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 بررسی ساختار روستای ونداده به منظور توسعه پایدار و آمایش سرزمین 
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  sadat.hasheminasab@yahoo.com ،دکتری آب و هوا دانشگاه اصفهان یو دانشجو)دختران اصفهان(   مدرس دانشگاه مهاجر-1

 sararouholamin@yahoo.com )دختران اصفهان(،  انشجوی معماری دانشگاه فنی و حرفه ای مهاجرد-2

 

 چکیده
است. تحقق توسعه پایدار در ریزی توسعه و تدوین استراتژیهای توسعه پایدار ای در نتیجه برنامهتوسعه و بالندگی هر جامعه

هر محیط با نگاهی نظام بند، هماهنگ و چندبعدی به پارامترهای اقتصادی، اجتماعی و بوم شناختی امکان پذیر است که 

. این نوشتار در ایران در چهار بخش تجهیز و مدیریت منابع، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی با چالشهای جدی روبرو است

ها و کمبودها، به معرفی ، به منظور رفع کاستیاز توابع میمه ل وضعیت کنونی روستای وندادهکوشیده است به تحلی

یج این پژوهش حاکی از آن بوده که، روستا سیستم دفع فاضالب نتا بخش برای توسعه پایدار روستایی بپردازد.راهکارهای اثر

در نزدیکی  ها، داممقاوم نیستند در مقابل سیل و زلزله بناها رعایت نشده است، سازی در روستا ضوابط ساختمانندارد. 

؛ همچنین نرخ بیکاری در روستا باال است. سطح وجود دارد و مشکالت زیست محیطیشود نگهداری میواحدهای مسکونی 

های دولت از فعالیت ،جه نشده استوت، به اشتغال زنان روستایی پایین است درآمد و ارزش افزوده منابع معیشتی روستا

مهاجرت مردم بخصوص جوانان از روستا  باعث، بیکاری حمایت نکرده زراعی و سرانه پایین زمین کشاورزی آبی در روستا

توان به کمبود آب کشاورزی، خشک شدن و تخریب شاورزی نیز کم نیست از آنجمله میمشکالت در  بخش کشده است. 

از سوی توجه نکرده است در روستا  انفعالیتهای زراعی کشاورز بهدولت  و زمینهای زراعی، عدم کفایت امکانات حمل و نقل

با وجود تمامی مشکالت ذکر شده ونداده دارای  روستا با کمبود وسایل و امکانات تفریحی و فرهنگی روبرو است.دیگر 

 کتابخانه، مرکز بهداشت، حمام، امامزاده، خانه عالم و تاسیسات و تجهیزات حمل ونقل است. 
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 مقدمه -1
ت زیر ساختهای یتقو و یکی از سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه، توسعه روستاها و ارتقا سطح درآمد آنها 

مهمترین عامل در تعیین . [1] (1384فرهنگی،  یاست )قانون بهسازی توسعه اقتصادی و اجتماعمناسب توسعه 

در سطح دهستان و یا مجموعه روستایی، تعیین و تنظیم چگونگی ساخت  مکان مناسب برای خدمات رسانی

همواره  ،دهه اخیر در چند .[2] (131، 1383)مطیعی لنگرودی:  است خدمات فضایی زیعسلسله مراتبی برای تو

از دسته و سایر کشورهای در حال توسعه بوده است. ایران توسعه در از دغدغه های اصلی  روستاییپایدار توسعه 

 :باشدبه شرح زیر میمطالعاتی که در این زمینه نظر محققان را به خود معطوف داشته 
در تعیین مکان مناسب برای خدمات رسانی در سطح دهستان و یا مجموعه عنوان نمود که  (1985)1گیلگ 

خدمات و دیگر عدم انعکاس نظرات  و مناسب به فرصتهاارد یکی دسترسی ناد روستایی دو مشکل عمده وجود

. [3]روستاییان و نیازهای آنها در ارایه سیاستهای خدمات رسانی بوسیله حکومتهای مرکزی و محلی است

 و شناخته طبیعت با مستقیم ارتباط در سکونتگاهی زنجیره آغازین حلقه عنوان بهرا  روستا( 1991)2اینسکیپ

 توسعه( 1992)3جهانی بانک گزارش به .[4]باشد می طبیعت در باالیی گردشگری قابلیت دارای لحاظبدین 

 کشاورزان دیگر عبارت به یا روستایی نواحی افراد فقیرترین میان در توسعه منافع انتشار شامل روستایی پایدار

 پایدار توسعه اصلی هدف کهآنجا  از. است محروم گروههای دیگر و زمین فاقد افراد  دادن اجاره  مقیاس ،کوچک

 ارتقا جهت در توانند می خود متنوع کارکردهای با ها رسانه (1382)4دراستیکل. [5]است فقر کاهش روستایی

 و روستایی قشرهای معارف و کشاورزی ومهارتهای فنی دانش سطح اعتالی و عمومی معلومات و دانستنیها سطح

