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 چکیده
در ابتدا باید اشاره نمود که یک روستا تکامل و توسعه ی خود را طی دو فرآیند مبتنی بر حرکت طبیعی و 

در شکل نخست روستاها بر اساس تعامل بین عوامل  ارگانیک و برنامه ریزی از پیش اندیشیده شده دنبال می کند

طبیعی و انسان شکل می گیرد و تکامل می یابد.در مقابل حرکت تکاملی روستاها بر اساس برنامه ریزی اقتدارگرایانه 

دارای تفاوت های اساسی با الگوی تکامل طبیعی است در الگو مبتنی بر برنامه ریزی توسعه روستاها مبتنی بر 

یازها رعایت کمیات مطلوب فضایی برای تامین نیازها جامع نگری شرایط و نیازها و نگرش آینده ی شناخت ن

روستاها انجام می شود مهم ترین تفاوت دو الگوی توسعه روستاها در استفاده از کمیات مطلوب فضایی است که 

هری است که معموال در نقطه ی عمدتا نتیجه تالش برنامه ریزانه شهری برای هدایت منطقی و مطلوب توسعه ی ش

مقابل خواست و تمایل اجتماعی روستاییان و هویت و شرایط مطلوب زیست محیطی روستاها قرار می گیرد و این 

کنار باال بردن سطح رفاه عمومی حفظ محیط ن ابعاد توسعه پایدار روستایی در در حالی است که یکی از مهم تری

ی و هویت روستایی است ما در پروژه سعی بر ارائه ی طرحی جهت ساماندهی زیست طبیعی چشم انداز و بافت بوم

 بافت ارزشمند روستای جرجافک داریم به طوریکه ارزشهای آن را حفظ و توسعه ی پایدار را در آن تضمین نماییم.
 

ساماندهی, اقتصادی ,روستا,پایدار ,توسعه  :واژه های کلیدی  

 

 مقدمه
های رسمی و غیررسمی نیسـت  مفهومی انتزاعی و اصطالحی برای لقلقة زبان و سخنرانی (توسعه پایدار)

 شناختی، اقتصادی، سیاسی و مانند این شـناختی، جامعه بلکـه گذشـته از پشـتوانههـای فلسـفی و نظـری، انسـان

ایـی مسـئوالن دولتـی هـای معین و شفاف برای درک عمـوم و پیگیـری اجر ها، دارای راهکارهای علمی و شاخص

هـای عمیـق در بسیاری از  های توسعة ملی است. با این همه، با وجود دگرگـونی و غیردولتـی در چارچوب برنامه

محیطی کشـور در چنـد دهـة اخیـر، هنوز بسیاری از عوامل مؤثر برخاسته  نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و زیست

ویژه در مناطق روستایی کشورمان وجود ندارد و  اری از مناطق شهری و بهاز شاخصهای شفاف توسعة پایدار در بسی

توان گفـت کـه تـاکنون  های منسجم فراهم نخواهد شد. از اینرو، می ریزی زمینة ایجاد آنها نیـز بدون برنامه

 راهکارهای اجرایی توسعة پایدار مورد غفلت جدی قرار گرفته است. 
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 اهداف تحقیق
 روستای جرجافکشناخت هویت -١

 شناخت عوامل موثر در توسعه ی پایدار روستاها-٢

ارائه طرح ساماندهی بافت ارزشمند روستای جرجافک در جهت توسعه ی پایدار آن-۳  

 

 پرسش های تحقیق
ر در روستاها شامل چه مواردی استعوامل موثر در توسعه پایدا-١  

چه مواردی می باشد؟ شاملعوامل موثر در ساماندهی بافت ارزشمند روستایی -٢  

 

 فرضیه های تحقیق
می  با بهبود وضعیت خدمات رفاهی زیر ساختی و روساختی و توضیع عادالنه آن در جهت بهره مندی عموم-١

 توان موجب توسعه پایدار در روستا شد.

حفاظت و مرمت بافت و کالبد روستا و همچنین ساماندهی هسته کهن و واجد ارزش می توان موجب -٢

 توسعه پایدار در روستا گشت.

و  هدایت توسعه کالبدی روستا به صورت هماهنگ با محیط موجود همراه با فراهم نمودن ضمینه توسعه-۳

عمران کالبدی روستا با توجه به شرایط و امکانات و محدودیت های موجود به صورت هماهنگ با محیط موجود 

 توسعه پایدار آن را موجب می شود.

