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دانشیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
مهدی چراغی
دانشآموخته دکترای جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
لیال اسالمی
دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
تاریخ دریافت مقاله95 31/11/03 :

تاریخ پذیرش مقاله9316/20/70 :

چکیده

تها و نیازهای انسانی با تحول .تسا هدوب هارمه    
مسکن بهعنوان عمدهترین جزء بافت کالبدی روستا در گذر زمان بر اثر فعالی 

در

حال حاضر تحوالت و دگرگونیهای کالبدی در روستاها موجبات ایجاد ناسازگاریهای اقتصادی-اجتماعی و تغیی شیعم ر ت نیا     
یباشد .در تحقیق
فضاها را فراهم آورده است .یکی از عوامل مؤثر در تغییرات مسکن روستایی ،ارائه اعتبارات مقاومسازی مسکن م 
حاضر اثرات این اعتبارات بر معیشت خانوارهای روستایی بررس م ی یی یییگ در د .شور

یصوت قیقحت فییییییی -تحلیل شور ،ی

یروآدرگ   

اطالعات به صورت کتابخانهای و میدانی ،روش تجزیهوتحلیل اطالعات به صورت تو فیص ی آ( یطابنتسا و  ز نوم      tج دش تف هه ههه و
آزمون ویلکاکسون) است .با توجه به حجم جامعه آماری تحقیق ( 118خانوار دریافتکننده اعتبارات مقاومس مجح )،نکسم یزا

یدهد ،بین میزان معیشتتت در زم و لبق نا
نمونه بر پایه فرمول کوکران  132خانوار تعیین شده است .یافتههای تحقیق نشان م 

   

زا دعب   

ی ب  زج ه ُبُب دع    
دریافت اعتبارات مقاومسازی مسکن ،تفاوت معناداری وجود دارد و همچنین همه ابعاد معیشتتت خانواره یاتسور یا یی یی

کالبدی (با مقدار  )- 276 .2 :tدر زمان پس از دریافت اعتبارات کاهش یافته است.

واژگان کلیدی :توسعه روستایی ،اعتبارات روستایی ،مسکن روستایی ،شهرستان زنجان

 -1مقاله حاضر حاصل تحقیقات بخشی از پایاننامه کارشناسی ارشد خانم لیال اسالمی دانشجوی رشته جغرافیا و برنامهریزی روستایی دانشگاه زنجان با عنوان "تحلیل
اثرات اقتصادی اعتبارات مقاومسازی و نوسازی مسکن در نواحی روستایی؛ مطالعه موردی :دهستان معجزات" میباشد.

 -2بهروز محمدی یگانه (نویسنده مسئول) behrozyeghaneh@yahoo.com
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مقدمه
ف اقتص يدا  ،،معيش يت  ،،اجتم عا ييي و فرهنگ ييي
مسكن به عنوان يكي از شاخصهاي مهممم توسعههه داراي ابعادد مختلف ف
یشودد ( ،0 201 : 178
(سرتیپی پور )2 : 86 31،در جوامع بشری به عنوان سومین نیاز بعد از خوراک و پوشاک مطرح می ی
 Manoj P Kو سرتيپي پور 88 31 ،الف 1 :و زنجاني 55 1 :1 37 1 ،و تولون ) 56 : 374 1 ،و مسكن روستایی بهههعن ناو
ته داعبا رد ا   
ش ،نشاننندهن  عون هد ف یلاع تتت تتت
نمادی از چگونگی تعامل و ارتباط انسان با محیط طبیعی پیرام یوخ نو شش شش
اقتصادی و نگرش اجتماعی -فرهنگی روستائیان و چگونگی تحول و استفاده از تكنولوژی و نهایت ًاًا  حطس د و دمآر
معیشت ساكنان آن میباشد (حسینی ابری .) 28 : 82 31،بهعبارتدیگر پدیدهای اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و کالبدی
است که برای فراهم کردن شرایط مناسب زیست ،زندگی و معیشت بر پا شده است (مه پیترس و ناید ی روپ  :1931،،،، ،،،
 .)4شیوههای معیشتی و زیستی گوناگون مانند شیوههای دامپروری ،کشاورزی و صنعتی هرکدام نظام مسکونی خاص
ص ح کا ممم بررر
ی خاص ص
خود را به وجود آوردهاند .تفاوت مسکن روستا و شهر نیز ناشی از نظامهای اقتص دا ییی و اجتم عا ی ی
آنهاست (صفوی و صداقت : 92 31،ص  .)3سکونت و کار در زندگی روستايی برخالف زندگی ش امز یره نن نننه یا
متداخلی دارند و به همین دلیل فضاهای سکونت و کار ،نيز تداخل دارند (نیک خلق.) 86 : 82 31 ،
عرصههای روستایی برای ماندگاری و ادامه حیات و برآوردن احتیاجات س جیا دنمزاین دوخ نانكا ا رد ینوگرگد د   

  

كالبد و فضای اجتماعی -اقتصادی خود میباشد؛ كه مسكن بهعنوان مهمممت نوصم رییغت نیا زا وا تاجایتحا نیر      
ییابد (س ،ینیما و یدیع    : 89 31
نیست (شمسالدینی ) 46 : 87 31،و هرگونه تغییر ،به طرق مختلف در مسکن تجلی م 
.) 32
مسکن کوچکترین واحد از كليت يا مجموعه بافت سكونتگاه روستا يي  ،همچون جزئي از كي

نظام (سيستم) است ت
ت

یدهددد و
كه اگر ساختار ،فعاليت ،كاركرد و روابط آن با كل نظام همساز نباشد ،موجوديت آن را تحت تأثيررر ق ار ررر می ی
درنهایت ،میتواند به تغ يي ر عملكردي نظام منجر شود (سعيدي .)215 :1373،با تغییر در نوع مساکن روستایی و عدممم
ی
سازگاری آن ها با شغل مالک ساختمان ،روستایی دیگر قادر به انجام فعالیت دامداری و گاهی زراعت در این فضای ی
نوساز نمیباشد و باید در مکانی دیگر و دور از محیط زندگی خود به اشتغال و تولید بپ دزادر

