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که از این تعداد  است دارای سکنه یروستا 86 یداراخانوار است. این دهستان  3257نفر معادل  10121

عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شده است. بر طبق سرشماری درصد از روستاها( به 12) روستا 10

نفر( است. برای انتخاب حجم نمونه  2881خانوار )معادل  835روستا برابر با  10جمعیت این  1395سال 

. اساس تعداد خانوارها صورت گرفته است از فرمول کوکران استفاده شده است. انتخاب حجم نمونه بر

 tها از آزمون شده است. برای تجزیه و تحلیل داده محاسبهنفر  263حجم نمونه براساس فرمول کوکران 
 مسکن یبهسازدهد که نتایج پژوهش نشان می. تای و رگرسیون خطی استفاده شده استک نمونه

 که،یطوربه است؛ گذاشته یبرجا ییروستا مسکن یاجزا در راتییتغ جادیا در یمهم نقش ییروستا

 یبرخ حذف ،یشهر مساکن از گسترده یالگوبردار و یظاهر نقشه و طرح در توانیم را راتییتغ نیا

 .نمود مشاهده رهیغ و یرساختیز خدمات و امکانات به یدسترس بهبود زین و میقد مسکن یاساس یازاج

 (319/3) اجتماعی ،(595/3) اقتصادی بعد سه هر بر بهسازی اعتبارات اثرات که داد نشان پژوهش نتایج

 مثبت اتتأثیر دهنده نشان که است شده ارزیابی مطلوب میانگین از باالتر ،(875/3) کالبدی -فیزیکی و

نشان داد  855/0آزمون رگرسیون خطی برابر با ضریب تعیین  نتیجه. است ابعاداین  بر بهسازی اعتبارات

دار و منسجمی برقرار است. معنی رابطه کامالً ی،بهسازی و تغییر الگوی مسکن روستای بین اعتبارات که

بهسازی بر تغییر الگوی مسکن روستایی در  توان چنین بیان کرد که اثرات اعتباراتبه عبارتی می

 ان دوست محمد چشمگیر بوده است.دهست

 ، هیرمند.محمد دوست دهستان روستایی، توسعه بهسازی، اعتبارات روستایی، مسکن :هاکلیدواژه

 مقدمه

 از یکیو مسکن  مفروض یطیمح انسان و نیپرمعنا ب وندییبرقراری پ انگریسکونت ب

در دوران مختلف  مسکن رییگ. شکلاست بشری بوده اتیه مراحل حمهای انسان در هدغدغه

او چه  ازهاییاساس ن بر ابزارسازی، و ینیتا غارنش ستهیزیکه انسان در جنگل م یزمان از خیتار

 مسکن به مثابه واحد تسهیالت(. Mousapour, 2018) استوار بوده است یاحساس و چه یکیزیف

ا نیز دارد. عی یا جمعی رعنوان کاالیی اقتصادی و پردوام است که نقش اجتمافیزیکی یا به

و فرهنگ بشری بوده و تمدن ساخت، از مهمترین نمودهای عنوان یک پدیده انسانمسکن به
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آید و بیانگر رابطه متقابل انسان و ها به شمار میکوچکترن شکل تجسم کالبدی سکونتگاه

که این پدیده در گذر زمان، همگام با طوری. بهاست محیط جغرافیایی پیرامون خود

اقتصادی جامعه و همچنین گسترش امکانات و دانش فنی در نحوه  -ای اجتماعیه دگرگونی

 Mozaffaripour) طراحی و شکل بنا و مصالح مورد استفاده تحول و تکامل یافته است

Sisakht, 2016ه در رنسانی بوده و هموا(. مسکن روستایی به عنوان سرپناه از مهمترین نیازهای ا

ها قرار دارد. از سویی دیگر، این پدیده اجتماعی دولت -ریزی توسعه اقتصادیاولویت برنامه

گرفته از هویت دینی مذهبی، فرهنگی و تاریخی جوامع انسانی بوده و به نوعی تقابل تنشأ

گذر  در ییروستا یمسکن در نواح (.Khaledinia, 2014) دهدنشان مینیز انسان با طبیعت را 

با تحول  فناوری اقتصادی و گسترش امکانـات و ،یاجتماع هاییدگرگون با یزمان و هماهنگ

ساز مساکن است و  و مصالح و دانش ساخت ،یطراح در شکل، راتییتغ نیهمراه بوده است. ا

از  شیداشته و ب ارییبس تفاوتی و بوم یالگوهای سنتبا  دیجد ییکه مساکن روستا شده باعث

 ,.Mohammdi Yeganeh et al)شود مسکن شهری  الگوهای باشد مشابه ییکه روستاآن

2018.) 

