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چکیده

نیازمندبهسازیومقاوممسکن کارکردیخاصخود معماریویژهوساختار این.سازیاستروستاییبا در

سطحاستانداردهایکمیوکیفیمسکنیهایحمایتینقشبسزاییدرارتقاهابااعمالسیاستدولت،راستا

هایمسکنروستاییممکناستبهتحوالتیمنجرشودکهجنبهةهادرحوزتوسعامابرخیمداخالتآن.دارند

اثر ارزیابی هدف با پژوهشحاضر دهد. قرار تأثیر تحت را روستایی مسکن کارکردی و طرحهایکالبدی

اینپژوهشازنوع بهسازیمسکنروستاییبرابعاداقتصادیوکالبدیمسکنروستاییانجامگرفتهاست.

میدانیبودهکهۀهابهروشاسنادیومشاهدگردآوریدادهۀاهیتآنکاربردیاست.شیوتحلیلیوم-توصیفی

مطالع ةدر جامعپرسشازمیدانی است. شده استفاده ئیالقةنامه روستاهایدهستان آماریپژوهششامل

باشماق روستایقادرمرز، نمونهسه طور به ارزیابی،جنوبیاستکه بکرآباد اهشدو با فرمولاند. از ستفاده

ۀشداصالح انتخابواحدمسکونیبه31کوکران، شاخصشعنواننمونه و کالبدیمسکند هایاقتصادیو

و،ای،کایاسکوئرنمونهتکTهایآماریآزمونفرضیاتازروشبرای.شدگویهارزیابی92روستاییدرقالب

 نشان نتایج است. شده استفاده اسپیرمن همبستگی افزایشسطحمیضریب موجب مسکن نوسازی دهد

هاست؛شدنازابعادکالبدیمسکنازجملهافزایشاستحکامبناونوعمصالحمورداستفادهارضایتمندیساکن

دلیلحذففضاهایمعیشتیوکاهشسطحزیربنایواحدمسکونیاقتصادخانوارتحتعداقتصادیبهاماازبُ

نراکاهشدادهاست.ایتمندیساکنتأثیرقرارگرفتهوسطحرضا
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مقدمه
عملکردهای انسان در طبیعت  ةداد نیاز ضروری انسان به سرپناه شکل و کالبد خود را در نتیج عنوان برون مسکن روستایی به

 أگذارد. مسکن روستایی مبد ن تأثیر میاو با نوع معماری و فضاهای متنوع کارکردی بر ابعاد مختلف زندگی ساکن کند نمایان می

 روستایی بوده ة( و تصویری از بستر و زندگی روزمر17: 0013مقامی و همکاران،  )سجادی قائم و مقصد زندگی انسان

های اجتماعی،  ترین جزء بافت کالبدی روستا در گذر زمان و هماهنگ با دگرگونی عنوان مهم ( که به9: 0031پور،  )موسی

)محمدی یگانه و همکاران،  های نوین اطالعاتی با تحول کارکردی همراه بوده است و گسترش امکانات و فناوری ،اقتصادی

این مساکن موجب شده که  ةانواع بالیای طبیعی و بافت فرسودبودن مساکن روستایی در برابر وقوع  (. غیرمقاوم00: 0037

)قدیری و همکاران،  گذاری و اجرای راهکارهای مختلف در صدد بهبود ابعاد کیفی مسکن روستایی برآیند ها با سیاست دولت

یفیت مسکن و توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی با هدف بهبود ک 0019طرح بهسازی مسکن روستایی از سال  (.130: 0031

در  .(909: 0037)احمدی و همکاران،  دشو آسایش مسکن روستایی آغاز  ،سطح ایمنی، بهداشت، رفاه یبافت روستایی و ارتقا

ت محترم دولت به ئبهسازی مسکن روستایی در هی ةدر راستای تسریع در امر بهسازی مسکن روستایی، طرح ویژ 0019سال 

سازی و عدالت  رسد مجریان برنامه در عمل اهداف مقاوم نظر می لیکن به .(001: 0037)اعظمی و همکاران،  تصویب رسید

مساکن  ة( و به ابعاد عملکردی و فضاهای ویژ030: 0037)صالحی اصفهانی و همکاران،  اجتماعی را بیشتر ملحوظ داشته

)عبدالهی و همکاران،  ایی بودهمعیشتی ساکنان نواحی روست -مساکن روستایی تجلیگاه زیستی روستایی توجه نشده است.

. این مساکن فضاهای الزم برای زندگی، کار و فعالیت، انبار کاال و آذوقه، ستای از کارکردها ( و دارای طیف گسترده71: 0039

(. 09: 0037)محمدی یگانه و همکاران،  شود و مانند آن را شامل می ،اطالعات، اجرای مراسم ةنگهداری دام، ارتباط و مبادل

ای است که هر یک سهمی از زیربنای واحد مسکونی  های اقتصادی خانوارها وابسته به فضاهای ویژه بخشی از فعالیت ،بنابراین

ها موجب تحوالت اساسی در ساختار کالبدی مساکن روستایی و نوع  هرگونه اقدام به تغییر یا حذف آن ،بدین ترتیب ؛دارند

( 01: 0030)شاطری و همکاران، رد ای دا و سکونت تداخل گسترده ،ستایی، کار، معیشتمعیشت خانوارها خواهد شد. در نظام رو

دهی فضایی و نوع  گذارند، بلکه سازمان شده تأثیر می کارگرفته مصالح بهنوع ر کیفیت ساخت و د تنها و عوامل اقتصادی نه

 (.039: 0017)زرگر،  کنند فضاهای مورد نیاز را نیز تعیین می

اما امروزه تغییراتی در این محیط  است؛ندازی همسان با پیرامون خود  ا محیطی یکدست و دارای چشممحیط روستا 

، رستمعلی زاده)قاسمی اردهایی و  وسازهای جدید یا حاصل بهسازی و نوسازی روستاهاست رخ داده که یا ناشی از ساخت

که  ،و کارکرد مسکن روستایی، عملکرد و نقش مسکن در چند سال اخیر، به دلیل تغییر در ساختار ،(. بنابراین71: 0030

(. مساکن 003: 0031ی و همکاران، عل )فضل است هدر ارتباط با معیشت و فعالیت اقتصادی خانواده بوده، از بین رفت

اند. باید گفت بخش قابل توجهی از میراث فرهنگی یک  روستایی به فضاهای سکونتی با زیربنای محدود تبدیل شده

های قدیمی، هویت و دستاوردهای  حذف تدریجی ساختمان روشن است که با .ر معماری سنتی آن نهفته استکشور د

مساکن روستایی،  ة(. فارغ از بحث معماری ویژ11: 0030)صیدایی و قاسمیان،  رود گذشتگان نیز همراه آن به فنا می

های اقتصادی خانوارها را تشکیل  معیشت و فعالیت ةای از زنجیر و حلقه استها از اعتبار خاصی برخوردار  عملکرد آن

آن در ایجاد اشتغال و جریان  نقش نظر ویژه از نقطه اقتصادی و فرهنگی به -اجتماعی ةدهد. عملکرد مسکن در توسع می

