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 ماهیّت با فضا کالبدی ترین نیازهای زندگی بشر و عنصرترین و اصلیمهم عنوانبه از دیرباز مسکن

 روی بر تحواّلت این بوده که تحوّل حال در همواره مختلف عوامل تأثیر که تحت باشدمعیشتی می

 مسکن هایفهمؤلّ تحلیل به حاضر تحقیق است. در بوده مؤثّر معیشت محور مسکن هایمؤلّفه

 نوع. است شده پرداخته آن معیشت محورتحواّلت مسکن  در معیشتی تنوّع نقش و معیشت محور

 صورتبه اطّالعات گردآوری روش. است تحلیلی - یتوصیف ماهیّت نظر از و کاربردی تحقیق

 و( میانگین) توصیفی صورتبه اطّالعات وتحلیلتجزیه روش ،(نامهپرسش) میدانی و ایکتابخانه

. ، مدل رگرسیون لجستیک( استفاده شده استآماره الندای ویلکز و تحلیل تشخیصی) استنباطی

 با. استدهستان معجزات استان زنجان  تمامی روستاهایحاضر شامل  قیتحق یجامعه آمار

در سطح  یریگنمونهشدند. نمونه انتخاب  روستا 5 در خانوار 203 کوکران فرمول از استفاده

ها از است. برای سنجش پایایی شاخص ساده یتصادف صورتبهت انتخاب خانوارها روستاها جه

 53/35دهد می نشان نتایج درصد به دست آمد. 06/2آن آلفای کرونباخ استفاده شد که مقادیر 

 باشند؛می معیشت محورفاقد مسکن درصد  66/66و  محور شتیمسکن معدرصد خانوارها دارای 

 06/2) یباالتر نیانگیم یدارا معیشت محورمسکن  یدارادر هر سه بعد، خانوارهای  نیهمچن

 نی. بر همهستند درصد( 26/2) با میانگین معیشت محورفاقد مسکن  ینسبت به خانوارها درصد(

یبرا. در نهایت، آماره الندای ویلکز باشدیم یدر بعد اقتصاد نیانگیتفاوت م نیترشیاساس ب

از نظر  معیشت محورو فاقد مسکن  معیشت محورمسکن  یداراان خانوارهای یم تفاوت یبررس

و ابعاد متفاوت است هم از دهد وضعیّت تنوّع معیشتی خانوارهاابعاد تنوّع معیشتی نشان می

 زیتم در را نقش ترینبیش ( به ترتیب611/2) دارایی ( و026/2) اشتغال (،030/2) درآمد

 .کنندمی فایا معیشت محورو فاقد مسکن  ت محورمعیشمسکن  یداراخانوارهای 

مسکن روستایی، معیشت روستایی، اقتصاد روستایی، استان زنجان.: هادواژهیکل
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  مقدمه
( است ستمیس) نظام کیاز  یجزئ همچون ،ییروستا سکونتگاهمجموعه بافت  ای اتیواحد از کلّ نیترمسکن کوچک

دهد و در یم قرار تأثیرتحت  آن را تیّنباشد، موجود همسازو روابط آن با کل نظام  کارکرد ت،یّکه اگر ساختار، فعال

 وساز باساخت یالگوها ی. در واقع ناهمسان(3:31:515ی،دی)سع ودنظام منجر ش یعملکرد رییتواند به تغیم ت،ینها

 یبرا ترشیو صرف زمان ب یاضاف یهانهیهز لیهم سبب تحم ییدر مساکن روستا یتسنّ ستیز وةیشکارکردها و 

و  ینیالدّشمس) یشتیدر اقتصاد مع رییتغ یو حت دیآمدن راندمان تول نییبه کار در روستا و پا یدگیرس

 شودیم انییروستا تیّاز جمع یتوجهقابل بخششیآساموجب برهم خوردن  نیهمچن ( و031:526،همکاران

 (.391:526،همکاران و زاده)قاسم

، گریدعبارتبهانداز طبیعی و فرهنگی هستند؛ مساکن روستایی فضاهای حاصل از برآیند مجموعه عوامل چشم

ایی نمود عینی عوامل طبیعی، اقتصادی، اجتماعی است. در این میان های جغرافیعنوان پدیدهروستایی به یهاسکونتگاه

ها در بخشی از فضای انداز جغرافیایی حاصل توزیع فضایی عناصر و پدیدهعنوان نوعی از چشمفضاهای روستایی به

 ت.های جغرافیایی اساز روابط و مناسبات میان ساخت متأثرها گیری و تحواّلت آنجغرافیایی است که شکل

های اجتماعی، اقتصادی و گسترش امکانات و مسکن در نواحی روستایی در گذر زمان و هماهنگی با دگرگونی

باشد و باعث وساز مساکن میفنّاوری با تحوّل همراه بوده است. این تغییرات در شکل، طراحی، مصالح و دانش ساخت

که روستایی باشد مشابه بسیاری داشته و بیش از آن شده که مساکن روستایی جدید با الگوهای سنّتی و بومی تفاوت

به الگوهای جدید، روابط اجتماعی، اقتصادی،  آوردنیرواز الگوهای بومی و  گرفتنفاصلهالگوهای مسکن شهری گردد. 

معیشتی روستاییان شده  - یشکل و فضای واحدهای مسکونی را دگرگون کرده و باعث ناهماهنگی آن با نیازهای زیست

ت. استفاده از مصالح جدید، بهبود وضعیّت استحکام و بهداشت، تالش برای ارتقای موقعیّت اجتماعی، زندگی در اس

 آوردن روستاییان به الگوهای جدید گردیده استتسهیالت اعتباری از جمله عوامل روی نیهمچنهای جدید و خانه

 (.103 526:و همکاران، ینیالد)شمس

 یط ط،یشرا برهیباتک «اتیح چرخة»حاصل از  یندهایدر اثر فرا ،ییاز نظام روستا یزئعنوان جبه ییروستا مسکن

توسعه و  یو تالش برا انییروستا خواهیلتحوّ ،ینوساز یهاطرح یبا اجرا همگامو  ونیزاسیبا ورود مدرن ریاخ هایدهه

 رونیازاشد.  هایدگرگون یرایت پذسرعخود خارج و به یمیقدو کالبد  یتسنّ  یاز فضا یزندگ طینمودن مح ستیبهز

 توضعیّ با شدن هماهنگ منظوربه انییکالبد، بدنه و شکل مساکن و منازل روستا ژهیوروستاها به یفضا ستباییم

 ازیبه ن گوییجواب منظوربه نینو یهایتکنولوژاز گسترشِ استفاده از  تیّدر تبع آمدهشیپ یجتماعا - یاقتصاد

-136 539: ،ی)طالب و عنبر ابندی رییرشد و توسعه تغ هاینهیفراهم نمودن زم نیهمچنو  هاهسکونتگا نیساکنان ا

 یو در انزوا ی هستندمحصولاقتصاد تک یداشته دارا هیتک یخود به کشاورز امرارمعاش یکه برا ییروستاها(. :3

. (Gentle and Maraseni, 2012:25) افتدیمدر آنها اتفاق  یدتریشد یشتیمع راتییتغ و برندیم به سر ییایجغراف

 یاساس یازهاین تیبا محدود رتریفق ییروستا یخانوارها رد،یدر معرض خطر قرار گ انییروستا شتیکه مع یطیدر شرا

 ییروستا ی(. خانوارهاMakita,2016:46) باشندیم روروبه یترشیمعاش خود با مشکالت ب نیتأم یبرا ،یزندگ

 بیترک گریکدیبا  امرارمعاشمربوط به درآمد و  یازهاین لیتکم ای جادیا یشتیمع یهاتیّلاز فعا یاتواند مجموعهیم

 دورافتاده، یدر روستاها ژهیوبه شتیمع رییمهم تغ لی(. از دال0991:525و همکاران،  یافتخار نیالدّرکن) کند

