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  چکیده
براسـاس نیازهـا،    ها پراکنش معنادار کاربري با مالحظاتکالبدي و عملکردي روستا  دهی منظور سامان به دي روستاییها طرح

روسـتا  سـطح  ریزي کـاربري زمـین در    برنامه ،طرحاهداف اساسی این یکی از  .انجام می گیرد ي روستاها و توانمندي ها محدودیت
کـاربري اراضـی   ریـزي   برنامـه عملکرد ایـن طـرح در    سطحپرداختن به  ،ديها تاکید بر ضرورت ارزیابی طرحمن بنابراین، ض .است

ـ و تحلیلی، -روش توصیفیبا پژوهش این  کالبدي روستاهاي کشور دارد. ۀتوسع ةتاثیر بسزایی در آیند ،روستایی ارزیـابی   ا هـدف ب
انجـام   پیشنهادي در روستاهاي مـورد نظـر  هاي  کاربري، و میزان تحقق ضیکاربري اراریزي  برنامهدي روستایی در ها عملکرد طرح

 در شهرستان زنجـان  روستا24آماري شامل  ۀجامعاي بهره گرفته شد.  از مطالعات میدانی و کتابخانه ها دادهبراي گردآوري . گرفت
براي  عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. هنفر ب 364فاده از جدول مورگان، با استاست.  نفر 6757جمعیت روستاهاي منتخب است. 

 ، مدل رگرسیونی پروبیـت، و شـبکه عصـبی   اي) (کاي اسکوئر تک نمونهاز جدول آمار توصیفی، آزمون نیکوئی برازش ها دادهتحلیل 
GMDH افزارهاي  با کمک نرمExcel ،R ،SPSS  وMatlab  اربري کـ « پروبیت آزموندر ي تحقیق ها یافتهبر اساس  .گردیداستفاده
طبق نتایج آزمون نیکوئی بـرازش   همچنین،کاربري استاندارد انطباق دارد.  سرانۀبا  3461/0» شبکه معابر« و 3496/0» مسکونی

 تحلیـل براساس و  .است 763/83» کاربري فرهنگی و مذهبی«و  7/87» کاربري مسکونی«ي ها شاخصبیشترین میزان رضایت از 
بهبود پیدا کـرده   ها صبیش از سایر شاخ 1296/0» ونیکاربري مسک« و 1023/0» معابر کاربري شبکه«شاخص  نیز شبکه عصبی

کاربري اراضی روستا و اعمال سیستم نظارتی مناسب  مقولۀبه  بایدو تحقق اهداف آن دي ها طرح بهینهبراي اجراي بنابراین، است. 
افـزایش   مراحل مختلـف طـرح و  کت مردم روستا در مشار توجه جدي مبذول گردد. بدیهی است،ي مختلف ها براي تحقق کاربري

  .می باشدضروري در مراحل تهیه و اجراي طرح مذکور ي پیمانکار ها بر شرکت ینظارت و کنترل سازمان
  

  کاربري، توسعه روستایی سرانۀ: ساماندهی فضایی، کاربري اراضی، هاي کلیدي واژه
  

  1مقدمه
بـر   ویژهد عمران روستاها با تاکی ،امروزه: طرح مسئله

ــرار ارتبــاطی نظــام  ــدون برق وار و  عناصــر کالبــدي و ب
کارکردي حاکم -ي ساختاريها ژگیی هدفمند با سایر و

بر فضاي جغرافیایی از اولویـت خـاص برخـوردار شـده     
و خلـــق فضـــاهاي مناســـب بـــا  ســـاماندهی اســـت.

 مـردم  عامۀ بهینۀعملکردهاي مختلف جهت دسترسی 
، هـدف مشـترك   گیرندخوبی مورد استفاده قرار ه که ب

                                                             
 aazamialireza@yahoo.co.uk ده مسئول:نویسن*

ــرح ــب ط ــا اغل ــی اســت(تقوایی و توســعه و عم يه ران
بــا هــدف  هــا ). اغلــب ایــن طــرح67: 1386موســوي، 

ــا  ۀدســتیابی بــه توســع ارضــی متعــادل و هماهنــگ ب
ســاختارهاي اجتمــاعی و اقتصــادي تهیــه و اجــرا مــی 

 از مهم .)European Communities, 2000: 14( گردند
اختصـاص  ، روسـتایی  ۀوسعو تریزي  برنامهین اهداف تر

ي مطلـوب و از پـیش تعیـین    هـا  برداري اراضی به بهره
اونـت آموزشـی جهـاد دانشـگاهی،     (مع باشـد  مـی  شده

ي هـا  یکـی از مولفـه   کـه این در حـالی اسـت   ). 1391
کـاربري زمـین در   ریـزي   برنامـه ي روسـتایی،  دها طرح
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 ،کــاربري زمــینریــزي  برنامــه ،، در واقــعروســتا اســت
ه مطالعات روستا و مبناي اجـراي ایـن   ترین نتیج اصلی

 بنیـاد مسـکن انقـالب اسـالمی،    ( طرح در روستا اسـت 
بـر چگـونگی    هـا  ). ایـن نـوع برنامـه   108: (الف)1389

-استفاده و توزیع و حفاظت اراضی، سـاماندهی مکـانی  
و عملکردهــا، براســاس خواســت و  هــا فضــایی فعالیــت

پـردازد و چگـونگی    مـی  گـاه  سـکونت  ساکناننیازهاي 
: 1384(زیـاري،   نمایـد استفاده از زمین را مشخص می

15.(  
دي روســتایی طرحــی اســت کــه ضــمن هــا  طــرح

ــزان و مکــان   ــت موجــود، می ســاماندهی و اصــالح باف
اســتفاده از زمـــین بـــراي   ةگســترش آتـــی و نحـــو 

ــاري،     ــکونی، تج ــل مس ــف از قبی ــاي مختل عملکرده
کشاورزي و تاسیسات و تجهیزات و نیازمندي عمـومی  

ي هـا  ی را بر حسب مورد در قالب مصوبات طرحروستای
ي هـا  ساماندهی فضا و سکونتگاههاي روستایی یا طـرح 

نماید. ایـن طـرح بـه دنبـال     جامع ناحیه اي تعیین می
 تـأمین  روسـتاها،  عمـران  توسـعۀ  زمینـۀ تحقیق ایجاد 

امکانات، هدایت وضیعت فیزیکی روستا، ایجـاد   عادالنۀ
و خـدمات محـیط   تسهیالت الزم براي بهبـود مسـکن   

   .زیستی و عمومی است
ي ها پروژهدي روستایی از جمله ها طرحکلی، طور هب

اسـت کـه در راسـتاي فـراهم سـازي زمینـه        روستایی
 10توسعه و عمران نقـاط روسـتایی، در طیـف زمـانی     

ساله براي روستاها جهت هدایت بافت کالبدي روستاها 
و شوند. طرحی کـه ضـمن سـاماندهی    تهیه و اجرا  می

اصالح بافت موجـود، میـزان و مکـان گسـترش آتـی و      
نحوه استفاده از  زمـین بـراي عملکردهـاي مختلـف از     

ي، کشاورزي، تأسیسـات  قبیل مسکونی، تولیدي، تجار
وسـتایی را در  ي عمـومی ر هـا  نیازمنـدي  و تجهیزات و

ــرح  ــوبات طـ ــب مصـ ــا قالـ ــا و  يهـ ــاماندهی فضـ سـ
ي ا هیـ ي جـامع ناح ها گاههاي روستایی یا طرح سکونت

: 1389تعیین می نماید (بنیاد مسکن انقالب اسـالمی،  
24  .(  

دي روستایی با نظارت بنیاد مسکن انقـالب  ها طرح
دهی کالبدي و عملکـردي روسـتا    اسالمی براساس نظم