به منظور رفع فقر از جوامع روستایی و نیز توانمندسازی روستاییان، اعتبارات روستایی 

در سراسر جهان به از این قبیل مواردی های کشاورزی، دامی، مسکن، بهداشت و در بخش

گذاری بخش شود. در کشور ما ایران نیز از جمله اعتباراتی که با سرمایهروستاییان داده می

شود اعتبارات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی است. چرا که دولتی به روستاییان داده می

سوانح و مخاطرات  های روستایی در برابرشواهد حاکی از آن است که مقاوم نبودن مسکن

ها، از مهمترین مسائل و لرزه، سیل، رانش زمین، طوفان و نظایر اینطبیعی همچون زمین

آید. از سوی دیگر با توجه به نوع زندگی و الگوی های روستایی به شمار میمشکالت مسکن

بخش  اکنونهمهای توسعه و عمران قبل و بعد از انقالب ساخت و اوضاع خاص حاکم بر برنامه

 ,.Rezvani et al) قابل توجهی از واحدهای مسکونی فرسوده است یا اوضاع مناسبی ندارد

2017.) 
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 یو بوم یتداوم معماری سنت ضامن ،ییدر جوامع روستا ژهیو هبو  یدر جوامع سنتالگو 

 نیموجود ب همکاری متمادی است.های نسل یهمکاری افراد در ط حاصل الگو نیاست. هم

 وجود آمدن سبب به گریعوامل د ارییها و بسمادی آن و ك معنویرمشت ازهاییها، نآن

 نیبنابرا .شودیم نیبا الگوی مع روستا و مکان اجتماع افراد یبناهای عموم ،یشخص های خانه

 فطری و ازهاییمنطبق با ن یتوجه به طراح ییروستا معماری هاییژگیو نیاز مهمتر یکی

معموالً  .(Khosronia, 2017) است مردم شتیدر فضاهای مع انییروزمره روستا هایتیفعال

الگو، بافت و مصالح مسکن روستایی با توجه به سنتی بودن و عدم نظارت بر ساخت و سازهای 

یت جب کاهش کیفیت مساکن و به تبع کاهش کیفها، داری نقایص و مشکالتی است که موآن

با توجه به وجود شود. اسب شدن الگوی مسکن روستایی میها شده و موجب نامنزندگی در آن

فقر مسکن در نواحی روستایی کشورهای در حال توسعه، امروزه بهسازی و نوسازی این 

های بهبود مهمترین سیاستمساکن جهت دسترسی روستاییان به بهداشت و رفاه بهتر، به یکی از 

 (.Wet et al., 2011) وضعیت روستاییان تبدیل شده است

های اخیر جهت الگوی مسکن روستایی توسط بیناد هایی که در ساللیتیکی از فعا

 طرح ،مسکن بهبود هایطرح از یکی شود، بهبود مسکن روستایی است.مسکن انجام می

مسکن انقالب  توسط بنیاد 1374 طرح بهسازی مسکن روستایی از سال است. مسکن بهسازی

 بافت روستایی و ارتقای سطح ایمنی، بهداشتی، رفاه و اسالمی، با هدف بهبود کیفیت مسـکن و

را  ها، قابلیت آنتسهیالت و زیرساخت هئتوأم با ارا امرد. این شآسایش مسکن روستایی آغاز 

سیمای بصری و  حس تعلق به مکان، حفظ تراکم جمعیت خانوار، بهبود ایجاد اکه ب اشتد

 هر چند با .در نتیجه بهسازی زندگی روستایی بیانجامد سازی مسکن وانداز روستا، مقاومچشم

منظور تسریع در روند بود. لیکن به ها و مشکالت فراوان اداری و اجرایی روبروفراز و نشیب

