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   چکيده

گيري از مفاهيم نظري به تبيين مفهوم کيفيت محيطي در در مطالعه حاضر تلاش شده تا با بهره
هاي کيفيت محيطي به ارزيابي اثرات رداخته و در ادامه از طريق معيارها و شاخصمناطق روستايي پ

شناسي تحقيق از هاي هادي بر روي کيفيت محيطي در مناطق روستايي بپردازد. روشاجراي طرح
روستاي داراي  50اي و تجربي است که با استفاده از مطالعه پيمايشي و تمام شماري نوع کتابخانه

نمونه سرپرست  913ر دهستان فندرسك شمالي و جنوبي شهرستان راميان در قالب طرح هادي د
هاي هادي روستايي ترين اثرات اجراي طرحدست آمده نشان داده که بيشخانوار انجام شد. نتايج به

ترين آن بوده و کم 894/3فرمي  مؤلفههاي سه گانه کيفيت محيطي روستاها، مربوط به مؤلفهدر 
با  هاي هادي عمدتاًتوان استدلال کرد که طرحمي باشد. لذا مي 144/3کارکردي  ؤلفهممربوط به 

تر از اثرات و تغييرات کارکردي در روستاها رويكرد فرمي انجام شده و اثرگذاري شكلي آن بيش
 باشد.مي

 هادي، مناطق روستايي، دهستان فندرسك شمالي و ارزيابي، کيفيت محيطي، طرح کليدي: واژگان
 .جنوبي
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 مقدمه

ريزي کلان از يكسو هاي اخير با توجه به اهميت توجه به روستاييان در فرآيند برنامهدر دهه
ريزي هاي ناشي از مخاطرات طبيعي از سوي ديگر زمينه ساز توجه به برنامهو افزايش آسيب

ريزي در قابل هاي برنامههاي روستايي کشور شد. با وجود انجام فعاليتکالبدي در سكونتگاه
هاي باارزش و...، مطالعات هاي فرسوده، بافتها مانند بافتطرح هادي روستايي و ساير طرح
هاي روستايي، در اغلب شناسي توسعه کالبدي سكونتگاهصورت گرفته در ارتباط با آسيب

موارد از وجود تفاوت در برخي وجوه کيفي سكونت و زيست در ارتباط با بعد کميتي و 
)محمدي يگانه و  (5940)مظفر و همكاران،  دهدهاي هادي خبر ميآميز طرحيتموفق

هاي روستاييان به (. در اين شرايط توجه به افزايش سطح کيفيت سكونتگاه5935همكاران، 
اي رويكرد باشد. در چنين بستر و زمينهريزان و مديران ميعنوان دغدغه اصلي برنامه

عنوان رهيافتي مناسب براي شناخت و تواند بهستايي ميسنجش کيفيت محيط در مناطق رو
هاي کيفيت محيط زندگي روستايي در جهت دستيابي به هدف ها و ناتعادليدرک تفاوت

زندگي مطلوب روستايي باشد تا از اين طريق بتوان گام موثري در دستيابي به توسعه پايدار، 
... تلاش کرد. لذا اهداف اصلي  پايدارسازي جمعيت روستايي، افزايش کيفيت زندگي و

توان در دو محور تحليل و ارزيابي شرايط کالبدي محيط رويكرد کيفيت محيطي را مي
سكونت و تصورات ذهني روستاييان از وضعيت کيفي محيط زندگي خويش تبيين و تعريف 

هاي گذاري ياد شده شكل آرماني زندگي در محيطشود. بديهي است در چارچوب هدفمي
محيطي و برداشت مثبت نسبت به جوانب /كوني باتلاقي دو غايت شرايط مطلوب کالبديمس

يابي به کند. در طول چند دهه گذشته دستعيني و قابل مشاهده محيط تحقق پيدا مي
هاي روستايي هاي متعدد در محيطشرايط مطلوب کالبدي/محيطي از طريق اجراي طرح

باشد. هاي هادي روستايي ميها طرحترين آنکليدي ترين ودنبال شده است که يكي از مهم
هاي هادي در روستاها با هدف بهبود کيفيت محيط زندگي روستاييان بوده که اجراي طرح

 با محوريت توسعه کالبدي بوده است. با وجود اين تاکنون مطالعات صورت گرفته عمدتاً
( در 5935دي يگانه و همكاران، ( )محم5940( )مظفر و همكاران، 5944لو و همكاران، )تقي
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اي هاي گوناگون به ارزيابي اثرات توسعهنبهـها، از جهاي هادي و اثرات آنارتباط با طرح
ها در مناطق روستايي پرداخته شده است؛ اين درحالي است که با وجود محوريت اين طرح

ي هادي بر کيفيت هاگذاري طرحتأثيرهاي تر به جنبههاي هادي روستايي، کمکالبدي طرح
هايي هاي هادي فداي کميتعبارت ديگر کيفيت در طرحمحيطي پرداخته شده است. به

)عظيمي و  ... شده است کشي ومانند تعريض معابر، بازسازي واحدهاي مسكوني، جدول
هاي (. بر اين اساس هدف کليدي تحقيق اين است که با اجراي طرح99 :5948جمشيديان، 

عنوان سند توسعه کالبدي روستاها تا چه ميزان منجر به بهبود کيفيت ههادي روستايي ب
 محيطي در روستاهاي دهستان فندرسك شمالي و جنوبي شده است؟

 چارچوب نظري

کيفيت محيط يك مفهوم چندبعدي است که با مفاهيمي همچون کيفيت زندگي، کيفيت 
 طوريه( ب41، 5945)لنگ،  ندمندي و قابليت زندگي اشتراکاتي دارمكان، ادراک و رضايت
 ,Van Kamp et al) شوندعنوان معاني مشابه در نظر گرفته ميکه در بسياري موارد به

(. بنابراين کيفيت محيط شامل ترکيبي از ادراکات ذهني، 539 :5945)پاکزاد،  (6 :2003
 ,porteous) ها و جوامع متفاوت استهايي است که در ميان افراد، گروهها و ارزشويژگي

(. بر اين اساس کيفيت محيطي در مناطق روستايي علاوه بر کيفيت کالبدي مرتبط با 1971
تنيدگي باشد که درهمکيفيت زندگي روستايي و کيفيت محيط زيست روستايي نيز مي

باشد. بر اين اساس دهنده کيفيت محيط براي روستاييان ميمجموعه اين شرايط شكل
ها در بعد از هاي توسعه دولتالبدي روستا، رويكرد غالب در برنامهک -رويكرد توسعه فضايي

