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بررسي اثرات اقتصادی ،اجتماعي و محیطي حاصل از اجرای طرح های هادی
درنواحي روستايي(نمونه موردی :دهستان میش خاص در استان ايالم)
علي اصغر كديور
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استاديار گروه جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دانشگاه پيام نور فريمان ،ايران
معصومه شوهاني نژاد
مدرس گروه جغرافيا دانشگاه پيام نور ايالم ،ايران

چكیده
در دنیاي مدرن امروز اجراي طرح هاي هادي روستایی نقش اساسی در ایجاد تحوالت اجتماعی ،اقتصادي و زیست
محیطی نواحی روستایی دارد .از این رو این نوشتار پیامدهاي حاصل از اجراي طرح هاي هادي روستایی در دهستان میش
خاص شهرستان ایالم را هدف قرار داده و در پی یافتن پاسخ درخور به این سوال است که بعد از گذشت چندین سال از
اجراي طرح هاي هادي در بسیاري از روستاهاي کشور و از جمله روستاهاي دهستان میش خاص شهرستان ایالم اثرات آن ها
بر زندگی مردم و توسعه ي نواحی روستایی چه بوده است؟ تحقیق به شیوه ي تحلیلی – کاربردي و به کمك مطالعات
میدانی و اسنادي محقق شده است .جامعه ي نمونه پژوهش  292نفر از سرپرستان خانواده هاي ساکن روستاهاي دهستان
میش خاص بوده که به صورت تصادفی با روش ریاضی و به کمك فرمول کوکران تعیین شده است .یافته هاي اولیه ي
پژوهش که با استفاده از آزمون هاي آماري نرم افزار  spssمورد تایید قرار گرفته نشان می دهد که بیشترین اثرات اجراي
طرح ها در تغییر بافت واحدهاي مسكونی ،معابر و همچنین کاهش مشكالت زیست محیطی در سكونتگاه هاي روستایی بوده
است .نتایج دیگر تحقیق نشان می دهد که با وجود کاهش مهاجرت هاي روستا -شهري در روستاهایی که طرح در آن ها اجرا
شده اما اجراي طرح هاي هادي به دلیل توجه کمتر به توانمندي هاي مردم بومی باعث تحوالت مثبت اقتصادي در سطح
سكونتگاه هاي روستایی محدوده ي مورد مطالعه نشده است.

واژه های کلیدی :دهستان میش خاص ،توسعه روستایی ، ،طرح هادي ،ارزیابی محیطی و مشارکت اجتماعی
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مقدمه

طی دهه هاي اخیر با وجود کاهش سهم جمعیت روستانشین در برابر شهرنشینی اما شكل گیري کارکردهاي
چندگانه اقتصادي  -اجتماعی نواحی روستایی باعث اهمیت روزافزون این نواحی شده است .از این رو براي
ساماندهی و تقویت فعالیت هاي متنوع اقتصادي و اجتماعی مبتنی بر عدالت محیطی و اجتماعی ،توجه به نواحی
روستایی در راستاي توسعه ي پایدار ضرورتی اجتناب ناپذیر است .این مهم با برنامه ریزي در زیر ساختارهاي مورد
نیاز نواحی روستایی که منجر به شكل گیري یك زندگی شرافت مندانه براي ساکنین روستاها گردد ،قابل تحقق
است .فعالیت هاي اجتماعی و اقتصادي در نواحی روستایی ایران و بسیاري از کشورهاي نظیر ما به دلیل عدم توجه
واقعی به نیازها و مسایل آن ها با موانع و مشكالت متعددي مواجه می باشد و ساکنین این نواحی انگیزه الزم را
براي ادامه فعالیت و زندگی به تدریج از دست داده و روستا گریزي را بر ماندن در آن ترجیح می دهند .در چنین
شرایطی لزوم برنامه ریزي براي توسعه و بهبود شرایط زندگی در نواحی روستایی و همچنین ایجاد زیر ساختارهاي
الزم براي گردشگران با استفاده از تجربیات کشورهاي موفق ضروریست .به نقل از ازکیا و غفاري تحقیقات سوادا
نشان می دهد ایجاد زیرساختهاي فیزیكی در توسعه اقتصادي نواحی روستایی نقشی مهمی دارند .وي به تحقیق در
مورد ارزیابی اثرات پروژه هاي بزرگ مقیاس آبیاري در رفاه مردم اندونذي پرداخته که نتیجه پژوهش نشان می دهد
که ایجاد پروژه هاي آبیاري در کاهش فقر روستانشینان اثرقابل توجه اي داشته است .همچنین وینارسو به بررسی
سرمایه گذاریهاي عمومی در زیرساختهاي اندونزي پرداخته ،و به نظر وي برنامه ریزي فضایی براي بكارگیري بهینه
منابع و مدیریت مناسب در برنامه ها می تواند در بكارگیري سرمایه گذاري هاي عمومی اثرگذارتر باشد( .ازکیا و
غفاري.)93 : 4929 ،
تجربیات مختلف در اقصی نقاط جهان از جمله مطالعات حیدریان در سال  ،4921پورزند  ،4923کدیور ،4922
سیاهی  4932و نوروزي و همكاران  4921نشان داده ،چنانچه طرح هاي عمرانی خصوصاً در مناطق روستایی با
مشارکت روستاییان همراه گردد ،ضمن کاهش نسبی هزینه ها به دلیل مشارکت مردم و آگاهی افراد نسبت به اهداف
طرح ،موفقیت اجراي طرح ها نیز بیشتر می شود .مشارکت وسیله اي است براي بهبود کیفیت برنامه ها و افزایش
میزان موفقیت آنها دلیل این امر آن است که اگر افرادي که در برنامه هاي مورد نظر دخالت داده خواهند شد یا از آن
تأثیر خواهند پذیرفت ،کامالً در فرآیند برنامه ریزي سهیم باشند ،احتمال تناسب برنامه ها با نیازها و شرایط محلی و
نیز احتمال حمایت و مسئولیت پذیري عموم مردم بیشتر می شود(یرز.)232 :4924،کمكهاي مادي و معنوي مردم در
واقع اهرمی اس ت در جهت تسریع و موفقیت بیشتر پروژه هاي عمرانی زیرا خودیاري و مشارکت مردمی می تواند
به عنوان یكی دیگر از منابع تأمین اعتبار ،اجراي طرح ها بویژه طرح هاي هادي روستایی را با موفقیت بیشتري
همراه سازد(کیوانلو .)12 :4933 ،به همین خاطر به نظر می رسد در انتخاب نواحی روستایی براي انجام پروژه هاي
عمرانی ،منطقی است که آمادگی مردم جهت مشارکت بویژه همیاري در تامین بخشی از هزینه ها در تعیین الویت
ها به طور جدي مد نظر قرار گیرد (فرزانیار .)49 :4932 ،در همین راستا از ابتداي دهه 4331جامعه جهانی عالقه به
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برانگیختن مشارکت محلی در میان سازمان هاي غیردولتی ،مدیران دولتی و نهادهاي دانشگاهی را بسط داده که
کارهاي مهمی را در زمینه هاي مختلف از جمله حفاظت محیط زیست انجام داده اند).(Ericson,2004:12
مشارکت مردم خصوصاً روستاییان وسیله ي مناسب در جهت حل مسائل واقعی آنهاست و موجب می شود :
 در صورت استهالک و یا تخریب تاسیسات ،خود مجدداً در پی ساختن آنها برآیند، اقدامات را براي خود بدانند و از آنها مراقبت و محافظت کنند و -با سرعت بیشتري در به ثمر رساندن اقدامات کوشش نمایند(رفیع پور.)941 :4931،

