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One of the components of the Haadi Plan is the development of rural passage networks. The network of 
passages is considered as the main mmaters of the village because all human, livestock and commodity 
transport is possible in these communication networks. The network paths do not follow a specific pat-
tern and are a function of the terrain variables (roughness, height, and slope). The purpose of this study 
was to assess the compliance of the standards of road adjustment with the needs of the villagers in the 
mountainous areas of Paveh using descriptive-analytical and field research. Nine mountainous villages 
were randomly selected in Paveh and 83 pedestrian networks were examined for slope percentage, path 
forms, and elevation levels. Local people's views were sought on physical dimensions of the passages 
using 16 questions. Mean and chi-square analysis were used for data analysis. The findings related to 
elevation indicated that the villages were 1250 to 1750 m above sea level. In terms of slope, 24 passage-
ways had slopes above 40%; 32 passageways had slopes between 20-39% and 19 passageways were less 
than 20% in slope and were open and roofed in texture. The results showed that 66% of the respondents 
identified the road network renovation to be in accordance with the needs of the village. Therefore, the 
findings point to the need to improve the rural passage network. Al rural passages should be covered by 
the executive. Second, the use of quality materials ensures the viability of the passage network. Third, 
the height factor should be taken into account in making it easier to climb the stairs.
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Extended Abstract

1. Introduction

ttention to the development of villages 
in the direction of justice and alleviation 
of poverty has been seriously considered 

by the country's planners since the beginning of the Islam-
ic Revolution. With the establishment of Jihad Sazandegi 
and the Housing Foundation of the Islamic Revolution, 
many plans and projects have been implemented to im-
prove the lives of the villagers. The Hadi project is one of 
the most important projects that was implemented along 
with the plans for organizing space and rural settlements. A
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One of the important issues in implementing the master 
plan is to pay attention to the rural road network. The 
passages network is considered as the main skeleton of 
the village, because all human, animal and goods move-
ments are possible in this network. The rural road network 
of mountainous areas often has an organic and irregular 
shape due to the location of residential units and land 
ownership. One of the problems of the rural road network 
in mountainous areas is in access and level of commu-
nication, which creates physical and motor problems for 
the villagers in terms of health and well-being. The long 
length of the road network, narrowness, great height of 
the stairs along with the steep slope of the land have not 
only limited the movement of goods and services but also 
created physical problems such as atherosclerosis and 
joint disorders for the villagers. The aim of the study is to 
physically evaluate the network of passages in mountain-
ous villages of Paveh.

2. Methodology

Research method: The present study was descriptive-
analytical and involved field studies. Eight mountain 
villages were randomly selected in Paveh and 75 road 
networks evaluated by 22 items in physical and technical 
dimensions were evaluated.

3. Results

In terms of slope, 24 passages were identified with a 
slope of above 40%, 32 passages with a slope between 
20-39% and 19 passages with a slope of less than 20%. 
Out of the 83 rural road networks examined, 73 were 
networked with a slope of more than 30%, 17 were net-
worked with a slope of 20-29%, and two were networked 
with a slope of less than 20%. In terms of the texture of 
the passages of the studied villages, out of 83 passages, 
28 passages were checkered, 35 passages were straight, 
sometimes with one or two screws, and 12 parallel pas-
sages were parallel to rural settlements and 8 networks. 
The passages were covered.

4. Discussion

The network of passages are considered as commu-
nication arteries that connect all the components of a 
geographical environment (village). Rural Haadi Plan 
implemented by the Housing Foundation of the Islamic 
Revolution to improve the network space in order to 
improve the networks and remove the traffic barriers of 
the villagers. The present study examines the rural road 
network of sloping and mountainous areas of the Paveh 
County from two physical, technical and architectural as-

pects (design and engineering principles) using a ques-
tionnaire. The collected data were analyzed using statisti-
cal tests such as Chi Square. Based on the results, with 
regard to the physical aspect of the passages network, 
66% of the residents were satisfied with the development 
of the road network. 

5. Conclusion

The results showed that rural road networks in sloping 
mountainous areas are a function of variables such as land 
slope, rock type, roughness and height. The design and 
construction of rural road networks in sloping and steep 
areas has not followed a specific and orderly pattern, but 
its design has been experimental in the past, and super-
vising engineers have modified the same network of old 
roads based on past experiences renovating and improv-
ing them with new materials. If possible, developmental 
measures have been taken in this regard. In this regard, 
suggestions are made according to the field studies for the 
functional improvement of the rural road network in the 
steep mountainous areas as follows:

- Paying attention to the design method of the network 
of passages in terms of running water flow so as not to 
cause freezing during cold weather;

- Use of concrete due to its durability instead of lime-
stone
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یکـی از مؤلفـه هـاي طرح هادی روسـتایی، توسعه شبکه های معابر روستایی است. شبکه معابر به عنوان استخوان بندی اصلی روستا تلقی 
می گردد؛ زیرا تمام جابجایی های انسان، دام و کاال در این شبکه های ارتباطی امکان پذیر است. اهمیت بررسی بدان جهت است که شبکه 
معابر از نظم و الگویی خاصی پیروی نمی کنند و تابعی از متغیرهای توپوگرافی زمین )ناهمواری، ارتفاع، شیب( هستند. پژوهش با هدف 
بررسی میزان انطباق استاندارهای تعریض و اصالح معابر با نیازهای روستاییان در نواحی کوهستانی شهرستان پاوه انجام گرفته است. 
پژوهش توصیفی- تحلیلی و میدانی بوده، 9 روستای کوهستانی به صورت تصادفی در شهرستان پاوه انتخاب و 83 شبکه معابر ازنظر شیب، 
شکل و سطوح ارتفاعی موردبررسی قرار گرفتند. در این راستا دیدگاه مردم محلی با استفاده از 16 گویه در ارتباط با شبکه معابر به روش 
میانگین و کای اسکوئر موردسنجش قرار گرفت. یافته ها ازنظر ارتفاعی نشان داد روستاها بین1250-1750 متری از سطح دریا قرار دارند. 
ازنظر شیب، 24 شبکه معابر دارای شیب باالی 40 درصد؛ 32 شبکه معابر دارای شیب بین 20-39 درصد و 19 شبکه معابر کمتر از 20 
درصد شیب و ازنظر بافت شکلی به صورت باز و مسقف هستند. نتایج نشان داد 66 درصد از پاسخ گویان نوسازی شبکه معابر را منطبق 
با نیازمندی های روستا تشخیص داده اند. پیشنهاد می گردد برای بهبود شبکه معابر روستایی، تمام معابر روستایی تحت پوشش اجرایی 
قرار گیرد؛ از مصالح باکیفیت به منظور بادوامی شبکه معابر استفاده شود، و در ساخت پله به عامل ارتفاع به منظور سهولت در جابجایی و 

حفظ سالمتی  ساکنین توجه گردد.

