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چکيده
تحقيق توصيفي -همبستگي حاضر با هدف بررسي و تحليل اثرات اجراي طرح هادي در مناطق روستایي شهرستان
زنجان صورت پذیرفت .جامعه آماري این پژوهش را تمامي سرپرستان خانوارهاي روستایي در کليه روستاهاي باالي
 922خانوار در شهرستان زنجان که طرح هادي روستایي تا پایان سال  9031در آن ها اجرا و تکميل شده بود،
تشکيل ميدادند ( )N=3073که با توجه به جدول کرجسي -مورگان 002 ،نفر از آنان از طریق روش نمونهگيري
طبقهاي با انتساب متناسب انتخاب شدند .براي گردآوري دادهها از پرسشنامه استفاده گردید .روایي محتوایي
پرسشنامه با نظر گروهي از کارشناسان و متخصصان مورد تایيد قرار گرفت .به منظور تعيين قابليت اعتماد ابزار
تحقيق پيش آزمون انجام شد که مقدار آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي مقياسهاي اصلي پرسشنامه باالتر از 2/07
بود .دادههاي گردآوري شده با استفاده از نرمافزارهاي

SPSS

و  LISREمورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند .به منظور

شناسایي و دستهبندي عاملهاي مرتبط با سازه اثرات اجراي طرح هادي در مناطق روستایي شهرستان زنجان از
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تحليل عاملي اکتشافي و براي بررسي شاخص برازش نيکویي مدل تحقيق از تحليل عاملي تایيدي (مدل معادالت
ساختاري) استفاده شد .نتایج به دست آمده نشان داد که پنج عامل فيزیکي -عمراني ،اقتصادي ،اجتماعي -فرهنگي،
بهداشتي و محيطي در حدود  70/09درصد از واریانس کل اثرات اجراي طرح هادي در مناطق روستایي شهرستان
زنجان را تبيين مينمایند.

کليد واژهها :طرح هادي روستایي ،ارزیابي اثرات ،شهرستان زنجان ،مدل معادالت ساختاري.

مقدمه
تجارب به دست آمده در کشورهاي مختلف ،این امر را نمایان ساخته است که توسعه روستایي پيششرطي اساسي و
ضرورتي بنيادین براي دستيابي به توسعه ملي به شمار ميرود و ميبایست در اولویت سياستها و برنامههاي
کشورهاي مختلف قرار گيرد (ازکيا70 :9033 ،؛ بهرامي .)907 :9031 ،با توجه به اهميت موضوع ،در اواخر قرن
بيستم و اوایل قرن بيست و یکم ،برنامه هاي توسعه روستایي در بسياري از کشورهاي توسعه یافته و کشورهاي در
حال توسعه به طور جدي مورد توجه برنامه ریزان و سياستگذاران قرار گرفت و آنان برنامهها و اقدامات بسيار
متنوعي را در راستاي بهبود شرایط زندگي مردم در مناطق روستایي طراحي و اجرا نمودند (ماهون و همکاران،0
077 :0290؛ النگ و همکاران .)9217 :0299 ،7در این زمينه ،در کشور ما نيز طي سالهاي اخير راهبردها و برنامه-
ریزيهاي متعددي در حوزههاي مختلف توسعه روستایي بویژه در ابعاد کالبدي -فضایي و در حوزه نوسازي و
بهسازي سکونتگاهها و مساکن روستایي طراحي و اجرا شده است (بهرامي )907 :9031 ،که یکي از مهم ترین آن ها
طرح هادي روستایي مي باشد که با هدف اصلي فراهم نمودن بستر تجدید حيات و هدایت روستا با در نظر گرفتن
جنبههاي اجتماعي ،اقتصادي و فيزیکي اجرا شده است (موالئي هشجين .)927 :9037 ،در واقع ،طرح هادي را مي-
توان ،به عنوان نخستين تالش سازمان یافته و فراگير ملي براي ساماندهي فضایي روستاهاي کشور ،مهم ترین ابزار
مدیریت توسعه روستایي در نظر گرفت که نقش بنيادي و زیربنایي در توسعه یکپارچه نواحي روستایي کشور دارد
(محمدي یگانه و همکاران.)11 :9019 ،
اجراي طرحهاي هادي روستایي در استان زنجان همزمان با سایر استان ها در سطح کشور از دهه  9072آغاز گردید
و طي این مدت بویژه در دو دهه اخير ،تعداد زیادي از این طرحها براي مناطق روستایي مختلف استان تهيه شده و
3- Mahon et al.
4- Long et al.
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برخي از آن ها به مرحله اجرا در آمده است .در حال حاضر بر اساس آمار موجود ،نسبت روستاهاي باالي 922
خانوار داراي طرح هادي به کل روستاهاي باالي  922خانوار استان در حدود  70/39درصد ميباشد؛ همچنين نسبت
این شاخص در سطح شهرستان زنجان در حدود  79/77درصد است ،به نحوي که از مجموع  30روستاي باالي 922
خانوار ،طرح هادي روستایي در  07روستا اجرا شده است .همچنين طبق قانون ساماندهي و حمایت از توليد و
عرضه مسکن ،مقرر شده که در استان زنجان طرح هادي در تمامي روستاهاي باالي  02خانوار اجرایي شود؛ در این
زمينه ،از  070روستاي باالي  02خانوار استان ،طرح هادي  099روستا عملياتي شده ،ولي در  707روستا هنوز فرایند
تهيه و اجراي طرح هادي صورت نگرفته است .البته با توجه به اختصاص اعتبار مناسب ،پيش بيني شده که در قالب
برنامه پنج ساله پنجم توسعه بنياد مسکن ،تا پایان سال  9017طرح هادي در تمامي روستاهاي باالي  02خانوار استان
اجرا شود (بنياد مسکن انقالب اسالمي استان زنجان .)7 :9012 ،آن چه مسلم است با توجه به برنامهریزيهاي
صورت پذیرفته به منظور اجراي طرح هادي روستایي در سطح تمامي روستاهاي شهرستان زنجان از یک سو و نيز
اثرات و پيامدهاي متعدد این طرحها د ر ابعاد مختلف در فرایند توسعه روستایي از سوي دیگر ،به نظر ميرسد که
بررسي جامع و دقيق طرحهاي هادي روستایي اجرا شده بویژه مطالعه ميزان اثربخشي طرحها ،اثرات و پيامدهاي
ناشي از آن ها و غيره ميتواند تا حدود زیادي در جلب مشارکت روستایيان در مدیریت طرحهاي هادي روستایي و
طراحي و اجراي بهتر این طرحها در سایر مناطق روستایي شهرستان کمک شایاني نماید .عليرغم اهميت موضوع،
تاکنون مطالعه جامعي در خصوص شناسایي و تحليل پيامدها و اثرات طرح هادي از دیدگاه ذینفعان اصلي این
طرحها یعني روستایيان در سطح استان و شهرستان زنجان صورت نگرفته که این مساله ميتواند تا حدودي زیادي
روند اجراي طرح در سایر روستاها را تحت تاثير قرار داده و از اثربخشي و کارایي آن ها بکاهد .بر اساس مطالب
اشاره شده ،پرسش اصلي تحقيق حاضر این بود که مهم ترین اثرات اجراي طرح هادي در مناطق روستایي شهرستان
زنج ان کدامند و اجراي این طرح به ترتيب کداميک از ابعاد مختلف زندگي افراد محلي در روستاهاي مورد مطالعه را
بيشتر تحت تاثير قرار داده است.

