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  چكيده
سكونت را در با واقعيت و استانداردهاي زندگي انساني معاصر تفاوت بسيار دارد و اين شرايط زيست و كيفيت زندگي در محيط روستايي 

كالبدي روستا  _از اين رو طرح هادي روستايي با قدمتي بيش از سه دهه چشم انداز فضايي  روستايي با چالش مواجه كرده است محيط

را طراحي و بستري مناسب براي توزيع بهينه خدمات دولتي و عمومي فراهم و شرايط الزم را براي پايداري جمعيت روستا ايجاد مي 

روستاي  درفضايي ومحيطي كيفيت زندگي  –تحليل و ارزيابي اثرات اجراي طرح هادي  در ابعاد كالبدي  لي اين تحقيق هدف اصكند. 

كليه است. اين تحقيق از نظر هدف كاربردي نوع توصيفي و همبستگي است جامعه آماري اين پژوهش  ميداود وسطي شهرستان باغملك

پرسش  128صورت تصادفي در ميان باشد كه در اين تحقيق نمونه پژوهش بهباغملك ميساكنان روستاي ميداوود سطي در شهرستان 

روستاي ميداوود وسطي هاي تحقيق پرسشنامه محقق ساخت است. نتايج اين تحقيق نشان داده كه شونده توزيع شد. ابزار گردآوري داده

باشد يعني طرح هادي روستاي ميداوود رتباط معناداري مياز نظر بعد زيست محيطي روستا در زمينه بهبود كيفيت زندگي داراي ا

، از داراي وضعيت زيست محيطي خوبي مي باشد وسطي از بعد زيست محيطي توانسته بر بهبود كيفيت زندگي روستايي اثر بگذارد و

ن در روستاي ميداوود باعث وضعيت مسكباشد يعني طرح هادي در زمينه بهبود كيفيت زندگي داراي ارتباط معناداري مينظر وضعيت 

باشند، از نظر وضعيت حمل و نقل  در بهبود كيفيت زندگي ساكنين اين روستا شده است و روستاييان داراي وضعيت مسكن خوبي مي 

طرح هادري در زمينه وضعيت حمل و نقل توانسته است باعث بهبود باشد يعني زمينه بهبود كيفيت زندگي داراي ارتباط معناداري مي

و از نظر وضعيت كاربري اراضي  در زمينه بهبود كيفيت زندگي داراي ارتباط معناداري وضعيت كيفيت زندگي در روستاي ميداوود شده 

  طرح هادري در زمينه وضعيت كاربري اراضي باعث بهبود وضعيت كيفيت زندگي در روستاي ميداوود شده است.باشد يعني مي

  

  ، شهرستان باغملك.روستاي ميداوود وسطيفضايي، محيطي،  -طرح هادي، كالبدي كليد واژه ها:
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  بيان مسئله

 است ها سكونتگاه نيا دري كاركرد -يساختار مشكالت وجود كشور،يي روستا توسعه نهيزم در مشكالت نيتر مهم ازي كي

ي ها طرحي اجرا نه،يزم نيدرا زانير برنامهي ها حل راه ازي ك. ياستي طيمح مشكالت ازي ناش مشكالت نيا ازي برخ كه

 كه است طرح نيتري مورد و نيتري محل عنوان به طرح نيا.استيي روستاي هاد طرح جمله ازي كالبد وي اقتصاد توسعه

 بهبودي برا.  است آمده در اجرا به روستاي كالبد سطحي ارتقا هدف با و دارد؛ ارتباطيي روستا اجتماع و ها روستا با مايمستق

ي فرهنگ وي ادار ،يبهداشتي هاي كاربر نهيبهي ابي مكان دري بازنگر ن،يقوان نيتدو دري نگر باز ؛ييروستاي هاد طرح عملكرد

 بهي ضرور مسكن بعد در روستا ريفق اقشار بهي هاد طرح ژهيو توجه ويي روستا معابر شبكه تيوضع به شتريب چه هر توجه

  رسدي م نظر

 توسعه بهي ابيدستي براي اساس راهبرد ويي روستا مناطق عمران و توسعهي رسم وي قانون سند نيتر مهم ،ييروستاي هاد طرح

 است  طرح نيتري مورد و نيتري محل عنوان به طرح نيا). 141:1388،يعيطب  سوانح پزوهشكده( شودي م محسوبيي روستا

