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ارزیابی نقش اعتبارات مسکن در کاهش آسیب پذیري کالبدي 
خدابنده  -دهستان بزینه رود: هاي روستایی مطالعه مورديسکونتگاه

  )استان زنجان(
 

  
  ***احمد رومیانی ،**مهدي چراغی ،*جمشید عینالی      

  27/08/1391                                                                                                                                                  :ت مقالهتاریخ دریاف
  01/07/1392                                                                                                                                                  :تاریخ پذیرش مقاله

  چکیده
گیري ساختار فضـایی و هویـت    ها نقش اساسی در شکل عنوان یک نیاز اساسی و یکی از اجزاي اصلی بافت کالبدي سکونتگاهمسکن به

بـا توجـه بـه ناپایـدار بـودن عرصـه       . شـود  مندي از مسکن در استحکام آن خالصه مـی  ترین معیار رضایتمعماري روستایی دارد و مهم
سانحه طبیعی زلزله، مواردي از قبیل عدم رعایت ضوابط فنی، استفاده از مصالح ساختمانی سنتی و غیر مقاوم جغرافیایی کشور در رابطه با 

هدف این تحقیـق، بررسـی نقـش    . هاي روستایی در برابر زلزله شده است پذیري بیشتر سکونتگاه و فرسوده بودن مساکن، منجر به آسیب
به این منظور . پذیري آن در برابر زلزله با بهبود شرایط فیزیکی مساکن است ر کاهش آسیبشده در مناطق روستایی د ارائهاعتبارات مسکن 

براي تحلیل تفاوت دوره قبـل و  (هاي آماري ویلکاکسون  هاي مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه گردآوري شده و از آزمون داده
دهنده تفاوت  ها نشان نتایج حاصل از تحلیل داده. گرفته شد  ها بهره تحلیل داده اي و همبستگی براي تک نمونه Tدو،  ، فریدمن و کاي)بعد

پذیري مسـکن اسـت کـه     هاي کالبدي تأثیرگذار در کاهش آسیب لفهؤمعنادار در دوره قبل و بعد از استفاده از اعتبارات مسکن در م کامالً
تحلیـل  از طرفـی دیگـر،   . دهـد  ها نشـان مـی   فع دوره بعد و بهبود شاخصرا به ن دو نیز این تفاوت اي فریدمن و ضریب کاي میانگین رتبه

مبـین  پذیري در دوره بعد از اسـتفاده از اعتبـارات مسـکن     هاي کالبدي تأثیرگذار در کاهش آسیب لفهؤمحاسبه ممیانگین عددي حاصل از 
  .   میانگین در کلیه محورهاي مورد نظر تحقیق از میزان متوسط است بودنباال
 

  .سازي، سانحه زلزله، شهرستان خدابنده پذیري کالبدي، اعتبارات مسکن روستایی، مقاوم آسیب :ان کلیديواژگ
  

  
  
  

   einalia@gmail.com .عضو هیئت علمی گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان *

  .روستایی، دانشگاه تهرانریزي دانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه **
  .ریزي روستایی، دانشگاه زنجاندانشجوي کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ***
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مقدمه       
ویــژه در مبحــث یــازدهم الملــل بــه در قــوانین بــین

ــین پیمــان ــه ب ــی حقــوق اقتصــادي، اجتمــاعی و   نام الملل
عنـوان یکـی از   حق داشتن مسـکن مناسـب بـه    1فرهنگی
بـراي زنـدگی    ترین نیازها براي هر فرد و خـانواده  اساسی

و  (Frimpong, 2011:1)شود  با عزت انسانی شناخته می
 کیفیـت زنـدگی   بـا بهبـود   یک شـاخص کلیـدي  عنوان به

 ,Young, 2007:4; Maliene)باشـد   مـرتبط مـی   ساکنین

در حالی کـه در کشـورهاي پیشـرفته، مسـکن     . (2008:5
هاي توسـعه مسـکن    بعدي از رفاه اجتماعی بوده و برنامه

در کشور مـا، مسـکن یـک    . یفی متمرکز هستندبهبود ک بر
نیاز اولیه محسوب شده و تأمین آن هم ردیـف بـا تـأمین    

صـیدایی و همکـاران،   (شمار آمده اسـت  غذا و پوشاك به
یکـم و چهـل و    و که در اصول دوم، سـی طوريبه). 1388

سوم قانون اساسـی کشـور، دولـت را موظـف بـه تـأمین       
هـاي   ویژه گـروه عه بهمسکن مناسب براي همه اقشار جام

مرکز پژوهشهاي مجلـس،  (ضعیف و روستایی کرده است 
1385 :1 .(  

عنوان کـوچکترین شـکل تجسـم کالبـدي     مسکن به
ــکونتگاه ــتخوان س ــا و اس ــی در   ه ــش اساس ــدي آن، نق بن

معمـاري   کالبـدي و هویـت   -گیري ساختار فضایی شکل
؛ سـعیدي و امینـی،   16: 1388پور،  سرتیپی(روستایی دارد 

هـاي   و در گذر زمان و همگـام بـا دگرگـونی   ) 32: 1389
اقتصادي و گسـترش امکانـات و دانـش فنـی      -اجتماعی

: 1388سـعیدي،  (دهـد   جوامع اشکال متنوعی را نشان می
پذیري  بررسی ادبیات موجود در زمینه دالیل آسیب). 104

شناســی  مســکن روســتایی، عــالوه بــر ناپایــداري زمــین 
بـه مـواردي از قبیـل اسـتفاده از     ها،  استقرارگاه سکونتگاه

مصالح غیر استاندارد و کم دوام، بی تـوجهی بـه ضـوابط    
ها، عدم نظارت مـؤثر، نارسـایی    فنی، فرسودگی ساختمان

عالوه بـر ایـن،    .کنند اشاره می... اقتصادي و  -زیرساختی

با توجه به استقرار بخـش اعظمـی از عرصـه جغرافیـایی     
ه و ناپایدار بودن آن در کشور بر روي کمربند جهانی زلزل

هاي روسـتایی    برابر مخاطرات ژئوفیزیک، بیشتر سکونتگاه
ویژه در منطقه مورد مطالعـه، تحقیـق حاضـر در    کشور، به

  :پی پاسخ به سؤال زیر است
سـازي مســکن   آیـا اســتفاده از اعتبـارات مقــاوم   -

عنـوان  پذیري آن به روستایی توانسته است از میزان آسیب
 کالبد روستا بکاهد؟یکی از اجزاي 

   
 چارچوب نظري 

بنـدي   مبانی تئوریکی این مطالعه  به دو بخش دسته
در بخـش اول بـه بررسـی تئـوریکی مسـکن و      : شـود  می

پـذیري   شود و در بخش دوم آسیب مفاهیم آن پرداخته می
  .گیرد مسکن روستایی در برابر زلزله مورد بررسی قرار می

 روستاییمنابع مالی خرد و اعتبارات مسکن 
هاي اعتباري خرد در بنگالدش  بعد از موفقیت طرح

طور جـدي  هاي تأمین مالی خرد به ، جنبش1980در دهه 
در بیشــتر کشــورهاي در حــال توســعه بــا  1990از دهــه 

هـاي دولتـی، نهادهـاي عمـومی و بخـش       همکاري بانک
خصوصی براي رفع نیازهاي مالی روستائیان فعالیت خود 

عنـوان  منابع مالی خرد بـه . (Remy, 2008)را آغاز کردند 
هاي مالی نرمال بـراي گسـترش خـدمات     بخشی از کمک

مــالی در بــین روســتائیان دربرگیرنــده خــدماتی از قبیــل 
انداز، اعتبارات و بیمه است که اعتبارات بر دو گـروه   پس

