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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
با توجه به اینکه مسکن مهمتـرین عنصـر کالبـدی روسـتاها اسـت ،مقاومسـازی و نوسـازی آن در جلـوگیری و
پیشگیری از خسارات حوادث و تلفات جانی و مالی بـهویژه در برابـر حـوادث پیشبینینشـده از اهمیـت ویـژهای
برخوردار است .اغلب روستاییان در واحدهای مسکونی قدیمی و کمدوام ساکن هستند که استقامت کـافی نـدارد؛
حتی بسیاری از مسکنهای جدید نیز بهصورت غیراصولی ساختهشده است .تحقیق حاضـر سـعی دارد تـا کیفیـت
مسکن روستایی را با روش میدانی مورد تجزیه ،تحلیل و سنجش قرار دهد .بـدین منظـور  551خـانوار روسـتایی
بهعنوان جامعه نمونه انتخاب شدند که با فرمول کوکران به دست آمد و خانوارها نیز به نسبت جمعیت هر یـک از
روستاهای موردمطالعه به روش تصادفی انتخاب شدند .برای سـنجش دادههـا از آزمونهـای تحلیـل همبسـتگی،
رگرسیون خطی و مقایسه میانگین فریدمن استفاده گردید .نتای حاصل از تحلیل همبسـتگی نشـان میدهـد کـه
نداشتن ضامن معتبر ،پایین بودن درآمد خانوادههای روستایی ،بهره بـاالی وامهـا و بوروکراسـی اداری مهمتـرین
چالش در راستای اخذ وام بـرای نوسـازی مسـاکن محسـوب میشـوند .همننـین رعایـت اصـول فنـی ،نظـارت
برساختوسازها و اعطای وام کمبهره تا سطح اطمینـان  33درصـد بـا سـاخت اصـولی مسـکن روسـتایی رابطـه
معناداری دارند .نتیجه رگرسیون خطی نیز نشان میدهد بین کیفیت مساکن با درآمد پایین روستاییان و عدم توان
بازپرداخت تا سطح اطمینان  33درصد رابطه معناداری وجود دارد .در ضمن مقادیر اختصاصیافته بـه هـر یـک از
گویههای بررسیشده در آزمون فریدمن نشاندهنده میزان اهمیت هـر یـک از آنهـا اسـت .بهطوریکـه تفـاوت
معناداری در بین آنها وجود دارد .بنابراین اتخاذ تدابیر اندیشیده شده برای نهادینـه کـردن فرهنـگ مقاومسـازی
مساکن توس مسئوالن و مدیران و تشویق و ترغیب روستاییان برای توجه بیشازپیش به این مهم امری ضروری
و اجتنابناپذیر است.
واژگان کلیدی :سکونتگاهها ،مساکن روستایی ،مقاومسازی ،شهر بابل.
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مقدمه
مسکن محیطی برای زندگی خانوادگی ،مکان استراحت و فضای خصوصی و خـانوادگی افـراد اسـت .ایـن فضـا مملـو از
ارزشهای سمبلیک بوده و به عنوان نشانه منزلت فردی و اجتماعی افـراد و عنصـر اصـلی جامعهپـذیری افـراد محسـوب
میگردد (تقیلو .)30:0331 :در این میان دسترسـی بـه مسـکن مناسـب بـرای همـه خانوارهـا از مهمتـرین چالشهـای
کشورهای کمتر توسعهیافته است .مساکن روستایی یکی از بخشهای مهم زیرساختی توسعه کشور محسوب میشود کـه
نهتنها بهعنوان یک سرپناه بلکه بهعنوان تأمینکننده امنیت اجتماعی و اقتصادی جامعه به شمار میروند .شـناخت واقعـی
مساکن روستایی درگرو شناخت زندگی روستایی در ابعاد مختلف فرهنگی ،اجتمـاعی و معیشـتی اسـت کـه در مطالعـات
فضایی-کالبدی موردتوجه قرار میگیرد .بیتردید مسکن روستایی بر کیفیت زندگی انسان اثر میگذارد و نقش مهمـی در
روحیه افراد ایفا میکند ( .)Shucksmith, 2003:11مسکن و سرپناه مناسب تنها به معنای وجود یک سقف بـاالی سـر
هر شخص نیست ،بلکه مسکن به معنای آسایش ،فضای مناسب ،دسترسی فیزیکی ،امنیت مناسب ،مالکیـت ،پایـداری و
دوام سازهای ،روشنایی ،تهویه ،سیستم گرمایی مناسب ،زیرساختهای اولیه مناسب آبرسانی ،بهداشت ،دفع زباله ،کیفیت
مناسب زیستمحیطی ،عوامل بهداشتی ،مکان مناسب و قابلدسترسی ازنظر کار و تسهیالت اولیه است .اموس راپاپورت،
تمایل انسان به سکنی گزینی را از ویژگیهای رفتاری او میداند و حتی درباره سکونتگاههای انسـانهای بـدوی کـارکرد
فرهنگی را مورد تأکید قرار میدهد (راپاپورت .)11 :0312 :تأمین مسکن روستایی که باهدف رسیدن بـه کیفیـت فضـایی
مطلوبتر دنبال میشود ،نیازمند تفکری جامعنگر در توسعه فضایی ،کالبدی ،برنامهریزی ،طراحی ،اجرا و همننین اطـالع
از کم و کیف ویژگیهای معماری روستایی در منـاطق مختلـف ،تواناییهـا و کاسـتیهای موجـود در ایـن زمینـه اسـت
(سرتیپیپور .)21:0312،با توجه به مشکالت کالبدی مساکن روستایی از گذشته تـاکنون ،علـیرغم اینکـه بنیـاد مسـکن
انقالب اسالمی از سال  0311بهصورت جدی به امر مقاومسازی مساکن روسـتایی پرداختـه اسـت امـروزه بیشـتر نقـا
روستایی ایران با کمبود مسکن مناسب و باکیفیت روبهرو است .بدیهی است در این راستا مقاومسازی و نوسازی مسـاکن
روستایی بهمنظور پیشگیری از خسارتهای وارده ناشی از بالیای طبیعـی بـهویژه زلزلـه نقـش بسـزایی دارد .اسـتفاده از
مصالح کمدوام و بهویژه عدم رعایت ضواب فنی در ساختوساز مسـاکن نقـش مـؤثری در ایـن زمینـه دارد .بـر اسـاس
سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،0332بیش از حدود  21درصد مساکن موجـود در منـاطق روسـتایی از مصـالح
کمدوام و نیمه بادوام ساختهشده است .آمارها نشان میدهــد اغلب روستاییان در واحـدهای مسـکونی قـدیمی سـاکناند
که استحکام ندارد و سبک ساختوساز آنها قدیمی اسـت (نجفیکـانی .)0337:012 ،بنـا بـه تأکیـد کارشناسـان ،وقـوع
