
 

 

 

 

 

 

        بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم

 ))))تپهتپهتپهتپه    قرهقرهقرهقره    روستايروستايروستايروستاي: : : :     مورديمورديمورديموردي    يييي    مطالعهمطالعهمطالعهمطالعه((((    ارزيابي اثرات اجراي طرح هادي در حفظ محيط زيست روستاييارزيابي اثرات اجراي طرح هادي در حفظ محيط زيست روستاييارزيابي اثرات اجراي طرح هادي در حفظ محيط زيست روستاييارزيابي اثرات اجراي طرح هادي در حفظ محيط زيست روستايي عنوان مقاله:عنوان مقاله:عنوان مقاله:عنوان مقاله:

        3333نويسنده سوم: پريسا هاشمينويسنده سوم: پريسا هاشمينويسنده سوم: پريسا هاشمينويسنده سوم: پريسا هاشمي، ، ، ، 2222، نويسنده دوم: بهنازبيگدلو، نويسنده دوم: بهنازبيگدلو، نويسنده دوم: بهنازبيگدلو، نويسنده دوم: بهنازبيگدلو****1111نويسنده اول: اصغرعزيزينويسنده اول: اصغرعزيزينويسنده اول: اصغرعزيزينويسنده اول: اصغرعزيزي

        ))))خوارزميخوارزميخوارزميخوارزمي    دانشگاهدانشگاهدانشگاهدانشگاه    روستاييروستاييروستاييروستايي    مناطقمناطقمناطقمناطق    محيطيمحيطيمحيطيمحيطي    كيفيتكيفيتكيفيتكيفيت    آمايشآمايشآمايشآمايش    ريزيريزيريزيريزي    برنامهبرنامهبرنامهبرنامه    دكتريدكتريدكتريدكتري    دانشجويدانشجويدانشجويدانشجوي((((هشتگردهشتگردهشتگردهشتگرد    نورنورنورنور    پيامپيامپيامپيام    دانشگاهدانشگاهدانشگاهدانشگاه    استاداستاداستاداستاد 1111

        azizi200920@yahoo.comپست الكترونيكي:پست الكترونيكي:پست الكترونيكي:پست الكترونيكي:

        دانشجوي مقطع كارشناسي مهندسي معماري دانشگاه پيام نوردانشجوي مقطع كارشناسي مهندسي معماري دانشگاه پيام نوردانشجوي مقطع كارشناسي مهندسي معماري دانشگاه پيام نوردانشجوي مقطع كارشناسي مهندسي معماري دانشگاه پيام نور2222

 bbigdeloo@ymail.comپست الكترونيكي:پست الكترونيكي:پست الكترونيكي:پست الكترونيكي:

        دانشجوي مقطع كارشناسي مهندسي معماري دانشگاه پيام نوردانشجوي مقطع كارشناسي مهندسي معماري دانشگاه پيام نوردانشجوي مقطع كارشناسي مهندسي معماري دانشگاه پيام نوردانشجوي مقطع كارشناسي مهندسي معماري دانشگاه پيام نور    3333

        parisahashemi072@gmail.comپست الكترونيكي:پست الكترونيكي:پست الكترونيكي:پست الكترونيكي:

        چكيده:چكيده:چكيده:چكيده:

 دو از بيش با كشور، روستاهاي كالبدي ساماندهي براي ملي فراگير و يافته سازمان تالش نخستين عنوان به روستايي، هادي هاي طرح

 9912 از بيش در و تهيه روستا 24899 از بيش براي 1389 سال پايان تا 1367 سال از كه است اقداماتي ترين اساسي از يكي سابقه دهه

 محيط انكار قابل غير تعامل رغم به .است آمده در اجرا به اجتماعي و اقتصادي فيزيكي، ابعاد لحاظ به روستا حيات تجديد هدف با روستا

 محيط بر هادي، هاي طرح اجراي اثرات از استنادي قابل ارزيابي روستايي؛ هادي ح هاي طر همچون ، توسعه هاي طرح و روستاها طبيعي

 طرح هاي پيامد ارزيابي براي معيارهايي تعريف ضمن حاضر، تحقيق اساس، اين بر. نيست دست در كشور، روستايي ههاي سكونتگا زيست

 داده قرار بررسي مورد را روستاي مورد نظر و مطالعات ميداني ، مرتبط، منابع اساس بر روستايي، زيست محيط بر روستايي هادي هاي

 اجراي اثرات نكردن بيني پيش همچنين، و ها طرح ي تهيه هنگام به محيطي مطالعات نقص يا فقدان به توان مي يافته ها، اهم از. است

 اساس بر نهايت، در. كرد اشاره ح ها طر اجراي سپس، و تهيه هنگام به روستاها، زيست محيط و طبيعي محيط بر دهگانه، هاي پروژه

 در مداخله به نسبت آنها رويكرد اصالح و ح ها طر بازخورد براي رهنمودهايي نتايج، بندي جمع و ميداني مطالعات از حاصل يافته هاي

،  مشاركت روستاييان در تهيه و اجراي طرح هادي از، است عبارت آنها، ترين مهم. است شده ارائه روستاها، زيست محيط و طبيعي محيط

 توجه به حوزه نفوذ روستاي مورد مطالعه . همچنين، و تقويت مديريت روستايي توسط نهادهاي مردمي و دولتي ،

        ، اثرات.، اثرات.، اثرات.، اثرات.هاديهاديهاديهادي    روستا، طرحروستا، طرحروستا، طرحروستا، طرح    محيط زيست ،محيط زيست ،محيط زيست ،محيط زيست ،    ارزيابي،ارزيابي،ارزيابي،ارزيابي،: : : : هاهاهاها    واژهواژهواژهواژه    كليدكليدكليدكليد

        09191660316091916603160919166031609191660316*نويسنده مسئول                     *نويسنده مسئول                     *نويسنده مسئول                     *نويسنده مسئول                     

        



 

 

 

 

 

  مقدمه:

محيط زيست طبيعي، پناهگاه كليه موجودات زنده و اكوسيستمها است. انسان به محيطزيست نياز دارد و نيازهاي اوليه و 

 )62:1385رحيمي (.آورد دست مي اساسي خود را از آن به

باشد. منظور  نيز مي همان اندازه كه وظيفه دولتها است، نيازمند مشاركت راستين و آگاهانه مردم زيست به حفاظت از محيط

 )26:1382فرحت( از مردم، همه افراد ساكن در يك كشور هستند كه زنان، مردان، جوانان و كودكان را در بر ميگيرد.

 1992سواد زيست محيطي:اين اصطالح براي اولين بار توسط چالز اي روث پدر سواد زيست محيطي مطرح شد او در سال 

را منتشر كرد و اذعان داشت كه در برنامه هاي آموزشي مدارس  بايد آموزش هايي در باره ي كتابي با عنوان سواد اكولوزيكي 

حفظ محيط زيست گنجاند . به نظر او اگر ما از ديدن منطقه هاي بي نظم و آلودگي ها و زشتي ها در منظر احساس نا راحتي 

سوادي زيست محيطي  هستيم و آن را به نسل بعد از نميكنيم و برايمان عادي جلوه ميكند نشانگر اين است كه ما دچار بي 

  خود منتقل ميكنيم .