کلیدواژه ها: 
روستا، شبکه معابر، 
پلکانی، طرح هادی، 

شهرستان پاوه

تاریخ دریافت: 22 تیر 1398
تاریخ پذیرش: 13 آذر 1398

مقدمه

روستاها به واسطه کارکرد اساسي خود که تأمین کننده بسیاري 
از نیازهاي زیستي، سکونتي و اقتصادي جامعه روستایی هستند، از 
خصیصه پویایي و تغییر دائمی برخوردارند. این پویایی را می توان 
در خصیصه های جغرافیایی کالبد و محتوای روستا جستجو کرد. 
مقصود از محتوا همان خصوصیات اقتصادی، اجتماعی و کالبد 
 .(Rezvani et al., 2012:50) همان ویژگی ظاهری و فیزیکی است
این دو پدیده جغرافیایی ارتباط نزدیکی باهم داشته به طوری که 
کالبد سکونتگاه های روستایی بستری برای عملکرد اقتصادی و 
اجتماعی روستاها فراهم می سازد. هدف در برنامه ریزی کالبدی؛ 
مدیریت خردمندانه فضا و کاربری بهینه اراضی است. برنامه ریزی 
کالبدی به ساماندهی مطلوب فعالیت های اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی موردنیاز برای توسعه در فضا می پردازد و حاصل آن 

تخصیص بهینه فضا به فعالیت های مختلف است. هدف عمده 
برنامه ریزی کالبدی، هدایت محیط انسانی در جهت مطلوب و 
 (Rezaei & Shokati, تنظیم بهسازی محیط فیزیکی انسان است
(2013:76. برای رسیدن به توسعه پایدار روستایی، گام اول تغییر 

در کالبد یعنی ساختارهای فیزیکی روستا باید بازسازی و نوسازی 
اجتماعی،  اقتصادی،  خدمات  توسعه  امکان  و  زمینه  تا  گردند 
طرح های  از  یکی  گردد.  فراهم  روستا  در  فرهنگی  و  سیاسی 
عمرانی روستا در زمینه بافت کالبدی، طرح هادی روستایی است. 
درواقع تهیه این طرح ها به منزله سند توسعه اقتصادی اجتماعی 
روستا تلقی می شود که بر اساس آن، بستر طبیعی یک سکونتگاه 
و تغییرات ایجادشده در آن، به عنوان عناصر کالبدی اشغال کننده 
فضا به شمار می روند (Molaei Hashjin et al., 2016: 76). در فرایند 
برنامه ریزی توسعه روستایی، ابعاد کالبدی آن از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. برنامه ریزی توسعه کالبدی، برنامه ریزی ساختار 

1- استادیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

ارزیابی میزان انطباق استاندارهای تعریض و اصالح معابر با نیازهای روستائیان )موردمطالعه: 
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 .(Pour Taheri et al., 2012: 26) کالبدی یک حوزه روستایی است
موضوع شبکه های معابر یکی از مقوله های برنامه ریزی کالبدی 
است. آنچه ضرورت برنامه ریزی کالبدی را در فضای روستا محرز 
کرده کیفیت نامناسب، ضعف کارایی، تخریب در گذر زمان و 
ضعف در خدمات رسانی شبکه های معابر در فضای سکونتگاهی 
اصلی  مؤلفه های  از  یکی  به عنوان  روستایی  معابر  است. شبکه 
طرح هادی، به عنوان یکی از محورهای کاربری اراضی محسوب 
چگونگی  نشان دهنده  درواقع  روستایی  معابر  شبکه  می گردد. 
تعامل و ارتباط انسان با طبیعت از یک طرف و نحوه دسترسی 
و جابه جایی انسان و احشام و از همه مهم تر حمل ونقل کاال و 
محصوالت کشاورزی است. هرچند در روند اجرای طرح هادی 
در روستاها به دنبال اهدافی همچون ارتقای سطح کیفی زندگی، 
به  روستائیان  مهاجرت  از  جلوگیری  زندگی،  به  امید  افزایش 
و... است  بهبود وضعیت معابر، بهداشت محیط روستا  شهرها، 
(Shams al-Dini & Shakur, 2015: 102). سارکر معتقد است توسعه 

بهینه شبکه معابر سایر جنبه های توسعه مانند آموزش وپرورش، 
بهداشت و درمان، کشاورزی، تجارت را تحت تأثیر قرار داده است 

.(Sarkar, 2007:37)

شبکه های معابر روستایی در طرح هادی با هدف نظم دهی 
جدید،  معابر  احداث  رفت وآمد،  سهولت  ازنظر  سامان بخشی  و 
تجهیز و بهسازی معابر موجود، کیفیت پوشش معابر، تغییرات 
سلسله مراتب معابر، نحوه دسترسی به معابر، رعایت اصول فنی 
طرح در معابر )تعریض، شیب مناسب و...( زیباسازی معابر و... همه 
این موارد در طرح عمران روستایی به نام طرح هادی گنجانده شده 
است. »در فرآیند برنامه ریزی و طراحی شبکه معابر روستایی در 
طرح هادی، توجه به مسائلی مانند تعیین سلسله مراتب عملکردی 
معابر، خصوصیات متناسب با هر سطح و توجه به عوامل محیطی 
و اقتصادی و اجتماعی مؤثر در ایجاد و گسترش معابر ضروری 
است« (Housing Foundation, 2010:16). یکی از مشکالت شبکه 
معابر روستایی در مناطق کوهستانی، ازنظر دسترسی و سطح 
برای ساکنین  ارتباطات است که مشکالت جسمی و حرکتی 
روستا، ازنظر سالمتی به وجود آورده است. طول زیاد شبکه معابر، 
باریک بودن، ارتفاع زیاد پله ها همراه با شیب زیاد زمین نه تنها 
گردیده،  موجب  و خدمات  کاال  جابه جایی  در  محدودیت هایی 
بلکه مشکالت جسمی مانند )آرتروز، ناراحتی های مفصلی و..( 
برای ساکنین روستا به وجود آورده است. در فصل زمستان، با 
جاری شدن رواناب ها در کوچه ها )شبکه معابر( نه تنها دوره زمانی 
یخ بندان به دلیل باریک بودن زیاد می گردد، بلکه موجب خسارات 
نیز می گردد.  فضای سکونتگاهی  از  بخشی  تخریب  یا  و  بافت 
روستاهای اورامان با مرکزیت شهرستان پاوه از این قاعده مستثنا 
نیستند. اگر درگذشته بافت کالبدی روستاهای نواحی کوهستانی 
اورامانات به صورت خودجوش و بنا به شرایط امنیتی و دفاعی 
برپا شده اند، با گذشت زمان و برقراری امنیت در سرتاسر کشور، 
روستاها از حالت انزوای جغرافیایی و توسعه نیافتگی خارج، و روز 

به روز بر جمعیت آن ها افزوده و فضای سکونتگاهی در اطراف 
روستا گسترش پیدا کردند. اگر در گذشته شبکه معابر تنگ و 
باریک و شیب دار بوده و صرفاً کاربرد دفاعی و امنیتی داشتند، 
امروزه آن ها نیاز به بازسازی و نوسازی جهت دسترسی آسان، 

جابجایی دام و سهولت در امر حمل کاال و خدمات دارند. 

