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 چکیده

هاي اجرایی دولت توسعۀ روستاهاي کشور محسوب است. از مهمترین طرحامروزه عمران روستایی یکی از اجزاي اصلی 
بر این اساس، تحقیق حاضر به تعریف معیارهایی براي ت. هیه و اجراي طرح هادي روستایی اسدر زمینۀ عمران روستاها، ت

تحقیق در این بررسی، پردازد. روش زیست روستاها، طبق منابع مرتبط میارزیابی پیامدهاي طرح هادي روستایی بر محیط
هاي مورد نیاز از طریق عملیات میدانی و با تحلیلی است. بخش عمدة داده -از نظر هدف کاربردي و از لحاظ روش توصیفی

ي استفاده او آزمون تی یک نمونه  SPSSافزارها از نرمتحلیل داده و آوري و براي تجزیهاستفاده از ابزار پرسشنامه جمع
گیري تصادفی ساده، از بین شده، که به روش نمونه خانوار تعیین 311 مونه براساس فرمول کوکرانشده است. حجم ن

رغم ها حاکی از آن است که بهاند. بررسیشده ضامنی و بابامیدان از شهرستان رستم انتخاب ـ خانوارهاي روستاهاي شوسنی
گرفتگی ها، راکد ماندن آب و ایجاد آباز جمله آلودگی هوا به سبب دفع غیربهداشتی زباله ـ اجراي طرح هادي، مشکالتی

توجهی بر  محیطی قابلبه سبب ساخت غیراصولی جداول و معابر و گسترش آلودگی فضوالت حیوانی تأثیرات منفی زیست
بینی ها و، همچنین، پیشی به هنگام تهیه طرحها میتوان به فقدان یا نقص مطالعات محیطروستاها داشته است. از اهم یافته

هاي حاصل از اساس یافتهروستاها اشاره کرد. در نهایت، برزیست گانه بر محیطهاي دهنکردن پیامدهاي ناشی از اجراي پروژه
در محیط ها و اصالح رویکرد آنها نسبت به مداخله بندي نتایج، رهنمودهایی براي بازخورد طرحمطالعات میدانی و جمع

ها و سوق دادن اند از اصالح شرح خدماتی تهیۀ طرحزیست روستاها ارائه شده است. مهمترین آنها عبارتطبیعی و محیط
 ا.هطرح  بخشی به مطالعات محیطی و، همچنین، رویکرد بوم محور در تهیه و اجراي آنها به سمت اولویت
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 مقدمه
امروزه عمران روستایی یکی از اجزاي اصلی توسعۀ 

هاي دولت براي ها و برنامهروستاهاست، که یکی از مهمترین طرح
هادي ساماندهی و توسعۀ روستاهاي کشور تهیه و اجراي طرح

عبارت است از تجدید حیات هادي روستایی  طرح. روستایی است
و هدایت روستا با لحاظ ابعاد اجتماعی، اقتصادي، کالبدي و 

) که ضمن ساماندهی و اصالح 94: 1385محیطی(شیعه، زیست
بافت موجود، میزان و مکان گسترش آتی و نحوة استفاده از زمین 

  هاي مختلف بر حسب مورد در قالب مصوبات براي کاربري
هاي هاي روستایی با طرحفضا و سکونتگاههاي ساماندهی طرح

). 5: 1389نماید (بالئیان و همکاران،اي تعیین میجامع ناحیه
و تحت عنوان  1362هایی در کشور ما از سال پایۀ چنین طرح

روان بخشی روستاها، در یکی از نقاط روستایی شهرستان 
شهرکرد و توسط وزیر مسکن و شهرسازي وقت اجرا شد و در 

، توسط بنیاد مسکن 1366خصوص از سال اي بعد، بههسال
انقالب اسالمی، با جدیت تمام، پیگیري شد. تجدید حیات و 
هدایت روستاها از ابعاد کالبدي، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی از 

ها طوري که از آغاز این طرحهاي یاد شده است. بهاهداف طرح
هادي روستایی  روستا طرح 28597راي ب 1391 سال پایان تا 

 ت.روستا به اجرا درآمده اس 12885ر تهیه و د
شده و در راستاي دستیابی به آنها،  با توجه به اهداف اشاره

هاي هادي روستایی، ده پروژة عمرانی که بنیاد در قالب طرح
اند مسکن انقالب اسالمی وظیفه اجراي آن را بر عهده دارد عبارت

ها، احداث احداث و اصالح میداناحداث و اصالح شبکه معابر، ز: ا
روها، احداث، اصالح و پوشش فضاي سبز، احداث و اصالح پیاده

سازي (شامل ساخت هاي آب داخل روستا، دیوارهانهار و کانال
دیوار ساحلی، حائل و غیره)، احداث و تکمیل سیل بند و سیل 

شده گسترش آتی روستا،  بینیسازي اراضی پیشبرگردان، آماده
نیاز داخل روستا، احداث و تکمیل شبکۀ دفع هاي مورداث پلاحد

  ). 43: 1387 فاضالب روستایی (عزیزپور و حسینی حاصل،
هادي روستایی، با در پیش گرفتن رویکردي مبتنی بر طرح

هاي محوریت تحوالت کالبدي در توسعۀ روستاها، به اجراي پروژه
ساختن کالبد گوندگر اي پرداخت که همگی در پیگانهاجرایی ده

روستاها و، به تبع آن، توسعۀ روستایی بودند. گرچه تمامی این 
تردید، این تغییر و اند، بیهاي کالبدي استوارشدهها بر جنبهپروژه

دگرگونی در کالبد روستاها، دیگر ابعاد محیط روستایی را، ازجمله 
محیط طبیعی روستاها، تحت تأثیر قرار خواهد داد (مظفر و 

). همچنان که محیط طبیعی از چگونگی 12: 1387اران،همک
پذیرد، متقابالً، بر آنان گانه تأثیر میهاي اجرایی دهاجراي پروژه

هاي روستاییان، در پیوند تأثیرگذار نیز هست. زندگی و فعالیت
طوري که تأثیر محیط طبیعی زیست قرار دارد. بهعمیق با محیط
هاي کار و فعالیت، انواع تکنولوژي توان در شیوهرا به وضوح می

گیري فضاي کالبدي نظام سکونتگاهی مورد استفاده و حتی شکل
ار نقش انکو بافت روستا دید. این امر، مؤید حساسیت غیرقابل

-جغرافیایی) روستاها، در طرحمی ـ محیط طبیعی (شرایط اقلی
 .هاي هادي روستایی استهاي توسعه، همچون طرح

هادي روستا مطالعات پیشین نشان داد، طرحبنا بر آنچه 
دستاوردهاي فیزیکی درخور توجهی را به دنبال داشته است؛ اما 
از دو بعد مشارکتی و پیامدي ضعف دارد. مشارکت ضعیف افراد 

هادي، محیطی طرحدیگر با مسئله، از یک سو، و پیامدهاي زیست
است. از دیگر سو، سبب کاهش اثربخشی آن در سطح کشور شده 

گیرد به به طور کلی، هر پژوهش یا تحقیق علمی که انجام می
ت. ابی به یک هدف یا اهداف معینی اسدنبال رسیدن و دستی

اهداف، در واقع، همان نتایج پایان کار هستند. یکی از خصایص 
عمدة هر تحقیق، هدفدار بودن آن است؛ لذا، این مطالعۀ ژرفانگر 