 عمران ةولیابی به مق عد خرد نیز دستایجاد رفاه و آسایش روانی و فکری جامعه اعتبار خاصی یافته و در بُ سرمایه و نهایتاً

 سازد اقتصادی کشور لزوم توجه به مسکن روستایی را ضروری می ةعنوان عنصری مهم از پیکر )شهری و روستایی( به

 ةهای مسکن روستایی بخشی از اهداف توسع شاخص ة(. عمران و آبادانی روستاها و به دنبال آن توسع001: 0011)فاتح، 

 مسکن پایدار و سالم است.گیری  پایدار و گامی مهم در راستای شکل
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ها و  های دولت گذاری مسکن مناسب و الگوی مطلوب برای ساکنان روستایی از دغدغه ریزی و سیاست برنامه

ها و  مسکن روستایی را در قالب طرح ةهای خود در راستای توسع و برنامه تصمیماتها  دولت .ریزان روستایی است برنامه

که به نوعی چهره و سیمای مساکن شهری را ، روستایی های خانهبهسازی  ة. طرح ویژنندک مند اجرایی می های نظام پروژه

عنوان یکی  به نیز عملیاتی شده است. شهرستان دهگالن، شهرستان دهگالن ، درهکردوارد بافت و کالبد سنتی روستاها 

خود اختصاص داده و از جنبة های استان کردستان، بخش قابل توجهی از جمعیت روستایی استان را به  از شهرستان

تقسیمات کشوری دارای پنج دهستان است که در تحقیق حاضر به ارزیابی وضعیت مسکن روستایی دهستان ئیالق 

های موجود  واحد است که بر مبنای داده 03703جنوبی پرداخته خواهد شد. تعداد واحدهای مسکونی این دهستان بالغ بر 

گویی به این سؤال  اند. در این راستا، پژوهش حاضر در پی پاسخ ها غیرمقاوم هی از آنو مشاهدات میدانی بخش قابل توج

است که طرح نوسازی مسکن چه آثار و پیامدهایی در ابعاد کالبدی و اقتصادی مسکن روستایی منطقة مورد مطالعه داشته 

 های زیر مطرح است: و بر مبنای سؤال مذکور فرضیه

 دی مسکن روستایی تأثیرات مطلوبی داشته است.نوسازی مسکن در ابعاد کالب

 های اقتصادی تأثیرگذار بوده است. اجرای طرح بهسازی در کاهش میزان مشارکت زنان در فعالیت

 ها از زیربنای مساکن جدید رابطه وجود دارد. گویان و میزان رضایتمندی آن بین سطح تحصیالت پاسخ

مبانینظری
و در اصطالح سرپناهی است که است دهنده  بخش و تسکین ی گزیدن، مکان آرامشمسکن در لغت به معنای محل سکن

دن نیازهای زیستی، معیشتی، اقتصادی، کر و در برآورده کند میو محیط اطراف پیوند برقرار  ،میان زندگی، خانواده

توان به  مسکن را می ست.ا  Housingةمعادل انگلیسی مسکن، واژ .و روانی نقش تأثیرگذاری دارد ،اجتماعی، فرهنگی

آیند و نوعی اجتماع بین شخصی  هم می صورت فضاهای مجزا از هم درنظر گرفت که در آن افراد با روابط صمیمی گرد

: 0037)ریاحی و همکاران،  حیات روستایی ةدهند عنوان سازمان به ،(. مسکن97: 0031فر و فالح،  )عینی آورند وجود می به

 ،( و003: 0037)سنایی مقدم و محمدی یگانه،  روستایی بوده ةصلی زیستی و اقتصادی جامعگوی نیازهای ا (، پاسخ001

)غفاری و  ای را در پی دارد ای است که تاریخ چندهزارساله رغم سادگی طرح و اجرای آن، دارای رموز بسیار پیچیده به

 (.001: 0037، خراجی میری

ز سکونتی انسان بوده و فضایی است که با درنظرگرفتن گوی نیا نخست سرپناهی است که پاسخ ةمسکن در وهل

ها را در مقابل یکدیگر قرار  و منافع و تضادها آن ،ها ها، سلیقه ها، عالقه همبستگی ةارتباطات اجتماعی مردم در زمین

( 113: 0037)زیاری و همکاران،  وه بر داشتن نقش سرپناه، دارای ابعاد عملکردی بودهعال ،دهد. باید گفت که مسکن می

شود. ساخت و معماری مسکن روستایی نمودی از  های جغرافیایی مختلف به اشکال گوناگون ظاهر می که در موقعیت

)عنابستانی و همکاران،  و آداب و رسوم مردم آن منطقه است ،هامحیط فیزیکی منطقه و تجلی اعتقادات، باورها، ارزش

 ردجایی که زندگی در آن جریان دا ؛تجارب هماهنگ تاریخ حیات بشری استی نخستین اروستایی مأو ة(. خان07: 0031

شود که  ( و زمانی بهتر درک می0: 0031)فراستی و همکاران،  و زندگی در تعامل بین انسان و طبیعت در حال گذار است

(. مسکن مناسب 01: 0030)زرگر و حاتمی خانقاهی،  فراتر از پاسخی به کارکردهای آشکار و ظاهری بدان نظر شود

: 0300فریمپونگ، ) ترین نیازها برای هر فرد و خانواده جهت زندگی با عزت انسانی شناخته شده عنوان یکی از اساسی به

 .(011: 0303مانوج، ) گوی یکی از نیازهای حمایتی است ( و پاسخ0
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: 0300میا، ) ات متفاوتی از مسکن دارندو منابع مالی خود، انتظار ،های روزانه، روش زندگی بسته به فعالیت ،یانیروستا

عنوان محل استراحت در نظر گرفته نشده و معیشت و اقتصاد خانوار دارای  به مسکن در روستا صرفاً ،(. بنابراین030

و به نوعی دارایی ثابت و عمومی و اموال یک فرد  بودهپیوندی محکم با فضاهای متنوع مسکونی و کارکردهای آن 

روستایی محل سکونت افرادی است که به  ةخانبه عبارت دیگر،  .(10: 0309لیو و همکاران، ) رود ر میشما بهروستایی 

های روستایی تحت  های اخیر عملکرد اقتصادی خانه . در سال(1: 0033پور،  )سرتیپی های تولیدی اشتغال دارند فعالیت

 0019از سال  اند. این طرح بهسازی مسکن روستایی قرار گرفته ةهای دولتی از جمله طرح ویژ تأثیر اهداف و سیاست

و رفاه  ،سطح ایمنی، بهداشتی یتوسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی با هدف بهبود کیفیت مسکن و بافت روستایی و ارتقا

وستایی و با توجه به اهمیت بهسازی مسکن ر .(039 :0037)صالحی اصفهانی و همکاران،  دشو آسایش روستاییان آغاز 

های  فعالیت دادن مالی روستاییان برای انجام ةاز سویی، ضعف بنی ،های مقاوم و مطلوب و تمایل روستاییان به ساخت خانه

سازی مسکن روستایی با حمایت دولت از سال  )نظیر ساخت مسکن مقاوم و اصولی(، طرح بهسازی و مقاوم پیشگیرانه

(. در این طرح، بنیاد مسکن انقالب اسالمی به توزیع استانی تسهیالت 000 :0037)عنابستانی،  اجرایی شده است 0019

دریافت تسهیالت و همچنین نظارت بر  برایها  و معرفی آن ،خیز، شناسایی متقاضیان واجد شرایط با اولویت مناطق حادثه

اما باید (. 01: 0013، )بخشی نماید ساخت و ساز از طریق ناظران نظام فنی روستایی و کارشناسان این بنیاد اقدام می

مسکن روستایی باید  ةتوجه داشت مسکن روستایی دارای ابعاد مختلف عملکردی بوده و هر گونه طرح مرتبط با توسع

های مختلفی وجود  در رابطه با نقش و عملکردهای مسکن روستایی، دیدگاهمتناسب با نیاز و خواست ساکنان آن باشد. 

