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 دهیچك
بخش در های هادی با هدف دستیابی به زندگی مطلوب و رضایتطرح

محیطی  است. بر این اساس، ارزیابی کیفیت شده اجرامناطق روستایی 
، با توجه به اثرگذاری آن بر اجراشدهطرح هادی  ها آنروستاهایی که در 
ریزی در حوزۀ برنامه ریناپذ اجتنابرویکردی  عنوان بهفضاهای اکولوژی 

رسد. با توجه به اهمیت موضوع، در روستایی امری ضروری به نظر می
های هادی بر بهبود اجرای طرح تأثیر تا این تحقیق تالش شده است

ی قرار گیرد. روش بررس موردهای روستایی کیفیت محیطی سکونتگاه
بر بررسی منابع اسنادی و  تحلیلی و مبنی -تحقیق حاضر، توصیفی

تکمیل پرسشنامه بوده است. جامعه آماری  بر  هیتکهای میدانی با بررسی
طرح هادی اجرا  ها آنروستا( که در  11) تحقیق، شامل تمامی روستاهایی

ها هشت روستا که حداقل پنج سال از زمان اجرای طرح  و از میان آن
و  سپس با توجه به تعداد گیری انتخاب به روش نمونه شده یسپرهادی 

خانوارهای ساکن در روستاهای نمونه و استفاده از فرمول کوکران، تعداد 
وتحلیل  عنوان حجم نمونه خانوار محاسبه شد. تجزیه خانوار به 441

انجام گرفته  SPSSو  ArcGISی افزارها نرماطالعات، با استفاده از 
اجرای طرح هادی در است. نتایج آزمون ویلکاکسون گویای آن است که 

های بر بهبود کیفیت محیطی سکونتگاه موردمطالعهروستاهای محدوده 
ون تحلیل ـروستایی مؤثر بوده است. همچنین، نتایج حاصل از آزم

های  های هادی بر مؤلفهدهد که اجرای طرحمی  نشانطرفه  واریانس یک
یشتری رگذاری بـری تأثیـبص ادراکفیزیکی، زیباشناختی و  –کالبدی 

جای  های روستایی برها در کیفیت محیطی سکونتگاه نسب به سایر مؤلفه
 گذاشته است.

: طرح هادی، کیفیت محیطی، روستا، شهرستان هامون.های کلیدیواژه

Abstract 
The purpose of implementing the Hadi project is to 
achieve a desirable and satisfactory life in rural areas. 
Based on this, it seems necessary to evaluate the 
environmental quality of the villages in which the Hadi 
project has been implemented, considering its impact on 
ecological spaces as an inevitable approach in the field 
of rural planning .The present study is an attempt to 
investigate the impact of the implementation of Hadi 
projects on improving the environmental quality of rural 
settlements. The research method of this study is 
descriptive-analytical and is based on documentary 
sources and field studies based on completing the 
questionnaire. The statistical population of the study 
included all the villages (18 villages) in which the Hadi 
project was implemented and among them 8 villages that 
had been under construction for at least 5 years since the 
implementation of the Hadi project were selected by 
sampling method. Then, considering the number of 
households living in the sample villages and using the 
Cochran's formula, 227 households were considered as 
the sample household size. Data analysis was performed 
using ArcGIS and SPSS software. The results of the 
Wilcoxon test show that the implementation of the Hadi 
project in the villages of the study area has been 
effective in improving the environmental quality of rural 
settlements. Also, the results of one-way analysis of 
variance test show that the implementation of Hadi 
projects on physical, aesthetic and visual perception 
components has more effective than other components 
in the environmental quality of rural settlements. 

Keywords: Hadi Projects, Environmental Quality, 
Village, Hamoun County. 
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 مقدمه
های عمران روستایی اسـت کـه   طرح ازجملهطرح هادی روستا 

توانـد نقـش   کنـد و مـی  به بهبود زندگی روستاییان کمـک مـی  
مناطق روسـتایی داشـته    جانبه همه بنیادی و زیربنایی در توسعه

-های خود می ها و قابلیتباشد. این طرح، با استفاده از پتانسیل

سـاز بهبـود تسـهیالت عمـومی و رفـاهی از قبیـل        تواند زمینـه 
و حریم مسکونی، بهبـود   شده احداثنوسازی مسکن، معابر تازه 

وضــعیت زنــدگی روســتاییان و مشــارکت آنــان باشــد )بــروز و 
 بافـت  و اصـالح  سـاماندهی  ضـمن  و( 152: 1311همکـاران، 

 زمـین  از اسـتفاده  نحوه و آتی گسترش مکان و موجود، میزان

 و کشـاورزی  تجـاری،  ماننـد: مسـکونی،   عملکردهـای  بـرای 
 برحسب را روستایی عمومی نیازمندی و تجهیزات و تأسیسات

-سـکونتگاه  و فضا ساماندهی هایطرح قالب مصوبات در مورد

نماید. ایـن  می تعیین ایناحیه جامع هاییا طرح روستایی های
 تأمین روستاها، توسعه عمران زمینه ایجاد تحقق دنبال به طرح

 ایجـاد  فیزیکـی روسـتا،   وضـیعت  هـدایت  امکانـات،  عادالنـه 

 و زیسـتی  محـی   خدمات و مسکن بهبود برای تسهیالت الزم
 در و تهیـه  روستاها از برای بسیاری تاکنون است، که عمومی

اسـت )عظیمـی و    شـده  گذاشـته ، مـورداجرا  به ها آن از تعدادی
های هـادی ماهیـت   (. از طرفی دیگر، طرح15: 1311همکاران،

دوگانه عینی )اثباتی( و ذهنی )هنجـاری( دارد. ماهیـت اثبـاتی    
گردد؛ به عبارتی ها برمیها به جنبه کارشناسانه و فنی طرحطرح

ح هـادی  آنچه متخصصان بیرونی در فرآیند تهیه و اجـرای طـر  
هـای  کنند. اما ماهیت هنجـاری طـرح  پسندند و پیشنهاد میمی

 آنچههادی به کیفیت نگرش و ادراکات مردم، انتظارات مردم و 
)حـاجی   گـردد  یبرمـ منطبق بر طرز تفکر و خواسته مردم است 

(. بر این اساس کیفیت محیطـی در  13: 1313نژاد و همکاران، 
ـ   ـ فیک بـا دی مـرتب   مناطق روستایی عالوه بر کیفیـت کالب  تی

باشد که  زیست روستایی نیز می زندگی روستایی و کیفیت محی 
کیفیـت محـی     دهنده شکلدرهم تنیدگی مجموعه این شرای  

باشد. در این شرای  توجه به افزایش سـط   برای روستاییان می
-عنوان دغدغه اصلی برنامه ی روستاییان بهها سکونتگاهکیفیت 

ای رویکــرد ر چنــین بســتر و زمینــهریــزان و مــدیران اســت. د
عنـوان   توانـد بـه  سنجش کیفیت محی  در مناطق روستایی می
های ها و نامتعادلیرهیافتی مناسب برای شناخت و درک تفاوت

کیفیت محی  زندگی روسـتایی در جهـت دسـتیابی بـه هـدف      
زندگی مطلوب روستایی باشد تا از این طریق بتوان گام مؤثری 

