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رقيه جعفری
کارشناس مسؤول آموزش بهورزی 

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

آشنایی با »طرح هادی« ونقش آن در ارتقای بهداشت

 اهداف آموزشی 

انتظار می رود خوانندگان محترم پس ازمطالعه بتوانند:
طرح هادی را تعریف کنند. 	
اهداف اجرای طرح هادی را بیان کنند. 	
اثرات آن دربهبودکیفیت زندگی وارتقای بهداشت روستا را توضیح دهند. 	

روستا؛ نظام پویای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی
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مقدمه
در  که  روستایی  توسعه  راهــبــردهــای  مهم ترین  از  یکی 

انقالب  پــیــروزی  از  پس  توسعه  برنامه ریزی های  مسیر 

قرار گرفته، طرح جامع توسعه روستایی  اسالمی مدنظر 

یا به بیانی طرح هادی روستایی بوده است. تهیه و اجرای 

و  برنامه ها  محلی سازی  و  بــومــی ســازی  بــا  طــرح هــا  ایــن 

اهداف توسعه ای در مناطق روستایی متناسب با شرایط 

شرایط  به  دستیابی  به منظور  مکان  هر  ظرفیت های  و 

ارتــقــای کیفیت  تــا  اســت،  انــجــام شــده  مطلوب زیستی 

با  را  روستاها  ساکنان  رضایت مندی  و  آسایش  زندگی، 

برآوردن نیازهای مادی و روانی آنان، در قالب اقدام های 

خــدمــات رســانــی  و  زیــرســاخــتــی  بــخــش هــای  در  مختلف 

عمومی، شبکه معابر و راه های ارتباطی، کاربری اراضی، 

مسکن و ساخت وساز، بهداشتی و زیست محیطی پاسخ 

گوید. 

سبب  پــایــدار،  راهــبــرد  یک  عنوان  به  روستایی  توسعه 

زندگی،  کیفیت  بهبود  و  زندگی  استانداردهای  افزایش 

افزایش صنایع مرتبط با کشاورزی، عرضه کاال و خدمات، 

کرامت  به  احــتــرام  توسعه،  برنامه  در  مــردم  مشارکت 

انسانی، حس اعتمادبه نفس و کاهش فقر و مهاجرت 

می شود )1(.

فــرآیــنــدهــای  بــا  تنگاتنگی  رابــطــه  روســتــایــی،  تــوســعــه 

کالبدی  اقتصادی،  اجتماعی  فرآیندهای  نظیر  ساختاری 

مهم ترین  از  یکی  طــرفــی،  از  دارد.  زیست محیطی  و 

مــشــکــالت در زمــیــنــه تــوســعــه روســتــایــی کــشــور، وجــود 

مشکالت ساختاری کارکردی در این سکونتگاه ها است 

که برخی از این مشکالت ناشی از فقر و توسعه نیافتگی 

محلی ومنطقه ای و برخی نیز ناشی از مشکالت محیطی 

زمینه،  این  در  برنامه ریزان  حل های  راه  از  یکی  اســت. 

جمله  از  کالبدی  و  اقتصادی  توسعه  طــرح هــای  اجــرای 

طرح هادی روستایی است. این طرح به عنوان محلی ترین 

و  روستاها  بــا  کــه مستقیماً  اســت  طــرح  مــوردی تــریــن  و 

سطح  ارتقای  هدف  با  و  دارد  ارتباط  روستایی  اجتماع 

کالبدی روستا به اجرا درآمده است )1(.

مدیریت  ابــزار  مهم ترین  روستایی،  طــرح هــادی  واقــع  در 

توسعه روستایی در ایران است )2(.

اهداف طرح هادی روستایی 
بررسی  نحوه  نامه  آیین  اســاس  بر  روستایی  طرح هادی 

منطقه ای  ناحیه ای،  محلی،  عمران  و  توسعه  طرح های 

مصوب  کشور  معماری  و  شهرسازی  مقررات  و  ملی  و 

78.10.12 هیأت محترم وزیران عبارت است از: طرحی 

که ضمن ساماندهی و اصالح بافت موجود، میزان و مکان 

گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکردهای 

و  ــاورزی  ــشـ کـ و  تــجــاری  مــســکــونــی،  قــبــیــل  از  مختلف 

تأسیسات و تجهیزات و نیازمندی های عمومی روستایی 

را بر حسب مورد در قالب مصوبات طرح های ساماندهی 

ناحیه ای  جامع  طرح  یا  روستایی  سکونتگاه های  و  فضا 

تعیین می کند )3(.