 آن پرداخته خواهد شد.بحث به  ةدارد که در ادام

نگرد که  عنوان یک کاالی بادوام و دارای ارزش اقتصادی می این رویکرد به مسکن به:ایالف(رویکردسرمایه

های مادی خانوار بوده و در کسب معیشت و افزایش درآمد روستاییان از طریق فضاها و عملکردهای  بخشی از دارایی

های سنتی و بومی نقشی  دهی سکونتگاه بود. در این رویکرد، اقتصاد در شکلتولیدی و خدماتی تأثیرگذار خواهد 

(.090: 0031علی و همکاران،  )فضل کننده دارد تعیین

ارزشی رویکرد گیری باورها و اخالقیات افراد خانوار و همچنین  این رویکرد مسکن را کانون اصلی شکل:ب(

یکی  ،داند. راپاپورت و رشد و بالندگی شخصیت افراد می ،سوم محلیمحلی برای برگزاری جلسات خویشاوندی، آداب و ر

داند، بدان  او خانه را امری فرهنگی می .استخانه چیزی فراتر از ساختار کالبدی  است کهآن  بر ،از طرفداران این رویکرد

(.070: 0037)کوچکیان و همکاران،  داند ثر از فرهنگ میأسبب شکل و سازمان آن را نیز مت

ماندن خانوارها از تهدیدات  بر اساس این رویکرد، مسکن روستایی سرپناهی امن برای مصون:(رویکردفیزیکیج

این رویکرد به خصوصیات کیفی و تنوع کارکردی  ،)زیستی( است. بنابراین محیطی بوده و کارکرد اصلی آن سکونتی

طول تاریخ از غارنشینی آغاز و با تحوالت تکنولوژیکی  داند که در و مسکن را اقامتگاهی می ردمساکن روستایی توجه ندا

نگرد و داشتن ساختار  ها می عنوان انبار تجمع انسان به مساکن مقاوم کنونی ارتقا یافته است. این رویکرد به مسکن به

دهد. فیزیکی صرف را در اولویت قرار می

تدارکاتی رویکرد انواع تولیدات روستایی از جمله صنایع  ةضاین رویکرد مسکن روستایی را محلی برای عر:د(

محصوالت کشاورزی  ةهای گوشتی حاصل از پرورش دام و همچنین نگهداری و عرض وردهآو فر ،دستی، محصوالت لبنی

عالوه بر داشتن سرپناه، با فضاهای  ،کند. از این دیدگاه، مسکن و محلی جهت پخت نان مصرفی خانوارها قلمداد می

ارزآوری از  ةو با معماری شاخص خود در زمین کند روستاییان کمک می ةخدمات و تدارک امور روزمر ةخاص خود به ارائ



 31… بهسازیمسکندرتغییرساختارکالبدیوعملکردۀارزیابیآثارطرحویژ

 

ای و تدارکاتی است  دیدگاه غالب در این پژوهش ترکیبی از رویکرد سرمایه نماید. آفرینی می طریق جذب گردشگران نقش

کید دارد.أمحوری و مکمل زیستی مساکن ت که بر نقش معیشت

های  ها و پروژه های دولتی و نقش طرح اجرای سیاست ةبا تحوالت کارکردی مساکن روستایی در نتیج در رابطه

بهسازی مسکن روستایی به تعابیر مختلفی از  ةگرفته و از طرح ویژ انجاممسکن در این تغییرات، مطالعات اندکی  ةتوسع

که در ادامه به ارزیابی اهداف و نتایج چند نمونه از سازی، نوسازی، احیا و بهسازی بافت فرسوده یاد شده  جمله مقاوم

 ها پرداخته خواهد شد. آن

کارکردی سکونت و مسکن روستایی در مناطق  -( به تبیین تحوالت ساختاری0031) سیانی و همکارانقاسمی 

انسانی، تسلط  ةمایرها نشان داده که در اثر نفوذ فرهنگ شهری، بهبود س اند. یافته روستایی شهرستان اصفهان پرداخته

شهری تبدیل شده  سکونت در مناطق روستایی تغییر یافته و به مساکن شبه ةطلبی شیو و رفاه ،الگوی فضابندی زیستی

 اقتصادی و کالبدی در نواحی روستایی ظهور یافته است. -سکونت در ابعاد اجتماعی ةاست که در نهایت شیو

اند که  دریافته ،لرزه مسکن روستایی پس از وقوع زمین ةتاب فضایی توسع(، با تحلیل باز0031) زاده و همکاران کریم

نوسازی مسکن روستایی پس از وقوع زلزله در شهرستان ورزقان باعث شده که شاخص زیرساختی دارای بیشترین بازتاب 

ر ساختارها نیز زدن به ساختار فیزیکی روستا، به سای وقوع مخاطرات محیطی، عالوه بر لطمه ،فضایی باشد. همچنین

 آسیب رسانده است.

اند.  پایدار پرداخته ةکارکردی مسکن روستایی با رویکرد توسع -( به تحلیل ساختاری0031) رومیانی و همکاران

اند و با دسترسی به خدمات  ها بیانگر آن بوده که مساکن نمونه تأثیرات مثبتی در پایداری مسکن روستایی داشته یافته

 اند. دهکرسبک زندگی به استفاده از مصالح جدید و مستحکم روی آورده و فضاهای روستایی را متحول  بیشتر و تغییر در

اند که  دریافته ،سازی مسکن روستایی بر کیفیت سیما و منظر روستا (، در بررسی تأثیر مقاوم0031) فائزی و همکاران

شناختی،  ر شش شاخص عملکردی، زیباییه به صورت منفی بچسازی تأثیرات بسیاری چه به صورت مثبت  مقاوم

 محیطی روستای مورد مطالعه داشته است. اقتصادی، اجتماعی و کالبدی و زیست

سازی مسکن بر احساس امنیت خانوارهای روستایی  اعتبارات مقاوم های( به تحلیل اثر0037) محمدی یگانه و همکاران

احساس امنیت مالی خانوارها پس از دریافت تسهیالت و اعتبارات بوده اند که نتایج بیانگر افزایش  شهرستان زنجان پرداخته