مباني نظري و پيشينه تحقيق
بسياري از محققان و صاحب نظران حوزه فعاليت در حيطه توسعه روستایي را شامل پنج بعد اساسي مدیریت منابع
طبيعي ،توسعه فيزیکي روستاها و امور زیربنایي ،مدیریت منابع انساني ،توسعه کشاورزي و توسعه فعاليتهاي
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غيرکشاورزي در نظر گرفتهاند (گيبسون و همکاران )003 :0292 ،7که در ميان آن ها ،فراهم ساختن امکانات و
زیرساختهاي فيزیکي مختلف و بهسازي و توسعه کالبدي -فضایي روستاها ،یکي از مولفههاي اصلي برنامهریزي
توسعه روستایي به شمار ميرود (ليو )777 :0220 ،7که ميتواند زمينه را براي توسعه روستاها در سایر ابعاد از قبيل
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ميسر نماید (موالئي هشجين .)927 :9037 ،در این زمينه ،همان طور که اشاره شد
یکي از مهم ترین برنامههایي که در مسير برنامهریزيهاي توسعه روستایي پس از پيروزي انقالب اسالمي در قالب
طرح هاي توسعه فيزیکي روستاها مورد توجه قرار گرفته ،طرح هادي روستایي ميباشد که با هدف اصلي فراهم
نمودن بستر تجدید حيات و هدایت روستا با در نظر گرفتن جنبههاي اجتماعي ،اقتصادي و فيزیکي طراحي و انجام
گرفته است (موالئي هشجين .)927 :9037 ،در واقع ،طرح هادي یا به عبارتي طرح جامع توسعه روستایي ،مصوبي
براي هدایت عمليات سازندگي و آباداني در روستاها با آگاهي از وضعيت فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي آن ها است
(شهبازي .)00 :9031 ،ضرورت اجراي چنين برنامههایي در راستاي اصالح و بهسازي بافتهاي روستایي با توجه به
نابساماني وضع کالبدي و کيفيت نامناسب مسکن روستایي و نيز سيستم نامناسب دفع فاضالب و آبهاي سطحي،
گسترش شبکه هاي زیربنایي و خدماتي و رواج وسایل نقليه موتوري در مواجهه با معابر ،دو چندان بوده است
(رضواني.)979 :9030 ،
بر اساس آیيننامه نحوه بررسي و تصویب طرحهاي توسعه عمران محلي ،ناحيهاي ،منطقهاي و ملي و نيز مقررات
شهرسازي و معماري کشور ،طرح هادي روستایي طرحي است که ضمن ساماندهي و اصالح بافت موجود ،ميزان و
مکان گسترش آتي و نحوه استفاده از زمين براي عملکردهاي مختلف از قبيل مسکوني ،توليدي ،تجاري و کشاورزي
و نيز توسعه تاسيسات و تجهيزات و نيازمنديهاي عمومي روستایي را بر حسب مورد در قالب مصوبات طرحهاي
ساماندهي فضا و سکونتگاههاي روستایي یا طرحهاي جامع ناحيهاي مشخص مينماید (فزوني اردکاني و حياتي،
 .)0 :9012بر اساس تعریف ارایه شده ،این طرح در صدد دستيابي به ایجاد زمينه توسعه و عمران روستاها با توجه
به شرایط فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي  ،تامين عادالنه امکانات ،هدایت وضعيت فيزیکي روستا ،ارایه تسهيالت
بهبود مسکن و خدمات زیست محيطي و عمومي ،ارتقا وضعيت اقتصادي روستا ،بهبود کيفيت بافت روستا ،ایجاد
تناسب منطقي بين جمعيت و عملکردهاي مختلف مسکوني ،توليدي ،خدماتي مورد نياز در محيط روستا ،کنترل و
نظارت بر روند توسعه کالبدي روستا ،ایجاد زمينه کاهش خطر سوانح و ایجاد بستر الزم جهت فراهم شدن زمينه
صدور سند مالکيت امالک در بافت مسکوني روستا است (موالئي هشجين990 :9037 ،؛ عزیزپور و حسيني حاصل،

