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  بر کارکرد تولیدي آن ي مسکن روستاییساز مقاومتحلیلی بر اثرات اعتبارات 
  مطالعه موردي: دهستان معجزات، شهرستان زنجان 

    
  

 *** لیال اسالمی، ** مهدي چراغی*،  بهروز محمدي یگانه
 

  23/07/1394                                                 تاریخ دریافت مقاله:                                                                                                 
  10/11/1394                                       تاریخ پذیرش مقاله:                                                                                                           

  چکیده
که همواره با مشکالتی چون کمبود یا  است معیشتی - زیستی هايشیوه گاهتجلی سکونت، بر عالوه مسکن یی، محیطروستا نواحی در

ها مانند تداخل فضاهاي زیستی و معیشتی مواجه بوده نبود اعتبارات الزم، مقاوم نبودن مساکن روستایی، فرسودگی و وجود برخی کاستی
 شده اجرااي سازي مسکن در جهت بهبود کیفیت مساکن روستایی در سطح گستردهرات مقاوماست. در طی چند دهه اخیر اعطاي اعتبا

 بین شود این است که آیا یمی که مطرح تسؤاالهایی در عملکرد فضاهاي مسکن گردیده است. است که موجب تحوالت و دگرگونی
هاي شغلی تفاوت معناداري ارکرد تولیدي مسکن و گروهدارد؟ و آیا بین ک وجود ارتباطی مسکن تولیدي و کارکرد اعتبارات دریافت

ي مسکن بر کارکرد تولیدي مساکن ساز مقاومیجه استفاده از اعتبارات نت دروجود دارد؟ هدف این مقاله بررسی تغییر و تحوالتی است که 
روش گردآوري اطالعات،  و از نظر ينوع، کاربرد نظر ازتحلیلی و  -ت، توصیفییماه از نظروجود آمده است. روش تحقیق  روستایی به

توصیفی (میانگین و  صورت بهو تحلیل اطالعات،   یهتجزپرسشنامه و مصاحبه) روش ابزار (گیري از اي و میدانی و بهرهکتابخانه صورت به
خانوار  811اضر و آزمون کروسکال والیس) صورت گرفته است. جامعه آماري تحقیق ح جفت شده Tانحراف معیار) و استنباطی (آزمون 

باشد. حجم نمونه با استفاده از  روستاي دهستان معجزات شهرستان زنجان می 8و در  1384-1392کننده اعتبارات در دوره زمانی  دریافت 
رات دریافت اعتبامسکن و  کارکرد تولیديرابطه معناداري میان  دهد نشان می تحقیق هاي خانوار محاسبه گردید. یافته 231فرمول کوکران 

یافته  کاهش دریافت اعتباراتدر زمان پس از  6.240برابر با  tکارکرد تولیدي مساکن با آماره وجود دارد و میزان  ي مسکنساز مقاوم
هاي شغلی وجود دارد و گروه شغلی دامدار  اي گروه دهد که تفاوت معناداري از نظر میانگین رتبه هاي تحقیق نشان می همچنین یافتهاست. 

اند. با بررسی فضاهاي موجود در مساکن ز بعد از دریافت اعتبارات بیشترین تغییر و کاهش را در کارکرد مساکن خود داشتهو کشاور
ي مسکن و همراه با مدرن شدن مساکن ساز مقاومروستایی دهستان معجزات، بیشترین فضاي مساکن روستایی بعد از اجراي طرح 

به شهر زنجان و تغییرات در کمیت و کیفیت  مطالعه مورددلیل نزدیکی روستاهاي  شهري به روستایی به تبعیت از سبک و الگوي مسکن
  .اند داشتهي تغییر کارکرد و گرایش به کارکرد زیستی سو  بهمساکن با شدت بیشتري  فضا

  

  .اقتصاد روستایی، توسعه روستایی، اعتبارات روستایی، استان زنجان واژگان کلیدي:

   . ه جغرافیاي دانشگاه زنجاندانشیار گرو *
  mahdicharaghi@yahoo.com. ریزي روستایی، دانشگاه تهران دانش آموخته دکتراي جغرافیا و برنامه **

     . ریزي روستایی کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه  ***
ریزي روستایی دانشگاه رشته جغرافیا و برنامه ارشد خانم لیال اسالمی دانشجوينامه کارشناسی مقاله حاضر حاصل تحقیقات بخشی از پایان

  باشد. می "و نوسازي مسکن در نواحی روستایی؛ مطالعه موردي: دهستان معجزات سازيتحلیل اثرات اقتصادي اعتبارات مقاوم"زنجان با عنوان 
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  مقدمه    
داراي  توسـعه  مهـم  هايشاخص از یکی عنوان به مسکن

فرهنگــی  و اجتمــاعی معیشـتی،  اقتصــادي، مختلــف ابعـاد 
عنـوان   در جوامع بشري بـه ) که 2: 1386پور، سرتیپیاست (

شـود.  ك مطـرح مـی  سومین نیاز بعـد از خـوراك و پوشـا   
 Manoj( اسـت  حیاتی نیازهاي از یکی پاسخگوي مسکن

P K:2010,178  ــرتیپیو ــور، سـ ــانی، 1: 1388پـ  و زنجـ
ــون،  155: 1371 ــر  ) و56: 1374و تول ــادياز نظ  از اقتص

 بـر  زیـادي  که بازتاب آید یم شمار آن بهعمده  هاي یتفعال
: 1371زنجــانی،( بشــر دارد اجتمــاعی حیــات ابعــاد دیگــر

ــع در و )155 ــومی واق ــر مفه ــرپناه از فرات دارد  س
)Doma´nski, 2008, 235-240 ;Napp, 1982.35  و

ــر، ــتایی نشــان27: 1363مخب ــوع  ). مســاکن روس ــده ن دهن
هاي گوناگون در ابعاد اقتصادي، نگـرش اجتمـاعی   فعالیت

ــتفاده      ــول و اس ــونگی تح ــتائیان و چگ ــی روس و فرهنگ
ت ســاکنان آن یتــاً ســطح درآمــد و معیشــنهاتکنولــوژي و 

  ).28: 1382ینی ابري،و حس 16: 1388پور، سرتیپیاست (
 توسعه و مسکن زمینه در در این بین جوامع روستایی

 و بـوده  مواجـه  فراوانـی  بـا مشـکالت   همـواره  کالبـدي 
 نبـود  یـا  کمبـود  مشـکالت  ایـن  مهمی از بخش. هستند

ــرمایه ــارات سـ ــاد مســـکن انقـــالب  الزم و اعتبـ (بنیـ
و  64: 1385و همکـاران،  زاده نسح و 25: 1386اسالمی،

 مسـاکن  نبـودن  و مقـاوم ) 31: 1389مطیعی لنگـرودي، 
 همچـون  طبیعـی  مخاطرات و سوانح برابر در روستایی

 هـا  یـن ا نظـایر  و طوفـان  زمـین،  رانش سیل، لرزه، ینزم
ي کـه بـا رخ   ا گونـه  بـه . )164، 1390(رضوانی، باشد  یم

 ها ساختمانور، دام، طی تنها نهدادن هر یک از این سوانح 
، یعنـی بخـش مهمـی از    هـا  آنو اسـباب و لـوازم درون   

از آن، هستی  تر مهمرود بلکه  یمهاي ملی از بین  یهسرما
کیفیـت   یبگونه بناهاي  یناهاي انسانی یا ساکنان  یهسرما

 ).23: 1389گیرد (شهبازي،  یمنیز در معرض خطر قرار 

 انقـالب  مسـکن  بنیـاد  توسـط  کـه  مطالعاتی اساس نتایج بر
 ایـران  در روسـتایی  مسـکن  وضعیت در خصوص اسالمی