های امنیت  گر آن بوده که شاخصنارزیابی وضعیت امنیت خانوار قبل و بعد از دریافت اعتبارات بهسازی بیا ،است. همچنین

 مورد مطالعه بوده است. ةو بهداشتی ارتقا یافته و مبلغ وام متناسب با درآمد روستاییان در محدود ،اجتماعی، مالی

های نوسازی و بهسازی مسکن بر کیفیت محیط روستا به  ( در ارزیابی ابعاد اثرگذاری طرح0037) عزیزیو صادقلو 

 ،و افزایش حس امنیت شده است. همچنین ،اند که این طرح باعث پایداری مسکن، افزایش استحکام این نتیجه رسیده

 .های کیفیت محیط داشته است شاخص همةن روستایی تأثیرات قابل توجهی در نتایج نشان داده که طرح بهسازی مسک

اند  ( به واکاوی تحوالت کالبدی و کارکردی مساکن روستایی در شهرستان قائنات پرداخته0030) شاطری و همکاران

جای الگوی  شدن الگوی زیستی به )کاهش سطح زیربنا( و حاکم که نتایج بیانگر کاهش ابعاد فیزیکی مساکن جدید

 ةنتایج نشان داده که درصد برخورداری مساکن روستایی منطق ،زیستی بر مساکن روستایی بوده است. همچنین -معیشتی

 بافی، انبار و وسایل کار، مرغداری، بهاربندی، آغل و طویله کاهش یافته است. مورد مطالعه از فضاهایی همچون اتاق قالی

بهسازی مسکن در تحوالت کارکرد اقتصادی مساکن روستایی  هایی اثر( در بررس0039) همکاران عینالی و

معماری آن شده و  ةاند که این طرح باعث ایجاد تغییرات در اجزای مسکن روستایی و طرح و نقش شهرستان پاوه دریافته

 گرفته که به حذف برخی از اجزای اساسی مساکن سنتی بومی منجر شده است. انجامنوعی الگوبرداری از مساکن شهری 
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روشپژوهش
آماری تحقیق  ةتحلیلی است. جامع -پیمایشی از نوع کاربردی و ماهیت آن توصیفی -ای روش پژوهش حاضر کتابخانه

و بکرآباد است.  ،باشماق مورد بررسی سه روستای قادرمرز، ةدهستان ئیالق جنوبی واقع در شهرستان دهگالن و نمون

مورد  ةبا توجه به گستردگی منطق ،نامه بوده و میدانی و استفاده از ابزار پرسش ةها مشاهد اصلی گردآوری داده ةشیو

واحد  73کوکران،  ةشد واحد مسکونی واقع در روستاهای مورد بررسی، با استفاده از روش اصالح 737مطالعه، از مجموع 

هر  ةدرصد و سهم تعداد نمون و بندی شد گیری تصادفی طبقه نه انتخاب و با استفاده از روش نمونهعنوان نمو مسکونی به

 آنو پایایی ارزیابی میزان روایی  برایو  دشنامه استفاده  های میدانی از پرسش گردآوری داده برایروستا انتخاب گردید. 

که مشتمل بر  ،های اقتصادی مقدار آن برای شاخصکه  ن و روش آلفای کرونباخ استفاده شدامتخصص آرایاز  به ترتیب

 0 های )جدول دشحاصل  131/3لفه بوده، ضریب ؤم 09که دارای  ،و برای شاخص کالبدی 199/3گویه بوده، معادل  00

 های روش ومعیار  از جمله توزیع فراوانی، میانگین و انحرافهای آمار توصیفی  ها از روش تجزیه و تحلیل داده برای. (0و 

 .استفاده شده است و ضریب همبستگی اسپیرمن ،ای نمونه تک tآزمون کای اسکوئر، آزمون آمار استنباطی نظیر 

هاهاوگویهنامهبرمبنایشاخص.ارزیابیسطحپایاییپرسش1جدول

ضریبآلفایکرونباختعدادگویهشاخص

 199/3 00 اقتصادی

 131/3 09 کالبدی

پژوهشهایمأخذ:یافته

هایپژوهشلفهؤهاومشاخص.9جدول

هاگویهابعاد

 کالبدی

اپن، نوع مصالح، میزان استحکام بنا، تعـداد طبقـات، امکانـات موجـود در واحـد       ةی دام، انبار علوفه، آشپزخانصسطح زیر بنا، فضای اختصا

بینـی   مسکونی، نوع مالکیت، عمر بنا، الگوی معماری، رعایت ضوابط فنی، برخورداری از سـند مالکیـت، رعایـت اصـول بهداشـتی، پـیش      

 فنی، سهم فضاهای کارکردی از کل زیربنای مسکونی.ها با نیازهای زیستی و معیشتی، میزان نظارت  سیسات زیربنایی، تناسب نقشهأت

 اقتصادی

ای مسـکن،   تفاوت تعداد دام قبل و بعد از نوسازی، نوع فعالیت اقتصادی خانوار، میزان درآمد، نقش مسکن در اقتصاد خانوار، ارزش سـرمایه 

های نوسازی، تناسب اقسـاط وام بـا درآمـد خـانوار،      مندی از وام مسکن، تناسب وام با هرینه نوسازی مسکن، بهره ةفضاهای تولیدی، هزین

های اقتصادی گذشـته،   فرایند زمانی دریافت تسهیالت و اعتبارات، شرایط و تعهدات جهت اخذ ضمانت بانکی، محدودیت در برپایی فعالیت

 زایی در زمان احداث. اشتغال

پژوهشهایمأخذ:یافته

دهستان  0بخش و  0بر اساس آخرین تقسیمات کشوری دارای  شهرستان دهگالن واقع در جنوب استان کردستان

های  آباد پرداخته شده است. تعداد آبادی بوده که در پژوهش حاضر به بررسی دهستان ئیالق جنوبی واقع در بخش بلبان

ای ه روستای شهرستان دهگالن است. بر اساس آخرین داده 030روستا از مجموع  03دهستان مورد بررسی  ةدارای سکن

درصد کل جمعیت روستایی  7/07) نفر 3009، جمعیت روستایی دهستان ئیالق جنوبی بالغ بر 0030سرشماری در سال 

واحد بوده که با  0703خانوار بوده است. کل موجودی مسکن در دهستان مذکور  0190شهرستان( و تعداد خانوار آن 

(. در پژوهش حاضر، 0)جدول  سکن روستایی مواجه بوده استواحدی م 030توجه به تعداد خانوار در همان سال با کمبود 

نفر  0031اند. کل جمعیت روستاهای مذکور بالغ بر  هشدعنوان نمونه ارزیابی  و بکرآباد به ،سه روستای قادرمرز، باشماق

 .اند روستایی استقرار یافته ةخان 737بوده که در 
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موردمطالعهۀ.خصوصیاتجمعیتیوموجودیمسکندرمحدود5جدول

