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مقد مـــه

و  کامل  شناخت  بد ون  محروم،  منطقۀ  یک  برای  فعالیت  و  برنامه ریزی 
ابتر می باشد . د ر این بین، شناخت زیرساخت ها  جامع از آن، کاری ناقص و 
و پتانسیل های زیربنایی یک منطقه، همان طور که از اسم آن پید است، زیربنا و 

می باشد . روستا  د ر  آباد انی  و  توسعه  پیشرفت،  هرگونه  بستر 
بخش  د ر  باید   که  است  پارامترهایی  مهم ترین  است،  آمد ه  اد امه  د ر  آن چه 
قرار  ارزیابی  مورد   شناسایی،  بحث  د ر  و  شود   شناخته  روستا  یک  زیربنایی 
د اد . از سوی د یگر، د ر بین روش های مختلف احصا که برای حضور د ر یک 
به صورت  زیربنایی  موارد   ثبت  و  مشاهد ه  روش  بود ،  متصور  می توان  منطقه 
تصویری –به طور خاص- و همچنین مصاحبه و صحبت با افراد  مطلع روستا 
همچون شورای روستا، د هیار و ... می تواند  بیشتر حائز اهمیت از سایر موارد  
باشد . هرچند  که خوب است برای صحت سنجی این موارد  به سراغ مرد م نیز 
د ر  آن ها  از  اطالع  کسب  و  مرد م  با  ارتباط گیری  مختلف  )روش های  برویم. 
مبحث تکنیک های عمومی به تفصیل آمد ه است و می توانید  د رصورت لزوم به 

نمایید .( مراجعه  آن 
به  که  جهاد گرانی  و  پژوهشگران  پژوهش،  این  انتهای  د ر  است  شایسته 
با  را  این عرصه  د ر  اطالعات جمع آوری شد ه  مشغولند ،  منطقه  د ر  شناسایی 
بتوانند  د ر تحلیل  تا  به اشترک بگذارند   اطالعات پژوهشگران سایر عرصه ها 

شوند . رهنمون  مطلوب  وضعیتی  به  منطقه  نهایی  وضعیت 
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1. سازه های عمومی
اولین موضوعی که باید  د ر مواجهه با یک روستا مورد  ارزیابی قرار گیرد ، شناخت 
سازه ها و بناهایی است که د ر روستا وجود  د ارد  و مورد  استفاد ۀ عموم روستاییان 
قرار می گیرد . از جمله سازه های متد اول د ر روستاها می توان به موارد  زیر اشاره کرد :

- مد رسه؛
- مسجد ، حسینیه، مجتمع فرهنگی؛

- خانۀ بهد اشت؛
- اماکن تفریحی- ورزشی

- مغازه و محل خرید ؛
- قبرستان.

د ر ابتد ا موارد  مشترک بین هریک از آن ها مورد  بررسی قرار می گیرد ، سپس 
به بررسی خاص هریک خواهیم پرد اخت.

پارامترهای مشترکی که باید  د ر همۀ این سازه ها مورد  ارزیابی قرار گیرد :
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د ر کنار پارامترهای عمومی که د ر جد ول فوق آورد ه شد ، برخی پارامترها 
هم الزم است به صورت اختصاصی برای هریک از سازه ها مورد  ارزیابی قرار 

گیــرد . از جمله:
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2. زیرساخت های فیزیکی روستا
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3.معماری و چینش روستا
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4.امکانات و پتانسیل ها
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5. امنیت و ثبات
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6.محیط زیست

هوای  وضعیت  و  آب  وضعیت  د ربارۀ  توضیحاتی  است  شایسته  همچنین 
شود . د اد ه  منطقه  محیط زیست  بهتر  شناخت  برای  منطقه 




