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Extended abstract 
Introduction 

Rural housing is one of the most important parts of the infrastructure development of the 

country, which is not only a shelter but also a source of social and economic security for the 

society. In housing, basic human needs are met, and through this, it has affected the quality of 

human life. Nowadays, the demand for suitable housing is growing. Due to the many physical 

problems of rural housing from the past to the present and considering that the Housing 

Foundation of the Islamic Revolution has seriously engaged in strengthening rural housing since 

2005, however, most rural areas suffer from lack of adequate and high-quality housing. 

Reinforcement and renovation of residential areas, including rural areas, play an important role 

in preventing casualties and loss of life and property, especially in encountering earthquakes. 

An important part of rural housing problems is due to the lack of necessary asset and funds for 

this. The use of low-durability materials, especially non-compliance with technical regulations 

in the construction of housing, plays an important role in this case. According to the 2006 

census, 54.1% of the dwellings in rural areas are still made of low-durable and semi-durable 

materials. Statistics show that most villagers live in old residential units that are not durable and 

their construction style is old. According to experts, the occurrence of successive earthquakes 

and locating parts of our country on dangerous faults and the fear and anxiety of the 

consequences of natural disasters have caused the people of cities and villages to try to 

strengthen or improve their homes. Since Isfahan province is located in the fault line, the issue 

of reinforcement of houses is of great importance and attention, especially in rural areas. 

According to housing experts and Construction Engineering, many villagers do not cooperate 

and try to apply their tastes without noticing and knowing the principles of building resilience.  

• What are the proceedings of rural development agencies for the strengthening of rural 

housing? 

• What is the level of public acceptance for receiving facilities to strengthen the resilience of 

rural housing? 

 

Methodology 

The method of conducting studies in this research is descriptive-analytical and field study. The 

statistical population is the villages in Eastern and Western Bandpey District of Babol County. 
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To measure the reliability of the research instrument (questionnaire), Cronbach's alpha 

coefficient was used, which was obtained as 0.76 for the studied variables. The studied 

statistical population was rural households living in the mentioned districts, among which the 

number of samples was determined based on Cochran formula, 220 households. Then, 

according to the population of each village, their shares were determined for the distribution of 

questionnaires which was distributed as simple random sampling, to measure and analyze data 

some descriptive statistics such as frequency, percentage, and mean, and inferential statistics 

such as correlation coefficients (Chi-Square, Spearman, and Phi) in the SPSS software 

environment were used. 

 

Results and discussion 

Considering that housing is the most important physical elements of villages, strengthening and 

rehabilitation are very important in preventing casualties and financial losses, especially against 

unpredictable disasters. Most of the villagers live in old and low-durable houses that are not 

durable enough, and even many new homes are unprincipled in construction and do not follow 

technical principles and rules. The results of correlation analysis show that lack of a valid 

guarantor, low income, high-interest rates on loans and administrative bureaucracy are the most 

important challenges in obtaining loans for home renovation. Furthermore, observance of 

technical principles, supervision of constructions and granting low-interest loans are related to 

the principled construction of rural housing up to 99% confidence level. The results of linear 

regression also show that there is a significant relationship between the quality of housing and 

low income of villagers and the inability to repay up to 99% confidence level. 

 
Conclusion 

In addition, the values allocated to each of the items examined in Friedman test indicate the 

importance of each of them. So that there is a significant difference between them. Also, the 

statistical results confirm the significant relationship between the role of officials and managers 

in construction to reduce housing poverty. Therefore, it is necessary and unavoidable to take 

measures to institutionalize the culture of housing resilience by officials and managers and to 

encourage and persuade villagers to pay more attention to this important issue. 
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 چکیده

سـازی و نوسـازی آن در جلـوگیری و تـرین عنصـر کالبـدی روسـتاها اسـت، مقاوممسکن مهمتوجه به اینکه  با
ی اژهیـونشـده از اهمیـت بینیدر برابـر حـوادث پیش ژهیوبـهحوادث و تلفات جانی و مالی  خساراتپیشگیری از 
ت کـافی نـدارد؛ ستقاماساکن هستند که  دوامکماغلب روستاییان در واحدهای مسکونی قدیمی و  .برخوردار است
شده است. تحقیق حاضـر سـعی دارد تـا کیفیـت صورت غیراصولی ساختهی جدید نیز بههامسکنحتی بسیاری از 

انوار روسـتایی خـ 551مسکن روستایی را با روش میدانی مورد تجزیه، تحلیل و سنجش قرار دهد. بـدین منظـور 
هر یـک از  یز به نسبت جمعیتدست آمد و خانوارها ن نمونه انتخاب شدند که با فرمول کوکران به جامعهعنوان به

ی تحلیـل همبسـتگی، هـاآزموناز  هـادادهروستاهای موردمطالعه به روش تصادفی انتخاب شدند. برای سـنجش 
کـه  دهـدیمان رگرسیون خطی و مقایسه میانگین فریدمن استفاده گردید. نتای  حاصل از تحلیل همبسـتگی نشـ

تـرین هممو بوروکراسـی اداری  هـاوامی روستایی، بهره بـاالی هاخانوادهین بودن درآمد نداشتن ضامن معتبر، پای
ارت . همننـین رعایـت اصـول فنـی، نظـشـوندیمچالش در راستای اخذ وام بـرای نوسـازی مسـاکن محسـوب 

درصـد بـا سـاخت اصـولی مسـکن روسـتایی رابطـه  33بهره تا سطح اطمینـان وسازها و اعطای وام کمبرساخت
دم توان عوستاییان و ربین کیفیت مساکن با درآمد پایین  دهدیمعناداری دارند. نتیجه رگرسیون خطی نیز نشان م

یافته بـه هـر یـک از درصد رابطه معناداری وجود دارد. در ضمن مقادیر اختصاص 33بازپرداخت تا سطح اطمینان 
کـه تفـاوت طوریهـا اسـت. بههـر یـک از آن یتمیزان اهم دهندهنشانشده در آزمون فریدمن ی بررسیهاهیگو

ی سـازمقاومگ ها وجود دارد. بنابراین اتخاذ تدابیر اندیشیده شده برای نهادینـه کـردن فرهنـمعناداری در بین آن
روری ضازپیش به این مهم امری مساکن توس  مسئوالن و مدیران و تشویق و ترغیب روستاییان برای توجه بیش
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 مقدمه
ز ضـا مملـو امسکن محیطی برای زندگی خانوادگی، مکان استراحت و فضای خصوصی و خـانوادگی افـراد اسـت. ایـن ف