5- Gibson et al.
6- Liu
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 .)70 :9030در قالب طرح هادي روستایي پروژههاي عمراني -کالبدي مختلفي در سطح روستاها انجام ميگيرد که
برخي از مهم ترین آن ها شامل احداث و اصالح پيادهروها ،شبکه معابر و ميادین ،توسعه فضاي سبز ،اصالح و
پوشش آن هار و کانالهاي آب داخل روستا ،احداث و تکميل سيلبند و سيلبرگردان ،آمادهسازي اراضي پيشبيني
شده براي گسترش آتي روستا ،احداث و تکميل شبکه دفع فاضالب و غيره ميشوند (عزیزپور و حسيني حاصل،
 .)70 :9030به هر حال ،اگر چه تکيه و تمرکز اصلي طرح هادي بر جنبههاي فيزیکي و کالبدي استوار شده است ،اما
بدون تردید این تغيير و دگرگوني در کالبد روستاها ،دیگر ابعاد محيط روستایي را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد
(مظفر و همکاران .)90 :9030 ،هم چنانکه نتایج مطالعات متعدد در این زمينه حاکي از آن است که اجراي طرح
هادي روستایي به عنوان یک متغير بيروني ،افزون بر ابعاد فيزیکي -کالبدي ،سایر جنبههاي توسعه روستایي را نيز
تحت الشعاع خود قرار داده و اثرات متعددي را در ابعاد اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و زیست محيطي به همراه
داشته است (عنابستاني .)9 :9033 ،در این زمينه ،از آنجا که عليرغم گذشت بيش از  02سال از شروع طرح هادي
روستایي ،این طرح هنوز هم در بيشتر مناطق روستایي کشور در حال طراحي و اجرا ميباشد ،از اینرو ،بررسي و
ارزیابي اثرات و پيامدهاي این طرح در ابعاد مختلف ميتواند بسيار حساس و ضروري باشد ،زیرا چنين بررسيهایي
از یک سو اطالعات الزم براي مدیران را از طریق یک فرایند بازخوردي کارآمد فراهم ميسازند تا آن ها بتوانند
روشهاي مناسبتر و بهتري را براي اجراي طرحهاي آتي انتخاب نمایند و از سوي دیگر ،از طریق شناسایي
ضعفها و موانع اجرایي طرح ميتوانند به یافتن راهحلها کمک نموده و در نتيجه اجراي طرحهاي آتي را اثربخش-
تر و کاراتر نمایند (آمار و صميمي شارمي .)77 :9033 ،چنين ارزیابيهایي ميتوانند زمينهساز استحاله و دگردیسي
برنامهها و طرحها به سوي اهداف مطلوب و کارایي محور 0باشند و با فراهم ساختن خميرمایه اصالحات تدریجي،
شالودههاي بنياني برنامهها را استحکام بخشند (عزیزپور و همکاران .)00 :9012 ،با توجه به اهميت موضوع ،در
سالهاي اخير مطالعات تجربي متعددي در خصوص بررسي و ارزیابي اثرات و پيامدهاي اجراي طرحهاي توسعه
فيزیکي و کالبدي در مناطق ر وستایي (با تاکيد بر طرح هادي در داخل کشور) انجام پذیرفته است که در زیر به مرور
و تبيين خالصه نتایج برخي از مهم ترین آن ها پرداخته شده است.
موالئي هشجين ( )9037در تحليلي پيرامون اهداف ،ضرورتها و فرایند تهيه و اجراي طرحهاي هادي روستایي با
تاکيد بر گيالن ،مهم ترین اثرات اجراي طرح هادي روستایي در منطقه مورد مطالعه را در ابعاد کالبدي -فيزیکي در
نظر گرفته است .عزیزپور و حسيني حاصل ( )9030در مطالعهاي در خصوص بررسي روند تحوالت روستاهاي
کشور با تاکيد بر طرح هادي روستایي به ترتيب مهم ترین اثرات اجراي این طرح را در قالب چهار دسته اثرات
7- Efficiency-Basic
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اجتماعي -فرهنگي (افزایش سطح آگاهي هاي عمومي روستایيان ،ارتقا روحيه همکاري و مشارکت روستایيان ،کنترل
مهاجرت و رشد جعميت) ،اقتصادي (افزایش ارزش اقتصادي اراضي روستا ،تغيير در ساختار اشتغال جامعه
روستایي و شکلگيري منابع جدید درآمدي در روستا) ،کالبدي (توزیع مطلوب کاربريها و مدیریت مناسب زمين،
رونق ساخت و سازها در روستاها و سهولت دسترسي و ارتباطات فيزیکي) و محيطي (ایمنسازي و کاهش آسيب-
هاي ناشي از بروز سوانح طبيعي ،کاهش آلودگيهاي محيطي و زمينههاي بروز انواع بيماريهاي عفوني و واگيردار،
دفع بهداشتي زباله و پسماندهاي خانگي) طبقهبندي نمودهاند .تقيلو و همکاران ( )9033در ارزیابي طرحهاي هادي
روستایي در ابعاد کالبدي ،اجتماعي و اقتصادي از دیدگاه روستایيان در شهرستان کميجان استان مرکزي دریافتند که
عملکرد طرح در ابعاد کالبدي و اجتماعي متوسط و در بعد اقتصادي ضعيف بوده است .عزیزي و خليلي ( )9033در
مطالعه خود به ارزیابي الگوپذیري استخوانبندي در بافتهاي روستایي در طرحهاي هادي روستایي پرداختهاند.
نتایج تحقيق نشان داد که در طرحهاي هادي معيار تقویت محور اصلي در وضعيت مناسبي است ،اما معيار ایجاد