 

 روش تحقیق
:روش تحقیق١جدول   

 ابزار تحقیق
 

 مولفه ی مورد بررسی روش تحقیق

اقلیمی ،طبیعی و محیط  ویژگی های کتابخانه ای منابع آماری

 زیست 

 اشتغال روستا کتابخانه ای و میدانی عکاسی-منابع آماری و مشاهده

 خود کفایی میدانی عکاسی-مشاهده

 منابع انسانی میدانی مصاحبه

 عدالت اجتماعی میدانی عکاسی-مشاهده

 توانمند سازی میدانی مصاحبه با ساکنین

 منبع: نگارنده
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 مبانی نظری
میالدی  07معنی لغوی توسعه پایدار می باشد. توسعه پایدار برای اولین بار در اواسط دهه توسعه پایدار:-١

گسترده ای مورد بحث قرار گرفت تا توسط باربارا مطرح شد.این مفهوم کلی با استراتژی حفاظت جهانی به صورت 

محافظت از منابع محیط زیست را در راستای ایفای نقش ارتقای رفاه انسانی به نحو مطلوب مدیریت نماید 

یکپارچگی انسان و محیط از سده های دور مورد توجه بوده است و در پایان سده نوزدهم میالدی ارنست هیگل 

گونه آموزه ها ومباحث ببخشد از این رو میتوان ادعا نمود که بحث های کوشید تا صورتی مدرن و علمی به این 

پایداری در روندهای توسعه یا توسعه پایدار ریشه در مطالعات زیست شناسان و محیط شناسان دارد و سپس از آن 

 طریق به مقوالت اقتصادی و اجتماعی و کالبدی تزریق شده است.

که ارتقاع همه جانبه حیات روستایی را از طریق زمینه سازی و  فرایندی استتوسعه پایدار روستایی:-٢

ترغیب فعالیت های همساز با قابلیت ها و تنگناهای میحطی )به مفهوم عام آن(مورد تاکیید قرار می دهد در همین 

ل رابطه مهم ترین هدف توسعه پایدار روستایی عبارت خواهد بود از قابل زیست کردن عرصه های زندگی برای نس

های فعلی و آینده با تاکید خواست و بهبود وتوسعه مداوم روابط انسانی میحطی. اگر چنین برداشتی را بپذیریم 

آنگاه نباید و نمی توان توسعه روستایی را در افزایشهای کمی درآمد تولید و یا برخورداری ازواحدهای خدماتی 

ن ساختار و روابط محیطی اکولوژیک ساختار وروابط خالصه نمود توسعه پایدار روستایی جنبه های گوناگونی چو

کالبدی فضایی ساختار و روابط اجتماعی و فرهنگی ساختار و روابط اقتصادی را شامل می شود. ولی زمینه سازی 

های ساختاری نظیر سیاست گذاری ها برنامه ریزی ها تخصیص اعتبارات و مانند آن می تواند به کارکرد صحیح این 

 انجامد.فرآیند بی 

باید بین دو مفهوم رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی تمایز قائل شدرشد اقتصادی توسعه اقتصادی:-٣

مفهومی کمی است در حالی که توسعه اقتصادی مفهومی کیفی است رشد اقتصادی به تعبیرساده عبارت است از 

در سطح کالن افزایش تولید ناخالص افزایش تولید کشوردر یک سال خواست در مقایسه با مقدار آن درسال پایه 

جی ان پی(یا تولید ناخالص داخلی )جی دی پی(در سال مورد نیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه رشد ملی )

اقتصادی محسوب می شود که باید برای دستیابی به نمود رشد واقعی واصطحالک تجهیزات وکاالهای سرمایه ای را 

قتصادی عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیت های تولیدی اعم از ظرفیت های نیز از آن کسر نمود توسعه ا

فیزیکی انسانی و اجتماعی در توسعه اقتصادی رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن نهادهای اجتماعی 

مستمر و پویا افزایش  نیز متحول خواهند شد نگرش ها تغیر خواهد کرد توان بهره برداری از منابع موجود به صورت

 یافته و هرروز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد.

با شناسایی توسعه کالبدی روستا از طریق حفاظت و احیای ارزش های فرهنگی و ساماندهی روستایی:-4 

 تاریخی به شیوه ای مناسب و بهینه پیگیری می شود.

 

 نظریه پردازان توسعه روستایی

 

 مرتبط با امر توسعه روستایینظریه پردازان : ٢جدول 

نظریه  تعریف اهداف

 پرداز

تامین نیازهای نسل های آتی اولین بخش تعریف در 

 ارتباط با اهداف سنتی اجتماعی اقتصادی توسعه است

توسعه پایدار از جامعه انسانی دارای ابعاد زیست محیطی مادی 

 اکولوژیک اجتماعی اقتصادی فرهنگی سیاسی و روانشناختی است

 باسل
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کاهش کمبود موادغذایی در کشور ومشکالت 

