
 

 1 

 تغییرات کالبدی روستایی  نظری - تحلیل تطبیقی

 (شهرستان انزلی و شهرستان فومن)مطالعه موردی : 

 
 

1امین نعیمیید س
 2لی رحمانیع *

 (iau.naeimi@gmail.com) ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشتوستاییرکارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی  -1

 (iau.rahmani@gmail.com) ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشتوستاییرکارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی  -2

 
 

 

 چکیده

طی دهه های اخیر در پی بروز مشکالت متعدد در فضاهای روستایی ، برنامه ریزی توسعه کالبدی در چارچوب توسعه پایدار بر 

توسعه به معنای استفاده از منابع برای رسیدن .کشورهای مختلف تاثیر گذاشته است روند برنامه ریزی های توسعه روستایی در

پایداری  .است زیست محیط و توسعه میان تعادل ایجاد حقیقت پایداردر به استانداردهای مشخص در زندگی است وتوسعه

 حقیقت در اقتصاد، پایداری و پایداری اجتماعی سیاسی، پایداری طبیعی، منابع در پایداری :باشد داشته جنبه چهار تواندمی

. کند می توجه هم آن اقتصادی و اجتماعی های جنبه به بلکه ندارد، تمرکز اتفاقی محیطی زیست جنبه بر تنها پایدار توسعه

روستایی را به معنای مدیریت نواحی روستایی  .اگر توسعه پایدار است زیست محیط و اقتصاد جامعه، تالقی پایدارمحل توسعه

در جهت تامین نیازهای نسل کنونی و تضمین توانایی نسل آینده به منظور تامین نیازهای خود بدانیم ، در این صورت برنامه 

، روستاها دریزی توسعه کالبدی بر بستر توسعه پایدار اهداف عمده را جهت پایداری کالبدی سکونتگاههای روستایی دنبال نمای

از نظر جمعیت، سطح سواد، امکانات زیر بنایی و رو بنایی و فاصله روستاها از شهر سنجیده میشود. تغییرات کالبدی را می توان 

در فیزیک ساختمانی و دیگر ساخت و سازهای فضایی مناطق روستایی مشاهده کرد . به طور کلی جهت برقرار ی توسعه باید 

 نماییم.بررسی  آنها را شت که میتوانیم با تطبیق روستاهای دو شهرستان انزلی و شهرستان فومنشاخص هایی را در نظر دا
 

 .شهرستان انزلی. شهرستان فومنروستا. کالبد تغییرات کالبدی. توسعه پایدار.  واژگان کلیدی: 

 

 مقدمه -1
ط و هم پیوند است که با تشکیل کلیتی روستا یک نظام سکونتگاهی متشکل از مجموعه ای  از ساخت ها و عملکردهای مرتب

بزرگتر از خود به شمار  یکپارچه، دسته ای از روابط و فعالیت ها را امکان پذیر می سازد که این جزء به نوبه خود جزیی از نظام

 _کالبدی  فرهنگی ، اقتصادی و –نظام های برنامه ریزی توسعه فضایی در کشورها، همواره اثرات مختلف اجتماعی .می رود

های زیستی بسترسازی  عملکردی را در  این نظام _فضایی بر عرصه های روستایی گذاشته و چالش های مختلف ساختاری 

اقتصادی و تحرک و جابه جایی روزافزون گروههای انسانی، به روندهای پایداری /  _روند دگرگونی های اجتماعی .نموده اند

 .[1]فضایی سکونتگاههای روستایی منجر شده است  – ناپایداری و دگرگونی های کالبدی

یکی از مهم ترین عناصر ساختاری توسعه سکونتگاههای روستایی در جهت حمایت از فقیران روستایی و کاهش آسیب پذیری 

 [2]ستمناطق روستایی ، توجه ویژه به ابعاد کالبدی فعالیت های اقتصادی ،  اجتماعی و محیطی انسان در مناطق روستایی ا
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طی دهه های اخیر در پی بروز مشکالت متعدد در فضاهای روستایی ، برنامه ریزی توسعه کالبدی در چارچوب توسعه پایدار بر 

ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه با . کشورهای مختلف تاثیر گذاشته است روند برنامه ریزی های توسعه روستایی در

ی فراوانی روبرو گردیده است . شهرنشینی شتابان ، صنعتی شدن ، رشد جمعیت و گذار از یک اقتصاد –چالش های اجتماعی 

جامعه وابسته به کشاورزی به یک جامعه ی مدرن صنعتی ، فشار زیادی را برمنابع طبیعی و محیط انسانی وارد ساخته است . 