زلزله های متوالی و قرار گرفتن بیشتر نقا کشورمان ازجمله روستاهای ناحیه موردمطالعه بر روی گسـلهای خطرنـاك و
فعال ،موجب شده مردم روستاها درصدد مقاومسازی و یا بهسازی منازل خود برآیند .ازآنجاکه ناحیه موردمطالعه در امتـداد
خ گسل شمال ایران (گسل گرگان -رشت) قرار دارد ،مسئله مقاومسازی مساکن بهویژه در نواحی روسـتایی از اهمیـت
باالیی برخوردار است.
به اعتقاد کارشناسان بخش مسکن و نظاممهندسی ساختمان ،بسیاری از روستاییان همکاریهای الزم را انجام نمیدهند
و سعی میکنند تا سلیقههای فردی خود را بـدون اطـالع و آگـاهی از اصـــول کارشناسـی مقاومســـازی سـاختمانها
بهکارگیرند .همننین ،همکاری نکردن بانکها و وجود بوروکراسی اداری برای اعطای وام کمبهره با توجه به درآمد پایین
روستاییان و عدم توان خانوارهای روستایی در پرداخت وام از دیگر مشکالتی است که مانع ساختوساز اصولی میگـردد.
ازاین رو تحقیق حاضر سعی دارد ضمن بررسی و تحلیل میدانی از وضع موجود مساکن روستایی بـه سـؤاالت اساسـی بـه
شرح زیر پاسخ دهد:
 -چالشهای مهم پیشروی روستاییان جهت مقاومسازی و نوسازی مساکن روستایی چه میباشند؟
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 م یزان رضایت روستاییان ناحیه موردمطالعه از میزان کیفیت مساکن روستایی تا چه حدی است؟مایکل تودارو ( )0311در مقاله با عنوان برنامهریزی توسعه ،مدلها و روشها ،تأکیـد کـرد انجـام اصـالحات و تغییـرات
مطابق نظر مردم در حین طراحی و نوسازی بهمنظور احیای مجـدد بافـت قـدیم امـری ضـروری و اجتنابناپـذیر اسـت.
رنگوال )0331(0در مقالهای با عنوان «انتشار خانهها و برنامهریزی شـهری» بیـان داشـت کـه مسـکن خـوب و مناسـب
نشاندهنده رفاه عمومی جامعه است و مسکن نامطلوب منجر به پیامدهای زیانباری از قبیل بیماریهـا ،بیبنـدوباریها،
تباهی و فساد جوانان جوامع میگردد .سندیچ ،)5111(5در گزارشی با عنوان برنامـهریزی و اسـتاندارد شـهری خاطرنشـان
کرده است که عوامل اقتصادی ،سبک معماری ،زبان بومی منطقه ،گرایشهای سبکشناسی ،آبوهـوا ،جغرافیـا و آداب و
سنن محلی در توسعه و طراحی مسکن در مکانهای مختلف تأثیرگذارند .گابنیکف و بادیانا ( )5102به بررسـی مفـاهیم
کلیدی مسکن پایدار پرداخته و به ارائه چارچوبی برای تدوین سیاستهای مسکن پایـدار و ایجـاد همـاهنگی بـین ابعـاد
اجتماعی ،اقتصادی محیطی فرهنگی پرداخته است .موسوی قهدریجانی ( )0371در تحقیقی با عنـوان «ارزشـیابی اثـرات
اجتماعی طرحهای بهسازی روستایی در استان اصفهان» به این نتیجـه رسـید کـه بهسـازی نقشـی در تـأمین و عرضـه
امکانات و خدمات جدید در روستاها نداشته و روستاها عموماً از امکانـات و خـدمات قبـل از بهسـازی برخـوردار بودهانـد.
احمدی ( )0313مقالهای را تحت عنوان «بررسی تأثیرات کالبدی بر توسـعه بهینـه سـکونتگاههای روسـتایی» ارائـه داده
است .در این مقاله سعی شد تا با بررسی عوامل تشکیلدهنده طرح کالبدی روستا و شـناخت آنهـا ،راهکارهـایی جهـت
توسعه کالبدی روستا ارائه نماید .بوذرجمهری ( )0331در مقاله «تأثیر تسهیالت مسکن روستایی در برابر تحوالت کالبدی
نواحی روستایی» اذعان داشت که در راستای بهبود کمی و کیفی مساکن روستایی ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی بـهعنوان
متولی اصلی در سه دهه گذشته ،فعالیتهای نسبتاً قابلتوجهی را انجام داده اسـت .عنابسـتانی نیـز ( )0330در مقالـهای
تحت عنوان «بررسی نقش اعتبارات بر تغییر الگوی مسکن در نواحی روستایی» به تجارب غنی در ارتبا با اعتبارات خرد
و تشکیل صندوقهای قرضالحسنه باهدف پرداخت به نیازمندان ،صندوقهای تعاون کشور باهدف کمک به کارآفرینی در
میان تعاونیها ،همننین تشکیل صندوق اشتغال در کمیته امداد ،تشکیل صندوق اعتبارات خرد روستایی در وزارت جهـاد
کشاورزی و درنهایت سیاستگذاری بانک کشاورزی در رابطه با توسعه اعتبـارات اشـارهکرده اسـت .زرگـر ( )0331معتقـد
است که کالبد روستا تحت تأثیر عوامل گوناگون جغرافیایی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی است و هـیچ بـهطور مسـتقل
عمل نکرده و در رابطه تأثیر و تأثر متقابل نسبت به یکدیگر قرار دارند .در مقاله خود در خصوص هویت و مسکن ،بررسـی
سازوکار تعامل هویت ساکنین و محی مسکونی آوردهاند که محی مسکونی در عملکرد هویت بـهعنوان خـود گسـترده،
راب انسان با محی فیزیکی و محی اجتماعی است .بصیریپور ( )0335در مقالهای به بررسی شاخصهای مسکن پایدار
در توسعه پایدار شهری پرداخت و با بررسی شاخصهای دسترسی به مسکن پایدار در طـی سـالهای  31-12و مقایسـه
این شاخصها با وضعیت ایدهآل پرداخته است .پورطاهری ( )0332در مقالهای بـهعنوان تحلیـل فضـایی مسـکن پایـدار
روستایی به بررسی موردی در سطح روستاهای استان مازندران پرداخته و اذعان داشت که این روستاها در گذر زمان دچار
استحاله فرهنگی شده و از هویت معماری اصیل خود دور شدهاند و یافتههای تحقیق نشان میدهد که مسـکن روسـتایی
در دورههای اخیر فاصله معناداری با حداکثر تداوم ،سازگاری ،یکپارچگی ،مطلوبیت ،استحکام ،پویایی و کارایی داراست.