ضامنی ـاهالی روستاهاي شوسنی به دنبال آن است که از دیدگاه
هادي روستایی محیطی اجراي طرحو بابامیدان، اثرات بعد زیست

را در شهرستان رستم قضاوت کند. تا بتوان با استفاده از این 
ها مطرح نمود. با نکات، راهکارهاي مناسبی را براي سایر طرح

محیطی توجه به مطالب یاد شده، براي بهبود عملکرد زیست
ویژه، منطقۀ مطالعه شده، لزوم هاي هادي روستایی، بهطرح

گیري از راهبردها و راهکارهاي مناسب ریزي دقیق و بهرهبرنامه
محیطی روستایی، با توجه به شرایط و ویژگی توسعۀ نظام زیست

شود تا ضمن هر منطقه، به طور فزایندهاي احساس می
ایی چه هادي روستپاسخگویی به این پرسش که اجراي طرح

اثرات و پیامدهاي زیستمحیطی در جوامع روستایی در پی داشته 
است؟ مشخص شود که چه راهکارهایی براي بهبود وضعیت 

هاي هادي روستایی که منجر به توسعۀ محیطی طرحزیست
 روستایی و توسعۀ ملی بشود وجود دارد؟ 

توان، با توجه به طرح مسئله، فرضیۀ تحقیق حاضر را می
 :نظري، به شرح زیر بیان کردصورت ب

محیطی به وجود آمده در رسد مشکالت زیستبه نظر می
هاي هادي اجراشده در محدودة مورد مطالعه، به علت نقصان طرح

 .استهادي روستایی بودهبعد محیطی شرح خدمات طرح
هادي روستایی باید گفت در زمینۀ سابقۀ تحقیق دربارة طرح

اند صورت گرفته که محققین داخلی تحقیقات زیادي انجام داده
شود. عظیمی و جمشیدیان است که به برخی از آنها اشاره می

بررسی اثرات کالبدي اجراي «در تحقیقی با عنوان  )1384(
نشان » هاي روستایی در غرب گیالنهاي هادي در سکونتگاهطرح

هاي هادي روستایی سبب پیشرفت نسبی دادند که اجراي طرح
زندگی مردم و افزایش امیدواري آنها به سکونت روستایی 

هاي طرحکه اجراي برخوردار از این طرح شده است. درحالی
محیطی و مشارکت هادي روستایی، به لحاظ رعایت مسایل زیست

 ها، چندان موفق عمل ویژه در فرآیند تهیۀ طرحمردمی، به
) در 1387اي، فرهنگ مظفر و همکاران (در مطالعهد. اننکرده

زیست روستاهاي هاي هادي بر محیطارزیابی اثرات اجراي طرح«
ها، بر بخش د که در تهیۀ طرحانبه این نتیجه رسیده» ایران

است. صورت تفصیلی و کاربردي پرداخته شدهمحیطی به



77   )1392(سال اول، شماره سوم، تابستانریزي کالبدي ـ فضایی برنامه  

ها، عدم توجه مشارکت ندادن روستاییان به هنگام تهیۀ طرح
کافی به حوزة بالفصل مؤثر در حیات روستا، عدم استفاده از 

هاي علمی مرتبط، ضعف مدیریت در مطالعات متخصصان رشته
هادي، عدم هماهنگی الزم یکی طرححفاظت دستاوردهاي فیز

هاي متولی امور روستایی، از مواردي هستند که در میان سازمان
) در 1388اند. عزمی (هاي هادي دخیل بودهناموفق بودن طرح

» زیستتوسعه فیزیکی روستا و حفاظت از محیط«تحقیق خود 
نشان داد که بیشتر روستاهاي ایران مشکالتی همچون نبود معابر 

هاي فاضالب، نامناسب بودن اسب روستایی، نبود سیستممن
هاي هاي ناشی از آن و کاربريها و آلودگیفضاي سبز، کشتارگاه

بهسازي مساکن و انتظام بخشی به ساخت و  .نامناسب وجود دارد
سازها و، از طرفی، احداث مراکز دفن زباله و تعیین حدود عرفی و 

ند نقش مهمی در بهبود محیط ها میتواجلوگیري از تغییر کاربري
) در پژوهشی با عنوان 1389روستا باشد. برزو و همکاران (

هادي در روستاي کرناچی شهرستان ارزشیابی کیفی اجراي طرح«
به این نتیجه رسیدند که » کاربرد نظریه بنیانیـ  کرمانشاه

وضعیت روستا چنان نابسامان است که به هر نقطه آن دست 
مکن است که مسئله یا مشکلی خود را مخفی گذاشته شود، غیرم

نگه دارد. نبود شبکه فاضالب، آلودگی کوچه و معابر، عدم صدور 
کشی گاز، مهمترین مسائل و مجوزهاي انشعاب آب و لوله

 از معضالت بارز د. الت روستاییان از دیدگاه مردم بومشک
ویژه بیکاري اقتصادي فقر و بیکاري گسترده، به ـ اجتماعی

هاي تولیدي است. از جوانان، اعتیاد و سرقت و کمبود کارگاه
دیگر مشکالت میتوان به آشفتگی و نابسامانی وضعیت مسکونی 

هادي روستایی که بیشتر مردم روستا از طرحاشاره کرد؛ درحالی
 .اطالعی کردنداظهار بی

هاي پذیري طرحارزیابی میزان تحقق«) در 1391عنابستانی (
 به این نتیجه رسید که، به» روستایی و عوامل مؤثر بر آنهادي 

هاي هادي استثناي کاربري مسکونی و شبکه معابر، طرح
هاي پیشنهادي توفیق چندانی روستایی در محقق ساختن کاربري

هاي پذیري کاربرياند. به طور کلی، درصد تحققدست نیاوردهبه
هاي اقتصادي و پیشنهادي در روستاهاي مورد مطالعه از شاخص

اساس اند، ولی با این همه، براجتماعی تأثیر کمتري پذیرفته
ضریب همبستگی پیرسون باالترین میزان همبستگی بین تعداد 

برقرار بوده  0/559پذیري آنان با ضریب جمعیت و درصد تحقق
 .است

بررسی آثار اجتماعی و «) با 1392عنابستانی و حاجی پور (
» هاي روستاییاي هادي در سکونتگاههاقتصادي اجراي طرح

اند که ضریب همبستگی بین متغیر اثرات اجراي نتیجه گرفته
هادي و ایجاد تغییرات اجتماعی در ابعاد زندگی روستاییان با طرح
برقرار است و در بین  000/0و احتمال آزمون برابر  37/0رقم 

روستایی هادي، توزیع خدمات هاي چهارگانۀ اجراي طرحشاخص
درصد بیشترین اثر را بر تغییرات اجتماعی در  53با ضریب تأثیر 

هادي و ایجاد روستاها داشته است. بین متغیر اثرات اجراي طرح

همبستگی معناداري تغییرات اقتصادي در ابعاد زندگی روستاییان 
تحلیل «) در مقاله 1390(عزیزپور و همکارانت. مشاهده نشده اس

هاي سکونتگاه هادي دراقتصادي اجراي طرحو ارزیابی اثرات 
ن، برداري از زمی، چهار معیار تغییرات در بهره»روستایی کشور

گذاري و وضعیت اشتغال سرمایه وضعیت درآمد روستاییان، میزان
و چندین زیرمعیار دیگر را، که از مهمترین معیارها براي قضاوت 