 .[2]اده استاین سناریو در حال حاضر برای بسیاری از کشور های در حال توسعه رخ د

میلیون جمعیت کل کشور در روستاها زندگی  07میلیون نفر از  1/22% از جمعیت ایران یعنی حدود 11طبق آمارها حدود 

 روستای کشور وجود دارد 00177میلیون واحد مسکونی در  5/4کنند و طبق همین آمار حدود می

هریک ازاین رویدادهادرزمان خودشان باهدف توسعه  . اندشتهروستاهای ایران درنیم قرن اخیرتحوالت مختلفی راپشت سرگذا

ولی هیچگاه درنظام . اندروستایی، ارتقاء وضعیت اقتصادی و معیشتی روستاها و ایجاد ثبات در جامعه روستایی ارائه شده

روستایی همچنان  های متعدد ثبات و پایداری جمعیتی به وجود نیامد و مناطقریزیروستانشینی درایران علیرغم برنامه

نتیجه  . ناپایداری روستایی دراین دوره بیش ازآنکه ناشی ازعوامل درون روستایی باشد اند.مهاجرفرست و غالباً محروم باقیمانده

 .[1]استتوسعه وفاصله غیرقابل توجیه اقتصا دورفاه شهری وروستایی بودهجدیدرشدنابسامان شهرها،پیداش قطبهای 

 

 قیقاهمیت و ضرورت تح -2
تغییرات کالبدی را می توان در فیزیک ساختمانی و دیگر ساخت و سازهای فضایی مناطق روستایی مشاهده کرد . هم جامعه 

روستایی بومی و هم گروه های مهاجر تازه اسکان یافته تحت تاثیر فرایندهای فرهنگ شهر نشینی ، به تدریج از نظام معماری 

 .[4]ختمانی جدید ، دگرگونی چشم گیری در ساخت و سازها بوجود آورده اند سنتی بریده و با بکارگیری مصالح سا

بیشتر مناطق روستایی کشورمان با وجود پتانسیل های بالقوه و مناسبی که دارند . به سبب نداشتن امکانات و تجهیزات زیر 

راه های ارتباطی مناسب و مطلوب ،  روستایی مستلزم داشتن توسعه ساختی با مشکل رو برو می باشند. به هر حال ، توسعه 

شبکه حمل و نقل فعال ، تجهیزات و تاسیسات اقامتی و پذیرایی مناسب ، امکانات و تسهیالت تفریحی و . . . است . چنانچه 

امکانات موجود پاسخگو نباشد ، بایسته است پس مطالعه جامع و دقیق و شناسایی طرح ها و پروژه های اساسی ، سرمایه 

های الزم در این زمینه در دستور کار قرار گیرد و افزون بر سرمایه گذاری های بخش دولتی ، زمینه های الزم برای گذاری 

جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز فراهم شود تا از این راه شاهد گسترش فعالیت های عمرانی ، تولیدی و خدماتی در 

در بررسی منظره روستایی شکل مساکن و تغییرات  .ه و شکوفا برخوردار شوندسطح روستاها باشیم تا این مناطق از اقتصاد بالند

در عین حال ، سیمای . ی ایجاد شده در مکان روستایی استاقتصادی و رفتار  -آن در طول زمان نشانگر تحوالت اجتماعی 

اجتماعی و اقتصادی به میزان زیادی از محیط   -فرهنگی روستا و شیوه معماری و تنوع مصالح عالوه بر تاثیر از عوامل 

 .[5]جغرافیایی و عوامل اقلیمی تبعیت می کند 

بنابر این برنامه ریزی کالبدی برای تقویت و توسعه بهینه خدمات و امکانات رفاهی و زیر بنایی و نیز توزیع اثرات مثبت توسعه 

موضوع در مناطق روستایی به دلیل ضعف امکانات و خدمات و نیز وجود  در فضای جغرافیایی ضرورت می یابد . این توسعه 

 .[0]قابلیت های بالفعل فیزیکی و کالبدی در مناطق و بافت های روستایی ضرورت دو چندان می یابد 

 

 متدولوژی تحقیق -3
صیات جامعه در نظر باشد که به تشریح و توضیح عینی و دقیق خصوتحلیلی می-ش تحقیق مورد استفاده روش توصیفیرو

های استخراج شده کنیم و با استفاده از شاخصدر بررسی مطالعه موردی استفاده می تحقیقشود با استفاده از روش گرفته می

تکنیک گرد آوری آمار و اطالعات روش کتابخانه ای می باشد،  برای بدست آوردن . گیرداز مبانی نظری مورد آزمون قرار می

 ، دو شهرستاناز از سالنامه های آماری ،نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن  و فرهنگ آبادیهای اطالعات مورد نی

 .استفاده شده است همچنین قسمتی از اطالعات نیز بر اساس مطالعات میدانی می باشد و فومن شهرستان بندر انزلی
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 تحقیق مفاهیم نظری -4
 روستا

ای از کشور و جمعیت آن دارد هر چند که این امر در یت از روستایی بودن بخش عمدهپیشینه تاریخی سکونتگاههای ایران حکا

