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چکیده
مسکن کوچکترین شکل تجسّم کالبدی استکه مهمترین معیار رضایتمندی از آن در استحکام بنا
نمود مییابد .نیاز روستاها به مسکن مناسب سبب اجرای اقدامات از سوی ارگانهای دولتی مرتبط از
جمله بنیاد مسکن انقالب اسالمی در قالب اجرای طرح مقاومسازی مسکن روستایی طی چند دهه
حاضر به دنبال تعیین پیامد این برنامهها بر زندگی روستاییان و کیفیت کالبدی سکونتگاههای
روستایی است .تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی -تحلیلی میباشد .در

صص04-33

دوره ،2شماره ،3بهار 1099

DOR: 20.1001.1.27173747.1400.2.1.3.9

بعد از انقالب شده است .مقاومسازی ،اثرات گستردهای در مساکن روستایی داشته است .پژوهش

راستای گردآوری اطّالعات از روشهای کتابخانهای (فیشبرداری) و میدانی (پرسشنامه و مشاهده)
بهره برده شده است .بهمنظور تجزیه و تحلیل اطّالعات از روشهای آمار توصیفی و استنباطی ( tتک
نمونهای ،ویلکاکسون و پیرسون) به کار گرفته شده است .دهستان مورد مطالعه مشتمل بر  00روستا
میباشد که از این تعداد  15روستا بهعنوان نمونه انتخاب گردید .تعداد نمونه الزم جهت تکمیل
پرسشنامه با استفاده از فرمول اصالح شده کوکران  159خانوار تعیین و پرسشنامهها به صورت نمونه
گیری سهمیهای در سطح روستاهای دهستان توزیع شد .نتایج تحقیق نشان میدهد که بین مقاوم
سازی مساکن روستایی و پایداری کالبدی در منطقهی مورد مطالعه رابطه معناداری با سطح اطمینان
 00درصد به میزان  9/222و کیفیت مسکن با  9/262وجود دارد و عالوه بر این نتایج تحلیل گذشته
نگر مبین تفاوت کامالً معنادار در دوره قبل و بعد از مقاومسازی در بهبود کیفیّت مسکن و پایداری
کالبدی در منطقهی مورد مطالعه مشاهده شده است .مقاومسازی مسکن روستایی ضمن افزایش
مقاومت بنا و کاهش آسیبپذیری آن در برابر مخاطرات طبیعی؛ بهبود کیفیّت کالبدی در سطح
روستاهای محدودهی مورد مطالعه را در پی داشته است.
کلید واژهها :آسیبپذیری ،مساکن روستایی ،کیفیّت کالبدی ،شهرستان قوچان
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مقدمه
یکی از مهمترین عناصر ساختاری توسعهی سکونتگاهها در جهت حمایت از فقیران روستایی و کاهش آسیبپذیری
مناطق روستایی ،توجّه به ابعاد کالبدی فعالیّتهای اقتصادی و محیطی انسان درمناطق روستایی است .از دو دهه پیش
در کشورهای درحال توسعه توجّه به رشد و بهبود کالبدی سکونتگاههای روستایی و توسعه فرایندهای ساختاری در
دستور کار دولتها قرار گرفت (پورطاهری و نقوی.)22 :1931 ،عناصر کالبدی سکونتگاههای روستایی شامل مسکن،
محیط امن ،خدمات عمومی ،خدمات زیربنایی و کاربری اراضی میشود (پورطاهری و همکاران .)01-22 :1931 ،در
نظامات روستایی مسکن بهعنوان اصلیترین عنصر کالبدی در فضاهای روستایی (ریاحی و همکاران،)212 :1930 ،
جایگاه زندگی انسان بوده و نوع بشر در رابطه با محیط کالبدی اطرافش ،همواره بیشترین وابستگی را به خانه داشته
است (کاملی .)85 :1932 ،مسکن بهعنوان یکی از پدیدههای انسان ساخت دارای ویژگیهایی است که در کارکردها و
جلب رضایتمندی استفادهکنندگان آن تأثیر زیادی دارد .لذا خصوصیاتی مانند شکل مطلوب ،استحکام ،امنیت ،ایمنی،
میزان دسترسی ساکنان به تسهیالت ،تأمین تجهیزات و زیرساختهای موردنیاز مسکن درکیفیت مسکن تأثیرگذار
میباشند (احمدی و همکاران.)099 :1932 ،
امروزه ،از جمله مشکالت اساسی خانههای روستایی کشور ایران ،پایین بودن کیفیّت آنها از نظر روش ساخت و
کاربرد مصالح ساختمانی مرغوب است .این مشکالت اساسی ،از عوامل ناپایداری و آسیبپذیری شدید بناهای روستایی
در برابر بالیای طبیعی مانند سیل و زلزله از یکسو و رانش خاک و لغزش زمین ،از سوی دیگر بوده است؛ بهگونهای که
با رخ دادن هر یک از سوانح ،نه تنها دام و طیور و ساختمانها و اسباب و لوازم درون آنها ،یعنی بخش مهمی از
سرمایههای ملی از بین میرود؛ بلکه مهمتر از آن جان سرمایههای انسانی یا ساکنان این گونه بناهای بیکیفیّت هم در
معرض خطر قرار میگیرد (عزمی و همکاران .)2 :1930 ،این در حالی است که استدالل نظری و یافتههای تجربی
نشان میدهد ،بهداشت و رفاه محل زندگی انسان ،ابعاد شخصیتی و ویژگیهای فردی انسانها را تحت تأثیر قرار دهد
( .)Gould & Jones, 1996: 868رویکرد مقاومسازی مساکن روستایی را میتوان بهعنوان یکی از راهبردهای مهم در
برنامهریزیهای روستایی کشورمان تلقی کرد (بهرامی .)20 :1953 ،مقولهی مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی از
سال  1950در ادامهی طرح بهسازی مسکن روستایی ،که از سال  1930توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،با اهدافی
چون ارتقای سطح ایمنی و بهداشتی ،رفاه و آسایش روستاییان آغاز شده بود ،بهطور گسترده مورد توجّه قرار گرفته
است (قراگوزلو و عزیزپور .)21 :1933 ،که هدف این رویکرد و طرح ،ارتقا و بهبود کیفیّت مسکنهای روستایی است.
بنابراین ،متداولترین دلیل نوسازی خانهها اغلب مربوط به احساس ناامنی یا کیفیت پایین است ( Stiernon et al,
 .)2019: 4بنابراین ،کیفیّت مسکن یکی از نگرانیهای اصلی برای محقّقان و سیاستگذاران است .به همین جهت
برنامهریزان و سیاستگذاران تالش میکنند تا شرایط مسکن را با نیازهای ساکنان خود تضمین کنند ( & Van
 .)Nguyen, 2020: 2419محدودهی مورد مطالعه به دلیل استقرار بر روی گسلهای فرعی متعدّد به لحاظ خطر
زمین لرزه در پهنهبندی با خطر باال قرار دارد .از طرفی دیگر با توجّه به آسیبپذیر بودن ساختار کالبدی و بهویژه
مسکن به دالیلی از جمله مکانیابی نامناسب واستفاده از مصالح کم دوام و غیره ،مقاومسازی در این منطقه ضرورت
پیدا میکند .با توجّه به موارد فوق تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال است که بین مقاومسازی مساکن
روستایی و پایداری کالبدی و نیز کیفیّت مسکن محدودهی مورد مطالعه چه رابطهای وجود دارد؟

