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ارزیابی اثرات کالبدي -زیست محيطی اجراي طرح هادي در سکونتگاه هاي
شماره  / 42جلد  /1خرداد  / 1931ص 119 -143

مهدی براهوئی ،مهرشاد طوالبی نژاد ،منیره دادکانی ،سمیه راشدی

چکیده:
چکیده  :وجود نابرابری های فضايی میان عرصه های شهری و روستايی متأثر از روندهای دگرگون ساز
دهه های اخیر ضرورت جستوجوی راههای خروج از مسأله و تعديل نابرابری را به طور جدی مطرح
ساخته است که همین امر موجب شده است که اجرای طرح هادی يکی از گزينه های رفع نابرابری پیش
روی برنامه ريزان قرار گیرد .طرح هادی روستايی يکی از بنیادی ترين اقداماتی است که به منظور توسعه
ی روستاها در ايران اجرا شده است .با توجه به روند اجرای اين طرح ها ،ارزيابی آن ها برای برنامه ريزی
توسعه ی روستايی ضروری است .اجرای طرح هادی نیز به عنوان يک نیروی بیرونی و مداخله گر در
ساخت روستايی عمل می کند .اين طرح در سکونتگ اه های روستايی کشور از جمله روستای چاهوک
زمینه ساز تغییرات و تحوالتی بويژه در ابعاد زيست محیطی و کالبدی شده است .روش تحقیق در اين
پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی میباشد .جامعه آماری اين تحقیق خانوارهای ساکن اين روستا 412
خانوار و حجم نمونه نیز  24خانوار می باشد .همچنین ،اطالعات مورد نیاز با استفاده از فنون پرسشگری،
مصاحبه و مشاهده جمع آوری گرديد و با استفاده از روشهای آماری توصیفی و روش تحلیل سلسله
مراتبی( )AHPاطالعات مورد ارزيابی قرار گرفت .نتايج اين پژوهش نیز حاکی از آن است که با وجود
گذشت يک دهه از تهیه و اجرای طرح هادی در روستای چاهوک هنوز معیارهای کالبدی و زيست
محیطی از وضعیت مطلوبی در روستا برخوردار نیستند .به ويژه در زمینه زيست محیطی  ،تنها عملکرد
مناسبی که اين طرح در روستای مورد مطالعه داشته است موجب افزايش ساخت و ساز و ايجاد خدمات
عمومی در سطح روستا شده است.

مجله علمی تخصصی جغرافیا ،عمران ،شهر سازی ،معماری (سال دوم)

روستایی مورد :روستاي چاهوک(شهرستان مهرستان)

واژگان کلیدي :طرح هادی ، ،روستای چاهوکAHP،

مقدمه
بسیاری از محققان و صاحب نظران ،حوزه فعالیت در حیطه ی توسعه روستايی را شامل پنج بعد اساسیی میديريت منیابع طبیعیی ،امیور
زيربنايی و توسعه فیزيکی روستاها ،مديريت منابع انسانی ،توسعه کشاورزی و توسعه فعالیت های غیر کشاورزی در نظیر گرفتیه اندکیه در
میان آنها همان طور که لیو( ) 4442تاکید دارد که فراهم ساختن امکانات و زيرساخت های مختلی و بهسیازی و توسیعه سیکونتگاههای
روستايی،يکی از مولفه های مهم برنامه ريزی توسعه روستايی به شمار می رود که می تواند زمینه را برای توسعه روسیتاها در سیاير ابعیاد
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی فراهم سازد(مواليی هشتجین.) 14111601،با در نظر گرفتن اهمیت موضوع،طرح هادی روسیتايی بیا هید
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اصلی ارتقای سطح کیفی ساختار کالبدی و فیزيکی مناطق روستايی و در نتیجه بهبود وضیعیت اجتمیاعی و اقتصیادی آنهیا و در نهايیت
دستیابی به توسعه روستاها در سطح کشور به اجرا درآمد.در واقع طرح هادی مهمترين سیند رسیمی و قیانونی توسیعه و عمیران منیاطق
روستايی و راهبرد اساسی برای دستیابی به توسعه روستايی محسوب می شود(پژوهشکده سوانح طبیعی .)12111600،با پیدايش نگیرش
سیستمی و تکامل فرايند برنامه ريزی ،ارزيابی به عنوان يکی از مهمترين ارکان فرايند برنامه ريزی مورد توجه و تاکیید قیرار گرفیت (زبیر
دست.) 14 11621،بدين ترتیب برنامه ريزی و ارزيابی چه از نقطه نظر نظری و چه از نقطه نظر عملی دو مفهیو جیدا نشیدنی از يکیديگر
توصی شدهاند  .در فرايند برنامه ريزی نظارت و ارزشیابی ،کاری بس مهم و حساس است زيرا از يک سو اطالعات الز را از طريیق يیک
فرايند باز خوردی کارامد فراهم می آورد و از سوی ديگر ضع های اجرايی را آشکار می سازد و مشکالتی را که در مرحلیه برنامیه ريیزی
پیش بینی نشده است را می شناساند و به يافتن راه حل های آنها ياری می رساند بر اساس ديدگاه هیای مطیرح ،ارزيیابی بخیش اتیی
فرايند برنامه ريزی بیان شده است .به طوری که  Gubaو  Lincolnعقیده دارند بکارگیری ارزيابی دارای چهار نتیجه عمده میباشید-1 1
سنجش تک تک ويژگیهای مربوط به برنامه ريزی -4 .توصی برنامهها و اهدا  -6 .داوری درباره ارزش های مربوط به داده های موضوع.
 -2انتقال نگرانیها و مسائل بیان شده به وسیله افراد مختل  .در واقع ارزيابی يک نوع مقايسه تأثیرات واقعی طرح در مقابل راهبردهیای
مطلوب طرح می باشد؛ و ارزيابی بررسی میکند که چه کارهايی را شما انجا داده ايد .بر حسب آن کارهايی که مطابق طیرح بايید انجیا
می داديد و چگونه به اين نتايج دست يافته ايد(رکنالدين افتخاری.)1211 1620،
 .هد از تحقیق حاضر ارزيابی اثرات کالبدی _ زيست محیطی حاصل از اجرای طرح هادی روسیتايی در روسیتای چیاهوک (شهرسیتان
مهرستان) می باشد .که بدين منظور از فرايند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است .در اين راستا مؤلفه های کالبدی و زيست محیطی
نظیر 1تأمین آب آشامیدنی سالم ،جمع آوری فضوالت حیوانی ،جمع آوری آب های سطحی ،جمع آوری زباله های خانگی ،دفیع فاضیالب
های خانگی ،عبور و مرور وسايل نقلیه ،بهبود وضعیت ساخت و سازها ،بهبود پیاده روها و ايجاد فضاهای عمومی برای سنجش مییزان اثیر
بخشی اجرای طرح هادی روستای مورد مطالعه انتخاب گرديدهاند.