کشاورزی گردد.و دومی به منظور بهبود نباتات خاص به 

ویژه گسترش انواع بزرهای اصالح شده ی گندم و برنج و 

 تولید زیاد آنان است

رویکرد اقتصادی در توسعه روستایی دارای دو معنای نسبتا متفاوت 

 کشاورزی است است یکی به معنی دگرگونی کمی در بخش

 عزیزپور

توجه به عدالت اجتماعی نابرابری های اجتماعی را از 

نظر فرهنگی و اقتصادی افزایش منابع انسانی و توانمند 

 سازی جامعه
 

 فرهنگی و اجتماعی –توسعه پایدار فرایند اصالح و بهبود اقتصادی 

 که طریقی به باشد اجتماعی عدالت با همراه و فناوری بر مبتنی که است

 نکند تخریب را طبیعی منابع و آلوده را اکوسیستم

لمن و 

 کاکس

احترام به انسان ، طبیعت و محیط زیست اقتصاد و 

مناسبت های اجتماعی مسئله جمعیت ، شیوه استفاده از 

 منابع طبیعی

نامید مهمترین نیت در این « توسعه بوم شناسانه» توسعه پایدار را

توسعه بود که برای محیط زیست جهانی زیان نامگذاری طرح الگویی برای 

 آور نباشد.

 استرانگ

استفاده پایدار از منابع تجدید شونده جذب ظرفیت 

 های محلی و پاسخگویی به نیازهای بشر

توسعه پایداررا به حداقل رساندن مصرف منابع تجدید ناشدنی »وی

 می داند

 چوگول

 –توسعه پایدار عبارتست از دگرگونی اساسی در شیوه ی تفکر  دگرگونی ذهنی بنیادی

شیوه ای که مابه دیگر انسان ها نگاه می  نیز و مصرف – تولید – زندگی

 کنیم

دولین و 

 یاپ

دگرگونی هایی که در اندیشه و عمل پیرامون 

سرفصل توسعه در مفهوم توسعه پایدار الجرم باید جریان 

 موفقیت و ها شکست –مسیر پیموده شده  -مستمر نقدها

 مورد هم کنار در بشری امیدهای و ها بیم همچنین هاو

 ر گیرندقرا ارزیابی

)توجه به خالءمتذکر شد که مفهوم توسعه پایدار نمی تواند در یک 

 تاریخی به خوبی درک شود. بعد(

 آدامز

خط مشی های بهداشتی و خانه سازی رشد اقتصادی 

 و توسعه اجتماعی

به نظر وی بهداشت و فقر از ابعاد مهم رشد اقتصادی است و در 

 مسائل مربوط به توسعه پایدار نیز اهمیت اساسی دارد

 فوگل

رشد اقتصادی به خودی خود نمی تواند باعث بهبود کیفیت زندگی و  فاکتورهاارتقاء تمام شاخص های انسانی و سایر 

 ارتقاء شرایط بهداشتی شود بلکه به نحوه توزیع توسعه بستگی دارد

آنالدورا 

 والیون

نگارندهمنبع:  

 

معرفی روستا, نمونه موردی   
 موقعیت جغرافیایی در کشور

درجه عرض   25دقیقه تا  22درجه و  52بین  کیلومتر مربع 000777استان کرمان با مساحت حدود 

دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است .حد  50درجه و  20دقیقه  تا  52درجه و  22شمالی و 

شمالی  استان  کرمان به استا نهای خراسان و یزد و حد جنوبی به استان هرمزگان ، حد شرقی به استان سیستان و 

 غربی آن به استان فارس محدود می گرددبلوچستان و حد 

 

 موقعیت جغرافیایی در استان
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شهرستان زرند در شمال غربی استان وتقریبا در نزدیکی مرکز  استان واقع شده 

 است این شهرستان با دارا بودن آب وهوایی مساعد جایی برای زندگی وفعالیت است . 

این شهرستان دارای بخش هایی است که تمامی آنها خصوصیات کامل ذکر شده را به تنهایی دارا هستند . 

کیلومتری واقع شده است که خود به تنهایی تمامی خصوصیت های ذکر شده را داراست و جایی  22جرجافک در 

 مناسب برای زندگی و کسب درآمد است . 

 

  موقعیت جغرافیایی در شهرستان

کیلومتری جنوب غربی شهرستان زرند واقع شده است و خود نیز مرکز دهستان  22روستای جرجافک در 

رفسنجان واقع شده و مسیر  –جرجافک از توابع بخش مرکزی می باشد . این روستا در مجاورت جاده اصلی زرند 

  دسترسی به آن آسفالت می باشد .

 

 تاریخچه روستا
بوجود آمدن این روستا در دست نمی باشد ، ولی بنا به گفته اهالی در گذشته دو تاریخچه دقیقی از زمان 

برادر به قصد دستیابی به آب زمین را می کنند تا اینکه به آب می رسند . این آب تا سالها قبل به صورت چشمه بر 

و آب به صورت قنات از زمین جاری بوده و کم کم به خورد زمین رفته و مردم ناچار شدند که زمین را حفر کرده 

  زمین استخراج کنند .

  در حال حاضر خروجی های آب قنات در دو محله خویت و جرجافک واقع می باشند .