ی افـراد محسـوب ریپـذجامعهعنوان نشانه منزلت فردی و اجتماعی افـراد و عنصـر اصـلی ی سمبلیک بوده و بههاارزش

ی هـاچالشتـرین (. در این میان دسترسـی بـه مسـکن مناسـب بـرای همـه خانوارهـا از مهم30:0331)تقیلو:  گرددیم

کـه  شودیمهای مهم زیرساختی توسعه کشور محسوب است. مساکن روستایی یکی از بخش افتهیتوسعهکشورهای کمتر 

روند. شـناخت واقعـی کننده امنیت اجتماعی و اقتصادی جامعه به شمار میمینعنوان تأعنوان یک سرپناه بلکه بهتنها بهنه

عـات ه در مطالمساکن روستایی درگرو شناخت زندگی روستایی در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتمـاعی و معیشـتی اسـت کـ

رد و نقش مهمـی در گذاتردید مسکن روستایی بر کیفیت زندگی انسان اثر میگیرد. بییمکالبدی موردتوجه قرار -فضایی

د یک سقف بـاالی سـر (. مسکن و سرپناه مناسب تنها به معنای وجو2003:11Shucksmith ,) کندروحیه افراد ایفا می

و  ، پایـداریهر شخص نیست، بلکه مسکن به معنای آسایش، فضای مناسب، دسترسی فیزیکی، امنیت مناسب، مالکیـت

رسانی، بهداشت، دفع زباله، کیفیت های اولیه مناسب آبتایی مناسب، زیرساخای، روشنایی، تهویه، سیستم گرمدوام سازه

دسترسی ازنظر کار و تسهیالت اولیه است. اموس راپاپورت، محیطی، عوامل بهداشتی، مکان مناسب و قابلمناسب زیست

های بـدوی کـارکرد های انسـانرباره سکونتگاهداند و حتی دهای رفتاری او میتمایل انسان به سکنی گزینی را از ویژگی

فیـت فضـایی (. تأمین مسکن روستایی که باهدف رسیدن بـه کی11: 0312دهد )راپاپورت: فرهنگی را مورد تأکید قرار می

ین اطـالع ریزی، طراحی، اجرا و همنننگر در توسعه فضایی، کالبدی، برنامهشود، نیازمند تفکری جامعتر دنبال میمطلوب

های موجـود در ایـن زمینـه اسـت هـا و کاسـتیهای معماری روستایی در منـاطق مختلـف، توانایییویژگ از کم و کیف

اد مسـکن اینکـه بنیـ رغمیعلـ(. با توجه به مشکالت کالبدی مساکن روستایی از گذشته تـاکنون، 21:0312پور،)سرتیپی

روزه بیشـتر نقـا  پرداختـه اسـت امـسازی مساکن روسـتایی مقاوم صورت جدی به امربه 0311انقالب اسالمی از سال 

سازی و نوسازی مسـاکن وماست. بدیهی است در این راستا مقا روروبهروستایی ایران با کمبود مسکن مناسب و باکیفیت 

اسـتفاده از  .ویژه زلزلـه نقـش بسـزایی داردای طبیعـی بـهوارده ناشی از بالی هایمنظور پیشگیری از خسارتروستایی به

بـر اسـاس  .وساز مسـاکن نقـش مـؤثری در ایـن زمینـه داردویژه عدم رعایت ضواب  فنی در ساختو به دواممصالح کم

ز مصـالح ادرصد مساکن موجـود در منـاطق روسـتایی  21، بیش از حدود 0332سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

اند نی قـدیمی سـاکنواحـدهای مسـکو دهــد اغلب روستاییان درن میشده است. آمارها نشادوام و نیمه بادوام ساختهکم

قـوع و(. بنـا بـه تأکیـد کارشناسـان، 0337:012ی، کـانینجف)ها قدیمی اسـت وساز آنکه استحکام ندارد و سبک ساخت

های خطرنـاك و های متوالی و قرار گرفتن بیشتر نقا  کشورمان ازجمله روستاهای ناحیه موردمطالعه بر روی گسـلزلزله

مطالعه در امتـداد سازی و یا بهسازی منازل خود برآیند. ازآنجاکه ناحیه مورددم روستاها درصدد مقاومفعال، موجب شده مر

ویژه در نواحی روسـتایی از اهمیـت سازی مساکن بهمقاوم مسئلهارد، رشت( قرار د -گسل گرگان) رانیاخ  گسل شمال 

 باالیی برخوردار است.

دهند ام نمیهای الزم را انجهندسی ساختمان، بسیاری از روستاییان همکاریمبه اعتقاد کارشناسان بخش مسکن و نظام 

ها ســـازی سـاختمانهای فردی خود را بـدون اطـالع و آگـاهی از اصـــول کارشناسـی مقاومکنند تا سلیقهو سعی می

با توجه به درآمد پایین  هبهرکمها و وجود بوروکراسی اداری برای اعطای وام همننین، همکاری نکردن بانک کارگیرند.به

. گـرددیموساز اصولی از دیگر مشکالتی است که مانع ساخت روستاییان و عدم توان خانوارهای روستایی در پرداخت وام

سـی بـه رو تحقیق حاضر سعی دارد ضمن بررسی و تحلیل میدانی از وضع موجود مساکن روستایی بـه سـؤاالت اساازاین

 شرح زیر پاسخ دهد:

 باشند؟ی و نوسازی مساکن روستایی چه میسازمقاومی مهم پیشروی روستاییان جهت هاچالش -
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 یزان رضایت روستاییان ناحیه موردمطالعه از میزان کیفیت مساکن روستایی تا چه حدی است؟م -

ات و تغییـرات ها، تأکیـد کـرد انجـام اصـالحها و روشریزی توسعه، مدلبا عنوان برنامه مقالهدر  (0311تودارو )مایکل 

ناپـذیر اسـت. منظور احیای مجـدد بافـت قـدیم امـری ضـروری و اجتنابمطابق نظر مردم در حین طراحی و نوسازی به

بیـان داشـت کـه مسـکن خـوب و مناسـب « ی شـهریزیربرنامهها و انتشار خانه»ی با عنوان امقالهدر  (0331) 0رنگوال