شبکه معابر روستایی نواحی کوهستانی به جهت نحوه استقرار 
واحدهای مسکونی و مالکیت زمین غالباً از فرمی ارگانیک و نامنظم 
برخوردار هستند اهمیت بررسی ساختار شبکه معابر روستایی به 
لحاظ توسعه فضایی- مکانی روستا و به تبع آن توسعه شبکه 
معابر روستایی است. نامنظم بودن و بعضاً طوالنی بودن بافت 
شبکه معابر روستایی در مناطق کوهستانی که در امتداد شیب 
زمین طراحی شده اند، محدودیت های حرکتی و مشکالت خاصی 
ازنظر سالمتی و تندرستی برای روستائیان به وجود آورده است. 
همچنین شبکه معابر به عنوان استخوان بندی اصلی روستا و عامل 
تمام  زیرا  می گردد؛  تلقی  سکونتگاهی  شبکه های  پیونددهنده 
جابه جایی های انسان، دام و کاال در این شبکه امکان پذیر است. 
ازاین رو بررسی آن ها به منظور استفاده بهینه از حداقل امکانات 
میزان  بررسی  هدف  با  پژوهش  این  دارد.  تام  ضرورتی  محلی 
انطباق استاندارهای تعریض و اصالح معابر با نیازهای روستائیان 
در شهرستان پاوه موردمطالعه قرار می دهد. سؤال اصلی این است 
توسعه شبکه معابر روستایی در طرح هادی تا چه اندازه منطبق با 
نیازمندی های روستائیان نواحی کوهستانی شهرستان پاوه است.

در زمینه شبکه معابر روستایی در ایران، مطالعات معدودی 
ارزیابی های  زمینه  در  مطالعات  این  غالب  است.  گرفته  انجام 
اشاره  پژوهش هایی  به  می توان  بااین وجود  است.  هادی  طرح 
داشت: پژوهش مهدیون و همکاران )2016( در زمینه »تحلیل 
وضعیت شبکه معابر سکونتگاه های روستایی بعد از اجرای طرح 
  K-Sهادی )موردمطالعه: روستاهای شهرستان زنجان(« با روش
و استفاده از آزمون تی بوده و نتایج آن نشان داد که شبکه معابر با 
استانداردهای تعیین شده و رضایتمندی ساکنان مهم ترین چالش 
پیش رو است. عنابستانی و اکبری )2012( در یک طرح پژوهشی 
به مطالعه »ارزیابی طرح های هادی و نقش آن در توسعه کالبدی 
روستا از دید روستائیان )مورد شهرستان جهرم(« پرداختند، نتایج 
پژوهش از طریق رگرسیون نشان داد که اثرگذاری طرح هادی بر 
شبکه معابر بیش از 77/6 درصد بوده است. ریاحی و همکاران 
)2017( در پژوهشی تحت عنوان »ارزیابی آثار کالبدی اجرای 
طرح هادی روستایی از دید روستائیان مطالعه موردی: دهستان 
کرخه« انجام داده و نتایج نشان داد که اجرای طرح هادی موجب 
بهبود شبکه معابر روستایی و دیگر متغیرهای مرتبط به پژوهش 
 )2012( همکاران  و  پورطاهری  مقاله  نتایج  است.  گردیده 
توسعه  در  روستایی  هادی  طرح  عملکرد  »ارزیابی  عنوان  با 
کالبدی سکونتگاه های روستایی )مورد روستاهای نبوت و خوران 
ایوانغرب(« نشان داد اجرای طرح هادی در دو روستا در رسیدن 
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»رحمت اهلل بهرامی پاوه. ارزیابی میزان انطباق استاندارهای تعریض و اصالح معابر با نیازهای روستاییان«

به اهداف کالبدی مانند بهبود کیفیت معابر و جدول ها، کانال های 
کشاورزی، بهبود وضع مسکن و ساخت وسازها موفق بوده است. 
جاللیان و همکاران )2017( در مقاله »اثرات اجرای طرح هادی 
بر توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی )مطالعه موردی: بخش 
تمرین در شهرستان اردبیل(« دریافتند اجرای طرح هادی بر 
توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی محدوده مطالعاتی تأثیر 
قابل توجهی داشته و در این زمینه موفق عمل کرده است. در 
پژوهش اعظمی و همکاران )2016( نیز تحت عنوان »ارزیابی 
میزان تحقق پذیری کاربری اراضی در اجرای طرح هادی روستایی 
)مطالعه موردی: شهرستان زنجان(« نتایج نشان داد برای اجرای 
بهینه طرح هادی و تحقق اهداف آن باید به مقوله کاربری اراضی 
روستا و اعمال سیستم نظارتی مناسب برای تحقق کاربری های 
مختلف توجه جدی مبذول گردد. جارسما1 )1997( در مقاله ای 
با عنوان رویکردهایی برای برنامه ریزی شبکه جاده روستایی بر 
اساس کاربری اراضی پایدار به تحلیل نیازهای مردم به بهسازی 
شبکه های جاده ای و پیش بینی نیازهای آینده در آن پرداخت. 
اینان و یومرال اوغلو2 )2011( در پژوهشی به بررسی مدل های 
سیستم اطالعات جغرافیایی برای مدیریت زمین روستایی در 
کشور ترکیه پرداختند. هدف آن ها تهیه راهنمای فنی قوانین 
و مقررات کاربری زمین روستایی بود و برای تحلیل داده ها از 
سه آیتم خاک و منابع زمین، برنامه ریزی کاربری زمین و طرح 

کاربردی زمین کشاورزی استفاده کردند.

یو و خیبو3 )2016( در پژوهشی تحت عنوان راه های ارتباطی 
خاص محصوالت کشاورزی در چین را موردمطالعه قرار داده و 
نتایج نشان داد که دسترسی به راه ارتباطی مناسب، زمینه تولید 
محصوالت کشاورزی را باال برده و موجب بهبود وضع اقتصادی و 
کاهش فقر می گردد. اینچام و همکاران4 )2018( در پژوهشی 
به بررسی توسعه زیرساخت در روستاهای مالزی پرداختند. نتایج 
اقتصادی- رفاه  و  پایدار  توسعه  به  برای رسیدن  که  داد  نشان 

اجتماعی روستاها،الزمه آن توسعه زیرساخت مانند توسعه راه های 
ارتباطی روستاهاست.

