، مقـاوم کالبدي با رعایت اصول بومی
خــدمات زیرســاختی  تســهیل دسترســی، افــزایش

 .  سازي استروان
ــازي ــدي و نوس ــود کیف کالب ــیط بهب ــت مح  :ی

مجموعـه   ریزي کالبدي فضا فرایندي اسـت کـه  برنامه
سـتا را  ها، مطلوبیت کالبـد رو اقداماتی را که اجراي آن

از دهــد. ایـن مجموعــه  دســت مـی بـه دنبــال دارد؛ بـه  
هاي مختلف نظیر نحوة اقدامات، طیف وسیعی از برنامه

 ، ابنیـۀ معابر، تأسیسات زیربنـایی  کاربري اراضی، شبکۀ
 گـردد هـا را شـامل مـی   نمـاي سـاختمان  تاریخی و یـا  

ي و هـاي نوسـاز  رو در طرحازاین .)39: 1390(غفاري، 
و سـایر   ديهـا هـاي بهسازي روستاها و همچنین طـرح 

هاي مربوط بـه سـاماندهی نـواحی روسـتایی، بـه      طرح
هـاي نوسـازي و   طـرح  شـود. موارد فـوق پرداختـه مـی   

ــازي  ــۀبهس ــران    زمین ــعه و عم ــیط و توس ــود مح بهب
ــی نتگاه روســتاییســکو ــراهم م ــین ؛ســازدرا ف  همچن

توان شرایط مناسـب و فـراهم   زي را میبهسازي و نوسا
نمودن بستري شایسته براي زنـدگی سـالم و مولـد در    
روستا دانست که با تأکید بر اصالح موجودیت فیزیکـی  

ر روستا به منظور بهبود عملکرد سیستم روسـتا و بـا د  
اي در قالـب  ر گرفتن استعدادهاي محلـی و منطقـه  نظ

 شـود هاي دولتی به اجرا گذاشته میها و برنامهسیاست
هــاي پــروژه). 50: 1389(مطیعــی لنگــرودي و یــاري، 

ابـزار کارآمـد، مسـئول بهبـود     نوسازي به عنـوان یـک   
و همچنین تعادل  پذیري، افزایش کیفیت مسکنرقابت

ــتند  ــروت هس ــکاف ث ــاران  ش ــگ و همک : 2016، 1(وان
باعث بهبود کیفیت محیط ها طرحرو این ازاین). 1509

خدمات دسترسی، معابر،  شبکه هايدر زمینه روستایی
زیربنایی، تجهیزات و تأسیسات روستایی، کیفیت بناها 
                                                             
1. Wang et al. 

طبیعـی اسـت    .شـوند ي روستایی و... میهاساختمان و
هـاي  مت محیط منحصـر بـه دوري از آلـودگی   که سال

محیطی نیست بلکه بسـیاري از مقـوالت دیگـر چـون     
زیبایی، تناسبات فضایی، تعادل بین محـیط طبیعـی و   
محیط مصنوع، احساس هویت، فقدان فشارهاي روانی، 

و خودنمـایی و وجـود    آرامش و آسـایش، عـدم تفـاخر   
گیري محـیط و در واقـع در تعـادل آن    امنیت در شکل

جتمـاعی  ین روابط اهمچن ،نمایندا میی ایفنقشی اساس
ــی  ــاق م ــا اتف ــد؛و فرهنگــی در فض ــابرای افت ــا بن ن فض

اجتماعی و فرهنگـی میـان گـروه    اي از روابط مجموعه
گیرد. این روابـط مـدت   مکان خاص را دربرمی خاص و

ر فضـا و  زمان خاصی دارند، بنابراین زندگی اجتماعی د
 دهنـد مـی  ها، به فضا معنـا زمان واقع شده و توسط آن

 هـاي توسـعۀ  برنامـه  ).45: 1391 و همکـاران،  (تقوایی
ــراهم آوردن بســترها  ــا ف ــد ب ي کالبــدي روســتایی بای

، زمینـــه پایـــداري  فضـــایی و کالبـــدي  مناســـب
هاي روستایی را در سایر ابعـاد فـراهم نمایـد    سکونتگاه

ند توان اولیه خـود را بـا حفـظ    تا نواحی روستایی بتوان
هـا  مانـدگاري آن شرایط مطلوب در زمان حفظ کنند و 

عـد  ب و آثار این پایـداري در  ثبیت شوددر طول زمان ت
لنگـرودي و  (مطیعـی  انسانی و محیطـی نمایـان گـردد   

رو نوسـازي کالبـدي یکـی از    این). از 48: 1389یاري، 
ریـزي فیزیکـی اسـت کـه در راسـتاي      هاي برنامهطرح

توانـد  دارد و مـی مـی گام بر بهبود کیفیت محیط روستا
کـه   با توجه به این .ا فراهم سازدروستا ر سعۀزمینۀ تو
شـدن   محیط روستایی، زمینۀ بهتـر  و بهسازي نوسازي

در نـواحی روسـتایی را فـراهم    کیفیت محـیط زنـدگی   
وهش برمبنــاي رویکــرد نظــري ایــن پــژ لــذا ،آوردمــی

 تـوان مـی  راسـتا درایـن  .دیدگاه کیفیـت محـیط اسـت   
 -عملکـردي هـاي  لفـه کیفیت محـیط را در ابعـاد و مؤ  

 -فرمـی  و ادراکـی، زیسـت محیطـی    -معنایی فعالیتی،
هـاي  شـاخص مورد بررسـی قـرار داد و   شناختی زیبایی

کیفیـت محـیط   کلی، به طور .ا بیان کردمربوط به آن ر
اسـت کـه   تقسـیم  قابـل  عینـی و ذهنـی    به دو جنبـۀ 

محیطـی و  هـاي زیسـت  لفـه شـامل مؤ  عینیهاي جنبه
هاي فرمـی و  لفهمؤ هاي ذهنی شاملو جنبهعملکردي 

هـایی  با شاخص »زیست محیطی« مؤلفۀ .است معنایی
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ــ چــون بهبــود وضــع بهدا ود شــت محــیط روســتا، بهب
 شـده زباله و کاهش تخریب محیط سنجیده آوريجمع
بهداشـت محـیط روسـتا توجـه دارد.      کلی بـه طـور و به

اعی، اجتم -هاي اقتصاديبه فعالیت »عملکردي« مؤلفۀ
و...  الوصـول بـودن  دسترسـی و سـهل  تفریحی، تـأمین  

هـایی چـون توجـه بـه     توجه دارد و از طریـق شـاخص  
اجتماعی، فعالیتی، فضاهاي زندگی و تفریحی فضاهاي 

به ادارکات مـردم از  » معنایی« شود. مؤلفۀسنجیده می

هـا را  خود توجه دارد و میزان رضایت آن محل سکونت
هایی چون احسـاس هویـت، احسـاس    از طریق شاخص

سـنجد.  ندگی و... مـی منیت، حس تعلق، احساس سرزا
فرمی که کیفیت عینی محیط را از نظـر   در آخر مؤلفۀ

هــا و تســهیالت روســتایی، وجــود زیبــایی، زیرســاخت
هـا مـورد بررسـی قـرار     مبلمان، میزان ایمنی ساختمان

  ).1(شکل دهدمی

  

  
  کیفیت محیط روستایی: مدل مفهومی 1شکل 

  
 تحقیقروش 
و از نظر هـدف   تحلیلی - توصیفی از نوع تحقیقروش 

مبـانی   ۀپـس از مطالعـ   ،پـژوهش کـاربردي اسـت    یک
ــات انجــام  ــنظــري و مطالع ــه در زمین ــازي گرفت ۀ نوس

، متغیـر وابسـته   محیطی هاي کیفیتکالبدي و بررسی
 و متغیـر مسـتقل   کیفیت محیطی در مناطق روستایی

هاي براي متغیر وابسته، شاخصتعریف گردید.  نوسازي

مولفه تعریف  4در  در مناطق روستایی کیفیت محیطی
ــه در  ــد ک ــه گردی ــرديمؤلف ــالیتی -ي عملک  10 ،فع