رمطلق جمعیت روستایی دها قالشعاع رشد شهرها و شهرگرایی قرار گرفته ولی در طول تمام این سالهای اخیر تحتسال

اند. توجه به ایجاد امکانات و اکن بودههموراه رو به افزایش بوده و همواره بخش قابل توجهی از جمعیت کشور در روستاها س

شرایط الزم برای اشتغال، آموزش، بهداشت، آسایش و تامین مسکن  مناسب برای این میزان جمعیت روستایی و تالش برای 

اص های خها و اتخاذ برنامهای آنای و عمرانی با توجه به تفاوت عملکرد منطقهریزی و اقدامات توسعهسیاست گذاری، برنامه

 .[1]های توسعه بایستی مد نظر قرار گیردبرای هریک از این عملکردها از مسائلی است که در برنامه

 توسعه پایدار

های تازه توان نتیجه رشد منطقی آگاهیمیالدی در جوامع علمی دنیا مطرح گردیده است را می 07توسعه پایدار که از دهه 

، و اولین 07محیطی دهه های زیستانست که تحت تاثیر همچون نهضتزیست و توسعه دنسبت به مسایل جهانی محیط

استکلهم برگزار شد، قرار گرفته بود. از آن به  1702زیست و توسعه که در سال کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد محیط

 .شودمیها در قالب جدول ذیل اشاره بعد تعاریف مختلفی از توسعه پایدار ارائه شده که به برخی از آن

 

 داریتوسعه پا فیعارت: 1جدول 

 

 

 

 تعریف توسعه پایدار تعریف از سال

 مارگارت تاچر 1700

کند و دستیابی جهان به دولت ما از مفهوم توسعه پایدار اقتصادی حمایت می

زیست میسر از محیط رونق اقتصادی پایدار را تنها از طریق تقویت و پاسداری

 داند.می

 ادوراد باربیه ) اقتصاددان( 1707

توسعه پایدار اقتصادی یعنی سطح بهینه ارتباط متقابل بین سه سیستم: 

سیستم بیولوژیک و منابع طبیعی، حرکت در این چارچوب افزایش تولید و 

 بهبود کیفیت زیستن جوامع را همیشگی خواهد کرد.

 یانا(مک کورمیک ) ایند 1771

سازی سرایط زیستی جوامع فقر با اجتناب از توسعه پایداری یعنی بهینه

تخریب منابع زیستن و طبیعی. حرکت در این چارچوب افزایش تولید و بهبود 

 کیفیت زیستن جوامع را همیشگی خواهد کرد.

 اتحادیه جهانی حفاظت  1771
ا استانداردهای ی توسعه پایداری یعنی دستیابی به سطحی از کیفیت زندگی

 های بعد نیز قابل حفظ و نگهداری باشد.زیستن که برای نسل

 جوزف واروسک 1774

های بشری به ای از زیستن است که ضمن تحقق آرمانزندگی پایدار شیوه

حفاظت از طبیعت نیط متعهد است و مبنای آن بر احساس مسئولیت در برابر 

های طنده و غیر زنده و طبیعت نسل امروز و نسل آینده و احترام به بخش

 استوار است.

 هلموت مایر ) اجالس توسعه پایدار( 1775

توسعه پایدار بر سه بخش استوار است: الف( تفکیک ناپذیری اقتصاد و محیط 

-زیست  ب( عدالت و برابری بین افراد یک نسل  ج( عدالت و برابری بین نسل

 ها.

 توسعه پایدار یعنی مدیریت مطالبات جامعه بدون فرسوده منابع حیاتی نازلی چوکری ) دانشگاه ام آی تی( 1770
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 :دارد اصلی مشخصه سه پایداری

 .شود می حاصل اکوسیستمها و جمعیتها وری بهره از که منابع پایداری -الف

 تر کلی طور به و انسانی برداری به بهره نسبت ها سیستم اکو زمینه در فردی های گونه زیستی تنوع و پایدار فراوانی -ب

 .انسان مداخالت

 .[17]آینده ی ها نسل برای موجود منابع تخریب بدون پایدار اقتصادی توسعه -ج

 توسعه پایدار روستایی    

در  تئوری مبنایی« اندیشه توسعه پایدار»ی سوم،  روی توسعه روستایی در آستانه هزاره های پیش برای غلبه بر چالش    

روستایی با زمین ریزی توسعه روستایی تلقی شده است؛ در چارچوب تئوری توسعه پایدار اجتماعات روستایی و انسان  برنامه

توازن میان انسان، بر ایجاد گیرد؛ زیرا، پایداری فضای روستایی ناظر  ای توأمان و یکپارچه مطمع نظر قرار می گونه زیر پایش به

دی اوست؛ به تعبیر دیگر توسعه پایدار نقطه توازن و تعادل درجهت تحقق اهداف توسعه در هریک از های اقتصا محیط و فعالیت