شرح
تعدادواحدمسکونیتعدادخانوارتعدادجمعیت

کمبود
مسکن

سال
1521

سال
1523

سال
1521

سال
1523

سال
1521

سال
1523

1523سال

 101 3191 3097 03730 3300 09103 07070 روستاهای شهرستان دهگالن
 093 9900 9001 9130 9071 00730 07071 آباد روستاهای بخش بلبان

 030 0703 0990 0190 0077 3009 3109 دهستان ئیالق جنوبی
 3 000 031 000 031 030 903 روستای قادرمرز
 03 907 900 997 901 0901 0090 روستای باشماق
 9 11 71 10 19 007 010 روستای بکرآباد

1523-1521مأخذ:مرکزآمارایران،

هابحثویافته
شده به  گویان مالک واحد مسکونی نوسازی دهد که کل پاسخ میدانی نشان می ةاز مطالع های توصیفی حاصل ارزیابی داده

درصد  90سال و  00تا  07سنی  ةگویان در محدود درصد پاسخ 0/91لحاظ جنسیت در گروه مردان و به لحاظ سنی حدود 

 9تا  0بعدی گروه  ةنفر بوده و در رتب 7تا  0 عد خانوارگویان دارای بُ درصد پاسخ 1/97اند. بالغ بر  سال سن داشته 97بیشتر از 

 گویان پاسخ هلأت وضعیت بررسی از حاصل های یافته. گیرند می دربر را گویان پاسخ کل درصد 0/01 که اند نفر قرار گرفته

کشاورزی و اند. شغل  ها مجرد بوده درصد آن 1/07 فقطهل بوده و أدرصد( مت 0/10) گویان که اغلب پاسخ بوده آن بیانگر

گویان دارای  درصد پاسخ 0/01به طوری که  ؛گویان بیشترین فراوانی را داشته دامداری و همچنین کارگری در میان پاسخ

شده  اند. سطح زیربنای واحد مسکونی نوسازی درصد نیز به فعالیت کارگری اشتغال داشته 1/00پروری و  شغل کشاورزی و دام

اند. کل  متر بوده 003-10درصد نیز دارای سطح زیربنای مسکونی  90متر و  13تر از درصد موارد بررسی شده کم 00در 

 0گو دارای واحد مسکونی مشتمل بر  درصد خانوارهای پاسخ 1/00طبقه بوده و  شده یک گویان دارای مسکن نوسازی پاسخ

زمانی نوسازی واحد مسکونی،  ةپیشیناند. به لحاظ عمر بنا و  اتاق بوده 0درصد امالک مورد بررسی دارای  0/91اتاق و 

درصد مساکن مورد بررسی  1/70 ،اند. همچنین سال داشته 03تا  7ها عمری بین  درصد خانه 0/71ها بیانگر آن است که  داده

درصد نیز به صورت تیرچه و بلوک بوده است. پوشش  00ه و کرداز مصالح آجر و آهن در ساخت واحد مسکونی استفاده 

 (.9)جدول  درصد واحدهای مسکونی مورد بررسی نیز از نوع ایزوگام بوده است 0/30م عایق پشت با

گویان.اطالعاتتوصیفیپاسخ0جدول

درصد)نفر(فراوانی)بهترتیب(بیشترینفراوانیشرح

 3 033 3 73 زن مرد جنسیت
 1/90 0/91 00 03 و باالتر 97 07-00 سن

 0/01 1/97 00 01 0-7 0-9 تعداد اعضای خانوار
 1/07 0/10 03 03 مجرد متاهل هلأوضعیت ت

 03 03 00 03 ابتدایی فوق لیسانس و باالتر سطح تحصیالت
 1/00 0/01 03 00 کارگر کشاورز و دامدار اشتغال

 90 00 01 00 00-003 00-13 مساحت واحد مسکونی
 3 033 3 73 - طبقه یک تعداد طبقات
 0/91 1/00 03 00 یک اتاق دو اتاق تعداد اتاق
 1/00 0/71 00 90 سال 00تا  00 سال 03تا  7 عمر بنا

 00 1/70 00 01 تیرچه و بلوک آجر و آهن نوع مصالح
 1/7 0/30 9 07 قیروگونی ایزوگام نوع عایق پشت بام

هایپژوهشمأخذ:یافته
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های مرتبط با هر شاخص  لفهؤهای اقتصادی و اجتماعی مشتمل بر م های مسکن روستایی در چارچوب شاخص ویژگی

کارکردی مسکن سنتی و معاصر  -های ساختاری ترین جنبه که در آن، با توجه به مهم شدنامه ارزیابی  در قالب پرسش

های توصیفی  د که یافتهشگویه تعیین  09عد کالبدی ارزیابی بُبرای گویه و  00روستایی، برای بُعد اقتصادی مسکن، 

 آمده است. 7و  0 های جدول حاصل از این ارزیابی در

موردمطالعهةعداقتصادیمسکنروستاییدرمنطقهایبُلفهؤمعیارم.میانگینوانحراف3جدول

واریانسانحرافاستانداردمیانگین عداقتصادیمسکنروستاییهایبُگویه

30/0 بعد از بهسازی تا چه حد تمایل به انجام فعالیت زراعی و باغی دارید؟  313/3  313/3  

00/0 بعد از بهسازی تا چه حد تمایل به انجام فعالیت دامداری دارید؟  030/0  990/0  

0/0 بعد از بهسازی تا چه حد قادر به انجام فعالیت زراعی و باغی و دامداری هستید؟  19/3  130/3  

0/0 بعد از بهسازی درآمد شما چه تغییری یافته است؟  311/0  070/0  

10/0 های شما چه وضعیتی پیدا کرده است؟ تعداد دامبعد از بهسازی   709/3  930/3  

10/0 بافی دارید؟ های صنایع دستی از جمله قالی بعد از بهسازی تا چه حد تمایل به انجام فعالیت  377/0  000/0  

11/0 های اقتصادی چگونه است؟ بعد از بهسازی میزان حضور زنان در فعالیت  310/3  370/3  

31/0 گوی نوسازی مسکن شما بوده است؟ مبلغ وام به طور کامل پاسخآیا میزان   070/3  000/3  

11/0 آیا میزان اقساط بازپرداخت وام با درآمد شما همخوانی دارد؟  110/3  700/3  

11/0 تا چه حد بدون دریافت وام قادر به نوسازی مسکن بودید؟  030/3  000/3  

01/0 اقتصادی خود راضی هستید؟وضعیت از بعد از بهسازی تا چه حد   170/3  010/3  

0/0 تا چه حد از مدت زمان پرداخت وام از سوی بانک به شما راضی هستید؟  010/0  799/0  

10/0 چه حد از مبلغ وام مسکن رضایت دارید؟ تا  130/3  701/3  

01/0 بعد از بهسازی مسکن، خرید و فروش مسکن تا چه حدی بوده است؟  730/3  91/3  

11/0 انتقال مصالح به محل احداث بنا نسبت به ساخت و ساز قدیم چگونه است؟ ةهزین  039/0  701/0  

هایپژوهشمأخذ:یافته

های اقتصادی مسکن روستایی و انجام  های جدول فوق، میانگین سطح رضایتمندی از شاخص با توجه به داده