اما سواد زيستي چيست ؟ تعاريف مختلفي وجود دارد: سواد زيست محيطي توان درك نظام هاي طبيعي است كه زندگي ما را  

ط طبيعي اش را نابود نميكند بر كره زمين ممكن ميسازد و جامعه ي  برخوردار از سواد زيستي جامعه اي پايدار است كه محي

چراكه ميداند حياطش وابسطه به اين محيط است ودر تعريف ديگر ميخوانيم : سواد زيست محيطي  مستلزم درك عميق و 

بنيادي نظامهاي دنياي طبيعت ودرك روابط وتعامل هاي جهان زندگان و غير زندگان  و توان برخورد معقول با مسائلي است 

علمي  بي طرف و با توجه به  جنبه هاي اقتصادي  زيبا شناختي و اخالقي محيط زيست  با آنها روبه رو شد كه بايد با شواهد 

در تعريف سوم اين طور در ميابيم كه سواد زيست محيطي موضوع يك سلسله اعمال فعاليت ها و احساس ها (نگرشها ) است 

 دار شناسي)ريشه در دانش عميق دارد .   (پديكه 

بــا  1362هــايي كــه بــه منظــور ســازماندهي كالبــدي روســتاها در ســال  حاصــل از اولــين طــرحتجــارب 

اي  ، منجر به برنامه1367هاي روانبخشي، به صـورت مـوردي در چنـد اسـتان كشور تهيه شد؛ در سال  عنــوان طرح

 پايان تا 1367 سال از و .(Ahmadi-1995) يـران گرديدهاي هادي روستايي در ا ي طرح گـسترده و فراگير، براي تهيه

 فيزيكي، ابعاد لحاظ به روستا حيات تجديد هدف با روستا 9912 از بيش در و تهيه روستا 24899 از بيش براي 1389 سال

پرداخـت كه  2اي هاي اجرايي دهگانه ، به اجراي پروژه).1390 همكاران، و عزيزپور( آمد در اجرا به اجتماعي و اقتصادي

 ي روســتايي بودنـد. گرچــه تمــامي ايــن پروژه همگي در پي دگرگون ساختن كالبـد روسـتاها، و بـه تبـع آن، توســعه

ترديـد ايـن تغييـر و دگرگـوني در كالبـد روسـتاها، ديگـر ابعـاد محيط  اند اما بـي هاي كالبدي استوار شده ها، بر جنبه

 همچنـان كـه محــيط طبيعـي، از اجــراي پـروژه .محيط طبيعي روستاها، تحـت تأثير قرار خواهد دادروستايي را، از جمله 



 

 

 

 

پذيرد؛ متقابالً، بـر آن اثرگـذار نيـز هست. ارتباط انسان با محيط طبيعي در روستا، متفـاوت بـا  هــاي اجرايي دهگانه اثر مي

گيـري محـيط  زيـست قـرار دارد. بـه عـالوه، شـكل عميقــي بــا محيطشــهر اســت. معيــشت روســتاييان، در پيونــد 

مصنوع در روستاها، چه در واحدهاي مـسكوني و چـه در بافــت، بــه روشــني متــأثر از محــيط طبيعــي آنهــا اســت 

(Saeedi-1996). هاي توسعه، همچون  حاين امر، مؤيد حساسيت غير قابـل انكـار نقش محيط طبيعي روستاها، در طر

هـاي  يـابي سـكونتگاه ي مـستقيم در فرآينـد شـكل هـاي هـادي روسـتايي اسـت. امـا، از سـويي ديگـر، مداخله طـرح

چنانكه، نتـايج ايـن  (Raheb-2008)اي تؤام بـا مخـاطرات بـالقوه بـراي روستاها ارزيابي ميشود روستايي كشور، مقوله

 ، چنــدان مطلــوب، ارزيــابي نــشده5هــاي هــادي و طــرح 4نوسـازي- هـاي بهـسازي رحهـا، شـامل طـ مداخلـه

(HFIR-1995-HFIR-1996)) هـا در كيفيـت روسـتاها،  و بنابراين، در خصوص تأثير مثبت و پايدار اين گونـه مداخلـه

اين امر، در كنار مواردي همچون،  .(ZARGAR-1999)ترديــــــــدي كــــــــامالً جــــــــدي وجــــــــود دارد 

هاي هـادي و محـيط زيـست روسـتاها و  هاي هادي بر محيط روسـتاها، تأثير متقابل طرح اثرات گسترده و رو به تزايد طرح

 يابند؛ ضروت آگاهي يافتن از اثرات محيطي ي كشور مي ها در سطح ملي، در ارتبـاط با توسعه همچنين، اثراتي كه اين طرح

ناپذير سـاخته اسـت. ايـن، در حـالي اســت كـه اكنـون، ارزيـابي قابــل استنادي از  ها را، بيش از پيش اجتناب اين طرح

  هاي روستايي كشور، در دسـت نيـست. زيست سكونتگاه هاي هادي، بر محيط اثرات اجراي طرح

 

 محيط زيست:محيط زيست:محيط زيست:محيط زيست:

انسان و روابط متقابل بين آنهاست كه با هم در كنش وواكنش -جانوران-ابع طبيعيمن- خاك- آب–محيط زيست شامل هوا 

  محيط اجتماعي و محيط انسان ساخت است  –ميباشند وشامل محيط طبيعي 

:محيط طبيعي عبارت است از بخشي از محيط زيست كه ساخته انسان نباشد كه خود به دوگروه عوامل جاندار  محيط طبيعيمحيط طبيعيمحيط طبيعيمحيط طبيعي

  اقليم) تقسيم ميشود-منابع آب-توپو گرافي-ات) و عوامل بي جان (خاك(گياهان و حيوان

:محيط اجتماعي  كه در مفهوم وسيعتر به آن سپهر اجتماعي ميگويند عبارت است از جامعه اي كه انسان در محيط اجتماعيمحيط اجتماعيمحيط اجتماعيمحيط اجتماعي

  آن زيست ميكند و از خانواده شروع ميشود و همه تشكالت انساني را شامل ميشود 

:به آن بخش از محيط زيست اطالق ميشود كه به دست بشر ساخته شده و زاييده  و زاييده تفكر او ختختختختمحيط انسان سامحيط انسان سامحيط انسان سامحيط انسان سا

  ميباشد

قابل توجه كه در اغلب اوفات از موارد محيط زيست به دو بخش طبيعي و مصنوعي تقسيم بندي ميكنند و از محيط اجتماعي 

  ان محيط زيست روستا )بحثي به ميان نمي آورند.(از سري متون آموزشي ويزه دهيار



 

 

 

 

يكي از مهمترين ابعاد زيست محيطي  در نو احي روستايي توسعه فيزيكي و برنامه ريزي هاي مرتبط با كالبد روستاهاست  كه 

از طريق  طرح هاي مختلف عمراني و توسعه اي (همچون طر هاي هادي روستايي طرح توسعه اراضي باير و... )شيوه كنش 

  ا جهت دهي ميكند . انسان با محيط زيست ر

  

        :ط زيستط زيستط زيستط زيستضرورت حفظ محيضرورت حفظ محيضرورت حفظ محيضرورت حفظ محي

از ابتداي زندگي بشر  انسان به اين نكته پي برده است كه براي ادامه حيات و تامين نيازهايش به محيط زيست اطراف خود 

بايد خود نيازمند است همچنين دانسته است كه دخل و تصرف بي رويه در آن اثراتي مستقيم بر زندگي خود او دارد بنابر اين 