ها، بنـدوباریهـا، بیباری از قبیل بیماریطلوب منجر به پیامدهای زیاندهنده رفاه عمومی جامعه است و مسکن نامنشان

ی و اسـتاندارد شـهری خاطرنشـان زیربرنامـه(، در گزارشی با عنوان 5111) 5گردد. سندیچتباهی و فساد جوانان جوامع می

وا، جغرافیـا و آداب و وهـشناسی، آبهای سبککرده است که عوامل اقتصادی، سبک معماری، زبان بومی منطقه، گرایش

( به بررسـی مفـاهیم 5102و بادیانا ) کفیگابنهای مختلف تأثیرگذارند. سنن محلی در توسعه و طراحی مسکن در مکان

ی مسکن پایـدار و ایجـاد همـاهنگی بـین ابعـاد هااستیسکلیدی مسکن پایدار پرداخته و به ارائه چارچوبی برای تدوین 

ارزشـیابی اثـرات »( در تحقیقی با عنـوان 0371موسوی قهدریجانی ) ی پرداخته است.اجتماعی، اقتصادی محیطی فرهنگ

تـأمین و عرضـه به این نتیجـه رسـید کـه بهسـازی نقشـی در « های بهسازی روستایی در استان اصفهاناجتماعی طرح

انـد. زی برخـوردار بودهامکانات و خدمات جدید در روستاها نداشته و روستاها عموماً از امکانـات و خـدمات قبـل از بهسـا

ارائـه داده « های روسـتاییبررسی تأثیرات کالبدی بر توسـعه بهینـه سـکونتگاه»ای را تحت عنوان ( مقاله0313احمدی )

راهکارهـایی جهـت  هـا،دهنده طرح کالبدی روستا و شـناخت آناست. در این مقاله سعی شد تا با بررسی عوامل تشکیل

تأثیر تسهیالت مسکن روستایی در برابر تحوالت کالبدی » مقاله( در 0331بوذرجمهری ) .ایدتوسعه کالبدی روستا ارائه نم

عنوان اذعان داشت که در راستای بهبود کمی و کیفی مساکن روستایی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی بـه« نواحی روستایی

ای ( در مقالـه0330)ه اسـت. عنابسـتانی نیـز توجهی را انجام دادهای نسبتاً قابلگذشته، فعالیت دههمتولی اصلی در سه 

 خرد اعتبارات با ارتبا  در غنی به تجارب« بررسی نقش اعتبارات بر تغییر الگوی مسکن در نواحی روستایی»تحت عنوان 

 در به کارآفرینی کمک باهدف کشور تعاون هایصندوق به نیازمندان، پرداخت باهدف الحسنهقرض هایتشکیل صندوق و

 جهـاد وزارت در روستایی خرد صندوق اعتبارات تشکیل امداد، کمیته در اشتغال تشکیل صندوق همننین ها،تعاونی میان

( معتقـد 0331) زرگـر کرده اسـت.اشـاره اعتبـارات با توسعه رابطه در کشاورزی بانک گذاریسیاست و درنهایت کشاورزی

مسـتقل  طوربـه، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و هـیچ است که کالبد روستا تحت تأثیر عوامل گوناگون جغرافیایی

نکرده و در رابطه تأثیر و تأثر متقابل نسبت به یکدیگر قرار دارند. در مقاله خود در خصوص هویت و مسکن، بررسـی عمل

ده، عنوان خـود گسـترکه محی  مسکونی در عملکرد هویت بـه اندآوردهسازوکار تعامل هویت ساکنین و محی  مسکونی 

ی مسکن پایدار هاشاخصی به بررسی امقاله( در 0335) پوریریبص راب  انسان با محی  فیزیکی و محی  اجتماعی است.

و مقایسـه  31-12های ی دسترسی به مسکن پایدار در طـی سـالهاشاخصدر توسعه پایدار شهری پرداخت و با بررسی 

عنوان تحلیـل فضـایی مسـکن پایـدار ای بـه( در مقاله0332) یرپورطاه پرداخته است. آلدهیابا وضعیت  هاشاخصاین 

روستایی به بررسی موردی در سطح روستاهای استان مازندران پرداخته و اذعان داشت که این روستاها در گذر زمان دچار 

روسـتایی  دهد که مسـکنی تحقیق نشان میهاافتهو ی اندشدهاستحاله فرهنگی شده و از هویت معماری اصیل خود دور 

 ی اخیر فاصله معناداری با حداکثر تداوم، سازگاری، یکپارچگی، مطلوبیت، استحکام، پویایی و کارایی داراست.هادورهدر 

 

 

 

                                                           
1 . Rangwala 

2 . Sendich 
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 مبانی نظری

 مسکن پایدار

نگر در توسـعه شود، نیازمند تفکری جامعتر دنبال میتأمین مسکن روستایی که باهدف دستیابی به کیفیت فضایی مطلوب

هـای معمـاری روسـتایی در منـاطق مختلـف، ریزی، طراحی و اجرا، اطالع از کـم و کیـف ویژگیکالبدی، برنامه فضایی

ر توسعه پایدار مسکن، توجه بـه مسئله اصلی د (.21:0312پور، سرتیپی) های موجود در این زمینه استها و کاستیتوانایی

روز بـا ن مسـکن امـکن افراد جامعه است به شکلی که تـأمینیازهای نسل آینده در عین برطرف کردن نیازهای فعلی مس

یسـتی زخـود فضـای  ینده بدهد که به شکلی بهینـه بـرایآکمترین تغییر حالت در محی  طبیعی، این امکان را به نسل 

شـامل زیـر را ه مشـخص یند پایداری در زمینه مسکن پن  زمینافر(. در این راستا 0335:7)محمودی، کنندمناسبی فراهم 

 :شودیم

 )زمین، انرژی، آب(، طبیعیحف  منابع  -

 ساخت،استفاده مجدد و معقول از منابع انسان -

 ها،ها و نیروی احیاکننده آنحف  اکوسیستم -

 عدالت بین نسلی مردم و طبقات -

 .ارائه سالمت ایمنی و امنیت -

درواقـع (. 0331:01)گـابنیکف،  سـکن اسـتاز رواب  دوسویه بین پایداری و م ایپینیدهموضوع مسکن پایدار مجموعه 

مسکن پایدار مسکنی است که نیازهای ادراکی و واقعی کنـونی را از طریـق اسـتفاده کارآمـد از منـابع بـرآورده نمـوده و 

بـرای  ظرفیتـیدرواقع مسـکن پایـدار شود. میجذاب، امن و به لحاظ اکولوژیکی غنی  هایمحلهحال سبب ایجاد درعین

و  ریزیبرنامـهعنوان پایـداری اقتصـادی، اجتمـاعی و محیطـی در مسکن پایدار باید به .خوب استو ی تولید مسکن کیف

، دوسـتدار محـی  و دسـتیابیقابلاستطاعت، برای روستاییان قابل مسکن پایدار تر به بیان سادهمرحله اجرا ارزیابی شود. 