مبانی نظری و پیشینهی پژوهش
کیفیّت کالبدی یکی از اصول برنامهریزی روستایی است که هدف آن افزایش مطلوبیّت فضاهای فیزیکی برای کار،
زندگی ،تفریح و کارکردهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی است (.)Anabestani & Soleymani, 2019: 148
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جغرافیدانان و برنامهریزان محیطها و مکانهای مطلوب ودارای کیفیت مطلوب همچون روستاهای سالم ،خانههای
سالم و زیستبومهای روستایی را مورد توجّه قرار میدهند (افتخاری و همکاران.)32 :1931 ،
یکی از عوامل پایداری در توسعهی روستاها پایداری کالبدی است .پایداری کالبدی مناطق روستایی به معنای توانایی
و قابلیّت جوامع روستایی برای رسیدن و تداوم «یکپارچگی اجتماعی»« ،کارآیی اقتصادی» و «مسئولیتپذیری
محیطی» است .پایداری کالبدی در مناطق روستایی زمانی تحقق مییابد که بهطور همزمان مقبولیّت اکولوژیکی،
مقبولیّت اقتصادی و مقبولیت اجتماعی مورد عنایت قرار گیرد تا کیفیّت زندگی اجتماعی و محیطی جوامع روستای
ارتقا یافته و بر قابلیت دوام و ماندگاری سکونتگاههای روستایی افزوده شود (پورطارهری و دیگران.)28 :1931 ،
خصوصـیّات کالبـدی روسـتا مجموعـهای از ابعـاد فیزیکی و قابل مشاهده و اندازهگیری بافت روستاهاست که شامل
معابر ،مساکن ،مکانهای عمـومی و میـادین ،اراضی کشاورزی که متأثّر از عوامل طبیعی و انسانی میباشد (رسولی،
.)82 :1930
مسکن به عنوان عمدهترین بخش بافت کالبدی (عینالی ،)123 :1939 ،یکی از اساسیترین نیازهای انسان میباشد
( .)Babatunde Femi & Hayat Khan, 2014: 95; Ampofo, 2020: 141مسکن خوب و مناسب نشانگر رفاه
عمومی جامعه است و مسکن بد و نامطلوب منجر به پیامدهای زیان باری از قبیل بیماریها ،بیبند و باریها ،تباهی و
فساد جوانان جوامع میگردد ( .)Rangwala, 1998: 62در دومین اجالس اسکان بشر در سال ( )1332که در
استانبول برگزار شد مسکن مناسب چنین تعریف شده است «سرپناه مناسب تنها به معنای وجود یک سقف باالی سر
هر شخص نیست ،سرپناه مناسب یعنی آسایش مناسب ،فضای مناسب ،دسترسی فیزیکی و امنیّت مناسب ،امنیّت
مالکیت ،پایداری و دوام سازهای ،روشنایی ،تهویه ،سیستم گرمایی مناسب ،زیرساختهای اوّلیه از قبیل آبرسانی
مناسب ،بهداشت و آموزش ،دفع زباله ،کیفیّت مناسب زیست محیطی ،عوامل بهداشتی مناسب ،مکان مناسب و قابل
دسترس از نظر کار و تسهیالت اوّلیه که همه این موارد باید با توجّه به استطاعت مردم تأمین شود» (داللپور:1953 ،
 .)13در بسیاری از موارد مهمترین عامل تأثیرگذار بر میزان رضایت فرد از سکونت در محلّه ،مسکن و شرایط محیطی
آن است ( .)Westaway, 2006: 187به طور آشکار مسکن مناسب باعث تغییراتی در روستاها میشود که عالوه بر
مشخص نمودن سمت توسعه ،هدایت و توسعهی فیزیکی ،کالبدی در روستا باعث افزایش و تغییر در وسعت روستا نیز
میشود (صمدی تودار.)91 :1930 ،بخش مسکن شبکهای پیچیده از بازیگران ،قوانین و سیاستها را شامل میشود و
مسائل متعددی مانند مصالح باکیفیت و کم هزینه ،نیروی ماهر ،ایمنی مسکن و محیط ،زیرساختها ،امور مالی و
زمین ،حفظ محرمیت و حرایم خصوصی بر مطلوبیت و پایداری آن اثر میگذارد ( ;Hannula , 2012: 2,19
 .)Bredenoord, 2017: 2عالوه بر این یکی از ویژگیهای مسکن مناسب مقاوم بودن آن در برابر مخاطرات محیطی
ازجمله سیل و زلزله میباشد.
«مقاومسازی» به معنای باال بردن مقاومت یکسازه(ساختمان) در برابر نیروهای وارده میباشد ( Federal, 2013:
 .)25مقاومسازی مسکن روستایی عبارت از بهبود بخشیدن به وضعیت بافت وعناصر درونی مسکن است و مجموعهی
اقداماتی را شامل میشود که درزمینهی کالبدی همنواخت باالگوی اولیه به حفاظت ونگهداری مسکن باتمامی ابعاد و
عناصر میپردازد و یااینکه مجموعه اقداماتی است که با اندک تغییراتی درساختار ،موجبات افزایش عمر بنا و همچنین
افزایش مقاومت آن را درپی دارد (یاری حصار و همکاران .)188 :1938 ،رودا ،میشلوکارتنز نیز معتقدند که مقاومسازی
مسکن روستایی عبارت است فرآیندی که طی آن بتوان با درنظرگرفتن عوامل اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی،
امنیت روانشناختی فرد را تأمین نمود .اگوستوس ولبین و رثمورپوژن از بنیانگذاران مکتب فرهنگگرایی ،دررابطه با
مسکن روستایی معتقدند که مقاومسازی مسکن عبارت است از تطابق شکل و عملکرد آن بنا با میزان استحکام آن،
بهطوریکه بایک نگاه بتوان کارکرد و استحکام بنا را از ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،روانی وجغرافیایی تشخیص داد
(سلیمانی.)123 :1933 ،
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این در حالی است که در بیشتر کشورهای در حال توسعه مباحث توسعهی کالبدی و مقاومسازی مسکن روستایی
مورد بیتوجّهی برنامهریزان قرار گرفته است که منجر به توجّه ناکافی به کدهای ساختمانی رسمی در مناطق مستعد
به زلزله توسط سازندگان مسکن روستایی به دالیل اقتصادی و مالی و نظارت کمتر نهادهای محلی شده و افزایش
آسیبپذیری سکونتگاههای روستایی در برابر زلزله شده است ( (Ruskulis, 2002:2بحث کلیدی در رابطه با
پیامدهای سانحهی زلزله در سکونتگاههای روستایی ناامن بودن ساختارهای کالبدی است (Lindell & Prater,
)2003: 177به طوری که بیش از  38درصد از کل مرگومیرهای ناشی از سانحهی زلزله در نتیجه تخریب ساختمانها
است(.)Alexander, 1985: 57
تجارب مختلف جهانی در نواحی روستایی نشاندهنده تنوّع ساخت و بهکارگیری راهحلهای مختلف بهمنظور
پاسخگویی و فائق آمدن بر مسائل و مشکالتی است که یک مسکن به طور طبیعی با آنها روبهروست .این مساکن
عمدتاً توسط مواد یا مصالح قابل دسترس در محیط ساخته شده و شیوه زیست و امکانات محیط اطراف بر طرح و
جهی داشته است(سرتیپیپور .)2 :1955 ،برکات ( ،)1339علل آسیبپذیری و تخریب
تکنولوژی ساخت تأثیر قابلتو ّ
گستردهی مساکن روستایی در زلزله منطقهی داهمار (یمن) را با عواملی از قبیل ناآشنایی سازندگان محلّی مسکن با
اصول طراحی و ساخت مسکن مقاوم ،فشار اقتصادی مالکین برای کاستن از هزینههای ساختمانی و نیز ضعف مصالح
ساختمانی (بویژه استفاده کمتر از مالت در بند دیوارها ،پیریزی و شناژبندی ضعیف ،عدم اتصال صحیح در حالت
شعاعی بین ستونها ،اتصال ضعیف سقف و دیوار ،فاصلهی کم دیوارها و تحمّل ناچیز آن برای تح ّمل بار سقف) نسبت
میدهد.
تاکنون مطالعات زیادی در خصوص مقاومسازی مساکن و تحلیل اثرات ناشی از آن در سطح جهانی و ملی و منطقه-
ای صورت گرفته است .لیانک و یی ( )2121در پژوهشی با عنوان «بررسی و تحلیل مقاومت ساختمانهای روستایی
در برابر زلزله در شمال شرق چین»  211خانهی معمولی روستایی را بررسی کردند و عملکرد لرزهای این خانههای
روستایی از نظر نوع پی ،مصالح ساختمانی ،اتصال اجزا و اقدامات ساختاری لرزهای و غیره مورد تجزیه و تحلیل قرار
دادند .در نهایت به این نتیجه رسیدند بهطور کلی ،بیش از  51درصد نمونهها فاقد ظرفیت لرزهای کافی در عدم
اقدامات سازهای لرزهای و مساله اتصاالت اجزا میباشند .و برخی اقدامات متقابل و پیشنهادی برای بهبود عملکرد لرزه-
ای خانههای روستایی من جمله باال بردن سطح آگاهی عمومی نسبت به پیشگیری از زلزله و کاهش بالیا ،همکاری در
زمینه طراحی مدل مسکن روستایی مقاوم در برابر زلزله و آموزش فنی برای ساخت خانههای روستایی مقاوم در برابر
زلزله ارائه کردند .جوردانو و همکاران ( )2121در پژوهشی در نپال به این نتیجه رسیدند که در نپال خطر زلزله یکی از
مهمترین تهدیدات علیه امنیت مردم و ثبات اقتصاد است .تجربیات سایر کشورهای مستعد زمین لرزه نشان میدهد که
سیاستهای مقاومسازی به منظور بهبود عملکرد کلی ساختمانها هنگام مواجه شدن با زلزله ،بهشدّت ارتقا یافته است.
ساختمان امن خطر مرگومیر را کاهش میدهد و خسارات اقتصادی مستقیم یا غیرمستقیم کمتری ایجاد میکند.
همچنین در صورت دسترسی به منابع مالی ،اقدامات مقاومسازی میتواند به تدریج انجام شود .حسینی و همکاران
( )2118در پژوهشی با عنوان «ارزیابی تأثیر برنامههای توسعه روستایی در نوسازی و مقاومسازی سکونتگاههای
روستایی مطالعهی موردی :روستاهای تفرش» به این نتیجه رسیدند از آنجایی که بیشتر مناطق روستایی در ایران با
مسائلی از جمله زلزله و سایر بالیای طبیعی ،استفادهی نادرست از مصالح ساختمانی و قدمت باالی ساختمانها مواجه
هستند ،بازسازی روستاها به عنوان یک مسالهی بسیار مهم مطرح شده است .مالینهآ و مالیس ( )2112در پژوهشی با
عنوان «یک مسکن با کیفیّت روستایی ،کلید دستیابی به پایداری جوامع» اقدام به بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی
پیشروی مقاوم سازی مسکن روستایی نموده و به این نتیجه رسیدند که اصوالً ساکنین روستاها تمایل زیادی برای
ایجاد ساختمانهای جدید دارند تا مقاومسازی ساختمانهای فعلی .هانگ ( )2111در پژوهشی با عنوان «تجزیه و
تحلیل فناوریهای نوین در محافظت از مسکن روستایی» اقدام به بررسی نقش و کارکرد فناوریهایی در محافظت از
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مساکن روستایی نموده و در نهایت پیشنهاد کرد که در جهت افزایش مقاومت مساکن روستایی بایستی از فناوریهای
نوین در جهت پیش بینی خطر ،محافظت در برابر خطر و بازسازی بعد از آن نمود.
بهرامی ( )1953در پژوهشی تحت عنوان «تحلیلی بر وضعیت مسکن روستایی استان کرمانشاه و رهیافتهای برای
مقاومسازی» به این نتیجه رسیده است که به منظور پیشگیری از بالیای طبیعی و بهبود وضع مسکن روستایی لزوم
استفاده از استانداردها در طراحی مسکن از نظر خصوصیات تکتونیکی ،معماری ،مصالح ساختمانی باید مورد توجّه قرار
گیرد .قنبری و همکاران ( )1931در طرح پژوهشی تحت عنوان «نگرش ساکنین از ابعاد مساکن روستایی (مطالعهی
موردی :بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه)» به این نتیجه دست یافتهاند که از بین معیارهای مرتبط با مسکن مناسب،
مقاومت بنا در برابر بالیا در اولویّت اوّل و بهداشت محیط ،مساحت و اندازه مسکن ،نمای ظاهری ،معماری جدید و
استفاده ازمصالح بومی در اولویتهای بعدی قرار دارد .قادر مرزی و همکاران ()1931در مطالعه خود با عنوان «تحلیل
نابرابری فضایی شاخصهای مسکن در مناطق روستایی استان کرمانشاه» بر این باورند یکی از مهمترین مسائل
توسعهی روستاها ،دسترسی به مسکن با کیفیت و بادوام است که از دیرباز یکی از مهمترین دغدغهی انسانها در طول
ادوار تاریخ بوده است .نابرابری در دسترسی به مسکن مناسب و عدم توزیع عادالنهی مؤلّفههای تشکیلدهندهی مسکن
پایدار ،یکی از عوامل تأثیرگذار برعدم توسعه یافتگی روستاها و در نتیجهی آن تخریب و خالی شدن سکونتگاههای
روستایی میتواند باشد .عینالی ( )1939در مقالهای تحت عنوان «تحلیلی بر عوامل مؤثّر در آسیبپذیری مسکن
روستایی در برابر سانحهی زلزله دهستان سجاسرود -خدابنده استان زنجان» ،به این نتیجه رسیده است که مهمترین
بحث در رابطه با پیامدهای سانحهی زلزله در سکونتگاههای روستایی ناامن بودن ساختارهای کالبدی میباشد که با
مواردی از قبیل استفاده از مصالح ساختمانی با کیفیّت نامناسب و دوام پائین ،فقدان نظارت مناسب ازسوی نهادهای
محلی و نظایر آن در ارتباط است که در مواقع بروز سانحه زلزله منجر به آسیبپذیری لرزهای باالی مساکن روستایی
شده و به بروز تلفات جانی و خسارت مالی متعددی در سکونتگاههای روستایی میانجامد .افتخاری و همکاران
( )1933در مقالهای با عنوان «نقش مقاومسازی مسکن روستایی در زیستپذیری روستاها (مطالعهی موردی :دهستان
مهروئیه)» به این نتیجه دست یافتند مقاومسازی سبب ارتقای زیستپذیری دهستان مهروئیه شده است و تأثیراتی
همچون افزایش تمایل به ماندگاری در روستا و جلوگیری از مهاجرت به شهرها ،احداث مسکن مهندسی ساز با
متراژهای محدود برای خانوارهای روستایی ،ایجاد آرامش روحی روانی ،ارتقای سطح اجتماعی ،ارتقای امنیّت جانی در
زمان حوادث غیر قابل پیش بینی از جمله زلزله را در پی داشته است .عالوه بر آن ،امکان افزایش ارزش افزوده دارایی
شخصی روستاییان ،امکان افزایش همدلی و رشد استعدادهای اعضای خانوادهها ،رضایتمندی روستاییان ،ایجاد اشتغال
برای افراد ساکن در روستا ،تغییر چهرهی روستا از بافت فرسوده به معماری نوین و غیره ازجمله دیگر موارد است.