 33.6 کشـور  روسـتایی  مسـاکن  از کـل  .شـده اسـت   ارائه
 29.1 و بـادوام  نیمـه  درصـد  37.2 ،دوام کـم  مساکن درصد

ـ  محسوببادوام درصد  انقـالب   مسـکن  بنیـاد ( گردنـد  یم
. )4: 1393، به نقل از رضوانی و همکـاران،  1392 اسالمی،

ها مانند تـداخل فضـاهاي   د برخی کاستیفرسودگی و وجو
زیستی و معیشتی، که گـاه باعـث آلـودگی مسـکن اسـت،      

ي، طراحـی و اجـراي   سیاسـتگزار ریزي، تالش براي برنامه
ي هـا  دولـت هاي همه درست مسکن روستایی را از دغدغه

    ).48: 1388، پور سرتیپیپس از انقالب کرده است (
   

یی عـالوه بـر   روسـتا  زنـدگی  نظـام  از طرف دیگر در
  سـکونت  سـکونت، فضـاهاي   و معیشـت  و کار تداخل

 بـر  عـالوه  مسـکن  محـیط  و دارنـد  تـداخل  نیـز  کـار  و
 دام، محـل  آغـل  وسـایل،  محصـوالت و  انبـار  سکونت،

 تولیـد  و کشـاورزي  آالت ینماشـ  و ادوات نگهـداري 
 هرحــال  بــهباشـد.   یمــنیــز  خــانگی و یـدستــ یعصـنا 

 از متیمسـکن قسـ   معیشـتی  و تولیـدي  يهـا  خصـلت 
 اقتصـادي  وجـه  آن به که است روستایی مسکن ساختار

  ).1383 شهر، تدبیر مشاور (مهندسان دهد می
  

 و اقـدامات هـا  در طی چند دهه اخیر، اجـراي برنامـه  
ها و نهادهاي مختلـف از یکسـو و   متنوع توسط دستگاه

اقتصادي از  -هاي اجتماعیهاي نوجویی در عرصهروند
هـاي روسـتایی   هایی در محیط، زمینه دگرگونیسو یگرد

هـا اغلـب   این تحوالت و دگرگـونی  هرچندشده است، 
رخـدادهاي بیرونـی در    واسـطه  بـه زا دارند و برون منشأ

ي، ملی و جهـانی پدیـدار شـده و    ا منطقهسطوح محلی، 
ــاگون ایــن حــال، جلــوه  یــنا بــاشــوند. مــی هــاي گون

هـاي متنـوع،   ها به صـور مختلـف و در زمینـه    دگرگونی
: 1391سـعیدي، اسـت ( یژه ابعاد کالبدي تجلی یافتـه  و به
ي سـاز  مقـاوم ها، اعطاي اعتبارات این برنامه جمله از). 3
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و نوسازي مسکن بوده اسـت کـه در سـطح گسـترده و     
براي دستیابی بـه اصـل سـی و یکـم قـانون اساسـی در       

(مطیعـی  نواحی روستایی کشـورمان اجـرا شـده اسـت،     
ــرودي،  ــب  )100: 1386لنگـ ــه موجـ ــوالت و  کـ تحـ

  هایی در عملکرد فضاهاي مسکن شده است. یدگرگون
مسـکن   وام از اسـتفاده  محیطـی،  و کالبـدي  بعـد  در

  کـه  آن الزامـات  و هـا  یتمحـدود  رعایـت  و روسـتایی 
کـه   اسـت  يا گونـه  به گردد یم تعیین وام متولی از طرف
  ازکنـد.   یمـ  محـدود  را روستایی مسکن تولیدي کارکرد
 حـذف  یربنـاي کـم،  ز سـطح  هـا  یتمحـدود ایـن   جمله

ـ  عـدم  و مسـاکن  ایـن  از فضـاهاي معیشـتی    بینـی  یشپ
  علوفـه  انبـار  مثـل  روسـتایی  جـانبی مسـاکن   نیازهـاي 

  مسـائل  ایـن  همـه  باشـد. بـا   مـی  ها دام نگهداري محل و
 مسـکن  از تسـهالت  اسـتفاده  ،شـده  ذکـر  مشـکالت  و

 جمله  ازکه  هست نیز زیادي مثبت ابعاد روستایی داراي
 حـوادث  برابر در مقاومت مسکن و استحکام توان به یم

  درآمـد  ایجـاد  و بهداشـتی  يهـا  شـاخص بهبود  طبیعی،
 و زمـین  بـی  اقشار خصوص به براي روستاییان اشتغال و

، زاده اردهانی و رسـتمعلی کرد ( روستایی اشاره کارگران
1391  :70-69(.  

هاي اخیر در محدوده مورد مطالعه، اعتبارات  طی سال
سـازي و نوسـازي مسـاکن در     مقـاوم مسکن در جهـت  

ــارات   ــه اســت. ایــن اعتب اختیــار روســتائیان قــرار گرفت
عــوارض مختلفــی بــر روي مســاکن روســتاهاي مــورد  
مطالعه داشته است. در همین راستا در تحقیق حاضر بـه  
بررسی اثرات این اعتبارات در کارکرد تولیدي مسـکن و  

  هاي زیر پرداخته شده است: در قالب پرسش
 تولیـدي  کـارکرد  کاهش و اعتبارات دریافت بین یاآ . 1

 دارد؟ وجود معناداري رابطه مسکن
ي شغلی و کـارکرد تولیـدي مسـکن    ها گروهآیا بین  . 2

  تفاوت معناداري وجود دارد؟

  مبانی نظري
وجـود فقـر مسـکن در نـواحی روسـتایی       با توجه بـه 

، امروزه بهسازي و نوسازي این توسعه درحالکشورهاي 
 و رفـاه جهت دسترسی روستاییان بـه بهداشـت   مساکن 

هـاي بهبـود وضـعیت     یاستسین تر مهمبهتر، به یکی از 
 .(plagerson, 2010,14) روستاییان تبـدیل شـده اسـت   

، در کشـورهاي مختلـف   هـا  دولتي اخیر ها سالطی  در
پذیر بودن مساکن نواحی روسـتایی   یبآسعلت  به جهان،

مـالی خانوارهـاي   از خطرات طبیعی و همچنین ناتوانی 
ي مختلفـی را  هـا  برنامه روستایی جهت نوسازي مسکن،

دهنـد   یمـ جهت نوسازي و بهبود کیفیت مساکن انجـام  
(word bank,2008,12).  ــماز ــر مه ــهین ت ــا برنام ي ه

ــده ــاکن در    اجراش ــازي مس ــازي و نوس ــه بهس در زمین
تـوان بـه رویکـرد اعطـاي      یمـ  توسعه  درحالکشورهاي 

ــرد. ــارات اشــاره ک ــی اعطــاي   اعتب یکــی از اهــداف کل
ــکن    ــعیت مسـ ــود وضـ ــارات بهبـ ــاعتبـ ــد  یمـ باشـ

(shirazi,2009,11). ــارات ش ـــایــن اعتب ــدارك لـام  ت
 مـالی  اسـتطاعت  حـد  در و متناسـب  مـالی  خـدمات 

 شونده مالی ارائه خدمات به که است فقیري خانوارهاي
ندارنـد   دسترسـی  متـداول  مـالی  مؤسسـات  سـوي  از

(Merill,2009:2 & Mathison, 2003: 2).  
خـدمات مـالی    عنـوان  اعتبارات مسـکن را بـه   دافنیس

بـراي   درآمد به افراد فقیر و کم  که کند تعریف می فراگیر
 هـاي  روشخود از طریق  سکونتگاهمالی نیازهاي  تأمین

 .دهـــد مـــی اســـتفاده امکـــان  کوچـــک هـــاي قرضـــه
Daphnis,2004)  بــــه نقــــل از(Kihato, 2013:7. 