 اینکه به منوط .نمایند نقش ایفای خوبی به انسانی منابع توسعه به رسیدن نهایت در و آنها هنری ذوق تشویق

 و بومی شرایط و مشخصات دقیق شناخت با بایست می روستایی جوامع سطح در رسانه ای پوشش گسترش

: ارتباط بین دانشگاه و دانش بومی ( در مطالعه2009)5بودورکوس و پاتاکی .[6]گیرد صورت جوامع این سنتی

کنند ایی در مجارستان چنین استدالل میتحقیق مبتنی  بر جامعه و خدمات آموزشی برای توسعه پایدار روست

نهادینه سازی نظرات متقابل باشد بدین منظور پروژه پر را  که رابطه جامعه و دانشگاه باید مبتنی بر ایجاد و

ریزی و باال به پایین در فرایند برنامه تسهیل از . این پروژه با هدفپرداختاز آن گزارشی  ارایهمعرفی کرده و به 

مجارستان انجام  ترین نواحی روستایی شمال شرقای و در یکی از محرومیکرو منطقهتوسعه روستایی در سطح م

کمک به پایداری به وسیله فعال شدن  مشارکت جامعه با دانشگاه عبارت بودند از: ترین نتایجشده است. از مهم

های متنوع و کوچک مقیاس و مشارکت ها و گروههای مختلف ذینفع محلی از طریق انجام پروژه شبکه قابلیتهای

 بهینه الگوی چارچوب ،(1386) غریب .[7]جامعه بر اساس چشم انداز طرح توسعه روستایی برای مناطق کوچک

 اساس بر هاتعاونی تشکیل و ترویج یابیزمینه سمنان استان روستایی مناطق در تعاون ترویج ریزیبرنامه نظام

 رسمی غیر و رسمی محلی نهادهای تجارب و توان از استفاده نیز و روستا هر محیطی زیست هایظرفیت و شرایط

 با ،(1388)موالیی هشجین .[8]است کرده توصیه را روستایی مناطق در تعاون ترویج های برنامه اجرای در

 شهرستان تولم بخش موردی مطالعه) جغرافیا دیدگاه از روستایی خدمات توسعه ریزیبرنامه زمینه در ایمطالعه

                                                             
1- Gilg 
2 - Inskeep 
3 - World Bank 
4 -Drastikle 
5 - Bodorkos & Pataki 
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 -نموده تهیه گرفته صورت فضایی مراتب سلسله اساس بر را خدمات انواع ارایه پیشنهادی الگوی( سرا صومعه

 هایرسانه محوری نقش بر تاکید با روستا پایدار توسعه به دستیابی با ،(1388) بوذری و فضلی رحمانی .[9]است

 آگاهی افزایش در را جمعی هایرسانه تاثیرگذاری میزان توانست قزوین استان روستاهای موردی مطالعه جمعی

 در بررسی با ،(1389)حصار یاری و لنگرودی مطیعی. [10]هدد قرار بررسی مورد(  اقتصادی ابعاد در) روستاییان

 به روستایی هادی هایطرح ارزیابی بر تاکید با روستا فیزیکی توسعه ریزی برنامه و زیست محیط حفاظت زمینه

 و غفاری. [11]است پرداخته روستایی نواحی زیست محیط کیفیت و وضعیت بهکرد برای راهکارهایی هیارا

 شهرستان مرکزی بخش روستایی گردشگری فضاهای ریزیبرنامه و بندی سطح موضوع به (1390)همکاران

 گردشگری های حوزه بر حاکم فضایی سازمان و ساختار توسعه در اجرایی راهبردهای و پرداخته بویراحمد

 مسکن ساز و ساخت هایبرنامه در بومی الگوهای جایگاه ارزیابی با ،(1391)بیتی .[12]نمودند را ارایه روستایی

 بومی الگوهای بکارگیری در طرح کامل کامیابی عدم علل شرقی آذربایجان استان: موردی مطالعه روستایی،

 رفته یاد از گاها و شده رنگ کم ارزشهای بکارگیری برای پیشنهاداتی و نموده مشخص را روستایی مسکن

) همکاران و افتخاری الدین رکن .[13]را نشان دادند روستایی مسکن معاصر سازهای و ساخت در معماری

 لواسان دهستان: موردی مطالعه) روستایی پایدار گردشگری توسعه راهبردی ریزیبرنامه الگوی مقاله در ،(1392

 و توزیع و باالست بسیار گردشگری توسعه دلیل به روستاها، اغلب پذیریآسیب سطح که اشاره نمودند(  کوچک

 امری ضعف، نقاط باالبودن و هافرصت بودن محدود به توجه با مطالعه مورد نواحی سطح در منابع مجدد تخصیص

 .[15]است الزامی

 ی مطالعاتیموقعیت جغرافیای محدوده -2
شهر و از توابع بخش میمه شهرستان شاهیندهستان ونداده  وروستای ونداده از لحاظ تقسیمات سیاسی جز

