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چکیده العات مقاله         اطّ
مندی از آن در استحکام بنا ترین معیار رضایتم کالبدی استکه مهمترین  شکل تجسّمسکن کوچک

های دولتی مرتبط از نیاز روستاها به مسکن مناسب سبب اجرای اقدامات از سوی ارگان یابد.نمود می

سازی مسکن روستایی طی چند دهه جمله بنیاد مسکن انقالب اسالمی در قالب اجرای طرح مقاوم

ای در مساکن روستایی داشته است. پژوهش سازی، اثرات گستردهمقاوم بعد از انقالب شده است.

های ها بر زندگی روستاییان و کیفیت کالبدی سکونتگاهبال تعیین پیامد این برنامهحاضر به دن

 در. باشدمی تحلیلی -توصیفی ماهیت لحاظ به و کاربردی نوع از حاضر تحقیقروستایی است. 

نامه و مشاهده( برداری( و میدانی )پرسشای )فیشهای کتابخانهالعات از روشگردآوری اطّ راستای

تک  tهای آمار توصیفی  و استنباطی )العات از روشمنظور تجزیه و تحلیل اطّ. بهاست شده برده بهره

روستا  00دهستان مورد مطالعه مشتمل بر ( به کار گرفته شده است. ویلکاکسون و پیرسونای، نمونه

جهت تکمیل  عنوان نمونه انتخاب گردید. تعداد نمونه الزمروستا به 15باشد که از این تعداد می

ها به صورت نمونهنامهخانوار تعیین و پرسش 159نامه با استفاده از فرمول اصالح شده کوکران پرسش

ه بین مقاومدهد کمی ای در سطح روستاهای دهستان توزیع شد. نتایج تحقیق نشانگیری سهمیه

مورد مطالعه رابطه معناداری با سطح اطمینان  یسازی مساکن روستایی و پایداری کالبدی در منطقه

عالوه بر این نتایج تحلیل گذشتهوجود دارد و  262/9و کیفیت مسکن با  222/9درصد به میزان  00

ت مسکن و پایداری سازی در بهبود کیفیّتفاوت کامالً معنادار در دوره قبل و بعد از مقاومنگر مبین 

سازی مسکن روستایی ضمن افزایش مقاوماهده شده است. مورد مطالعه مش یکالبدی در منطقه

ت کالبدی در سطح پذیری آن در برابر مخاطرات طبیعی؛ بهبود کیفیّمقاومت بنا و کاهش آسیب

 مورد مطالعه را در پی داشته است. یروستاهای محدوده

ت کالبدی، شهرستان قوچانپذیری، مساکن روستایی، کیفیّآسیبها: واژه کلید

 hfarahani@znu.ac.irمسئول: ینویسنده*
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ارجاع به این مقاله:  فراهانی،حسین؛ عینالی، جمشید؛ و جهانسوزي، مهري.(0011). نقش مقاومسازي مساکن روستایی در بهبود کیفیت 
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 مقدمه
پذیری ها در جهت حمایت از فقیران روستایی و کاهش آسیبگاهسکونت یترین عناصر ساختاری توسعهیکی از مهم 

های اقتصادی و محیطی انسان درمناطق روستایی است. از دو دهه پیش ته به ابعاد کالبدی فعالیّ مناطق روستایی، توجّ

های روستایی و توسعه فرایندهای ساختاری در گاهه به رشد و بهبود کالبدی سکونتتوسعه توجّدر کشورهای درحال 

 مسکن، شامل روستایی هایگاهسکونت کالبدی عناصر.(22: 1931)پورطاهری و نقوی، ها قرار گرفت دستور کار دولت

(.  در 01-22: 1931شود )پورطاهری و همکاران، اراضی می کاربری و زیربنایی خدمات عمومی، خدمات امن، محیط

(، 212: 1930ترین عنصر کالبدی در فضاهای روستایی )ریاحی و همکاران، عنوان اصلیبهنظامات روستایی مسکن 

ترین وابستگی را به خانه داشته حیط کالبدی اطرافش، همواره بیشجایگاه زندگی انسان بوده و نوع بشر در رابطه با م

 و کارکردها در که هایی استویژگی دارای ساخت های انسانپدیده از یکی عنوانبه (. مسکن85: 1932است )کاملی، 

 امنیت، ایمنی،استحکام،  مطلوب، شکل مانند لذا خصوصیاتی دارد. تأثیر زیادی آن کنندگاناستفاده مندیرضایت جلب

تأثیرگذار  مسکن درکیفیت مسکن موردنیاز هایو زیرساخت تجهیزات تأمین تسهیالت، به ساکنان دسترسی میزان

 (. 099: 1932باشند )احمدی و همکاران، می

ها از نظر روش ساخت و ت آنهای روستایی کشور ایران، پایین بودن کیفیّامروزه، از جمله مشکالت اساسی خانه

پذیری شدید بناهای روستایی کاربرد مصالح ساختمانی مرغوب است. این مشکالت اساسی، از عوامل ناپایداری و آسیب

ای که گونهلغزش زمین، از سوی دیگر بوده است؛ بهسو و رانش خاک و یکدر برابر بالیای طبیعی مانند سیل و زلزله از 

ها، یعنی بخش مهمی از ها و اسباب و لوازم درون آنر و ساختمانبا رخ دادن هر یک از سوانح، نه تنها دام و طیو

ت هم در کیفیّهای انسانی یا ساکنان این گونه بناهای بیتر از آن جان سرمایهرود؛ بلکه مهمهای ملی از بین میسرمایه

های تجربی افته(. این در حالی است که استدالل نظری و ی2: 1930گیرد )عزمی و همکاران، معرض خطر قرار می

ها را تحت تأثیر قرار دهد های فردی انساندهد، بهداشت و رفاه محل زندگی انسان، ابعاد شخصیتی و ویژگینشان می

(Gould & Jones, 1996: 868)عنوان یکی از راهبردهای مهم در بهتوان سازی مساکن روستایی را می. رویکرد مقاوم

سازی واحدهای مسکونی روستایی از مقاوم ی(. مقوله20: 1953تلقی کرد )بهرامی، های روستایی کشورمان ریزیبرنامه

الب اسالمی، با اهدافی توسط بنیاد مسکن انق 1930طرح بهسازی مسکن روستایی، که از سال  یدر ادامه 1950سال 

ه قرار گرفته ه مورد توجّطور گستردسایش روستاییان آغاز شده بود، بهسطح ایمنی و بهداشتی، رفاه و آ چون ارتقای

های روستایی است. ت مسکن(. که هدف این رویکرد و طرح، ارتقا و بهبود کیفی21ّ: 1933است )قراگوزلو و عزیزپور، 

 ,Stiernon et al)ها اغلب مربوط به احساس ناامنی یا کیفیت پایین است ترین دلیل نوسازی خانهبنابراین، متداول

گذاران است. به همین جهت قان و سیاستهای اصلی برای محقّت مسکن یکی از نگرانییّ . بنابراین، کیف(4 :2019