  ). 157:1383 ،يرضوان(  دارد ارتباطيي روستا اجتماع و ها روستا با مايمستق كه

توسعه به معناي ارتقاي سطح و كيفيت زندگي افراد و بهبود رفاه جامعه معطوف است و پايداري آن به استمرار اين امروزه 

). در توسعه روستايي نيز ، مفهوم توسعه، رابطه 72: 1387فرايند در طول نسل هاي بشر اشاره دارد(كالنتري و همكاران، 

 Herrmann& etاقتصادي ، كالبدي و زيست محيطي دارد -اي اجتماعيتنگاتنگي با فرآيند هاي ساختاري نظير فرآيند ه

al, 1999:95) , (    و توسعه پايدار سرزميني در گرو توسعه سكونتگاه هاي روستايي به عنوان زير نظام تشكيل دهنده نظام

دارد اين است كه اغلب  ).اما مهم ترين مشكلي كه در زمينه توسعه روستايي وجود1387:2سرزمين است( رضواني و همكاران،

كاركردي مواجه هستند. برخي از  -سكونتگاه هاي روستايي ايران در زمينه شاخص هاي توسعه با مسائل و مشكالت ساختاري

اين مشكالت ناشي از فقر و توسعه نيافتگي سكونتگاه هاي روستايي است و برخي نيز به مسائل و مشكالت محيطي بر مي 

ريزي در مناطق روستايي و توسعه كالبدي سكونتگاه هاي روستايي نيازمند توجه به رويكرد هاي  گردد. از اين رو برنامه

). در اين زمينه،فراهم ساختن امكانات و زير ساخت (Ramniceanu,2007:417ساختاري و فضايي در اين مناطق است

رنامه ريزي توسعه روستايي بشمار مي رود هاي مختلف و بهسازي و توسعه سكونتگاه هاي روستايي، يكي از مولفه هاي مهم ب

Liu,2007:564) د سازندگي و ااين طرح  توسط جه 1377برمي گردد و تا سال  1362). سابقه اجراي طرح هادي به سال

 روش با حاضر قيتحق). 1375:3سازمان بنياد مسكن انقالب اسالمي در سكونتگاه هاي روستايي اجرا مي شد(احمدي، 

 ي ها سكونتگاهي زندگ تيفيكيي فضا -يكالبد ابعاد بهبود دري هاد طرحي اجرا اثراتي ابيارز وي بررس بهي ليتحل -يفيتوص

  .پردازدي مي وسط داووديمي روستا دريي  روستا

  

  فرضيات تحقيق

با اجراي طرح هادي وضعيت كاربري اراضي توانسته است باعث بهبود كيفيت زندگي خانوارهاي روستاي ميداود  . 1

 .وسطي شود

ونقل توانسته است باعث بهبود كيفيت زندگي خانوارهاي روستاي ميداود وسطي با اجراي طرح هادي وضعيت حمل . 2

 .شود

 .با اجراي طرح هادي وضعيت مسكن توانسته است باعث بهبود كيفيت رندگي خانوارهاي روستاي ميداود وسطي شود . 3
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 داوديمي ستارو دري طيمحزيست  بعد در رايي روستا هايخانوادهي زندگ تيفيك بهبوديي روستا طرح هاديي اجرا . 4

  .است داشتهي پ دري وسط

  تحقيق پيشينه

 روستايي مطالعه هايسكونتگاه در زندگي كيفيت فضايي تحليل«)، در تحقيقي با عنوان 1393قديري معصوم و همكاران (

 بلوران دهستان روستايي هايسكونتگاه جمعيت ، به اين نتايج دست يافتند كه بين»لرستان استان بلوران، دهستان موردي:

 ازنظر هستند ربرخوردا بيشتري جمعيت از كه روستاهايي واقع در دارد. وجود رابطه معناداري هاآن زندگي كيفيت سطح و

 انجام براي بيشتري يتاولو از پرجمعيت روستاهاي كشور، ريزيبرنامه نظام در دارند باالتري قرار سطح در نيز زندگي كيفيت

 با كوچك اهايروست موارد اغلب در كه است حالي در اين و هستند برخوردار مختلف دريافت خدمات و عمراني هايفعاليت