 ;Kar, 2008:18; IFAD, 2009:11)قبلـی تقـدم دارد   

Christen et al., 2004:23)  ینـد بـرخالف   ااین فرکه در
اي اعضـا و در سـطح    هاي تجاري ضـمانت زنجیـره   بانک

باالتر اسناد اراضی کشاورزي خود فرد به جـاي ضـمانت   
  .  (IFAD, 2009:11)شود  رسمی پذیرفته می

  

از دیدگاه توسعه تأمین منابع اعتباري ابـزاري بـراي   
کـه امـروزه از آن   طـوري توسعه پایدار روستایی است، بـه 
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هاي کم درآمد  ان هسته مرکزي تأمین مالی گروهتحت عنو
ویژه تغییر در معیشـت و فضـاي   هبراي اهداف گوناگون ب

 Grameen(شود  اجتماعی آنان یاد می -فعالیت اقتصادي

Bank, 2008; UN, 2010( .    از ایـن رو تـأمین اعتبـارات
تواند از طریق افـزایش نـرخ اشـتغال،     مسکن روستایی می

هاي جدید، بهبـود اسـتانداردهاي    صتوري، ایجاد فر بهره
زندگی از قبیل خدمات بهداشتی، آموزشی، تغذیه و سایر 

هـاي محلـی بیانجامـد     اثرات اجتماعی به تقویت ظرفیـت 
(Ali and Alam, 2010:5) .    بنـابراین، تـأمین اعتبـارات

سازي مسکن روستایی، در کشـورهاي   منظور مقاومالزم به
د دربرگیرنده بخشـی  در حال توسعه در شکل معمول خو

از اعتبارات روستایی است که عمـدتا از طریـق نهادهـاي    
هـاي اعتبـاري    هـا، اتحادیـه   مالی و اعتباري از قبیل بانـک 

 "1ن "شــود  پرداخــت مــی ... هــا و  محلــی، تعــاونی 
(Douglas, 2003; Khan et al, 2009:2; Grameen 

bank, 2011)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عنـوان یـک عامـل    دسترسی به منابع مالی مسکن به
سازي  یند توسعه ساخت و سازها و مقاوماتسهیلگر در فر

کارگیري دانش و ضوابط فنی، مصـالح مقـاوم،   هب از طریق
کــار تخصصــی در مقــاطع کلیــدي فراینــد دسترســی بــه 

 Fletschner)، مالکیت و خرید زمین مطرح است ساخت

and Kenney, 2011:9)   که گروه هدف اعتبارات مسـکن
  .ارائه شده است "2ن "در  روستایی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي روسـتایی بـا    هاي خرد براي خانواده تدارك وام
هـاي   طیف متنوع درآمدي براي دامنه وسـیعی از فعالیـت  

مین مسکن مناسب از قبیل تعمیرات، نوسازي أساخت و ت
و بهبود ساختار فیزیکی موجـود، خریـد زمـین، سـاخت     

جدید و حتی بهبود تسـهیالت زیرسـاختی از قبیـل    بناي 
. (Kumar and Newport, 2007:2)اسـت  ... فاضالب و 

ینـدي کـه تحـت عنـوان     ااز طریق فر این اعتبارات عمدتاً
  شـود کـه    پرداخـت مـی  » ساخت و ساز مرحله به مرحله«

طور ضمنی بیانگر پذیرش نظارت مسئولین و مهندسان به
. (Ferguson, 2003)شـد  با محلـی از سـوي مـالکین مـی    

تفاوتهاي اعتبارات مالی خرد و اعتبـارات بخـش مسـکن    
  .است "1ج "آمده در 

منابع اعتباري بـراي توسـعه    تأمینساختارهاي مالی 
 -روستایی در ابعـاد مختلـف بـه سـه گـروه عمـده الـف       

ــا و تعــاونی بانــک(مؤسســات رســمی  ــار و  ه هــاي اعتب
هاي دولتی  انسازم(موسسات نیمه رسمی  -، ب)انداز پس

منـابع   -و ج) هاي خـدمات مـالی   و غیر دولتی و اتحادیه
بنـدي   دسـته ) خـواران  خـران و نـزول   سـلف (غیر رسـمی  

در  .(ADB, 2000:2; khan, 2008:53-54)شــود  مــی
از سـال  سـازي مسـکن روسـتایی     مقـاوم  اعتبـارات ایران، 

یگاه اعتبارات مسکن روستایی در سیستم منابع مالی جا. 1ن 
 (CGAP, 2003) اقتباس از. روستایی

. هدف  منابع مالی خرد مسکن با توجه به گروه. 2ن 
  (Fletschner and Kenney, 2011:12) اقتباس از
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طـرح بهسـازي    در ادامـه  در برنامه چهـارم توسـعه   1384
وسـیله بنیـاد مسـکن    به 1374که از سال مسکن روستایی 

بهداشـتی،   منظور ارتقاي سـطح ایمنـی،  انقالب اسالمی به
طور گسـترده و  بهه بود ان آغاز شدئیرفاه و آسایش روستا

و  تـأمین هـاي تجـاري    و توسـط بانـک   با حمایت دولت
 ،1386 بنیاد مسـکن انقـالب اسـالمی،   (د وش یم پرداخت

25  .(   

  
  
  

مسکن روستایی و آسـیب پـذیري آن در برابـر     
 زلزله 

س اســکان بشــر در اســتانبول، در در دومــین اجــال
تعریف مسکن مناسب به مـواردي از قبیـل دسترسـی بـه     

مالکیـت،   تـأمین فضا و آسـایش مناسـب، امنیـت کـافی،     

ــه و  اي، سیســتم پایــداري و دوام ســازه روشــنایی، تهوی
کید شده اسـت  أهاي اولیه ت گرمایش مناسب و زیرساخت

(UNCHS, 1996:1-2) .ان عنومسکن مناسب روستایی به
امنیت سـاکنین در برابـر سـوانح     تأمینعنصر حیاتی براي 

ها است و کیفیت ساز توسعه و پیشرفت آن طبیعی و زمینه
آن با توسعه ملموس و نیازهـاي سـاکنین مـرتبط بـوده و     

هـاي شـغلی و    فرصـت  تأمینگذاري در آن ضمن  سرمایه
کنـد   خدمات پایه، از رشد اقتصاد روستایی پشـتیبانی مـی  

بــه عبــارت دیگــر مســکن ). 1388همکــاران، تــوکلی و (
هـاي زیسـتی، معیشـتی و در     گـاه شـیوه   روستایی، تجلـی 

ــدهاي     ــی و رون ــؤثر محیط ــل م ــا و عوام ــت نیروه نهای
هـا  بخشـی بـه آن   اقتصادي تأثیرگذار در شـکل  -اجتماعی

ترین عوامل تشکیل و از مهم) 511: 1374سعیدي، (است 
رود  مار مـی شـ هـاي روسـتایی بـه    دهنده بافت سـکونتگاه 

ــی،  ( ــعیدي و امین ــم )32: 1389س ــه مه ــار  ، ک ــرین معی ت
یابــد  رضــایتمندي از آن در اســتحکام بنــا نمــود مــی    

این در حالی اسـت کـه در   ). 17-16: 1388پور،  سرتیپی(
بیشتر کشورهاي در حال توسعه مباحث توسعه کالبدي و 

ریـزان   توجهی برنامه سازي مسکن روستایی مورد بی مقاوم
تـه اسـت کـه منجـر توجـه ناکـافی بـه کـدهاي         قرار گرف

ســاختمانی رســمی در منــاطق مســتعد بــه زلزلــه توســط 
سازندگان مسکن روستایی به دالیـل اقتصـادي و مـالی و    

و  (Lewis, 2003:34)نظارت کمتر نهادهاي محلی شـده  
هـاي ضـروري، از سـطح     زیرسـاخت دلیل نارسـایی  نیز به
 ,Young)وردارنـد  پذیري باالیی در برابر زلزله برخ آسیب

2007:4).  
  

