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)مطالعهموردیمساکنروستاییشهرستانایجرود(


 06/06/1393 تاریخ پذیرش:  17/04/1392 تاریخ دریافت:

 

 چکیده

و مشکالت متعددی روبرو هستند. عدم  مسائلروستایی شهرستان ایجرود استان زنجان با  های سکونتگاهبسیاری از 

ی اقتصادی، اجتماعی و کالبدی به همراه فقدان مدیریت کارآمد ها رساختیزی مناسب در ایجاد ها یگذار هیسرما

فراهم گردیده است. مکانی و فضایی در این محدوده را   نظامی، ضعف و عدم تعادل در ختگیر درهمزمینه بروز 

به همراه مشکالت و  مطالعه موردفضایی و کالبدی مسکن روستایی محدوده  ستمیبر سو مشکالت حاکم  سائلم

گزینی روستایی و تحمیل ی نظام سکونتدگیپاش  هم ازی دیگر، زمینه مناسبی را در جهت تقویت و یا ها یینارسا

یکی از  عنوان بهآورده است. بر این اساس توجه به مسکن روستایی  وجودبهی اجتماعی و اقتصادی متعدد را ها نهیهز

ی توسعه ها استیسگزینی روستایی، امری ضروری و دور از اجتناب است. یکی از اجزای اصلی نظام سکونت
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ی ساز مقاوم، نوسازی و شود یمخاص توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی اعمال  طور بهمسکن روستایی که 

ی روستایی است. در این راستا، تخصیص تسهیالت مالی مسکن به روستاییان در ها عرصهنی در واحدهای مسکو

ی کالبدی و ها یژگیویی را در ها یدگرگونی اخیر توانسته است ها سالی مسکن در ساز مقاومجهت نوسازی و 

بررسی نقش تسهیالت ایجاد نماید. هدف از این تحقیق  مطالعه موردفضایی مسکن بسیاری از روستاهای محدوده 

ی مسکن روستایی است. ساز مقاوماز سوی بنیاد مسکن در ایجاد تحول و همچنین نوسازی و  شده  ارائهمالی مسکن 

روستا جهت انجام  51تحلیلی است. در این پژوهش -نظر ماهیت توصیفی نظر هدف کاربردی و از تحقیق حاضر از

ج پژوهش مزبور حاکی از این است تسهیالت مالی مسکن روستایی نظر انتخاب گردیده است. نتای های مورد بررسی

، نقش اند نمودهی روستایی که از تسهیالت مزبور استفاده ها سکونتگاهدر ایجاد تحوالت کالبدی مسکن روستایی 

 مهمی را بر عهده داشته است.

 

 .ی، ایجرودساز مقاوم: تسهیالت مالی، مسکن روستایی، نوسازی، ها واژه دیکل

 

 قدمهم

ی ها یینارسا چونو مشکالتی  مسائلجهان وجود  توسعه درحالی اکثر کشورهای ها سکونتگاهدر حال حاضر در 

، بیکاری، رشد شدید هیسوءتغذیی چون فقر، درآمد پایین، ها دهیپدی و وجود طیمح ستیزاجتماعی، اقتصادی و 

کانات بهداشتی و درمانی، وضعیت شهری، عدم دسترسی مناسب به ام-ی گسترده روستاها مهاجرتجمعیت، 

 ساله چندی مبارزه با فقر در ها شرفتیپرو است. هی اجتماعی روبعدالت یبنامناسب کمی و کیفی مسکن، تبعیض و 

اخیر در کل جهان ثابت بوده است؛ اما در بسیاری از مناطق جهان میزان فقر در نواحی روستایی همچنان نسبت به 

و مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجود  ها چالشقرار دارد. این روند انعکاسی از مناطق شهری در حد باالیی 

 :2016 ،5ی توسعه کشاورزیالملل نیبصندوق است )یی و به حاشیه رانده شدن مردم جامعه مزبور روستادر مناطق 

مد اقتصادی در کشورهای میالدی میزان درآ 2015تا  1990ی ها سال(. شواهد از این موضوع گواهی دارد که بین 21

 ها یینارسا(. این 202: 2015، 6برنامه توسعه سازمان مللاست ) داکردهیپکاهش  دوسومجهان بیش از  توسعه درحال

ی اقتصادی و اجتماعی کارآمد است. ها سمیمکانعمدتاً به سبب وجود شرایط اقتصادی و اجتماعی و فقدان نظام و 

و دسترسی مناسب جوامع فقیر و روستایی به خدمات، منابع و تسهیالت  نیتأمایجاد زمینه و بستر مناسب در جهت 

با ایجاد و تقویت سیستمی کارآمد و  تواند یمی است. این مهم ا توسعهاولویت در اهداف  نیتر مهممالی و اعتباری، 

ی و اجتماعی زمینه و ی اقتصادها استیسدر قوانین، رویکردها و  انهیگرا اصالحدر کنار اقدامی اساسی و  اثرگذار

فقیر و روستایی در پی  الخصوص یعلی مناسب اقتصادی و اجتماعی جامعه و توانمندسازبستر مناسب را در ایجاد 

                                                           
5- The International Fund for Agricultural Development 

6- United Nations Development Programme 
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 از  شیبی مالی و اعتباری موجود در جامعه را ها سمیمکانداشته باشد. بر این اساس ضرورت بازنگری در نظام و 

 .دینما یمآشکار  شیپ

در حال  وجود نیا باناسب یکی از موضوعات حیاتی برای تضمین سالمت و رفاه مردم است. دسترسی به مسکن م

بانک ) ندینما یمها نفر از مردم جهان فاقد مسکن مناسب و یا در شرایط نامناسب و به مسکن زندگی  یلیونم حاضر

معه روستایی کشور، اغلب ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جاها یژگیو(. با توجه به 13: 2016، جهانی

نیازمند ایجاد  ساخت انسانیک پدیده  عنوان بهمسکن یستند. مساکن روستایی از کمیت و کیفیت مناسبی برخوردار ن

 شده  فیتعری ها شاخصو  تحوالت اساسی است و این امر با اعمال تدابیر فنی و مهندسی در کنار رعایت اصول

ی اقتصادی و اجتماعی، همچون به خطر افتادن امنیت جانی، تحمیل اه بیآسنقش بسزایی در کاهش  تواند یم

را به همراه  ندینما یمی اقتصادی و اجتماعی، مهاجرت، تغییر کارکرد و عملکرد افرادی که در آن زندگی ها نهیهز

 داشته باشد.

تنوع یکی از اهداف . جدای از این هاست آناز ماهیت  برخواستهاز علل وجودی متنوعی برخوردارند که  ها دولت

تأمین رفاه آحاد مختلف جامعه است. بر اساس ماهیت دولت  منظور بهنمایند دستیابی به توسعه  اساسی که دنبال می

برای دستیابی به توسعه بسیار متنوع است. این ابزار از اقدام مداخله مستقیم تا تنظیم شرایط  استفاده موردابزارهای 

طبق مفاد قانون  (.53: 1385، تواند متغیر باشد )سعیدی یی چون دست نامریی بازار میها کارگیری مکانیسم برای به

ی و شهر داریپاپنجم توسعه کشور و در ادامه قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف به تحقق توسعه  برنامه

و اجتماعی  ادی،ی اجتماعی، افزایش تعامالت اقتصها بیآس کاهش ی مسکن در جامعه،ها دغدغهروستایی، رفع 

ی ها استیسی توسعه روستاهای مستعد، تدوین ها تیظرفی از ریگ بهرهشهرها،  میدر حری روستاهای واقع کالبد

ی مسکن، توجه به ساز مقاومی و ساز منیامهاجرت معکوس، بهسازی، نوسازی، بازسازی و  در جهتتشویقی 

گسترش مسکن، کمک به تأمین  در جهتاعتبارات الزم تسهیالت و  ارائهی محیط و مسکن روستایی با ساختار کالبد

ی دخالت نیروهای درونی و طورکل بههزینه آن است. به سبب وجود عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی حاکم و یا 

ی، ریگ میتصمبیرونی در این سیستم، جامعه روستایی در مقایسه با جامعه شهری از قدرت پایین در تعیین سرنوشت، 

ی و عدم توانایی مناسب در بنیادها و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی روبرو است. وجود ضعف و درتق یبضعف و 

ی اجتماعی ها یینارسانارسایی در بنیادهای اقتصادی در این جامعه در یک نظام سیستمی منجر به ایجاد مشکالت و 

کمیت و کیفیت مسکن، ابعاد اجتماعی مکانی متعدد دیگر گردیده است. –و اقتصادی و بروز پیامدهای منفی فضایی

این پدیده مهم بر  ریتأثی انسانی جامعه از مسکن مناسب و ها گروهو اقتصادی این پدیده، عدم برخورداری آحاد و 

 عنوان بهی است که امروزه چندبعدمکانی سیستم شهری و روستایی، موضوعی بسیار پیچیده و –ی فضاییها جنبه

، دولتمردان و طراحان توسعه، تبدیل گردیده است. پدیده مسکن گذاران استیسعملی  ی فکری وها دغدغهیکی از 

ی ها یدگیچیپیک موضوع فیزیکی و کالبدی مطرح گردد ولی این مهم با توجه به  عنوان بهدر ابتدای امر شاید 

اجتماعی  ساختارهای کالبدی بر بنیادها و-ی فضاییا دهیپدیک موضوع اثرگذار و  عنوان بهماهیتی و عملکردی خود 
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ی کشورهای افتگین توسعهی پرداخته و نقش مهمی را در تحقق توسعه و یا نیآفر نقشو اقتصادی جامعه انسانی، به 

 است. گرفته برعهدهجهان 
 

 بیان مسئله 

ی مسائل اقتصادی، اجتماعی و کالبدی در جامعه نیآفر نقشی صورت پذیرفته؛ به سبب دخالت و ها یبررسبر اساس 