 363دهاند؛ در در مورد اقتصاد هستند، معیار ارزیابی قرار دا
مراتبی روستاي کشور این معیارها را با روش تحلیل سلسله

ر هادي دسنجیدند و از این بررسی نتیجه گرفتند که اجراي طرح
برداري از گذاري، بهرهسرمایه چهار شاخص توسعه اشتغال، میزان

 .زمین و میزان درآمد روستاییان تأثیر مطلوبی گذاشته است
     ي انجام داده شده در ارتباط با هابا توجه به پژوهش

ویژه بعد کالبدي هادي، این مطالعات بیشتر سایر ابعاد، بهطرح
     اند و در رابطه با ارزیابی ها را ارزیابی کردهاینگونه طرح

هاي هادي مطالعات کمتري شده محیطی اجراي طرحزیست
 است. بنابراین، پژوهش حاضر با مشخص کردن متغیرهاي خاص،

 هاي هادي در محدودةمحیطی اجراي طرحبه ارزیابی زیست
 ت.تحقیق پرداخته اس

هاي هادي روستایی گفتنی است درباب تعریف و اهداف طرح
هادي روستایی طرحی است که ضمن ساماندهی و اصالح که طرح

بافت موجود، میزان و مکان گسترش آتی و نحوة استفاده از زمین 
را، بر حسب مورد، در قالب مصوبات هاي مختلف يبراي کاربر

هاي هاي روستایی و طرحهاي ساماندهی فضا و سکونتگاهطرح
 (بنیاد مسکن انقالب اسالمی، کنداي تعیین میجامع ناحیه

هادي عبارت از تجدید حیات و دیگر، طرح عبارت). به24: 1389
هدایت روستا به لحاظ ابعاد اجتماعی، اقتصادي و فیزیکی است. 

 :ها به شرح زیر استداف این طرحاه
ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط   -

 فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی؛
 ،امکانات از طریق تسهیالت اجتماعیتأمین عادالنۀ   -

 تولیدي و رفاهی؛
 روستا؛ (کالبدي) هدایت وضعیت فیزیکی  - 
وستاییان و ایجاد تسهیالت الزم براي بهبود مسکن ر  -

 ؛ شیعه،203، 164: 1391(رضوانی، خدمات بهزیستی و عمومی
1387 :94.( 

 ت:هاي یاد شده نیز بدین شرح اساهداف تبعی طرح
 بینیبهبود کیفیت بافت روستا در چارچوب اقدامات پیش - 

تر سکونت و شده در طرح و تالش براي ایجاد فضاي مناسب
 فعالیت در آن؛

منطقی بین جمعیت و عملکردهاي مسکونی، ایجاد تناسب   -
 تولیدي و خدماتی در محیط روستا؛

کنترل و نظارت بر روند توسعۀ کالبدي روستا از طریق   -
ریزي و تعیین نحوة استفاده از زمین در محدودة بافت برنامه

 مسکونی موجود و پیشنهادي؛
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ایجاد زمینۀ کاهش خطر سوانح طبیعی در روستا از طریق  - 
سازي و هاي سانحه خیزي و تمهید اقدامات ایمنشناخت زمینه

 وساز در آنها؛نظارت بر ساخت
ایجاد بستر الزم جهت فراهم شدن زمینۀ صدور سند  - 
 ا.امالك واقع در بافت مسکونی روست مالکیت

 هاي هادي، مطالعات این با توجه به شرح خدمات طرح
 وها در قالب سه فصل شناخت و ارزیابی وضع موجود، تجزیهطرح

د. شوهادي ارائه میتحلیل و ارائه پیشنهادها و، نهایتاً، تهیۀ طرح
بند است که هفت بند آن به  16مطالعات وضع موجود شامل 

مباحث محیطی، اقتصادي و اجتماعی و نه بند دیگر به مطالعات 
 11یشنهادها از وتحلیل و پکالبدي اختصاص دارد. در فصل تجزیه

بند به مباحث اجتماعی و بقیه به مباحث بند مطالعاتی، دو
 هادي که خروج کالبدي اختصاص دارد. در فصل تهیۀ طرح

مطالعاتی به مطالعات بند شود، تمامی دههادي محسوب میطرح
هادي، بیشتر توان گفت طرحپردازد. بنابراین، میکالبدي می

ماهیت کالبدي و فیزیکی دارد و مباحث اجتماعی و اقتصادي و 
عنوان مقدمه و مبنا براي هر چند بهـ  محیطی در این طرحزیست

در  ـ گیردمداخله در روستا، کم و بیش، مورد توجه قرار می
ح جایی ندارد و تقریباً تمام پیشنهادها ماهیت خروجی این طر

 ).164-165: 1391کالبدي دارد(رضوانی،فیزیکی و 
شناختی یکی از عناصر طبیعی و شرایط بومهاي محیطویژگی

ویژه روستاهاست. ها، بهحیات سکونتگاهگیري و تداوماي شکلپایه
هاي رغم اهمیت این مسئله در شرح خدمات طرحبا این همه، و به

هادي روستایی، بهاي الزم به این مسئله داده نشده و مشاوران و 
(پژوهشکدة  اندگذاشته  صورت جنبی از آنکارشناسان نیز به

 ). در این پژوهش، میزان تحقق 180، 1388 سوانح طبیعی،
هاي هادي و اثرگذاري آنها بر محیط طبیعی روستاهاي مورد طرح

 .استآنها به تفسیر بیان شدهشده که نتایج مطالعه، بررسی
پایدار و،  هاي توسعۀدر این بخش از مبانط نظري، به شاخص

 .شودمحیطی توجه میویژه معیارهاي زیستبه
   پایدار را ۀهاي توسعمند، شاخصدر یک چارچوب نظام

 د:توان در سه مؤلفۀ زیر مطرح کرمی
 محیطی: در رویکرد توسعۀ انسانی،هاي زیستالف) شاخص

 اقتصادي اساس توسعۀزیست در فرایند رشدحفاظت از محیط
که ). از آنجا106: 1390(شایان و همکاران،شودپایدار تلقی می

مردم فقیر معموالً شانس و فرصت کمتري دارند، چنین دخالتی 
: 1391یابد (بدري و پورطاهري،توسعه اهمیت می ریزيدر برنامه

79.( 
به دید اجتماعی توسعه ی: هاي اجتماعی و فرهنگب) شاخص

شایان و (، همان راهیابی بهسوي عدالت اجتماعی است و فرهنگی
اي که با عوامل فرهنگی و ارزشی ). توسعه106: 1390همکاران،

گیرند، منافات ندارد و سبب که در این راه تحت تأثیر قرار می
تقویت هویت اجتماعی جامعه میشود (دانشنامه مدیریت شهري و 

 ).192: 1386، روستایی

هاي اقتصادي: با توجه به کمیابی منابع طبیعی ج) شاخص
هدف پایداري در اقتصاد، رشد عادالنه و متوازن جامعۀ انسانی و 

ها در طول زمان بدون آسیب رساندن به مندي تکتک انسانبهره
 ).106-107، 1390ت (شایان و همکاران،زیست اسمحیط

بینی، پیش شناخت،شامل، فرآیندمحیطی اثرات زیستارزیابی
ارزیابی و کاهش اثرات بیوفیزیکی، اجتماعی و دیگر اثرات وابسته 
طرح پیشنهادي توسعه، پیش از آنکه تصمیمی اتخاذ یا متعهد به 