عنـوان پیامـد   بـه  "سوانح طبیعی"در بیشتر مطالعات 
ــاطرات و سیســتم   ــده مخ ــب پیچی ــاي  حاصــل از ترکی ه

پذیر تعریف شـده   آسیب... اجتماعی، اقتصادي، کالبدي و 
کـه   ،(Wisner et al., 2004:9; DFID, 2006:8)اسـت  

بعـاد  هـا در ا  هاي ظرفیتـی سـکونتگاه   دهنده نارسایی نشان

ي خردگذار اعتبارات سرمایه  اعتبارات مسکن روستایی 
ــأثیر  گیران بر روي درآمد وام تأثیر ــد و  تـ ــر روي درآمـ بـ

  گیران هایی پایه وام دارایی
هایی با میزان کم و  وام تأمینو  ارائه

  کوتاه مدت
بلندمــدت و  هــاي نســبتاً وام

  میزان بیشتر
امکان زیاد تعویض در زمینه کاربرد 

  اعتبارات
نه احتمال کم تعویض در زمی

ــه  ــاربرد وام در زمین ــاي  ک ه
  دیگر 

ظرفیت بازپرداخت براساس استفاده 
  وام براي ایجاد درآمد آتی

ظرفیت بازپرداخت براسـاس  
  گیران است درآمد فعلی وام

ــت الزم در    ها ریسک باال در بازپرداخت وام ــودن امنیـ دارابـ
دلیل اخذ هها ب بازپرداخت وام

و  سند قانونی یا شبه قـانونی 
ــمان ــز ضـ ــرهنیـ اي  ت زنجیـ

  اعتبارگیران
امکان پرداخت گروهی، اخذ وثیقـه  

  ها مناسب براي بازپرداخت وام
 فـردي یـا گروهـی   پرداخت 

ــناد    وام ــت اس ــا، درخواس ه
مسکن یا زمین به اندازه وام 

آن بـه   از بـاالتر  و گاهی هم
  عنوان وثیقه

هاي اعتبارات مالی خرد و اعتبارات  تفاوت. 1ج 
  (Tripathi and Ramji, 2009:55) اقتباس از. مسکن
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، نهــادي )گزینــی و مشـارکت  اعتمــاد، جـدایی (اجتمـاعی  
کالبــدي و (، فیزیکــی )رســانی، قــوانین نظــارت، اطــالع(

منـابع درامـدي،   (و اقتصادي ) ریزي کاربري اراضی برنامه
 ,Lindell & Prater)اســـت ...) هـــا و زیرســـاخت

تواند به ایجاد شرایط ناامن منجر شود  که می (2003:176
نح از طریق حذف این شرایط نـاامن  و کاهش ریسک سوا

 ,Pathirage et al)بـه حـداقل ممکـن خواهــد رسـید     

به عبارت دیگر عواملی که باعث وخامت بحـران  . (2008
شوند خود سوانح نیستند، بلکـه در درجـه اول زمینـه     می

هـایی از آن اسـت کـه تحـت      بحران در جامعه یـا بخـش  
  ).14: 1385بیرودیان، (شود  پذیري یاد می عنوان آسیب

ــه در     ــدهاي زلزل ــا پیام ــه ب ــدي در رابط ــث کلی بح
هاي روستایی ناامن بودن سـاختارهاي کالبـدي    سکونتگاه

بـه طـوري کـه    . (Lindell & Prater, 2003:177)اسـت  
درصد از کل مرگ و میرهاي ناشی از سـانحه   95بیش از 

 ,Alexander)باشـد   زلزله در نتیجه تخریب مسـاکن مـی  

تفاوت در تلفات ناشـی از زلزلـه   "ین بنابرا. (1985:56-7
هـاي سـاخت    در بین جوامع به خـاطر تفـاوت در سـبک   

ها است و بیشتر کسانی کـه بـه    مسکن و تراکم سکونتگاه
میرنـد در اثـر ویرانـی سـاختارهاي      می  خاطر وقوع زلزله

 ,.Seaman et al) "ویژه مساکن سنتی اسـت هساز ب انسان

اثـرات ناشـی از    به عبارت دیگر، شـدت . (11–1984:10
ریـزي نشـده    هاي برنامـه  طور مستقیم با سکونتگاهزلزله به

عنوان مثال دلیل عمـده  به. (ISDR, 2010:3)ارتباط دارد 
خانمانی یک میلیون نفـر   هزار نفر و بی 200مرگ بیش از 

هــائیتی، بــروز زلزلـه در یــک محــیط بــا   2010در زلزلـه  
 Malalgoda et)کیفیت پائین سـاختارهاي فیزیکـی بـود    

al., 2010:2)     2010که با تلفات انسـانی ناشـی از زلزلـه 
با وجود شدت بیشتر نسبت به آن ) نفر کشته 214(شیلی 

ــه دلیــل اتخــاذ    ــن تفــاوت ب ــل قیــاس نیســت کــه ای قاب
باشد  سازي مسکن می ویژه مقاومهاي پیشگیري به سیاست

(Witte & Llana, 2010).   

حـال توسـعه،    براساس شواهد، بیشتر کشورهاي در
هـاي روسـتایی داراي سـاختارهاي     ویـژه در سـکونتگاه  به

در برابـر   فیزیکی با خطر خیلـی بـاال هسـتند کـه عمـدتاً     
 ,Blaikie et al)پـذیر هسـتند   اي آسـیب  نیروهـاي لـرزه  

ــوان در عــدم  کــه دالیــل عمــده آن را مــی  (2005:168 ت
کیفیــت نامناســب مســکن، (رعایــت ضــوابط ســاختمانی 

ن و عـدم تعـادل وزن سـقف، اسـتحکام     سنگین بودن وز
 ;Mahendran and Hussain, 2010 :77)...) دیـوار و  

IEG, 2006:4)    فشار اقتصادي مـالکین بـراي کاسـتن از ،
ژه اسـتفاده   ویبـه (ها و نیز ضعف مصالح ساختمانی  هزینه

ریـزي ضـعیف، عـدم     کمتر از مالت در بند دیوارهـا، پـی  
عیف سقف و دیـوار  ها، اتصال ض اتصال صحیح بین ستون

ــرد ...) و  ــتجو ک ــار   (Barahkat, 1993)جس ــه در کن ک
مواردي از قبیل عـدم رعایـت اصـول مکانیـابی صـحیح،      
ایجاد و توسـعه سـکونتگاهها در نزدیکـی گسـل، فقـدان      
سیستم هشدار، ضعف سیستم مـدیریتی، آگـاهی عمـومی    

در مواقع بروز سـانحه زلزلـه بـه بـروز تلفـات      ... پائین و 
ــد   جــانی و خ ــد ش ــالی گســترده منجــر خواه ســارت م

(UNISDR, 2008:1)  .  
  