روش پژوهش
از آنجا که هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین نقش مقاومسازی مساکن روستایی در بهبود کیفیّت کالبدی نواحی
روستایی دهستان قوچان عتیق بوده است ،تالش شده است تا با بهرهگیری از روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از
روش کمّی هدف مذکور تحقق یابد .برای گردآوری اطّالعات مورد نیاز از مطالعات کتابخانهای (فیشبرداری) و میدانی
(پرسشنامه و مشاهده) استفاده شده است .ابتدا با استفاده از بررسی ادبیات تحقیق و مطالعات کتابخانهای و مصاحبه با
افراد متخصّص وخبرگان محلی شاخصها و متغیّرهایی طراحی شد و بر اساس آنها گویههای پرسشنامه در قالب
طیف لیکرت و به صورت پنج طیفی [خیلیکم ( ،)1کم ( ،)2متوسط ( ،)9زیاد ( ،)0خیلیزیاد ( ])8تدوین شد (جدول
 .)1روایی پرسشنامه توسط گروهی از متخصّصین مورد تأیید قرارگرفته و سپس با استفاده از آلفای کرونباخ پایایی
پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت که آلفای محاسبه شده (آلفای کرونباخ  )1/525پایایی باالی پرسشنامه را نشان
میدهد.
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جدول .1شاخصهای تحقیق
مؤلفه