 & Van)کنند تا شرایط مسکن را با نیازهای ساکنان خود تضمین کنند گذاران تالش میریزان و سیاستبرنامه

Nguyen, 2020: 2419)د به لحاظ خطر متعدّهای فرعی مورد مطالعه به دلیل استقرار بر روی گسل ی. محدوده

ویژه هپذیر بودن ساختار کالبدی و به به آسیببندی با خطر باال قرار دارد. از طرفی دیگر با توجّزمین لرزه در پهنه

سازی در این منطقه ضرورت یابی نامناسب واستفاده از مصالح کم دوام و غیره، مقاوممسکن به دالیلی از جمله مکان

سازی مساکن گویی به این سؤال است که بین مقاومبه موارد فوق تحقیق حاضر در پی پاسخه کند. با توجّپیدا می

 ای وجود دارد؟مورد مطالعه چه رابطه یت مسکن محدودهروستایی و پایداری کالبدی و نیز کیفیّ

 پژوهش یو پیشینه نظری مبانی
ت فضاهای فیزیکی برای کار، افزایش مطلوبیّریزی روستایی است که هدف آن ت کالبدی یکی از اصول برنامهکیفیّ

 .(Anabestani & Soleymani, 2019: 148)زندگی، تفریح و کارکردهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است 
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 حسین فراهانی و همکاران/سازی مساکن روستایی...نقش مقاوم

 

 هایخانه سالم، روستاهای مطلوب همچون کیفیت ودارای های مطلوبمکان و هامحیط ریزانبرنامه و دانانجغرافی

 (.32: 1931افتخاری و همکاران، دهند )می قرار هتوجّ مورد را روستاییهای بومزیست و سالم

روستاها پایداری کالبدی است. پایداری کالبدی مناطق روستایی به معنای توانایی  ییکی از عوامل پایداری در توسعه

پذیری مسئولیت»و « کارآیی اقتصادی»، «یکپارچگی اجتماعی»ت جوامع روستایی برای رسیدن و تداوم و  قابلیّ

ت اکولوژیکی، زمان مقبولیّ طور همیابد که بهاست. پایداری کالبدی در مناطق روستایی زمانی تحقق می« محیطی

ت زندگی اجتماعی و محیطی جوامع روستای ت اقتصادی و مقبولیت اجتماعی مورد عنایت قرار گیرد تا کیفیّ مقبولیّ

(. 28: 1931های روستایی افزوده شود )پورطارهری و دیگران، گاهسکونت یافته و بر قابلیت دوام و ماندگاری اارتق

گیری بافت روستاهاست که شامل ای از ابعـاد فیزیکی و قابل مشاهده و اندازهات کالبـدی روسـتا مجموعـهخصوصـیّ

باشد )رسولی، انسانی میر از عوامل طبیعی و های عمـومی و میـادین، اراضی کشاورزی که متأثّمعابر، مساکن، مکان

1930 :82.) 
باشد ترین نیازهای انسان می، یکی از اساسی(123: 1939ترین بخش بافت کالبدی )عینالی، مسکن به عنوان عمده

(Babatunde Femi & Hayat Khan, 2014: 95; Ampofo, 2020: 141). گر رفاه مسکن خوب و مناسب نشان

ها، تباهی و بند و باریها، بینامطلوب منجر به پیامدهای زیان باری از قبیل بیماریعمومی جامعه است و مسکن بد و 

( که در 1332. در دومین اجالس اسکان بشر در سال )(Rangwala, 1998: 62)گردد فساد جوانان جوامع می

یک سقف باالی سر سرپناه مناسب تنها به معنای وجود »استانبول برگزار شد مسکن مناسب چنین تعریف شده است 

ت ت مناسب، امنیّهر شخص نیست، سرپناه مناسب یعنی آسایش مناسب، فضای مناسب، دسترسی فیزیکی و امنیّ

رسانی لیه از قبیل آبهای اوّای، روشنایی، تهویه، سیستم گرمایی مناسب، زیرساختمالکیت، پایداری و دوام سازه

اسب زیست محیطی، عوامل بهداشتی مناسب، مکان مناسب و قابل ت منمناسب، بهداشت و آموزش، دفع زباله، کیفیّ

: 1953پور، )دالل« ه به استطاعت مردم تأمین شودلیه که همه این موارد باید با توجّدسترس از نظر کار و تسهیالت اوّ

 محیطی شرایط و مسکن ه،محلّ در سکونت از فرد رضایت میزان بر تأثیرگذار عامل مهمترین موارد از بسیاری در(. 13

 بر عالوه که شودمی روستاها در تغییراتی باعث مناسب مسکن آشکار طور به .(Westaway, 2006: 187)است  آن

 نیز روستا وسعت در تغییر و افزایش باعث روستا در کالبدی فیزیکی، یو توسعه هدایت توسعه، سمت نمودن مشخص

 و شودمی را شامل هاسیاست و قوانین بازیگران، از پیچیده ایشبکه (.بخش مسکن91: 1930، تودار )صمدی شودمی

 و امور مالی ها،زیرساخت محیط، و مسکن ایمنی ماهر، نیروی کم هزینه، و باکیفیت مصالح مانند متعددی مسائل

 ;Hannula , 2012: 2,19)گذارد و پایداری آن اثر می مطلوبیت بر خصوصی حرایم و محرمیت حفظ زمین،

Bredenoord, 2017: 2). های مسکن مناسب مقاوم بودن آن در برابر مخاطرات محیطی عالوه بر این یکی از ویژگی

 باشد.ازجمله سیل و زلزله می

 :Federal, 2013)باشد می وارده نیروهای برابر در (ساختمان)یکسازه مقاومت بردن باال معنای به «سازیمقاوم»

 یمجموعه و است مسکن درونی وعناصر بافت وضعیت به بخشیدن بهبود از عبارت روستایی مسکن سازی. مقاوم(25

 و ابعاد باتمامی مسکن ونگهداری حفاظت به اولیه باالگوی نواختهم کالبدیی درزمینه که شودمی را شامل اقداماتی

 همچنین و بنا عمر موجبات افزایش درساختار، تغییراتی اندک با که است اقداماتی مجموعه یااینکه پردازد وعناصر می

 سازیمقاوم که معتقدند نیز میشلوکارتنز رودا، .(188: 1938یاری حصار و همکاران، دارد ) درپی را آن مقاومت افزایش

 محیطی،زیست و اقتصادی اجتماعی، عوامل درنظرگرفتن با بتوان آن طی که است فرآیندی عبارت روستایی مسکن

 با دررابطه گرایی،مکتب فرهنگ گذارانبنیان از رثمورپوژن و ولبین تأمین نمود. اگوستوس را فرد شناختیروان امنیت

 آن، استحکام با میزان بنا آن عملکرد و شکل تطابق از است عبارت مسکن سازیمقاوم که معتقدند روستایی مسکن

وجغرافیایی تشخیص داد  روانی اقتصادی، اجتماعی، ابعاد از را بنا استحکام و کارکرد بتوان نگاه بایک کهطوریبه