هاي گذشته در منـاطق مختلـف کشـور     تجربه زلزله
ــانگر آســیب ــتایی اســت   بی ــاالي مســاکن روس ــذیري ب پ

میلیـون   5/4به طوري که از مجمـوع  ) 1384پور،  سرتیپی(
درصـد داراي   55واحد مسکونی روستایی کشور بـیش از  

درصد از کل  2/61دوام هستند و دوام و نیمه با ساختار بی
مرکـز آمـار   (اند  مساکن روستایی کشور فاقد اسکلت بوده

هـاي   این در حالی است که از جمله چالش). 1385ایران، 
تـوان بـه قـدمت بـاال، ضـعف       مسکن روستایی ایران مـی 

 -ضوابط فنی، ضعف اجرایی توجهی به ساخت و ساز، بی
اشـاره کـرد   ... و  گیري از مصالح نامرغوب نظارتی و بهره

کـه از دیـدگاه آمـاري    طـوري بـه ). 164: 1383رضوانی، (
هاي بم، منجیل، طبس  بیشترین علت مرگ و میر در زلزله
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مقاوم نبودن مسکن روستایی بوده است ... زهرا و  و بوئین
  ).1390قدیري معصوم و اکبرپور سراسکانرود، (

  بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق
سـازي مسـکن    منابع متعددي در خصوص اعتبارات مقاوم   

پــذیري روســتایی  روســتایی و نقــش آن در کــاهش آســیب
وجود دارد ولی کمتر بـه نحـوه پرداخـت آن پرداختـه شـده      

  .شود اره میها اشبه تعدادي از آن "2ج "در . است
  روش تحقیق

پژوهش حاضر از لحاظ روش تحقیـق، توصـیفی و   
  تحلیلی مبتنی بر مطالعات میدانی و تکمیل پرسشنامه و به 

  
  
  
  

  

بـه  . کـاربردي اسـت   لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات
منظور تبیین نقش اعتبارات مسکن روسـتایی  که بهطوري 

پــذیري  ســازي و اثــرات آن در کــاهش آســیب در مقــاوم
هـاي روسـتایی منطقـه مـورد      مساکن در سطح سکونتگاه

به تعـاریف و مفـاهیم منـدرج در مبـانی      مطالعه با عنایت
ــدوین پرسشــنامه براســاس    ــه و ت ــه تهی ــدام ب نظــري، اق

به منظـور  . مطابق با طیف لیکرت گردید "3ج "هاي  گویه
 تحلیلها، از روشهاي آماري مبتنی بر  تجزیه و تحلیل داده

 T، دو آزمون همگونی کايو نیز ) لکاکسونوی(قبل و بعد 
  .اي و همبستگی استفاده شده است تک نمونه

  
  
  
  

ات مسکننحوه پرداخت اعتبار  محقق هدف 
ارائه بخش بزرگی از اعتبارات در قالب اعتبارات 

هاي تجاري با توجه به الگوي  دولتی از طریق بانک
  ."ساخت و ساز مرحله به مرحله"

اي با نظارت بر روي انتخاب  پذیري سازه کاهش آسیب -
 مصالح

توانمندسازي مردم محلی و جلب مشارکت حداکثري  -
  هاآن

Escobar et al., 2004; 
Krishnan et al., 2007; 
Tripathi and Ramji, 
2009:55 

تأمین اعتبارات مسکن از منابع بانکی براي نوسازي 
هاي تجاري و  با سود متعادل با مساعدت بانک

هاي ارتباطات محلی هاي دولتی از طریق کانال هیات  

 پایداري جمعیت و اشتغال روستایی -

 توانمندسازي نهادهاي نظارتی محلی -

  الزام وام گیران به پذیرش نظارت بر ساخت و سازها -

Young, 2007; Krishnan et 
al., 2007b 

یند بازسازي مسکن در مناطق اارائه اعتبارات در فر
  اصل استراتژي 5سانحه دیده از زلزله با اتخاذ 

نهادي، مالی، مشارکت محلی، بازسازي و مدیریت 
 ریسک 

 مقاوم سازي گذاري ارائه اعتبارات براي سیاست -

 الزام به پذیرش نظارت مهندسان محلی  -

  تر ساز جوامع قوي مساکن امن زمینه -

Jha et al., 2010:x-1 

هاي کوچک با شیوه مرحله به مرحله و  پرداخت وام
با توجه به پیشرفت ساخت بنا در قالب 

گذاري با رعایت حداقل استاندارد ساخت و  سرمایه
یساز و الزام به پذیرش ضوابط فن  

بهبود شرایط زیست از طریق رعایت اصول مقابله با   -
 سوانح طبیعی

 گذاري مفید خانوادگی  سرمایه  -

  تأمین نیاز اولیه براي ارتقاي امنیت فردي و خانوادگی  -

Kumar and Newport, 
2007:2 

اي و الزام به پذیرش نظارت  پرداخت چند مرحله
 مهندسان محلی

 سازي مسکن ومگذاري فیزیکی و مقا بهبود سرمایه -

  بهبود استانداردهاي زندگی و کاهش مهاجرت  -
McIntosh et al., 2008:19 

.برخی از مطالعات موجود در زمینه اعتبارات مسکن روستایی. 2ج   
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نقطـه روسـتایی    11جامعه آماري تحقیق شامل کلیه 
اســتان (رود از توابــع شهرســتان خدابنــده  دهســتان بزینــه

خانوار ساکن در روستاهاي  2800از تعداد . است) زنجان
تبــارات مســکن در دوره مــورد از اع 400مــورد مطالعــه، 

اند که با استفاده از فرمـول   استفاده کرده 1385 -91زمانی 
عنـوان نمونـه   خـانوار بـه   110اصالح شده کوکران تعداد 

براي تکمیل پرسشـنامه بـا توجـه بـه     . انتخاب شده است
شده از سوي مسئولین روستایی با در نظـر   ارائهاطالعات 

، سـال اسـتفاده، و   گرفتن معیارهایی از قبیل درآمد، شـغل 
اي  طبقـه  -نظایر آن در دوره زمانی فوق از روش تصادفی

  .استفاده شده است

  
  

  
  

  تحقیق هاي یافته
منظور تبیین نقش اعتبـارات مسـکن روسـتایی در    به
هــاي ناشــی از وقــوع  ســازي آن و کــاهش آســیب مقــاوم
هاي توصـیفی پاسـخگویان    هاي آتی در ابتدا ویژگی زلزله

  .شده است ارائه "4ج "نمونه در 
پاسخ به سؤال تحقیق در خصوص نقـش   ارائهبراي 

ن در اعتبــارات مســکن در منــاطق روســتایی و اهمیــت آ
هاي رویارویی با سـانحه زلزلـه از    ایجاد و تقویت ظرفیت

عنــوان ســازي مســکن بــه طریــق بهبــود کیفیــت و مقــاوم
ترین عنصر تشـکیل دهنـده بافـت کالبـدي روسـتا،       اصلی

محـور میـزان رعایـت     5متغیرهاي مورد پرسش در قالب 

ها گویه شاخص  

رعایت اصول و ضوابط 
 فنی

بندي و  ریزي ساختمان، استفاده از شناژ و کیفیت آن، بندکشی ضربدري بین ستونها، اسکلت کنی و پی پی
ریزي مناسب و اتصال آن به  ستفاده از بتن استاندارد، سقفجوشکاري اتصاالت، رعایت اصول دیوار چینی، ا

شده توسط مهندسان  ارائهدیوارها، سبک بودن وزن سقف، توجه به استقامت خاك بستر مسکن، رعایت نقشه 
  بنیاد مسکن

سقف با استفاده  سازي میزان دسترسی و استفاده از مصالح بادوام، میزان استفاده از مصالح موجود در محل، سبک انتخاب مصالح
.از مصالح مقاوم، نحوه استفاده ترکیبی مصالح محلی و صنعتی، نوع و کیفیت نماي مسکن  

 استحکام بنا
رضایتمندي از استحکام بنا، رضایت از الگوي طراحی مسکن، مالکیت و خرید زمین با کاربري مسکونی در محل 

سازي  هاي جدید در مقاوم اي باز، استفاده از یافتهدر برابر زلزله، دسترسی به فضاه ارتقاي سطح ایمنیامن، 
.مسکن  