نجمان و رایلند5 )2015( در پژوهشی با عنوان »راه ها و تنوع 
فعالیت ها در منازل روستایی، مطالعه موردی کامرون« به این 
نتیجه رسیدند که ایجاد راه های روستایی باعث کاهش انزوای 
اقتصادی  فعالیت های  در  تنوع  افزایش  و  مناطق  این  ارتباطی 
بازارهای محلی شده  به  بهتر  خانوارهای روستایی و دسترسی 
است. ایبوک و دانیل6 )2013( در مطالعه اثر جاده ها روستایی 
بر توسعه اجتماعی و اقتصادی در اکوا ابوم نیجریه، نشان دادند 

1. Jaarsma
2. İnan, Halil and Yomralıoğlu
3. Yu ,Xiaobo 
4. Incham 
5. Najman & Raballand
6. Ibok & Daniel

که راه ها موجب بهبود انتقال کاال و خدمات از روستا به مناطق 
شهری شده است همچنین هزینه های حمل ونقل کاهش یافته 

است.

مروری بر ادبیات موضوع

یکی از مهم ترین عناصر ساختاری توسعه روستایی برای حمایت 
از فقیران روستایی و کاهش آسیب پذیری مناطق روستایی، توجه 
به ابعاد کالبدی فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و محیطی انسان 
قابلیت  ساماندهی  زمینه،  این  در  است.  روستایی  مناطق  در 
دسترسی به خدمات، حمل ونقل و ارتباطات روستایی، یکی از 
 (Firooznia et al., اهداف اساسی توسعه کالبدی روستایی است

.2012:105)

توسعه فیزیکی روستاها فرآیندی پویا و مداوم است که طی آن 
محدوده های فیزیکی روستا و فضاهای کالبدی آن از جهات افقی 
و عمودی همچنین از حیث کمی و کیفی توسعه می یابند؛ اگر این 
روندها متناسب با تأمین نیازهای زیستی و معیشتی و اجتماعی 
بنابراین  روستا باشد، روند پایداری روستا را تسریع می بخشد. 
بهبود  و  اصالح  نخست،  گام  در  روستا  فیزیکی  توسعه  الزمه 
شبکه معابر روستایی است؛ زیرا عامل هم پیوندی و ارتباطی بین 
سکونتگاه های روستایی از این طریق امکان پذیر خواهد بود. به 
عبارتی اصالح شبکه معابر و نوسازی آن ها باید به گونه ای باشد، 
ضریب دسترسی همگان به امکانات و خدمات را به آسانی فراهم 

سازد. 

با عنایت به دیدگاه ها و پژوهش های محققین در زمینه اهمیت 
ارتباطی و  خدمات زیرساختی در توسعه روستایی، توسعه راه 
معابر راه روستایی را می توان به عنوان پیش نیاز توسعه روستایی 
معابر  شبکه  و  ارتباطی  راه  زیرا  کرد.  تلقی  کالبدی  بخش  در 
روستایی، در کاهش هزینه ها، انتقال به موقع محصوالت دامی، 
زراعی و باغی به بازار، همچنین سهولت در امر رفت وآمدها و 
تحکیم روابط اجتماعی روستائیان مؤثر است. به سخنی دیگر، 
توسعه زیرساخت هایی مانند راه و شبکه معابر در روستا، نه تنها 
در تأمین نیازمندی های اقتصادی و کاهش هزینه ها مؤثر خواهد 
دروازه های  به طورکلی  و  اجتماعی  روابط  تحکیم  در  بلکه  بود 
پیشرفت را از طریق راه ارتباطی، ورود امکانات و خدمات را به 
روی روستا گشوده خواهد شد. در این راستا طرح هادی، که یک 
طرح فیزیکی - کالبدی است در سطح روستاها اجرایی می شود 
(Anabestani & Akbari, 2012:94). یکی از اهداف طرح هادی که 

در متن آن گنجانده شده است اصالح، توسعه و بهبود شبکه معابر 
روستایی است. شبکه معابر ارتباطی یکی از مهم ترین شریان های 
ارتباطی در بین سکونتگاه ها روستایی که بستر تبادالت فضایی 
روستا را بهبود می بخشد. ازاین رو به عنوان یکی از پایه های مهم 
توسعه روستایی محسوب می گردد. شبکه معابر روستایی درواقع 
نشان دهنده تعامل و ارتباط انسان با طبیعت از یک طرف و نحوه 



196

فصلنامه پژو  هش های روستایی  بهار 1399 . دوره 11. شماره 1

دسترسی به خدمات و جابه جایی کاال و محصوالت، همچنین 
تردد انسان و احشام است. با ورود ماشین و تراکتور به روستا، 
توسعه شبکه معابر ازنظر فضایی با تغییرات قابل توجهی همراه 
بوده است. یکی از مهم ترین تغییرات فضایی نحوه کاربری اراضی 
برای دسترسی ماشین به داخل فضای روستا و همچنین طراحی 
شبکه های ارتباطی در محورهای منتهی به روستا ازنظر ارتباطی 
است. هدف اصلی طرح هادی ارتقای سطح کیفی زندگی، افزایش 
امید به زندگی، جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها، بهبود 
وضعیت معابر، بهداشت محیط روستا و..... است؛ این در حالی 
است که توسعه کالبدی از اهداف اصلی اجرای طرح هادی در 
سطح روستاها است، لیکن در ابعاد فضایی نباید به  تنهایی از 
طرح هادی و اجرای آن بدون در نظر گرفتن سایر پارامترها انتظار 

.(Shams al-Dini & Shakur, 2015:102) توفیق همه جانبه داشت

با توجه به پیشرفت دانش فنی و استفاده روزافزون از وسایل 
نقلیه و ماشین آالت کشاورزی، امکان گسترش زیرساخت های 
 (Sharafi & Mehdi ارتباطی به ویژه حمل ونقل را ضروری می دانند
(Dokht, 2015: 1. یکی از عوامل کاهش جمعیت سکونتگاه های 

روستایی کشور، فقدان امکانات و پروژه های زیرساختی و عمران 
پیش قدم  زمینه  این  در  کشورها  برخی  است.  بوده  روستایی 
شده اند مانند کشورهای آسیای شرقی، توسعه روستایی را در 
توسعه زیرساخت دنبال کرده اند. دولت هند یک برنامه ای برای 
توسعه شبکه های ارتباطی در مناطق روستایی طی 2009-2005 
به تصویب رساند این کار با هدف توسعه روستاهای باالی ده هزار 
نفر به شبکه سراسری هند متصل گردند، انجام گرفت. درمجموع 
طی این مدت 66802 هزار کیلومتر راه ارتباطی احداث گردید 
 (Government of India Planning Commission Ministry of Rural