در در طول سالیان متمادی  میان اکثر جامعه روستایی محدوده مزبور وستایی شهرستان ایجرود، توانمندی مناسبی درر

 شأن و منزلت اجتماعی فراهم نگردیده است. درخوردسترسی مناسب به یک مسکن مناسب و نیز برخورداری و 

زمان و  واحد مسکونی روستایی وجود دارد 7259در شهرستان ایجرود حدود  آمده  دست بهبا توجه به اطالعات 

سال است. همچنین از کل واحدهای مسکونی روستایی  30بیش از نیز  درصد از واحدهای مسکونی 8/40ساخت 

این موضوع باعث گردیده است است. همچنین درصد فرسوده  37/87واحد معادل  5689این شهرستان حدود 

روستایی را در بین سایر گی واحدهای مسکونی ن میزان فرسودشهرستان ایجرود رتبه دوم را در باال بود

عملیات نوسازی آغاز داشته باشد. بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان تا از ابتدای بر عهده ی استان ها شهرستان

درصد از کل مساکن  57معادل ، واحد مسکونی 4143تعداد  1393ی مسکن روستایی تا پایان سال ساز مقاومو 

 ی نموده است.ساز مقاوم، وستایی را در این محدودهر

، اکثر مطالعه موردبا توجه به سابقه روستانشینی و مسائل اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه روستایی محدوده 

بودن وضعیت کیفی و  نامناسبد. نقرار ندارمناسبی ی و کیفی در شرایط ازنظر کممساکن روستایی این شهرستان 

بر جامعه روستایی حاکم  فقرعدم توانمندی اقتصادی و د با توان یماری از امکانات و خدمات مناسب، عدم برخورد

، عدم تناسب مسکن با مصالح و شرایط ستفاده از مصالح نامرغوبادر ارتباط بوده باشد.  این محدوده زیستی

، حذف وساز ساختهای فنی و ماهر در مهندسی، عدم استفاده از نیرو-فنی ظارتنوین، نبود ن  فناوریفقدان ، محیطی

از بین رفتن کارکرد و عملکرد تولیدی مسکن، ضعف در قوانین و و معیشتی به همراه  ی اقتصادیهافضا مرور به

الزم و از سویی مقاوم نبودن اکثر واحدهای مسکونی در برابر  یاستانداردهاو الزامات اجرایی، نبود  ها اهرمفقدان 

در موضوعاتی است که  ازجمله، امکانات خدماتی و رفاهی مناسب و... ساتیتأسزیاد، نبود  زلزله، فرسودگی، عمر

بر حاکم  مسائل قتیدر حقی است. ررسو ب تأمل  قابل موردمطالعهی محدوده ساز مسکنسکونت گزینی و  ستمیس

د دیگر، زمینه ی فضایی و مکانی موجوها یینارساکالبدی مسکن روستایی به همراه مشکالت و -فضایی ستمیس

ی اجتماعی و اقتصادی ها نهیهزی سیستم فضایی و مکانی و تحمیل دگیپاش  هم ازمناسبی را در جهت تقویت و 

 فراهم نموده است. مطالعه موردمتعدد بر جامعه روستایی محدوده 

نیاد مسکن در از سوی ب شده  ارائه، هدف از این مقاله بررسی نقش تسهیالت مالی مسکن شده ذکربر اساس مطالب 

ی مسکن روستایی است. بر این اساس، فرضیات بنیادین این بررسی ساز مقاومایجاد تحول همچون نوسازی و 

مسکن  کالبدیی منجر به بهبود بافت ساز مقاومتسهیالت مالی نوسازی و  -1مطرح گردد.  گونه این توانند یم
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 وساز ساختی ها نهیهز، کفاف افتهی اختصاصمسکن ی ساز مقاومتسهیالت مالی نوسازی و  -2روستایی شده است. 

 را ننموده و عملیات ساخت مسکن با آن به اتمام نرسیده است.

 

 مطالعه موردمحدوده 

از  آن دستهموضوعی در این بررسی  ازنظر. (1)شکل  شهرستان ایجرود استان زنجان است مطالعه موردمحدوده 

مسکن روستایی بنیاد مسکن ی ساز مقاومنوسازی و طرح شمول ی روستایی که مها سکونتگاهی مسکونی واحدها

، شهرستان 1390بر اساس سرشماری سال  است.  قرارگرفته، جهت مطالعه مورد انتخاب اند دهیگرد انقالب اسالمی

درصد،  7/90نفر، معادل  34856نفر جمعیت است. از کل جمعیت شهرستان ایجرود حدود  38416ایجرود دارای 

درصد از کل جمعیت است را جمعیت شهری تشکیل داده است. در این  3/9نفر که برابر با  3560حدود روستایی و 

درصد از  1/8خانوار معادل  892خانوار شهری و روستایی ساکن است. بر این اساس حدود  11052شهرستان حدود 

را خانوار روستایی تشکیل  درصد 9/91معادل  خانوار 10160کل خانوار شهرستان را خانوارهای شهری و حدود 

 داده است.

 
 1390شهرستان  کیتفکتقسیمات سیاسی استان زنجان به  نقشه: 1شکل 

هامواد و روش  

و نیز تبیین چگونه بودن  سؤاالتی در پاسخگویی علمی به حاضر سعدر تحقیق  شده  مطرحی ها پرسشبا توجه به 

ماهیت  نظر ازهدف کاربردی و  نظر ازتحقیق حاضر بنابراین، ؛ است شده  نظر موردو چرایی وضعیت در مسئله 

ی مسکن ساز مقاومی نوسازی و ها تیفعالیی است که ها یآبادتحلیلی است. جامعه آماری شامل کلیه -توصیفی

سکونتگاه روستایی شهرستان ایجرود  76از کل  آمده  دست بهاست. با توجه به اطالعات  گرفته  انجامروستایی در آن 

شده،   آوری است. با توجه به اطالعات جمع  دهیگردی مسکن ساز مقاومستا مشمول عملیات نوسازی و رو 58تعداد 
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فقره تسهیالت مالی مسکن به متقاضیان روستایی  2664روستای مزبور تعداد  58بنیاد مسکن انقالب اسالمی در 

ضرورت و   است. با توجه به قرارگرفته روستا مورد انتخاب 51شده است. با استفاده از فرمول کوکران تعداد  پرداخت

نفر جهت  345 مطالعه با استفاده از فرمول مزبور نیز حدود جامعه موردنیاز از  اهمیت دریافت اطالعات مورد

دسته از خانوارهایی که ن گرفته است. در جهت تعیین سرپرست آ مصاحبه و تکمیل پرسشنامه مورد انتخاب قرار

 شده  استفاده منظم یا سیستماتیکگیری  از روش نمونه اند نمودهسازی مسکن  مالی مقاوماقدام به دریافت تسهیالت 

رعایت شده باشد. ، اند کردهی مسکن ساز مقاومانتخاب خانوارهایی که اقدام به  منظور بهاست؛ تا اصل فرصت برابر 

 لیوتحل هیتجزهده( است. جهت پرسشنامه، مصاحبه و مشا) یدانیمی و ا کتابخانه صورت بهروش گردآوری اطالعات 

است. همچنین  شده  استفادهی( ا نمونهتک  t اطالعات از آمار توصیفی و آمار استنباطی )آزمون ویلکاکسون و آزمون

درصد است. این امر  78/0است. این میزان برابر با  شده  استفاده کرونباخجهت سنجش پایایی ابزار تحقیق از آلفای 

 است. شده یطراحح اعتماد به پرسشنامه از باال بودن سط نشان

گردیده است.  نظر موردمتعددی در پرسشنامه  سؤاالتدریافت اطالعات مناسب، اقدام به طرح  ضرورت  بهبا توجه 

، به چه اندازه وام مسکن به شما در وساز ساختزمان دریافت تسهیالت، چگونگی عملیات   مثال مدت طور به

آیا  ؟، توانایی مالی ساخت مسکن را داشتیددینمود ینماگر وام مسکن دریافت  ؟ساخت مسکن کمک نموده است

کار رفته ه بجدید  آیا از مصالح ؟استنظر زیربنا مورد رضایت  از، شده است  مسکن جدید که با وام مسکن احداث

آیا از  ؟دارید رضایت، شده است  آیا از نقشه مسکن جدید که با وام مسکن احداث ؟رضایت داریدنوساز در مسکن 

در  شده مطرح سؤاالت جزء شده است، رضایت دارید؟  استحکام مسکن جدید خود که با وام مسکن احداث

 است. شده یطراحپرسشنامه 
 

 مبانی نظری

و ارائه منابع و  نیتأمیکی از راهبردهای مهم در کاهش میزان فقر در جامعه روستایی و تحقق عدالت اجتماعی، 

را سال اعتبارات  2005جوامع روستایی است. با توجه به اهمیت این موضوع، بانک جهانی سال تسهیالت مالی در 

جهان، جامعه روستایی با عدم دسترسی به  توسعه درحالدر بسیاری از کشورهای  ی کرده است.گذار نامخرد 

(. 16: 2010 ،7اولومبیو) استی بانکی و فقیر روستایی روبرو ها ستمیس، نبود ها رساختیزی مالی، فقدان ها تیحما

ی و تقویت گذار هیسرماتسریع فرآیند  منظور بهدر دو دهه اخیر  شده  مطرحاعتبارات خرد یکی از راهکارهای 

توانمندسازی جوامع روستایی و فقرزدایی از طریق ارتقاء  تاًینهادر مناطق روستایی و  انداز پسبنیادهای مالی و 

یک  عنوان بهتسهیالت خرد (. 18: 2003، 8ماتیسوناست )ی اعتبارات خرد بوده ریکارگ بهی با تأکید بر ور بهره

و قدرتمند  مؤثری موجود، ظهور کرده است. تسهیالت فوق یک ابزار ررسمیغجایگزین مناسب در مقابل اعتبارات 

 لحاظ از برای کاهش فقر در میان جمع کثیری از مردم جهان است. تسهیالت مزبور عمدتاً برای کسانی است که
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(. در بحث 32: 2015 ،9میتالهستند )ی باالیی ریپذ بیآسی مالی و ها تیمحدوداقتصادی فعال بوده ولی دارای 

یک موضوع مهم جهانی شده است. فرض عام این است که  عنوان به اکنون  همکاهش فقر جهانی، تسهیالت خرد 

  کوچکی ها ینیکارآفربه اعتبارات مالی و ایجاد تا با دسترسی  کند یم کمک ریفقی ها خانوادهتسهیالت خرد به 

، 10آگرشد )زمینه رهایی آنان از فقر فراهم خواهد  تینها دریافته و  بهبود ، میزان درآمد و شرایط زندگی آناناسیمق

2001: 11.) 