طرح مسأله
وجود نابرابری های فضايی میان عرصه های شهری و روستايی متأثر از روندهای دگرگون ساز دهه های اخیر ضرورت جستوجوی راههای
خروج از مسأله و تعديل نابرابری را به طور جدی مطرح ساخته است .تضاد میان جنبه های کیفی زندگی در شهرها و روسیتاها و جیا بیه
جايی مکانی و مهاجرت گروه های روستايی به سوی شهرها به امید برخورداری از امکانات متنوعتر و تسهیالت مناسبتر زيستی ،نه تنها در
حوزه های روستايی ،که در حوزه های شهری نیز باعث مسائل و معضالتی در ابعاد گوناگون شده است (سعیدی.)11 1600 ،پس از پیروزی
انقالب اسالمی نهادهايی از قبیل 1بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،جهاد سازندگی ،مراکز خدمات روستايی و عشیايری و  ...در جهیت توسیعه
روستايی ايجاد شدند که هد از شکل گی ری اين نهادها تقلیل نابرابری های اجتماعی – اقتصادی ،محرومیت زدايی از مناطق روستايی و
 ...بود .اقدامات عمرانی در اين دوره بیشتر مبتنی بر الگوی پاسخ به نیازهای اساسی ،با هد برقراری عدالت اجتمیاعی و توزيیع مجیدد و
امکانات شکل گرفت (بنیاد مسکن .)121 1600 ،بر اين اساس ،از اوايل دهه  ، 1614ارائه خدمات عمومی بیه منیاطق روسیتايی و توسیعه
تدريجی برخی فعالیتهای صینعتی و اقتصیادی گسیترش يافیت .بیه طیوری کیه ،متیأثر از ايین اقیدامات نابسیامانی در گسیتره فضیايی
سکونتگاههای روستايی عینیت يافت .لزو دخالت در نظا فضايی اين عرصهها (بويژه سازمان فضايیشان) نظا برنامه ريزی کشور را بر آن
داشت تا برای انتظا جمعیت و فعالیت تهیه طرح های ساماندهی فضايی در مقیاس پهنه ای و تهیه و اجرای طیرح هیادی را در مقییاس
نقطه ای مورد توجه قرار دهد .از اين رو ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی با هد ايجاد زمینه توسعه و عمران روسیتاها بیا توجیه بیه شیراي
فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی ،تأمین عادالنه امکانات از طريق ايجاد تسهیالت اجتماعی ،تولیدی و رفاهی ،هدايت وضعیت فیزيکی روسیتا
و ايجاد تسهیالت الز جهت بهبود مسکن روستايیان و خدمات محی زيستی و عمومی در عرصه های روستايی تهیه و اجرای طرح هادی
را در چارچوب برنامه های توسعه از سال  1610آغاز نمود .به طوری که تا آبان ماه  1614برای  41641روستا طرح تهییه و در 16122
روستا طرح اجرا گرديده است .اين اقدا در روستاهای کشور متأثر از رويکرد حاکم بر تهیه شیان از اثربخشیی متفیاوتی در ابعیاد مختلی
بويژه ،محیطی (کالبدی  -زيست محیطی) برخوردار بوده است .روستای چیاهوک از توابیع شهرسیتان مهرسیتان يکیی از سیکونتگاههیای
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روستايی کشور است که متأثر از اين اقدا با تغییرات و تحوالتی رو به رو شده است .اين روستا در سال  1614دارای  120نفر جمعییت و
 412خانوار بوده است .طرح هادی اين روستا در سال  1622تهیه و اجرای آن در سال ( )1604-1604به پايیان رسییده اسیت .در سیال
 1601نیز طرح بازنگری آن با افق ده ساله مجدداً تهیه شده و تا سال  1612در حال اجرا میباشد .پس از گذشته نزديیک بیه دو دهیه از
شروع اين اقدا روستا در ابعاد مختل بويژه بعد محیطی با تحوالتی رو به رو شده است .در اين ارتباط ،اين مقاله تیالش دارد تیا از مییان
اثرات اجرای طرح هادی روستايی ،ابعاد اثرات کالبدی و زيست محیطی آن را در حد امکان در روستای مورد مطالعیه میورد ارزيیابی قیرار
دهد و به سؤاالت زير پاسخ دهد1
 -1اجرای طرح هادی بر مؤلفه های کالبدی روستای چاهوک چه اثراتی داشته است؟
 -4اجرای طرح هادی بر مؤلفه های زيست محیطی روستای چاهوک چه اثراتی داشته است ؟