)از ديدگاه جغرافيايي نيز عوامل محيطي بستر و كالبد طبيعي و يكي 91:1382را با سازو كار طبيعت هماهنگ كند(مجنونيان 

) هر روستايي شكل و كالبد خود را در هماهنگي با 51:1384از پايه هاي اصلي فرايند توسعه كالبدي به شمار ميروند(سرور

رسي به منابع آب و نوع خاك و...پيدا ميكند در نتيجه توجه به عوامل طبيعي در برنامه محيط طبيعي اطرافش و نحوه دست

    )43:1377ريزيتوسعه فيزيكي ضرورت دارد (سعيدي 

 برنامه فيزيكي :برنامه فيزيكي :برنامه فيزيكي :برنامه فيزيكي :

اقتصادي  –طرحيست كه براي بهبود شرايط و ارتقاء سطح كيفيت زندگي در روستا براي حوره هاي مختلف اعم از كشاورزي 

راه و ترابري و... با توجه به ويزگي ها و شرايط زيست محيطي روستا اختصاص داده ميشود (فنايي و  - ت اجتماعيتسهيال –

  ) 24:1383)(نا طق پور و ديگران 438:1383ديگران 

        :ضرورت هاي ملي توجه به حفظ محيط زيست روستاييضرورت هاي ملي توجه به حفظ محيط زيست روستاييضرورت هاي ملي توجه به حفظ محيط زيست روستاييضرورت هاي ملي توجه به حفظ محيط زيست روستايي

كمتر  در اثر آالينده ها قرار گرفته است ولي  محيط زيست يكي از ابعاد حساس و آسيب پذير روستا است كه نسبت به شهر

گسترش الگوي مصرف و هجوم كارخانه هاي آالينده به حريم روستا زمينه هاي تخريب محيط زيست را گسترش داده است و 

قانون اساسي كشور: حفاظت محيط  50از سويي ديگر حفظ محيط زيست يك وظيفه ملي و همگاني است و بر اساس اصل 

  سل امروز و نسل هاي بعدي در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشد وظيفه عمومي تلقي ميشود .زيست كه ن

        :اهميت حفاظت از محيط زيست در اسالماهميت حفاظت از محيط زيست در اسالماهميت حفاظت از محيط زيست در اسالماهميت حفاظت از محيط زيست در اسالم

اسالم نشاندهنده راه و روشي براي زندگي است كه ديدگاه جامعي نسبت به هستي و حيلت انسان و روابط بين آنها دارد و 

ده قانون گذاري و اجراي قوانين ايجاد ميكند.از نظر اسالم در صورت ايجاد آلودگي محيط كساني كه وتلفيقي بين ايمان و عقي



 

 

 

 

پيرامون محيط زندگي شان آلو ده شده ميتوانند آلوده كننده را براي كيفر تعقيب كنند چرا كه ستم و آزار ديگران به موجب 

  ادله اربعه قبيح و حرام است .

  :مالحظات توسعه پايدارمالحظات توسعه پايدارمالحظات توسعه پايدارمالحظات توسعه پايدار    

نكه محيط زيست بايد از چه كيفيتي برخوردار باشد روشن است هر سرزميني بايد محيطي زيستي  عاري از آلودگي و مواد اي

سمي باشد اما متاسفانه اكنون چيزي جز مصالحه با اين رويداد ها ديده نميشود .با اين اوصاف نبايد فراموش كرد كه سالمت 

  حوزه بهداشتي و رواني موثر است . محيط زيست در ارتقاع سطح سالمت انسان در

امروزه جامعه روستايي با مشكالت جدي روبرو است كه مشكالت بهداشتي از ساير عوامل مهم تر است زيرا فشار بسيار زيادي 

  بر بخش كشاورزي به دليل مشكالت آلودگي آبها وارد ميكند عالوه بر آن باعث گسترش بيماريها ميشود.

ساماندهي محيط هاي طبيعي و انسان ساخت بايد آينه تمام نماي چگونگي روند توسعه ملي د رآن در يك سرزمين نحوه 

سرزمين باشد به طوري كه ميتوان با بررسي محيط زيست چند شهر و روستا ميتوان به ميزان توسعه يافتگي وياتوسعه 

گر جريان توسعه باشد .  بايد ميان برنامه نيافتگي آن سرزمين پي برد . به عبارت ديگر ساخت فيززيكي محيط بايد نشان

فيزيكي و برنامه توسعه هماهنگي ايجاد كرد . هرچه فاصله ر ميان اين دو بيشتر باشد رسيدن به اهداف توسعه نيز دشوار تر 

  خواهد بود.

        :اهمييت فضاي سبزاهمييت فضاي سبزاهمييت فضاي سبزاهمييت فضاي سبز

ترين راه راي رسيدن به محيطي  كليه دانشمندان ومتخصصين بهداشت و محيط زيست بر اين عقيده اند كه مهمترين وساده

سالم وقابل زندگي براي بشر داشتن محيطي است كه به اندازه كافي از پوشش گياهي با استانداردهاي بين المللي پوشيده شده 

  باشد تا محيط راجهت رشد و نمو بهتر آماده ساخته وآن را قادر به توليد سازد. 

        ::::انواع فضاي سبز در مناطق روستاييانواع فضاي سبز در مناطق روستاييانواع فضاي سبز در مناطق روستاييانواع فضاي سبز در مناطق روستايي

  .فضاي سبز طبيعي شامل جنگل ها و مراتع 1

  .فضاي سبز كه به وسيله انسان ها براي براورد نياز هاي خود ايجاد ميشود مثل مزارع و باغات 2

  .فضاي سبزي كه به خاطر ارتقائ كيفيت و زيبا سازي محيط زيست به وسيله انسان ها ايجاد ميشود نظير پارك و...3

  ميتواند به يكي از سه حالت زير داشته باشد :مقوله سوم در مناطق روستايي 

  فضاي سبز عمومي  •



 

 

 

 

 فضاي سبز خصوصي •

  راهكار هاي احداث فضاي سبز(فضا سازي محيط زيست )

 فضاي سبز در خانه  •

 فضاي سبز در اماكن عمومي روستا •

  .در كنار خيابان1

  .پارك هاي داخل روستا 2

  .در ميادين و بلوار ها 3

  مباني طراحي فضاي سبز

  نظر گرفتن موقعيت مكاني مناسب در

  تهيه طرح مقدماتي

  تهيه نقشه مناسب

  تقسيم كردن زمين براي كاشت چمن و  گياهان و درختان 

  در نظر گرفتن فضاي باز براي كاشت نهال ها و درختان  مورد استفاد ه

  در نظر گرفتن حد اكثر ارتفاع رشد و...

كيب و آرايش گونه ها  در عرصه خالصه ميشود.در طراحي منظره فضاي سبز امر طراحي فضاي سبز در انتخاب نوع و نحوه تر

سه نوع طح كاشت بانقشه وكاشت ساختاري و كاشت اشغالي مطرح است. در بخش طراحي براي روستا ها بايد اين نكته را در 

وه بايد در ساخت آنها از نظر داشت كه طرح ها داراي هويت ويزه داشته باشند ومتمايز از پارك هاي شه ري باشد به عال

  مصالح طبيعي استفاده كرد .