  دولتي مواجه هستند. هايارگان مهريبي

 غربي: مورد مطالعه( ييروستا طرح هاديي اجراي كالبد اثراتي بررس عنوان باي پژوهش در) 1394( همكاران وي ميعظ

 مورد را طيشرا بهبود در طرح هادي نقش و روستاي كالبد مشكالت و مسائلي ليتحل _ي فيتوص روش از استفاده با) النيگ

  .دادند قراري بررس

 عيني زندگي كيفيت بر روستايي طرح هادي اجراي تأثير بررسي«)، در پژوهشي با عنوان 1395عنبستاني و همكاران (

 روستايي طرح هادي اجراي بين درصد 0,75و قوي با ضريب  دارمعني ارتباط دادن كهنشان » فريمان شهرستان روستاييان

تبيين  را وابسته متغير تغييرات درصد 57 روستايي طرح هادي ابعاد كه نحوي به وجود دارد، زندگي كيفيت عيني بعد و

 روستاييان زندگي كيفيت عيني بعد ارتقاء بر درصد 29ميزان  به روستا زيستمحيط متغير طرح هادي، ابعاد بين در و نمايدمي

 همبستگي مستقيم روستا، هشت در زندگي عيني كيفيت و طرح هادي اجراي بين فضايي رابطه توزيع در .است بوده تأثيرگذار

  .دارد وجود كاملي و

روستايي  جامعه منديرضايت ميزان اساس بر طرح هادي كالبدي اثرات تحليل«)، در پژوهش خود با عنوان 1396( يبهرام

ها رسيد كه اجراي طرح هادي به لحاظ كالبدي در راستاي بهبود ، به اين يافته»سنندج شهرستان نگل دهستان موردي مطالعه

وضعيت شبكه معابر، بهبود آلودگي ناشي از گردوغبار محلي، بهداشت روستا و وضعيت دفع زباله نسبتاً موفق عمل كرده اما 

سي به خدمات رو بنايي، خدمات ورزشي، تفريحي، نوسازي مسكن ناموفق عمل كرده است. براي ازنظر فضايي ضريب دستر

بهبود عملكرد طرح هادي بازنگري در تدوين طرح هادي، بازنگري در تدوين قوانين، هماهنگي و جلب مشاركت نهادهاي 

  رسد.مرتبط با روستا و تخصيص اعتبارات الزم براي اجراي طرح ضروري به نظر مي

ي تمنديرضاي بررس به» مسكن ازي تمنديرضا وي اجتماع تعامالت ارتباط« عنوان باي پژوهش در ،)2008( 1يآمستو و توسكانو

. پرداختند گانيهمسا نيبي اجتماعي همبستگ و مسكني هايژگيو خانوارها، و افراد اتيخصوص اساس بري مسكون طيمح از

 مطالعاتي كالبد هايشاخص ژهيوبهي زندگ تيفيك هايشاخص ارتقاء ويي روستا توسعه در طرح هاديي اجرا ريتأث نهيزم در

  .باشندمي ريز شرح به مطالعات نيا ترينمهم كه. است شدهانجام كشور دري گوناگون

 داد نشان پرداخت. نتايج تايوان در تايپه شهر ساكنان زندگي كيفيت بررسي به ذهني هايشاخص از استفاده )، با2008( 2لي

  دهندمي قرار تأثير تحت را رضايت قلمروهاي مختلف درآمد و تحصيالت سن، تأهل، وضعيت زندگي، محل كه

  موقعيت جغرافياي منطقه

                                           
1. Toscanano and Amstoi 
2. Lee 
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درجه و  50دقيقه تا  33درجه و  49دقيقه عرض شمالي و  43درجه و  31دقيقه تا  13درجه و  31ملك بين شهرستان باغ 

اين شهرستان واقع در شرق استان خوزستان، از شمال به شهرستان ايذه، از شرق به استان دقيقه طول شرقي قرار دارد.  15

  .شوديو از غرب و جنوب به شهرستان رامهرمز محدود م مانيكهگيلويه و بويراحمد، از شمال غرب به شهرستان مسجدسل

  
  نقشه موقعيت جغرافيايي منطقه موردمطالعه

  