گیري و جهت کاهش تصمیم م عملی شود. این عمل، فرآیند،انجا
گیرد یست صورت میزهاي انسانی بر محیطاثرات ناشی از فعالیت

 ).1216: 1386 (حافظی مقدس و حاجیزاده،
زیست است که محیطمحیطی گفتنیدر باب معیارهاي زیست

هاي طبیعی و هاي بین سیستمها و واکنشاي از کنشمجموعه
باشد. پایداري یک اکوسیستم ساخت در یک اکوسیستم میانسان

 .شودتوسط دو عامل یعنی انسان و طبیعت کنترل می
 :اند ازمحیطی عبارتمتغیرهاي زیستمهمترین 

وسیلۀ آلودگی صوتی: صدا انرژي آکوستیکی است که به
توان آلودگی شود. امروز میاجسام متحرك در فضا ایجاد می

ها، روستاها، صوتی را به مناطق مسکونی (اعم از شهرها، شهرك
ها و عوامل و تجهیزات ها، مناطق مسکونی موقت) راهبخش

 .یم کردترافیکی تقس
ها معموالً منشأ طبیعی و انسانی دارند و آلودگی هوا: آلودگی

هاي روستایی شوند. در محیطتنها شامل یک قلمرو خاص نمی
 معموالً منابع آلودگی عمدتًا شامل صنایع، فضوالت حیوانی، 

 .هاي روستایی و سازوکار مکانیکی استها، فاضالبزباله
هاي ها در محیطندة آبآلودگی آب: مهمترین منابع آالی

صورت هاي خانگی، سموم دفع آفات بهروستایی، ورود فاضالب
 ها و غیرمستقیم، ریختن زباله در حواشی و داخل رودخانه

 .هاي صنعتی استهاي ناشی از فعالیتپساب
گیري ماند آبها در داخل مناطق آلودگی زیستی: شکل

هاي بروز بیماري ها وروستایی، بوي بد ناشی از انباشت زباله
وهشکدة سوانح مرتبط با آن از موارد آلودگی زیستی است (پژ

 ).166-167: 1388طبیعی،
مهمترین معیارهایی که در ارتباط با مسائل محیط طبیعی، 
در این تحقیق لحاظ شده است، معیار مخاطرات محیطی و معیار 

محیطی است. این معیارها در سه معیار اثرگذاري اجراي زیست
سازي مساکن روستایی در مقابل سوانح هادي بر ایمنطرح

        هادي بر بهبود کیفیتطبیعی، اثرگذاري اجراي طرح
انداز هادي بر چشمزیست روستا و اثرگذاري اجراي طرحمحیط

 .بحث استطبیعی و فضاي سبز روستا قابل
 
 ها و روش کارداده

پژوهش انجام داده شده از نوع تحقیقات موردي و بر مبناي 
 ها، میدانی و، درروش از نوع توصیفی و از نظر گردآوري داده

 از نوع پیمایشی محسوب ها،یافتهنهایت، به لحاظ قابلیت تعمیم
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تعداد خانوارهاي  1392بهداشت سال اساس آمار مرکز شود. برمی
، 1نبا توجه به فرمول کوکرا است که )N=1618( جامعۀ آماري
گیري تصادفی خانوار است و به روش نمونه 311حجم نمونه 

). ابزار 1ساده بین روستاهاي تحقیق توزیع شده است (جدول 
ها در این تحقیق، پرسشنامه بود که شامل پنج گردآوري داده

عی سؤال)، سوانح طبی 5پاسخگویان (بخش مشخصات فردي 
سؤال)، دیدگاه روستاییان در خصوص اهمیت هر یک از 4(

سؤال بر مبناي  8هادي (شامل محیطی طرحمشکالت زیست
       ه روستاییان دربارة میزان موفقیتطیف لیکرت)، دیدگا

سؤال بر  1محیطی (شامل ایی در ابعاد زیستهادي روستطرح
مبناي طیف لیکرت) و دیدگاه روستاییان در خصوص میزان مفید 

سؤال  1محیطی (شامل هادي روستایی در ابعاد زیستبودن طرح

بر مبناي طیف لیکرت) تشکیل شده است. این متغیرها (جدول 
د ) از طریق بررسی و مرور ادبیات نظري در حیطه پژوهش مور2

اند. شده نظر و با استفاده از منابع مختلف شناسایی و استخراج
براي تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق، براي معیار اصلی 

محیطی اجراي پرسشنامه، یعنی میزان اهمیت مشکالت زیست
% بود، 75شده هادي روستایی مقدار آلفاي کرونباخ محاسبهطرح

باشند. قبول میشده قابلاین اساس ضرایب پایایی اشارهکه بر
 spssافزارشده با استفاده از نرمهاي گردآوريوتحلیل داده تجزیه

هایی همچون فراوانی، درصد، صورت گرفته و نتایج بر اساس آماره
ي امیانگین، انحراف معیار، ضریب تغییرات و آزمون تی یک نمونه

(One Sample T Test)  ارائه گردید. ضریب تغییرات از
 .آیددست میتقسیم انحراف معیار بر میانگین به

 
 ه: توزیع فراوانی پرسشنامه در بین روستاهاي مورد مطالع1جدول 

ردی
 ف

 خانوار جمعیت روستاها
 پرسشنامه

سال تصویب 
 طرح هادي

 سال اجرا

 درصد تعداد

1382 1384 
 شوسنی و ضامنی 1

 23,16 72 377 1513 شوسنی

 18 56 290 1145 ضامنی

 بابامیدان 2

 38. 58 120 622 2550 بابامیدان سفلی

1384 1384 
 9. 33 29 150 594 بابامیدان علیا

 10. 93 34 179 757 باباگورین

 100 311 1618 6559 جمع 3

 
 ی اجراي طرح هاديطیمح ستیزو معیارهاي ارزیابی اثرات  ها مالك: 2جدول

 شاخص معیار بعد

 محیطی

 سازي مساکن روستایی در مقابل سوانح طبیعی اثرگذاري بر ایمن

 سازي ابنیه در برابر زلزله) زلزله (مقاوم -
 ریزش سنگ -

 سیل بند، دیوار ساحلی) سیل (احداث -
 اي) نشست زمین(تثبیت حرکات دامنه -

 زیست روستا اثرگذاري بر بهبود کیفیت محیط

 هدایت آهاي سطحی -
 احداث کانال -

 گسترش فضوالت حیوانی -
 دفع فاضالب -

 مکان استقرار گورستان -
 رعایت جهت باد -

 انداز طبیعی و فضاي سبز روستا اثرگذاري بر چشم
 فضاي سبز -

 ها، قنات و مناظر طبیعی چشمه -
 

_________________________________ 

1.   𝑁 =  𝑁𝑡2𝑝𝑞
(𝑁−1)𝑑2+𝑡2𝑝𝑞
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محدودة مکانی این تحقیق دو روستا از دهستان رستم یک، 
شهرستان رستم از استان فارس است. از نظر مختصات جغرافیایی 

ثانیه عرض  8/47دقیقه و  14درجه و  30رستم بین  شهرستان
ثانیه طول جغرافیایی  8/10دقیقه و  31درجه و  51جغرافیایی و 

در بخش شمال غربی استان فارس قرار دارد. این روستاها شامل 
بابامیدان، بافاصلۀ سه کیلومتري از مرکز شهرستان که از 