 

        :روش هاي حفاظت و بهسازي و بازسازي محيط زيست روستاييروش هاي حفاظت و بهسازي و بازسازي محيط زيست روستاييروش هاي حفاظت و بهسازي و بازسازي محيط زيست روستاييروش هاي حفاظت و بهسازي و بازسازي محيط زيست روستايي

        مهمترين عوامل آلودگي و تخريب محيط زيست روستاها :مهمترين عوامل آلودگي و تخريب محيط زيست روستاها :مهمترين عوامل آلودگي و تخريب محيط زيست روستاها :مهمترين عوامل آلودگي و تخريب محيط زيست روستاها :



 

 

 

 

 انواع زباله هاي توليدي •

 فضوالت دام و طيور  •

 انواع فاضالب هاي توليدي  اعم از خانگي و كشاورزي و اماكن مسسكوني  •

 كاربرد غير اصولي نظير خشكسالي و  سيل و... •

استقرار غير اصولي صنايع و كارخانه جات آالينده محيط زيست در كنار روستاها بدون در نظر گرفتن  •

  استانداردها ي زيست محيطي

        مشاركت مردم و مديريت روستاييمشاركت مردم و مديريت روستاييمشاركت مردم و مديريت روستاييمشاركت مردم و مديريت روستايي

ت مردم در مديريت روستايي يكي از محور هاي يازده گانه زير بخش مديريت روستايي ميباشد . در اين محور راهكار ها مشارك

  و  سياست هاي جلب مشاركت مردم در مديريت روستايي مورد بررسي قرار ميگيرد .  

        وظايف و ويزگي ها و ساختار كلي زير بخش مديريت روستاييوظايف و ويزگي ها و ساختار كلي زير بخش مديريت روستاييوظايف و ويزگي ها و ساختار كلي زير بخش مديريت روستاييوظايف و ويزگي ها و ساختار كلي زير بخش مديريت روستايي

ز را عصر مشاركت مي نامند . اين امر ضرورت آگاهي دادن به مردم و جلب مشاركت آنها واستفاده برخي از صاحب نظران امرو

  ازهمكاري و نيروي انساني را نشان ميدهد كه موجب هر چه بهتر و سريع تر نتيجه دادن بررنامه هاي توسعه است.

        شاخص هاي مشاركت مردمي شاخص هاي مشاركت مردمي شاخص هاي مشاركت مردمي شاخص هاي مشاركت مردمي 

نهاد هاي مردمي دهياري است كه موظف به ساماندهي و آموزش  از ملموس ترين راه هاي جلب  مشاركت مردم گسترش 

مردم در زمينه سوانح و محيط زيست و بهبود بهداشت و... است . شاخص هاي زيررا  ميتوان براي جلب مشاركت مردم به كار 

  برد :

  .جمعيت تحت پوشش ياري گران 1

  .جمعيت تحت پوشش ياري گران سالمت 2

  ان محيط زيست .جمعيت تحت پوشش ياري گر3

   .جمعيت تحت پوشش ياري گران عمران4

 



 

 

 

 

 دامنه برنامه فيزيكي :دامنه برنامه فيزيكي :دامنه برنامه فيزيكي :دامنه برنامه فيزيكي :

در اين زمينه نظرات مخلفي ديده ميشود در انگلستان معادل كاربر زمين و تنها معطوف به كالبد روستا ميباشد و در فرانسه 

.كساني كه برنامه 1ان دو رويكرد وجود دارد برابر با آمايش  سرزمين و معطوف به برنامه ريزي و ديدگاه فضايي است . در اير

كساني كه عالوه بر محدوده مسكوني به اراضي زراعي نيز توجه دارند (فشاركي  2فيكي را تنها معطوف به كالبد روستا ميدانند 

46:1375(  

        

        جايگاه حفاظت از محيط زيست در طرح هاي هادي روستايي : جايگاه حفاظت از محيط زيست در طرح هاي هادي روستايي : جايگاه حفاظت از محيط زيست در طرح هاي هادي روستايي : جايگاه حفاظت از محيط زيست در طرح هاي هادي روستايي : 

طرح هاي هادي در روستا ها تنها طرح عمراني مرتبط با برنامه توسعه فيزيكي ميباشد  كه اثرات گسترده اي بر روي اقتصاد و 

ميپردازيم و شاخصه هاي زيست محيطي را  قره تپهاجتماع و كالبد روستا دارد در ادامه به برسي چند طرح هادي در روستا ي 

  …برسي ميكنيم

  

        روستاي قره تپه:روستاي قره تپه:روستاي قره تپه:روستاي قره تپه:

        ....ستاي قره تپه در استان آذربايجان شرقي، شهرستان شبستر، بخش انزاب قرار داردرو

 

  

        ) عكس ماهواره اي از روستاي قره تپه) عكس ماهواره اي از روستاي قره تپه) عكس ماهواره اي از روستاي قره تپه) عكس ماهواره اي از روستاي قره تپه1111شكل(شكل(شكل(شكل(                                

روستاها به عنوان يكي از سكونتگاه هاي مهم تحت تأثير عوامل و داليل خاص شكل گرفته اند كه اين گونه عوامل در دو بعد 

 بحث و بررسي ميباشند.انساني وطبيعي قابل 

 عوامل طبيعي:عوامل طبيعي:عوامل طبيعي:عوامل طبيعي:



 

 

 

 

 پوشش گياهي - 4توپوگرافي-3آب - 2.خاك مناسب 1

 :عوامل انسانيعوامل انسانيعوامل انسانيعوامل انساني

 عوامل اقتصادي-4عوامل مذهبي وعقيدتي - 3راههاي ارتباطي- 2امنيت -1

 با توجه موارد فوق ميتوان گفت كه روستاي قره تپه تحت تأثيرعوامل زيرشكل يافته است :

 . وجود منابع آب غني1

 وجود مراتع مناسب و كافي در اين منطقه .2

 . عبور راه تاريخي موسوم به جاده ابريشم از اين نقطه3

طبق مطالعات و بررسيهاي مشاور و مصاحبه با دهياري و اعضاي شوراي اسالمي روستا مشخص گرديد هسته اوليه روستاي 

و يك نقطهدر جنوب مـحله پائين هسته اوليه روستا بـه قره تپه در سه نقطه مجزا تشكيل يافته است. دو نقطه در محله باال 

شمار مي روند . بافت به هم فشرده و واحدهاي مسكوني بامصالحي مانند خشت و گل از ويژگيه اي هسته اوليه روستا مي 

سكونت  باشد . دليل اينكه هسته اوليه روستا در سه نقطه تشكيل يافته است اين مي باشد كه هر طايفه يك محل را براي

 انتخاب كرده است.

با افزايش جمعيت نياز به توسعه روستا احساس شده و روستا در اطراف راه اصلي روستا به سمت شمال توسعه يافته است. در 

سال پـيش شـروع شـده است روستـا به صـورت شـعهاي دراطــراف دوهستـه مـحله بــاال  25مرحله دوم توسعه كه از 

در محله پائين گسترش يافته است در سالهاي اخيرنيز توسعه روستا به گونه اي بوده است كه دو  وهمچنين به سمت شمال

 محله باال و پائين به هم الحاق يابند و فضاي خالي كه بين دو محله وجود دارد پر كرده است.