 مدیریت و نظارت

ید أیگزینی مسکن، همکاري با مهندسان و معماران مورد ت ها در مکانمشورت با مهندسان و نماینگی محلی آن
ه توجه ب، رعایت اصول مرتبط با معابر در ساخت مسکن، پذیرش نقش نظارتی نهادهاي محلی، بنیاد مسکن

مندي از  ، بهرهید مهندسانأیاستفاده از معماران با تجربه و مورد ت جهات و موانع توسعه مطرح در طرح هادي،
 ارائهآن، رعایت اصول معابر  تأمینهاي ساخت مسکن و  هزینهنظارت مرحله به مرحله مهندسان بنیاد مسکن، 

. شده در طرح هادي  

 آسایش در مسکن
د استانداردهاي زندگی، بیمه مسکن، رعایت اصول بهداشتی، سیستم روشنایی و احساس امنیت در مسکن، بهبو

اقتصادي خانوار،   تهویه و گرمایش، همخوانی مسکن با نیازهاي ضروري ساکنین، همخوانی مسکن با فعالیت
ها و امکانات، وجود حیات خلوت و امکانات ضروري داخل مسکن  رضایت از وجود زیرساخت  

 .لهپذیري مسکن روستایی در برابر زلز هاي سنجش عوامل مؤثر در آسیب گویه. 3ج 
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اصول و ضوابط فنی در ساخت مسکن، میـزان توجـه بـه    
یت مناسب، میزان رضایت از مسکن انتخاب مصالح با کیف

به لحاظ استحکام بنـا، میـزان پـذیرش نقـش مـدیریتی و      
نظارتی در ساخت مسکن، میزان آسایش و امنیت ساکنین 

  .بندي شده است در برابر زلزله دسته

  
  

بــراي ســنجش میــزان تفــاوت موجــود در دو دوره 
زمانی قبل و بعد از استفاده از اعتبارات مسکن روسـتایی  

هاي  لفهؤبیانگر م در محورهاي مورد نظر تحقیق که عمدتاً
   نـاکـپذیري مس بـیاهش آسـذار در کـأثیرگـدي تـالبـک

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــتایی ــون    روس ــتند، از آزم ــه هس ــانحه زلزل ــر س  در براب
 نتیجـه ایـن   .ناپارامتري ویلکاکسون اسـتفاده شـده اسـت   

دهد که پرداخت اعتبارات مسـکن   تحلیل آماري نشان می
سازي منجر بـه ایجـاد تغییـرات     هاي مقاوم هزینه تأمینو 

قابل توجهی در کلیه محورها شده است و این تغییرات از 
  . "5ج "باشد  معنادار می گان کامالًدیدگاه استفاده کننند

 کـه  دهـد  نشان مـی  "6ج "هاي  از طرفی دیگر یافته
هـاي کالبـدي    لفـه ؤمبراساس آزمون فریدمن بین میانگین 

پذیري مسکن روسـتایی در دو   تأثیرگذار در کاهش آسیب
سازي مسکن  دوره قبل و بعد از استفاده از اعتبارات مقاوم

وجود  01/0آلفا داري در سطح معنا روستایی تفاوت کامالً
هـاي   لفـه ؤاي م کـه بررسـی میـانگین رتبـه    طـوري به. دارد

لفـه میـزان   ؤبیـانگر ایـن اسـت کـه دو م     پنجگانه تحقیـق 
آسایش و امنیت در مسکن در برابر زلزله و میزان رعایـت  
اصول و ضوابط فنی در سـاخت مسـکن در دوره قبـل از    

رتیب بیشترین و استفاده از اعتبارات مسکن روستایی به ت
  . اند کمترین مقدار را به خود اختصاص داده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 درصد تعداد  بیشترین تعداد مشخصات پاسخگو
50تا  41 سن  45 41%  

%5/35 38 ابتدایی تحصیالت  

%7/92 102 مرد جنسیت  

%8/81 90 کشاورزي شغل اصلی  
میزان اعتبار 

)میلیون تومان(  

7 48 6/43  

سطح 
 معناداري

لفهؤم میانگین انحراف معیار Zآماره   

000/0  112/9-  
32635/0  9427/1  قبل 

 میزان رعایت اصول و ضوابط فنی
25365/0  3545/4  بعد 

000/0  126/9-  
36639/0  2030/2  قبل 

 میزان استفاده از مصالح مقاوم
31185/0  2000/4  بعد 

000/0  106/9-  
26929/0  1561/2  قبل 

 مقاومت و استحکام بنا
30124/0  2484/4  بعد 

000/0  120/9-  
31899/0  0939/2  قبل 

 مدیریت و نظارت بر ساخت و ساز
27512/0  1202/4  بعد 

000/0  118/9-  
32635/0  3798/2  قبل 

 آسایش و امنیت ساکنین در برابر زلزله
25365/0  9747/3  بعد 

.مشخصات توصیفی جامعه تحقیق. 4ج   

.هاي کالبدي آزمون معناداري تفاوت دوره قبل و بعد از استفاده از اعتبارات مسکن در مؤلفه. 5ج   
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این در حالی اسـت کـه در دوره بعـد از اسـتفاده از     
اصول و ضـوابط   هاي میزان رعایت اعتبارات مسکن مؤلفه

فنی در ساخت مسکن و انتخاب مصالح بادوام به ترتیـب  
یت از آسـایش و رضـا  اي و  داراي بیشترین میانگین رتبـه 

در برابر سانحه زلزله بـا توجـه بـه افـزایش      امنیت مسکن
پـذیري کلـی منطقـه     آگاهی سـاکنین از وضـعیت آسـیب   

کمترین مقدار را از دیدگاه سرپرستان خانوارهـاي نمونـه   
از طرفی دیگر بررسی میزان تغییرات ایجاد شده . اند داشته

 دهنـده در دوره زمانی بعد از اسـتفاده از اعتبـارات نشـان   
توانـد   اي از حد متوسط است که می باالبودن میانگین رتبه

سـازي مسـکن در    اعتبارات مقـاوم  ارائهبیانگر مؤثر بودن 
هاي کالبدي و بـه تبـع آن کاسـتن از سـطح      بهبود ویژگی

تفـاوت در میـزان ضـریب    . پـذیري مسـکن اسـت    آسیب
هـاي کـم در    دو در دو دوره زمانی مذکور نیز تفـاوت  کاي

هـا را   اي در دوره بعـد و بهبـود شـاخص    هـانگین رتبـ ـمی
  .دهد نشان می
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هـا   لفـه ؤمحاسـبه م تحلیل میانگین عددي حاصل از 
پذیري مسکن روستایی  کالبدي تأثیرگذار در کاهش آسیب

اي در بین سرپرستان خانوار  هاي پرسشنامه حاصله از داده
ده از اعتبـارات  در روستاهاي نمونه در دوره بعد از اسـتفا 

 بودنبـاال اي مبـین   تـک نمونـه   tبراسـاس آزمـون   مسکن 
مقادیر در کلیه محورهاي مورد نظر تحقیق است که نشان 

عنوان یکـی از  پذیري کم مساکن روستایی به دهنده آسیب
ــر  اصــلی  تــرین اجــزاي ســازنده کالبــد روســتایی در براب
روسـتاهاي  زلزلـه در سـطح    سـانحه  از ناشـی هاي  آسیب

نشـان   "7ج " ي کـه طور همان. است مطالعه ه موردمنطق
 1 بین کهها  لفهؤمیانگین مدهد با احتساب دامنه طیفی  می
ایـن میـزان    اسـت، براساس طیف لیکرت در نوسـان   5تا 

بـه غیـر از میـزان آسـایش و امنیـت       ها لفهؤمبراي تمامی 
ــاالتر   ــه ب ــر زلزل ــوبســاکنین در براب ) 4( از شــرایط مطل