، ك اعتبار و دیگـر خـدمات مـالی   تدار عنوان به همچنین
و  شهري نیمهفقرا در مناطق روستایی،  رايبتأمین معاش 

بـه  را  هـا  آن کـه  طـوري  بـه یا شهري تعریف شده اسـت  
 قـادر  بهبود استاندارد زندگی خود سطح درآمد و يارتقا
  .(Rao & Priyadarshini, 2013:28)سازد می
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 سـی مسکن از دو دیـدگاه داراي اهمیـت اسا   اعتبارات
تقاضـاي   تـأمین بـه   یکمکـ  تواند می که نخست آن .باشد می

ــؤثر ــراي  م ــاد ب ــرپناه و ایج ــل س ــل ح ــالی   و فص ــور م ام
 .باشـد  توسـعه   درحـال در کشـورهاي   درآمد کم هاي خانواده

 وکـار  کسـب توسـعه   بـه تواند مسکن می اعتبارات  اینکه دوم
 مـورد توجـه   کـه  مؤسسات اعتبـاري  ویژه به مالی مؤسسات
ــاي  خــانواده ــم متوســط ه ــد و ک ــد، کمــک اســت درآم  کن

)Ferguson,2004:3(عنـوان  بـه  مسـکن   . همچنین اعتبارات 
ــت از ســرما  ــراي حمای ــالی ب ــزار م در اجــزاي  گــذاري یهاب

جمله خرید زمین و یا دسترسی، ارائـه یـا بهبـود      مسکن، از
 مســکن و ســاز کامــل و یــا افزایشــی و  خــدمات، ســاخت

بــه نقــل از  (Daphnis,2004باشــد یمــمطــرح آن نوســازي 
(Merill,2009:2 & Kihato, 2013:7.  

ــرات در کارکردهــاي   ــرات در بعــد مســکن، تغیی تغیی
تـالکوت  . «مساکن روسـتایی را در پـی خواهـد داشـت    

سـاختاري   –کـارکردي   پـرداز  هینظر نیتر مهم» 1پارسونز
 یی استها تیفعالمجموعه «معتقد است که یک کارکرد 

یــا نیازهــاي نظــام انجــام  کــه در جهــت بــرآوردن نیــاز
  ).131: 1374(ریترز؛ » ردیگ یم

یـک واحـد خودکفـا اسـت و      اوالًروستایی  هر خانه«
ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با نوع معیشـت دارد، لـذا    اًیثان

براي امور مربوط به تولید، توزیـع و مصـرف، فضـاهاي    
مسـاکن   .)104: 1386زرگـر،  »(کنـد  یمـ متعدد را طلـب  

احتگاه و محــل زنــدگی خــانوادگی و روســتاییان اســتر
. البته باشند یماهداف اقتصادي آنان  کننده نیتأمهمچنین 

نوع آرایش درونی مساکن روستاییان در سراسر جهان با 
ي عمـدتاً بـا یکـدیگر    ا هیناح یتوجه به شرایط جغرافیای

  .)252: 1374بهفروز،دارند (تفاوت 
بـه دو    یطورکل بههاي روستایی، کارکردهاي سکونتگاه

جنبه بنیادي بستگی و ارتبـاط دارنـد: نخسـت، سـاختار     
اقتصادي روسـتا و دیگـر، اهـداف     -کالبدي و اجتماعی

مبـین   ،. بر این مبنا کـارکرد انمتصور بر اجتماع روستایی
و دامنـه ارتبـاطی سـکونتگاه اسـت.      ها تیفعالمجموعه 

بدین ترتیب این کارکردها بـه نحـوه برخـورد و نـوع و     
 منظـور  بـه هاي روستایی ها و جماعتلیت گروهدامنه فعا

گـردد   یمـ  بـاز پاسخگویی به نیازهـاي گونـاگون خـود    
  ).249: 1388، سعیدي(

 مسـاکن  بـا  گونـاگون  هـاي جنبـه  از مساکن روسـتایی 
ــهري ــاوت ش ــت و داراي متف ــف اس ــترده طی  از ايگس

الزم  فضاهاي مساکن این. باشد گوناگون می کارکردهاي
 نگهداري آذوقه، و کاال انبار فعالیت، و کار زندگی، براي

 ماننـد  و مراسـم  اجـراي  اطالعـات،  مبادله و دام، ارتباط
مختلـف   کارکردهـاي  یطـورکل  بـه  .سـازند  یممهیا را  آن

 عبارتنـد  که شوند یم تقسیم دسته 3 به روستایی مساکن
 -معیشـتی ( اقتصـادي  کارکردهاي ،کارکردهاي زیستی  از

ــدي ــدارک و  )تولی ــاي ت ــر. اتیکارکرده ــک ه ــن از ی  ای
ــه خاصــی فضــاهاي وهــا  عرصــه کارکردهــا،  خــود را ب
. )33-32: 1389سـعیدي و امینـی،  دهنـد (  یم اختصاص

انسانی و زنـدگی اجتمـاعی سـنتی تـأثیر      ستیز  طیمح
فضاهاي مختلـف در مسـکن   زیادي در ترتیب کارکردي 

  .)Mera,2011:300(دارد 
  شـهري،   مسـکن  بـرخالف  روسـتایی  همچنین مسکن

  اشـتغال  و تولیـد  ازلحـاظ  خـانوار،  اقتضاي معیشـت  به
 اسـت. چنـین   اهمیـت  حـائز  روسـتایی  خـانواده بـراي  

 يهـا  اهـرم  از یکی عنوان به را مسکن تواند یم عملکردي
 همچنـین دهـد.   قـرار  خدمت تولید در اقتصادي توسعه

  اسـاس  بـر  را نیـز  روسـتاها  بافـت  هـا  تیـ فعال گونـه  نیا
ـ  تحـت  هـا  تیـ فعال ترکیـب  یا نوع  دهـد  مـی  قـرار  أثیرت

  ).67: 1388 پور، (سرتیپی
بـرداري از دام،  فضاهاي مربوط بـه نگهـداري و بهـره   

خـود   ي از فضاهاي مساکن روستایی را بـه ا عمدهقسمت 
. بدون تردید مسکن در هر منطقـه، از  دهد میاختصاص 
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 ریتـأث ي تولید مردمـان آن  ها وهیشاز  ژهیو بهاقتصاد آن و 
ي تولید زراعـی و دامـداري   ها وهیش. هر یک از ردیپذ یم

ی نیازهاي خاص خود را دارند و سازندگان دست عیصناو 
باشـند. (نبـردي،    مـی  هـا  آنمسکن نـاگزیر بـه مراعـات    

 در انبار و کاهدان طویله، ،اتاق وجود). 119:1376-112
اسـت   مسـکن  اقتصادي فعالیت نوعدهنده  نشان مساکن

ن در بسـیاري  عالوه بر ای .)120-119: 1389(یاسوري، 
از مساکن روستایی، عالوه بر محل انبار گندم، فضاهایی 

کشاورزي از قبیـل   آالت نیماشبه نگهداري از وسایل و 
اضـافه   ...، سموم دفع آفات نباتی وکوب خرمنتراکتور، 

شده است و در روستاهایی کـه باغـداري رونـق زیـادي     
 ابـد ی یمـ دارد محلی نیز بـه نگهـداري میـوه اختصـاص     

  ).45: 1388،پور (نیک
هاي وابسـته بـه   اتاق و فضـا  فضاهاي براي روستاییان
روزانه، روش زنـدگی   هاي یت، بسته به فعالامور مختلف

ــالی   ــابع مـ ــود و منـ ــد  خـ ــاوتی دارنـ ــاي متفـ نیازهـ
)Mera,2011:302( .ًدر آن نواحی روستایی کـه   معموال

ــد محــدودیت آب و خــاك  خانوارهــاي روســتایی دارن
 یجـانب هـاي  پـرداختن بـه فعالیـت   کوشند از طریـق   می