های گذشته به تعارض میان هریک از ابعاد توسعه  طی، اجتماعی و اقتصادی است؛ امری که در چارچوب پارادایمابعاد محی

ت نواحی روستایی در جهت تامین نیازهای نسل کنونی و تضمین اگر توسعه پایدار روستایی را به معنای مدیری. انجامیده است

بر بستر توسعه پایدار باید توانایی نسل آینده به منظور تامین نیازهای خود بدانیم ، در این صورت برنامه ریزی توسعه کالبدی 

 چهار هدف عمده را جهت پایداری کالبدی سکونتگاههای روستایی دنبال نماید :

ی نگه داری از نواحی روستایی شامل منابع طبیعی ، زمین زراعی ، باغها ،چشم اندازها و میراث طبیعی ، بافت بسترسازی برا-

 روستایی  توسعه های باارزش ، میراث فرهنگی و 

ساماندهی قابلیت دسترسی به خدمات ، حمل و نقل و ارتباطات روستایی ، بهسازی و ارتقای کیفیت مسکن و بهبود کیفیت  -

 گی زند

 .[0]ایجاد بستری مناسب برای ساماندهی روابط متقابل شهر و روستا  -

 کارکردی :  –نظریه ساختاری 

ساختار و کارکرد تمام پدیده ها ، در  بر این واقعیت استوار است که میان "کارکردی  –پویش ساختاری  "فرض اساسی نظریه

اینجا پدیده های جغرافیایی ، نوعی پیوند تنگاتنگ و غیر قال انکار برقرار است که مجموعه حاصل از آن قابلیت های آن نظام را 

 یل دهندهنمایندگی و تحقق پذیر می کند . بدین سان ، هر نظام دارای قابلیت هایی است که به نیروهای مرتبط با اجزای تشک

 .[0]ساختار آن مرتبط است 

 تعریف ساخت و ساز پایدار روستایی -5

و  یعیمؤثر از منابع طب یبردار پاک و سالم براساس بهره طیمح کی تیریمد»شده است:  فیتعر نیچن نیا داریساخت و ساز پا

است، که  عتیو طب یو منابع انرژ طیمح یآن بر رو بیکاهش آس داریپا یساختمانها یکه هدف از طراح «یکیاصول اکولوژ

 :باشد یم ریز نیشامل قوان

 دیقابل تجد ریکاهش مصرف منابع غ (1

 یعیطب طیتوسعه مح (2

 یساز در صنعت ساختمان  عتیرسان بر طب بیآس ایو  یکاهش مصرف مواد سم ایحذف  (1
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را با  رتیو مغا یناسازگار نیکه کمتر یماننمود: ساخت فیتعر نیچن نیا توان یرا م داریبطور خالصه ساختمان پا نیبنابرا

در  عیپهنه وس کیدر  یساز ساختمان یها کیبا منطقه و جهان دارد . تکن تر عیخود و در پهنه وس رامونیپ یعیطب طیمح

و  یعیاستفاده معقول از منابع طب نیکوشند. بنابرا یم یطیو مح یاجتماع ،یاز نظر اقتصاد کپارچهی تیفیک نیجهت تأم

( و باعث یکمک نموده )محافظت انرژ یمحدود و کاهش مصرف انرژ یعیبه حفظ منابع طب یمناسب ساختمان ساز تیریمد

 .[12] .شود یم یطیمح تیفیبهبود ک

 

   :داریاصول توسعه ساخت و ساز پا -6

در  یستینوع زکه در جهت و حفظ ت داریسه اصل توسعه صنعت ساخت و ساز پا ،یستیسطوح تنوع ز انیتعادل م جادیا یبرا

 است: ریشوند، به شرح ز تیرعا دیبا روستا ها

توسعه در کجا  یها شده در سامانه یبردار بهره یستیدقت شود که منابع ز دیمعنا که با نی: بد یستیاز منابع ز داریاستفاده پا -

استفاده شود . به عنوان  شوند یم نیزگیجا عتریکه سر ینگهداشت، و از منابع داریآنها را پا توان یو چگونه م شوند، یاستفاده م

از منابع متنوع استفاده  نیشوند. همچن نیگزیجا توانند یرشد کرده  و م عتریاستفاده شود که سر دیبا ییمثال؛ از چوب درختها

از گونه  ای کمتر نشوند، و یعنینگهداشت و از مقدار م یمثال مساحت جنگلها را مقدار ثابت اینرود، و  نیاز ب یکه نوع خاص کرد،

 .[11]نشوند تیحما یبه علت منافع اقتصاد یخاص موجود

به طور گسترده اعمال شود. به عنوان مثال؛  دیبا دیقابل تجد ری: استفاده عاقالنه از منابع غریناپذ دیاستفاده از منابع تجد -

از سرعت  عتیاستفاده شود که در طب یاز چوب یدر ساختن صندل ایعاقالنه است. و  ریسوخت غ یبرا یلیاستفاده از منابع فس

  برخوردار است یباالتر ینیگزیو جا یریپذ دیتجد

آن  ینیگزینخورده وامکان جا یا به اصل منبع لطمه شودکه یباعث م ریناپذ دیمنبع تجد کیکاربرد معقول ازچوب به عنوان -

ضرر  ستیز طیمح یکه کمتر که برا یاز مواد شود یکه در آن بکار برده م یدر نوع رنگ یوجود داشته باشد، و حت عتیدرطب

 دارد استفاده شود.