 شـاخص؛  7 ،فرمـی  -شـناختی زیبـایی  مؤلفـۀ  شاخص؛
 مؤلفـــۀشـــاخص و  7 ،ادراکـــی -معنـــاییي مؤلفـــه
جـدول  ( در نظر گرفتـه شـد   شاخص 3 محیطیزیست

2(.
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  هاي سنجش کیفیت محیطی در نواحی روستاییصها و شاخ: مؤلفه2  جدول
هاي مؤلفه

کیفیت  هايمؤلفه  هاشاخص  کیفیت محیط
  هاشاخص  محیط

 -عملکردي
  فعالیتی

 هاي مختلطکاهش کاربري -
 هاي اقتصاديفعالیتبخشی به تنوع -
 جذب و نگهداشت جمعیت روستا -
 تناسب با اقتصاد محلی روستا -
 افزایش کارکرد تفریحی روستا -
 تقویت تعامالت اجتماعی -
 دسترسی به فضاي آموزشی -
 درمانی - دسترسی به فضاهاي بهداشتی -
 اي ارتباطیدسترسی به راهه -
  افزایش قیمت زمین -

 - شناختیزیبایی
  فرمی

 کالبديکیفیت عینی محیط  -
 ها و تسهیالت خدماتیزیرساخت -
 نور پردازیی مناسب -
 هاافزایش ایمنی و استحکام ساختمان -
 وجود مبلمان ضروري در روستا -
 دسترسی به فضاي سبز -
  بهبود وضعیت معابر روستا -

 -معنایی
  ادراکی

 هاي نمادینحفظ ارزش -
 افزایش احساس هویت -
 افزایش احساس امنیت -
 خوانایی مطلوب -
 تعلق مؤثر افزایش احساس -
 افزایش احساس آرامش -
  افزایش سرزندگی روستایی -

  زیست محیطی

 بهداشت محیط روستاارتقاء سطح  -
 (نظافت و پاکیزگی)

 هاآوري زبالهبهبود جمع -
  جلوگیري از تخریب طبیعت -

  )1396(هاي پژوهش، مأخذ: یافته
  

  محدوده و قلمرو پژوهش
روسـتا از دو دهسـتان    9 آماري پـژوهش را  ۀجامع

طوس و میان والیـت در شهرسـتان مشـهد کـه در آن     
ل تشـکی  اها نوسازي کالبدي صورت گرفته اسـت، روست

لعـه از بـین دو   موضـوع مـورد مطا  بر اسـاس   .دهندمی
 9، شهرســتان مشــهد والیـت دهسـتان طــوس و میــان 

 گرفتـه اسـت   ها نوسازي کالبدي انجامکه در آنروستا 
ه قـرار گرفتـه اسـت. سـه     انتخاب شده و مـورد مطالعـ  

آباد و منزل آباد در دهستان زرکش، باغونروستاي کال
ـ      امـین،  هطوس قـرار دارنـد و روسـتاهاي ناظریـه، خراب

ــگریه،   ــورده، عس ــتان   ک ــاد در دهس ــاغروان و گناب س
اند. در واقع از آنجایی که برمبناي والیت واقع شدهمیان

نوسازي انجام  هاتاهایی که در آنموضوع باید تنها روس
ند و متـولی آن بنیـاد مسـکن    گرفته باشد انتخاب شـو 

روستاهاي مورد مطالعه توسط این سازمان تعیین  است
سـازي مطالعـه پـس از    بـراي عملیـاتی   گردیده اسـت. 

هـاي مـورد   یـین نمونـه  نامه اقدام بـه تع سشرتدوین پ
لذا در گام اول براي تعیین حجم نمونه  ،مطالعه گردید
کـه در  روستا  9منطقه مورد مطالعه،  هاياز کل روستا

انتخـاب گردیـد   ه، ها نوسازي کالبدي صورت گرفتـ آن
  .)2 ل(شک

گام دوم براي تعیین حجم نمونه در روسـتاهاي  ر د
 0,1از فرمول کـوکران بـا میـزان خطـاي     مطالعه مورد 
بـه عنـوان نمونـه     نفـر  113شـد کـه  تعـداد     هاستفاد
دهـی،  . در ادامـه براسـاس روش نسـبت   گردید انتخاب

ها در بـین روسـتاهاي مـورد مطالعـه بـر اسـاس       نمونه
هـا بـه صـورت    ه و پرسشـنامه توزیع شـد خانوار  میزان

  ).3 (جدولتصادفی تکمیل گردید 
  

  نه در هر روستاتعداد نموو  : روستاهاي نمونه3جدول 

باغون   آبادمنزل  زرکشکال  نام روستا
 آباد

  جمع  گناباد  ساغروان  کورده  خرابه امین  عسگریه  ناظریه

  6807  123  918  479  353  411  562  479  1856  1626  خانوار
  113  7  13  10  7  7  10  10  26  23  هاهنمونتعداد
)1396(هاي تحقیق، یافته مأخذ:  
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مورد مطالعه : موقعیت روستاهاي2شکل   

  
هـا  نامه، این گویـه به منظور سنجش روایی پرسش

 ۀسـاتید و پژوهشـگران متخصـص در زمینـ    در اختیار ا
قرار گرفت. پـس از اعمـال    نوسازي و کیفیت محیطی 

نهـایی   ۀنامنظرات متخصصان و اصالحات الزم، پرسش
هاي مورد نیاز پـژوهش بـه   تهیه و جهت گردآوري داده

 ةاي پایایی ابزار سـنجش نیـز از شـیو   کار گرفته شد. بر
آلفاي کرونباخ استفاده گردیـد.   ۀپیش آزمون و محاسب

 ۀنامپرسش 30آلفا جهت  ۀآمده از محاسبدستهعدد ب
(بـراي مؤلفـۀ   دسـت آمـد   هبـ  75/0 براي کل یمقدمات

 -شــناختیزیبــایی مؤلفــه، 77/0یتی فعــال -عملکــردي
و  بــراي  73/0 ادراکــی -معنــایی مؤلفــه ،81/0فرمــی 

بـاالتر از  موارد  در همۀکه  )79/0 محیطیمؤلفۀ زیست
) است و ضریب مطلوبی براي 7/0حداقل تعریف شده (

 .رودبه شمار میهاي آن لفهو مؤنامه پرسشکل پایایی 
شـده از آمـار   آوريهاي جمعبراي تجزیه و تحلیل داده

آزمــون همبســتگی پیرســون، (توصــیفی و اســتنباطی 
افـزار  ) در نـرم اي، رگرسیون خطـی سـاده  تک نمونهیت

SPSS و  خاکسـتري  مدل ها ازبندي روستاو براي رتبه
از  خاکسـتري دست آمده از  مـدل  هب ۀبراي نمایش رتب

GIS .استفاده شده است 
 

  بحث اصلی
کـه از   دهـد نشـان مـی  هاي توصیفی مطالعه یافته

درصـد   6/18، هـا نامهدهندگان به پرسشموع پاسخمج

ســال،  39-30درصــد بــین  5/26 ســال، 29-20بــین 
ــین  7/17 ــال،  49-40درصــد ب ــین 2/14س   درصــد ب

سال سن دارنـد. از   60درصد باالي  23سال و  50-59
درصــد   62ن و درصــد آنــان ز  38نظــر جنســیت،  

ــتند،  ــرد هس ــخگویان م ــین  پاس ــد از  18همچن درص
انـد. از  درصد آنان متأهل بـوده  82مجرد و  پاسخگویان

درصـد پاسـخگویان    3/13الت نیـز،  نظر سـطح تحصـی  
درصد سیکل،  1/22درصد آنان ابتدایی،  7/32سواد، بی
درصد هم داراي مدرك فوق  1/7درصد دیپلم و  8/24