.Development, 2006)

امروزه کشور چین به عنوان رهبر جهانی گسترش و نوسازی 
 (Mahdiun et al., می شود  شناخته  روستایی  معابر  شبکه 
استفاده و  تنوع  (2016:106. شبکه معابر روستایی نشان دهنده 

وضعیت ترافیک و میزان دسترسی مردم به خدمات و فعالیت های 
روزمره خود است (Harrison, 1999: 19). این معابر، تعدیل کننده 
 (Dalin & Laping, است  جوامع  آسایش  ضریب  و  ساختار  فرم، 
(2012. دالین و لپینگ7 )2012( در تجزیه وتحلیل آسیب پذیری 

شبکه معابر، روشی برای ارزیابی آسیب پذیری شبکه معابر معرفی 
کردند. نتایج نشان داد که با برخی پیشنهادات مانند قوانین و 
مقررات می توان برای اضافه کردن یا بازسازی معابر و مکان یابی 
دوباره سایت های مراکز نجات، از آن ها استفاده کرد. در تصویر 

شماره 1، مدل مفهومی پژوهش نشان داده شده است.

روش شناسی تحقیق

تحقیق ازنظر هدف کاربردی؛ ازنظر روش توصیفی - تحلیلی 

7. Dalin & Laping

و نوع پژوهش ماهیت اکتشافی و تفسیری دارد. برای گردآوری 
جنبه های  بررسی  به  آن  در  که  کتابخانه ای  روش  از  اطالعات 
طبیعی باالخص در زمینه توپوگرافی )ناهمواری، جنس زمین، 
در  است.  گرفته  قرار  موردبررسی  زمین(  و شیب  ارتفاع  عامل 
مطالعات میدانی به صورت نمونه گیری تصادفی 9 روستا که طرح 
هادی در آن ها اجرا شده در شهرستان پاوه )تصویر شماره 2(، 
انتخاب و تعداد 83 شبکه معابر موردمطالعه قرار گرفتند. برای 
انطباق توسعه شبکه معابر با نیازمندی های روستائیان، 16 گویه 
در قالب یک پرسشنامه 5 گزینه ای در طیف لیکرت موردمطالعه 
قرار گرفته است. جامعه آماری شامل 1053 خانوار در 9 روستا 
و 38  پاوه  شهرستان  روستاهای  کل  درصد  معادل حدود 20 
درصد کل روستاهایی که طرح هادی در آن ها اجرایی شده است. 
نحوه انتخاب روستا با توجه به اینکه شهرستان پاوه دارای سه 
شهر است از هریک سه روستا انتخاب شده اند. درمجموع 281 
خانوار بر اساس کوکران انتخاب و پرسشنامه میان خانوار توزیع 
گردید. جدول شماره 1 مراجعه گردد. برای اطمینان از طراحی 
پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده و ضریب پایایی 0/8 
به دست آمده است. روایی پرسشنامه نیز بر اساس دیدگاه های 
کارشناسان مرتبط با روستا مورد تائید قرار گرفته است. داده ها با 
استفاده از آمار توصیفی در آن فراوانی و درصد پاسخ گویان ازنظر 
سنی، شغل و سطح سواد موردبررسی و در بخش آمار استنباطی 
)تحلیلی( از روش انحراف معیار برای معناداری از آزمون کروسکال 
والیس و روش نونالی )این روش با طراحی طیف چهارتایی به بیان 
میزان مطلوبیت نمره های ارزشیابی شده توسط پرسشنامه پنج 
ارزشی طیف لیکرت می پردازد (Rezvani et al., 2012:50) )جدول 

شماره 2(. 
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. مدل مفهومی پژوهش. منبع: یافته های پژوهشی، 1398

جدول 1. روستاهای انتخابی شهرستان پاوه برحسب تعداد خانوار و جمعیت.

جمعیتخانوارروستا
48184شرکان
190750نسمه
71246بندره
237796داریان
48175نجار
65356ورا

171571هجیج
196665ساتیاری

116365تین
10533570جمع کل

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: مرکز آمار ایران:1395                                                                                                     

جدول 2. طیف نونالی.

1-1/992-2/993-3/994-5

مطلوب/ زیادنسبتاً مطلوب/نسبتاً زیادنسبتاً نامطلوب/نسبتاً کمنامطلوب/کم
فصلنامه پژوهش های روستایی                                                                                                         Rezvani et al., 2012 :منبع

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 2. پراکندگی روستاهای مورد مطالعه در شهرستان پاوه. 
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یافته ها

یافته های توصیفی

سنی،  ازنظر  موردپژوهش  نمونه  پرسشگر  افراد  ویژگی های 
جنسی، سطح سواد و نوع اشتغال به شرح ذیل است. 79 درصد 
سنی  ازنظر  و  داده  تشکیل  زنان  درصد   21 مرد،  پاسخ گویان 
تا 60 سالگی که 56/5 درصد آن ها  از سنین 15  پاسخ گویان 
زیر دیپلم، 24/5 درصد دیپلم، 8 درصد فوق دیپلم و 11 درصد 
اشتغال 40 درصد کشاورز، 12 درصد  ازنظر  بوده اند.  لیسانس 
بیکار، 28 درصد دارای فعالیت و مشاغل خدماتی و حدود 19 
درصد کارمند بوده اند. تصویر شماره 3 وضعیت افراد ازنظر جنس، 

سن، شغل و سواد رانشان می دهد.

وضعیت شبکه معابر

بررسی های میدانی از روستاهایی که طرح هادی در آن ها اجرا 
شده نشان می دهد شیب شبکه معابر روستایی به دلیل ناهمواری 
زیاد زمین، از 20 درصد شروع و تا 45 درصد تغییر می کند. نتایج 
برداشت های میدانی از شیب زمین در جدول شماره 4 نشان داده 
شده است. از 83 شبکه معابر روستایی موردبررسی، تعداد 73 
شبکه معابر دارای شیب باالی 30 درصد ، 17 شبکه معابر دارای 
شیب بین 20-90 درصد بوده و 2 شبکه معابر کمتر از 20 درصد 
شیب داشته اند. ازنظر شکلی بافت معابر روستاهای موردمطالعه 
از  داده شده،  نشان   5 و   4 تصاویر شماره  همان طوری که در 
83 شبکه معابر نشان داد، 28 شبکه معابر به دلیل شیب زیاد 
شطرنجی )پیچ درپیچ(، 35 شبکه معابر به صورت مستقیم توأم با 
یک تا دو پیچ بوده و 12 شبکه معابر به صورت موازی در عرض 
سکونتگاه های روستایی و تعداد 8 شبکه معابر به صورت مسقف 
یا داالنی بوده اند. در شبکه معابر مسقف8 نه تنها شیب زمین کم، 
بلکه طول و عرض آن نیز بین 1/5-2 متراست. محاسبات میدانی 
نشان داد شیب کوچه های مسقف بین 10-15 درصد است. هدف 

8. در ادبیات محلی »هورامی« شبکه معابر مسقف را داالن گویند.