جغرافیایی شمالی ثانیه عرض  12 و دقیقه 23 درجه و 33 باشد و از نظر موقعیت جغرافیایی با موقعیتمیمه می

سطح دریا واقع شده است.  ازمتری  1971 جغرافیایی در ارتفاع شرقی ثانیه طول 18دقیقه و  12 درجه و 51و 

ز غرب به روستای خسروآباد، از ، امترمربع از شمال به شهر وزوان 652765کالبدی روستا با وسعت  محدوده

 قرارکیلومتری از شهر میمه  5ده است. این روستا در فاصله جنوب به بیابان و از شرق به روستای رباط محدود ش

 (. 1 شکل ) دارد
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 : روستای ونداده، موقعیت جغرافیایی1شکل 

 موقعیت سیاسی -2-1
هران قرار گرفته و دارای ت و در مسیر جاده اصلی اصفهان کیلومتری شهر شاهین شهر 45روستای ونداده در 

یمه شهرستان شاهین روستا از لحاظ تقسیمات سیاسی جزء دهستان ونداده، بخش مباشد. این میجاده آسفالت 

 باشد.شهر و میمه می

 

 هاها و روشداده -3

 وندادهکه به منظور ارزیابی و شناسایی شرایط کالبدی روستای  باشدن پژوهش توصیفی تحلیلی میدانی میای

به روستای مذکور مراجعه نموده و اطالعات الزم جمع آوری شده و سپس شرح کاملی از ساختار معماری، 

 ن در ادامه ارایه شده است.آمشکالت و کمبودهای 

 

 هایافته -4
سکونتگاههای روستایی به عنوان پدیده های جغرافیایی نمود فضایی طبق بررسی انجام شده مشخص شد که 

یعت و در چارچوب که در بستر طب سیاسی و اقتصادی است-محیط طبیعی، اجتماعی، فرهنگیمل عوا و عینی

تباینات در ویژگیهای محیط طبیعی، شیوه های معیشت، نظام  محیط زندگی او شکل یافته است.مناسبات انسان، 

سکونتگاهها  سطح تکنولوژی سبب شد تا اشکال متفاوتی ازو  قتصادیا-کومتی، شکل روابط اجتماعیح-سیاسی

دخیل بودن عوامل متعدد در شکل گیری سکونتگاهها باعث به وجود  در مکانها و زمانهای خاص به وجود آیند.

ثیر گذاری این عوامل در همه جا یکسان نبوده است. اآمدن الگوههای متفاوتی شده است. اما شدت و نحوه تـ

این  اع، توپوگرافی، منابع آب و خاک می باشد.مهمترین عوامل طبیعی مؤثر در شکل گیری روستا شامل ارتف

رود دارد؛ دارای آب و هوایی خشک بوده و میزان بارندگی آن خانه زایندهمنطقه با توجه به فاصله ای که از رود

طی ده سال متغیر بوده است. جهت باد به ویژه بادهای غالب از سمت شمال به میلیمتر  200الی  50حدود 

خاک این منطقه دارای نمک زیاد با ذرات منشوری و مکعبی شکل  دهای خشک می باشد.با طرف جنوب و جزء

است. این سری خاکها بیشتر در اراضی نامرغوب وجود دارد و نفوذ آب در آن کم است. این خاک مخلوطی از رس 

بر اساس  ود دارد.ا قابلیت نفوذ پذیری خیلی کم است و در آن آهک پراکنده وجبا رگه های نازکی از شن و ماسه ب

شورای اسالمی روستا قدمت  یمطالعات میدانی صورت گرفته در سطح روستای ونداده و بنا بر گفته دهیار و اعضا

نهاده شده است.  گردد. بنای اولین این روستا توسط شخصی به نام وندادهسال قبل بر می 300 حدودبه  ونداده 

 -بخشی از کتاب اوستا است که در مورد قوانین ضد بدکاران تنظیم شدهکلمه ونداده هم خانواده وندیداد است که 

وجود آب و زمینهای زراعی مناسب در کنار یکی از مهمترین توان به از علل اصلی پیدایش روستا می است.

 -سیستم دفع فاضالب میعدم ، ل و مشکالت روستا از نظر ساکنین آنیمسا راههای ارتباطی کشور اشاره کرد.

