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 چکیده

روستانشینی شکل ویژه ای از استقرار و معیشت انسان و جلوه بارز اقتصادی و اجتماعی است که با نظامی کم و بیش پایدار در 

طی قرون متمادی دوام یافته است. نقش و جایگاه روستاها در فرایندهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقیاس محلی، 

منطقه ای، ملی، بین المللی و پیامدهای توسعه نیافتگی مناطق روستایی چون فقر، نابرابری فزاینده، رشد سریع جمعیت، بیکاری 

و ... موجب توجه جدی به توسعه روستایی و تقدم آن بر توسعه شهری گردیده است. در سالهای اخیر توجه به برنامه ریزی 

ت محیطی مناطق روستایی به منظور یافتن مطلوب ترین وضعیت سازگاری بین فضا و کالبدی سکونتگاههای روستایی و کیفی

جامعه، در دستور کار سازمانها و نهادهای توسعه روستایی قرار گرفته است. بر این اساس تمامی فعالیت های منسجم و منظمی 

ته، مورد توجه برنامه ریزان واقع شده است. که به منظور ساماندهی و بهسازی محیط کالبدی سکونتگا ههای روستایی انجام گرف

آن ها می کوشند تا بستر مناسبی برای توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی فراهم آورند و می کوشند تا رویکردی مناسب 

در  برای توسعه مناطق روستایی، شناسایی فرصتها، چالش ها، نقاط قوت و ضعف و امکانات توسعه همه جانبه و پایدار کالبدی

عرصه های روستایی و نیز رویکردهای و سیاست های توسعه روستایی با تأکید بر توسعه کالبدی در برنامه های خود قرار دهند. 

در این تحقیق هدف بررسی راهبردهای توسعه ی پایدار کیفیت محیطی مناطق روستایی است که روش تحقیق به صورت 

صورت اسنادی می باشد. نتیجه بدست آمده از تحقیق بیانگر این است که با تحلیلی و روش گردآوری اطالعات به  -توصیفی

کارکردی مناطق روستایی، باید توسعه سکونتگاههای روستایی در بخش های اقتصادی، اجتماعی و -توجه به مشکالت ساختاری

ت و ضعف متفاوت با چالشهایی محیطی با در نظر گرفتن رویکردهای توسعه پایدار بوده چرا که سکونتگاههای روستایی با شد

نظیر فقر، نابرابری درآمدی، مهاجرت های روستایی و تخلیه روستاها، غفلت از مدیریت کالبدی و فضایی و آسیب پذیری باالی 

 سکونتگاههای روستایی روبه رو هستند و می توان دریافت که ارتباط بین رویکردهای پایدار و کیفیت محیطی بسیار الزم است.

 : توسعه کالبدی، کیفیت محیطی، توسعه روستایی، توسعه پایدار.های کلیدیواژه 
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 مقدمه 

در حال حاضر، سهم زیادی از چالش های توسعه مربوط به عرصه های روستایی است که با توجه به شاخص های 

برد و پیامدهایی نظیر نابرابری های کالبدی، زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و دیگر شاخص ها در شرایطی ناپایدار به سر می 

اجتماعی را به دنبال داشته است. این -روستایی، تخریب محیط زیست و نابرابری در فرصت های اقتصادی-منطقه ای و شهری

اداری متمرکز و برنامه ریزی بخشی است) توکلی و  -وضعیت نتیجه ی حاکمیت رویکردهای سنتی توسعه، نظام سیاسی

 (.2931رستمی،
به بعد، توسعه پایدار در کانون توجه قرار گرفت و برنامه ریزی توسعه در سطوح گوناگون ملی،  2391ز این رو، از دهه ا

ناحیه ای، محلی، شهری و روستایی در چارچوب اصول توسعه ی پایدار باز تعریف شد. در این راستا، تبدیل روستا به عرصه ی 

محیطی مستلزم فرایندی مستمر و نظام مند  -تأکید بر بهبود و توسعه ی روابط انسانیقابل زیست برای نسل های فعلی و آتی با 

(، اما برای برنامه ریزی توسعه ی پایدار 2911است که با اقدامات مقطعی و ناهماهنگ، نمی توان بدان دست یافت) سعیدی، 

گاه های روستایی است تا بر پایه ی آن بتوان به روستایی قبل از هر چیز مستلزم شناخت ناپایداری ها و میزان پایداری سکونت

 (.2931انجام اقدامات هماهنگ و مناسب در راستای پایداری آنها پرداخت) توکلی و رستمی، 
در سالهای اخیر توسعه روستایی تغییرات مهمی را پشت سر گذاشته و عمدتاً به معنای اعم خود در قالب توسعه پایدار و 

ده است. در دیدگاه سرزمینی که در مناطق روستایی اغلب تحت عنوان سیاست های توسعه یکپارچه با دیدگاه سرزمیتنی بو

روستایی شناخته می شود به همه بخشهای اقتصادی و اجتماعی بر اساس بهره برداری از توان های محلی توجه شده و همچنین 

می خورد. در این راستا تجربیات بسیاری از  مشارکت میان سازمانهای خصوصی ونهادهای دولتی در تمام عرصه به چشم

کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه جهان نشان می دهد که برنامه ریزی کیفیت محیطی مناطق روستایی عمدتًا با رویکرد 

ستایی یک سرزمینی و در بستر توسعه پایدار به انجام می رسد و پیوند ابعاد پایداری در برنامه ریزی توسعه پایدار مناطق رو

مسأله مهم است و از آنجا که محیط کالبدی بستر مناسبی برای توسعه پایدار فراهم می آورد، اتخاذ یک رویکرد نظام مند در 

برنامه ریزی کالبدی با در نظر گرفتن رویکردهای محیط گرایی، حفاظت گرایی و جامعه گرایی امری حیاتی است) پورطاهری و 

 (.2931نقوی، 

سعه و رویکردهای وابسته به آن مبحث کیفیت محیطی و تالش در جهت ارتقاء این شاخص در سطوح در ادبیات تو

جوامع شهری و روستایی از اهمیت بسزایی برخوردار است. چه بسا که بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی، خدماتی و زیست 

احی نقش تعیین کننده ای در پیشرفت و تعالی محیطی سکونتگاه های انسانی در قالب افزایش کیفیت محیطی در این گونه نو

جامعه دارد. در این بین توجه به کیفیت محیط به ویژه در نقاط روستایی که برپایی و روند گسترش آنها پوندی مستحکم با 

 (.2931طبیعت دارد از توجه و اهمیت شایانی در برنامه ریزی ها برخوردار می باشد) فاضل نیا و همکاران، 