پول و بیمه برای ها، خدمات پرداختی، انتقال  ها، وام ای از خدمات مالی مانند سپرده مالی خرد دامنه گستردهتسهیالت 

اعتبارات خرد و  التیتسه (.49 :2000، انک توسعه آسیاباست ) های کوچک درآمد و بنگاه فقیران و خانوارهای کم

ی با نرخ بهره پایین به مردم دارد. از دیدگاه جهانی ها واممهمی در توسعه مناطق روستایی با ارائه  نقش خرد

ی زیادی گسترش زیادی ها سالرد یک مرحله پایداری شده و در طی تسهیالت خرد پس از بحران مالی جهانی، وا

در بخش  ها آنو تمرکز  توسعه درحال. با توجه به ساختار جمعیت فقیر در کشورهای (7 :2015، 11شاهااست )یافته 

 ظورمن بهو ابزاری  کنند یمروستایی، مؤسسات تأمین مالی خرد نقش بسیار مؤثری در توسعه بازارهای مالی ایفا 

(. با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی اکثر 4 :1384، زاده حسنباشند ) یمافزایش رشد و توسعه اقتصادی 

جامعه به منابع و تسهیالت مالی مسکن با صرف هزینه  درآمد کم؛ دسترسی طبقات و اقشار توسعه درحالکشورهای 

در دو گروه  توان یمرا  درآمد کمی ها خانوادهبرای  منابع مالی مسکن نیتأمنیست. برنامه  ریپذ امکانو زمان کم، 

مستقیم به  طور بهی نمود. در بخش تقاضا، مزایا و منافع منابع مالی مسکن بند طبقه ها ارانهتقاضا و عرضه ی

 میرمستقیغی ها ارانهی ارائه یها برنامهو در ضمن  گرفته  تعلق باشند یم درآمدهاترین یی که در گروه کمها خانواده

یی در ها ارانهنیز همچنین در دسترس است. در سمت عرضه، دولت اقدام به ارائه ی درآمد  کمی ها گروهبرای 

مسکن نموده و صندوق ملی مسکن نیز شرایط مطلوبی را در جهت ارائه  وساز ساختی ها نهیهز نیتأمخصوص 

و خدمات  دسترسی به تسهیالت (.38 :2009، های انسانی سازمان ملل برنامه سکونتگاه) دینما یمخدمات مالی فراهم 

و کاهش  ی، مسکن، امنیت غذاییور بهرهمالی در جامعه، یک توانایی در جهت ایجاد تحول معنادار در کشاورزی، 

برای دریافت منابع مالی مسکن در کشورهایی که دارای اقتصاد  تقاضا (.11 :2009 ،12اسالمنمود )فقر ایجاد خواهد 

برنامه شود ) یمدو بخش تقاضا برای ایجاد مسکن جدید و یا نوسازی مسکن موجود تقسیم ، در باشند یمفقیری 

(. امروزه در جهان در خصوص مقابله با کمبود و کسری بودجه مسکن 37 :2011 ،های انسانی سازمان ملل سکونتگاه

با یکی  تواند یمی رکلطو بهو ضرورت انجام اقدامات الزم در این خصوص، بحث و گفتگو وجود دارد. این موضوع 

از مسکن یک کاال است و کمبود  اند عبارتاز دو گرایش ایدئولوژیک ذیل مورد شناسایی قرار بگیرد. این دو مورد 

                                                           
9- Mittal 

10- Agr 

11- Saha 

12- Islam 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 1396، تابستان 58ی  پژوهشی فضای جغرافیایی، سال هفدهم، شماره-ی علمی فصلنامه                                                          8 

مسکن نتیجه عدم تعادل بین عرضه و تقاضای آن است و کمبود مسکن ناشی از توزیع ناعادالنه ثروت در جامعه 

 (.2: 2005، 13مرکز تعاون سوئداست )در مقابل این پدیده ؛ پذیرش مسئولیت اجتماعی حل راهاست و 

ی محیطی انسان است؛ که ها واکنشمسکن یکی از نیازهای اساسی هر جامعه است. این پدیده از اجزاء و پاسخی به 

 نیتأمی متعددی همچون خدمات زیستی، آسایش روحی و روانی، ا کارکردهاز آن انتظار ارائه خدمات و وجود 

، 14آلیو) رود یمجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نیز ارائه امکانات و خدمات به فرد یا افراد در جوامع نیازهای ا

که با دستیابی آحاد جامعه و  گردد یمی کوچکی یاد ها وام عنوان بهاز منابع و تسهیالت مالی مسکن  (.2014

فقر لی در کاهش و از بین بردن پدیده منابع، زمینه مناسب و عم گونه اینجامعه فقیر روستایی به  الخصوص یعل

و  ها جنبهی از مسکن در بردار بهرهی اقتصادی و اجتماعی جوامع روستایی و ها یژگیوخواهد شد. با توجه به  فراهم

ابعاد گوناگون، با دستیابی جامعه مزبور به منابع و تسهیالت مالی مسکن بستر و شرایط در جهت ایجاد 

جتماعی، ایجاد اشتغال و رونق کارآفرینی حتی در مقیاسی کوچک برای متقاضیان ی اقتصادی و اگذار هیسرما

 روستایی فراهم خواهد گردید.

رشد و گسترش تسهیالت مالی مسکن، نقش مهمی در افزایش رشد اقتصادی عادالنه و کاهش فقر از طریق کمک به 

خواهد  درآمد کمی جامعه و طبقه متوسط و مندسازتوان، بهبود شرایط زندگی، ها ییدارا، افزایش ها خانوادهباز ساخت 

مشاهده کرد،  توان یمی موجود در خصوص جوامع فقیر ها یبررسدر  آنچهبر اساس  (.12 :2009، 15رحمان) داشت

رویکردی جدید در ارائه منابع مالی مسکن خرد است. این امر به سبب اهمیت و ضرورت، مراحل تکامل و ترقی 

ی را به ا جداگانهخود هدف  تواند یم. هر مرحله از ارائه منابع مالی مسکن خرد دینما یمطی منظم  صورت بهخود را 

مجزا و برای مقاصدی خاص، همانند نوسازی  صورت به صرفه به مقرونهمراه داشته باشد. دسترسی به وام مناسب و 

ه الکتریسیته، ایجاد شبکه ی شبکانداز راهی دیگر، نصب و ها اتاقی موجود در یک مسکن و یا ساخت ها اتاق

، مناسب و کنترل قابل. این شیوه گردد یمتکمیل  خانه  ک، آجر به آجر، یگام به گام ی و غیره است.کش لوله آب

منابع مالی خرد دارد. همچنین  کنندگان ادارهتری به نهادها یا تکنیکی، نیاز کم ازنظریند آاست. این فر صرفه به مقرون

مسکن خود  وساز ساختی کاهش هزینه ها راهتری را بر روی تا تمرکز بهتر و بیش سازد یمادر ق این امر، افراد را

ی ها وامو افزایش سرعت بازپرداخت  رندگانیگ وامتر این امر منجر به افزایش رضایت بیش تینها درداشته باشند. 

هبود کیفیت زندگی از طریق مسکن (. ب38: 2011، 16های انسانی سازمان ملل برنامه سکونتگاه) گردد یمدریافتی 

مالی مسکن  التیتسهی اقتصادی بهتر یک شاخص ملموس از کسب یک موفقیت است. ها فرصتایجاد  مناسب و

ی کاهش فقر کمک ها برنامهاز  ریناپذ ییجدابخشی  عنوان بهبه حل مشکل مسکن و خدمات نامناسب  توانند یم

، اما شناسد یمو منابع مالی مسکن خرد در جهان را به رسمیت  ها تگاهدس(. سازمان ملل 4: 2010، 17ورتیول) نمایند
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ی مالی مسکن موجود، همیشه توانایی مناسبی در پاسخگویی به نیازهای مختلف بخش بزرگی از جمعیت، ها ستمیس

را  باشند یمنیز  درآمد کمو از سویی  ندینما یمو محروم جامعه را که در فقر زندگی  ریپذ بیآسی ها گروه ژهیو به

ی، اثربخشندارند. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد خواستار کمک به کشورهای عضو برای بهبود و افزایش 

و ابزار مالی مسکن و  ها سمیمکانی و دسترسی برابر به منابع مالی مسکن موجود و ایجاد نوع آوری در ور بهره

های  برنامه سکونتگاه) استکن برای همه مردم جهانیان گسترش امکان دسترسی برابر و مناسب به منابع مالی مس

 (.3: 2009، 18انسانی سازمان ملل

ی ها استیسرو هستند. در این راستا یکی از هی جدید و متعددی روبها چالشو  ها فرصتاکثر مناطق روستایی 

سازمان ) استجوامع  از منابع مالی در پاسخ به کمبودهای موجود در این مؤثرمناسب توسعه روستایی استفاده 