سـعه پایـدار، پایدارسـازی جمعیـت روسـتایی،      در دستیابی به تو
افـــزایش کیفیـــت زنـــدگی و . . . تـــالش کـــرد )سجاســـی 

 عامل کامالً تواندمی محی  (. کیفیت154-153: 1315قیداری،

 کیفیـت  با زیرا محیطی باشد، زندگی روی کیفیت بر تأثیرگذار

 کـه  هـای ویژگی طریق از را و رضایتمندی آسایش حس باال،

 خود جمعیت به باشد نمادین یا اجتماعی فیزیکی، است ممکن

دهـد )نصـیری   می ارتقا را زندگی کیفیت جهیدرنتو  کندمی القا
(. از سـوی  55: 1311بـه نقـل از مطلبـی،    11: 1315هند خاله،

طیف متنوعی از متفکـران   لهیوس بهدیگر، مفهوم کیفیت محی  
 جـه موردتوهای علمـی گونـاگون   و پژوهشگران متعلق به حوزه

(. در 1است )جدول  شده ارائهو تعاریف متعددی از آن  قرارگرفته
های محی  است، این راستا، کیفیت محی  که بخشی از قابلیت

گیرد. ادراک ی قرار میموردبررسمحیطی افراد  ادراکبر اساس 
های الزم را بر محی  فرایندی است که از طریق آن انسان داده

 تـوان  یمـ . لذا، ندیگز یبرماساس نیازش از محی  پیرامون خود 
آن را هدفمند دانست که به فرهنگ، نگرش و ارزش حاکم بـر  

بسـتگی دارد. در حقیقـت ادراک محیطـی از     کننده ادراکتفکر 
انـد   شده تعامل ادراک حسی و شناخت که در ذهن انسان تجربه

عنـوان عامـل    د نقـش محـی  بـه   شوند. در این فراین حادث می
قـرار   موردتوجهدر یادگیری،  تیدرنهااساسی در رشد، توسعه و 

 (.55: 1315)علیزاده،  ردیگ یم

 
 تعاریف و مفاهیم مختلف کیفیت محیطی .2جدول 

 محقق  سال تعریف
هـایی کـه    برای افراد از طریـق شـاخ   یک محی  با کیفیت باال، حسی از رفاه و رضایت را 

 ممکن است فیزیکی، اجتماعی و یا نمادین باشد را به همراه دارد.
1969 

Lansing and 

Marans 

ای اســت کـه دربردارنــده ادراک انتزاعـی، طــرز تلقــی و    کیفیـت محیطــی موضـوع پیچیــده  
 ها متفاوت است. هایی است که در بین افراد و گروه ارزش

1971 Porteous 

دهنده یک منطقه اما چیزی بیشتر از مجمـوع   کیفیت محیطی ناشی از کیفیت عناصر تشکیل
دهنـده   طور تمام و کمال است. عناصـر تشـکیل   عناصر است، کیفیت محیطی ادراک مکان به

1996 RMB 
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 هرکـدام شده، امکانات و منابع محی  طبیعی(  ها، محی  ساخته )طبیعت، فضای باز، زیرساخت
 کیفیت نسبی هستند.های خاص و  دارای ویژگی

تـر کیفیـت زنـدگی هماننـد      عنوان بخشـی اصـلی مفهـوم وسـیع     تواند به کیفیت محیطی می
های همچـون راحتـی و جـذابیت     های اصلی مانند سالمتی و امنیت در ترکیب با جنبه کیفیت

 تعریف شود.
2002 RIVM 

کیفیت  محی  شامل محی  با کیفیـت، احسـاس رفـاه و رضـایتمندی سـاکنان را از طریـق       
 .کند یمهای فیزیکی، اجتماعی یا سمبلیک فراهم  مشخصه

2003 
 

Ven kamp 

هایی را که بـین   ای است که ادراک انتزاعی، طرز تلقی و ارزش کیفیت محی  موضوع پیچیده
 .ردیگ یمها و افراد متفاوت است ، در بر  گروه

 رفیعیان و دیگران 1311

 .1: 1313منبع: لطیفی و سجادزاده، 

 
 منـاطق  در هـادی  هـای طـرح  اجـرای  زمـان  هرحال از به

 اهمیـت  به توجه با و گذردمی دهه چند از بیش ایران روستایی
 ابعـاد  در هـا  آن چندگانـه  اثـرات  و روسـتایی  هـادی  های طرح

 و بررسی پیرامون متعددی تحقیقات روستاییان، زندگی مختلف
 روسـتاییان  زنـدگی  بـر  هـادی  هایطرح اجرای اثرات ارزیابی

بـا ارزیـابی تـأثیر     ارتبـا   که در درصورتی .است گرفته صورت
هـای   های هـادی بـر کیفیـت محیطـی سـکونتگاه      اجرای طرح

توجهی صورت نگرفته است کـه در ادامـه    روستایی تحقیق قابل
 شود: ها اشاره می به تعدادی از آن

اجـرای   دهد کـه نشان می (1311عنابستانی)پژوهش  نتایج
ییان به سکونت در روستا باعث امیدواری روستا ی هادیهاطرح

کـه بـه لحـاظ     درحـالی  ،رسانی موفـق بـوده   و به لحاظ خدمات
و  نداشـته محیطی و جلب مشارکت مردم چندان تـوفیقی   زیست

ها، مردم شکالت موجود در فرآیند تهیه و اجرای طرحمبه دلیل 
اندرکاران امر خواستار بازنگری در ایـن فرآینـد هسـتند.     و دست

های  (، در ارزشیابی اجرای طرح1311ایی )معاونت عمران روست
هادی روستایی در تعدادی از روستاهای نمونه در سـط  کشـور   

فضـایی اجـرای    –رسد که تـأثیرات کالبـدی    به این نتیجه می
ها در نواحی روستایی در سه بخش واحـدهای همسـایگی،    طرح

هـای روسـتایی اثـرات خـود را      معابر و بافت فیزیکی سکونتگاه
اشته است و در این میان تعریض و بازگشـایی معـابر   برجای گذ

در سط  نواحی روستایی سبب شده تا از الگوی سـیمای بـومی   
ــابر    ــا در ســط  مع ــد، ام ــاقی نمان ــری ب ــاً اث در روســتاها تقریب

ریزی پوشش سطحی و کانال گذاری برای هـدایت آب  آسفالت
محیطی بـه نحـوی    های سطحی سبب شده تا مشکالت زیست

(، نشـان  1311. نتایج پژوهش عظیمی و همکاران )کنترل شود
ی روستایی از حیـث ارتقـاخ خـدمات    طرح هادداده است اجرای 

عمومی در روستاهای موردمطالعه مؤثر بوده است. اجرای طـرح  
وسازهای جدید،  هادی روستایی ضمن رونق بخشیدن به ساخت

سـازی، افـزایش پایـداری و بهبـود      سبب ارتقا شـیوه سـاختمان  
ی ظاهری بناها شده است. اجرای طـرح هـادی روسـتایی    سیما