 (. 123: 1933)سلیمانی، 
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سازی مسکن روستایی کالبدی و مقاوم یتر کشورهای در حال توسعه مباحث توسعهدر بیشاین در حالی است که 

رسمی در مناطق مستعد ه ناکافی به کدهای ساختمانی ریزان قرار گرفته است که منجر به توجّهی برنامهتوجّمورد بی

تر نهادهای محلی شده و افزایش به زلزله توسط سازندگان مسکن روستایی به دالیل اقتصادی و مالی و نظارت کم

بحث کلیدی در رابطه با  Ruskulis, 2002:2))های روستایی در برابر زلزله شده است گاهپذیری سکونتآسیب

 ,Lindell & Prater) روستایی ناامن بودن ساختارهای کالبدی است  هایگاهزلزله در سکونت یپیامدهای سانحه

ها زلزله در نتیجه تخریب ساختمان یمیرهای ناشی از سانحهودرصد از کل مرگ 38ی که بیش از به طور(177 :2003

 .(Alexander, 1985: 57)است

منظور مختلف بههای حلراه کارگیریهع ساخت و بدهنده تنوّجهانی در نواحی روستایی نشان تجارب مختلف

روست. این مساکن ها روبهگویی و فائق آمدن بر مسائل و مشکالتی است که یک مسکن به طور طبیعی با آنپاسخ

عمدتاً توسط مواد یا مصالح قابل دسترس در محیط ساخته شده و شیوه زیست و امکانات محیط اطراف بر طرح و 

پذیری و تخریب (، علل آسیب1339برکات ) (.2: 1955پور، )سرتیپیهی داشته استوجّ تلتکنولوژی ساخت تأثیر قاب

ی مسکن با داهمار )یمن( را با عواملی از قبیل ناآشنایی سازندگان محلّ یمساکن روستایی در زلزله منطقه یگسترده

ساختمانی و نیز ضعف مصالح های اصول طراحی و ساخت مسکن مقاوم، فشار اقتصادی مالکین برای کاستن از هزینه

ریزی و شناژبندی ضعیف، عدم اتصال صحیح در حالت تر از مالت در بند دیوارها، پیژه استفاده کمساختمانی )بوی

ل بار سقف( نسبت ل ناچیز آن برای تحمّ کم دیوارها و تحمّ یها، اتصال ضعیف سقف و دیوار، فاصلهشعاعی بین ستون

 .دهدمی

-سازی مساکن و تحلیل اثرات ناشی از آن در سطح جهانی و ملی و منطقهیادی در خصوص مقاومتاکنون مطالعات ز

های روستایی بررسی و تحلیل مقاومت ساختمان»( در پژوهشی با عنوان 2121ای صورت گرفته است. لیانک و یی  )

های ای این خانهعملکرد لرزهمعمولی روستایی را بررسی کردند و  یخانه 211« در برابر زلزله در شمال شرق چین

ای و غیره مورد تجزیه و تحلیل قرار روستایی از نظر نوع پی، مصالح ساختمانی، اتصال اجزا و اقدامات ساختاری لرزه

ای کافی در عدم ها فاقد ظرفیت لرزهدرصد نمونه 51طور کلی، بیش از رسیدند بهدادند. در نهایت به این نتیجه 

-باشند. و برخی اقدامات متقابل و پیشنهادی برای بهبود عملکرد لرزهای و مساله اتصاالت اجزا میزهای لراقدامات سازه

بالیا، همکاری در  کاهش و از زلزله گیریبه پیش نسبت عمومی آگاهی سطح های روستایی من جمله باال بردنای خانه

های روستایی مقاوم در برابر نی برای ساخت خانهزمینه طراحی مدل مسکن روستایی مقاوم در برابر زلزله و آموزش ف

( در پژوهشی در نپال به این نتیجه رسیدند که در نپال خطر زلزله یکی از 2121زلزله ارائه کردند. جوردانو و همکاران )

که دهد ترین تهدیدات علیه امنیت مردم و ثبات اقتصاد است. تجربیات سایر کشورهای مستعد زمین لرزه نشان میمهم

ت ارتقا یافته است. شدّ ها هنگام مواجه شدن با زلزله، بهسازی به منظور بهبود عملکرد کلی ساختمانهای مقاومسیاست

کند. تری ایجاد میدهد و خسارات اقتصادی مستقیم یا غیرمستقیم کمومیر را کاهش میساختمان امن خطر مرگ

تواند به تدریج انجام شود. حسینی و همکاران سازی میقاومهمچنین در صورت دسترسی به منابع مالی، اقدامات م

های گاهسازی سکونتنوسازی و مقاومدر های توسعه روستایی ارزیابی تأثیر برنامه»( در پژوهشی با عنوان 2118)

یران با تر مناطق روستایی در اجایی که بیشبه این نتیجه رسیدند از آن« موردی: روستاهای تفرش یروستایی مطالعه

ها مواجه نادرست از مصالح ساختمانی و قدمت باالی ساختمان یمسائلی از جمله زلزله و سایر بالیای طبیعی، استفاده

( در پژوهشی با 2112آ و مالیس )بسیار مهم مطرح شده است. مالینه یهیک مسالهستند، بازسازی روستاها به عنوان 

اقتصادی اقدام به بررسی عوامل اجتماعی و « یابی به پایداری جوامعد دستت روستایی، کلییک مسکن با کیفیّ»عنوان 

سازی مسکن روستایی نموده و به این نتیجه رسیدند که اصوالً ساکنین روستاها تمایل زیادی برای روی مقاومپیش

تجزیه و »عنوان ( در پژوهشی با 2111های فعلی. هانگ )سازی ساختمانهای جدید دارند تا مقاومایجاد ساختمان

هایی در محافظت از اقدام به بررسی نقش و کارکرد فناوری« های نوین در محافظت از مسکن روستاییتحلیل فناوری
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های مساکن روستایی نموده و در نهایت پیشنهاد کرد که در جهت افزایش مقاومت مساکن روستایی بایستی از فناوری

 ی بعد از آن نمود.زرابر خطر و بازسانوین در جهت پیش بینی خطر، محافظت در ب

های برای تحلیلی بر وضعیت مسکن روستایی استان کرمانشاه و رهیافت»( در پژوهشی تحت عنوان 1953بهرامی )

گیری از بالیای طبیعی و بهبود وضع مسکن روستایی لزوم به این نتیجه رسیده است که به منظور پیش« سازیمقاوم

ه قرار در طراحی مسکن از نظر خصوصیات تکتونیکی، معماری، مصالح ساختمانی باید مورد توجّ استفاده از استانداردها

 یمطالعه) نگرش ساکنین از ابعاد مساکن روستایی»( در طرح پژوهشی تحت عنوان 1931گیرد. قنبری و همکاران )

های مرتبط با مسکن مناسب، معیاراز بین اند که به این نتیجه دست یافته(« بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه موردی:

ل و بهداشت محیط، مساحت و اندازه مسکن، نمای ظاهری، معماری جدید و ت اوّمقاومت بنا در برابر بالیا در اولویّ