که بیانگر اثربخشی اعتبارات مسکن در  ارزیابی شده است
  .باشد سازي مسکن می مقاوم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

ي کالبدي مؤثر در کاهش ها لفهؤم
پذیري مسکن روستایی آسیب  

 تعداد

 بعد از استفاده قبل از استفاده

میانگین 
 عددي

میانگین 
اي  رتبه

 فریدمن

میانگین 
 عددي

میانگین 
اي  رتبه

 فریدمن
نیمیزان رعایت اصول و ضوابط ف  110 9427/1  00/2  3545/4  90/3  

2030/2 110 میزان استفاده از مصالح مقاوم  32/3  2000/4  24/3  
1561/2 110 مقاومت و استحکام بنا  01/3  2484/4  21/3  

0939/2 110 مدیریت و نظارت بر ساخت و ساز  58/2  1202/4  65/2  
3796/2 110 آسایش و امنیت ساکنین در برابر زلزله  10/4  9747/3  00/2  

336/112 کاي دو  119/90  
 4 4 درجه آزادي

000/0 سطح معناداري  000/0  

 .هاي کالبدي در دوره قبل و بعد از استفاده از اعتبارات مسکن لفهؤاي م رتبه معناداري تفاوت میانگین . 6ج 
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هاي میـزان رعایـت    لفهؤالبته الزم به ذکر است که م 
ضوابط فنی ساخت و نیز میزان رضـایت از اسـتحکام بنـا    
ــوب،    ــاوت از حــد مطل ــا بیشــترین فاصــله تف مســکن ب

ا بیــان پــذیري کمتــر آن در برابــر ســانحه زلزلــه ر آســیب
معنـادار و تفـاوت    01/0این تفاوت در سطح آلفا . کند می
ارزیابی  مثبتبه شکل  عمدتاًها از مطلوبیت عددي نیز آن

  .و برآورد شده است

  
  
  
  

  
  

هاي کالبـدي   لفهؤمتحلیل ناپارامتري همبستگی میان 
نتایج حاصـله از  . شده است ارائه "8ج "مورد بررسی در 
هاي  لفهؤد رابطه مستقیم بین مدهنده وجو این تحلیل نشان

پذیري در برابر زلزلـه و اثـرات    آسیب تأثیرگذار در کاهش
تـوان   به عبارت دیگر می. آن در ابعاد کالبدي مسکن است

ها، سـایر   لفهؤاذعان نمود که با افزایش مقادیر هر یک از م
  .دهند ابعاد کالبدي نیز افزایش معناداري را نشان می

  
  
  
  

  
  

4 = مورد آزمونمطلوبیت عددي ظرفیت   

لفه هاؤم آماره آزمون  میانگین 
t 

درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

حد  تفاوت از
 مطلوب

درصد 95فاصله اطمینان   
تر پایین  باالتر 

3545/4 میزان رعایت اصول و ضوابط فنی  660/14  109 000/0  35455/0  3066/0  4025/0  
2000/4 میزان استفاده از مصالح مقاوم  726/6  109 000/0  20000/0  1411/0  2589/0  

2484/4 مقاومت و استحکام بنا  648/8  109 000/0  24838/0  1915/0  3053/0  
1202/4 مدیریت و نظارت بر ساخت و ساز  582/4  109 000/0  12020/0  0682/0  1722/0  

9747/3 آسایش و امنیت ساکنین در برابر زلزله  874/0-  109 384/0  02525/-  0825/-  0320/0  

رعایت ضوابط  ابعاد ظرفیتها
 فنی

استفاده از مصالح 
 مقاوم

 استحکام بنا
نظارت بر 

 ساخت و ساز

آسایش و امنیت 
 مسکن

 رعایت ضوابط فنی
000/1 ضریب همبستگی  274/0 (**) 216/0 (*) 374/0 (**) 280/0 (**) 

004/0 . سطح معناداري  024/0  000/0  003/0  

 استفاده از مصالح مقاوم
ستگیضریب همب  274/0 (**) 000/1  185/0  320/0 (**) 365/0 (**) 

004/0 سطح معناداري  . 048/0 (*) 000/0  000/0  

 استحکام بنا
216/0 ضریب همبستگی (*) 185/0  000/1  217/0 (*) 412/0 (**) 

024/0 سطح معناداري  048/0 (*) . 023/0  000/0  

 نظارت بر ساخت و ساز
374/0 ضریب همبستگی (**) 320/0 (**) 217/0 (*) 000/1  190/0 (*) 

000/0 سطح معناداري  000/0  023/0  . 047/0  

 آسایش و امنیت مسکن
280/0 ضریب همبستگی (**) 365/0 (**) 412/0 (**) 190/0 (*) 000/1  

003/0 سطح معناداري  000/0  000/0  047/0  . 

 110 تعداد

  . پذیري بعد از استفاده از اعتبارات هاي کالبدي مؤثر در کاهش آسیب از حد مطلوب مؤلفهمعناداري تفاوت . 7ج 
 

  ).اسپیرمن( ماتریس همبستگی ظرفیتهاي موجود در سطح خانوارهاي نمونه.. 8ج 
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  نتیجه   
پدیده مسکن بعدي از رفاه اجتماعی و یکی از نیـاز  

بـراي  ) عنوان سنگ بناي اجتماعبه(اولیه هر فرد و خانوار 
این حق در اصول مختلـف  . زندگی با عزت انسانی است

قانون اساسی کشـور مطـرح بـوده و براسـاس آن دولـت      
مسکن مناسب براي همـه اقشـار جامعـه     تأمینموظف به 

بندي کالبـد   عنوان استخواناز طرفی دیگر مسکن به. است
هـاي   در محافظت از انسـان و دارایـی   روستا نقش زیادي

مهمترین بحـث در  . کند وي در برابر سوانح طبیعی ایفا می
هـاي روسـتایی بـه     رابطه با پیامدهاي زلزله در سـکونتگاه 

ناامن بودن ساختارهاي کالبدي ناشی از استفاده از مصالح 
ساختمانی با کیفیت نامناسب، فقدان نظارت بـر سـاخت،   

ها، عدم رعایت ضوابط سـاختمانی،   جویی در هزینه صرفه
ثر از گذشته و توسعه نامناسب آتـی  أمکانیابی نادرست مت

گـردد کـه در مواقـع بـروز      سکونتگاهها و نظایر آن برمـی 
اي بـاال و بـروز    پـذیري لـرزه   سانحه زلزله منجر به آسیب

هاي روستایی در  تلفات و خسارت متعددي در سکونتگاه
ابراین، ضرورت توجـه بـه   بن. هاي گذشته شده است زلزله

ارتقاي ابعاد کالبـدي مسـکن و تـالش در جهـت حـذف      
تواند به کـاهش اثـرات زلزلـه و افـزایش      شرایط ناامن می

  .احساس امنیت در جامعه روستایی بیانجامد
کـه از دیـدگاه    دهـد  نتیجه تحقیق حاضر نشـان مـی  

پاسخگویان، تفاوت معنـاداري در دو دوره زمـانی قبـل و    
اده از اعتبـارات رسـمی مسـکن روسـتایی در     بعد از استف

بیــانگر  کلیــه محورهــاي مــورد نظــر تحقیــق کــه عمــدتاً
پـذیري    هـاي کالبـدي تأثیرگـذار در کـاهش آسـیب      لفهؤم

مساکن روستایی در برابـر سـانحه زلزلـه هسـتند، وجـود      
آزمـون  هـاي   به عبارت دیگر نتایج حاصـل از یافتـه  . دارد

هنده تفـاوت معنـاداري   د در دو دوره تحلیل نشانفریدمن 
اي و عددي از دیدگاه جامعـه نمونـه    در بین میانگین رتبه