ی باال در منابع مالی مسکن به میزان زیادی تقاضای ریپذ انعطاف(. فقدان 2016 ،19همکاری اقتصادی و توسعه

 خود قرار ریتأثرا با شدت زیادی، تحت  درآمد کمی ها خانوادهبرای  متیق ارزانمسکن  نیتأمدسترسی، تهیه و 

یی که دارای درآمد متوسط ها خانوادهت مالی مسکن برای بسیاری از ی رسمی تسهیالها سمیمکانی کل طور به. دهد یم

ی وجود دارد، دسترس قابلنیست. در کشورهایی که در آن تسهیالت مالی  دسترس قابلمناسب و غیر باشند یمو پایینی 

 عنوان به ندتوان یمی پرداخت وام، همه ها دورهبودن  مدت کوتاهموضوعاتی چون الزامات پرداخت، نرخ بهره باال، 

برنامه ) باشندبوده  مؤثرمنابع مالی و ارائه تسهیالت رسمی مسکن،  نیتأمدر میزان، توانایی  کننده محدودعوامل 

یی که برای ساخت و خرید ها وام عنوان به(. منابع مالی مسکن خرد 3 :2011 های انسانی سازمان ملل، سکونتگاه

و سایر خدمات اساسی و تکمیل فرآیندهای  ساتیتأسنصب  ی مسکن،ها رساختیزخانه، خرید زمین، بهبود 

(. تسهیالت مالی خرد مسکن تسهیالت مالی 4: 2005، 20شامن) اند شده فیتعر، ابندی یمی، اختصاص ساز خانه

وام کوچک اختصاص به بخش مسکن دارند، اما نه محدود به تعمیر و نوسازی مسکن،  عنوان به هستند کهکوچکی 

ی دائمی، خرید زمین مسکونی و ها رساختیزی مسکن و یا ایجاد ها رساختیزی در گذار هیسرمابلکه به 

ی شاخص در رفع نیاز به مسکن با ها تیفعال. این مجموعه متنوع از اند شده  فیتعرمسکن جدید  وساز ساخت

ی منابع مالی خرد مسکن در کشورها در خصوصحاضر دو رویکرد  توسعه درحالتسهیالت مسکن خرد است. 

ارتقاء دسترسی به منابع و تسهیالت اعتباری و مالی برای  باهدفوجود دارد. هردوی این رویکرد  توسعه درحال

سرپناه برای فقرا بوده و مبتنی بر حمایت از کسانی است که در شرایط نامطلوب و زیرخط استاندارد زندگی  نیتأم

موسسه مدیریت مالی و مرکز تحقیقات ) دارداین افراد و این امر نیاز به بسیج جامعه برای بهبود مسکن  کنند یم

و  درآمد کمی ها خانواده(. منابع مالی خرد مسکن دارای پتانسیل، برای ارائه خدمات به 4 :2007 ،21تسهیالت خرد

و نه استطاعتی برای خرید مسکن و توسعه واحد مسکونی  توانند یمو نه  خواهند یمنه  ها خانوادهاست. این  متوسط

، این در عوضسنتی و معمولی موجود را ندارند.  بلندمدتی رهنی مسکن بزرگ و ها وامخود از طریق دریافت 

                                                           
18- UN-HABITAT 

19- Organisation for Economic Co-operation and Development 

20- Shumann 

21- Institute for Financial Management and Research Centre for Micro Finance 
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با دستیابی به منابع مالی خرد مسکن، اقدام به ساخت تدریجی واحد مسکونی و یا بهسازی و نوسازی آن،  ها خانواده

ی داشتن یک سرپناه جا بهاهند نمود. این افراد با دستیابی به مصالح ساختمانی و امکانات، با همکاری دولت خو

ی از منابع مالی، همچون ا مجموعهموقت، از یک مسکن مناسب برخوردار خواهند گردید. همچنین با دسترسی به 

 صورت بهشرایطی مناسبی را در جهت ایجاد یک مسکن مناسب و  توانند یماین افراد  مدت و کوتاهی کوچک ها وام

 (.1 :2008، 22فرگسن) آورند دستبهمناسب،  بازپرداختبا  و مرحله به مرحله

به سبب کسب جایگاه مناسب و عملکرد خوب تسهیالت و منابع مالی مسکن در اکثر کشورهای جهان و بخصوص 

، دولتمردان با توجه به اهمیت ایجاد توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی در جوامع فقیر و توسعه درحالکشورهای 

. در اکثر ندینما یمی نگاه ا توسعهروزه به موضوع منابع و تسهیالت مالی مسکن با یک دید و رویکردی روستایی، ام

ی که اقدام به ارائه خدمات مالی و اعتباری مؤسساتو  ها سازمانجهان بر تعداد نهادها،  توسعه درحالکشورهای 

منابع مالی مسکن و  نیتأمدسترسی و در حال افزوده شدن است.  ندینما یمشهری و روستایی  مسکن در جوامع

، ها ارانهی دولتی، ارائه یها تیحماو خدمات با توجه به اهمیت  منابع  گونه نیا ازبرخورداری اقشار ضعیف جامعه 

 گونه این کننده نیتأم مؤسساتبین متقاضیان و  دوطرفهی فکری ها دغدغهدر بعضی از مواقع موجب ایجاد نگرانی و 

، زمان بازپرداخت وام دریافتی، کارمزدای متقاضیان وجود موانع اداری و بروکراسی حاکم، میزان . برگردد یممنابع 

، ارائه ضامن و وثیقه معتبر و سایر موارد دیگر، موجب ایجاد کاهش و عدم اشتیاق در وآمد رفتدریافت،  زمان مدت

 . گردد یممنابع  گونه نیازای مند بهرهگرایش به 

مالی، عدم توانایی اقتصادی متقاضی و فقدان میزان اعتبار او در جامعه، افزایش تقاضای  از سویی کمبود منابع

در میزان و چگونگی استقبال از این منابع  توانند یمدسترسی به منابع و تسهیالت مالی و موضوعات متعدد دیگر نیز 

ارتقاء و افزایش میزان دسترسی گسترده  مبنی بر بهبود، ها دولتو تعهدات  ها تیمسئولدخالت داشته باشند. یادآوری 

افزایش دسترسی به مسکن مناسب خواهد شد. به سبب  در جهتافراد به منابع مالی مسکن، موجب ایجاد فرصت 

نیز بهبود و توانمند خواهد گردید. این موضوع  ستیز طیمحو  شده جادیااین امر محیطی مناسب برای زندگی افراد 

و تهیه  نیتأم در خصوصی گسترده گذار هیسرمار بوده و در آن شرایط جذب سرمایه و بر توسعه پایدا دیتأکبا 

 مؤسسات درواقعتقاضا برای منابع مالی خرد مسکن باال است، (. 1 :2002، 23سازمان ملل) شدمسکن ایجاد خواهد 

ضر بخش زیادی از که متقاضیان این منابع در حال حا دارند یممنابع مالی خرد مسکن بیان  کننده نیتأممالی 

و  تسهیالت اند. دادهی خود را برای بهبود و نوسازی مسکن اختصاص ها وامی صورت گرفته از ها یگذار هیسرما

ی به سه دسته یا ردیف قرارمی گیرند. ردیف اول شامل طورکل به توسعه درحالمنابع مالی مسکن در کشورهای 

ی با درآمد باال و با در نظر گرفتن نرخ ها گروهین امر شامل نهادهای خصوصی و تجاری برای ارائه اعتبار است. ا

داشتن درآمد باال و  در خصوصبهره موجود در بازار است. برای دریافت این منابع نیاز به ارائه سند و مدارک 

وثیقه و  مالی همواره از ارائه تسهیالت مالی و اعتباری به فقرا به سبب نبود مؤسساتاین دسته از  سپردن وثیقه است.

                                                           
22- Ferguson 

23- United Nations 
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معامالت و هزینه باال است.  گونه اینو فرض بر این است که میزان ریسک در  ندینما یمدرآمد ثابت و باال پرهیز 

ی بیکار و فاقد درآمد و ها گروهبه سبب وجود بودجه و ارائه یارانه برای  معموالً که منبع دوم، بخش عمومی است

ی عمومی ها برنامهی مالی است. ها واسطه بای مسکن یا خصصرتیغتخصصی و  صورت بهکارمندان دولت است که 

ی عمومی ها برنامهرو بوده است. هبرای رسیدگی به فقرا با خطا و شکست روب توسعه درحالدر بسیاری از کشورهای 

 است نیز به سبب عدم وجود اراده سیاسی، نشت تر نییپای با درآمد ها گروهکه سعی در تالش برای هدف قرار دادن 

ی غیر واجد شرایط، فساد، رشوه، فقدان پویایی و ثبات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ها گروهو تزریق منابع مالی به 

و  باشند یم درآمد کمو پایین ی متوسط، متوسط به ها خانوادهشامل  مانده یباقی ها گروهموفق نبوده است.  متأسفانه

منابع غیررسمی،  بر  هیتکباشند. این گروه همواره  و مشغول به کار می ی فعالیتررسمیغدر اقتصاد  ها آنبسیاری از 

، وجوه ارسالی از اعضای خانواده شاغل به کار در خارج از دهندگان وامی از ررسمیغی ها وام، انداز پس ازجمله

لی خرد مسکن که ی منابع ماها برنامه. ندینما یمو غیره  طال و جواهر ی خود از قبیل زمین،ها ییداراکشور، فروش 

ی حامی و مدافع از این افراد برای ها گروهآمدن  به وجودبا  راًیاخو یا  شوند یممالی خرد اداره  مؤسساتتوسط 

ی مالی موجود ها شکافمالی و پر کردن  نیتأمسعی دارند با  اند آمده به وجوددر ایجاد یک سرپناه  ها آنرسیدگی به 

را ندارند، دسترسی  ها گروهن نهادهای رسمی موجود که توانایی پوشش این در سیستم سنتی منابع مالی و همچنی

و نهادهای مالی خصوصی و رسمی یا عمومی  مؤسساتو افراد به سرمایه و منابع مالی از  ها گروهتر این بهتر و بیش

داختن به مسئله تمام پر های انسانی سازمان ملل رنامه سکونتگاهسیاست جدید ب (.2: 2007، 24کومار) دهندرا افزایش 

و به  شناسد یمی را به رسمیت طیمح ستیزهمچنین سیاست جدید، مسائل  .شهری و روستایی است های سکونتگاه

و  شده یزیر برنامهاست. سیاست مزبور برای رشد  بوم ستیزدنبال به رسمیت شناختن، ترویج و ارتقاء توسعه پایدار 

های  رنامه سکونتگاهب دستور کار ازجمله. کند یمپایدار را نیز مدیریت  ی و مصرف منابع طبیعیبردار بهرههمچنین 

در سرتاسر جهان است و این موضوع سنگ بنای اهداف توسعه هزاره  نانینش زاغهکاهش تعداد  انسانی سازمان ملل

یکی از  انعنو بهآن باید  ازین مورد، مسکن و خدمات حال نیا بابرای مبارزه با پدیده فقر در سطح جهان است. 