  روش تحقيق

  باشد.تحليلي و پيمايشي مي –نظري و به لحاظ روش توصيفي –تحقيق حاضر به لحاظ هدف، كاربردي 

  روش گردآوري اطالعات

  :هاي مورد نياز اين پژوهش بر اساس دو روش به شرح زير جمع آوري شده استداده

  ايمطالعات كتابخانه -الف

  .رسي و التين استفاده شده استجهت تدوين مباني نظري تحقيق از كتب و مقاالت معتبر فا

  مطالعات ميداني -ب

اين اطالعات ما را در پيدا   .هاي مورد نياز تحقيق، پرسشنامه استفاده و بين نمونه آماري توزيع خواهد شد    براي گردآوري داده

آوري اطالعات  دهد. در واقع اين تحقيق به دنبال جمعهايي براي ســنجش موضــوع تحقيق ياري ميكردن معيارها و شــاخص

  .گويي به سؤاالت تحقيق استبراي توصيف شرايط موجود و آزمون فرضيه براي پاسخ

  ابزار گردآوري اطالعات

هاي ارائه شده به پرسشنامه پژوهش بود. پژوهشگر ضمن معرفي خود و آوري پاسخصورت جمعابزار گردآوري اطالعات به

درستي مطالعه نموده و به ها را بهنمود كه پرسشنامهكنندگان تقاضا ميتتوضيح در مورد اهميت موضوع مورد تحقيق از شرك
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داد. داد و توضيحات الزم را ارائه ميآمد پاسخ ميسؤاالت آن پاسخ دهند. پژوهشگر با حضور خود به سؤاالتي كه پيش مي

  .صورت كلي ارائه شدندها بهافتهنمود و درنهايت يآوري ميجهت حفظ اطالعات ارائه شده محقق شخصاً پرسشنامه را جمع

  جامعه و نمونه آماري

نفر  7243باشد كه تعداد آن ملك ميجامعه آماري تحقيق شامل كليه ساكنان روستاي ميداوود وسطي در شهرستان باغ

در اين پژوهش،  گيرينمونه انتخاب شده و شيوه نمونه 110باشند كه با توجه به جانعه آماري با استفاده از فرمول كوكران، مي

  باشد.تصادفي مي

  وتحليليهتجزهاي روش

- 22افزارهاي آماريها در نرموتحليل دادهگيرند. تجزيهوتحليل قرار ميهاي خام با استفاده از فنون آماري مورد تجزيهداده

spss افزار استفاده شده و براي ترسيم نمودار از نرمEXSEL شود. استفاده مي   

  تحقيقهاي يافته

باشد كه به ترتيب گرفته شده است شامل تحليل توصيفي و تحليل استنباطي ميهاي آماري كه در اين فصل انجامتحليل 

  تشريح خواهند شد:

  هاتحليل توصيفي داده

مانند هاي مركزي و پراكندگي ها و اطالعات با استفاده از آمار توصيفي كه شامل شاخصآوري دادهدر اين قسمت بعد از جمع

ها باشند؛ به توصيف دادهها و همچنين نمودارهاي فراواني و درصدهاي فراواني و جداول ميميانگين و ميانه و مد و دامنه داده

  شود.پرداخته مي

   دهندگانپاسخسن 

 باشد.) مي1-4ها بر اساس سن مطابق جدول (ها، فراواني آزمودنيآمده از پرسشنامهدستدر بررسي اطالعات به

  دهندگانپاسخ: توزيع فراواني مربوط به سن 1 جدول 

  درصد تجمعي  درصد فراواني  فراواني  سن

15-25  24  18,8  18,8  

26-35  51 39,8  58,6  

36-45  36  28,1  86,7  

  100  13,3  17  باالتر 46

    100  128  جمع

  منبع: نگارنده
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 39,8( نفر 51برابر با  سال 35تا  26افراد مربوط به سطح شود بيشترين فراواني مربوط به سن ) مشاهده مي1طبق جدول (

 درصد) 13,3معادل ( نفر 17 سال به باال سال برابر با 46رده سني  درصد) و كمترين فراواني مربوط به سن افراد نيز مرتبط به

  باشد.مي

 جنسيت

  باشد) مي2جنسيت مطابق جدول (ها بر اساس فراواني آزمودني ها؛آمده از پرسشنامهدستدر بررسي اطالعات به