 

 یقروش تحق

اسنادی است که از ابزارهایی -تحلیلی می باشد. روش گردآوری اطالعات کتابخانه ای-روش تحقیق در این مقاله توصیفی

 .مانند فیش برداری از کتاب ها، مقاالت، نتایج سمینارها و جستجو در شبکه جهانی اینترنت استفاده شده است

 و پیشینه تحقیق مبانی نظری

اندیشه ی » برای غلبه بر چالش های پیش روی توسعه روستایی در آستانه هزاره ی سوم، در چارچوب دکترین جدید، 

تئوری مبنایی در برنامه ریزی توسعه روستایی تلقی شده است؛ در چارچوب تئوری توسعه پایدار، اجتماعات « توسعه پایدار

مورد نظر قرار می گیرد؛ زیرا پایداری فضای روستایی روستایی و انسان روستایی با زمین زیر پایش به گونه ای توأمان و یکپارچه 

ناظر بر ایجاد توازن میان انسان، محیط و فعالیت های اقتصادی اوست، به تعبیر دیگر توسعه پایدارنقطه توازن و تعادل در جهت 

م های گذشته به تحقق اهداف توسعه در هر یک از ابعاد محیطی، اجتماعی و اقتصادی اوست؛ امری که در چارچوب پارادای

 (.2939تعارض میان هریک از ابعاد توسعه انجامیده است) منشی زاده و همکاران، 



  

روستا یکی از عرصه های پایدار و بسیار کهن سکونت جمعی انسان است و شامل فضاهای عمومی است که زندگی 

وابط اجتماعی روستایی ان را ابتدا به آرامی اجتماعی در آن شکل می گیرد. تحوالت قرن بیستم چهره روستاها و شیوه زندگی و ر

اقتصادی و صنعتی شدن کشورهای مغرب زمین و اتخاذ راهبردهایی در بسیاری از   .و آنگاه با شتاب بیشتری دگرگون کرد

کشورهای جهان سوم موجب شد تا پیامدهای منفی مانند مهاجرت و جابجایی شدید جمعیتی، افزایش شدید شکاف بین مناطق 

(. در نتیجه پیامد این عوامل برنامه ریزان روستایی توجه  اساسی 2932ی و روستایی و غیره حاد ثشود) نقوی و همکاران، شهر

توسعه پایدار را به عنوان  2391جهانی محیط زیست و توسعه در سال خود را به سمت توسعه پایدار سوق دادند و کمیسیون

دون به خطر انداختن توانایی های نسل های آینده برای برآورده کردن نیازهایشان توسعه ای که نیازهای حال حاضر جامعه را ب

. توسعه پایدار حفظ انعطاف پذیری الزم برای پاسخ به آینده است. اما در شرایط (Nzier,2005)تأمین کند، تعریف کرده است

ن حداکثر رفاه انسانی برای نسل های امروزی، فنی می توان توسعه پایدار را به عنوان مسیر توسعه معرفی کرد که در گستره آ

بدون کاهش رفاه برای نسل های آینده در نظر گرفته شود. پیشرفت به سوی توسعه پایدار نیاز به تغییرات در هر سه سطح 

رشد . استراتژی توسعه پایداری روستایی به طور گسترده مرتبط است با افزایش (Oecd, 2001)محلی، ملی و بین المللی دارد

 .(ISRDS,2000)محلی و منطقه ای، توجه به فعالیت های ساکنان روستایی و توانایی حفظ منابع برای آینده است

 
 : استراتژی توسعه پایدار روستایی1شکل

از نظر واژه به معنی  qolبه مفهوم چگونگی آمده و  quality( به معنی چیزی و چه و qualواژه کیفیت در زبان التین)

دگی است و در بر گیرنده ی تفاوت های آن است که برای هر فرد منحصر به فرد بوده و با دیگران متفاوت است) کرد چگونگی زن

 (.2992زنگنه، 

وان کمپ و همکاران کیفیت مکان یا محیط را بدین شکل بیان کرده اند؛ مکانی با کیفیت مناسب، که بتواند احساس 

کالبدی، طبیعی و اجتماعی بوجود آورد) وان  -اکنان آن از طریق ویژگی های فیزیکیرفاه احساس رفاه و رضایتمندی را برای س

( در بحث از رفاه اجتماعی روستایی به موضوع کیفیت مکان در روستاها 2991(. توکلی و همکاران) 1119کمپ و همکاران، 

رنده مجموعه اقدامات، برنامه ها و فعالیت پرداخته و تعریفی این چنین از کیفیت محیط ارائه می دهند؛ فرایندی است در برگی

های اجتماعی، اقتصادی، محیطی و کالبدی در راستای کاهش آسیب پذیری روستاییان در روستاها، بطوری که شدت و ضعف 

ی، اقدامات و برنامه های اجرا شده باید همگام با آسیب پذیری روستاها باشد و بتواند منجر به کاهش محرومیت اجتماعی و مکان

اجتماعی و نهایتًا سبب افزایش پایداری در معیشت و ندگی روستاییان گردد) توکلی و همکاران،  -انزوای جغرافیایی و اقتصای

2991.) 



  

بحث کیفیت محیط ریشه در مباحث کیفیت زندگی دارد. کیفیت زندگی به مثابه مفهومی چند بعدی و با اهمیت در 

های علمی از جمله برنامه ریزی و طراحی شهری نفوذ یافته است. کیفیت محیطی، زندگی جوامع امروزی، در بسیاری رشته 

مجموعه خصوصیات و ویژگی های محیط است که بر انسان و سایر ارگانیسم ها تأثیر می گذارند. کیفیت محیطی، سنجش 

ان است) داداش پور و روشنی، وضعیت محیط در ارتباط با نیازمندی های یک یا چند جنبه و یا برای نیاز یا خواسته هر انس

2931.) 

میشل در مدل کیفیت محیطی، سعی کرده است اجزای مختلف سازنده ی کیفیت محیط را بکار گیرد. در این روکرد، 

کیفیت زندگی مشتمل بر سالمتی، محیط و منابع طبیعی، پیشرفت های اقتصادی و ارتقای جایگاه اجتماعی افراد و ایجاد امنیت 

 (.2999احمد و همکاران، می باشد) پور

 
 (.2002: اجزای سازنده کیفیت مکان) وان کمپ و همکاران، 2شکل

از طرفی دیگر امروزه در ادبیات برنامه ریزی و توسعه مباحث کیفیت محیطی به عنوان یک اصل اساسی پیوسته مورد 

ها زیستن مهم نیست، بلکه شرایط بهتر نظر برنامه ریزان و مدیران است. همچنین در بحث های مربوط به کیفیت محیط، تن

زندگی که در آن توازن، هماهنگی، مطلوبیت و برابری عادالنه، زمینه های الزم را برای زندگی همراه با سالمت، امنیت، آسایش، 

 (.2931آرامش، نشاط، خالقیت و زیبایی پدید آورد، مدنظر می باشد) فاضل نیا و همکاران، 

سکونتگاه های روستایی، پژوهش های متعددی انجام شده که عموماً نشانگر وضعیت  در زمینه ی سنجش پایداری

 ناپایداری بوده و مؤید این نکته است که توجه به پایداری روستاها از اولویت های برنامه ریزی روستایی است.