از ایجاد چنین فضایی کوتاه کردن فاصله و سهولت جابه جایی 
انسان، احشام و کاال و خدمات است. وجود این نوع شبکه معابر 
صرفاً به دلیل کمبود فضا و استفاده بهینه از جابه جایی بوده است. 
اما شبکه معابر باز به اشکال مختلف دیده می شوند؛ در برخی 
از آن ها صرفاً انسان تردد می کند، در برخی دیگر از شبکه عابر 
اگر شکل زمین افقی و به عبارتی شیب اجازه دهد هم انسان 
و چارپایان در آن تردد می کنند. مشروط بر اینکه شبکه معابر 
به گونه ای طراحی شده باشند که ارتفاع پله ها نسبت به یکدیگر 

کم و عرض آن ها مناسب بین 15-20 سانتی متر باشد.

هادی،  طرح  اجرای  از  بعد  کارکردی،  و  ساختاری  ازنظر 
مطالعات میدانی نشان داد که عرض معبرها به دو صورت است: 
اول معبرهای اصلی که پله های آن عریض بوده و تا حدود 50 
سانتی متر هستند که مختص عبور و مرور احشام و دام هستند. 
البته اگر شرایط زمین هم اجازه دهد تا 60 سانتی متر افزایش 
داده می شود. اما معبرهای فرعی که غالباً انسان رو هستند، عرض 
پله ها به30 سانتی متر می رسد. ارتفاع پله ها معموالً بین 20-13 
سانتی متر است. نکته مهم اینکه در طرح هادی بنا به دالیل مالی و 
اعتباری، کل فضای معابر روستا تحت پوشش نوسازی و بازسازی 
قرار نمی گیرد. ازاین رو شبکه معابر روستایی دارای دو بافت متمایز 
قدیم و جدید هستند. مطالعات میدانی از بافت قدیم و جدید معابر 
فرعی نشان می دهد، متوسط عرض شبکه معابر بین 1/5-2 است. 
در برخی روستاهای موردمطالعه که طرح هادی اجرا شده مانند 
روستای داریان و شرکان، شبکه معابر ازنظر فیزیکی و کالبدی 
قابل اصالح نیستند؛ زیرا بافت به هم تنیده سکونتگاه های روستا و 
مساحت کم آن ها، اجازه تغییرات را نداده است. در صورت اصالح 
باید تعداد زیادی از مساکن روستایی تخریب شود که مستلزم 
هزینه های مادی زیادی بوده، ازاین رو شبکه معابر به همان صورت 
غالب  بنابراین  می گردند.  بازسازی  مصالح جدید  با  اما  قدیمی 
روستاهای موردمطالعه دارای یک معبر اصلی آن هم غالباً تا نیمه 
راه، ماشین رو ادامه آن مالرو است. جدول شماره 3 وضعیت شبکه 
معابر اصلی و فرعی بر اساس استانداردهای بنیاد مسکن و وضع 

موجود روستاهای مناطق کوهستانی را نشان می دهد.

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 3. وضعیت پاسخ گویان از نظر سن،جنس، تحصیالت و اشتغال. منبع: یافته های پژوهش، 1398
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جدول 3. ضوابط و استانداردهای کمی شبکه معابر روستایی.

روشناییارتفاع پلهعرض پیاده روعرض معابرشیبشبکه معابر

242/5184/3-713شبکه معابر اصلی )1(
1/5182/2-162-814شبکه معابر اصلی )2(
5/25182/2-61/1-74شبکه معابر اصلی )3(
1/51/25182/2-121/8شبکه معابر اصلی )4(

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: پژوهش بنیاد مسکن انقالب اسالمی، سال1396                                                                               

جدول 4. شیب برحسب درصد و عرض شبکه معابر روستایی در جامعه نمونه.

شیب روستا
معابر25-

شیب معابر
25-30

شیب معابر
+30

تعداد معابر 
اصلی 1

تعداد معابر 
اصلی 2

تعداد معابر 
اصلی 3 و 4

متوسط عرض 
معابر

2101381/5-داریان
21112101/5-هجیج
181261/5-شرکان
1382351/5بندره

2/5-3101392-ساتیاری
2/5-492562-تین
2/5-14102482نسمه
161151/5-نجار
1221241/5ورا

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های پژوهش، 1398                                                                                                  

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 4. اشکال شبکه ارتباطی در روستاهای پلکانی. منبع: یافته های پژوهشی، 1398

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 5. انواع شبکه های معابر روستایی در ارتباط با موقعیت زمین- سال، 1398. منبع: یافته های پژوهشی، 1398
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داده  نشان   6 شماره  تصویر  ارتفاعی که در  نقشه  اساس  بر 
شده و شیب زمین، مشخص می گردد که تیپ سکونتگاه های 
نواحی کوهستانی شهرستان پاوه از نوع دره ای است. بدین معنا 
که توسعه مکانی - فضایی سکونتگاه ها از قعر دره ها به سمت 
ازنظر شکلی به صورت  ارتفاعات به صورت عموی کشیده شده، 

وی)V( هستند. 

یافته های استنباطی

برای سنجش سطح انطباق توسعه شبکه معابر با نیازمندی های 
طریق  از  از16گویه  در  هادی  طرح  اجرای  در  روستا  مردم 
پرسش نامه توسط مردم محلی تکمیل شده است. برای بیان رابطه 
معناداری و سنجش داده ها از آزمون ناپارامتریک کای اسکوئر 
استفاده شده است. آزمون کای اسکوئر یک آزمون معتبر آماری 
است که به وسیله آن می توان پی برد که آیا رابطه سیستماتیک 
بین دو متغیر وجود دارد یا خیر؟ بر اساس محاسبات انجام گرفته 
از 16 گویه، میزان خطا کمتر از 0/05 به دست آمده که در این 
صورت فرض صفر که بر عدم وجود رابطه بین دو بخش کالبدی و 
اصول طراحی استانداردسازی تأکید می کرد؛ رد می شود و درواقع 
به احتمال بیش از 95 درصد تأثیر شبکه معابر روستایی با دو 

عامل موردمطالعه رابطه معنادار وجود دارد )جدول شماره 5(.