مر اکز با زیرمعيارهاي تعداد مراکز فرعي و تقویت مرکز اصلي ،وضعيت نامطلوبي دارد .معيار ترکيب عملکردها با
زیرمعيارهاي کاربري عمومي در استخوانبندي و ميانکنش فضایي عملکردها نيز به لحاظ قرارگيري در مقياس
فاصلهاي داراي وضعيت متوسطي است .همچنين با توجه به یافتهها ،معيار سلسله مراتب فضایي هم در وضعيت
بينابيني قرار دارد .ترکاشوند ( )9033در مطالعه خود پيرامون طراحي الگوي کالبدي طرحهاي هادي روستایي در
ایران به این نتيجه رسيد که اگرچه این طرح به نوسازي مسکن روستایي ،معابر جدید االحداث و حریم مسکوني
توجه داشته است ،اما پيامدهاي نامطلوبي مانند حذف تدریجي توانمنديهاي بومي ،گسستگي در بافت و سيماي
روستاها و توسعه نامتقارن روستاها را به دنبال داشته است .فزوني اردکاني و حياتي ( )9012در مطالعه خود نشان
دادند که برخي از مهم ترین اثرات اجراي طرح هادي روستایي در سپيدان فارس شامل افزایش عالقه روستایيان
براي سکونت در روستا و کاهش تمایل آنان براي مهاجرت از روستا ،ایجاد اميدواري و خوشبيني ميان روستایيان
نسبت به پيشرفت روستا در آینده ،تسهيل حمل و نقل و رفت و آمد روستایيان ،انجام ساخت و ساز ،بازسازي و
نوسازي بيشتر واحدهاي مسکوني در روستا ،تسهيل و افزایش خدمترساني به روستاها مانند جمعآوري زباله،
دسترسي روستایيان به خدمات عمومي ،بهبود شرایط بهداشتي و زیست محيطي روستاها و صدور سند مالکيت براي
اراضي روستایيان بودند .عزیزپور و همکاران ( )9012در تحقيق خود به تحليل و ارزیابي اثرات اقتصادي اجراي
طرح هادي در سکونتگاههاي روستایي کشور پرداختهاند .بر اساس نتایج بهدست آمده مشخص شد که اجراي طرح
هادي روستایي بر توسعه اشتغال ،تاثير نسبتا مطلوب و بر ميزان سرمایهگذاري ،درآمد روستایيان و بهرهبرداري از
زمين تاثير مطلوب داشته است .در مطالعه دیگري ،رضائي و همکاران ( )9019در بررسي ابعاد زیست محيطي
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اجراي طرح هادي در روستاي سرین دیزج در شهرستان اسکو دریافتند که اثرات مثبت زیست محيطي طرح هادي
در روستاي مورد مطالعه بسيار ضعيف بوده و حتي اجراي این طرح سبب ایجاد مشکالت زیست محيطي متعددي
در روستاي سرین دیزج شده است .جميني و همکاران ( )9019در مطالعه خود اثرات کالبدي -زیستمحيطي اجراي
طرح هادي در روستاي بدرآباد شهرستان روانسر را مورد ارزیابي قرار دادهاند .بر اساس یافتههاي پژوهش ،اجراي
طرح هادي در بعد کالبدي عملکرد قابل قبولي داشته است ،در حالي که از نظر زیست محيطي چندان موفق نبوده
است .نتایج نشان داد که برخي از مهم ترین اثرات کالبدي -زیستمحيطي طرح هادي در منطقه مورد مطالعه به
ترتيب اولویت شامل ساخت و ساز ضابطهمند و اصولي مسکن ،توسعه منظم بافت روستا ،بهبود کيفيت معابر روستا،
بهبود وضعيت سيستم برقکشي و لولهکشي روستا ،بهبود سيستم دفع آبهاي سطحي و پساب خانگي و کاهش
آلودگي ناشي از زبالههاي خانگي بوده است.
فيشر و همکاران ( )0227در ارزیابي اثرات اجتماعي ،اقتصادي و زیستمحيطي پروژههاي روستایي در چين نشان
دادند که بيش ترین تاثير این پروژهها در ابعاد اقتصادي و ز یست محيطي بوده است .این در حالي است که بر اساس
ماهيت تحوالت اجتماعي ،پيشنهاد شده است که بایستي در طوالني مدت انتظار بروز اثرات اجتماعي بيشتري را
داشت (فيشر و همکاران .)70 :0227 ،3ليو و همکاران ( )0221در ارزیابي مدلهاي متعارف توسعه روستایي در
فرایند شهري شدن مناطق روستایي در چين دریافتند که ابعاد کالبدي -فيزیکي ،مهمترین جنبه پروژههاي مختلف
توسعه روستایي به شمار ميروند که مي توانند تا حدود زیادي سایر ابعاد توسعه روستایي را تحت تاثير قرار دهند.
بر اساس نتایج تحقيق ،به طور کلي افزون بر ابعاد کالبدي -فيزیکي ،سایر اثرات پروژههاي روستایي شامل اثرات
اقتصادي و اجتماعي -فرهنگي بودند (ليو و همکاران .)1-773 ،0221 ،1النگ و همکاران ( )0299در پژوهش خود
به این نتيجه رسيدند که ابعاد زیست محيطي پروژههاي توسعه روستایي تا حدود زیادي ضعيف بوده و حتي اجراي
این طرحها به واسطه ایجاد تغييرات فيزیکي زیاد در سطح روستا ،باعث آسيب رساندن به محيط زیست مناطق
روستایي شده است (النگ و همکاران .)9217 :0299 ،سيفرید و بوجوروا )0299( 92در مطالعهاي مسایل و چالش-
هاي عمده توسعه روستایي را مورد بررسي قرار دادهاند .بر اساس نتایج تحقيق ،اثرات اقتصادي -اجتماعي و
اکولوژیکي مهم ترین اثرات اجراي طرحها و پروژههاي توسعه روستایي به شمار ميروند (سيفرید و بوجوروا،
.)900 ،0299