به شاخص سازی بر اساس (، در سطح بندی پایداری روستاهای بخش هیر از توابع شهرستان اردبیل، 2999آقایاری هیر) 

معرف را مالک قرار داده  98خصوصیات نظام های پایدار در قالب ماتریس اندام وار توسعه ی پایدار پرداخته و در این راستا، 

است. نتایج گویای آن است که اغلب سکونتگاهها در طبقه ی متوسط قرار می گیرند؛ همچنین، مشخص شد که عامل وضعیت 

 تاها بیشترین همبستگی را با پایداری توسعه روستایی دارد.طبیعی و جمعیت روس

( به بررسی پایداری روستایی در چهار بخش شهرستان فسا پرداختند. نتایج نشان داد 2993فرجی سبکبار و همکاران) 

 ارد. که بین ابعاد پایداری) اجتماعی، اقتصادی، محیطی( روستاهای منطقه ی مورد مطالعه تفاوت معنی داری وجود د

روستاهای سیستان، از مدل ارزیابی چندمعیاره  212( ناپایداری زیست محیطی 2993بریمانی و اصغری لفمجانی) 

 1/92استفاده کردند. نتایج نشان داد که تمامی روستاهای منطقه دارای مراتبی از ناپایداری زیست محیطی است، به طوری که 

( در ارزیابی 2993بسیار شدید است. نتایج بررسی قدیری معصوم و همکاران) درصد روستاها در شرایط ناپایداری شدید یا 



  

پایداری اقتصادی روستاهای دهستان کوهین شهرستان کبودر آهنگ نشان داد که این دهستان از نظر پایداری در وضعیت 

( 2931ن، خسروبیگی و همکاران) متوسط به پایین و بیش از شصت درصد روستاها در وضعیت تقریباً ناپایدار قرار دارند. همچنی

تاپسیس پرداختند. نتایج ارزیابی در  -به ارزیابی پایداری روستاهای شهرستان کمیجان با استفاده از شیوه ی چند متغیره ی فازی

ی سکونتگاه روستایی نشان داد که میانگین پایداری پایین تر از حد متوسط بوده و بنابراین، سطح پایدار 93شاخص و  21سطح 

در  (Moles et al, 2008)روستاهای شهرستان در حد پایین ارزیابی شده است. بر اساس نتایج پژوهش مولس و همکاران

سکونتگاه روستایی نمونه ی کشور ایرلند، سکونتگاه های با جمعیت بیشتر پایدارترند؛ اما این  13زمینه ی سنجش پایداری 

ک گروه جمعیتی قرار دارند، صدق نمی کند و همه ی آنها در یک پایداری موضوع در مورد همه ی سکونتگاه هایی که در ی

 نیستند.

 

 بحث و یافته ها

بحث های توسعه پایدار را میتوان در سطوح و فعالیت های مختلف مطرح کرد، که شامل مقیاس های بین المللی، ملی، 

در مقایسه با تعاریف و مفاهیم  .و مقیاس معماری استمنطقه ای استانی، ناحیه ای، شهری، محله ای، واحدهای همسایگی، سایر 

بسیاری که از توسعه پایدار در سطوح بین المللی، ملی، منطقه ای و شهری تاکنون ارائه شده است، می توان گفت که مفهوم 

تجزیه و تحلیل توسعه پایدار در مقیاس محله هنوز به قطعیت روشن نشده است و ابعاد آن به ویژه داخل کشور مورد بررسی و 

 (. 2999های جدی قرار نگرفته است) عزیزی، 

برای توسعه پایدار در  تواندر قالب نظریه ها و تجربیات موجود در مقیاس جهانی، اصول و معیارهای بسیاری را می

 ر اشاره نمود:از جمله این اصول و معیارها میتوان به موارد زی  .مقیاس شهر و محله مطرح و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد

: وضوح در درک ازمحله و سهولت در شناخت و برقراری پیوند بین عناصر و اجزای آن با سایر رویدادها و هویت وسرزندگی-

خوانایی محله از جمله معیارهای هویت و .محله با هویت محله ای است که از سایر مکان ها و محله ها قابل تمایز باشد. مکانها

 (.2999شمار می رود) چپ من، پایداری محله ها به 

محله ها مکان تالقی  .پویایی و ارگانیک بودن محله ها همراه با تداوم زندگی انسان ها و زنده بودن طبیعت: پویایی وسازگاری-

 (.1119تعامالت وعوامل اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی ساکنین هستند) بارتون، 

و عامل مهم و د .قالب اصول و معیارهای کارایی، سرزندگی و پایداری محله ها در نظر گرفتاصل تنوع را می توان در : تنوع -

تعیین کننده در کیفیت محیطی، خصلتهای ساکنین محالت و فعالیت های آنها می باشد؛ هر دو خصلت به تبع شرایط مختلف 

محله های مختلف، از تنوع الزم برخوردار  اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی در جوامع مختلف، شهرهای مختلف و

 .هستند

 .دسترسی در محله تنها برای رفت وآمد نیست، بلکه میتوان از آن فضایی با عملکردهای متنوع را نیز انتظار داشت: دسترسی -

 .دسترسی ها می توانند فضایی برای لذت بردن از فرآیند حرکت باشند

 -کالبدی چه مقیاس محدوده ها و فعالیت ها کوچک تر شوند، آثار تراکم بر بافتهر : تراکم و ظرفیت قابل تحمل محله -

 (.2931فضایی آنها و نیز زندگی مردم محسوس تر خواهد بود) الوندی پور و سربندی فرهانی، 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ابعاد توسعه پایدار

 
 : محیط ها و ابعاد توسعه پایدار2شکل

 ر طراحی پایدار: ابعاد توسعه پایدار و نمود آن د1جدول

 
 (.9-8، 2931منبع: )باالرستاقی و خطیبی، 

 

 1توسعه پایدار محلی

تصمیم گیری های توسعه پایدار بایستی در برگیرنده همه سطوح فعالیتی و مکانی باشد. از جمله آنها کیفیت زندگی در 