تا حدودي در رفع بیکـاري خـود تـالش     دستی) صنایع(
کرده، درآمدي براي امرار معاش خود کسب نماینـد، امـا   

هاي مربوطـه در داخـل مسـاکن روسـتایی     اغلب کارگاه
  ).45: 1388،پور کینمستقر است (

 و کشـور  در شهرنشـینی  گسـترش  بـا  عملکردها این
 يهـا  دههدر  روستاها در شهري یزندگ الگوهاي ترویج

 کـه  يا گونـه  به، اند بوده همراه تغییراتی با یجتدر به اخیر
 واحـدهاي مسـکونی   در دامی و کشاورزي عملکردهاي

 بـا  عملکرد این فضایی استقالل و یافته کاهش روستایی
 بهداشـت  هدف افزایش با معیشتی و مسکونی عملکرد

). 5: 1389بـدري و موسـوي،   اسـت (  افـزایش  حال در
دیگر امروزه با گسترش دامنـه روابـط شـهر و      یعبارت به

جریـان   جملـه   از  هاي گوناگون یانجرروستا و برقراري 
ي در دار دامنـه هاي افراد، نوآوري و اطالعات، دگرگونی

ي روســتایی پدیــدار شــده اســت هــا ســکونتگاهســطح 
هـا،   یدگرگوناین  جمله  از). 32: 1389(سعیدي و امینی:

آن،  تبـع  بـه ي مسـاکن روسـتایی و   بند فضاشکل و تغییر 
  .هاست آنتحول کارکردي 

ي هـا  نظـام کـارکردي  -با عنایت به پیوستگی ساختاري
انتظار داشت تغییر و دگرگـونی   توان یمفضایی، -مکانی

در یک جزء از اجزاي ساختاري یا کارکردي یک نظـام،  
یافتـه   ال به سایر اجزاي نظام انتقـ   وار، بر پایه ارتباط نظام

آورد و زمینــه تغییــر و دگرگــونی کــل نظــام را فــراهم  
  .  )13: 1390سعیدي،(

کالبـدي   بافـت  و ریخـت  عوامـل تغییـر   طـور کلـی   به
ــهروســتایی و  مســاکن و روســتاها آن تحــول  تبــع ب

  نمود: زیر خالصه موارد در توان یمرا  کارکردهاي آن
عوامل اقتصادي: گرانـی مسـکن و جـذابیت بـاالي      -

 و اجـرا  شـیوه  عنوان کاالي سـرمایه اي، تغییـر   همسکن ب
 زراعی؛ اراضی مالکیت نحوه در مصالح و تغییر نوع
 و هـادي  يهـا  طـرح  هـا و سیاست: اجراي سیاست -

 شـهري؛  فضـاي  از تقلید به هاي روستایی یطمح بهسازي
 و زنـدگی  الگـوي  و فرهنـگ  عوامـل فرهنگـی: غلبـه    -

 و لـوژي تکنو روسـتاها، ورود  شهرنشـینی در  معیشـت 
 اسـتقالل  سـبب  کـه  به روستاها تولید جدید آالت ینماش

 ؛ است گردیده ها آن افزایش درآمد و ها خانواده مالی
 و گسـترده  (از خـانواده  نظـام  تغییـر  :اجتماعی عوامل
 مکـانی  خانواده)، مجـاورت  تک و يا هستهبه  پدرساالر
 و هــا مهــاجرتآن  پــی در و شــهر بــه روســتاها

  غیره. و بیکاري فقر، شهر، به مداوم يوآمدها رفت
در ارتباط با موضوع تحقیق، تحقیقات متفاوتی انجـام  

 1در جـدول شـماره    هـا  آنشده است که بـه برخـی از   
  گردد. یماشاره 
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  روش تحقیق
 از نظـر ق ي تحقیـق، روش تحقیـ  ها پرسشبا توجه به 

نـوع، کـاربردي و    از نظـر تحلیلـی و  -، توصـیفی ماهیت
-سیسـتمی  صـورت  به تحقیق، بر حاکم نگرش مچنینه

  تحلیل اثرات منظور بهدر تحقیق حاضر  است. ساختاري
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ي و نوسـازي مسـکن بـر کـارکرد     ساز مقاوماعتبارات 

هاي عینـی و   تولیدي مساکن روستایی با استفاده از گویه
ي تولیـــدي مســـکن خانوارهـــاي کارکردهـــاذهنـــی، 

ي مسکن ساز مقاومکننده اعتبارات، قبل و بعد از   یافتدر
  ).2جدول شماره است (ی قرار گرفته بررس مورد  

  
  
  
  
  

  روستایی و کارکردهاي مسکن روستایی. مسکن اعتبارات زمینه در موجود مطالعات از برخی. 1ج 

  نتایج و پیشنهادها  نام منبع  سال)پژوهشگر (نام 
سرینواسا رااُ و 

  )2013(2یادارشینیپر
و اعتبارات روسـتایی: آیـا منبعـی    اعتبارات خرد 

  وجود دارد؟ جایگزین براي اعتبارات روستایی
زنـان و   يدهنـدگان، توانمندسـاز   در فقـر، وام اعتبـارات  برنامـه   یرتـأث  پـی یـافتن  این مطالعه در 
  فقیر روستایی است.زندگی افراد استانداردهاي 

  )2010(3منوج.پ.ك
مسـکن  اعتبـارات خـرد   و مشکالت  انداز چشم«

پـروژه در  »  یربوانش«در هند: مدارك و شواهد از
  »کراالایالت 

چند استراتژي براي رشد سریع اعتبارات خرد مسکن در هنـد بـراي توسـعه مسـکن سـریع در      
  کند. یمرا پیشنهاد توسعه اقتصادي ملی یجه نت در دهد و می را نشان کشور

وتري ول و کومار 
  )2010(4مانگلم

هـاي اعتبـارات خـرد در توسـعه      نقش موسسـه «
  »روستایی

در کشور هنـد موجـب بهبـود نیـاز بـه       5شده از سوي شرکت مالی توسعه مسکن  اعتبارات ارائه
برخـوردار در نـواحی    هـاي نـا   مسکن خوب و بهتر و همچنین زندگی در محیط بهتر براي گروه

  شده است. هاي محلی روستایی و شهري از طریق جلب همکاري بانک

توشیو کوندو و 
  )2007( 6همکاران

در  ییخرد در خانوارهاي روسـتا  اتاعتبار یرتأث«
  »فیلیپین

ي هـا  خانوادهي در ا کاهنده، اثر توجه در درآمد و هزینه  اثر مثبت و قابلبرخالف  خرد، اتاعتبار
بـراي   تر سازندهي ها یتفعالدلیل ناکافی بودن هزینه و در دسترس بودن وام براي انتخاب  فقیر به

  بازپرداخت وام و کسب درآمد داشته است.