  دهندگان: توزيع فراواني مربوط به جنسيت پاسخ2 جدول

  درصد تجمعي  درصد فراواني  فراواني  سن

  34,4  34,4  44  زن

  100  65,6 84  مرد

  100  128  جمع

  منبع: نگارنده

درصد) و كمترين فراواني  44( نفر 84شود بيشترين فراواني مربوط به جنسيت را مردان برابر با ) مشاهده مي2طبق جدول (

  باشد.مي درصد) 34,4معادل ( نفر 38 مربوط به زنان برابر با

 ميزان تحصيالت

) 3نمودار ( ها بر اساس ميزان تحصيالت مطابق جدول وفراواني آزمودني ها،آمده از پرسشنامهدستدر بررسي اطالعات به

  باشد.مي

 دهندگانميزان تحصيالت پاسخمربوط به  : توزيع فراواني3 جدول

  درصد تجمعي  درصد فراواني  فراواني  سن

  27,3  27,3  35  ديپلم

  71,1  43,8 56  ديپلمفوق

  93,0  21,9  28  ليسانس

  100  7  9  ليسانس باالترفوق

    100  128  جمع

  منبع: نگارنده
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 43,8( نفر 56ديپلم فوق افراد مربوط به سطحشود كه بيشترين فراواني مربوط ميزان تحصيالت ) مشاهده مي3( مطابق جدول

  باشد.مي درصد) 7نفر ( 9ليسانس به باالتر ) و كمترين فراواني مربوط به ميزان تحصيالت افراد مربوط به سطح فوق درصد

  وضعيت تأهل

  دهندگانمربوط به وضعيت تأهل پاسخ : توزيع فراواني4جدول 

  درصد تجمعي  درصد فراواني  فراواني  سن

  37,5  37,5  48  مجرد

  100  62,5 80  متأهل

  100  110  جمع

  منبع: نگارنده

دهندگان درصد) از پاسخ 37,5نفر ( 48دهندگان متأهل و درصد ) از پاسخ 62,5( نفر 80 شود كه) مشاهده مي4مطابق جدول (

  دهندرا مجردها تشكيل مي

 هاي استنباطييافته

  خواهد شد. ها پرداختهآماري به بررسي فرضيات پژوهش و ساير تحليلهاي از آزمون بخش با استفاده در اين

  متغيرهاي تحقيق بودن نرمال آزمون

باشد يا نه؟ آوري شده داراي توزيع نرمال ميهاي جمعبايست ابتدا مشخص شود دادههاي آماري ميبراي استفاده از تكنيك

هاي پارامتريك استفاده كرد در توان از آزمونها ميآزمون فرضيه آوري شده برايهاي جمعدر صورت نرمال بودن توزيع داده

اسيمرنوف براي تعيين  –پارامتريك استفاده نمود. بدين منظور از آزمون كولموگروف  هاي نابايست از آزمونغير اين صورت مي

هاي مناسب جهت بررسي آزمون كنيم. بر اساس نتايج حاصل؛ ازنرمال بودن توزيع متغيرهاي مستقل و وابسته استفاده مي

  كنيم.وسقم فرضيات تحقيق استفاده ميصحت

  

  هااسيمرنوف براي تعيين نرمال بودن داده –آزمون كولموگروف 

��0	 � 		توزيع	متغير�	ام	نرمال	نيست
�0	 � توزيع	متغير�	ام	نرمال	است

 

در غير اين صورت فرض  پذيريمصفر را مي باشد؛ آنگاهتر از مقدار خطا داري كوچكزير اگر سطح معني با توجه به نتايج جدول

  كنيمصفر را رد مي
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  متغيرهاي تحقيق نرمال بودن : آزمون5 جدول

 فرضيه نتيجه سطح معناداري آماره آزمون متغير

 تائيد فرضيه  0,001  0,110  كاربري اراضي

 تائيد فرضيه  0,017  0,88 ونقلحمل

  تائيد فرضيه  0,22  0,86  مسكن

 تائيد فرضيه  0,002  0,103 محيطيزيست

  منبع: نگارنده

  باشد.توزيع كليه متغيرهاي تحقيق نرمال مي شود كهجدول فوق مالحظه مي به با توجه

  