می یابد و در بر گیرنده کیفیت  اجتماعات محلی است؛ یعنی توسعه پایدار و تصمیم گیری های آن تا سطح محلی گسترش

اقتصادی، اجتماعی و سرمایه محیطی است که اعضای جوامع محلی) اجتماعات روستایی( را به سمت تولید و بازساخت زندگی با 

 معنی هدایت می کند.
ی طوری تفکر در انواع مختلف سرمایه اجتماع محلی پایه اساسی است. در تعریف توسعه پایدار، حرکت و مسیرها بایست

انتخاب شود که نه تنها برای نسل امروز بلکه برای نسل آینده، فرصتهای برابر ایجاد کند و این امر با تقویت ذخایر و دارایی های 
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اقتصادی، اجتماعی و طبیعی  و سرمایه انسانی همراه خواهد بود. پایداری نیازمند آن است که تصمیم گیری ها و فعالیت ها، به 

ر ظرفیتهای اجتماع محلی بیانجامد تا از این راه ضمن تقویت شرایط ویژه، حداقل سرمایه های طبیعی، سرمایه گذاری د

اجتماعی، انسانی یا اقتصادی نکاهد. در گذشته، توسعه با نگرشهای اقتصادی، اجتماعی و چشم انداز محیطی، سرمایه اجتماع 

ه محیطی اغلب بی ارزش تلقی می شد و به فراموشی سپرده می محلی به صورت بخشهای جداگانه مدنظر قرار می گرفت؛ سرمای

شد. این نگرش به رویکردهای پراکنده در برنامه ریزی و طراحی راه حل ها می انجامد که اغلب با تأکید بر منافع کوتاه مدت 

ند یک نگاه و نگرش یکپارچه همراه است و از این رو هزینه هایی را در کیفیت محیطی به همراه دارد. توسعه پایدار محلی نیازم

به توسعه است که ارتباطات میان نظام های محیطی، اجتماعی و اقتصادی را مورد توجه قرار می دهد. به عبارتی توسعه اجتماعی 

و اقتصادی باید هماهنگ با نظظام های محیطی باشد چرا که وابسته به آن هستند. پایداری همچنین نیازمند نوآوری در 

ت. در واقع در گیر شدن و دخالت در تصمیم گیری ها که اثر گذار در زندگی مردم است، یکی از راه های ایجاد حکمرانی اس

 تغییرات می باشد که برای مردم و جوامع انسانی منافعی خواهد داشت.

 

 چارچوب توسعه پایدار محلی

تا توسعه پایدار محلی جایگاه و موقعیت  دستیابی به توسعه پایدار نیازمند به یکسان کردن چارچوب چند عمل ملی است

خویش را باز یابد. چارچوب طرحی است برای یکپارچه کردن و هماهنگ کردن هدفها، نقش ذی نفع های مختلف در سطح ملی، 

 منطقه ای و محلی. مطالعات نشان می دهد که اهداف شناخته شده در چارچوب برای سطح محلی عبارتند از:

اختیار بودن(: در این بعد، تقویت مهارت و ایجاد محیط پاسخگو برای توسعه پایدار محلی در طول اقدامات  توانمندسازی) دارای-

 ملی، مورد توجه قرار می گیرد.

داشتن یک چشم انداز مشترک و فرهنگی است که شکل گیری فرهنگ نقد کردن مشترک فرایندهای توسعه پایدار را در همه  -

 سطوح تقویت کند.

ه کردن فرصت ها برای حکومت محلی، شهروندان، صاحبان کسب وکار و همه اعضای جامعه برای مشارکت در برنامه نهادین -

 ریزی توسعه پایدار محلی و ساخت بخش ها و اجتماعات محلی پایدار.

 خش ها.یکپارچه کردن برنامه ریزی توسعه پایدار محلی با فرایندهای برنامه ریزی رسمی در سطح اجتماع محلی و ب -

ایجاد چارچوب های توسعه پایدار مبتنی بر بخشها به منظور راهنمایی دخالت های توسعه ای در بخشها) رکن الدین افتخاری و  -

 (.2939همکاران، 

 

 برنامه ریزی محیطی ابزاری برای ارتقای توسعه پایدار

و اجتماعی( و در سطوح مختلف فضایی/  راهبرد توسعه پایدار در چارچوب سه حوزه راهبردی آن) اکولوژیکی، اقتصادی

مکانی از محلی، منطقه ای و ملی تا بین المللی ضرورت دارد. در این چارچوب تأکید به نقش و ظرفیت برنامه ریزی فضایی هنگام 

بخش دستیابی به پایداری اهمیت فراوانی دارد. در این راهبردها هدف ها و ابتکارات دست کم برای شش بخش اجتماعی و پنج 

(. در این میان راهبرد تنها در بر گیرنده همه ابعاد برنامه ریزی فضایی و 1میانبخشی عملی مدنظر قرار می گیرد) جدول شماره 

یا تأکید صرف بر ظرفیت های برنامه ریزی به منظور ارتقای توسعه پایدار در مرزهای بین بخشی نیست بلکه برنامه ریزی فضایی 

ی دارد که مانند ابزار هماهنگی برای یکپارچگی مالحظات اجتماعی، اقتصادی  و محیطی در سیاست توانایی و ظرفیت ویژه ا

های بخشی نیز تلقی می شود. بدین معنی که برنامه ریزی فضایی ابزار مطمئنی برای رویکرد یکپارچه با ابتکارات بسیار برای 

ژه های ابتکاری به منظور پشتیبانی از توسعه پایدار از راه پژوهشی ارتقای توسعه پایدار است و با بکارگیری برنامه عملی با پرو

تحلیلی و ترکیی) پژوهش، برنامه ریزی و عمل( به منزله یک ابزار عمل می کند و زمینه را برای هماهنگی در سیاست های 

چشم انداز گسترده توجه می منطقه ای در قلمرو سرزمین فراهم می آورد. با این نگرش به مفهوم برنامه ریزی فضایی در یک 

که عمدتًا در برنامه ریزی سنتی تأکید بر شکل فیزیکی طراحی پروژه های توسعه  -شود و فقط به برنامه ریزی روستایی و شهری

 محدود نمی شود. -خاص است



  