(س روپ یپیتر 88 31 ،،، ،،

ب.) 16 :
ب تحمیل ل
ل
ی هممم سبب ب
ی در مس کا ننن روس یات ی ی
درواقع ناهمسانی الگوهای ساختوساز با کارکردها و شیوه زیست س تن ی ی
هزینههای اضافی و صرف زمان بیشتر برای رسیدگی به کار در روستاها و پایین آمدن راندمان تولید و حتی تغییررر در
اقتصاد معیشتی (شمسالدینی و همکاران ) 62 : 90 31 ،و هم چنین موجب برهم خوردن آسایش بخش قابلتوجهی از
جمعیت روستائیان میشود (قاسمزاده و همکاران.) 53 - 54 : 89 31 ،
در طی چند دههی اخیر ،اجرای برنامهها و اقدامات متنوع توسط دستگاهها و نهادهای مختلف از یکسو و رونددده یا
نوجویی در عرصههای اجتماعی -اقتصادی از دیگر سو ،زمینهی دگرگونیهایی در محیطه ییاتسور یا    بهههویژه رد 
ابعاد کالبدی شده است (سعیدی .)3 :1931،ازجمله این برنامهها ،اعطای اعتب تارا

مق وا مممسازززی و نوس نکسم یزا   

برای دستیابی به اصل سی و یکم قانون اساسی در نواحی روستایی کشور بوده است (مطیعی لنگ ،یدور
یهایی در خصلتهای توليدی و معيشتی مسکن شده است.
که موجب تحوالت و دگرگون 

)001 : 86 31

تحلیل اثرات اعتبارات مقاومسازی مسکن9 ...

ت آن موجب
تهاا و الزامات ت
ت مح ود ددی 
ی و رعایت ت
ت مس یاتسور نک یی یی
در بعد کالبد ييي و محیطی ،،اس دافت ه ه از اعتب ارا ت ت
محدودی 
ی نیازها ييي ج یبنا
شبینی ی
تهایی ازجمله سطح زیربنای کم ،حذف فضاهاي معیشتی از این مساکن و عدممم پ پپی 
ت
مساکن روستایی مثل انبار علوفه و محل نگهداري دامها میشود .با همه این مشکالت ذکرشده ،اس دافت هه از تس الیه ت ت
ث طبیعی ،،بهب دو
مسکن روستایی داراي ابعاد مثبت زیادي ازجمله استحکام و مقاومت در برابر ح داو ث ث

ش خا صصصهاای

ن و ک ارگرا ننن روس یات ی سا  تت تتت (قاسمی
ی زمین ن
بهداشتی و ایجاد درآمد و اشتغال براي روستاییان بهخصوص اقشاررر بی ی
اردهانی و رستمعلی زاده.) 69 -07 :1931،

طی سالهای اخیر در محدوده موردمطالعه اعتبارات مس واقم تهج رد نک م مم ممممس رد نکاسم یزاسون و یزا

رایتخا     

روستائیان قرار گرفته است ،این اعتبارات نتایج مختلفی بر روی مساکن روستاهای موردمطالعه داشته است ،در همین
    

راستا در تحقیق حاضر به بررسی اثرات این اعتب ز تالاؤس بلاق رد و ییاتسور یاهراوناخ تشیعم رد تارا یر   
پرداخته شده است:
 .1بین اعتبارات مقاومسازی مسکن و کاهش معیشت خانوارهای روستایی رابطه معناداری وجود دارد؟
یباشد؟
 .2بیشترین اثرات اعتبارات مقاومسازی در کدامیک از ابعاد معیشتی خانوارهای روستایی م 
ن ارتباط برای شناخت عینی از مقوله اعتبارات مسکن تعدادی مطالعات خ هک یتاعلاطم نینچمه و یجرا
در ای 

رد

  

ایران به انجام رسیده را در جدول  1مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول  :1برخی از مطالعات موجود در زمینه اعتبارات مسکن روستایی
عنوان مقاله

محقق
1

نتایج و یافتهها

منوج .پ.ک ( )0 201

«چشمانداز و مشکالت اعتبارات خرد مس نک

در هند :مدارک و شواهد از "بوانشیر"»

یدهد.
یدهد و در نتیجه توسعه اقتصادی ملی را پیشنهاد م 
کشور را نشان م 

وت لو یر و ک  و رام       

«نقش موسسههای اعتب  درخ تارا د هعسوت ر    

اعتبارات ارائهشده از سوی شرکت مالی توسعه مسکن در کشور هند موجب بهبود نیاز به

روستایی»

مسکن خوب و بهتر و همچنین زندگی در محیط بهتر ب رگ یار وو وووههاای ناا برخ ادرو ررر در

مانگلم)0 201 ( 2

چند استراتژی مهم برای رشد سریع اعتبارات خرد مسکن در هند برای توسعه مس رد نک

کهای محلی شده است.
نواحی روستایی و شهری از طریق جلب همکاری بان 
مامیزا هاک و همکاران

3

«کارایی مؤسسات وامهای خرد :تجزیهوتحلیل

ته نیزه یا هه ههه -فای هب هد    وامدهی ی
ی
بانکها همچون واسطههای مالی هستند که ب ببا سیاست ت

()9002

پوششی دادهها»

میپردازند و در بین انواع موسسههای اعتبارات خرد ،سازمانهای مردمنهاد اعتبارات خردد

مارک اسکات)7002( 4

یو
«مس س :ییاتسور نک ی سا تتتتتت ته ومع یا م یییی 

تهای نادرست در زمینه مسکن روستاییایرلند وجود دارد و درنهایت بر ارائه مسکن
سیاس 

برنامهریزی»

یکند.
پایدار تأکید م 

«اعتبارات خرد مس یارقف یارب یحرط :نک     

ی-
مؤسسات اعتبارات خرد میتوانند اعتبارات مس ب هجوت اب ار نک ه عامتجا تیعضو یییییی یییییی

روستایی»

اقتصادی و تقاضای مشتریان توسعه دهند.

ی بررر اقتصادد
ن روس يات ی ی
«تأثير نوساازی مس کا ن ن

نوسازی منازل موجبات آسایش خاطر نسبی روستائیان به لحاظ ایمنی و زیب یا ییی را ف هار ممم

همکاران () 90 31

معيشتی روستائيان»

آورده است ،اما سبب تغییر نامحسوس در شرایط معیشتی و مالی روستائیان شده است.