بر اساس بند2 آیین نامه اجرایی ماده7 اساس نامه بنیاد 

مسکن انقالب اسالمی مصوب 66.9.17 مجلس شورای 

اسالمی اهداف طرح هادی روستایی شامل این موارد است:

ایجاد زمینه توسعه وعمران روستاها باتوجه به شرایط 	 

فرهنگی اقتصادی واجتماعی

تسهیالت 	  ایــجــاد  ازطــریــق  امــکــانــات  عــادالنــه  تامین 

اجتماعی تولیدی و رفاهی.

هدایت وضعیت فیزیکی روستا	 

مسکن 	  وضعیت  بهبود  بــرای  الزم  تسهیالت  ایجاد 

روستاییان و خدمات زیست محیطی و عمومی

ابــتــدا مطالعاتی در خصوص  اجـــرای طــرح  هــادی  ــرای  ب

منظور  می گیرد.  انجام  روستا  و  منطقه  موجود  وضــع 

طبیعی،  عــوامــل  اجمالی  بــررســی  منطقه  شناسایی  از 

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فیزیکی بر اساس الگوهای 

پیش فرضی و ضوابط بنیاد مسکن است. همچنین تأثیر 

تأثیر  و  اطراف روستا  زمینهای  و عوامل طبیعی  شرایط 

عوارض طبیعی، وضع خاک  و عرض جغرافیایی،  طول 

شیب زمین ها، پوشش نباتی و عوامل اقلیمی در مسایل 

زیست محیطی در قالب الگوهای ذکر شده مورد بررسی 

تکامل  در جهت  آن هــا  کــاربــرد  و  گرفته  قــرار  مطالعه  و 

زیست محیطی انسان مشخص و ارایه می شود. ضمناً 

در رابطه با وضعیت کالبدی روستا، بازتاب فعالیت های 

انسانی در محدوده حوزه آبخیز و منابع طبیعی روستا، 
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)کشاورزی، باغداری و دامداری( و فعالیت های معدنی و 

بزرگ(  و  کوچک  کارگاه های صنعتی  و  )معادن  صنعتی 

و نیز فعل و انفعاالت شکل گیری اماکن در آبادی )نظیر 

واحدهای مسکونی، باغات درون آبادی، اماکن اجتماعی، 

مذهبی، بهداشتی، آموزشی، تجاری، خدماتی و راه های 

ارتباطی( بر روی شرایط کالبدی روستا و حوزه نفوذ آن 

به منظور تکامل بخشی و فراهم نمودن شرایط مناسبتر 

زیست مورد مطالعه قرار می گیرد.

در طرح هادی روستایی سازمان ها و دستگاه های مختلف 

اجرایی از جمله بنیاد مسکن انقالب اسالمی، دهیاری ها، 

وغیر مستقیم  و... مستقیم  فاضالب  و  آب  بخشداری، 

طبق ضوابط خاصی ایفای نقش می نمایند.

نقش های بنیادی و زیربنایی طرح هادی روستا 

و محلی سازی  بومی سازی  با  این طرح ها  اجــرای  و  تهیه 

برنامه ها و اهداف توسعه ای در مناطق روستایی متناسب 

دستیابی  به منظور  مکان  هر  ظرفیت های  و  شرایط  با 

طرح   .)4( است  شده  انجام  زیستی  مطلوب  شرایط  به 

»هادی روستا« از جمله طرح های عمران روستایی است 

که می تواند نقش بنیادی و زیربنایی در توسعه همه جانبه 

از  استفاده  با  طرح،  این  باشد.  داشته  روستایی  مناطق 

بهبود  زمینه ساز  قابلیت های خود می تواند  و  ظرفیت ها 

کیفیت مسکن، شبکه معابر، کاربری اراضی و دسترسی 

به خدمات و محیط زیست روستا باشد. )5(.

اجرای طرح  هادی روستایی توانسته است به طور نسبی 

در کاهش تمایل مردم به مهاجرت از روستا، امیدواری 

معابر،  وضعیت  بهبود  بهتر،  آینده  به  روستا  ساکنان 

مسکن،  بیشتر  ســاز  و  ســاخــت  آمـــد،  و  رفــت  تسهیل 

افزایش امکانات خدماتی و بهبود دسترسی به خدمات 

عمومی، بهبود نسبی بهداشت، اثرگذار باشد )4(. 