تحلیل »(در مطالعه خود با عنوان 1931های بعدی قرار دارد. قادر مرزی و همکاران )استفاده ازمصالح بومی در اولویت

ترین مسائل یکی از مهمبر این باورند  «های مسکن در مناطق روستایی استان کرمانشاهشاخص نابرابری فضایی

ها در طول انسان یترین دغدغهروستاها، دسترسی به مسکن با کیفیت و بادوام است که از دیرباز یکی از مهم یتوسعه

ی مسکن دهندههای تشکیلفهمؤلّ یع عادالنهادوار تاریخ بوده است. نابرابری در دسترسی به مسکن مناسب و عدم توزی

های گاهی آن تخریب و خالی شدن سکونتپایدار، یکی از عوامل تأثیرگذار برعدم توسعه یافتگی روستاها و در نتیجه

پذیری مسکن ر در آسیبتحلیلی بر عوامل مؤثّ»ای تحت عنوان ( در مقاله1939عینالی ). تواند باشدروستایی می

ترین ، به این نتیجه رسیده است که مهم«خدابنده استان زنجان -زلزله دهستان سجاسرود یدر برابر سانحهروستایی 

که با باشد های روستایی ناامن بودن ساختارهای کالبدی میگاهزلزله در سکونت یبحث در رابطه با پیامدهای سانحه

ناسب و دوام پائین، فقدان نظارت مناسب ازسوی نهادهای ت ناممواردی از قبیل استفاده از مصالح ساختمانی با کیفیّ

ای باالی مساکن روستایی پذیری لرزهمحلی و نظایر آن در ارتباط است که در مواقع بروز سانحه زلزله منجر به آسیب

انجامد. افتخاری و همکاران های روستایی میگاهشده و به بروز تلفات جانی و خسارت مالی متعددی در سکونت

موردی: دهستان  یپذیری روستاها )مطالعهسازی مسکن روستایی در زیستنقش مقاوم»ای با عنوان ( در مقاله1933)

پذیری دهستان مهروئیه شده است و تأثیراتی زیست سبب ارتقایسازی مقاومبه این نتیجه دست یافتند « مهروئیه(

مهاجرت به شهرها، احداث مسکن مهندسی ساز با  همچون افزایش تمایل به ماندگاری در روستا و جلوگیری از

ت جانی در امنیّ ارتقایسطح اجتماعی،  رتقایمتراژهای محدود برای خانوارهای روستایی، ایجاد آرامش روحی روانی، ا

زمان حوادث غیر قابل پیش بینی از جمله زلزله را در پی داشته است. عالوه بر آن، امکان افزایش ارزش افزوده دارایی 

مندی روستاییان، ایجاد اشتغال ها، رضایتشخصی روستاییان، امکان افزایش همدلی و رشد استعدادهای اعضای خانواده

 روستا از بافت فرسوده به معماری نوین و غیره ازجمله دیگر موارد است. یبرای افراد ساکن در روستا، تغییر چهره

 پژوهش روش
ت کالبدی نواحی سازی مساکن روستایی در بهبود کیفیّتبیین نقش مقاومجا که هدف اصلی پژوهش حاضر از آن

تحلیلی و با استفاده از  -گیری از روش توصیفیروستایی دهستان قوچان عتیق بوده است، تالش شده است تا با بهره

برداری( و میدانی ای )فیشالعات مورد نیاز از مطالعات کتابخانهبرای گردآوری اطّی هدف مذکور تحقق یابد. روش کمّ

ای و مصاحبه با شده است. ابتدا با استفاده از بررسی ادبیات تحقیق و مطالعات کتابخانه( استفاده و مشاهده نامه)پرسش

در قالب  نامههای پرسشها گویهرهایی طراحی شد و بر اساس آنها و متغیّص وخبرگان محلی شاخصافراد متخصّ

[ تدوین شد )جدول (8زیاد )(، خیلی0(، زیاد )9(، متوسط )2(، کم )1کم )طیفی ]خیلیصورت پنج طیف لیکرت و  به 

صین مورد تأیید قرارگرفته و سپس با استفاده از آلفای کرونباخ پایایی نامه توسط گروهی از متخصّ(. روایی پرسش1

نامه را نشان پایایی باالی پرسش( 525/1نامه مورد بررسی قرار گرفت که آلفای محاسبه شده )آلفای کرونباخ پرسش

 دهد.می
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 0411بهار، 48-33، 3 ، شماره2 ی، دوره های جغرافیای اقتصادیپژوهش
 

 

 

 های تحقیقشاخص .1جدول
 گویه مؤلفه

 مقاوم سازی

کـار کار رفته در دیوار واحدهای مسکونی، دوام مصالح بهکار رفته در پی واحدهای مسکونی، دوام مصالح بهدوام مصالح به
کار رفتـه در سقف واحدهای مسکونی، دوام مصالح بهکار رفته در چینی واحدهای مسکونی، دوام مصالح بهرفته در کرسی

وابط فنی بنیـاد رعایت ضی سقف واحدهای مسکونی، دوام اسکلت واحدهای مسکونی، دوام سازهکف واحدهای مسکونی، 
و سـاختگـرایش بـه ساز ی )نظارت مهندسـی و ...(، ها، استفاده از ضوابط فنی مقاومحریم معابر و جاده یمسکن درباره

ساز مبتنی بر اصول مهندسی و طرح نقشه، گرایش به اخـذ تسـهیالت وساختیابی مناسب، گرایش به مبتنی بر مکانساز
کنی، نوع اسکلت، نوع عایق، نوع مصالح دیوار بنا، نوع پوشـش سـقف بنـا، نـوع نوع پیسازی، بانکی برای نوسازی و مقاوم

 مصالح ساختمانی به کار رفته

 ت مسکنکیفیّ

تراکم اتاق در واحدهای مسکونی، میزان تراکم طبقات در واحدهای مسـکونی، برخـورداری واحـدهای مسـکونی از میزان 
برخورداری واحدهای مسکونی از تأسیسات زیربنایی )آشپزخانه، حمام و ...(، برخورداری واحدهای مسـکونی  سطح زیربنا،

رخـورداری واحـدهای مسـکونی از تأسیسـات بهداشـتی هـای گرمایشـی، سرمایشـی و ... (، باز امکانات رفاهی )سیسـتم
ها و ...(، دسترسی به مراکز خرید در روستا، دسترسی به حمل و نقل عمومی، دسترسی )دستشویی، اسطبل نگهداری دام

به مراکزآموزشی، دسترسی به مراکز بهداشتی، دسترسی به مراکزمذهبی و فرهنگی )مسـجد و کتابخانـه و...(، رضـایت از 
-کار رفته در مسکن، توانایی تـأمین هزینـهی داخلی مسکن، رضایت از معماری بیرونی مسکن، رضایت از مصالح بهمعمار