میدان علیا و  بامیدان سفلی، با گسترش فیزیکی سه روستاي (بابا

) و 34: 1384باباگورین) به وجود آمده است (شادیان و همکاران،
ضامنی در فاصله یک کیلومتري از مرکز شهرستان  ـ شوسنی

ب روستاهایی بودند که باالي باشند. مالك انتخاشده می واقع
       اند و، همچنین، سابقۀ اجراينفر جمعیت داشته 1000

است. در شکل  آنها بیش از پنج سال بودههادي روستایی در طرح
 ي شهرستان رستممحدودة مورد مطالعه و روستاها 1شمارة 
 .اندشده مشخص

 

 
 : نقشه تقسیمات سیاسی شهرستان رستم1شکل 

 
 شرح و تفسیر نتایج

شده، بیشتر پاسخگویان تحقیق در  اساس اطالعات کسببر
درصد) مرد و در روستاي  69,7روستاهاي شوسنی و ضامنی (

درصد) بودند و به لحاظ سن افراد، میانگین سنی  67,3بابامیدان (

سال و میانگین بیشترین  36,25پاسخگویان در هر دو جامعه 
درصد) مربوط به پاسخگویانی بود که در ردة  44,3فراوانی آنها (

 ).3قرار داشتند (جدول  35تا  26سنی 

 
 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن3جدول 

 (سال) یگروه سن ردیف

 روستاها

 بابامیدان شوسنی و ضامنی

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 10,92 20 16 21 25کمتر از  1

2 35-26 49 38,7 89 48,63 

3 45-36 22 17 36 19,67 

 20,76 38 28,13 36 46باالتر از  4

 100 183 100 128 جمع کل 5
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تحصیالت پاسخگویان حاکی هاي تحقیق، درباب سطح یافته
مربوط به  )درصد 47,4از آن بود که میانگین بیشترین فراوانی (

پاسخگویانی بود که میزان تحصیالت آنها در سطح دیپلم است؛ با 

اند که درصد) به طور میانگین در سطح لیسانس بوده 28(اینکه 
پژوهش کمک شایانی کردهاند در دستیابی به نتایج مطلوب در 

 ).4(جدول 
 

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سطح تحصیالت :4جدول 

 

در زمینۀ بروز سوانح ) 5 شده (جدول براساس نتایج استخراج
         طبیعی، اطالعات حاکی از آن است که در روستاي 

ضامنی سابقۀ بروز سوانح زلزله و سیل وجود داشته  ـ شوسنی
ها در زمینه هادي با کنترل و نظارتاست، که با اجراي طرح

هاي مسکونی رعایت شده سازي در خانهوساز اصول مقاومساخت
است، از دیگر بالیاي طبیعی در سمت جنوب شرقی روستاي 
 شوسنی، طغیان ساالنۀ رودخانه است؛ چون خروجی مسیل به

   هاي کشاورزي هست خسارات زیادي را به مزارع وارد زمین
 .کند که تاکنون راهکاري براي آن ارائه نشده استمی

  وجود عبور رودخانه از وسط روستاي ضامنی و اینکه  با
هاي اطراف مسیل رودخانه در معرض خطر قرار دارند و در خانه
روستا  هاي گذشته به دلیل شکست سد خاکی در باالدستسال

ین سبب بروز سیل و خسارت مالی به روستا شد، متأسفانه در ا

ریزي کالبدي کلی، طرحطوربهت. زمینه کار خاصی انجام نشده اس
باید ابزار مهم کاهش اثرات ویرانگر سوانح طبیعی و، همچنین، 

رسانی بعد از وقوع سانحه را فراهم نماید ایجاد آمادگی براي کمک
شناسی اساس مطالعات سازمان زمین). بر283: 1385 زیاري،(

خیزي در ایران، روستاي هاي احتمال زلزلهکشور و بررسی نقشه
متوسط قرار گرفته است (شادیان  بابامیدان در منطقه با خسارت

). از دیگر بالیاي طبیعی بالقوه در روستا، 34: 1384همکاران، و
ت که در سمت غرب روستا اس هاي فصلی و طغیانیوجود مسیل

، طبق نظر کارشناسان با اجراي سیل بند سنگی با 1388 از سال
هاي فصلی و جلوگیري از خسارات ها، سیالبدفع روان آب

احتمالی سیل سبب ارتباط ارگانیک دو بخش روستا و زیبایی 
 .بصري مسیل شده است

 
 روستاها: سابقه بروز سوانح طبیعی در 5جدول 

 سطح تحصیالت ردیف

 روستاها

 بابامیدان شوسنی و ضامنی

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 4,91 9 20,31 26 سواد یب 1

 19,67 36 6,25 8 سیکل 2

 44,26 81 50 64 دیپلم 3

 31,4 57 25 32 لیسانس 4

 100 183 100 128 جمع کل 5

 روستاها

 ها شاخص
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 بله درصد خیر درصد بله درصد یرخ درصد

 زلزله 128 91,4 10 8,4 183 100 0 0

 ریزش سنگ 0 0 128 100 0 0 183 100

 سیل 75 /.58 53 /.42 183 100 0 0

 نشست زمین 0 0 128 100 6 2,3 177 97,7
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سازي در هاي هادي در زمینه مقاوماهم اثرات اجراي طرح
 :برابر زلزله، عبارت است از
سازي مساکن روستاها هاي هادي، مقاومالف) با اجراي طرح

 اند؛مند شدهآغاز و ضابطه
سازي مساکن روستایی روستاییان در زمینۀ مقاومب) تشویق 

 از طریق ارائه تسهیالت مالی و فنی؛
ویژه در روستاهایی که روانی، به ـ ج) ایجاد امنیت روحی
 اند؛سابقۀ سوانح طبیعی داشته

هاي حیاتی و ایجاد فضاي باز د) سهولت دسترسی به شریان
 .در بافت روستا

محیطی برابر در بعد زیست هاديارزیابی میزان موفقیت طرح
دهد در روستاهاي شوسنی و ضامنی )، نشان می6با (جدول 

درصد) مربوط به روستاییانی است که  39,5بیشترین فراوانی (
اند. هادي را در سطح متوسط در نظر گرفتهمیزان موفقیت طرح

 62,15شده حدود روستاییان تحقیق (اساس نتایج کسببر
هادي در ابعاد میزان موفقیت طرح درصد) معتقد بودند که

 محیطی در سطح خیلی کم تا متوسط بوده است. درحالیزیست
درصد) مربوط  32,7که در روستاي بابامیدان بیشترین فراوانی (
هادي را در سطح کم به روستاییانی است که میزان موفقیت طرح

 61,1طوریکه حدود روستاییان تحقیق (اند. بهدر نظر گرفته
هادي در ابعاد ) معتقد بودند که میزان موفقیت طرحدرصد
 محیطی در سطح خیلی کم و کم بوده است. نکته جالبزیست

درصد)  7,6توجه آن است که در روستاي بابامیدان تنها (
      هادي در ابعاد روستاییان تحقیق، میزان موفقیت طرح

 .ستا محیطی را در سطح زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کردهزیست
)، در روستاهاي شوسنی و ضامنی 7براساس اطالعات (جدول 