موجود  یستیو مشارکت افراد جامعه در جهت بقاء و تنوع ز  شود، ینگهدار یبه خوب یستی: از منابع ز یستیحفاظت از تنوع ز -

بهره  یطیاز منابع مح حیور صحاز سامانه استفاده شود که همه اجزاء خود حافظ مجموعه باشند. مردم به ط یباشد. طور یالزام

استفاده کنند. مثال در مورد  نهیخود و به صورت به یدر جا یمنبع ایو به آنها آموزش داده شودکه از هر محصول  رند،یگ

 ریدر غ ایو  ریبلکه تعم  به کنار گذاشته نشوند، یاز ان به مردم آموزش داده شود. و با اندک نقص حیاستفاده صح ،یمبلمان شهر

 .[27]دشو افتیآن باز هیمواد اول تیدر نها ایو  لیتبد گرید یصورت به محصول نیا

 آن هیو اصول اول داریپا یطراح -7

مانند  یمتداول طراح یها ،  برق و سازه است . عالوه بر فاکتور کیمکان یبا مهندس یمتفکرانه معمار یهمکار داریپا یطراح

مدت  یبه عوامل طوالن دیبا یطراح رند،گروهیمد نظر قرار گ دیکه با یاناتو نور و امک هیتناسب و بافت و سا ،ییبایز

 .است، مد نظر قرار دهد ریآنرا که به قرار ز هیتوجه نموده و اصول اول یو انسان ی،اقتصادیطیمح
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  میتوان یم میاشآگاه ب میکه در آن هست یطی. اگر ما به امکانات مح شود یآغاز م طیبا درک از مح داریپا یطراح :طیدرک مح -

نسبت به  یریاز جمله جهت قرارگ یباعث مشخص شدن مراحل طراح طی. درک محمیکن یریاز صدمه زدن به آنها جلوگ

 .گردد یم ادهیو پ هینقل ستمیس یو دسترس رامونیپ طیو حفظ مح تیساختمان در سا یریقرارگ یو چگونگ دیخورش

 طیبه مح یعیدادن طب تر،ارتباط یعیطب  طیمح کیباشد وچه در یهرش طیچه ساختمان در داخل مح :عتیارتباط با طب -

 .بخشد یشده روح وجان م یطراح

موجود  کی یموجود، غذا کی. الشه ستیزباله موجود ن عتیموجود در طب ستمیدر س :عتیموجود در طب یدرک روندها -

 ـــایکه باعث اح یی.رونــــــدهاگرددیم یعــــیطب یها انواع گونه یازهایموجب احترام بشر به ن گرید انیبه ب شود یم گرید

 .انجامند یزنده مــاندن ما م شتریکردن، به ب عیضا شوندتا یم

 ی:طیمح راتیدرک تأث -

 مصالح و تیسم ،یمصرف یانرژ یابیارز دارد: تیسا لیو تحل یابیارز قیاز طر طیمح راتیدر درک تأث یسع داریپا یطراح

مصالح با  دار،یپا یاستفاده مصالح ساختمان ساز قیاز طر توان یرا م یطیمح یمنف ریتأث کهی. بطور یساختمان ساز یها کیتکن

 .کاهش داد افتیقابل باز یکمتر و مصالح ساختمان تیسم

 گرید نیمشاور و متخصص نیبا مهندس ی. همکاردانند یرا م یتوجه به هر نظر تیاهم دار،یطراحان پا ی:طراح یروند مشارکت -

 .کنند یتوجه م زین یمحل گانیو همسا یمحل نیبه نظرات ساکن نی. طراحان همچنردیپذ یصورت م یطراح هیراحل اولدر م

 .کنند، توجه کنند یآنها طراح یکه قرار است برا یو نژاد مردم نیبه فرهنگ و د دیبا داریطراحان پا :درک مردم -

 های محدوده مورد مطالعهویژگی -8

 فیای استان گیالن درآمدی بر محیط جغرا

استان گیالن  ازسمت شمال به دریاچه کاسپین و جمهوری آذربایجان ،از سمت غرب به استان اردبیل ،از جنوب به استان 

دهستان و 77شهر و 15بخش 17شهرستان و  10زنجان و از جانب شرق به استان مازندران محدود می شود .گیالن دارای 