محمد یییی ی یگان هههه ه و

«نقششش اعتبرا ا تت ت بهسزا یی ی مسکنن ن برر ر بهبو دد د

اعتبارات دریافتی بیشترین تأثیر را در شاخص های بعد کالبدی و کمترین تأثیررر را در بعددد

کها داشتند (کاظمی و همکاران.)3 : 90 31،
عملکرد بهتری از دیگر موسسهها و بان 

چریل یانگ)7002( 5
سال نید ییی ییی و
شم سسسسس 

همکاران () 90 31

کیفیت زندگی در نواحی روستایی»

صهای آن داشته است.
اقتصادی و شاخ 

رحم یواک و ینا انی       

«اثربخشی اعتبارات خرد در بهس نکاسم یزا   

نتایج پژوهش در ارتباط ب  هیحان ا مم مممطالع و تارابتعا یشخبرثا یایوگ یتا ا رد هدشراذگ      

() 88 31

روستایی»

خصوص بهسازی مساکن روستایی است.

مطیع دورگنل ی یییییی ی و

«نقش اعتبارات بهسازی مسکن در توانمندی و

تفاوت معناداری در سطح  % 99بین دو گروه وامگیرنده و غیر وامگیرنده از نظر توانمندی و

بخشی () 89 31

ماندگاری جمعیت روستایی»

رضایتمندی از بهبود مسکن مشاهده شده است.
1

Manoj P K
Vetrivel & et al
3
Haq, mamiza & et al
4
Scott, Mark
5
Cheryl Young
2
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مفاهیم ،دیدگاهها و مبانی نظری
با توجه به وجود فقر مسکن در نواحی روستایی کشورهای درحالتوسعه ،امروزه بهس  نیا یزاسون و یزا م نکاس     
جهت دسترسی روستاییان به بهداشت و رفاه بهتر به یکی از مهمترین سیاستهای بهبود وضعیت روس یات یاان تب لید
بپ ریذ
تها در کشورهای مختلف جهان به عل یسآ ت بب بب
شده است ( .)wet & et al ، 2011 :41طی سالهای اخیر دول 
بودن مساکن نواحی روستایی از خطرات طبیعی و همچنین ناتوانی مالی خانوارهای روستایی جهت بهسازی مس ،نک
برنامههای مختلفی را انجام م 
یدهند (  )world bank ،8002 : 12از مهمترین برنامههای اجراشده در زمین و یزاسهب ه
نوسازی مساکن در کشورهای درحالتوسعه میتوان به رویکرد اعطای اعتبارات اشاره کرد .در ط د ی هه هههههاای اخیر
موفقیت نهادهای مالی در کشورهای درحالتوسعه در راستای ارائه اعتبارات خرد به فقرا باعث شده است ت نیا زا ا   
موفقی 
تها با عنوان انقالب اعتبارات خرد یاد کنند ( .)Sengupta ،8002 : 120
ته یا
اعتبارات خرد مسکن بهعنوان تدارک اعتبارات خرد به خانوادههای کمممدرآم یلاعف زا یعیسو فیط یارب د تتتتت تتتتت

توس یدج زا دد ددد 5و حتی بهب دو
ن ،4س خا ت ت
مسکن ،ازجمله تعمیر ،1نوسازی ،2بهبود ساختارهای موجود ،3خری یمز د نن نن

ت (Ferguson ،3002 :1؛ Yang ،7002؛  Daphnis ،4002به
امکانات زیرساختی 6از قبیل فاضالب تعریف شده است ت
ی ت راد ككك
نقل از Kihato ، 2013 :7؛  )CGAP ،4002و بهعبارتیدیگر زیرمجموعهای از اعتبارات خرد است کههه ب ار ی ی
خدمات مالی خانوارهای فقیری میباشد كه به خدمات مالی ارائهش هد

ی مت واد للل دسترسی ی
ی
ت م لا ی ی
ی مؤسسات ت
از سوی ی

ندارند ( .)Merrill & Mesarina ،6002همچنین بهعنوان تدارک اعتبار ،تأمین معاش برای فقرا در من ،ییاتسور قطا   
نیمهشهری و یا شهری در جهت ارتق  حطس ا د فیرعت یگدنز درادناتسا دوبهب و دمآر

سا هدش

ت ( ، 2013 : 28
تتتتتتتتت تتتتتتتتت

.)Srinivasa Rao & Priyadarshini
ی توس ییاتسور هع   
ب ب ار ی ی
ی مناسب ب
تهای ی
از دیدگاه توسعه تخصیص اعتبارات از سوی دولت تالشی برای ایجاد فرصت ت
یتوانند تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر كاهش فقر از طریق اشتغالزایی
یها م 
یکه امروزه سرمایهگذار 
است ،بهطور 
ی
و برنامههای رفاهی و بهبود زیرساختهای روستایی و بهعنوان هسته مرکزی تأمین مالی گروههاای کمممدرآم ارب د یی یی
ی مق مد : 84 31،،
اهداف گوناگون بهویژه تغییر در معیشت و فضای فعالیت اقتصادی -اجتماعی گردد (تركمانی و جم لا ی ی
یتواند از طریق ایجاد فرصت برای سرمایهگ راذ ی ی
ی
 .)961- 170همچنین اعطای اعتبارات خرد به جامعهی روستایی ،م 
تکنندگان را فراهم آورد و موجب بهبود
یهای شرک 
یهای فیزیکی ،مالی و انسانی ،زمینه افزایش درآمد و دارای 
در دارای 
معیشت خانوارها شود (عالءالدینی و جاللی موسوی.)66 : 89 31 ،

با توجه به این تفاسیر« ،معیشت 7به معنی «زندگی و زندهبودن ،8تواناییها ،9داراییها و فعالیتهایی اس یارب هک ت    

یه ،ا
زندگی و زندهبودن موردنیاز است» ( .)Chambers ،5002 :5معیشت طبق آنچه تعریف شد« ،مشتمل ب یاناوت ر یی یی
1

repair
renovation
3
improvements to existing structures
4
purchase of land
5
new construction
6
improvement in infrastructure facilities
7
Livelihood
8
Living
9
Capabilities
2

تحلیل اثرات اعتبارات مقاومسازی مسکن11 ...