روستایی است، بعد از نوسازی  ةکه در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با خان ،های اقتصادی مبتنی بر کشاورزی و دامی فعالیت

زان رضایتمندی خیلی کم تا یقرار داشته که به مفهوم م 0تا  0/0گیری یافته و به طور متوسط بین  مسکن کاهش چشم

رنگ  بافی کم ه قالیهای صنایع دستی از جمل در جریان نوسازی مسکن روستایی، توجه به فعالیت ،متوسط است. همچنین

میزان تناسب مبلغ  ،( یافته است. به طور متوسط11/0) های اقتصادی خانوار کاهش شده و میزان مشارکت زنان در فعالیت

خانوارهای مورد  ،بوده که بیانگر وضعیت نامطلوبی در این زمینه است. همچنین 11/0بازپرداخت وام با درآمد خانوارها معادل 

خیلی کم و کم را  ةد گزیننا اینکه بدون دریافت وام تا چه حد قادر به نوسازی واحد مسکونی خود بوده بررسی در پاسخ به

شده به اما کیفیت و کمیت اعتبارات ارائه ؛بودن پرداخت تسهیالت بوده اند که این موضوع بیانگر مطلوب دهکرانتخاب 

احداث  ةشد تمام ةشده و تناسب آن با هزین گویان از مبلغ وام ارائه به طوری که میزان رضایتمندی پاسخ ؛هشد متقاضیان نقد

به طوری که برخی از متقاضیان به دلیل عدم کفاف مبلغ وام و تسهیالت  ؛( قرار داشته10/0) واحد مسکونی در سطح پایینی

امداد و سازمان  ةام از سایر نهادهای حمایتی از جمله کمیتپرداختی، جهت تکمیل ساخت مسکن خود، اقدام به دریافت و

جایی آن بخش قابل توجهی از کل  مین مصالح و همچنین جابهأت ةدهد هزین ها نشان می داده .اند دهکربهزیستی شهرستان 

اند. این موضوع  دهکرمتوسط تا زیاد را انتخاب  ةهای ساخت مسکن را به خود اختصاص داده و به طور میانگین گزین هزینه

زیرا در گذشته مصالح مورد نیاز احداث واحد مسکونی روستایی  ؛های ساخت و ساز مسکن سنتی و بومی است برخالف هزینه
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و همچنین نیروی انسانی مورد نیاز در فرایند  شد  مین میأدر اغلب موارد از طبیعت و منابع طبیعی اطرف محیط مسکونی ت

اما امروزه  .یافت چندانی به این امر اختصاص نمی ةبط خویشاوندی و خانوادگی بوده و هزینها تحت تأثیر روا ساخت خانه

 یابد. مین نیروی انسانی ماهر اختصاص میأهای ساخت مسکن به ت بخشی از هزینه

موردمطالعهةعدکالبدیمسکنروستاییدرمنطقهایبُلفهؤمعیارم.میانگینوانحراف3جدول

واریانسانحرافستانداردمیانگین کالبدیمسکنروستاییعدهایبُگویه

10/0 میزان رضایت شما از استحکام بنا تا چه حدی است؟  77/3  99/3  

90/0 شده تا چه حدی است؟ میزان رضایت شما از نوع مصالح استفاده  10/3  701/3  

01/0 معماری داخلی چه مقدار است؟ ةمیزان رضایت از شیو  30/0  300/0  

30/0 میزان رضایت از معماری بیرونی بنا چه میزان است؟  10/3  190/3  

10/0 میزان رضایت شما از سطح زیربنای فعلی تا چه حدی است؟  00/0  003/0  

10/0 جدید مسکن تا چه حدی است؟ ةمیزان رضایت شما از طرح و نقش  03/0  900/0  

00/0 میزان خشنودی شما از داشتن سند مالکیت در چه سطحی است؟  01/0  330/0  

00/0 به طور کلی میزان خشنودی و رضایت شما از مسکن جدید تا چه حدی است؟  37/0  090/0  

0/0 جدید تا چه حد از عوامل اقلیمی و محیطی تأثیر پذیرفته است؟ ةساختار خان  33/3  109/3  

00/9 انداز روستایی تا چه میزانی بوده است؟ میزان تغییر در چشم  00/3  030/3  

01/0 میزان رعایت اصول و ضوابط فنی ساخت و ساز در چه سطحی بوده است؟  71/3  910/3  

31/0 پروری و کشاورزی در چه سطحی است؟ های دام مطابقت معماری جدید با نوع فعالیت  10/3  031/3  

10/0 های قدیم در ساخت و ساز جدید حفظ شده است؟ تا چه حد معماری اصیل خانه  190/3  131/3  

70/0 چه حد در معماری مساکن جدید به فضاهای معیشتی توجه شده است؟ تا  107/3  090/3  

هایپژوهشمأخذ:یافته

 ةشده از خان دهد که بیشترین سطح رضایتمندی مالکان مساکن نوسازی میدانی نشان می ةهای حاصل از مطالع داده

گیری از مصالح بادوام در  جمله استحکام بنا و بهرهعد کالبدی مسکن از های بُ شاخص یفعلی خود در رابطه با ارتقا

زیاد تا زیاد را در این زمینه انتخاب  نسبتاً ةگویان گزین های روستایی است. به طوری که اغلب پاسخ ساختار کلی خانه

( 10/0) ( و همچنین میزان خشنودی30/0) ها اند. اما میزان رضایتمندی از نوع معماری بیرونی و پوشش نمای خانه دهکر

 ةتری بوده و اغلب گزین شده در سطح پایین پیشنهادی بنیاد مسکن و سطح زیربنای فعلی مساکن نوسازی ةاز طرح و نقش

( دارای وضعیت 00/0) های کالبدی مسکن روستایی میزان خشنودی از جنبه ،اند. به طور کلی متوسط به پایین را برگزیده

های  شاخص یها در برابر انواع مخاطرات طبیعی و ارتقا ضریب مقاومت خانه مطلوبی بوده که ناشی از افزایش نسبتاً

محوری  مندی از حمام و توالت بهداشتی قابل استفاده است. در رابطه با میزان توجه بحث معیشت بهداشتی از جمله بهره

ر ساخت مساکن جدید به معماری که د اند بر آنهمچنین  .(70/0) اند گویان ارزیابی مطلوبی نداشته مساکن روستایی، پاسخ

 های بومی روستایی در سطح بسیار پایینی توجه شده است. اصیل و سنتی خانه



هایتحلیلییافته

و  ،ای نمونه تک tهای آمار استنباطی از جمله کای اسکوئر، آزمون  ها از روش آزمون فرضیه برایدر این بخش از پژوهش، 

آزمون فرضیه با عنوان تأثیرات مطلوب نوسازی مسکن بر ابعاد برای هد شد. آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده خوا

 شد)خی دو( سنجش  عد کالبدی مسکن با استفاده از روش کای اسکوئربُ ةزیرمجموع ةلفؤکالبدی مسکن روستایی سه م