شت می باشد. شهرستانهای.این استان عبارتند از :آستارا،آستانه املش،بندرانزلی آبادی است که مرکز آن شهر ر2704

 .[15]سرا ،فومن،لنگرود،الهیجان وماسالرضوانشهر،رودسر،سیاهکل،شفت،صومعه ،تالش،رشت،رودبار،

 

 درآمدی بر محیط جغرافیای شهرستان بندر انزلی 

دقیقه عرض شمالی و مابین نصف 14درجه و10دقیقه تا27درجه و 10شهرستان بندر انزلی در شمال استان گیالن در بین مدار 

 .[14]می باشد-21دقیقه طول شرقی واقع شده است. ارتفاع از سطح در یا 40درجه و47دقیه تا 15درجه و47النهار 

و جمعیت آن در سال درصد از سطح مساحت استان را در بر می گیرد1/2کیلومتر مربع 7/170مساحت شهرستان معادل 

 0700نفرجمعیت و 21110خانوار و نقاط روستایی  10120نفرو  110004که جمعیت نقاط شهری  110771حدود  1177

 [0]خانوار می باشد 

،از جنوب به شهرستان رشت و صومعه سرا ،از شرق به شهرستان رشت واز دریاچه کاسپین از شمال به  بندر انزلی  شهرستان

. بر اساس آخرین تقسیمات کشوری داری یک بخش مرکزی و دودهستان به نامهای غرب به شهرستان تالش محدود می شود

 می باشد. روستای دارای سکنه 20 دارای شهرستاناین باشد.  چهار فریضه و لیجارکی حسن رود می



 

 0 

 -0اچین سنگ -0رودپشت  -0تربه بر  -5اشترکان  -4بشمن -1اشپال  -2آبکنار -1روستاهای دهستان چهار فریضه عبارتند از:

 -15سیاه وزان  -14خمیران  -11چای بیجار  -12شیله سر -11علی آبادکپور چال  -17کوچک محله -7سیاه خاله سر 

روستاها ی دهستان لیجارکی  کربالیی مهدی گوده.-21معاف -27ماهروزه  -17گلوگاه  -10کرگان -10کچلک -10کپورچال

 جفرود پایین-0گلشن-0طالب آباد-5شانگهای پرده-4تربگوده -1حسن رود– 2لیجارکی حسن رود -حسن رود عبارتندار :

 

 

 موقعیت محدوده مورد مطالعه در تقسیمات کشوری و استان :1تصویر 

 

  فومندرآمدی بر محیط جغرافیای شهرستان 

 شده واقع  شمالی عرض 10˚ 51΄ تا 10˚ 10΄ و شرقی طول 47˚ 20΄ تا 40˚ 51΄ جغرافیایی مختصات در منفو شهرستان

 از و زنجان استان به غرب از ماسال، شهرستان به غرب شمال سرا، صومعه شهرستان به شمال طرف از شهرستان این. است

جمعیت فومن 1105راساس سرشماری سال ب جمعیت. است شده محدود شفت شهرستان به شرق جنوب و جنوب و شرق

 .نفر است 171172جمعیت شهرستان فومن بر اساس آخرین سرشماری  نفر بوده است20،001خانوار( برابر با 0،020)

 دو دارای فومن شهرستان. باشد می مربع کیلومتر 000/7 شهرستان این مساحت می باشد کل جمعیت با تفکیک سن وجنس

 و پس گوراب و جنگل سردار لولمان، آلیان، پیش،گشت، رود نامهای به دهستان شش و جنگل سردار و مرکزی نامهای به بخش

 -1-1 شماره نقشه(.  1105، ریزی برنامه و مدیریت سازمان) باشد می ماسوله و فومن نام به  شهری نقطه دو و روستا 107

  . دهد می نشان را فومن شهرستان موقعیت



 

 0 

 

 موقعیت محدوده مورد مطالعه در تقسیمات کشوری و استان :2تصویر 

 

 .مرکز آن شهر فومن و دارای سه شهر به نام های شفت ، فومن و ماسوله و دو بخش استشهرستان فومن که 

 .بخش شفت : مرکز آن شهر شفت و دهستان های آن احمد سرگوراب ، جیرده و چوبر

فومن و ماسوله و دهستان های آن آلیان ، رودپیش ، سردار جنگل ، گشت ، گوراب  بخش مرکزی : دارای دو شهر به نام های

 .پس ، لولما و مالسرا است

کیلومتری غرب شهر رشت )مرکز استان( واقع گردیده است. شهر مزبور در حال حاضر دارای  20شهر فومن است که در 

 150، فاصله آن تا تهران )مرکز کشور( دریای آزاد آبهای متر از سطح 15کیلومترمربع بوده وبا ارتفاع  14مساحتی معادل 