شده نیز جوابگوی حجم فاضالب موجود نیست. در برخی مواقع فاضالبهای خانگی به  . چاههای جذبی حفرباشد

ریختن فضوالت حیوانی در داخل ، مین روشنایی معابرتاعدم ؛ شودمیشکل روان آب در کوچه و معابر جاری 

نگهداری دام در ، مقابل سیل و زلزلها در سازی در روستا و مقاوم نبودن بناهعدم رعایت ضوابط ساختمان ، بافت

همچنین روستا مشکالت اقتصادی زیادی دارد به عنوان دهای مسکونی و مشکالت زیست محیطی؛ نزدیکی واح

عدم هدایت و سوق دادن منابع مالی ، میانگین سنی جمعیت آننرخ باالی بیکاری در روستا با توجه به مثال، 

پایین بودن سطح درآمد و ، لیتهای اقتصادی مطلوب در محیط روستاسمت و سوی فعا یان بهیبرخی از روستا

عدم  ،عدم توجه به اشتغال زنان روستایی و ایجاد زمینه جلب مشارکت بانوان ،ارزش افزوده منابع معیشتی روستا
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 عدم حمایت مطلوب ،عدم استفاده از دانش غنی بومی در توسعه منطقه ،توجه به صنایع روستایی و صنایع دستی

بیکاری و در نتیجه مهاجرت مردم ، دولت از فعالیتهای زراعی و سرانه پایین زمین کشاورزی آبی در روستا

توان به کمبود آب نیز کم نیست از آنجمله می بخش کشاورزیدر  مشکالت باشدمی بخصوص جوانان از روستا

نقل، عدم پشتیبانی مراکز خدمات کشاورزی، خشک شدن و تخریب زمینهای زراعی، عدم کفایت امکانات حمل و 

کشاورزی در خصوص کود و سم، کمبود مراکز تولیدی و کارگاهی، عدم حمایت مطلوب دولت از فعالیتهای زراعی 

نارسایی فرهنگی و  شاملفرهنگی  -ل اجتماعییمسا ایین زمین کشاورزی آبی در روستا اشاره کرد.پسرانه  و

های های آموزشی در زمینهیه دورهت فراغتی، عدم اراامکانات و تاسیسا تابخانه، کمبودکاز جمله نداشتن  هنری

 (.1)جدول  می باشد اجتماعی، فرهنگی و هنری

 
 

 امکانات و خدمات موجود در روستای ونداده :1جدول
 نوع امکانات و خدمات ونداده

  نهضت -
 دبستان × آموزشی

 راهنمایی ×
 دبیرستان -
 درمانی –بهداشتی  خانه بهداشت ×
 درمانگاه -
 جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب -
 جمع آوری و دفع بهداشتی زباله -
 گورستان -
 آب آشامیدنی بامنبع بهداشتی ×
 حمام عمومی -
 انرژی عرضه نفت -
 برق ×
بتا پوشش راه روستایی درجه یک  ×

 آسفالت
 
 

 پوشش خاکی راه روستایی درجه دو با × ارتباطات
 راه روستایی درجه سه -
 دفتر مخابرات و صندوق پست ×
 تلفن خصوصی منازل ×
  مسجد ×
  کتابخانه ×
  امکانات ورزشی روباز ×
  فروشگاه تعاونی ×

 مرکز خدمات روستایی - تولید-پشتیبانی-مالی
 دفتر ترویج -
تعمیرگاه وسایل و ماشین آالت  ×

 کشاورزی
 اداری دهیاری ×
  مغازه ×

 نانوایی × خدماتی-تجاری
 آرایشگاه/ قصابی... ×
 کارگاههای تولیدی کوچک -

 : مطالعات میدانی مشاور منبع
 

 

 ررسی جمعیت روستاب -4-1
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به علت افزایش موالید جمعیت  1365نفر می باشد.در سال  1669بالغ بر  1355جمعیت ونداده در سال 

ولی طی دهه بعدی با کاهش جمعیت روبرو هستیم که عمده دلیل آن مهاجرت است و این بیشتر شده است 

 .(2)جدول نفر رسیده است 1171به  1390کاهش جمعیت ادامه پیدا کرده تا جایی که در سال 
 

 

 1345-1390تحوالت جمعیتی روستای ونداده طی سالهای  :2جدول

 1390 1385 1375 1365 1355 سال

 1171 1226 1360 1751 1669 جمعیت

 1390: سرشماری عمومی نفوس و مسکن و آمار خانه بهداشت روستا در سال نبعم

 

 

 مهاجرت -5-1

معموالً مهاجرت نیز همچون مرگ و میر و زاد و ولد از عوامل مهم در شناخت و ترکیب جمعیت می باشد. 

مانند آن معنایی منفی دارد. در بسیاری از روستا گریزی و  مهاجرت روستایی، تخلیه روستاها، مهاجرت،مفاهیم 

کند. البته مفهوم مهاجرت موارد، ترک موطن و محل زندگی وسرگردانی به دنبال سرنوشتی نامعین را القا می

اقتصادی چنانچه با دگرگونی در دانش فنی، به ویژه خودکار شدن تولید  -تحوالت اجتماعی ؛همیشه منفی نیست

غیر از عوامل گوناگون و مختلفی که در مهاجرت دخیل  ی نیروی کار را الزامی می سازد.هاهمراه باشد، جابجایی

می باشد )عوامل فرهنگی، وابستگی قومی و خانوادگی، ازدواج، دسترسی به امکانات رفاهی و ...( عامل اصلی 