ــت «  )2007(7مارك اسکات ــتایی: سیاس ــکن روس ــومی  مس ــاي عم و   ه
  »ریزي برنامه

یـت بـر ارائـه    نها درایرلند وجـود دارد و   هاي نادرست در زمینه مسکن روستایی  برخی سیاست
  کند. یممسکن پایدار تأکید 

همکاران سعیدي و 
)1392(  

 -ی ســـاختاريو دگرگــون ازي مســـکن نوســ «
ي روسـتایی، مـورد روسـتاهاي    ها خانه  کارکردي

  »شهرستان ایجرود استان زنجان

کارکردي مسکن روسـتایی را کاسـته   –ي بهسازي و نوسازي، دگرگونی ساختاريها طرحاجراي 
هـاي   یـت فعالو ساخت مساکن جدید با سبک معماري شهري و همچنین منجر به دگردیسـی در  

هاي خانوارهـاي روسـتایی و تمایـل     یتفعالي روستایی شده که این امر کاهش خانوارها معیشتی
  همراه داشته است. جهت کار در بخش خدمات را به ها آن

صیدایی و قاسمیان 
)1391(  

ي هــا خانــهبررســی رونــد تغییــرات کــارکردي «
محلـه شهرسـتان    یگرجـ روستایی مورد روستاي 

  »بهشهر

عبـارتی تحـوالت    ي از بخـش کشـاورزي بـه صـنعت و خـدمات و بـه      هاي اقتصاد یدگاهدتغییر 
ي مـرتبط بـا   ا مجموعـه  صـورت  بـه اقتصادي و اجتماعی منبعث از تغییر مناسبات شهر و روسـتا،  

  بودند. مؤثریکدیگر در تغییرات کاربري 

 ياحمدسعیدي و 
)1390(  

ــارکردي –یســی ســاختاري و دگردشــهرگی « ک
ي پیرامـون  ي روستایی مـوردي روسـتاها  ها خانه

  »شهر زنجان

دلیـل   امکـان دسترسـی، شـدت تحـول بـه      شـرط  بـه ي روستایی پیرامون شـهرها  ها سکونتگاهدر 
دچـار   هـا  آني نوآوري و تحول بیشتر بوده است. روستاها و عناصر کالبـدي  ها کانوننزدیکی به 

ایـن   هجملـ   ازتغییر و تحول شده و تحول در شکل و کارکرد مساکن روستایی پیرامـون شـهرها   
  .هاست یدگرگون

 و یگانه محمدي
  )1389(همکاران 

 کیفیـت  بهبود بر مسکن بهسازي اعتبارات نقش«
  »روستایی نواحی در زندگی

 بعـد  در هـم  را یرتـأث  کمتـرین  و کالبـدي  بعد يها شاخص در را یرتأث بیشترین دریافتی اعتبارات
  .است داشته آن يها شاخص و اقتصادي

 

  .کار رفته در تحقیق هاي به شاخص. 2ج 

  هاشاخص  شاخص
کارکردهاي تولیدي 

  مسکن
 – سبزیجات و ها میوه برخی تولید – ي و ...)بر (رشته یدستکارگاه صنعتی و  -غذایی مواد و علوفه انبار –و پرورش طیور  نگهداري –دام  نگهداري

نیروي کار کارگران (پخت غذا براي  ، شور کردن، کمپوت کردن و...)کردن (خشک یخوراکتبدیل برخی مواد  -ي مواد غذاییساز آماده –لبنی  مواد تهه
 مشارکت امکان – دامی فضوالت از سوخت تهه –دامی  هاي فراورده تهه – هاي تولیدي یتفعالساخت یا تعمیر ابزارآالت براي  – مزرعه خانوادگی)

  اورزيکش کارهاي در زنان
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کننده  خانوار دریافت 811جامعه آماري تحقیق حاضر 
روسـتاي   8و در  1384-1392اعتبارات در دوره زمـانی  

دهستان معجزات شهرستان زنجان اسـت. بـا توجـه بـه     
  م خانوارهـا بـا توجـه بـه داشـتن      عدم امکان مطالعه تما

گیـري شـماتیک    منطقه و روستاها از روش نمونـه    نقشه
ــت.    ــده اس ــتفاده ش ــتفاده از    اس ــا اس ــه ب ــم نمون   حج

ــوکران  ــول ک ــد. روش   231فرم ــبه گردی خــانوار محاس
اي و میـدانی، بـا    صورت کتابخانـه  گردآوري اطالعات به

د، باشـ  گیري از ابزارهاي مصـاحبه و پرسشـنامه مـی    بهره
هـایی در طیـف    بـا پاسـخ    هاي بسته از پرسش   پرسشنامه

و   لیکرت پنج مقیاس تشکیل شده است. جهـت تجزیـه  
هاي حاصـل از پرسشـنامه از دو روش آمـار     تحلیل داده

توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمـون  
T و کروسکال والیس) استفاده شـده اسـت.    جفت شده

ایی ابـزار تحقیـق از آلفـاي    همچنین جهت سـنجش پایـ  
 -کرونبـاخ اســتفاده شــده کــه مقــادیر آن بــراي کــارکرد 

ــارات      ــت اعتب ــد از دریاف ــل و بع ــکن قب ــدي مس تولی
درصـد   0.959و  0.967سازي مسـکن بـه ترتیـب     مقاوم

  دست آمده است. به
  هاي تحقیق بحث و یافته

 231از بـین    دهـد  هاي توصیفی تحقیق نشان مـی  یافته
ــه  ــ 96.1نمون ــرد و  درص ــخگویان م ــد  3.9د پاس   درص

  
  
  
  
  
  
  
  

ــخگویان زن ــواد،    11.7و  پاس ــد س ــد فاق  47.2درص
درصـد داراي سـواد    28.1داراي سـواد ابتـدایی،    درصد

ــتان،  ــایی و دبیرس ــپلم و  8.3دوره راهنم  4.8درصــد دی
انـد. از نظـر    درصد هم باالتر از دیپلم تحصیالت داشـته 

درصــد در  37.7درصـد در بخــش دولتـی،    3.5اشـتغال  
 9.5درصـد در بخـش دامـداري،     1.3بخش کشـاورزي،  

درصـد هـم در بخـش     44.6درصد در بخش صـنعت و  
انـد.   درصد فاقد شـغل بـوده   3.5خدمات مشغول کار و 

  هـا درصد خانوار 21منبع درآمد   دهد ها نشان می بررسی
یافتـه   بعد از دریافت اعتبارات از بخش کشاورزي کاهش

دمات اضـافه شـده اسـت.    هاي صنعت و خـ  و به بخش
هـا بعـد از   همـه کـاربري    دهـد  نشان می  ها همچنین یافته

اند که  سازي مسکن کاهش داشته دریافت اعتبارات مقاوم
 پـرورش  و هـاي نگهـداري   ها شامل کاربريبیشترین آن

 و تولیـد  ...) و بري رشته( دستی و صنعتی طیور، کارگاه
  باشد.سبزیجات می و ها میوه برخی

آمـده از بررسـی وضـعیت کارکردهـاي      دسـت  به نتایج
سـازي   تولیدي مسـکن روسـتایی قبـل و بعـد از مقـاوم     

هـاي   بیشـترین تـأثیر را در مؤلفـه     دهـد  مساکن نشان می
لبنـی و کمتـرین    مـواد  طیور و تهـه  پرورش و نگهداري
غــذایی و  مــواد و علوفــه هــاي انبــار در مؤلفــه  تــأثیر را 

  ).3جدول شماره (است غذایی داشته  مواد سازي آماده
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بعد از دریافت اعتبارت  قبل از دریافت اعتبارت  مؤلفه                                                        گویه
  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین

  2.178  3.99  2.047  4.29  دام نگهداري
  1.716  3.01  1.859  3.72  طیورو پرورش  نگهداري

  1.945  3.68  1.911  3.87  غذایی مواد و علوفه انبار
  2.210  4.23  2.008  4.77  ...) و بري رشته( دستی و صنعتی کارگاه
  2.265  3.80  2.149  4.34  سبزیجات و ها میوه برخی تولید

  2.143  3.72  2.058  4.27  لبنی مواد تهه
  2.045  4.20  1.959  4.45  غذایی مواد سازي آماده

  1.924  4.51  1.860  4.82  ...)و کردن کمپوت کردن، شور کردن، خشک( خوراکی مواد برخی تبدیل
  1.878  4.46  1.790  4.87  )کار مزرعه خانوادگی نیروي( براي کارگران غذا پخت

  2.143  4.14  1.976  4.63  تولیدي هاي فعالیت براي ابزارآالت تعمیر یا ساخت
  2.246  4.21  2.051  4.60  امید هاي فراورده تهه
  2.372  4.01  2.248  4.27  دامی فضوالت از سوخت تهه