مقاوم سازی

کیفیّت مسکن

پایـــــــداری
کالبدی

گویه
دوام مصالح بهکار رفته در پی واحدهای مسکونی ،دوام مصالح بهکار رفته در دیوار واحدهای مسکونی ،دوام مصالح بهکـار
رفته در کرسیچینی واحدهای مسکونی ،دوام مصالح بهکار رفته در سقف واحدهای مسکونی ،دوام مصالح بهکار رفتـه در
کف واحدهای مسکونی ،دوام اسکلت واحدهای مسکونی ،دوام سازهی سقف واحدهای مسکونی ،رعایت ضوابط فنی بنیـاد
مسکن دربارهی حریم معابر و جادهها ،استفاده از ضوابط فنی مقاومساز ی (نظارت مهندسـی و  ،)...گـرایش بـه سـاختو
سازمبتنی بر مکانیابی مناسب ،گرایش به ساختوساز مبتنی بر اصول مهندسی و طرح نقشه ،گرایش به اخـذ تسـهیالت
بانکی برای نوسازی و مقاومسازی ،نوع پیکنی ،نوع اسکلت ،نوع عایق ،نوع مصالح دیوار بنا ،نوع پوشـش سـقف بنـا ،نـوع
مصالح ساختمانی به کار رفته
میزان تراکم اتاق در واحدهای مسکونی ،میزان تراکم طبقات در واحدهای مسـکونی ،برخـورداری واحـدهای مسـکونی از
سطح زیربنا ،برخورداری واحدهای مسکونی از تأسیسات زیربنایی (آشپزخانه ،حمام و  ،)...برخورداری واحدهای مسـکونی
از امکانات رفاهی (سیسـتمهـای گرمایشـی ،سرمایشـی و  ،) ...برخـورداری واحـدهای مسـکونی از تأسیسـات بهداشـتی
(دستشویی ،اسطبل نگهداری دامها و  ،)...دسترسی به مراکز خرید در روستا ،دسترسی به حمل و نقل عمومی ،دسترسی
به مراکزآموزشی ،دسترسی به مراکز بهداشتی ،دسترسی به مراکزمذهبی و فرهنگی (مسـجد و کتابخانـه و ،)...رضـایت از
معماری داخلی مسکن ،رضایت از معماری بیرونی مسکن ،رضایت از مصالح بهکار رفته در مسکن ،توانایی تـأمین هزینـه-
های تصرف مسکن مثل اجاره و  ،...میزان استطاعت تأمین هزینههایی مثل پول آب ،برق و  ،...توانایی تأمین هزینـههـای
خرید مسکن ،توانایی تأمین هزینههای ساخت مسکن ،توانایی تأمین هزینههای تعمیرات اساسی مسـکن مثـل نوسـازی،
بازسازی و  ،...میزان استفاده از وامهای بانکی برای ساخت یا تعمیرات اساسی ،میزان تمایل در سرمایهگذاریهای ساخت
مسکن ،میزان تمایل در خرید و فروش مسکن در روستا ،میزان مهارت نیروی کار شاغل در تولید مسـکن ،میـزان بـومی
بودن شاغالن در تولید مسکن ،میزان استفاده از فناوریهای نوین در تولید مسکن
تمایل به ساخت مسکن در کنار معابر اصلی در روستا ،تمایل در بهسازی معابر و خیابان کشی و کوچهها (جدولگذاری ،
منظم شدن و  ،)...تمایل به ردیفی شدن مسکن در کنار معابر ،میزان برخورداری روستاها از امکانات مخابراتی و ارتباطی،
میزان برخورداری روستاها از راه ارتباطی تمایل به ماندن در روستا ،تمایل فرزنـدان شـما بـه مانـدن در روسـتا ،کـاهش
مهاجرتهای روستایی ،میزان استفاده از سیستمهای نامناسب جمعآوری ودفع زباله ،میزان استفاده ازروشهای نامناسب
دفع فاضالب سبک (ظرفشویی ،دستشویی و ،)...میزان استفاده از چوب جهت تامین سوخت مصـرفی ،میـزان گسـترش
بافت مسکونی آبادیها به سمت اراضی کشاورزی و باغات ،میزان تاثیر تعداد بازشوها درصرفهجویی انـرژی ،میـزان تـاثیر
تعداد نماها درصرفهجویی انرژی ،میزان استفاده از مصالح بومی (مصرف چوب ،سنگ و  )...درساخت مسکن ،میزان توجه
به معیارهای معماری بومی در ساخت مسکن ،میزان توجه به نقش آب و هوا در انتخاب مصالح بـه کـار رفتـه در سـاخت
مسکن ،مشارکت در انتخاب طرح و نقشه واحدهای مسکونی ،هـمفکـری و مشـارکت در انتخـاب مصـالح ،مشـارکت در
مراحل مختلف ساختوساز ،مشارکت در مکانیابی ،مشارکت مالی در مقاومسازی روستا ،مشارکت در فعالیّتهای مربـوط
به کاهش آسیبپذیری
منبع( :سرتیپی پور ،83-81 :1955 ،بسحاق و همکاران)90-92 :1932 ،