 اقتصادی و محیطی -: ابعاد روابط فضایی در سطوح اجتماعی2جدول

 اسکان سکونتگاه ها و اقتصادی -روابط اجتماعی

 فرهنگی و اقتصادی -روابط اجتماعی 

 تأمین نیازهای اساسی و سطح فقر -

 عدم تعادل در توزیع درآمد ها و دارایی ها -

 سطح مهارتها، متناسب با گرو های اجتماعی و درآمد -

 دسترسی به خدمات اجتماعی پایه متناسب با طبقه درآمد -

 ساختار اقتصاد روستایی 

 ترکیب بخش های پایه 

 بخش اول: معدن، ماهیگیری و جنگلداری-

 بخش دوم: فرآوری محصوالت کشاورزی و صنایع -

 بخش سوم: گردشگری، تجارت و خدمات -

 تسریع کنندگان خدمات پسین و پیشین 

 تولید محلی نهادها-

 صنایع فرآوری کشاورزی -

 تجارت خدمات تولیدی مصرفی -

 توزیع نیروی کار 

 لنرخ مشارکت و نسبت بار تکف-

 توزیع نیروی انسانی بر اساس بخش، نوع شغل و وضعیت شغلی. -

 نظام های تولید روستایی 

 توزیع زمین و نظام مالکیت 

 نظام بزرگ مالکی و خرد مالکی-

 کشاورزی تجاری) کشت و صنعتها و زراعت اجاره ای( -

 توزیع زمین اشتراکی، دولتی و خصوصی -

 سازمانهای تولید 

 

 محیط طبیعی و منابع 

 حیطم 

 ترکیب و تنوع گیاهی-

 یکپارچگی اکولوژیکی -

 خسارت بالیای طبیعی -

 منابع پایه 

 کیفیت خاک و میزان فرسایش-

 دسترسی به آب -

 جنگل و منابع معدنی-

 محیط مصنوع 

 )مزرعه) آبیاری، زهکشی و انبار داری 

  روستا) راه ها، پل ها، برق، آب لوله کشی، ارتباطات و

 مسکن(

 شهر، مراکز مبادله، آب، فاضالب،  -ستاشهر) راه های رو

 برق و ارتباطات(

 ،برق، ارتباطات، مراکز مبادله(منطقه) راهها 

 نظام فضایی و پیوندها 

 تراکم جمعیت روستایی 

 شهری) کیفیت راه  -دسترسی های فرا روستایی و روستا

 و فراوانی حمل و نقل عمومی(

 پیوندهای ارتباطی 

  با مناطق دیگر.مهاجرت دوره ای درون منطقه و 

 منبع)همان منبع(.

 

 ابزارهای پایداری کیفیت محیطی

از جمله مهمترین ابزارهای پایداری کیفیت محیطی در محالت مسکونی را می توان، سیما و منظر، کیفیت های ادراکی و 

ویژگی های پایداری  .نمودذهنی، کیفیت اکولوژیک، کیفیت های رفتاری، مباحث زمینه ومتن، خط آسمان، پایاداری انرژی، ذکر 

 :زندگی در محالت مسکونی به شرح زیر بیان می شود

مرکز محله  .- محله به لحاظ اندازه خود می تواند موجبات مشارکت مردم در شکل دادن به محیط خود را فراهم آورد

محله، ترکیبی از سطوح  ایجاد گونه های مختلف مسکونی و کاربری های مختلط در-حس مکان و مرکزیت را تقویت می کند.

محله باید مرکزی متشکل از کاربری های مختلط نظیر ایستگاه اتوبوس، . اجتماعی و اقتصادی مختلف در محله را ایجاد می کند

واحدهای مسکونی بر روی مغازه ها، بازارچه، پارک، سالن اجتماعات، تعدادی مغازه ها برای نیازهای روزانه، یک فروشگاه کوچک، 

،پارک بازی و ورزش برای )پزشکی و دندانپزشکی( ست، قهوه خانه، روزنامه فروشی، بانک، کتابخانه، مرکز جراحی کوچکدفتر پ

 )همان منبع(. ترافیک در داخل محله باید آرام بوده و ترافیک عبوری به طور کامل از محله خارج شود–کودکان باشد. 

 

 



  

 معیارهای پایداری کیفیت محیطی

طرح ها و برنامه های توسعه به عنوان هدف کلی بین المللی تعیین شده است، اما رایج ترین تعریف از  اصل پایداری در

توسعه پایدار، تعریفی است که در کنفرانس زمین در ریو عنوان شده است و آن را چنین بیان می دارد: توسعه ای را می توان 

ر شمرد که نیاز حال را، بدون به مخاطره انداختن توان دستیابی نسل آینده به نیازها و خواسته هایش بر طرف کند) پایدار ب

 (.2913بارتون و همکاران، 

 معیارهای کالبدی: تنوع و انتخاب، انعطاف پذیری، تمرکز، تمایز، کارایی منابع.-2

 سانی، عدالت اجتماعی و برابری.معیارهای اجتماعی و فرهنگی: خودکفایی، نیازهای ان -1

 معیارهای اقتصادی: اقتصاد پایدار، عدم تمرکز صنایع و کاهش هزینه ها. -9

 معیارهای زیست محیطی: حمایت زیستی، کاهش آلودگی و کارایی منابع. -9

ای مشارکت و آگاهی حکمروایی: مشارکت مردمی، استراتژی از باال به پایین، اطالع رسانی عمومی بر -معیارهای مدیریتی -8

 (.2931جامعه) رادجهانبانی و پرتوی، 
 : ویژگی های یک اجتماع پایدار2جدول

یک اجتماع پایدار فعالیتهای متنوعی را شامل می شود؛ صنایع و مؤسساتی که از نظر زیست محیطی)  امنیت اقتصادی

د؛ آموزش، تحصیل و دیگر در همه جنبه ها( بی نقص و باثبات هستند؛ از نظر سرمایه گذاری ماندگارن

اشکال کمک به سازگاری و انطباق نیازهای آینده را ارائه می کنند؛ اشتغال ایجاد می نمایند و پول را در 

داخل اجتماع صرف می کنند و این توانایی را به کارگران می دهند تا در اتخاذ تصمیماتی که آنها را 

 متأثر می کند، سخنگو داشته باشند.

یک اجتماع پایدارتر از راه کاستن و تغییر مواد زاید و پسماندها به شکل تولیدات غیر مضر و سودمند)  کولوژیکیکپارچگی ا

بازیافت( و با به کارگیری منابع زیست محیطی به منظور رفع نیازهای انسانی بدون از بین بردن و تحلیل 

 طبیعی هماهنگی دارد. توانایی این منابع برای داشتن کارکرد در طول زمان با نظام های

یک اجتماع دارای پایداری زیاد، گسترش احساس رفاه و بهزیستی مردم را که در بر گیرنده احساس  کیفیت زندگی

تعلق، احساس مکانی، احساس خود ارزشی و عزت نفس، احساس سالمت و امنیت و احساس ارتباط با 

و کاالها و خدمات مورد نیاز مردم را بدون  طبیعت است، تشخیص داده و از آن حمایت و پشتیبانی کرده

 برهم زدن یکپارچگی نظام های طبیعی تأمین می کند.