  

  



 

 

 

 

        ) موقعيت جغرافيايي روستا) موقعيت جغرافيايي روستا) موقعيت جغرافيايي روستا) موقعيت جغرافيايي روستا4444شهرستان         شكل(شهرستان         شكل(شهرستان         شكل(شهرستان         شكل(    ) موقعيت جغرافياي) موقعيت جغرافياي) موقعيت جغرافياي) موقعيت جغرافياي3333موقعيت جغرافيايي استان                       شكل(موقعيت جغرافيايي استان                       شكل(موقعيت جغرافيايي استان                       شكل(موقعيت جغرافيايي استان                       شكل() ) ) ) 2222شكل(شكل(شكل(شكل(

        

        موقعيت جغرافيايي روستا:موقعيت جغرافيايي روستا:موقعيت جغرافيايي روستا:موقعيت جغرافيايي روستا:

دقيقه شمالي  16درجـه و  38دقيقه شـرقي و عـرض جـغرافيايي  21درجـه و  45روستـاي قـره تپه در طـول جغرافيايي 

ارتفاع آن از سطح  قرار دارد و ياچه اروميهرمتري جنوب شهر تسوج و در حاشيه دكيلو 5/4واقع شده است.اين روستا در 

متر مي باشد . به طور كلي از نظر طبيعي مي توان استـان رااز نظر توزيع فضايي جمعيت به دو قلمرو مناطق 1300درياي آزاد 

نمود. با تـوجه به ويژگيهاي توپوگرافي و استقرار روسـتا در  كوهستاني و مناطق جلگه اي يا دشتهاي ميانكوهي تقسيم

روستاي قره تپه در قلمرو روستاهاي جلگه اي طبقه بندي مي شود. موقعيت  دريـاچه اروميـه مـي توان نتيجه گـرفت حـاشيه

يك روستا را مي توان در قـالب دو عامل مهم سياسي و جغرافيايي موردبرسي قرار داد بر اساس آخرين تقسيمات سياسي 

بع بخش انزاب شـهرستان شبستر واقـع شده است . شهرستـان شبستر كشور روستاي قره تـپه در دهستان گوني غـربي ازتوا

از شهرستان تبريزمنفك شده است . با توجه به نقشه تقسيمات سياسي استان آذربايجان شرقي، شهرستان  1370در سال 

 شبستر به سه بخش مركزي، انزاب و صوفيان تقسيم شده است.

        اقليم:اقليم:اقليم:اقليم:

 23لسرطان درنيمكره شمالي و مدار راس الجدي در نيمكره جنوبي كه محدوده تقريبي درفاصله بين مداراستوا و مدار راس ا

درجه را شامل مي شبيشترين انرژي تابيده مي شود و بعد از اين دو مدار زاويه تابش رفته رفته حالت مايل پيدا كرده و انـرژي 

ام مي شود بايستي عامل عرض جغرافيايي و زاويـه رسيده از خورشيد كاسته مـي شود.بنابراين در برنامه ريزي هايي كه انج

دقيقه  16درجه و  38قبالً اشـاره شد روسـتاي قـره تپه در عـرض جغرافيايي تابش در نظـر گـرفته شـود. همان گونه كـه

 شمالـي قرار دارد.

        پوشش گياهي:پوشش گياهي:پوشش گياهي:پوشش گياهي:



 

 

 

 

پوشش گياهي استان آذربـايجان شرقي از دو بخش جنگلي و مرتعي تشكيل شده است كه بـا توجـه به موقعيت استقرار روستا 

جزو روستاهاي داراي پوشش گياهـي مرتعي مي باشد. وجـود منابع آب باعث شده است كـه باغداري و كشت آبي در اين 

منطقه مورد مطالعه از نوع تيپ رويشي شـور و نمـكزار است. گونه هاي  روستا از رونق مناسبي برخوردار باشد.پوشش گياهي

 زيادي دارند.از گونه هاي اين تيپ به عنوان مثال مـي توان بـه  باال بودن امالح نمكي مقاومتدليل اين تيپ رويشي به 

Sadasalsola و           Altiplexholmousاشاره نمود. 

        بارندگي:بارندگي:بارندگي:بارندگي:

مهمي در كاهش دما هستند بلكه بعنوان عامل اصلي هيدرولوژي درجهت تأمين آب مراكز جمعيتي نقش بارشها نه تنها عوامل 

عمده اي دارند . با صراحت مي توان گفت كـه  رژيم بـارندگي در استـان؛مديترانه اي اسـت و در اغـلب نقاط است آن حداكثر 

علق دارد. فصل بهار پـر باران ترين فصل سال محسوب مي بارندگي ماهانه در طول سال به ماههاي  فروردين وارديبهشت ت

شود. بارندگي هاي استان عموماً به صورت باران ريزش نـموده ولــي بخش قابـل توجـهي از آن در فصل زمستان بـه صورت 

ه درطـول بـرف مـي بـاشـد. نزديكترين ايستگاه باران سنجي به روستاي قره تپه ايستگاه باران سنجي تسوج ميـباشد ك

متري از  1390/ 3دقيقه عـرض جغرافيايي شمالي و درارتفاع 19درجـه و  38دقيقه شـرقـي و  21درجه و  45جغرافيايي 

 62ميليمتر در شـهريـور مـاه تا 7سطح درياي آزاد قرار دارد . متوسط بــارندگي مـاهـانه در ايستگاه باران سنجـي تـسوج از 

  غير است.ميليمتر در ارديبهشت ماه مت

  ) نقشه بارندگي استان) نقشه بارندگي استان) نقشه بارندگي استان) نقشه بارندگي استان6666شكل(شكل(شكل(شكل(                                                        1350135013501350- - - - 1390139013901390        ه باران سنجي تسوج در دوره آماره باران سنجي تسوج در دوره آماره باران سنجي تسوج در دوره آماره باران سنجي تسوج در دوره آمارمتوسط بارش ماهانه ايستگامتوسط بارش ماهانه ايستگامتوسط بارش ماهانه ايستگامتوسط بارش ماهانه ايستگا    ))))5555شكل(شكل(شكل(شكل(

        

        دوري ونزديكي از دريا:دوري ونزديكي از دريا:دوري ونزديكي از دريا:دوري ونزديكي از دريا:



 

 

 

 

گرچه وجـود بخار آب در نـواحي مـجاور دريـاها و منـابع رطوبتي باعـث تـعديل در انـرژي دريافتي از خورشيدمي شود كه  

در فصول گرم مي تواند مشكل آفرين گردد ولي در فصـول سـرد بـاعث كـاهش تـأثيرات دمـاي پـايين مـي شود . روستــاي 

قـره تپـه در حاشيه دريـاچه اروميه واقـع شده اسـت و ايـن امـر باعث شده است تا روستا از شرايط آب و  هوايي ويژه اي 

  برخوردار باشد.

 

        دما:دما:دما:دما:

بعد از  2دما در شبانه روز ناشي از گـردش وضعي زمين مي باشد به طـوري كه حداكثر دمـاي روزانه حدود ساعت نوسانات 

درجـه شمالـي گرمترين  38صبح مي باشد . در عرضهايمياني مثل  6ظـهر و زمان حـداقل دمـاي شبانه روزي حدود ساعت 

ي مـاه و بهمن ماه مـي باشد . بـراي مطالعه نوسانـات دمـايي در ماههاي سال تيرماه و مرداد ماه و سردترين ماهها نيز د

كيلومتري جنوب شرق روستا قرار  14روستاي قـره تپه از اطالعـات آما ري مربوط به ايستگاه سينوپتيك بندر شرفخانه كه در 

درجه 23/1رين ماه سال مرداد با درجه سانتيگراد وگرمت 1دارد استفاده شده است . بر اساس اين سردترين مـاه سال دي ماه با

  است.