 Kifle et) یکشاورز نیزم یزیخحاصل(، و عدم Ganbaldi et al,2017:69) نییپا یوربهره ،یعیمنابع طب تیمحدود

al,2016:26است آن یهوا و آثار احتمال شدنگرم ،یسالخشک ل،یمانند س ،یمیاقل رییتغ یدادهای( رو (Lu et al 

با  بلکه ست،ین ریپذامکان یبر کشاورز هیتنها تک مردم، یبهبود زندگ ایبقا و  یبرا ییمناطق روستا در (.2017:104,

(. Thieme,2006:1-21) الزم است یبحران طیدر شرا شتیمع یدارسازیپا یراهبردهااز  یعیوس فیانتخاب ط

است که  ییهاجنبه گریو د یستیز طیمح ،یاجتماع ،یابعاد اقتصاد دربردارندة شتیمع یدارسازیپا کردیرو یطورکلبه

1599تان زمس، 49-53، 2، شماره 1پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي، دوره  
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 محمدی یگانه و همکاران  / ... یشتینقش تنوّع مع لیتحل

 

 یدارسازیچراکه پا گذاردیم تأثیررفاه مردم  بر ،ینشدن ینیبشیو پ یشدن ینیبشیپ صورتبه میرمستقیو غ میمستق

 شتیمع ؛ لذا(Hal et al,2009:211) از فقر است ییساز رهانهیزم یبحران طیدر شرا یکشاورز یخانوارها شتیمع

انسان حل  تیّخانوارها را بر محور یریپذبیدارد مشکل فقر و آس یاست که سع ییکردهایاز جمله رو ییروستا داریپا

 دادهرخگذشته  قرنمیناز  شیدر ب ییدر تفکر روستا یاعمده راتییتغ چراکه(؛ Phillips and Potter,2003:45) کند

 طیدر شرا ییروستا رکاهش فق یدر تالش برا توسعهدرحال یبالقوه در کشورها به طور داریپا شتیمع کردیاست و رو

انواع مختلف  بیترک وةیش شت،یمع یالگو هر یریگشکل در (.Ellis and Biggs, 2001:437-448) بوده است یبحران

 یهاهیوابسته به پا ییروستا شتیمختلف مع یراهبردها یریگیپ ییتوانا رایمهم است؛ ز اریبس یشتیو منابع مع هیسرما

 است انییروستا تیّط و مالکتسلّ طةیحاست که در  رملموسیملموس و غ یهاهیها و سرماییدارا یو ماد یاجتماع

(Scoones,1998:5)ییروستا یاهداف توسعه در نواح شبردیپ یبسترها نیرگذارتریتأثو  نیتراز مهم ،نی؛ بنابرا، 

و  یمانی)بر است شتیبر مع مؤثرو عوامل  یشتیمع یهاهیبه سرما یدسترس زانیم خانوارها، یشتیمع تیّشناخت وضع

  .(331:523 همکاران،

معیشت فرهنگی هر خانواده، مسکن  - یه اجتماعپایگا یهامؤلفه نیمؤثرترترین و یکی از مهم موردمطالعه منطقةدر 

معیشت آسایش و امنیّت و وضعیّت اقتصادی هر خانواده دارد. وجود مسکن  نیتأمباشد که نقش مهمی در می محور

عنوان عنصری شود. مسکن روستایی بهباعث تقویّت ابزارهای تولیدی و حفظ دانش بومی در نواحی روستایی می محور

آید. ، بر نقش سکونت، بخشی از فضای اشتغال، تولید و انبار ملزومات زندگی نیز به شمار میمادی و فرهنگی

ها باشند که شناخت و تحلیل آنمی رگذاریتأثدر نواحی روستایی  معیشت محورعوامل متعدّدی بر مسکن  اساسنیبرا

گویی به استا، تحقیق حاضر برای پاسخدر همین رخواهد بود.  مؤثرهای آتی مسکن روستایی مفید و ریزیدر برنامه

 در چه سطحی قرار دارد؟ موردمطالعه محدودةدر  معیشت محورسؤاالت زیر تدوین شده است1 وضعیّت ابعاد مسکن 

 است؟ محور شتیمع ترین اثرات تنوّع معیشتی بر روی کدام بعد مسکنبیش

  و پیشینه پژوهش مبانی نظری

( و در فرهنگ عمید و معین 511:دهخدا، ) ی زندگانی، زیست و زندگی استدهخدا به معنا نامةلغتمعیشت در 

معنای زندگی و »معیشت به  (593:عمید، ) وسیله آن زندگانی کنند از خوردنی و آشامیدنی، آمده استچه بهآن

 ,Chambers)« است ازیموردن بودنزندههایی است که برای زندگی و تها و فعالیّها، دارایی، تواناییبودنزنده

 ،یاجتماع ینهادها هکبل ست،ین کنندیم دیخانوار تول یبرا را یدرآمد هک ییهاتیفعال شامل صرفاً شتیمع(. 2005:38

 ,Knutson et al) ردیگیبرم در زین را یزندگ دورة طول در منابع به یدسترس یسازوکارها و ،یخانوار فرا روابط

 Darden et« )ها و مدیریّت برای حفظ آن استدسترسی به دارایی دربارةتفکّر »، معنای دیگر معیشت. (154 :1998

al, 2002: 16 تر از شغل است. معیشت چیزی بیش. »اقتصادی بر معیشت استوار است توسعةانسانی و  توسعة(. اساس

(. Helmor et al,2001: 148)« دهند تا گذران زندگی کنندمعیشت شامل همه کارهایی است که افراد انجام می

 برای استفاده از زندگی است ازیموردنهای ها، منابع و میزان دسترسی( و فعالیّتها )فروشگاهمعیشت شامل توانایی

(Mbaiwaa et al,2010: 635رویکرد معیشتی بیش .)شود. به اعتقاد برخی تر با کارهای رابرت چمبرز شناخته می

-های توسعه کمک میتپذیری زندگی است و به فعالیّر فقر و آسیبنظران رویکرد معیشتی، راه تفکّر مبتنی بصاحب

های و پاسخ به اولوّیت دادنگوش) گو و مشارکتیهای مردم فقیر(، پاسخمحور )تمرکز روی اولویّتکند که مردم

کار در سطوح مختلف برای کاهش فقر(، پویا )پاسخ ) معیشتی شناسایی شده از سوی خود مردم(، چند سطحی

( یطیمحستیو زتوازن اقتصادی، نهادی و پایداری اجتماعی  جادیا) داریپاپذیر به مردم در شرایط گوناگون(، طافانع

شان را معیشت، اساس توانمندی و قدرت دخالت روستاییان در سرنوشت فردی و اجتماعی(. CHF, 2005:37) باشد

پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي
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های افراد و ، انتظارات و فعالیّتادراک دهندةهتجو  کنندهنییتعی آن هاهیسرمادهد؛ زیرا معیشت و تشکیل می

 باشندیمزندگی در نواحی روستایی  روند درها خانواده

یک معیشت هنگامی پایدار است که بتواند . (Ellis, 2003:24; DfID, 1999:67 ; 120 529:بریمانی و همکاران، ) 

های معیشت های خود را تقوّیت و حفظ کند و فرصتداراییها و ها سازگار شود و بهبود یابد، قابلیّتبا فشارها و شوک

که منافع خالصی را برای معیشت دیگران در سطوح محلّی یا ملّی و در پایدار را برای نسل بعد نیز فراهم آورد؛ و نیز این

 (.Chambers et al, 1992: 87) ایجاد کند بلندمدتکوتاه یا 

نواحی روستایی به  توسعةبی برای درک و تحلیل بهتر نقش مردم در امور عنوان چارچوتواند بهرویکرد معیشتی می

 (.31:-1:526:::سلمانی و همکاران،) دارد دیتأکهای زمانی مردم کار رود؛ زیرا این رویکرد در مورد توسعه بر واقعیّت

است؛ زیرا توانایی  ترکیب انواع مختلف سرمایه و منابع معیشتی بسیار مهم وةیشگیری هر الگوی معیشت، در شکل

های ملموس و های اجتماعی و مادی، دارایی و سرمایهپیگیری راهبردهای مختلف معیشت روستایی وابسته به پایه

 دودسته( این راهبردها را در Scoones,1998: 5) تسلّط و مالکیّت روستاییان است طةیحاست که در  یرملموسیغ

اسکونز سه راهبرد برای معیشت روستایی پیشنهاد کرده  کهیدرحالنند، کبندی میمنابع طبیعی و غیرطبیعی تقسیم

بخشی معیشتی و 1 الف( کشاورزی فشرده؛ ب( تنوّعندهاستیفراکه بر اساس رویکرد معیشتی، دارای تمایزاتی در آثار و 

 ج( مهاجرت. 