بیشتر به همراه استفاده مهاجرت از روستای ونداده در بین قشر فعال و سرپرستان خانوار دسترسی به کار و درآمد 

 -پدیداز تسهیالت رفاهی می باشد و در پی آن مهاجرت دسته جمعی به صورت اسکان دائم در مراکز شهری را 

 .(3)جدول آورده است
 

 

 های عمرانی پروژهبررسی و ارزیابی زمینه ها و نحوه مشارکت اجرایی فنی، اقتصادی و اجتماعی روستاییان در  :3جدول

شینی، عمرانی، کمک مالی، عقب ن-کت)فنیرنوع مشا نوع پروژه

 (نیروی انسانی و اهدای زمین

ارزیابی زمینه های مشارکت روستاییان و 

الزم در تمامی ابعاد  اتارایه پیشنهاد

 مشارکت
مسجد و 

 حسینیه

  ---------- کمک مالی اهدای زمین

مشارکت در روستا در زمینه اهدای زمین 

به صورت اهدا و مسجد روستا می باشد که 

 وقف زمین توسط اهالی صورت پذیرفته است.
 ---------- کمک مالی اهدای زمین دهیاری

تاسیسات و 

 تجهیزات

--------- ---------- ---------- 

 ---------- کمک مالی اهدای زمین آموزش

الیروبی 

 قنات یا نهر

 نیروی انسانی ---------- ---------

خانه 

 بهداشت

 ---------- کمک مالی اهدای زمین

 : برداشتهای میدانینبعم
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معموالً شامل تولید، تغییر شکل دادن و اتصال قطعات تغییر شکل یافته با یکدیگر به در این روستا صنعت 

در باشد. جهت آماده نمودن تولید نهایی می منظور تولید یک قطعه مشخص و در نهایت مونتاژ این قطعات در

حاضر در روستای مورد مطالعه فعالیتهای صنعتی کمی صورت می گیرد. فعالیتهای صنعتی در این روستا در حال 

ن در بخش کارگراترین آنها را ت که در واقع عمدههنگری اسآصنایع کارگاهی همچون مشاغل ساختمانی و  بخش

و صنایع دفاع مشغول به یز در کارخانجات همچون ذوب آهن نتعدادی  دهند.مشاغل ساختمان تشکیل می

نظیر کمبود متخصص، عدم وجود معادن  باشند. از دیگر محدودیتهایی که در بخش صنعت وجود دارد،فعالیت می

صنعت به آن که همگی باعث افت رونق بخش  سودآور در منطقه، عدم وجود ساختمان سازی و فعالیتهای مربوط

نه صنایع دستی، گستره اقتصادی مالی و فعالیتهای مبنی بر آن ولیکن در زمی .شودو فعالیتهای مربوط به آن می

و در نتیجه دسترسی کافی به مواد خام اولیه، زمینه و انگیزه مناسبی جهت گسترش آن و عمدتاً به صورت خانگی 

که کارگاههای قالی بافی از فعالیتهای جنبی بخشی از خانوارهای روستایی بوده  در این منطقه فراهم نموده است.

کیل دهنده اقتصاد یکی دیگر از بخشهای تش آنها، در افزایش درآمد خانوارها نیز نقش دارند. نیازمین تاعالوه بر 

نفر در عرصه خدماتی فعالیت می کنند که یا در استخدام   60باشد. در حال حاضر حدود روستا خدمات می

بودن این گروه و  کممسلم است با توجه به  آنچه .کنندی میمدرسه روستا هستند و یا خرده فروشی و رانندگ

 گذارد، ولی قابلیت افزایش و توسعه در آینده نزدیک را داراست.ثیر زیادی در اقتصاد روستا نمیتاعدم تنوع شغلی 

دسترسی و  اشاره کرد: چندین عاملتوان به زان ارزش اقتصادی میثیرگذار در خصوص میتاعوامل مهم و از 

ل مهمی است که در افزایش و باال بردن ارزش مدسترسی آسان به معابر اصلی و جاده ارتباطی از عوا ،ارتباطات

مین مایحتاج تاگردد تا دریافت خدمات، امکانات و همچنین ثیر خاصی دارد. این امر سبب میتاساختمان و زمین 

م در این خصوص می توان به اراضی و از ویژگیهای مه ،عملکرد تجاری و اقتصادی روزانه به سهولت انجام گیرد.

واحدهای ساختمانی اشاره نمود که امکان ایجاد عملکرد تجاری و اقتصادی در آنها وجود دارد. استقرار چنین 

این اراضی ، اراضی واقع در مسیر بالیای طبیعی گردد.عملکردهایی باعث ایجاد درآمد برای صاحبان اراضی می

اراضی که در اطراف و  مسیر مسیل یا حرایم قرار دارند. با بررسیهای صورت گرفتهگردد که در ل اراضی میشام

جوانب کانالهای آب واقع هستند به دلیل سیل گیر بودن آنها از ارزش کمتری برخوردار هستند و اراضی که به 

اراضی مرتبط با نوع ارزش  دور از این گونه سوانح می باشند نسبت به آنها از ارزش باالتری برخوردار می باشند.