درصد) مربوط به روستاییانی است که  53,12بیشترین فراوانی (
محیطی را در سطح هادي در ابعاد زیستمیزان مفید بودن طرح
 60,93که روستاییان تحقیق ( طورياند. بهمتوسط ارزیابی نموده

هادي در ابعاد بودن طرح درصد) معتقد بودند که میزان مفید
که در  درحالیت. حیطی در سطح کم تا متوسط بوده اسمزیست

درصد) مربوط به  40,4روستاي بابامیدان بیشترین فراوانی (
هادي را در سطح روستاییانی است که میزان مفید بودن طرح

اند. کمتر از نیمی از روستاییان تحقیق متوسط در نظر گرفته
هادي در قد بودند که میزان مفید بودن طرحدرصد) معت 42,06(

محیطی در سطح خیلی کم تا کم بوده است. در حالی ابعاد زیست
هادي در که هیچ یک از پاسخگویان دربارة میزان مفید بودن طرح

 .اندمحیطی در سطح خیلی زیاد اظهارنظر نکردهابعاد زیست
 

 روستاییان دگاهیاز د یطیمح ستیز ابعاد : میزان موفقیت طرح هادي روستایی در6جدول 

 میزان موفقیت ردیف
 روستاها

 بابامیدان شوسنی و ضامنی
 کل درصد تجمعی درصد فراوانی کل درصد تجمعی درصد فراوانی

 28,4 28,4 52 22,65 22,65 29 خیلی کم 1

 61,1 32,7 60 22,65 0 0 کم 2

 90,6 29,5 54 62,15 39,5 50 متوسط 3

 96,2 5,4 10 84,8 22,65 29 زیاد 4

 100 3,82 7 100 15,65 20 خیلی زیاد 5

  100 183  100 128 جمع کل 6

 

زیست و کیفیت محیطهادي بر بهبود اثرگذاري اجراي طرح
 انداز روستا چشم

محیطی اجراي بندي مشکالت زیستنتایج حاصل از اولویت
   آورده شده است. بررسی  7هادي در جدول شمارة طرح

شده بر حسب ضریب تغییرات حاکی از آن هاي محاسبهاولویت
است که از نظر پاسخگویان تحقیق در روستاهاي شوسنی و 

ها، آلودگی هوا به دلیل دفع غیربهداشتی زبالهضامنی سه گویه 
گسترش آلودگی فضوالت حیوانی در سطح روستا و راکد ماندن 
آب و ایجاد آب گرفتگی به دلیل ساخت غیراصولی جداول و 

 اند درحالیمعابر، به ترتیب، بیشترین میزان اولویت را کسب کرده

وستا، که سه گویه از بین بردن و کاهش فضاي سبز در سطح ر
هاي خانگی، از نظر آسیب رساندن به منابع آبی روستا، فاضالب

اند. در رابطه با آلودگی هوا پاسخگویان کمترین اولویت را داشته
اي از ها، با توجه به اینکه رودخانهبه دلیل دفع غیربهداشتی زباله

ها، معموالً موقع زبالهآوري بهگذرد و عدم جمعوسط روستا می
ها را یا به داخل ی که در اطراف رودخانه هستند زبالهخانوارهای

سوزانند که سبب ریزند یا اینکه در اطراف آن میرودخانه می
شود. درباب فضوالت حیوانی، چون دو گاوداري در آلودگی می

سمت شرق روستا قرار دارند و با توجه به اینکه یکی از جهات باد 
  آزار صبح و عصر، سببمواقع شرقی است درالروستا شرقی و شم
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 دیدگاه روستاییانز ا یطیمح ستیز ابعاد بودن طرح هادي روستایی در دیمیزان مف :7جدول 

 میزان مفید بودن ردیف

 روستاها

 بابامیدان شوسنی و ضامنی

 کل درصد تجمعی درصد فراوانی کل درصد تجمعی درصد فراوانی

 32,78 32,78 60 0 0 0 کم خیلی 1

 42,06 9,28 17 7,81 7,81 10 کم 2

 82,46 40,4 74 60,93 53,12 68 متوسط 3

 100 17,48 32 83,58 22,65 29 زیاد 4

  0 0 100 16,4 21 خیلی زیاد 5

  100 183  100 128 جمع کل 6

 
شود. این در حالی است که در ضوابط و و اذیت اهالی روستا می
  هادي روستاییان ذکر شده است که مقررات اجرائی طرح

کننده و غیربهداشتی به خارج از بافت روستا هاي آلودهفعالیت
با  .استیافته یا ایزوله گردند، که تاکنون کاري انجام نشده  انتقال

هاي اصلی آسفالته بودند و هادي فقط خیاباناجراي طرح
خاکی و حتی بدون زیرسازي بودند  3و  2هاي درجه دسترسی

با توجه به اثرات  .است که سبب راکد ماندن آب در آنها شده
یابی آن محیطی و اجتماعی آرامستان (گورستان) در مکانزیست

ان نسبت به روستا، جهت باید به عوامل بیرونی (فاصله آرامست
ها، جهت وزش بادها) توسعۀ روستا، همجواري آن با سایر کاربري

نگاري، و عوامل درونی (وسعت زمین مورد نیاز، خاك، عارضه
زمین) توجه هاي زیرزمینی، شیب زمین و نوع مالکیت سطح آب

در بسیاري از نقاط ) 95 – 100: 1387 کرد (درمان آستانه ب،
در وسط  آمد روستاییان و تان در محل رفتروستایی، گورس

روستا قرار دارد که این امر به طور ناخودآگاه، به افسردگی و 
گیري روستاییان منجر شده و موجب کندي توسعۀ گوشه

). همچنین گورستان 104: 1386روستاست (مطیعی لنگرودي،
بندي و باید محصور از دیوار و یا نردة آهن باشد و خیابان

)؛ که در 174: 1391و گل کاري داشته باشد (غفاري، درختکاري
روستاي شوسنی مکان گورستان در مرکز روستا و محل رفت و 
آمد روزانه مردم قرار دارد؛ همچنین در معرض وزش باد جنوب 

یابی غربی و شرقی روستا قرار دارد که در مجموع با اصول مکان
یابی ر، مکان). در روستاهاي دیگ2گورستان مغایرت دارد (شکل 

هاي است که از شبکه آبراه 3گورستان درست است. شکل شمارة 
کند و به دلیل قرار گرفتن وسط روستاي ضامنی عبور می

 و هاي مسکونی و همسویی با محل رفترودخانه در کنار خانه
آمد روستاییان، تدابیري خاصی براي طغیان رودخانه در مواقع 

 .نشده استبروز حوادث طبیعی اندیشیده 

در روستاي بابامیدان سه گویه آلودگی هوا به دلیل دفع 
ها، راکد ماندن آب و ایجاد آب گرفتگی به دلیل غیربهداشتی زباله

ساخت غیراصولی جداول و معابر و جاري شدن آبهاي سطحی در 
ترین میزان اولویت را کسب هاي از روستا، به ترتیب، بیشبخش
هادي در محدودة خاصی از روستا باره طرحدرایند. انکرده

هایی از بابامیدان علیا، سفلی و زیر راه) اجرا شده است. (قسمت
هاي اصلی که طرح طوري که، مانند روستاي قبلی، فقط خیابانبه

اجرا شده، آسفالته هستند و بقیه خاکی و بدون زیرسازي هستند 
ه و هاي آسفالت شدآوري زباله معموالً در قسمتو خدمات جمع