ــاي  دو در دو دوره  اســت و تفــاوت در میــزان ضــریب ک

معنــادار بــه نفــع دوره بعــد و بهبــود   زمــانی نیــز تفــاوت
  . دهد ها را نشان می شاخص

بنابراین با توجه به تفاوت معنادار در دو دوره زمانی 
محاسـبه  تحلیل میانگین عـددي حاصـل از    قبل و بعد، از

پـذیري   هـاي کالبـدي تأثیرگـذار در کـاهش آسـیب      لفهؤم
اي در بــین  هــاي پرسشــنامه مســکن روســتایی کــه از داده

سرپرستان خـانوار در روسـتاهاي نمونـه در دوره بعـد از     
دست آمده است براي تعیین هاستفاده از اعتبارات مسکن ب

اقـدام   اي تک نمونه tزمون آمطلوبیت عددي با استفاده از 
مقادیر در کلیه محورهـاي مـورد    بودنباالمبین  گردید که

نظر تحقیق از میزان متوسط است که نشان دهنده کـاهش  
ترین عنصـر   عنوان اصلیپذیري مساکن روستایی به آسیب

 هـاي حاصـل از   آسـیب  سازنده کالبد روسـتایی در برابـر  
 مطالعـه  ردمنطقـه مـو  روسـتاهاي  زلزله در سـطح   سانحه
تحلیل ناپارامتري همبسـتگی میـان   در نهایت نتیجه . است

دهنده وجود رابطـه مسـتقیم بـین     هاي کالبدي نشان لفهؤم
پذیري در برابر زلزله  هاي تأثیرگذار در کاهش آسیب لفهؤم

بنـابراین در  . و اثرات آن در ابعـاد کالبـدي مسـکن اسـت    
کن توان گفـت کـه اسـتفاده از اعتبـارات مسـ      مجموع می

دهنده توجه  هاي مورد بررسی نشان روستایی در بین نمونه
کـارگیري  همالکین مسکن به استفاده از مصالح بادوام و بـ 

اصول و ضوابط فنی و نیز پذیرش نقش نظارتی مهندسان 
بنیاد مسکن و نهادهاي محلـی شـده و توانسـته اسـت بـا      
افزایش استحکام و مقاومت مسکن زمینه را براي احساس 

ها را ها فراهم سازد و آمادگی آن و آسایش خانواده امنیت
  .براي رویارویی با سوانح آتی افزایش دهد

  
  

  پی نوشت    
 
 

1. International  Covenant  on Economic, Social 
and Cultural Rights (ICESCR). 

  

87 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

re
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            12 / 15

https://jhre.ir/article-1-446-fa.html


 

 
 

ره 
شما

14
6

♦  
تان

ابس
ت

 
93 ♦

   

  منابعفهرست  
  

، گزارش بهسـازي مسـاکن   1386 .بنیاد مسکن انقالب اسالمی -
 .ی، تهرانروستای

اصــول ایمنــی در : ، مــدیریت بحــران1385. بیرودیــان، نــادر  -
  .حوادث غیر منتظره، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

 معمـاري  تحـول  ، بررسی1388. توکلی، مرتضی و همکاران  -
 شهرستان: موردي مطالعه. بهینه الگوي تدوین و روستایی مسکن

وستا، صص قال، فصلنامه علمی و پژوهشی مسکن و محیط ر آق
31-14. 
ریـزي توسـعه    اي بر برنامه، مقدمه1383. رضوانی، محمدرضا  -

  .روستایی در ایران، انتشارات قومس
هـاي   ، مسکن روسـتایی در برنامـه  1385. پور، محسن سرتیپی  -
ـ 27اي زیبا، شـماره  ـوسعه، نشریه هنرهـت ، صـص  1385ائیز ـ، پ

47- 56. 
ت کالبـدي در  هـاي مشـکال   ، ریشه1384. پور، محسن سرتیپی  -

کالبد و سـکونتگاه مطلـوب از   : هاي کوچک؛ دفتر سوم سکونتگاه
 .دیدگاه اقتصادي، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، تهران

، بررسی تحلیلی مسکن روسـتایی  1388. پور، محسن سرتیپی  -
 .47 - 60. ، ص49در ایران، دو فصلنامه صفه، شماره 

ــاس  - ــات اجتمــاعی1374. ســعیدي، عب صــادي در اقت -، الزام
ســاخت و ســاز مســکن روســتایی، مجموعــه مقــاالت ســمینار  

  .هاي توسعه مسکن در ایران سیاست
، مبــانی جغرافیــاي روســتایی، چــاپ 1388. ســعیدي، عبــاس -

 .یازدهم، انتشارات سمت، تهران
، ناپایداري سکونتگاهی و 1389. سعیدي، عباس و امینی، فریبا  -

افیا، سال هشـتم،  تحول کارکردي مسکن روستایی، فصلنامه جغر
 .29-44، صص 27شماره 

تحلیـل فضـایی   ، 1388. صیدایی، سـید اسـکندر و همکـاران     -
 ،وضــعیت مســکن روســتایی در اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد 

ـ  فصلنامه پژوهش . صـص  ،2ال اول، شـماره  ـایی، سـ ـهاي روست
49-72. 
، 1390. قدیري معصوم، مجتبی و محمد اکبرپور سراسکانرود  -

هـاي   ولت از ساخت مسـاکن روسـتایی در برنامـه   تحلیل نقش د
برنامـه چهـارم توسـعه کشـور، فصـلنامه      : مطالعه موردي. توسعه

پژوهشی فضاي جغرافیایی دانشگاه آزاد اسـالمی واحـد    -علمی
 .74-101. ، صص34اهر، سال یازدهم، شماره 

، سرشماري عمومی نفوس و مسکن، 1385. مرکز آمار ایران  -
 .تهران

، سیاســتهاي اقتصــادي 1385. هــاي مجلــس مرکــز پــژوهش  -
ــد موضـــوعی : مســـکن ــدها و نبایـــدها، کـ ــماره 250:بایـ ، شـ
 .، دفتر مطالعات زیربنایی1385، تیر ماه 7881:مسلسل

 
- ADB. (2000), Finance for the Poor: Microfinance 
Development Strategy, Asian Development Bank. 
- Alexander, D. (1985), Death and Injury in 
Earthquakes. Disasters 9, 1:57–60. 
- Ali, A. and Alam, M. A. (2010), Role and 
Performance of Microcredit  in Pakistan, Master’s 
Thesis in International Business 15 ECTS, 
Department of Economics and Informatics, 
University West, Spring term. 
- Barahkat, S. (1993), Rebuilding and Resettlement 
9 years later. A case study of the contractor built 
reconstruction in Yemen, following the 1982 Dhamar 
earthquake, Institute of Advanced Architectural 
Studies, University of York.  
- Blaikie, P., Cannon, t. Davis, I. and Wisner, B. 
(2005), At Risk: Natural hazards, people’s 
vulnerability and disasters, Taylor & Francis e-
Library, 2005. 
- CGAP. (2003), Financial Services for the Rural 
Poor, Donor Brief, No. 15, October 2003, 
Washington DC. [online]: 
http://www.cgap.org/gm/document-
1.9.2394/DonorBrief_15.pdf 
- Christen, R. P., Rosenberg, R., and Jayadeva, V. 
(2004), Financial institutions with adouble bottom 
line: implications for the future of microfinance. 
CGAP Occasional Paper. 
- DFID. (2006), Reducing the Risk of Disasters– 
Helping to Achieve Sustainable Poverty Reduction in 
a Vulnerable World: A DFID policy paper. [online]:  
www.dfid.gov.uk/pubs/files/disaster-risk-reduction-
policy.pdf 
- Escobar, A. and Sally, M. (2004), Housing 
Microfinance: The State of Practice, in Daphnis, 
Franck and Bruce Ferguson, Eds. Housing 
Microfinance: A Guide to Practice. Bloomfield, CT: 
Kumarian Press. 
- Fletschner, D. and Kenney, L. (2011), Rural 
women’s access to financial services: credit, savings 
and insurance, ESA Working Paper No.11-07. March 
2011, The Food and Agriculture Organization of the 
United Nations. [online]: www.fao.org/economic/esa 