8- Fischer et al.
9- Liu et al.
10- Siegfried and Budjurova
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بر اساس مطالب اشاره شده در بخشهاي پيشين ،هدف اصلي این پژوهش بررسي و تحليل اثرات اجراي طرح
هادي در مناطق روستایي شهرستان زنجان بود .در قالب این هدف کلي ،بر مبناي مرور گسترده ادبيات نظري و بویژه
مطالعات تجربي مشابه انجام گرفته در داخل و خارج که به خالصه برخي از مهمترین آن ها اشاره گردید ،متغيرهاي
مرتبط با اثرات اجراي طرح هادي روستایي استخراج شده و با توجه به همگني محتوایي و مفهومي و نيز با در نظر
گرفتن نتایج پژوهشهاي مرتبط ،در قالب پنج عامل مجزا شامل اقتصادي ،اجتماعي -فرهنگي ،محيطي ،فيزیکي-
عمراني و بهداشتي طبقهبندي شدند و در نهایت بر اساس این طبقهبندي ،چارچوب /مدل مفهومي پژوهش ترسيم
گردید (شکل .)9
اقتصادي

اجتماعي-
فرهنگي
اثرات اجراي طرح هادي

محيطي

روستايي

فيزيکي-عمراني

بهداشتي

شکل  :1مدل مفهومي پژوهش

مواد و روش ها
ت حقيق حاضر از لحاظ ميزان و درجه کنترل متغيرها ،غيرآزمایشي و توصيفي ،از نظر نحوه گردآوري دادهها ،ميداني و
در نهایت به لحاظ قابليت تعميم یافتهها ،از نوع پيمایشي محسوب ميشود .جامعه آماري این پژوهش را تمامي
سرپرستان خانوارهاي روستایي ساکن در کليه روستاهاي باالي  922خانوار در شهرستان زنجان که طرح هادي
روستایي تا پایان سال  9031در آن ها اجرا و تکميل شده است ،شامل  07روستا در سه بخش زنجانرود (92
روستا) ،مرکزي ( 02روستا) و قرهپشتلو 7( ،روستا) تشکيل ميدادند ( )N=3073که با توجه به جدول کرجسي-
مورگان 002 ،نفر از آنان به عنوان نمونه آماري از طریق روش نمونهگيري طبقهاي با انتساب متناسب براي انجام
تحقيق و پاسخگویي به پرسشهاي پژوهش انتخاب شدند .ابزار گردآوري دادهها در این پژوهش پرسشنامه بود که
از دو بخش مشخصههاي فردي و حرفهاي پاسخگویان و پرسشهاي مرتبط با ارزیابي ميزان اثرات اجراي طرح
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هادي در مناطق روستایي (شامل  00متغير) تشکيل شده بود .بر مبناي مدل مفهومي پژوهش 00 ،متغير مورد مطالعه
به شرح جدول ( ) 9به هر یک از پنج عامل اشاره شده در مدل اختصاص یافت .براي اندازهگيري هر یک از این
متغيرها در قالب پنج بخش اشاره شده در پرسشنامه ،از طيف ليکرت  7سطحي (از خيلي کم=  9تا خيلي زیاد= )7
استفاده گردید .روایي محتوایي پرسشنامه با نظر اعضاي هيات علمي دانشگاه زنجان و برخي کارشناسان بنياد مسکن
انقالب اسالمي استان زنجان مورد تایيد قرار گرفت .براي تعيين اعتبار سازهاي ابزار تحقيق از روش تحليل عاملي
استفاده شد .در این زمينه ،کریمي و همکاران ( )0299به نقل از نستات 99براي ارزیابي اعتبار سازهاي مراحل زیر
پيشنهاد دادهاند (کریمي و همکاران -9 :)779 :0299 ،90انجام دادن تحليل عاملي اکتشافي به منظور مشخص کردن
عاملهاي اساسي -0 ،تصميمگيري در مورد تعداد عاملهاي مورد نياز براي تبيين متغيرهاي مشاهده شده-0 ،
چرخش عامل ها و کنار گذاشتن متغيرهایي که روابط ضعيفي با عوامل استخراج شده دارند یا بيش از یک عامل را
معرفي ميکنند ،و  -7تحليل عاملي تایيدي گویههاي باقيمانده به منظور تایيد ساختار نظري ابزار تحقيق و نيکویي
برازش آن با دادههاي مشاهده شده .همچنين ،در این تحقيق براي تعيين پایایي و همساني دروني گویههاي پرسشنامه
از آلفاي کرونباخ استفاده شد که مقدار آن براي بخشهاي اصلي پرسشنامه باالتر از  2/07بود (جدول  .)9تجزیه و
تحليل دادهها با استفاده از نرمافزارهاي  SPSSو  LISRELانجام گرفت و نتایج در قالب تحليل عاملي اکتشافي و
تحليل عاملي تایيدي (مدل معادالت ساختاري) ارایه گردید .الزم به ذکر است که مدل معادالت ساختاري شامل دو
قسمت مدل اندازهگيري و مدل ساختاري ميشود که در تحقيق حاضر با توجه به هدف و محدوده موضوعي
پژوهش ،بر روي مدل اندازهگيري تمرکز شده است .در مدل اندازهگيري مشخص ميشود که چگونه متغيرهاي
مکنون بر حسب متغيرهاي قابل مشاهده مورد سنجش قرار ميگيرند و اعتبار و روایي آن ها به چه ميزان است (تم و
همکاران.)990 :0220 ،90
جدول  -1بخشهاي اصلي پرسشنا مه همراه با ميزان آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي هر يک از آن ها
بخشها

عالمت

ميزان آلفاي

متغيرهاي مرتبط با هر یک از بخشها

اختصاري
محيطي

کرونباخ
ایجاد و توسعه فضاي سبز در سطح روستا ( ،)ENVIR1ساماندهي و بهبود مسير شبکه آبراهههاي

ENVIR

طبيعي در روستا ( ،)ENVIR2حفظ منابع طبيعي روستا از قبيل خاک ،منابع آبي ،پوشش گياهي و

2/07

غيره ( )ENVIR3و حفاظت از زیستگاههاي طبيعي در محدوده اجراي طرحها ()ENVIR4

11- Nestat
12- Karimi et al.
13- Temme et al.
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جمعآوري منسجم و دفع بهداشتي زبالهها از سطح روستا ( ،)HYGI1بهبود وضعيت سيستم

بهداشتي
HYGI

شبکهاي آب و فاضالب روستا ( ،)HYGI2دفع بهداشتي پسابها و فاضالبهاي خانگي

2/30

( ،)HYGI3هدایت و جمعآوري آبهاي سطحي در روستا ( ،)HYGI4کاهش آلودگي ناشي از
گرد و غبار به دليل آسفالت معابر ()HYGI5
کاهش فقر و بهبود کيفيت زندگي مردم روستایي ( ،)SOCI1افزایش عالقمندي و رضایتمندي
روستایيان از محيط روستا ( ،)SOCI2افزایش بازگشت روستایيان از مناطق شهري به روستا
اجتماعي-

SOCI

( ،)SOCI3افزایش ارتباطات و بهبود دسترسي روستایيان به سایر مناطق ( ،)SOCI4بهبود
دسترسي روستایيان به تسطح تسهيالت و خدمات زیربنایي همچون آب ،برق ،گاز ،مخابرات و

فرهنگي

2/39

غيره ( ،)SOCI5افزایش سطح آگاهي و دانش روستایيان به دليل بهبود ارتباط آنان با سایر مناطق
روستایي ( )SOCI6و افزایش احساس امنيت در روستایيان بویژه در برابر بالیا و سوانح طبيعي
()SOCI7
افزایش درآمد روستایيان ( ،)ECON1ایجاد فرصتهاي شغلي بيشتر براي روستایيان (،)ECON2

اقتصادي

ECON

توسعه فعاليتها و مشاغل غيرکشاورزي ( ،)ECON3افزایش قيمت اراضي در سطح مناطق
روستایي ( ،)ECON4کمک به رونق بهتر بازارهاي محلي و فروش بيشتر محصوالت دامي،
زراعي و غيره ( ،)ECON5کاهش نسبي هزینه زندگي روستایيان به دليل بهبود دسترسي آنان به

2/37

خدمات بيشتر در سطح روستا ( ،)ECON6توسعه کمي و کيفي فعاليتهاي کشاورزي در روستا
( )ECON7و افزایش ورود گردشگران به روستا ()ECON8
ساماندهي و اصالح بافت سکونتگاههاي روستایي در محدوده اجراي طرحها (،)PHYSIC1
تخصيص اراضي روستایي براي کاربريهاي مختلف همچون ایجاد مراکز اداري ،بهداشتي،
خدماتي و غيره ( ،)PHYSIC2ایجاد و بهبود وضعيت راهها و مسيرهاي ارتباطي روستا
فيزیکي-

PHYSIC

عمراني

2/31

( ،)PHYSIC3تعریض و احداث معابر (فرعي و اصلي) در سطح روستا ( ،)PHYSIC4توسعه و
گسترش وسعت و محدوده (مکاني -جغرافيایي) روستا ( ،)PHYSIC5بهسازي و مقاوم سازي
مساکن روستایي به منظور ایجاد ایمني بيشتر در برابر خطر وقوع سوانح طبيعي (،)PHYSIC6
زیباسازي و بهبود فضاي محيطي روستا شامل جدولگذاري ،احداث ميادین ،ایجاد معابر و غيره
( )PHYSIC7و گسترش فضاهاي تفریحي -ورزشي در روستا مانند احداث پارک ،اماکن ورزشي
و غيره ()PHYSIC8