انقلاب اسلامي بوده است. اين رويكرد ساخت فيزيكي و کالبدي روستاها را متناسب با شرايط 
داند و لازمه تحول و توسعه روستايي را تحول در ساختار تحول و توسعه جامعه روستايي نمي

هاي ( که در ايران از طريق اجراي طرح514 :5948پور، )جمعه داندکالبدي و فيزيكي آن مي
 شود.هادي روستايي دنبال مي

طرح هادي، راهنماي مصوبي براي هدايت عمليات سازندگي و آباداني در روستاها، با 
(. در واقع 111 :5943)شهبازي،  آگاهي از وضعيت فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي آن است
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ضمن ساماندهي و اصلاح بافت موجود، ميزان و مكان گسترش طرح هادي طرحي است که 
آتي و نحوه استفاده از زمين براي عملكردهاي مختلف بر حسب مورد در قالب مصوبات 

اي تعيين يهـهاي جامع ناحهاي روستايي يا طرحگاهـدهي فضا و سكونتـهاي سامانطرح
هادي روستايي عبارتند از: فراهم  (. بعضي از اهداف طرح5933)غفاري و همكاران،  نمايدمي

هاي لازم براي بهبود محيط سكونتگاه و ايجاد خدمات زيستي، محيطي و آوردن زمينه
هاي عمران و توسعه روستا و عمومي؛ هدايت توسعه کالبدي روستاها، فراهم آوردن زمينه

ه ـعنايت ب وجه به شرايط فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و باـمين عادلانه امكانات، با تأت
ها و )سازمان شهرداري هاي بالادست، نظير طرح ساماندهي و طرح جامع شهرستانطرح

هاي هادي روستايي جهت (. در همين راستا تهيه و اجراي طرح104: 5940ها، دهياري
بهبود کيفيت محيط زندگي ساکنان نواحي روستايي در دستور کار بنياد مسكن انقلاب 

(. اما با توجه به اينكه کيفيت محيطي 49 :5933يزپور و همكاران، )عز اسلامي قرار گرفت
هاي روستايي به عوامل زيادي وابسته است. لذا عواملي مانند مقياس زندگي مردم و مكان

بخش کشاورزي،  هاي روستايي، کاهش اشتغال و درآمد درکوچك و تراکم کم سكونتگاه
نقل نامناسب و  هاي ارتباطي و شبكه حمل وها، راهفاصله زياد و انزواي جغرافيايي آن

 کندتر ميهاي لازم براي بهبود کيفيت محيطي در روستاها را پيچيدهناکارآمد اجراي سياست
هاي هادي (. اما نكته اساسي که در موفق بودن اجراي طرح8 :5940)رضواني و منصوريان، 

چنان کالبد روستاها دهد هميعنوان يك طرح با محوريت افزايش کيفيت کالبدي، نشان مبه
هاي طبيعي مانند سيل، و زلزله و ... مطرح پذير در مقابل پديدههاي آسيبعنوان محيطبه

طور مداوم هچنين روستاييان نيز بباشد. هميـريزان مرنامهـهاي اساسي ببوده و از دغدغه
ادي هستند تا کيفيت هاي هدنبال دستيابي به برخي از خدمات زيرساختي از طريق طرحبه

مندي محيط زندگي خود را افزايش دهند که نتيجه آن افزايش و ارتقاي سطح رضايت
 تواند باشد. سكونتي روستاييان مي

انداز ناموزوني از گيري چشمتر موارد رشد هدايت نشده فيزيكي روستاها به شكلدر بيش
فضايي  -ندهاي مناسب کالبديهاي سكونتگاهي انجاميده است که فاقد روابط و پيوعرصه

توجهي به در درون مناطق روستايي است. فراموش کردن مديريت کالبدي و فضايي و بي
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شكل تغييرات کالبدي هاي روستايي در تحولات اقتصادي و اجتماعي کشور بهنقش کانون
 پذيري مناسبهمراه ناتواني در نقشريختگي فرهنگي و اجتماعي بهنامانوس و نيز درهم

که برخي  طوريه(. ب51 :5949)سعيدي،  فضايي و اقتصادي روستاهاي کشور انجاميده است
دهد که محروميت از خدمات محلي اوليه ضروري و نبود شرايط زيست تحقيقات نشان مي

محيطي محل زندگي افراد منجر به افزايش جرم و جنايت و ايجاد آلودگي محيط زيست و 
 :Stafford & Marmot, 2003) راي انسان شده استهاي زندگي بهتر بکاهش فرصت

هاي ترين عناصر ساختاري توسعه سكونتگاه(. اين درحالي است که امروزه يكي از مهم60
ها، توجه ويژه پذيري آنسيبآروستايي در جهت حمايت از جامعه هدف روستايي و کاهش 

)سليمي،  ن روستايي استهاي اجتماعي، اقتصادي و محيطي انسابه ابعاد کالبدي فعاليت
هاي هادي در طول چند دهه گذشته در حال ( که در کشور ما از طريق اجراي طرح5941

هاي هادي روستايي تا چه ميزان در ارتقاي که طرحپيگيري بوده است. اما نكته مهم اين
 هاي کميتي آن نكته بسيارگذار بوده در کنار جنبهتأثيرکيفيت محيطي زندگي روستاييان 

تر در تهيه و اجراي اينگونه ريزان را در تداوم موفقيت بيشتواند برنامهباشد که ميمهمي مي
 ها کمك کند. طرح

 هاي کيفيت محيطي روستاييها و شاخصمؤلفه

کيفيت محيطي مفهومي نامشخص است و معني آن بستگي بسيار به بستري دارد که در 
هاي طبيعي مانند اقليم يا تعداد جمعيت، کيفيت ديدهگيرد. برخلاف پآن مورد استفاده قرار مي

شدة عموم هاي پذيرفتهگيري با مكاناي مستقيم قابل مشاهده و اندازهگونهمحيطي به
شود: يـگيري مدازهـمين دليل، در مطالعات اخير، کيفيت محيطي به دو روش انـهنيست. به

روند که کار ميي يا عيني بههاي کمدر روش اول، براي سنجش کيفيت محيطي، شاخص
هاي اجتماعي و اقتصادي قابل سنجش براي انعكاس ميزان تأمين اند از شاخصعبارت

شوند ها و آمارهاي رسمي بررسي ميتفاده از گزارشـها با اسيازهاي انساني؛ اين شاخصـن
دهند. در اين روش، از و وضعيت ظاهري و ملموس شرايط محيط زندگي را نشان مي