هـای هایی مثل پول آب، برق و ...، توانایی تأمین هزینـههای تصرف مسکن مثل اجاره و ...، میزان استطاعت تأمین هزینه
های تعمیرات اساسی مسـکن مثـل نوسـازی، انایی تأمین هزینههای ساخت مسکن، توخرید مسکن، توانایی تأمین هزینه
های ساخت گذاریهای بانکی برای ساخت یا تعمیرات اساسی، میزان تمایل در سرمایهبازسازی و ...، میزان استفاده از وام

زان بـومی مسکن، میزان تمایل در خرید و فروش مسکن در روستا، میزان مهارت نیروی کار شاغل در تولید مسـکن، میـ
 های نوین در تولید مسکنبودن شاغالن در تولید مسکن، میزان استفاده از فناوری

پایـــــــداری 
 کالبدی

گذاری ، ها )جدولتمایل به ساخت مسکن در کنار معابر اصلی در روستا، تمایل در بهسازی معابر و خیابان کشی و کوچه
عابر، میزان برخورداری روستاها از امکانات مخابراتی و ارتباطی، منظم شدن و ...(، تمایل به ردیفی شدن مسکن در کنار م

میزان برخورداری روستاها از راه ارتباطی تمایل به ماندن در روستا، تمایل فرزنـدان شـما بـه مانـدن در روسـتا، کـاهش 
های نامناسب ازروش آوری ودفع زباله، میزان استفادههای نامناسب جمعهای روستایی، میزان استفاده از سیستممهاجرت

شویی، دستشویی و...(، میزان استفاده از چوب جهت تامین سوخت مصـرفی، میـزان گسـترش ظرفدفع فاضالب سبک )
جویی انـرژی، میـزان تـاثیر ها به سمت اراضی کشاورزی و باغات، میزان تاثیر تعداد بازشوها درصرفهبافت مسکونی آبادی
زان استفاده از مصالح بومی )مصرف چوب، سنگ و ...( درساخت مسکن، میزان توجه جویی انرژی، میتعداد نماها درصرفه

به معیارهای معماری بومی در ساخت مسکن، میزان توجه به نقش آب و هوا در انتخاب مصالح بـه کـار رفتـه در سـاخت 
، مشـارکت در فکـری و مشـارکت  در انتخـاب مصـالحمسکن، مشارکت در انتخاب طرح و نقشه واحدهای مسکونی، هـم

های مربـوط تسازی روستا، مشارکت در فعالیّیابی، مشارکت مالی در مقاومساز، مشارکت در مکانوساختمراحل مختلف 
 پذیریبه کاهش آسیب

 (90-92: 1932، بسحاق و همکاران، 83-81: 1955سرتیپی پور، )منبع: 

این دهستان در غرب بخش مرکزی شهرستان قوچان و  باشد.آماری این پژوهش دهستان قوچان عتیق می یجامعه

طول شرقی واقع شده است.  º85 92´تا  11º85عرض شمالی و  º 93 18´تا  º92 88´حد فاصل مختصات جغرافیایی 

 21193خانوار و  2821روستای دارای سکنه و  00، دارای 1938براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 

 مورد مطالعه در استان نشان داده شده است. یت محدودهموقعیّ  1در شکل (. 1938نفر بوده است )مرکز آمار ایران، 
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 محدوده مورد مطالعه و وسعتموقعیت  .1شکل 

ها از نامهها و کمبود وقت برای تکمیل پرسشبه دلیل گستردگی محدوده مورد مطالعه و همچنین باال بودن هزینه
عنوان بهخانوار  181فرمول اصالح شده کوکران جهت تعیین حجم نمونه استفاده شده است. بر اساس این فرمول تعداد 

 نمونه تعیین شده است. 

𝑛فرمول کوکران                                 (1) =

(1.96)2(0.70)(0.30)

(0.05)2

1+ 
1

6521
(

(1.96)2(0.70)(0.30)

(0.05)2 −1)
= 307 

N 2821آماری =  ی= حجم جامعه 
t  باشد. می 32/1درصد برابر  38= مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمینان 
P  =31/1= افرادی که دارای صفت مورد مطالعه هستند 
q =91/1= افرادی که دارای صفت مورد مطالعه نیستند 
d 18/1گیری یا سطح احتمال مورد نظر با درجه اطمینان = = خطای نمونه 

نین مورد مطالعه و همچ یخانوار بوده است که به دلیل گستردگی محدوده 913براساس فرمول کوکران حجم نمونه 
 ها از فرمول اصالح شده کوکران استفاده شده است.نامهها و کمبود وقت برای تکمیل پرسشباال بودن هزینه

n= n´/ [2+n´ / N [                                                           2( فرمول اصالح شده کوکران(  
 

n=307/ [2+307/2821] =150 

روستا جهت توزیع و تکمیل 18درصد از روستاها معادل  91تعداد روستاهای مورد مطالعه ه به فراوانی با توجّ
مورد مطالعه از نظر موقعیت مکانی و توپوگرافی، به دو گروه )دشتی و  ینامه انتخاب شد. نظر به این که منطقهپرسش

-گیری احتمالی طبقهطریق روش نمونهگردد برای این منظور فراوانی روستاهای این دو گروه از کوهستانی( تقسیم می

روستا معادل با  20بندی شده مشخص گردیده است که براساس برآورده به عمل آمده سهم روستاهای دشتی تعداد 
روستا معادل  22روستای دشتی انتخاب شده است. سهم روستاهای کوهستانی تعداد  5درصد که از این تعداد  15/82
 گیری انتخاب استفاده گردیده است.روستای کوهستانی جهت نمونه 3 درصد که از این تعداد 52/03
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ای استفاده گردید بدین معنی که گیری سهمیهبرای انتخاب حجم نمونه در داخل هر یک از روستاها از روش نمونه
از این روش، هر یک از روستاها براساس تعداد خانوارهای ساکن در یک طبقه قرار گرفتند و بر این اساس با استفاده 

به .نمایش داده شده است 2که در جدول ،حجم نمونه در داخل هر یک از این طبقات )روستاها( انتخاب شده است
تحلیل ای، تک نمونه tمبتنی بر ی آمار توصیفی و آمار استنباطی کمّهای آماری ها، از روشمنظور تجزیه و تحلیل داده

 .استفاده شده استبستگی پیرسون قبل و بعد )ویلکاکسون( و ضریب هم
 نسبت سهم جامعه نمونه با توجه به نسبت هر گروه در جامعه کل .2جدول

 تعداد نمونه تعداد خانوار جمعیت روستاهای نمونه موقعیت مکانی

ی
شت

د
 

 12 011 1053 آبادنسم

 3 121 831 نوروزی

 0 33 013 اصغرآباد

 3 159 235 گوجه

 95 351 9052 شهرکهنه

 8 105 052 آباداتر

 11 232 533 آباد سفلییزدان

 3 290 385 آبادیوسف

ی
تان

هس
کو

 

 3 208 598 کلوخی

 21 812 1533 فرودکهنه

 9 33 228 جرتوده

 0 30 233 فیالب

 5 138 391 شاهوردیقره

 3 182 898 بیگلر

 9 82 135 آبادسلیم

 (1938منبع: )مرکز آمار ایران، 

 و بحث  هایافته
شود، گویان را شامل میدرصد از پاسخ 92سال به باال است که  81در ترکیب سنی اعضای نمونه غلبه با گروه سنی 