در فرآیند تهیه و اجراي طرح هاي هادي با سامان دادن نیروهاي مردمی به صورت هماهنگ و مشترک ،ضمن
حل بسیاري از مشكالت می توان از طریق آموزش و سپردن کارها به آن ها هزینه هاي اجراي طرح ها را به طور
قابل توجه اي کاهش داد .در سیاست مشارکت مردمی ،مسئله الگوسازي مطرح است زیرا الگوسازي به روند تهیه و
اج راي طرح ها کمك زیادي می کند و این امر با تشكیل کمیته هاي عمران روستایی در روستاها محقق می
شود(فرجامی .)1 :4932 ،نقشی که روستاها اکنون در فرآیند فعالیت هاي عمرانی ایفا می کنند درست نمی تواند
باشد چون منابع عظیم و نیروهاي انسانی فراوانی در روستاها داریم که راکد مانده و فرصت هاي الزم براي به
کارگیري آن ها خلق نشده است .بنابراین از دید امكانات بالقوه طبیعی و انسانی می توان گفت بخش روستایی ما می
تواند نقش کارآمدتري در اقتصاد کشور ایفا کند(رزاقی .)1 :4931،تغییر فضاي کالبدي روستاها که با طراحی و
اجراي طرح هاي هادي و بهسازي فراهم می شود،گام نخست در احیاء و ایجاد رونق در نواحی روستایی است
(قورچی .)1 :4932،این واقعیت امروزه در ایران با تالش بنیاد مسكن انقالب اسالمی از طریق تهیه و اجراي طرح
هاي هادي روستایی تبلور یافته است .این نهاد و جهادسازندگی از سال  4932موظف شدند تا طرح هاي هادي را به
منظور هدایت و کنترل رشد و توسعه فیزیكی روستاها به اجرا در آورند تا زمینه بهبود وضعیت فیزیكی روستاها
فراهم شود .این طرح ها شكل روستاها را در ابعاد کمی و کیفی متحول ساخته و آن را به سوي مدرن شدن نه به
سمت شهر شدن در حد معقول و ممكن پیش می برد.
طرح هاي هادي روستایی این امید را به روستاییان می دهد که می توان با تكیه بر تالش انسانی و بكارگیري
شیوه هاي مدرن علمی ،فنی و مهندسی ،محیط مناسب و داراي ظرفیت رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعی در محیط
هاي روستایی به وجود آورد(فرقانی .)21 :4932 ،در فرآین د طراحی طرح هاي هادي تمامی مراحل شامل تدوین
وتنظیم برنامه ،اجرا و ارزشیابی ارتباط پیوسته اي با یكدیگر دارند .چنان چه این مهم صورت عمل به خود گیرد
اهداف از پیش تعیین شده نیز به منصه ي ظهور خواهد رسید در غیر این صورت اجرا ي طرح ها با تنگناها و تأخیر
مواجه خواهد شد .کولدیپ ( )4نیز براي اجراي طرح هاي توسعه روستایی نظارت و ارزشیابی را کاري مهم می داند
Coldep
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چرا که بدین وسیله مشكالت طرح مشخص شده و منجر به یافتن راه حل براي آنها می شود(ازکیا و غفاري4929 ،
 .)93 :تجربه بیش از دو دهه فعالیت در زمینه طرح هادي نشان می دهد که هر چه طرح ها بومی تر و مبتنی بر آراء
و نظرات روستاییان باشد ،از حمایت ها و مشارکت هاي قوي مردمی و نهاده هاي محلی برخوردار خواهد شد و
موفقیت بیشتري را در پی خواهد داشت(عزیزپور و حسینی حاصل .)12 :4923،با تمام اهمیت و جایگاهی که
مشارکت در اجراي طرح هاي فیزی كی در روستاها دارد اما در ایران تا کنون کمتر به این مهم پرداخته شده است .با
این وجود ارزیابی هاي مختلف نشان از موفقیت نسبی اجراي طرح هاي هادي در اقصی نقاط کشور دارد که به
برخی از این ارزیابی ها اشاره می شود.
علی شمس الدینی در مقاله اي آثار اجراي طرح هادي در کاهش مهاجرت هاي روستاي در روستاي پل فهلیان
واقع در شهرستان ممسنی را مورد بررسی قرار داده است .نتایج تحقیقات نامبرده نشان می دهد اجراي طرح هاي
هادي در ناحیه مورد مطالعه نه تنها موجب کاهش مهاجرت هاي روستایی شده بلكه در پاره اي از موارد جاذب
جمعیت هم بوده است (شمسالدینی.)4923،
منصور وثوقی ( )4933به پژوهشی تحت عنوان «بازتاب عملیات بهسازي در  43روستاي استان همدان» پرداخته
است .بعضی از یافته هاي این تحقیق عبارت است از :طوالنی شدن انجام عملیات ،انتخاب فصل نامناسب براي
اجراي طرح ،خدماتی بودن بیشتر فعالیت هاي ا یجاد شده ،عدم موفقیت در کنترل مهاجرت ها به خاطر ناتمام ماندن
طرح و در عین حال سنجش نگرش ساکنین محل نشان از رضایت نسبی روستاییان از اجراي طرح دارد.
منصوره غیورمداح ( ) 4921در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان ارزیابی اثربخشی طرح هادي بر
توسعه روستایی ب ه بررسی اثرات طرح هادي بخش زبرخان شهرستان نیشابور پرداخته است .یافته هاي تحقیق در
این پایان نامه نشان می ده د که طرح هادي به عنوان یك مداخله گر باعث تغییراتی در بافت روستا ،تغییر الگوي
ساخت مسكن ،رفع ناموزونی در بدنه معابر روستا ،تسهیل در رفت و آمد ،و در بعد اقتصادي افزایش مشاغل
خدماتی و افزایش قیمت اراضی و سنددار کردن امالک شده است .در بعد اجتماعی اجراي طرح هادي نتوانسته
باعث تثبیت جمعیت و برانگیختن انگیزه الزم در ساکنین روستاها به منظور افزایش مشارکت آن ها در فرآیند اجرا و
تهیه طرح ها شود .در بعد زیست محیط ی بیشترین تأثیر طرح هادي بر جمع آوري زباله ،کاهش آلودگی سطح معابر
بوده است.
پایان نامه کارشناسی ارشد فخاریان( )4921تحت عنوان «ارزیابی اثرات اجتماعی-اقتصادي طرح هاي بهسازي در
توسعه روستایی» در روستاهاي ملك آباد ،سیدآباد و عسگریه انجام گرفته است .از نتایج این پایان نامه می توان به
ماندگاري جمعیت در روستا ،بهبود وضعیت خدمات رسانی و افزایش فعالیت هاي خدماتی جدید اشاره کرد.
با وجود ارزیابی هاي پراکنده ي که در بعضی از نواحی کشور صورت گرفته اما مساله اي اساسی این است که
در نظام برنامه ریزي کشور ما تاکنون ارزشیاب ی جامعی از طرح هاي روستایی صورت نگرفته است .در شهرستان
ایالم بویژه روستاهاي دهستان میش خاص نیز با وجود گذشت بیش از دو دهه از اجراي طرح هاي ساماندهی
سكونتگاه هاي روستایی ،بازتاب اجراي این طرح ها مورد توجه و ارزیابی واقع نشده است .از این رو این نوشتار به
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مطالعه و ارزیابی پیامدهاي فضایی -مكانی این طرح ها در روستاهاي دهستان میش خاص می پردازد تا مشخص
گردد که طرح ها تا چه حد توانسته زمینه ساز توسعه روستایی ،تثبیت جمعیت و رفع محرومیت و تأمین نیازهاي
اساسی روستاییان این دهستان شوند .این مسأله باعث شفافیت معضالت و تنگناهاي توسعه روستایی ناشی از اجراي
طرح هاي هادي روستایی در روستاهاي منطقه مورد مطالعه خواهد شد .لذا با توجه به جمعیت روستایی ساکن در
روستاهاي این شهرستان و لزوم توجه به این قشر محروم جامعه و تأمین نیازهاي اساسی روستاییان (اشتغال،
آموزش ،بهداشت و )...جهت کاهش مشكالت ،بهبود بافت فیزیكی و کالبدي ،ماندگاري و کاهش مهاجرت
روستاییان به دلیل برآوردن نیازهاي اساسی و بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادیشان ،توجه بیشتر به این طرح ها و
نتایج و عملكرد آنها ضروري است .عالوه بر این ارزیابی این طرح ها در محافل علمی و سازمان هاي اجرایی کشور
باعث درک عمیق از وضعیت موجود و ارائه راهبردهاي علمی و اصولی تري جهت توسعه روستایی ،رفع محرومیت
و اجراي عدالت اجتماعی می گردد .با توجه به مجموعه اي از مسایل و مشكالتی که پیرامون اجرا و ارزیابی طرح
هاي هادي در ناحیه ي مورد مطالعه که به برخی از آن ها اشاره گردید ،این تحقیق در پی دادن پاسخ درخور به
سواالت زیر می باشد:
 -4آیا طرح هاي هادي اجرا شده در روستاهاي دهستان میش خاص باعث بهبود شاخص هاي اجتماعی و در
نتیجه کاهش مهاجرت هاي روستا -شهري شده است؟
 -2آیا اجراي طرح هاي هادي در بهبود وضعبت اقتصادي روستاییان دهستان میش خاص بویژه ایجاد شغل مؤثر
بوده است؟
 -9آیا اجراي طرح هادي باعث بهبود شاخص هاي زیست محیطی در روستاهاي دهستان میش خاص شده
است؟
مواد و روشها

