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چكیده
از زمان تهیه و اجرای نخستین طرح هادی (روانبخشی روستا) بیش از  20سال میگذرد .مروری بر آثار تهیه و اجرای طرح هادی
نشانگر آن است که این طرح توانسته زمینه الزم را برای تحقق توسعه کالبدی در روستاها فراهم نموده و آثار مثبتی را به دنبال داشته
باشد؛ از طرف دیگر این طرح در فرآیند تهیه و اجرا با چالشها و مشکالتی مواجه است .هدف تحقیق پی بردن به اثرات کالبدی اجرای
طرحهای هادی روستایی در نواحی شمال استان اردبیل میباشد .روش تحقیق توصیفی -تحلیلی و بخش اصلی دادهها از شیوه میدانی
بصورت مشاهده ،مصاحبه و تکمیل پرسشنامه بین ساکنان روستاها جمعآوری و استفاده شده است .از بین  58روستا که طرح هادی اجرا
شده بود؛ از طریق نمونهگیری تصادفی طبقهبندی شده  17روستا انتخاب شدند .جامعه آماری روستاهای مورد مطالعه برابر با  2294نفر
میباشد .حجم نمونه با استفاده از جدول گرجسی– مورگان برابر با ( )S=303سرپرست خانوار برآورد گردید و از طریق نمونه گیری
تصادفی ساده پرسشنامهها در بین ساکنین روستاها توزیع شد .این دادهها پس از استخراج با استفاده از نرمافزار  SPSSبررسی و تجزیه و
تحلیل و سپس مورد تفسیر قرار گرفته است .برای آزمون فرضیهها از تحلیل رگرسیون تک متغیری استفاده شد .نتایج تحقیق نشان داد
که سطح معنیداری خطای رگرسیون برای ضریب اطمینان  0/95در هر سه فرضیه کوچکتر از  0/05است .بنابراین میتوان گفت که هر
سه فرضیه مورد تأیید قرار گرفته است .همچنین عوامل کالبدی بر اجرای طرح هادی روستایی تأثیرگذار بوده و اجرای طرح هادی
روستایی تمام مؤلفههای کالبدی را پیشبینی میکند و بین آنها رابطه معنیداری وجود دارد.
واژههای کلیدی :طرح هادی ،اثرات کالبدی ،روستا ،استان اردبیل.

 . 1نویسنده مسئول09111311751 ،nmolaeih@rashtiau.ac.ir :
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بیان مسأله:
پدیده مهاجرت به عنوان یک امر بدیهی خصوصاً در کشورهای جهان سوم با نرخ بیسابقهای جریان دارد و با توجه به
اینکه غالب جمعیت در این کشورها روستایی بوده ،بنابراین مهاجرت غالب از نوع روستا -شهری میباشد .بدین معنی که روز به
روز از جمعیت روستایی کاسته شده و بر جمعیت شهری افزوده میشود و دلیل این امر را میتوان عدم توازن در برخورداری از
امکانات زیربنایی و رفاهی بین عرصههای شهری و روستایی و نابسامانی فیزیکی -کالبدی و معضالت زیست محیطی (جریان
آبهای سطحی و فاضالب ،منظر نامناسب ،پراکندگی زباله) در روستاهای کشور دانست .وجود این شکافها بین جامعه شهری و
روستایی مداخله در این عرصهها را ضروری ساخته است .بر این اساس به بررسی نقش و اهمیت طرح هادی روستایی به عنوان
یکی از ارکان توسعه روستایی در کشور پرداخته میشود .این طرح ،با استفاده از پتانسیلها و قابلیتهای خود میتواند زمینه-
ساز بهبود تسهیالت عمومی و رفاهی از قبیل نوسازی مسکن روستایی ،معابر جدید األحداث و حریم مسکونی ،بهبود وضعیت
زندگی روستاییان و مشارکت آنان باشد .از جمله اقدامات مهمی که میتواند به تقویت و پایداری آثار این گونه طرحها کمک
شایانی کند ،نظارت و ارزشیابی آنهاست .در واقع انجام این کار ،منجر به آگاهی از دیدگاهها و عقاید کارشناسان ،شناسایی نقاط
ضعف و قوت طرحها و برنامههای توسعهای خواهد شد .در این زمینه توجه به این نکته ضروری است که بسیاری از طرحها و
پروژههای توسعه روستایی به مرحله ارزشیابی نمیرسند ،لذا توسعه گران روستایی ،به ندرت از پیامدهای کوتاه مدت و بلندمدت
آن مطلع میشوند (زرافشان و همکاران.)21:389 ،
هدف از انجام این ارزشیابی پی بردن به نتایج و پیامدهای (خواسته و ناخواسته) اجرای طرح هادی در روستاها میباشد.
دست یافتن به این اهداف آسان نیست زیرا از سویی عوامل متعددی بر چگونگی تهیه و اجرای طرح هادی و دستاوردهای آن
تأثیر میگذارند و از اجرای طرح نیز تأثیر میپذیرند (قهاری .)23:1386 ،همچنین کنکاش در نقاط قوت و ضعف هر پدیدهای
امری ضروری مینماید ،زیرا برنامهریز را قادر میسازد تا آینده ای بهتر را پیش روی خود داشته باشد (عزیزیدمیرچلو و
همکاران .)3:1391 ،در این راستا طی سالهای اخیر در سطح کشور برای روستاهای زیادی طرح هادی روستایی تهیه و اجرا
گردیده است .با توجه به ادامه این روند ارزشیابی اثرات کالبدی این طرحها میتواند بسیار حساس باشد ،زیرا از یکسو اطالعات
الزم را از طریق یک فرآیند بازخوردی کارآمد فراهم میآورد تا مدیریت برنامه ها و طرحها بتوانند وسایل مناسب اجرای طرح را
انتخاب کنند ،و از سوی دیگر ضعفهای اجرایی را آشکار میکند و مشکالتی را که در مرحله برنامهریزی پیش بینی نشده است،
میشناساند و به یافتن راه حلهای آن یاری میرساند .از اینرو ،برای تشخیص اینکه آیا روشهای انتخاب شده برای تحقق
برنامهها و طرحها مناسبند و این که هدفها با حداقل هزینه در شرف تحقق هستند یا نه ،به طور عام ارزشیابی اجرای کلیه
طرحهای توسعه روستایی و به طور خاص ارزشیابی اثرات کالبدی فیزیکی اجرای طرحهای هادی روستایی ضرورت دارد .انتظار
بر این است که طرحهای هادی روستایی بر اساس نظمدهی کالبدی و عملکردی منظم روستاها تهیه و اجرا گردند (عزیزی،
 .)41:1387پرسش اصلی این تحقیق این است که اثرات کالبدی اجرای طرحهای هادی روستایی در شمال استان اردبیل
چیست؟ در همین راستا در این تحقیق به دنبال آن خواهیم بود تا با تأکید بر اصلیترین عناصر کالبدی که عبارتند از :وضعیت
معابر ،توسعه روستاها و ساخت و سازهای مسکن ،دسترسی به خدمات و رفع نیازهای خدماتی ،بهداشت محیط و رعایت مسائل
زیست محیطی روستا ،عالقه مندی ساکنان به ادامه سکونت در روستا و در نهایت موانع و محدودیت اجرای طرح هادی
روستایی و ادامه کار را در زمینه های فوق در روستاهای مورد مطالعه شمال استان اردبیل که شامل سه شهرستان پارس آباد،
بیله سوار ،گرمی (مغان) میباشد؛ مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار دهیم .در این راستا مهمترین فرضیاتی که در این مقاله
مطرح است ،به شرح زیر میباشد:


میان اجرای طرح هادی روستایی و وضعیت معابر و دسترسی به خدمات رابطه معناداری وجود دارد.



میان اجرای طرح هادی و کاهش مشکالت روستائیان رابطه معناداری وجود دارد.



میان اجرای طرح هادی ،میزان ساخت و ساز و محیط زیست رابطه معناداری وجود دارد.