یک اجتماع با پایداری باال به مردم توانایی می دهد تا احساس نیرومندی نمایند و مبتنی بر یک دیدگاه  توانمندی و مسئولیت پذیری

ص و دانش مورد نیازشان و ظرفیت کمک به و بینش مشترک، فرصت برابر، توانایی دسترسی به تخص

 تصمیماتی که بر زندگی آنها تأثیر می گذارد، پذیرای مسئولیت باشند.

 (.2939منبع: رکن الدین افتخاری و همکاران، 

 تدوین مدل ارزیابی کیفیت محیطی پایدار

ه رویکرد توسعه پایدار و در قالب به منظور سنجش کیفیت محیطی، معیارهای مورد بررسی در ابعاد مختلف آن با توجه ب

مدل ارزیابی کیفیت محیطی پایدار بر اساس رویکرد از باال به پایین و ایجاد درخت ارزش در سطوح مختلف عمودی و افقی شکل 

فرهنگی،اقتصادی، زیست محیطی و  -فضایی، اجتماعی -مؤلفه اصلی کالبدی 8گرفت. سطوح اصلی افقی این مدل در قالب 

( و سوح عمودی آن شامل معیارها، شاخص ها و سنجه های در خور بررسی 9حکومتی طبقه بندی گردیدند) شکل -حکمروایی

 در محیط در نظر گرفته شدند.

 

 

 

 

 

ارکیفیت محیطی پاید  

فرهنگی -اجتماعی اقتصادی فضایی -کالبدی   زیست محیطی 

 

مدیریتی-حکمروایی  



  

 
 مؤلفه اصلی 5: مدل کلی کیفیت محیطی پایدار مشتمل بر 4شکل 

 

 عوامل، مؤلفه ها و شاخص های مؤثر کیفیت محیط

ادی عصر طالیی و پاسخگویی صرف به نیازهای کمی که به نامطلوب شدن محیط های زندگی در پی شکوفایی اقتص

انجامید، بسیاری از اندیشمندان علوم اجتماعی و همچنین برخی از معماران و برنامه ریزان در پی مطلوب سازی محیط، بر لزوم 

ر نظریه پردازان به انتقاد و هشدار در مورد فقدان دسته ای توجه به کیفیت های مورد نیاز تأکید ورزیدند. در این دوره ابتدا بیشت

از کیفیت های مورد نیاز محیط پرداختند. بدین ترتیب کیفیت هایی چون سرزندگی، خوانایی، امنیت و نظایر اینها در محیط 

به آنها پرداخته شد) مطرح گردید و با توجه به موضوع بهبود وضع موجود، به طرح دسته ای از مفاهیم کیفی و ضرورت توجه 

 به بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت محیط از دیدگاه های مختلف پرداخته می شود. 2(. در جدول 21، 2999پاکزاد، 

 
 : عوامل، مؤلفه ها و شاخص های مؤثر کیفیت محیط از دیدگاه اندیشمندان4جدول

 عوامل مؤثر بر کیفیت محیط نظریه پرداز

 اسب، دسترسی، نظارت و اختیار، کارایی، عدالتسرزندگی، معنی، تن کوین لینچ

نفوذ پذیری، گوناگونی، خوانایی، انعطاف پذیری، تناسبات بصری، غنای حسی، رنگ تعلق، کارایی منابع، پاکیزگی،  (2398ایان بنتلی) 

 حمایت زیستی.

 بصری، مؤلفه عملکردی، مؤلفه زمانی.مؤلفه کالبدی، مؤلفه ادراکی یا معنایی، مؤلفه اجتماعی، مؤلفه  (1119متیو کارمونا)

 پایداری زیست محیطی، منظر شهری، دیدها، فرم شهر، فرم ساختمان ها، عرصه همگانی. (2331پانتر و کارمونا)

ساختار و خوانایی، فرم، آسایش و راحتی، دسترسی، بهداشت و ایمنی، حفاظت تاریخی، سرزندگی، حفاظت محیط  (2393ساوت ورث)

، سازگاری، گشودگی، مراودات اجتماعی، برابری و مساوات، نگهداری، انطباق پذیری، معنی، نظارت و طبیعی، تنوع

 اختار.

جیکوبز و اپل یارد) 

2391) 

دسترسی به فرصت ها، تخیل و شادی، قابل زندگی بودن، هویت و کنترل، اجتماع و زندگی همگانی، اصالت و معنی، 

 فراگیر بودن محیط، خودکفایی.

 حفظ تسلسل حرکت ها، محصوریت، پیوستگی لبه ها، کنترل محورها، در هم آمیختن فضاهای درون و بیرون. (2392ز ترانسیک)راجر

تنوع، تمرکز، دموکراسی) مردم ساالری(، نفوذ پذیری، امنیت، مقیاس مناسب طراحی ارگانیک، اقتصاد و ابزارهای  (2339هان و هانتر) 

 عطاف پذیری، مشورت و مشارکت دادن استفاده کنندگان در طرح ها.مناسب آن، روابط خالقانه، ان

 سازگاری، جلوه های خارجی، مباحث معمارانه. (2392شیروانی) 

حفاظت تاریخی و مرمت، طراحی برای پیاده ها، سرزندگی و تنوع استفاده بستر و محیط فرهنگی، بستر و محیط  (2391کولمن)

 نه محیط.طبیعی، توجه به ارزش های معمارا

 عملکرد، نظم، هویت، جذابیت. (2331گرین)

سرزندگی، هارمونی یا هماهنگی با بستر موجود، تنوع، مقیاس انسانی، نفوذ پذیری، امکان، شخصی سازی مکان،  (2339برایان گودی)

 خوانایی، انعطاف پذیری، امکان تحول سنجیده و کنترل شده، غنا

ب، نظم بصری محیط، کاربری مختلط، توجه به عنصر خیابان، نفوذ پذیر بودن، اختالط اجتماعی و فعالیت های مناس (2322جین جیکوبز)

 انعطاف پذیر بودن فضاها.