  2.011  4.21  1.972  4.63  کشاورزي کارهاي در زنان مشارکت امکان

  .سازي مسکنقبل و بعد از دریافت اعتبارت مقاوم کارکردهاي تولیدي مسکن. 3ج  
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هاي پژوهش در ارتبـاط بـا تحـوالت مسـاکن در      یافته
هایی چون مسـاحت   محدوده مورد مطالعه و در شاخص

دهنده  ها قبل و بعد از نوسازي نشان مساکن و تعداد اتاق
ایجاد تغییرات گسترده این مسـاکن و در ابعـاد یادشـده    

در خصـوص   دهـد  هاي پژوهش نشـان مـی   هستند. یافته
ــت   مســاکن روســتایی از نظــر مســاحت، قبــل از دریاف

متـر بـا    100، مسـاحت کمتـر از     سـازي  اعتبارات مقـاوم 
درصـد بـراي هـر     44.6بیشترین میزان فراوانی برابـر بـا   

واحد مسکونی در محدوده مورد مطالعه بوده است. این 
بعـد از دریافـت اعتبـارات     این میزانحالی است که  در

درصـد شـده    62.8سکن روستایی، برابر با سازي م مقاوم
صورت اکثر مساکن جدید بـا کـاهش میـزان     است. بدین

گرایـی، غلبـه فرهنـگ     مساحت خود روبرو هستند. شهر
 -گرایی، حذف فضاهاي متعـدد تولیـدي   شهري، مصرف

تدارکاتی از مسکن و تبـدیل واحـد مسـکونی، تنهـا بـه      
دن میزان استراحتگاه و از سویی کافی نبو -واحد زیستی

ــاوم  ــارات مق ــت  تســهالت و اعتب  ســازي مســکن، رعای
اعتبـارات و   متـولی  از طـرف  الزامـات  و هـا  یتمحـدود 

روستاییان را مجبور به کـاهش   ساختمانی مصالح گرانی
  زیربناي مسکن خود نسبت به گذشته نموده است.

هـاي پـژوهش نشـان     ها، یافتـه  در ارتباط با تعداد اتاق
سـازي مسـکن    اعتبـارات مقـاوم  قبل از دریافت   دهد می

ها در محدوده مورد مطالعـه برابـر بـا     میانگین تعداد اتاق
اتاق در هر واحد مسکونی بوده اسـت کـه بعـد از     1.70

اتاق کاهش پیدا کرده  1.07دریافت اعتبارات این رقم به 
صـورت کـه در روسـتاهاي مـورد مطالعـه       است. بـدین 

هـاي دامـی و    هتنورخانه که براي پخت نان و تهه فرآورد
کشاورزي بـوده اسـت در مسـاکن نوسـاز حـذف شـده       

هـاي صـنعتی و دسـتی همچـون      است. همچنین کارگاه
بـري و ... و یـا انبـار     کارگاه تولید فرش دستباف و رشته

دلیـل   ها و یا در داخل مسکن، به بام کردن علوفه بر پشت

در ایـن   یسـازي، جایگـاه   و کارکرد طرح مقاوم ماهیت
  د.مساکن ندارن

هاي توصیفی تحقیق، به ارزیـابی   در ادامه بررسی یافته
هـاي   وضعیت کارکرد تولیدي مساکن روسـتایی در دوره 

سـازي مسـکن    قبل و بعـد از دریافـت اعتبـارات مقـاوم    
در   دهـد  آمده نشان می دست پرداخته شده است. نتایج به

میزان کارکرد تولیدي باالترین میانگین و انحراف معیـار  
مسـاکن در زمـان قبـل از دریافـت اعتبـارات       مربوط به

  ).4جدول شماره ( باشد می
  
  
  
  
  

  

  
در سـازي مسـکن    اعتبارات مقاومجهت بررسی نقش 

مـورد   وابسـته  t، آزمـون  تحول کارکرد تولیدي مسـاکن 
جفـت و   صـورت  بـه استفاده قرار گرفت. هـر دو متغیـر   

ــع داده وابســته و در ســطح فاصــله  ــوده و توزی ــا  اي ب ه
و بـا   5 جدول شـماره  به توجه با .استنرمال  صورت به

توان گفت که  می  درصد 99، با اطمینان tاستناد به مقدار 
در زمان قبل و بعد از  کارکرد تولیديبین میانگین میزان 

، اختالف معناداري سازي مسکن دریافت اعتبارات مقاوم
در زمان پس کارکرد تولیدي مساکن وجود دارد و میزان 

  یافته است. کاهش وامدریافت از 
براي بررسی وضعیت کارکرد تولیـدي   تحقیقدر ادامه 

بعـد و قبـل از    هـاي شـغلی   مسکن و به تفکیـک گـروه  
سـازي مسـکن در روسـتاهاي     دریافت اعتبـارات مقـاوم  

بـا اسـتفاده از آزمـون کروسـکال والـیس       مورد مطالعـه 
دهـد،   پرداخته شده است. نتایج ایـن آزمـون نشـان مـی    

انحراف   میانگین  شاخص
  معیار

 1.69 4.43  ن قبل از دریافت وامکارکرد تولیدي مسک

  1.71  4.01  کارکرد تولیدي مسکن بعد از دریافت وام

میانگین و انحراف کارکرد تولیدي مسـاکن قبـل و   . 4ج  
  .هاي تحقیق بعد از دریافت اعتبارات. منبع: یافته
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هاي شغلی  اي گروه اري از نظر میانگین رتبهتفاوت معناد
  وجــود دارد و گــروه شــغلی دامــدار و کشــاورز بعــد از

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دهد که گسترش دامنـه روابـط    نتایج پژوهش نشان می
 رعایت و هاي گوناگون یانجرشهر و روستا و برقراري 

 جملـه   ازوام  متـولی  از طـرف  الزامـات  و هامحدودیت
وام ایـن  سـقف  بودن زیربنا پایین سطح يهامحدودیت

ها، فقدان توانایی مالی روسـتاییان، کـافی نبـودن میـزان     
مبلغ اعتبارات باوجود گرانی مصالح و باال بودن مخـارج  

گسترش سـبک   نقل مصالح از شهر به روستاها، و  حمل
ــ  ــاري شه ــرهـو الگــوبرداري از معم ــ ري و به   ري ازـگی

   

تغییر را در کارکرد مسـاکن  دریافت اعتبارات بیشترین 
  ).6 جدول شماره( اند خود داشته

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جانبی مسـاکن   نیازهاي بینیپیش غیربومی، عدممصـالح 
 تغییـر و  هـا  دام نگهـداري  محل و علوفه انبار مثلروستایی 

موجـب تحـول کـارکرد تولیـدي مسـاکن در       خانواده نظام
فضاهایی چـون آغـل   و روستاهاي مورد مطالعه شده است 

و طویله، انبار علوفه و ... در اجزاي مسـکن حـذف شـده    
ایـن عوامـل در کنـار تمایـل شـدید روسـتاییان بـه         .است

الگوبرداري از مساکن شـهري منجـر بـه تغییـر اشـتغال از      
  هاي خدماتی شده است. بخش کشاورزي به فعالیت

  

تفاوت   تعداد  
  میانگین

انحراف 
  استاندارد

درجه 
 tآماره   آزادي

سطح 
  معناداري

%95 ینانفاصله اطم  
پائین حد  حد باال 

  230  1.71  4.01  231  کارکرد تولیدي مسکن بعد از دریافت وام 0.54 0.28  0.000  6.240  230  1.69  4.43  231  کارکرد تولیدي مسکن قبل از دریافت وام
  .مسکنسازي  تحلیل میزان کارکرد تولیدي و اقتصادي قبل و بعد از دریافت اعتبارات مقاوم. 5ج  