پیشینه تحقیق:
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آسایش در مطالعه برنامههای عمرانی روستایی قبل از انقالب اسالمی ،مشکالت این برنامهها را عدم دخالت مردم در سطوح
برنامهریزی تصمیمگیری و تمرکز بیش از حد امور در مرکز ،فقدان مکانیسمهای مؤثر در ارزشیابی ،عدم هماهنگی و نبود
ضمانت اجرایی در برنامه ها میداند (آسایش .)42-43 :1386،نتایج پژوهش رضوانی نیز نشان دهنده نارسایی عمده در نظام
طراحی ،اجرا ،نظارت و ارزشیابی برنامههای عمران روستایی بوده است .وی به این نتیجه رسید که شاخصهای خدماتی -
اجتماعی رفاهی روستاها رشد بسیار خوبی داشتهاند ،اما شاخصهای اقتصادی -اجتماعی نواحی روستایی وضع نامطلوبی داشته
اند .این دو گانگی ،بیان گر عدم جامعیت محتوای این برنامهها بدون در نظر گرفتن ابعاد توسعه بوده است (رضوانی)65 :1379 ،
در مطالعهای دیگر ،رضوانی مینویسد فقدان برنامهریزی و تهیه برنامههای پنج سالة توسعه در سطح محلی ،عدم مشارکت مردم
و سازمانهای غیردولتی در برنامهریزی روستایی ،فقدان مدیریت یکپارچه در برنامهریزی و توسعه نواحی روستایی ،مهمترین
نارساییهای نظام برنامهریزی روستایی کشور بودهاند (رضوانی .)25:1380 ،نتایج پژوهش ترکاشوند در خصوص طرح هادی
روستا نشان میدهد که اگرچه این طرح به نوسازی مسکن روستایی ،معابر جدیداألحداث و حریم مسکونی توجه داشته ،اما
پیامدهای نامطلوبی مانند حذف تدریجی توانمندیهای بومی ،گسستگی در بافت و سیمای روستاها و وابستگی ،توسعة نامتقارن
روستاها را به دنبال داشته است (ترکاشوند .)1:1388 ،غالمرضایی در مورد تجارب عمران و توسعه روستایی در ایران به ویژه
طرح هادی به این نتیجه رسید که بیشتر پروژههای مرتبط با توسعه روستایی ،بدون توجه به خواستهها و نیازهای روستاییان و
مشارکت فعال مردم مناطق روستایی طراحی و اجرا میگردند؛ این برنامهها ،تنها بعد اجرایی و کالبدی دارند و به ابعاد اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی و اقلیمی توجه نمیکنند (غالمرضایی .)41-39: 1382،اصغری با ارزیابی تهیه و اجرای طرحهای هادی
روستایی به این نتیجه می رسد که شناخت و آگاهی روستاییان از طرح هادی و میزان مشارکتشان در جریان و تهیه و اجرا از
عوامل مهم و دست یابی به اهداف این طرحها هستند (اصغری .)1:1386 ،از دیدگاه عنابستانی طرح هادی امید به زندگی در
روستا را برای اهالی آن به وجود آورده است ،اما پیامدهای زیست محیطی آن را نباید نادیده انگاشت (عنابستانی)1:1388 ،
عنابستانی در مطالعهای دیگر به ارزیابی طرح های هادی و نقش آن در توسعه ی کالبدی روستا از دیدگاه روستاییان شهرستان
جهرم پرداخته است ،نتایج نشان میدهد بیشترین تأثیرگذاری طرح هادی روستایی در بعد بازگشایی و نوسازی معابر روستایی
روی داده است در سایر متغیرها یعنی مسکن روستایی و کاربری اراضی ،توفیق چندانی در محیطهای روستایی حاصل نشده
است (عنابستانی .)93 :1391 ،نتایح تحقیق رستمی با عنوان «واکاوی مکانیابی کاربریها در طرح هادی روستایی شهرستان
گنبد کاووس نشان میدهد :ظوابط مربوط به مکانیابی انواع کاربریها در مرحله تهیه طرح هادی روستایی رعایت شده اما در
مرحله اجرای این طرح ها بخش عمده مکانیابی های پیشنهاد شده ،رعایت نگردیده است (رستمی .)92:1392 ،نتایج تحقیق
ابراهیمی و همکاران (  )1393با عنوان بررسی وضعیت خدمات زیربنایی و روبنایی طرح هادی روستایی نشان میدهد در بین
آثار اجرای طرح هادی از دیدگاه روستاییان ،وضعیت هدایت آبهای سطحی ،وضعیت جمعآوری زباله ،میزان ضابطهمندی ساخت
و ساز مسکن ،ساماندهی معابر اصلی ،بهبود وضعیت خدمات زیربنایی ،بهبود وضعیت خدمات روبنایی ،بهبود در دسترسی به
نهادههای کشاورزی و بازار فروش برای محصوالت کشاورزی ،زیبایی روستا ،پیاده رو سازی معابر ،توسعه فضای سبز روستا،
وضعیت دفع فاضالب خانگی و وضعیت کیفیت معابر فرعی به ترتیب اولویت رتبهبندی شدهاند (ابراهیمی و همکاران،
.)105:1393
عظیمی و همکاران ( )1391در بررسی اثرات کالبدی اجرای طرح هادی روستایی از دیدگاه روستائیان در شهرستان
میاندوآب به این نتیجه دست یافتند ،اجرای طرح هادی روستایی از حیث ارتقا خدمات عمومی در روستاهای مورد مطالعه
مؤثر بوده است .اجرای طرح هادی روستایی سبب افزایش امیدواری و عالقهمندی روستائیان به ادامه زندگی در روستاها شده
است و در نتیجه در کاهش تدریجی مهاجرتهای روستا به شهر تأثیر داشته است (عظیمی و همکاران .)1391 ،راهب ()2008
در مطالعهای به بررسی مداخالت مستقیم در فرآیند شکل یابی سکونتگاههای روستایی پرداخته است ،او در این مطالعه مداخله
مستقیم دولتها را در فرایند شکلیابی سکونتگاههای روستایی ،مقولهای توأم با مخاطرات بالقوه برای روستاها ارزیابی میکند.
چنانکه نتایج این مداخله ها شامل طرح های بهسازی و نوسازی چندان مطلوب ،ارزیابی نشده و بنابراین ،در خصوص تأثیر
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ال جدی وجود دارد ( .) Raheb G, 2008النگ در ارزیابی
مثبت و پایدار این گونه مداخلهها در کیفیت روستاها ،تردیدی کام ً
توسعه کالبدی در مناطق روستایی چین مهمترین مشکالت و موانع اجرای طرحهای توسعه کالبدی -فیزیکی را شامل ضعف در
سیاستگذاری دولتی و نبود انگیزههای کافی برای توسعه عمرانی روستاها ،تقلید از طرحهای شهری و از بین رفتن بافت سنتی
روستاها ،کمبود منابع مالی جهت اجرای طرحها و پروژههای توسعه کالبدی ،عدم توجه کافی به توسعه مناطق روستایی و
تأکید بیش از حد بر صنعتی سازی و شهرنشینی ،سنتی بودن کشاورزی و شکاف درآمدی بین مناطق روستایی و شهری و
پراکندگی مناطق روستایی و موقعیت جغرافیایی آنها دانستهاند (  .)Long et al, 2012: 1096- 9سفرید در مطالعه
مشکالت و چالش های دستیابی به توسعه روستایی وجود مشکالت مالی و پایین بودن سطح آگاهی و شناخت روستاییان در
خصوص طرحها و پروژههای عمرانی را به عنوان مهمترین چالشهای توسعه کالبدی -فیزیکی روستا در نظر گرفتهاند
()Siegfried et al, 2011: 112
مبانی نظری:
در زمینه مطالعات روستایی روش ها و دیدگاههای مختلفی وجود دارد که چهار نوع آن از همه معروفتر است؛ دیدگاه
اکولوژیک ،دیدگاه کالبدی (فیزیکی) ،دیدگاه مرکزیت یا بررسی مناسبات بیرونی و باالخره روش یا دیدگاه کارکردی (آمار،
 .)23:1382در این مقاله دیدگاه دوم یعنی کالبدی مورد بررسی قرار گرفته است .برنامه ریزی در مناظق روستایی و توسعه
کالبدی سکونتگاه های توسعه روستایی نیازمند توجه به رویکردهای ساختاری فضایی در این مناطق است؛ سیاست برنامه ریزان
روستایی باید در جهتی باشد که توسعه پایدار روستایی اساس فعالیتها باشد ). (Ramnniceanu. Ackrill, 2007: 417
توسعه روستایی به عنوان یک استراتژی پایداری سبب افزایش استاندارهای زندگی و بهبود کیفیت زندگی ،افزایش صنایع
مرتبط با تولیدات کشاورزی ،عرضه کاال و خدمات ،فراهم آوردن وسایل رفاهی برای افزایش استاندارد زندگی ،مشارکت مردمی
در برنامههای توسعه ،ارز ش به کرامت انسانی ،حس اعتماد به نفس و فراهم آوردن شرایط محیطی در جهت رشد محصوالت
زراعی بیشتر ،کاهش فقر و جلوگیری از مهاجرتهای بی رویه به شهرها میباشد ) .(Jagadeesh, 2006:21مهیا نمودن
آثار کالبدی مناسب و تأمین تسهیالت الزم زندگی متناسب با شرایط زمان از عوامل اصلی ماندگاری مجتمعهای زیستی به
ویژه در مناطق روستایی است .افزایش تدریجی نابرابریهای شرایط زندگی بین نقاط شهری و روستایی در دهه 1340به بعد
جریان مهاجرت های روستا به شهر بوجود آورد (عنابستانی و حاجی پور.)14:1392،
بسیاری از محققان و صاحبنظران حوزه ف عالیت در حیطه توسعه روستایی را شامل پنج بعد اساسی (مدیریت منابع
طبیعی ،امور زیربنایی و توسعه فیزیکی روستاها ،مدیریت منابع انسانی ،توسعه کشاورزی و توسعه فعالیتهای غیرکشاورزی) در
نظر گرفتهاند ( )Gibson et al, 2010: 238که در میان آنها همانطور که لیو ( )2007تأکید دارد؛ فراهم ساختن امکانات و
زیرساختهای بهسازی و توسعه سکونتگاههای روستایی ،یکی از مؤلفههای مهم برنامهریزی توسعه روستایی به شمار میرود
( )Liu, 2007: 564که می تواند زمینه را برای توسعه روستاها در سایر ابعاد شامل اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی فراهم سازد
(موالئی هشجین .)106 :1386 ،در نتیجه توسعه روستایی یک ضرروت بنیادی برای توسعه محلی است که در هر سرزمینی به
برنامه ریزی هماهنگ نیاز است (قدیری معصوم و همکاران .)2:1390،برنامه های توسعه کالبدی روستایی باید با فراهم آوردن
بستر های مناسب ،زمینه پایداری سکونتگاه های روستایی را در سایر ابعاد فراهم نماید؛ تا نواحی روستایی بتوانند توان اولیه
خود را با حفظ شرایط مطلوب در طول زمان حفظ کنند و ماندگاری آنها در طول زمان تثبیت شود ،و آثار این پایداری در بعد
محیطی و انسانی نمایان گردد (مطیعی لنگرودی .)48:1389 ،برنامهریزی فیزیکی با بهبود شرایط زندگی در نواحی روستایی ،از
طریق پیریزی چارچوبی مکانی که در آن فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی به صورت موفقیت آمیزی قابل اجرا باشند ،ارتباط
دارد .این چارچوب ،اصول اساسی و ضوابط استقرار این گونه فعالیتها ،همچنین الگوی ارتباطی ضروری ،شامل شبکه جادهای را
نیز در بر میگیرد .برنامهریزی فیزیکی بر استفاده بهینه از زمین ،آب و منابع انسانی موجود و دسترسی به نواحی مسکونی،
اراضی کشاورزی و تسهیالت اجتماعی ،اقتصادی در درون شبکه زیستگاه متمرکز است (فنایی و همکاران )438:1371،و شامل
هر نوع برنامهریزی است که با کالبد شهر یا روستا سر و کار دارد و به دنبال اهداف مشخصی از راه تغییر و اصالح کالبد باشد
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(ناطق پور و همکاران .)24:1383،یکی از طرحهای توسعه فیزیکی طرح هادی روستایی است که در مسیر برنامهریزیهای
توسعه روستایی بعد از پیروزی انقالب اسالمی مورد توجه قرار گرفته است .بر اساس این طبقه بندی ،چارچوب /مدل مفهومی
پژوهش در شکل شماره  1ترسیم گردید.
ضوابط و مقررات
طراحی و ساخت
تقویت عالقه مندی