  

 وجه تسمیه 
طبق مطالب برداشت شده از لغت نامه دهخدا برای این اسم معنی های بسیاری بیان شده . معنی که برای 

اسم این روستا  بدست آمده ،  جرجافک درمعنی لغوی به معنای کامل ودست نخورد  اما اسم این محل درلغت نامه 

از زیبایی  که با این معنی کوشیده شده است تا کمی به عنوان دره ای زیبا معنی شده که در زیز آن ذکر شده ) 

 محل  نمایانگر باشد (

 

 شناخت وضع موجود روستا
 بافت روستا

ساختار کلی این روستا به صورت کوهستانی می باشد و بافت کلی روستا در محله های مختلف با توجه به 

ا به صورت فشرده و بعضا به موقعیت قرارگیری آن متفاوت است . در بعضی از نقاط آن ) محله جرجافک ( خانه ه

صورت پله پله و طبقاتی بر روی هم واقع شده اند . در بعضی دیگر از مناطق روستا ) محله شیخ و محله دهنو ( خانه 

ها به دو صورت بافت فشرده و بعضا طبقاتی ، و به صورت بافت گسترده و ویالئی و دارای عرصه و اعیان نسبتا بزرگ 

 می باشد

مناطق روستا ) محله خویت ( خانه ها اکثرا نوساز و به صورت باغ خانه ساختع شده اند . و در بعضی دیگر از 

 .قسمتهای کوچکی از آن بافت نسبتا فشرده وجود دارد

 

 حفاظت زیست محیطی
 ویژگی های اقلیمی ، طبیعی و محیط زیست روستا

اگورست
 ن
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  باد :-١

. این باد از طرف ارتفاعات که در طرف غرب روستا قرار دارد بیشترین باد غالب منطقه از طرف غرب می وزد 

به طرف روستا که در دره واقع شده است می وزد که سرعت آن مخصوصا در اواخر زمستان زیاد می باشد به گونه 

ای که باعث نابودی تعدادی درخت در هر سال می گردد . و با از دست دادن سریع رطوبت سطح زمین و باعث 

  بی هوا می شود و آب و هوای نسبتا سرد و خشکی را برای منطقه رقم می زند .خشکی  نس

  آب :٢

اکثر آبهای این منطقه از طرف نواحی کوهستانی که در غرب روستا قرار دارد به طرف روستا سرازیر می شوند 

ندگی زیاد بوده و برفها به . در زمان گذشته که بارندگی در این مناطق زیاد بوده است در فصل زمستان و بهار که بار

تدریج آب می شدند بستگی به میزان بارندگی آن دوره زمانی آب فراوان به صورت سیل به طرف روستا که در دره 

واقع شده است سرازیر می شده ، که البته بیشترین خسارت را به محصوالت کشاورزی وارد می کرده است . آخرین 

 0200بوده است . بنابراین مردم روستا به کمک دولت در سال  0207سال باری که سیل در این روستا آمده ، 

اقدام به ساخت دو سیل بند خاکی و سیمانی در مسیر آب در دامنه کوه ها نموده و آب را به پشت مزارع و خانه ها 

ت شرق هدایت کردند و دو آبراه یکی در سمت شمالی و دیگری در قسمت جنوبی روستا ، برای هدایت آب به سم

 روستا بعد از مزارع و باغات احداث نمودند.
 

  زمین لرزه :-3

زمین لرزه یکی از عوامل مخرب هر منطقه ای می باشد که بسته به نوع منطقه و جنسیت زمین قدرت 

تخریب گوناگونی دارد . این روستا نیز با وجود کوهستانی بودن از این قاعده مستثنا نبوده و آخرین بار در سال 

درصد از روستا دچار آسیب جدی گشته است که اقدام به بازسازی  27زمان وقوع زلزله بزرگ زرند حدود  0232

تعدادی از مکانها شده است ولی درصد خیلی باالئی از این روستا هنوز اقدام جدی برای تعمیر آن صورت نگرفته 

 است .

 

 : قنات-4

ارتفاع بودن  ویکی به دلیل استفاده بدون برنامه از آب این مقدار آبدهی در قنات خیئت یکی به دلیل در 

لیتر در ثانیه و در فصول  52تا 00قنات نسبت به قنات دیگر کمتر است و مقدار دبی آب این قنات در فصول سرد 

لیتر در ثانیه میرسد که از آن اول برای شست وشو استفاده و بعد به طرف زمینهای کشاورزی  00تا  02گرم به 

  اهنمایی می شود .ر

 

مقدار آبدهی در قنات جرجافک به دلیل پاین بودن ارتفاع آن نسبت به قنات دیگر روستا و استفاده از آن با 

  زمان بندی  و قانون خاص  کمک کرده تا همواره   واسفاده از آن دائمی وپیوسته صورت بگیرد.
 