کشورهای عضو، متعهد به ارتقاء و بهبود شرایط دسترسی  چراکهقرار گیرد.  دیتأکنیازهای بشری مورد  نیتر یاساس

و مناسب به مردم  صرفه به مقرونگسترده منابع و تسهیالت مالی، افزایش عرضه مسکن  نیتأمبه مسکن مناسب و 

دستیابی به توسعه  ساز نهیزممناسب و  ستیز طیمحب ایجاد یک ی موجنوع بهی گذار هیسرما. این باشند یمنیازمند 

 (.44 :2008 ،25های انسانی سازمان ملل برنامه سکونتگاه) شد خواهد داریپا
 

 ا و بحثه افتهی

حدود  مطالعه مورددر محدوده  انیگو پاسخی توصیفی این تحقیق حاکی از آن است، میانگین سنی ها افتهنتایج ی

، سواد یب درصد 3/18، وضعیت تحصیالت نظر از. استنفر  43/4 خانوارچنین متوسط بعد . همسال است 07/40

                                                           
24- Kumar 

25-UN-HABITAT 
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 ازاست.  بودهدرصد نیز هم دارای مدرک دیپلم  2/7راهنمایی و  درصد 18 درصد دارای تحصیالت ابتدایی، 5/56

 ل داده است.تشکی کشاورز ریغرا درصد  5/45درصد از افراد را کشاورزان و  9/53وضعیت شغلی حدود  نظر
 

 مطالعه موردتحوالت کیفی و کمی مسکن در محدوده  -

ی مسکونی روستایی شهرستان ایجرود قبل و بعد از عملیات نوسازی واحدهااز بررسی  آمده  دست بهنتایج  بر اساس

را  تهشف، ی مسکونی مزبورها ساختمانپی  درکار رفته هی مسکن روستایی و با توجه به نوع مصالح بساز مقاومو 

و  نیتر ییابتدا، نیتر ساده عنوان بهشفته مزبور شناسایی کرد. ی مساکن ساز یپمصالح در  نیتر مهم عنوان به توان یم

این اساس  بر کار رفته است.همساکن روستایی این شهرستان بپی  در تاکنونمصالح ساختمانی است که  نیتر ارزان

مورد مصالح ساختمانی  نیتر مهم عنوان به مطالعه مورددوده درصد از کل واحدهای مسکونی مح 8/56شفته در 

ی ها ساختمانی ساز یپدومین ماده مهم در  عنوان بهی بعد از شفته، سنگ بند رتبه نظر ازاست. استفاده قرار گرفته 

ازی ی صورت پذیرفته بعد از عملیات نوسها یبررساست. با توجه به نتایج  مطالعه موردمسکونی روستایی محدوده 

 عنوان بهی مسکن روستایی و ایجاد تغییر و تحوالت در بافت و کالبد واحدهای مسکونی روستایی، بتن ساز مقاومو 

 ی گردیده است.ساز یپدر شفته  مصالح جایگزین نیتر مهم
 

 سازی مسکن قبل و بعد از عملیات نوسازی و مقاوم در رفته بکاری پ نوعاساس  ها بر توزیع فراوانی نمونه -1 جدول

 درصد تجمعی درصد فراوانی گویه ها

 - 3/5 - 5/7 - 26 پاسخ یب

 6/0 5/63 7/1 8/56 6 196 شفته

 7 7/94 4/6 4/30 22 105 سنگ

 100 100 9/91 3/5 317 18 بتن

 - - 100 100 345 345 مجموع

 

درصد از  9/91ایی در سازی مسکن روست (، بعد از انجام عملیات نوسازی و مقاوم1 جدول)با توجه به نتایج 

سازی استفاده گردیده است. مصالح ساختمانی نقش  مطالعه، از بتن در پی واحدهای مسکونی روستایی محدوده مورد

خیز بودن کشور این امر بالطبع  مهمی در باال رفتن ضریب امنیت و استحکام واحدهای مسکونی دارد. به سبب زلزله

نسبت به روستایی  واحدهای مسکونیو استحکام آیی یش ضریب اطمینان و باال رفتن کارشرایط مناسبی را برای افزا

کار هبندی ب های اساسی در یک واحد مسکونی، نوع و اسکلت ترین بخش یکی از مهمگذشته در پی خواهد داشت. 

ی ها یژگیوئل و رفته در آن است. با توجه به دانش بومی موجود در جامعه روستایی کشور و همچنین دخالت مسا

وساز  در ساختکار رفته هبترین سبک معماری  طبیعی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر این جامعه باعث گردیده عمده
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های موافق و مخالف در این خصوص و  دیدگاهبر اساس مطالعه از نوع بنایی باشد.  مساکن روستایی محدوده مورد

سازی و تحوالت  امروز، سبک و نوع معماری موجود در ساختمان نیز شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه

به وجود آمده در سبک معماری های گوناگون، شرایط سهل و آسانی برای ایجاد تغییر  صورت گرفته در ابعاد و جنبه

یت ی، از بین رفتن هوربومیغتواند در وابستگی سازه به مصالح مدرن و شهری و  های منفی این امر می جنبهاست. 

  معماری سنتی، افزایش هزینه ساخت، فراموشی دانش بومی و ... بوده باشد.

تبعیت ی موجود در عمران روستایی کشور، مساکن روستایی نیز به ها استیسل حاکم و یمسادر حال حاضر به سبب 

این  تینها درداده است. حاکم و نیز قوانین جاری ناگزیر تن به شرایط نامطلوب  شرایط و رویکردهای موجوداز 

در مساکن و رواج آن امر منجر به افزایش گرایش به تغییر در سبک معماری و الگوی برداری از مسکن شهری 

سبک سازی مسکن روستایی،  (، قبل از عملیات نوسازی و مقاوم2 جدول)گردیده است. با توجه به نتایج  روستایی 

است. بعد از عملیات بوده معماری بنایی  نوعاز  ،درصد از واحدهای مسکونی روستایی 1/86حدود معماری 

واحدهای مسکونی  وساز ساختترین مصالح ساختمانی در  عنوان مهم تیرآهن به، سازی مسکن نوسازی و مقاوم

 7/77بندی حدود  (، در اسکلت2 جدول)بندی کاربرد فراوانی پیدا نموده است. با توجه به نتایج  روستایی و اسکلت

 از تیرآهن استفاده فراوانی شده است. شده ساخته  ی مسکونیدرصد از واحدها
 

 سازی قبل و بعد از عملیات نوسازی و مقاومخانه  اسکلت نوعها بر اساس  توزیع فراوانی نمونه -2 جدول

 

 گویه ها

 درصد تجمعی درصد فراوانی

 بعد قبل بعد قبل بعد قبل

 - 9/5 - 5/7 - 26 پاسخ یب

 8/76 8/11 7/77 8/5 268 20 تیرآهن

 5/96 4/12 4/19 6/0 67 2 بتن

 4/99 100 9/2 1/86 10 297 بنایی

 - - 100 100 345 345 مجموع

 

منجر ، واحدهای مسکونی فرسودهنمودن  نوسازاز سویی افزایش روند انگیزه سازی در شهر زنجان و  رونق ساختمان

است. بر این اساس متقاضیان د سال اخیر شده در چن به گسترش ابعاد تخریب واحدهای مسکونی فرسوده شهری

داشته و در اکثر  وساز ساختی ها نهیهزکاهش سعی در وساز واحدهای مسکونی جدید در جامعه روستایی  ساخت

. با توجه به اند نمودهدر سطح شهر شده  های مستعمل از واحدهای ساختمانی تخریب اقدام به خرید تیرآهنمواقع 

کار رفته در ساخت واحدهای مسکونی ههای ب ای از تیرآهن فته متأسفانه قسمت عمدهی صورت پذیرها یبررس

به  ،ساخت واحدهای مسکونی روستاییسابقه با بررسی تاریخی  بوده است.ها  گونه تیرآهن این روستایی نوساز از

مواد ایش استفاده از طراف روستا زمینه افزادر محیط  همچون خاک و سنگی وجود مواد اولیه ارزان و فراوانسبب 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 1396، تابستان 58ی  پژوهشی فضای جغرافیایی، سال هفدهم، شماره-ی علمی فصلنامه                                                          14 

 جدول)ی ها دادهبا توجه به نتایج  گردیده است. مصالح ساختمانی در واحدهای مسکونی روستایی عنوان بهمزبور 

 درصد از واحدهای مسکونی روستایی 5/72در ساخت دیوارهای حدود  سازی؛ (، قبل از عملیات نوسازی و مقاوم3