شناسـی، های سبکاری، زبان بومی منطقه، گرایشعوامل اقتصادی، سبک معم (.singh,2012:6) است پذیرآسیبکمتر 

(. در Sendich, 2006,:185های مختلف تأثیرگذارند )وهوا و آداب و سنن محلی در توسعه و طراحی مسکن در مکانآب

شده است: سرپناه مناسب تنها ( که در استانبول برگزار شد مسکن مناسب چنین تعریف0331) دومین اجالس اسکان بشر

ی وجود یک سقف باالی سر نیست؛ سرپناه مناسب یعنی آسایش، فضـای مناسـب، دسترسـی فیزیکـی و امنیـت به معنا

های اولیه مناسـب از ای، روشنایی، تهویه، سیستم گرمایی مناسب، زیرساختمناسب، امنیت مالکیت، پایداری و دوام سازه

حیطی، عوامل بهداشتی مناسـب، مکـان مناسـب و مرسانی، بهداشت و آموزش، دفع زباله، کیفیت مناسب زیستقبیل آب

تسهیالت اولیه که همه این موارد باید با توجه به استطاعت مردم تأمین شود. مسکن پایدار عبارت اسـت از مسـکنی کـه 

ــل ــاعی قاب ــاظ اجتم ــب، ازلح ــین ازلحــاظ اقتصــادی مناس ــتحکم و همنن ــاوم و مس ــدی مق ــی و کالب ــر فن قبول، ازنظ

ترین عنصر کالبدی روستا و جزئی از هویـت کلـی روسـتا و (. مسکن مهمCharles, 2007:3) شدزیست باسازگاربامحی 

تـوان دهنده بافت روستا است. مسئله توسعه مسـکن پایـدار را میحال مصداق یکپارچگی کارکردی عناصر تشکیلدرعین

های خطـر انـداختن توانـایی نسـلهای نسل حاضر بدون بـه عنوان توسعه مسکن، مطابق با نیازهای مسکن و خواستهبه

شود که کمترین (. مسکن پایدار به مسکنی گفته میChiu.2004:65) های آنان دانستآینده و منطبق با نیازها و خواسته

(. اصـوالً Mlecnik.2013:44تر با منطقـه و جهـان دارد )ناسازگاری و مغایرت را با محی  پیرامون خود و در پهنه وسیع

(. بـرای 030،0330نیا و انصـاری،ریزی مسکن هستند )حکمتترین ابزار در برنامهترین و کلیدیمهمهای مسکن شاخص

طورکلی بـه دودسـته کمـی و شود که بههای مختلفی استفاده میشناخت وضعیت مسکن در شهرها و روستاها از شاخص

هـای مسـکن اسـت و بررسـی از معرف شوند، عالوه بر آن دسترسی به خدمات اساسی و زیربنـایی نیـزکیفی تقسیم می
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تـوان رود کـه میشـده ویژگـی مسـکن بـه شـمار مـیهای مختلـف شناختههای مسکن، یکی از ابزارها و شیوهشاخص

های متعددی تقسیم حال ابعاد کمی و کیفی مسکن به شاخصهایی در امر مسکن را شناخت. درعینآن، رویه ٔ وسیلهبه

های محیطی هسـتند. تعـدادی از شـاخصهای اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیسـتخصها شاترین آنشوند که مهممی

اقتصادی شامل اعتبارات عمرانی در بخش مسکن، سهم بخش خصوصی، قیمت زمین، هزینـه بخـش مسـکن خـانوار و 

های ن شـاخصتریباشد و از مهمهای اجتماعی مسکن نیز از عوامل اصلی پابرجایی اجتماع انسانی میغیره است. شاخص

کیفیت ابنیـه، نمـای سـاختمان و غیـره  های تراکم ساختمانی، نوع مصالح ساختمانی،توان به شاخصکالبدی مسکن، می

خصـوص گیری سـاختمان، بههـا در شـکلهای اقلیمی و تـأثیری کـه ایـن ویژگیطورکلی توجه به ویژگیبه اشاره کرد.

(. ازنظر افـزایش عمـر مفیـد سـاختمان، بـاال 50: 0337دقی و همکاران، صا) گذارندهای مورداستفاده انسان میساختمان

جویی در مصرف انـرژی موردنیـاز جهـت بردن سطح کیفی آسایش و بهداشت در فضاهای داخلی و همننین ازنظر صرفه

گی خصوص در دهه جاری ازنظـر کـاهش آلـودکنترل شرای  محیطی این فضاها، حائز اهمیت فراوان است. مورد اخیر به

زیست اهمیتی ویژه و جهانی یافتـه اسـت. در سـاخت واحـدهای مسـکونی از انـواعی از مصـالح سازی محی هوا و سالم

شود که بر اسـاس نـوع مـاده اولیـه، نحـوه فـرآوری و تولیـد و ها استفاده میساختمانی برای ساخت پی، دیوارها و سقف

طورکلی بـه (.najafikani 1767 :2017,) نیروها و فشـارها دارنـدهای تلفیق با یکدیگر، پایداری متفاوتی در برابر روش

طور اسکلت بتونی و آهنی مقاومت بیشتری نسبت به چـوب در تر هستند. همینآهن و سنگ نسبت به خشت و گل مقاوم

وسـاز اسـت و تر و روش بهینه اتصال و کاربرد مصالح نیازمند هزینه بیشـتر بـرای ساختبرابر فشارها دارند. مصالح مقاوم

هـا ها و دانـش آنطرف و افزایش سطح آگاهیرود باگذشت زمان و بهبود وضع اقتصادی جامعه روستایی ازیکانتظار می

درواقع مساکن پایدار  .تر افزایش یابددرباره ضرورت ساخت و استفاده از واحدهای مسکونی مقاوم، استفاده از مصالح مقاوم

طابقِ اقتصادی، اجتماعی، مالی و دیگر نیازهای فردی را برای ساکنان خود داشـته باشـد. باید در دسترس باشد و قابلیت ت