دیپلم و باالتر هستند. از نظر مدت سـکونت در روسـتا،   
سـال،   3آنـان  درصد  7/1سال، 1د پاسخگویان درص 1
درصد آنان بـین   4/20سال،   5-3درصد آنان بین  8/8
سـال در روسـتا    20-10درصد بین  9/15سال،  6-10

باشند. درصد آنان بومی روستا می 2/52زندگی کرده و 
 درصـد پاسـخگویان   4/35از نظر میزان درآمد ماهیانه، 

ــر ــان،  500 زی ــزار توم ــین  2/45ه  1 - 500درصــد ب
میلیـون   1درصد آنان نیز باالي  5/19میلیون تومان، و 

   تومان درآمد دارند.
هـاي کیفیـت محیطـی    مؤلفهمیانگینی  مقایسۀ
هــاي کیفیـت محیطــی  مؤلفـه بــراي بررسـی   :روسـتا 

هـاي  روستاهاي نمونه، با توجه به نرمال بودن شـاخص 
ــوگراف     ــون کولوم ــل از آزم ــاداري حاص ــزان معن (می

 مؤلفــه، 084/0ي عملکــردي مؤلفــه اســمیرنوف بــراي
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مؤلفـه   ،059/0 محیطـی  زیست مؤلفه، 057/0 معنایی
اسـت.   اي استفاده شـده تک نمونه Tاز آزمون ) 089/0

 05/0تر از داري کمون، چنانچه سطح معنیآزم در این
مـورد   ۀشود که میانگین جامعباشد چنین استنباط می

بنـابراین   آزمـون اسـت؛   ظر کمتـر از میـانگین نظـري   ن
بـا   کیفیت محیطی هايشاخص ةشد میانگین محاسبه
شـود کـه   ) سنجش شده و ثابت می3میانگین فرضی (

بزرگتـر و در   3میانگین واقعی نظر کل پاسـخگویان از  
با توجه به میـزان معنـاداري     ست وحد متوسط به باال

هـا  هـا، تمـامی مؤلفـه   مؤلفـه  به دست آمده بـراي ایـن  
 ،تعمـیم بـه کـل جامعـه را دارد     یتر بوده و قابلمعنادا

 نـد؛ امثبـت بـوده   هـا مؤلفـه پایین   همچنین حد باال و
ها بیشـتر  که میانگین جامعه در این شاخص انبدین مع

در وضـعیت مناسـبی   و  باشـد از مقدار مورد آزمون می
تـوان گفـت کـه    است.  بر ایـن اسـاس مـی    قرار گرفته

ــر کیفیــت محــیط  روســتا بســیار  نوســازي کالبــدي ب
، مؤلفـۀ  Tتأثیرگذار بوده است. با توجه به نتایج آزمون 

هاي مربوط بـه آن بیشـترین میـانگین    فرمی و شاخص
ــت و38/3( ــه   ) را داراس ــد از آن ب ــۀ بع ــب مؤلف  ترتی

و  04/3زیسـت محیطـی بـا     مؤلفـۀ ، 26/3عملکردي با 
اند؛ هاي بعدي قرار گرفتهدر رده 86/2مولفه معنایی با 

توان گفت که نوسازي کالبدي از نظر فرمی بنابراین می
تاهاي مورد مطالعـه  و ظاهري بیشترین تأثیر را بر روس

کـه در برخـی از ایـن روسـتاها     طـوري داشته است. بـه 
هاي شهري نمایان اسـت و از  ک و معماري و ویژگیسب

  ).4 نظر ظاهري تفاوت چندانی با شهر ندارند (جدول
  

 اي)تک نمونه T(آزمون هاي کیفیت محیطی روستا عناداري تفاوت از حد مطلوب مولفهم: 4جدول 

هاي تحقیقمؤلفه  اانحراف میانگین آماره تی 
 معیار

درجه 
 آزادي

میزان 
 معناداري

اختالف از 
 میانگین

 95اختالف فاصله اطمینان 
 درصدي

 باال پایین
87/75 عملکردي  269/3  458/0  112 0,000 269/3  184/3  354/3  
67/48 معنایی  868/2  626/0  112 0,000 868/2  751/2  984/2  

34/46 زیست محیطی  046/3  698/0  112 0,000 046/3  916/2  176/3  
29/57 فرمی  383/3  627/0  112 0,000 383/3  266/3  5/3  

  )1396(هاي تحقیق، یافته مأخذ:
  

، نشـان  tآمـده از آزمـون   دسـت سطح معناداري به
اي اثرگـذاري مثبـت و   هـا دار دهد که همۀ شاخصمی

ثبـت  اثـرات م  هدهنـد باالیی هستند که این خود نشان
ــاخص   ــۀ ش ــدي در زمین ــازي کالب ــی،  نوس ــاي فرم ه

همچنـین  محیطـی و معنـایی اسـت؛    عملکردي، زیست
ت مثبـ  ها نیـز شاخصحد باال و پایین که باتوجه به این

ها که میانگین جامعه در این شاخص، آشکار است هبود
در و از ایـن نظـر    اسـت  یشتر از مقـدار مـورد آزمـون   ب

 هـاي حـال شـاخص  اینادارد. بـ وضعیت مناسـبی قـرار   
دسترسـی بـه راههـاي     تناسب با اقتصاد محلی روسـتا، 

خوانـایی مطلـوب،   ، هویـت افـزایش احسـاس    ارتباطی،
، آوري زبالـه بهبـود جمـع   افزایش احساس تعلق مـؤثر، 

رسـی بـه فضـاي    دست جلوگیري از تخریـب طبیعـت و  
 آزمـون  ها از مقـدار که میانگین آنسبز، با توجه به این

تـوان گفـت کـه روسـتاهاي مـورد      ) کمتر است، می3(
ا چنـدان وضـعیت   هـ مطالعه در رابطه با ایـن شـاخص  

خصوص شاخص خوانایی مطلوب که ند. بهمناسبی ندار
این  ، کمترین مقدار میانگین را دارد و72/1با میانگین 

ـ    ومی و نشانگر همخوانی پایین بافت جدید بـا مصـالح ب
    ).5(جدول  بافت سنتی روستاهاست

هـاي کیفیـت   رابطۀ بین نوسازي کالبدي و مؤلفه
-محیطی روسـتا (عملکـردي، معنـایی، زیسـت    

 منظور بررسـی وجـود رابطـه بـین    به: محیطی، فرمی)
از  هاي کیفیت محیطی روسـتا مؤلفه نوسازي کالبدي و

نتایج حاصـل از آزمـون   آزمون همبستگی استفاده شد. 
هاي چهارگانۀ کیفیـت  دهد که مؤلفهپیرسون نشان می

اي مسـتقیم بـا شـدتی ضـعیف     داراي رابطـه  محیطی 
همچنـین بــا توجـه بــه میـزان معنــاداري    ، دنباشــمـی 
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هاي کیفیت محیطی روسـتا  ر بین مؤلفهدآمده دستبه
داري وجـود دارد و قابلیـت تعمـیم بـه کـل      امعن ۀرابط

گویاي این واقعیت اسـت کـه بررسـی     و جامعه را دارد
مـورد   ۀدر منطقکیفیت محیطی رابطه بین متغیرهاي 

درصد تصادفی نیسـت و واقعـی    95مطالعه با اطمینان 

کیفیــت محیطــی هــاي ، همچنــین بــین مؤلفــهاســت
محیطی) با نوسازي (عملکردي، معنایی، فرمی و زیست

هـا، رابطـۀ   کالبدي به عنوان عامل تأثیرگذار بـر مؤلفـه  
  ).6معناداري وجود دارد (جدول 

  
تک  T(آزمون محیطی و فرمی اثرات نوسازي کالبدي یی، زیستمعناداري تفاوت از حد مطلوب مولفۀ عملکردي، معنا: 5جدول 