شود. در ارتباط با دهنده را شامل میدرصد از افراد پاسخ 3/25باشد که  سال می 01-91که بعد از آن گروه سنی 
های نتایج یافتهدهند.  گو را زنان تشکیل میدرصد افراد پاسخ 3/12ن و را مردا 9/59ترکیب جنسی اعضای نمونه 

ترین مصالح ساختمانی به کار رفته در دهد که مهمتوصیفی مربوط به مصالح به کار رفته در مساکن روستایی نشان می
 9/21 آجر و آهن و درصد واحدهای مسکونی از مصالح  3/32 باشد بر این اساسمساکن آجر و آهن و بلوک و آهن می

 (. 9)جدول درصد از بلوک و آهن استفاده گردیده است 

 توزیع فراوانی مصالح به کار رفته در واحدهای مسکونی روستایی. 9جدول

 درصد فراوانی مصالح

 - - خشت و گل

 - - سنگ و چوب

 2 9 آجر و چوب

 9/21 92 بلوک و آهن

 3/32 118 آجر و آهن

 111 181 جمع
 

درصد و  3/51متر برابر با  111تر از دهد فراوانی مساحت کمهای مربوط به مساحت مساکن نشان میهمچنین یافته 
متر  111تر از باشد. دلیل باال بودن فراوانی مساحت مساکن کمدرصد می 9/13متر نیز  211-111فراوانی مساحت 
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استراحتی و از سوی -د مسکونی، تنها به واحد زیستیتدارکاتی از مسکن و تبدیل واح-د تولیدیحذف فضاهای متعدّ
کافی نبودن میزان تسهیالت و اعتبارات بانکی و تهیه نقشه توسط مهندسین بنیاد و تأکید بر اصول و قواعد نوین 

 ساخت در منطقه بوده است.

 توزیع فراوانی مساحت واحدهای مسکونی .0جدول
 درصد فراوانی مساحت مسکن

 3/51 121 متر111تر از کم

 9/13 23 متر 211-111

 - - متر 911-211

 111 181 جمع

 3/92درصد از مساکن آجری و  9/23دهد که دیوار فراوانی مربوط به مصالح مورد استفاده در دیوار مساکن نشان می 
 (.8باشد )جدولدرصد از نوع بلوک سیمان می

 توزیع فراونی دیوار واحدهای مسکونی روستایی .8جدول
 درصد فراوانی دیوار

 23/9 111 آجر

3/92 03 بلوک سیمان  

 - - خشت

 111 181 جمع

درصد  9/01درصد سنگ و  3/1درصد مساکن شناژپی،  9/83دهد که توزیع فراوانی مربوط به پی مساکن نشان می 
درصد بتن آرمه و هیچ  9/3درصد فلزی،  0/53درصد مساکن دارای اسکلت آجری و  9/9باشد. از نظر اسکلت بتن می

 .(2اند )جدولکدام از مساکن دارای اسکلت خشتی نبوده
 توزیع فراوانی پی و اسکلت مساکن. 2جدول 

 درصد فراوانی اسکلت درصد فراوانی پی
 9/9 8 آجری 9/03 22 بتن

 0/53 191 فلزی 3/1 1 سنگ
 9/3 10 بتن آرمه 9/83 52 شناژپی
 - - خشتی 3/1 1 شفته پی

 111 181 جمع 111 181 جمع

های پایداری سازی بر کیفیت کالبدی به تحلیل آمار استنباطی شاخصدر ادامه جهت تحقیق و ارزیابی اثرات مقاوم 
شود تا با استفاده از نتایج بستگی پیرسون و ویلکاکسون پرداخته میکالبدی و کیفیت مسکن با استفاده از آزمون هم

سازی مساکن روستایی و پایداری کالبدی و نیز بتوان به سؤال تحقیق که بین مقاومحاصل از این تجزیه و تحلیل 
سازی و پایداری ر مقاومجهت تعیین میزان رابطه بین دو متغیّای وجود دارد؟ پاسخ داد. ت مسکن چه رابطهکیفیّ

-به بررسی رابطه بین مقاومبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج مربوط ت مسکن از ضریب همکالبدی و نیز کیفیّ

سازی مساکن روستایی و پایداری دهد که بین مقاومسازی مساکن و پایداری کالبدی و نیز کیفیت مسکن نشان می
 222/1و کیفیت مسکن با  233/1درصد به میزان  33کالبدی در منطقه مورد مطالعه رابطه معناداری با سطح اطمینان 

سازی مساکن روستایی و پایداری کالبدی و توان گفت که دو مقوله مقاومیگر میعبارت دبه(. 3وجود دارد )جدول
 یابد و بالعکس.که با افزایش یکی دیگری نیز افزایش میهمچنین کیفیت مسکن بر روی هم تأثیر مثبت دارند به طوری

 پیرسونسازی با کیفیت مسکن و پایداری کالبدی براساس ضریب همبستگی رابطه بین مقاوم .3جدول
سازیمقاوم پایاری کالبدی   

722/4  ضریب پیرسون 1 **
 سازیمقاوم

440/4  سطح معناداری  
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 آماری یجامعه 181 054

0 233/1  ضریب پیرسون **

111/1  پایداری کالبدی  سطح معناداری 

 آماری یجامعه 181 054

سازیمقاوم کیفیت مسکن   

737/4  ضریب پیرسون 1 **

سازیمقاوم  440/4  سطح معناداری  

 آماری یجامعه 181 054

0 222/1  ضریب پیرسون **

111/1  کیفیت مسکن  سطح معناداری 

آماری یجامعه 181 054  

سازی مساکن روستایی در محورهای مورد نظر تحقیق به منظور سنجش میزان تفاوت در دو دوره قبل و بعد از مقاوم
ناپارامتری  سازی تأثیرگذار در پایداری کالبدی نواحی روستایی هستند، از آزمونمقاومهای فهلّموگر که عمدتاً بیان

های مربوط به پایداری کالبدی )برخورداری مساکن از امکانات، ویلکاکسون استفاده شده است. با استفاده از شاخص
سازی دهد که مقاومل آماری نشان میها گردیده است. نتایج این تحلیبندی شاخصها و غیره( اقدام به دستهزیرساخت

-گویان کامالً معنادار میمنجر به ایجاد تغییرات قابل توجهی در کلیه محورها شده است و این تغییرات از دیدگاه پاسخ

با های زیست محیطی آلودگیبه ترتیب کاهش Zترین تغییرات صورت گرفته با توجه به آماره طوری که، بیشباشد. به
شود. باالترین میانگین در دوره قبل ( مشاهده می-333/5)گرایی با بومترین میزان تغییرات در مولفه و کم( -318/11)