هـا و فرهنـگ مردمـی نظر از شرای  خاص اغلب تابع محی  جغرافیایی، منابع بـومی، ارزشایجاد بناهای روستایی صرف

(. طرح، تکنولوژی 03: 0337ژاد و همکاران، نامینی) اندها را پدید آوردهبوده است که به اقتضای زمان و نیازهای خود، آن

و شیوه ساخت مسکن روستایی، ابعاد، تناسبات، مقیاس و انطباق با شرای  درون و بیرون واحد مسکونی از میزان تـأثیر و 

و در طـول زمـان  صـورت تجربـیتقویت رواب  انسانی با امکانات و شرای  محی  طبیعی و الزاماتی حکایـت دارد کـه به

(. بدین 510: 0333هایی در ساختار فضایی مسکن بروز یافته است. )شفیعی و همکاران، ت اصول، معیارها و کمیتصوربه

شـده، امـا هـای متفـاوت بـه ارزیـابی مسـکن روسـتایی پرداختهتوان اذعان نمود که اگرچه تاکنون بـا مقیاسترتیب می

( تأکید بر 0ها مورد تأکید قرارگرفته است. بر اساس شکل )فههای ساختی و کارکردی بیش از سایر مؤلگیری از مؤلفهبهره

های نظـام اند از سازگاری، یکپارچگی، مطلوبیـت، کـارایی، تـداوم، اسـتحکام و پویـایی مؤلفـهمؤلفه کلیدی که عبارت 7

 (.013:0332پورطاهری،) دهندپایداری مسکن روستایی را تشکیل می
 

 
 روستایی پایدار مسکن پایداری نظام دهدهنتشکیل های. مؤلفه1شماره  شکل
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 مسائل و مشکالت مساکن روستایی

دهنده بافت روستاها است. سازمان فضایی و نحوه استقرار و سـاخت آن بیـانگر کیفیـت ترین عنصر تشکیلمسکن عمده 
های موجـود در اسـتیها و هنجارهای حاکم بر جامعه روستایی است. با توجه بـه کاستفاده از محی  و تأثیر اقتصاد، سنت
ها، دوام مصالح، قیمـت های برخورداری از تسهیالت بهداشتی، دوام و ماندگاری سازهواحدهای مسکونی روستایی شاخص

های مسـتقیم و مـرتب  بایـد عنوان شـاخصهای روستایی بـهمسکن به درآمد خانوار، توسعه پایدار و سنددار کردن زمین
ضـاها، تنـوع فهای خاص خود است. مفاهیمی نظیر ابعاد و اندازه وستایی دارای ویژگیمدنظر قرار گیرند. طراحی مسکن ر

خانـه های معیشـتی و حتـی الگوهـای بهینـه اقلیمـی یکفضاها، عملکرد فضاها، واحدهای همسایگی، نیازها و ضـرورت
جه هسـتند، ستا با آن مواترین مشکلی که ساکنین روروستایی کامالً متفاوت از مسکن شهری است. در حال حاضر، اصلی

ها و عـدم ترین مشکل ساکنین نفوذ نزوالت جوی از سقف خانهازآن، اصلیهایی از بنا است. پسفرسودگی کل یا قسمت
دیوارهای  ازآن، عدم وجود اندود خارجی بنا و عدم زیبایی بنا و وجود. پساستکاری مناسب رطوبتی در سقف یقعاوجود 

ب خانـه در های ساختاری ناشی از عوامل مختلف و روان بودن فاضـالتی باال و در ادامه تركکم ضخامت با هدایت حرار
جز عوامـل اقتصـادی و محیطـی، بـه(. ,Hewitt 412 :1998بودنـد )ها ترین مشکالت ساختاری ساختمانعرصه، عمده

سـتا و ح موجود در محی  روهای محلی موجود، محدودیت در کیفیت مصالقیدهای متعدد دیگری مانند محدودیت تکنیک
ز ایـن اپذیری مؤثر اسـت. متأسـفانه بسـیاری عدم وجود اطالعات کافی از اصول مهندسی ساخت، در افزایش این آسیب

(. بررسی مشـکالت مسـکن 072: 0111کانی، نجفی) باشدسکونی روستا میموسازها بدون شناخت معماری بومی ساخت
 های روستایی دارند:پذیری ساختمانبیشترین تأثیر را در آسیبدهد که عوامل زیر روستایی نشان می

 دوام و نامرغوبالف( وجود مصالح کم 

 صورت غیرمعمولیب( تلفیق مصالح محلی وجدید به 
 ج( عدم وجود دانش فنی کافی و دید مهندسی و درنتیجه ضعف در طراحی و اجرا 
 31پذیر است که با توجه به جمعیـت قریـب بـه بای بسیار آسیهوساز روستایی وجود خانهحاصل عوامل فوق در ساخت 

های ریزیدقت شناسـایی کـرده و بـا برنامـههای روسـتایی را بـهدرصد روستانشینان در کشور، الزم اسـت معایـب خانـه
روری بـر با توجه به م (.13: 0311صیدایی و همکاران، ) ها برآمدسازی و بهسازی آنمدت و بلندمدت درصدد مقاومکوتاه

تـوان از شده است، تنگناها و مشـکالت مسـکن روسـتایی را میبرنامه دوم و مواردی بر برنامه سوم توسعه کشور حاصل
 بندی کرد:چهار جنبه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و طراحی معماری به شرح زیر دسته

 اجتماعی:-

 وساز روستاییفقدان نظام فنی و مهندسی جهت کنترل ساخت
 سازی.ایی مردم با اصول مقاومعدم آشن

 آوری اطالعات مسکن روستایی.فقدان سیستم جمع

 دهی روستایی.های سامانعدم توجه به طرح

 اقتصادی:-

 واقعی. سرانهکاهش درآمد 

 های مصالح ساختمانیهای ساخت مسکن و قیمتافزایش هزینه

 الف حرارتیهای حرارتی مناسب جهت کاهش اتگرانی مصالح و عایق
 وساز روستاییعدم تمایل سیستم بانکی برای مشارکت در ساخت

 فرهنگی: -

 وساز.استفاده از نیروهای غیر ماهر در امر ساخت

 نه کردن مصرف انرژی.های حرارتی برای بهیعدم استفاده از مصالح و عایق
 ریزی در جهت بهینه کردن مصرف انرژی.فقدان برنامه

 وساز مسکن روستایی.ین در ساختکارگیری از استاندارد مععدم به
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 طراحی معماری: -

 فقدان استانداردهای مسکن روستایی.