جامعهی آماری این پژوهش دهستان قوچان عتیق میباشد .این دهستان در غرب بخش مرکزی شهرستان قوچان و
حد فاصل مختصات جغرافیایی ´ 92º 88تا ´ 93 º 18عرض شمالی و  85º11تا ´ 85º 92طول شرقی واقع شده است.
براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  ،1938دارای  00روستای دارای سکنه و  2821خانوار و 21193
نفر بوده است (مرکز آمار ایران .)1938 ،در شکل  1موقعیّت محدودهی مورد مطالعه در استان نشان داده شده است.
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شکل  .1موقعیت و وسعت محدوده مورد مطالعه

به دلیل گستردگی محدوده مورد مطالعه و همچنین باال بودن هزینهها و کمبود وقت برای تکمیل پرسشنامهها از
فرمول اصالح شده کوکران جهت تعیین حجم نمونه استفاده شده است .بر اساس این فرمول تعداد  181خانوار بهعنوان
نمونه تعیین شده است.
( )1فرمول کوکران

= 307

)(1.96)2 (0.70)(0.30
(0.05)2
)1 (1.96)2 (0.70)(0.30
(1+ 6521
)−1
(0.05)2

=𝑛

 = Nحجم جامعهی آماری = 2821
 = tمقدار متغیر نرمال واحد استاندارد ،که در سطح اطمینان  38درصد برابر  1/32میباشد.
 = Pافرادی که دارای صفت مورد مطالعه هستند= 1/31
 = qافرادی که دارای صفت مورد مطالعه نیستند=1/91
 = dخطای نمونهگیری یا سطح احتمال مورد نظر با درجه اطمینان = 1/18
براساس فرمول کوکران حجم نمونه  913خانوار بوده است که به دلیل گستردگی محدودهی مورد مطالعه و همچنین
باال بودن هزینهها و کمبود وقت برای تکمیل پرسشنامهها از فرمول اصالح شده کوکران استفاده شده است.
´
[ n= n / [2+n´ / N
( )2فرمول اصالح شده کوکران
n=307/ [2+307/2821] =150
با توجّه به فراوانی تعداد روستاهای مورد مطالعه  91درصد از روستاها معادل 18روستا جهت توزیع و تکمیل
پرسشنامه انتخاب شد .نظر به این که منطقهی مورد مطالعه از نظر موقعیت مکانی و توپوگرافی ،به دو گروه (دشتی و
کوهستانی) تقسیم میگردد برای این منظور فراوانی روستاهای این دو گروه از طریق روش نمونهگیری احتمالی طبقه-
بندی شده مشخص گردیده است که براساس برآورده به عمل آمده سهم روستاهای دشتی تعداد  20روستا معادل با
 82/15درصد که از این تعداد  5روستای دشتی انتخاب شده است .سهم روستاهای کوهستانی تعداد  22روستا معادل
 03/52درصد که از این تعداد  3روستای کوهستانی جهت نمونهگیری انتخاب استفاده گردیده است.
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برای انتخاب حجم نمونه در داخل هر یک از روستاها از روش نمونهگیری سهمیهای استفاده گردید بدین معنی که
هر یک از روستاها براساس تعداد خانوارهای ساکن در یک طبقه قرار گرفتند و بر این اساس با استفاده از این روش،
حجم نمونه در داخل هر یک از این طبقات (روستاها) انتخاب شده است ،که در جدول 2نمایش داده شده است.به
منظور تجزیه و تحلیل دادهها ،از روشهای آماری کمّی آمار توصیفی و آمار استنباطی مبتنی بر  tتک نمونهای ،تحلیل
قبل و بعد (ویلکاکسون) و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
جدول .2نسبت سهم جامعه نمونه با توجه به نسبت هر گروه در جامعه کل
موقعیت مکانی