وضعیت معابر

ساکنان به سكونت

اثرات کالبدی اجرای
طرح هادی روستایی
دسترسی به خدمات

بهداشت محیط
موانع و محدودیت
اجرا

شكل  -1مدل مفهومی پژوهش

مفهوم و تعریف طرح هادی روستایی:
بر اساس ماده  7اساسنامه بنیاد مسکن انقالب اسالمی مصوب 1366وظیفه تهیه طرح هادی روستایی و اصالح معابر
روستاها با هماهنگی دستگاههای ذیربط و اجرای آن با مشارکت مردم از محل اعتبارات مصوب واگذاری دولت به بنیاد مسکن
واگذار شده است (دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران .)102:1383 ،بنیاد در راستای این مصوبه اهم فعالیت خود
را بر تهیه و اجرای طرح هادی روستایی گذاشت و در طی نزدیک به  30سال فعالیت خود توانست توسعه روستاهای کشور را به
میزان قابل مالحظهای ساماندهی نماید .در واقع ادبیات طرح هادی طی این دوره به صورت جدیتری مطرح شده است و این
طرح به ابزاری برای کنترل رشد مهار گسیخته و ناهمگون بسیاری از روستاها تبدیل شده است (زارعی .)57:1388 ،آنچه که در
کشور ما از آن به نام طرح هادی نام برده میشود ،طرحی است که ضمن ساماندهی و اصالح بافت موجود میزان و مکان
گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف از قبیل مسکونی ،تولیدی ،تجاری و کشاورزی و تأسیسات و
تجهیزات و نیازمندیهای عمومی روستایی را حسب مورد در قالب مصوبات طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی یا
طرحهای جامع ناحیهای تعیین مینماید (موالیی هشجین .)106:1386،با بیان مختصر میتوان طرح هادی را طرح تجدید
حیات و هدایت روستا با لحاظ ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و فیزیکی دانست (آسایش .)78:1383 ،همچنین با عنایت به دوره
زمانی طرح و توجه به کمیت زمان میتوان گفت :طرح هادی روستا در حقیقت ایجاد بستر الزم برای توسعه ،رشد و بالندگی
روستا طی یک افق 10ساله است این در حالی است که اصوالً طرح هادی و طرح های جامع که در واقع گسترشی از طرح هادی
محسوب میشوند ،در نظام بینالمللی طرحها دارای عناوین مختلفی میباشند که هر کدام به تناسب موقعیت و با توجه به
ضرورت تهیه و به اجرا گذارده میشوند .با توجه با این توضیحات در بین تمامی طرح های توسعه فیزیکی ،طرح های هادی
روستایی ویژگی خاصی داشته و از سه جنبه دارای اهمیت است .اوالً با توجه به زمان آغاز این طرح ها ،تهیه و اجرای آنها بیش
از  20سال سابقه دارد (کمتر طرحی در کشور وجود دارد که تهیه و اجرای آن ،این مدت ادامه د اشته باشد) ثانیاً از آنجا که
طرح های هادی در مقیاس روستا تهیه می شود گستره مکانی آنها زیاد است و در تمام نواحی روستایی کشور میتوان نمونه
هایی از آنها را یافت؛ ثالثاً طرحهای هادی محلیترین طرحهاست که مستقیماً با روستاها و اجتماع روستایی ارتباط دارد
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(رضوانی )170:1387 ،بر اساس تجربیات و مطالعات صورت گرفته در این خصوص ،مهمترین ابعاد تأثیرگذاری اجرای طرح
هادی روستایی و نقش آن در توسعه کالبدی آن را میتوان در قالب شاخص ها و متغیرهای جدول شماره  1ارائه نمود.
جدول  -1شاخص های مورد مطالعه بر اساس مبانی تئوریک تحقیق
بعد

متغیر

شاخص
طراحی معابر
معابر اصلی
معابر فرعی

وضعیت معابر

هدایت آبهای جاری
مشکالت معابر روستا
تسهیل در رفت و آمد ساکنان روستاها
رعایت ضوابط فنّی در ایجاد معابر
ساختخانه های جدید احتیاج به کسب پروانه
ساخت و ساز خارج از حریم

ضوابط و مقررات طراحی
و ساخت

افزایش ساخت و ساز
تغییر کاربری کشاورزی و باغی
تغییر الگوی ساخت مسکن ومعماری روستا
میزان تغییر شکل ظاهری بافت روستا
رعایت مقرّرات در ساخت وساز
دسترسی به مراکز خدماتی

نقش اجرای طرح
هادی روستایی
در توسعه کالبدی

دسترسی به خدماتی که پس از اجرای طرح
وضعیت خدمات

دسترسی به خدمات موجود قبل از اجرای
حفظ و نگهداری پروژه های ایجاد شده
جذب امکانات و خدمات رفاهی و زیربنایی
تاثیر اجرای طرح بر زندگی

تقویت عالقه مندی
ساکنان به سکونت در
روستا

عالقه به محل سکونت
عالقه به ماندگاری سکونت
رضایت از وضع زندگی
میزان رضایت از اجرا
همخوانی خدمات ایجاد شده با نیازهای مردم
رسیدن به اهداف کالبدی
طرح نیاز به اصالح دارد
برنامه زمانبندی تهیه و رعایت می شود،
هماهنگی بین پروژه های ایجاد شده

طرح و ادامه کار

منطقی بودن فاصله بین تهیه طرح و اجرای طرح
کافی بودن بودجه اختصاص یافته اجرای طرح
بررسی های میدانی به اندازه کافی
به روز رسانی نقشه ها
به روز ررسانی آمار و اطالعات

منابع :آسایش1386،؛رضوانی1379،؛رضوانی1380،؛ترکاشوند1388،؛غالمرضایی1382،؛عنابستانی1388،؛عنابستانی1391،؛ابراهیمی و
همکاران1392،؛عظیمی و همکاران2008، Raheb،1391،؛2012، Long et al؛2011، Siegfried and Budjurova