1 . Rangwala
2 . Sendich

86

مجله آمایش جغرافیایی فضا ،دورۀ  ،12شمارۀ  ،1پیاپی  ،43بهار 1401

مبانی نظری
مسکن پایدار

تأمین مسکن روستایی که باهدف دستیابی به کیفیت فضایی مطلوبتر دنبال میشود ،نیازمند تفکری جامعنگر در توسـعه
فضایی کالبدی ،برنامهریزی ،طراحی و اجرا ،اطالع از کـم و کیـف ویژگیهـای معمـاری روسـتایی در منـاطق مختلـف،
تواناییها و کاستیهای موجود در این زمینه است (سرتیپیپور .)21:0312 ،مسئله اصلی در توسعه پایدار مسکن ،توجه بـه
نیازهای نسل آینده در عین برطرف کردن نیازهای فعلی مسکن افراد جامعه است به شکلی که تـأمین مسـکن امـروز بـا
کمترین تغییر حالت در محی طبیعی ،این امکان را به نسل آینده بدهد که به شکلی بهینـه بـرای خـود فضـای زیسـتی
مناسبی فراهم کنند (محمودی .)0335:7،در این راستا فرایند پایداری در زمینه مسکن پن زمینه مشـخص زیـر را شـامل
میشود:
 حف منابع طبیعی (زمین ،انرژی ،آب)، استفاده مجدد و معقول از منابع انسانساخت، حف اکوسیستمها و نیروی احیاکننده آنها، عدالت بین نسلی مردم و طبقات ارائه سالمت ایمنی و امنیت.موضوع مسکن پایدار مجموعه پینیدهای از رواب دوسویه بین پایداری و مسـکن اسـت (گـابنیکف .)0331:01 ،درواقـع
مسکن پایدار مسکنی است که نیازهای ادراکی و واقعی کنـونی را از طریـق اسـتفاده کارآمـد از منـابع بـرآورده نمـوده و
درعینحال سبب ایجاد محلههای جذاب ،امن و به لحاظ اکولوژیکی غنی میشود .درواقع مسـکن پایـدار ظرفیتـی بـرای
تولید مسکن کیفی و خوب است .مسکن پایدار باید بهعنوان پایـداری اقتصـادی ،اجتمـاعی و محیطـی در برنامـهریزی و
مرحله اجرا ارزیابی شود .به بیان سادهتر مسکن پایدار برای روستاییان قابل استطاعت ،قابلدسـتیابی ،دوسـتدار محـی و
کمتر آسیبپذیر است ( .)singh,2012:6عوامل اقتصادی ،سبک معماری ،زبان بومی منطقه ،گرایشهای سبکشناسـی،
آبوهوا و آداب و سنن محلی در توسعه و طراحی مسکن در مکانهای مختلف تأثیرگذارند ( .)Sendich, 2006,:185در
دومین اجالس اسکان بشر ( )0331که در استانبول برگزار شد مسکن مناسب چنین تعریفشده است :سرپناه مناسب تنها
به معنا ی وجود یک سقف باالی سر نیست؛ سرپناه مناسب یعنی آسایش ،فضـای مناسـب ،دسترسـی فیزیکـی و امنیـت
مناسب ،امنیت مالکیت ،پایداری و دوام سازهای ،روشنایی ،تهویه ،سیستم گرمایی مناسب ،زیرساختهای اولیه مناسـب از
قبیل آبرسانی ،بهداشت و آموزش ،دفع زباله ،کیفیت مناسب زیستمحیطی ،عوامل بهداشتی مناسـب ،مکـان مناسـب و
تسهیالت اولیه که همه این موارد باید با توجه به استطاعت مردم تأمین شود .مسکن پایدار عبارت اسـت از مسـکنی کـه
ازلحــاظ اقتصــادی مناســب ،ازلحــاظ اجتمــاعی قابــلقبول ،ازنظــر فنــی و کالبــدی مقــاوم و مســتحکم و همننــین
سازگاربامحی زیست باشد ( .)Charles, 2007:3مسکن مهمترین عنصر کالبدی روستا و جزئی از هویـت کلـی روسـتا و
درعینحال مصداق یکپارچگی کارکردی عناصر تشکیلدهنده بافت روستا است .مسئله توسعه مسـکن پایـدار را میتـوان
بهعنوان توسعه مسکن ،مطابق با نیازهای مسکن و خواستههای نسل حاضر بدون بـه خطـر انـداختن توانـایی نسـلهای
آینده و منطبق با نیازها و خواستههای آنان دانست ( .)Chiu.2004:65مسکن پایدار به مسکنی گفته میشود که کمترین
ناسازگاری و مغایرت را با محی پیرامون خود و در پهنه وسیعتر با منطقـه و جهـان دارد ( .)Mlecnik.2013:44اصـوالً
شاخصهای مسکن مهمترین و کلیدیترین ابزار در برنامهریزی مسکن هستند (حکمتنیا و انصـاری .)030،0330،بـرای
شناخت وضعیت مسکن در شهرها و روستاها از شاخصهای مختلفی استفاده میشود که بهطورکلی بـه دودسـته کمـی و