روش تحقیق
هد اصلی مطالعه حاضر" ارزيابی محیطی اجرای طرح هادی در روستای چیاهوک" میی باشید .بنیابراين سیاکنان دائمیی( 412خیانوار)
روستای چاه وک به عنوان جامعه آماری تحقیق حاضر انتخاب گرديد .در اين بررسی از روش نمونه گییری تصیادفی سیاده اسیتفاده شیده
است .فرمول کوکران به عنوان روش مناسب جهت برآورد حجم نمونه روستای چاهوک مورد استفاده قرار گرفیت .بیه طیوری کیه ضیريب
اطمینان  19مبنای محاسبات نگارنده گان قرار گرفت .بدين ترتیب تعداد  24خانوار به عنوان حجیم نمونیه بیرآورد گرديید .همچنیین در
پژوهش حاضر ،جمع آوری اطالعات به روش اسنادی و میدانی انجا گرفته است .در روش اسنادی با مراجعه به سازمان ها و ارگیان هیای
مربوطه از قبیل 1بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،دهیاری ها و کتابخانه ها ...اطالعات مورد نیاز جمیع آوری شیده و در روش مییدانی بنیا بیه
ماهیت موضوع از فنون مختلفی مثل 1پرسشنامه ،مصاحبه با افراد محلی و مشاهده استفاده گرديد .جهت تعیین روايی پرسشینامه از پانیل
متخصصان و به منظور برآورد پايايی آن از آزمون ضريب آلفای کرونباخ استفاده گرديد .ضريب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هر يک از
قسمتهای پرسشنامه(کالبدی -زيست محیطی) باالتر از  4/2را نشان می دهد .بنابراين ،پرسشنامه از پايايی خیوبی بیرای انجیا تحقییق
برخوردار بود .بهمنظور تحلیل دادهها جهت آمار توصیفی از نر افزار  SPSSاستفاده شد .بدين منظور در بخش آمیار توصییفی از فراوانیی،
درصد ،میانگین استفاده شد .در اين تحقیق برای دسته بندی ،پردازش و اخذ نتیجه از اطالعات گردآوری شده ،از روشهای ارزيابی چنید
معیاره که مدل فرايند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPيکی از مهمترين آنهاست؛ استفاده شده است.

محدوده مورد مطالعه
محدوده مورد مطالعه روستای چاهوک واقع در دهستان بیرک از توابع شهرستان مهرستان میباشید . .ايین روسیتا در سیال  1614دارای
 120نفر جمعیت و  412خانوار بوده است .موقعیت جغرافیايی روستای چاهوک ʹ  11 ˚41طول جغرافیايی و ʹ 42 ˚12عرض جغرافیايی
میباشد (شکل شماره  .)1اين روستا از سال  1622دارای طرح هادی بوده است.
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منبع 1مرکز آمار ايران1614 ،

پیشینه تحقیق
بنابر موضوع و هد تحقیق به دنبال منابع و پژوهش هايی بوديم که بتواند ما را در پرورش مساله تحقیق و تبیین آن کمک نمايد .به اين
منظور پژوهش هايی که طی سال های اخیر در اين زمینه توسی پژوهشیگران صیورت گرفتیه ،بییان شیده اسیت .عنابسیتانی و اکبیری
()1611درمورد طرح هادی روستايی معتقد است که اين طرح ها بر ساختارهای چهارگانه کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی و زيست محیطیی
توجه دارند .از ديدگاه عنابستانی طرح هادی امید به زندگی در روستا را برای اهالی آن به وجود آورده است اما پیامدهای زيست محیطی
آن ازجمله انواع آلودگی های موجود در روستا را نبايد ناديده انگاشت..ترکاشوند ( )4440در ارزيابی آثار اجرای طرح های هادی بر محی
زيست روستاهای ايران ،بر اساس مطالعه ی  19روستای نمونه در سطح کشور معتقدند که در فرايند اجرای طیرح هیای هیادی ،میواردی
مانند نبود يا نقص مطالعات محیطی به هنگا تهیه ی طرح ها و همچنین پیش بینی نکردن آثار اجرای پیروهه هیای ده گانیه بیر محیی
طبیعی ومحی زيست روستاها ،به هنگا تهیه و سپس اجرای طرح ها مشاهده می شود .بهروز محمدی يگانه و همکاران ()1611در مقاله
تبیین اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی در نواحی روستايی ( مطالعه موردی  1دهستان کرانی -شهرستان بیجار ) بیه ايین
نتیجه رسیده اند که در مجموع ،اجرای طرح هادی تأثیرات مثبت و معناداری را بر ابعیاد کالبیدی داشیته اسیت ولیی در ابعیاد محیطیی،
اجتماعی و اقتصادی موفقیت چندانی حاصل نشده است .فرهنگ مظفر و همکاران ( )1602در مقاله ارزيابی اثرات اجرای طرح های هادی
بر محی زيست روستاهای ايران به اين نتیجه رسیده اند که رهنمودهايی برای بازخورد طر ح ها و اصالح رويکرد آنها نسبت به مداخلیه
در محی طبیعی و محی زيست روستاها ،ارائه شده است .مهم ترين آنها ،عبارت است از ،اصالح شرح خدمات تهیه طرح ها و سوق دادن
آنها به سمت اولويت بخشی به مطالعات محیطی و همچنین ،رويکرد بو محور در تهیه و اجرای طرح ها .مهیدی پورطیاهری و همکیاران
()1611در مقاله ارزيابی عملکرد طرح های هادی روستايی در توسعه کالبدی سکونتگاه های روستايی(مطالعه ی موردی 1روستاهای نبوت
و خوران شهرستان ايوانغرب) به اين نتیجه رسیدند که اجرای طرح هادی روستايی در دو روستا در رسیدن بیه اهیدا کالبید ی ماننید
بهبود کیفیت معابر و جدول ها ،کانال های کشاورزی ،بهبود وضعیت مسکن و ساخت وسیازها ،موفیق بیوده ولیی طیرح هیادی روسیتايی
نتوانسته است تغییر مثبتی در بهبود وضعیت خدمات روستايی نسبت به دوره قبل ايجاد کند .علی شماعی و همکاران ( )1616در مقالیه
ارزيابی اثرات اجرای طرح هادی بر سکونتگاه های روستايی (مطالعة موردی شهرستان نیشابور) نشان دادند پس از اجرای طرح ،درزمینیة
کالبدی ،شاخص معابر بهبود يافته است و شاخص محی زيست روستا شامل آرامستان ،دفع زباله ،فاضالب ،فضای سبز و جمیع آوری آب
های سطحی موردتوجه قرار نگرفته است .در بعد اجتماعی ،شاخص میزان مهاجر  ،مشارکت و رضايتمندی و در بعید اقتصیادی ،شیاخص
های سرمايه گذاری و اشتغال در وضعیت مطلوبی قرار دارند.علی اکبر عنابستانی()1616در مقاله ارزيابی اثرات کالبدی اجیرای طرحهیای
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هادی روستايی ( مطالعه موردی 1روستاهای غرب خراسان رضوی)به اين نتیجه رسیده است که اجرای طرحها باعث امیدواری روسیتايیان
به سکونت در روستا و به لحاظ خدمات رسانی موفق بوده درحالی که به لحاظ زيست محیطی و جلیب مشیارکت میرد چنیدان تیوفیقی
حاصل ننموده اند و به دلیل مشکالت موجود در فرايند تهیه و اجرای طرحها ،مرد و مسؤالن خواستار بیازنگری در ايین فراينید هسیتند.
حاجی نژاد وهمکاران ()1614در مقاله میزان موفقیت طرح های هادی روسیتايی از ديید گیاه روسیتايیان و مسیووالن (مطالعیه میوردی
شهرستان دشتخوار به اين نتايج دست يافته اند که نوع ادراک محیطی مرد و مسووالن مهمترين عامل وجود اختال نظیر بیین میرد و
مسووالن در اثر بخشی طرح هادی است