روش شناسی تحقیق:
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این تحقیق بر مبنای هدف کاربردی است اما از نظر ماهیت و روش شناسی در زمره تحقیقات توصیفی -تحلیلی قرار
گرفته است .اطالعات این تحقیق با استفاده از روشهای اسنادی (کتابخانهای ،فیش برداری) و مطالعات میدانی (مصاحبه،
تکمیل پرسشنامه) جمعآوری شده است .برای ترسیم نقشهها از نرمافزار  GISاستفاده گردید .جامعه آماری تحقیق روستاهایی
را تشکیل می دهند که در آنها طرح هادی روستایی به اجرا در آمده یا در حال اجرا میباشند .در محدوده مورد مطالعه برای
 163روستا طرح هادی روستایی تهیه و تصویب شده و از این تعداد در  58روستا طرح هادی اجرا شده و یا در حال اجرا می-
باشد .از  58روستایی که در آنها طرح هادی روستایی اجرا شده است ،روستاهای مورد مطالعه از نظر جمعیتی به سه گروه
روستاهای بزرگ (باالی  ،)1000روستاهای متوسط ( )999-500و روستاهای کوچک ( )499-0تقسیم بندی شدند که 30
درصد از کل جامعه آماری را شامل میشود 17 ،روستا از طریق نمونهگیری تصادفی طبقهبندی شده انتخاب شدند و مورد
مطالعه قرار گرفتند .جامعه آماری این پژوهش را تمامی س رپرستان خانوارهای روستایی در کلیه روستاهای مورد مطالعه که
طرح هادی در آنها اجرا و تکمیل شده بود ،تشکیل میدهند .حجم نمونه با استفاده از جدول گرجسی– مورگان ()N=4326
برابر با ( )S=303سرپرست خانوار برآورد گردید در پژوهش حاضر از روش نمونهگیری انتساب مناسب (با توجه به نسبت
جمعیت هر روستا در کل جامعه ،تعداد آزمون شدگان در حجم نمونه مشخص شدند) و برای تکمیل پرسشنامهها نیز از روش
تصادفی ساده در دسترس استفاده شده است ،که با مراجعه به نقاط روستایی و انجام مصاحبه حضوری تکمیل گردید .دادههای
بدست آمده با استفاده از نرم افزار  spssکد گذاری و استخراج و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .برای آگاهی از دیدگاه
روستائیان در باره اجرای طرح هادی روستایی و نقش آن در توسعه کالبدی از  6متغیر استفاده شده است ،که هر کدام از اینها
دارای چندین پارامتر که در جدول شماره  2قابل مشاهده میباشد .برای آزمون فرضیهها از تحلیل رگرسیون تک متغیری
استفاده شد .الزم به ذکر است که روایی و پایایی پرسشنامه نیز از طریق مجموعه ای از متخصصان حوزه طرح هادی روستایی
شامل اعضای هیات علمی ،متخصصان و کارشناسان نهادهای متولی طرح هادی سنجیده شده و با میزان  0.85در حد مطلوب
مورد تأیید است.
جدول  -2متغیر و شاخص های مورد مطالعه
تعداد

شاخص

متغییر

8

طراحی معابر بر حسب نیاز ،معابر اصلی ،معابر فرعی ،هدایت آبهای جاری ،مشکالت معابر روستا ،تسهیل در رفت و آمد
ساکنان روستاها ،رعایت ضوابط فنّی در ایجاد معابر ،مشکالت معابر روستا

وضعیت معابر

6

نیاز به کسب پروانه ساخت ،ساخت و ساز خارج از حریم ،افزایش ساخت و ساز ،تغییر کاربری کشاورزی و باغی ،تغییر
الگوی ساخت مسکن ومعماری روستا ،میزان تغییر شکل ظاهری بافت روستا ،رعایت مقرّرات در ساخت وساز

ضوابط و مقررات
طراحی و ساخت

5

دسترسی به مراکز خدماتی ،دسترسی به خدماتی که پس از اجرای طرح ،نحوه دسترسی به خدمات موجود قبل از اجرای،
حفظ و نگهداری پروژه های ایجاد شده ،جذب امکانات و خدمات رفاهی و زیربنایی

دسترسی به
خدمات

6

نحوه جمع آوری زباله های ،دفع بهداشتی فاضالبهای خانگی ،وضعیت محیط زیست و نظافت ،زیبا سازی دو طرف جاده،
جمع آوری زباله های روستا ،جمع آوری ودفع فضوالت دامی،ایحاد فضای سبز

اثرات بهداشت
محیط

7

مهاجرت ،تاثیر اجرای طرح بر کاهش مشکالت ،عالقه به محل سکونت ،عالقه به ماندگاری سکونت رضایت از وضع زندگی،
میزان رضایت از اجرا  ،رسیدن به اهداف کالبدی ،همخوانی خدمات ایجاد شده با نیازهای مردم

تقویت عالقه مندی

طرح نیاز به اصالح دارد ،برنامه زمانبندی تهیه و رعایت می شود ،هماهنگی بین پروژه های اجرای طرح توسط بنیاد
مسکن با پروژه های اجرایی دیگر سازمانها ،منطقی بودن فاصله بین تهیه طرح و اجرای طرح ،کافی بودن بودجه اختصاص
یافته اجرای طرح ،بررسی های میدانی به اندازه کافی ،به روز رسانی نقشه ها  ،آمار و اطالعات،دلیل مشارکت ضعیف

طرح و ادامه کار

8

ماخذ :یافته های تحقیق1388،

محدوده مورد مطالعه:
شهرستانهای بیله سوار ،پارسآباد و گرمی که حدود  5237کیلومتر مربع مساحت دارد ،به عنوان شهرستانهای شمالی
استان اردبیل شناخته شده و این شهرستانها در حدود  29/1درصد از وسعت استان را تشکیل میدهند .این شهرستانها از 8
بخش 6 ،شهر 19 ،دهستان و  880آبادی تشکیل شده است( .شکل شماره  .)1بر اساس سرشماری سال  1385انجام گرفت
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نشان میدهد که جمعیت مغان به  310873نفر رسیده و از این تعداد  138334نفر یعنی حدود  44/5درصد در نقاط شهری و
 172539نفر یعنی  55/5درصد در نقاط روستایی سکونت داشتهاند.

شكل  - 1موقعیت روستاهای مورد مطالعه در شمال استان اردبیل

یافتههای تحقیق:
مشخصات عمومی پاسخگویان:
از مجموع  303نفر پاسخگو (ساکنین روستاها)  275نفر مرد ( )91%و  28نفر ( )9%زن بودهاند .بیشتر پاسخگویان در
گروه سنی بین 40- 20سال قرار داشتند 95 .درصد پاسخگویان روستائی باسواد بودند و میزان تحصیالت افراد باسواد %38
متوسطه %21 ،راهنمایی 15 ،درصد کارشناسی %11 ،کاردانی % 10،درصد ابتدایی بود .وضعیت اشتغال پاسخدهندگان روستایی
 42درصد شاغل و  58درصد بیکار بودهاند .از بین شاغلین  70درصد مشغول کشاورزی و  23درصد شغل آزاد و  7درصد دارای
شغل کارمندی داشتند.
وضعیت معابر:
ا ز دیدگاه اقتصاددانان اجرای طرحهای روستایی موجب بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی در نقاط روستایی و در نهایت
کل یک ناحیه میشود ،چرا که موجب تبدیل کشاورزی معیشتی به تجاری و از سویی دیگر افزایش ارتباطات ،خود تغییرات
اجتماعی را به دنبال دارد .از اینرو گسترش راهها همواره دو معیار کلی مد نظر بوده است :معیارهای کمی و معیارهای کیفی
که از آن به عنوان سرمایهگذاریهای اجتماعی نام برده میشود .هدف توسعه شبکه راهها صرف ًا دستیابی مردم به درآمدهای باال
و تولید بیشتر نیست ،بلکه باال بردن کیفیت زندگی آنان از طریق دستیابی به آموزش ،خدمات و تسهیالت بهداشتی نیز از
اهداف این توسعه است .از سوی دیگر بهبود راهها انگیزه نیرومندی را برای خدمات دهندگان به وجود میآورد تا کارشان را در
مناطق روستایی گسترش دهند .طبق نتایج تحقیق  64.7درصد ساکنان معتقدند که معابر بر حسب نیاز طراحی نشده است و
فقط  35.3درصد معتقدند که معابر بر اساس نیاز روستائیان طراحی شده است .بر اساس نتایج حاصله از پرسشنامه ()31.4%
پاسخگویان کیفیت معابر اصلی را پس از اجرای طرح هادی متوسط و  25.1درصد زیاد توصیف کردهاند ،در مقابل به خاطر
عدم توجه به معابر فرعی بیشتر ساکنان از وضعیت معابر فرعی رضایت کافی نداشتند .همچنین وضعیت هدایت آبهای جاری را
 % 34.7متوسط و  % 34ضعیف ارزیابی کردهاند .مهمترین مشکالت معابر روستا ،از نظر  %26.1روستائیان زیرسازی نامناسب
در هنگام احداث خیابانها عنوان شد %18.8 .پاسخگویان دومین عامل را شیب نامناسب خیابانها که این عامل خود سبب می-
شود در هنگام بارندگی موجب آبگرفتگی سطح خیابانها شود .عامل شکل نامناسب با ( )% 16.8و سطح نامناسب معابر
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( ،)%11.9عرض کم ( ،) %11.9روسازی بد ( 6.6درصد) ،عدم روشنایی با ( ،)5.9%موانع تیر برق ،تلفن در وسط خیابان (3.3
درصد) عنوان کردهاند( .جدول شماره .)3
جدول شماره  -3شاخصهای مورد مطالعه وضعیت معابر