 و دگیـر شکل مـی  ها به همراه پراکنش معنادار کاربري

زمینه توسعه و عمران و هدایت وضعیت کالبدي روستا 
ــده د  ــه عه ــزي اردرا ب ــی (عزی ). 127: 1387، و خلیل

دي هـا  مطالعات متعددي در رابطه با ابعاد مختلف طرح
دهـد کـه در    نشان مـی  ،ها رسیصورت گرفته برخی بر

ــا اجـــراي طـــرحفراینـــد تهیـــه و  ــتاییهـ  ،دي روسـ
، موفقیـت و  ها یی وجود دارد که این نارساییها نارسایی

ــ  ــار اقتصــادي و اجتمــاعی حاصــل از آن را در رون د آث
حی روســتایی محــدود ســاخته اســت    نــوا ۀتوســع
بـا ایـن وجـود، مطالعـات      .)39: 1387الدینی،  (شمس

میـزان تحقـق و عملیـاتی    عمیقی در خصوص ارزیـابی  
دي روسـتایی بـا رویکـردي علمـی و     ها يها شدن طرح

توجه به ایـن   ،. در این زمینهصورت نگرفته استجامع 
 هـاي 	وژهپـر و  ها نکته ضروري است که بسیاري از طرح

رسـند. لـذا    ارزیـابی نمـی   مرحلـۀ  بـه  روسـتایی  توسعۀ
گران روسـتایی، بـه نـدرت از پیامـدهاي کوتـاه       ۀتوسع

همکاران،  و برزوشوند ( مدت و بلند مدت آن مطلع می
1389 :159  .(  

ضـمن تأکیـد بـر یکـی از      ،بنابراین هدف پـژوهش 
ترین عناصر کالبدي روستا یعنی نظـام کـاربري    اصلی

سـی  ري مربـوط بـه آن، عـالوه بـر بر    ها لفهاراضی و مؤ
هـادي    يهـا  ي پیشـنهادي در طـرح  ها کاربري وضعیت

ي تخصـیص داده  هـا  کـاربري روستایی، میزان انطبـاق  
ــا شــده،  تعیــین شــده توســط هــاي  کــاربري ســرانۀب

تعیین هاي  کاربري سرانۀدي و همچنین انطباق ها طرح
از و میـزان رضـایت روسـتائیان     شده با نیازهاي روستا

رد بررسـی و  مـو  ،ديهـا  پیشـنهادي طـرح  هاي  کاربري
تا بتوان با شـناخت هرچـه   گیرد.  ارزیابی دقیق قرار می

و با هدف محدود  ها بیشتر نقاط قوت و ضعف این طرح
ساختن اثرات منفی آنان و بسط منافع حاصله از آنـان  
به کل محیط روستا در راستاي بهبود وضعیت روستاها 

  گام برداشت.
 يهـا  پرسـش ترتیب، براسـاس مطالـب فـوق،     بدین  

بـه   در پی پاسـخگویی بـه آنهاسـت    تحقیق اساسی که
  شرح زیر است:

 ديهـا   يهـا  ي پیشنهادي در طـرح ها کاربريچه میزان  - 
اسـتاندارد کـاربري اراضـی روسـتایی      سـرانۀ روستایی، بـا  

  ؟انطباق دارد
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بعد از  ها روستا از وضعیت موجود کاربري ساکنانآیا  -
  دي رضایت دارند؟ها طرح اجراي

  
  مبانی نظريها و  مفاهیم، دیدگاه

ریزي براي کاربري زمین، ساماندهی مکانی و  برنامه
اسـاس  ها بر گاه سکونتو عملکردهاي  ها فضایی فعالیت

: 1383(سـعیدنیا،   اي جامعـه اسـت  و نیازهـ  ها هخواست
بـه سیسـتم پیچیـده     ننظم بخشـید  منظور بهکه  )13

ي در فرآیند توسعه قـرار  شهرطق منافضایی  -کالبدي
هر چنـد کـه برخـی ایـن     ). Hoese, 2000: 96( گرفت

ریـزي   برنامـه اصطالح را یک عنصر کلیـدي مخصـوص   
اما امروزه  .)Guttenberg, 2007: 147( دانند شهري می

ریزي کاربري اراضـی روسـتایی یکـی از    توجه به برنامه
ي هـا  عوامل و معیارهـاي مهـم در پـرداختن بـه طـرح     

از نظـر تـاریخی، پـرداختن بـه     . البدي روستایی استک
ــه ــزي  برنام ــوم   ری ــا مفه ــتایی ب ــی روس ــاربري اراض ک
آن بـه قـانون    ۀو سـابق  گره خـورده اسـت   بندي منطقه

ــال    ــالك در س ــاحبان ام ــافع ص  1926حفاظــت از من
 البتـه  .1گـردد مـی  متحده آمریکـا بـر   التدي در ایامیال

حـوه اسـتفاده   اولین پژوهش در زمینه ن 2مدل فن تونن
 ,Buurman( آیـد  اب مـی سـ از اراضی روسـتایی بـه ح  

2003: 18.(   
کاربري زمین در مناطق روستایی، ناشی از تـداخل  

ل قابـل  عوامـل مختلـف اسـت کـه در نگـاه او      ةپیچید
 نتیجۀکاربري زمین روستایی  مشاهده نیست، در واقع،

اجتماعی و اقتصـادي در حـال    عوامل پیوستۀ تغییرات
 تـوان گفـت کـه    و مـی  )VROM, 2001( تحول اسـت 

روستایی عبارت اسـت از  ریزي  برنامهکاربري اراضی در 
ي مختلـف  هـا  نوع پوشش و اشغال زمین توسط فعالیت

انسان در بافت کالبدي یا بافت ساخته شده و مسکونی 
). 30: 1386بنیاد مسکن انقالب اسالمی، ( روستا است

ــرین در مطالعــات روســتایی، یکــی از چــالش برانگ  یزت
موضوعات زیست بوم روسـتایی ایـن اسـت کـه رفتـار      

بـه  مردم در تعریف الگـوي اسـتفاده از منـابع و زمـین     
پاسخ بـه نیازهـاي اجتمـاعی و اقتصـادي خـود       منظور

                                                             
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Land-use_planning  
2. Von Tanan 

). در واقع نحـوه  Lee  et al., 1992: 503( چگونه است
لگـوي  دهی آنها به نیازهاي اجتماعی و اقتصادي، ا پاسخ

کنـد. در ایـن رابطـه،     ا مشخص مـی استفاده از زمین ر
چنــد رویکــرد بــراي نــوع و نحــوه اســتفاده از اراضــی  

  روستایی وجود دارد:
براساس دیدگاه کارکردگرایی چهار کـارکرد اصـلی   

بـه  هـا  گاه سـکونت فضـایی  -ي کالبـدي هـا  براي عرصه
به این کارکردها براي رسیدن بـه  سازمان دادن  منظور

از: سکونت، کـار،  محیطی مناسب براي زندگی عبارتند 
ــریح ــت، و تف ــویان، ( حرک ــرین 99: 1381رض ). مهمت

کاربري اراضی در این دیدگاه، اسـتفاده   ۀبرنام ۀصمشخ
مفرط از استانداردهاي تعیین شده است. یکـی از ایـن   

ــتانداردها ــه در  اس ــهک ــزي  برنام ــین،  ری ــاربري زم ک
ي کاربري زمین شهري است که ناظر بر میزان ها سرانۀ

وسط زمین مورد نیاز هر فرد سـاکن شـهر   حداقل یا مت
مسکن انقالب اسالمی،  (بنیاد از کل زمین شهري است