کشي و ... هاي نوسازي شده، جدولهايي مانند ساختمان هاي فرسوده، ساختماناخصش
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هاي کيفي يا ذهني قرار دارند که به ارزيابي سطح شود. در روش دوم، شاخصاستفاده مي
پردازند. اين هاي کيفيت محيطي ميها در رابطه با هر يك از شاخصرضايت افراد و گروه

هاي مختلف محيط شان در مورد جنبهشخصي افراد از ادراکاتها مبتني بر گزارش شاخص
چنين، مكمل متغيرهاي اجتماعي، اقتصادي و محيطي بوده، ادراکات و زندگي است؛ و هم

دهد. بر اين اساس، در هاي افراد از وضعيت عيني محيط زندگي خود را نمايش ميارزشيابي
جهاني و کشور مطالعات متعددي صورت  ارتباط با ارزيابي کيفيت محيطي در ادبيات علمي

که اغلب مطالعات صورت گرفته در محيط هاي شهري و گرفته است. اما نكته قابل ذکر اين
تر به کيفيت ( و کم81 :5933)رفيعيان و همكاران،  با محوريت شهرها انجام گرفته است

ا و معيارهاي محيطي در مناطق روستايي پرداخته شده است. در اين مطالعات از شاخص ه
هاي مختلف از منظرهاي متفاوتي براي ارزيابي و تحليل کيفيت محيطي در سكونتگاه

 (. 5 )جدول شهري استفاده شده است

 (1831)با اقتباس از: پورمحمدي،  شاخص هاي تحليل کيفيت محيط (1) جدول

 ها و معيارهاشاخص محقق

 ار، کارائي و عدالتسرزندگي، معني، تناسب، دسترسي، نظارت و اختي لينچ

 پذيري، تناسب بصري، غناي حسي، رنگ تعلقنفوذپذيري، گوناگوني، خوانايي، انعطاف بنتلي و همكاران

هويت، تداوم و محصوريت، کيفيت عرصه همگاني، آساني حرکت، خوانايي، تطابق و  دتر
 تنوع

رم، کيفيت عرصه کيفيت پايداري زيست محيطي، کيفيت منظر، کيفيت ديد، کيفيت ف کرمونا
 همگاني

ها، تخيل و شادي، اصالت و معنا، سرزندگي، هويت و کنترل، دسترسي به فرصت جيكوبز و اپلبارد
 زندگي اجتماعي

 دسترسي، فضاي همگاني، ايمني و امنيت، منظر مينو کرمونا

 کالبد، فعاليت و تصورات کانتر

 عملكرد، زيباشناختي و زيست محيطي گلكار

 کالبد، فعاليت و معنا همكاران رفيعيان و
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گذار بر روي تأثيربندي معيارهاي طور کلي برآيند مطالعات صورت گرفته، امكان دستههب
)رفيعيان و  آوردکيفيت محيط به سه معيار کالبدي، کارکردي و ادراک محيطي را فراهم مي

يطي در يفيت محـدهنده کكلـکليدي ش مؤلفه( مجموع اين سه 81 :5933همكاران، 
تواند در رضايتمندي ساکنان روستايي از محيط زندگي باشد که ميهاي روستايي ميمحيط

 (. 5)شكل گذار باشدتأثيرها آن

 
  معيارها و شاخص هاي سنجش کيفيت محيطي در مناطق روستايي( 1) شکل

مين حرکت و دسترسي سهل و أاز يكسو در برگيرنده ت« کارکردي کيفيت»لفه مؤ
هاي چون تفريح، فعاليتده و از سوي ديگر در برگيرنده عملكردهاي ديگري هممناسب بو
گردد. زيرا کالبد فيزيكي روستا علاوه بر محل اجتماعي در مناطق روستايي مي -اقتصادي

هاي اقتصادي مانند استراحت و آرامش، محيطي براي انجام بخش قابل توجهي از فعاليت
هاي با توجه به عملكردهاي متفاوت در کالبد سكونتگاه دامداري، انبار و ... است. لذا

 هايتوان کارکردهاي متفاوت اقتصادي نيز از آن را مشاهده کرد که بايد در طرحروستايي، مي
 هايکارکردي در محيط-هادي روستايي به آن توجه ويژه گردد تا منجر به گسست عملكردي

هاي روستايي از طريق در سكونتگاه لفه کارکرديؤر اين اساس مـگردد. بـروستايي ن



 

 

 

 

514  10شماره ريزي، علمي ـ پژوهشي جغرافيا و برنامه نشريه 

 

 ها و ...(، فضاهاي فعاليتي)مسكن، حياط، کوچه هايي مانند توجه به فضاهاي زندگيشاخص
ها، فضاهاي )پارک ها، انبارها، پارکينگ و...( و فضاهاي تفريحي)مانند محل نگهداري دام

ي و ...( مورد توجه و هاي عموم)محل برگزاري مراسم هاي اجتماعيسبز و ...( و فعاليت
به دريافت ادراکي، شناختي و ترجيحات محيطي افراد « معنايي»لفه ؤارزيابي قرار داد. م

عبارتي ديگر القاي احساس مثبت روستايي در قبال فضاهاي سكونتگاهي سروکار دارد. به
يي به باشد که بايد ساکنان روستاعنوان حد نهايي معنا ميزندگي و سرزنده بودن روستا به

هايي مانند حس تعلق، احساس هويت و واسطه آن سطح شاخصآن دست پيدا کنند تا به
هاي هادي علاوه بر اثرات عيني ها افزايش يابد. بنابراين اجراي طرحشادکامي و اميد در آن

لحاظ معنايي در جذابيت محيطي براي روستاييان نيز اثرگذاري مثبت داشته بايد بتواند به
هاي هاي کالبدي و زيباشناختي ناشي از اجراي طرحکيد به جنبهأت« فرمي»فه لؤباشد. م

هاي هادي با ايجاد تغييرات متناسب با شرايط بومي و پردازد. زيرا انتظار است طرحهادي مي
هاي روستايي را در بين ساکنان روستا افزايش محيطي روستاييان، قدرت پذيرندگي محيط

هاي ايجاد شده، استحكامات هايي مانند زيرساختارزيابي شاخصلفه از طريق ؤدهد. اين م
 باشد.ها و ... قابل بررسي ميکالبدي، تسهيل دسترسي

 هامواد و روش

درجه طول شرقي  3/11شهرستان راميان به مرکزيت شهر راميان، در موقعيت جغرافيايي 
هاي ايران در تانکيلومترمربع يكي از شهرس 09/043درجه عرض شمالي با مساحت  5/90

 (.1 )شكل استان گلستان است
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 روستاهاي مورد مطالعه در دهستان فندرسك شمالي و جنوبي شهرستان راميان (2) شکل