يافته هاي تحقیق
تحلیل وضعیت معیارها و زير معیارها در روستاي چاهوک
طرح هادی روستايی  ،با در پیش گرفتن رويکردی مبتنی بر محوريت تحوالت کالبدی در توسعهی روستاها به اجرای پروهه های اجرايیی
دهگانه ای پرداخته که همگی در پی دگرگون ساختن کالبد روستاها ،و به تبع آن ،توسعه روستايی بودند.گرچیه تمیامی ايین پیروهههیا،
برجنبه های کالبدی استوارشدهاند .اما تحول کالبدی سکونتگاه های روستايی به نوبهی خود میتوانید موجیب دگرگیونیهیای فضیايی و
اجتماعی  -اقتصادی محی های (محی زيست ) روستايی شود .به دنبال اين تحوالت ،در پژوهش حاضر نیز رويکرد اصلی بر بررسی روی
پارامترهای کالبدی -زيست محیطی و به تبع آن زير معیارهای اين معیارها میباشد
جدول شماره ( 1) 1معیارها و زير معیارهای تحلیل طرح هادی در روستای چاهوک

معیارهای تحلیل

زير معیارهای تحلیل طرح هادی در روستای چاهوک
 -عبور و مرور وسايل نقلیه

کالبدی

 بهبود وضعیت ساخت و ساز ايجاد فضاهای عمومی بهبود پیاده روها -دفع فاضالبهای خانگی

زيست محیطی

 جمع آوری زباله های خانگی جمع آوری آبهای سطحی جمع آوری فضوالت حیوانی تأمین آب آشامیدنی سالممأخذ 1نگارنده 1619

زير معیارهاي کالبدي
عبور و مرور وسايل نقلیه  :اگر بخشهای مختل روستا را يک مجموعه به هم پیوسته و دارای رواب متقابیل بیدانیم .در ايین صیورت
ضرورت وجود شبکه ارتباطی ،امری بديهی و غیر قابل آشکار خواهد بود و هد اصلی از احداث شبکه راه روسیتايی ،حیداکثر اسیتفاده از
ا ستعدادهای طبیعی و انسانی مناطق روستايی ،افزايش تولیدات و ارتقای سطح زندگی و رفاه روسیتايیان خواهید بیود (ابوالحسینی1610،
 .)491همانطور که در (نمودار شماره  ) 1نشان داده شده است 1/2 ،درصد بیان کردهاند که طرح هادی تأثیر کمی را بر عبور و مرور وسايل
نقلیه دارا میباشد و  64/9ابراز نمودهاند که طرح هادی تأثیرات زيادی بوده است(شکل شماره .)4
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نمودار شماره ( 1)1وضعیت عبور و مرور وسايل نقلیه

منبع 1نگارندگان1619 ،

رونق و بهبود وضعیت ساخت و سازها :بهبود ساخت و سازها و نوسازی مساکن روستايی از مهمترين تحوالتی است کیه
متأثر از طرح هادی در روستاهای کشور رخ میدهد .پس از اجرای طرح هادی وضعیت ساخت و سیازها در محیدوده
مورد مطالعه بهبو د قابل توجهی داشته است به صورتی که بافت قديم روستا نیز دست خوش دگرگونی شده اسیت و
مساکنی با استفاده از مصالح و سبک جديد با تقلید از مساکن شهری سیاخته شیده اسیت .همیان طیور کیه (نمیودار
شماره )4نشان میدهد 21/4 ،درصد بیان نمودهاند که طرح هادی تاثیر قابل توجهی در رونق سیاخت و سیاز داشیته
است.
نمودار شماره ( 1)4بهبود وضعیت ساخت و ساز

منبع 1نگارندگان1619 ،
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ايجاد فضاهاي عمومي مانند :مسجد ،سالن ورزشي و  :...در زمینه ايجاد فضاهای عمیومی نییز اجیرای طیرح هیادی دارای تیأثیرات
موثری بوده است .به صورتی که در روستای مورد مطالعه فضاهای عمومی از قبیل 1مسجد ،سالن ورزشی ،کتابخانه عمومی پیس از اجیرای
طرح هادی ساخته شده است و مورد استفاده قرار میگیرند .بنابر نظر پاسخگويان نیز  90/4درصد بیان نمودهاند ،طرح هادی موجب ايجاد
فضاهای عمومی در روستا گشته است.