 ی شامل1اصل مقولةاند، این پنج ای شناسایی شدههای سرمایهتاکنون پنج دسته از دارایی

 به هاآن معیشتی اهداف رسیدن به یبرا مردم توسط تواندمی که دارد اشاره طبیعی منابع به طبیعی یسرمایه -:

 یهازیرساخت به فیزیکی ةیسرما -3 شوند؛می محسوب طبیعی منابع جنگل و آب زمین، مثالعنوانبهد؛ شو گرفته کار

 (تراکتور قبیل از ییهانیماش مانند) یاسرمایه و یتولید یو کاالها زارهااب و یرسانآب یهاکانال و جاده مانند اساسی

 یهاحساب نقد، پول مانند) منابع مالی به مالی ةیسرما -5 کند؛می اشاره است، ازیموردن معیشت از پشتیبانی یبرا که

 حاضر معیشت حفظ یبرا که (مالی ارسالی وجوه و هاکمک و هایمقرّر و بازنشستگی حقوق ،یجار یهادارایی بانکی،

 تریندسترس در و ترینمهم است ممکن هادارایی این .شودمی اطالق هستند، دسترس در افراد معیشت کردن بهتر یا

 مجموع در که کارکردن توانایی و مناسب بهداشت ها،به مهارت انسانی ةیسرما -9 باشد؛ فقیر اقشار یبرا دارایی

 سازد،می ممکن افراد یبرا را معیشتی اهداف به یابیدست و مختلف معیشتی یهاتعالیّف و هایاستراتژ کردندنبال

 اجتماعی ةیسرما .است یمتعدّد تعاریف یدارا و بوده زیبرانگبحث مباحث از یکی اجتماعی ةیسرما -3 دارد؛ اشاره

 نوع این .است شده تعریف ،گیرندمی کمک هاآن از خود معیشت به کمک یبرا افراد که اجتماعی منابع عنوانبه

 ردیگیبرم در را اعتماد حس و متقابل روابط و هاگروه در عضویّت اجتماعی، یهاشبکه معموالً پشتیبانی،

(DfID,1999: 72) .را معیشتی یهاسرمایه دیگر تواندمی یک هر و هستند وستهیپهمبه معیشتی ةیسرما پنج این 

 (. 3:-1:526:قدیری و همکاران،) کند کامل

پیشنهاد شد. این  و راهبرد معیشت پایدار  معیشت پایدار یعنی فقر کاهش یبرا جدید رویکرد ،236: دهة در

 حال در یو ساختارهاپذیر بآسی بافت اهمیّت بر بلکه گیردمی نظر در را معیشتی نتایج و هاسرمایه تنهانه راهبرد

پارچه در مورد کاهش فقر و رویکرد بر تفکّر جامع و یک . این(Scoones,2009:171-196) دارد دیتأکنیز  تحول

قدیری و ) داشته و در زمان اندکی توجّه محقّقین بسیاری را به خود جلب کرده است دیتأکروستایی  توسعة

 (. 1:3 526:ن،همکارا

عیشت پایدار در شود. رهیافت ممعیشت پایدار شناخته می با عنوان دادهرخمفهوم معیشت در حال حاضر با تحوّالت  

 ,Darden et al) های گذشته، بهترین روش برای پرداختن به مسائل فقر و توانمندسازی فقرا بوده استطول سال

های غذا و پول نقد که برای رفاه عنوان یک سطح از ثروت، سرمایه و جریانبرخی محقّقان معیشت پایدار را به (.2002

تنوّع ». (Chambers,1987:67)اند از فقیر شدن الزم است، تعریف کرده فیزیکی و اجتماعی و امنیّت و جلوگیری
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مخاطرات  تأثیرهای جدید کسب درآمد و کاهش راه داکردنیپها برای های افراد و خانوارمعیشتی نیز اشاره به تالش

« گیردرا در می های مرتبط با کشاورزی یا غیرکشاورزی در داخل یا خارج از مزرعهفعالیّت که دارد یطیمحستیز

(Hossain, 1988:95 .)امن، اقتصاد کارآمد و  ستیزطیمحهای معیشتی شامل عنوان گزینهبه»معیشت پایدار  نیتأم

چمبرز و کانوی «. ، اقتصادی و اجتماعی، تعریف شده استیطیمحستیزبر ابعاد  دیتأکداشتن عدالت اجتماعی با 

Pramod,2010 :) ت، عدالت و پایداری باشدباید با تمرکز بر قابلیّ  ،:تاییپیشنهاد دادند که مفهوم امنیّت معیشت روس

442.)  

از  یعمتنوّ  مجموعةآن هر خانوار  یبر مبناه کند کیف میتعر یندیعنوان فرارا به ییروستا یشتیع معتنوّ ،اسیال

خانوار  مثالعنوانبهرند. یگیار مکبه  یزندگ یبقا و بهبود استانداردها یرا برا یاجتماع یتیحما یهاتیها و قابلتیفعال

را  یی، و بنایدامدار، یارگرک، یشاورزکد محصوالت یر تولینظ یشتیمع یهاتیاز فعال یاتواند مجموعهمی ییروستا

به  یها بستگتیب فعالکیند. ترکب کیگر تریدیکمربوط به درآمد و امرارمعاش با  یازهایل نیمکا تیجاد یا منظوربه

مبود، ک، کسیخانوار از ر کاز در یشتیع معدارد. تنوّ یشتیمختلف مع یهاداشتن به فرصت یانوار در دسترسخ ییتوانا

ه کد ید توانیرد. اگرچه میگیسرچشمه م یا بحران اقتصادی یسالکمانند خش کط مقابله با شویبازار و شرا یخراب

با هدف  یشتیع معن تنوّیا یا سنجش تجرب، امّسازندیمع را متنوّ شانیشتیمع یاز خانوارها راهبردها یاریچگونه بس

                                                                                                                                                               .(Hussein and Nelson,1997:69)است  یار دشوارکآن  یامدهایپ و م آثاریتعم

 خدمات از ایهمجموع جمعی، یا اجتماعی نقش با عنصری بادوام، و اقتصادی فیزیکی، کاالیی تسهیالتی واحد مسکن،

 رشد تنظیم در هادولت ابزار و ثروت تولید لةیوس ثابت، یاهیسرما رةیذخ از جزئی که است اقتصادی ایمقوله و نیز

 است کالبدی و اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، مفهومی روستایی مسکن .(Bourne,1981:14) آیداقتصادی به شمار می

 ایران در مسکن و روستاها گیریشکل و است. پیدایش شده برپا معیشت و زندگی مناسب شرایط کردنفراهمبرای  که

مهدیان و ) کرد وجوجست کشور اقتصادی اجتماعی نظام و ایران جغرافیای در باید را آن هایریشه و دارد قدمت زیادی

 تسهیالت و اجتماعی ساتیتأس و (. مسکن عالوه بر سرپناه بودن، مکانی است که خدمات13 :52:، پور یپیسرت

د؛ آیمی شمار به نیز فیزیکی و ساختاری کندیم فراهم افراد و خانواده کردنیزندگ بهتر برای متعدّدی ضروری