کيلومتر مربع دارد. به  045نفر و وسعتي در حدود  39481اين شهرستان جمعيتي بالغ بر 
ش مرکزي راميان و فندرسك که بندي سياسي شهرستان راميان داراي دو بخلحاظ تقسيم

هاي شهرستان شامل: باشد. دهستانشهر راميان، دلند، خان ببين و تاتار عليا مي 8داراي 
دلند، فندرسك جنوبي، فندرسك شمالي و قلعه ميران است. دو دهستان فندرسك شمالي و 

جمعيت در دليل وجود روستاهاي پرباشند. بهنقطه روستايي مي 11جنوبي در مجموع داراي 
اي براي توسعه روستاها مورد توجه عنوان پايههاي هادي روستايي بهمنطقه، ارائه طرح

روستايي اين دو دهستان طرح هادي به اجرا  50دولت و مسئولان بوده که در مجموع در 
ها داراي اثرات متعددي در محيط زندگي روستاييان داشته آمده است و اجراي اين طرحدر

 باشد. ويت آن نيازمند مطالعه ميکه براي تق

هاي لحاظ توصيف ويژگيهدف کاربردي است. تحقيق به شناسي مطالعه از جنبةروش
هاي هادي جامعه مورد مطالعه از نوع توصيفي است و به جهت برقراري ارتباط بين طرح

دآوري منظور گرروستايي با کيفيت محيطي روستاها از نوع تحليلي است. در اين پژوهش به
هاي ميداني مشاهده و تكميل پرسشنامه اي و روشهاي اسنادي و کتابخانهاطلاعات از روش
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هاي استخراج شده در چارچوب نظري، استفاده شد. ابتدا، بدين منظور بر اساس شاخص
-اي استفاده شده، اطلاعات و دادهجهت تدوين ادبيات موضوع از روش اسنادي و کتابخانه

هاي توصيفي روستاها آوري شده است. در سطح اول دادهدر دو سطح جمعهاي ميداني نيز 
هاي کشور هاي شهرستاني و آباديمراجعه مستقيم به مرکزآماري و استفاده از آمارنامه با

هاي مطرح شده تهيه شد. سپس در سطح دوم از طريق تدوين پرسشنامه بر اساس شاخص
. در اين مطالعه به منظور حقيق تكميل گرديددر مطالعه، اطلاعات مربوط به متغيرهاي ت

بندي و ايجاد درخت ارزش کيفيت محيط در منطقه مورد مطالعه از روش سلسله ساختار
مراتبي يا درخت مسئله استفاده شد. در اين مدل کيفيت محيط در سطح اول درخت ارزش 

فرمي و معنايي لفه اصلي کارکردي، ؤقرار گرفته است. در سطح دوم، کيفيت محيط به سه م
هاي سازنده خودشان شاخص وها به جزمؤلفهتقسيم شده است. در سطح سوم هر کدام از 

گيري است، مطرح شده اند. در اين مدل سطح پاياني درخت ارزش که قابل اندازهتقسيم شده
ها با استفاده ازروش مستقيم پرسشنامه بوده است که در است. شيوه کمي کردن اين شاخص

هاي ها به گويههاي تحقيق و تبديل آناند. بر اساس شاخصها سنجش بومي شدههآن گوي
صورت اي در سطح خانوار روستايي طراحي و در اختيار جامعه نمونه بهعملياتي، پرسشنامه

و روش آماره آلفاي کرونباخ، اعتبار  SPSSافزار تصادفي قرار داده شد که با استفاده از نرم
صورت تمام شماري و شامل دست آمد. جامعه آماري تحقيق بههب % 01ن پرسشنامه به ميزا

نقطه روستايي در دهستان فندرسك شمالي و جنوبي شهرستان راميان  50روستاييان 
ماه و  9سال و  8 )حداقل مدت اجرايي ها طرح هادي اجرا شده استباشد که در آنمي

منطقه مورد مطالعه از فرمول کوکران با گيري در باشد(. براي نمونهسال مي 3حداکثر آن 
وزيع تعداد ـخانوار نمونه بود براي ت 913استفاده شد که نتيجه آن برابر با  %31احتمال 

چنين براي مل شده است. همـصورت برقراري تناسب عمونه بهـها بين روستاهاي نمونهـن
يرسون و رگرسيون اي، همبستگي پنمونهتك T ها نيز از سه روش آماريتحليل داده

 .چندمتغيره و تحليل مسير استفاده شده است
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 و بحث هايافته

هاي دهد که در رابطه با اثرات طرح هادي در بين کليه شاخصتحليل نتايج نشان مي
اي، داراي تك نمونهt  براي آزمون 9مطالعه، بر اساس ميانگين حد مطلوبيت عددي 

 31/3دست آمده در سطح آلفا ند. سطح معناداري بهميانگين بالاتري از حدمطلوبيت مي باش
دهنده ها داراي اثرگذاري مثبت و بالايي مي باشند که نشاندهد همه شاخصنيز نشان مي

لفه فرمي، معنايي و کارکردي ؤهاي ماثرات مثبت طرح هادي روستايي در زمينه شاخص
 (.1)جدول  باشدمي

 هاي هاديفرمي، معنايي و کارکردي اثرات طرح ؤلفهممعناداري تفاوت از حد مطلوب  (2) جدول

 8مطلوبيت عددي مورد آزمون = 

 ميانگين 
آماره آزمون 

t 

درجه 

 آزادي

سطح 

 معناداري

تفاوت از 

 حدمطلوب

 %19فاصله اطمينان 

 بالاتر ترپايين

 فرمي مؤلفه

کيفيت عيني محيطي 
 کالبدي

81/8 514/13 914 333/3 181/1 11/5 18/5 

رسي آسان و دست
 روستامناسبمعابر

15/8 018/50 914 333/3 911/1 98/5 01/5 

ها و تسهيلات زيرساخت
 خدماتي روستا

15/8 914/55 914 333/3 814/5 13/3 48/3 

 18/5 81/5 518/1 333/3 914 118/11 91/8 روشنايي مناسب

برخورداري از فضاي 
 سبز روستا

58/8 181/91 914 333/3 911/1 94/5 31/5 

 01/5 15/5 181/1 333/3 914 581/18 51/8 استحكام کالبدي بافت

تقويت ايمني محيطي 
 روستا

31/9 911/55 914 333/3 518/5 10/3 35/3 

 معنايي مؤلفه

هاي نمادين حفظ ارزش
 روستا

91/9 981/11 914 333/3 981/3 81/5 83/1 

 01/1 55/1 813/3 333/3 914 118/18 18/9سرزندگي فردي و 
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 اجتماعي روستا