نمودار شماره ( 1)6وضعیت ايجاد فضاهای عمو

منبع 1نگارندگان1619 ،

بهبود پیاده روها :طرح هادی در زمینه بهبود پیاده روها در منطقه مورد مطالعه تأثیر قابل توجهی در بیر نداشیته اسیت و بیا توجیه بیه
نمودار بیشتر پاسخ دهندگان بهبود پیاده روها را خیلی ضعی کر کرده اند .مشاهدات صورت گرفته در داخل روستا نیز بیانگر اين موضوع
است و اگر فعالیتی هم صورت گرفته است فق در مناطق خاصی از روستا بوده است .با توجه به (نمودار شماره )2نییز  91/2درصید ابیراز
نمودهاند که طرح هادی تأثیری در زمینه بهبود پیاده روها نداشته است.

نمودار شماره ( 1)2وضعیت بهبود پیاده روها

منبع 1نگارندگان1619 ،
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زير معیارهاي زيست محیطي
امروزه توجه به محی زيست در تمامی بخشهای کشور باالخص محی های روستايی اهمیت يافته است ،تا هر چه بهتر و بیشتر بتوان در
عین بهره ب رداری مناسب از محی  ،از آن حفاظت شود .لذا مناطق روستايی به واسطه نزديکی بیشتر به طبیعت و اثرات مستقیمی که بر
طبیعت میگذارند و تأثیراتی گه از طبیعت میپذيرند ،از اهمیت بسزايی برخوردار هستند .مشکالتی چون ،نبود مراکز دفن زباله ،عد
احداث تأسیسات فاضالب به همراه مشکالتی ناشی از کمبود آب و آلودگی منابع آّب ،تغییر کاربری اراضی ،تخريب مناطق حفاظت شده بر
شمرد(عزمی و همکاران.)1411 1601،
دفع فاضالبهاي خانگي
اجرای طرح هادی تأثیر قابل توجهی در زمینه دفع فاضالبهای خانگی نداشته است .همان طور که در (نمودار شماره  )9مشخص است
 20/1درصد از پاسخگويان بیان نمودهاند که طرح هادی در زمینه دفع فاضالبهای خانگی فعالیت قابل توجهی را انجا نداده است.

نمودار شماره ( 1)9وضعیت دفع فاضالبهای خانگی

منبع 1نگارندگان1619 ،

جمع آوري زباله هاي خانگي :يکی از خدماتی که به روستاهای دارای طرح هادی ارائه میشود .جمع آوری زبالهها از منازل میباشد .با
اجرای طرح هادی جمع آوری زباله های خانگی در منطقه مورد مطالعه بصورت بسیار ضعی و مختصر صورت میگیرد (نمودار شماره )1؛
بنابر نظر پاسخ گويان نیز  64/1درصد از بیان نموده اند که پس از اجرای طرح هادی جمع آوری زباله های به صورت روزانه صورت نمیی-
گیرد.
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نمودار شماره ( 1)1وضعیت جمع آوری زباله های خانگی

منبع 1نگارندگان1619 ،

جمع آوري فضوالت حیواني :با اجرا ی طرح هادی فضوالت حیوانی از سطح روستا جمع آوری شده و توس اهالی روسیتا بیه بییرون از
روستا انتقال داده میشود .اين امر نیز در کاهش بیماریهای محیطی و زيبا سازی محی زيست روستايی تأثیر به سزايی را دارا میباشید.
يافته های حاصله نیز بیانگر اين است که  21/9درصد از پاسخ گويان ابراز داشتهاند که فضوالت حیوانی از داخل روستا پس از اجرای طرح
جمع آوری نمی شود.
نمودار شماره ( 1)2وضعیت جمع آوری فضوالت حیوانی

منبع 1نگارندگان1619 ،

جمع آوري آبهاي سطحي :تأثیر اجرای طرح هادی در زمینه جمع آوری آبهای سطحی چندان قابل توجه نبوده است .به صورتی که
اين امر موجب به وجود آمدن مشکالت زيادی برای روستايیان شده است .به خصوص در فصول سرد سال که آبهیای سیطحی بیشیتری
جريان دارد .حتی در برخی موارد آب گرفتگی معابر موجب تخريب مساکن در بافت قديمی شده است 61/9 .درصد از پاسخ گويان بییان
نمودهاند که طرح هادی فعالیت ضعیفی در اين زمینه داشته است.