ردیف

میزان تأثیرگذاری

شاخص

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

ضعیف

خیلی ضعیف

1

معابر اصلی

19.8

25.1

31.4

15.2

8.6

2

معابر فرعی

7.3

9.6

36

30.4

16.8

3

هدایت آبهای جاری

6.6

10.2

34.7

34

14.5
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ضوابط و مقررات طراحی و ساخت:
بخشی از اهداف و وظایفی طرح هادی و بهسازی روستایی بویژه طرحهایی که به مدیریت بنیاد مسکن انقالب اسالمی
تهیه شده و اجرا شده و می شود ،مسکن روستایی است بهبود و بهسازی مساکن در روند تهیه و اجرای طرحهای هادی مورد
توجه قرار گرفته است .مساکن روستایی کشور مسایل و مشکالت بسیاری دارند ،مقاوم نبودن این مساکن در برابر سوانح و
مخاطرات محیطی از جمله زلزله ،سیل ،رانش زمین ،طوفان و  ...از مهمترین آنهاست که استفاده از مصالح کم دوام و بویژه عدم
رعایت ظوابط فنی در ساخت و ساز مساکن نقش مؤثری در این زمینه دارد .بنیاد مسکن انقالب اسالمی از طریق تهیه و اجرای
طرح هادی روستایی ،اعطای وام مسکن ،ترویج مسکن از طریق ساخت مساکن نمونه در روستاها و اعمال نظارت نسبی بر
ساخت و سازها ی روستایی ،اقداماتی را جهت بهبود وضع مسکن روستایی انجام داده است .طبق بررسیها از پاسخگویان 73.9
درصد ساکنان روستا به این امر اذعان دارند که کسب پروانه ها و مجوز های ساختمانی وسیله ای است که میتوان بواسطه آن
بر نحوه و کیفیت ساخت و سازها در روستاها نظارت کرد  14.9نیز گزینه تاحدودی را پاسخ دادهاند و حدود  11.2درصد نیز
معتقدند که در ساخت خانه نیازی به کسب پروانه نمیباشد .استفاده بهینه از اراضی روستاها مستلزم شناخت اجزای آن در
قالبی به هم پیوسته و برنامهریزی جامع کاربری اراضی است .طبق نظرسنجیهای انجام شده % 30.4پاسخگویان میزان ساخت
و ساز خارج از ظوابط طرح را ضعیف ارزیابی کردهاند ،با توجه به اجرا شدن طرح هادی% 48.2پاسخگویان معتقدند میزان
ساخت و ساز در روستاها در حد خیلی زیاد افزایش پیدا کرده است .همچنین  42.6درصد پاسخگویان تبدیل تبدیل اراضی
زراعی و باغی به کاربری غیرکشاورزی متوسط توصیف کردهاند .طبق نتایج حاصل از پرسشنامه بیش از  84درصد پاسخگویان
معتقدند اجرای طرح هادی روستایی باعث تغییر الگوی ساخت مسکن و معماری روستا و تغییر شکل ظاهری بافت روستا شده
همچنین باعث رعایت مقرّرات در ساخت و ساز شده است( .جدول شماره .)4
جدول  -4شاخصهای مورد مطالعه ضوابط و مقررات طراحی و ساخت
میزان تاثیر گذاری

ردیف

شاخص

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

ضعیف

خیلی ضعیف

1

ساخت و ساز خارج از حریم

9.9

5.9

27.1

30.4

26.7

2

افزایش ساخت و ساز

48.2

32

17.2

2.6

0

3

تغییر کاربری کشاورزی و باغی

11.6

14.5

42.6

23.4

7.9
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دسترسی به خدمات:
خدمات در حال حاضر مهمترین نیاز روستاها بوده و کمبود آن در سطح روستاها اصلیترین عامل مهاجرت روستائیان
محسوب میشود .ارائه خدمات مفید و مولد به مناطق روستایی ،عالوه بر این که زمینه رشد انسانها را فراهم میسازد ،کارایی
نیروی انسانی را نیز افزایش میدهد و زمینههای گستردهای برای ایجاد فرصت های شغلی فراهم کرده ،میتواند جایگاه اقتصاد
روستایی را در اقتصاد کالن جامعه قوت بیشتری بخشد با توجه به تعداد زیاد روستاها و پراکندگی آنها ،ارائه تمامی خدمات به
صورت همزمان و یکنواخت در بین روستاها غیرممکن میباشد .بنابراین باید مهمترین نیازهای خدماتی روستائیان مشخص
شده و در زمینه آن اقدام شود .در همین راستا  52.5درصد پاسخگویان دسترسی به مراکز خدماتی را پس از اجرا متوسط،
 51.8درصد پاسخگویان در زمینه دسترسی به خدمات قبل از اجرا ی طرح را ضعیف ارزیابی کردهاند .همچنین خدماتی که در
زمان اجرای طرح ایجاد شدهاند  %51.8متوسط ،ارزیابی کردهاند 38.2 .درصد حفظ و نگه داری پروژه های ایجاد شده را در حد
متوسط ارزیابی کردهاند .همچنین بیش از  80درصد پاسخگویان بر این امر اذعان دارند که اجرای طرح هادی روستایی باعث
جذب امکانات و خدمات رفاهی و زیربنایی در روستاها شده است( .جدول شماره .)5
جدول  -5شاخص های مورد مطالعه دسترسی به خدمات

ردیف

میزان تاثیر گذاری

شاخص

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

ضعیف

خیلی ضعیف

1

دسترسی به مراکز خدماتی

9.2

24.1

52.5

10.6

3.6

2

دسترسی به خدماتی که پس از اجرای طرح

10.9

22.4

51.8

10.6

4.3

3

نحوه دسترسی به خدمات موجود قبل از اجرای

9.6

24.1

11.9

51.2

3.3
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اثرات بهداشت محیط:
لزوم حفظ محیط زیست و بهرهبرداری بهینه از منابع طبیعی از ضرورتهای برنامه ریزی روستایی است .روستائیان به
دلیل شیوه معیشت خود ،بهرهبرداران اصلی و مستقیم منابع طبیعی (مانند اراضی ،آب ،خاك ،جنگل و مرتع) محسوب میشوند
و علیرغم داشتن تنها  38درصد جمعیت کشور ،حدود 90درصد از عرصههای طبیعی کشور را در اختیار دارند و از آن بهره-
برداری میکنند .طبق بررسیهای انجام گرفته حدود  88.1درصد پاسخگویان روستا معتقدند که زبالهها به صورت ماشینی
جمعآوری و در خارج از محدوده روستا دفن یا سوزانده میشوند ،در مورد نحوه دفع فاضالب در اکثر روستاهای مورد مطالعه،
کاری صورت نگرفته و  100درصد ساکنین روستا سیستم دفع از طریق چاههای جذبی را عنوان کردهاند که در گوشهای از
حیاط به صورت دستی و با عمقی کم حفر شده و فاضالبهای خانگی به آنجا میریزد .در همین راستا ساکنین روستا وضعیت
محیط زیست روستا را پس از اجرای طرح را متوسط ارزیابی میکنند .نظر ساکنان روستا در مورد تغییرات ایجاد شده در جهت
بهبود دفع بهداشتی فاضالبهای خانگی در روستا  %35،متوسط و  29.7درصد ضعیف ارزیابی کردهاند .ساکنان روستا
زیباسازی و درختکاری دو طرف جاده اصلی را  34.3درصد ضعیف ارزیابی کردهاند .فضوالت حیوانی به عنوان منبع مهمی برای
آلودگیهای زیست محیطی در روستاها به شمار میروند .در تهیه طرحها ،تمهیدی برای تفکیک مسیر عبور و مرور انسان و
دام پیش بینی نشده است .بنا براین انسان و دام مشترکاً از معابر آسفالت شده استفاده میکنند ،حال آنکه نفوذ ناپذیری
پوشش آسفالت ،باعث باقی ماندن فضوالت بر سطح معابر شده و جریان یافتن آنها به همراه آبهای سطحی و همچنین ،عبور و
مرور انسانها و خودروها ،باعث پراکندگی آلودگی آنها در سطح روستاها شده است .به عالوه گاه مشاهده میشود انباشتگی
فضوالت باعث مسدود شدن جداول یا کانیوها شده و جریان انتقال آبهای سطحی دچار اختالل میکند .بنابراین اجرای طرح-
هادی روستایی ،اغلب به گسترش آلودگیهای فضوالت حیوانی در روستاها انجامیده است .در همین راستا نظر پاسخگویان
مؤید این مطلب میباشد .از نظر ساکنان روستاها  45درصد خیلی ضعیف 35 ،درصد ضعیف عنوان شده است ،در مورد مکان
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دفع بهداشتی زبالههای خانگی را پاسخگویان در حد خیلی خوب عنوان کردهاند .اما ایجاد فضای سبز در روستا  40درصد
پاسخگویان در حد ضعیف توصیف کردهاند( .جدول شماره .)6
جدول  -6شاخص های مورد مطالعه اثرات بهداشت محیط