 .باشد کیلومتر می

اله دار کوه ، ویرانه های قصر سلسله جادو در برخی مراکز دیدنی :پارک کودک ، قلعه رودخان ، خرابه های قصر تاریخی در 

فومن شهری قدیمی است و به همین دلیل هنوز بافت قدیمی معماری خود را داراست. معماری سنتی .محلی به نام زرین کول

تشکیل شده است.  شمال ایران دار و دیگر اجزای معماری سنتی این شهر مانند دیگر شهرهای استان گیالن است و از شیب

ای  شهر سازی نظام مهندسی های این شهر و به این دلیل که در آن زمان هیچ ها و کوچه همچنین به دلیل قدمت خیابان

ای است که بسیار پیچ در پیچ اند  های قدیمی ها و خیابان کرد فومن دارای کوچه های صاف را دنبال نمی ساخت خیابان

 .اند از شکوه و شهر سازی ویژه بر خورداراند دوم به بعد ساخته شده دوره پهلوی های جدید آن که در خیابان

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
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 از:ارتند باین شاخص ها عبه طور کلی جهت برقرار ی توسعه باید شاخص هایی را در نظر داشت 

  تعداد  -راهنمایی ودبیرستانسال، تعداد معلم ابتدایی، 0درصد باسوادان زن باالی  -سال 0درصد باسوادان مرد باالی

 تعداد پذیرفته شدگان در کنکور -وحرفهای-ن فنی مربیا

  فکری پرورش کانون-برپاشده نمایشگاه–فیلم نمایش داده شده  -تعدادکتابخانه -چاپخانه -تعداد صندلی سینما- 

 تعدادزندانیان -ورزشی سالن تعداد -تعداداستادیوم -کتابخانه در تعدادکتاب -تعدادمسجد

  جمعیت تراکم –مرگ ومیر -جمعیت بیکار  -جمعیت فعال اقتصادی 

 تعداد خانه بهداشت -تعداد کلینیک تنظیم خانواده -تعدادادیولوژی -تعدادآزمایشگاه-داد داروخانهتع-تعداد بیمارستان- 

 داروساز تعداد -پزشک تعداد –تعدادبهورز 

 پارکها مساحت –تعدا افراد بیمه شده  -تعدا بانک 

 دفاتر تعداد –د خطوط تلفن تعدا-تراکم راهها  -تعداد مشترکین آب  -تعدا مشترکینبرق -تعداد روستاهای دارا ی برق 

 مؤسسات تعداد -واحدساختمانی در نفر تراکم -ساختمان صادرشده پروانههای تعداد -روستایی و شهری پستی

 باربری مؤسسات تعداد -مسافربری

  گوشت تولیدشده -عملکرد درهکتار گندم، جو، برنج، لوبیا -مساحت زمینهای زیرکشت 

 ارزش افزوده بخش صنعت -تعداد مشترکین صنعتی -رصنعتتعداد شاغلین د -برق مصرفی صنعتی 

توسعه پایدار دارای مولفه ها یا جنبه های اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی به با توجه به شاخص های توسعه یافتگی 

 شرح زیر است.

 رهیافت اجتماعی ـ فرهنگی-

ابعاد اجتماعی مربوط به انسان است و حقوق بشر را شامل می شود برخی از این موارد اجتماعی به دسترسی برابر مردم به 

 بهداشت و یا عدم استثمار و سوئ استفاده از انسان مربوط می شود.

 رهیافت زیست محیطی-

نسانی و طبیعی در برنامه ریزی گردشگری اهمیت بسیاری دارد که زایش مفهوم مالحظات زیست محیطی در ابعاد ا

گردشگری پایدار خود نشان دهنده این اهمیت است . پایداری منابع که به صورت برآورد نیازهای اجتماعات امروزی بدون 

 نابودی منابع برای برآورد اجتماعات آینده تعریف شده است

 رهیافت اقتصادی

قتصادی در زمینه منطقه بندی گردشگری روستایی وابسته به آن است که به مقاصد گردشگری روستایی به راهکارهای ا

 .[10]عنوان مکانی برای یک تجارت نگریسته شود

، تمامی عرصه های زندگی مردم جهان ) اجتماعی ، اقتصادی  توسعه امروزه به دنبال گسترش جغرافیایی و همگانی شدن 

(  از آن متاثر گردیده است . منجر به پیامدها و تغییرات زیست محیطی عمده ای شده است. که می توان  ، فرهنگی و سیاسی

به آلودگی آب و هوا ، سنگین شدن ترافیک  ، فرسایش فیزیکی مکان ، اختالل در زیستگاه ) بوم ( و گونه های گیاهی و 

ف برنامه ریزی و طراحی نامناسب ساختمان ها ناشی می شود که جانوری و نهایتاً  جنبه های زیبا شناختی نامطلوب که از ضع