دشتی
کوهستانی

روستاهای نمونه

جمعیت

تعداد خانوار

تعداد نمونه

نسمآباد

1053

011

12

نوروزی

831

121

3

اصغرآباد

013

33

0

گوجه

235

159

3

شهرکهنه

9052

351

95

اترآباد

052

105

8

یزدانآباد سفلی

533

232

11

یوسفآباد

385

290

3

کلوخی

598

208

3

کهنهفرود

1533

812

21

جرتوده

228

33

9

فیالب

233

30

0

قرهشاهوردی

391

138

5

بیگلر

898

182

3

سلیمآباد

135

82

9

منبع( :مرکز آمار ایران)1938 ،

یافتهها و بحث
در ترکیب سنی اعضای نمونه غلبه با گروه سنی  81سال به باال است که  92درصد از پاسخگویان را شامل میشود،
که بعد از آن گروه سنی  01-91سال می باشد که  25/3درصد از افراد پاسخدهنده را شامل میشود .در ارتباط با
ترکیب جنسی اعضای نمونه  59/9را مردان و  12/3درصد افراد پاسخگو را زنان تشکیل میدهند .نتایج یافتههای
توصیفی مربوط به مصالح به کار رفته در مساکن روستایی نشان میدهد که مهمترین مصالح ساختمانی به کار رفته در
مساکن آجر و آهن و بلوک و آهن میباشد بر این اساس  32/3درصد واحدهای مسکونی از مصالح آجر و آهن و 21/9
درصد از بلوک و آهن استفاده گردیده است (جدول .)9
جدول .9توزیع فراوانی مصالح به کار رفته در واحدهای مسکونی روستایی
مصالح

فراوانی

درصد

خشت و گل

-

-

سنگ و چوب

-

-

آجر و چوب

9

2

بلوک و آهن

92

21/9

آجر و آهن

118

32/3

جمع

181

111

همچنین یافتههای مربوط به مساحت مساکن نشان میدهد فراوانی مساحت کمتر از  111متر برابر با  51/3درصد و
فراوانی مساحت  211-111متر نیز  13/9درصد میباشد .دلیل باال بودن فراوانی مساحت مساکن کمتر از  111متر
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حذف فضاهای متعدّد تولیدی-تدارکاتی از مسکن و تبدیل واحد مسکونی ،تنها به واحد زیستی-استراحتی و از سوی
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.
جدول .0توزیع فراوانی مساحت واحدهای مسکونی
مساحت مسکن
کمتر از 111متر

فراوانی
121

درصد
51/3

 111-211متر

23

13/9

 211-911متر

-

-

جمع

181

111

فراوانی مربوط به مصالح مورد استفاده در دیوار مساکن نشان میدهد که دیوار  23/9درصد از مساکن آجری و 92/3
درصد از نوع بلوک سیمان میباشد (جدول.)8
جدول .8توزیع فراونی دیوار واحدهای مسکونی روستایی
فراوانی

درصد

دیوار
آجر

111

23/9

بلوک سیمان

03

92/3

خشت

-

-

جمع

181

111

توزیع فراوانی مربوط به پی مساکن نشان میدهد که  83/9درصد مساکن شناژپی 1/3 ،درصد سنگ و  01/9درصد
بتن میباشد .از نظر اسکلت  9/9درصد مساکن دارای اسکلت آجری و  53/0درصد فلزی 3/9 ،درصد بتن آرمه و هیچ
کدام از مساکن دارای اسکلت خشتی نبودهاند (جدول.)2
جدول  .2توزیع فراوانی پی و اسکلت مساکن
فراوانی
22
1
52
1
181

پی
بتن
سنگ
شناژپی
شفته پی
جمع

درصد
03/9
1/3
83/9
1/3
111

اسکلت
آجری
فلزی
بتن آرمه
خشتی
جمع

درصد
9/9
53/0
3/9
111

فراوانی
8
191
10
181

در ادامه جهت تحقیق و ارزیابی اثرات مقاومسازی بر کیفیت کالبدی به تحلیل آمار استنباطی شاخصهای پایداری
کالبدی و کیفیت مسکن با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و ویلکاکسون پرداخته میشود تا با استفاده از نتایج
حاصل از این تجزیه و تحلیل بتوان به سؤال تحقیق که بین مقاومسازی مساکن روستایی و پایداری کالبدی و نیز
کیفیّت مسکن چه رابطهای وجود دارد؟ پاسخ داد .جهت تعیین میزان رابطه بین دو متغیّر مقاومسازی و پایداری
کالبدی و نیز کیفیّت مسکن از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .نتایج مربوط به بررسی رابطه بین مقاوم-
سازی مساکن و پایداری کالبدی و نیز کیفیت مسکن نشان میدهد که بین مقاومسازی مساکن روستایی و پایداری
کالبدی در منطقه مورد مطالعه رابطه معناداری با سطح اطمینان  33درصد به میزان  1/233و کیفیت مسکن با 1/222
وجود دارد (جدول .)3بهعبارت دیگر میتوان گفت که دو مقوله مقاومسازی مساکن روستایی و پایداری کالبدی و
همچنین کیفیت مسکن بر روی هم تأثیر مثبت دارند به طوریکه با افزایش یکی دیگری نیز افزایش مییابد و بالعکس.
جدول .3رابطه بین مقاومسازی با کیفیت مسکن و پایداری کالبدی براساس ضریب همبستگی پیرسون
مقاومسازی

ضریب پیرسون
سطح معناداری

مقاومسازی
1

پایاری کالبدی
**4/722
4/440
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پایداری کالبدی

مقاومسازی

کیفیت مسکن

181
**1/233
1/111
181
مقاومسازی
1

جامعهی آماری
ضریب پیرسون
سطح معناداری
جامعهی آماری
ضریب پیرسون
سطح معناداری
جامعهی آماری
ضریب پیرسون
سطح معناداری
جامعهی آماری

054
0
054
کیفیت مسکن
**4/737
4/440
054
0

181
**1/222
1/111
181

054

به منظور سنجش میزان تفاوت در دو دوره قبل و بعد از مقاومسازی مساکن روستایی در محورهای مورد نظر تحقیق
که عمدتاً بیانگر مولّفههای مقاومسازی تأثیرگذار در پایداری کالبدی نواحی روستایی هستند ،از آزمون ناپارامتری
ویلکاکسون استفاده شده است .با استفاده از شاخصهای مربوط به پایداری کالبدی (برخورداری مساکن از امکانات،
زیرساختها و غیره) اقدام به دستهبندی شاخصها گردیده است .نتایج این تحلیل آماری نشان میدهد که مقاومسازی
منجر به ایجاد تغییرات قابل توجهی در کلیه محورها شده است و این تغییرات از دیدگاه پاسخگویان کامالً معنادار می-
باشد .بهطوری که ،بیشترین تغییرات صورت گرفته با توجه به آماره Zبه ترتیب کاهش آلودگیهای زیست محیطی با
( )-11/318و کمترین میزان تغییرات در مولفه بومگرایی با ( )-5/333مشاهده میشود .باالترین میانگین در دوره قبل
از مقاومسازی مساکن مربوط به مؤلفههای مصرف منابع و تغییر کاربریها و آلودگیهای زیست محیطی به میزان
( )9/38بوده است .قبل از مقاومسازی میزان آلودگیهای محیطی به دلیل رهاسازی زبالهها و نبود سیستمهای مناسب
دفع و جمعآوری زبالهها در سطح روستاها باال بوده است که بعد از مقاومسازی به دلیل تعبیه سیستمهای مناسب
جمعآوری و دفع زباله و فاضالب از آلودگیهای محیطی کاسته شده است .از آنجایی که چوب جهت تأمین سوخت
مصرفی مورد استفاده قرار میگرفت بعد از مقاومسازی به دلیل برخورداری مساکن از امکانات رفاهی میزان مصرف
منابع کاهش یافته است .همچنین باالترین میانگین بعد از مقاومسازی مربوط به مولّفهی مشارکت به میزان ()0/21
میباشد که نشان دهنده میزان مشارکت جمعیت منطقه در مکانیابی و فعالیتها و برنامههای مربوط به کاهش
آسیبپذیری میباشد (جدول .)5
جدول .5آزمون معناداری تفاوت دوره قبل و بعد از مقاومسازی در مؤلفههای پایداری کالبدی (ویلکاکسون)
مؤلفههای مورد بررسی
برخورداری از زیرساختها
چهرهی ظاهری روستا
تعلّق مکانی
مشارکت
کاهش آلودگیهای زیست محیطی
مصرف منابع و تغییر کاربریها
انرژی
بومگرایی (استفاده از مصالح بومی و توجّه به