این تحقیق به لحاظ هدف کاربردي و به لحاظ نحوه گردآوري داده ها ،توصیفی– تحلیلی است .در این تحقیق از
روش کتابخانه اي و میدانی (مصاحبه ،مشاهده و سؤاالت پرسشنامه اي که به صورت ترکیبی باز و بسته) استفاده
شده است .براي رسیدن به اهداف پژوهش و یافتن پاسخ سواالت از دو نوع پرسشنامه ( ساکنین محل و مدیران
روستایی) استفاده شده است .ارزیابی و تحلیل اطالعات طبقه بندي شده به کمك آمار توصیفی و استنباطی (روش
 )x2و با استفاده از نرم افزار spssو  excelمحقق شده است.
جامعه آماري در این پژوهش شامل تمامی روستاهاي داراي طرح هادي (اجرا شده) در دهستان میش خاص
بخش مرکزي از توابع شهرستان ایالم ( 41روستا) می باشد .جامعه ي نمونه به روش ریاضی و به کمك فرمول
کوکران  292نفر از سرپرستان خانواده هاي ساکن روستاهاي داراي طرح هادي تعیین شده که به نسبت جمعیت
ساکن هر روستا پرسشنامه ها توزیع و تكمیل شده است.
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معرفي محدوده ی مورد مطالعه

شهرستان ایالم یكی از شهرستان هاي هفت گانه استان ایالم می باشد که شهر ایالم مرکز استان ایالم در آن قرار
دارد .این شهرستان از نظر موقعیت جغرافیایی بین  11درجه و  11دقیقه تا  13درجه و  11دقیقه طول شرقی و 99
درجه و  41دقیقه تا  91درجه و  41دقیقه عرض شمالی واقع شده است .دهستان میش خاص با مساحت 294/1
کیلومتر مربع (معادل  44درصد مساحت شهرستان ) در بخش مرکزي شهرستان ایالم و در جنوب شهر ایالم قرار
گرفته است .بر اساس سر شماري سال  4921در سطح دهستان میش خاص  43روستاي داراي سكنه وجود داشته
که جمعیت این روستاها بر اساس آمار سرشماري  4921برابر با  3433نفر بوده است .جمعیت دهستان میش خاص
 1/3درصد جمعیت کل شهرستان و  4/32درصد جمعیت کل استان را تشكیل داده که این رقم معادل  23/1درصد
جمعیت روستایی شهرستان و  1/91درصد جمعیت روستایی استان می باشد(درگاه آمار ایران .)4921 ،نقشه شماره
یك موقعیت دهستان میش خاص در استان و کشور را نشان می دهد.
نقشه ( )1موقعيت محدوده ي مطالعاتي در استان ايالم و كشور