تجارب ارزنده  روستایی و نیل به اهداف این طرح و با عنایت به کسب زی مسـکناجرای بهسا

گذشته، طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی در سال  هایو شناسایی نقاط ضعف و کمبود سال

 (. Farhadi Gholianlo, 2016) در هیأت محترم دولت مطرح شده و به تصویب رسید 1384
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سیستان و  های شهرستان هیرمند در استاندهستان دوست محمد یکی از دهستان

و منطقه  آن بر کشاورزی تأثیرهای اخیر و خشکسالی با های این منطقهروستابلوچستان است. 

همراه با . وقوع ریزگردهای فراوان هستند با مشکالت فراوانی روبرو نیز کمبود شغل مناسب

منطقه  وضعیت مسکن در اینتا موجب شده های گذشته در سال روزه سیستان 120بادهای 

نند مساکن خود را به تا نتوا شده شکلی نامناسب به خود گرفته و ضعف اقتصادی مردم موجب

انقالب بنیاد مسکن رابر مخاطرات مختلف بنا کنند. اصولی و مستحکم در ب صورت مقاوم،

در این یت مسکن روستایی اعتبارات سعی در بهبود وضع ختپرداهای اخیر با در سالاسالمی 

. بر این اساس، هدف انداز این تسهیالت استفاده کردهنیز های روستایی خانواده و هنمودمنطقه 

دهستان  ییمسکن روستا یالگو رییبر تغ یاثرات اعتبارات بهساز این پژوهش بررسی و ارزیابی

ین پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که ا .استدوست محمد در شهرستان هیرمند 

 محمد دوست دهستان روستاهای مسکن الگوی بر یتأثیر چه روستایی مسکن اعتبارات دریافت

بیشترین  دوست دهستان در روستایی مسکناین اعتبارات بر کدام بعد  همچنیناست؟  داشته

 ؟را داشته است تأثیر

د توجه بسیاری از محققان و پژوهشگران ای است که موگونهاهمیت موضوع مطالعه به

به ارزیابی نقش اعتبارات بر  ((Khaledinia, 2014 نیاخالدیقرار گرفته است. به عنوان مثال، 

تغییر الگوی مسکن در مناطق روستایی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که بهسازی مساکن 

 است؛ گذاشته یجا یی نقش مهمی در ایجاد تغییرات در اجزای مسکن روستایی برروستا

توان در طرح و نقشه ظاهری و الگوبرداری گسترده از مساکن این تغییرات را می کهطوری به

شهری، حذف برخی از اجزای اساسی مسکن قدیم و نیز بهبود دسترسی به امکانات و خدمات 

 ینقش اعتبارات بانک یابیارزبه  (Ghanbari, 2014) قنبری. زیرساختی و... مشاهده نمود

که  و به این نتیجه رسیده استیی پرداخته مسکن روستا یسازدر مقاوم ییمسکن روستا یبهساز

 ییتامسکن روس یسازمقاوم زانیمسکن در م یاعتبارات بهساز یاجتماع -ینقش عوامل فرهنگ

 Mozaffaripour) سختسیپور مظفری. است بودهی اقتصاد -یاز نقش عوامل فن شیب
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Sisakht, 2016)  پرداخته  ییروستا منیا الگوی مسکن همسکن و ارائ یمنیا تیوضع یبررسبه

سوانح  لابقمساکن روستایی در مکه  دادنمونه نشان  ررسی وضعیت ایمنی در روستاهایت. باس

ترین سطح ایمنی را دارند. پس از آن سیل، زلزله، طوفان، زمین لغزش و ... پایین لطبیعی از قبی

ان موذی و ران درنده و جانوروجوم حشرات گزنده، جاندر مقابل حوادث جانوری از قبیل ه

مقابل حوادثی از قبیل دزدی، تهدید جانی، تعرض، زد  ایمنی در اما از نظرپایینی دارند.  ...ایمنی

 (Sadeghlou and Azizi, 2017) زیزیصادقلو و ع. ندستو خورد و... دارای وضعیت مناسبی ه

 تا پرداختهکن بر کیفیت محیط روسهای نوسازی و بهسازی مسگذاری طرحبه ارزیابی ابعاد اثر

ات قابل توجهی در تأثیرهای بهسازی و نوسازی روستایی اند که طرحو به این نتیجه رسیده

افزایش حس امنیت ، افزایش استحکام مسکن و محیط نظیر ماندگاریهای کیفیت خصشا

به بررسی تحلیل  (Ehsandoust and Arianpour, 2017) پوردوست و آریاناحسانداشته است. 