ــام روش   ).44: 1386 ــارکردي، تم ــرش ک ــا در نگ و  ه
ابزارهاي اجرائی، و تفکیک اراضی، تقسـیمات کـاربري،   

ــد  ــدي واح ــی هاي مســکونی وتقســیمات کالب ... همگ
ام مبتنی و معطوف بر این است که جایگاه فـرد در نظـ  

شهر معلوم و هزینه و منفعت او براي کل شـهر بـرآورد   
  ).48: 1381(رضویان،  گردد

عمده نظریـات رویکـرد رفـاه اجتمـاعی و کیفیـت      
ي تاریخی، توسـعه  ها زندگی بر اهداف اجتماعی، ارزش

کلـی   بـه طـور  پایدار، بهبود سـطح رفـاه اجتمـاعی، و    
(بنیــاد  اعـتالي کیفیــت زنــدگی معطــوف مــی باشــند 

). در ایـن رویکـرد   45: 1386قـالب اسـالمی،   مسکن ان
اقتصادي و اجتماعی ریزي  برنامهکالبدي با ریزي  برنامه

(مهندســین مشــاور پــارس  نزدیکــی و پیوســتگی دارد
نیازهاي کیفـی انسـان ماننـد    و بر ). 32: 1381ویستا، 

نیاز به ایمنی، تعلق، احترام، زیبایی، خالقیت، و ماننـد  
از نظـر ایـن رویکـرد،    ). 36: همـان ( تاکید می شودآن 
ین کارکرد منابع و زمین، ارضاء نیازهاي زندگی تر مهم

انسان است. و ارضاء هـر یـک از نیازهـاي انسـانی، بـه      
ــوه ــی    نح ــوط م ــا مرب ــین و فض ــتفاده از زم ــود اس  ش
  ).14: 1379زاده،  (مهدي
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 ،دسترسی عادالنه به زمین و اسـتفاده بهینـه از آن  
ه پایدار در زمینه کاربري رویکرد توسع ۀین مولفتر مهم

). در ایـن دیـدگاه،   50: 1381(رضـویان،   اراضی اسـت 
زمین و فضـا فقـط یـک عنصـر طبیعـی بـراي تـامین        
نیازهاي اقتصادي و کالبدي نیست. بلکـه بسـتر اصـلی    
تمام فعالیتهـاي شـهروندان و ابـزار الزم بـراي تحقـق      

و آرزوهاي انسانی است. بنـابراین، چگـونگی    ها خواست
ــازار و  اســتفا ــه اقتصــاد ب ــوان ب ده از اراضــی را نمــی ت

 تمایالت مالکان و سوداگران ساخت و ساز واگذار کـرد 
  ).13: 1379 زاده، (مهدي

یکی از ابزارهایی است که در ، 1کاربري زمین سرانۀ
، بـراي محاسـبه و   کـاربري زمـین  ریـزي   برنامـه فرآیند 

ــت    ــان فعالی ــع آن می ــی و توزی ــرآورد اراض ــا ب ــا  ه ی
ریـزي   دفتر برنامـه ( مختلف به کار می روداي ه کاربري

ــی  ــزان  )103: 1381، وزارت کشــورعمران ــین می و مب
فضـاي مطلــوب مــورد نیــاز هــر کــاربري بــراي انجــام  

ي انسان است(بنیاد مسکن انقـالب اسـالمی،   ها فعالیت
ــم). 76: 1386 ــر از مه ــین  ت ــر تعی ــوثر ب ــل م ین عوام

اکم تـوان بـه سـطح توسـعه یـافتگی، تـر       مـی  ها هسران
کـل زمـین شـهري، جمعیـت شـهر،       سرانۀساختمانی، 

الگوهاي طراحی شهري، نحوه تفکیک اراضی و نقـش و  
  ).Barton et al., 2003: 37( چشم انداز شهر اشاره کرد

کاربري، به بررسی نحـوه   سرانۀچاپین براي تعیین 
مختلــف هــاي  کــاربريپــیش بینــی نیازهــاي فضــایی 

س ي فضـایی براسـا  پرداخته است. از نظـر وي، نیازهـا  
 ,.Berke et al( شود تعداد معینی از جمعیت تبیین می

، در محاســبه 2). در مقابــل لــوئیس کیبــل384 :1965
، هرگـز یـک معیـار    هـا  فضاهاي مورد نیاز براي کاربري

قطعی را پیشنهاد نمی کند. از نظر وي، تعریف دقیق و 
قابل تعمیم استانداردهاي فضایی معقـول نیسـت و در   

آنها باید خصوصیات محلی شهرها مبناي عمـل  تعریف 
سرتیپی پـور نیـز    ).Pendlebury, 2014: 3( قرار گیرند

روسـتاي نمونـه کشـور، بـه      20دي هـا  با بررسی طـرح 
ــین  ــرانۀتعیـ ــاربري  سـ ــواع کـ ــتاندارد انـ ــا اسـ در  هـ

                                                             
1. Land Use Pre Capita  
2. Lewis Cable 

اي روستایی با یـک الگـوي کلـی پرداختـه     هگاهسکونت
  ).1382پور،  (سرتیپی بودند

  
  پیشینه تحقیق

ي هـا  بررسـی  هـا  در ارتباط بـا ارزیـابی ایـن طـرح    
متعددي صورت گرفتـه اسـت. اولـین پـژوهش در ایـن      
زمینه مطالعـه اي اسـت کـه بـا هـدف ارزیـابی اثـرات        

ي بهسازي در استان ها اجتماعی اجراي طرح -اقتصادي
انجـام گرفتـه اسـت. نارضـایتی      1367همدان در سال 

ــه دلیــل طــوالنی شــدن انجــام عم  لیــات روســتائیان ب
بهسازي، انتخاب فصـل نامناسـب بـراي اجـراي طـرح،      
خدماتی بودن بیشتر مشاغل ایجاد شده، عدم موفقیـت  

به خـاطر ناتمـام مانـدن طـرح و      ها در کنترل مهاجرت
از  ، رضــایت نســبی پــایین روســتائیان از اجــراي طــرح

 ).25: 1368(وثـوقی،   ي مهم این تحقیق اسـت ها یافته
) در پژوهشی بـه بررسـی   2011( 3اینان و یومرال اوغلو

ي سیستم اطالعـات جغرافیـایی بـراي مـدیریت     ها مدل
هـدف آنهـا    زمین روستایی در کشور ترکیه پرداختنـد. 
ربري زمـین  اتهیه راهنماي فنـی قـوانین و مقـررات کـ    

از سه آیتم، خـاك و   ها دادهروستایی بود و براي تحلیل 
ري کاربري زمین و طـرح کـارب  ریزي  برنامهمنابع زمین، 

زمین کشاورزي استفاده کردند. از نظر آنهـا تهیـه یـک    
برنامه جامع و استاندارد براي کـاربري زمـین روسـتایی    
به علت کمبود اطالعات و ضعف مدیریتی امکـان پـذیر   

 تحقیقــاتی بــه طــرح) در یــک 1375( رهنمــا نیســت.
ي بهسـازي  هـا  اجتمـاعی طـرح  -بررسی اثرات اقتصادي

آثـار   ان در ایـن طـرح  پرداختنـد. ایشـ   استان خراسـان 
ي بهسازي در روستاهاي مورد مطالعه در زمینه ها طرح

اجتماعی، اشتغالزایی، نقطه نظرات مردم و مسـئولین و  
ي بهســازي هــا مشــارکت روســتائیان در اجــراي طــرح

 هـا  بررسی نموده و به این نتیجه رسیدند که ایـن طـرح  
با بهبود فضاي کالبدي، موجب تعالی رفاه اجتماعی می 

کلی تاثیر چندانی بر ساختار اقتصادي  به طورند. اما شو
) نیز در پژوهشی بـه  2008(4فلوور و لورد روستا ندارند.