 فیزیکی مشخصات با انسان، کردنیزندگبهتر  برای مسکن الزم عمومی تتسهیال و خدمات از بخشی گریدعبارتبه

 (.3113660:وستاوی، ) دارد ارتباط مسکن

فعالیّت اقتصادی خانوار روستایی و محل ذخیره محصوالت  رندةیدربرگمسکن در روستاها عالوه بر محل سکونت 

 مل مسکونی، دامی، معیشتی و جنبی استترین عملکردهای مسکن در روستاها شاکشاورزی آنان نیز هست. مهم

محل نشیمن افراد، بلکه محل تولید  تنهانه ییروستابدین باورند مسکن  اقتصاددانان .(19 526:ی و موسوی، درب)

امروزه مسکن  نی؛ بنابراباشدای میعنوان یک کاالی سرمایهتر بهو از همه مهم یدستعیصناهای دامی، زراعی، فرآورده

انسان،  خالقانةبوی تاریخی، اقتصادی و جغرافیایی را به خود گرفته است، بلکه تکنیک و تفکّر  رنگ وتنها نهروستایی، 

 گذارداست، به نمایش می ختهیآمدرهمو فرهنگی را  یباشناسیزبا هنر معماری که در آن اعتقادات،  توأم

 .(103 526:بهرامی،)

 بتواند در یخوابگاهکارکرد  دارابودنناصر و اجزای آن عالوه بر شود که عبه مسکنی گفته می معیشت محورمسکن 

فضای  (.151 523:، گانهی یمحمدهای روستایی نقش داشته باشد )خانواده اقتصاد و معیشت از ایعمده بخش نیتأم

 نعتیص -3(. زنبورعسل، دامداری، پرورش اهیوگگلداری، پرورش نهال و زراعت، باغ)شاورزی ک -:معیشتی شامل1 

روستایی یکی از ارکان  یهاسکونتگاههای دامی و غیره(. فروش فرآورده) خدماتی -5صنایع کوچک، صنایع روستایی(. )

باشند. ترین عناصر اقتصادی روستا میهای روستایی از مهمشوند. در این میان، خانهاقتصادی کشور محسوب می توسعة

روستایی وجود دارد این است که مسکن روستایی برخالف مسکن  مشترکی که در بین بسیاری از مساکن یمسئله
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، محل نگهداری و پرورش دام و خانوار شتیمعمحل سکونت و استراحت افراد نیست، بلکه به اقتضای  صرفاًشهری، 

سخن داری وسایل و ابزار تولید و محصوالت کشاورزی است؛ به و نیز نگه یدستعیصناهای دامی، طیور، تولید فراورده

های روستایی فضایی برای زندگی است، بلکه از لحاظ تولید و اشتغال نیز برای خانواده تنهانهدیگر، مسکن در روستا، 

اقتصادی در خدمت تولید قرار  توسعةهای عنوان یکی از اهرمتواند مسکن را بهحائز اهمیّت است. چنین عملکردی می

 (.523:گرکانی و همکاران، ) دهد

های های معیشتی در روستاهای کشور، انواع فضاهای معیشتی در جامعه روستایی در بخشتنوّع فعالیّت بهباتوجه

موردی در قالب فضاهای  صورتبهو صنایع کارگاهی  یدستعیصناهای غالب و فعالیّت صورتبه یدامدارکشاورزی و 

مناطقی  نیهمچنشود. بندی میی تقسیمدامی، فضاهای کشاورزی، فضاهای خدماتی و تولید صنایع و محصوالت دست

1 523:گرکانی و همکاران، ) های صیّادی و شیالت اشتغال دارندکه به آب دریا یا رودخانه دسترسی دارند به فعالیّت

صورت مشخص درباره نقش تر بهامّا کم؛ است شده انجام جهان و ایران تحقیق در با عنوانمطالعاتی در ارتباط  (.5:

به برخی از مطالعات مرتبط به موضوع  وجودنیباااست امّا  گرفتهصورت معیشت محورتی بر تحواّلت مسکن ع معیشتنوّ

 (.:جدول) گرددتحقیق در جدول زیر اشاره می

 معیشت محورنقش تنوّع معیشتی در تحوالت مسکن  با مرتبط موجود مطالعات از برخی .:جدول 

 هاافتهی عنوان ق و سالمحق  

و نیک گالنت 

 (36:2همکاران )

بندی نیازهای مسکن اولویّت

ریزی محلّی از طریق برنامه

کاربری اراضی در مناطق 

روستایی1 تئاتر سیاسی یا 

 حفاظت از امکانات؟

ناشی از کوچک ) سازیکاهش در خانه یطورکلبهدهد که نتایج نشان می

گذاران از واجد شرایط( و تغییر تقاضا توسط سرمایه خانةشدن بازار صاحبان 

تواند قیمت خانه را باال ببرد و قیمت کلّی بازار می دومدستهای جدید خانه

 مسکن را کاهش دهد.

 و همکاران ویمار

(36:1) 

در  ایپو شتیمع یاستراتژ

 کامبوج یروستاها

 یدهند و بر دسترسیرا شکل م یشتیمع یکه انتخاب راهکارها ییرهایّمتغ

مانند آموزش،  یگذارند عواملیم تأثیرتر سودمند یخانوارها به راهبردها

 ها هستند.رساختیبه ز یو دسترس یکیزیف یهاییدارا تیّمالک

 گنیسولمون و وال

(36:1) 

و اعتماد  ایپو ییروستا شتیمع

در  ینمونه تجرب ستیزطیمحبه 

 نپال

 هاییتمام راهکارها و استراتژ یبرا ستیزطیمححاصل از  یدرآمدها

درآمد  نیترکم یکه در استراتژ یی، خانوارهاحالنیبااد. مهم هستن یشتیمع

به  ترشیب یوابستگ یقرار دارند، دارا نییرا دارا هستند و در گروه رو به پا

 هستند. ستیزطیمح

و  فردوس ایالم

 همکاران در سال

(36:1) 

ر در عوامل مؤثّ لیوتحلهیتجز

 ییمسکن روستا

 تیّبر وضع مؤثررا عوامل  دین جدساخت مساک یدر الگو رییتغ یاصل لیدال

 طیشرا رییتغ لیدال نیکرده است که ا یفمعرّ ط،یشرا رییتغ لیمسکن و دل

 تیّالفعّ قیدرآمد از طر شیو افزا رییتغ ن،یاز1 کاهش مساحت زم اندعبارت

 هایو هسته یدر سبک زندگ رییمهاجرت، تغ زانیو م یاز کشاورز ریغ

 باشدینفر م 5نفر به  3از  خانوادهیمشترک و کم شدن اعضا خانواده

در  و همکاران یپاند

 (36:1) سال

بر چارچوب  یمبتن هایشاخص

 یابیارز یبرا داریپا شتیمع

 راتییتغ یو سازگار یریپذبیآس

 ایمالیدر جوامع ه ییوهواآب

 شتیبر مع مؤثرکه  یو اقتصاد یو اجتماع یطیمحستیز راتییتغ

خاص خود  یهایریپذبیرفع آس یبرا ازیردنموهستند و اقدامات  انییروستا

 .دیانجام

اسالمی و همکاران در 

 (523:سال )

 

تحلیل عوامل اقتصادی مؤثّر بر 

در  معیشت محورتحوّالت مسکن 

موردی1  مطالعةنواحی روستایی 

شهرستان  دهستان معجزات

 زنجان

در حال « خوابگاهی»روستایی به سمت  یهاسکونتگاهکارکرد مسکن در 

باشد که این روند که متأثّر از جایگاه ضعیف اقتصاد روستایی است وّل میتح

 .درآیند باعث کاهش سطح تولیدات خواهد شد

فرهنگ شهری، بهبود سرمایه انسانی، تسلّط الگوی فضابندی در اثر نفوذ  - یتبیین تحوّالت ساختارقاسمی سیانی و 
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 همکاران در سال

(:521) 