 95/5 18/3 851/3 339/3 914 501/51 51/9 احساس هويت

 53/1 83/5 311/3 331/3 914 911/55 98/9 حس تعلق موثر

 45/5 01/3 810/3 333/3 914 101/50 01/9 خوانايي مطلوب

 51/5 35/5 181/5 333/3 914 811/15 31/9 بهداشت محيط روستا

 11/5 94/3 481/3 338/3 914 011/4 98/9 احساس امنيت روستا

 کارکردي مؤلفه

 11/3 35/3 589/3 391/3 914 918/9 51/9 تناسب با اقتصاد محلي

هاي تنوع بخشي فعاليت
 اقتصادي

51/9 181/9 914 359/3 518/3 51/3 91/3 

تقويت تعاملات 
 اجتماعي

51/9 581/9 914 333/3 915/3 98/3 48/3 

داشت جذب و نگه
 جمعيت

81/9 915/9 914 333/3 910/3 93/3 31/3 

 41/3 98/3 958/3 333/3 914 113/8 85/9 افزايش کارکرد تفريحي

هاي کاربري کاهش
 مختلط

94/9 815/9 914 339/3 914/3 30/3 11/3 

فرمي، معنايي و کارکردي داراي امتياز ميانگيني  مؤلفهدهد که هر سه نتايج آزمون نشان مي
دست آمده که زير آلفا ين حد مطلوبيت بوده و با توجه به سطح معناداري بهبالاتر از ميانگ

باشد. هاي کيفيت محيطي ميلفهؤهاي هادي اثرات مثبت بر روي ماست، داراي طرح 31/3
هاي هادي باشد که اثرات طرحدهنده اين نكته ميدست آمده نشانبر اين اساس، نتايج به

هاي فرمي و لفهؤترين مقدار در بعد محيطي روستاها، بيشکيفيت م مؤلفهدر رابطه با سه 
هاي معنايي و در نهايت مربوط به لفهؤهاي مربوط به آن بوده و سپس مربوط به مشاخص

تر از هاي هادي بيشباشد. بدين معني که اثرات فرمي در اجراي طرحکارکردي مي مؤلفه
 (.9)جدول  بوده است گذار تأثيرها در کيفيت محيطي روستاها ساير جنبه

فرمي، معنايي و کارکردي داراي امتياز  مؤلفهدهد که هر سه نتايج آزمون نشان مي
دست آمده که ميانگيني بالاتر از ميانگين حد مطلوبيت بوده و با توجه به سطح معناداري به
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هاي کيفيت محيطي مؤلفههاي هادي اثرات مثبت بر روي است، داراي طرح 31/3زير آلفا 
هاي باشد که اثرات طرحدهنده اين نكته ميدست آمده نشانباشد. بر اين اساس، نتايج بهمي

هاي مؤلفهترين مقدار در بعد کيفيت محيطي روستاها، بيش مؤلفههادي در رابطه با سه 
هاي معنايي و در نهايت مؤلفههاي مربوط به آن بوده و سپس مربوط به فرمي و شاخص

باشد. بدين معني که اثرات فرمي در اجراي طرح هاي هادي کارکردي مي مؤلفهمربوط به 
 (9)جدول  گذار بوده استتأثيرها در کيفيت محيطي روستاها تر از ساير جنبهبيش

 هاي کيفيت محيطي روستامؤلفهمعناداري تفاوت از حد مطلوب  (8) جدول

 8مطلوبيت عددي مورد آزمون = 

 tآماره آزمون  ينميانگ مؤلفه
درجه 

 آزادي

سطح 

 معناداري

تفاوت از حد 

 مطلوب

 %19فاصله اطمينان

 بالاتر پايين تر

 301/3 481/3 381/3 333/3 914 814/51 158/8 فرمي مؤلفه

 مؤلفه
 کارکردي

948/9 814/3 
914 

333/3 518/3 911/3 101/3 

 مؤلفه
 معنايي

311/9 913/55 
914 

333/3 111/3 810/3 0811/3 

هاي مؤلفهدهد که بين دست آمده از آزمون همبستگي پيرسن نشان ميچنين، نتايج بههم
دار و مثبت سه گانه فرمي، کارکردي و معنايي اجراي طرح کالبدي با يكديگر رابطه معني

 هايمؤلفههاي مورد مطالعه، رابطه همبستگي بين عوامل وجود دارد. علاوه بر اين از نظر نمونه
)سنجش از طريق  هاي هادي( با کيفيت محيطي)فرمي، کارکردي و معنايي طرح گانهسه

هايي نظير: کيفيت عيني محيط کالبدي، دسترسي، استحكام کالبدي، بهداشت شاخص
هاي مختلط( نيز رابطه معنادار بوده که در هر سه محيط، نگهداشت جمعيت، کاهش کاربري

 (.8)جدول  باشدنوع از نوع مثبت مي

 

 گانه فرمي، کارکردي و معنايي با کيفيت محيطيهاي سهمؤلفههمبستگي  (4) جدول

 کيفيت محيطي معنايي مؤلفه کارکردي مؤلفه فرمي مؤلفه نفر 891تعداد: 
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 Pearson Correlation فرمي مؤلفه

Sig. (2-tailed) 

5 511/3(*) 
353/3 

905/3 (**) 

333/3 
151/3 (**) 

333/3 

 مؤلفه
 کارکردي

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

511/3(*) 
353/3 

5 515/3 (*) 

395/3 
518/3 (**) 

339/3 

 Pearson Correlation معنايي مؤلفه

Sig. (2-tailed) 

905/3 (**) 

333/3 
515/3 (*) 

395/3 
5 855/3 (**) 

333/3 

کيفيت 
 محيطي

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

151/3 (**) 

333/3 
518/3 (**) 

339/3 
855/3 (**) 

333/3 

5 

** Correlation is significant at the 0.01 level 

(2-tailed). 

* Correlation is significant at the 0.05 

level (2-tailed). 