        

بندر بندر بندر بندر     نمودار تغييرات دمايي در ايستگاه سينوپتيكنمودار تغييرات دمايي در ايستگاه سينوپتيكنمودار تغييرات دمايي در ايستگاه سينوپتيكنمودار تغييرات دمايي در ايستگاه سينوپتيك))))8888شكل(شكل(شكل(شكل(                                                                                                نقشه سطوح هم دماي استاننقشه سطوح هم دماي استاننقشه سطوح هم دماي استاننقشه سطوح هم دماي استان))))7777شكل(شكل(شكل(شكل(                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                شرفخانهشرفخانهشرفخانهشرفخانه

        

        ::::شيب روستا وجهت آنشيب روستا وجهت آنشيب روستا وجهت آنشيب روستا وجهت آن



 

 

 

 

سمت شمال به سمت جنوب مي باشد و اغلب معابر  ازروستاي قره تپه در يك بستر هموار استقرار يافته و شيب عمومي آن 

نيز به تبعيت از شيب عمومي روستا در اين جهت كشيده شده اند . در روستاي قره تپه دو محله باال و پائين قابل تشخيص 

ومحله پائين منطبق بر قره تپه سفلي مي باشد .اغلب خدمات عمومي و رفاهي ميباشد . محله باال منطبق بر قره تپه عليا 

  روستا در محله پائين استقراريافته است.

 

 زلزله :زلزله :زلزله :زلزله :

ويژه در ايران كه دو .به خصوصيات زلزله خيزي زمين از ديگر كاربردهاي فيزيكي مطالعات زمين شناسي مي باشد شناخت  

بيات تلخ بـه جـاي مانده از ضايعات جـاني و مالي ناشي از عدم توجه به اين نكته به خط مـهم زلزله از آن مـي گذرد . تجر

خوبي ما را از اهميت مطالعات زمين شناسي و ارزش كـاربرد فيزيكي آنĤگـاه مي سازد . شناخت گسله هـاي فعـال كمك 

مين كه در راستاي آنها جابه جايي هاي پوسته جامد ز.شكستگي نقش مهمي در برنامه ريزي هاي منطقه اي خواهد داشت 

تپه در مجاورت گسله تسوج  قرار گرفته است . گسله فشاري تسوج .روستاي قـره نسبي روي مي دهد گسله ناميده مي شود 

كيلومتري  شمال تسوج و درياچه اروميه مـي گذرد .  5كيلومتر كه از  61گسـله اي است بـا رونـد خمداربا درازاي نزديك به 

  به جنبش اين گسله منتسب شده اند. Mb  4,7تا  M b4,5لـرزه هاي سه دهـه اخير ناحيه با بزرگي زمين 

  

  

        نقشه پهنه بندي زلزله در استان آذربايجان شرقينقشه پهنه بندي زلزله در استان آذربايجان شرقينقشه پهنه بندي زلزله در استان آذربايجان شرقينقشه پهنه بندي زلزله در استان آذربايجان شرقي))))9999شكل(شكل(شكل(شكل(                                                                        

 

        



 

 

 

 

        بررسي طرح هادي در روستاي قره تپه:بررسي طرح هادي در روستاي قره تپه:بررسي طرح هادي در روستاي قره تپه:بررسي طرح هادي در روستاي قره تپه:

        وضعيت ارتباط وراهها:وضعيت ارتباط وراهها:وضعيت ارتباط وراهها:وضعيت ارتباط وراهها:

روستائيان و حجم تـردد  اهميت هر يك از مـعابر در كل شبكه است . ميزان تـردد بندي به معني تعيين درجـه وسطح 

وسايط نقليه و سطح عملكردي هـر معبر از عوامل اصـلي در طبقه بندي شبـكه معابربه شمار مي رود. به طور كلي سطح 

  بندي شبكه معابر روستاي قره تپـه از الگوي زير تبعيت مي نمايد:

 

 1111راه اصلي درجه راه اصلي درجه راه اصلي درجه راه اصلي درجه 

 سلماس واقـع شده است . راه اصـلي روستا ازاين جاده منشع  - متري از جـاده شبستر  2850روستاي قره تپـه در فاصله 

كيلومتر  1محدوده روستا در حدود  اين معبر در داخل.طول شده و درراستاي شمال به جنوب به سمت روستا جريان مي يابد 

خيابان امام .شيب اين معبركه آسفالت گرديده است  متر آن 6ر مي باشد كه مـت 12مي باشد. عرض متوسط راه اصلي روستا 

 نامگذاري شده است، ازسمت شمال به جنوب ميباشد. 

و جوي آب براي هدايت آبهاي سطحي در آن ايجاد شده است . مـي توان گفت اين معبر مهمترين معابر درروستا مي باشد 

در ايـن معبر به انجام مي رسد مسكوني و تجاري، كاربريهاي عمومي روستا مانند دفتر زيرا بيشترين رفت و آمد سواره و پياده 

  خرداد، خانه بهداشت و گورستان روستا در حاشيه آن استقرار يافته است. 15شـوراي ا سالمي، دبستان بنياد 

  

        تصاوير راههاي روستاتصاوير راههاي روستاتصاوير راههاي روستاتصاوير راههاي روستا))))11111111) وشكل() وشكل() وشكل() وشكل(10101010شكل(شكل(شكل(شكل(



 

 

 

 

        ::::2222راه اصلي درجهراه اصلي درجهراه اصلي درجهراه اصلي درجه

        

        

        روستاروستاروستاروستا    2222) تصوير راه اصلي درجه) تصوير راه اصلي درجه) تصوير راه اصلي درجه) تصوير راه اصلي درجه12121212شكل(شكل(شكل(شكل(

  

روستا از مقابل گورستان     در ورودي 1روستا معبري است كه پ س از انشعاب از راه اصلي درجه     2مهمترين راه اصلي درجه 

به سمت محله باال جريان يافته و سپس به دو شاخه تقسيم مي شود . يك شاخه ازآن به سمت م حله باال ادامه پيدا مي كن د 

صـاحب الزمان نيز در حـاشيه آن قـرار دارد و نهايتاً به گورسـتان مـحله باال ختـم واحـدهاي مـسكوني مسجد ر كـه عالوه ب

مـي شود . شـاخه ديـگر بـه مــوازات راه اصلي درجه يك به سمتمركز محله پائين امتداد يافته و بـه دبستان شهيد بخشيان 

برخـي قسمت از آن جـوي آب ايـجاد شده و متر بوده و در  12و مخابرات روستا خـتم مي شود . عرض متوسط اينمعبر 

  پوشش سطحي آن آسفالت مي باشد.

        

        ::::    1111راههاي فرعي درجه راههاي فرعي درجه راههاي فرعي درجه راههاي فرعي درجه 

اين معابر از نظر عملكرد و ميزان تردد انسان و خودرو در سطح دوم ازشبكه معابر روستا قرار دارند كه در سطح روستا  

معابر در برخي قسمتهاي روستا آسفالت بوده و جوي گسترده شده و در عرضهاي مختلف ديده مي شوند . پوشش سطحي اين 

        آب جهت هدايت آبهاي سطحي ايجاد شده است.