 

 رشد اقتصادی
 اشتغال روستا

درصد مردم  57و شغل اهالی روستا را تقسیم بندی نمائیم می شود گفت اگر بخواهیم به تفکیک حرفه 

 درصد باقیمانده کارمند یا مغازه دار می باشند .  07درصد کارگر و  27درصد دامدار حدود  57کشاورزند و 
 

 خود کفایی
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اگر بخواهیم به این روستا به عنوان یک قطب اقتصادی یا یک مرکزی که روی 

اقتصاد منطقه اطراف خود تاثیر گذار باشد نگاه کنیم ، این روستا دارای هیچ منبع اقتصادی ویژه ای نیست که به 

نیازهای روزمره  عنوان یک عضو تاثیر گذار روی مناطق اطراف خود حساب گردد . مردم این روستا اکثرا برای رفع

 خود تالش می کنند . 

 کارمندان اکثرا هر روز از جرجافک به زرند و روستاهای اطراف می روند و عصر دوباره به روستا بر می گردند . 

  کشاورزان تابستان کار می کنند و برداشت محصول دارند و بقیه سال را بیکار می مانند .

ه بعضا تعدادی از مردم روستا برای امرار معاش به شهرهای اطراف این اقتصاد نا مناسب روستا باعث شده ک

نفر از مردم روستا برای کار به زرند می روند و  57رفت و آمد داشته باشند . بنا به آمار بدست آمده روزانه حدود 

باز می  نفر هم  به کرمان می روند و آخر هفته ها به جرجافک 02عصر ها به جرجافک باز می گردند . و حدود 

 گردند.

مغازه سوپر مارکت و یک واحد خرازی موجود می باشد و دارای یک واحد نانوائی باپخت  2در روستا حدود 

دولتی و یک واحد نانوائی با پخت آزاد می باشد . یک واحد آسیاب هم در روستا موجود است که به صورت موقت 

  کار می کند .

 52در صد گوسفند ، حدود  22درصد گاو ،  02ی شوند : حدود دسته تقسیم م 2دامها به تفکیک نوع به 

  درصد زنبور عسل . 2درصد ماکیان و 

 

 

 عدالت اجتماعی
از آنجائی که این روستا خود نیز مرکز دهستان می باشد طبیعتا روستاهای زیادی را تحت پوشش خود قرار 

می دهد و به آنها خدمات  می رساند از آن جمله می توان بهرام خان ، سرتخت ، ندونوئیه ، داورانوئیه ، ابراهیم آباد ، 

اد ، هرزیخ و ... نام برد . با توجه به وسعت حوزه نفوذ این مرکز دهنوئیه ، حاجی آباد ، چناروئیه ، روشتوئیه ، توکل آب

 دهستان ، خدماتی که این روستا باید به روستاهای اطراف خود بدهد بسیار اندک می باشد.  

سیستم حمل و نقل روستا برای ارتباط با زرند با کمک دو مینی بوس انجام می گردد . که اکثرا صبح ها دانش 

  ندان را به زرند منتقل و عصرها به جرجافک باز می گرداند .آموزان و کارم

در فصل بهار موقع برداشت محصوالت زراعی از طریق وانت بار محصوالت برای فروش به زرند و یا کرمان 

  .منتقل می گردند 

م کرد  مراکز آموزشی این روستارا میتوان به سه مرکز دبستان ،راهنمایی ویک دبیرستان در حال ساخت تقسی

که در روستا پراکنده شده اند . دبستان وراهنمایی سالها از تاسیس آنها میگذرد و نسبتا شرایط مساعدی برای 

  آموزش فراهم نمی کند .

هجری شمسی ساخته شده است و کیفیت بنای آن مناسب برای یک مکان آموزشی  0250دبستان در سال 

  عدد انبار و دفتر و نمازخانه می باشد . 5س و کال 2نیست ، ولی قابل استفاده است . دارای 

راهنمایی روستا به صورت دو مکان منفک شده جدا مخصوص دختران و پسران می باشد . راهنمائی در سال 

هجری شمسی ساخته شده است و کیفیت بنای قابل قبولی را برای نحصیل دارا می باشد . ساختمان  0220

کالس  2و پسرانه توسط یک دیوار جدا کننده از هم تفکیک شده اند و دارای مدرسه راهنمائی ، قسمت دخترانه 

 .درس و انباری ، دفتر ، نمازخانه و کارگاه می باشند

بدین ترتیب  شاهدیم که روستا از نظر امکانات الزم نسبت به قرارگیری خود در شرایط مناسب بسر نمی برد.و 

 جبور به رفت و آمد برای رسیدن به اهداف خود می نماید.به همان دلیل دانش آموزان و کارمندان را م
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از طریق روش سوات تجزیه و تحلیل اطالعات  
حفاظت زیست محیطی: ٣جدول   

 So:بهره از منظره و دید زیبا ی ارتفاعات واقع در غرب روستا

St بکارگیری سد مناسب جهت مهار سیل ریزش سنگ و آسیب به محصوالت کشاورزی بدلیل وجود ارتفاعات:

  غربی

 Wt : ایجاد موانع مناسب جهت مهار باد غربی برای جلوگیری از نابودی درختان و خشکی هوا

 