همسایگان سازگار، حس محله، حس تداوم، آگاهی از بیوسفر و احساس سرنوشت مشترک، حفاظت اکولوژیکی، تنوع،  مارگارت مید

 ایی اجتماعی و امکان گسسته شدن از پیوندهای اجتماعی.تحرک، انتخاب محل سکونت، اجتناب از جد

 (.2931منبع:) رادجهانبانی و پرتوی، 

 

 

 



  

 دیدگاه های متخصصین طراحی روستایی پیرامون معیارهای سازنده ی کیفیت محیطی

برای  در بررسی دیدگاه های متخصصین طراحی روستایی با توجه به در دست نبودن نظریات معتبر جهانی و طرح ریزی

مورد از افراد و مراجع متخصص در این امر در  9روستاها بر مبنای دستورالعمل های راهنمای محلی، معیارهای ارائه شده توسط 

ایران و یک مورد از دستورالعمل های محلی خارجی که تقریبا تمامی این اسناد محلی از ساختار مشابهی پیروی می کنند، مورد 

معیارهای ارائه شده  بر اساس تفسیری که این متخصصین راجع به هریک از آنها  1در جدول شماره  بررسی قرار گرفته اند که

 بیان داشته اند، استاندارد سازی شده و معادل های یکسانی برای موارد مشابه در نظر گرفته شده است.
 : معیارهای کیفیت محیطی بر اساس دیدگاه های متخصصین طراحی روستایی5جدول

و  حبیبی 

 (2993دیگران)

حناچی و  (2991علی الحسابی)

 (2991کوششگران)

راهنمای طراحی  بنیاد مسکن

در منطق روستایی 

 ولینگتون

ت
ی در نظریا

ت محیط
ی کیفی

معیارها
 

سازمندی، رشد 

تدریجی، هماهنگی و 

سازگاری، مشارکت، 

سلسله مراتب مکانی، 

تنوع، مقیاس انسانی، 

توازن، بودن و زیستن، 

انایی، کثرت و قلمرو، خو

وحدت، چشم انداز 

بصری، هویت و 

شخصیت، انعطاف 

پذیری، کنش و 

 اندرکنش.

روستایی شدن، روستایی 

دیدن، الگوسازی بوم 

محوروپایدار،معاصرسازی 

وپاسخگویی به نیاز، زیبایی 

در عین سادگی، حضور 

مردم در کانون طرح و 

پشتوانه مشارکتی 

روستاییان، استفاده به جا 

 بومی.از مصالح 

روستا به مثابه کانون 

تکوین سنت معماری 

سرزمینی، روستا به مثابه 

مجموعه ای از باورها، 

رفتارها و ساخته ها، نظر 

به تمامیت روستا به عنوان 

یک کل واحد در طرح 

های بهسازی، نگرش 

الگویی به طرح های بافت 

با ارزش برای تعمیم در 

تمامیت روستای مورد 

م مطالعه، ارتقای مفهو

مکان به واسطه تکیه بر 

وجوه و حدود ارزشهای 

اختصاصی هر روستا، ارتقا 

سطح زندگی روستایی و 

حفظ ارزشها، تعمیم 

مفهوم ارزش به تمامیت 

روستا، تکیه بیشتر بر 

 ظرفیت های مکانی روستا

کل نگری، بهینه 

گرایی، اصالح گرایی، 

هدایت گری، کنترل، 

آمایش، تعادل 

بخشی، 

کان کارکردگرایی، م

گرایی، مسئولیت 

پذیری، یکپارچگی 

 -ساختاری

ادراک کارکردی،

محیطی، کارایی و 

اثربخشی، تسهیل 

تناسب و گری،

سازگاری، پویایی، 

هماهنگی نهادی، 

نشاط و آرامش 

 زیستی.

عوارض طبیعی، 

اکوسیستم ها و 

زیست گاهها، 

کشتکاری، میراث 

روستایی، 

دسترسی، حدود و 

حریم ها، مکانیابی 

ان ها، ساختم

طراحی ساختمان 

ها، آمادگی برای 

 تغییر.



  

ی معیارها
استاندارد ساز

 
توجه به زمینه و تناسب 

با محیط) فرهنگی، 

طبیعی، انسان ساخت، 

اقتصادی، اجتماعی، 

سیاسی(، رشد و تغییر 

تدریجی، تناسب 

کارکردها و کالبد آنها با 

یکدیگر، پیوند با 

طبیعت، سلسله مراتب) 

 اجتماعی، فضایی و

قلمروها(، تنوع) 

در عین کالبدی(،

سادگی، مقیاس 

توازن در عین انسانی،

تنوع) فرم، فضا و 

فعالیت(، غنای بصری و 

خود بسندگی غیر بصری،

در عین پیوند با محیط 

پیرامونی، آرامش، 

خوانایی کالبدی، 

وحدت) در عین کثرت(، 

هویت و 

انعطاف پذیری شخصیت،

در برابر طبیعت و 

 ی.نیروهای طبیع

توجه به روستا به مثابه 

روستا، مشارکت در 

طراحی، برنامه ریزی، 

تصویب، اجرا، توجه به 

زمینه و الگوگیری) محیط 

فرهنگی، طبیعی، 

انسانساخت(، پایداری) 

کالبدی(، پیوند بین گذشته 

و آینده، زیبایی در عین 

سادگی، هویت مکانی، 

استفاده از مصالح بوم آورد 

اری و تداوم در الگوی معم

 بومی روستا.

توجه به روستا به عنوان 

میراث طبیعی و فرهنگی، 

توجه به زمینه و 

الگوگیری) محیط 

فرهنگی، طبیعی، انسان 

ساخت و اجتماعی(، 

وحدت) نگاه کل نگر(، 

الگوسازی) در بافت یک 

روستا و نه مشترک میان 

تعدادی روستا(، هویت 

مکانی، زیست پذیری) 

 اقتصادی، اجتماعی(، پیوند

بین گذشته و آینده، 

مشارکت در اجرا، 

هماهنگی نهادی، اولویت 

به زیرساخت ها، تکیه بر 

امکانات بومی، حفاظت و 

 توسعه هم راستا.

وحدت) نگاه کل 

نگر(، آمایش و بهینه 

مشارکت در گرایی،

اجرا، توازن) فرم، 

هویت فضا و فعالیت(،

مکانی، وحدت) 

کالبدی، عملکردی(، 

خوانایی کالبدی، 

ارایی، دسترسی) ک

با تمامی جنبه های 

کمی و کیفی(، 

زیست پذیری) 

فعالیتی، اقتصادی، 

اجتماعی، کالبدی، 

زیست 

آرامش، محیطی(،

 هماهنگی نهادی.