121

جغرافیا ،عمران ،شهر سازی ،معماری  ،شماره  ،42جلد  ،1خرداد  ، 1931ص 119-143
ISSN: 1394-0043
http://www.jogca.ir

پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران
پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران
پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران

www.ISEAS.ir
www.Listjournal.ir
www.ConferenceList.ir

نمودار شماره ( 1)0وضعیت جمع آوری آبهای سطحی

منبع 1نگارندگان1619 ،

تهیه آب آشامیدني سالم  :دسترسی به آب آشامیدنی سالم يکی از نیازهای حییاتی انسیان اسیت .مصیار آب در منیاطق روسیتای را
میتوان در  6بخش ،آ ب بهداشتی برای مصر خانگی ،آب بهداشتی برای مصر دا و طیور و آب جهت آبییاری میورد بررسیی قیرار داد
(ابوالحسنی .) 621 1610 ،يکی از اقدامات اساسی که توس طرح هادی روستايی در سطح کشور صورت مییگییرد تیأمین آب آشیامیدنی
سالم می باشد .در روستای مورد مطالعه نیز طرح هادی در زمینه تأمین آب آشامیدنی سالم تأثیر قابل توجهی داشته است ،به صورتی کیه
 10/1از پاسخ گويان بیان نمودهاند که در طرح هادی در اين زمینه دارای تأثیرات زيادی بوده است.
نمودار شماره ( 1)1وضعیت تهیه آب اشامیدنی

منبع 1نگارندگان1619 ،

چهارچوب مفهومي فرايند تحلیل سلسله مراتبي:
روش های ارزيابی متعددی در برنامه ريزی شهری و منطقه ای مورد استفاده قرار گرفتهاند .فالودی و ووگد روشهای ارزيابی را در  6گروه
روشهای ارزيابی پولی ،روشهای ارزيابی مروری و روشهای ارزيابی چند معیاره طبقه بندی کردهاند 1ال  -روشهای ارزيابی پولی 1که در
آن ها چهارچوب ارزيابی بر پايه مقادير پولی صورت میپذيرد ،مثل روش تحلیل تأثیر هزينه ،روش هزينه – فائیده و روش تحلییل آسیتانه
ای .ب -روش های ارزيابی مروری 1که نه تنها پیامدهای مالی و پولی بلکه اثرات و پیامدهای غیر پولی گزينهها نیز مورد تحلیل قیرار میی-
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گیرند ،مثل 1جدول موازنه برنامه ريزی و تحلیل تأثیر جامعه .ج -روش ارزيابی چند معیاری 1که در آن امکان تحلیل و ارائه کلیه اطالعیات
موجود در مورد گزينه ها بر اساس معیارهای متفاوت و چند بعدی وجود دارد .اين روش های ارزيابی ممکن است کامالً کمی باشند يا کیالً
کیفی باشند و يا ترکیبی از اطالعات کمی و کیفی (زبر دست .)6-41 1600،روشهای ارزيابی چند معیاری از دهیه  1104بیه ايین طیر
ابداع و مورد توجه قرار گرفتهاند .از بین روشهای ارزيابی چند معیاری متعددی که در سالهای اخیر در زمینههای گوناگون مورد استفاده
قرار گرفتهاند از جمله" 1تحلیل تصمیم" "تووری مطلوبیت چند مشخصه" "تصمیم گیری چند معیاره" "تووری قضاوت اجتماعی" اسیت
(زبر دست .)111 1600 ،فرايند تحلیل سلسله مراتبی يکی از جامعترين سیستم هیای طراحیی شیده بیرای تصیمیم گییری بیا معیارهیای
چندگانه است (قدسی پور .)91 1602 ،زيرا اين فرا يند دارای امتیازاتی از قبیل سادگی ،انعطا پذيری ،نگرش سیستمی و تحلیل جیز بیه
جز به طور همزمان ،همبستگی و وابستگی ،ساختار سلسله مراتبی ،اندازه گیری ،سازگاری ،تعادل ،قضاوت و توافیق گروهیی و...مییباشید
(قدسی پور.)1-21 1602،
مراحل فرايند تحلیل سلسله مراتبي
ساخت سلسله مراتبي
اولین قد در فرايند تحلیل سلسله مراتبی ،ايجاد يک نمايش گرافیکی (ساختار سلسله مراتبی) از مسأله مییباشید .کیه در آنهیا هید ،
معیارها و گزينهها نشان داده میشوند (قدسی پور .) 141 1602،تبديل موضوع يا مسوله میورد بررسیی بیه يیک سیاختار سلسیله مراتبیی
مهمترين قسمت فرايند تحلیل سلسله مراتبی محسوب میشود (زبر دست .)1600141،بدين منظور ساختار سلسله مراتبی مسأله تحقییق
در شکل شماره ( )1نشان داده شده است .انتخاب معیارها وزير معیارها در اين تحقیق با توجه به بررسیهای مییدانی و نظیر کارشناسیان
بوده است.
شکل شماره -1ساختار سلسله مراتبی مساله
ارزیابی اثرات کالبدي -زیست محیظی اجراي هادي در
روستایی چاهوک

زیست محیطی

کالبدي

دفع

جمع آوري

جمع

تامین آب

عبور و مرور

بهبود وضعیت

ایجاد

بهبود

فاضالب

زباله هاي

آوري

آشامیدنی

وسایل نقلیه

ساخت وساز

فضاهاي

پیاده روها

خانگی

خانگی

آب هاي

سالم

عمومی

سطحی

تعیین ضريب اهمیت معیارها و زير معیارها
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برای تعیین ضريب اهمیت (وزن) معیارها ،دو به دو آنها را با هم مقايسه می کنیم .که اين مقايسه بر اساس مقیاس  1کمیتیی سیاعتی و
به روش قضاوت گروهی صورت میگیرد (بنیاد مسکن .)141 1602،وزنهای حاصله که به وسییله نیر افیزار  Expert choiceمحاسیبه
شده در شکل( )2،6،4نشان داده شدهاند.
شکل  -4ضريب اهمیت معیارهای کالبدی – زيست محیطی