کارکردی سکونت و مسکن 

موردی1 بخش  مطالعةروستایی 

بن رود و جلگه شهرستان 

 اصفهان

 وةیشو به  افتهیرییتغسکونت در مناطق روستایی  وةیش، یطلبرفاهزیستی و 

اقتصادی  - یسکونت در ابعاد اجتماع وةیششبه شهری تبدیل شده است که 

 .و کالبدی در نواحی روستایی ظاهر شده است

سجاسی قیداری و 

 همکاران در سال

(:520) 

روستاییان برای  یهایازمندین

به معیشت پایدار  یابیدست

ب مطالعه موردی1 بخش سرفاریا

 هرستان چرامش -

منظور برقراری روستایی به یهایازمندیندر  مؤثرعنوان عوامل عامل به 9:

عامل اول و دوم، نیازهای  کهیطوربهگذاری شد؛ معیشت استخراج و نام

و تجهیزات( و عوامل نیازهای بهداشتی و  ساتیأس)ت زیربنایی - یساختار

 .ترین عامل معرفی شدمهم عنوانبهدرمانی روستایی 

و  یزدیمحمدپور 

 همکاران در سال

(:523) 

بر نوسازی مسکن روستایی  ریتأث

و معیشتی روستائیان  اقتصاد

حصار مطالعه موردی1 روستای 

 -ز هستان شاندید -سرخ 

 هرستان مشهدش

با حفظ زیبایی و  توأمزی مساکن بر بهبود فضای کالبدی روستا نوسا تأثیر

اقتصاد معیشتی به دلیل  نةیزماست. در  موردمطالعهمقاومت بنا در روستای 

تولیدی « پالن» عدم سازگاری برخی مساکن ساخته شده با نوع فعالیّت

گردانی موجب روی میرمستقیغ به طوردر روستاها،  یدامدارازجمله 

 .گونه فعالیّت در روستاها شده استاز انجام این روستاییان

و  یداریق یسجاس

 در سال همکاران

(:523) 

 یهاییسنجش سطح دارا

با  ییدر مناطق روستا یشتیمع

1 یمورد مطالعة شتیمع کردیرو

 بادیشهرستان تا یروستاها

 نشانگراست که  ترشیها بییدارا ریبا سا سهیدر مقا یاجتماع ییسهم دارا

 .روستاها است نیدر ب یو انسجام اجتماع یبستگهم ،یرچگپاکی

و همکاران  یپور طاهر

 (521:) در سال

بررسی تغییرات مسکن روستایی 

 استان مازندران

تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی، تغییراتی در مسکن روستایی از جمله 

، محل پخت نان، محل ذخیره انبار علوفهتغییر در فضای اختصاصی دام، 

کالبدی و  توسعةآورد. این تغییرات به دنبال سوخت فسیلی، ... به وجود می

فرهنگ شهری در روستاها به وقوع پیوسته و  تأثیرخدماتی روستاها و تحت 

 در نهایت به تغییر کارکرد اقتصادی و اجتماعی مسکن منجر شده است.

و  گانهی یمحمد

 (520:) همکاران

اثرات اعتبارات  لیتحل

 شتیمسکن در مع یزسامقاوم

 مطالعة ؛ییروستا یخانوارها

 1 دهستان معجزات،یمورد

 شهرستان زنجان

 یسازاعتبارات مقاوم افتیدر زمان قبل و بعد از در شتیمع زانیم نیب

 یخانوارها شتیابعاد مع همة نیهمچنوجود دارد و  یتفاوت معنادار مسکن،

 افتهیکاهشعتبارات ا افتیردر زمان پس از د یبه جز بعد کالبد ییروستا

 .است

 پژوهش روش
 قیاست. در تحق یو از نظر نوع کاربرد یلیتحل - یفیتوص ت،یّ ق از نظر ماهیروش تحق ق،یتحق یهاپرسش بهباتوجه

 در ابعاد معیشت محورمسکن  مؤلفة، معیشت محوربررسی نقش تنوّع معیشتی در تحواّلت مسکن منظور حاضر به

شغل، درآمد، دارایی( ) ع معیشتی در ابعادتنوّ یمؤلفهرهنگی( و ف - یکاتی، زیستی، اجتماعتولیدی، تدار - یمعیشت)

 .(3جدول ) تگرفته اس رارق یمورد بررس
 تحقیق در کاررفتهبه یهاشاخص .3جدول 

 شاخص ابعاد مؤلفه

 

 

 

 

معیشت  مسکن

 محور

بری رشته) ، کارگاه صنعتی و دستیییاد غذاموداری طیور، انبار علوفه و داری دام، نگهنگه تولیدی - یمعیشت

 ها و سبزیجاتو...(، تولید برخی میوه

 
 تدارکاتی

شور کردن، خشک) سازی مواد غذایی، تبدیل برخی مواد خوراکیمواد لبنی آماده ةیته

نیروی کار مزرعه خانوادگی(، ساخت یا ) ، پخت غذا برای کارگران(، کمپوت کردن و...کردن

 های تولیدیآالت برای فعالیّتتعمیر ابزار

 
 زیستی

ایجاد آرامش و آسایش، راحتی و فضای کافی برای زندگی، امنیّت ساکنین در برابر 

شرایط مطلوب برای  آوردنفراهمتوسعه و پیشرفت ساکنین،  سازنهیزممخاطرات طبیعی، 

 خانواده
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شکوفایی استعدادها، رشد و تقویّت روابط بین نفس و بستگی خانواده، حفظ عزّتثبات و هم اجتماعی و فرهنگی

های اعضای خانواده و خویشاوندان، رشد و تقویّت روابط بین همسایگان، برگزاری مراسم

 های اعتقادیویژگی دربردارندةهای فرامادی، گویی به نیازاجتماعی، پاسخ

 

 تنوّع معیشتی

شغلی، توان  ندةیآشغل، امید به  رضایت از -ن میزان بومی بودن شاغلین در تولید مسک شغل

ای، وجود انگیزه برای های شغلی و فنّی و حرفهمندی مداوم از آموزشنوآوری شغلی، بهره

 پیشرفت شغلی، امکان تغییر شغل در محیط روستا

توانایی  -ا هیی بازپرداخت واممیزان توانا -ر خانوا اندازپسمیزان  -ر میزان درآمد خانوا درآمد

درآمد، تنوّع منابع رضایت از  -ن انداز کردسطح رضایت از میزان پس -ازکردن اندپس

درآمدی، استمرار و ثبات نسبی درآمد، میزان تأمین درآمد از محصوالت لبنی و دامی، 

قدرت میزان تأمین درآمد از محصوالت زراعی، میزان درآمدهای جانبی، میزان درآمد با 

 گذاری در مسکنسرمایه

 -ت توان پرداخت کردن اعتبارا -وام() میزان دسترسی به اعتبارات -ه نقلی لةیوسارزش  دارایی

وری میزان بهره - یمحصوالت کشاورز مةیب -مواد غذایی() افزایش قیمت محصوالت محلی

 میزان استفاده از فضاهای مسکونی جهت معیشت -ن در تولید مسک مورداستفادهمصالح 
 (526:،همکاران و اکبریعل ،ینیالدّشمس، 523:، اسالمی و همکاران)منبع1 

 53′ 53ʺتا  93°0:′ 0ʺکیلومترمربع در قسمت جنوب شهرستان زنجان، بین  533دهستان معجزات با وسعت 

های بناب و شهر عرض شمالی قرار دارد که از شمال به دهستان 50° :9′ 5ʺتا  50° 31′ 36ʺطول شرقی و  °93

شود. این دهستان دره، از جنوب به ایجرود باال و از غرب به بوغداکندی محدود مین گوزلزنجان، از شرق به دهستا

عنوان نمونه روستا به 3ها ( که از بین آن502:پارچه آبادی است )سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح،  39دارای 

 اند.انتخاب شده

 
 موردمطالعه منطقةموقعیّت و وسعت  .: شکل 

از  اساساً نامه پرسش نامه( است.پرسش) میدانیای و کتابخانه صورتبهالعات روش گردآوری اطّ در تحقیق حاضر،