N

-يافته های پژوهش

براي درک واقعی از نتایج و پیامدهاي حاصل از اجراي طرح هاي هادي روستایی در دهستان میش خاص
شهرستان ایالم ،ابتدا آمار و ارقام و اطالعات موجود مربوط به عملكرد سازمان هاي مسئول از جمله بنیاد مسكن
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انقالب اسالمی ،بخشداري و سایر نهادها در زمینه ارایه خدمات به روستاهاي مورد مطالعه بررسی و سپس نقطه
نظرات مدیران محلی و ساکنین در خصوص بازتاب اجراي طرح ها مورد ارزیابی قرار گرفته است.
الف – خدمات زير بنايي
ارایه خدمات زیر بنایی به مراکز جمعیتی زمینه ساز بروز تحوالت اجتماعی ،اقتصادي و زیست محیطی
مختلفی خواهد شد به همین خاطر ابتدا وضعیت ارایه خدمات بعد از اجراي طرح هادي در روستاهاي محدوده ي
مطالعاتی مورد بررسی قرار گرفته است .الزم به توضیح است بعد از انقالب اسالمی ارایه خدمات به تمام روستاهاي
کشور جزء سیاست هاي اصولی جمهوري اسالمی بوده و در همین راستا تا کنون بیشتر روستاها (داراي طرح و فاقد
طرح هادي) از این خدمات برخوردار شده اند اما روستاهاي داراي طرح از خدمات هدف مند و پایدار برخوردار که
باعث ارزشمند تر شدن سرمایگذاري هاي عمرانی و خدماتی در آنها شده است.
 طرح هاي آموزشیواحد هاي آموزشی در روستاهاي که طرح هادي در آن ها اجرا شده به صورت استاندارد مكان یابی و نوسازي
شده است به طوري که در دو روستاي میدان و پاکل گراب که جنبه مرکزیت در دهستان دارند پس از اجراي طرح
هادي از مراکز آموزشی استاندارد در سه مقطع ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه برخوردار شده اند .عالوه بر این با
اجراي طرح هادي در روستاهاي جعفرآباد ،حسین آباد ،محمودآباد ، ،پاکل گراب ،حیدرآباد و میدان با همكاري مردم
و دهیاري جهت آموزش کودکان مهد کودک احداث شده است .همچنین بعد از اجراي طرح ها ،مراکز آموزشی
ابتدایی روستاهاي جعفرآباد و چنارباشی نوسازي شده و با مشارکت مردم در روستاي محمودآباد دبستانی به
مساحت  4111مترمربع احداث شده است.
 طرح هاي بهداشتی  -درمانیدر روستاهاي میدان و پاکل گراب به دلیل مرکزیت و ارایه خدمات به سایر روستاها بعد از اجراي طرح هادي
اقدام به تاسیس مراکز نوساز بهداشتی  -درمانی از قبیل خانه بهداشت ،مرکز بهداشت ،داروخانه و مطب پزشك شده
است.
 طرح هاي خدماتی – ارتباطیبعد از اجراي طرح هاي هادي در روستاهاي جعفرآباد ،حیدرآباد ،میدان ،طوالب ،چنارباشی و پاکل گراب پست
بانك توسط ده یاران روستاها و با مشارکت مردم جهت رفاه حال روستاییان و ارائه خدمات پستی احداث شده
است .مردم روستاي محمودآباد از خدمات پست بانك جعفرآباد ،مردم روستاي حسین آباد و داروند از پست بانك
روستاي میدان استفاده می کنند.
 -طرح هاي فرهنگی  -مذهبی
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بعد از اجراي طرح هادي و کالبدي در روستاي جعفرآباد در زمینه فعالیت هاي فرهنگی کتابخانه اي به مساحت 111
مترمربع ،یك سالن ورزشی به مساحت  4111مترمربع ،همچنین در روستاي حیدرآباد کتابخانه اي به مساحت 211
مترمربع دایر شده است.
در زمینه فعالیت هاي مذهبی در روستاي محمودآباد مسجدي با  911مترمربع زیربنا در دو طبقه با مساحت کل
 311مترمربع ،در روستاي طوالب حسینیه اي با  433مترمربع زیربنا در دو طبقه با  932مترمربع مساحت کل و در
روستاي میدان حسینیه اي با زیربناي  911مترمربع در دو طبقه با مساحت 311مترمربع احداث شده است .قبل از
اجراي طرح ه ادي در سایر روستاها (جعفرآباد ،حیدرآباد ،حسین آباد ،داروند ،چنگیه قجر و چنارباشی) حسینیه دایر
بوده است.
 طرح هاي خدماتی زیربنایی(آب ،برق و راه روستایی)اجراي طرح هاي آب و برق رسانی به روستاهاي دهستان میش خاص قبل از اجراي طرح شروع و تا زمان
اجراي طرح هادي تمام روستاهاي دهستان از آب لوله کشی و شبكه سراسري برق رسانی برخوردار بودند اما بعد از
اجراي طرح شبكه هاي آب و برق اصالح و ساکنین روستاها از خدمات بهتري در زمینه آب و برق برخوردار شده
اند..
 احداث شبكه معابر(راه روستایی)جاده عاملی مهم و مؤثر در تحوالت روستایی است بدین معنی که با احداث جاده مناسب ،دسترسی به روستاها
بویژه آمد و رفت مردم و مسئولین دولتی سهل تر گشته و رفع نیازها ساده تر و امكان پذیرتر می گردد .از طرفی
بهبود راه ها انگیزه نیرومندي را براي خدمات دهندگان به وجود می آورد تا کارشان را در مناطق روستایی گسترش
دهند .توسعه اجتماعی ،اقتصادي هر سكونتگاه بدون وجود راه روستایی میسر نیست و معابر باید به گونه اي طراحی
شوند تا پاسخگوي جمعیت محدوده روستا با توجه به آینده نگري در زمینه ي رشد جمعیت در روستا باشد و نیاز
تردد روستاییان را در وضعیت مطلوب برآورده سازد .بنابراین با تعریض و مستقیم کردن معابر موجود ،می توان عبور
و مرور آسان را براي جمعیت روستایی فراهم نمود .بررسی پی آمدهاي اجراي طرح هاي هادي در محدوده ي
مطالعاتی نشان می دهد ،ملموس ترین اثر اجراي طرح هادي ایجاد تسهیالت رفت و آمد در بافت فرسوده و سنتی
ر وستاها است باز شدن معابر در بافت هاي سنتی امكان دسرسی وسایل نقلیه جدید را به کانون واحدهاي مسكونی
فراهم نموده است.
وضعیت مساکن روستاییاجراي طرح هاي توسعه روستایی (هادي و کالبدي) در روستاهاي دهستان میش خاص منجر به احداث مساکن
نوساز شده است .بر اساس اظهار نظر دهیاران روستاهایی که طرح هادي در آن ها اجرا شده  21/1درصد مساکن
این روستاها نوساز و سایر واحدهاي مسكونی داراي مصالح سنتی می باشد .نوسازي مساکن باعث تغییر در معماري
و مقاوم سازي مساکن شده است و استفاده از مصالح نو (آجر ،سیمان و آهن) باعث مقاوم سازي ابنیه در برابر
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حوادث شده است .از نظر معماري و مبلمان شهري هم طرح هاي هادي باعث ساماندهی واحدهاي مسكونی و
خدماتی در روستاها شده که خود ارزشمندتر شدن امالک را به همراه داشته است.
ب -بررسي اثرات اجتماعي اجراي طرح هادي
-

مهاجرت
با توجه به اینكه اجراي کامل طرح ها در افق ده ساله دیده شده ،اکثر طرح ها ناتمام و تنها در روستاهاي

حیدرآباد ،جعفرآباد ،میدان و پاکل گراب طرح هاي هادي به طور کامل اجرا شده است .با وجود این در اکثر
روستاها پس از اجراي طرح روند روستاگریزي کاهش یافته و جمعیت روستاها افزایش یافته است .جدول ( )4روند
تغییرات جمعیت در روستاهایی که طرح در آن ها اجرا شده را نشان می دهد.