سبب افزایش ارتباطی  و برخی از کاربری های مجاور مانند نزدیکی به خدمات درمانی، آموزشی ،کاربری مجاور

ثیر منفی داشته و از ارزش زمین مجاور می کاهد مانند تاگردد. در مقابل برخی از کاربریها نیز ارزش اراضی می

سیسات گوناگون در مناطق روستایی اطالع از کیفیت ابنیه از تاها و برای اصالح مسکن، سایر ساختمان گورستان.

تا بتوان با توجه به امکانات، توان، شرایط و موقعیت، نوع مناسبی از مسکن را  اهمیت ویژه ای برخوردار است

 .( 4 جدول ) انتخاب نمود و ساختمان سایر کاربریها را نیز با توجه به کیفیت و مصالح موجود پیشنهاد داد

 

 

 1390نوع مصالح به کار رفته در ساختمانهای روستای ونداده در سال : 4جدول 

 تعداد درصد از کل مساحت به متر مربع پایداری مصالح
 126 8/19 28027 با دوام تیرچه و بلوک

 510 9/67 104200 نیمه بادوام آجر و آهن

 76 3/12 16769 کم دوام خشت وگل
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 712 100 148996 - جمع

 1390منبع: بررسیهای محلی مشاور طرح در 

 

 -با توجه به مطالعات و بررسیهای میدانی صورت گرفته در سطح روستای ونداده و با توجه به استعالم انجام

شده از طرف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان، در حال حاضر در این روستا دو خانه قدیمی در 

بافت قدیمی و با ارزش محسوب  وباشند و جزدارای قدمت زیادی میجود دارد که قسمت بافت مرکزی روستا و

ناخت چگونگی شیب عمومی و معابر روستا در جهت ایجاد سیستمهای دفع آبهای سطحی مهم می ش شوند.می

وستا، قسمت جنوبی ر جنوبی و در-جنوب غربی و شمالی-روستا شمال شرقیباشد. شیب در قسمت شمالی 

 -میجنوب غربی می باشد و آبهای سطح معابر روستا وارد کانالهای آب روستا -وبی و شمال شرقیجن-شمالی

طریق چاه شهرهای میمه و وزوان می باشد که این آب به منبع روستا  مین آب روستای ونداده ازتا منبع شوند.

وله کشی به منازل طریق لمتری روستا قرار دارد منتقل شده و سپس از  500که در سمت شرق روستا به فاصله 

باشد که آن را به روستا دارای جاده آسفالت می .این روستا از منبع برق برخوردار است شود.روستا منتقل می

ونداده دارای شبکه گاز رسانی است و تمامی اهالی روستا از  سازد.ستان، استان و سایر نقاط متصل میمرکز شهر

روستا در  باشد.اده دارای دهیاری و مرکز شورا میخدمات اداری، روستای وند از نظر کنند.عمت استفاده میاین ن

دبستان،  روستای ونداده از لحاظ خدمات آموزشی دارای باشد.ارای خانه بهداشت مرکز بهداشت میوضع موجود د

نانوایی، قصابی و خدمات تجاری روستا شامل چندین واحد تجاری از جمله مغازه  باشد.راهنمایی و دبیرستان می

از لحاظ آموزشی دارای دو باب مدرسه  خرده فروشی می باشد. این خدمات دارای عملکرد درون روستایی هستند.

و دانش آموزان دختر و پسر روستا مشغول به تحصیل  استدبستان، دو باب در مقطع راهنمایی و دو دبیرستان 

 ) کنندسعید آباد نیز از آن استفاده می اهای خسرو آباد و. روستا دارای خانه بهداشت می باشد که روستهستند

 .( 5 جدول

 

 بررسی اراضی موجود روستای ونداده :5 جدول

 

 نوع کاربری

 1226: 1385 جمعیت موجود در سال 

 ( )درصد سهم ( )مترمربع سرانه ( )مترمربع مساحت

 9/42 9/223 27497 مسکونی مسکونی

 4/0 1/2 2520 تجاری تجاری

 0/0 2/0 304 شرکت تعاونی

 1/2 4/11 14015 دبستان آموزشی

 5/2 3/13 16284 راهنمایی

 3/0 8/1 2243 دهیاری اداری

 1/0 5/0 619 شورای اسالمی

 1/0 3/0 375 پایگاه بسیج انتظامی

 

 مذهبی

 

 6/0 2/3 3891 مسجد و حسینیه

 1/1 9/5 7214 امامزاده

 0/0 1/0 137 خانه عالم
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 0/0 2/0 205 کتابخانه فرهنگی