قبل
بعد
قبل
بعد
قبل
بعد
قبل
بعد
قبل
بعد

میانگین
1/33
9/52
2/02
2/88
1/52
9/25
1/31
0/21
9/38
1/13

انحراف معیار
1/815
1/289
1/053
1/003
1/001
1/305
1/233
1/929
1/805
1/805

قبل
بعد
قبل
بعد
قبل

9/38
1/83
1/22
9/12
2/28

1/835
1/005
1/080
1/209
1/012

آمارهZ

سطح معناداری

-298/11

4/444

-11/889

4/444

-11/821

4/444

-11/202

4/444

-11/318

4/444

-11/239

4/444

-11/823

4/444

-5/333

4/444
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معیارهای معماری بومی)

بعد

9/12

1/231

در منطقهی مورد مطالعه در زمینه مقاومسازی مساکن روستایی به دلیل به کارگیری استانداردها و مقرّرات ساخت
مسکن ،نظارت مهندسین ناظر بنیاد مسکن و نمایندگی محلی آن بر روند ساخت و ساز ،استفاده از مصالح بادوام،
شناژریزی و اسکلتبندی و نظایر آن آسیبپذیری مساکن روستایی در برابر مخاطرات طبیعی کاهش یافته است.
همچنین به دلیل باال بودن سطح امنیّت و استفاده از فناوریهای نوین ساخت و ساز در مساکن مقاومسازی شده
محدوهی مورد مطالعه در برابر مخاطرات طبیعی ،دسترسی به امکانات و خدمات ،سرمایهگذاری زیاد در این مسکنها،
قیمت پایین مسکن در روستاها در مقایسه با قیمت مسکن در شهرها و احساس تعلق به روستا و غیره به افراد اجازه
نمیدهد به راحتی آن را ترک کنند در نتیجه باعث کاهش مهاجرتهای روستایی گردیده است به عبارتی دیگر مقاوم-
سازی بر پایداری کالبدی نواحی روستایی محدوده مورد مطالعه تأثیر مثبتی بر جای گذاشته است .باتوجّه به نقشه به
دست آمده (شکل  )2از روستاهای مورد بررسی در دهستان قوچان عتیق به لحاظ پایداری کالبدی بیشترین تغییرات
صورت گرفته در اثر مقاوم سازی مساکن روستایی مربوط به روستای شهر کهنه و کمترین تغییرات مربوط به
روستاهای کلوخی و اصغرآباد مییاشد .بنابراین با توجّه به نتایج بهدست آمده بین مقاومسازی مساکن روستایی و
پایداری کالبدی نواحی روستایی رابطهی معنادار و مستقیمی وجود دارد.

شکل .2نقشهی پایداری کالبدی روستاهای نمونه بعد از مقاومسازی مساکن روستایی

بهمنظور بررسی معناداری تفاوت در دوره قبل و بعد از مقاوم سازی با استفاده از شاخصهای کیفیت مسکن اقدام به
دسته بندی شاخصهای تراکم و ثبات ،رضایت از معماری مسکن ،هزینههای ثابت مسکن ،هزینههای جاری مسکن،
میزان بهرهوری در تولید مسکن ،تأثیر اشتغال بر رونق بازار زمین و مسکن ،امنیّت وکمکهای مالی و سرمایهگذاری
گردیده است .نتایج سنجش میزان تفاوت در دو دوره قبل و بعد از مقاومسازی مساکن روستایی بیانگر وجود معناداری
در همه مولّفههای کیفیّت مسکن با سطح اطمینان  %33است .بهطوری که ،بیشترین تغییرات صورت گرفته با توجه به
آماره Zبه استفاده از کمکهای مالیبا ( )-11/523و کمترین میزان تغییرات در مولّفهی هزینههای ثابت ()-3/512
مشاهده میشود .باالترین میانگین ( )9/25و انحراف معیار ( )1/513در دوره قبل از مقاومسازی مساکن مربوط به مؤلفه
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تراکم و ثبات و بعد از مقاوم سازی مربوط به مولّفهی کمکهای مالی با میانگین ( )0/33و انحراف معیار( )1/012می-
باشد (جدول.)3
جدول  .3آزمون معناداری تفاوت دوره قبل و بعد از مقاومسازی در مؤلفههای کیفیت مسکن (ویلکاکسون)
مؤلفههای مورد بررسی
تراکم و ثبات
برخورداری از امکانات
دسترسی به امکانات
زیرساختها
رضایت از معماری مسکن
استفاده از کمکهای مالی
هزینههای جاری مسکن
هزینههای ثابت مسکن
سرمایهگذاری
تأثیر اشتغال بر رونق بازار و زمین

قبل
بعد
قبل
بعد
قبل
بعد
قبل
بعد
قبل
بعد
قبل
بعد
قبل
بعد
قبل
بعد
قبل
بعد
قبل
بعد

میانگین
9/25
1/83
1/03
0/11
1/30
9/38
1/33
9/52
1/52
9/39
1/22
0/33
2/31
2/32
1/32
2/32
1/31
9/33
1/28
0/11

انحراف معیار
1/513
1/200
1/838
1/022
1/815
1/839
1/815
1/289
1/922
1/825
1/291
1/012
1/831
1/832
1/280
1/202
1/823
1/309
1/939
1/882