اکثر و نتیجه گرفتند که  ستایی پرداختهرو بومی مساکن اثرت طرح بهسازی معماری بر الگوی

بودند که  ییروستا د، کارگراننااستقبال کـرده ییکه از طرح بهسازی مسکن روستا ییخانوارها

زاده اوغانی و ولی اند.باالتری برخـوردار بـوده نسبتاًد و البته از سطح سوا ترنییپا ندارای س

به بررسی  (Valizadeh Ogani and Vafaei Poorsorkhabi, 2018) پورسرخابی وفایی

های بهسازی مسکن روستایی با استفاده از مدل سنجی ساکنان روستایی از طرحرضایت

اوغان از  ید از ساکنان روستادرص 67 حدودسروکوال پرداختند و چنین نتیجه گرفتند که 

 دارند.  تیرضا ییروستا مسکن یبهساز یهاطرح

اطالعات  در پژوهشی به بررسی (Scally and Lipsetz, 2017اسکالی و لیپستز ) 

خدمات مسکن  در زمینه (USDA) آمریکا کشاورزی وزارتموجود در  دیجد یعموم

 طور مختصر اطالعاتمقاله به نیااختند. دپر خانواریو چند ریخانواتک یهابرنامه ییروستا

ها و چالشو ، داده حیموجود در منطقه را توض 1(RHSخدمات مسکن روستایی )

 قاتیتحق یبرا ییهادر نهایت توصیهدهد و یرا مورد بحث قرار م هاداده یذات یها تیمحدود

                                                                                                                                                              
1. Rural Housing Service (RHS) 
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به  (Jeong et al., 2017جئونگ و همکاران ) .دهدارائه می ییدر مورد مسکن روستا ندهیآ

 یمشارکت یهابا استفاده از روش ییتوسعه مسکن روستا یبرا تیمناطق اولو بررسی و شناسایی

نیا واقع در اسپا 2یمرکز مادورایاکستر و 1نژآال در منطقه مخزن مشروط یابیو ارز اریمع چند

موجود و  یهارساختیز یابیارز یبرا یو ارزشمند یتجرب دیابزار جد ،یابیارز جینتاپرداختند. 

نیز صد امق ریتوان آن را به سایمکه  دهدیارائه م ندهیآ یهاشرفتیپ ینیبشیو پ ستیز طیمح

آن  در ییمسکن روستا داریاز توسعه پا نانیاطم یتواند برایمدل م نیا ن،یاعمال کرد. بنابرا

 نیمخزن و همچن نیساکن یزندگ تیفیک شیافزا، یهدف اصل .ردیاستفاده قرار گ ردمو قمناط

مهاجرت به بررسی  (Garriga et al., 2017) و همکاران ایگگارراست.  یگردشگر تیرضا

و به این نتیجه رسیدند که  داختهپر نیو بازار مسکن در چ یساختار لیتبد ،یشهر-ییروستا

ضعف مساکن روستایی و نبود ایمنی مناسب در  ،هاان به شهرمهمترین عامل مهاجرت روستایی

 سکیر بررسی دركبه  (Peng et al., 2018پنگ و همکاران )ها بوده است. این ساختمان

 یهاافتهی پرداختند. چوانیس ریشتری 12/5ز پس از زلزله متمرک ییکشاورزان از توسعه روستا

گاه روستایی متمرکز سکونتکشاورزان نسبت به  یهایتواند در درك نگرانیم قیتحق نیا

(CRS)3 یداریبه پا یابیکاهش خطرات به منظور دست یمناسب برا یکردهایرو ییو شناسا 

 کمک کند. مسکن روستایی توسعه 

 مبانی نظری

تحقق اهداف توسعه پایدار، مسکن به ویژه  در گذارتأثیرهای بسیار مهم و از شاخص

. زیرا با توجه به شرایط کنونی کیفیت مسکن در مناطق روستایی و استمسکن پایدار روستایی 