 فقدان الگوی مناسب مسکن روستایی.
 (.007: 0331غفاری، ) ییروستاوساز استفاده از الگوهای شهری در ساخت

های ه شـاخصاسـت. بـدر بررسی مسائل و مشکالت مربو  به مسکن توجه به پارامترهای کمی و کیفی حائز اهمیـت  
گـردد اید توجـه بد مسکونی کمی چون تراکم خانوار در واحد مسکونی، تراکم نفر، تراکم اتاق و تراکم فرد در اتاق در واح

و باال بـردن ضـریب  مسکن نقش بااهمیتی در ثبات خانواده، رشد اجتماعی و اقتصادی (.012، 0333مودت و همکاران، )
سـب در حـال مسـکن منا فرهنگی و آرامش روحی اعضای خانواده دارد. امروزه تقاضا برای ایمنی افراد و خصوصاً ارتقای

ل حنحوه تصرف م افزایش است. در این باب بهتر است به عوامل کیفی مثل وضعیت فیزیکی مسکن و مصالح ساختمانی،
ضـلی و رحمـانی ف) گـردد. سکونت خانوار، عمر مفید واحدهای مسکونی، تسهیالت خانوار در واحد مسکونی بیشتر توجـه

 سازی واحدهای مسکونی اسـت کـه( یکی از اهداف طرح جامع مسکن و برنامه چهارم، توسعه مقاوم33: 0337همکاران، 
 تواند مؤثر باشد.تعیین نوع اسکلت ساختمان در پیشبرد این هدف می

 
 شـهری خـدمات و هـاکانون بـه نوعیبـه گردشگری انواع همه که چرا هستند، مکملی رواب  دارای گردشگری و شهرها
 ائهار در شهری هایکانون وانمندیت به باید گردشگری ترقی و توسعه برای ریزیبرنامه هرگونه در پس. باشندمی نیازمند

 (.71 ،0335 همکاران، و زیویار) شود توجه نیز غیرمستقیم و خدمات مستقیم
 

 روش پژوهش
 تحقیقـات پیشـینه ورمـر و میـدانی مطالعـات بر مبتنی و تحلیلی -توصیفی شیوه به و کاربردی هدف ازلحاظ تحقیق این

 مـذکور هـایخشب روستای هشت در ساکن روستایی خانوارهای موردمطالعه، آماری جامعه. است گرفته صورت کاربردی

 جمعیـت نسـبت به سپس. نداشدهنتعیی خانوار 551 با برابر کوکران، فرمول اساس بر هاآن بین در هانمونه تعداد که بوده

 تصـادفی گیرینمونـه صـورتبه کـه گردیـد مشخص هانامهپرسش توزیع برای هاآن از یک هر سهم روستاها از هریک

 فادهاست باخ کرون آلفای ضریب از( نامهپرسش) تحقیق ابزار پایایی سنجش برای. شد توزیع خانوارها بین سامانمند /ساده

 توصیفی آمارهای از هاداده تحلیل و سنجش برای. است آمدهدستبه 71/1 با برابر ردبررسیمو متغیرهای برای که گردید

 فریـدمن میـانگین مقایسـه و خطـی رگرسیون( فای و اسپیرمن اسکوئر،کای) همبستگی هایتحلیل قبیل از استنباطی و

 افـزارنرم از نقشـه تولیـد بـرای ننینهم و گرفتند قرار وتحلیلتجزیه مورد Spss افزارینرم محی  در که گردید استفاده

GIS گردید استفاده. 

 

 محدوده موردمطالعه
 شـمار بـه بابل انشهرست پرجمعیت بخش دو و است متعددی روستاهای دارای بابل شهرستان غربی و شرقی بندیبخش

 ایـن در تنهـا کـهوینحبه. شـودمی محسـوب کشـور حتـی و ایـران شمال روستایی نقا  ترینمتراکم از یکی و آیندمی

 (.5 و 0 هاینقشه) دارد وجود روستا 271 شهرستان
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 بابل. نقشه تقسیمات سیاسی کشور و موقعیت شهرستان 1شکل شماره 

 

 
 موردمطالعه در شهرستان بابل ی روستاهایپراکندگ .2شکل شماره 

 

 هابحث و یافته
 ها و راهبردهای ساخت مساکن روستاییبررسی چالش

ی های دولت )در اعطای طرح ویژه مسکن روستایی(، ارتقاء و بهبـود کیفیـت مسـکن روسـتایتخصیص سیاست هدف از 
گیرد که اغلب روستاییان در مسـاکن نامناسـب کـه تهویـه سازی مسکن ازآنجا نشأت میاست. ضرورت طرح ویژه مقاوم

متـولی و ) ای جدی اسـتن روستایی مسئلهب بودن وضعیت بهداشت مسککنند. درواقع نامناسمناسبی ندارند، زندگی می
قبال رغم وجود امکاناتی نظیر اعطای وام و تسـهیالت مسـکن، اسـت(. بیشتر خانوارهای روستایی به031: 0337همکاران، 

پرداخـت وام، اند که علت آن نداشتن ضامن معتبر، عـدم توانـایی خانوارهـای روسـتایی بـرای باززیادی از آن نشان نداده
شده اسـت. های پرداختی عنوانهای مربوطه و بهره باالی وامهای اداری در سازمانآمد کافی، وجود بروکراسینداشتن در

ی دریافـت وام درصد را بین عدم استقبال روستاییان برا 33اطمینان  دار تا سطحاسکوئر رابطه معنینتیجه همبستگی کای
 (.0 جدول) دهدمسکن با عوامل متعدد مندرج در جدول زیر نشان می

 

 اسکوئربرای ساخت مساکن با استفاده از همبستگی کای . بررسی رابطه دالیل عدم استقبال از دریافت وام1 شماره جدول
 تأیید یداریمعنسطح  درجه آزادی کای اسکوئر گویه

 * **111/1 3 013,001 نداشتن ضامن معتبر

 * **111/1 1 011.135 عدم توانایی بازپرداخت وام

 * **110/1 1 31.311 شتن درآمد کافیندا

 * **111/1 1 013.113 های اداریوجود بروکراسی

 * **115/1 1 022.171 باالی وام بهره

 درصد 99 داری در سطح** معنی
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شده تفـاوت معنـادار تـا سـطح های بررسیدهد که بین مؤلفههمننین نتای  حاصل از مقایسه میانگین فریدمن نشان می