 1/0 4/0 506 حمام بهداشتی

 4/0 9/1 2345 خانه بهداشت درمانی

 3/0 4/1 1726 آثار تاریخی

 5/6 5/34 42345 ورزشی

 2/0 8/0 1015 سیسات و تجهیزاتتا

 8/22 3/121 148714 معابر حمل و نقل

 8/0 4/4 5451 زراعی

 7/2 5/14 17764 باغات

 0/0 1/0 79 انبار

 5/0 5/2 3043 دامداری

 7/3 5/19 23968 گورستان

 8/12 4/8 83861 بایر

 0/100 4/532 652765 مجموع

 در هکتارنفر  7/44 تراکم خالص

 در هکتارنفر  8/18 تراکم ناخالص

 1390منبع: بررسیهای محلی مشاور طرح در 

 

از مهمترین مواردی  احداث های انجام شدهارزیابی میزان فرسودگی بافت روستا، نوع مصالح، مقاومت بناها و 

در مجموع با توجه به  است که می تواند در راه تقویت مسکن روستاییان و مقاوم سازی آن به کار گرفته شود.

باشند. در ابتدا استحکام الزم برخوردار نمیفیت و شرایط اقتصادی حاکم بر روستا، ساخت و سازهای موجود از کی

استفاده از سکونت به صورت چادرنشینی بوده و در ادامه از خشت و گل استفاده شده است. از این زمان به بعد به 

مصالحی چون سنگ و گل در ساخت و سازها با افزایش درآمد اهالی شکل گرفته است، سپس تیر آهن و آجر در 

بینیم که از ه پر اهمیتی یافته به گونه ای که کمتر ساختمان نوسازی را در این روستا میساخت و سازها جایگا

 .( 6 جدول ) این مصالح استفاده نکرده باشند

 

 1390نوع مصالح به کار رفته در ساخت و سازهای ابنیه روستای ونداده سال :  6جدول 

 گل خشت و آجر و آهن تیرچه و بلوک
 درصد تعداد مساحت درصد تعداد مساحت درصد تعداد مساحت

28027 126 8/18 104200 510 9/69 16769 5 3/11 

 منبع: برداشتهای میدانی

 

و ضوابط خدمات رسانی در محیط روستایی کشور و نحوه تجهیز مراکز روستایی  براساس الگوی استانداردها

شامیدنی با شبکه انشعاب آمصوب شورای عالی معماری و شهرسازی، روستای ونداده نیازمند است از آب 

سیسات و تجهیزات، پارک و تادفتر مخابراتی برخوردار شود. همچنین پیشنهاداتی برای ایجاد  و خصوصی، پست

 .( 7 )جدول پایانه انجام گرفته شده است
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 نیاز سنجی برنامه ها و پروژه های مورد نیاز در سطح روستا :7 جدول

 یات اجرایییجز ردیف پروژه، برنامه
 توسعه، تعریض، بازسازی و اصالح معابر روستا 1 کالبدی

 اصالح ورودی و خروجی روستا 2

منظور شده، جهت ایجاد  تسطیح، تفکیک، تملک و حصار کشی اراضی 3

 کاربریهای مسکونی و سایر کاربریهای پیشنهادی

بسترسازی و ایجاد حریم و گل انداز پیرامون آبراهه ها و جویهای موجود در  4

 روستا 

 اجرا و توسعه پروژه های فرهنگی همچون ساخت کتابخانه عمومی در روستا  1 اجتماعی-فرهنگی

 ارتقا، جایگاه و نقش زنان در محیط روستاایجاد بستری مطلوب جهت  2

تعریف یک مدیریت محلی جهت تحقق تمامی رویکردهای توسعه روستایی،  3

 به ویژه اهداف و ایجاد کالبدی

بهره برداری بهینه و مناسب از اراضی آبی با استفاده از روشهای علمی و  1 اقتصادی
 پتانسیلهای محیطی

دام و زراعی با هدف ایجاد اشتغال و بهره وری تشکیل تعاونیهای تولیدات  2

 بهینه از منبع محیطی

توسعه و تجهیز زیر ساختهای گردشگری در مقیاس دهستان، با عنایت به  3

 قابلیتهای طبیعی

 

 بهداشتی، زیست محیطی  

 

 

 پروژه، برنامه

 

تبدیل چاههای جذبی فاضالب به چاههای ایزوله شده )سپتیک تانک( و  1

 و توسعه شبکه دفع فاضالباحداث 

 مسکونی واحدهای جدید الگوی تدریجی اجرای (الف 2

 یات اجرایییجز ردیف

 دامداریهای به بافت داخل از(  تجاری الگوی در)دام  تدریجی خروج (ب 3 بهداشتی، زیست محیطی

 روستا از خارج در مستقر متمرکز

زراعی به سمت اراضی روستا و جلوگیری از سرازیر شدن پسابهای خانگی و  4

 معابر

اجرای عملیات آبخیزداری در ارتفاعات و تپه های پیرامون روستا با هدف  5

تقویت پوشش سبز و اجرای پروژه های فیزیکی در جهت کنترل فاضالبهای 

 بهاره

 منبع: پیشنهادات مشاور

 

که  مصداق دارد. فرسایش عملی استبه طور کلی فرسایش امری طبیعی است که در تمامی پدیده های جهان 

توان آن را به کنار گذاشت اما این نیز میسر است که میزان فرسایش را کاهش داد. برای تحت هیچ شرایطی، نمی

مت باال برد، در زمینه مرمت میتوان به دو مقوله ردر انجام عمل م جلوگیری از فرسایش باید میزان پایداری

، شود که با اندک تغییراتی در فعالیتبه مجموعه اقداماتی اطالق می، بهسازی بهسازی و نوسازی اشاره کرد.