عنوان متغير مستقل با هاي سه گانه بهمؤلفهاز مشخص شدن وجود رابطه معنادار بين پس 
ير وابسته به تحليل رگرسيون و تحليل مسير رابطه متغيرهاي عنوان متغکيفيت محيطي به

هاي شد. در مرحله اول نتايج به دست آمده از نظر نمونهمستقل با کيفيت محيطي پرداخته 
داراي  450/3گانه داراي دهد که کيفيت محيطي روستا با عوامل سهمورد مطالعه نشان مي

درصد  3/41دهد که يل شده نشان ميچنين ضريب تعيين تعدباشد. همهمبستگي مي
گانه به واسطه تغييرات ميزان کيفيت محيطي از طريق ترکيب خطي تغيير در متغيرهاي سه

چنين بر اساس مقدار محاسبه شده هاي هادي روستايي تبيين شده است. هماجراي طرح
به  توان گفت که ترکيب خطي متغيرهاي مستقلدرصد مي 33، در سطح اطمينان Fبراي 

ها بيني تغييرات متغير وابسته کيفيت محيطي از ديدگاه نمونهداري قادر به پيششيوه معني
 (.1)جدول  است
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 ANOVA(b)گانه بر متغير کيفيت محيطي هاي اصلي سهمؤلفهمعناداري رگرسيون  (9) جدول

Model  درجه آزادي  مجموع مربعاتdf ميانگين مربعات F  سطح معناداريSig. 

 (a) 333/3 918/13 918/5 9 813/9 ررگرسيونياث 5

     313/3 911 918/0 باقيمانده  

       913 148/55 کل  

Predictors:  کارکردي طرح  مؤلفهمعنايي و  مؤلفهفرمي،  مؤلفه
 هادي

Dependent Variable:   کيفيت
 محيطي

غير وابسته، نتايج متغيرهاي مستقل بر مت تأثيردر نهايت بر اساس ضريب استاندار شده 
چنين از نظر کيفيت محيطي دارند. هم آماري معناداري بر ميزان تأثيردهد که نشان مي

هاي فرمي اثرات طرح مؤلفهمتغيرها بر ميزان کيفيت محيطي روستا، متغير  تأثيرضريب 
ترين ميزان اثر بر کيفيت محيطي روستا بيش 894/3 تأثيرهادي در شرايط موجود با ضريب 

 (.1)جدول  دارد

 ضرايب ميزان شدت اثرگذاري متغيرهاي مستقل سه گانه بر متغير وابسته (6) جدول

Model  ضريب استاندارد ضريب غيراستاندارد 
T 

سطح معناداري 
Sig.     B Std. Error  بتاBeta 

 350/3 581/1   185/3 893/3 عرض از مبداء 5

 333/3 181/8 101/3 318/3 981/3 معنايي مؤلفه  

 315/3 914/1 549/3 391/3 510/3 کارکردي مؤلفه  

 333/3 198/3 894/3 385/3 850/3 فرمي مؤلفه  

Dependent Variable:  کيفيت محيطي  

هاي مورد مطالعه در وضع موجود در مشاهده شد، بر اساس نظر نمونه طوريلذا همان
مثبت بر کيفيت محيطي در مناطق هاي هادي، اثرات گانه نتايج طرحکليه عوامل سه

دهنده کيفيت محيطي در مناطق روستايي هستند. زيرا در مجموع روستايي داشته و ارتقاء
گذاري سه عامل بر توسعه کيفيت محيطي مناطق روستايي برابر با آلفا تأثيرسطح معناداري 

 تأثيرب باشد. در ادامه براي دستيابي به مدل نهايي و مشخص نمودن ضرايمي 350/3



 

 

 

 

511  10شماره ريزي، علمي ـ پژوهشي جغرافيا و برنامه نشريه 

 

غيرمستقيم متغيرهاي مستقل و  تأثيرمتغيرهاي مستقل بر هم و نيز مشخص شدن ضرايب 
متغيرهاي مستقل بر هم نيز مشخص شده  تأثيرکل متغيرها، ضرايب  تأثيرمحاسبه ضرايب 

و رسم دياگرام مسير بر پايه اولين خروجي تحليل رگرسيوني که نتايج آن ارائه گرديد. 
خروجي تحليل  تأثيرترين ضريب فرمي که بيش مؤلفهدوم متغير  بنابراين در مرحله

-شده نشان ميعنوان متغير وابسته وارد مدل شد. ضريب تعيين تعديلرگرسيوني داشت به

 مؤلفهفرمي از طريق ترکيب خطي متغيرهاي  مؤلفهدرصد تغييرات متغير  5/11دهد که 
چنين بر ايي تبيين شده است. همهاي هادي روستکارکردي اثرات طرح مؤلفهمعنايي و 

توان گفت که ترکيب خطي که برابر با صفر بود، مي Fاساس مقدار محاسبه شده براي 
بيني تغييرات متغير وابسته داري قادر به تبيين و پيشمتغيرهاي مستقل به شيوه معني

ر وابسته عنوان متغيهاي هادي روستايي بهفرمي اثرات طرح مؤلفههستند. با وارد نمودن 
 مؤلفهترين ميزان اثر بر بيش 915/3 تأثيرمعنايي با ضريب  مؤلفهمشخص گرديد که متغير 

فرمي اثرگذار  مؤلفهدر  510/3 تأثيرکارکردي با ضرايب  مؤلفهفرمي را دارد. سپس متغير 
 (.0)جدول  اندبوده

 ضرايب ميزان شدت اثرگذاري متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته (7) جدول

Model  ضريب استاندارد ضريب غيراستاندارد 
T  سطح معناداريSig. 

    B Std. Error  بتاBeta 

 333/3 198/0   115/3 814/5 عرض از مبداء

 333/3 311/1 915/3 304/3 190/3 معنايي مؤلفه

 318/3 983/5 510/3 381/3 313/3 کارکردي مؤلفه  

Dependent Variable:  فرمي مؤلفه  

را در مرحله قبلي داشته  تأثيرترين ضريب عنوان متغيري که بيشمعنايي به مؤلفهدر ادامه 
 8/15دهد که عنوان متغير وابسته وارد مدل شد. ضريب تعيين تعديل شده نشان مياست به

لفه کارکردي تبيين شده ؤمعنايي از طريق ترکيب خطي متغير م مؤلفهدرصد تغييرات متغير 
توان گفت که ترکيب که صفر بود، مي Fن بر اساس مقدار محاسبه شده براي چنياست. هم

بيني تغييرات متغير وابسته داري قادر به تبيين و پيشخطي متغيرهاي مستقل به شيوه معني
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عنوان متغير وابسته مشخص گرديد که متغير معنايي به مؤلفهچنين با وارد نمودن هستند. هم
 (.4)جدول  است گذار بودهتأثيرمعنايي  مؤلفهبر متغير  503/3 تأثيرکارکردي با ضريب  مؤلفه

 ضرايب ميزان شدت اثرگذاري متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته (3) جدول