آمارهZ

سطح معناداری

-11/852

40444

-11/251

40444

-11/208

40444

-11/298

40444

-11/280

40444

-11/523

40444

-11/213

40444

-3/512

40444

-11/020

40444

11/223

40444

در محدودهی مورد مطالعه با توجه به معیارهای مسکن مناسب ،با انجام عملیات مقاومسازی از نظر بهداشت و
امکانات بهداشتی وضع مسکنهای روستایی مقاومسازی شده و تحت نظارت مهندسین ناظر و مطابق با نقشه بنیاد
ساخته شدهاند بسیار مطلوب میباشد .در این مسکنها فضاهای معیشتی از فضاهای زیستی جدا شدهاند و آلودگی
ناشی از تداخل فضاهای زیستی و معیشتی از بین رفته ،اتاقها از نور کافی و از تهویه مناسب برخوردار و مساکن به
شبکه آب سالم دسترسی داشتهاند .همچنین سطح امنیّت مساکن مقاومسازی شده روستاهای دهستان مورد مطالعه به
دلیل استفاده از نقشه و الگوی جدید ارایه شده از طرف بنیاد مسکن ،استفاده از مصالح غیر بومی ،شناژریزی و
اسکلتبندی ،نظم هندسی ،دوام سازهای و نظایر آن باالست و این مساکن از تمامی امکانات و خدمات زیربنایی ،رفاهی
و غیره برخوردار میباشند .با توجه به نقشه به دست آمده (شکل  )9از نتایج روستاهای مورد بررسی در دهستان قوچان
عتیق به لحاظ کیفیّت مسکن بیشترین تغییرات صورت گرفته در اثر مقاومسازی مساکن روستایی مربوط به روستای
شهرکهنه و کمترین تغییرات مربوط به روستاهای گوجه ،یوسفآباد ،کلوخی و اصغرآباد میباشد .بنابراین با توجّه به
نتایج بدست آمده بین مقاومسازی مساکن روستایی و کیفیّت مسکن رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد.
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شکل .9نقشهی کیف ّیت مسکن روستاهای نمونه بعد از مقاومسازی مساکن روستایی

نتیجهگیری
یکی از راهبردهای مهم در برنامهریزیهای روستایی کشورمان جهت بهبود کیفیّت مسکن و کاهش آسیبپذیری آن
در برابر مخاطرات طبیعی از جمله سیل ،زلزله و  ...مقاومسازی مساکن میباشد .رویکرد مقاومسازی مساکن روستایی
میتواند به کاهش اثرات زلزله ،افزایش احساس امنیت و ارتقای و بهبود کیفیت مساکن در جامعه روستایی بیانجامد.
برای این منظور با استفاده از ادبیات نظری براساس معیارها و مؤلّفههای مربوط به مسکن با توجه به ابعاد کالبدی،
اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی ،معرفها و شاخصهایی تعیین و سپس براساس این معرفها و شاخصها کیفیت
کالبدی محدودهی مورد مطالعه بهدست آمده است .نتایج حاصل از مطالعات میدانی صورتگرفته در دهستان قوچان
عتیق بیانگر غیر مقاوم و آسیبپذیر بودن مساکن روستایی محدوده مورد مطالعه در برابر مخاطرات طبیعی قبل از
مقاومسازی مسکن بوده است که با پژوهش بهرامی در سال ) (1953در مناطق روستایی استان کردستان ،عینالی در
سال ) (1939در دهستان سجاسرود مطابقت و همخوانی دارد .اکثر روستاهای محدودهی مورد مطالعه به علّت
مشکالت مالی مسکن نامناسب ،پایین بودن شاخصهای بهداشتی از قبیل (سیستم تهویهی نامناسب ،آب آشامیدنی،
دفع نامناسب فاضالب و غیره) با مهاجرت روستاییان مواجه بودهاند .در سالهای اخیر با اجرای طرح مقاومسازی
مساکن روستایی تعدادی زیادی از ساکنان روستاها به علّت داشتن مسکن قدیمی و تخریبی بودن واحد مسکونی
خویش ،اقدام به دریافت تسهیالت و مقاومسازی مسکن خویش نمودهاند .با دریافت تسهیالت مسکن توسط خانوارهای
روستایی و رونق ساخت و ساز و همچنین اشتغال در بخش مسکن برخی از ساکنین محدودهی مورد مطالعه به مشاغل
مرتبط با مسکن روی آوردند و سبب اشتغال و ماندگاری جمعیّت در برخی از روستاهای مورد مطالعه شده است که با
نتایج پژوهش افتخاری و همکاران ( )1933مطابقت و همخوانی دارد.
یافتههای تحقیق نشان میدهد که مساکن جدید ساخته شده ،در کنار پاسخگویی به نیاز سکونت ،به ایجاد امنیّت و
آرامش در برابر سوانح طبیعی که سبب ایجاد حس اطمینان از استحکام واحد مسکونی؛ آسایش و آرامش روحی و
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روانی و افزایش کیفیّت بهداشتی واحد مسکونی نظیر دفع مناسب فاضالب ،نورگیری مناسب شده است و این در حالی
است که مساکن قدیمی دارای پی ضعیف ،دارای ابعاد نامناسب و ضعف ساخت و ساز بوده و عدم اطمینان از استحکام
آنها ،همواره ترس از اتفاق ناگوار وجود داشت که این خود سبب سلب آرامش برای خانوار میشد و عالوه بر این
مساکن قدیمی از امکانات و فضای کافی برخوردار نبوده و امکانات بهداشتی داخل واحد برای آنها در نظر گرفته نشده
بود که همواره برای اهل خانه مشکالتی را به وجود میآورد .مقاومسازی مساکن سبب شده که خانوارهای روستایی با
خیال آسوده و به دور از هیچ گزندی از خطرات احتمالی زلزله و سیل را در داخل این مساکن اوقات خود را سپری
کنند که با نتایج پژوهش افتخاری و همکاران ( )1933مطابقت و همخوانی دارد .میتوان گفت مقاومسازی مسکن
روستایی ضمن افزایش مقاومت بنا و کاهش آسیبپذیری آن در برابر مخاطرات طبیعی؛ بهبود کیفیت کالبدی در سطح
روستاهای محدودهی مورد مطالعه را در پی داشته است .همچنین نتایج تحقیق مبین آن است که به دلیل احساس
امنیت در مساکن در برابر سوانح ،سرمایهگذاری زیاد در این مسکنها ،ایجاد فرصتهای اشتغال و کسب در آمد برای
روستاییان بهویژه افراد بی زمین و کارگران روستایی ،قیمت پایین مسکن در روستاها در مقایسه با قیمت مسکن در
شهرها ،تغییر چهرهی ظاهری روستا از بافت فرسوده به معماری نوین و احساس تعلّق مکانی به روستا به افراد اجازه
نمیدهد بهراحتی آن را ترک کنند در نتیجه بهبود کیفیّت کالبدی توانسته است به ماندگاری و تثبیت جمعیّت کمک
کند.
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