گردد، پایین بودن درآمد روستاییان و عـدم تـوان طوری که در جدول زیر مشاهده میدرصد وجود دارد. همان 33اطمینان 

تـرین میـزان را بـه خـود بازپرداخت وام، باالترین میزان و در مقابل وجود بوروکراسـی اداری و بهـره بـاالی وام، پـایین

ن روسـتایی سازی، نوسازی و بهبود کیفیت مساکراستای مقاومترین سازوکار مناسب در اختصاص داده است. بنابراین مهم

 (.5 باشد )جدولهای اقتصادی روستاییان میتقویت فعالیت
 

 سازی مساکن روستایی با استفاده از آزمون فریدمنمنظور مقاوم. مقایسه میانگین موانع اخذ وام به2 جدول شماره

میانگین  هاگویه
 ایرتبه

 آماره فریدمن
Mean rank 

ضریب 
 5 کای

درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

 01/2 13/3 نداشتن ضامن مطمئن

217/10 1 113/1 

 11/1 77/1 عدم توانایی بازپرداخت وام

 12/2 11/1 پایین بودن درآمد

 32/3 51/5 های اداریوجود بروکراسی

 71/1 53/3 باالی وام بهره

 درصد 99 داری در سطح** معنی

 

الی مـهای شخصـی، نـوع بافـت فیزیکـی روسـتا، توانـایی یرات الگوی مسکن در روستاها عواملی ماننـد سـرمایهدر تغی

بسـتانی و همکـاران، تأثیرگذار است )عنا های ماندگاری در روستا، ارزش زمین، فاصله روستا از شهر و...روستاییان، انگیزه

پذیری بـاالیی د در روستاها از میـزان مقاومـت کمتـر و آسـیبها و مساکن موجوکه اغلب ساختمان(. ازآنجایی11: 0330

یده، شـرح جـدول ها و مساکن خود تدابیر اندیشبرخوردارند، خانوارهای روستایی باید برای افزایش مقاومت بنای ساختمان

سـازی مسـاکن قاومتعدد با مزیر را در دستور کار قرار دهند. در تحقیق حاضر نتای  آماری برای تبیین رابطه راهکارهای م

 (.3 دهند )جدولدرصد رابطه معنادار را نشان می 33روستایی تا سطح اطمینان 
 

 اسکوئرافزایش مقاومت مساکن با استفاده از همبستگی کای . بررسی رابطه راهکارهای متعدد با3 شماره جدول

کای  گویه
 اسکوئر

درجه 
 آزادی

میانگین  داریسطح معنی
 ایرتبه

 75/3 **111/1 1 701,021 صالح مرغوب و استاندارداستفاده از م

 10/3 **111/1 1 73.173 بهرهدادن وام کم

 13/5 **111/1 1 511.350 رعایت اصول فنی و مهندسی

 13/5 **111/1 1 053.371 های مسئولنظارت سازمان

 11/3 **111/1 3 13.130 وسازها و سازگاری با محی  روستاییارتبا  ساخت

 درصد 99 داری در سطحی** معن

 

تایی و سـازی مسـاکن روسـازنظر خانوارهای روستایی ناحیه موردمطالعه، مسـئوالن و مـدیران محلـی در راسـتای مقاوم

انی و اکم سـاختمآب، برق، وسایل نقلیه و...(، سیسـتم فاضـالب، تـر) همننین بهبود شاخص امنیت، شاخص برخورداری

های ؤلفـهممنظور بررسی میزان رابطـه نقـش مـدیران بـا قش کلیدی ایفا نمایند. بهتوانند نبهداشت مساکن روستایی می

 33ها تا سطح اطمینـان جز شاخص تراکم ساختمانی، بقیه گویهمذکور از تحلیل همبستگی اسپیرمن استفاده گردید که به

 (.1 دهند )جدولدرصد رابطه معناداری را نشان می
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 مناز بین بردن فقر مسکن با استفاده از همبستگی اسپیر زان موفقیت مدیران محلی با. بررسی رابطه می4 شماره جدول

ضریب  اسپیرمن متغیر متغیر
 داریمعنی

 تأییدعدم تأیید

نقش مدیران 
 روستایی

  * **111/1 553/11 بهبود شاخص امنیت مساکن روستایی

  * **111/1 557/31 (آب، برق، وسایل نقلیه و...) برخورداری از

  * **111/1 515/12 اگوکشی سیستم فاضالب

ns 121/05 رعایت تراکم ساختمانی در محی  روستا 325/1   * 

  * **111/1 013/71 رعایت اصول بهداشتی در مساکن روستایی

 ns درصد 99 سطح در داریمعنی** 

 

 بررسی کیفیت مساکن و رضایت خانوارهای روستایی

راحـی و طاسـتفاده گردیـد. ازنظـر  vی/کرامرز روستاییان از کیفیـت مسـکن از آزمـون فـا منظور تبیین میزان رضایتبه
دهد. شان میدرصدی را ن 32انداز ظاهری از وضعیت مسکن خود رضایت نسبی دارند و نتای  آماری رابطه معنادار و چشم

درصدی را باکیفیت مسـاکن  33ابطه بیل سیستم گرمایشی، سرمایشی و ... رشده در جدول زیر از قهای بررسیبقیه گویه
دهـد. بـر ایـن اسـاس دارا است و فق  میزان رضایت روستاییان با مقاومت مساکن روستایی، عدم معناداری را نشان مـی

های دیگر مناسـب هسـتند، انداز مساحت و برخی از شاخصتوان نتیجه گرفت که اگرچه مساکن روستایی ازنظر چشممی
 (.2 کنند )جدولپذیر بوده و رضایت روستاییان را جلب نمیبنا آسیباما از ازنظر استحکام 

 

 v . بررسی رابطه میزان رضایت خانوارهای روستایی از وضعیت مسکن با استفاده از همبستگی فای/کرامرز5 شماره جدول