منـدی روسـتاییان بـه ادامـه     سبب افزایش امیـدواری و عالقـه  
زندگی در روستاها شده و درنتیجه در کاهش تدریجی مهاجرت
های روستا به شهر تأثیر داشته اسـت. عنابسـتانی و همکـاران    

ا از کالبدی روست های هادی و نقش آن در توسعه(، طرح1311)
ی موردی: شهرستان جهرم(، را مـورد  دیدگاه روستاییان )مطالعه

انـد. نتـایج ایـن تحقیـق مؤیـد آن اسـت کـه         ارزیابی قرار داده
ها در بعد بازگشایی های هادی در روستابیشترین اثرگذاری طرح

ها داده است، در سایر متغیر و نوسازی شبکه معابر روستایی روی
بری اراضـی توفیـق چنـدانی در    یعنی مسـکن روسـتایی و کـار   

تـوان گفـت   های روستایی حاصل نشده است. درواقع میمحی 
درصد اثرگذاری در رابطه با متغیر شـبکه معـابر قـرار     5/11که 
اثرگـذاری طـرح    11/4گیرد و در کنـار آن، میـانگین وزنـی    می

کنند.  نتایج عنابستانی و حاجی تبیین می ریمتغهادی را در این 
ــور ) ــرای  (1314پ ــاعی و اقتصــادی اج ــار اجتم ، در بررســی آث
دهـد کـه   های روستایی نشان میهای هادی در سکونتگاه طرح

بین متغیر اثرات اجرای طرح هادی و ایجاد تغییـرات اقتصـادی   
در ابعاد زندگی روستاییان همبستگی معنـاداری مشـاهده نشـده    

 است.
لـی  هرحال منطقه سیستان با توجه بـه اینکـه در شـرای  فع    به

ساکنین آن اعم از شهری و روستایی پیوسته با مشکالت متعـددی  
اقتصادی و نامالیمات محیطی )بسته شدن مرز و قطـع درآمـدهای   

هـای  هـای روان بـه سـکونتگاه   سالی، هجـوم ماسـه   مرزی، خشک
باشـند و ایـن   هـای گردوغبـار( مواجـه مـی    روستایی و وقوع طوفان

با رشد مهـاجرت شـدید    عوامل سبب شد تا این منطقه جزو مناطق
هـای هـادی در منطقـه    حساب آید؛ بـدین ترتیـب اجـرای طـرح     به

های روسـتایی  تواند در جلوگیری از مهاجرتسیستان تا حدودی می
به سایر مناطق مؤثر باشد. زیرا توجه به کیفیـت محـی  در نـواحی    
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روستایی یکی از موضوعات مهم در توسـعه اسـت و محـی  دارای    
هـایی کـه   رفاه و رضایتمندی را از طریق ویژگـی کیفیت باال، حس 

ممکن است فیزیکی، اجتماعی یا نمادین باشند به جمعیتـی کـه در   
و اکبریـان   112: 1311کند )ملکی و حبیبـی، اند منتقل میآن ساکن

ــو،  ــزی و شــیگ بیگل ــازا(. 232: 1312رونی ــت رو نی ــابی کیفی ، ارزی
اسـایی نقـا    های هادی، منجر بـه شن محیطی پس از اجرای طرح

هـا در منـاطق روسـتایی    ضعف و قوت و میزان تأثیرگـذاری طـرح  

هـای  خواهد شد. با این دیدگاه، تحقیق حاضر، برای بررسی پرسش
 است: شده یطراحزیر 

هـای روسـتایی در قبـل و بعـد از     کیفیت محیطـی سـکونتگاه   -1
 های هادی در شهرستان هامون چگونه است؟اجرای طرح

های کیفیت  از مؤلفه کی کدامدر های هادی اجرای طرح -2
 محیطی تأثیرگذاری بیشتری دارد؟

 

 
 

 (1311پژوهش، های منبع: یافته) تأثیرات اجرای طرح هادی بر کیفیت محیطی روستاها .2شکل 

 

 15 و درجـه  51 جغرافیـایی  مختصات هامون در شهرستان

 تـا  دقیقـه  1 و درجه 11 و شرقی طول درجه دقیقه 51 تا دقیقه

از  هـامون  شهرسـتان  اسـت.  شـده  واقـع  شمالی عرض درجه 11
 شهرسـتان  به شرق سمت از نیمروز، شهرستان به شمال سمت

 از و کشـور افغانسـتان   بـه  شـرق  جنوب سمت از و زهک، زابل

شود)شـکل  مـی  محدود زاهدان شهرستان به غرب جنوب سمت
و  داشـته  وسعت لومترمربعیک 5311  حدود هامون (. شهرستان4

 سـکنه  دارای آبـادی  115 و بخش، شش دهسـتان  دو دو شهر،

در  ،1311 سـال  در ایـران  آمـار  مرکـز  سرشـماری  مطـابق  .دارد
 11 حـدود  قالب در جمعیت نفر هزار 51 حدود شهرستان هامون

 دارد.  سکونت خانوار هزار
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(1311های پژوهش، منبع: یافته)موقعیت نسبی روستاهای نمونه و تقسیمات سیاسی محدوده پژوهش  .1شکل 

تـوان بـه وزش   از خصوصیات مهم اقلیمی این منطقه مـی 
روزه سیسـتان(، میـانگین تعـداد روزهـای      141شـدید )  بادهای

روز تابش آفتاب، دامنه تغییرات زیاد  451آفتابی سالیانه بیش از 
متـر( بـا   میلـی  52، بارنـدگی متوسـ  سـالیانه )   روز شبانهدما در 

پراکندگی نامناسب، باال بودن دما و تعداد ساعات آفتابی را نـام  
بق بـرآوردی کـه از تعـداد    ط(. 11: 1311برد )کوهزاد و رئیسی،

سـاله در   ای دهتوأم با طوفـان و گردوغبـار بـرای دوره    یروزها
روز،  1511بـیش از   با آمده، منطقه سیستان عمل سط  کشور به

 باالترین نسبت را در سط  کشور به خود اختصـاص داده اسـت  
روزه، شرای  مناسـبی  141(. وزش بادهای 11: 1311)خسروی، 

های روان های گردوغبار و حرکت ماسهنرا جهت افزایش طوفا
است که بروز ایـن پدیـده    نمودهی روستاهای منطقه مهیا سو به

کنـد  های متعـددی بـر زنـدگی روسـتاییان تحمیـل مـی      چالش
( و آثـار تخریبـی   11: 1312)اصغری لفمجـانی و نادریـان فـر،    

 –هـای روان تمـامی ابعـاد کالبـدی     ناشی از گردوغبار و ماسـه 
دهد )اصغری لفمجانی و تاها را تحت تأثیر قرار میفیزیکی روس
(. 11: 1312نادریان فر،

 ها و روش کارداده
ــث روش،     ــاربردی و از حی ــدف ک ــث ه ــژوهش از  حی ــن پ ای

گیری از روش پیمایشـی و بـا   تحلیلی است که با بهره-توصیفی
 آمـاری  جامعـ  شـده اسـت.    استفاده از ابـزار پرسشـنامه انجـام   

 زمـان  از که است طرح هادی دارای روستاهای شامل پژوهش
از پنج سال گذشته است که  حداقل ها آن در طرح اجرای شروع