حفاظت و پایداری 

عوارض طبیعی و 

اکوسیستم ها، 

توجه به زمینه و 

الگوگیری) طبیعی 

و انسانساخت(، 

غنای بصری) 

حفاظت از منظر 

طبیعی و بهبود 

منظر از طریق 

عناصر طبیعی(، 

حفاظت از عوارض 

فرهنگی و کالبدی، 

دسترسی) فیزیکی 

با اولویت پیاده(، 

عدم وجود آلودگی) 

بصری(، ایمنی و 

امنیت، محرمیت 

بصری و صوتی، 

هویت مکانی و 

شخصیت روستایی، 

کارایی انرژی، 

تناسب با نیازهای 

 آینده.

 

 یا سکونتگاه روستایی خوب:بر اساس بررسی های انجام گرفته یک فضا 

از بعد کالبدی باید در کلیت و جزء فضاهای خود دارای هویت شاخص، شخصیت و حال و هوای روستایی و برانگیزاننده -

حس مکان باشد؛ کالبد روستا بایستی دوام پذیری و پایداری ضمن امکان مطابقت با نیازهای زیستی زمانه داشته باشد؛ هرگونه 

روستایی باید با توجه به زمینه کالبدی و طبیعی روستا و در تداوم الگوی معماری بومی صورت گیرد؛ بافت واجد  مداخله در بافت

خوانایی، تنوع کالبدی و ارزش های زیبایی شناختی از جمله وحدت، یکپارچگی و هماهنگی در اجزا باشد؛ همچنین از عناصر 

سازی و تقویت غنای حسی) غیر بصری( بافت استفاده شود. بر این اساس می طبیعی از قبیل آب و گیاه و مصالح بومی، در منظر

 توان گفت روستا باید دارای محیط کالبدی شایسته سکونت و فعالیت و رشد انسانی، با شخصیتی منحصر به فرد و غنی باشد.

ا مناسب فضاهای شهری است، از بعد اجتماعی و فرهنگی روستا نمی تواند دارای تنوع اجتماعی باشد و این معیار تنه -

چنانکه در نظریات طراحی روستایی بحث شده نیز به آن اشاره ای نشده است. در روستا بهره مندی از یک مالت چسبنده و 

یکپارچه کننده فرهنگی است که یک بدنه یکپارچه اجتماعی را به عنوان سرمایه اجتماعی غنی آن فراهم می آورد. روستا باید 

زیست پذیری اجتماعی باشد و همواره روابط صمیمانه روستائیان در متن بافت روستا به چشم بخورد و میل واجد خصوصیت 

شدید به مشارکت و همدلی و حضور مؤثر و توأم با حس مسئولیت در میان اهالی وجود داشته باشد. توجه به زمینه و تناسب با 

مچنین با عنایت به روستا به عنوان میراث طبیعی و فرهنگی از محیط فرهنگی، اجتماعی و هویتی روستا یک ضرورت است. ه



  

بیرون، در درون جامعه هم بایستی هویت اجتماعی قدرتمندی جهت پیوند به گذشته تاریخی و شناخت و افتخار نسبت به آن 

 وجود داشته باشد.

تحرک و بقای اقتصاد بومی خود را از بعد اقتصادی) عملکردی( سکونتگاه روستایی باید زیست پذیر بوده و سرزندگی،  -

تضمین نماید. همچنین تنوع عملکردها در مقیاس خرد و تناسب و سازگاری آن ها با یکدیگر، با کالبد و با نیازها و امکانات 

 بایستی مورد توجه قرار گیرد.

ها پشتیبانی نماید.  از بعد زیست محیطی باید پایداری  و کارایی منابع و انرژی را تضمین نموده، از اکوسیستم -

هیچگونه آلودگی زیست محیطی و آسیب به محیط یا منابع ایجاد ننماید و در پیوند با طبیعت، به صورت سیستمی زنده، انعطاف 

پذیر، خودپایدار و چرخه ای عمل نماید. به عبارتی دیگر روستا به عنصری از عناصر اکوسیستم طبیعی تبدیل شده و خود را چه 

 ر، کارکرد و یا دیگر بروندادها به طبیعت تحمیل ننماید.از لحاظ منظ

از بعد مدیریتی باید مشارکت روستاییان در تدوین طرح های روستایی و اجرا و مدیریت و نگهداری توسط آن ها منظور  -

از دانش و بینش شده باشد. عالوه بر این چنانکه در بخش اجتماعی بحث شد، وجود یکپارچگی تفکر مدیریتی و نیز برخورداری 

 مطلوب در امور) چه دانش بومی، چه سنتی و چه مدرن(، تأثیر به سزایی در بقا و توسعه روستا خواهند داشت.

موارد ذکر شده معیارهایی عمومی و کلی هستند که می توان در ارزیابی یا طراحی یک سکونتگاه روستایی به آن ها استناد نمود، 

روستا به عنوان یک پروژه منحصر به فرد، باز تعریف شده  و با خصوصیات آن روستا مطابقت پیدا  اما الزم است این موارد در هر

 (.2932نمایند) یدقار و پور روحانی، 
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تحوالت اخیر جامعه جهانی از یک طرف، برنامه ریزی را با دگرگونی عمیق در اهداف، روش ها و ارزش های خود رو به رو 

از مهمترین   .یگر، موجبات توجه دوباره به مناطق روستایی به عنوان عنصر هویت بخش جامعه را فراهم آوردکرد و از طرف د

این مفهوم لزوم  . جریان های فکری که برنامه ریزی را تحت تاثیر خود قرار داد مفهوم کیفیت محیطی زندگی روستایی بوده است

در فرایند توسعه ی روستایی  .... زیست محیطی، اجتماعی، زیبایی شناختی وتوجه به برنامه ریزی به در نظر گرفتن شاخص های 

ازطرف دیگر، امروزه مناطق روستایی  . به منظور ارضای نیازهای مادی و معنوی روستاییان را ضروری و اجتناب ناپذیرکرده است
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بنابراین میتوان گفت که تحول در شیوه ها و  .حیطی، زیباشناختی و کارایی در چارچوب مفهوم کیفیت زندگی روستایی استم

انگاره های موثر بر برنامه ریزی و از جمله برنامه ریزی در مناطق روستایی را به سمت ارتقای کیفیت محیط زندگی روستایی در 

 ( ه پایدار است که در آن شاخص های مربوط به کیفیت محیطی از عوامل زیستم حیطیلذا توسع  .این مراکز سوق داده است

براساس راهبردها و سیاستهای معرفی شده در این   )درقالب نیازهای عالی و برتر(تا زیبایی شناختی  )درقالب اولیه ترین نیازها

 .تحقیق به اجرا درآید

 توجه به کیفیت محیطی در قالب موارد زیر قابل جمع بندی می باشد:به طور کلی عناصر اصلی برنامه ریزی پایدار با 
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