هاي  گروه
  معناداري  کاي اسکور  اي میانگین رتبه  تعداد    شغلی

  بعد از نوسازي  قبل از نوسازي  بعد از نوسازي  قبل از نوسازي

  120.81  8  قبل از نوسازي  دولتی

31.961  100.969  0.000  0.000  

  138.25  8  بعد از نوسازي

  90.14  87  قبل از نوسازي  کشاورزي
  62.96  87  وسازيبعد از ن

  193  3  قبل از نوسازي  دامداري
  101  3  بعد از نوسازي

  96.32  22  قبل از نوسازي  صنعت
  107.18  22  بعد از نوسازي

  137.79  103  قبل از نوسازي  خدماتی
  158.16  103  بعد از نوسازي

  137.12  8  قبل از نوسازي  بیکار 
  157.62  8  ازيبعد از نوس

  -  231  جمع
سـازي   هاي شغلی مورد نظر قبل و بعـد از دریافـت اعتبـارات مقـاوم     وضعیت کارکردهاي مسکن به تفکیک گروه. 6ج  

  .هاي تحقیق مسکن. منبع: یافته
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  نتیجه   
ــا بررســی فضــاهاي موجــود در مســاکن روســتایی   ب

بعد  ،دهستان معجزات، بیشترین فضاي مساکن روستایی
ي مسـکن و همـراه بـا مـدرن     سـاز  مقاوماز اجراي طرح 

شدن مسـاکن روسـتایی بـه تبعیـت از سـبک و الگـوي       
 مـورد مطالعـه  دلیل نزدیکی روسـتاهاي   مسکن شهري به

فضـا  به شـهر زنجـان و تغییـرات در کمیـت و کیفیـت      
 1.70از  هـا  قاتاکاهش مساحت مسکن و کاهش تعداد (

و بـه کـارکرد    ، تغییـر کارکرد تولیـدي  ازاتاق)،  1.07به 
یجــه عــدم توجــه بــه نت در. انــد داشــته گــرایش زیســتی

ها و کارکرد و ساختارهاي موجود در مسکن، در  یژگیو
  آینده موجب تحوالت منفی شدیدي خواهد شد.

جفـت شـده    Tهاي تحقیق با اسـتفاده از آزمـون    یافته
در  کـارکرد تولیـدي  بین میانگین میزان  که دهد مینشان 

، سازي مسکن دریافت اعتبارات مقاومزمان قبل و بعد از 
کـارکرد تولیـدي   اختالف معناداري وجود دارد و میـزان  

دریافت در زمان پس از  6.240برابر با  tمساکن یا آماره 
  یافته است. کاهش وام

بررسی وضعیت کارکرد تولیدي مسکن و بـه تفکیـک   
ــارات   هــاي شــغلی گــروه ــت اعتب بعــد و قبــل از دریاف
با استفاده از آزمون کروسکال والیس سازي مسکن  مقاوم

و کشـاورز   دامـدار  هـاي شـغلی   دهد که گـروه  نشان می
 بـا  .اند داشته خود مساکن کارکرد در بیشترین تغییرات را

 پـایین  علت  روستائیان شده،  مانجا هاي مصاحبه به توجه
 حـوزه  به مربوط مشکالت و مسائل را خود درآمد بودن

 هـا  آن درآمـدي  منـابع  دارند اعتقاد و کرده عنوان اقتصاد
 تولیدي کارکرد حذف و درآمد سطح بودن پایین علت به

ــکن ــود و مسـ ــات نبـ ــتی امکانـ ــاد در الزم زیسـ  ایجـ
 انداز سپ توان و شغلی نوآوري توان شغلی، هاي فرصت

 از اسـتفاده  حتـی  و داشـته  قـرار  پـایینی  سطح در کردن
 تـأثیر  اسـت  نتوانسـته  هم مسکن سازي مقاوم اعتبارات

. باشــد داشــته اجتمــاعی و اقتصــادي ابعــاد بــر چنـدانی 
 در کـافی  سـرمایه  نبـود  دلیـل  به که معتقدند ها آن همچنین

 بهبــود بــراي کــافی تــوان متنــوع، درآمــدي منــابع ایجــاد
 از برخــی کــه اي گونــه بـه . ندارنــد خــود مــددرآ وضـعیت 

 روسـتایی  مسـکن  سـازي  مقـاوم  اعتبـارات  از کـه  مساکنی
 کـافی  درآمـد  نبود و مصالح گرانی دلیل به اند، کرده استفاده

 افـزایش  هـا  آن پیشنهادي راهکارهاي. اند مانده ساخته نیمه
 و الزامـــات در بـــازنگري و مســـکن اعتبـــارات ســـقف

 بـه  توجـه  و  مسـکن  سـازي  مقـاوم  طـرح  هـاي  محدودیت
 بنیـاد  توسط شده طراحی هاي پالن در تولید و کار فضاهاي

 درآمـد  وضـعیت  بهبـود  جهـت  همچنـین . باشد می مسکن
 یـا  خصوصـی  هـاي  گذاري سرمایه چون راهکارهایی خود،
 دسـتی و  صنایع از حمایت کوچک، صنایع بخش در دولتی

ــان مشــارکت امکــان ــاي در زن ــدي کاره  پیشــنهاد را تولی
 محـل  چـون  عناصـري  وجـود  آنـان  دیـدگاه  از. دهنـد  یم

ـ  انبـار  طیور، پرورش و دام نگهداري ـ ته لـمحـ  ه،ـعلوف  هی
 محـل  خـوراکی،  مـواد  برخـی  تبـدیل  و دامی هاي فراورده
 تولیـدي و  هـاي  فعالیـت  بـراي  ابـزارآالت  تعمیر یا ساخت

 در بهداشــتی و اجتمــاعی خـدمات  بــه خــانواده دسترسـی 
. باشـد  مـؤثر  معیشـت  وضـعیت  بهبـود  در تواند می مسکن

 اعتبـارات  ارائـه  اساسـی  مشـکل  شـوندگان،  مصـاحبه  اکثر
 ایـن  سـقف  بـودن  پـایین  را مسکن نوسازي و سازي مقاوم

و  رفـت   و اعتبـارات  پرداخـت  بـودن  اي مرحله و اعتبارات
  .دانند می آن دریافت براي شهر به درپی پی آمدهاي

  

 از صـله حا نتایج با متناسب و پژوهش این راستاي در
 اشـاره  آن بـه  روسـتائیان  کـه  مشـکالتی  همچنـین  و آن

  :گرددیم ارائه هایی یشنهادپ اند، نموده
 روسـتایی  خانوارهاي موردنیاز فضاهاي ابعاد به توجه -

  ؛ها پالن طراحی در
توجه به الگو و معمـاري بـومی در مسـاکن جدیـد از      -

 کارگیري مصالح ساختمانی بومی؛ طریق به
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بومی مساکن نواحی روسـتایی قبـل از   طراحی الگوي  -
 دادن اعتبارات مقاوم سازي؛

هـــاي طـــرح  یتمحـــدودبـــازنگري در الزامـــات و  -
 ي مسکن و توجه بیشتر به ابعاد کیفی مسکن.ساز مقاوم

  
  نوشت پی

1. Talkut parsunz 
2. Srinivasa Rao & Priyadarshini 
3. Manoj P K 
4. S.C.Vetrivel & S. Chandra Kumarmangalam 
5. Housing Development Finance Corporation 
6. Toshio Kondo, Aniceto Orbeta, Jr, Clarence Dingcong 
and Christine Infantado 
7. Scott, Mark 
 

 منابع فهرست
 روند بر )، تحلیلی1389؛ موسوي، سیروس. (سید علیبدري،  -

 مجموعـه (ایـران   در روستایی مسکن ها یژگیو برخی تغییرات
 اسـالم  جهـان  جغرافیـدانان  المللـی  ینب کنگره چهارمین مقاالت