ردیف

میزان تأثیرگذاری

شاخص

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

ضعیف

خیلی ضعیف

1

دفع بهداشتی فاضالبهای خانگی

9.6

10.2

35

29.7

15.5

2

وضعیت محیط زیست و نظافت

7.3

24.4

46.2

15.2

6.9

3

زیبا سازی دو طرف جاده

8.3

10.6

28.7

34.3

18.2

4

جمع آوری ودفع فضوالت دامی

5

4.6

10

35.3

45.2

5

مکان دفع بهداشتی زباله

43.2

24.4

20.4

8

4

6

ایجاد فضای سبز در روستا

12

14.5

27

40

6.2
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تقویت عالقه مندی ساکنان به سكونت در روستا:
در این ارتباط میزان عالقه مندی روستائیان به مهاجرت به شهر قبل و بعد از اجرای طرح مورد سنجش قرار گرفت که
تغییر محسوسی در آن مشاهده گردید %76.6 .ساکنین روستاهای مورد مطالعه قبل از اجرای طرح هادی تمایل به مهاجرت به
شهر داشتند %88.1،روستائیان معتقدند که اجرای طرح هادی روستایی باعث کاهش مشکالت و بهبود وضع زندگی روستائیان
شده است .در مقابل  11.9درصد معتقدند هیچ تأثیری در کاهش مشکالت ساکنان نداشته است .از بین کسانی که به کاهش
مشکالت معتقد بودند میزان تأثیر اجرای طرح بر کاهش مشکالت روستائیان را  37.6درصد متوسط ارزیابی کردهاند40.3 ،
درصد عالقه خیلی زیاد به محل سکونت خود دارند؛ بیشتر پاسخگویان تأ ثیر اجرای طرح بر ماندگاری در روستا را متوسط به
باال ارزیابی کردهاند .بیش از  70درصد از وضع زندگی در روستا بعد از اجرا رضایت نسبی دارند .اگر چه بهبود خدمات رسانی
یکی از دالیل مهم افزایش عالقهمندی ساکنان به اقامت در روستاها میباشد .به نظر میرسد این عالقه مندی به طور کوتاه
مدت در کنترل جابه جایی جمعیت در روستاهایی که طرح هادی در آنها اجرا شده ،مؤثر واقع شود .به طور مسلم پایداری این
عالقه مندی به سکونت در روستا عالوه بر حفظ خدمات ارائه شده ،مستلزم تقویت بنیه اقتصادی و افزایش سطح تولید و درآمد
روستائیان میباشد تا احساس نیاز به مهاجرت به شهرها برای کسب درآمد بهتر برای آنها بوجود نیاید .با بررسی نتایج
پرسشنامه  % 50.8پاسخگویان معتقدند که اجرای طرح باعث کاهش مهاجرت روستائیان به شهرها شده در مقابل  24.8درصد
معتقدند که هیچ تأثیری نداشته است 17.2 .درصد نیز معقدند سبب بازگشت روستائیان شده و  7.3درصد اظهار نظر کردهاند
که باعث مهاجرت شده است؛ میزان رضایت خود را از اجرای طرح هادی  35.6درصد ساکنان روستاها متوسط ارزیابی کردهاند.
در خصوص همخوانی خدمات ایجاد شده با نیازهای مردم  % 37پاسخگویان متوسط و  % 27نیز ضعیف توصیف کردهاند.
همچنین در رابطه با پیشرفت طرحهای هادی روستایی در جهت رسیدن به اهداف کالبدی  54.1درصد خیلی زیاد ارزیابی
کردهاند( .جدول شماره .)7
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جدول  -7شاخص های مورد مطالعه تقویت عالقه مندی ساکنان به سكونت در روستا

ردیف

میزان تأثیرگذاری

شاخص

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

ضعیف

خیلی ضعیف

1

تاثیر اجرای طرح بر کاهش مشکالت روستائیان

19.1

29

37.6

11.6

2.6

2

عالقه به محل سکونت

40.3

28.7

24.4

2.6

4

4

رضایت از وضع زندگی

4.6

24.1

50.8

11.9

8.6

5

میزان رضایت از اجرا

15.5

24.4

35.6

19.1

5.3

6

همخوانی خدمات ایجاد شده با نیازهای مردم

16

11

37

27

9

7

رسیدن به اهداف کالبدی

54.1

23.4

14.2

5

3.3
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موانع و محدودیت اجرای طرح هادی روستایی:
اصوالً مشکالت اجرایی طرحهای هادی روستایی بویژه کالبدی یا در محیط خارج از روستا ریشه دارد یا در درون روستا.
مشکالت خارج از روستا عمدتاً به مشکالت مالی ،اداری ،حقوقی و تنگناهای مدیریتی مربوط میشود .اما مشکالت اساسیتر
نظیر تخریب منازل و تعریض کوچه ها ،طوالنی شدن زمان اجرای طرح و حفظ و نگهداری و غیره عمدت ًا در درون روستاهاست.
این مشکالت نه تنها باعث عدم مشارکت و همکاری مردم با این گونه طرحها میشود ،بلکه در مواردی موجب کارشکنیها و
مقاومتهای مردمی در پذیرش این گونه طرحها گردد ،بیشتر پاسخگویان میزان تأثیر طرح بر زندگی ساکنان روستاها را خوب
ارزیابی میکنند ،ولی بر اساس نتایج حاصل از پرسشنامه ها بیش از  %9پاسخگویان معتقدند اجرای طرح دارای نواقصاتی می-
باشد و نیاز به اصالح دارد .بیش از  60درصد پاسخگویان تهیه و رعایت برنامه زمانبندی اجرای طرح هادی روستایی را قابل
قبول نمیدانند و  35درصد پاسخگویان هماهنگی بین پروژههای اجرا شده توسط بنیاد مسکن با سایر پروژه های ایجاد شده
را ضعیف توصیف کردهاند .همچنین بیش از  70درصد پاسخگویان فاصله بین تهیه طرح و اجرای طرح هادی را منطقی نمی-
دانند .طبق نتایج بودجه اختصاص یافته به اجرای طرح ( 30.4درصد) ،کافی بودن بررسیهای میدانی ( 53.5درصد) و به روز
رسانی نقشهها ،آمار و اطالعات ( 42.2درصد) پاسخگویان در حد متوسط ارزیابی کردهاند .از نظر پاسخگویان مهمترین دلیل
مشارکت ضعیف مردم در اجرای طرح را به ترتیب  % 37.3پاسخگویان عدم آگاهی و شناخت مردم از طرح ،مشکالت اقتصادی
( 18.2درصد) ،طوالنی شدن مدت زمان اجرای طرح هادی ( 14.9درصد) ،همحوانی نداشتن شرح خدمات با نیازها (13.9
درصد) ،اختالف بر نحوه اجرای طرح هادی ( 8.9درصد) ،توقع باال از مسئولین ( 6.9درصد) عنوان شده است( .جدول شماره.)8
جدول  -8شاخصهای مورد مطالعه موانع و محدودیت اجرای طرح هادی روستایی و ادامه
میزان تأثیرگذاری