 عملکردي مؤلفۀ اي)نمونه

تحقیق هايشاخص  
آماره 

نمیانگی تی انحراف  
 معیار

درجه 
 آزادي

میزان 
 معناداري

اختالف از 
 میانگین

ختالف فاصله 
درصدي 95اطمینان   
 باال پایین

33/43 کاهش کاربریهاي مختلط  57/3  875/0  112 000/0  57/3  40/3  73/3  
50/38  هاي اقتصاديتنوع بخشی به فعالیت  65/3  1 112 000/0  65/3  46/3  84/3  

12/45  جذب و نگهداشت جمعیت روستا  91/3  921/0  112 000/0  91/3  73/3  08/4  
35//07  تناسب با اقتصاد محلی روستا  71/2  823/0  112 000/0  71/2  56/2  87/2  
99/21  افزایش کارکرد تفریحی روستا  87/2  38/1  112 000/0  87/2  61/2  13/3  

64/32  تقویت تعامالت اجتماعی  95/2  961/0  112 000/0  95/2  77/2  13/3  
43/32  دسترسی به فضاي آموزشی  63/3  89/1  112 000/0  63/3  41/3  85/3  

91/23  دسترسی به فضاهاي بهداشتی  09/3  37/1  112 000/0  09/3  83/2  34/3  
94/32  ارتباطیي هادسترسی به راه  99/2  956/0  112 000/0  99/2  81/2  17/3  

48/32  افزایش قیمت زمین  73/3  21/1  112 000/0  73/3  50/3  95/3  
 مؤلفۀ معنایی  

55/40  ي نمادینهاحفظ ارزش  82/3  1 112 000/0  82/3  64/3  01/4  
47/31  افزایش احساس هویت  96/2  1 112 000/0  96/2  78/2  15/3  

46/23  امنیتافزایش احساس   04/3  37/1  112 000/0  04/3  78/2  29/3  
32/25  خوانایی مطلوب  72/1  722/0  112 000/0  72/1  58/1  85/1  

47/23  افزایش احساس تعلق مؤثر  58/2  29/1  112 000/0  58/2  61/2  09/3  
91/24  افزایش احساس آرامش  15/3  34/1  112 000/0  15/3  90/2  40/3  

85/25  افزایش احساس سرزندگی  20/3  31/1  112 000/0  20/3  96/2  45/3  
 مولفه زیست محیطی  

افزایش بهداشت محیط روستا 
17/41  (نظافت و پاکیزگی)  39/3  877/0  112 000/0  39/3  23/3  55/3  

87/24  بهبود جمع آوري زباله  94/2  25/1  112 000/0  94/2  70/2  17/3  
05/23  جلوگیري از تخریب طبیعت  46/2  13/1  112 000/0  46/2  25/2  67/2  

 مولفه فرمی  
04/40  کیفیت عینی محیط کالبدي  05/4  07/1  112 000/0  05/4  85/3  25/4  

67/27  بهبود وضعیت معابر  17/3  21/1  112 000/0  17/3  94/2  39/3  
17/3 34  و تسهیالت خدماتی هازیرساخت  993/0  112 000/0  17/3  99/2  36/3  

21/34  نورپردازي مناسب  68/3  14/1  112 000/0  68/3  47/3  89/3  
77/62  هاافزایش ایمنی و استحکام ساختمان  17/4  706/0  112 000/0  17/4  04/4  4/30  
43/26  وجود مبلمان ضروري در روستا  17/3  27/1  112 000/0  17/3  93/2  41/3  

1/20  دسترسی به فضاي سبز  48/2  31/1  112 000/0  48/2  23/2  72/2  
  )1396پژوهش، (هاي مأخذ: یافته
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  و نوسازي کالبدي محیطی، فرمیهاي عملکردي، معنایی، زیست:  همبستگی بین مؤلفه6جدول 

 
 نوسازي کالبدي فرمی زیست محیطی معنایی عملکردي

  عملکردي پیرسون
 میزان معناداري

1  379/0 (**)  
000/0  

331/0 (**)  
000/0  

351/0(**)  
000/0  

819/0 (**)  
000/0  

  پیرسون معنایی
 میزان معناداري

379/0(**)  
000/0  1  269/0 (**)  

004/0  
369/0 (**)  

000/0  
525/0 (**)  

000/0  
  پیرسون زیست محیطی

 میزان معناداري
331/0(**)  

000/0  
269/0 (**)  

004/0  1  263/0 (**)  
005/0  

525/0 (**)  
000/0  

  پیرسون فرمی
 میزان معناداري

351/0(**)  
000/0  

369/0 (**)  
000/0  

263/0 (**)  
005/0  1  675/0 (**)  

000/0  
  پیرسون نوسازي کالبدي

  میزان معناداري
819/0(**)  

000/0  
525/0 (**)  

000/0  
525/0 (**)  

000/0  
675/0 (**)  

000/0  1  

  )1396(هاي پژوهش، مأخذ: یافته
  

بـه   :بررسی اثر نوسازي بر کیفیت محـیط روسـتا  
» نوسازي بر کیفیت محـیط روسـتا  «منظور بررسی اثر 

. در رگرسـیون  رگرسیون خطی ساده استفاده گردیداز 
کیفیت محیط  و متغیر وابسته،متغیر مستقل، نوسازي 

) مشـخص  7که در جـدول (  گونههمان .روستایی است
است مقدار رگرسیون بـراي ایـن مـدل برابـر اسـت بـا       

و چـون   54/8بر اسـت بـا   مانده برایباقو مقدار  16/14
ــاقمقــدار مجــذورات  از مجمــوع  تــرکوچــکمانــده یب

، قدرت تبیـین  ةدهندمجذورات رگرسیون است، نشان 

باالي مدل در توضیح تغییرات متغیر وابسته اسـت. در  
ــدار   ــدل مق ــن م ــا   Fای ــر اســت ب ــزان  7/44براب و می

از  تـر کوچـک است که  000/0ا معناداري آن هم برابر ب
و معنادار است بـه ایـن معنـی کـه ابعـاد متغیـر        05/0

مستقل قادر است به خوبی تغییـرات متغیـر وابسـته را    
فرضیه صفر آزمون مبنی بر عدم د؛ بنابراین توضیح ده

ــ  ــی داري م ــان  معن ــا اطمین ــیون ب رد  %99دل رگرس
  شود.  می

  

  آزادي، میانگین مربعات و سطح معناداري رگرسیون: مجموع مربعات، درجه 7 جدول

 
 سطح معناداري F میانگین مربعات درجه آزادي مجموع مربعات

16/14 رگرسیون  4 54/3  
76/44  000/0 ماندهباقی   54/8  108 079/0  

71/22 مجموع  112  
  1396هاي پژوهش،مأخذ: یافته

  

اهمیت نسـبی و   ةدهندمقدار بتا نشان بزرگ بودن
توجـه بـه    . بااستدر پیشگویی متغیر وابسته  نقش آن

 ، متغیـر مولفـۀ  ) نشان داده شـد 9آنچه که در جدول (

در شرایط موجـود بـا   نوسازي کالبدي  اثراتعملکردي 
، بیشترین میزان اثر را بـر کیفیـت   345/0ضریب تأثیر 

  ).8محیطی روستا دارد (جدول 
  

  نشده و شده، آماره تی و سطح معناداري رگرسیون دضریب رگرسیون استاندار :8 جدول

 
ضریب رگرسیون 
  استاندارد نشده

ضریب رگرسیون 
 (بتا) استاندارد شده

 میزان معناداري آماره تی

  032/0  17/2    466/0 ضریب ثابت
  000/0  07/2  345/0  337/0  عملکردي مؤلفۀ

  000/0  12/5  343/0  246/0  معنایی مؤلفۀ
  035/0  13/2  136/0  088/0  فرمی مؤلفۀ

  000/0  08/4  270/0  194/0  لفه زیست محیطیمؤ
)1396هش، (هاي پژومأخذ: یافته  
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، اثـرات  هاي نوسـازي کالبـدي  لفهمؤ کلیه بنابراین،
و  روستایی داشـته مثبت بر کیفیت محیطی در مناطق 

یــت محیطــی در منــاطق روســتایی کیف دهنــدةارتقــاء
گـذاري  یرا در مجموع سـطح معنـاداري تأثیر  ز هستند؛

ق روسـتایی  کیفیت محیطی مناط عامل بر توسعۀ چهار
. در ادامـه بـراي دسـتیابی بـه     است 032/0برابر با آلفا 

متغیرهـاي  مدل نهایی و مشخص نمودن ضرایب تأثیر 
ضرایب تأثیر کل متغیرهـا، ضـرایب    مستقل و محاسبۀ

ص شـده و  تأثیر متغیرهاي مستقل بـر هـم نیـز مشـخ    
اولـین خروجـی تحلیـل     رسم دیاگرام مسـیر بـر پایـه   

 راین در مرحلۀبناب رسیونی که نتایج آن ارائه گردید،رگ
ــردي دوم ــر عملک ــأثیر   متغی ــه بیشــترین ضــریب ت ک

خروجی تحلیـل رگرسـیونی داشـت بـه عنـوان متغیـر       
دهد شده نشان میضریب تعیینوابسته وارد مدل شد. 