جدول( :)1روند تغييرات تعداد جمعيت در روستاهاي مورد مطالعه بعد از اجراي طرح هاي هادي و كالبدي
ردیف

نام روستا

4921

4923

4923

4922

4

جعفرآباد

2421

2423

2344

2312

2

محمودآباد

211

211

233

314

9

میدان

343

341

4114

4111

1

داروند

932

112

111

923

1

حیدرآباد

311

314

323

342

3

طوالب

133

124

111

113

3

حسین آباد

393

329

341

343

2

چنگیه قجر

911

911

992

913

3

پاکل گراب

333

4143

4141

4143

41

چنارباشی

343

312

312

333

مأخذ :مرکز بهداشت شهرستان ایالم سال 4922

با توجه به داده هاي جدول هیچ یك از روستاهایی که طرح هادي در آن ها اجرا شده با کاهش مطلق جمعیت
مواجه نشده و روند افزایش جمعیت در همه ي آن ها مشاهده می شود .در این بین روستاهایی که طرح به طور
کامل در آن ها اجرا شده مثل جعفرآباد و میدان نه تنها مهاجر فرست نبوده بلكه بعضی از مهاجرین روستاهاي دیگر
را هم جذب کرده اند این امر به دلیل ایجاد شرایط مساعد زندگی بعد از اجراي طرح در این روستاها بوده است.
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الزم به توضیح است که بیشتر مهاجرت هاي روستایی این ناحیه دالیل اقتصادي دارد و افراد مهاجر براي یافتن شغل
و درآمد بهتر روستاها را به مقصد شهرهاي دور و نزدیك مثل :ایالم ،تهران ،اهواز و  ...ترک می کنند.
براي درک بازتاب اجتماعی اجراي طرح هاي هادي در دهستان میش خاص نگرش ساکنین محل ( 292نفر از
سرپرستان خانواده ها) به گویه هاي اجتماعی مورد سنجش قرار گرفته که نتایج این سنجش – نگرش در جدول ()2
قابل مشاهده است.

جدول ( :)9نگرش روستاييان به متغيرهاي اجتماعي
ردیف

متغیرهاي اجتماعی

4

بیشتر شدن رضایت از زندگی بعد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

موافقم

موافقم

نظري

نظري

مخالفم

مخالفم

ندارم

ندارم

421

12/3

12

43/1

34

23/3

از اجراي طرح هادي
2

بهبود وضعیت بهداشتی

412

39/9

91

42/2

13

29/1

9

بهبود فضاهاي آموزشی

431

39/2

22

3/3

14

43/2

1

بهبود بافت فیزیكی و مناسب تر

492

13/3

23

44/3

39

91/3

شدن محیط روستا براي زندگی
1

کاهش مهاجرت روستاییان به

412

32/9

91

41/2

13

29/3

شهرها
3

افزایش مشارکت ساکنین روستاها
به منظور عمران و آبادي روستاها

ماخذ :یافته هاي پژوهش 4923

441

12

11

43

21
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همان طوري که در جدول مشاهده می شود نگرش روستاییان هم نشان از کاهش مهاجرت هاي روستا – شهري
دارد به طوري که  39/9درصد از  292نفري که مورد سوال قرار گرفته اند ،کاهش مهاجرت هاي روستا – شهري را
بعد از اجراي طرح هادي تایید نموده که این میزان در روستاهایی که طرح به طور کامل اجرا شده بسیار باال تر
است.
مشاركتبا وجود اهمیت مشارکت مردم و گروههاي هدف در م راحل مختلف انجام پروژه هاي عمرانی ولی این مهم تا
کنون درعمران و آبادي نواحی روستایی کشور جدي گرفته نشده است .با این وجود در اجراي طرح هاي هادي،
همیاري و مشارکت ساکنین روستا به ویژه به صورت کار یدي به طور قابل توجه اي افزایش یافته است .نگرش
روستاییان در سطح دهستان ( 12درصد) اگرچه به صورت قاطع افزایش مشارکت را تایید نمی کند اما در بعضی از
روستاهاي مورد مطالعه که طرح هادي به طور کامل اجرا شده مثل میدان ،بیش از  31درصد روستاییان اعتقاد به
همیاري و مشارکت خوب مردم در اجراي طرح هاي هادي داشته اند.
بر اساس نظر دهیاران بیشترین مشارکت در بعد فیزیكی در روستاهاي جعفرآباد ،محمودآباد ،میدان ،حیدرآباد و
طوالب صورت گرفته است .میزان این مشارکت ها در روستاهاي مورد مطالعه بین  11تا  21درصد بوده که بیشتر در
زمینه تخریب و عقب نشینی مساکن جهت تعریض معابر صورت گرفته است .کمترین میزان مشارکت در زمینه ي
مالی بوده که مدیران روستایی معتقدند مشارکت پایین مردم در این خصوص به خاطر وضعیت ضعیف اقتصادي
ساکنین بوده است.
 افزايش رضايت از زندگي بعد از اجراي طرحرضایت از زندگی عامل مهمی در ماندگاري و سرمایگذاري انسان در یك محل دارد به طوري که خانواده هایی که
از زندگی خود در یك محل رضایت داشته باشند ،انگیزه ي کمتري براي مهاجرت دارند به همین خاطر رضایت از
زندگی به عنوان یك متغیر اجتماعی در معرض نگرش جامعه ي نمونه قرار گرفته است .نظر جامعه ي نمونه به این
گویه مثبت بوده به طوري که نزدیك به  19درصد از اعضاء جامعه ي نمونه اعتقاد داشتند که اجراي طرح هادي در
روستاي آن ها باعث افزایش رضایت از زندگی در بین مردم شده است .این رضایت در روستاهایی که طرح به طور
کامل اجرا شده به مراتب بیشتر بوده است.
 بهبود شاخص هاي آموزش  -بهداشتامروزه آموزش و بهداشت دو عنصر مهم در زندگی انسان ها محسوب می شود به همین خاطر خانواده ها براي
این دو اهمیت زیادي قایل هستند .بهبود شاخص هاي بهداشتی – آموزشی از اهداف کالن همه ي دولت هاست و
آن ها براي ارتقاء وضعیت آموزش و بهداشت هزینه هاي زیادي متقبل می شوند .یكی از اهداف مهم اجراي طرح
هاي هادي بهبود وضعیت خدمات بهداشتی – آموزشی در محیطهاي روستایی است در همین راستا وضعیت این دو
متغیر در محدوده ي مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفته و نظر ساکنین روستاها در زمینه بهبود وضعیت این دو