Model  
 ضريب استاندارد ضريب غيراستاندارد

T  سطح معناداريSig. 
B Std. Error  بتاBeta 

 333/3 954/11   383/3 983/1 عرض از مبداء 5

 318/3 983/1 503/3 398/3 301/3 کارکردي مؤلفه

Dependent Variable:  معنايي مؤلفه  

نتايج مدل رگرسيون در هر رابطه بين سه متغير مستقل و متغير وابسته کيفيت محيطـي 
هاي فرمـي، معنـايي و مؤلفههاي مورد مطالعه متغيرهاي مستقل معنادار بوده و از نظر نمونه

حقـق بـه گـذار مـي باشـد. در ادامـه تتأثيربر متغير وابسته کيفيت محيطي روستا کارکردي 
هاي هادي روستايي بر کيفيـت محيطـي بـا مستقيم اثرات طرحبررسي اثرات مستقيم و غير

استفاده از آزمون رگرسيون چند متغيره )تحليل مسير( پرداخته شده است. براي انجام تحليل 
)اثـرات فرمـي،  روسـتا( و متغيرهـاي مسـتقل ي)کيفيت محيط مسير ابتدا بين متغير وابسته

هادي روستايي( رگرسيون گرفته شد و در بقيه مراحل هر يك  هايطرحمعنايي و کارکردي 
عنوان متغير وابسته و ساير عوامـل اند به( را داشتهBETAترين ضريب بتا )از ابعاد که بيش

مسـتقيم( )مسـتقيم و غير تـأثيرن و نوع ميزا( 9متغير مستقل فرض شده است. و در شكل )
 .هاي مستقل و وابسته نشان داده شده استهريك از متغير

 
 نمودار نهايي تحليل مسير همراه با ضرايب شدت اثر (8) شکل
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گانه اثرات هاي سهمؤلفهدهد اثرات مستقيم و غيرمستقيم ( نشان مي3) گونه که جدولهمان
ترين دست آمده که بيشهفاده از آزمون تحليل مسير بفرمي، معنايي و کارکردي با است

( 144/3کارکردي با ميزان ) مؤلفه( داشته و 894/3فرمي با ميزان ) مؤلفهاثرکلي مربوط به 
 .باشدهاي هادي بر کيفيت محيطي روستاها ميترين اثر طرحداراي کم

 ي بر کيفيت محيطي مناطق روستاييهاي هادگانه طرح8هاي مؤلفهاثرات مستقيم و غيرمستقيم  (1) جدول

 کل اثرات غيرمستقيم اثرات مستقيم متغيرهاي مستقل

 851/3 583/3 101/3 معنايي مؤلفه

 144/3 531/3 549/3 کارکردي مؤلفه

 894/3 - 894/3 فرمي مؤلفه

هاي هادي روستايي به باشد که طرحدست آمده گوياي اين نكته ميهدر مجموع نتايج ب
ترين ترين امتياز بوده و کمت فرمي بر روي کيفيت محيطي روستاها داراي بيشلحاظ اثرا

هاي هادي توان استدلال کرد که طرحباشد. لذا ميکارکردي مي مؤلفهامتياز نيز مربوط به 
تر از ميزان اثرات با رويكرد فرمي در روستاها انجام شده و اثرگذاري شكلي آن بيش عمدتاً

باشد که اين امر منطبق با نتايج مطالعات ساير کارکردي در روستاها ميکارکردي و تغييرات 
( )محمدي يگانه و همكاران، 5940( )مظفر و همكاران، 5944لو و همكاران، )تقي نامحقق
هاي هاي هادي روستايي است. لذا مي توان استدلال کرد که طرح( در رابطه با طرح5935

تر از ميزان ستاها انجام شده و اثرگذاري شكلي آن بيشبا رويكرد فرمي در رو هادي عمدتاً
 .باشداثرات و تغييرات کارکردي در روستاها مي

 گيري نتيجه

هاي هادي روستايي بر روي کيفيت در مطالعه حاضر اقدام به ارزيابي اثرات اجراي طرح
ه محيطي در روستاهاي منطقه ميرفندسك شمالي و جنوبي که در آن طرح هادي اجراشد

هاي هاي نظري، براي بررسي اثرات طرحبود، اقدام گرديد. براي اين منظور براساس يافته
کارکردي اقدام گرديد که  مؤلفهمعنايي و  مؤلفهفرمي،  مؤلفههادي روستايي، در سه بعد 

باشد. با توجه به دهنده کيفيت محيطي در مناطق روستايي ميها شكلمؤلفهمجموع اين 
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ري شده از بين نمونه هاي مورد مطالعه براي مشخص کردن نتايج تحقيق آوهاي جمعداده
اي، همبستگي و رگرسيون با تحليل مسير تك نمونه tاقدام به استفاده از سه آزمون آماري 

طور کلي هگرديد تا در هر يك از مراحل تحقيق به زواياي پنهاني از مسئله پرداخته شود. ب
هاي فرمي، کارکردي و معنايي در تحقيق از نظر مؤلفهه بين دست آمده نشان داد کنتايج به

ها با کيفيت محيطي رابطه معنادار وجود داشته و اين در نتايج آزمون رگرسيون نيز به نمونه
هاي استخراج شده و شاخص هامؤلفههاي مورد مطالعه اثبات رسيد. زيرا از نظر نمونه

چنين بسته يعني کيفيت محيطي را تبيين کنند. همدرصد از تغييرات متغير وا 3/41 توانستند
بالاتر از  مؤلفههاي هر سه هاي هادي در رابطه با شاخصمشخص شده که اثرات طرح

قرار دارد. بدين معني که در ارتباط با شاخص هاي  9ميانگين امتياز حدمطلوب آزمون يعني 
باشد. اما هاي هادي ميسط طرحدهنده اثرات بالاتر از حد متوها نشانميانگين مؤلفههر سه 

ترين فرمي بوده و کم مؤلفههاي ها مربوط به شاخصترين ميانگينکه بيشنكته مهم اين
باشد. همچنين نتايج انجام تحليل مسير نيز مشخص کرد کارکردي مي مؤلفهآن مربوط به 

ها، مربوط هاي سه گانه کيفيت محيطي روستامؤلفههاي هادي در ترين اثرات طرحکه بيش
توان استدلال باشد. لذا ميکارکردي مي مؤلفهترين آن مربوط به فرمي بوده و کم مؤلفهبه 

با رويكرد فرمي در روستاها انجام شده و اثرگذاري شكلي آن  هاي هادي عمدتاًکرد که طرح
در  همين دليلباشد. بهتر از ميزان اثرات کارکردي و تغييرات کارکردي در روستاها ميبيش