  هاي پژوهشفرضيه

  شود.مي بررسي فرضيات پژوهش پرداخته به طرفهآزمون تي استيودنت يك از نتايج با استفاده قسمت در اين

  فرضيه اول

 اجراي طرح هادي وضعيت كاربري اراضي توانسته است باعث بهبود كيفيت زندگي خانوارهاي روستاي ميداود وسطي شودبا 

 5تر از مقدار خطاي كوچك 0,000 متغير طرح هادي وضعيت كاربري اراضي كه برابر با سطح معناداري مرتبط به با توجه به

صد رابطه معناداري بين طرح هادي  وضعيت كاربري اراضي و كيفيت در 5توان گفت در سطح خطاي باشد لذا ميدرصد مي

  زندگي روستاي ميداوود وجود دارد.

  تي استيودنت براي بررسي فرضيه اول نتايج آزمون :6 جدول

اختالف   داريسطح معني  درجه آزادي  آماره آزمون  متغير

  ميانگين

كران پايين 

  اختالف

كران باالي 

  اختالف

  -2,2353  -2,0225  -2,12891  0,000 127  -1,2891 كاربري اراضي

  منبع: نگارنده

  فرضيه دوم

 ونقل توانسته است باعث بهبود كيفيت زندگي خانوارهاي روستاي ميداود وسطي شودبا اجراي طرح هادي وضعيت حمل
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درصد  5تر از مقدار خطاي كوچك 0,000 ونقل كه برابر بامتغير طرح هادي وضعيت حمل سطح معناداري مرتبط به با توجه به

ونقل و كيفيت زندگي درصد رابطه معناداري بين طرح هادي  وضعيت حمل 5توان گفت در سطح خطاي باشد لذا ميمي

  روستاي ميداوود وجود دارد.

 تي استيودنت براي بررسي فرضيه دوم نتايج آزمون :7 جدول

اختالف   داريسطح معني  درجه آزادي  آمار آزمون  متغير

  ميانگين

كران پايين 

  اختالف

كران باالي 

  اختالف

  -3,1694  -2,9978  -3,08359  0,000  127  -71,124 ونقلحمل

 منبع: نگارنده

  فرضيه سوم

  با اجراي طرح هادي وضعيت مسكن توانسته است باعث بهبود كيفيت رندگي خانوارهاي روستاي ميداود وسطي شود

  استيودنت براي بررسي فرضيه سومتي  نتايج آزمون :8 جدول

اختالف   داريسطح معني  درجه آزادي  آمار آزمون  متغير

  ميانگين

كران پايين 

  اختالف

كران باالي 

  اختالف

  -2,9178  -2,3422  -2,2433  0,000  127  -44,735 محيطيزيست

  

درصد  5تر از مقدار خطاي كوچك 0,000 متغير طرح هادي وضعيت مسكن كه برابر با سطح معناداري مرتبط به با توجه به

درصد رابطه معناداري بين طرح هادي  وضعيت مسكن و كيفيت زندگي روستاي  5توان گفت در سطح خطاي باشد لذا ميمي

 ميداوود وجود دارد.

  فرضيه چهارم

 دري وسط داوديمي روستا در محيطيزيست بعد در رايي روستا هايخانوادهي زندگ تيفيك بهبوديي روستا طرح هاديي اجرا

  است داشتهي پ

 5تر از مقدار خطاي كوچك 0,000 محيطي كه برابر بامتغير طرح هادي وضعيت زيست سطح معناداري مرتبط به با توجه به

محيطي و كيفيت درصد رابطه معناداري بين طرح هادي  وضعيت زيست 5توان گفت در سطح خطاي باشد لذا ميدرصد مي

  ميداوود وجود دارد.زندگي روستاي 

 تي استيودنت براي بررسي فرضيه چهارم نتايج آزمون :9 جدول

اختالف   داريسطح معني  درجه آزادي  آمار آزمون  متغير

  ميانگين

كران پايين 

  اختالف

كران باالي 

  اختالف

  -2,2188  -2,0221  -2,12044  0,000  127  -42,674 محيطيزيست

  منبع: نگارنده



 4، شماره1، دوره1398بهار جغرافيا و روابط انساني،                      

 

313 

 

 گيريجمع بندي و نتيجه 

طرح هادي روستايي از جمله مهم ترين طرح هاي عمراني است كه طي دو دهه گذشته به منظور تأمين خدمات و تسهيالت 