یکی از اثرات اجرایی مورد انتظار از طرح هادی روستایی 

تأثیر بر روی بهداشت محیط و وضعیت زیست محیطی 

روستاهاست. توسعه فیزیکی روستا که با انجام بهسازی 

احــداث  آشامیدنی،  آب  کشی  لوله  روســتــایــی،  مسکن 

ایــجــاد تأسیسات دفــع فــاضــالب و  زبــالــه و  مــراکــزدفــن 

مــی شــود،  محقق  و...  مسیل ها  توسعه  و  گــورســتــان هــا 

تأثیرات زیست محیطی قابل توجهی برروستا دارد )6(. 

مـــی تـــوان گــفــت کــه مــهــم تــریــن اثـــر بــهــداشــت محیطی 

بهداشتی  احـــداث مسکن  طــرح هــادی،  اجـــرای  از  پــس 

و  روانــی  و  نیازهای جسمی  از  بسیاری  بــرآورده کــردن  و 

جلوگیری از انتقال بیماری ها و کاهش خسارت جانی و 

مالی ناشی از بالیای طبیعی و انسان ساخت است.

ایجاد جوی های کناره خیابان ها، به جمع آوری و انتقال 

آب های سطحی منجر می شود. هرچند که روباز بودن این 

کانال ها به خصوص در فصل گرما ایجاد مشکل می کند، این 

کانال ها از انباشت یا پخش شدن آب های سطحی و اشاعه 
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برخی بیماری ها در محیط روستا جلوگیری می کنند )7(.

هــادی  طــرح   متولی  نهاد  عــنــوان  بــه  بنیاد مسکن  الـــزام 

روستایی، کمک شایانی به مطالعات اولیه دقیق، اجرای 

صحیح و بازنگری در تدوین قوانین، بازنگری در مکان یابی 

بهینه کاربری های بهداشتی، اداری و فرهنگی؛ همچنین 

نظارت و ارزشیابی کالن در سطح کشور برای  برآورد میزان 

دستیابی به اهداف تعیین شده و عملیاتی  شدن مطالعات 

آن هــا می کند.  پــایــداری  تقویت  و  روستایی  هــادی  طــرح  

نتیجه گیری

با توجه به تحقیقات انجام شده در زمینه اثرات طرح هادی 

در روستاهای مختلف کشورمشخص می شود طرح هادی 

با عملکرد مناسب و مد نظر قرار دادن نکات ذکر شده 

می تواند اثرات قابل توجهی روی ارتقای کیفیت زندگی 

از جمله بهداشت محیط روستا )بهداشت مسکن و دفع 

فاضالب و...( داشته باشد.

پیشنهادها

برنامه  اجرای صحیح  از  به دست آمده  نتایج  به  توجه  با 

از  جلوگیری  بــرای  و  روسـتا  هـادی  طــرح  مانند  عمرانی 

هدررفت امکانات، سرمایه و نیروی انسانی پیشنهادهای 

زیر مطرح می شود:

ماهیت 	  دارای  بایستی  روستایی  توسعه  برنامه های 

همه جانبـه، غیرمتمرکـزو مـشارکتی باشند تا بتوانند 

نظام  دارای  روســتــاهــا  شــونــد.  پــایــدار  توسعه  بــاعــث 

پویای اجتماعی، اقتصادی، اقلیمی و فرهنگی هستند.

در  تغییر  باعث  سیستم  این  در  تغییر  کوچـک تـرین 

تمام ابعاد آن خواهد شد. با داشتن دید سیستمی به 

روستا و لحاظ کردن آن در برنامه ها، زمینه های توسعه 

همه جانبه روستا فراهم خواهد شد.

تهیه 	  فرآیند  در  بومی روستا  منابع  و  دانش  بر  تأکید 

و اجرای طرح هادی روستایی جهت تقویت مشارکت 

مردم وکاهش هزینه و زمان

اولویت بخشیدن به مطالعات محیطی	 

فرآیند 	  در  بازنگری  و  کارآزموده  از مشاوران  استفاده 

تصویب طرح ها

آموزش متولیان اجرای طرح ها، همچون دهیاران	 

ضرورت تهیه روش ها واستانداردهای عمران روستایی، 	 

یابی  مکان  و  زهکشی  معابر،  طــراحــی  خصوص  در 

)محل دفن زباله، فاضالب و...(

توسعه همکاری با سایر نهادهای متولی امور روستایی 	 

در  بهداشت  و  نیرو  وزارت  همچون جهاد کشاورزی، 

جهت کمک به انجام مطالعات پایه، همکاری در اجرا 

و نگهداری پس از اجرا
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