کیفی تقسیم میشوند ،عالوه بر آن دسترسی به خدمات اساسی و زیربنـایی نیـز از معرفهـای مسـکن اسـت و بررسـی
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شاخصهای مسکن ،یکی از ابزارها و شیوههای مختلـف شناختهشـده ویژگـی مسـکن بـه شـمار مـیرود کـه میتـوان
بهوسیلهٔ آن ،رویههایی در امر مسکن را شناخت .درعینحال ابعاد کمی و کیفی مسکن به شاخصهای متعددی تقسیم
میشوند که مهمترین آنها شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و زیسـتمحیطی هسـتند .تعـدادی از شـاخصهای
اقتصادی شامل اعتبارات عمرانی در بخش مسکن ،سهم بخش خصوصی ،قیمت زمین ،هزینـه بخـش مسـکن خـانوار و
غیره است .شاخصهای اجتماعی مسکن نیز از عوامل اصلی پابرجایی اجتماع انسانی میباشد و از مهمترین شـاخصهای
کالبدی مسکن ،میتوان به شاخصهای تراکم ساختمانی ،نوع مصالح ساختمانی ،کیفیت ابنیـه ،نمـای سـاختمان و غیـره
اشاره کرد .بهطورکلی توجه به ویژگیهای اقلیمی و تـأثیری کـه ایـن ویژگیهـا در شـکلگیری سـاختمان ،بهخصـوص
ساختمانهای مورداستفاده انسان میگذارند (صادقی و همکاران .)50 :0337 ،ازنظر افـزایش عمـر مفیـد سـاختمان ،بـاال
بردن سطح کیفی آسایش و بهداشت در فضاهای داخلی و همننین ازنظر صرفهجویی در مصرف انـرژی موردنیـاز جهـت
کنترل شرای محیطی این فضاها ،حائز اهمیت فراوان است .مورد اخیر بهخصوص در دهه جاری ازنظـر کـاهش آلـودگی
هوا و سالمسازی محی زیست اهمیتی ویژه و جهانی یافتـه اسـت .در سـاخت واحـدهای مسـکونی از انـواعی از مصـالح
ساختمانی برای ساخت پی ،دیوارها و سقفها استفاده می شود که بر اسـاس نـوع مـاده اولیـه ،نحـوه فـرآوری و تولیـد و
روشهای تلفیق با یکدیگر ،پایداری متفاوتی در برابر نیروها و فشـارها دارنـد ( .)najafikani ,2017: 1767بـهطورکلی
آهن و سنگ نسبت به خشت و گل مقاومتر هستند .همینطور اسکلت بتونی و آهنی مقاومت بیشتری نسبت به چـوب در
برابر فشارها دارند .مصالح مقاومتر و روش بهینه اتصال و کاربرد مصالح نیازمند هزینه بیشـتر بـرای ساختوسـاز اسـت و
انتظار میرود باگذشت زمان و بهبود وضع اقتصادی جامعه روستایی ازیکطرف و افزایش سطح آگاهیها و دانـش آنهـا
درباره ضرورت ساخت و استفاده از واحدهای مسکونی مقاوم ،استفاده از مصالح مقاومتر افزایش یابد .درواقع مساکن پایدار
باید در دسترس باشد و قابلیت تطابقِ اقتصادی ،اجتماعی ،مالی و دیگر نیازهای فردی را برای ساکنان خود داشـته باشـد.
ایجاد بناهای روستایی صرفنظر از شرای خاص اغلب تابع محی جغرافیایی ،منابع بـومی ،ارزشهـا و فرهنـگ مردمـی
بوده است که به اقتضای زمان و نیازهای خود ،آنها را پدید آوردهاند (امینینژاد و همکاران .)03 :0337 ،طرح ،تکنولوژی
و شیوه ساخت مسکن روستایی ،ابعاد ،تناسبات ،مقیاس و انطباق با شرای درون و بیرون واحد مسکونی از میزان تـأثیر و
تقویت رواب انسانی با امکانات و شرای محی طبیعی و الزاماتی حکایـت دارد کـه بهصـورت تجربـی و در طـول زمـان
بهصورت اصول ،معیارها و کمیتهایی در ساختار فضایی مسکن بروز یافته است( .شفیعی و همکاران .)510 :0333 ،بدین
ترتیب میتوان اذعان نمود که اگرچه تاکنون بـا مقیاسهـای متفـاوت بـه ارزیـابی مسـکن روسـتایی پرداختهشـده ،امـا
بهرهگیری از مؤلفههای ساختی و کارکردی بیش از سایر مؤلفهها مورد تأکید قرارگرفته است .بر اساس شکل ( )0تأکید بر
 7مؤلفه کلیدی که عبارتاند از سازگاری ،یکپارچگی ،مطلوبیـت ،کـارایی ،تـداوم ،اسـتحکام و پویـایی مؤلفـههای نظـام
پایداری مسکن روستایی را تشکیل میدهند (پورطاهری.)013:0332،