88

مجله علوم جغرافیایی ،شماره  ،22بهار و تابستان 4931

متغیر مورد سنجش قرار گرفته است .همان طوري که در جدول دو مشاهده می شود بیش از  39درصد از جامعه ي
نمونه اعتقاد به بهبود وضعیت فضاهاي آموزشی بعد از اجراي طرح هادي در محل زندگیشان داشته اند و در
خصوص بهداشت هم کمی بیشتر از  39درصد بهبود وضعیت بهداشتی محیطهاي روستایی را بعد از اجراي طرح
هادي مورد تایید قرار داده اند.
ج -بررسي اثرات زيست محيطي طرح هاي هادي
افزایش جمعیت و متنوع شدن مصرف در بین خانوارهاي روستایی طی دهه هاي اخیر زمینه بروز مشكالت
زیست محیطی در نواحی روستایی را فراهم نموده است .در بیشتر روستاهاي ایران ،مشكالت گوناگون از جمله :
وجود معابر نامنظم و آلوده ،نبود سازمان متولی جمع آوري زباله ،فاضالب هاي رها شده ،فقر فرهنگی و سایر
مشكالت زیست محیطی ،تهدید جدي براي سالمت ساکنین و اکوسیستم هاي روستایی محسوب می شود .در چنین
شرایطی اجراي طرح هاي هادي زمینه ي کاهش مشكالت زیست محیطی را فراهم آورده است .در روستاهاي
دهستان میش خاص اجراي طرح هاي هادي به طور قابل توجه اي باعث کاهش مشكالت زیست محیطی از جمله
آلودگی هاي ناشی از انباشت زباله هاي خانگی ،دفع فاضالب ها ،جمع آوري آب هاي سطحی شده است .در
خصوص بهبود وضعیت زیست محیطی بعد از اجراي طرح هادي عالوه بر مدیران محلی که تاکید نموده اند اجراي
طرح هاي هادي به طور قابل توجه اي وضعیت زیست محیطی را بهبود بخشیده است ،ساکنین روستاها نیز معتقدند
اجراي طرح هاي هادي به طور قابل توجه اي باعث بهبود وضعیت زیست محیطی در روستاها شده است .جدول
( )9نگرش ساکنین روستاهاي دهستان میش خاص به شاخص هاي زیست محیطی را نشان می دهد.
جدول( )9نگرش روستاييان به متغيرهاي محيطي ( درصد)
متغیرهاي محیطی

ردیف
4
2

کاهش مشكالت زیست محیطی روستا با

موافقم

موافقم

نظري

نظري

ندارم

ندارم

مخالفم

مخال
فم

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعد اد

درصد

411

32/2

44

1/3

33

92/2

جمع آوري آب هاي سطحی
9

احداث فضاي سبز و زیبا شدن محیط

441

12

93

43/2

21

91/2

روستاها
1

ساخت کانال و دفع بهداشتی فاضالب ها

491

13/3

43

2/1

31

94

باعث کاهش مشكالت محیطی شده
1

جمع آوري بهداشتی زباله ها و کاهش

412

34/2

43

2/1

34

23/2

آلودگی ها
اصالح معابر
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13/9

11

43

34

21/3
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جمع آوري آبهاي سطحيآبهاي سطحی ناشی از شستشو ،بارندگی و  ...بعد از اجراي طرح ها توسط کانال کشی معابر از سطح خیابان
ها و کوچه ها جمع آوري شده و باعث کاهش آلودگی هاي زیست محیطی شده است .بر اساس نظر سنجی از
ساکنین روستاها  39درصد معتقد بودند جمع آوري آبهاي سطحی بهبود محیط و کاهش مشكالت زیست محیطی را
به همراه داشته است 93 .درصد دیگر هم عدم موفقیت را ناشی از اجراي ناقص و ناتمام ماندن طرح در زمینه جمع
آوري آبهاي آلوده می دانند.
جمع آوري زباله و بهداشت محيطاصول بهداشت و بهسازي محیط در هر مكان ایجاب می کند که زباله ها در حداقل زمان از منازل و محیط
زندگی انسان دور شده و در اسرع وقت دفع شوند .پیدایش این ایده (دفع زباله از محیط زیست) در قرن نوزدهم
میالدي در بیشتر کشورهاي اروپایی به مثابه یك دستورالعمل بهداشتی ساکنان مناطق را به رعایت آن ملزم می
ساخت .اهمیت دفع بهداشتی زباله ها موقعی بر همه روشن خواهد شد که خطرات ناشی از آنها به خوبی شناخته
شوند .زباله ها نه فقط باعث تولید بیماري ،تعفن و زشتی مناظر می گردند ،بلكه می توانند به وسیله ي آلوده کردن
خاک ،آب و هو ا خسارات فراوانی را به بار آورند .جمع آوري ،حمل و نقل و آخرین مرحله دفع این مواد بایستی به
طریقی باشد که تأثیر خطرات ناشی از آنها در سالمتی انسان به حداقل ممكن کاهش یابد(عمرانی.)3 :4931 ،
یكی از مشكالت محیط هاي روستایی وضعیت بهداشتی است .در منطقه مورد مطالعه حل مسائل بهداشتی و
جمع آوري زباله از سطح روستاها زیر نظر دهیاران توسط پیك بهداشتی(تراکتور)انجام می شود .وضعیت بهداشت و
جمع آوري زباله بعد از اجراي طرح هادي نسبت به قبل بهبود یافته است .نگرش ساکنین روستاها نیز بهبود
بهداشت محیط را به خاطر جمع آوري زباله مورد تایید قرار دادند به طوري که نزدیك به  32درصد ساکنین روستاها
اعتقاد داشتند که بعد از جمع آوري زباله ها ،بهداشت محیط به طور قابل توجه اي بهبود یافته است.
احداث فضاي سبز و زيبا شدن محيط روستاهامزارع و باغات بخشی از چشم انداز محیطهاي روستایی را تشكیل می دهند اما معموال این نوع فضاهاي سبز
از محیط زندگی و واحدهاي مسكونی فاصله دارد و همه ي ساکنین روستاها هم مالك این نوع فضاي سبز نیستند
در نتیجه احداث فضاي سبز بعد از اجراي طرح هادي به طور قابل توجه اي به زیبایی محیط کمك کرده و باعث
استفاده قشرهاي مختلف اج تماعی از آن شده است .نگرش ساکنین روستاها به این شاخص محیطی به طور ضعیفی
مثبت بوده به طوري که  12درصد ساکنین روستاها احداث فضاهاي سبز روستایی را مثبت ارزیابی نموده واعتقاد
داشته اند فضاهاي سبز باعث زیبایی و تلطیف محیط روستا شده است.
اصالح معابرروستاها در گذر زمان و بدون طرح مدون شكل گرفته اند .این مساله باعث شده دسرسی به کانون روستاها
از طریق معابر نامنظم و تنگ به سختی صورت گیرد .پیداش وسایل نقلیه موتوري در محیطهاي روستایی این نوع