يافتهها
تحليل عاملي اکتشافي
به منظور شناسایي و دستهبندي «اثرات اجراي طرح هاادي در منااطق روساتایي شهرساتان زنجاان» و تعياين مقادار
واریانس تبيين شده توسط هر کدام از متغيرها در قالب عاملهاي دستهبندي شده ،از تحليل عاملي اکتشاافي اساتفاده
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شد .بر اساس نتایج تحقيق ،معنيداري آزمون بارتلت در سطح اطمينان  11درصد و مقدار مناساب  ،KMOحااکي از
همبستگي و مناسبت متغيرهاي مورد نظر براي انجام تحليل عاملي بود (جدول .)0
جدول  -2مقدار  KMOو آزمون بارتلت و سطح معنيداري
مقدار

مجموعه مورد تحليل
اثرات اجراي طرح هادي در مناطق روستایي شهرستان زنجان

KMO

2/327

مقدار بارتلت

سطح معنيداري

9970/903

2/222

براي استخراج عاملها ،از معيار مقدار ویژه استفاده گردید و عاملهایي مد نظر قرار گرفت که مقادار ویاژه آن هاا از
یک بزرگتر بود .نتایج به دست آمده از تحليل عااملي در جادول ( )0آورده شاده اسات .هماان طاور کاه از نتاایج
پيداست به طور کلي پنج عامل استخراج شده توانستهاند در حدود  70/09درصد از واریانس کل اثرات اجراي طارح
هادي در مناطق روستایي شهرستان زنجان را تبيين نمایند که در این ميان عامل نخست یعني «فيزیکاي -عمراناي» باا
مقدار ویژه  ،7/290بيشترین ميزان واریانس یعني  02/37درصد را به خود اختصاص داده است .البته ذکر ایان نکتاه
ضروري است کاه پاس از چارخش (وریمااکس) ،هشات متغيار شاامل متغيرهااي ،HYGI5 ،ENVIR4 ،ENVIR3

 ECON8 ،ECON7 ،SOCI7 ،SOCI6و  PHYSIC8به دليل پایين بودن بار عاملي از تحليل حذف شدند.
جدول  -3خالصه نتايج تحليل عاملي اکتشافي اثرات اجراي طرح هادي در مناطق روستايي شهرستان زنجان
عاملها

فيزیکي-
عمراني

اقتصادي

اجتماعي-

متغيرها

بار عاملي

PHYSIC1

2/307

PHYSIC2

2/329

PHYSIC3

2/073

PHYSIC4

2/090

PHYSIC5

2/700

PHYSIC6

2/777

PHYSIC7

2/717

ECON1

2/397

ECON2

2/000

ECON3

2/092

ECON4

2/733

ECON5

2/770

ECON6

2/777

SOCI1

2/000

مقدار ویژه

7/290

7/930

0/779

درصد واریانس مقدار ویژه

02/37

90/01

97/79

درصد واریانس تجمعي

02/37

03/07

70/77
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فرهنگي

بهداشتي

محيطي
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SOCI2

2/007

SOCI3

2/020

SOCI4

2/779

SOCI5

2/729

HYGI1

2/000

HYGI2

2/707

HYGI3

2/770

HYGI4

2/791

ENVIR1

2/707

ENVIR2

2/797

0/700

9/979

70/17

92/09

7/07

تحليل عاملي تاييدي (مدل معادالت ساختاري)
به منظور بررسي اعتبار سازهاي پرسشنامه و شاخص برازش نيکویي مدل مفهومي پژوهش در خصوص اثرات اجراي
طرح هادي در مناطق روستایي شهرستان زنجان ،دادههاي گردآوري شده با استفاده از نرمافزار  LISRELاز طریق
تحليل عاملي تایيدي مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند که یافتههاي کسب شده از آن در جدول ( )7و شکل ()0
آورده شده است .بر اساس نتایج مندرج در جدول ( ،)7شاخصهاي برازندگي به دست آمده نشان دهنده برازش
مناسب مدل مفهومي مورد مطالعه با دادههاي مشاهده شده ميباشند.
جدول  -4نتايج ميزان انطباق مدل پژوهش با شاخصهاي برازندگي
شاخص برازش

معيار پيشنهادشده

نتایج در پژوهش

x2
df

کمتر از از 0

9/71

سطح معنيداري

کوچکتر یا مساوي 2/27

2/222

NFI

بزرگتر یا مساوي 2/12

2/19

NNFI

بزرگتر یا مساوي 2/12

2/17

CFI

بزرگتر یا مساوي 2/12

2/17

GFI

بزرگتر یا مساوي 2/12

2/12

IFI

بزرگتر یا مساوي 2/12

2/17

RMR

کوچکتر یا مساوي 2/27

2/271

RMSEA

کوچکتر یا مساوي 2/23

2/200
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همان طور که از مدل برازش شده اثرات اجراي طرح هادي در مناطق روستایي شهرستان زنجان در شکل ( )0پيداست بارهاي
عاملي استاندارد شده گویهها حاکي از آن ميباشند که ابزار اندازهگيري از اعتبار سازهاي مناسبي برخوردار است .همچنين
نتایج حاصل از ضرایب معنيداري 97نشان داد که مقادیر  tبه دست آمده براي تمامي متغيرهاي مورد مطالعه از  9/17بزرگتر
بوده و در نتيجه روابط این متغيرها با عاملهاي مربوطه معنيدار بوده است (جدول  .)7بر این اساس ،ميتوان بيان داشت که
عاملهاي فيزیکي -عمراني ،اقتصادي ،اجتماعي -فرهنگي ،بهداشتي و محيطي تا حدود زیادي ابعاد مستقل و مجزاي اثرات
اجراي طرح هادي در مناطق روستایي شهرستان زنجان را اندازهگيري مينمایند.

شکل  -2بارهاي عاملي استاندارد شده به همراه سطح معنيداري مدل
14- T- Value
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جدول  -5نتايج حاصل از تحليل عاملي تاييدي ساختار نظري پرسشنامه
عاملها