ردیف

شاخص

خیلی
زیاد

زیاد

متوسط

ضعیف

خیلی
ضعیف

1

طرح نیاز به اصالح دارد

21.8

27

44

5

2

2

تهیه و رعایت برنامه زمانبندی

3.6

11.5

22

31.3

31.7

3

هماهنگی بین پروژه های اجرا شده بنیاد با سایر پروژه ها

38.2

13.5

25.4

35

13.2

4

منطقی بودن فاصله بین تهیه طرح و اجرای طرح

5.2

5.2

14.5

28

47

5

کافی بودن بودجه اختصاص یافته

28.3

19.1

30.4

15.8

6.3

6

کافی بودن بررسی های میدانی

5

8.2

53.5

24

9.2

7

به روز رسانی نقشه ها و آمار

13.5

16.8

43.2

20.8

5.6
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یافتههای استنباطی:
فرضیه اول :بین اجرای طرح هادی روستایی و وضعیت معابر و دسترسی به خدمات رابطه وجود دارد.
همانطور که در جدول شماره  9مشاهده میشود ،میزان  Fمشاهده شده معنادار است و استفاده از مدل رگرسیون بالمانع
است .همچنین سطح معنی داری خطای رگرسیون برای ضریب اطمینان  0/95کوچکتر از  0/05است .بنابراین میتوان گفت
که فرضیه اول تأیید می شود و اجرای طرح هادی و وضعیت معابر ،دسترسی به خدمات را پیش بینی میکند .در نهایت ضریب
بتا ( )Beta=0/607نشان میدهد که متغیر اجرای طرح هادی و وضعیت معابر  0/60تغییرات دسترسی به خدمات را پیش
بینی میکند .بر این اساس فرضیه اول تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین اجرای طرح هادی ،وضعیت معابر و دسترسی به
خدمات با سطح خطایی کمتر از  0/05پذیرفته میشود.
جدول  -9نتایج تحلیل رگرسیون تک متغیری اجرای طرح هادی ،وضعیت معابر و دسترسی به خدمات
مدل
رگرسیون

ss
19370/76

df
1

ms
19370/76

باقیمانده

33276/11

301

168/06

کل

52646/88

302

متغیر پیش بین

R

R2

ARS

consttant
اجرای طرح هادی و وضعیت
معابر

-

-

-

0/607

0/368

0/365

ضرایب غیر استاندارد
SE
B
2/60
37/11
0/256

2/75

P
0/000

F
115/26

ضرایب استاندارد
BETA
-

T

P

14/22

0/000

0/607

10/73

0/000
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فرضیه دوم :بین اجرای طرح هادی و کاهش مشکالت روستائیان رابطه وجود دارد.
همانطور که در جدول شماره  10مشاهده میشود میزان  Fمشاهده شده معنادار است و استفاده از مدل رگرسیون بالمانع
است .همچنین سطح معنی داری خطای رگرسیون برای ضریب اطمینان  0/95کوچکتر از  0/05است .بنابراین میتوان گفت
که فرضیه دوم تأیید میشود و اجرای طرح هادی و کاهش مشکالت روستائیان را پیش بینی میکند .در نهایت ضریب بتا
( )Beta=0/428نشان میدهد که متغیر اجرای طرح هادی  0/42تغییرات کاهش مشکالت روستائیان را پیش بینی میکند.
بر این اساس فرضیه دوم تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین اجرای طرح هادی و کاهش مشکالت روستائیان با سطح خطایی
کمتر از  0/05پذیرفته میشود.
جدول  -10نتایج تحلیل رگرسیون تک متغیری اجرای طرح هادی و کاهش مشكالت روستائیان
مدل
رگرسیون

ss
9646/56

df
1

ms
9646/56

باقیمانده

43000/31

301

217/17

کل

52646/88

303

متغیر پیش بین

R

R2

ARS

consttant
اجرای طرح هادی و
کاهش مشکالت
روستائیان

ضرایب غیر استاندارد

-

-

-

B
39/80

SE
3/68

0/428

0/183

0/179

1/99

0/300
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P
0/000

F
44/41

ضرایب
استاندارد
BETA
-

T

P

10/81

0/000

0/428

6/66

0/000
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فرضیه سوم :بین اجرای طرح هادی ،میزان ساخت و ساز و محیط زیست رابطه وجود دارد.
همانطور که در جدول شماره  11مشاهده میشود میزان  Fمشاهده شده معنادار است و استفاده از مدل رگرسیون بالمانع
است .همچنین سطح معنی داری خطای رگرسیون برای ضریب اطمینان  0/95کوچکتر از  0/05است .بنابراین میتوان گفت
که فرضیه سوم تأیید میشود و اجرای طرح هادی ،میزان ساخت و ساز محیط زیست را پیش بینی میکند .در نهایت ضریب
بتا ( )Beta=0/572نشان میدهد که متغیر اجرای طرح هادی ،میزان ساخت و ساز 0/57 ،تغییرات محیط زیست را پیش
بینی میکند .بر این اساس فرضیه سوم تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین اجرای طرح هادی ،میزان ساخت و ساز و محیط
زیست با سطح خطایی کمتر از  0/05پذیرفته میشود.
جدول  -11نتایج تحلیل رگرسیون تک متغیری اجرای طرح هادی ،میزان ساخت و ساز و محیط زیست
مدل