ز طریق ترکیب عملکردي ا درصد تغییرات مؤلفۀ 2/21
ــه  ــاي مؤلف ــی متغیره ــی خط ــاي ادارک ــایی،  - ه معن

 ي زیست محیطـی هاو مؤلفهفرمی  _زیباییهاي مؤلفه
همچنـین   تبیـین شـده اسـت؛    اثرات نوسازي کالبـدي 

ـ      اسـت کــه   000/0ا میـزان معنـاداري آن هـم برابـر ب
و معنادار اسـت بـه ایـن معنـی کـه       05/0از  ترکوچک

ابعاد متغیر مستقل قادر است به خوبی تغییرات متغیـر  
 همچنین بـا وارد نمـودن مؤلفـۀ    دوابسته را توضیح ده

عملکردي به عنوان متغیر وابسته مشخص گردیـد کـه   
بیشترین  178/0با ضریب تأثیر  معنایی -ادارکی متغیر

متغیـر  عملکـردي دارد. سـپس    میزان اثر را بـر مؤلفـۀ  
و مؤلفـۀ   145/0 با ضـریب تـأثیر  فرمی  -زیبایی مؤلفۀ
ؤلفۀ عملکردي در م 139/0أثیر محیطی ضریب تزیست

  اند.اثر گذار بوده

معنایی به عنـوان   -ادارکی در ادامه مؤلفۀهمچنین 
متغیري که بیشترین ضریب تـأثیر را در مرحلـه قبلـی    
داشته است به عنـوان متغیـر وابسـته وارد مـدل شـد.      

 1/18دهـد کـه   شـده نشـان مـی   تعیین تعدیلضریب 
طریـق ترکیـب   معنـایی   ادارکـی  مؤلفۀدرصد تغییرات 

ــه   ــاي مؤلف ــی متغیره ــایی خط ــاي زیب ــی  و  -ه فرم
رات نوسـازي کالبـدي   هـاي زیسـت محیطـی اثـ    مؤلفه

میـزان معنـاداري آن هـم    همچنین   تبیین شده است،
و معنـادار   05/0از  تـر کوچـک است که  001/0ا برابر ب

است به این معنی که ابعاد متغیر مستقل قادر است به 
  .دخوبی تغییرات متغیر وابسته را توضیح ده

به عنوان متغیري که محیطی زیست در ادامۀ مؤلفۀ
 ر را در مرحله قبلی داشته است بهبیشترین ضریب تأثی
ه وارد مـدل شـد. ضـریب تعیـین     عنوان متغیـر وابسـت  

درصـد تغییـرات    1/6 دهـد کـه   شده نشان مـی تعدیل
ــه ــی  مؤلف ــت محیط ــه زیس ــی  ب ــب خط ــق ترکی طری

رات نوسـازي  اثـ  فرمـی  -هاي زیبـایی مؤلفه متغیرهاي
میـزان معنـاداري   همچنین   شده است،کالبدي تبیین 

و  05/0از  تـر کوچـک اسـت کـه    000/0ا آن هم برابر ب
معنادار است به این معنی که ابعاد متغیر مستقل قـادر  

  .داست به خوبی تغییرات متغیر وابسته را توضیح ده
نتایج مدل رگریسون در هر رابطه بین چهار متغیر 
مستقل و متغیر وابسته کیفیت محیطی معنادار بوده و 

 هـاي هاي مورد مطالعه متغیرهـاي مؤلفـه  نمونهاز نظر 
کیفیـت  ر فرمـی بـ  محیطی، عملکردي، معنایی، زیست

  ). 3 (شکل محیطی روستا تأثیرگذار است

  
  هاي کیفیت محیطی در روستالفهبر مؤ تغییرات کالبدي و نوسازي : میزان تأثیرگذاري مؤلفۀ3شکل
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پژوهش به بررسی اثـرات مسـتقیم و غیـر     در ادامۀ
مستقیم اثرات نوسازي کالبدي بر کیفیت محیطـی  بـا   
اســتفاده از آزمــون رگرســیون چنــد متغیــره (تحلیــل 
مسیر) پرداخته شده است. بـراي انجـام تحلیـل مسـیر     

گرسیون و متغیرهاي مستقل ر بین متغیر وابسته  ابتدا
کــه  عوامــل و در بقیــه مراحــل هریــک از گرفتــه شــد

انـد بـه عنـوان متغیـر     بیشترین ضریب تأثیر را داشـته 
 عوامل به عنـوان متغیـر مسـتقل فـرض     وابسته و سایر

دهـد اثـرات   نتـایج نشـان مـی    .)9 شده است (جـدول 
هـاي چهارگانـه اثـرات    مستقیم و غیر مسـتقیم مؤلفـه  

عملکردي، معنایی، زیست محیطی، فرمی با استفاده از 
یشـترین  اثـر   آمده کـه ب  دستآزمون تحلیل مسیر به 

 355/0بـا میـزان    محیطـی کلی مربوط به مؤلفۀ زیست
داراي کمتـرین   204/0داشته و مؤلفۀ فرمی بـا میـزان   

  اثر برکیفیت محیطی روستاها است.

  
  هاي چهارگانهاثرات مستقیم و غیرمستقیم مؤلفه :9 جدول

مستقیم اثرات متغیرهاي مستقل  کل اثرات غیر مستقیم 
لفه عملکرديمؤ  345/0  - 345/0  

لفه معناییمؤ  343/0  - 343/0  
لفه فرمیمؤ  136/0  068/0  204/0  

زیست محیطی مؤلفۀ  270/0  085/0  355/0  
  )1396( ،پژوهشهاي مأخذ: یافته

  
بـه   هر کدام از روسـتاها  ۀدر ادامه براي تعیین رتب

سـتفاده  هـم ا خاکستري از مدل  کیفیت محیطیلحاظ 
نقطـه   9هاي خـام در قالـب   ابتدا ماتریس داده گردید.