تهایی است که برای زن تسا زایندروم یگد  ».... ...در واقع
داراییها (شامل هر دو بعد مادی و منابع اجتماعی) و فعالی 
«معیشت تنها شامل فعالیتهایی که درآمدی را برای خانوار تولید میکند ،نیس  یاهداهن هکلب ؛ت ا طباور ،یعامتج      
فراخانواری ،سازوکارهای دسترسی به منابع در طول دورهی زندگی را نیز در برم 
یگیرد» (.)wedington ،3002 :5
مفهوم معیشت شامل شیوههای مختلف زندگی فردی ،خانوادگی و نیازهای جامعه (  )Molden ،2700 : 45ب فادها ا   
«کاهش فقر ،حمایت اجتماعی ،مقابله با طرد اجتماعی ،ارتقاء حقوق بشر و حتی محافظت از منابع طبیع ناینب هک ی    
معیشت بسیاری از مردم در کشورهای جنوببب» می ی
یباش  د ( (  .)Hal & Mijli ،9002 : 27راهب جیتن رد یتشیعم در ههه ههههی
پیشرفتهایی که در رابطه با شناخت قحطی و ناامنی غذایی به وج هن زا یضعب .دش یفرعم ،هدمآ دو ا هک ییاهد    

   

متدولوژی معیشت پایدار را در برنامههای توسعه خود پذیرفتهاند شامل تعاونی کم 
ن-
کرسانی و ام اد د د ،1موسس یب ه نن نن
یباش هظ .د وو ووور مفه مو
ل  4می ی
المللی توسعه پایدار ،2کمیته آکسفورد برای جبران قحطی 3و برنامه توس لم نامزاس هع للل للل
معیشتی به معنی تغییر از دیدگاههای قیاسی و ساختاری -تاریخی به سوی رویک درم .تسا یبرجت در م مومع  ًاًا رد 

  

عملکردهای رایج اقتصادی ،سیاسی و محیطی در وضعیت نامطمئن و سختی بوده و معیشتشان را به ص ،یدرف ترو   
یدهن  د ( (:83
بلکه در داخل بافت اجتماعی وسیعتری مثل خانوار و اجتماع روستایی و گروههاای ن م نامزاس یداژ ییی ییی
.)De Haas ،8002
ت» ()Dearden & et al ،2002 :6
معيشت يعني «تفّكّكر در مورد دسترسي به داراییها و مديريت براي نگهداری آن است ت
ی ( ،)N6فیزیک  ی ( ()P7
بر اساس الگوی سازمان توسعه بینالملل  DFID5داراییه امرس زا یتشیعم یا ییی ییییههاای طبیعی ی

یه یا
کرسانی و ام یاراد داد یی یی
اجتماعی ( ،)S8انسانی ( )H9و مالی ( )F10تشکیل شده است .با این وجود تعاونی کم 
ی( 12دسترس و )اعدا قح و ی
معیشتی را در سه گروه سرمایهی انسانی( 11قابلیتهای معیشتی) ،س یامر هههی اجتم عا ی ی

سرمایهی اقتصادی( 13منابع و ذخیرهها) تقسیم میکند (  .)DFID ، 1999ویژگیهایی همچون دانش محلی یا ب ار یمو
ته و یزرواشک( ییاتسور یا
میتوان به فهرست دارائیهای سرمایهای افزود .راهبردهای معیشتی ،دامنهای از فعالی 
غیر کشاورزی) و غیر روستایی را در برم 
یگیرد ( .)Eliis ،0002 : 16

در مقایسه با تفکرات گذشته محیط زیستی و توسعهای در مورد توسعه پایدار ،معیشت پای اد ررر 14ی راپ ک ادا  می م در م    

محور میباشد که بر روی تواناییهای ذاتی و سیستمهای دانشی نواحی شهری و روستایی تأکید میکند و تمرک شز
ست وهفم زا ر م اسآ ،تسا هعسوت  ننننن ننننننتر
روی عملکردها در سطح جامعه میباش  د ( ( )Chambers ، 1999 :5و ملموس س
1

. Cooperative for Assistance and Relief Everywhere
. International Institute for Sustainable Development
3
. Oxford Committee for Famine Relief
4
. United Nations Development Program
8
Department for International Development
6
Natural
7
physical
8
social
9
Humanity
10
Financial
11
Human capital
12
Social Capital
13
Economic capital
14
Sustainable livelihoods
2
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موردبحث قرار میگیرد ،مشاهده میشود ،توصیف و حتی کیفیت آن مشخص میش  دو ( ( .)Serrat ،8002 :2معیشت
یکند (:5
پایدار ابزاری تحلیلی برای درک نیروهای پیچیدهای است که معیشت افراد و موقعیتهای فقر را تعی م نی یی یی
تهاي پایدار در مقابل شاخص فقر صورت
 )Scoones ، 1998و با هدف کمک به مردم فقير جهت دستيابي به پيشرف 
م
يگيرد ( .)Serrat ،8002 :2باید توجه داشت که هنگامی میتوان از اوضاع معیشتی پایدار سخن گفت که فائق آمدن
تها و
بر فشارها و لطمات ناگهانی و بازیابی پس از ابتال به این موارد امکانپذیر باشد .چنین معیشتی قادر است قابلی 
تو
دارائیهای خود را برای حال و آینده حفظ کرده یا ارتقاء بخشد ( .)Scoones ، 1998 :5رابطههه معيشت ،،فعاليت ت
یگردد:
عبندی و ارائه م 
مسكن روستا يي  ،در موارد زير جم 
یآورد و ساخت
 )1معيشت كشاورزي برحسب ضرورت و نياز ،فضاهاي متعددي را در داخل واحد مسكوني پديد م 
قتر شدن خطوط و احجام مؤثر است.
بهتر واحدهاي مسكوني در تر يك ب كلي واحدها و دقی 

شهای مسكوني خانه نسبت به فضاي دامي بسيار جزئي است و بعض ًاًا حياط
 )2در معيشت دامداري ،اساس ًاًا وسعت بخ 
یشود .ورودي خانهها معمو ًالًال عريض و متناسب با عبور گله طراحي
خانهها به دو بخش حياط دامي و انساني تقسيم م 
یگردد.
م

 )3پالن خانهها تحت تأثير نوع معيشت است و غالب ًاًاًاًافض اها ييي وابس ب هت هه ههه توليددد در مقايسههه باا فض اها ييي اس اك ننن و
ییابد.
استراحت خانواده ،وسعت زيادي م 

لگرفتهاند ،بناي مسكوني توسط باغ محصور و حياط در پيرامون
 )4در خانههای كه در ارتباط با معيشت باغداري شک 
آن قرار گرفته است.