بر این اساس هشت روستا انتخاب شد. تعداد خانوارهای سـاکن  
(. جهت برآورد 4)جدول  ستخانوار ا 1111در این روستاها برابر 

ی گیـر حجم نمونه در سط  خانوارهای روستایی از روش نمونه
ــان   ــط  اطمین ــا س ــوکران ب ــای  15ک ــال خط  1015% و احتم

اسـت. بنـابراین، بـرای بررسـی کیفیـت محیطـی        شـده  استفاده
ای از هــای روســتایی بــا اســتفاده از طیــف گســتردهســکونتگاه

( در قبل و بعد از اجـرای طـرح هـادی، بـا     3ها )جدول شاخ 
 آمـد. در  به عملگری نفر )سرپرست خانوار(، پرسش 441تعداد 

با استفاده از  شده یگردآورهای مراحل بعدی تحقیق، پرسشنامه
روستاهای  تیدرنهامورد تحلیل قرار گرفت و  SPSS افزار نرم

های مختلفـی  شده به گروه موردبررسی برحسب مقادیر محاسبه
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تفکیک و نقش  پراکنش روسـتاها بـه تفکیـک سـط  کیفیـت      
های روسـتایی قبـل و بعـد از اجـرای طـرح      محیطی سکونتگاه

تهیـه شـد.    GIS افـزار  نـرم آن در محی   راتییتغهادی و نیز 
اجرای طرح هادی بر کیفیت محیطی  ریتأثسپس جهت بررسی 

های مطرح از  های روستایی و تأثیرگذاری آن بر مؤلفهسکونتگاه
ــون ــون   آزم ــای آمــاری ویلکاکس  و آنــوا (Wilcoxon)ه

(One-way Anova) .استفاده شد

 روستاهای نمونه به تفکیک جمعیت، مطالعات اولیه و سال اجرای طرح هادی .1جدول 

سال اجرا مطالعات اولیه خانوار جمعیت نام روستا

52312513131315سنچولی

3321113111311سدکی

21113213121311آبادابراهیم

3151113141312تیمورآباد

111135113151311اییفیروزه

51114113151311عباسیه

1551113111311سیاه پشته

3141113151311ده کول

، بنیاد مسکن انقالب اسالمی زابل.1315منبع: مرکز آمار ایران، 

در ارزیابی کیفیت محیطی روستاها موردتوجههای ها و شاخ  مؤلفه .1جدول 

آلفای کرونباخهاشاخصها مؤلفه

-کالبدی 

فیزیکی

مقاومـت مسـاکن در برابـر     -درصد مسـاکن نوسـازی شـده   -درصد مساکن فرسوده
طراحـی بافـت    -وسـازها  هماهنگی سـاخت  -مخاطرات محیطی )باد، سیل و زلزله( 

کیفیـت شـبکه    -وآمـد   سهولت آسان رفت -های روان تأکید بر عبور ماسهروستا با 
)تعـریض مناسـب، شـیب مناسـب،      معابر و رعایت ضواب  فنی طرح در مورد معـابر 

 -های روستایی و کیفیت زیرسازی و روسازی آسفالت معابر روسـتا(  رعایت حریم راه
 -شنایی مناسب روستاسیستم رو -زیباسازی معابر -کیفیت سهولت دسترسی به معابر

 وجود عالئم راهنمایی و رانندگی در اطراف و محی  روستا

21/0

کارکردها و 

هاکاربری

افـزایش   -افزایش تأسیسات و تجهیزات  خطو  ارتباطی)آب، برق ، تلفن و اینترنت(
حفـ  کـارکرد    -هـا(  ی تعاونی تولید، نانواییها شرکت، بانک پستامکانات خدماتی )

ی دسـت  عیصـنا هـای  ، فعالیتوپز پختمعیشتی سنتی مساکن روستا)دامداری، جایگاه 
تقویـت تعـامالت اجتمـاعی)برگزاری     -نظیر قالی باقی، پـرده بـافی و حصـیربافی(    

افزایش کارکرد تفریحی )دسترسی به پارک و فضـای   -مراسمات سوگواری و جشن(
 های کشاورزیحف  کاربری –سبز( 

22/0

محیطی زیست

های کنترل یا تثبیت ماسه -کاهش آلودگی ناشی از گردوغبار -پاکیزگی محی  روستا
کیفیـت آب آشـامیدنی    -ی و دفع زبالهآور جمعایجاد سامانه تخلیه فاضالب،  -روان 
توسعه پوشش مرتعـی اراضـی مـرتب  بـا      -توسعه پوشش درختی روستا -یکش لوله

ایجاد  -های واگیر انسانی و حیوانیکاهش شیوع بیماری -احیاخ منابع طبیعی -روستا
 و گسترش فضای سبز

21/0

ی باشناختیز

و ادراک بصری

زیبایی نما و سیمای مسکن  -زیباسازی منازل مسکونی -زیبایی محی  و بافت روستا
دل -ی طبیعـی اندازها چشمجذابیت  -استفاده از عناصر زیباشناختی معماری بومی  -

میل بـه   -سرزندگی فردی و اجتماعی روستاییان -زیبایی فضای سبز-پذیری مکان 
احسـاس   -احسـاس امنیـت در محـی  روسـتا     -ماندگاری در روستا )عدم مهاجرت(

حس رضایت از محل زنـدگی بـه هنگـام ورود    -در محی  روستا خاطر تعلقآرامش و 
ـ دوبازدیدمایـل بـه افـزایش    ت -مهمان خارج از روستا یـا شهرسـتان بـه روسـتا     و  دی

وآمد با اقوام و آشنایان رفت

28/0

.1311های تحقیق،منبع: یافته
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 شرح و تفسیر نتایج

های کالبدی فیزیکی تأثیر اجرای طرح هادی بر شاخص

جهت بررسی کیفیت محیطی روسـتاها در قبـل و بعـد از    روستاها: 

ـاخ  در مؤلفـه کالبـدی    اجرای طرح فیزیکـی   –های هادی از نه ش
ـاخ         ـادی در ش استفاده شد. در این راسـتا بیشـترین تـأثیر طـرح ه

و کمتـرین تـأثیر آن وجـود     15/3وآمد با میانگین  سهولت آسان رفت
ـانگین    51/4عالئم راهنمایی و رانندگی در اطراف و محی  روستا با می

ـامی   است. درمجموع از دیدگاه روستاییا ـادی در تم ن با اجرای طرح ه
فیزیکـی تغییـرات مثبتـی    -های مربـو  بـه مؤلفـه کالبـدی    شاخ 

 .(2شده است )جدول  حاصل

های کالبدی فیزیکی کیفیت محیطی روستاهاهای شاخ مقایسه میانگین .1جدول 

 ها شاخص
انحراف معیار میانگین

بعد قبل بعد قبل
15/414/3111/1115/1مقاومت مساکن در برابر مخاطرات محیطی

53/145/3113/1312/1وسازها هماهنگی ساخت

151/1 111/1 25/3 11/1 های روانطراحی بافت روستا با تأکید بر عبور ماسه

41/415/3133/1324/1وآمد سهولت آسان رفت

111/1 1 41/3 1 شبکه معابر و رعایت ضواب  فنی طرح در مورد معابر تیفیک

51/455/3133/1135/1کیفیت سهولت دسترسی به معابر

12/151/3535/1111/1زیباسازی معابر

15/144/3133/1513/4سیستم روشنایی مناسب روستا

553/1 111/1 51/4 24/1 وجود عالئم راهنمایی و رانندگی در اطراف و محی  روستا
.1311های تحقیق،منبع: یافته