جهـت   سـپس  شاخص تشکیل گردیـد.  27روستایی و 
 .اسـتفاده شـد   هـاي زیـر  هسازي ماتریس از رابطـ نرمال

 مثبت از فرمولمنفی و ي هاسازي شاخصجهت نرمال
مقـدار   xشـود کـه در آن   استفاده می )2و  1(رابطه 

  .مقدار اولیه است 푦نرمال شده و 
  هاي منفیسازي شاخصجهت نرمال: 1رابطه 

x =
푦 −min	(푦 )	

max 푦 − 	min	(푦 )
 

  هاي مثبتسازي شاخصجهت نرمال: 2رابطه 

X =
max 푦 −	푦

max(y ) − min(y ) 
  

هاي با ارزش جهت نرمال ساختن شاخص همچنین
  ) استفاده شد.3مطلوب از فرمول (رابطه 

هاي با ارزش مطلوبنرمال سازي شاخص :3رابطه   

X =
푦 − 푦∗

max max(푦 ) −	푦∗	 , 푦∗	 −min(푦 )
 
  

هدف مرجع عدد  هاير گام بعدي جهت تعیین سريد
شد. ماتریس نرمال شده کم هاي یک از تک تک درایه

خاکستري از  در مرحلۀ بعد براي تعیین ضریب رابطۀ
  استفاده شد. 4 رابطۀ

: تعیین ضریب رابطۀ خاکستري4رابطه   
r 푥 , 푥 =

Δmin+	rΔmax	
Δij + rΔmax

 
اسـت و جهـت    ضـریب تشـخیص    rدر این رابطـه 

ــۀ    ــریب رابط ــۀ ض ــاختن دامن ــا محدودس ــترش ی  گس
 گـاهی بـا   شود. ضریب تشخیصخاکستري استفاده می

ρ یا ζ   شـود کـه مقـدار آن بـین    نیز نمـایش داده مـی  
بـر  شـود.  در نظر گرفته مـی  5/0است و معموالً  ]0-1[

) 1999تحلیل حساسیت چانگ و لـین (  اساس مطالعۀ
ه و از ثبات یک ضریب تشخیص متعادل بود 5/0مقدار 

بعد اقـدام بـه تعیـین     ۀدر مرحلخوبی برخوردار است. 
زیرا براي بیـان   ؛گردید هان براي هر کدام از شاخصوز

آنهـا   ها/ معیارها، باید وزن نسبیاهمیت نسبی شاخص
روش آنتروپـی شـانون   از  را تعیین کرد. بـدین منظـور  

 ها استفاده شده است (جـدول براي تعیین وزن شاخص
10.(
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  ي تحقیقها: وزن شاخص10 جدول
 اخصش

ي هاکاربريکاهش 
  مختلط

تنوع بخش به 
  هاي اقتصاديفعالیت

جذب و نگهداشت 
  جمعیت

تناسب با اقتصاد 
  محلی

افزایش کارکرد 
  تفریحی روستا

تقویت تعامالت 
  اجتماعی

  034/0  065/0  034/0  036/0  035/0  032/0  وزن

دسترسی به فضاي   شاخص
  آموزشی

دسترسی به فضاهاي  
  بهداشتی

ي هادسترسی به راه
  ارتباطی

افزایش قیمت  
  زمین

هاي حفظ ارزش
  نمادین

افزایش احساس 
  هویت

  033/0  033/0  038/0  036/0  042/0  035/0  وزن

افزایش بهداشت   احساس سرزندگی  احساس آرامش  احساس تعلق مؤثر  خوانایی مطلوب  احساس امنیت  شاخص
  محیط روستا

  033/0  035/0  034/0  034/0  035/0  037/0  وزن

آوري جمع بهبود  شاخص
  زباله

جلوگیري از تخریب 
  طبیعت

کیفیت عینی 
  محیط کالبدي

وجود معابر 
  مناسب در روستا

زیرساختها و 
  نورپردازي مناسب  تسهیالت خدماتی

  035/0  037/0  034/0  033/0  042/0  040/0  وزن

  شاخص
افزایش ایمنی و   

استحکام کالبد 
  روست

وجود مبلمان                     
  روستایی

دسترسی به فضاي 
        سبز

        046/0  038/0  033/0  وزن
  )1396، (هاي پژوهشمأخذ: یافته

  

پس از ، خاکستري رابطۀ در گام بعد به منظور تعیین
y تمامی ضرائب رابطه خاکستري محاسبۀ x , x 

  ه است.استفاده شد 5رابطه از فرمول 
  رابطۀ خاکستري: تعیین 5رابطه 

퐿(푥 , 푥 ) = w 	y x , x  

رتبه خاکسـتري، وزن   در این راستا، جهت محاسبۀ
کـرده،   ضـریب رابطـه خاکسـتري   را ضرب در ماتریس 

هـا رو در  براي محاسبه امتیاز نهـایی مجمـوع شـاخص   
بزرگترین امتیـاز بهتـرین گزینـه     .شودمیگرفته نظر 

 در ایــن رابطــه گیــرد.اول قــرار مــی اســت و در رتبــۀ
y x , x   ضریب رابطه خاکسـتري اسـت و =w 	  =
  باشد.می هاوزن شاخص

هر چه رتبۀ شده  اساس محاسبات انجامرین بابنابر
وضـعیت   آمده باالتر باشد آن روستادستخاکستري به

از نظـر کیفیـت محیطـی دارد؛ بنـابراین،      تـري مطلوب
تـري نسـبت   وضعیت مناسب 1 روستاي ناظریه با رتبۀ

به روستاهاي دیگر دارد که این رتبـه بـا واقعیـت و بـا     
مشاهدات عینی محقق همخـوانی دارد،   توجه به نظر و

دوم قرار دارد از  همچنین روستاي عسگریه که در رتبۀ
ت. بعـد از ایـن   وضعیت مطلوب و مناسبی برخورداراسـ 

، کـال  3ترتیب روستاي باغون آبـاد رتبـه   دو روستا، به
، گناباد 6، منزل آباد رتبه 5، کورده رتبه 4 زرکش رتبه

را بـه   9و خرابـه امـین رتبـه     8، ساغروان رتبه 7رتبه 
ت کـه در  تـوان گفـ  رو میاین اند. ازخود اختصاص داده

تـأثیر   امین، نوسازي کالبديروستاي ساغراوان و خرابه
مثبت و مطلوبی بر محـیط نداشـته و ایـن روسـتاها از     

 (جـدول  محیطی وضعیت مناسـبی ندارنـد  کیفیت نظر 
11.(

  
  براساس مدل خاکستريبندي روستاها رتبه :11جدول 

  گناباد  ساغروان  عسگریه  کورده  امینخرابه  ناظریه  زرکشکال  آبادمنزل  آبادباغون روستا
  528/0  513/0  661/0  553/0  509/0  839/0  566/0  553/0  570/0  خاکستريرابطه

 7  8  2  5  9  1  4  6  3  رتبه
  )1396(، پژوهش هايمأخذ: یافته
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تـوان گفـت روسـتاي ناظریـه بـه      اساس می این بر
مرکزیـت روسـتایی و قـرار گیـري در نزدیکـی       واسطۀ

مرکز شهري، افـراد روسـتایی سـاکن در آن ارتباطـات     
ثیرات اي بـا منـاطق شـهري داشـته و لـذا تـأ       گسترده

اساسی در جذب اعتبارات مربـوط بـه نوسـازي توسـط     
ناظریـــه بنـــابراین در روســـتاي   دارد؛ روســـتاییان

است  گرفتههاي بیشتر و گستردة کالبدي انجامنوسازي
ابــل در امــا در مق و در نتیجــه وضــعیت مطلــوبی دارد،

هـاي  وسازيامین به جهت نروستاهاي ساغروان و خرابه
انـزواي جغرافیـایی، سـطح     کم صورت گرفته به واسطۀ

تـر اسـت و ایـن    ز پـایین عمومی کیفیـت محیطـی نیـ   
هـاي فرسـوده و مخروبـۀ    روستاها عمـدتا داراي بافـت  

ز طــرف دیگــر در  ا د.بســیار زیــادتري نیــز هســتن   
آبـاد بـه   عسـگریه و بـاغون  روستاهایی مانند ناظریـه و  
میـت  هـاي نوسـازي و عمو  جهت فراگیـر شـدن جنبـه   

ن روستا، زمینه را براي یافتن آن در بین اکثریت ساکنا
روسـتا بـا توجـه بـه تغییـرات      افزایش کیفیت محیطی 

  کرده فراهم ساخته است.  اي که ایجاد گسترده
  

  پیشنهادهاگیري و نتیجه
لزوم ارتقاء کیفیـت محـیط و بـه تبـع آن کیفیـت      

 یان، یکی از رویکردهایی اسـت کـه  زندگی براي روستای
به وجـود آورده  را اصالح و تکامل مفهوم توسعه  زمینۀ

 هاي توسـعۀ برنامههاي اخیر در دههرو، در است. از این
گی روسـتاییان صـورت   کشور، توجهاتی به محیط زنـد 

دي روستایی، طرح هاهایی در قالب طرحگرفت و برنامه
، طرح بهسازي بافـت بـاارزش و...  بـه    نوسازي کالبدي

به بررسی  ته شد. در این راستا، این پژوهش،اجرا گذاش
یطـی در  اثرات طرح نوسـازي کالبـدي بـر کیفیـت مح    

ــانروســتاهاي دهســتان ــاي می ــته و طــوس در  والی
 ها نوسـازي صـورت گرفتـه   شهرستان مشهد که در آن

هاي کیفیت که براي این منظور بررسی مولفه پرداخت.
محیطی در روستاهاي مورد مطالعه انجام گرفته اسـت.  