 ایمیانگین رتبه داریسطح معنی درجه آزادی ضریب فای گویه

 1/5 **111/1 1 11.325 انداز ظاهریطراحی و چشم

 5/1 **111/1 1 052.373 کارکرد چندمنظوره متناسب با نیاز

 3/3 **101/1 1 33.372 پیرامون ساختمان و معابر روشنایی

 5/3 **112/1 1 17.001 سیستم گرمایشی

 1/3 **111/1 1 21.127 سیستم سرمایشی

 ns. 1/0 /123 1 07.012 استحکام و مقاوم بودن مسکن

 1/5 **111/1 1 21.307 ازه مسکنمساحت و اند

 2/5 **111/1 1 31.321 معماری مسکن

 1/5 **111/1 1 27.302 وضعیت بهداشت مسکن

 ns درصد 99 سطح در داریمعنی** 

 

دهد کـه تـا آمده از آزمون رگرسیون خطی چندگانه نیز برای تبیین میزان کیفیت مساکن روستایی نشان میدستنتای  به

)جـداول  داخـت وام هسـتندمیزان درآمد روستاییان و عدم توانایی در بازپر بهو معناداری وابسته  درصد 33سطح اطمینان 

درصـد  12شده، حاکی از آن است که کیفیت مساکن تـا ذکر است ضریب تعدیل و ضریب تعیین محاسبه(. شایان1و  1،7

حقیـق تد به متغیرهایی وابسته است که در این درص 02است و  وابستهی اجلگهشده در روستاهای های بررسیبه شاخص

 موردبررسی قرار نگرفتند.
 

 ندگانهی متعدد با استفاده از رگرسیون خطی چهاشاخصمیزان تأثیرگذاری موقعیت جغرافیایی بر  محاسبه. 6 شماره جدول

 خطای اطمینان ضریب تعدیل ضریب تعیین R ضریب مدل

0 a351/1 123/1 125/1 03535/1 
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 رگرسیون خطی چندگانه در ANOVA . تحلیل واریانس/7 شماره لجدو

F سطح معناداری آماره   مدل مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات 

0/008b 044/630  

303/23  

37/0  

2 

217 

219 

660/46  

026/8  

632/54  

 رگرسیون

باقیمانده   

 جمع

 

 . نتایج رگرسیون خطی چندگانه8 شماره جدول
سطح 
 معناداری

ضریب  T مارهآ
 استانداردشده

 ضریب
 استاندارد نشده 

 مدل 

 B خطای تخمین بتا

111/1 

111/1 

111/1 

131/15 

177/01 

312/1 

1 

751/1 
511/1 

53/1 

01/1 
102/1 

113/5 

523/1 

130/1 

 مقادیر ثابت

 پایین بودن درآمد روستاییان
 عدم توانایی در بازپرداخت وام

 

 گیرینتیجه
لیدی ایفـا پذیری واحدهای مسکونی در برابر نیروهای مخرب طبیعی نقش کر میزان پایداری یا آسیبمصالح ساختمانی د

ها نزوالت جوی از سقف خانه فوذهایی از بنا و حتی نترین مشکل مساکن، فرسودگی کل یا قسمتامروزه اصلی .کنندمی

ه نشان ت مسکن روستایی در ناحیه موردمطالعف و... است. بررسی مشکالکاری مناسب رطوبتی در سقیقعاو عدم وجود 

نـی و دوام و نامرغوب، تلفیق مصالح محلی و جدیـد و عـدم وجـود دانـش فوجود مصالح کم دهد که عواملی از قبیلمی

با توجه  های روستایی دارند.پذیری ساختمانمهندسی کافی و درنتیجه ضعف در طراحی و اجرا، بیشترین تأثیر را در آسیب

های برخورداری از تسهیالت بهداشـتی، دوام و مانـدگاری های موجود در واحدهای مسکونی روستایی، شاخصتیبه کاس

جه قرار های مستقیم و مرتب  باید موردتوعنوان شاخصهای روستایی بهها، دوام مصالح، قیمت و سنددار کردن زمینسازه

 گیرند.

سـازی مسـاکن خانوارهـای روسـتایی تـا ربو  برای تسـهیل مقاومهای مشده دولت و سازمانهای تنظیماگرچه سیاست

تـأمین ضـامن  های پرداختی و کمبود درآمد و ناتوانی درحدودی موفق عمل کرده است؛ ولی در این میان بهره باالی وام

گ طی تنگاتنـها ارتباسازی مساکن خانوارهای روستایی با پایگاه اقتصادی آنها است. مقاومازجمله مشکالت این سیاست

دهد هر چه سطح درآمد و وضعیت اقتصادی خانوارها باالتر باشد، قـدر مسـلم طوری که نتای  آماری نشان میدارد. همان

هـد داشـت. امـا ها برای دریافت وام و بازپرداخت آن باالتر رفته و رضـایت نسـبی خانوارهـا را بـه دنبـال خواتوانایی آن

ای آنـان های پایین درآمدی قرار دارند، امکان سـاخت مسـکن اصـولی و مقـاوم بـرککه اکثر روستاییان در دهازآنجایی

ازپیش مسئوالن و مدیران روستایی در راسـتای تقویـت بنیـه اقتصـادی روسـتاییان و رو توجه بیشغیرممکن است. ازاین

 ناپذیر است.سازی مساکن روستایی امری ضروری و اجتنابتبع آن مقاومبه

 پیشنهادها

 های اجرایی مسکن شهری از مساکن روستایی و ممانعت از رواج الگوهای شهری.یک سیاستتفک -

 رسانی از میزان تهدید مساکن فرسوده.شویق و ترغیب روستاییان به مشارکت در طرح تسهیالت مسکن با اطالعت -

 متولی هایازپیش دستگاهتاییان با حمایت بیشسازی در بین روسکردن فرهنگ مقاوم نهادینه -

 ها برای افراد فاقد سند ملکی و ضامن معتبرتخاذ تدابیری از سوی بنیاد مسکن انقالب اسالمی و بانکا -

 جامعه روستایی های پایین درآمدیرفتن تسهیالت ویژه با بهره کم برای دهکگدر نظر  -

 مساکن روستاییها در ساخت مسکن انقالب اسالمی و دهیاری های متولی مثل بنیادهنظارت دستگا -
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 ها در راستای بهبود کیفیت ساخت مساکن روستاییهای الزم بین دستگاهنامهعقاد تفاهمان -

ها در رب  و ابالغ آن به کلیه دهیاریهای ذیهیه و تنظیم دستورالعمل اجرایی ساخت مساکن روستایی توس  دستگاهت -

 سازی مساکن روستایی.راستای مقاوم

 

 تقدیر و تشکر
 به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی نداشته است.بنا 
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