الزم زندگي در سكونت گاهاي روستايي كشور به مرحله اجرا درامده است كه اين روند تهيه و اجراي طرح هادي در سكونت 

مداخله سازمان يافته دولت در محيط كالبدي روستاهاي كشور پيامد ها  اثرات گاه هاي روستايي كشور به عنوان فراگيرترين 

كالبدي، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي متفاوتي را به جا گذاشته است. ارتقاي بهبود كيفيت زندگي روستاييان به عنوان 

عنوان موردي ترين طرح توسعه محلي  هدف اصلي اجراي برنامه هاي توسعه روستايي و از مهمترين آن ها يعني طرح هادي به

از اين رو طرح هادي امري بسيار مهم و حائز اهميت توسعه و كيفيت براي بهبود كيفيت زندگي روستاييان به شمار مي رود. 

دهد باشد كه بايد مورد تحليل و ارزيابي قرار گيرد تجزيه و تحليل طرح هادي در روستايي ميداوود وسطي نشان ميروستا مي

در زمينه بهبود  ) =t - 1,2891( 0,000ه روستاي ميداوود وسطي از نظر بعد زيست محيطي روستا با سطح معناداري ك

باشد يعني طرح هادي روستاي ميداوود وسطي از بعد زيست محيطي توانسته بر كيفيت زندگي داراي ارتباط معناداري مي

و اين روستا از نظر وضعيت مسكن   داراي وضعيت زيست محيطي خوبي مي باشد بهبود كيفيت زندگي روستايي اثر بگذارد و

باشد يعني طرح هادي در زمينه بهبود كيفيت زندگي داراي ارتباط معناداري مي ) =t -71,124( 0,000با سطح معناداري 

ستاييان داراي وضعيت وضعيت مسكن در روستاي ميداوود باعث بهبود كيفيت زندگي ساكنين اين روستا شده است و رو

در زمينه بهبود كيفيت زندگي  ) =t 44,735( 0,000باشند و از نظر وضعيت حمل و نقل  با سطح معناداري مسكن خوبي مي 

طرح هادري در زمينه وضعيت حمل و نقل توانسته است باعث بهبود وضعيت كيفيت باشد يعني داراي ارتباط معناداري مي

در زمينه بهبود  ) =t 42,674( 0,000و از نظر وضعيت كاربري اراضي  با سطح معناداري شده زندگي در روستاي ميداوود 

طرح هادري در زمينه وضعيت كاربري اراضي باعث بهبود وضعيت كيفيت باشد يعني كيفيت زندگي داراي ارتباط معناداري مي

 همكاران وي ميعظ، 1393قديري معصوم و همكاران  نتايج اين تحقيق با نتايج تحقيقات زندگي در روستاي ميداوود شده است.

همخواني دارد. طرح هادي روستايي  2008لي ،2008 يآمستو و توسكانو، 1396يبهرام، 1395، عنبستاني و همكاران 1394

براي بهبود كيفيت زندگي روستاييان و تأمين تسهيالت الزم زندگي در روستاهاي اجرا مي شود با توجه به ماهيت طرح هادي 

كه بيشتر بهبود فيزكي روستا در اولويت قرار دارد در محدوده مورد مطالعه نيز بيشترين تأثير اجراي طرح هادي در شاخص 

يزيكي و كالبدي بوده كه در مجموع باعث ساماندهي و اصالح بافت سكونتگاه هاي روستا و بهسازي و مقاوم سازي هاي ف

بي شك طرح هادي روستايي توانسته اثرات بسيار مثبتي را مساكن و همچنين بهبود شبكه هاي ارتباطي  كيفيت معابر شود 

  ته پاسخگوي كامل خواسته ها و نيازهاي ساكنين اين روستا باشد.در روستاي ميداوود وسطي داشته باشد اما هنوز نتوانس