 )5در روستاهاي با معيشت غیربومی ،واحدهاي مسكوني صورتي منفرد يافته ،محصورتر و محدودتر گشته و ابع دا ييي
ییابد (احمديان و محمدي.) 156 : 88 31،
مشخص و تقريب ًاًا دائمي م 
روش تحقیق
یباشددد .در
با توجه به پرسشهای تحقیق ،روش تحقيق از نظر ماهیت ،توصيفي -تحليلي و از نظر ن براک عو ر م ید ییی ییی
تحقیق حاضر بهمنظور ارزیابی نقش اعتبارات مقاومسازی مسکن در تغییر معیشت خانوارهای دریافتکننده روستایی
با استفاده از گویههای عینی و ذهنی ،سطوح معیشت خانوارهای دریافتکننده اعتبارات قب واقم زا دعب و ل م مم ممممس یزا
مسکن موردبررسی قرار گرفته است (جدول .)2
صهای به کار رفته در تحقیق
جدول  :2شاخ 
ابعاد

صها
شا خ 

ا ج تم ا ع ی

دسترسی خانواده به خدمات بهداشتی  -مشارکت در امور عمرانی اجتماعی  -مشارکت در مراسمهای اجتماعی  -دسترسی به اینترنت – گسترش تعامالت
ا ج تم ا ع ی

اقتصادی

ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر  -توانایی پسانداز کردن  -اشتغال افراد خانواده – رضایت از میزان درآمد  -منابع درآمدی متنوع  -توان نوآوری شغلی -
مهارت شغلی

کا ل ب دی

امکانات تفریحی و رفاهی ،امکانات خدماتی مسکن  -وضعیت سیستمهای روشنایی مسکن  -مالکیت مسکن  -کیفیت مس نک

ت از مس نک
 -رض یا ت ت

-

برخورداری از آب سالم و بهداشتی
ت م حی طی
زیس 

ی زراعی  -ارتقاءء
ب بههه اراضی ی
بهبود مدیریت زباله  -پایین بودن آلودگی صوتی  -پایین بودن آلودگی خاک  -پایین بودن آلودگی آب -پایین بودن آسیب ب
طزیست
آگاهی مردم در مورد حفاظت از محی 
منبعSerrat ،8002 ،Hal & Mijli ،p: 2009 :

تحلیل اثرات اعتبارات مقاومسازی مسکن13 ...

در تحقیق حاضر ،روش گردآوری اطالعات به صورت کتابخانهای و میدانی میباش سا همانشسرپ ،د اس ًاًا زا تالاؤس     
خهایی در طیف لیکرت پنج مقی تهج .تسا هدش لیکشت سا یزجت
بسته و با پاس 

هههههه هههههههوتحلی اد ل ددههاای حاص زا ل

پرسشنامه از دو روش آم فیصوت را ی یگنایم(  ن بنتسا و )رایعم فارحنا و  ا مزآ( یط

ووووووو وووووووون  Tجف و هدش ت نومزآ    

ویلکاکسون) استفاده شده است .جامعه آماری تحقیق حاضر  118خانوار دریافتکننده اعتبارات در دوره زم ینا

- 92

یباش  اب .د ا زا هدافتس ک لومرف و ارک ننننن نننننن
 84 31در دهستان معجزات (برابر با  7.8 3درصد کل خانوارهای دهستان) می ی

1

ی در سط ححح روس هات اا
تعداد نمونه الزم جهت تکمیل پرسشنامه  132خانوار و در  8روستا به دست آمد ..نمونهههگیری ی
جهت انتخاب خانوارها به صورت تصادفی ساده انجام شد .همچنین جه یاپ شجنس ت ای زبا ی ا یافلآ زا قیقحت ر       
کرونباخ استفاده شده است که مقادیر آن برای بعد اجتماعی  0/ 727درصد ،اقتص یدا

 0/137درص یدبلاک ،د    0/467

درصد و زیستمحیطی  0/ 729درصد به دست آمده است.
محدوده و قلمرو مکانی اجرای پژوهش
دهستان معجزات با وسعت  382کیلومترمربع در قسمت جنوب شهرستان زنجاننن ،ب نی

ʺ 48 ° 16 ′ 6تاا ʺ 48 ° 35 ′ 35

طول شرقی و ʺ 36 ° 27 ′ 02تا ʺ 36 ° 14′ 3عرض شمالی قرار دارد که از شمال به دهستانهای بناب و شهر زنج ،نا
از شرق به دهستان گوزلدره ،از جنوب به ایجرود باال و از غرب به بوغداکندی محدود میشود .ای راد ناتسهد ن ای   
 24پارچه آبادی است (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ) 1369 ،که از بین آنها  8روستا ب  ناونع ه ن باختنا هنوم     
شدهاند.
بررسی روند تحوالت جمعیتی نشان میدهد که جمعیت این دهستان از  9130نفر در سال  345 1به

 37 1 12نف رد ر

سال  90 31افزایش پیدا کرده است .همچنین بررسی روند تغییرات نرخ رشد جمعیت دهستان در طی  45س ریخا لا   
نشان میدهد که بیشترین نرخ رشد جمعیت مربوط به سال  345 1- 355 1و کمترین نرخ رش  مه د م ب طوبر
یباشد (جدول .)3
آماری  85 31- 90 31م 
جدول  :3روند تحوالت جمعیت در دهستان معجزات
سالآماری
نرخ رشد

345 1- 355 1
2.06

355 1- 365 1
0/ 81

365 1- 375 1
0/ 32

375 1- 85 31
-0/ 09

85 31- 90 31
- 0.24

345 1- 90 31
0.65

منبع :یافتههای پژوهش مرکز آمار ایران ) 90 31- 345 1( ،و معاونت برنامهریزی استانداری زنجان89 31 ،

 =N 1حجم جامعه آماری ()118
 =nحجم نمونه ()132

 p =7.0درصد توزیع صفت در جامعه
 q =3.0درصد افرادی است که فاقد آن صفت در جامعه است.
 d= 0.05تفاضل نسبت واقعی صفت در جامعه با میزان تخمین محقق برای وجود آن صفت در جامعه
 t = 1.96اندازه متغیر در توزیع طبیعی

هههه ههههه دوره
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شکل  :1نقشه محدوده جغرافیایی مورد مطالعه

بررسی روند تحوالت جمعیتی نشان میدهد که جمعیت این دهستان از  9130نفر در سال  345 1به

 37 1 12نف رد ر

سال  90 31افزایش پیدا کرده است .همچنین بررسی روند تغییرات نرخ رشد جمعیت دهستان در طی  45س ریخا لا   
نشان میدهد که بیشترین نرخ رشد جمعیت مربوط به سال  345 1- 355 1و کمترین نرخ رش  مه د م هب طوبر

هرود     

یباشد (جدول .)3
آماری  85 31- 90 31م 
جدول  :3روند تحوالت جمعیت در دهستان معجزات
سالآماری
نرخ رشد