سازی  نتایج جدول مزبور بعد از انجام عملیات نوسازی و مقاوم است. همچنین بر اساس شده  استفادهاز خشت 

با توجه مسکونی استفاده شده است.  در ساخت دیوار واحدهای عنوان مصالح ساختمانی جایگزین آجر بهاز مسکن، 

 است. شده  ساختهی واحدهای مسکونی روستایی با آجر وارهایددرصد از  5/91(، 3 جدول)به نتایج 
 

 سازی واحد مسکونی قبل و بعد از عملیات نوسازی و مقاوم وارید درکاررفته  به مصالح نوعاساس  ها بر یع فراوانی نمونهتوز -3 جدول

                                  

 گویه ها

 درصد تجمعی درصد فراوانی

 بعد قبل بعد قبل بعد قبل

 - 9/5 2/1 5/7 4 26 بی پاسخ

 3/2 1/17 3/2 11 8 38 سنگ

 95 4/25 5/91 1/8 316 28 آجر

 - 1/99 - 5/72 - 250 خشت

 8/98 100 8/3 9/0 13 3 بلوک سیمانی

 100 - 2/1 - 4 - سفال

 - - 100 100 345 345 مجموع

                                  

سقف در ساخت  گل کاهاستفاده از مطالعه،  مورد محدودهواحدهای مسکونی روستایی معماری  یها یژگیودیگر از 

به ایفای عنوان عایق، پوشش محافظ و نمای ساختمان در طول سالیان دراز  بهدر این امر  گل کاهو دیوار منازل است. 

عنوان محافظ در برابر حرارت، برودت و رطوبت بر  این ماده طبیعی نقش مهمی را بهنقش پرداخته است. همچنین 

 عهده داشته است.
 

 سازی قبل و بعد از عملیات نوسازی و مقاوم خانه سقف قیعا نوعها بر اساس  نی نمونهتوزیع فراوا -4 جدول

                                                         

 گویه ها

 درصد تجمعی درصد فراوانی

 بعد قبل بعد قبل بعد قبل

 - 3/5 2/1 5/7 4 26 پاسخ یب

 6/0 8/87 6/0 5/80 2 278 کاه گل

 2/1 - 6/0 - 2 - زفل

 - 4/88 - 6/0 - 2 سفال

 2/96 2/90 9/93 7/1 324 6 ایزوگام

 100 100 8/3 6/9 13 33 آسفالت

 - - 100 100 345 345 مجموع
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 عنوان عایق در سقف منازل روستایی مورد ترین ماده طبیعی است که به گل عمده (، کاه4 جدول)با توجه به نتایج 

درصد از سقف واحدهای مسکونی  5/80سازی، حدود  . قبل از عملیات نوسازی و مقاوماستفاده قرارگرفته است

سازی مسکن  بوده است. با توجه به انجام عملیات نوسازی و مقاوم گل کاهمطالعه از جنس  روستایی محدوده مورد

عنوان ماده  به مساکن جدید و نوساز برای عایق نمودن سقف منازل از ایزوگامدر  روستایی در چندساله اخیر

ی سقف کار قیعاماده مدرن در روند استفاده از این  ی صورت پذیرفتهها یبررسبا شده است.  جایگزین استفاده

 است. بوده رشد زیادی دارای  واحدهای مسکونی روستایی

محدوده  درصد از سقف واحدهای مسکونی روستایی جدید و نوساز 9/93در (، 5 جدول)با توجه به نتایج 

 شده است.ی سقف از ایزوگام استفاده کار قیعادمطالعه برای مور
 

 سازی قبل و بعد از عملیات نوسازی و مقاوم خانه سقف قیعا نوعها بر اساس  توزیع فراوانی نمونه -5 جدول

                                                     

 گویه ها

 درصد تجمعی درصد فراوانی

 بعد قبل بعد قبل بعد قبل

 - 3/5 2/1 5/7 4 26 پاسخ یب

 6/0 8/87 6/0 5/80 2 278 کاه گل

 2/1 - 6/0 - 2 - فلز

 - 4/88 - 6/0 - 2 سفال

 2/96 2/90 9/93 7/1 342 6 ایزوگام

 100 100 8/3 6/9 13 33 آسفالت

 - - 100 100 345 345 مجموع
 

 

 سازی قبل و بعد از عملیات نوسازی و مقاوم نما در رفته بکار مصالحها بر اساس  توزیع فراوانی نمونه -6 جدول

                                                         

 گویه ها

 درصد تجمعی درصد فراوانی

 بعد قبل بعد قبل بعد قبل

 - 9/5 2/1 7 4 24 پاسخ یب

 5/47 3/12 47 4/6 162 22 آجر

 5/52 2/20 9/4 8/7 17 27 سنگ

 3/78 7/50 5/25 1/30 88 104 نسیما

 4/99 3/51 9/20 6/0 72 2 سنگ نما

 100 100 6/0 1/48 2 166 کاه گل

 - - 100 100 345 345 مجموع
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قبل و بعد از عملیات نوسازی و  در نما رفته کار بههای تحقیق در ارتباط چگونگی مصالح  بر اساس بررسی یافته

گل نقش زیادی در  سازی مساکن روستایی، کاه بل عملیات نوسازی و مقاومق سازی، نتایج حاکی از آن است مقاوم

مسکونی روستایی داشته است. در چند سال اخیر با ایجاد تغییر و  یواحدهانمای  الخصوص یعلو  وساز ساخت

سازی تحول در مسائل فنی، اقتصادی و اجتماعی، گرایش به استفاده از سیمان در نمای ساختمان بعد از عملیات نو

 تر گردیده است.مساکن روستایی بیش

مطالعه، نتایج حاکی از افزایش گرایش به استفاده از سیمان  های صورت گرفته در محدوده مورد همچنین طبق بررسی

تر به مدرن شدن مسکن و امروزی های روانی، اشتیاق بیش دخالت جنبه .(6)جدول  است در نمای مساکن نوساز

همچون  وساز ساخترا در  یربومیغاستفاده از مواد و مصالح لگوی مساکن شهری روند شدن و نیز تبعیت از ا

عدم کافی نبودن مبلغ تسهیالت مسکن و نیز در بعضی از مواقع  است.تر نموده نماکاری به سبک شهری را بیش

 است.گردیده روژه منجر به عدم استفاده از نما در پ وساز ساخت یها نهیهزکفاف 

ترین مصالح  تیرچوبی مهم، سازی مسکن قبل از عملیات نوسازی و مقاوماست های تحقیق حاکی از این  یافتهنتایج 

و سقف اکثر مساکن روستایی بوده است. به سبب عالقه به کاشت درختانی همچون تبریزی و صنوبر  در رفته کارهب

باغات از باد و طوفان و نیز انجام  عنوان یک منبع مهم در ایجاد درآمد اقتصادی، محافظت مزارع و بهنقش آن 

 از گذشته تاکنون رونق فراوانی داشته است.ان کشت این نوع درخت، مرزبندی اراضی زراعی و باغی

، استفاده از این ماده طبیعی  مسکن وساز ساختدر چند سال اخیر به سبب ورود مصالح ساختمانی جدید در امر 

سازی مسکن و منسوخ شدن  به سبب انجام عملیات نوسازی و مقاوم بر این اساساست.  کرده دایپکاهش شدیدی 

، رشد زیادی پیدا سقف منازلاستفاده در  الخصوص یعلو  وساز ساختدر  بتنآجر، تیرآهن و استفاده از  این شیوه،

 .(7)جدول  استنموده 
 

 سازی عد از عملیات نوسازی و مقاومقبل و ب خانه در سقف کاررفته به مصالحها بر اساس  توزیع فراوانی نمونه -7 جدول

                                                         

 هاگویه

 درصد تجمعی درصد فراوانی

 بعد قبل بعد قبل بعد قبل

 - 9/5 2/1 8/5 4 20 پاسخ یب

 3/46 2/15 8/45 3/9 158 32 آجر

 8/84 2/23 38 8/7 131 27 گل

 9/85 2/91 2/1 2/67 4 232 چوب

 88 100 2 7/8 7 30 خشت

 4/94 - 4/6 - 22 - سفال

 9/97 - 5/3 8/98 12 341 یلوک سیمان

 100 - 2 2/1 7 4 بتن

 - - 100 100 345 345 مجموع
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 یافتیدر مسکنو میزان تسهیالت  ساخت نهیهز -

ها و  ر تابعی از وضعیت و شرایط اقتصادی، اجتماعی، زیرساختمیزان درآمد و هزینه در جامعه روستایی کشو

طور مستقیم و غیرمستقیم در میزان درآمد و هزینه جامعه  ی اقتصادی بهها یژگیواست.  بر جامعهبنیادهای حاکم 

عدم توانمندی اقتصادی، چون  ییها دهیپد  بازتابموجود نیز  یها ینارسائمشکالت و است. روستایی دخیل 

رونق، وابستگی اقتصاد روستا به شهر،  ت و کاهش انگیزه سکونت در روستا، بیکاری، فقر، کشاورزی بیمهاجر

در حال حاضر اقتصاد روستایی، با مسائلی همچون، فقدان است. عدالتی اجتماعی، افزایش فاصله طبقاتی و...  بی

نبود و  های جاری تعادل بین درآمد و هزینه نبودپشتوانه مالی و اعتباری،  عدمثبات اقتصادی، نبود درآمد پایدار، 

افزایش و با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم و مقایسه بین میزان هزینه و درآمد جامعه روستایی  انداز است. پس

انداز، امنیت اقتصادی و اجتماعی در جامعه روستایی با  پس میزان هزینه زندگی و پیشی گرفتن هزینه از درآمد، رفاه،

طور متوسط  ساله به 29طی یک دوره در  است. بر این اساس یک خانوار روستاییبوده متعددی روبرو  یها چالش

ترین سهم ی موجود بیشها گزارشدرصد کسری در بودجه سالیانه خود داشته است. با توجه به  84/19 حدود

هزینه، عدم توانمندی اقتصادی و  بین میزان درآمد و دار یمعنمربوط به مسکن بوده است. اختالف ، افزایش در هزینه

 شهری را در-میزان اشتیاق به پدیده مهاجرت روستادر جامعه مزبور  از سویی عدم وجود کیفیت مناسب زیست

جامعه  اکثر افراد ی صورت پذیرفته نتایج حاکی از آن استها یبررسطبق جامعه روستایی موجب گردیده است. 