های کارکردهاا و  تأثیر اجرای طرح هادی بر شاخص

بر اساس نظـر پاسـخگویان نسـب بـه     روستاها:  ها یکاربر

های میـزان تأسیسـات و تجهیـزات خطـو  ارتبـاطی،      شاخ 
تقویت تعامالت اجتماعی، کارکرد تفریحی )دسترسی به پارک و 

قبل  12/4، 51/4،  14/4ی ها نیانگیمفضای سبز( به ترتیب از 

 15/3، 51/3، 11/3هــای  از اجــرای طــرح هــادی بــه میــانگین
هـای موردبررسـی   یافته است. در حالی در سایر شاخ  افزایش

)امکانات خـدماتی، کـارکرد معیشـتی سـنتی مسـاکن روسـتا و       
های کشاورزی( تغییرات قابل محسوسی نسبت به قبـل  کاربری

(.5اجرای طرح هادی مشاهده نشده است )جدول 

 ها روستاهاهای کارکردها و کاربریهای شاخ مقایسه میانگین .1جدول 

هاشاخص
انحراف معیار میانگین

بعد قبل بعد قبل

14/411/3112/1131/1میزان تأسیسات و تجهیزات خطو  ارتباطی

13/421/4123/1113/4امکانات خدماتی 

11/431/4151/1111/1کارکرد معیشتی سنتی مساکن روستا

51/451/3111/1122/1تقویت تعامالت اجتماعی

12/415/3141/1114/1)دسترسی به پارک و فضای سبز(کارکرد تفریحی 

315/4142/1523/1های کشاورزیکاربری

.1311های تحقیق،منبع: یافته     

هااای تااأثیر اجاارای طاارح هااادی باار شاااخص   

دهد تأثیر نتایج پژوهش نشان میمحیطی روستاها:  زیست

محیطی قبل و بعد از اجـرای   های زیستطرح هادی بر شاخ 
طرح بر اساس نظر روستاییان تغییر چشمگیری نداشته اسـت و  
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بیشترین تأثیر آن در پاکیزگی محـی  روسـتا و کـاهش شـیوع     
هـای  های واگیر انسانی و حیوانی به ترتیب بـا میـانگین  بیماری

و  33/3هـای  قبل اجرای طرح هادی به میانگین 11/1و  41/4
 (.5شده است )جدول  از اجرای طرح هادی ارزیابی بعد 31/3

 محیطی روستاها های زیستهای شاخ مقایسه میانگین .1جدول 

هاشاخص
انحراف معیار میانگین

بعد قبل بعد قبل
41/433/3152/1152/1پاکیزگی محی  روستا

11/414/4141/1111/1میزان آلودگی ناشی از گردوغبار

11/153/4431/1125/1های روانکنترل یا تثبیت ماسه

33/111/1111/1113/1آوری و دفع زباله جمع

43/311/3111/1135/1کشی کیفیت آب آشامیدنی لوله

11/411/1214/1143/1توسعه پوشش درختی روستا

11/433/4112/1131/1توسعه پوشش مرتعی اراضی مرتب  با روستا

11/151/4134/1153/1احیاخ منابع طبیعی

111/1 151/1 31/3 11/1 های واگیر انسانی و حیوانیکاهش شیوع بیماری

31/411/4511/1332/1ایجاد و گسترش فضای سبز
.1311های تحقیق،منبع: یافته    

های زیباشناختی تأثیر اجرای طرح هادی بر شاخص

 5هـای جـدول   بـر اسـاس داده  و ادراک بصری روساتاها:  
های مربو  به زیباشـناختی  میانگین پاسگ روستاییان به شاخ 

 اندازهای طبیعی  و ادراک بصری جز در شاخ  جذابیت چشم

بعـد از اجـرای    51/4قبل اجرا به میانگین  15/4که از میانگین 
های موردمطالعه یافته است. در سایر شاخ  طرح هادی کاهش

هـای زیباشـناختی و   اجرای طرح هادی باعث افزایش شـاخ  
 (.1ول ادراک بصری شده است)جد

های زیباشناختی و ادراک بصری روستاهاهای شاخ مقایسه میانگین .8جدول 

 هاشاخص
انحراف معیار میانگین

بعد قبل بعد قبل
22/414/3123/1114/1زیبایی محی  و بافت روستا

35/411/3111/1111/1مسکونیزیباسازی منازل 

53/411/3111/1111/1زیبایی نما و سیمای مسکن

32/424/4132/1112/1استفاده از عناصر زیباشناختی معماری بومی

15/451/4511/1154/1اندازهای طبیعی جذابیت چشم

53/415/4141/1111/1ی مکانریپذ دل

51/411/4151/1121/1زیبایی فضای سبز

12/421/3511/1143/1سرزندگی فردی و اجتماعی روستاییان

52/425/3551/1111/1میل به ماندگاری در روستا

11/411/3551/1111/1احساس امنیت در محی  روستا

55/441/3535/1531/1در محی  روستا خاطر تعلقاحساس آرامش و 

41/413/3151/1115/1حس رضایت از محل زندگی 

151/1 145/1 11/3 55/4 وآمد با اقوام و آشنایان و رفت دیدوبازدیدتمایل به 
.1311های تحقیق،منبع: یافته
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تغییـرات   روستاها:های کیفیت محیطی  تغییرات مؤلفه

ای تـی  های کیفیت محیطی بـر اسـاس آزمـون مقایسـه     مؤلفه
هـای   دهـد بیشـترین ضـریب تغییـرات مؤلفـه     زوجی نشان مـی 

و  1/ 11341زیباشناختی و کالبدی فیزیکی به ترتیب با ضریب 
(.1دارند )جدول  1/ 15115

ای تی زوجی آزمون مقایسه اساسکیفیت محیطی بر  ها مؤلفهوضعیت تغییرات  .2جدول 

میانگین ها مؤلفه
ضریب 

تغییرات

خطای 

میانگین

فاصله اختالف اطمینان 

 درصد 11در حد 
مقدار

t

درجه 

آزادی

سطح 

معناداری
بیشترین کمترین

44510111-115/11-44155/1-114314/111514/1/ 15115-21113/1 کالبدی

44510111-214/1-/21151-/ 115213/151325/ 11141-/ 52554 کاربری

44510111-155/5-/31111-/ 111153/154311/ 15155-/ 21112محیطی زیست

44510111-111/3-/43121-/ 113431/115111/ 11341-/ 51111 زیباشناختی

.1311های تحقیق،منبع: یافته

تحلیل فضایی کیفیت محیطی روستاها قبل و بعد از 

های پژوهش، قبل از بر اساس یافتهاجرای طرح هادی: 

اجرای طرح هادی از بین روستاهای موردمطالعه، روستاهای 
عباسیه و تیمورآباد از سط  کیفیت محیطی متوس  و سایر 