و دور از  ها در مکانی بهینهشود. زبالههاي عریض ارائه میخیابان
 تکم و آسفالهاي با عرضهاي کوچهاما زباله شوند.روستا دفن می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : نقشه کاربري اراضی روستاي شوسنی شکل 2شکل 
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 : شبکه آبراهه در روستاي ضامنی3شکل 

هاي خالی کنار شوند و بیشتر در زمینآوري نمینشده جمع
شوند. هر چند عملکرد دهیاري در واحدهاي مسکونی ریخته می

این زمینه با توفیقاتی همراه بوده است، اما نتوانسته رضایت 
روستاییان را جلب کند. رها کردن و انباشت زباله در  نسبی

محیط زندگی، سبب پدید آمدن مشکالت و مسایل بهداشتی 
تواند مکانی براي شود و زبالۀ انباشت شده میبراي جامعه می

وسیله حشرات و جانوران موذي ها بهانتقال بسیاري از بیماري
اکد ماندن آب و آب ). در رابطه با ر19: 1387باشد (دربان آستانه،

هادي، این مشکل را در غیراز محدودة اجراي طرحگرفتی به
قسمت غربی بابامیدان زیر راه، قسمت شرقی بابامیدان سفلی، 

توان باباگورین و جاهاي محدودي از بابامیدان علیا به وضوح می
هاي کشاورزي ختم کشی روستا به زمیندید. خروجی شبکۀ زه

محیطی و منظر روستا را از نظر زیستشود که سبب شده می
  هاي دهیار، -دار کند. هر چند طبق گفتهزیبایی خدشه

شوند. البته هاي آبگرفتگی در فصول بارش با لودر پر میمحدوده
هایی از روستا از هاي سطحی در بخشمشکل جاري شدن آب
کشی و شود که به دلیل عدم سیستم زهمشکل دومی حادث می

هادي ر روستاي یاد شده است. در مجموع، طرحساخت جدول د
محیطی در دو روستاي تحقیق موفق روستایی در ابعاد زیست

 .نبوده است
 

 پاسخگویان دگاهیاجراي طرح هادي از د یطیمح ستیز يها شاخص يبند تی: اولو8جدول 

یار
مع

 

 ها شاخص

 روستاها

 بابامیدان شوسنی و ضامنی

انحراف 
 معیار

 میانگین
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فضوالت حیوانی در سطح گسترش آلودگی 
 روستا

1,149 2,51 457/0 3 1,052 2 526/0 5 

 1 303/0 3,51 1,07 1 256/0 3,22 .825 هاآلودگی هوا به دلیل دفع غیربهداشتی زباله

 4 508/0 2,35 1,195 5 549/0 1,95 1,072 هاي طبیعی در روستا تغییر مسیر شبکه آبراهه

 7 602/0 2,61 1,573 7 593/0 2,03 1,204 روستاآسیب رساندن به منابع آبی 

 هاي از هاي سطحی در بخش جاري شدن آب
 روستا

. 671 1,43 469/0 4 1,462 3,18 459/0 3 

راکد ماندن آب و ایجاد آب گرفتگی به دلیل 
 ساخت غیراصولی جداول و معابر

1,088 2,5 435/0 2 1,32 3,52 365/0 2 

سبز در سطح  از بین بردن و کاهش فضاي
 روستا

1,344 2,44 550/0 6 1,552 2,71 572/0 6 

 8 603/0 2,71 1,636 8 661/0 1,83 1,21 ي خانگیها فاضالب
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محیطی با توجه به مشکالت بیانشده در زمینه بعد زیست
توان یکی از عوامل ناکارآمدي این طرح و هادي روستایی، میطرح

 ناموفق بودن آن را نبود یا کامل نبودن شرح خدمات مطالعه، به
حیطی در آن زمان اعم، و نداشتن و یا عدم مطالعۀ زیست طور

کارهاي مربوطه در گزینی و راهبیان کرد که نتوانسته با مکان
اي بیندیشد. رابطه با مسائل و مشکالت به وجود آمده چاره

روستاییان را آورده است،  هادي رضایت نسبیهرچند اجراي طرح
هادي در محیطی موفق نبوده است. در مجموع، طرحاز نظر زیست

ضامنی در بعد یاد شده نسبت به روستاي  ـ روستاي شوسنی
تر بوده است؛ هر چند که دو روستا در زمینه بابامیدان موفق

مهمترین مشکالت باهم مشترك هستند. با توجه به مشکالت 

ي انمونهکتي مذکور، با استفاده از آزمون تیذکرشده در روستاها
(One Sample T Test)  به طور گویاتري این مشکالت و

 .اندشده ) بیان10و  9مسائل در جداول (
براي آزمون برابري میانگین جامعه با توجه به طیف لیکرت 

اي استفاده شد که یک نمونه  Tاز آزمون 3بودن سؤاالت با عدد 
 <0005/0دار آماره آزمون و درجۀ آزادي و با توجه به مق

  رد  05/0است، فرض صفر در سطح  دست آمده به -Pمقدار
شود. با توجه به ماهیت سؤاالت، که منفی هستند و می

توان دار هستند، میباشند معنی 3که کمتر از عدد درصورتی
 3داري بین میانگین جامعه و عدد نتیجه گرفت که تفاوت معنی

 .داردوجود 
 

 محیطی اجراي طرح هادي در روستاي بابامیدان اي متغیرهاي ارزشیابی اثرات زیست : آزمون تک نمونه9جدول 

 هاشاخص

 ايآزمون تی تک نمونه

t df 
 معناداري

 دامنه) 2(
تفاوت 
 میانگین

فاصله اطمینان تفاوت 
95% 

 باال پایین

 84.- 1.16- 1.000- 000. 183 12.435- آلودگی فضوالت حیوانی
 81. 41. 606. 000. 183 5.983 آلودگی هوا (زباله)

 47.- 83.- 649.- 000. 183 7.101- تغییر مسیر شبکه آبراهه
 15.- 63.- 392.- 000. 183 3.257- آسیب به منابع آبی

 40. 04.- 181. 000. 183 1.621 هاي سطحیجاري شدن آب
 68. 36. 520. 000. 183 6.360 راکد ماندن و آب گرفتگی

 06.- 53.- 292.- 000. 183 2.464- از بین بردن وکاهش فضاي سبز
 04.- 53.- 287.- 000. 183 2.291- فاضالب خانگی

 
 محیطی اجراي طرح هادي در روستاي شوسنی و ضامنی اي متغیرهاي ارزشیابی اثرات زیست نمونه: آزمون تک 10جدول 

 هاشاخص

 ايآزمون تی تک نمونه

t df 
 معناداري

 دامنه) 2(
تفاوت 
 میانگین

فاصله اطمینان تفاوت 
95% 

 باال پایین

 31.- 69.- 500.- 000. 128 5.150- آلودگی فضوالت حیوانی
 38. 10. 242. 000. 128 3.433 هوا (زباله)آلودگی 

 79.- 1.18- 985.- 000. 128 9.993- تغییر مسیر شبکه آبراهه
 82.- 1.23- 1.023- 000. 128 9.837- آسیب به منابع آبی

 21.- 62.- 417.- 000. 128 4.060- هاي سطحیجاري شدن آب
 28.- 75.- 515.- 000. 128 4.259- راکد ماندن و آب گرفتگی