 ده است.شتشریح  1که نتایج آن در جدول 
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استفادهازروشکایاسکوئر.ارزیابیابعادکالبدیمسکنروستاییبا4جدول

فراوانی.Chi-square dfAsimp.sigعنوانفرضیه

 نفر متوسط و بیشتر 73 333/3 0 033/00 تأثیر نوسازی مسکن بر افزایش استحکام بنا

 نفر متوسط و بیشتر 00 333/3 0 300/09 عد کالبدیتأثیر نوسازی مسکن بر افزایش رضایت از بُ

 نفر متوسط و بیشتر 01 333/3 0 300/93 رعایت اصول و ضوابط ساخت و سازتأثیر نوسازی مسکن بر 

هایپژوهشمأخذ:یافته

عد کالبدی مسکن گویای این نکته است که نوسازی تأثیرگذار در رابطه با سنجش سطح کیفی بُ ةلفؤارزیابی سه م

های کیفی از جمله استحکام بنا، افزایش سطح رضایتمندی از نوع مصالح و مقاومت  شاخص یر ارتقادمسکن تأثیر مثبتی 

، ضریب 333/3به طوری که با سطح معناداری  ؛ای و همچنین رعایت اصول و ضوابط فنی در ساخت و ساز داشته است سازه

 برایو  ،300/09عد کالبدی برابر با از بُ ، برای رضایتمندی کلی033/00افزایش استحکام بنا معادل  ةلفؤکای اسکوئر برای م

فوق صحه گذاشته و بر تأثیر مطلوب  ةیید فرضیأبوده است که بر ت 933300ارزیابی تأثیر بر رعایت اصول فنی برابر با 

 تأثیر نوسازی مسکن بر ةیید فرضیأکید بر تأدر راستای ت ،کید نموده است. همچنینأبهسازی مسکن در افزایش مقاومت بنا ت

 آمده است. 1ای استفاده شده که نتایج آن در جدول  نمونهتک  tافزایش استحکام بنا از دیدگاه ساکنان، از آزمون

اینمونهتکtاولباروشة.آزمونفرضی4جدول

 tآزمونآزادیةدرجمعناداریمعیارانحرافمیانگینتعدادکلمتغیر

 770/3 03 333/3 771/3 10/0 73 شاخص کالبدی

هایپژوهشمأخذ:یافته

 گویان مورد نظر پاسخ ةو میانگین گزین 333/3های جدول فوق، با درنظرگرفتن سطح معناداری  با توجه به داده

بوده که فرضیه تأثیر مطلوب نوسازی مسکن بر افزایش استحکام  770/3معادل   t(، ضریب حاصل از آزمون10/0)

 .کند یید میأواحدهای مسکونی روستایی را ت

های اقتصادی تأثیر داشته  اجرای طرح بهسازی در میزان مشارکت زنان در فعالیت» ةدر بررسی فرضی

 است. 3ای استفاده شده که نتایج آن به شرح جدول  نمونه تک tاز آزمون  «است

اینمونهتکtدومباروشة.آزمونفرضی2جدول

عداقتصادیمسکنمتغیربُ
تعداد

کل

 انحرافمیانگین

معیار

ةدرجمعناداری

آزادی

 tآزمون

 -190/3 03 333/3 310/3 11/0 73 های اقتصادی خانوار بعد از نوسازی میزان حضور زنان در فعالیت

هایپژوهشمأخذ:یافته

مذکور بیانگر معناداری آن و تأثیر منفی نوسازی مسکن بر میزان مشارکت زنان  ةبر روی فرضی tنتایج حاصل از آزمون 

یید أبوده که بر ت -190/3معادل  t، ضریب آزمون 333/3به طوری که با سطح معناداری  ؛های اقتصادی بوده در فعالیت

کید دارد. أهای اقتصادی ت الیتتأثیر نوسازی مسکن و تغییر کارکردهای مسکن روستایی بر سطح مشارکت زنان در فع ةفرضی

های مربوط به  بافی و همچنین بخشی از فعالیت های اقتصادی از جمله تولید صنایع دستی نظیر قالی بخشی از فعالیت

های لبنی حاصل فعالیت زنان روستایی است که با حذف فضاهای مربوطه و کاهش تعداد دام و در  وردهآداری دام و فر نگه

 ها نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. های روستایی این فعالیت کارکرد معیشتی خانه شدن رنگ نتیجه کم
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  tو دامداری روستاییان، از آزمون ،های زراعی، باغی در رابطه با آثار و پیامدهای نوسازی مسکن بر انجام فعالیت

 (.03)جدول  د که نتایج زیر حاصل شده استشاستفاده 

 tهابااستفادهازآزموننوسازیبرتغییردرفعالیت.تأثیر11جدول

عداقتصادیمسکنمتغیربُ
تعداد

کل

انحرافمیانگین

معیار

ةدرجمعناداری

آزادی

آزمون

t 

 -013/1 03 333/3 193/3 03/0 73 های بخش کشاورزی بعد از نوسازی قادربودن به انجام فعالیت

هایپژوهشمأخذ:یافته

)کم( را  دوم ةگویان به طور میانگین گزین فوق بیانگر آن است که پاسخ ةلفؤبر روی م  tاز آزمون های حاصل یافته

بوده  -013/1معادل  tآزمون  ة، نتیج333/3بوده و با سطح معناداری  03/0آمده برابر با  دست اند و میانگین به دهکرانتخاب 

کید داشته و به أهای اقتصادی معمول خانوارهای روستایی ت روند انجام فعالیت ةکه بر تأثیر منفی نوسازی مسکن بر ادام

های  توان گفت بعد از نوسازی مسکن، ساکنان نواحی روستایی به میزان کمتری قادر به انجام فعالیت عبارت دیگر می

 اند. پروری بوده و دام ،زراعی، باغی

شود که میزان و شدت رابطه و پیوستگی بین متغیرها را نشان  می هایی استفاده ای از آزمون های رابطه برای فرضیه

بین سطح تحصیالت و رضایتمندی از زیربنای موجود رابطه وجود » آزمون فرضیه با عنوان برای ،در پژوهش حاضر .دهد می

 داده شده است. نشان 00نتایج آن در جدول  ود شها از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده  با توجه به نوع داده «دارد

.آزمونهمبستگیاسپیرمن11جدول

ضریبهمبستگیسطحمعناداریمتغیر

 سطح تحصیالت
330/3 **930/3 

 سطح زیربنای واحد مسکونی

هایپژوهشمأخذ:یافته

داری بین  معنی ةبیانگر آن است که رابطیادشده نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن در رابطه با متغیرهای 

گویان با میزان رضایتمندی از سطح زیربنای واحدهای مسکونی جدید وجود دارد. ضریب  سطح تحصیالت پاسخ

قوی بین دو متغیر  است که بیانگر وجود همبستگی مثبت و نسبتاً 930/3معادل  330/3داری  آمده با سطح معنی دست به

ها از سطح زیربنای فعلی واحدهای  رضایتمندی آن گو میزان به طوری که با افزایش سطح تحصیالت افراد پاسخ ؛بوده