توان بيان کرد که تغييرات نسبي جمعيت روستايي در هاي کارکردي نيز ميمؤلفهرابطه با 
اند نيز هاي هادي در کشور خالي از سكنه شدهکنار تعداد روستاهايي که از اول اجراي طرح

نظر د که در کنار ضعف در تامين اقتصادي روستاييان، بهـتواند گوياي اين نكته باشيـم
ها و خدمات کالبدي مانند خطوط دسترسي داخلي و بيروني روستا، ارائه زيرساخترسد مي

سازي مساکن روستايي و ... صورت گرفته در مدرسه، مراکز بهداشت، حمايت از مقاوم
لحاظ کارکردي براي نگهداشت مناطق روستايي نتوانسته کيفيت محيطي قابل قبولي را به

هاي مختلف در مناطق روستايي در طول زمانجمعيت موجود و حتي جذب جمعيت در 
تواند به لحاظ فضايي نسبي باشد گذشته عمل کند. البته قابل ذکر است که اين مسئله مي

تر باشد. تر و در برخي ديگر با شدت کميعني در برخي از مناطق جغرافيايي با شدت بيش
هاي هادي ز طريق اجراي طرحتوان در رابطه با ارتقاء کيفيت محيطي روستاها ابنابراين مي
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هاي هادي هاي کارکردي در اجراي طرحمؤلفهاين پيشنهاد را ارائه کرد که توجه به 
اجتماعي روستاها بوده ضروري است. زيرا  -روستايي که مرتبط با کارکردهاي اقتصادي

ه هاي هادي روستايي، ببودن اثرگذاري کارکردي طرح تأکيدرغم گنجانده شدن و مورد علي
هاي فرمي سبب ضعف در تقويت کارکردهاي رسد در بعد اجرايي تمرکز بر جنبهنظر مي
 سازد.اجتماعي روستاها شده که زمينه افت کيفيت محيطي در روستاها را فراهم مي -اقتصادي

هاي هادي روستايي بر روي کيفيت در مطالعه حاضر اقدام به ارزيابي اثرات اجراي طرح
منطقه ميرفندسك شمالي و جنوبي که در آن طرح هادي اجراشده  محيطي در روستاهاي

هاي هاي نظري، براي بررسي اثرات طرحبود، اقدام گرديد. براي اين منظور براساس يافته
هادي روستايي، در سه بعد مؤلفه فرمي، مؤلفه معنايي و مؤلفه کارکردي اقدام گرديد که 

باشد. با توجه به ي در مناطق روستايي ميدهنده کيفيت محيطها شكلمجموع اين مؤلفه
هاي جمع آوري شده از بين نمونه هاي مورد مطالعه براي مشخص کردن نتايج تحقيق داده

اي، همبستگي و رگرسيون با تحليل مسير تك نمونه tاقدام به استفاده از سه آزمون آماري 
ه پرداخته شود. بطور کلي گرديد تا در هر يك از مراحل تحقيق به زواياي پنهاني از مسئل

هاي فرمي، کارکردي و معنايي در تحقيق از نظر دست آمده نشان داد که بين مؤلفهنتايج به
ها با کيفيت محيطي رابطه معنادار وجود داشته و اين در نتايج آزمون رگرسيون نيز به نمونه

ي استخراج شده هاو شاخص هاهاي مورد مطالعه مؤلفهاثبات رسيد. زيرا از نظر نمونه
چنين درصد از تغييرات متغير وابسته يعني کيفيت محيطي را تبيين کنند. هم 3/41 توانستند

هاي هر سه مؤلفه بالاتر از هاي هادي در رابطه با شاخصمشخص شده که اثرات طرح
قرار دارد. بدين معني که در ارتباط با شاخص هاي  9ميانگين امتياز حدمطلوب آزمون يعني 

باشد. اما هاي هادي ميدهنده اثرات بالاتر از حد متوسط طرحها نشانه مؤلفه ميانگينهر س
ترين هاي مؤلفه فرمي بوده و کمها مربوط به شاخصترين ميانگينکه بيشنكته مهم اين

باشد. همچنين نتايج انجام تحليل مسير نيز مشخص کرد آن مربوط به مؤلفه کارکردي مي
هاي سه گانه کيفيت محيطي روستاها، مربوط هاي هادي در مؤلفهطرح ترين اثراتکه بيش

توان استدلال باشد. لذا ميترين آن مربوط به مؤلفه کارکردي ميبه مؤلفه فرمي بوده و کم
با رويكرد فرمي در روستاها انجام شده و اثرگذاري شكلي آن  هاي هادي عمدتاًکرد که طرح
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همين دليل در باشد. بهي و تغييرات کارکردي در روستاها ميتر از ميزان اثرات کارکردبيش
توان بيان کرد که تغييرات نسبي جمعيت روستايي در هاي کارکردي نيز ميرابطه با مؤلفه

اند نيز هاي هادي در کشور خالي از سكنه شدهکنار تعداد روستاهايي که از اول اجراي طرح
نظر کنار ضعف در تامين اقتصادي روستاييان، به د که درـتواند گوياي اين نكته باشيـم

ها و خدمات کالبدي مانند خطوط دسترسي داخلي و بيروني روستا، رسد ارائه زيرساختمي
مدرسه، مراکز بهداشت، حمايت از مقاوم سازي مساکن روستايي و ... صورت گرفته در 

کارکردي براي نگهداشت لحاظ مناطق روستايي نتوانسته کيفيت محيطي قابل قبولي را به
هاي مختلف در جمعيت موجود و حتي جذب جمعيت در مناطق روستايي در طول زمان

لحاظ فضايي نسبي باشد تواند بهگذشته عمل کند. البته قابل ذکر است که اين مسئله مي
تر باشد. تر و در برخي ديگر با شدت کميعني در برخي از مناطق جغرافيايي با شدت بيش

هاي هادي توان در رابطه با ارتقاء کيفيت محيطي روستاها از طريق اجراي طرحاين ميبنابر
هاي هادي هاي کارکردي در اجراي طرحاين پيشنهاد را ارائه کرد که توجه به مؤلفه

اجتماعي روستاها بوده ضروري است. زيرا  -روستايي که مرتبط با کارکردهاي اقتصادي
هاي هادي روستايي، به تأکيد بودن اثرگذاري کارکردي طرح رغم گنجانده شدن و موردعلي

هاي فرمي سبب ضعف در تقويت کارکردهاي رسد در بعد اجرايي تمرکز بر جنبهنظر مي
تاها را فراهم ـيفيت محيطي در روسـاجتماعي روستاها شده که زمينه افت ک - اقتصادي

سازد.مي
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