های حاصل از وتحلیل دادهتجزیه برایهایی در طیف لیکرت پنج مقیاس تشکیل شده است. پاسخ سؤاالت بسته و با

پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي
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 قیتحق یآمار جامعة تفاده شده است.استحلیل تشخیصی( ) و آمار استنباطی (میانگین)نامه از آمار توصیفی پرسش

 39 یدارا 523: یدهستان طبق سرشمار نیباشد. ایدهستان معجزات استان زنجان م یحاضر شامل خانوارها

روستای دهستان  39آماری تحقیق حاضر شامل  جامعة. باشدیماز سکنه  یروستا خال کیسکنه و  یدارا یروستا

زمان،  بهباتوجه ؛ لذاای امکان تمام شماری وجود نداشتهای زمانی و بودجهتمحدودیّ بهباتوجهباشد که معجزات می

های استادهای راهنما و مشاور پس از مشورت ها( و تجربهها، مقالهنامهپایان) بودجه و مراجعه به کارهای مشابه قبلی

رسد که ارتباط یق به نظر میعنوان تحقبه باتوجهدفی ساده انتخاب شوند. تصا صورتبهروستا  3که  دیمقرر گرد

های بندی بر اساس شاخصسطح ؛ لذاهای روستاهای معیشت محور وجود داشته باشدتنگاتنگی بین جمعیّت و شاخص

کشی به روش قرعه "گیری احتمالی سادهنمونه "قةیطرو از هر طبقه جمعیّتی یک روستا به  گرفتهصورتجمعیّتی 

از فرمول کوکران تعداد نمونه الزم جهت  با استفادهکه  باشدیمنفر  256حاضر  آماری تحقیق جامعةانتخاب گردید. 

ها از آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی شاخص نیهمچن روستا به دست آمد. 3در نمونه  315نامه  پرسش لیتکم

 است. آمدهدستبهدرصد   10/6آن استفاده شد که مقادیر 

 و بحث  هایافته

نفر افراد  315مجموع از  که دهدمی نشان دهندگانپاسخ یجنس تیّوضع بررسی از آمدهدستبه یفیتوص یهاافتهی

 تیّوضع یبررس .اندزن بوده انیگو(درصد پاسخ9/3) نفر 35مرد و  انگویپاسخ درصد( 26/:) نفر 390 دهندهپاسخ

 هایافتهی .باشندمی مجرد هادرصد آن  5/32و متأهل  انگویدرصد پاسخ 1/16دهد،می نشان را دهندگانل پاسختأهّ

-یب انیگودرصد از پاسخ  5/99دهد،می نشان دهندگانپاسخ التیتحص تیّوضع بررسی از آمدهدستبه یفیتوص

. دباشنیم یدانشگاه التیو تحص پلمیدرصد د 5:/0،ییدرصد راهنما :3/3،ییابتدا التیتحص یدرصد دارا 2/36سواد،

   5/1،یدرصد در کشاورز  3/53درصد افراد در مشاغل آزاد، 3/52دهد،ینشان م ییستاافراد رو یشغل اصل یبررس

 یفراوان باالبردن لدالی جمله از. انددرصد کارمند بوده 6/9،کاریبدرصد  1.6دار، درصد باغ 1.6 ،یدامداردرصد در 

 متراژ از آمدهدستبه یفیتوص یهاافتهی .دباشیبه شهر زنجان م موردمطالعه یبودن روستاها کیمشاغل آزاد، نزد

 مسکن 966 یدارا 1/6و متر مسکن  366-66: یدارا انیگودرصد پاسخ 5/33دهد،می نشان دهندگانپاسخ مسکن

  .باشندیمتر به باال م

 که دهدمناطق روستایی نشان می معیشت محورتولیدی در مسکن  - یآمده از بررسی بعد معیشتدستنتایج به

داری دام با و نگه   1/3: نیانگیمبا  ییمواد غذاانبار علوفه و  هایمربوط به شاخص بیبه ترتگین ترین میانبیش

-ینشان م ییمناطق روستا معیشت محوردر مسکن  یبعد تدارکات یاز بررس آمدهدستبه جینتا .باشدیم :/01 نیانگیم

( با یخانوادگ مزرعة کار یروی)ن کارگران یاپخت غذا بر هایمربوط به شاخص بیبه ترت نیانگیم نیباالتر که دهد

آمده از دستبه یفیتوص جینتا .باشدیم :/13 نیانگیمبا  ییمواد غذا سازیآماده یمواد لبن هیّته و  63/3 نیانگیم

مطلوب  طیدر شرا موردمطالعه ییمناطق روستا دهد،ینشان م ییمحور روستا شتیدر مسکن مع یستیبعد ز یبررس

 نیترشیبعد ب نیدر ا .ستیمقاوم ن یو انسان یعیطب هایبیدر برابر آس دهندگانپاسخگرفته و مسکن قرار ن یستیز

 نیترشیب یو فرهنگ یدر بعد اجتماع .باشدیم 29/3 نیانگیمبا  یزندگ یابر یکاف یو فضا یراحت مؤلفة یبرا نیانگیم

تحلیل میانگین عددی حاصل از سطح  .دباشیم 33/5 نیانگیمبا  یاعتقاد هاییژگیو دربردارندة هیگو یبرا نیانگیم

رهنگی به ترتیب ف - ی، زیستی، اجتماعتدارکاتتولیدی،  - یروستایی در ابعاد معیشت معیشت محورهای مسکن ویژگی

 باشد.معیشت محور می صورتبهمبین پایین بودن سطح الگوی مسکن 

و فاقد مسکن  معیشت محوردارای مسکن های روستاهای ت خانوارآمده در ارتباط با وضعیّدستنتایج توصیفی به

درصد  90/09و  معیشت محورمسکن درصد خانوارها  35/53دهد.ینشان م ایبا استفاده از تحلیل خوشه معیشت محور

 (.5جدول اند )قرار گرفته معیشت محورفاقد مسکن نیز 
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 موردمطالعهدر روستاهای  معیشت محورو فاقد مسکن  معیشت محورمسکن  یداراوضعیّت خانوارهای  .5جدول 

 وضعیت فراوانی درصد فراوانی

 معیشت محوردارای مسکن  21 53/53

 معیشت محورفاقد مسکن  10:  09/09

 جمع 315 66:
 522:، تحقیق یهاافتهی1 منبع

ی روستایی بین دو به مقایسه ابعاد تنوّع معیشتی خانوارها محاسبه تحلیل تشخیصیتحقیق و با استفاده از  ادامةدر 

نشان  آمدهدستبهاست. بر همین مبنا نتایج  پرداخته شده معیشت محورمسکن  یداراو  معیشت محورفاقد مسکن 

فاقد مسکن  ینسبت به خانوارها یباالتر نیانگیم یدارا معیشت محورمسکن  یدارا، در هر سه بعد خانوارهای دهدیم

   .(9 جدول) باشدیم یدر بعد اقتصاد نیانگیتفاوت م نیترشیاساس ب نیهم بر .باشندیم معیشت محور

 معیشت محورو فاقد مسکن  معیشت محورمسکن  یداراوضعیّت آمار توصیفی ابعاد تنوّع معیشتی بین دو گروه  .9 جدول

 انحراف معیار میانگین وضعیت تنوع معیشتی

82/1 شغل محور شتیفاقد مسکن مع  075/5  

77/8 درآمد  540/5  

07/8 ییرادا  778/5  

84/8 کل  015/5  

 

 محور شتیمسکن مع یدارا

40/8 شغل  777/5  

21/8 درآمد  250/5  

85/7 ییدارا  255/5  

75/8 کل  527/5  

 