کالبـدي در  ریـزي   برنامـه بررسی نظام مالکیت اراضی و 

                                                             
3. İnan and Yomralıoğlu 
4. Flower  and Pamela 
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منطقه بیفنگ چین پرداختند و به این نتیجـه رسـیدند   
ــت در  ــزي  برنامــهکــه دول ــد از ری کــاربري زمــین، نبای

ــدم   روســتائیان فاصــله ــی را در ع بگیــرد و مــردم محل
ي کالبدي مقصر بداند. بلکه ایـن امـر،   ها موفقیت برنامه

) نیز در 2005(1لیتمن مشارکتی است.ریزي  برنامهیک 
پژوهشی به بررسی چگونگی تاثیر استفاده از زمـین در  

روسـتاها   سـاکنان حمل و نقل بویژه در رفتار و عملکرد 
زمـین بـه معنـی     ه کـاربري و معتقدند ک پرداخته است

تمر بین انسان و زمـین و چگـونگی اسـتفاده    ارتباط مس
تـرین عامـل    از نظر آنها مهم انسان از این ارتباط است.

ي حمـل و  هـا  تغییر کاربري، دسترسی بهتر به سیسـتم 
در  )2009( و همکـاران  2رافائل نقل و کسب سود است.

مقاله اي به بررسی تغییر پوشش زمین و کاربري زمین 
یتالیــاي مرکــزي پرداختنــد. آنهــا پــس از مقایســه در ا

ي ارزیابی کاربري زمین، به این نتیجه رسـیدند  ها روش
که تشخیص درست و به موقع تغییـر کـاربري و نحـوه    

ــري و  ــزي  برنامــهتغییــر در تصــمیم گی ــراي حــل ری ب
مشکالت اجتماعی، اقتصادي و زیسـت محیطـی بسـیار    

بـراي اینکـار،    ین روشتـر  اهمیت دارد. از نظر آنها مهم
) و نقشـه  LU( ي سرشمايها دادهي مبتنی بر ها تحلیل
ــی ــت.LC( کش ــک ) اس ــرح  2002( 3پای ــک ط ) در ی

کـاربري  ریـزي   برنامـه ي هـا  پژوهشی با عنوان سیاسـت 
اراضی روستایی در چین، به بررسی رویکـرد تخصـیص   

ي کـاربري اراضـی   ها زمین براي اهداف خاص در برنامه
ــال    ــد از س ــه بع ــین   1998یکپارچ ــتاهاي چ در روس

ي هـا  گیـرد کـه سیاسـت     مـی وي نتیجه  پرداخته است.
کاربري اراضی یکنواخت، در این زمینه کارآیی نـدارد. و  
بــراي تضــمین معیشــت جمعیــت روســتایی بــویژه در  
مناطق فقیرتر، باید اسـتفاده از اراضـی روسـتایی بـراي     

 و همکـاران  4سـرا  مقاصد غیرکشاورزي ممنـوع گـردد.  
اي به بررسی تغییـر پوشـش زمـین و     مقاله) در 2008(

کاربري زمین در چشم انداز دریاي مدیترانه بـا رویکـرد   
یکپارچـه   از نیروهـاي محـرك   فضـایی تجزیه و تحلیل 

و بـه ایـن    پرداختنـد  انسـان  بیوفیزیکی و عوامل سازي

                                                             
1. Littman 
2. Raffaele 
3. Pieke 
4. Serra 

ــوالت     ــه محص ــه ب ــاي یاران ــه اعط ــیدند ک ــه رس نتیج
اربري کشاورزي، موجب کاهش و نظامند شدن تغییر ک

 .اي روستایی منطقه شـده اسـت  ه گاه سکونتاراضی در 
) نیـز در  1393( عنابستانی و هراتی ،دیگراي   در مطالعه

ــا عنــوان ــذیري  « طرحــی ب ــر تحقــق پ عوامــل مــؤثر ب
دي روسـتایی  هـا  يهـا  ي پیشنهادي در طـرح ها کاربري

مدیریتی، هاي  شاخص، نشان دادند که به ترتیب »ایران
البـدي و اکولــوژیکی بیشــترین  اجتمـاعی، اقتصــادي، ک 

یشنهادي دارنـد.  پ هاي کاربريتاثیر را در تحقق پذیري 
 مهـم  ها از نظر ایشان، نگرش سیستمی در ارزیابی طرح

همچنـین،   .ین مولفـه موفقیـت در ارزیـابی آنهاسـت    تر
) در یـک مقالـه پژوهشـی بـا     1391( ضرابی و همکاران

شهرهاي -تحلیل و ارزیابی کاربري اراضی روستا«عنوان 
شـهر   -مطالعۀ موردي؛ روستا GISکوچک با استفاده از 

مسـایل و کمبودهـاي   بـه بررسـی   » اصـالندوز اردبیـل)  
به صورت کمی و کیفی پرداخته است. از نظر  ها کاربري

ي موجـود بـا اسـتانداردها و    هـا  آنها، بسیاري ازکـاربري 
راهکـار جلـوگیري از    و. نیسـت علمـی منطبـق    ضوابط

ر و حفظ اراضی کشاورزي و منابع گسترش بی رویه شه
  است. طبیعی پیرامون شهر را ضروري

  روش تحقیق
روش تحقیق از نظر هدف کاربردي و از نظر شـیوه  

 یتحلیلـ  -، توصیفیها داده تجزیه و تحلیلگردآوري و 
عـات  لاروش مطدو است. بـراي گـردآوري اطالعـات از    

اي و میــدانی اســتفاده شــده اســت. در روش  کتابخانــه
ین ابـزار  تـر  عنوان مهـم  نامه به عات میدانی، پرسشمطال

اطالعات مورد استفاده قرار گرفت که روایـی   گردآوري
  و پایایی آن از حیث علمی مدنظر قرار گرفت. 

جامعـه  مورد مطالعـه شهرسـتان زنجـان و     ۀمنطق
هــاي گاه ســکونتآمــاري تحقیــق شــامل آن دســته از 

ر آنهـا  دي دها روستایی شهرستان زنجان است که طرح
بــه اجــرا در آمــده و تکمیــل شــده اســت. در تــاکنون 

از  و دي استها روستا داراي طرح 69شهرستان زنجان 
بـه اتمـام   اجـرا و   مذکور روستا طرح 24 در این تعداد،

ي ذکر روستا 24، رو این. از رسیده و قابل ارزیابی است
عنـوان   بـه دهستان شهرستان واقع شـده   6که در  شده

بـا  . در نظـر گرفتـه شـد   تحقیـق   سـی منطقه مورد برر
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دشواري بررسی دقیـق   عنایت به گستردگی روستاها و
بـا  ، سو و مشابهت شـرایط در هـر دهسـتان    آنها از یک

 1اي از هر دهستان  خوشهگیري  استفاده از روش نمونه
به عنـوان نمونـه   به روش انتخاب کامال تصادفی روستا 

 6757ر ستاهاي نمونـه برابـ  جمعیت رو. انتخاب گردید
حجم نمونـه  با استفاده از جدول مورگان،  نفر است که

انتخـاب  بررسـی  جهت آماري نفر به عنوان نمونه  364
  .نامه مورد نظر پاسخ دهند به پرسش تا شد

در مـورد   ییهـا  پرسـش نامه تحقیق شامل  پرسش
میزان رضایت روستائیان از وضعیت کاربري اراضی بعد 

در  پرسش 30رتیب، دي است. بدین تها از اجراي طرح
نامه مطرح گردید  شاخص تحقیق در پرسش 12مورد 