345 1- 355 1
2.06

355 1- 365 1
0/ 81

365 1- 375 1
0/ 32

375 1- 85 31
-0/ 09

85 31- 90 31
- 0.24

345 1- 90 31
0.65

منبع :یافتههای پژوهش مرکز آمار ایران ) 90 31- 345 1( ،و معاونت برنامهریزی استانداری زنجان89 31 ،

بحث اصلی
یافتههای توصیفی تحقیق نشان میدهد ،از بین  132نمونه  96.1درصد پاسخگویان مرد و  9.3درصد پاس نز نایوگخ
و  11.7درصد فاقد سواد 47.2 ،درصد دارای سواد ابتدایی 28.1 ،درصد دارای سواد دوره راهنمایی و دبیرس ،نات 3.8
درصد دیپلم و  8.4درصد هم باالتر از دیپلم تحصیالت داشتهاند .از نظر اشتغال  5.3درص ،یتلود شخب رد د     37.7
درصد در بخش کشاورزی 3.1 ،درصد در بخش دامداری 5.9 ،درصد در بخش صنعت و  44.6درصد هم در بخش

تحلیل اثرات اعتبارات مقاومسازی مسکن51 ...

خدمات مشغول کار و  5.3درصد فاقد شغل بودهاند .بیشترین فراوانی گروه سنی پاسخدهندگان برابر  30 -93س و لا
بیشترین فراوانی تعداد نفرات اعضای خانوارهای موردبررسی برابر  2-4نفر با  45درصد بوده اس تدم نیگنایم .ت    
یباشد.
سکونت در روستا برابر با  3 4.36سال م 
یافتههای توصیفی مربوط به ارزی وناخ تشیعم تیعضو یبا ا هر ا ود رد  ر ررر رررررههاای قب تارابتعا تفایرد زا دعب و ل     
مقاومسازی مسکن نشان میدهد ،میانگین معیشت خانوارهای روستایی قبل از ارائه اعتبارات برابر با  3.32ب هک هدو   
بعد از دریافت اعتبارات به  2.81کاهش یافته است (جدول شماره .)4
جدول  :4میانگین و انحراف معیشت خانوارهای روستایی قبل و بعد از دریافت اعتبارات
میانگین

ابعاد

انحراف معیار

معیشت خانوارها قبل از دریافت اعتبارات

3.32

1 .8 1

معیشت خانوارها بعد از دریافت اعتبارات

2.81

0.34

منبع :یافتههای تحقیق

جهت بررسی تفاوت شاخصهای ابعاد معیشت خانوارهای روستایی قبل و بع واقم تارابتعا تفایرد زا د مم مم مممممس یزا

مسکن از آزمون ویلکاکسون استفاده شده است .نتایج آزمون ویلکاکسون نشان میدهد ،بعد از ارائه اعتبارات مق وا ممم-
سازی مسکن ،وضعیت شاخصهای دسترسی به اینترنت ،رضایت از مسکن و کیفیت مسکن بهبود یافت ریاس رد و ه   
شاخصها (غیر از شاخصهای دسترسی خانواده به خدمات بهداشتی ،مالکیت مسکن و بهبود مدیریت زباله که فاقد
رابطه معنادار میباشند) بعد از ارائه اعتبارات ،وضعیت معیشت در شاخصهای مورد نظر کاهش یافته است (ج لود
شماره .)5
جدول  :5میانگین و معناداری ابعاد معیشت خانوارهای روستایی بعد از دریافت اعتبارات مقاومسازی مسکن (آزمون ویلکاکسون)
ابعاد

مؤلفه

ا ج تم ا ع ی

دسترسی خانواده به خدمات

تع داد      

می یگنا ن زا لبق     

نمونه

مقاومسازی

132

52.95 1

  

میانگین بعد از مقاوم-

آماره z

سا زی
7 8.35

س حط          
معناداری

- 77 0 1.

0.281

بهداشتی

کا ل ب دی

وضعیت
فاق هطبار د       
معنادار

مشارکت در امور عمرانی

132

30.24 1

16. 50

- 22 0 4.

00 0.0

135.27

مشارکت در مراسمها

132

دسترسی به اینترنت

132

2

سطح استفاده از رسانهها

132

1 19.0 1

46 . 55

برخورداری از آب س و ملا

132

140.49

97 .36

رضایت از مسکن

132

20 . 93

کیفیت مسکن

132

76 . 86

40 27. 1

مالکیت مسکن

132

60. 87

37. 81

132

111.90

1 3.5 11

کاهش

24 . 66

- 2.987

03 0 0.

کاهش

49 .63

- 7.725

00 0.0

افزایش

- 38 1.3

0.200

کاهش

- 2.242

25 0 0.

کاهش

126.12

-6 .77 6

00 0.0

افزایش

- 11 0 7.

00 0.0

افزایش

- 53 3 1.

76 1 0.

- 4.962

00 0.0

بهداشتی

فاق هطبار د       
معنادار

وض تیع    

سیستممممه یا    

افزایش

روشنایی مسکن
امکانات تفریحی و رف ،یها

132

1 11.7 1

13 . 46

- 4.417

00 0.0

کاهش

امکانات خدماتی مسکن
اقتصادی

مهارت شغلی

132

105.10

88 . 41

- 53 6 5.

00 0.0

کاهش

توان نوآوری شغلی

132

98 . 78

30. 22

- 71 6 6.

00 0.0

کاهش

منابع درآمدی متنوع

132

91 . 89

90. 23

-0 7.22

00 0.0

کاهش

رضایت از میزان درآمد

132

05. 70

50 . 17

- 18 1 7.

00 0.0

کاهش

اشتغال افراد خانواده

132

1 4.7 01

50 . 52

- 7.291

00 0.0

کاهش
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132

82 . 84

50 . 32

- 39 3 6.

00 0.0

کاهش

توانایی پسانداز کردن

132

11 4.92

43

- 4.933

00 0.0

کاهش

زیست       

ارتقاء آگاهی مردم در مورد

132

157.37

87 . 61

- 81 3 2.

17 0.0

کاهش

م حی طی

حفاظت از محیطزیست
پایین بودن آسیب به اراضی

132

52 . 85

30 . 57

- 38 0 4.

00 0.0

کاهش

پایین بودن آلودگی آب

132

47 . 87

82 . 61

-056 2.

08 0 0.

کاهش

پایین بودن آلودگی خاک

132

02 . 78

84 . 69

- 3.412

01 0 0.

کاهش

پایین بودن آلودگی صوتی

132

44

4.50

- 7.904

00 0.0

کاهش

بهبود مدیریت زباله

132

148.72

92 . 87

- 63 1 1.