شکل شماره  .1مؤلفههای تشکیلدهنده نظام پایداری مسکن پایدار روستایی
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مسائل و مشکالت مساکن روستایی

مسکن عمدهترین عنصر تشکیلدهنده بافت روستاها است .سازمان فضایی و نحوه استقرار و سـاخت آن بیـانگر کیفیـت
استفاده از محی و تأثیر اقتصاد ،سنتها و هنجارهای حاکم بر جامعه روستایی است .با توجه بـه کاسـتیهای موجـود در
واحدهای مسکونی روستایی شاخصهای برخورداری از تسهیالت بهداشتی ،دوام و ماندگاری سازهها ،دوام مصالح ،قیمـت
مسکن به درآمد خانوار ،توسعه پایدار و سنددار کردن زمینهای روستایی بـهعنوان شـاخصهای مسـتقیم و مـرتب بایـد
مدنظر قرار گیرند .طراحی مسکن روستایی دارای ویژگیهای خاص خود است .مفاهیمی نظیر ابعاد و اندازه فضـاها ،تنـوع
فضاها ،عملکرد فضاها ،واحدهای همسایگی ،نیازها و ضـرورتهای معیشـتی و حتـی الگوهـای بهینـه اقلیمـی یکخانـه
روستایی کامالً متفاوت از مسکن شهری است .در حال حاضر ،اصلیترین مشکلی که ساکنین روستا با آن مواجه هسـتند،
فرسودگی کل یا قسمتهایی از بنا است .پسازآن ،اصلیترین مشکل ساکنین نفوذ نزوالت جوی از سقف خانهها و عـدم
وجود عایقکاری مناسب رطوبتی در سقف است .پسازآن ،عدم وجود اندود خارجی بنا و عدم زیبایی بنا و وجود دیوارهای
کم ضخامت با هدایت حرارتی باال و در ادامه تركهای ساختاری ناشی از عوامل مختلف و روان بودن فاضـالب خانـه در
عرصه ،عمدهترین مشکالت ساختاری ساختمانها بودنـد ( .)Hewitt, 1998: 412بـهجز عوامـل اقتصـادی و محیطـی،
قیدهای متعدد دیگری مانند محدودیت تکنیکهای محلی موجود ،محدودیت در کیفیت مصالح موجود در محی روسـتا و
عدم وجود اطالعات کافی از اصول مهندسی ساخت ،در افزایش این آسیبپذیری مؤثر اسـت .متأسـفانه بسـیاری از ایـن
ساختوسازها بدون شناخت معماری بومی مسکونی روستا میباشد (نجفیکانی .)072 :0111 ،بررسی مشـکالت مسـکن
روستایی نشان میدهد که عوامل زیر بیشترین تأثیر را در آسیبپذیری ساختمانهای روستایی دارند:
الف) وجود مصالح کمدوام و نامرغوب
ب) تلفیق مصالح محلی وجدید بهصورت غیرمعمولی
ج) عدم وجود دانش فنی کافی و دید مهندسی و درنتیجه ضعف در طراحی و اجرا
حاصل عوامل فوق در ساختوساز روستایی وجود خانههای بسیار آسیبپذیر است که با توجه به جمعیـت قریـب بـه 31
درصد روستانشینان در کشور ،الزم اسـت معایـب خانـههای روسـتایی را بـهدقت شناسـایی کـرده و بـا برنامـهریزیهای
کوتاهمدت و بلندمدت درصدد مقاومسازی و بهسازی آنها برآمد (صیدایی و همکاران .)13 :0311 ،با توجه به مروری بـر
برنامه دوم و مواردی بر برنامه سوم توسعه کشور حاصلشده است ،تنگناها و مشـکالت مسـکن روسـتایی را میتـوان از
چهار جنبه اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و طراحی معماری به شرح زیر دستهبندی کرد:
-اجتماعی:

فقدان نظام فنی و مهندسی جهت کنترل ساختوساز روستایی
عدم آشنایی مردم با اصول مقاومسازی.
فقدان سیستم جمعآوری اطالعات مسکن روستایی.
عدم توجه به طرحهای ساماندهی روستایی.
-اقتصادی:

کاهش درآمد سرانه واقعی.
افزایش هزینههای ساخت مسکن و قیمتهای مصالح ساختمانی
گرانی مصالح و عایقهای حرارتی مناسب جهت کاهش اتالف حرارتی
عدم تمایل سیستم بانکی برای مشارکت در ساختوساز روستایی
 -فرهنگی:

استفاده از نیروهای غیر ماهر در امر ساختوساز.
عدم استفاده از مصالح و عایقهای حرارتی برای بهینه کردن مصرف انرژی.
فقدان برنامهریزی در جهت بهینه کردن مصرف انرژی.
عدم بهکارگیری از استاندارد معین در ساختوساز مسکن روستایی.
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 -طراحی معماری:

فقدان استانداردهای مسکن روستایی.
فقدان الگوی مناسب مسکن روستایی.
استفاده از الگوهای شهری در ساختوساز روستایی (غفاری.)007 :0331 ،
در بررسی مسائل و مشکالت مربو به مسکن توجه به پارامترهای کمی و کیفی حائز اهمیـت اسـت .بـه شـاخصهای
کمی چون تراکم خانوار در واحد مسکونی ،تراکم نفر ،تراکم اتاق و تراکم فرد در اتاق در واحد مسکونی باید توجـه گـردد
(مودت و همکاران .)012 ،0333 ،مسکن نقش بااهمیتی در ثبات خانواده ،رشد اجتماعی و اقتصادی و باال بـردن ضـریب
ایمنی افراد و خصوصاً ارتقای فرهنگی و آرامش روحی اعضای خانواده دارد .امروزه تقاضا برای مسـکن مناسـب در حـال
افزایش است .در این باب بهتر است به عوامل کیفی مثل وضعیت فیزیکی مسکن و مصالح ساختمانی ،نحوه تصرف محل
سکونت خانوار ،عمر مفید واحدهای مسکونی ،تسهیالت خانوار در واحد مسکونی بیشتر توجـه گـردد( .رحمـانی فضـلی و
همکاران )33 :0337 ،یکی از اهداف طرح جامع مسکن و برنامه چهارم ،توسعه مقاومسازی واحدهای مسکونی اسـت کـه
تعیین نوع اسکلت ساختمان در پیشبرد این هدف میتواند مؤثر باشد.
شهرها و گردشگری دارای رواب مکملی هستند ،چرا که همه انواع گردشگری بـهنوعی بـه کانونهـا و خـدمات شـهری
نیازمند میباشند .پس در هرگونه برنامهریزی برای توسعه و ترقی گردشگری باید به توانمندی کانونهای شهری در ارائه
خدمات مستقیم و غیرمستقیم نیز توجه شود (زیویار و همکاران.)71 ،0335 ،
روش پژوهش
این تحقیق ازلحاظ هدف کاربردی و به شیوه توصیفی -تحلیلی و مبتنی بر مطالعـات میـدانی و مـرور پیشـینه تحقیقـات
کاربردی صورت گرفته است .جامعه آماری موردمطالعه ،خانوارهای روستایی ساکن در هشت روستای بخشهـای مـذکور
بوده که تعداد نمونهها در بین آنها بر اساس فرمول کوکران ،برابر با  551خانوار تعیینشدهاند .سپس به نسـبت جمعیـت
هریک از روستاها سهم هر یک از آنها برای توزیع پرسشنامهها مشخص گردیـد کـه بهصـورت نمونـهگیری تصـادفی
ساده /سامانمند بین خانوارها توزیع شد .برای سنجش پایایی ابزار تحقیق (پرسشنامه) از ضریب آلفای کرون باخ استفاده
گردید که برای متغیرهای موردبررسی برابر با  1/71بهدستآمده است .برای سنجش و تحلیل دادهها از آمارهای توصیفی
و استنباطی از قبیل تحلیلهای همبستگی (کایاسکوئر ،اسپیرمن و فای) رگرسیون خطـی و مقایسـه میـانگین فریـدمن
استفاده گردید که در محی نرمافزاری  Spssمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند و همننین بـرای تولیـد نقشـه از نرمافـزار
 GISاستفاده گردید.
محدوده موردمطالعه
بخشبندی شرقی و غربی شهرستان بابل دارای روستاهای متعددی است و دو بخش پرجمعیت شهرستان بابل بـه شـمار
میآیند و یکی از متراکمترین نقا روستایی شمال ایـران و حتـی کشـور محسـوب میشـود .بهنحویکـه تنهـا در ایـن
شهرستان  271روستا وجود دارد (نقشههای  0و .)5
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شکل شماره  .1نقشه تقسیمات سیاسی کشور و موقعیت شهرستان بابل

شکل شماره  .2پراکندگی روستاهای موردمطالعه در شهرستان بابل

بحث و یافتهها
بررسی چالشها و راهبردهای ساخت مساکن روستایی

هدف از تخصیص سیاستهای دولت (در اعطای طرح ویژه مسکن روستایی) ،ارتقاء و بهبـود کیفیـت مسـکن روسـتایی
است .ضرورت طرح ویژه مقاومسازی مسکن ازآنجا نشأت میگیرد که اغلب روستاییان در مسـاکن نامناسـب کـه تهویـه
مناسبی ندارند ،زندگی میکنند .درواقع نامناسب بودن وضعیت بهداشت مسکن روستایی مسئلهای جدی اسـت (متـولی و
همکاران .)031 :0337 ،بیشتر خانوارهای روستایی بهرغم وجود امکاناتی نظیر اعطای وام و تسـهیالت مسـکن ،اسـتقبال
زیادی از آن نشان ندادهاند که علت آن نداشتن ضامن معتبر ،عـدم توانـایی خانوارهـای روسـتایی بـرای بازپرداخـت وام،
نداشتن درآمد کافی ،وجود بروکراسیهای اداری در سازمانهای مربوطه و بهره باالی وامهای پرداختی عنوانشده اسـت.
نتیجه همبستگی کایاسکوئر رابطه معنیدار تا سطح اطمینان  33درصد را بین عدم استقبال روستاییان برای دریافـت وام
مسکن با عوامل متعدد مندرج در جدول زیر نشان میدهد (جدول .)0
جدول شماره  .1بررسی رابطه دالیل عدم استقبال از دریافت وام برای ساخت مساکن با استفاده از همبستگی کایاسکوئر
گویه
نداشتن ضامن معتبر
عدم توانایی بازپرداخت وام
نداشتن درآمد کافی
وجود بروکراسیهای اداری
بهره باالی وام

کای اسکوئر
001,013
011.135
31.311
013.113
022.171

درجه آزادی
3
1
1
1
1

سطح معنیداری
**1/111
**1/111
**1/110
**1/111
**1/115

** معنیداری در سطح  99درصد

تأیید
*
*
*
*
*
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همننین نتای حاصل از مقایسه میانگین فریدمن نشان میدهد که بین مؤلفههای بررسیشده تفـاوت معنـادار تـا سـطح
اطمینان  33درصد وجود دارد .همانطوری که در جدول زیر مشاهده میگردد ،پایین بودن درآمد روستاییان و عـدم تـوان
بازپرداخت وام ،باالترین میزان و در مقابل وجود بوروکراسـی اداری و بهـره بـاالی وام ،پـایینتـرین میـزان را بـه خـود
اختصاص داده است .بنابراین مهمترین سازوکار مناسب در راستای مقاومسازی ،نوسازی و بهبود کیفیت مساکن روسـتایی
تقویت فعالیتهای اقتصادی روستاییان میباشد (جدول .)5
جدول شماره  .2مقایسه میانگین موانع اخذ وام بهمنظور مقاومسازی مساکن روستایی با استفاده از آزمون فریدمن
گویهها
نداشتن ضامن مطمئن
عدم توانایی بازپرداخت وام
پایین بودن درآمد
وجود بروکراسیهای اداری
بهره باالی وام