نشان  اسکوئر  کای  آزمون  اساس  بر  پرسشنامه  یافته های 
میانگین  باالی  گویه  موردمطالعه 13  گویه  از 16  که  می دهد 
3/21 امتیاز داشته اند. میانگین گویه ها برابر با 3 بوده که در کل 
سطح رضایتمندی مردم روستا ازنظر بهبود وضعیت شبکه های 
معابر روستایی ناشی از اجرای طرح هادی به همراه داشته، از 
بعد اقتصادی موجب سهولت جابجایی کاال و خدمات گردیده و 
از جنبه اجتماعی موجب گسترش سطح روابط و مراودات مردم 
روستاها گردیده است. از جنبه زیستی موجب باال رفتن سطح 
بهداشت، تمیز نگه داشتن کوچه ها و معابر، به تبع بهداشت معابر، 
و  ازنظر نحوه جابه جایی  را هدفمند می گردد.  زباله  روش دفع 
تعیین مسیر حرکت دام ها، آسان تر و جابه جایی دام ها راحت تر 

انجام می گیرد. 

روستاهای  در  کالبدی  تحوالت  میزان  بررسی  به منظور 
موردمطالعه از روش فاصله از انحراف استاندارد از میانگین استفاده 
شده است. با توجه به فراوانی و درصدهای حاصل شده در هر طبقه 
مشخص گردید که شبکه معابر در برخی گویه ها مانند انطباق 
کیفیت مصالح با معماری و بافت کالبدی، رضایت از تعداد پله های 
عمودی، رعایت سالمتی و تندرستی روستائیان از معابر، کمتر از 
حد میانگین بوده است. بااین وجود 56 درصد از پاسخ گویان از 
شبکه معابر روستاها که ناشی از اجرای طرح هادی بوده احساس 
رضایت می کنند. نتایج بررسی تفاوت گویه های شبکه معابر در 
بخش کالبدی بر اساس آزمون کروسکال والیس نشان داد که در 
تمام گویه ها تا سطح اطمینان 99 درصد تفاوت معناداری بین 
روستاهای موردمطالعه وجود دارد. این بدان معناست که گویه ها 

اثرات یکسانی در شاخص کالبدی موردمطالعه نداشته است.

یافته های میدانی نشان داد نوع سنگ به  کار  رفته در پله های 
معابر از نوع سنگ سفید که جنس آن آهکی است )تصویر شماره 
از ضریب  دما  فیزیکی  تغییرات  برابر  در  نوع سنگ ها  این   ،)7
در  نوع سنگ ها  این  عمر  برخوردارند. طول  باالیی  شکنندگی 
به کارگیری شبکه معابر در مناطق پلکانی به دلیل تخریب باالی 
آن، مطلوب نیستند. یکی دیگر از عوامل شکنندگی سنگ ها، 
جمع آوری آب ناشی از نزوالت جوی مانند برف و باران در سطح 
معابر )پله ها( راکد باقی مانده و در فصل سرما نه تنها مشکل تردد 

ایجاد می کند، بلکه تغییرات دما موجب تخریب معابر می گردد. 

کل  از  درصد   66 حدود   ،6 شماره  جدول  نتایج  اساس  بر 
پاسخ گویان در بعد کالبدی اظهار رضایت داشته اند. 12 درصد 
سطح رضایتمندی متوسط و 21 درصد از اهالی روستاها نسبت 
به توسعه شبکه معابر اظهار نارضایتی داشته اند. نتایج حاصله 
از سطح رضایتمندی بر اساس روش میانگین برابر با 3/12، در 
تطبیق با روش نونالی بر اساس جدول شماره 7 نشان می دهد، 

تأثیرات مثبت بوده است.

google earth, 2019 :فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 6. موقعیت اکولوژیک روستاهای نمونه. منبع



201

 بهار 1399 . دوره 11. شماره 1فصلنامه پژو  هش های روستایی

جدول 5. اولویت بندی گویه ها در بخش کالبدی شبکه معابر روستایی از دید پاسخ گویان.

گویه های ارتباطی
میانگین

SDمیانگین
کروسکاوالیس

به
رت خیلی 

خیلی زیادمتوسطکمکم
ی زیاد

کا
وئر

سک
سطح ا

معناداری
6181342210/7733/33/810/0012وضعیت شبکه معابر کنار خیابان در روستا

242844130/6113/693/720/003بهبود وضعیت حمل ونقل روستا
10112035240/8013/761/200/001سهولت ترد و رفت وآمد 

9112538180/7713/012/540/0012سهولت دسترسی به خدمات وسایط نقلیه، آموزشی و..
581730400/1983/7142/20/002باال رفتن سطح همکاری خانوار روستایی
5141927350/043/333/210/0011انطباق شبکه معابر )با معماری روستا(

انطباق الگوی شبکه معابر با نیازهای اجتماعی-
9113025260/8213/354/130/007اقتصادی 

1082624320/6993/062/550/0010ارتباط درجه اهمیت شبکه معابر با کاربری های اطراف
7151131360/6533/383/820/004سهولت تردد چارپایان و دام کوچک در معابر اصلی

2127329111/202/709/320/0013کیفیت مصالح ازنظر بادوامی 
11915303510/513/3428/368کاهش سطح تخریب بافت مسکونی

293325581/232/628/450/0014رضایت روستائیان از معابر
7141231360/6533/373/820/005توجه به روشنایی شبکه معابر

8151827330/7453/333/190/0010وضعیت پوشش معابر )اصلی و فرعی(
10162329130/8522/552/160/0015رضایت از تعداد پله های عمودی  

سهولت انتقال زباله های روستایی )تعیین جایگاه 
10102826270/853/364/130/006مشخص برای جمع آوری زباله در کوچه ها( 

3/21195.3کالبدی
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های پژوهش، 1398                                                                                                  

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 7. نوع مصالح بکار رفته و شکل تخریب آن. منبع: یافته های پژوهش، 1398

جدول 6. دیدگاه پاسخ گویان در ارتباط با تأثیرات کالبدی توسعه شبکه معابر بعد از اجرای طرح هادی.

کالبدی
درصدفراوانی

25330عالی
21636خوب

18312متوسط
18921ضعیف
840100کل

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های پژوهش، 1398                                                                                                  
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اما بررسی ها نشان می دهد بیشترین تعداد 12 گویه مثبت و 3 
گویه منفی رعایت سلسله مراتب در شبکه معابر، استفاده بهینه و 
مناسب از پل و احداث سرپوش کانال ها را در پی داشته است. در 
بخش ارتباطی از چهار گویه موردمطالعه و دو گویه بهبود وضعیت 
خیابان اصلی و بهبود وضعیت حمل ونقل درون و برون روستا 

رضایتمندی را به دنبال داشته است. 