ss

df

ms

F

P

رگرسیون

17239/70

1

17239/70

96/40

0/000

باقیمانده

35407/17

301

178/82

کل

52646/88

302

متغیر پیش بین

R

R2

ARS

consttant
اجرای طرح هادی ،میزان
ساخت و ساز

-

-

-

0/572

0/327

0/324

ضرایب غیر استاندارد
SE
B
3/56
29/57
2/14

0/21

ضرایب استاندارد
BETA
-

T

P

8/29

0/000

0/572

9/81

0/000
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نتیجه گیری:
هدف اصلی این تحقیق پی بردن به اثرات کالبدی اجرای طرحهای هادی روستایی در شمال استان اردبیل میباشد .یافته-
های تحقیق نشان میدهد اجرای طرح های هادی روستایی علیرغم کاستیهای موجود ،اثرات مثبتی در کالبد روستاهای شمال
استان اردبیل به وجود آورده است .البته تنوع در این زمینه بسیار و تأثیر آن ها در روستاهای مختلف متفاوت است .اجرای طرح
هادی روستایی به لحاظ دفع بهداشتی فاضالبهای خانگی در روستاها ،بهبود وضعیت معابر فرعی ،هدایت آب های جاری در
روستاها و عدم آبگیری جادهها ،در محدوده مورد مطالعه موفقیت چندانی نداشته است .در مقابل وضعیت معابر اصلی ،دسترسی
به مراکز خدماتی ،دسترسی به خدماتی پس از اجرای طرح ،جذب امکانات و خدمات رفاهی و زیربنایی موفقیت قابل قبولی
داشته است .بر این اساس با در نظر گرفتن نتایج پژوهش فرضیه اول تحقیق مبنی بر وجود رابطه معنی داری میان اجرای طرح
هادی و وضعیت معابر ،دسترسی به خدمات با سطح خطایی کمتر از  0/05پذیرفته میشود .یافتههای این بخش از تحقیق با
نتایج رضوانی ( )1379رشد شاخص های خدماتی  -رفاهی؛ ترکاشوند ( )1388معابر جدید االحداث؛ عنابستانی ()1391
بازگشایی معابر و نوسازی معابر؛ ابراهیمی و همکاران ( )1393وضعیت جمع آری زباله از معابر ،ساماندهی معابر اصلی ،بهبود
وضعیت خدمات روبنایی؛ عظیمی و همکاران ( )1391ارتقا خدمات عمومی همسویی دارد.
با توجه به اینکه بین اجرای طرح هادی و کاهش مشکالت روستائیان رابطه معناداری وجود دارد ،ساکنان روستا معتقدند
اجرای طرح هادی باعث کاهش مشکالت روستا ها شده است .عدم آگاهی و شناخت مردم از طرح هادی و اهداف آن دلیل
اصلی مشارکت اندك مردم در اجرای طرح بیان شده است .ساکنان روستاها ادامه اجرای طرح هادی را با شیوه فعلی مطلوب
نمیدانند و خواستار بازنگری در نحوه اجرای آن می باشند .بر این اساس فرضیه دوم تحقیق مبنی بر وجود رابطه معنی داری
میان اجرای طرح هادی و کاهش مشکالت روستائیان با سطح خطایی کمتر از  0/05پذیرفته میشود .یافته های این بخش از
تحقیق با نتایج آسایش ( )1386عدم دخالت مردم؛ رضوانی ( )1380عدم مشارکت ،غالمرضایی ( )1382عدم نوجه به خواسته
ها و نیازهای مردم -بدون مشارکت فعال؛ اصغری ( )1386شناخت و آگاهی روستائیان از طرح هادی روستایی و میزان
مشارکت؛ عنابستانی ( )1388امید به زندگی در روستاها؛ عظیمی و همکاران ( )1391افزایش امیدواری و عالقهمندی
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روستائیان به ادامه زندگی در روستاها و کاهش تدریجی مهاجرتهای روستا به شهر ؛ النگ ( )2012تقلید از طرحهای شهری
و از بین ر فتن بافت سنتی روستاها ،سنتی بودن کشاورزی و شکاف درآمدی بین مناطق روستایی و شهری و پراکندگی مناطق
روستایی و موقعیت جغرافیایی ؛ سفرید ( )2011پایین بودن سطح آگاهی و شناخت روستاییان در خصوص طرحها و پروژههای
عمرانی همسویی دارد.
طرحهای هادی روستایی عمدتاً جنبههای کالبدی روستاها را مورد مطالعه قرار میدهند و بخش عمده قابل اجرا یا اجرا
شده طرح هادی روستاهای کشور نیز جنبه کالبدی دارند .گرچه در سایر نیازهای روستاها نیز برنامههایی تعیین میشود ولی
کمتر اجرا میشوند .اجرای طرح هادی روستایی که نظارت دقیق در تهیه و اجرای آن میتواند باعث کاهش بسیاری از
مشکالت از جهت خدمات رسانی به روستاها شود در طرح ها ،مکانیابی محل دفن با توجه به جهت وزش باد و دوری از روستا
صورت گرفته است .در برخی موارد ،دهیاری ها اقدام به جانمایی مکان بهینه دفن زباله و همچنین ،نصب سطل زباله در سطح
روستا کردهاند .نصب سطل زباله در سطح روستا ،تهیه خودروی مکانیزه جهت جمع آوری زباله و همچنین ،جلب مشارکت مالی
مردم ،از اقدامات مثبت دهیاری روستاها در جمع آوری ،دفع و دفن زباله بوده است .اقدام دهیاری ها ابتدا ،منجر به جلوگیری از
دور ریختن پسماندها و زباله های خانگی در حاشیه معابر شده و در نهایت ،امکان دفن زباله و پسماندهای خانگی در خارج از
روستاها را فراهم آورده است ،در نتیجه هر چه محیط مناسب باشد موجب افزایش ساخت و ساز در روستاها میشود .بر این
اساس فرضیه سوم تحقیق مبنی بر وجود رابطه معنی داری بین اجرای طرح هادی ،میزان ساخت و ساز و محیط زیست با
سطح خطایی کمتر از  0/05پذیرفته میشود .یافته های این بخش از تحقیق با نتایج ترکاشوند ( )1388نوسازی مسکن -حذف
تدریجی توانمندی های بومی – گسستگی در بافت و سیمای روستاها و وابستگی ،توسعة نامتقارن روستاها؛ غالمرضایی
( )1382توجه بیشتر به ابعاد کالبدی ؛ ابراهیمی و همکاران (  )1393وضعیت هدایت آبهای سطحی ،وضعیت جمع آوری زباله،
میزان ضابطه مندی ساخت و ساز مسکن ،توسعه فضای سبز روستا ،وضعیت دفع فاضالب خانگی و وضعیت کیفیت معابر فرعی
همسویی دارند.
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ابراهیمی ،سید محمد (  :)1384پژوهشی در جغرافیای مغان ،انتشارات نیک آموز ،اردبیل.
ابراهیمی ،محمد صادق و همکاران ( « :)1393بررسی وضعیت خدمات زیربنایی و روبنایی طرح هادی روستایی»،
مجله چشم انداز جغرافیایی در مطالعات انسانی ،شماره  ،26رشت ،صص .105-119
آسایش ،حسین (  :) 1386برنامه ریزی روستایی ایران ،انتشارات دانشگاه پیام نور ،چاپ هفتم ،تهران.
آمار ،تیمور ( :)1382ضرورت تحول در کارکرد اقتصادی نواحی روستایی ،رساله دکتری جغرافیای روستایی ،دانشگاه
تهران.
اصغری ،شهریار ( :)1386ارزیابی تهیه و اجرای طرح های هادی روستایی و نقش آن در توسعه روستایی با تأکید بر
جنبه های کاربردی مطالعه موردی شهرستان پارس آباد ،پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد رشت.
دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ( :)1383مقررات شهرسازی و معماری و طرح های توسعه و عمران
مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (از تاریخ تأسیس تا پایان شهریور ،) 83نشر تهرانی ،تهران.
رضوانی ،محمدرضا ( 1379ب)« :برنامه ریزی توسعه و عمران روستای در ایران از فکر تا عمل؛ ارزشیابی اساسی درباره
محتوای و عمکلرد برنامه های توسعه در چند دهه اخیر» ،مجله پژوهش های جغرافیایی ،شماره  ، 39تهران.
رضوانی ،محمدرضا ( :)1380نگرشی بر نظام برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران ،پژوهش های جغرافیایی ،شماره
 ،41صص .25-38
رستمی ،شاه بختی و محمد میرزا علی (« :)1392واکاوی مکان یابی کاربری ها در طرح های هادی روستایی
شهرستان گنبد کاووس» ،فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ،سال دوم شماره  ،2تهران ،صص .93-118
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زارعی ،یاسر (« :)1388نقدی بر فرآیند تهیه طرح هادی روستایی» ،فصلنامه مسکن و انقالب ،شماره .126
زرافشانی ،کیومرث و همکاران (« :)1389ارزشیابی کیفی اجرای طرح هادی در روستای کرناچی شهرستان کرمانشاه
کاربرد نظریه بنیانی» ،فصلنامه پژوهشهای روستایی ،دوره  ، 1شماره  ،3تهران.
شیعه ،اسماعیل ( :)1378با شهر و منطقه در ایران ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران.
عزیزی ،محمد مهدی و احمد خلیلی (« :)1388ارزیابی الگوپذیری استخوان بندی بافت های روستایی ایران در طرح
هادی ،بر اساس مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتب  ،» AHPمجله پژوهشهای جغرافیای انسانی ،شماره  ،67تهران.
عزیزی دمیرچلو ،عبداهلل ( :)1388بررسی اثرات اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی اجرای طرحهای هادی روستایی مطالعه
موردی شمال استان اردبیل ،پایان نامه کارشناسی ارشد گروه جغرافیا ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت.
عزیزی دمیرچلو ،عبداهلل؛ اصغر صفرنژاد ،دالور معصومی ،و مریم ابراری (« :)1391ارزشیابی اثرات اقتصادی اجرای
طرحهای هادی روستایی مطالعه موردی روستاهای شهرستان اردبیل» ،اولین همایش ملی جغرافیا ،مخاطرات
محیطی و توسعه پایدار ،اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز.
عنابستانی ،علی اکبر (  :)1388ارزیابی اثرات کالبدی اجرای طرح های هادی روستایی مطالعه موردی :روستاهای
غرب خراسان رضو ی ،اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان.
عنابستانی ،علی اکبر و محمد حسن اکبری (« :)1391ارزیابی طرح های هادی و نقش آن در توسعه ی کالبدی روستا
از دیدگاه روستاییان (مطالعه ی موردی :شهرستان جهرم)» ،مجله پژوهش های جغرافیای انسانی ،دوره  ، 44شماره
 ،4تهران ،صص .93-110
عنابستانی ،علی اکبر و یزدان حاجی پور ( « :)1392آثار اجتماعی ،فرهنگی اجرای طرحهای هادی در سکونتگاههای
روستایی (مطالعه موردی :روستاهای شهرستان دنا)» ،فصلنامه برنامهریزی منطقهای ،سال سوم ،شماره  ،9مرودشت،
صص .13-26
عظیمی ،نورالدین؛ موالئی هشجین ،نصراله و اردشیر عاشقی (« :)1391بررسی اثرات کالبدی اجرای طرحهای هادی
روستایی مطالعه موردی شهرستان میاندوآب» ،مجله چشم انداز جغرافیایی (مطالغات انسانی) ،سال هفتم ،شماره ،19
رشت ،صص.25-37
غالمرضایی ،محمدعلی ( :)1382ارزشیابی عملکرد طرح هادی در روستاهای استان لرستان ،پایان نامه کارشناسی
ارشد توسعه روستایی ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه رازی کرمانشاه.
قهاری ،حسین (« :)1386طرح هادی روستا و دشواری های مداخله برای توسعه» ،نشریه دهیاریها ،سال  ،5شماره
 ،22تهران.
قدیری معصوم ،مجتبی و علی اکبر نجفی کانی (« :)1382برنامه های توسعه بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران و
تأثیر آنها بر نواحی روستایی» ،مجله پژوهشهای جغرافیایی ،سال  ،35شماره  ،44تهران ،صص .111-121
مظفر ،فرهنگ؛ حسینی ،سیدباقر؛ سلیمانی ،محمد؛ ترکاشوند ،عباس و علی اکبر سرمدی (« :)1387ارزیابی اثرات
اجرای طر ح های هادی بر محیط زیست روستاهای ایران» ،نشریه علوم محیطی ،سال پنجم ،شماره  ،3تهران ،صص
مطیعی لنگرودی ،سیدحسن ( :)1382برنامه ریزی روستایی با تأکید بر ایران ،انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
مطیعی لنگرودی ،سیدحسن و ارسطو یاری (« :)1389حفاظت محیط زیست و برنامه ریزی توسعه فیزیکی روستا با
تأکید بر ارزیابی طرحهای هادی روستایی» ،مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی ،سال  ،21شماره پیاپی  ،39شماره
 ،3اصفهان ،صص
موالیی هشتجین ،نصراهلل ( :)1377برنامه ریزی توسعه خدمات زیربنایی و روبنایی در نواحی روستایی از دیدگاه
جغرافیا ،مطالعه موردی :شهرستان خلخال ،رساله دکتری جغرافیای انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات تهران.
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