گویهها /نشانگرها

مقدار t

PHYSIC1

0/073

PHYSIC3

7/370

PHYSIC4

1/027

PHYSIC5

3/031

PHYSIC6

7/032

PHYSIC7

0/370

ECON1

-

ECON2

3/279

ECON3

7/720

ECON4

1/220

ECON5

90/220

ECON6

1/990

SOCI1

-

SOCI2

3/027

SOCI3

0/701

SOCI4

0/031

SOCI5

3/730

HYGI1

-

HYGI2

99/227

HYGI3

99/733

HYGI4

97/210

ENVIR1

-

ENVIR2

1/701

PHYSIC2

فيزیکي -عمراني

اقتصادي

اجتماعي -فرهنگي

بهداشتي

محيطي

بحث و نتيجهگيري
بر اساس نتایج تحليل عاملي اکتشافي ،پنج عامل فيزیکي -عمراني ،اقتصادي ،اجتماعي -فرهنگي ،بهداشتي و محيطي
در مجموع حدود  70/09درصد از کل واریانس اثرات اجراي طرح هادي در مناطق روستایي شهرستان زنجان را
تبيين نمودند .با توجه به یافتههاي تحليل عاملي تایيدي نيز ميتوان بيان داشت که پنج عامل اشاره شده تا حدود
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زیادي ابعاد مستقل و مجزاي اثرات اجراي طرح هادي در منطقه مورد مطالعه را اندازهگيري مينمایند .همان طور که
از نتایج پيداست عامل نخست که بيش ترین ميزان واریانس را به خود اختصاص داده است ،عامل فيزیکي -عمراني
ميباشد .در این خصوص ،اجراي طرح هادي در روستاهاي مورد مطالعه داراي اثرات فيزیکي و کالبدي متعددي
بوده است که در مجموع باعث ساماندهي و اصالح بافت سکونتگاههاي روستایي در محدوده اجراي طرحها و نيز
بهسازي و مقاوم سازي مساکن روستایي شده است .یکي از اثرات قابل توجه اجراي طرح هادي در بيشتر مناطق
روستایي مورد مطالعه ،تخصيص اراضي روستایي براي کاربريهاي مختلف بویژه ایجاد مراکز بهداشتي بوده است به
نحوي که تعداد این مراکز نسبت به پيش از اجراي طرح هادي به طور قابل توجهي در منطقه افزایش یافته است.
یکي دیگر از اثرات بارز اجراي طرح هادي در بعد فيزیکي -عمراني در روستاهاي شهرستان زنجان ،آسفالتریزي و
بهبود وضعيت راهها و مسيرهاي ارتباطي روستاها بوده است که این موضوع به نوبه خود تاثير قابل توجهي در
افزایش دسترسي روستایيان به سایر مناطق و بهبود شرایط اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي آنان داشته است .البته ذکر
این نکته ضروري است اگرچه اجراي طرح هادي در بسياري از روستاهاي مورد مطالعه منجر به زیباسازي و بهبود
فضاي محيطي روستا از طریق تعریض و احداث معابر ،جدول گذاري ،احداث ميادین و غيره شده است ،اما در
برخي موارد بویژه در روستاهاي با تعداد خانوار باال مانند دیزج آباد ،چورزق ،امين آباد ،قره بوته ،رجعين و سهرین،
مشاهده ميشود که به دليل عدم کنترل و نظارت اثربخش از سوي نهادهاي ذیربط و تقليد کورکورانه از طرحهاي
شهري ،اجراي طرح هادي سبب افزایش الگوهاي شبه شهري و از بين رفتن بافت و معماري سنتي در برخي مناطق
شده است .به هر حال ،نتایج این بخش از تحقيق و اهميت عامل "فيزیکي -عمراني" در مطالعات متعددي همچون
موالئي هشجين ( ،)9037عزیزپور و حسيني حاصل ( ،)9030فزوني اردکاني و حياتي ( ،)9012جميني و همکاران
( )9019و ليو و همکاران ( )0221مورد تایيد قرار گرفته است.
با توجه به نتایج تحقيق ،یکي دیگر از اثرات اجراي طرح هادي روستایي در شهرستان زنجان ،اثرات اقتصادي مي-
باشد که به عنوان عامل دوم وارد تحليل شده است .اهميت عامل "اقتصادي" در مطالعات عزیزپور و حسيني حاصل
( ،)9030عزیزپور و همکاران ( ،)9012فيشر و همکاران ( )0227و سيفرید و بوجوروا ( )0299مورد تاکيد واقع شده
است .بررسي معيارها و شاخصهاي اقتصادي مختلف همچون تغيير در بهرهبرداري از زمين و تغييرات ارزش آن،
وضعيت درآمد روستایيان ،ميزان سرمایهگذاري در بخش کشاورزي ،صنعتي -توليدي و خدماتي و وضعيت اشتغال
روستایيان و فرصتهاي شغلي ایجاد شده در سطح روستاهاي واقع در محدوده اجراي طرح ،بيانگر آن است که
اجراي طرح هادي در حوزه اقتصادي عملکرد مطلوبي داشته است .براي نمونه ،یکي از اثرات اقتصادي قابل توجه
طرح هادي در سطح بيشتر روستاهاي مورد مطالعه ،افزایش ارزش اقتصادي و قيمت اراضي و ابنيه روستایي به دليل
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ارایه تسهيالت اعتباري (وام مقاوم سازي) براي بهسازي و ساخت و ساز مسکن و اجراي طرح صدور سند اماکن
روستایي بوده است .در همين زمينه ،اجراي طرح هادي به دليل افزایش سرمایهگذاري در بخشهاي مختلف منجر به
توسعه فعاليتها و مشاغل غيرکشاورزي و ایجاد فرصتهاي شغلي بيشتر براي روستایيان شده است .ایجاد چنين
تغييرات اقتصادي در سطح روستا ،به دليل ارتباط زنجيروار ابعاد مختلف زندگي روستایيان با یکدیگر ،منجر به بهبود
وضعيت اجتماعي و فرهنگي روستاهاي مورد مطالعه شده است .بر این اساس ،عامل بعدي که پس از عاملهاي
فيزیکي -عمراني و اقتصادي ،وارد تحليل شده است ،عامل اجتماعي -فرهنگي ميباشد .در این زمينه ،اجراي طرح
هادي از طریق افزایش درآمد روستایيان و ایجاد فرصتهاي شغلي بيشتر ،سبب کاهش فقر و بهبود نسبي کيفيت
زندگي مردم روستایي شده است .در اثر بهسازي و مقاومسازي مساکن روستایي و بهبود فضاي محيطي روستاها و
دسترسي بيشتر به تسهيالت و خدمات زیربنایي همچون آب ،برق ،گاز ،مخابرات ،اجراي طرح هادي منجر به
افزایش رضایتمندي و عالقمندي افراد محلي از محيط روستا و در نتيجه کاهش مهاجرت آنان بویژه جوانان روستایي
به مراکز شهري و حتي بازگشت روستایيان از مناطق شهري به روستا (مهاجرت معکوس) شده است .ارتباطات و