هـاي   کـاربري تا در بخـش سـنجش میـزان رضـایت از     
موجود مورد استفاده قـرار گیـرد. عـالوه بـراین، بـراي      

کـاربري   سـرانۀ موجـود و  هـاي   کاربري سرانۀاستخراج 
دي هــا و اطالعـات موجـود در طـرح    راسـتاندارد از آمـا  

ــت   ــر روس ــتایی ه ــت.  ا روس ــده اس ــه ش ــک گرفت  کم
ي کــاربري هـا  هســرانعنـوان   تحقیـق بــه هــاي  شـاخص 

ــر   ــی دکت ــرح پژوهش ــتاندارد، از ط ــور اس ــرتیپی پ ، س
  ). 1(جدول استخراج شده است

  
  

  ها استاندارد کاربري سرانۀ :1 جدول
  سرانۀ  شاخص(کاربري)  ردیف  سرانۀ  شاخص(کاربري)  ردیف

 83/1 مذهبی و فرهنگی  7 53/90 مسکونی  1
 58/4 ورزشی و سبز فضاي  8 96/0 خدماتی -تجاري  2
 59/27 مزرعه و باغ  9 71/3  آموزشی  3
 16/40 بایر اراضی  10 18/2 درمانی-بهداشتی  4
 41/39 معابر  11 21/1 اداري کاربري  5
 17/3  گورستان  12 67/0  تاسیسات روستایی  6

  80، 1382، سرتیپی پورمأخذ: 
  

ــی  ــه روای ــش نام ــه  پرس ــد از مطالع ــی  بع و بررس
ــاتید  ــهکارشناســـان و اسـ ــزي  برنامـ ــتایی و ریـ روسـ

نیـز بـا    نامـه  پرسـش دي، تایید گردید و پایایی ها طرح

برآورد گردید کـه   0,906ضریب آلفاي کرونباخ حدود 
  .از نظر علمی مطلوب است

  

  
  مدل مفهومی تحقیق :1 شکل

  1394مأخذ: نگارندگان، پاییز 
  

دول توصیفی، مـدل  از ج ها دادهبراي تجزیه و تحلیل 
اي اسـکوئر  کـ ( آزمون نیکویی برازش ،1رگرسیونی پروبیت

                                                             
1. Logistic regression of Pronit 

 يهـا  افزار نرم از 2GMDH 1و شبکه عصبی 2تک نمونه اي)
بهـره گرفتـه شـده     Matlab و ،Excel ،R ،SPSS متناسب

                                                             
2. Goodness of Fit test (Chi-Square of one sample) 
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کـاربري   سرانۀجداول توصیفی، میزان  ابتدا با کمک است.
بـراي   اسـتاندارد ارائـه گردیـد، سـپس     سـرانۀ هر روستا و 

اسـتاندارد از   سـرانۀ کاربري جامعه آماري بـا   سرانۀانطباق 
  مدل رگرسیونی پروبیت استفاده گردید.

بـا توزیـع    مدل پروبیت یک تـابع توزیـع تجمعـی     
شاخص وقوع حادثه یـا   Itدر این مدل اگر نرمال است. 

(انطباق) در مقابـل صـفر(عدم    1احتمال انتخاب گزینه
  است:خص به صورت زیر این شابیان انطباق) باشد. 

  )1(  معادله
 

 متغیـــر نرمـــال اســـتاندارد اســـت tدر ایـــن مـــدل، 
)t~N(0,1)    و براي تخمین پارامترهـاي ایـن مـدل از .(

  اکثر راست نمایی استفاده می شود.روش حد
ــاري از    ــه آم ــزان رضــایت جامع ــابی می ــراي ارزی ب

دي هـا  بعد از اجراي طـرح  ،کاربري اراضیهاي  شاخص
، از پرسـش نامـه  اس نتـایج مسـتخرج از   روستایی براس

 آزمـون نیکـویی برازش(کـاي اسـکوئر تـک نمونــه اي)     
ــوعی از     ــرازش ن ــوئی ب ــون نیک ــد. آزم ــتفاده گردی اس

است. و نشان مـی دهـد کـه آیـا      2χکاربردهاي آزمون 
ر د) Fe( ي نظـري هـا  ) با فراوانیFo( ي تجربیها فراوانی

یـن  هـدف از کـاربرد ا   ؟درون یک جامعه انطبـاق دارد 
در مورد داري نظرات جامعه آماري ابررسی معن ،آزمون

و میزان اتفاق نظـر آنهـا در مـورد وضـعیت      ها شاخص
کاربري اراضی است. هـر چـه میـزان انطبـاق فراوانـی      

 بـاالي  درجـۀ  دهندة	نشاننظري و تجربی بیشتر باشد، 
آنها از وضـعیت کـاربري اراضـی تعیـین      مندي	رضایت

  ی است.دي روستایها شده توسط طرح
براي تحلیل میزان بهبود و ارتقـاء   پایانیدر مرحله 

ــاخص ــا ش ــی ازک ــبی  ربري اراض ــبکه عص  GMDHش
ي آمـاري کـه بـه عنـوان     هـا  دادهاستفاده شـده اسـت.   

وارد مـدل   هـا  ي ورودي بـراي تحلیـل شـاخص   ها داده
شدند. در این بخش وضعیت کاربري اراضی به تفکیـک  

ن پروبیت، میزان روستا، خروجی میزان انطباق در آزمو
ي هـا  دادهعنوان  به پرسش نامهرضایت مندي حاصل از 

در نرم  ها دادهاولیه، وارد مدل شدند. تا بعد از پردازش 
عنـوان   ، بهGMDHافزار متلب با الگوریتم شبکه عصبی 

  تعریف گردد. ها ، میزان ارتقاء شاخصخروجی نهایی

                                                                                   
1. Neural Network 
2. Group Method of Data Handling 

ي عصـبی بـر پایـه یـک مفهـوم کلـی از       هـا  شبکه
لگو و تصفیه کننده متدهاي سـنتی تکنیکـی   شناخت ا

پـذیري بـاالیی    ي عصبی کـه انعطـاف  ها هستند. شبکه
گرفتـه   رهاي نیمه پارامتري به کادارند، به صورت مدل

). ایـن در حـالی   63: 1386(سـلیمانی کیـا،    می شوند
ر برگیرنـده مجموعـه   د GMDHشبکه عصبی  کهاست 

مختلـف از  ي هـا  است که از پیوند جفت 3ها اي از نرون
آینـد.   طریق یک یا چند جمله اي درجه دوم بوجود می

شـبکه اي خـود سـازمانده و     GMDHدر واقع، شـبکه  
چنـدین  که از چندین الیه و هر الیه از یک سویه است 

شبکه با ترکیب چنـد جملـه   نرون تشکیل یافته است. 
را  ، تابع تقریبیها حاصل از تمامی نرون درجه دوم اي

ــی  ــا خروج ــرا ŷ ب ــه از ورودي ب ــک مجموع ــا ي ی  يه
x=(x1,x2,x3, …, xn)    با کمترین خطا در مقایسـه بـا

هـر   بنابراین، بـراي  .، توصیف می کندyخروجی واقعی 
ــرون( ــک  nداده آزمایشــگاهی شــامل  )Mن ورودي و ی

وزن و یک بایـاس عمـل    5است و هر نرون با خروجی 
ي ورودي و خروجـی براسـاس   هـا  دادهپردازش را میان 

  :زیر برقرار می کندرابطه 
                 )2( معادله

      yi=ƒ(xi1, xi2, xi3, … , xin) (i=1, 2, … , m)  
ارزیـابی   منظـور  بـه بعد از بـرآورد خروجـی اولیـه،    