میانگین
رتبهای
3/13
1/77
1/11
5/51
3/53

آماره فریدمن
Mean rank
2/01
1/11
2/12
3/32
1/71

ضریب
کای 5

10/217

درجه
آزادی

1

سطح
معناداری

1/113

** معنیداری در سطح  99درصد

در تغییرات الگوی مسکن در روستاها عواملی ماننـد سـرمایههای شخصـی ،نـوع بافـت فیزیکـی روسـتا ،توانـایی مـالی
روستاییان ،انگیزههای ماندگاری در روستا ،ارزش زمین ،فاصله روستا از شهر و ...تأثیرگذار است (عنابسـتانی و همکـاران،
 .)11 :0330ازآنجاییکه اغلب ساختمانها و مساکن موجود در روستاها از میـزان مقاومـت کمتـر و آسـیبپذیری بـاالیی
برخوردارند ،خانوارهای روستایی باید برای افزایش مقاومت بنای ساختمانها و مساکن خود تدابیر اندیشیده ،شـرح جـدول
زیر را در دستور کار قرار دهند .در تحقیق حاضر نتای آماری برای تبیین رابطه راهکارهای متعدد با مقاومسـازی مسـاکن
روستایی تا سطح اطمینان  33درصد رابطه معنادار را نشان میدهند (جدول .)3
جدول شماره  .3بررسی رابطه راهکارهای متعدد با افزایش مقاومت مساکن با استفاده از همبستگی کایاسکوئر
میانگین
سطح معنیداری
درجه
کای
گویه
رتبهای
آزادی
اسکوئر
3/75
**1/111
1
021,701
استفاده از مصالح مرغوب و استاندارد
3/10
**1/111
1
73.173
دادن وام کمبهره
5/13
**1/111
1
511.350
رعایت اصول فنی و مهندسی
5/13
**1/111
1
053.371
نظارت سازمانهای مسئول
3/11
**1/111
3
13.130
ارتبا ساختوسازها و سازگاری با محی روستایی
** معنیداری در سطح  99درصد

ازنظر خانوارهای روستایی ناحیه موردمطالعه ،مسـئوالن و مـدیران محلـی در راسـتای مقاومسـازی مسـاکن روسـتایی و
همننین بهبود شاخص امنیت ،شاخص برخورداری (آب ،برق ،وسایل نقلیه و ،)...سیسـتم فاضـالب ،تـراکم سـاختمانی و
بهداشت مساکن روستایی میتوانند نقش کلیدی ایفا نمایند .بهمنظور بررسی میزان رابطـه نقـش مـدیران بـا مؤلفـههای
مذکور از تحلیل همبستگی اسپیرمن استفاده گردید که بهجز شاخص تراکم ساختمانی ،بقیه گویهها تا سطح اطمینـان 33
درصد رابطه معناداری را نشان میدهند (جدول .)1

مجله آمایش جغرافیایی فضا ،دورۀ  ،12شمارۀ  ،1پیاپی  ،43بهار 1401

92

جدول شماره  .4بررسی رابطه میزان موفقیت مدیران محلی با از بین بردن فقر مسکن با استفاده از همبستگی اسپیرمن
عدمتأیید
تأیید
ضریب
اسپیرمن
متغیر
متغیر
معنیداری
*
**1/111
11/553
بهبود شاخص امنیت مساکن روستایی
*
**1/111
31/557
برخورداری از (آب ،برق ،وسایل نقلیه و)...
نقش مدیران
*
**1/111
12/515
اگوکشی سیستم فاضالب
روستایی
*
05/121
رعایت تراکم ساختمانی در محی روستا
ns1/325
*
**1/111
71/013
رعایت اصول بهداشتی در مساکن روستایی
** معنیداری در سطح  99درصد ns

بررسی کیفیت مساکن و رضایت خانوارهای روستایی

بهمنظور تبیین میزان رضایت روستاییان از کیفیـت مسـکن از آزمـون فـای/کرامرز  vاسـتفاده گردیـد .ازنظـر طراحـی و
چشمانداز ظاهری از وضعیت مسکن خود رضایت نسبی دارند و نتای آماری رابطه معنادار و  32درصدی را نشان میدهد.
بقیه گویههای بررسیشده در جدول زیر از قبیل سیستم گرمایشی ،سرمایشی و  ...رابطه  33درصدی را باکیفیت مسـاکن
دارا است و فق میزان رضایت روستاییان با مقاومت مساکن روستایی ،عدم معناداری را نشان مـیدهـد .بـر ایـن اسـاس
میتوان نتیجه گرفت که اگرچه مساکن روستایی ازنظر چشمانداز مساحت و برخی از شاخصهای دیگر مناسـب هسـتند،
اما از ازنظر استحکام بنا آسیبپذیر بوده و رضایت روستاییان را جلب نمیکنند (جدول .)2
جدول شماره  . 5بررسی رابطه میزان رضایت خانوارهای روستایی از وضعیت مسکن با استفاده از همبستگی فای/کرامرز
گویه
طراحی و چشمانداز ظاهری
کارکرد چندمنظوره متناسب با نیاز
روشنایی پیرامون ساختمان و معابر
سیستم گرمایشی
سیستم سرمایشی
استحکام و مقاوم بودن مسکن
مساحت و اندازه مسکن
معماری مسکن
وضعیت بهداشت مسکن