191

مجله علوم جغرافیایی ،شماره  ،22بهار و تابستان 4931

مشكالت را بیشتر عیان ساخته است .عالوه بر آن این وضعیت ،مشكالت بهداشتی از جمله آلودگی هاي محیطی،
فاضالب هاي خانگی و مشكل جمع آوري زباله ها را هم به دنبال داشته است .اجراي طرح هادي که ساخت معابر
استاندارد از میان بافت هاي فرسوده قدیمی را به همراه داشته ،به طور قابل توجه اي با عث تعدیل این نوع
مشكالت شده است .نظر سنجی از ساکنین روستاها هم نشان می دهد اصالح معابر به طور چشم گیري باعث
کاهش مشكالت زیست محیطی شده به طوري که  12درصد از ساکنین روستاها اصالح معابر را در بهبود مشكالت
زیست محیطی موثر دانسته اند.
د -بررسي اثرات اقتصادي طرح هاي هادي
طرح هاي هادي در ایجاد تحوالت اقتصادي در نواحی روستایی موفق نبوده زیرا اهداف تعیین شده براي آن
ها بیشتر جنبه خدماتی و زیست محیطی داشته است .رونق فعالیت هاي اقتصادي در نواحی روستایی نیاز به
مجموعه اي از اقدامات در سطح ملی ،منطقه اي و محلی دارد که طرح هاي هادي توانایی ایجاد این هماهنگی را
ندارد به همین خاطر عملكرد طرح هاي هادي در زمینه ي اقتصادي تا کنون در بیشتر نواحی مثبت نبوده است .در
دهستان میش خاص شهرستان ایالم هم طرح هاي هادي در زمینه ي اقتصادي عملكرد موفقی نداشته است .ساکنین
محل هم عملكرد اقتصادي طرح هاي هادي را منفی ارزیابی کرده اند .جدول  1نگرش ساکنین روستاهاي دهستان
میش خاص به گویه هاي اقتصادي را نشان می دهد.

جدول( )9نگرش روستاييان به متغيرهاي اقتصادي ( درصد)
ردیف

متغیرهاي اقتصادي

4

موافقم

موافقم

نظري

نظري

ندارم

ندارم

مخالفم

مخال
فم

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعد اد

درصد

2

بهبود وضعیت کشاورزي

411

32/2

41

1/3

32

92/2

9

افزایش درآمد روستاییان

21

91/3

31

21/2

39

93/2

1

ارزشمند تر شدن امالک ساکنین روستاها

491

13/3

91

42/1

31

94

1

افزایش مبادالت اقتصادي

431

33/1

19

43/2

91

41/3

3

افزایش سرمایگذاري افراد بومی

44

1

43

3

241

22

3

افزایش سرمایگذاري افراد غیر بومی

1

1

1

1

292

411

2

ایجاد کارگاه جهت افزایش اشتغال

2

9

23

44

211

23

شكل گیري مشاغل غیر کشاورزي

29

41

91

41

424

33
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همان طور که در جدول مشاهده می شود عملكرد اقتصادي طرح هاي هادي در سطح روستاها به جزء در زمینه
ارزشمند ترشدن امالک و منازل مسكونی به خاطر سنددار شدن ،در سایر موارد مثبت ارزیابی نشده است .بررسی ها
نشان می دهد اجراي طرح هادي در هیچ یك از روستاها منجر به شكل گیري فعالیت هاي اقتصادي و تولیدي نشده
و تعداد معدودي کارگاه زود بازده هم بعد از تشكیل به دالیل مختلف نتوانسته به فعالیت خود ادامه دهند و تعطیل
شده اند .تنها اقدام مثبتی که بعد از اجراي طرح هاي هادي در سطح روستاهاي دهستان رخ داده ،ساخت و بتونی
کردن بعضی از مسیر هاي انتقال آب بوده که باعث افزایش راندمان آبیاري شده است .جدول  1طول کانال هاي
ساخته شده و همچنین مسیرهاي بتونی شده را نشان می دهد.
جدول ( )9كانال هاي ساخته شده و بتوني شده بعد از اجراي طرح هاي هادي در روستاهاي دهستان ميش خاص ( 1988بر حسب متر)
احداث کانال

بتونی کردن کانال

ردیف

نام روستا

بتونی

هاي انتقال آب

4

حیدر آباد

2

داروند

9

محمود آباد

1

چنگیه قجر

1

جعفر آباد

111

3

حسین آباد

411

3

چنارباشی

2

طوالب

3

پاکل گراب

41

میدان

4211
4111
311

4311

مأخذ :بنیاد مسكن انقالب اسالمی سال 4923

نتیجه گیری
تهیه و اجراي طرح هاي هادي در نواحی ر وستایی یكی از اقدامات اساسی در زمینه ي عمران و آبادانی روستاها
محسوب می شود .اجراي طرح ها دي در روستاها عالوه بر بهبود و مقاوم سازي واحدهاي مسكونی در برابر
حوادث طبیعی و کاهش مخاطرات زیست محیطی ،پایداري سرمایگذاري روستاییان را هم به دنبال دارد .از ابتداي
دهه  4931تهیه و اجراي طرح هاي هادي در دستور کار دولت مردان قرار گرفته و تا کنون تعداد قابل توجه اي از
روستاهاي پر جمعیت که بعضی از آن ها در حال حاضر تبدیل به شهر شده اند ،از طرح هاي توسعه مدون
برخوردار شده اند .در محدوده مطالعاتی این پژوهش (دهستان میش خاص شهرستان ایالم) تا کنون ده روستا از
طرح هادي برخوردار شده که در روستاهاي جعفر آباد ،میدان و چنار باشی طرح ها به طور کامل اجرا شده که پی
آمدهاي مثبت در زمینه هاي اجتماعی و زیست محیطی به همراه داشته است .بازتاب مثبت اجراي این طرح ها در
زمینه ي اجتماعی و زیست محیطی رضایت ساکنین محل را نیز به همراه داشته است .نگرش روستاییان در خصوص
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گویه هاي اجتماعی و زیست محیطی در جداول  1و  3قابل مشاهده است .تحلیل ها و آزمون هاي آماري که به
کمك نرم افزار  SPSSصورت گرفته نیز اثرات مثبت اجتماعی و زیست محیطی را تایید نموده که به شرح آن ها
می پردازیم.
براي تایید پی آمدهاي مثبت اجتماعی اجراي طرح هاي هادي در دهستان میش خاص از آزمون خی  2استفاده
شده است .آزمون خی  )Chi – square( 2با تعیین درجه آزادي ( )dfو مقایسه سطح معنی داري ( )sigخی2
محاسبه شده با خطاي حداکثر ( ) a =1/11معنی دار بودن اثرات مثبت را بررسی می کند .بدین صوت که اگر:
پی آمدها مثبت نباشد ( آزمون معنی ندارد)
پی آمدها مثبت باشد ( آزمون معنی دار است)

=sig>a
=Sig ≤a

جدول ( : )9آزمون خي  9تأثير اجراي طرح هادي درخصوص متغيرهاي اجتماعي
14/133

Chi- square

3

Df

P<1/114

Asymp.sig.