88 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

re
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            13 / 15

https://jhre.ir/article-1-446-fa.html


 
 

 
ره 

شما
14

6
 ♦ 

ان 
بست

تا
93 ♦

   

- Frimpong, A. (2011), Sheltering and Housing 
Recovery after Disasters: Dissecting the problems of 
policy implementation and possible solutions, 
International Journal of Humanities and Social 
Science, Vol. 1 No. 20; December 2011, pp. 1-12. 
- Ferguson, B. (2003), Housing Microfinance- A 
key to improving habitat and the sustainability of 
microfinance, Small Enterprise Development, Vol. 
14, No. 1. 
- Grameen Bank. (2008), Grameen Bank at a 
glance. [online]:  http://www.grameen-info.org 
- IEG. (2006), Hazards of Nature, Risks to 
Development: An IEG Evaluation of World Bank 
Assistance for Natural Disasters, The World Bank, 
Washigton DC. [online]:  
http://www.worldbank.org/ieg 
- International Fund for Agricultural Development. 
(2009), Rural Finance Policy, Enabling poor rural 
people to overcome poverty, Printed by Palombi e 
Lanci, Rome, August 2009.  
www.ruralpovertyportal.org 
- International Strategy for Disaster Reduction. 
(2010), Strategy outline for the 2010-2011 ISDR 
world disaster reduction campaign on building 
resilient cities, addressing urban risk. [online]: 
www.unisdr-apps.net/confluence/.../ISDR+2010-
2011+CampaignStrategy.pdf   
- Jha, A. K., Barenstein, J. D., Phelps, P. M., Pittet, 
D. and Sena, S. (2010), Safer Homes, Stronger 
Communities: A Handbook for Reconstructing after 
Natural Disasters, International Bank for 
Reconstruction and Development/ The World Bank. 
[online]: 
http://www.pacificdisaster.net/pdnadmin/data/origina
l/WorldBank_2010_Saferhomes_strongercomunities.
pdf 
- Kar, J. (2008), Improving Economic Position of 
Women through Microfinance: Case of a Backward 
Area, Mayurbhanj-Orissa, Indus Journal of 
Management & Social Sciences, Vol. 2, No. 1: 15-
28.  
- Khan, A. A. (2008), Managing Environmental 
Turbulence in the Microfinance Sector- A case Study 
of the Aga Khan Rural Support Programme in 
Pakistan, A thesis submitted for Doctor of 
Philosophy from University of Wollongong, 
Australia. 
- Krishnan, A., Ramji, M. and Taishi, Y. (2007b), 
A Report on Low Income Housing In India: 
Challenges and Opportunities for Microfinance. 
[online]:  
http://www.habitat.org/housing_finance/pdf/low_inc
ome_housing_in_india.pdf 
 

- Krishnan, A., Taishi, Y. and Ramji, M. (2007), 
Housing Microfinance: An Overview, by Frank 

Daphnis and Bruce Ferguson at the Small Enterprise 
Education and Promotion (SEEP) Network Annual 
General Meeting, October 2004. 
- Kumar, A. T. and Newport, J. K. (2007), Micro 
Finance and Rural Housing- An Overview. published 
by Indian Association for Savings and Credit 
(IASC). [online]:  
http://www.microfinancegateway.org/gm/document-
1.9.26771/03.pdf 
Lewis, J. (2003), Housing construction in 
earthquake-prone places: Perspectives, priorities and 
projections for development, The Australian Journal 
of Emergency Management, Vol. 18, No 2. May 
2003. Pp: 35-44. 
- Lindell, M. K. and Prater, C. S. (2003), Assessing 
Community Impacts of Natural Disasters, Natural 
Hazards Review, Vol. 4, No. 4, November 2003. 
176-185. 
- Mahendran, K. and Hussain, A. Z. (2010), 
Disaster Resistant Rural House Design For Low Inco
me People, International Journal of Applied 
Engineering Research, Dindigul, Vol. 1, No1. 77-
82.   
- Malalgoda, C., Amaratunga, D. and Pathirage, C. 
(2010), Exploring Disaster Risk Reduction in the 
Built Environment, School of the Built Environment, 
University of Salford, UK. [online]: 
http://usir.salford.ac.uk/9769/1/1614.pdf 
- Maliene, V. Naglis M. (2008), "Sustainable 
housing, highquality housing: A key issue in 
delivering sustainable communities", Journal of 
Building and Environment. 
- McIntosh, C., Villaran, G. and Wydick, B. 
(2008), Microfinance and Home Improvement: 
Using Retrospective Panel Data to Measure Program 
Effects on Fundamental Events, JEL Classifications: 
O12, O16, C21.   
- Pathirage, C., Amaratunga, D., Haigh, R. and 
Baldry, D. (2008), Lessons learned from Asian 
tsunami disaster: sharing knowledge, BEAR 
Conference 2008, 11-15 February, Heritence 
Kandalama, SriLanka. 1051-1066. [online]: 
http://usir.salford.ac.uk/9805/1/lessons.pdf 
Remy, M. O. and Nwachukwu, I. N. (2008), 
Microfinance Institutions in Nigeria, August 2008, 
MPRA Paper No. 13711. [Online]: 
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/13711/ 
- Seaman, J., Leivesley, S. and Hogg, C. (1984), 
Epidemiology of Natural Disasters. Basle:Karger. 
- Tripathi, S. and Ramji, M. (2009), Micro-Housing 
Loans for Micro- Entrepreneurs: A Needs 
Assessment, The microfinance Review, Bankers 
Institute of Rural Development, Lucknow, India, 
Volume 1 (1), January-June 2009. 51-71. 
- UNCHS. (1996), The Habitat Agenda– Istanbul 
Declaration on Human Settlements, Turkey. 3 Page. 

89 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

re
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            14 / 15

https://jhre.ir/article-1-446-fa.html


 

 
 

ره 
شما

14
6

♦  
تان

ابس
ت

 
93 ♦

   

[online]. 
http://www.unhabitat.org/downloads/docs/2072_613
31_ist-dec.pdf 
- United Nations. (2010), Micro-finance and  
microcredit: How can $100 change an economy? 
Web document, Year of Microcredit. [online]: 
www.un.org. 
- United Nations International Strategy for Disaster 
Reduction. (2008), Links between disaster risk 
reduction, development and climate change; A 
briefing for Sweden’s Commission on Climate 
Change and Development, Geneva. [online]: 
www.unisdr.org. 
- Wisner, B., P. Blaikie, T. Cannon & Davis, I. 
(2004), At Risk: Natural hazards, people’s 
vulnerability and disasters, Routledge. 
- Witte, B. and Llana, S.M. (2010), Chile earthquake 
much stronger than Haiti’s but far less damage. 
Why? [online]: http://www.csmonitor.com/ 
World/Americas/2010/0227/Chile-earthquake-much-
stronger-than-Haiti-s-but-far-less-damage.-Why  
- Young, C. (2007), Housing Microfinance: 
Designing a Product for the Rural Poor, Centre for 
Microfinance Working Paper Series No. 19, 
November 2007. [online]: 
http://ifmr.ac.in/cmf/publications/wp/2007/19_young
-housingmicrofinance.pdf 
 

90 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

re
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            15 / 15

https://jhre.ir/article-1-446-fa.html
http://www.tcpdf.org