0.245

ایج صرف دا

ته یلغش یا   
تت تت

بیشت ر

ز ر ا عی

فاق هطبار د       
معنادار

منبع :یافتههای تحقیق

جهت بررسی اثرات اعتبارات مقاومسازی در ابعاد معیشتی خانوارهای روستایی ،آزمون  tهمبسته مورد اس ارق هدافت ر   
یباشد.
گرفت .هر دو متغیر به صورت جفت و وابسته و در سطح فاصلهای بوده و توزیع دادهها به صورت نرمال م 
ن ابع تشیعم دا   
ن می یگنا ن ن
با توجه به جدول  6و با استناد به آمارههای  tو با اطمینان  99درصد ،میتوان گفت که بین ن
خانوارهای روستایی در زمان قبل و بعد از دریافت اعتبارات مقاومسازی مسکن ،تفاوت معناداری وجود دارد و همه
ابعاد معیشت خانوارهای روستایی دریافتکننده اعتبارات مقاومسازی مسکن ب  زج ه ُبُب دع د یدبلاک  رررر ررررر زماننن پسسس از
ی مسکننن بررر بهبودد
دریافت اعتبارات کاهش یافته است؛ بنابراین نتايج پژوهش حاکی از تأثير اعتب واقم تارا مم مممس زا ی ی
فضای کالبدی روستاها توأم با حفظ مقاومت بنا در روستاهای موردمطالعه است .درحالیکه در بعد اقتصادی کمت نیر
ی در
ن س تخا هههشدهه باا نو ععع فعاليتتت تول دي ی ی
ی از مس کا ن ن
تأثیر را در زمينه اقتصاد معيشتی به دليل عدم سازگاری برخی ی
روستاها داشته است .این امر بدین دلیل است که در طرح مقاومسازی ،تأمین مسکن روس یات ی تدمع  ًاًا یمک تیهام      
داشته و در حالت ایدئال برخوردار شدن از مسکن مستحکم در برابر سوانح طبیعی موردتوجه بوده است و به اص لو
و معیارهای طرح مسکن روستایی و کیفیت آن توجه چندانی نشده است .به بیانی دیگر در مساکن جدی فرص د ًاًا هب     
استحکام و دوام سازهای توجه شده و معماری روستایی ،فرهنگ روس هدیدان نآ رد ناییاتسور تشیعم هویش و ات      
گرفته شده است.
جدول  :6تحلیل سطح ابعاد معیشت خانوارهای روستایی قبل و بعد از دریافت اعتبارات مقاومسازی مسکن
تعداد

انح فار          

درجه     

استاندارد

آزادی

آماره t

س حط          
معناداری

فاصله اطمینان  95درصد
حد پائین

حد باال
0.884

ُبُبعد اجتماعی قبل و بعد از دریافت اعتبارات

132

.894 1

032

25 1 5.

00 0.0

93 3 0.

ُبُبعد کالبدی قبل و بعد از دریافت اعتبارات

132

1.960

032

- 2.276

02 0.0

- .547 0

ُبُبعد اقتصادی قبل و بعد از دریافت اعتبارات

132

06 1 2.

032

12 1 8.

00 0.0

0.851

1.39

ُبُبعد زیست محیطی قبل و بعد از دریافت اعتبارات

132

1.772

032

.978 3

00 0.0

0.234

93 6 0.

- 39 0 0.

منبع :یافتههای تحقیق

در ادامه تحقیق ،جهت بررسی نقش اعتبارات مقاومسازی مسکن در تغیی اهراوناخ تشیعم ر ییی ییی
ی روس یات ی نومزآ t    ،
همبسته مورد استفاده قرار گرفت .هر دو متغیر به صورت جفت و وابسته و در سطح فاصلهای بوده و توزی اد ع ددههاا
یت ناو
به صورت نرمال میباشد .با توجه به جدول  7و با استناد به آماره  tبا مقدار  19 0 4.و با اطمینان  99درصد ،می ی

تحلیل اثرات اعتبارات مقاومسازی مسکن17 ...

ت معن یرادا
ن ،تف وا ت ت
گفت که بین میانگین میزان معیشت در زمان قبل و بعد از دریافت اعتبارات مقاومس کسم یزا نن نن
تکننده در زمان پس از دریافت وام کاهش یافته است.
وجود دارد و میزان معیشت خانوارهای دریاف 
جدول  :7تحلیل سطح معیشت خانوارهای روستایی قبل و بعد از دریافت اعتبارات مقاومسازی مسکن
تف ااااااا اوت

انح فار          

درجه      

میانگین

استاندارد

آزادی

132

3.32

1 .8 1

032

132

2.81

0.34

032

تعداد
معیشت خانواره لبق ا   
از دریافت اعتبارات
معیشت خانواره دعب ا   
از دریافت اعتبارات

آماره t

19 0 4.

سطح معناداری

00 0.0

فاصله اطمینان  95درصد
حد پائین

0.26

حد باال

0.75

منبع :یافتههای تحقیق

جمع بندی و نتیجهگیری
در تأمین مسکن روستایی عمدت ًاًا ماهیت کمی و در حالت ایدئال برخوردار شدن از مسکن مستحکم در براب حناوس ر   
طبیعی موردتوجه بوده و به اصول و معیارهای طرح مسکن روستایی و کیفیت آن توجه چندانی نش حرط .تسا هد    
ویژه مقاومسازی و نوسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی و مس زا هنافسأتم دیدج نکا ا لکشم نی      
یشود .در مساکن جدید همانند
لمالحظهای در همین زمینهها در آن مشاهده م 
یهای قاب 
اساسی به دور نمانده و کاست 
گذشته صرف ًاًا به استحکام و دوام سازهای توجه شده و معماری روستایی ،فرهنگ روستا و ش ییاتسور تشیعم هوی ان    
در آن نادیده گرفته شده است .این امر به نوبه خود پیامدهای منفی بسیاری در زندگی روستاییان داشته است.
در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر اعتبارات مقاومسازی مساکن روستایی بر معیشت خانواره راهچ رد ناییاتسور یا    
تمحیطی پرداخته شده است .یافتههای تحقیق نشان میدهد در میزان معیشت
بعد اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و زیس 
یباشد
باالترین میانگین با مقدار  3.32و انحراف معیار با مقدار  1 .8 1مربوط به خانوارهای قبل از دریافت اعتبارات م 
ت در زماننن
ن می از ننن معیشت ت
و با استناد به آماره  tبا مقدار  19 0 4.و با اطمینان  99درصد ،میتوان گفت که بین می یگنا ن ن
ی
ی وجود د دارد و می از ننن معیشتتت خانوارهای ی
قبل و بعد از دریافت اعتبارات مق وا مممس زا ییی مس نک  ،،تف وا تتت معن رادا ی ی
ش نسبییی
ت آس یا ش ش
دریافتکننده در زمان پس از دریافت وام کاهش یافته است .ازاینرو گرچه نوسازی منزل ،موجبات ت
روستائیان به لحاظ ایمنی و زیبایی و زیستمحیطی را فراهم آورده ،اما موجب تغییر معیشت ب دش ناییاتسور یمو ههه هههه
است .یافته مورد نظر با یافتههای شمس الدینی و همکاران ( ) 90 31و قاسم و یناهدرا ی