  

 ::::2222راههاي فرعي درجه راههاي فرعي درجه راههاي فرعي درجه راههاي فرعي درجه 

 شمارمي رودبه  1عملكرد اين معابر درون روستايي است و در عمل واسط بين راههاي اصلـي و فرعـي درجـه 

 رفت و آمد خودرو برتري دارد و كـاربريهاي اطـراف آنهامـي روند . رفت و آمد انسان در ايـن مـعابر بر مـيزان 



 

 

 

 

 .متر متغير مي باشد 8تا  4عمدتاً مسكوني است. عرض اين معابر بين 

  

  

        روستاروستاروستاروستا    2222) تصوير راه فرعي درجه) تصوير راه فرعي درجه) تصوير راه فرعي درجه) تصوير راه فرعي درجه13131313شكل(شكل(شكل(شكل(                        

        

        منابع تامين آب:منابع تامين آب:منابع تامين آب:منابع تامين آب:

 بررسي منابع تأمين آب اعم ازآب شرب وكشاورزي و ميزان آبدهي تغييرات

طـي دهه اخـير بر اسـاس اطالعات مـحلي در مطالعات جــغرافيايي     ناحيـه اي، آب يـكي از فـاكتورهاي تقريبي آن در 

مـهم مي باشد زيـرا در بـرنامه ريزي تـوسعه روستايي آب نقش بسيار كليدي و حساسي دارد . به طـوري كه الزمـه هر 

مــي باشد زيرا زماني كه يك برنامه ريز طرحي را برنامه ريزي و برنـامه ريزي توسعه وجود آب و بهره برداري از منابع آن 

پيشنهاد مي كند اولين سوال آن است كه آب مورد نياز اين برنامه از كجا تأمين مي شود . برنامه ريزي براي مسكن، 

و دردسترس، صنعت،كشاورزي و ...همه داراي يك عامل مشترك بنام آب مي باشند .بديهي است وجود منـابع آب مناسب 

تسهيالت بسيار زيادي براي تـوسعه روستـا خواهد داشت . در ادامه مـنابع تأ مـين آب روستا در دوزمـينه آب شرب و آب 

  كشـاورزي توضيح داده مي شود.

        منابع آب آشاميدني:منابع آب آشاميدني:منابع آب آشاميدني:منابع آب آشاميدني:

ل روستا و به فاصله مـتر كه درشما 120در حال حاضر آب آشاميدني روستاي قره تپه از طريق يك حلقه چاه عميق به عـمق 

كيلومتري آن واقع شده است، تأمين مي شود .آب از چاه توسط لوله ها ي ايرانيتبه منبع آب درنزديكي چاه هدايت مي گردد 1

مترمكعب مي باشد . منبع آب توسط آب بان كه يكي از اهالي 600.منبع آب روستا به صورت زمينـي و به حجم تقريبي 

سال پيش توسط جهاد سـازندگي اجرا شده و د ر  20لرزني مي شبكه آبرساني روستا در حدود روستا مي باشد، هر روز ك

حـال حـاضر تمام واحـدهاي مـسكوني داراي انشعاب آب آشامـيدني مـي باشند . فيش مصرفي خـانوارها هر دو مـاه يكبار 



 

 

 

 

ني و افت فشار آب در شبـكه آبرساني توسط آب ان توزيع مـي شود . مشكل عمده در اين زمـينه كـمبود آب آشاميد

وهمچنين فرسـودگي شبــكه مي باشد . در حـال حاضر براي رفـع كـمبود آب در روستا، تصميم به احـداث منبع هوايي در 

متري منبع قبلي گرفته شده است كه درطول دوره طرح با اصالح شبكه وراه اندازي منبع جديد مي توان بر مشكل  300

  شود .ه ق آمدكمبود آب فائ

 

        منابع آب كشاورزي:منابع آب كشاورزي:منابع آب كشاورزي:منابع آب كشاورزي:

منبع تأمين آب زراعي روستا چاههاي عميق و نيمه عميقي مي باشد كه در نقاط       مختلف روستا حفرشده اند        

حلقه  9وروستائيان به صورت مشترك و به ميزان مساحت اراضي از آب اين چاهها استفاده مي نمايند . درحال حاضر تعداد 

حلـقه چاه نيمه عـميق درسطـح  روستـا وجـود دارد. درسـالهاي قبـل ازخشكسـالي چــشمه و قناتهاي  4 چاه عميق و

متعددي در روستـا وجـود داشته ا ست كه آب زراعـي روستـا از طـريق ايـن چشمه ها تأمين مي شده است . بنابه اظهار نظر 

به صورتĤرتزين بوده و درسالهاي اخير به دليل وقوع خشكسالي و  دهيار روستا در ساليان قـبل چاههاي موجود دراين روستا

  .كمبود بارش، سطح سفره هاي آب زيرزميني پايين رفته است

 

        ::::بررسي نظام حركت آب در سطح بافت روستا ونحوه دفع آبهاي سطحيبررسي نظام حركت آب در سطح بافت روستا ونحوه دفع آبهاي سطحيبررسي نظام حركت آب در سطح بافت روستا ونحوه دفع آبهاي سطحيبررسي نظام حركت آب در سطح بافت روستا ونحوه دفع آبهاي سطحي

كرده و بر  تا را محاسبهبه منظور بررسي نظام حركت آب در سطح بافت روستا ابتدا بايد شيب عمومـي روس محل تخليه آن

پايه آن نظام حركت آب را شناسـايي نـمود .بررسيهاي محلي نشان دهنده اين موضوع است كهروستاي قره تپه از 

سمت جنوب مي باشد . مرتفع ترين  نظرتوپوگرافي بر روي بستري هموار استقرار يافته كه شـيب عمومي روستا از شمال به

مترمحلي نسبت به اطراف روستاداراي ارتفاع بيشتري است . آبهاي سطحي و فاضالب  15ع نقطه در قسمت شمالي با ارتفا

   حاصل از شست و شوي حياط 

معابر بـه كمك جـوي و كانالهاي ايجاد شده در مـعابر بـه سمت زمينهاي زراعي و مرتع روستا  منازل به تبعيت از شيب

 موسوم به چمنزارهدايت مي شوند.

        

        ::::دفع فاضالبدفع فاضالبدفع فاضالبدفع فاضالب    

        



 

 

 

 

      
        نحوه دفع آبهاي سطحي و فاضالب حاصل از شستشوي حياط منازلنحوه دفع آبهاي سطحي و فاضالب حاصل از شستشوي حياط منازلنحوه دفع آبهاي سطحي و فاضالب حاصل از شستشوي حياط منازلنحوه دفع آبهاي سطحي و فاضالب حاصل از شستشوي حياط منازل) ) ) ) 16161616)،()،()،()،(15151515)،()،()،()،(14141414شكل هاي (شكل هاي (شكل هاي (شكل هاي (                                                

        

        : : : : جمع آوري آبهاي سطحيجمع آوري آبهاي سطحيجمع آوري آبهاي سطحيجمع آوري آبهاي سطحي

معابر اصلي روستاي قره تپه آسفالت بوده و در آنها كانال آب براي هدايت آبهاي سطحي وجود داردولي معابر فرعي و كوچه 

جـو ي و يا كـانال آب مي باشد . در ايــن مـعابر آ بهاي سطـحي بـه صورت آ زاد در معابر رها هاي روستا خاكي بوده و فاقد 