: حفاظت زیست محیطی4جدول   

So هدایت و استفاده از آب حصل از وجود دو سیل بند خاکی و سیمانی موجود جهت مصرف کشاورزی و:

 خانگی

 Wo:ایجاد کاربری های مورد نیاز در زمین های مخروبه

Wt ایجاد ساختمانهای نوساز در مخروبه های موجود برای ارتقاء سطح بهداشت و امنیت: 

 

رشد اقتصادی: 5جدول   

 ویژگی های اقلیمی ، طبیعی و محیط زیست

 روستا
 ضعف
w 

 قوت
s 

 فرصت
o 

 باد غالب منطقه از طرف غرب
 

 وجود ارتفاعات در طرف غرب روستا
 

منظره و دید زیبااستفاده از    

 تهدید
t 

 باد غالب منطقه از طرف غرب
 

 وجود ارتفاعات در طرف غرب روستا
 

 نابودی تعدادی درخت

 آب و هوای نسبتا سرد و خشکی
 

 احتمال سیل به طرف روستا

زمین لرزه و آسیب به محصوالت 

 کشاورزی
 

تاویژگی های اقلیمی ، طبیعی و محیط زیست روس  ضعف 

w  

 قوت
s 

 فرصت
o 

از  خیلی باالئی مخروبه بودن درصد

 این روستا 

یوجود دو سیل بند خاکی و سیمان  
 

 هدایت  آب به پشت ایجاد کاربری های مورد نیاز

مزارع و خانه ها     
 

 تهدید
t 

از  مخروبه بودن درصد خیلی باالئی

 این

روستا   

یوجود دو سیل بند خاکی و سیمان  
 

  آلودگی و ناامنی
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 اشتغال روستا
 

 ضعف

w 

 قوت
s 

 فرصت
o 

درصد  57درصد کشاورز  57وجود  

درصد زنبور عسل  2دامدارو  

ور استفاده از نیروی کشاورز و دامپر 

 درافزایش محصوالت روستایی

 تهدید
t 

درصد  57درصد کشاورز  57وجود  

درصد زنبور عسل  2دامدارو  

ازبین رفتن و کاهش تعداد  

 کشاورزان و دامپروران

محصوالت کشاورزی با فرهنگ سازی الزم در نیروی کشاورز و دامپرور روستا: افزایش   So 

 St : افزایش تعداد کشاورزان و دامپروران با توانمندسازی و فرهنگ سازی الزم در روستا

 

: رشد اقتصادی6جدول   

 خود کفایی
 

 ضعف

w 

 قوت
s 

 فرصت
o 

 تالش برای نیازهای روزمره

 عدم خود کفایی

 

جدید ایجاد مشاغل   

 تهدید
t 

 تالش برای نیازهای روزمره

 عدم خود کفایی

 

 بی کاری فصلی

 مهاجرت برای امرار معاش

 

 Wo:ایجاد مشاغل جدید و مورد نیاز در روستا برای خوکفایی 

 Wt:اشتغال زایی برای جلوگیری از مهاجرت کارمندان و بیکاری فصلی در روستا

:عدالت اجتماعی7جدول   

 

روستاهای اطراف بدلیل مرکزیت روستا:ارائه ی خدمات بیشتر و مورد نیاز متقاضیان از  Wo 

 عدالت اجتماعی
 

 ضعف

w 

 قوت
s 

 فرصت
o 

اندک بودن خدمات روستا با 

 توجه به مرکزیت آن

 
 

ارائه ی خدمات  مورد نیاز 

 متقاضیان از روستاهای اطراف

 

 تهدید
t 

اندک بودن خدمات روستا با 

 توجه به مرکزیت آن

 
 

اسفرهای روزانه به خارج روست   
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 Wt :جلوگیری از سفرهای روزانه به خارج روستا با ارائه ی خدمات مورد نیاز آنها

 

: عدالت اجتماعی8جدول   

 Wo:ایجاد کاربری آموزشی مورد نیاز به دلیل نا مساعد بودن شراط آموزشی  

Wtایجاد کاربری آموزشی مورد نیاز برای جلوگیری از سفرهای روزانه دانش آموزان به خارج روستا :  

 

 سیاست ها و راهبردها
،راهبرد و سیاست های طرح ساماندهی روستا در قالب جدول زیر ارائه می گردد:بدین ترتیب اهداف   

 

: سیاست ها و راهبردها9جدول   

 اهداف راهبرد سیاست

 استفاده از جوی های موجود برای آبرسانی و هدایت آبها-

 هدایت آب قنات خیئت و جرجافک برای آبیاری مزارع و باغ ها-

 آب قنات ها به جهت جلوگیری از خشک شدن آب آنهابرنامه ریزی و هدایت مناسب -

 استفاده از آبراه های شمالی و جنوبی با هدایت آب آنها به سمت شرق روستا-

 طراحی مسیر مناسب و پاکیزه جهت هدایت آبراهه های شمالی و جنوبی به شرق روستا-

جهت مصرف  هدایت و استفاده از آب حاصل از وجود دو سیل بند خاکی و سیمانی موجود-

 کشاورزی و خانگی

 