بهبود دسترسي روستایيان به سایر مناطق به دليل بهبود وضعيت راهها و جادههاي روستایي و افزایش سطح آگاهي و
دانش افراد محلي در اثر بهبود زیرساختهاي ارتباطي و افزایش تعامالت بيروني ،از دیگر اثرات مهم اجتماعي-
فرهنگي اجراي طرح هادي به شمار ميروند .یافتههاي این بخش از تحقيق با نتایج مطالعات عزیزپور و حسيني
حاصل ( ،)9030فزوني اردکاني و حياتي ( ،)9012ليو و همکاران ( ) 0221و سيفرید و بوجوروا ( )0299همخواني
دارد.
پس از عاملهاي فيزیکي -عمراني ،اقتصادي ،اجتماعي -فرهنگي ،عامل بعدي که از طریق نتایج تحليل عاملي بر
روي آن به عنوان اولویت چهارم تاکيد شده است ،اثرات بهداشتي ميباشد .در این خصوص ،همان طور که از نتایج
تحقيق مشخص ميشود جمعآوري منسجم و دفع بهداشتي زبالهها از طریق اختصاص یک یا چند محل مناسب در
خارج از روستا براي آن ،بهسازي منابع آب آشاميدني روستا ،دفع بهداشتي پسابها و فاضالبهاي خانگي به واسطه
بهبود سيستم شبکه فاضالب روستا ،مدیریت و جمعآوري آبهاي سطحي از طریق جدولبندي و هدایت آن ها به
خارج از روستا و کاهش آلودگي ناشي از گرد و غبار به دليل شنریزي و آسفالت معابر ،از مهم ترین اثرات بهداشتي
اجراي طرح هادي در مناطق روستایي شهرستان زنجان ميباشند .هر چند ،در برخي از روستاهاي واقع در محدوده
اجراي طرح هادي همانند روستاهاي امين آباد ،یامچي ،حاج ارش ،حصار و قشالق به علت عدم اعمال مدیریت و
نظارت مناسب و وجود برخي اشکاالت فني در تدوین طرحها ،اجراي طرح هادي سبب بروز برخي مسایل بهداشتي
شده است .در نهایت عامل پنجم که به عنوان اولویت آخر از طریق نتایج تحقيق حاضر بر روي آن تاکيد شد است،
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عامل محيطي ميباشند که تنها توانسته است در حدود  7/07درصد از واریانس کل اثرات اجراي طرح هادي در
مناطق روستایي شهرستان زنجان را به خود اختصاص دهد .به هر حال ،از آنجایي که ابعاد زیست محيطي به شکل
ضعيفي در قالب طرح هادي مورد توجه قرار گرفتهاند و توجه به این مباحث در شرح خدمات طرح هادي بسيار
کمرنگ بوده است ،از اینرو ،اثرات زیست محيطي این طرحها نيز بسيار ضعيف بوده و بر اساس یافتههاي تحقيق
در اولویت آخر قرار گرفته است .در این زمينه ،هر چند اجراي طرح هادي توانسته است برخي پيامدهاي مثبت
همچون ایجاد و توسعه فضاي سبز در سطح روستا و ساماندهي و بهبود مسير شبکه آبراهههاي طبيعي در روستا را
به همراه داشته باشد ،ولي همان طور که در نتایج مطالعات متعدد همچون رضائي و همکاران ( )9019و جميني و
همکاران ( )9019مورد تاکيد قرار گرفته است ،اثرات منفي اجراي طرح هادي در بيشتر روستاهاي مورد مطالعه بيش
از اثرات مثبت آن بوده است .در این زمينه ،با در نظر گرفتن اهميت مباحث زیست محيطي و لزوم توجه به حفظ و
توسعه پایدار آن ،ضروري است تا براي تهيه و اجراي این طرح در سایر مناطق روستایي شهرستان و استان زنجان،
مالحظات زیستمحيطي به شکل جديتري مورد توجه قرار گيرند.
با در نظر گرفتن یافته هاي اصلي کسب شده از پژوهش و مباحث صورت گرفته ،پيشنهادهاي زیر ارایه ميگردد:
 -9با توجه به نتایج تحليل عاملي و قرار گرفتن عامل زیست محيطي در اولویت آخر تبيين اثرات اجراي طرح هادي
در مناطق روستایي شهرستان زنجان ،پيشنهاد مي شود مواردي همچون بازنگري و اصالح شرح خدمات طرح هادي
و سوق دادن آن به سوي توجه و اولویتبخشي به مطالعات زیست محيطي و مسایل مرتبط با آن ،انجام مطالعات
دقيق با تاکيد بر ابعاد زیست محيطي روستاها پيش از اجراي طرح هادي روستایي به منظور شناسایي ویژگيهاي
نظام ناهمواري روستا و تعيين سمت و سوي توسعه فيزیکي روستا و نوع کاربري اراضي با توجه به آن ،استفاده از
نظرات و تجارب مشاوران و کارشناسان متخصص و آشنا به مسایل زیست محيطي در فرایند تهيه و اجراي طرح
هادي روستایي ،تاکيد بر رویکرد بوم محور در تهيه طرحها و الزام به ویژگيهاي خاص بستر طرح در روستاهاي
مختلف مورد مطالعه و سایر موارد به طور جديتري مورد توجه برنامهریزان و دستاندرکاران طرح قرار گيرند.
 -0با توجه به نتایج تحقيق مبني بر اهميت نسبي اثرات بهداشتي اجراي طرح هادي و برخي مسایل ایجاد شده در
این حوزه در شماري از روستاهاي مورد مطالعه ،پيشنهاد ميشود به منظور بيشينهسازي اثرات بهداشتي ،در مکانیابي
براي دفع زبالهها ،پسابها و فاضالبهاي خانگي و فضوالت حيواني ،شاخصها و معيارهاي علمي همچون فاصله
مناسب از روستا ،واقع نشدن در مسير سيالبها ،واقع نشدن در مسير بادهاي غالب منطقه ،دور بودن از منابع آب و
رودخانهها ،ایجاد کف غير قابل نفوذ (ترجيحاً بتوني) ،قرار دادن حصار در اطراف محل و جلوگيري از ایجاد شرایط
بيهوازي در توده انباشته شده ،به شکل جدي مورد توجه قرار گيرند.
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 -0با توجه به تغييرات گسترده ناشي از اجراي طرح هادي در ابعاد فيزیکي -کالبدي از طریق بهسازي و گسترش
ساخت و سازهاي جدید در سطح مناطق روستایي از یک سو و از بين رفتن بافت سنتي روستا به دليل افزایش
الگوهاي شبه شهري در برخي مناطق ،پيشنهاد ميشود در شرح خدمات طرح هادي روستایي و اجراي آن مواردي
همچون بافت کالبدي روستا ،هویت تاریخي و فرهنگي روستاهاي مورد مطالعه ،روح معماري سنتي و بومي رایج در
روستا و مشخصههاي اقليمي خاص مناطق روستایي به طور جدي مورد توجه قرار گرفته و نظارت کافي از سوي
نهادهاي ذیربط براي پيادهسازي آن ها صورت پذیرد.
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