ICIWG( 1-14، صص. 
 بخـش  )،1392مهـر. (  شهرستان اسالمی انقالب مسکن بنیاد -

مسکن  اعتباري تسهیالت کنندگان یافتدر آمار اطالعات، آمار و
 .وراوي بخش روستائیان

 زي مسکن.)، گزارش بهسا1386بنیاد مسکن انقالب اسالمی. ( -
 جغرافیــاي در غالــب هــاي ینــهزم ،)1374( فاطمــه. بهفــروز، -

 .تهران دانشگاه انتشارات انسانی،
ــون، - ــاي). 1374.(ب تول ــا ســکونتگاه« ســکونت جغرافی  يه

 دانشگاه انتشارات اول، چاپ مظاهري، محمد ترجمه ،»روستایی
 .تبریز تبریز، معلم تربیت

 )،1385( صالح. قویدل، ؛ینعالءالد ازوجی، ؛علی زاده،حسن -
 درآمـدي،  نـابرابري  و فقر کاهش در خرد اعتبارات آثار بررسی

 .45-69صص  ،21 شماره ششم، سال اسالمی، اقتصاد فصلنامه
 جغرافیـاي  بـر  یمـدخل  )،1382حسـن. (  سید ابري، حسینی -

 .اصفهان دانشگاه انتشارات ایران، روستایی
توسعه  یزير برنامه بر يا مقدمه )،1390. (محمدرضا رضوانی، -

 قومس. ایران، در روستایی
 خالـد  ناصـر، بیـات.   رسـتگار، ابـراهیم.   .محمدرضا رضوانی، -

 تقاضـاي  بـر  مـؤثر  عوامـل  تحلیل و شناخت )،1393( دارستان

 عوامـل  بـر  تأکید با روستایی مسکن اعتباري تسهیالت دریافت
 شهرسـتان  -وراوي بخش يها : سکونتگاهمورد فضایی -مکانی

 ،1393 ییزپـا  ،147شـماره   روسـتا،  محیط و مسکن مجله. مهر
  .3-16 صص

شناسی در دوران معاصر،  )، نظریه جامعه1374ریتزر، جرج. ( -
  محسن ثالثی، تهران، انتشارات علمی.

 روسـتایی  معماري شناخت بر درآمدي )،1386اکبر. ( زرگر، -
 تهران. بهشتی، شهید دانشگاه سوم، انتشارات ایران، چاپ

ــ - ــب انی،زنج ــت )،1371( .اهللا حبی ــعه، و جمعی ــز توس  مرک
 .ایران معماري و شهرسازي تحقیقات و مطالعات

 مـالزي،  در روسـتایی  مسـکن  )،1386(. محسـن  پور، سرتیپی -
 بنیــاد روسـتا،  محــیط و مسـکن  فصــلنامه برونئـی،  وانـدونزي  

 .24-33:صص ،118 شماره -مسکن
 روستایی مسکن تحلیلی بررسی ،)1388.(محسن پور، سرتیپی -

 .47-61 صص ،49 شماره نوزدهم، سال صفه، نشریه ایران، در
)، ناپایـداري سـکونتگاه و   1389سعیدي، عباس؛ امینی، فریبـا. ( 

تحول کارکردي مسکن روستایی، (مورد مطالعه: روسـتا خفـر،   
ــز پژوهشــی انجمــن  -بــادرود)، فصــلنامه علمــی -ناحیــه نطن

  .29-43 ، صص27جغرافیاي ایران، سال هشتم، شماره 
ــاس. ( - ــعیدي، عب ــاختاري)، 1391س ــویش س ــارکردي:  -پ ک

 و فضـا  اقتصاد فصلنامه، فضایی ریزي برنامهرویکردي بدیل در 
  .1-18 ، صص1 شماره اول، سال روستایی، توسعه

)، مبانی جغرافیـاي روسـتایی، چـاپ    1390سعیدي، عباس. ( -
 سیزدهم، تهران، انتشارات سمت.

 دگردیسی و شهرگی )،1390( ، منیژه.احمدي ؛سعیدي، عباس -
 روسـتاهاي : مـورد  روسـتایی  يهـا  خانـه  کـارکردي  -ساختاري

 جغرافیاي انجمن پژوهشی -علمی فصلنامه زنجان شهر پیرامون
. صـص  1390 زمستان ،31 شماره نهم، سال جدید، دوره. ایران

32-7  
 )،1392( رابـط، علیرضـا.   ؛یمصـطف  طالشی، ؛سعیدي، عباس -

 يهـا  خانـه  کـارکردي -سـاختاري  یو دگرگـون  مسکن نوسازي
 فصـلنامه   زنجـان  استان ایجرود شهرستان روستایی، روستاهاي

 یـازدهم،  سـال  جدیـد،  دوره ایران جغرافیاي انجمن المللی ینب
  .5-31. صص 1392 پاییز ،38 شماره

شناسی توسعه  یبآسي بر درآمد)، 1389شهبازي، اسماعیل. ( -
 شهد بهشتی.روستایی، انتشارات دانشگاه 
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 روند بررسی )،1391زري. ( اسکندر؛ قاسمیان، صیدایی، سید -
ــرات ــارکردي تغیی ــه  ک ــا خان ــتایی يه ــه روس ــوردي نمون : م
 مجلـه  مازنـدران  اسـتان  بهشهر، شهرستان محله، یگرج روستاي

 اول، شـماره  دوم، سـال  فضـایی،  یـزي ر برنامه تخصصی علمی
  .87-106. صص 1391 تابستان

 اثرات )،1391( اهللا. یول زاده، رستمعلی علی؛ ،اردهانی قاسمی -
 مسکن مجله روستایی، زندگی تغییرات در روستایی مسکن وام

  .67-83 صص ،139 شماره روستا، محیط و
 تاراسی، جواد؛ عباسی، مهدي؛ چراغی، بهروز؛ یگانه، محمدي -

 کیفیـت  بهبود بر مسکن بهسازي اعتبارات نقش ،)1389( زهرا.
 زنجـان،  شهرسـتان : موردي مطالعه روستایی حینوا در زندگی
, 32 دوره, 1392 بهار: روستا محیط و مسکن معجزات، دهستان
  .99-108صص ;141 شماره

 و برنامـه  سـازمان  مسـکن،  اجتماعی ابعاد ،)1363. (ع مخبر، -
  .تهران بودجه،

 اقتصـادي  ، جغرافیـاي )1386( .حسـن  سید لنگرودي، مطیعی -
 .مشهد جهاد دانشگاهی، اراتانتش ،)کشاورزي( ایران

 نقـش ). 1389( بخشی، زهـرا.  ؛حسن یدس لنگرودي، مطیعی -
 در روستایی جمعیت ماندگاري و توانمندي در مسکن اعتبارات
 صص -72 شماره. انسانی جغرافیاي يها پژوهش بیهق، دهستان

46-31.  
ــدبیر مشــاور مهندســان -  يهــا روش کــاربرد )،1383شــهر( ت
 جوامع درزا  درون توسعه هاي یتقابل اختشن در شناسی یاییپو

 برنامـه  دفتـر  محـور،  ناحیـه  توسعه سمینار روستایی، و شهري
 ایران. در متحد ملل توسعه

)، مسکن و نقش آن در توسعه روستایی 1376نبردي، اسد. ( -
ارشد، دانشگاه فردوسی  نامه کارشناسی شهرستان شاهن دژ، پایان

 مشهد.
ریزي مسکن روستایی  )، تحلیل برنامه1388پور، فوزیه. (نیک -

ــان آو نقـــش  ــعه روســـتاها، پایـ ــران و توسـ ــه  ن در عمـ نامـ
 ارشد، دانشگاه زنجان. کارشناسی

بـر اقتصـاد روسـتایی(با    اي )، مقدمـه 1389یاسوري، مجید. ( -
  تأکید بر بخش کشاورزي، انتشارات قدس رضوي.
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