عملکرد پیش بینی بـه محاسـبه جـذر میـانگین مربـع      
هــر چــه مقــدار شــود.  ) پرداختــه مــیRMSE4( خطــا

RMSE ت که مـدل بـا   کمتر باشد نشان دهنده این اس
ی مقـادیر خروجـی   خطاي کمتري نسبت به پیش بینـ 

بـه  و برآورد این مقدار از رابطـه زیـر    اقدام نموده است
  ):93: 1388(ورهرامی،  آید می دست

   )3( معادله

 
گیري قدرت رهگیري مدل پیش  سپس براي اندازه

) اسـتفاده  Dstat( بینـی  بینی از آمـاره همنـوایی پـیش   
(انواع کـاربري   قدار متغیر وابستهشده است. وقتی که م

، هم جهت با مقـدار متغیـر   اراضی) نسبت به دوره قبل
نسبت به دوره قبل آن باشد، بـه آن   ŷپیش بینی شده 

                                                             
3. Neuron 
4. Root mean Square error  
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و در غیر این صورت مقدار صـفر را تخصـیص    1مقدار 
  ):Wang , Yu , and Lia, 2004: 119( می دهیم

     )4( معادله

 
در  ها دادهبدین ترتیب فرایند ورود و پردازش و خروج 

  ):2شکل( شبکه عصبی به شرح زیر است

  
   GMDH الگوریتم پردازش داده در شبکه عصبی: 2شکل

  )Abdi and et al., 2007: 742(مأخذ: 
  

  محدوده و قلمرو پژوهش
 ییروسـتا نقطـه   69 مورد مطالعـه شـامل   ةمحدود

زنجان واقـع شـده    که در نقاط مختلف شهرستان است
دي روسـتایی در ایـن   هـا  طرح 1392تا پایان سال  اند.
نقطـه   24 روستا به اجرا در آمده است. اما فقـط در  69

دي تکمیـل گردیـده اسـت. از    ها طرحاجراي روستایی، 
روستاي فوق، به عنـوان محـدوده و قلمـرو     24رو،  این

براساس آخرین آمـار، جمعیـت   باشد.  اصلی تحقیق می
(مرکز آمـار  نفر است 22586ي فوق در حدود روستاها
این روستاها به تبعیـت از اقلـیم محلـی    . )1390ایران، 

داراي اقلــیم ســرد و معتــدل مــی  شهرســتان زنجــان،
و عمومـا در  ). 1388، کشـور باشد(سازمان هواشناسـی  

   مناطق دشتی و کوهپایه قرار دارند.

  
  موقعیت محدوده مورد مطالعه :3شکل

  )1385سازمان نیروهاي مسلح، از ( نقشه مأخذ: اقتباس 
  

  اصلیبحث 
مربـوط بـه تحلیـل و     ،تحقیق يها یافته بخش اول

دي هـا  بررسی آمار و اطالعات گردآوري شـده از طـرح  
 ي مـرتبط هـا  دادهکه  روستاهاي مورد مطالعه می باشد

شده است. بخش اول شامل اطالعات  ارائهدر دو بخش 
کـاربري بـر    سـرانۀ کاربري اراضـی روسـتاها براسـاس    

متر مربع براي هـر نفـر اسـت. بخـش دوم نیـز       ۀضابط
ــاربري اراضــی   ســرانۀ«شــامل  ــوع ک ــر ن اســتاندارد ه

). 1382، سـرتیپی پـور  اساس شیوه بر( »روستایی است

استاندارد تعیین شده براي  سرانۀاتکا کردن به  اگر چه
 کـامال مختلـف اراضـی،   هـاي   کـاربري تحلیل نیازهاي 

ي تعیـین  هـا  به عنوان یکی از مـالك  اما نیست،علمی 
دي ها تحقق پذیري کاربري اراضی روستاها بعد از طرح

ي بعدي اهمیـت بسـزایی دارد و   ها روستایی، در تحلیل
از . امکان پذیر مـی سـازد   را یک الگوي تقریبا مشخص

، استانداردها از ارزش و اعتبار نسبی برخوردارند این رو
ما و مبناي سـنجش در  و فقط می توانند به عنوان راهن

ــه    ــانی در نظــر گرفت ــانی و زم ــا شــرایط مک ــاق ب انطب
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بـق  ). ط1381شوند(مهندسین مشـاور پـارس ویسـتا،    
 سـرانۀ هر نوع کاربري کـه بـا    سرانۀ، 2ي جدولها داده

استاندارد مطابقت دارد. به عنـوان عامـل مثبـت تلقـی     
کــاربري روســتاها نشــان  سـرانۀ بررســی خواهـد شــد.  

ارائـه شـده در روسـتاها    هـاي   کاربريدهد که اکثر  می
و در برخــی  عیــین شـده هسـتند  کمتـر از اسـتاندارد ت  

فضاي ورزشـی، یـا فضـاي سـبز،      سرانۀموارد نیز مانند 
  روستاها فاقد آن هستند.

  
  هاي روستاییگاه سکونتاستاندارد کاربري اراضی در  سرانۀموجود و  سرانۀ :2دولج

  استاندارد سرانۀ  اندآبادعلیا  سارمساقلو  کزبر  امین آباد  قره بوطه  نیماور  (موجود) ها کاربري
 مسکونی

 خدماتی-تجاري

  آموزشی

 درمانی-بهداشتی

 اداري کاربري

 روستایی تاسیسات

 مذهبی و فرهنگی

 ورزشی و سبز فضاي

 مزرعه و باغ

 بایر اراضی

 معابر

 گورستان

بنیاد مسکن ؛ 1387بنیاد مسکن انقالب اسالمی،  ؛(ب)1384الف؛ بنیاد مسکن انقالب اسالمی،  1384بنیاد مسکن انقالب اسالمی، مأخذ: 
  .1382، پور سرتیپی؛ 1392سکن انقالب اسالمی، (ب)؛ بنیاد م1389؛ بنیاد مسکن انقالب اسالمی، 1388انقالب اسالمی، 

  
 هـا  کـاربري  سرانۀمطالعه انطباق  که	با توجه به این

استاندارد به تفکیـک روسـتا حجـم زیـادي را      سرانۀبا 
ــردد. از   ــی گ ــن روشــامل م ــون   ای ــا اســتفاده از آزم ب

اسـتاندارد   سـرانۀ رگرسیونی پروبیت، میزان انطباق بـا  
 ایـن رو قرار گرفته است. از کلی مورد تحلیل  صورت به

بــا توجــه بــه اثــر نهــایی هــر یــک از  3 طبــق جــدول
 سـرانۀ ( ی) روي احتمال شـرط iχ( متغیرهاي توضیحی
آنها کمتـر   P-valueیی که مقدار ها استاندارد)، کاربري

است، بین متغیر توضیحی و متغیر شـرطی   >05/0Pاز 
کـاربري   سـرانۀ رابطه معنـادار برقـرار بـوده در نتیجـه     

یی هـا  استاندارد انطباق دارد. و کـاربري  سرانۀوجود با م
اسـت. بـین    <05/0Pآنها بیشتر از  P-value  که مقدار

متغیر توضیحی و متغیر شرطی رابطـه معنـادار برقـرار    
ــا  ســرانۀدر نتیجــه  ،نبــوده ــاربري موجــود ب  ســرانۀک

ي هــا دادهطبــق  ،اســتاندارد انطبــاق نــدارد. در نهایــت
در بـین  به ترتیـب  باالترین انطباق ، »اثر نهایی«آماري 
شـبکه  «، 3496/0بـا  » کاربري مسـکونی «هاي  شاخص

، 3196/0بـا  » کاربري گورسـتان «،  3461/0با » معابر
کـاربري  «، 1564/0بـا  » ربري تاسیسات روسـتایی کا«