های زیست محیطی به میزان ها و آلودگیهای مصرف منابع و تغییر کاربریسازی مساکن مربوط به مؤلفهاز مقاوم
های مناسب ها و نبود سیستمی به دلیل رهاسازی زبالههای محیطسازی میزان آلودگی( بوده است. قبل از مقاوم38/9)

های مناسب سازی به دلیل تعبیه سیستمها در سطح روستاها باال بوده است که بعد از مقاومآوری زبالهدفع و جمع
جایی که چوب جهت تأمین سوخت های محیطی کاسته شده است. از آنآوری و دفع زباله و فاضالب از آلودگیجمع
سازی به دلیل برخورداری مساکن از امکانات رفاهی میزان مصرف گرفت بعد از مقاومی مورد استفاده قرار میمصرف

( 21/0مشارکت به میزان ) یفهلّبه موسازی مربوط منابع کاهش یافته است. همچنین باالترین میانگین بعد از مقاوم
های مربوط به کاهش ها و برنامهیابی و فعالیتنباشد که نشان دهنده میزان مشارکت جمعیت منطقه در مکامی

 (.5باشد )جدول پذیری میآسیب

 های پایداری کالبدی )ویلکاکسون(سازی در مؤلفهزمون معناداری تفاوت دوره قبل و بعد از مقاوم. آ5جدول
 های مورد بررسیمؤلفه میانگین انحراف معیار Zآماره سطح معناداری

444/4 11/298- 
 قبل 33/1 815/1

 هابرخورداری از زیرساخت
 بعد 52/9 289/1

444/4 889/11- 
 قبل 02/2 053/1

 ی ظاهری روستاچهره
 بعد 88/2 003/1

444/4 821/11- 
 قبل 52/1 001/1

 ق مکانیتعلّ
 بعد 25/9 305/1

444/4 202/11- 
 قبل 31/1 233/1

 مشارکت
 بعد 21/0 929/1

444/4 318/11- 
 قبل 38/9 805/1

 های زیست محیطیکاهش آلودگی
 بعد 13/1 805/1

444/4 239/11- 
 قبل 38/9 835/1

 هامصرف منابع و تغییر کاربری
 بعد 83/1 005/1

444/4 823/11- 
 قبل 22/1 080/1

 انرژی
 بعد 12/9 209/1

ه به و توجّ گرایی )استفاده از مصالح بومی بوم قبل 28/2 012/1 -333/5 444/4
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 معیارهای معماری بومی( بعد 12/9 231/1

رات ساخت سازی مساکن روستایی به دلیل به کارگیری استانداردها و مقرّمورد مطالعه در زمینه مقاوم یدر منطقه 
 مسکن، نظارت مهندسین ناظر بنیاد مسکن و نمایندگی محلی آن بر روند ساخت و ساز، استفاده از مصالح بادوام،

پذیری مساکن روستایی در برابر مخاطرات طبیعی کاهش یافته است. بندی و نظایر آن آسیبشناژریزی و اسکلت
سازی شده های نوین ساخت و ساز در مساکن مقاومت و استفاده از فناوریهمچنین به دلیل باال بودن سطح امنیّ 

ها، گذاری زیاد در این مسکنسرمایه نات و خدمات،دسترسی به امکامورد مطالعه در برابر مخاطرات طبیعی،  یمحدوه
قیمت پایین مسکن در روستاها در مقایسه با قیمت مسکن در شهرها و احساس تعلق به روستا و غیره به افراد اجازه 

-های روستایی گردیده است به عبارتی دیگر مقاومدهد به راحتی آن را ترک کنند در نتیجه باعث کاهش مهاجرتنمی

ه به نقشه به توجّبا .ه تأثیر مثبتی بر جای گذاشته استبر پایداری کالبدی نواحی روستایی محدوده مورد مطالع سازی
ترین تغییرات ( از روستاهای مورد بررسی در دهستان قوچان عتیق به لحاظ پایداری کالبدی بیش2دست آمده )شکل 

ترین تغییرات مربوط به کهنه و کم وستای شهرصورت گرفته در اثر مقاوم سازی مساکن روستایی مربوط به ر
سازی مساکن روستایی و دست آمده بین مقاومهه به نتایج ببنابراین با توجّ یاشد.روستاهای کلوخی و اصغرآباد می

 معنادار و مستقیمی وجود دارد. یپایداری کالبدی نواحی روستایی رابطه

 
 سازی مساکن روستاییپایداری کالبدی روستاهای نمونه بعد از مقاوم ینقشه .2شکل

های کیفیت مسکن اقدام به منظور بررسی معناداری تفاوت در دوره قبل و بعد از مقاوم سازی با استفاده از شاخصبه
ری مسکن، های جاهای ثابت مسکن، هزینههای تراکم و ثبات، رضایت از معماری مسکن، هزینهدسته بندی شاخص

گذاری های مالی و سرمایهت وکمکوری در تولید مسکن، تأثیر اشتغال بر رونق بازار زمین و مسکن، امنیّ میزان بهره
گر وجود معناداری سازی مساکن روستایی بیاننتایج سنجش میزان تفاوت در دو دوره قبل و بعد از مقاومگردیده است. 

ترین تغییرات صورت گرفته با توجه به طوری که، بیش. بهاست %33اطمینان ح با سطت مسکن کیفیّهای فهدر همه مولّ
( -512/3)های ثابت هزینه یفهترین میزان تغییرات در مولّ( و کم-523/11های مالیبا )به استفاده از کمکZآماره 

سازی مساکن مربوط به مؤلفه مقاوم( در دوره قبل از 513/1( و انحراف معیار )25/9باالترین میانگین )شود. مشاهده می
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-( می012/1( و انحراف معیار)33/0های مالی با میانگین )کمک یفهلّ موتراکم و ثبات و بعد از مقاوم سازی مربوط به 

 (.3)جدولباشد 

 های کیفیت مسکن )ویلکاکسون(سازی در مؤلفهآزمون معناداری تفاوت دوره قبل و بعد از مقاوم .3جدول 
 های مورد بررسیمؤلفه میانگین انحراف معیار Zآماره معناداریسطح 

40444 852/11- 
 قبل 25/9 513/1

 تراکم و ثبات
 بعد 83/1 200/1

40444 251/11- 
 قبل 03/1 838/1

 برخورداری از امکانات
 بعد 11/0 022/1

40444 208/11- 
 قبل 30/1 815/1

 دسترسی به امکانات
 بعد 38/9 839/1

40444 298/11- 
 قبل 33/1 815/1

 هازیرساخت
 بعد 52/9 289/1

40444 280/11- 
 قبل 52/1 922/1

 رضایت از معماری مسکن
 بعد 39/9 825/1

40444 523/11- 
 قبل 22/1 291/1

 های مالیاستفاده از کمک
 بعد 33/0 012/1

40444 213/11- 
 های جاری مسکنهزینه قبل 31/2 831/1

 بعد 32/2 832/1 

40444 512/3- 
 قبل 32/1 280/1

 های ثابت مسکنهزینه
 بعد 32/2 202/1

40444 020/11- 
 قبل 31/1 823/1

 گذاریسرمایه
 بعد 33/9 309/1

40444 223/11 
 قبل 28/1 939/1

 تأثیر اشتغال بر رونق بازار و زمین
 بعد 11/0 882/1

سازی از نظر بهداشت و مورد مطالعه با توجه به معیارهای مسکن مناسب، با انجام عملیات مقاوم یدر محدوده
سازی شده و تحت نظارت مهندسین ناظر و مطابق با نقشه بنیاد های روستایی مقاومامکانات بهداشتی وضع مسکن