مي شوند كه ايـن امـر باعث بـروز مـشكالت فراوان در امر تردد اهالي بهويژه در فصول بارندگي مي ش ود. فاضالب 

 زل دفع مي گردد.سرويسهاي بهداشتي مـنازل در چاههاي قـابل تخليه واقـع در داخل مـنا

 

 باغات :باغات :باغات :باغات :

درصدمساحت 1/  81مترمربع از باغات روستا در داخل محدوده روستا واقع شده  و  8056در مجموع مساحتي برابر       

 مي شود.4/6روستاراشامل مي شود. سهم سرانه هر نفر از اين ميزان مساحت برابر 

 

 اراضي باير :اراضي باير :اراضي باير :اراضي باير :

درصد روستا رااشغال  5/98مترمربع كه برابر 26644درصد مساحت روستا مي باشد در حال حاضر مساحتي در حدود 5      

 متر براي هر نفر مي باشد.15/1كرده است..  سرانه زمينهاي باير 

        

 :تحليل و استنتاج مطالعات مربوط به روستاتحليل و استنتاج مطالعات مربوط به روستاتحليل و استنتاج مطالعات مربوط به روستاتحليل و استنتاج مطالعات مربوط به روستا

ينه منابع آب شرب وكشاورزي و تحليل كلي ميزان تأثيرگذاري آن ارزيابي ويژگيهاي محيطي موجود در روستا به ويژه در زم-1

 در توسعه آتي روستا تا سال افق طرح



 

 

 

 

 ارزيابي و الويت بندي خطر بروز سوانح طبيعي در روستا و امكان سنجي كاهش پيامدهاي سوانح طبيعي وكم آبي-2

 اطالعات محليتحليل روند تحول جمعيت و ميزان مهاجرفرستي و مهاجرپذيري بر اساس -3

 ارايه و ارزيابي گزينه هاي مختلف برآورد تعداد شاغلين روستا تا سال افق طرح-4

 ارزيابي زمينه هاي مشاركت فني، اقتصادي و اجتماعي روستاييان در اجراي طرح-

 هادي روستاهاي عمراني در گذشته وحال و تعيين روش مشاركت آنها در اجراء ، بهره برداري و نگهداري پروژه هاي طرح 

 تحليل تغيير و تحول منابع درآمدي روستاييان و فعاليت هاي اقتصادي ( كشاورزي،- 6

 صنعت و خدمات ) و تدوين چشم انداز آتي آنها.

 تعيين محدوديتها و امكانات توسعه كالبدي روستا و جهات و حدود منطقي توسعه و-7

 اولويت بندي آن تا سال افق طرح

 ت روستا، نوع مصالح، مقاومت بناها  ارزيابي فرسودگي باف-8

برآورد نياز به مسكن در روستا بر اساس نتايج مطالعات مربوط به كيفيت ابنيه، سطح وسرانه مسكوني، جمعيت و خانوار -9

 پيش بيني شده روستاو مستحدثات

 سطح بندي خدمات روستاييارزيابي كمبودهاي خدماتي موجود سرويس دهنده به روستا و حوزه نفوذ آن بر اساس الگوي -10

 ارزيابي و تحليل مشكالت موجود شبكه معابر و امكان سنجي ميزان صورت و اصال ح وتعريض معابر اصلي-11

 

        نتيجه گيري:نتيجه گيري:نتيجه گيري:نتيجه گيري:

  بنـدي كرد ها را ميتوان در قالب چند محـور كلـي، جمـع يافته

ي  شـناخت الزم و كـافي در حـوزهي طـرح هـادي، اغلب بـه حـصول  هـاي محيطـي بـه هنگـام تهيـه بررسي .1

  .محيطي روستاها، منجر نميشود- مسايل زيست

هـا، بـه بخـش محيطـي، بـه صـورت تفصيلي و كاربردي، پرداخته نشده اسـت. بـه عبـارت  ي طـرح در تهيـه .2

هـا،  طـرح هـاي روسـتا دارد و در پيـشنهادهاي ديگــر، ايــن مطالعــات، جنبــه فرعــي در شــناخت پديـده



 

 

 

 

جايگاه و نقش بايسته، نيافته است. ايـن امـر، ناشـي از آن است كه ضـرورت مطالعـات محيطـي در هـر سـه مرحله 

 .تهيه، تصويب و اجرا، احساس نشده و بنابراين، اغلب مورد غفلت قرار گرفته است

ر با اثرات زيست محيطي آنها در ارتباط ها، بسيا هاي پيشنهادي بر محيط روسـتاها، اغلـب اجرايي طرح اثرات پروژه .3

  .است

هـا، غفلت مـشاوران و مجريـان از ظرايـف محـيط طبيعـي  ي طـرح مشاركت ندادن روستاييان به هنگام تهيـه .4

هــاي  ي طــرح هــاي تخصــصي بررســي كننــده دقتــي كميتــه بــي .روستاها را به همراه داشته است

ـم افتــادن بــسياري مالحظــات زيــست محيطــي و همچنــين، راه يــافتن اشكاالت هــادي، باعــث از قلـ

 زيست روستاها شود ها، در ارتباط بـا محـيط طبيعي و محيط زيادي در اين طرح

ي بالفـصل مـؤثر در حيات روستاها، به درستي ديده نشده است. همچنين، آنچه  ها، حـوزه در تهيه و اجراي طرح .5

 - ي كالبدي هـا نـدارد و اثـرات آن بيـشتر جنبـه مطالعه ميشود؛ نقشي در اجراي طـرح» حوزه نفوذ«ان تحت عنو

محيطـي. در نتيجـه عوامل مشكل آفـرين نقـاط پيرامـوني روسـتا، اغلـب، مورد توجه قرار - فضايي دارد تـا زيـست

 .نگرفته است

هاي علمي مرتبط باشـد. ولـي متأسـفانه در حـال  رشتهتهيه طـرح هـادي بايـد حاصـل مطالعـات متخصـصان   .6

هـا را براسـاس اطالعـات موجـود و مـشاهدات  شـود. مـشاور، طـرح حاضر اغلـب بـه ايـن رويـه عمـل نمـي

 .سطحي (اغلب فردي و غيـر تخصـصي خـود) تـدوين ميكند

، كانيو، آسـفالت، مـسيل و مـوارد ضـعف مـديريت در حفاظــت دسـتاوردهاي فيزيكـي طرح هادي (جدول  .7

ديدگي شديد و گاه، از ميانرفـتن  مــشابه) و پديــد نيــاوردن ســازوكارهاي الزم در ايــن زمينه، باعث آسيب

 .روسـتاهاي داراي رودخانــه دائمـي، فــصلي و حــوزه آبخيز، نمود مييابد

 

 پي نوشت:پي نوشت:پي نوشت:پي نوشت:

ها، مطالب) با استفاده از طرح هادي روستا و بازديدهاي ميداني جمع  .اطالعات مربوط به روستا (نمودارها ونقشه1

  آوري شده است.

  .مطالعات ميداني برداشت شده است گـان و در حـين ، توسـط نگارنـدهي مربوط به روستاتمـامي عكـسهـا - 2

 

 منابعمنابعمنابعمنابع

 -پرتال جامع علوم انسانيپزوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي - سواد زيست محيطي-بهار–.رها دوست 1
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