 گیرد.مداخله چشمگیر در کالبد صورت نمیگرداند که در این فرایند اثر را فراهم می موجبات افزایش عمر
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طوالنی شدن در برگیرنده مجموعه اقداماتی است که با تغییرات برنامه ریزی شده در کالبد، عالوه بر  ،نوسازی

 .( 8 )جدول رسانداثر به احیای آن نیز مدد می عمر

  

 وضعیت کیفیت ابنیه روستای ونداده : 8  جدول

 ( برحسب مساحت درصد ) تعداد مساحت کیفیت ابنیه
 1/18 126 27069 نوساز

 1/71 510 105958 مرمتی

 8/10 76 15969 تخریبی

 100 712 148996 مجموع

 پیشنهادات مشاورمنبع:     

 

  گیرینتیجه -5
ضوابط  رعایت نکردنطبق این پژوهش در روستای ونداده مشکالتی از جمله عدم سیستم دفع فاضالب، 

، پایین بودن سطح درآمد نرخ باالی بیکاریساختمان سازی و مقاوم نبودن بناها در مقابل سیل و زلزله، 

عدم توجه به صنایع  و و ایجاد زمینه جلب مشارکت بانوان، عدم توجه به اشتغال زنان روستایی ییانروستا

، ایجاد اشتغال بانوان، فراهم آوردن استفاده از دانش غنی بومی در توسعه منطقه وجود دارد که باروستایی 

عریض  و با توسعه و در روستا اندولت از فعالیتهای زراعی کشاورز صحیححمایت امکانات تفریحی فراغتی و 

؛ با وجود موارد ذکر شده به عمل آوردجلوگیری مهاجرت مردم بخصوص جوانان از روستا  از، روستاییکردن معابر 

  ونداده دارای کتابخانه، مرکز بهداشت، حمام، امامزاده، خانه عالم و تاسیسات و تجهیزات حمل ونقل است.
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ان، نشریه روستا و نسم استان روستایی مناطق در تعاون ترویج ریزیبرنامه نظام بهینه الگوی چارچوبغ.  نیا، [ فاضل8]

 .1386، 67-86صص ،4 شماره ،10توسعه ،دوره



 

12 
 

 موردی مطالعه) جغرافیا دیدگاه از روستایی خدمات توسعه ریزی برنامه ن. هشجین، موالیی ،س خ. ازگمی، طبع رضا [9]
 .1388، 49-66، صص8 ، شماره4دوره جغرافیایی، انداز سرا( مجله چشم صومعه شهرستان تولم بخش

 مطالعه جمعی های رسانه محوری نقش بر تاکید با روستا پایدار توسعه به دستیابی س. بوذری، ع. فضلی، رحمانی [10]

 .1388، 101-120، صص14 شماره ،7  توسعه، دوره و مجله جغرافیا قزوین استان روستاهای: موردی

 ارزیابی بر تاکید با روستا فیزیکی توسعه ریزی برنامه و زیست محیط حفاظت، ا. حصار یاری ، س ح.لنگرودی مطیعی [11]

, 21، دوره( اصفهان دانشگاه انسانی علوم پژوهشی مجله ) محیطی ریزی برنامه و جغرافیا  روستایی  نشریه هادی های طرح

 1389، 45-60صص ،3 شماره

 مرکزی بخش روستایی گردشگری فضاهای ریزی برنامه و بندی سطح .داوود بخت، نیک ،م. مرادی، ،س ر. [ غفاری،12]

 .1390، 90-118، صص11 شماره ،3 نشریه مطالعات و پژوهشهای شهری منطقه ای، دوره بویراحمد، شهرستان

 استان: موردی مطالعه روستایی، مسکن ساز و ساخت هایبرنامه در بومی الگوهای جایگاه ارزیابی .حامد بیتی، [13]

 .1391، 115-129صص ،29، شماره10دوره شهری، نشریه مدیریت  شرقی آذربایجان

 پایدار گردشگری توسعه راهبردی ریزی برنامه الگوی ارایه .ن اکبری سامانی، .،مهدوی، د.، الدین افتخاری، ع رکن [14]

-146صص ،1شماره ،45 انسانی، دوره جغرافیای ، نشریه پژوهشهای( کوچک لواسان دهستان: موردی مطالعه) روستایی
123 ،1392. 

 

 
 

 