هـاي  شده از بین نمونـه آوريهاي جمعهبا توجه به داد
 اي،تـک نمونـه   t، اقدام به اسـتفاده از آزمـون   پژوهش

ــیر     ــل مس ــا تحلی ــیون ب ــتگی، رگرس ــدل همبس و م
تاهاي بنـدي روسـ  اولویتبندي و خاکستري جهت رتبه

راسـتا، نتـایج حاصـل از     مورد مطالعـه گردیـد. درایـن   
 هـاي  چهارگانـۀ  مؤلفـه  آزمون همبستگی نشان داد که

تی اي مســتقیم بــا شــدداراي رابطــهکیفیـت محیطــی  
ین بـا توجـه بـه میـزان معنـاداري      همچن است،ضعیف 

هـاي کیفیـت محیطـی    مؤلفـه ر بـین  دآمـده   دسـت به
داري وجـود دارد و  امعن ۀرابط و نوسازي کالبدي روستا

نتـایج  همچنـین   ،قابلیت تعمیم به کل جامعـه را دارد 
هـاي  ، نشان داد کـه در بـین مؤلفـه   tحاصل از آزمون 
هاي مربوط بـه  فرمی و شاخص مؤلفۀ کیفیت محیطی،

بعـد از آن بـه     ) را دارد و38/3بیشترین میـانگین (  آن
محیطـی  زیست ، مؤلفۀ26/3ترتیب مؤلفۀ عملکردي با 

هاي بعدي قرار در رده 86/2و مؤلفۀ معنایی با  04/3با 
توان گفت که نوسازي کالبدي از اند؛ بنابراین میگرفته

نظر فرمی و ظاهري بیشـترین تـأثیر را بـر روسـتاهاي     
معنـایی   العه داشته است. در اینجا تنها مؤلفـۀ مورد مط

) بـوده  3است که کمتر از میانگین حد مطلوب آزمون (
هـاي نوسـازي در راسـتاي    که بیانگر این است که طرح

مورد مطالعه ضعیف کار کرده  مؤلفۀ معنایی در منطقۀ
 ها ندارند،ایت چندانی از این طرحو مردم روستایی رض

آمده از آزمون دستسطح معناداري بهکه همچنین این
tداراي اثرگـذاري   هـا شـاخص  دهد که همۀی، نشان م

 دهنـدة باشند کـه ایـن خـود نشـان    باالیی میمثبت و 
هـاي  ثرات مثبت نوسازي کالبـدي در زمینـه شـاخص   ا

 با این .محیطی و معنایی استفرمی، عملکردي، زیست
 تناسـب بـا اقتصـاد محلـی روسـتا،     هـاي   حال شاخص

، هویـت افزایش احساس  هاي ارتباطی،دسترسی به راه
بهبـود   خوانایی مطلوب، افزایش احسـاس تعلـق مـؤثر،   

ــع ــهجم ــت و ، آوري زبال ــب طبیع ــوگیري از تخری  جل
کـه میـانگین   رسی به فضاي سبز، با توجه بـه ایـن  دست
توان گفت که ) کمتر است، می3( ها از مقدار آزمونآن

ا هـ رد مطالعه در رابطـه بـا ایـن شـاخص    روستاهاي مو
خصـوص شـاخص   نـد. بـه  چندان وضعیت مناسبی ندار

، کمتـرین مقـدار   72/1خوانایی مطلوب که با میانگین 
ین داراست که ایـن نشـانگر همخـوانی پـای     میانگین را

 .بومی و بافت سنتی روستاهاستبافت جدید با مصالح 
د کـه بـین   آمـده نشـان دا  دسـت به طورکلی نتـایج بـه  

محیطـی  اي عملکردي، معنایی، فرمی و زیسـت هلفهمؤ
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معنـاداري وجـود    ۀبا کیفیت محیطـی رابطـ  در تحقیق 
 ایج آزمون رگرسیون به اثبـات رسـید،  تدارد و این در ن

همچنین نتایج انجام تحلیل مسیر نیـز نشـان داد کـه    
ــۀ  بیشــتر ــه مؤلف ــوط ب ــدي مرب ــازي کالب ــر نوس  ین اث

اثر آن مربوط به مؤلفۀ فرمی کمترین عملکردي بوده و 
کالبدي ماننـد   هايدلیل که در اجراي طرحاینبه .است

هـاي  نوسازي در مناطق روسـتایی بیشـتر بـه شـاخص    
هـاي  بخشـی بـه فعالیـت   جنبۀ کالبـدي هماننـد تنـوع   

اقتصادي، دسترسی به فضاي آموزشـی، دسترسـی بـه    
 -راههاي ارتبـاطی، دسترسـی بـه فضـاهاي بهداشـتی     

شـناختی  شود و کمتر بـه مسـائل زیبا  توجه می یدرمان
ــرح ــورپرد  ط ــون ن ــازي همچ ــاي نوس ــب، ه ازي مناس

شـود کـه جنبـۀ    دسترسی به فضاي سبز پرداخته مـی 
با استفاده از مدل همچنین  فرمی و زیباشناختی دارند،

ــتري، ــت خاکس ــۀ روس ــا رتب ــه ب ــعیت  1 اي ناظری وض
تري نسبت به روسـتاهاي دیگـر دارد کـه ایـن     مطلوب

مشـاهدات عینـی    رتبه با واقعیت و با توجه بـه نظـر و  
ین روستاي عسـگریه کـه   محقق همخوانی دارد، همچن

دوم قرار دارد از وضـعیت مطلـوب و مناسـبی     در رتبه
ب روسـتاي  برخورداراست. بعد از این دو روستا، به ترتی

، 5، کـورده رتبـه   4زرکش رتبـه ، کال3آباد رتبه باغون
و  8و سـاغروان رتبـه    7، گناباد رتبه 6منزل آباد رتبه 

انـد.  را به خود اختصاص داده 9امین رتبه در آخر خرابه
ت کـه در روسـتاي سـاغراوان و    تـوان گفـ  رو میاز این
امین، نوسازي کالبدي تأثیر مثبت و مطلـوبی بـر   خرابه

محیط نداشته و این روستاها از نظـر کیفیـت محیطـی    
زیرا در این روسـتاها نوسـازي    ؛وضعیت مناسبی ندارند

اثرات الزم را و کالبدي از فراگیري الزم برخوردار نبوده 
را هاي کیفیـت محیطـی   بر روي ارتقاء مؤلفه و شاخص

نتــایج بـه دنبــال نداشـته اسـت.     در منـاطق روسـتایی  
)، 1393( حاصل از تحقیق با مطالعات سجاسی قیداري

 )، سعیدي و همکاران1390( شمس الدینی و همکاران
ــوي  )1392( ــه نح ــابهت دارد. ب ــویی و مش ــه ، همس ک

مطالعات به فـرم و کالبـد   این  توان گفت در تمامیمی
هاي روستا توجـه کـرده و تغییـر در بافـت و     سکونتگاه

ــت   ــونی فعالی ــه دگرگ ــر ب ــد منج ــت  کالب ــا و معیش ه
در ایـن راسـتا، جهـت افـزایش     روستاییان شده اسـت.  