شکل  -6ضريب اهمیت زير معیارهای کالبدی

شکل  -2ضريب اهمیت زير معیارهای زيست محیطی
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مقیاس اندازه گیري معیارها ،زير معیارهاي و معیارهاي فرعيتر
در اين مرحله با توجه به ضرايب اهمیت معیارها و زير معیارها که در مرحله قبلی محاسبه شده بود و با استفاده از نظرات کارشناسی برای
ارزشیابی و اندازه گیری معیارها ،زير معیارها و زير معیارهای فرعیتر الگوی سلسله مراتبی پیشنهادی ،از مقیاس دو قطبی فاصله ای،
بشرح زير استفاده گرديد1
بسیار مطلوب
14

1

مطلوب

متوس

نامطلوب

2

9

6

بسیار نامطلوب
1

4

در اين بردار صفر حداقل ارزش ممکن و ده مشخص کننده حداکثر ارزش ممکن از معیار يا شاخص مورد نظر است .در اين مقیاس اندازه
گیری نقطه وس ( )9نقطه شکست مقیاس بین مطلوبیت و نا مطلوبیت است .ضمناً از مقادير  1 ،2 ،4و  0میتوان در هنگامی که حالتهای
میانه وجود دارد ،استفاده کرد .عملیات جمع و ضرب با مقیاس دوقیطیبی فیاصیله ای ،به شرط رعايت سازگاری در تعیین مقادير عددی اين
مقیاس برای شاخصهای متفاوت مجاز است (زبردست .)1604،همان طور که در بخشهای قبلی اشاره شد ،تبديل موضوع مورد بررسی به

يک ساختار سلسله مراتبی اين امکان را فراهم میسازد که با تجزيه عناصر تشکیل دهنده اين ساختار به ارزيابی اجزا و عناصر آن و نیز کل
ساختار مورد نظر پرداخت .مروری بر الگوی سلسله مراتبی پیشنهادی نشان میدهد که برای تعیین امتیاز هر بخش از اين ساختار و نیز به
دست آوردن امتیاز نهايی کل ساختار ،امتیاز هر يک از معیارها ،زير معیارها و معیارهای فرعیتر برای طرح با بهکارگیری مقیاس دوقطبی
فاصله ای ،محاسبه شود .بنابراين امتیاز هر بخش و امتیاز کلی طرح از هر کدا از معیارها به شکل زير قابل محاسبه است1
 1Wiوزن معیار  iدر ساختار سلسله مراتبی
 1Siامتیاز طرح از معیار  iکه بر اساس مقیاس دوقطبی فاصلهای محاسبه شده است.
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شکل شماره  12وزن و امتیاز هر کدا از معیارهای ارزيابی محیطی اجرای طرحهای هادی روستايی را خالصه کرده است1

هدف ارزيابی

مورد :روستای چاهوک(شهرستان مهرستان)

روستايی

ا ارزيابی (کالبدی-زيست محیطی) اجرای طرح هادی در سکونتگاههای

معیار های

ضريب

متوسط امتیاز

ارزيابی

اهمیت

روستا از هر معیار

0/399

3*0/399=4/234

0/114

7*0/114=0/397

کالبدی

زيست محیطی

ضريب

متوسط امتیاز روستا

اهمیت

از هر زير معیار

 -عبور و مرور وسايل نقلیه

0/510

4*0/510= 9/74

 -بهبود وضعیت ساخت و ساز

0/340

4*0/340=4/93

 -ايجاد فضاهای عمومی

0/086

3*0/086=0/133

 -بهبود پیاده روها

0/064

4*0/064=0/143

دفع فاضالبهای خانگی -

0/272

9*0/272=0/311

 -جمع آوری زباله های خانگی

0/128

2*0/128=0/714

 -جمع آوری آبهای سطحی

0/.86

2*0/.86=0/922

 -جمع آوری فضوالت حیوانی

0/.36

9*0/.36=0/103

 -تأمین آب آشامیدنی سالم

0/478

4*0/478=9/921

زير معیارهای ارزيابی

شکل  -9رتبه بندی محاسبات کمی در مقیاس دو قطبی فاصله

بحث و نتیجه گیري
در چارچوب پاراديم فضايی ،روستا به عنوان يک نظا مکانی -فضايی قلمداد می گردد .اين نظیا  ،نیه تنهیا از بعید مکیانی بلکیه از جنبیه
ساختاری و کارکردی دارای ويژگی هايی است .تغییر و تحول اين نظا متأثر از محی درونی و يا بیرونی (بر روی سیاختارها و کارکردهیا)
است .اگر اين تحوالت در نظا  ،متناسب با الزامات ساختاری و يا کارکردی روستا نباشد نه تنهیا زمینیه هیای تحیولی روسیتاها را فیراهم
نمیسازد بلکه زمینه انهدا و نابودی آنرا نیز فراهم میسازد.
بررسی وضعیت معیارها در مقیاس دو قطبی فاصلهای نشان میدهد که معیار کالبدی وضعیت بهتری نسبت به معیار زيست محیطیی کیه
به تازگی مورد توجه اين طرح ها قرار گرفته است ،دارد .بررسی وضعیت کنونی معیارها و زير معیارها در روستای مورد مطالعه نشیان میی-
دهد که معیار کالبدی بیشتر در زمینه افزايش ساخت و سازها و ايجاد فضاهای عمومی نقش مؤثری داشته است و در ساير زمینهها تیأثیر
کمتری داشته است .همچنین معیار زيست محیطی نیز تنها در زمینه تأمین آب آشامیدنی سالم و جمع آوری زباله های جامد روستا تأثیر
قابل توجهی را داشته است و در ساير پارامترها تأثیر ضعی تری را داشته است .بررسی يافته های مقاله نشان میدهید اثرگیذاری ضیعی
اجرای طرح هادی بعنوان عامل تحولی محی بیرونی بر نظا روستای مورد مطالعه جدا از رويکرد حاکم بر ساختار شیرح خیدمات طیرح،
روش شناسی مطالعه ،عد انطباق ساختارهای پیشنهادی با کارکرد روستا مورد بررسی است .روستايیان به عنوان کنشگران اصلی روسیتا
دارای نیازهای هستند که متناسب با ادراکشان از فضا تعري میگردد .به عبارت ديگر فعالیتها (به مفهو عا ) و رواب حاصل از آنها کیه
کارکردهای جامعه روستايی را شکل می دهد متناسب با نیازهای روستايیان است و آنها متناسب با اين کارکردها ساختارهای مورد نیاز را
شکل می دهند .طرح هادی روستای چاهوک بدون درک اين اصل و متناسب با تعري خودش از کارکردهای روستا بر اساس کارکردهیای
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شهری اقدا به تعري ساختارهايی نموده است که با نیازهای روستايیان انطباق ندارد .و اين مسأله سبب گرديده تا ايین اقیدا اثربخشیی
مؤثرتری برای روستا و ر وستايیان نداشته باشد.البته در اينجا در ارتباط با اثربخشی طرح بايستی ضع ساختاری مديريت اجرای آنرا نییز
مورد توجه قرار داد.