 یابد. مسکونی نیز افزایش می

گیرینتیجه
 ةمسکن روستایی با پشتوان ةهای توسع هایی است که در قالب سیاست دود طرحعبهسازی مسکن روستایی از م ةطرح ویژ

ن روستایی تحت تأثیر این طرح دچار قانونی در مناطق روستایی کشور به اجرا گذاشته شده و امروزه بسیاری از مساک

بهسازی مسکن روستایی بر  ةاند. در پژوهش حاضر به بررسی آثار اجرای طرح ویژ گیری شده تغییر و تحوالت چشم

بودن  رغم غالب بهکارکردی مسکن روستایی در بخش ئیالق جنوبی شهرستان دهگالن پرداخته شد.  -تغییرات ساختاری

وب چگذشته بسیاری از مساکن فرسوده در چار ةرمقاوم روستایی در این دهستان، طی دو دهتعداد واحدهای مسکونی غی

ال تحقیق که آثار اقتصادی و کالبدی طرح نوسازی مسکن بر ؤاند. با توجه به س این طرح قرار گرفته و نوسازی شده

ها متغیرهایی در قالب ابعاد اقتصادی و کالبدی  د که بر مبنای آنشهایی تدوین  ، فرضیهکند  زندگی ساکنان را ارزیابی می
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بخش اصلی اطالعات پژوهش حاضر  ،نامه قرار گرفتند. بنابراین االت پرسشؤمسکن روستایی شناسایی و مبنای طرح س

ونه در سه روستای ها بوده که به طور نم آوری داده نامه در فرایند جمع مطالعات میدانی و استفاده از ابزار پرسش ةنتیج

د. نتایج حاصل از بررسی خصوصیات توصیفی شآوری  های مورد نیاز جمع و بکرآباد توزیع و داده ،باشماق، قادرمرز

سال  07تا  00سنی  ةها در محدود درصد آن 91گویان متأهل و  درصد پاسخ 0/10گویان بیانگر آن بوده که حدود  پاسخ

 ،اند. همچنین اتاق بوده 0ها مشتمل بر  درصد خانه 1/00طبقه بوده و  ه صورت یکاند. اغلب مساکن جدید ب قرار داشته

گو دارای مصالحی از جمله آجر و آهن بوده و الباقی به صورت تیرچه و بلوک بوده  درصد مساکن افراد پاسخ 71حدود 

غلب به صورت کشاورزی و که ا ،اقتصادی بیانگر آن است که با توجه به نوع معیشت روستایی ةگوی 00است. بررسی 

های  پروری است، نوسازی مسکن آثار مطلوبی بر وضعیت اقتصادی خانوارها نداشته و به نوعی در تضعیف فعالیت دام

متنوع اقتصادی خانوارهای روستایی اثرگذار بوده است. نتایج نشان داده که بعد از نوسازی مسکن، امکان انجام 

ها با بهبود قابل توجهی همراه نبوده و تعداد  پروری به حداقل رسیده و درآمد آن دامو  ،های کشاورزی، باغداری فعالیت

های اقتصادی از جمله تولید صنایع  اشتغال به بسیاری از فعالیت ،ها با روند کاهشی مواجه بوده است. همچنین های آن دام

ی و کسب معیشت خانوار به حداقل رسیده های اقتصاد دستی به فراموشی سپرده شده و میزان مشارکت زنان در فعالیت

های روستایی کفاف ساخت مطلوب مسکن را  است. نتایج بیانگر آن بوده که وام و تسهیالت پرداختی جهت نوسازی خانه

نمودن شرایط ضمانت بانکی از مسائل پیش رو بوده که  شدن زمان دریافت وام و فراهم نداده و مشکالتی از جمله طوالنی

عنوان  شده رضایت چندانی نداشته و درخواست پرداخت بخشی از وام را به ده متقاضیان از مقدار وام ارائهشباعث این موارد 

مین مصالح مورد نیاز از أبه دلیل ت ،اند که گویان همچنین بر این عقیده بوده حمایت مالی بالعوض داشته باشند. پاسخ

کن روستایی باال رفته است. بررسی سطح رضایتمندی از ابعاد ساخت مس ةشد تمام ةشهرها و روستاهای اطراف، هزین

سطح ایمنی و میزان  یبه طوری که مالکان از ارتقا ؛مطلوبی را نشان داده کالبدی مسکن روستایی وضعیت نسبتاً

یی نظیر مندی از فضاها اند و به دلیل بهره دهکرمقاومت بنا و نوع مصالح مورد استفاده در فرایند ساخت ابراز خشنودی 

دانند. اما نسبت به محدودشدن سطح  شده را مطلوب می و آشپزخانه سطح کیفی و بهداشتی مسکن نوسازی ،توالت، حمام

تبدیل  ،های روستایی، رضایت چندانی ندارند. همچنین داخلی خانه ةها در طراحی نقش زیربنا و عدم توجه به خواست آن

امنیت مالکیت دانسته و رعایت اصول و  یای و غیر معتبر به اسناد مالکیت رسمی را امری در راستای ارتقا اسناد قولنامه

ساخت  ةاند که شیو گویان بر این عقیده بوده اند. پاسخ دهکرضوابط فنی در فرایند ساخت خانه را در حد مطلوب ارزیابی 

اها را تغییر داده و با پیروی از طراحی و معماری مساکن شهری تأثیر عوامل محیطی انداز سنتی روست مساکن جدید چشم

کالبدی به  ةاند. یکی از انتقادهایی که از سوی ساکنان از جنب و اقلیمی را در ساخت مساکن جدید به حداقل رسانده

سطح زیربنای مساکن بوده  روستایی و کاهش ةده حذف بسیاری از فضاهای معیشتی خانشمساکن نوین روستایی مطرح 

سازی از  تأثیرگذاری مطلوب نوسازی مسکن بر ابعاد کالبدی مسکن روستایی از جمله مقاوم ةاست. نتایج آزمون فرضی

دوم و  ةآزمون فرضیبرای  ،بوده است. همچنین 333/3و میزان معناداری آن معادل شده یید أطریق آزمون کای اسکوئر ت

 tپردازد، از آزمون  نوسازی مسکن بر ابعاد اقتصادی زندگی خانوارهای روستایی می هایاثر که به ارزیابی ،سوم پژوهش

های  د که نتایج بیانگر تأثیر قابل توجه نوسازی مسکن بر کاهش سطح مشارکت زنان در فعالیتشای استفاده  نمونه تک

نتایج نشان داده که بین سطح  ،همچنینپروری بوده است.  و دام ،های زراعی، باغی اقتصادی و همچنین کاهش فعالیت

 ،به طور کلی ،معنادار و مثبتی وجود دارد. بنابراین ةتسهیالت و میزان رضایتمندی از سطح زیربنای موجود مساکن رابط

عد ر ابعاد اقتصادی و کالبدی مسکن روستایی داشته که از بُدگیری  نوسازی مسکن روستایی تأثیر چشم توان گفت می

 .کردعد اقتصادی غیرمطلوب ارزیابی توان آن را مثبت و مطلوب و در بُ کالبدی می
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