 کل

54/8 شغل  754/5  

57/8 درآمد  242/5  

27/8 ییدارا  221/5  

02/8 کل  554/5  

 522:، ی تحقیقهاافتهی1 منبع

معیشت مسکن  یدارارسی تفاوت میانگین ابعاد تنوّع معیشتی بین دو گروه از خانوارهای به بر Fبا استفاده از آزمون

باال  دهندةنشاناز این آزمون  آمدهدستبهاست، بر همین مبنا نتایج  پرداخته شده معیشت محورو فاقد مسکن  محور

عنادار در ابعاد تنوّع معیشتی بین در هر سه بعد و وجود تفاوت م معیشت محورمسکن  یدارامیانگین خانوارهای  بودن

 (.3جدول ) باشدیمدرصد  22دو گروه آماری در سطح 

 معیشت محورو فاقد مسکن  معیشت محورمسکن  یدارابررسی تفاوت معنادار بین خانوارهای  . 3جدول 

 معناداری F تنوع معیشتی

 555/5  741/12 شغل

 555/5  174/87 درآمد

 555/5  584/14 ییدارا

 522: ،ی تحقیقهاافتهی1 بعمن

پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي
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شود. این آزمون به بررسی این یمدر مدل رگرسیون لجستیک برای ارزیابی کل مدل از آزمون اوم نی بوس استفاده 

از این مدل در  آمدهدستبهپردازد که مدل تا چه میزان کارایی و قدرت تبیین دارد؟ بر همین مبنا نتایج یمموضوع 

 (.0جدول )باشد یم قبولقابلآماره کای اسکور و سطح معناداری برازش مدل  اساس بردهد، یمگام سوم نشان 

 ارزیابی کل مدل رگرسیون لجستیک. 0 جدول

 نتایج گام پایانی کای اسکور درجه آزادی معناداری

 بلوک 551/81 8 000/0

 مدل 021/87 8 000/0

 522: ،ی تحقیقهاافتهی1 منبع

شود، نزدیک بودن مقدار الندای ویلکز به یمع تشخیص از آزمون الندای ویلکز استفاده برای بررسی معناداری در تاب

مسکن  یدارامناسب بودن روش تحلیل تشخیص جهت تقسیم خانوارها به دو  دهندةنشانیک و سطح معناداری 

 (.1باشد )جدول یم معیشت محورو فاقد مسکن  معیشت محور

 ارزیابی کل مدل تابع تشخیص .1 جدول

 معناداری درجه آزادی کای اسکور الندای ویلکز آزمون تابع تشخیص

588/5 تابع اول  510/84  8 555/5  

  522: ،ی تحقیقهاافتهی1 منبع

معیشت و فاقد مسکن  معیشت محورمسکن  یداراان خانوارهای یم تفاوت یمعنادار یبررس یبراتحقیق  ادامةدر 

ه ک است آن از کیآماره حا نیا مقدار شده است.استفاده زکلیو یالندا رهآما از از نظر ابعاد تنوّع معیشتی، محور

 بهباتوجه نوع خانوار و دو یجداساز یبرا را یتابع توانمی و متفاوت است هم از ع معیشتی خانوارهاوضعیّت تنوّ 

 دهندمی نشان اختارس سیماتر بیضرا و یانونک یصیتشخ تابع استانداردشدة بیضرا داد، ارائه یمورد بررس یرهایمتغ

و فاقد مسکن  معیشت محورمسکن  یداراخانوارهای  زیتم در را نقش ترینبیش دارایی و شغل درآمد، بیبه ترته ک

 .کنندمی فایا معیشت محور

 معیشت محورو فاقد مسکن  معیشت محورمسکن  یداراان خانوارهای یم تفاوت یمعنادار یبررس .3جدول 

ضرایب ماتریس  متغیرها

 ختارسا

ضرایب 

 استانداردشده

 'Wilks کای اسکور

Lambda 
 معناداری

785/5 شغل  510/5  

271/85 

 

274/5 

 

777/5 درآمد 555/5  542/5 

451/5 ییدارا  871/5 

 522: ،ی تحقیقهاافتهی1 منبع

 رابطه زیر بیان کرد1 صورتبهتوان مدل رگرسیون لجستیک را یمنتایج تحلیل،  بر اساس

 

=1/547(constant) +0/615 +0/648 +0/231  

 گیرینتیجه
عوامل مختلف دچار  ریتحت تأثمساکن روستایی برای ماندگاری و برای برآوردن احتیاجات ساکنان خود، 

-ساز مسکن و تحوّل آن مؤثّر میواقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... در ساخت همچوناند. عواملی بوده روتحولییتغ
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کارکرد . در مناطق روستایی در سطح پایین باشد معیشت محور صورتبهشوند الگوی مسکن باشند، و موجب می

 وجو کرد1 توان در موارد زیر جستآن را می درنظرنگرفتنو یا کاهش آن و  معیشت محورمسکن 

 ترترین روستا و مرکز دهستان( که بیشی اژدهاتو )بزرگکیلومتری روستا 5استقرار شهرک صنعتی روی در  -:

نیروی کارگری نموده است موجب رفتن روستای اژدهاتو به سمت  نیتأمپس از شهر زنجان( از روستای اژدهاتو )

 احساس نگردد. هاخانوادهدر بین این  معیشت محورخوابگاهی شدن پیش رفته و در نتیجه این است مسکن 

 های انجام شدههای اخیر که موجب گردیده با حفارینگ آهک و گرانیت و گسترش آن در سالوجود معادن س -3

لیتر در ثانیه دبی( دچار کاهش دبی شده و از طرفی همانند  36با ) استان زنجان به نام معجزات چشمةترین بزرگ

 صنایع روی یک کارکرد مکمّل برای روستانشینان به شمار رود.

های اخیر یابد. درست است که در سالافزایش می معیشت محوراقتصادی تمایل به مسکن  هایبا بهبود شاخص

از قدرت خرید و توان اقتصادی مردم کاسته شده و در نهایت توّرم باال موجب کاهش  520:از سال  خصوصاً

ر روستاهای های اقتصادی دهای اقتصادی گردیده است ولی عوامل زیر موجب گردیده که در نهایت شاخصشاخص

 کاسته شود. معیشت محورحتّی به سمت بهبودی رفته و در نتیجه از تمایل روستائیان به مسکن  موردمطالعه منطقة

طبقه متوسط به  خصوصاً و در مجموع تمایل مردم شهر زنجان ) باغشهرها، هاخانه باغترین عامل گسترش مهم -:

نزدیکی هر پنج روستا به شهر زنجان تمامی روستاها از  بهباتوجه استها و زمین در اطراف شهر شده باال( به خرید باغ

تری از محلّات های باغی و قطعات زراعی حتّی افزایش قیمت بیشقبل زمین دهة برخالفاند یافته تأثیراین مهم 

برخی از شدن  لیتعطمهینو شروع بیماری کرونا و تعطیل و  521:بعد از اسفند سال  خصوصاً . اندداشتهشهری 

آن تزریق  جةینتتر شده است که ها بیشگونه باغها و مراکز گذران اوقات فراغتی تمایل به خرید اینها، پارکرستوران

 سرمایه به روستاها است.

و  یدامداراخیر به دلیل باال بودن قیمت گوشت موجب گردیده که  یهاسالدام در  نگهداشتسودآوری  -3

گذاری با سرمایه اکثراًاست و  یدامدارتر به سمت گسترش یابد ولی این گسترش بیش مطالعهمورد منطقةپروری در دام

 ت. مشترک با شهریان اس

 های دوّم و تمایل شهرنشینان به ساخت و یا خرید خانه در مناطق روستایی اطراف شهر.گسترش خانه-5

عنوان محور آن تا زنجان به جادةبودن  سفالتسد مهم حسن ابدال در آن و آ شدنواقعروستای حسن ابدال به علّت 

مهاجرت در آن بسیار نازل بوده و روستا  نی؛ بنابراکندهای متعدّد در آن القای نقش میگردشگری و احداث خانه باغ

 است. رشدروبه

. جمعیّت موفّق عمل کند نگهداشتهای روی و سنگ آهک توانسته در روستای اژدهاتو به علّت احداث کارخانه

اصلی نتوانسته همانند روستاهای  جادةاز  قرارگرفتنروستاهای پاپائی و رامین به علّت نامساعد بودن جاده و در حاشیه 

 باال در نگهداشت جمعیّت موفّق عمل کنند.