ایجاد  در صورتنیستند. بر این اساس  برخوردارمندی اقتصادی مناسبی از توان مطالعه موردروستایی محدوده 

سازی  ی مناسب اقتصادی و اجتماعی همچون تسهیالت نوسازی و مقاومها مؤلفهشرایط مناسب اقتصادی و دخالت 

خواهد  به وجودمطالعه  مسکن روستایی، زمینه ایجاد یک تحول مثبت در کمیت و کیفیت مسکن در محدوده مورد

جهت  شده  ارائهدرصد از افراد جامعه نمونه مقدار تسهیالت  5/96(، حدود 8 جدول)ی ها دادهبا توجه نتایج  .مدآ

درصد میزان تسهیالت اعطایی در جهت تکمیل عملیات  5/3. در مقابل حدود دانند یموساز مسکن را ناکافی  ساخت

 .اند دانستهکافی را وساز  ساخت
 

 یافتیدر مسکن وامبا توجه به میزان  ساخته نیهز کفافها بر اساس  ونهتوزیع فراوانی نم -8 جدول

 درصد تجمعی درصد فراوانی گویه ها

 5/3 5/3 12 بله

 100 5/96 333 خیر

 - 100 345 مجموع

 

 وساز مسکن با تسهیالت دریافتی چگونگی وضعیت اتمام عملیات ساخت

عملیات  زمان  مدتدر کمیت و کیفیت مسکن و نیز چگونگی وجود توانمندی اقتصادی خانوار روستایی نقش مهمی 

دخالت متغیرهایی چون هزینه مصالح ساختمانی، هزینه  نیب  نیا درنظر دارد.  وساز و تکمیل پروژه مورد ساخت
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زمان تکمیل و نیز کمیت و کیفیت  ؛ درساتیتأسمهندسی، خدمات، -نیروی فنی، کارگر، هزینه خرید تجهیزات فنی

(، با 9 جدول)ی ها دادهبر اساس نتایج دارند.   بر عهدهرا در اتمام عملیات  نقش بسزایی کار رفته در مسکنهب مصالح

درصد از جامعه نمونه عملیات  4/97حدود این موضوع دارد ، نتایج حاکی از وساز ساختبررسی چگونگی روند 

نوسازی و  التیتسهدرصد با  6/2قابل حدود در م. اند نرساندهوساز خود را با تسهیالت مزبور به پایان  ساخت

. با توجه به نتایج جدول مزبور عدم همخوانی میزان تسهیالت اند رساندهبه اتمام  را وساز ساختسازی مسکن  مقاوم

ی اقتصادی خانوار ها انیبنمزبور با شرایط اقتصادی جامعه و عدم توانمندی مناسب اقتصادی و ضعف و ناتوانی در 

وساز مسکن  چگونگی وضعیت اتمام عملیات ساختایط مناسبی را برای ایجاد شرایط مناسب در روستایی، شر

 فراهم ننموده است.
 

 وساز مسکن با وام ها بر اساس اتمام عملیات ساخت توزیع فراوانی نمونه -9 جدول
 

 درصد تجمعی درصد فراوانی هاگویه

 6/2 6/2 9 بله

 100 4/97 336 خیر

 - 100 345 مجموع

 

مسکن  کالبدیسازی منجر به بهبود بافت  در جهت پاسخگویی به این فرضیه که تسهیالت مالی نوسازی و مقاوم

روستایی شده است؛ با استفاده از آزمون ویلکاکسون اقدام به بررسی میزان معناداری بین وضعیت مساکن روستایی 

از آزمون مزبور حاکی از  آمده دست به. نتایج (10ل )جدو است شده ی ساز مقاومدر قبل و بعد از عملیات نوسازی و 

بیان داشت که تسهیالت مالی  توان یم گونه نیای موردنظر ها شاخصبرای  آمده دست به Zبا توجه به آماره دارد آن 

 مطالعه شده است. مسکن روستایی در روستاهای مورد کالبدیسازی مسکن منجر به بهبود بافت  نوسازی و مقاوم
 

 مطالعه با استفاده از آزمون ویلکاکسون تحوالت کالبدی مساکن در محدوده مورد -10 جدول

 یمعنادارسطح  z شاخص

 0 -740/19 پی

 0 -665/14 اسکلت

 0 -926/11 دیوار

 0 -995/7 عایق

 سطح معناداری: یک درصد                                     
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ی اقدام به تحلیل و ا نمونه تک T ه دوم تحقیق، با استفاده از آزموندر ادامه تحقیق و جهت پاسخگویی به فرضی

سازی مسکن در ارتباط با میزان رضایت از کافی  تسهیالت مالی نوسازی و مقاوم کنندگان افتیدربررسی نظرات 

 ی حاکی از آن است با احتسابا نمونهتک  Tاست. نتایج آزمون  شده سازی  بودن میزان تسهیالت جهت مقاوم

گفت از دیدگاه  توان یمتر از مطلوبیت عددی است، بنابراین کم آمده  دست به T آمارمطلوبیت عددی مورد آزمون، 

 .(11)جدول  سازی مناسب نیست میزان مبلغ تسهیالت مقاوم کنندگان افتیدر

کنار انجام  در آمده  عملبه ی ها یبررسبا توجه به ، سازی مسکن در خصوص میزان تسهیالت نوسازی و مقاوم

گونه   این از مند بهرهی صورت گرفته با کارشناسان بنیاد مسکن انقالب اسالمی و همچنین روستاییان ها مصاحبه

 اختصاصتسهیالت، دو دیدگاه متفاوت از سوی طرفین ارائه گردیده است. بنیاد مسکن انقالب اسالمی تسهیالت 

های مزبور  قسمتی از هزینه نیتأمعنوان یک کمک مالی در جهت  هسازی مسکن را تنها ب برای نوسازی و مقاوم افتهی 

برای تسهیالت مزبور به روستاییان  اتکاتر تمرکز و بیش که یدرحال؛ نموده است ارائهدر نظر گرفته و به متقاضیان 

 بوده است.مسکن خود ی ساز مقاومنوسازی و 
 

 سازی مسکن روستایی افی بودن تسهیالت مالی نوسازی و مقاومبرداران از ک میزان رضایت بهره T آزموننتایج  -11 جدول

 3مطلوبیت عددی ظرفیت مورد آزمون = 

 درصد 95فاصله اطمینان  تفاوت میانگین معناداری درجه آزادی tآزمون آماره  مؤلفه

رضایت از کافی بودن میزان تسهیالت نوسازی 

 سازی جهت مقاوم سازی و مقاوم

 

662/13- 
244 0 880/0- 

 حد باال ینیحد پا

01/1- 75/0- 

 

در در این راستا اجرا و به پایان رساندن عملیات ساختمانی، ضرورت برخورداری از توانمندی اقتصادی متقاضی 

وساز مسکن خود  نماید. در مقابل، روستاییان برای ساخت ی مناسب از تسهیالت مزبور را طلب میبردار بهره کنار

 کاره مهیننظر،  مسکن در زمان مورداتمام داشته و متأسفانه این امر منجر به عدم  دیتأکمزبور  تسهیالت بر کلتنها 

، حذف فضاهای تولید، کاهش تعداد اتاق، ربنایزماندن، کوچک شدن فضا، عدم استقبال از تسهیالت مزبور، کاهش 

هندسی ساختمان در عملیات مزبور نامناسب، به همراه عدم رعایت موازین فنی و م تیفیک بااستفاده از مصالح 

 گردیده است.

 

 یریگ جهینت

 درفقدان توانمندی اقتصادی و اثرات منفی آن بر ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه روستایی در اکثر کشورهای 

ت. گردیده اس ها سکونتگاهگونه  ی و مشکالت ساختاری و بنیادی فراوانی بر اینها یینارسامنجر به بروز  توسعه حال

سیطره آمیز  کولوژیک، پیشینه ناآرام و نظم ستیز تاریخی، نظاما-های متنوع و نامساعد طبیعی ی، زیرساختطورکل به

میان مراکز شهری و روستایی و  جانبه همهی ها ینابرابراقتصادی، –اجتماعی ناهماهنگی کارکردهاقدرت، روابط و 
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های روستایی بخشیده است که از چهار  ی خاصی به سکونتگاهها یژگیوی بین مراکز و مناطق، ها دافعه و ها جاذبهنیز 

از عوامل و  متأثری ریگ شکلی. این روند مداوم افتگین توسعهی است: پراکندگی، تعدد، تنوع و بررس  قابلجنبه 

که شب ژهیو به، ها سکونتگاهفضایی -نابسامانی نظام مکانی صورت بهزمان و هم امروز نیز  درگذرنیروهای مذکور، 

(. در کشور ایران با توجه به مفاد قانون 68: 1375 سعیدی،) استسکونتگاهی روستایی، به نحوی بارز متجلی 

عنوان یکی از نیازهای اصلی و اساسی در جهت  مسکن برای هر فرد نیازمند به نیتأمی و مند بهرهاساسی کشور، 

گردیده است. با توجه به اهمیت مسکن در  دیأکتکسب استقالل اقتصادی و اجتماعی و مبارزه با فقر و محرومیت 