و  حفظ منابع آبی

 آبرسانی
 

 

 

 

 

 

 

 احترام به انسان ،

طبیعت و محیط 

وه شیتوجه به  -زیست

استفاده از منابع 

دار استفاده پای-طبیعی

هاز منابع تجدید شوند  

 ایجاد کاربری های مورد نیاز در زمین های مخروبه-

 ایجاد ساختمانهای نوساز در مخروبه های موجود برای ارتقاء سطح بهداشت و امنیت -

 

استفاده از 

 سرمایه های کالبدی و

 صرفه جویی در انرژی

 بهره از منظره و دید زیبا ی ارتفاعات واقع در غرب روستا-

بکارگیری سد مناسب جهت مهار سیل ریزش سنگ و آسیب به محصوالت کشاورزی -

  وجود ارتفاعات غربی بدلیل

 ایجاد موانع مناسب جهت مهار باد غربی برای جلوگیری از نابودی درختان و خشکی هوا-

 

بهره گیری و 

 مهار عوامل طبیعی

 عدالت اجتماعی
 

 ضعف

w 

 قوت
s 

 فرصت
o 

ینا مساعد بودن شرایط آموزش   

  ایجاد کاربری های آموزشی 

 تهدید
t 

یآموزشنا مساعد بودن شرایط    

سفرهای روزانه دانش آموزان 

 به خارج روستا
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ایجاد بازار محصوالت کشاورزی برای فروش محصوالت زراعی و باغی و لبنی روستا-  

جلوگیری از ساخت و ساز در محدوده ی باغات ومزارع-  

 

محصوالت  حفظ

 کشاورزی
 

 

 و دگرگونی کمی

وری افزایش بهره

 کشاورزی

 
 

  افزایش محصوالت کشاورزی با فرهنگ سازی الزم در نیروی کشاورز و دامپرور روستا-

 افزایش تعداد کشاورزان و دامپروران با توانمندسازی و فرهنگ سازی الزم در روستا-

 

 فرهنگ سازی

 

افزایش 

 یخودکفایی در زمینه

 اقالم غذایی اصلی
 

 ایجاد مشاغل جدید و مورد نیاز در روستا برای خوکفایی-

 اشتغال زایی برای جلوگیری از مهاجرت کارمندان و بیکاری فصلی در روستا-

 

ایجاد مشاغل 

 جدید

 

 ایجاد اشتغال

 
 

 استفاده از موقعیت مناسب قرارگیری خواجه دهنو به عنوان سایت طراحی گردشگری-

 تمهیدات الزم جهت جلوگیری از خطر سقوط به دلیل قرارگیری در ارتفاعارائه ی -

استفاده از اماکن تاریخی یعنی بقعه ی خواجه دهنو و مسجد امام حسین در طرح -

 ساماندهی روستا جهت جذب گردشگر
 

 

نوسازی و 

 بهسازی

 اماکن تاریخی

 

 )توجه به بعد(

و ارزش های  تاریخی

 فرهنگی

 ایجاد کاربری آموزشی مورد نیاز به دلیل نا مساعد بودن شرایط آموزشی  -

ایجاد کاربری آموزشی مورد نیاز برای جلوگیری از سفرهای روزانه دانش آموزان به خارج -

  روستا

 ارائه ی خدمات بیشتر و مورد نیاز متقاضیان از روستاهای اطراف بدلیل مرکزیت روستا-

 زانه به خارج روستا با ارائه ی خدمات مورد نیاز آنهاجلوگیری از سفرهای رو-

 

ایجاد کاربری 

 مورد نیاز
 

 

جه به عدالت تو

 اجتماعی نابرابری های

 اجتماعی

 ایجاد اشتغال و سودآوری غیرزراعی و خدماتی-

 ارائه ی خدمات اجتماعی برای جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها-

 

 ارائه ی خدمات

 
 

 

 

 

 

 

توانمند سازی 

 جامعه
 

  و افزایش درآمد ایجاد بنگاههای زودبازده جهت کارآفرینی -

 جلوگیری از مهاجرت روستاییان از طریق کارآفرینی و افزایش درآمد آنها-

 

 درآمدزایی

 

  استفاده از سر در ساخته شده در طرح ساماندهی روستا -

  طرح ساماندهی روستادر محوطه سازی و بهسازی فضای قنات استفاده از  -

 

 استفاده از پروژه

 های عمرانی

 گسترش و توسعه ی روستا برای جبران کمبود ظرفیت زمین-

 جبران کمبود ظرفیت زمین برای گسترش حرفه ی کشاورزی و...-

 

 توسعه ی روستا

 منبع : نگارنده
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گیرینتیجه   

توسعه،  محیطی های زیست برخی مسائل و چالش به نٓ  به رغم مقبولیت راهبرد توسعه پایدار و پاسخگویی ا