(. 3اند )شکل نامطلوبی برخوردار بودهروستاها از سط  بسیار 
این در حالی است که با اجرای طرح هادی در روستاهای 
موردمطالعه، در روستاهای سیاه پشته و تیمورآباد از سط  
کیفیت محیطی بسیار نامطلوب یا نامطلوب و روستاهای 
دهکول، عباسیه و سدکی از سط  متوس  و روستاهای 

و سنچولی در سط  کیفیت محیطی ایی ، فیروزهآباد میابراه
 (. 2)شکل اند قرارگرفتهعالی یا بسیار عالی 

در بین روستاهایی که کیفیت محیطی بسـیار عـالی دارنـد،    
نقش مدیران دولتـی و طراحـی مهندسـی در افـزایش کیفیـت      

–کند. بافت کالبدی می توجه جلب آباد میابراهمحیطی روستای 

ی چهـارراه کـه شـبکه    هشـد  یطراحـ فضایی این روستا طوری 
ها و کیفیت باالی مصال  بکار رفته ها و نظم ساخت خانهخیابان

ها موجب زیبایی خاصی در فضـای  در شبکه عبور و مرور کوچه
محیطی این روستا شده و ایـن عوامـل در بـاال بـردن کیفیـت      

(. این در حالی اسـت  5است)شکل  رگذاریتأثمحیطی این روستا 
اد عالوه بر عدم رعایـت ضـواب  فنـی و    که در روستای تیمورآب

کار رفته نامرغوب در اجرای طـرح، نقـش   ی مصال  بهریکارگ به
فضایی این روستا در کاهش کیفیـت محیطـی    –بافت کالبدی 

گیـری  (. شـکل 5تـوان نادیـده گرفـت )شـکل     این روستا نمـی 
صورت طولی و در مسیر و دو طرف جاده سبب روستای تیمورآباد به

ای در مجـاورت  صـورت تـک خانـه   ی بهگاهشده مساکن روستایی 
 بـه علـت  صـورت طـولی(   )به دوخانهجاده شکل گیرد و فاصله بین 

شـود؛ متوالیـان اجـرای    مـی  شـان  یکشاورزاینکه منتهی به اراضی 
 ی نمایند.خوددارها طرح از آسفالت این کوچه

سط  کیفیت محیطی روستاها بعد از اجرای طرح هادی .1شکل  سط  کیفیت محیطی روستاها قبل از اجرای طرح .1شکل 
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از طرفی دیگر، بررسی تغییرات کیفیت محیطی روستاها بعد از 

دهد با اجرای طـرح هـادی در   های هادی نشان می اجرای طرح
تیمورآباد از کیفیت محیطی این گروه از روستاهای سیاه پشته و 

روستاها کاسته و در سایر روستاهای موردمطالعه، اجـرای طـرح   
هـا شـده اسـت    هادی باعث افزایش کیفیت محیطی سکونتگاه

(. در همین راستا در قبـل از اجـرای طـرح هـادی بـه      1)شکل 
آبــاد، ســنچولی و  لحــاظ کیفیــت محیطــی روســتاهای ابــراهیم

ترین رتبـه و بـا اجـرای طـرح هـادی      تیب پایینای به ترفیروزه
آباد، سنچولی و عباسیه بـاالترین رتبـه را بـه     روستاهای ابراهیم

(.1لحاظ کیفیـت محیطـی از دیـدگاه روسـتاییان دارد )جـدول      

 

 
تغییرات کیفیت محیطی روستاها پس از اجرای طرح هادی .8شکل 

 

          

 فیزیکی روستای تیمورآباد -بافت کالبدی  .1شکل  آباد میابراهفیزیکی روستای  -بافت کالبدی  .1شکل 
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 به تفکیک روستاها وضعیت تغییرات کیفیت محیطی در قبل و بعد از اجرای طرح هادی .1جدول 

 کیفیت محیطی ضریب تغییرات رتبه
 نام روستا

 قبل  بعد قبل  بعد  قبل  بعد 

 عباسیه 14/3 15/3 1111/1 11144/1 1 3

 کول 55/4 11/4 14531/1 11111/1 3 5

 آباد ابراهیم 55/1 11/2 1424/1 11311/1 1 1

 یا روزهیف 31/4 51/3 5111/1 11144/1 5 2

 سدکی 22/4 12/3 1431/1 13144/1 2 5

 سنچولی 14/1 15/2 1111/1 11144/1 1 4

 سیاه پشته 22/4 25/1 2451/1 11144/1 2 1

 تیمورآباد 15/4 13/1 1111/1 11144/1 4 1

 .1311 های تحقیق،منبع: یافته       

از سوی دیگـر، نتـایج حاصـل از آزمـون تحلیـل واریـانس       
، بـر تـأثیر اجـرای طـرح      (One-way Anova)طرفـه  یک

دهـد کـه میـانگین    هادی بر کیفیت محیطی روستاها نشان می
هـا اسـت و    ها بیشتر از میانگین درون گـروه  واریانس بین گروه

و بــا ســط   111/1از  تــر کوچــک P.valueمقــدار  ازآنجاکــه
 تأثیرگـذاری درصد است، اخـتالف معنـاداری بـین     11اطمینان 

هــای عوامــل مختلــف مطــرح در کیفیــت محیطــی ســکونتگاه
 (. 11روستایی وجود دارد )جدول 

 
 های موردمطالعه در کیفیت محیطی روستاها مؤلفهطرفه بر مقایسه  نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک .20جدول 

 جمع مجذورات کیفیت محیطی
 درجه آزادی

(df) 
 F میانگین مجذورات

سطح 

 معناداری 

(Sig.) 

ها بین گروه  151/53  3 453/41  513/15  111/1  

ها درون گروه  121/1152  112 411/1    

112/1441 کل  111    

.1311های تحقیق،منبع: یافته    
 

ۀ آن است که قبـل از  دهند نشاننتایج حاصل از این آزمون 
فیزیکـی بـا میـانگین     -های هادی مؤلفه کالبـدی  اجرای طرح

، کمتـرین تـأثیر را در   11/4زیسـت بـا میـانگین      ، محی 12/1
کیفیت محیطی روستاها دارند. این در حالی است با اجرای طرح 

ــه  ــادی مؤلف ــدیه ــانگین  -کالب ــا می ــی ب ــه 21/3فیزیک ، مؤلف
 ب ـه ترتیـب 11/3ن ـا میانگیـری بـاختی و ادراک بصـزیباشن

 

 
ــأثیر را در کیفیــت محیطــی روســتاها موردمطالعــه   بیشــترین ت

(. بر این اساس، با اجـرای طـرح هـادی تغییـرات     1)شکلدارند
فیزیکـی روسـتاها و عناصـر     –تـوجهی در بافـت کالبـدی     قابل

مربو  به زیباشـناختی و ادراک بصـری صـورت گرفتـه اسـت.      
محیطی اجرای طرح  های مربو  به زیستدر شاخ  که یدرحال

هادی در روستاهای محدوده موردمطالعـه موفـق نبـوده اسـت.    
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 های موردبررسی در قبل و بعد از اجرای طرح هادی مقایسه سط  تأثیرگذاری مؤلفه .2شکل 