ــا » آموزشــی ــایر «و  0411/0ب ــاربري اراضــی ب ــا » ک ب
نتایج تحلیل در این بخش نشـان مـی   باشد.  می 034/0

دي نرمـال  هـا  در طـرح  ها کاربري سرانۀد که تعیین ده
یی کـه از قبـل توسـط مـردم     هـا  نبوده و فقط کـاربري 

تعیین شده است از قبیل فضاي مسکونی، گورسـتان و  
اسـتاندارد انطبـاق    سـرانۀ شبکه معابر، تـا حـدودي بـا    

مثـل فضـاي ورزشـی، فرهنگـی و      هـا  دارند. و کـاربري 
دي طراحی شـده  ها اداري و فضاي سبز که بعد از طرح

  در آینده نیست. ساکنانگوي نیازهاي است، پاسخ
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  استاندارد در مدل پروبیت سرانۀمیزان انطباق کاربري اراضی با  :3دولج
  اثر نهایی P-value  ضرایب  ها کاربري

  مسکونی
 خدماتی-تجاري

 آموزشی
 نیدرما-بهداشتی

 اداري کاربري
 روستایی تاسیسات
 مذهبی و فرهنگی

 ورزشی و سبز فضاي
 مزرعه و باغ

 بایر اراضی
 معابر

 انگورست
  1394پاییز ي تحقیق، ها مأخذ: یافته

  
 سـاکنان در مرحله دوم براي تحلیل میزان رضایت 

دي هـا  از وضعیت کاربري اراضـی بعـد از اجـراي طـرح    
سـنجی اسـتفاده شـده     یتارضـ  نامهپرسشـ روستایی از 

بـا آزمـون    پرسـش نامـه  ي اولیـه  هـا  دادهاست. تحلیل 
انجــام  اي) تــک نمونــه(کــاي اسـکوئر   نیکـوئی بــرازش 

 متغیرهـاي گردیده اسـت. در ایـن آزمـون هرکـدام از     
ي نظـري بـرازش شـده    ها که به خوبی با نمونه تحقیق

باشند به عنوان عامل رضایت جامعه آماري از شـاخص  
 مذکور تلقی خواهد شد. در این زمینه، سطح معناداري

)Sigطبـق نتـایج   اسـت عنوان مبناي برازش خوب  ) به .
کمتـر از   هـا  شـاخص  طح معناداري تمـامی ، س4جدول

05/0P< توان گفت که بـین اجـراي    است در نتیجه می
دي و رضایت از کاربري اراضـی رابطـه معنـادار    ها طرح

ي آمـاري از  هـا  تمامی نمونهکلی،  به طوروجود دارد. و 
وجود آمده در کاربري اراضی روستا رضایت ه تغییرات ب

یــزان رضــایت از داردنــد. در ایــن زمینــه، بیشــترین م
کـاربري  «، 7/87بـا  » کـاربري مسـکونی  «هاي  شاخص

ــاغ و «، و  763/83بــا » فرهنگــی و مــذهبی کــاربري ب
اشد و کمترین میـزان رضـایت   ب می 073/81با » مزرعه
کـاربري فضـاي سـبز و    «هـاي   شـاخص ترتیب از  نیز به

ــا » درمــانی-کــاربري بهداشــتی«، 996/20» ورزشــی ب
  است. 394/49با  »کاربري آموزشی«و  784/24

  
  آزمون نیکویی برازش(کاي اسکوئر تک نمونه اي)موجود با  ها میزان رضایت از کاربري :4دولج

 Chi-square Df sig  (موجود)ها کاربري
 5  000/0  مسکونی

 5 000/0 خدماتی-تجاري
 5 000/0 آموزشی
 5 000/0 درمانی-بهداشتی

 5 000/0 اداري کاربري
 5 000/0 روستایی تاسیسات
 5 000/0 مذهبی و فرهنگی

 5 000/0 ورزشی و سبز فضاي
 5 000/0 مزرعه و باغ

 5 000/0 بایر اراضی
 5 000/0 معابر

 5 000/0 گورستان
  1394پاییز ي تحقیق، ها مأخذ: یافته
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پس از تخمین الگوسازي با احتمـال  آخر در مرحله 
انطباق به روش رگرسیونی پروبیت و رضایت سنجی بـا  

، اي) (کـاي اسـکوئر تـک نمونـه     آزمون نیکویی بـرازش 
براي تبیین میزان بهبـودي و ارتقـاء وضـعیت کـاربري     

اي روستایی بعد از اجراي طـرح  ه گاه سکونتاراضی در 
ازي انطبـاق  بینی احتمال الگوسـ  و پیش عادي روستایی

از روش تحلیـل   در آینده با استفاده از مراحـل قبلـی،   
ــبی  ــبکه عصـ ــت. GMDHشـ ــده اسـ ــتفاده شـ  ، اسـ

مرحلـه یـا    8ترتیب، با انجام محاسبات آماري در  بدین
  آمد:  به دستالگو نتایج زیر 

دقـت  » بینـی  درصـد دقـت پـیش   « هبراساس آمـار 
درصـد اسـت کـه     85پیشگویی الگوهاي مدل باالتر از 

باشد.  دقت باالي مدل در پیش بینی الگوها میاز  نشان

ــین،  ــوان اخــتالف   بــه RMSEهمچن بــین ارزش عن
دهـد کـه در آمـاره     نشان می بینی و مقدار واقعی پیش

کـاربري شـبکه   «، 1023/0بـا  » کاربري شبکه معـابر «
ــکونی ــا » مس ــتان «و  1296/0ب ــاربري گورس ــا » ک ب

ت فوق نسـب هاي  شاخصنشانگر وضعیت بهتر  1522/0
فـوق، بیشـاز   هـاي   شـاخص به گذشته است. در نتیجه 

ي ارتقـاء پیـدا   دهـا  بعد از اجراي طـرح  ها دیگر شاخص
عنـوان   بـه  Dstatاند. همچین، با توجه بـه مقـدار    کرده

ــري در     ــدرت رهگی ــري ق ــدازه گی ــت ان ــاري جه معی
فـوق بـه ترتیـب    هـاي   شـاخص ي پیش بینـی،  ها مدل
بینـی   یشي پـ ها درصد نمونه 35/76و  29/72، 31/77

بینـی شـده    ستا با واقعیت پیششده هم جهت و هم را
  و این نشانگر مطلوب بودن نتایج مدل است. است

  
  GMDHمیزان بهبودي و ارتقاء وضعیت کاربري اراضی با شبکه عصبی : 5جدول

  سطح ارتقاء RMSE Dstat  (%)دقت پیش بینی  ها کاربري
 متوسط مسکونی

 متوسط تیخدما-تجاري
 متوسط آموزشی
 کم درمانی-بهداشتی

 کم اداري کاربري
 متوسط روستایی تاسیسات
  متوسط مذهبی و فرهنگی

 کم سبزو ورزشی فضاي
 کم مزرعه و باغ

 متوسط بایر اراضی
 باال معابر

 متوسط گورستان
  1394پاییز ي تحقیق، ها مأخذ: یافته

  
   گیري نتیجهو بندي  جمع

دهـد   نشان مـی تحقیقات پیشین هاي  نتایج بررسی
زهاي روستائیان درتهیه و اجـراي  عدم شناسایی نیاکه 

طوالنی شدن مدت اجرا، عدم موفقیت در کنترل ، طرح
به خاطر ناتمام ماندن طرح، رضایت پـایین   ها مهاجرت

، و نبـود  )25: 1367(وثوقی،  روستائیان از اجراي طرح
نگرش سیسـتمی و ارتبـاط بـین عوامـل در ارزیـابی و      