کیفیت محیطی روسـتاها از طریـق نوسـازي کالبـدي     
بـه مؤلفـۀ    توان این پیشنهاد را ارائه کرد که توجـه می

محیطــی در کـارکردي و همچنــین زیسـت  -عملکـردي 
عـد  هـا ضـروري اسـت. در واقـع بایـد در ب     اجراي طرح

عملکـردي و  هـاي  عـالوه بـر توجـه بـه مؤلفـه     اجرایی 
محیطـی نیـز در   هاي فرمی و زیسـت معنایی، به مؤلفه

همچنـین بهتـر    ،و تقویت شود هاي نوسازي توجهطرح
کز آن بـر  تمر هاي نوسازي کالبدي که عمدةرحاست ط

، بـه  وان کالبد با مالکیت شخصی اسـت روي خانه به عن
هــاي عمــومی نوســازي، یعنــی محــیط عمــومی جنبــه

روستایی  روستایی که تاثیرگذار بر روي کیفیت محیط
  .  است نیز توجه شود

  
  نابعم
، نوري رحیمی، حمزه، بسحاق، محمدرضا، برقی، حمید. .1

ارزیابی کیفیت محیط زندگی در نواحی  .1393. محمد
ردي: دهسـتان  مـو  روستایی از دیدگاه ساکنان (مطالعۀ

مجله پـژوهش و برنامـه ریـزي     میانده شهرستان فسا)،
 مشهد. هشتم، روستایی، شماره 

. ، علیرضایصادق اکبر،، علیتقوایی پورجعفر، محمدرضا، .2
خوانش تأثیر سـاماندهی محورهـاي بصـري بـر     . 1388
 یت محیط فضاهاي عمـومی شـهري (نمونـۀ   کیف ارتقاء

مدیریت شهري،  فصلنامۀ دي: خیابان آزادي تهران)،مور
 تهران.، 24شماره 

. ، سـمیه پهلـوان ، سـکینه،  فـی معرو، اکبـر تقوایی، علـی  .3
شـهري بـر روابـط     . ارزیابی تأثیر کیفیت محیط1391

 تهران. ، 1نقش جهان، شماره  اجتماعی شهروندان،
ــی، محســن، .4 ــارو حبیب ــریم، خجســته ل، شــیرین،ب ، م

روستایی، مشارکت و  . طراحی1389. ، پریاکیانگهداري
 شـمارة  ،مجلـۀ مسـکن و محـیط روسـتا     توسعۀ پایدار،

 تهران. ، 132
بهسـازي و   .1390. ، ملیحـه نیـا نیـک  ،داوودپور، زهـره  .5

نوســازي بافــت فرســوده شــهري راهبــردي بــه ســوي  
(مطالعـه   دستیابی به ابعاد کالبدي توسعه پایدار شهري

موردي: بافت فرسوده کوي سجادیه). فصلنامه آمـایش  
  مالیر.  ،15، شماره محیط

. 1389. آ، پانتـه ابـوذري رجبی، آزیتا، پرهیزگار، اکبـر،   .6
ایی فرسودة روستهاي نوسازي و بازسازي بافتبهسازي، 
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علمی پژوهشـی   فصلنامۀ (نمونۀ موردي: محلۀ دارآباد)،
 قشم. ، 14، شماره جغرافیا

ارزیابی اثرات اجراي  .1393ه. سجاسی قیداري، حمدال .7
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دهسـتان   -نروستایی(مطالعه موردي: شهرستان رامیـا 
 پژوهشـی  -نشـریه علمـی   فندرسک شمالی و جنوبی)،

 تبریز. ، 57، شماره جغرافیا و برنامه ریزي
، محمـودي  ، طـاهره، صادقلو سجاسی قیداري، حمداهللا. .8

ارزیـابی و تحلیـل کیفیـت مسـکن در     . 1393. حمیده
دي: دهسـتان کنویسـت   مناطق روستایی (مطالعه مـور 

ــزي   شهرســتان مشــهد)، ــه ری ــژوهش و برنام ــه پ مجل
 مشهد. ، 4، شماره روستایی

ــرتیپی .9 ــن.س ــور، محس ــتایی در . 1385 پ ــکن روس مس
، 27 توسـعه. نشـریه هنرهـاي زیبـا، شـمارة      هايبرنامه

 تهران.  
. ، علیرضــارابــط ، مصــطفی،طالشــیاس، ســعیدي، عبــ .10

ــاختاري 1392 ــونی سـ  -. نوســـازي مســـکن و دگرگـ
ــه ــارکردي خان ــتاییک ــاي روس ــتاهاي   ه ــورد: روس (م

مللـی  الجرود، استان زنجان). فصلنامۀ بـین شهرستان ای
 تهران. ، 38 افیاي ایران، شمارةانجمن جغر

ـ ، روحرسـتمی  نی، علـی، شـکور، علـی،   الـدی شمس .11  .هال
اقتصــاد  تــأثیر نوســازي مســاکن روســتایی بــر .1390

: بخـش مرکـزي   مـوردي  معیشتی روستاییان (مطالعـۀ 
 مسـکن و محـیط روسـتا،    مجلـۀ  شهرستان ممسـنی)، 

 تهران. ، 135شماره 
. ، معصـومه فـدایی  له،ا، حجتصادقی صیدایی، اسکندر، .12

فضاهاي جدید مسکن  . بررسی تغییرات کالبدي1394
ــوردي: روســتاشــهر -در روســتا ــه م شــهر  -ها (مطالع

ریـزي  مطالعـات برنامـه   ،چشمه؛ شهرستان فارسـان) ده
 رشت. ، 33، شماره هاي انسانیسکونتگاه

 پــذیر،انعطــافمســکن  .1385الحســابی، مهــران. علــی .13
ــی فصــلنامه  ــماره متخصص ــالب، ش ــکن و انق ، 117 س

 ارات بنیاد مسکن و انقالب تهران.انتش
. ارزیابی کیفیت 1391. ، جابرزادهعلیزاده، توحید، علی .14

یی از دیـدگاه سـاکنان   در نواحی روسـتا محیط زندگی 
اصالندوز واقـع در   موردي: روستاهاي دهستان مطالعۀ(

شـماره   مجله مسکن و محـیط روسـتا،   استان اردبیل)،
  تهران. ، 144

ارزیـابی  . 1391. اکبـري، حسـن   اکبـر، ، علینابستانیع .15
وسـتا از  کالبدي ر دي و نقش آن در توسعۀهاهايحطر

وردي: شهرسـتان جهـرم)،   م دیدگاه روستاییان (مطالعۀ

، دانشگاه 4جغرافیاي انسانی، شماره  هايمجلۀ پژوهش
 تهران. 

ــیدرامین  .16 ــاري، س ــه1390.غف ــزي و طر. برنام ــی ری اح
اصـفهان،  چـاپ اول،  هاي روسـتایی،  کالبدي سکونتگاه

 . دانشگاهی دانشگاه اصفهانانتشارات جهاد 
. بررسـی ابعـاد کیفیـت محـیط     1394مالئی، امین. فرجی .17

 تهــران، 13در محلــه مفــت آبــاد منطقــه بافــت فرســوده 
 شیراز.  ،3، شماره ي منظر شهرهافصلنامه پژوهش

. شناسایی عوامل کیفیت محیط بـا  1391قرائی، فریبا.  .18
ي کالبدي و زیبایی شـناختی و تـأثیر   هاتکیه بر ویژگی

همـایش   ر حضور زنان در فضاهاي عمـومی شـهر،  آن ب
 ، تهران. علمی پژوهشی زنان و زندگی شهري

 .1393 محمـد نـوري.  و  محمدي، جمال. سیروس شـفقی  .19
کالبدي بافـت فرسـوده شـهرب بـا      - تحلیل ساختار فضایی

ي: بافـت فرسـوده   رویکرد نوسازي و بهسازي (مطالعه مورد
شهر دو گنبـدان). مجلـه علمـی پژوهشـی برنامـه ریـزي       

 اصفهان. ، 2، شماره فضایی
 .1389. ، ارسـطو یـاري  ،مطیعی لنگرودي، سید حسـن  .20
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