.1311های تحقیق،منبع: یافته
 

بـر   از طرفی دیگر، برای بررسی تأثیر اجرای طـرح هـادی  
 کیفیت محیطی روستاهای موردمطالعه از آزمـون معنـاداری نـا   
پارامتریک ویلکاکسون استفاده شد. این آزمـون جهـت ارزیـابی    

ای و مقایسـه میـزان    وضعیت دو گروه وابسته بـا مقیـاس رتبـه   
 تحلیـل  ایـن  تغییرات قبلی و بعدی دو گروه کاربرد دارد. نتـایج 

  نفر از 125ه ـک تـسا آن دهـکنن انـیب، 11دول ـج قـابـمط
 

 
کردنـد کـه اجـرای طـرح هـادی باعـث        اعـالم  دهندگان پاسگ

نفر بر کاهش کیفیت محیطی روستاها شده است.  14افزایش و 
 -114/1بـا مقـدار    zآمـاره   و نتایج به دست آمـده  با نتیجه در

تفـاوت معنـاداری    وجـود  می توان به 111/1سط  معنی داری 
بین کیفیت محیطی روستاها قبل و بعد از اجرای طـرح هـادی   

 (. 11پی برد)جدول 

 های روستایی در قبل و بعد از اجرای طرح هادینتایج حاصل از آزمون ویلکاکسون در کیفیت محیطی سکونتگاه .22جدول

گین رتبه هامیان تعداد رتبه ها سطح معناداری   مجموع رتبه ها 

کیفیت محیطی 

های روستایی در  سکونتگاه

قبل و بعد از اجرای طرح 

 هادی

114/1- 12/14 14 رتبه های منفی   11/5111  

111/1  

13/131 125 رتبه های مثبت  11/11111  

   1 برابری

   441 جمع

.1311تحقیق،های منبع: یافته

ــی در     ــت محیط ــانگین کیفی ــی می ــا ، بررس ــن ارتب در ای
روستاهای موردمطالعه نیز مؤید آن است که این مقـدار قبـل از   

 11/3و بعـد از اجـرای طـرح هـادی      31/4اجرای طرح هادی 

دیگـر، کیفیـت محیطـی روسـتاهای      عبارت (. به14است)جدول 
ــادی    ــرای طــرح ه ــا اج ــامون ب ــتان ه ــه در شهرس موردمطالع

 یافته است.  افزایش
  وضعیت کیفیت محیطی روستاهای شهرستان هامون در قبل و بعد از اجرای طرح هادی .21ول جد

 میانگین تعداد 
ضریب 

 تغییرات
 بیشترین کمترین

 درصد موارد

25th 
50th 

(Median) 
75th 

کیفیت محیطی قبل از 
 اجرای طرح هادی

441 3111/4  25112/1  55/1  15/3  1131/1  2311/4  1251/4  

کیفیت محیطی بعد از 
 اجرای طرح هادی

441 1114/3  15451/1  13/1  11/2  1523/1  5111/3  1513/2  

 .1311 تحقیق،های منبع: یافته  
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 گیریبحث و نتیجه
-هدف از اجرای طرح هادی در روستاهای کشور، توسعه کالبـدی 

های روستاییان اسـت و   فیزیکی روستاها و ساماندهی کلی  فعالیت
-در قالب این ساماندهی نهایتاً بهبود کیفیت محیطـی سـکونتگاه  

تـأثیر اجـرای    اسـت. در ایـن تحقیـق،   های روستایی مورد انتظار 
هـای روسـتایی   های هادی بـر کیفیـت محیطـی سـکونتگاه    طرح

ابتدا سـط    منظور شهرستان هامون بررسی شده است. برای این
هـای هـادی بـا    کیفیت محیطی روستاها قبل و بعد اجرای طـرح 

ارزیـابی و سـپس    مـورد  هاشاخ  ای ازطیف گسترده از استفاده
 قـرار  حیطی طرح بر روی روستاها موردبررسـی تغییرات کیفیت م

هـای  نشان داد با اجرای طرح بررسی این از حاصل گرفت. نتیج 
موردمطالعه بهبود کیفیت محیطی  درصد روستاهای 15 هادی در
سـیاه   درصـد روسـتاها )روسـتای    45شده است و تنهـا در   حاصل

 پشته و تیمورآباد( تغییرات قابل محسوسی در کیفیت محیطـی ر  
نداده است که تـا حـد زیـادی تحـت تـأثیر بکـار بـردن مصـال          

 نامرغوب در اجرای طرح بوده است. 
از طرفـی دیگـر نتـایج حاصـل از آزمــون تحلیـل واریــانس           
دهـد از بـین   نشـان مـی   (One-Way Anova)طرفـه  یـک 

 -های هـادی مؤلفـه کالبـدی     عوامل مختلف قبل از اجرای طرح
، 11/4زیســت بــا میــانگین   حــی ، م12/1فیزیکــی بــا میــانگین 

کـه بـا    کمترین تأثیر را در کیفیت محیطی روستاها دارند. درحـالی 
، 21/3فیزیکـی بـا میـانگین    -اجرای طرح هادی مؤلفـ  کالبـدی  

بـه ترتیـب    11/3مؤلفه زیباشناختی و ادراک بصری بـا میـانگین   
بیشترین تأثیر را در کیفیت محیطی روستاها موردمطالعه دارند. بر 

تـوجهی در   ن اسـاس، بـا اجـرای طـرح هـادی تغییـرات قابـل       ای
فیزیکی و زیباشناختی و ادراک بصری شـده   –های کالبدی  مؤلفه

است. نتایج این بخش از تحقیق با نتـایج مطالعـات عنابسـتانی و    
ــری ) ــاتی ) 1311اکب ــانی و حی ــی اردک ــی و 1311(، فزون (، جمین
الدینی  شمس ( و1311( و پورطاهری و همکاران )1311همکاران)
(،  عظیمی 1315( و موالیی هشجین و همکاران )1312و شکور )

 ( همخوانی دارد.  1315قیداری ) (،سجاسی1311و همکاران )
-ی اجرای طـرح رگذاریتأثروی نتایج تحقیق گویای  هر به      

های روستایی های هادی در باالبردن کیفیت محیطی سکونتگاه
های شدید سیستان با مهاجرت است و با عنایت به اینکه منطقه

از مناطق روستایی بـه شـهرهای خـارج از اسـتان روبروسـت و      
همچنین توجه به این نکته که محی  دارای کیفیت باال، حـس  

ــه همــراه دارد  ــراد ب ــرای اف )ملکــی و  رفــاه و رضــایتمندی را ب
(، بنابراین ضرورت دارد بنیاد مسکن با هـدف  112: 1311حبیبی،

ها به زیباسازی فضای منـاطق روسـتایی،   تجلوگیری از مهاجر

های زیباشناختی و بـاالبردن  های هادی به جنبهدر اجرای طرح
 کیفیت محی  روستاها مبادرت کند. 