 1.45- 1.68- 1.568- 000. 128 26.988- از بین بردن وکاهش فضاي سبز
 87.- 1.31- 1.091- 000. 128 9.973- فاضالب خانگی

 گیرينتیجه
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امروزه عمران روستایی یکی از اجزاي اصلی توسعۀ 
براي روستاهاست و یکی از مهمترین طرحها و برنامههاي دولت 

ساماندهی و توسعه روستاهاي کشور تهیه و اجراي طرحهادي 
روستایی است. بر اساس نتایج تحقیق مشخص شد که اجراي 

ضامنی در ابعاد زیستمحیطی با  -طرحهادي در روستاي شوسنی
موفقیت همراه نبوده است، چنان که بیشتر روستاییان تحقیق 

ا در ابعاد درصد) میزان موفقیت طرحهادي روستایی ر 62,2(
زیستمحیطی در سطح خیلی کم و متوسط ارزیابی کرده. در 
طرف مقابل، طرحهادي در روستاي بابامیدان نیز در ابعاد 

درصد)  61,9زیستمحیطی موفق عمل نکرده است؛ چنان که (
روستاییان طرحهادي روستایی را سطح خیلی کم و کم ارزیابی 

یزان موفقیت روستاییان تحقیق، م (درصد 7,6کرده. فقط (
طرحهادي در ابعاد زیستمحیطی را در سطح زیاد و خیلی زیاد 

 .ارزیابی کرده
بر اساس نتایج تحقیق، مهمترین مشکالت زیستمحیطی 
طرحهادي روستایی، به ترتیب اولویت، شامل آلودگی هوا به دلیل 
دفع غیربهداشتی زبالهها، راکد ماندن آب و ایجاد آب گرفتگی، به 

راصولی جداول و معابر به طور مشترك در بین دو دلیل ساخت غی
روستا و گسترش آلودگی فضوالت حیوانی در سطح روستا و 

ضامنی و جاري  -مکانیابی نادرست گورستان در روستاي شوسنی
شدن آبهاي سطحی در بخشهایی از روستا در روستاي بابامیدان 

 .بودند
ي همان طور که اشاره شد، اجراي طرحهادي در روستاها

ضامنی و بابامیدان با مشکالت زیستمحیطی متعددي  -شوسنی
مواجه بود که در این زمینه باید براي بازبینی و اصالح این طرح و 
توجه بیشتر به مسایل زیستمحیطی ناشی از اجراي پروژههاي 

بههرحال، بخش زیادي از مشکالت  .طرحهادي، دست به کار شد
حهاي هادي روستایی اشارهشده در ناقص بودن شرح خدمات طر

در ابعاد زیستمحیطی وعدم توجه جدي به بعد زیستمحیطی 
پروژههاي اجراشده ریشه دارد، بنابراین، فرضیۀ پژوهش اثبات 

 :میشود. در پژوهشهاي مشابه، نتایج زیر به دست آمده است
توسعۀ فیزیکی روستا و “آئیژ عزمی، در مطالعهاي با عنوان 

این نتیجه رسید که بهسازي به  ”حفاظت از محیط زیست
مساکن روستایی، لوله کشی،آب آشامیدنی، احداث مراکز دفن 
زباله و ایجاد تأسیسات دفع فاضالب و گورستانها و توسعۀ مسیلها 

 .تأثیرات زیست محیطی قابل توجهی بر روستا دارند
حفاظت محیط زیست “مطیعی لنگردوي و یاري، در پژوهش 

با تأکید بر ارزیابی طرحهاي  ”ی روستاو برنامهریزي توسعه فیزیک
هادي روستایی نشان دادند که مطالعات طرحهاي هادي روستایی 
فاقد رویکرد نظاممند فضایی و آمایشی هستند، در عمل به سمت 
نوعی یکسان سازي فضایی، بدون توجه به تنوعات بارز طبیعی 
موجود در گستره سرزمین حرکت میکنند. یکی از راهکارهاي 

نهادي، تطبیق شرح خدمات مطالعات طرحهاي یاد شده بر پیش
 .اساس واقعیتهاي محیطی و مکانی مناطق مختلف روستایی است

برخی از راهکارهاي پیشنهادي براي اثرگذاري بیشتر در بعد 
زیستمحیطی اجراي طرحهاي هادي روستایی را میتوان در موارد 

  :زیر اشاره کرد
طرحها و ارتقاي جایگاه  اصالح و تکمیل شرح خدمات تهیۀ

 .مطالعات زیستمحیطی در آن
استفاده از نظرات کارشناسان آشنا به مسایل زیستمحیطی 

 .در فرآیند مطالعه و تهیۀ طرحهادي روستایی
شناسایی و ارائه تدابیر بهموقع براي بهسازي و نوسازي 

 .محدودههایی که در معرض سوانح طبیعی قرار دارند
شارکت مردمی در همۀ مراحل توجه به رهیافتهاي م

 .مطالعات، تهیه و اجراي طرحهادي روستایی
شناسایی ویژگیهاي روستا با مطالعات دقیق با تأکید بر 

 .مسایل زیستمحیطی روستا
توجه به نوع کاربري اراضی و جایگاه آن در فرآیند فعالیتهاي 

 .معیشتی و فرهنگ مردم با رویکرد بوم محور
رحهادي بهصورت فراتر از تمرکز نگرش جامعتر نسبت به ط

روي بافت و اصالح هندسی معابر و لزوم توجه به اثرات اجتماعی 
ـ اقتصادي، فرهنگی و زیستمحیطی اجراي طرحهاي هادي 

 .روستایی
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An approach to the environmental impacts of implementing the Rural Guide Plan (A 

Case Study of  Shoosini-Zamni village, and Babamidan village) 
 
Ali Akbar Anabestani 
Vahid Riahi 
Seyed Farajollah Tofighian Asl 
 
Today, rural construction is considered as one of the main components of the rural develop-ment. one of the 

most important plans for the improvement and development of the villages is the implementation of the Rural 
Guide Plan. In this context, the present research is to define criteria for assessing the environmental effects of 
implementing the Rural Guide Plan according to rele-vant sources. In this study the research methodology in 
terms of objective is applied and in terms of method it is analytical-descriptive. The major parts of the required 
data were collected through field studies and using questionnaires. The collected data was then fed into the 
statistical package for the social science (SPSS) in order to be analyzed and one sample T- test was utilized. 
Based on the Cochran formula, the sample size was 311 households which were determined by simple random 
sampling method among families in Shoosti- Zamni village, Babamidan village in Rostam County. The results 
of the study revealed that despite implementing the Rural Guide Plan problems such as air pollution due to the 
unhygienic disposal of waste, water stagnations and flooding out of water due to unprincipled constructions of 
the street curbs and the sidewalks and expansion of pollution caused by animal waste have considerably negative 
environmental impacts on the villag-es. In these regards, the main findings include the lack or defect in 
environmental studies during preparing plans and also defect in predicting the consequences of implementing the 
ten-stage pro-jects in the environments of the villages. Finally, based on the findings of the field studies and the 
results, some guidelines were provided as feedbacks in order to modify their approach to intervene in the natural 
environment and the rural environment. The most important of them include correc-tion of service plan 
description and leading them towards prioritizing environmental studies as well as to the region (habitat)-
centered approach in preparing and implementing projects. 

 

Keywords: Assessment, environmental impact, plan Guide, the villages of Shoosini-Zamni  and Babamidan.
 

 

 

 

 

 

 

 