هراتـی،  (عنابسـتانی و   در زمـان تهیـه   هـا  تحلیل طرح
ي هـا  فاصله گرفتن دولـت از مـردم در برنامـه   ، )1393

ضـعف  )، 2008(فلـوور و لـورد،    توسعه کالبدي روسـتا 
نظـارت و اجـرا از   ، )2011(اینـان و یـومرال،    اطالعاتی

ــم ــر مه ــاق    ت ــت در انطب ــدم موفقی ــل در ع ین عوام
ــاربري ــاي  ک ــرحه ــنهادي ط ــا پیش ــاي ه ــا نیازه دي ب

ــتائیان اســت.  ــدین روس ــراي بهتــر  ترتیــب، در  ب اج
و  هـا  دي روستایی، در نظـر گـرفتن محـدودیت   ها طرح

  و برطرف کردن آن، اهمیت زیادي دارد. مشکالت فوق
میـزان  ي کمی تحقیـق،  ها همچنین، براساس یافته

دي هـا  بعـد از اجـراي طـرح    هـا  کـاربري  سـرانۀ انطباق 
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اســتاندارد تعیــین شــده در همــه  ســرانۀروســتایی بــا 
است. در نتیجه در پاسـخ   یکسان محقق نشده ها کابري
ــه  ــشبـ ــاربري«اول  پرسـ ــا کـ ــنهادي در هـ ي پیشـ
اسـتاندارد کـاربري    سـرانۀ دي روستایی، با ها يها طرح

باید گفت که بر اسـاس  » اراضی روستایی انطباق دارد؟
مختلـف  هاي  کاربريآزمون رگرسیونی پروبیت، در بین 

، 3496/0بـا  » کـاربري مسـکونی  «روستاها، به ترتیـب  
بـا  » کـاربري گورسـتان  «، 3461/0بـا  » برشبکه معـا «

، 1564/0بـا  » ربري تاسیسـات روسـتایی  کا«، 3196/0
» کاربري اراضی بایر«و  0411/0با » کاربري آموزشی«

کـاربري اسـتاندارد انطبـاق دارد. و     سـرانۀ با  034/0با 
البتـه  کمتر از حد استاندارد است.  ها سایر کابري سرانۀ

 سـرانۀ ربري روسـتا بـا   کـا  سـرانۀ می توان عدم انطباق 
استاندارد را بر جمعیت پایین روستاها نیـز نسـبت داد.   
هر چند که در مصـاحبه بـا روسـتائیان، اغلـب آنهـا از      

ناراضی بودند و عدم همکاري برخی  ها وضعیت کاربري
شناســایی نادرســت از اهــالی روســتا در ایــن زمینــه و 

ي مشاور نیز دلیـل دیگـر   ها نیازهاي آنها توسط شرکت
  در این زمینه عنوان شده است.

حبه از ا، بـا مصـ  هـا  بريرکـا  سـرانۀ پس از بررسـی  
موجـود  هـاي   کاربريروستاها میزان رضایت از  ساکنان

نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. ایـن کـار بـا ایـن نگـرش      
اسـتاندارد   ها کاربري سرانۀانجام شده که احتمال دارد 

جـه پاسـخ   اما رضایت مردم را جلب نکند. در نتی ،باشد
 ها روستا از وضعیت موجود کاربري ساکنانآیا « پرسش

بـه کمـک   » دي رضـایت دارنـد؟  هـا  بعد از اجراي طرح
(کاي اسکوئر تـک   و با آزمون نیکوئی برازش نامهپرسش
تجزیه و تحلیل گردید. نتایج آزمون نیکـوئی   اي) نمونه

نیـز نشـان داد کـه     (کاي اسکوئر تک نمونه اي)برازش
کــاربري «هــاي  شــاخصرضــایت از  بیشــترین میــزان

بـا  » بري فرهنگـی و مـذهبی  کـار «، 7/87با » مسکونی
مــی  073/81بـا  » کـاربري بـاغ و مزرعـه   «و   763/83

ــه  .باشــد ــز ب ــایت نی ــزان رض ــرین می ــب از  و کمت ترتی
، 996/20» کاربري فضاي سبز و ورزشـی «هاي  شاخص

کـاربري  «و  784/24بـا  » درمـانی -ربري بهداشـتی کا«
 سـاکنان نسـبی   طـور  بـه و  اسـت  394/49با » آموزشی

ارائــه شــده بعــد از اجــراي  هــاي  کــاربريروســتاها از 
  دي رضایت دارند.ها طرح

 سرانۀبا  ها آزمون انطباق کاربري که با توجه به این
نتایج یکسانی نداشـت.   ها استاندارد و رضایت از کاربري

ي هر دو آزمون در یک مدل مـورد  ها داده که براي این
 GMDHشـبکه عصـبی   آزمـون  ر گیـرد از  سنجش قرا

دهـد کـه    اده شد. نتـایج ایـن آزمـون نشـان مـی     استف
، 1023/0بـا  » کاربري شـبکه معـابر  «وضعیت شاخص 

» کاربري گورسـتان «و  1296/0با » کاربري مسکونی«
بهبـود پیـدا کـرده     ها بیش از سایر شاخص 1522/0با 

روســتا از ایــن  ســاکنانتــوان گفــت کــه  و مــی اســت
بیشترین رضایت را دارنـد و انطبـاق پـذیري     ها شاخص
مـی   هـا  استاندارد بـیش از دیگـر کـاربري    سرانۀآنها با 
آمده وضعیت کاربري اراضی  به دستطبق نتایج  باشد.

اي روستایی مورد مطالعه در حد قابـل  هگاه سکونتدر 
 سـرانۀ بـا   هـا  قبولی بود و هرچند که برخی از کـاربري 

ــا از روســتائیان تقر اســتاندارد انطبــاق نداشــت. امــا یب
دهنـده   و ایـن نشـان   وضعیت موجود رضـایت داشـتند  

  دي در این زمینه است.ها مثبت بودن عملکرد طرح
  

  پیشنهادها
ي تحقیـق، بـراي بهبـود وضـعیت     ها براساس یافته

دي در هـا  کاربري ارضی در زمان تهیـه و اجـراي طـرح   
راه کارهـاي زیـر    راستاي رفع نیازهاي جوامع روستایی

  هاد می گردد:پیشن
    مطالعـه و شــناخت روسـتا در مرحلــه شناســایی و

  دي؛ها تهیه طرح
 قرار  ها توجه به نیازهاي مردم باید در اولویت برنامه

ین راهکار در ایـن زمینـه، مشـارکت    تر گیرد. مهم
دي هـا  دادن مردم در فرآیند تهیـه و اجـراي طـرح   

  است؛
       داشتن مدیریت محلـی فعـال بـا دانـش و آگـاهی

  شرایط طبیعی و انسانی روستا؛کافی از 
     پافشاري در اجراي قوانین سـاخت و سـاز و حفـظ

حریم اماکن طبیعی، تاریخی، فرهنگی، خصوصی و 
یکسان، با مـدیریت محلـی    به طورغیره براي همه 

 کارآمد؛
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 هـاي   کـاربري اي شناخت بهتر نیازها و ههیکی از را
آنها در روستا، استخدام نیروهاي  سرانۀمورد نیاز و 

  دي است.ها بومی در زمان تهیه و اجراي طرح
  نحـوه کـار    بـر با مـدیریت محلـی   نظارت همگانی

ي مهندسین مشاور و پیمانکاران عملیاتی ها شرکت
رعایـت قـوانین توسـط    طرح و همچنین نظارت بر 

  روستا و احساس مسئولیت در این زمینه؛ ساکنان
 ي مردم روسـتا  ها درنظر گرفتن نیازها و محدودیت

  حله تعیین کاربري اراضی.در مر
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