منابع و مأخذ

 ابراهیمی محمد صادق،امینی امیر مظفر ،میکايیل سید حنی بررسی وضعیت خدمات زيربنايی و روبنايی طرح هادی
روستايی  .مجله علمی پژوهشی چشم انداز جغرافیايی در مطالعات انسانی شماره  41صص 149-111



آمار تیمور و رضا صمیمی شارمی( ،)1600ارزشیابی اثرات کالبدی اجرای طرح هادی روستايی مطالعه
موردی1شهرستان رشت -بخش خما  ،فصلنامه مسکن و محی روستا ،شماره



ابوالحسنی مهران ( ،)1610راه روستايی و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی و اجتماعی ،مجله جهاد ،سال يازدهم شماره
162



باقالنی کبری( ،)1601ارزيابی اجرای طرح های هادی روستايی در شهرستان ايال مطالعه موردی 1روستاهای
فاطمیه و هفت چشمه ،پايان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دانشکده جغرافیا ،استاد راهنما 1سید حسن
مطیعی لنگرودی.



پژوهشکده سوانح طبیعی ( ،)1600ارزشیابی اثرات اجرای طرحهای هادی ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،تهران



پورطاهری مهدی ،عبدالرضا رکن الدين افتخاری،عباسی محسن ( )1611ارزيابی عملکرد طرح های هادی روستايی
در توسعه کالبدی سکونتگاه های روستايی (مطالعه ی موردی 1روستاهای نبوت و خوران شهرستان ايوانغرب)
جغرافیا و پايداری محی  ،شماره  ،9زمستان  -1611صص61-49 .



حاجی نژاد علی ،پايدار ابو ر ،خديجه صادقی ()1616میزان موفقیت طرح های هادی روستايی از ديدگاه مرد و
مسووالن (مورد1شهرستاندشتخوار )،جغرافیا (فصلنامه علمی –پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیا ايران )،دوره
جديد ،سال دوازدهم ،شماره ،26زمستان 16



رکن الدين افتخاری عبدالرضا و هديه وجدانی طهرانی ( ،)1620کاربرد روش  AHPدر ارزيابی برنامه های بخش
بازرگانی مورد 1برنامه های ادارات کل بازرگانی استانها در سال  ،1620فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی






رضايی روح اله و ( )1616تحلیل اثرات اجرای طرح هادی روستايی با استفاده از مدل معادالت ساختاری) مطالعه
موردی :شهرستان زنجان( .فصلنامه علمی پژوهشی فضای جغرافیايی( دانشگاه آزاد اهر)دوره12شماره 21
صص121-191
زبردست اسفنديار ( ،)1600روشهای ارزيابی در شهرسازی ،دانشکده هنرهای زيبا ،دانشگاه تهران.
زبردست اسفنديار (،)1604گزارش مطالعات مرحله دو ارزيابی طرحهای ساماندهی سکونتگاههای روستايی ،بنیاد
مسکن انقالب اسالمی ،تهران.



زبردست اسفنديار ( ،)1621روشهای برنامه ريزی منطقه ای  ،4دانشکده هنرهای زيبا ،دانشگاه تهران.



سعیدی عباس ( ،)1600سطح بندی روستاهای کشور ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،تهران



سعیدی عباس ( ،)1606نگاهی به فراز و فرود طرحهای هادی روستايی ،نشريه آموزشی و اطالع رسانی دهیاری.سال
دو 1شماره 14
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غرب گیالن ،نشريه هنرهای زيبا ،شماره .44
عزمی آئیژ( ،)1601توسعه فیزيکی روستا و حفاظت از محی زيست ،فصلنامه مسکن و محی روستايی ،شماره
.164
عزيزپور فرهاد و ديگران( ،)1614تحلیل و ارزيابی اثرات اقتصادی اجرای طرح هادی در سکونتگاه های روستايی
کشور ،فصلنامه مسکن و محی روستا ،شماره 169
قدسی پور سید حسن ( ،)1621مباحثی در تصمیم گیری چند معیاره1فرايند تحلیل سلسله مراتبی ،دانشگاه صنعتی
امیر کبیر ،تهران.
محمدی يگانه بهروز ،عباس نباتی ،مهدی چراغی( )1611تبیین اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی در
نواحی روستايی ( مطالعه موردی  1دهستان کرانی -شهرستان بیجار )،مجله مسکن و محی روستا،شماره ،161پايیز
1611
موالئی هشجین ،نصراله ( ،)1601تحلیل پیرامون اهدا  ،ضرورت ها و فرايند تهیه و اجرای طرح های هادی
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