ضریب فای
11.325
052.373
33.372
17.001
21.127
07.012
21.307
31.321
27.302

درجه آزادی
1
1
1
1
1
1
1
1
1

سطح معنیداری
**1/111
**1/111
**1/101
**1/112
**1/111
ns./123
**1/111
**1/111
**1/111

v

میانگین رتبهای
5/1
1/5
3/3
3/5
3/1
0/1
5/1
5/2
5/1

** معنیداری در سطح  99درصد ns

نتای بهدست آمده از آزمون رگرسیون خطی چندگانه نیز برای تبیین میزان کیفیت مساکن روستایی نشان میدهد کـه تـا
سطح اطمینان  33درصد و معناداری وابسته به میزان درآمد روستاییان و عدم توانایی در بازپرداخـت وام هسـتند (جـداول
 1،7و  .)1شایانذکر است ضریب تعدیل و ضریب تعیین محاسبهشده ،حاکی از آن است که کیفیت مساکن تـا  12درصـد
به شاخصهای بررسیشده در روستاهای جلگهای وابسته است و  02درصد به متغیرهایی وابسته است که در این تحقیـق
موردبررسی قرار نگرفتند.
جدول شماره  .6محاسبه میزان تأثیرگذاری موقعیت جغرافیایی بر شاخصهای متعدد با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه
مدل
0

ضریب R
1/351a

ضریب تعیین
1/123

ضریب تعدیل
1/125

خطای اطمینان
1/03535

93

فراهانی و همکاران /تحلیلی بر کیفیت سکونتگاههای روستایی در نواحی جلگهای ...
جدول شماره  .7تحلیل واریانس ANOVA /در رگرسیون خطی چندگانه
مدل

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آمارهF

رگرسیون
باقیمانده
جمع

46/660
8/026
54/632

2
217
219

23/303
0/37

630/044

جدول شماره  .8نتایج رگرسیون خطی چندگانه
ضریب
ضریب
مدل
استانداردشده
استاندارد نشده
B
بتا
خطای تخمین
1
1/53
5/113
مقادیر ثابت
1/751
1/01
1/523
پایین بودن درآمد روستاییان
1/511
1/102
1/130
عدم توانایی در بازپرداخت وام

سطح معناداری
b

0/008

آماره T

سطح
معناداری

15/131
01/177
1/312

1/111
1/111
1/111

نتیجهگیری
مصالح ساختمانی در میزان پایداری یا آسیبپذیری واحدهای مسکونی در برابر نیروهای مخرب طبیعی نقش کلیدی ایفـا
میکنند .امروزه اصلیترین مشکل مساکن ،فرسودگی کل یا قسمتهایی از بنا و حتی نفوذ نزوالت جوی از سقف خانهها
و عدم وجود عایقکاری مناسب رطوبتی در سقف و ...است .بررسی مشکالت مسکن روستایی در ناحیه موردمطالعه نشان
میدهد که عواملی از قبیل وجود مصالح کمدوام و نامرغوب ،تلفیق مصالح محلی و جدیـد و عـدم وجـود دانـش فنـی و
مهندسی کافی و درنتیجه ضعف در طراحی و اجرا ،بیشترین تأثیر را در آسیبپذیری ساختمانهای روستایی دارند .با توجه
به کاستیهای موجود در واحدهای مسکونی روستایی ،شاخصهای برخورداری از تسهیالت بهداشـتی ،دوام و مانـدگاری
سازهها ،دوام مصالح ،قیمت و سنددار کردن زمینهای روستایی بهعنوان شاخصهای مستقیم و مرتب باید موردتوجه قرار
گیرند.
اگرچه سیاستهای تنظیمشده دولت و سازمانهای مربو برای تسـهیل مقاومسـازی مسـاکن خانوارهـای روسـتایی تـا
حدودی موفق عمل کرده است؛ ولی در این میان بهره باالی وامهای پرداختی و کمبود درآمد و ناتوانی در تـأمین ضـامن
ازجمله مشکالت این سیاستها است .مقاومسازی مساکن خانوارهای روستایی با پایگاه اقتصادی آنها ارتباطی تنگاتنـگ
دارد .همانطوری که نتای آماری نشان میدهد هر چه سطح درآمد و وضعیت اقتصادی خانوارها باالتر باشد ،قـدر مسـلم
توانایی آن ها برای دریافت وام و بازپرداخت آن باالتر رفته و رضـایت نسـبی خانوارهـا را بـه دنبـال خواهـد داشـت .امـا
ازآنجاییکه اکثر روستاییان در دهکهای پایین درآمدی قرار دارند ،امکان سـاخت مسـکن اصـولی و مقـاوم بـرای آنـان
غیرممکن است .ازاینرو توجه بیشازپیش مسئوالن و مدیران روستایی در راسـتای تقویـت بنیـه اقتصـادی روسـتاییان و
بهتبع آن مقاومسازی مساکن روستایی امری ضروری و اجتنابناپذیر است.
پیشنهادها

 تفکیک سیاستهای اجرایی مسکن شهری از مساکن روستایی و ممانعت از رواج الگوهای شهری. تشویق و ترغیب روستاییان به مشارکت در طرح تسهیالت مسکن با اطالعرسانی از میزان تهدید مساکن فرسوده. نهادینه کردن فرهنگ مقاومسازی در بین روستاییان با حمایت بیشازپیش دستگاههای متولی اتخاذ تدابیری از سوی بنیاد مسکن انقالب اسالمی و بانکها برای افراد فاقد سند ملکی و ضامن معتبر در نظر گرفتن تسهیالت ویژه با بهره کم برای دهکهای پایین درآمدی جامعه روستایی -نظارت دستگاههای متولی مثل بنیاد مسکن انقالب اسالمی و دهیاریها در ساخت مساکن روستایی
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 انعقاد تفاهمنامههای الزم بین دستگاهها در راستای بهبود کیفیت ساخت مساکن روستایی تهیه و تنظیم دستورالعمل اجرایی ساخت مساکن روستایی توس دستگاههای ذیرب و ابالغ آن به کلیه دهیاریها درراستای مقاومسازی مساکن روستایی.
تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله حامی مالی نداشته است.
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