بحث و نتیجه گیری

امروزه روستاها از خصیصه پویایي و تغییر دائمی ازنظر کمی 
و کیفی برخوردارند. پویایي روستاها در ابعاد مختلف اجتماعي، 
اقتصادي، کالبدي )کاربری اراضی( و فضایي قابل بررسی و مالحظه 
است. بافت کالبدي روستاها عالوه بر دخالت مستقیم افراد جامعه 
این  تأثیرگذاري  تأثیر می پذیرند. شدت  نیز  از عوامل محیطي 
عوامل گاه به واسطه توانایی های انساني کاهش می یابد ولي همواره 
تأثیرات خود را بر شکل بندی کالبد و سازمان فضایي روستا حفظ 
از اجزای کالبدی در طرح  به عنوان یکی  می کند. شبکه معابر 
هادی و پیونددهنده بافت فضایی سکونتگاهی تلقی می گردد. به 
عبارتی طرح هادی روستایی در پی به نظم بخشیدن فضای روستا 
به منظور بهبود شبکه ها و رفع موانع تردد ساکنان روستاها است. 
بنابراین یکی از بخش های مهم در اجرای طرح هادی، تعریض 
و احداث معابر روستاهاست، زیرا شبکه معابر تأثیر بسزایی در 
توسعه کالبدی- فضایی سکونتگاه ها دارند، به شرطی که از آن ها 
بهینه و مطلوب استفاده شود. اصالح و طراحی شبکه معابر و 
مسیر پیاده روها در واحد همسایگی بر زندگی ساکنان تأثیر بسیار 
دارد. افزون بر آن، سبب ایجاد فضای دوستانه شده و برنامه های 
بهداشتی در زمینه های جمع آوری زباله، دفع آب های سطحی 
 .(Cherry, 2006:2018) می کند  کارامد  را  منازل  پسماندهای  و 
همان طور بیان گردید نقش شبکه معابر پیونددهنده شبکه ها 
روستا به یکدیگر است. چنانچه طراحی و نوسازی این شبکه معابر 
پایداری را در روستا حفظ  اصولی و فنی ساخته شوند نه تنها 
می کند بلکه بستر توسعه سایر بخش ها مانند بهداشت و درمان، 
موردتوجه  امروزه  که  بوم گردی  و  و حتی گردشگری  آموزشی 
شهروندان و حتی برخی دیگر از ساکنین روستا موردتوجه قرار 
گرفته اند. روستاهای نقاط کوهستانی بنا به چشم اندازهای متنوع 
اکولوژیکی و زیستی که دارند، موردتوجه گردشگران است؛ بستر 
ورود همان گردشگران از طریق شبکه معابر صورت می گیرد. نظم 
فضایی در شبکه معابر، سهولت دسترسی ها را برای گردشگران 

آسان می کند.

استاندارهای  انطباق  میزان  بررسی  هدف  با  حاضر  پژوهش 
تعریض و اصالح معابر با نیازهای روستائیان در شهرستان پاوه 
انجام گرفته است. در این پژوهش سه مؤلفه اساسی در تعیین 
معابر از قبیل درصد شیب، اشکال شبکه معابر و عامل ارتفاع 
معابر موردبررسی قرار گرفت. نتایج برداشت های میدانی از شیب 
زمین مشخص گردید، از 83 شبکه معابر روستایی، تعداد 73 
شبکه معابر دارای شیب باالی30 درصد، 17 شبکه معابر دارای 
شیب بین 20-29 درصد بوده و 2 شبکه معابر کمتر از 20 درصد 
شیب داشته اند. ازنظر شکلی بافت معابر روستاهای موردمطالعه 
از 83 شبکه معابر نشان داد، 28 شبکه معابر به دلیل شیب زیاد 
شطرنجی )پیچ درپیچ(، 35 شبکه معابر به صورت مستقیم توأم با 
یک تا دو پیچ بوده و 12 شبکه معابر به صورت موازی در عرض 
سکونتگاه های روستایی و تعداد 8 شبکه معابر به صورت مسقف 
زمین  شیب  نه تنها  مسقف  معابر  شبکه  در  بوده اند.  داالنی  یا 
کم بلکه طول و عرض آن نیز بین 1/5-2 متراست. محاسبات 
میدانی نشان داد شیب کوچه های مسقف بین 10-15 درصد 
است. بر اساس نظرسنجی از مردم محلی بیش از 66 درصد از 
مردم روستاها ساخت معابر را منطبق با نیازهای روستا تشخیص 
داده اند. مهم ترین مؤلفه های رضایتمندی عبارت اند: سهولت تردد 
انسان و دام در معابر اصلی، سنگ فرش کردن و  ماشین آالت، 
آسفالت کردن بخشی از راه روستا، دوم توجه به عمران روستا، باال 
رفتن حس مسئولیت پذیری خانوارها در نظافت و پاکیزگی معابر 
ازنظر فضوالت دامی، جمع آوری زباله ها. همه این ها نقاط قوت 
توسعه شبکه معابر تلقی و کم توجهی به مسائلی همچون استفاده 
کمتر از مصالح بادوام، کم توجهی به نکات ایمنی و سالمتی در 
بعد حرکتی در ارتفاع پله ها، طوالنی بودن آن ها و عدم پوشش کل 
معابر درجه 2 و 3 روستا ازجمله نقاط ضعف در عملیات اجرایی 
طرح هادی در روستاهای نواحی کوهستانی پاوه برآورد گردیده 
است. نتایج پژوهش با مطالعات مهدیون و همکاران )2016(،  
 ،)2017( همکاران  و  ریاحی   ،)2012( اکبری  و  عنابستانی 
سجاسی  و   )2016( جشنی  معصومی  و  لفمجانی  اصغری 

قیداری )2014( همخوانی دارد.

با توجه به مطالعات تجربی و نقاط ضعف و قوت شبکه معابر 
از دید مردم محلی روستاهای شهرستان پاوه، موارد زیر به عنوان 

نکات پیشنهاد ارائه می گردد:

 - در تهیه طرح هادی، استفاده از رهنمودهای سایر نهادهای 
مرتبط با روستا الزامی است.

جدول 7. تأثیر اجرای توسعه شبکه معابر در طرح هادی بر تحوالت کالبدی- فضایی روستاهای موردمطالعه.

5-3/994-2/993-1/992-1میانگین رتبه ایابعاد

-*--3/12کالبدی
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های پژوهش، 1398                                                                                                  
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- به منظور حفظ سالمتی و تندرستی ساکنین روستا، پیشنهاد 
می گردد ارتفاع پله ها حداکثر 18 سانتی متر باشد.

- به رواناب ها با توجه به فصول بارشی، به منظور هدایت آب 
و پیشگیری از تخریب معابر و دیوار سکونتگاه ها توجه ویژه ای 

صورت گیرد.

- از بتن آرمه به دلیل بادوامی به جای سنگ های آهکی در معابر 
اصلی و فرعی استفاده شود.

- استفاده از دانش بومی در ساخت معابر، باالخص در مناطقی 
که شیب کم است، موردتوجه باشد.

 - در ساخت معابر تردد احشام، دام و طیور نیز باید مدنظر 
قرار گیرد.

تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نویسنده مسئول، مقاله حامی مالی نداشته است.
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