اند و آلودگی اهای زیستی جدا شدهها فضاهای معیشتی از فضباشد. در این مسکناند بسیار مطلوب میساخته شده
ها از نور کافی و از تهویه مناسب برخوردار و مساکن به ناشی از تداخل فضاهای زیستی و معیشتی از بین رفته، اتاق

سازی شده روستاهای دهستان مورد مطالعه به ت مساکن مقاوماند. همچنین سطح امنیّشبکه آب سالم دسترسی داشته
دلیل استفاده از نقشه و الگوی جدید ارایه شده از طرف بنیاد مسکن، استفاده از مصالح غیر بومی، شناژریزی و 

ای و نظایر آن باالست و این مساکن از تمامی امکانات و خدمات زیربنایی، رفاهی بندی، نظم هندسی، دوام سازهاسکلت
( از نتایج روستاهای مورد بررسی در دهستان قوچان 9با توجه به نقشه به دست آمده )شکل باشند. رخوردار میو غیره ب

سازی مساکن روستایی مربوط به روستای ترین تغییرات صورت گرفته در اثر مقاومت مسکن بیشعتیق به لحاظ کیفیّ 
ه به بنابراین با توجّ باشد.باد، کلوخی و اصغرآباد میآترین تغییرات مربوط به روستاهای گوجه، یوسفشهرکهنه و کم

 .ت مسکن رابطه معنادار و مستقیم وجود داردسازی مساکن روستایی و کیفیّنتایج بدست آمده بین مقاوم
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 سازی مساکن روستاییت مسکن روستاهای نمونه بعد از مقاومکیفیّ  ینقشه .9شکل

 گیرینتیجه
پذیری آن ت مسکن و کاهش آسیبهای روستایی کشورمان جهت بهبود کیفیّریزیبرنامهیکی از راهبردهای مهم در 

سازی مساکن روستایی رویکرد مقاوم باشد.سازی مساکن میدر برابر مخاطرات طبیعی از جمله سیل، زلزله و ... مقاوم

کن در جامعه روستایی بیانجامد. و بهبود کیفیت مسا و ارتقایتواند به کاهش اثرات زلزله، افزایش احساس امنیت می

های مربوط به مسکن با توجه به ابعاد کالبدی، فهبرای این منظور با استفاده از ادبیات نظری براساس معیارها و مؤلّ

ها کیفیت ها و شاخصهایی تعیین و سپس براساس این معرفها و شاخصاقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، معرف

گرفته در دهستان قوچان ایج حاصل از مطالعات میدانی صورتدست آمده است. نتهمطالعه ب مورد یکالبدی محدوده

پذیر بودن مساکن روستایی محدوده مورد مطالعه در برابر مخاطرات طبیعی قبل از گر غیر مقاوم و آسیببیانعتیق 

در مناطق روستایی استان کردستان، عینالی در  )1953(سازی مسکن بوده است که با پژوهش بهرامی در سال مقاوم

ت مورد مطالعه به علّ یاکثر روستاهای محدودهرود مطابقت و همخوانی دارد. در دهستان سجاس )1939(سال 

نامناسب، آب آشامیدنی،  یهای بهداشتی از قبیل )سیستم تهویهمشکالت مالی مسکن نامناسب، پایین بودن شاخص

سازی مقاوم های اخیر با اجرای طرحاند. در سالو غیره( با مهاجرت روستاییان مواجه بوده دفع نامناسب فاضالب

ت داشتن مسکن قدیمی و تخریبی بودن واحد مسکونی مساکن روستایی تعدادی زیادی از ساکنان روستاها به علّ

تسهیالت مسکن توسط خانوارهای اند. با دریافت سازی مسکن خویش نمودهخویش، اقدام به دریافت تسهیالت و مقاوم

مورد مطالعه به مشاغل  یروستایی و رونق ساخت و ساز و همچنین اشتغال در بخش مسکن برخی از ساکنین محدوده

ت در برخی از روستاهای مورد مطالعه شده است که با مرتبط با مسکن روی آوردند و سبب اشتغال و ماندگاری جمعیّ

 خوانی دارد.( مطابقت و هم1933همکاران )نتایج پژوهش افتخاری و 

ت و گویی به نیاز سکونت، به ایجاد امنیّدهد که مساکن جدید ساخته شده، در کنار پاسخهای تحقیق نشان مییافته

آرامش در برابر سوانح طبیعی که سبب ایجاد حس اطمینان از استحکام واحد مسکونی؛ آسایش و آرامش روحی و 
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ت بهداشتی واحد مسکونی نظیر دفع مناسب فاضالب، نورگیری مناسب شده است و این در حالی فیّروانی و افزایش کی

است که مساکن قدیمی دارای پی ضعیف، دارای ابعاد نامناسب و ضعف ساخت و ساز بوده و عدم اطمینان از استحکام 

شد و عالوه بر این ای خانوار میها، همواره ترس از اتفاق ناگوار وجود داشت که این خود سبب سلب آرامش برآن

مساکن قدیمی از امکانات و فضای کافی برخوردار نبوده و امکانات بهداشتی داخل واحد برای آنها در نظر گرفته نشده 

مساکن سبب شده که خانوارهای روستایی با سازی مقاوم .آوردبود که همواره برای اهل خانه مشکالتی را به وجود می

ه دور از هیچ گزندی از خطرات احتمالی زلزله و سیل را در داخل این مساکن اوقات خود را سپری خیال آسوده و ب

سازی مسکن مقاومتوان گفت ( مطابقت و همخوانی دارد. می1933کنند که با نتایج پژوهش افتخاری و همکاران )

یعی؛ بهبود کیفیت کالبدی در سطح پذیری آن در برابر مخاطرات طبروستایی ضمن افزایش مقاومت بنا و کاهش آسیب

مورد مطالعه را در پی داشته است. همچنین نتایج تحقیق مبین آن است که به دلیل احساس  یروستاهای محدوده

های اشتغال و کسب در آمد برای ها، ایجاد فرصتگذاری زیاد در این مسکنامنیت در مساکن در برابر سوانح، سرمایه

ویژه افراد بی زمین و کارگران روستایی، قیمت پایین مسکن در روستاها در مقایسه با قیمت مسکن در روستاییان به

ق مکانی به روستا به افراد اجازه و احساس تعلّظاهری روستا از بافت فرسوده به معماری نوین  یتغییر چهرهشهرها، 

ت کمک ی توانسته است به ماندگاری و تثبیت جمعیّت کالبدراحتی آن را ترک کنند در نتیجه بهبود کیفیّدهد بهنمی

 کند.
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