با توجه به جدول فوق  p <1/114 ، df =1 ، x =14/133می باشد .چون  p1/114از  α =1/11کوچكتر است.
لذا  H4تأیید می گردد و  H1رد می شود .به این معنی که طرح هادي باعث بهبود وضعیت اجتماعی در سطح
روستاهاي دهستان میش خاص شهرستان ایالم شده است.
بازتاب زیست محیطی اجراي طرح هاي هادي در روستاهاي دهستان میش خاص بسیار مثبت بوده به طوري که
نگرش ساکنین محل به طور قاطع اثرات مثبت را موردتایید قرار داده اند .آزمون خی دو نیز اثرات مثبت زیست
محیطی حاصل از اجراي طرح هاي هادي را مورد تایید قرار داده است .جدول  3آزمون خی دو در خصوص گویه
هاي محیطی است.
جدول ( :)9آزمون خي  9در خصوص تاثير اجراي طرح هاي هادي در زمينه زيست محيطي در روستاهاي
دهستان ميش خاص
31/341

Chi- square

1

Df

P<1/114

Asymp.sig.

مطابق نتایج جدول( )3چون  P<1/114از  α =1/11کوچكتر است و مقادیر  x = 31/341و  df=1می باشد
می توان نتیجه گرفت که عالوه برمعنی دار بودن مثبت این رابطه ،با توجه به مقدار  x = 31/341بیشترین تاثیر
اجراي طرح هادي در روستاها بهبود شاخص هاي زیست محیطی در روستاها بوده است.
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با توجه به اجراي طرح هادي و آثار ناشی از اجراي آن در روستاها و نظر پاسخگویان می توان دریافت که با اجراي
این طرح ها ،بافت فیزیكی روستاها نسبت به قبل از اجراي طرح ها بهتر شده ،اکثر معابر بعد از اجراي طرح تسطیح
و آسفالت شده و اقدامات دیگري نظیر کانال کشی معابر و جمع آوري فاضالب ها ،زباله ها به طور قابل توجه اي
باعث بهبود محیط زیست شده است.
اجراي طرح هاي هادي علی رغم کاستی هاي فراوانی که دارد زمینه ي تحوالت مثبت در نواحی روستایی به ویژه
در زمینه ي زیست محیطی و اجتماعی را فراهم آورده است .موفقیت بهتر و کامل تر این طرح ها مستلزم تمهیداتی
است که مهمترین آن ها با توجه به نتایج این پژوهش به شرح زیر می باشد.
 اجراي کامل طرح هاي هادي در حداقل زمان ممكن :طوالنی شدن زمان اجراي طرح هاي هادي ضمن تحمیلهزینه هاي بیشتر به مردم و نهادهاي اجرایی ،نارضایتی ساکنین روستاها را نیز به دنبال دارد .از این رو باید تالش
شود تا مشكالت اجراي طرح ها بویژه تامین بودجه بر طرف و با ساز و کارهاي الزم پس از شروع عملیات اجرایی
به سرعت و طبق برنامه به فرجام مناسب رسانده شود.
 مشارکت تمام ساکنین روستاها در تمامی مراحل اجرایی طرح هاي هادي :تجربه چند دهه()4311 -4321برنامه ریزي عمران و توسعه با رویكرد دیوانساالري در نواحی روستایی دستآورد چندانی به همراه نداشته و
مشكالت روستاها کماکان در ابعاد مختلف ادامه یافته است .از این رو اکنون پارادایم مشارکت همه گروه هاي
مردمی در برنامه هاي عمران و آبادانی نواحی روستایی فراگیر و اجتناب ناپذیر گردیده است .بررسی هاي میدانی در
محدوده ي مطالعاتی این واقعیت را به اثبات رسانده که مشارکت عنصري کارساز و تضمین کننده اجراي موفق طرح
هاي هادي است و باید تالش شود به طور فراگیر از گروه هاي مردمی در تمامی مراحل اجراي طرح هاي هادي
استفاده شود.
 ایجاد زیر سا ختارهاي اقتصادي در مكان هاي مرکزي :ارزیابی طرح هاي هادي در اقصی نفاط کشور از جملهمحدوده ي جغرافیایی این پژوهش نشان از عدم موفقیت آن ها در زمینه اقتصادي دارد زیرا ایجاد رونق در فعالیت
هاي اق تصادي مستلزم تمهیداتی است که پیش بینی آن ها در تمام روستاها امكان پذیر نیست .در نتیجه براي ایجاد
شغل و متنوع سازي فعالیت هاي اقتصادي باید در سطح خرده نواحی ،روستاهایی را به عنوان مكان مرکزي براي
استقرار فعالیت هاي اقتصادي مكان یابی و انتخاب نمود و در این روستاها ظرفیت هاي الزم را براي استقرار فعالیت
هاي اقتصادي فراهم نمود.
 -اولویت اجراي طرح هادي در روستاهایی که مردم آمادگی مشارکت بیشتري دارند:

اجراي طرح هاي هادي

هزینه زیادي را به دنبال دارد .بخش دولتی منابع کافی براي اجراي طرح هاي هادي را در کوتاه مدت و حتی میان
مدت ندارد در نتیجه بهتر است اولویت اجراي طرح ها به روستاهایی داده شود که مردم آمادگی کمك در ابعاد
مختلف را دارند.
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The effects of economic, social and environmental development of
semiconductor projects in rural areas (case study: a sheep in Ilam district)
Abstract
in our modern world of Rural major role in creating social, economic and environmental rural
areas. In this paper the consequences of the implementation of the Rural District Ilam city
targeting a ewe and finding appropriate answers to the questions. After several years of
conducting the project in many villages in the country And such a city of Ilam village ewe
effects on people's lives and what has been the development of rural areas? Analytical
research method - application and documents to support field study and research have been.
Community sample of 238 family caregivers of people living in a particular village ewe was
randomly determined using Cochran's formula is a mathematical and help.
Initial findings from research using spss software has been approved test show The greatest
impact of the project in the context of residential buildings, roads and environmental
problems in rural settlements has been reduced. Other results of this study show that despite
the reduction in migration of rural - urban villages where the project is implemented But less
attention to the implementation of the conductor due to the economic empowerment of
indigenous people make positive changes in the area of rural settlements has not been studied.
Keywords:district meshkhas , rural development, semiconductor design, environmental
assessment and community participation