 

 منابع
(. ارزیابی اثرات اجـرای طـرح   1315سجاسی قیداری، حمداهلل )

هادی بـر کیفیـت محیطـی در منـاطق روسـتایی )مطالعـه       
جغرافیـا و  ی و جنـوبی(،  موردی: دهستان فندرسـک شـمال  

 .151-113(، 51)41، برنامه ریزی

(، شناسـنامه آبـادی هـای شهرسـتان     1315مرکز آمـار ایـران )  
 هامون، تهران: مرکز آمار ایران.

(، وضـعیت  1311بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان زابـل ) 
 طرح های هادی روستایی شهرستان هـامون. زابـل: بنیـاد   

 .مسکن انقالب اسالمی

 رونـد  بـر  نقـدی . (1311) مهناز. حیاتی، زهرا و اردکانی، ونیفز
 سـپیدان  تجربـه  بـه  نگرشی با روستایی هادی طرح اجرای
ــارس ــه. ف ــاالت مجموع ــین مق ــی کنگــره اول ــوم مل  و عل
 .1-2 ،1311 ،زنجان دانشگاه کشاورزی، نوین های فناوری
 ارزیـابی  (.1311) حسـن   اکبری، محمـد  اکبر و علی عنابستانی،
 از روسـتا  کالبـدی  توسـعه  در آن نقـش  و هادی های طرح

 نشریه ،(جهرم شهرستان: موردی مطالعه)روستاییان دیدگاه
 .13-111 (،2)22، انسانی جغرافیای های پژوهش

 علیرضـا.  علیزاده، و نصراله هشجین، موالیی نورالدین، عظیمی،
 های طرح موفقیت اجرای جغرافیایی عوامل بررسی. (1311)

ــیالن، اســتان شــرق در روســتایی هــادی ــداز چشــم گ  ان
 .12-11 (،15)5 ،(انسانی مطالعات) جغرافیایی

 اردشـیر.  عاشقی، و نصراله هشجین، موالیی نورالدین، عظیمی،
 هـادی  هـای  طـرح  اجـرای  کالبـدی  اثرات بررسی. (1311)

 شهرسـتان : مـوردی  مطالعـه ) روستاییان دیدگاه از روستایی
 (،11)1 ،(انسانی مطالعات) جغرافیایی انداز چشم ،(میاندوآب

31-45.-24. 
 عبدالرضـا و عباسـی،   افتخـاری،  الدین رکن. مهدی پورطاهری،
 روستایی هادی های طرح عملکرد ارزیابی. (1311). محسن

: مـوردی  مطالعه) روستایی های سکونتگاه کالبدی توسعه در
 مجلـه  ،(غـرب ایـوان  شهرسـتان  خوران و نبوت روستاهای

 .45-35 (،5)4 ،محی  پایداری و جغرافیا
ــرزو، ــا ب ــاه. غالمرض ــینی، ش ــوب حس ــی. ای ــواتی، زاده عباس  قن

. بهرامـی  محمـد،  نسـب،  بـاقر . اقدس زاده، ولی محمدصادق،
ــد، ــدالملکی مجی ــارا،. عب ــانی، س ــومرث زرافش . (1311). کی
 کرنـاچی  روسـتای  در هـادی  طـرح  اجـرای  کیفـی  ارزشیابی
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 (،3)1 ،روسـتایی  هـای  پژوهش فصلنامه کرمانشاه، شهرستان
114-153. 
 معصوم، مجتبـی و عزیـزی،   قدیری هشجین، نصراله.،  موالیی

 طرحهـای  اجرای کالبدی اثرات (. تحلیل1315دمیرچلو. )

اردبیـل،   شمال اسـتان  روستائیان دیدگاه از روستایی هادی
 .15-11(، 41)5 ،ای منطقه ریزی برنامه فصلنامه

اثـرات   (. ارزشـیابی 1312لـی. ) الدینی، علـی و شـکور، ع   شمس
 - روستای فت  آباد در هادی طرح اجرای فضایی –کالبدی

، فصـلنامه مسـکن و محـی  روسـتا    مرودشـت،   شهرسـتان 
(154 ،)111-112. 

(. میزان 1313نژاد، علی.، پایدار ابوذر و صادقی، خدیجه. ) حاجی
موفقیت طـرح هـای هـادی روسـتایی از دیـدگاه مـردم و       

، فصـلنامه جغرافیـا  مسئوالن مـورد: شهرسـتان رشـتخوار،    
14(22 ،)11-113. 

(. سـنجش کیفیـت محـی     1315نصیری هند خالـه، اسـماعیل. )  
محله پونک شهر  شهری با استفاده از روش چندمعیاره )مورد

 .15-111(، 54)13، فصلنامه جغرافیایی سرزمینقزوین(، 

(. ارزیابی کیفیت محی  زندگی در نواحی 1314علیزاده، توحید. )
روستایی از دیدگاه سـاکنین، مطالعـه مـوردی: روسـتاهای     

فصلنامه مسکن و دهستان اصالندوز واقع در استان اردبیل، 
 .51-12(، 122، )محی  روستا

(، ارزیابی تـاثیر مولفـه   1313، امین و سجادزاده، حسن. )لطیفی
های کیفیت محیطی بر الگوهای رفتـاری در پـارک هـای    

فصـلنامه  شهری )مطالعه مـوردی: پـارک مـردم همـدان(،     
 .5-41(، 11)3، مطالعات شهری

(، تحلیـل  1312اصغری لفمجانی، صادق و نادریان فر، مهدی. )
سـتاهای شهرسـتان   فضایی اثرات ماسـه هـای روان در رو  

 .11-31(، 11)5، مجله آمایش جغرافیایی فضاهیرمند، 

(، آسیب 1312اصغری لفمجانی، صادق و نادریان فر، مهدی )
پذیری سکونتگاه های روستایی از ماسه های روان بستر 
خشک تاالب بین المللی هامون در شهرستان هیرمند، 

 .11-31(، 1)4، نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

 طرحهای کالبدی اثرات ارزیابی (.1311) اکبر. علی عنابستانی،
 خراسان غرب روستاهای:  موردی مطالعه) روستایی هادی
 و مسکن ملی کنفرانس اولین مقاالت مجموعه(. رضوی
 .1-5 ، 1311 ماه مهر 1 و 1 زاهدان، روستا، کالبدی توسعه

(. سنجش 1312اکبریان رونیزی، سعیدرضا و شیگ بیگلو، رعنا. )
کیفیت محی  روستاهای گردشگری )مطالعه موردی: 

(، 4)5، های روستایی پژوهششهرستان کرج(، -بخش آسارا
251-233. 

(. ارزیابی کیفیت محی  در 1311ملکی، الدن و حبیبی، میترا. )
ه مجلمحله های شهری؛ نمونه موردی: محله چیذر، 

 .113-141(، 1)4، معماری و شهرسازی
 (.1311) اسالمی، انقالب مسکن بنیاد روستایی عمران معاونت

تهران:  روستایی، هادی طرح اجرای اثرات ارزشیابی
 .اسالمی انقالب مسکن بنیاد انتشارات

-نوسان اندرکنش محیطی تأثیرات .(1311) محمود. خسروی،

 سیستان، روزه 141 بادهای با هیرمند رودخانه های
 .21-11(، 11) ،جغرافیایی تحقیقات فصلنامه
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