و درخدمت  محیطی اقتصادی پایداری یا مورد غفلت قرار گرفته و یا تحت نفوذ و سیطره بعد زیست -ابعاد اجتماعی

مفهوم  ها بر اقتصادی بیش از پافشاری بر عدالت بین نسل -گیرد. پایداری اجتماعیمی  قرار توجه مورد نٓ  اهداف ا

ق و های کشورهای در حال توسعه به ویژه در مناط نسلی تاکید دارد. بخش درخور توجهی از ناپایداری عدالت درون

حیطی های م گردد و به نوبه خود منشاء بسیاری از ناپایداری می سکونتگاههای روستایی به دو بعد یاد شده باز

ایدار خور توجهی در نیل به توسعه پاقتصادی روستاها سهم در -است. بدین لحاظ شناخت میزان پایداری اجتماعی

.های روستایی دارده سکونتگا  
 

 پیشنهادات
استفاده از جوی های موجود برای آبرسانی و هدایت آبها-  

 هدایت آب قنات خیئت و جرجافک برای آبیاری مزارع و باغ ها-

 استفاده از آبراه های شمالی و جنوبی با هدایت آب آنها به سمت شرق روستا-

هدایت و استفاده از آب حاصل از وجود دو سیل بند خاکی و سیمانی موجود جهت مصرف کشاورزی و -

 خانگی

 ایجاد کاربری های مورد نیاز در زمین های مخروبه-

 بهره از منظره و دید زیبا ی ارتفاعات واقع در غرب روستا-

اورزی بدلیل وجود ارتفاعات بکارگیری سد مناسب جهت مهار سیل ریزش سنگ و آسیب به محصوالت کش-

  غربی

 ایجاد موانع مناسب جهت مهار باد غربی برای جلوگیری از نابودی درختان و خشکی هوا -

 مرمت و نوسازی اماکن تاریخی و با ارزش برای جلوگیری از فرسودگی و تخریب آن-

 ستا در فصول گرم سال طراحی اردوگاه های ییالقی جهت جذب گردشگر در فصول بهار و تابستان شلوغی رو-

 طراحی فضاهای گردشگری مناسب برای جذب گردشگر در فصول بهار و تابستان-

طراحی پارکینگ و مسیرهای خاص گردشگر برای رسیدن به اماکن گردشگری برای جلوگیری از شلوغی -

 ،آلودگی و ناامنی در روستا

 مسیرهای خاکی و سنگ ریزه ی موجود. اصالح معابر به به شکل مناسب با هویت روستایی با بکارگیری-

ایجاد بازار محصوالت کشاورزی برای فروش محصوالت زراعی و باغی و لبنی روستا-  

 جلوگیری از ساخت و ساز در محدوده ی باغات ومزارع-

 برای جلوگیری از نابودی این صنایع در روستا قالی بافی ، پته دوزی ، گل دوزی ایعصنایجاد آموزشگاه وبازار -

 ایجاد مشاغل جدید و مورد نیاز در روستا برای خوکفایی-

 استفاده از موقعیت مناسب قرارگیری خواجه دهنو به عنوان سایت طراحی گردشگری-

استفاده از اماکن تاریخی یعنی بقعه ی خواجه دهنو و مسجد امام حسین در طرح ساماندهی روستا جهت -

 جذب گردشگر

ر جهت جذب و سکونت نیروی پزشکارائه ی امکانات درمانی بیشت-  

 در نظر گیری فضا و مسیر مناسب جهت نگهداری و حرکت آمبوالنس در روستا-

 ایجاد کاربری آموزشی ،تجاری ،اداری و فرهنگی مورد نیاز به دلیل کمبود سرانه ی این کاربری ها  -

 کزیت روستاارائه ی خدمات بیشتر و مورد نیاز متقاضیان از روستاهای اطراف بدلیل مر-
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 جلوگیری از سفرهای روزانه به خارج روستا با ارائه ی خدمات مورد نیاز آنها-

 ایجاد اشتغال و سودآوری غیرزراعی و خدماتی-

 ارائه ی خدمات اجتماعی برای جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها-

  استفاده از سر در ساخته شده در طرح ساماندهی روستا -

 در طرح ساماندهی روستامحوطه سازی و بهسازی فضای قنات استفاده از  -

 گسترش و توسعه ی روستا برای جبران کمبود ظرفیت زمین-

 سرمایه گذاری برای حفظ جوانان و جلوگیری از کاهش جمعیت-

 ارائه ی خدمات روستایی به عشایر در فصول گرم-

جلوگیری از ناامنی و شلوغی روستا در  طراحی فضاهای مسکونی خاص سکونت کوچ نشینان و عشایر برای -

 فصول گرم سال

 ایجاد فاضالب روهای منطبق با طرح پیشنهادی در برخی مناطق فاقد چاه فاضالب-
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