 هداز یلعمتسر ((( (((( )1931و

یباشد.
توشیو کوندو ( )7002منطبق م 
نتایج نشان میدهد که بین ابعاد معیشت خانوارهای روستایی با استناد به آمارههای  tو با اطمینان  99درصد ،در زمان
ت خانواره یا
قبل و بعد از دریافت اعتبارات مقاومسازی مسکن ،تفاوت معناداری وجود د دارد و هم اعبا ه دد ددد معیشت ت
روستایی دریافتکننده اعتبارات مقاومسازی مسکن به جز ُبُبعد کالبدی (با مقدار  )- 2.276 :tدر زمان پس از دریافت ت
ت
ی
ن بررر بهبودد فضای ی
ی مسکن ن
اعتبارات کاهش یافته است؛ بنابراین نتايج پژوهش حاکی از تأثير اعتب واقم تارا مم مممس زا ی ی
کالبدی روستاها توأم با حفظ مقاومت بنا در روستاهای موردمطالعه است .درحالیکه در بعد اقتصادی کمت ریثأت نیر   
ت تول دي ییی در روس هات اا
را در زمينه اقتصاد معيشتی به دليل عدم سازگاری برخی از مساکن ساختهشده با نو ععع فعاليت ت
داشته است .این امر بدین دلیل است در مساکن جدید ص فر ًاًا د و ماکحتسا هب و زاس ما هههه هههههای توج و هدش ه عم م یرا    
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روستایی ،فرهنگ روستا و شیوه معیشت روستاییان در آن نادیده گرفته شده اس یگدنز تهج رییغت بجوم و ت      
روستاییان از اقتصاد معیشتی و خودکفا به اقتصاد مصرفی ،به وجود آمدن تضاد فرهنگ بومی و تغییر معیش وب ت می   
روستاییان شده است.
پیشنهادها
در راستاي اين پژوهش و متناسب با نتايج حاصله از آن و همچنين مشكالتي كه روس ايئات ننن بههه آن اش را هه نم دو ه هانددد،
یگردد:
پيشنهاداتي ارائه م 
-

در نظر گرفتن شرایط شغلی و معیشتی روستائیان بهویژه فقرا و کشاورزان و دامداران بیبضاعت روستایی با تغییر

جزئی در مساکن روستایی
-

توجه به سبک مسکن و به تبعیت از آن شیوه زندگی

-

توجه به طراحي پالنهای جديد مسكن با رو كي رد مسكن و فضاهاي کسبوکار خانگي و احياي شرايط پايدار؛

-

توجه به فرهنگ بومی در ساختوسازها

منابع
لگیری عناصر کالبدی روس یات ی اينب  ،دد ددد مسكن ن
ن
تشناسی روستا يي كشور :معیارهای عام شک 
احمديان ،رضا؛ محمدي ،حمید ( .) 88 31باف 
انقالب اسالمی.
ترکمانی ،جواد؛ جمالى مقدم ،الهام ( .) 83 31اثرات مخارج عمرانی دولت بر فقرزدایی در مناطق روستایی ای نار  ،،فص مانل ههه پ هوژ شششهای ی
ی
اقتصادی ایران ،) 46 ( 12 ،صص . 73 -501
تمعلم تبريز.
تولون ،ب .) 374 1( .جغرافيای سکونت «سکونتگاههای روستايی» .ترجمه محمد مظاهری ،تبريز :انتشارات دانشگاه تربی 
حسینی ابری ،سید حسن ( .) 82 31مدخلی بر جغرافیای روستایی ایران .اصفهان :انتشارات دانشگاه اصفهان.

رحماني فضلي ،عبدالرضا؛ كاوياني .يونس ( .) 88 31اثربخشي اعتبارات خرد در بهسازي مساكن روستايی ،فصلنامه جغرافيا ،) 29 (7 ،صص
. 23 - 45
زنجاني ،حبیباهلل ( .)1 37 1جمعيت و توسعه .مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران.
یهای جمهوری اسالمی ایران-زنجان ،جلد . 25
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح (  .) 1369فرهنگ آباد 
سرتیپی پور ،محسن ( .) 86 31مسكن روستایی در مالزی ،اندونزی و برونئی .فصلنامه مسكن و محیط روستا ،بنیاد مسكن ،ش  ،811صص
. 24 -33

سرتيپی پور ،محسن (الف  .) 88 31بررسی تحليلی مسکن روستايی در ايران ،نشريه صفه ،) 49 ( 19 ،صص . 47 - 61
سرتیپی پور ،محسن (ب  .) 88 31آسیبشناسی معماری روستایی به سوی سکونتگاه مطلوب .تهران :انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
سعیدي ،عباس؛ امینی ،فریبا ( .) 89 31ناپایداري سکونتگاهی و تحول کارکردي مسکن روستایی ،فصلنامه جغرافیا ،) 27 (8 ،صص . 29 - 44
ی
تهای ی
سعیدی ،عباس (  .) 1373الزامات اجتماعی -اقتصادی در ساختوساز مسكن روستایی .مجموعه مقاالت سمینار س هدناما ییی سیاست ت
توسعه مسكن در ایران ،جلد اول.
سعیدی ،عباس ( .)1931پویش ساختاری -كاركردی :رویكردی بدیل در برنامهریزی فضایی ،فصلنامه اقتصادد فضاا و توسعههه روس یات ی،،
 ،)1(1صص .1- 18
ی :بخششش مرکزی ی
ی
ی روس علاطم نايئات هه ههه م درو ی ی
شمسالدينی ،علی و همکاران ( .) 90 31تأثير نوسازی مساکن روستايی بررر اقتصادد معيشتی ی
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