ی از مند بهرهاند، همه افراد دارای حق  ذکر نموده گونه نیبدجامعه انسانی در اعالمیه حقوق بشر حق مسکن را 

استاندارد مناسب و کافی زیستی برای سالمت و بهروزی خود و خانواده خود هستند. این حق شامل غذا، لباس، 

دمات درمانی، خدمات اجتماعی ضروری و حق امنیت و حفاظت در برابر بیکاری، بیماری، مسکن، بهداشت و خ

ی، پیری و سایر شرایطی است که دسترسی به زندگی مناسب را خارج از اختیار فرد مختل وگیبناتوانی جسمی، 

ناه ساختمانی، یک ، مسکن مناسب، فراتر از یک سرپکند یم. همچنین این اعالمیه حق مسکن را چنین بیان کند یم

را ایجاد کرده و  بخش آرامنیازهای فردی و اجتماعی، سکونتی  نیتأماست که با  تیفیباکساختار اجتماعی و سکونتی 

. پرسش اساسی این است که آیا نهادهای حکمروایی به ابدی یمکیفیت زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی ارتقاء 

ی کافی، آموزش کیفی، عدالت یکسان و امنیت فردی را تضمین حقوق سالمت، مسکن مناسب، غذا مؤثرنحو 

 (.334: 1387، )سعیدی یا نه؟ کنند یم

عنوان یک پدیده نوظهور در جهت عمران و توسعه  ی است که تسهیالت مسکن روستایی بهزمان مدتدر کشور ایران 

ی جهانی ها یژگیوبا اهداف و  متفاوت نسبتاًروستایی مطرح گردیده است. تسهیالت مزبور با کمیت و کیفیتی 

کالبدی مساکن روستایی به ایفای نقش –ی فضاییها یژگیوتسهیالت خرد مسکن، در جهت ایجاد تحول در 

احراز شرایط مناسب و برخورداری از یک  در صورت. این پدیده با توجه به نقش و عملکرد خاص خود پردازد یم

ی اقتصادی، اجتماعی و کالبدی ها انیبنر ایجاد تحول در ، نقش بسزایی را دمند نظامرویکرد مدیریتی و 

 خواهد داشت.روستایی بر عهده  یها سکونتگاه

ی اساسی و مهم تسهیالت مسکن روستایی، افزایش کمیت و کیفیت شرایط زیست و سکونت، ها نقشیکی از 

و اقتصادی، کاهش ی اجتماعی ها بیآسشهری، کاهش -ی، کاهش مهاجرت روستاگذار هیسرماافزایش تولید، 

ی روستایی است. تسهیالت مسکن روستایی در صورت برخورداری از رویکردی ها کانوندر  رمترقبهیغحوادث 

، نقش بسزایی در ایجاد تحول در جانبه همهی ها یزیر برنامهو  ها استیس اتخاذ، هماهنگ، هدفمند به همراه مند نظام

خواهد داشت. همچنین تسهیالت عهده  لبدی جامعه روستایی برو ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و کا ادهایبن

توسعه با  روند در ی مناسبی را به سبب اهداف و ماهیتنیآفر نقشگر، مسکن روستایی در کنار سایر عوامل تسهیل

بر عهده خواهد داشت. با توجه به موضوع  انآنی دستیابی جامعه روستایی به منابع و تسهیالت مالی و توانمند

این پدیده باید تمامی عوامل و ارکان اقتصادی، اجتماعی و فنی در  جانبه همهسعه پایدار روستایی برای تحقق وت
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سیستم روستا و روستانشینی قرار داشته باشند. فقدان   تیظرفافزایش راستای خدمت به تکمیل و شکوفایی و 

بنیادهای اقتصادی و اجتماعی جامعه در خصوص توسعه روستایی، عدم توجه به اجزا و  جانبه همهرویکردی 

متعدد در سیستم و مشکالت  ها یینارسامنجر به بروز صورت پذیرفته  یاه برنامهو  کردهایروروستایی، بخشی بودن 

ی مالی و غیره در جامعه ها کمکارائه هرگونه  چراکهمکانی جامعه روستایی و شهری خواهد گردید؛ –فضایی

و رفع  مسئله  صورتاختن و رفع نیازهای محدود و آنی؛ چیزی جزء پاک کردن س منتفعروستایی تنها در جهت 

با توجه به مشکالت عدیده حاکم بر  نخواهد بود. اختصاص قسمتی از درآمدهای نفتی به جامعه محروم تکلیف با

قش مهمی را جامعه روستایی کشور و فقدان توانمندی اقتصادی در این جامعه، تسهیالت مالی مسکن در این راستا ن

 ی اقتصادی، اجتماعی و ها یژگیودر ایجاد تحول در  کارای سمیمکاندر صورت مدیریت و برخورداری از 

 فضایی بر عهده خواهد داشت.-کالبدی

و در دسترس قرار دادن تسهیالت مسکن روستایی، تنها رفع و  نیتأمترین موضوعات در خصوص  یکی از مهم

با رویکردی پایدار به اقتصاد روستایی، فرهنگ،  جانبه همهباید در راستای توجه کاهش مشکل مسکن نیست. این امر 

حاکم بر  مکانی–فضایی نظام بهتوجه  تر مهمهویت، معماری، مسائل اجتماعی، نیازهای روحی و روانی و از همه 

 جامعه روستایی باشد.

سازی مسکن روستایی و تزریق  مقاومی بهسازی، نوسازی و ها طرحکمیت و کیفیت به سبب انجام  نظر ازمسکن 

ی مساکن روستایی به ریپذ بیآسی نوع بهتسهیالت مالی مسکن دچار تحول فراوان نسبت به گذشته خود گردیده و 

قرار  مدنظرتر گردیده است، ولی این موضوع باید و دریافت امکانات زیست بیش رمترقبهیغسبب وقوع حوادث 

ی دیگر را در سایر ها یینارساعمرانی روستا و مسکن، امکان بروز مسائل منفی و  گیرد که تنها نگاه صرف به مسائل

های حاکم بر سیستم روستا و  ی به سایر ابعاد و جنبهتوجه یبوجود خواهد آورد و این امر نتیجه به ها بخش

؛ شوند یمدی حذف روستانشینی است. با تغییر الگوی مسکن، بسیاری از عوامل و فضاهای معیشتی از فعالیت اقتصا

و پس از  ندیآ یم دروساز و الگوی زیستی شبه شهری  ، منابع کمیاب روستا، آب و زمین، به خدمت ساختتاًینهاو 

 (.12 :1391، سعیدی) شود یمسرشت تولیدی خود، تبدیل  از دور  بهچندی، روستا به شهر یا شهرکی خدماتی، 

تدارکاتی، الگوپذیری معماری واحدهای مسکونی –یدیی صورت گرفته حذف فضاهای تولها یبررسبر اساس 

ی و ناهمگون ربومیغجدید از معماری شهری، استفاده از یک الگوی واحد و یکنواخت، استفاده از مصالح ساختمانی 

ی جغرافیایی منطقه، کوچک شدن ابعاد و مساحت واحدهای مسکونی، حذف فضاهای متعدد همچون ها یژگیوبا 

و ساختار اقتصادی، اجتماعی و کالبدی واحدهای  ها یژگیوتحوالت اساسی در  و رییتغجر به فضاهای تولیدی، من

شده زمینه مناسبی را در جهت تغییر سبک  گرفته شیپروند در  متأسفانهگردیده است.  مطالعه موردمسکونی محدوده 

 درروندروستا به شهر، تسریع  گرایی در مقابل فرهنگ، شتاب در تبدیل و الگوی زیست و تولید، غلبه تفکر مصرف

ورود مظاهر شهری به روستا، وابستگی اقتصادی، اجتماعی و فنی روستا به شهر، ازجمله مسائل پیش روی جامعه 

 مطالعه است.  روستایی محدوده مورد
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ستا ی مسائل طبیعی، اقتصادی و اجتماعی در افزایش گرایش به مهاجرت از رونیآفر نقشبه سبب دخالت و  متأسفانه

ی موقت در مقابل وجود مشکالت و مسائل مرهمبیان داشت که تسهیالت مسکن روستایی  توان یم گونه نیابه شهر، 

حاکم بر جامعه مزبور است. تسهیالت مسکن روستایی تفکری مهم در راستای تحقق توسعه روستایی است  شمار یب

ی فضایی و مکانی و کالبدی جامعه ها جنبهپایدار به نگری به همراه رویکردی اما ضروری است این امر با یک جامعه

بیان داشت اجرای طرح نوسازی و  توان یمگونه  این تینها دری گردد. پیگیر مطالعه موردروستایی محدوده 

های  ساز ایجاد تحولی مثبت در ابعاد و جنبه ی مسکن روستایی فرصتی مناسب در جهت ایجاد بستر و زمینهساز مقاوم

 عدم تبعیت از رویکردی  در صورتاما  ؛است مطالعه موردگزینی روستایی محدوده نظام سکونت گوناگون در

و فقدان تعامل و ارتباط سازنده بین متولیان توسعه و عمران روستایی   نظام وار به همراه شناسایی نقاط قوت، ضعف

سعه پایدار منجر به شکست و بنیادی فضای روستایی باهدف دستیابی به تو-کشور در جهت دگرگونی ساختاری

 های اجتماعی و اقتصادی فراوان خواهد بود. صرف هزینه

در تمام  مثبتو هدفمند در خصوص ایجاد تحول  جانبه همهی زیر برنامهدر این راستا اقدام به  گردد یمپیشنهاد 

گزینی ظام سکونتی اقتصادی، اجتماعی و کالبدی با حفظ هویت فضایی، مکانی و کالبدی و پویایی نها جنبه

توسعه و عمران روستایی  اندرکاران دستروستایی با همکاری بنیاد مسکن انقالب اسالمی و جهاد کشاورزی و سایر 

 گردد.
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