  پيشنهادها و راهكارها

 حمايت دولت (استانداري، فرمانداري و بخشداري) از صادرات برنج، پياز و سير روستا - 

 گسترش بهبود بيشتر كيفيت زندگي جهت جلوگيري از مهاجرت مخصوصا مارجت جوانان - 

 امور بهبود كيفيت روستامشاركت دادن مردم در انجام  - 

 تفكيك زباله ها و آموزش آن به ساكنين روستا - 

 استفاده از نيروي كار روستا در انجام عمليات طرح هادي - 

 آسفالت كردن خيابان هاي فرعي روستا بجاي بتون و سيمان - 

 گسترش فضاي سبز و ورزشي و تفريحي در اين روستا  - 

 تأثيرات مثبت اجراي طرح هادي جهت جذب مشاركت آنانآگاه سازي ساكنين روستا در ارتباط با  - 



  و همكاران ملكي                     

314 

 

 زمينه ايجاد اشتغال جوانان در اين روستا - 

 .ترويج برگزاري جشنواره از قبيل برداشت برنج - 

 محيطي ايجاد همچنين و ي ماليهافيتخف و هاقيتشو طريق از روستايي مناطق به گذاران سرمايه و هاهيسرما جذب - 

نيازهاي  و خارجي و داخلي بازارهاي در خصوص روستاييان آگاهي زيرساختي افزايش امكانات و خدمات ارائه طريق از جذاب

 .روستا خود باتجربه و و جوان كرده تحصيل افراد كمك با ترويجي و آموزشي يهاكالس طريق از كنندگان مصرف

 

                                                                                منابع

 

)تبيين چشم انداز توسعه فرهنگي در ايران همايش سياست ها و مديريت برنامه هاي رشد 1382،علي(احمدي  -

  وتوسعه در ايران جلد چهارم،فرهنگ وتوسعه،موسسه عالي آموزش و پرورش مديريت و برنامه ريزي در تهران

 رساله بر، آب ادغام مجموعهي: مورد نمونهيي روستا مجدد اسكان راهبردي داريپاي ابيارز ،)1380ي(دعليس ،يبدر - 

 ي. انسان علوم دانشكده مدرس، تيترب دانشگاه ،ييروستاي زير برنامه و ايجغرافي دكترا

 . قومس انتشارت ران،يا دريي روستا توسعهي زيربرنامه بري امقدمه ،)1383(محمدرضا ،يرضوان −

 .56 -47صص ،27شماره با،يزي هنرها توسعه،ي هابرنامه دريي روستا مسكن ،)1385(محسن پور،يپيسرت −

) مسائل و چشم انداز عمران و توسعه روستايي در ايران ، فصلنامه مسكن ومحيط روستا ، 1383سعيدي ، عباس،( -

 3-14،صص108شماره 

ي شتيمع اقتصاد بريي روستا مساكني نوساز ريتأث ،)1390(الهروح ،يرستم ،يعل شكور، ،يعل ،ينيالدشمس −

 .57 -70صص ،135شماره روستا، طيمح و مسكن ،ي)ممسن شهرستاني مركز بخشي: مورد مطالعه(انييروستا

 مطالعهيي(روستاي هادي هاطرحي اجراي كالبد اثراتي بررس ،)1384(ديمج مجاور،انيجمشد ن،ينورالد ،يميعظ −

 .34 -25صص ،22شماره با،يزي هنرها ،)النيگ غربي روستاهاي: مورد

 از روستاي كالبدي توسعه در آن نقش وي هادي هاطرحي ابيارز ،)1390(حسنمحمد ،ياكبر اكبر،يعل ،يعنابستان −

 .93 -110صص ،4شماره ،44يدوره ،يانساني ايجغرافي هاپژوهش ،)جهرم شهرستاني: موردي مطالعه(انييروستا دگاهيد

 مسكن ،ييروستاي زندگ راتييتغ دريي روستا مسكن وام اثرات ،)1391(الهيول زاده،يرستمعل ،يعل ،ياردهائيقاسم −

 .67 -84صص ،139شماره روستا، طيمح و

 ) تدوين و اعتبار سنجي شاخص هاي توسعه پايدار 1387كالنتري،خليل، اميري،علي، چوبچيان، شهال ( -

 بهبود بر مسكني بهساز اعتبارات نقش ،)1391ي(تاراس زهرا و جواد ،يعباس ،يمهد ،يچراغ بهروز، گانه،ييمحمد −

 ،141 شماره روستا، طيمح و مسكن معجزات، دهستان زنجان، شهرستاني: مورد مطالعه ،ييروستاي نواح دري زندگ تيفيك
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