در نواحی روستایی پرداخته شده  معیشت محوردر تحقیق حاضر به ارزیابی نقش تنوّع معیشتی در تحواّلت مسکن 

 - یباالترین میانگین مربوط به بعد اجتماع معیشت محورهای تحقیق نشان داد که در بین ابعاد مسکن تهاست. یاف

باشد. مساکن می :/:0 نیانگیمتولیدی با  –ترین میانگین مربوط به بعد معیشتی و کم 12/3 نیانگیمفرهنگی با 

این روستاها به شهر زنجان با شدت  و نزدیکیبه علّت تبعیّت از سبک و الگوی مساکن شهری  موردمطالعهروستاهای 

درصد خانوارهای   90/09که های توصیفی تحقیق نشان داد یافته نیهمچناست.  تغییر کارکرد داشته یسوبهتری بیش

 باشند.می معیشت محوردرصد خانوارها دارای مسکن   35/53و  معیشت محورفاقد مسکن  موردمطالعهروستاهای 

در نواحی  معیشت محورمحاسبه تحلیل تشخیصی نشان داد که خانوارهای دارای مسکن  زهای حاصل ایافته

دارای  معیشت محورنسبت به خانوارهای فاقد مسکن  درآمد، اشتغال، دارایی() در سه بعد تنوّع معیشتی موردمطالعه

در بین خانوارهای دارای بررسی آزمون تی مستقل نشان داد که ابعاد معیشتی  نیهمچن. باشندیممیانگین باالتر 

پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي
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نتایج  نیهمچندر بین این ابعاد وجود دارد.   22/6 یمعناداررا دارد و تفاوت  نیانگیمباالترین  معیشت محورمسکن 

ترین نقش را در تمیز دهد ابعاد تنوّع معیشتی به ترتیب درآمد، اشتغال، دارایی بیشآماره الندای ویلکز نشان می

های تحقیق یافته بهباتوجه نی؛ بنابراکندایفا می معیشت محورو فاقد مسکن  یشت محورمعخانوارهای دارای مسکن 

در روستاهای  معیشت محوربر روی تحوّل مسکن  یراتیتأثدرآمد، اشتغال، دارایی( ) توان گفت ابعاد معیشتیمی

 داشته است. موردمطالعه

 منابع

(. تحلیل 525:و فرج زاده اصل، منوچهر. ) ؛سید محمدمهدیپور طاهری،  ؛موسوی، عبدالرضا ؛الدّینافتخاری، رکن

سالی مطالعة موردی1 مناطق در معرض آوری خانوارهای روستایی در شرایط خشکنقش تنوّع معیشتی در تاب

 ..003-052(،صص 5)3های روستایی، سالی استان اصفهان، پژوهشخشک

(. تحلیل جغرافیایی مؤثّر بر معیشت خانوار 529:ه، مسعود. )محمدزادو  ؛اسالم رئیسی، ؛راستی، هادی ؛بریمانی، فرامرز

-20(، صص 3:)0ای، منطقه -های روستایی، موردشناسی1 شهرستان قصر قند، جغرافیا و آمایش شهری در سکونتگاه

33. 

ستا، (. تحلیلی بر وضعیت مسکن روستایی در استان کرمانشاه. فصلنامه مسکن و محیط رو526:اهلل. )بهرامی، رحمت

 . 69:-23(، صص 59:)56

تأثیر گردشگری بر معیشت پایدار روستایی )مطالعه موردی1 روستای  .(526:) .و احمدی، شکوفه ؛پور، محمودجمعه

 . 05-55(، صص :)3برغان، شهرستان ساوجبالغ(، پژوهش روستایی، 

ج، تهران، مؤسسه  0:جعفر شهیدی، اکبر دهخدا، زیر نظر محمد معین و سیدنامه/علیلغت .(511:) .اکبردهخدا، علی

 .33انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، مصور، صص

 .06-91(،صص 92)2:(. بررسی تحلیلی مسکن روستایی در ایران. صفه، 533:سرتیپی پور، محسن. )

وساز مسکن روستایی، مجموعه مقاالت سمینار اقتصادی در ساخت -(، الزامات اجتماعی 515:سعیدی، عباس )

 .3:3های توسعة مسکن در ایران، جلد اول، صص دهی سیاستسامان

(. نقش مهاجرت فصلی نیروی کار در 526:و ویسی، فرزاد. ) ؛پورطاهری، مهدی ؛رضوانی، محمدرضا ؛سلمانی، محمد

های جغرافیای استان کردستان، پژوهش -معیشت خانوارهای روستایی، مطالعه موردی1 شهرستان سروآباد 

 . 31:-:::صص  (،11)95انسانی،

(. تأثیر نوسازی مساکن روستایی بر اقتصاد معیشتی روستاییان 526:و رستمی، روح اله. ) ؛شکور ؛الدینی، علیشمس

 .02-31صص  (،53:)56مطالعه موردی1 بخش مرکزی شهرستان ممسنی، مجلة مسکن و محیط روستا،

چاپ  ایران، روستایی جامعه در توسعه و تغییر ابعاد با شناسی روستاییجامعه(. 539:) موسی عنبری، و ؛مهدی طالب،

  تهران دانشگاه انتشارات اول،

 (. فرهنگ لغت، نشر اشجع593:عمید، حسن )

جویی در مصرف (. مسکن روستایی و ضوابط صرفه526:و طهماسبی، فرهنگ. ) ؛محمدکاری، بهروز ؛زاده، مسعودقاسم

 .39-35(، صص:5:)32انرژی، فصلنامة مسکن و محیط روستا،

(. اثرات وام مسکن روستایی در تغییرات زندگی روستایی1 مجله :52:اهلل. )و رستم علیزاده، ولی ؛قاسمی اردهانی، علی

 .16-02(، صص 52:):5مسکن و محیط روستا،

 هایبندی سرمایه(. سطح525:و باغیانی، حمیدرضا. ) ؛جمعه پور، محمود ؛رضوانی، محمدرضا ؛قدیری معصوم، مجتبی

 و فضا اقتصاد فصلنامةمعیشتی در روستاهای گردشگری کوهستانی )مورد1 دهستان باال طالقان در شهرستان طالقان(، 

 .3: -:(، صص 3)9روستایی، توسعة
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(. راهنمای طراحی فضاهای معیشتی در مسکن روستایی، چاپ 523:) .و خدابخش، حسن ؛، سید امیرحسینگرگانی

 .سوانح طبیعیپژوهشکده  ، انتشارات520:

(. تحلیل عوامل اقتصادی مؤثّر بر تحواّلت مسکن معیشت 523:و اسالمی، لیال. ) ؛چراغی، مهدی ؛، بهروزحمدی یگانهم

محور در نواحی روستایی )مطالعة موردی1 دهستان معجزات، شهرستان زنجان(، مجلة مسکن و محیط روستایی، 

 .51(، صص 00:)23

با  روستا معماری پایدار توسعة در روستایی مسکن صحیح الگوهای بندیتاولویّ و شناخت .(529:) .گیتی مرادی،

 :53-523صص (، 9)9:  شهری، مدیریت ماسال، شهرستان MADM هایتکنیک از استفاده

 جغرافیای اقتصاد ایران )کشاورزی(، انتشارات جهاد دانشگاهی، مشهد. .(530:) .سید حسن مطیعی لنگرودی،

فصلنامة  آتی، اندازچشم و روستایی مسکن بهسازی تحوّالت بر مروری (.:52:) محسن. پور، سرتیپی و عزیزاهلل مهدیان،

 .5-3:،صص  (96:):5 روستا، محیط و مسکن
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