 .نباید از آنها غافل بود و چشم پوشی نمود
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 نتیجه گیری :

، تمامی عرصه های زندگی مردم جهان ) اجتماعی ، اقتصادی ، وسعهتامروزه به دنبال گسترش جغرافیایی و همگانی شدن 

در راهبرد توسعه کالبدی پایدار برنامه ریزان بر آن اند با در نظر گرفتن اصولی ت . فرهنگی و سیاسی (  از آن متاثر گردیده اس

چون مدیریت کاربری اراضی، منابع آب، منابع فرهنگی و چشم اندازهای روستایی، منابع کشاورزی، تامین خدمات روستایی و 

 .[27]ل ارگانیک دست یابندتوسعه اجتماعی و اقتصادی در درون ساختار ناحیه ای به تعادل بخشی و تعام

 

 روستایی  توسعه منطقه و تاثیر آن در توسعه پایدار  کالبدیوفضایی _ساختار مکانی 

تغییرات کالبدی را  روستاها از نظر جمعیت، سطح سواد، امکانات زیر بنایی و رو بنایی و فاصله روستاها از شهر سنجیده میشود.

اکثر روستاهای شهرستان بندر  ت و سازهای فضایی مناطق روستایی مشاهده کرد .می توان در فیزیک ساختمانی و دیگر ساخ

انزلی دارای امکانات و خدمات زیر بنایی و روبنایی می باشند و این خودبرای جذب گردشگریکی از فاکتورهای مهم بشمار می 

امکانات اقامتی ....دچار  ظ بهداشتی ،راه،آید.برای توریسم بسیار مهم است منطقه ای را که برای سفر انتخاب نموده از لحا

کمبود نباشد چراکه وقتی از لحاظ بهداشتی امکانات الزم موجود نباشداحتمال  اینکه بعضی از امراض در این ناحیه گسترش 

 گلوگاه،کاناشتر، شانگهای پرده، شیله سر،  چای بیجار، تربگودهبر اساس یافته های این پژوهش روستاهای: یابد بسیار باالست.

جزئ آبادیهای محروم شهرستان می باشند و باید در اولویت های برنامه ریزی هدفمند در سطح شهرستان قرار گیرند.با توجه 

به اینکه این روستاها دارای پتانسیل های مناسبی برای توسعه است می توان از امکانات بالقوه این آبادیها برای توسعه این 

 موثر می دانند .  "تأثیر بهبود خدمات رفاهی و زیرساختی بر رونق گردشگری روستایی" ین بخش استفاده نمود.همچن
در این پژوهش از بین دهستان های شهرستان فومن ، دهستان های گوراب پس و سردار جنگل  به عنوان پایلوت ، مورد 

روستایی ( و  توسعه داری بین متغیر مستقل ) بررسی و ارزیابی قرار گرفت و نتایج به دست آمده نشان می دهد که رابطه معنا

متغیرهای وابسته )تغییر مصالح ساختمانی ، تغییر سبک معماری خانه های روستایی ، ایجاد اقامتگاه صرف غذا و نوشیدنی ، 

وان اینگونه عنوان با توجه به مطالب ارائه شده می تافزایش تردد و رفت و آمد ، ایجاد و افزایش راه های ارتباطی ( وجود دارد .

کالبدی شگرفی درنظام و سیستم سکونتگاه های محدوده ی مورد مطالعه  -نمود که ؛ عوامل مذکور موجب تغییرات فضایی 

 .شده است

 

 پیشنهادات

 از قبیل آب ، گاز ، تلفن و . . .  توسعه توسعه زیر ساخت های مورد نیاز  -

 احیای بافته های فرسوده ی منطقه. -

 استانداردهای بهداشتی منطقه  ارتقای -

 نظارت دقیق تر بر کاربری اراضی به طوری که توسعه ی پایدار منطقه را زیر سوال نبرد. -

 بهبود راه های مواصالتی و ارتباطی به روستاهای منطقه مورد مطالعه که میزان نارضایتی روستاییان را کاهش داده  -

 ز الگوی مشارکتی در مناطق روستاییتوجه به مدیریت روستایی و بهره گیری ا -

 توجه ویژه به اشتغال جوانان در نواحی روستایی به طوری که جلوی روند مهاجرت روستا به شهر گرفته شود . -

 ، در جهت تحقق توسعه پایدار توسعه توجه به کاربری های همسو با  -

 در سطح ملی با ساکنین روستایی  ایجاد ارتباط ارگانیک و همسو بین مدیران شهرستان،استان و حتی -

 از وارد کردن صدمات وخسارات به محیط زیست جلوگیری کرده و اقدامات الزم در این زمینه انجام گیرد؛ -

 بررسی کیفیت خاک هنگام ایجاد تغییرات  و تا حد امکان از اراضی غیر مثمر برای ساخت و ساز استفاده شود  -
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