گذار در تسهیل تأثیرپذیری آن در مقابل مخاطرات احتمالی، توجه به عوامل سطح باالی آسیب

شود. بنابراین های مهم توسعه روستایی محسوب میی از شاخصپایدارسازی مسکن روستای

                                                                                                                                                              
1. Alange reservoir 

2. Central Extremadura 

3. Concentrated Rural Settlement (CRS) 
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های اخیر توجه همگان را به خـود جلـب کـرده است، مسکن پایدار یکی از مسائلی که در سال

که در اسناد دومین اجالس اسکان بشر به آن توجه ویـژه شده است و نشان از اهمیت  است

 ,.Roumiani et al) ی مردم در روند توسعه استنقش اسکان پایدار و تأمین مسکن مناسب برا

2018.) 

های گاهریزی از جمله پایداری سکونتبدیهی است که اولین گام در هر نوع برنامه

. استع از چگونگی پراکندگی، موقعیت و جمعیت سکونتگاه روستایی داشتن شناختی جام

 –اجتماعی، فیزیکی  -فضایی، توسعه اقتصادی -نسجام و یکپارچگی مکانیعالوه برای ا هب

روستایی و رسیدن به  -های شهریکیفی میان حوزه -های کمیکالبدی، کاهش نابرابری

عنوان بستر استقرار انسان از های سکونتی بهاهداف قابل تحقق توسعه ملی، شناخت و تحلیل فضا

سالی که از  60طی (. banski and wesloveska, 2010) اهمیت وافری برخوردار است

گذرد، تامین فضای سکونتی شهری و روستایی و گیری نظام مدون توسعه در کشور می شکل

رغم توجهی که ها را به خود اختصاص داده است. علیمسکن مناسب همواره بخشی از برنامه

در مورد روستاها صورت گرفته به نظر  پس از انقالب اسالمی ها خصوصاًامهدر برخی برن

  (.Rabet, 2014) رسد تا تحقق فضای زیستی کالبدی مناسب کماکان فاصله بسیار است می

 واجههمواره بـا مشکالت فراوانی مجوامع روستایی در زمینه مسکن و توسعه کالبدی 

هستند. بخش مهمی از این مشکالت به دلیل کمبود یا نبود سرمایه و اعتبارات الزم برای این امر 

در پی ها است. سرانجام این مشکالت، مسئولین را بر آن داشت که برای برطرف کردن آن

سعه ها دادن اعتبار به جوامع روستایی در زمینه تواندیشی. یکی از این چارهاندیشی باشندچاره

سازی مسکن است. به عبارت دیگر، از جمله اعتباراتی که با کالبدی، الگوی مسکن و مقاوم

 شود، اعتبارات بهسازی مسکن روستایی استگذاری بخش دولتی به روستاییان داده میسرمایه

(Anabstani et al., 2012 .) هدف از تخصیص این اعتبارات در زمینه مسکن، ارتقاء و بهبود

گیرد سـازی مسکن از اینجا نشأت میسکن روستایی است. ضرورت طرح ویژه مقاومکیفیت م

کنند و در که اغلب روستاییان در مساکن نامناسب و با وسایل تهویه ناقص و تاریک زندگی می
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 Motieeای بسیار جدی است )واقع نامناسب بودن وضعیت بهداشت مسکن روستایی مسئله

Langroodi, 2010ودن مساکن روستایی در برابر مخاطرات و سوانح طبیعی از جمله (. مقاوم نب

دوام و بـه ویژه هاست. استفاده از مصالح کمزلزله، سیل، رانش زمین و طوفان از مهمترین آن

 ,Rezvaniساز مساکن نقش مؤثری در این زمینه دارد )وعدم رعایت ضوابط فنی در ساخت

2011.) 

 
 مدل مفهومی تحقیق .1شکل

 1398 ،پژوهشهای یافته مأخذ:
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 تحقیق شناسیروش
 -توصیفی کار انجام روش و ماهیت حیث از و کاربردی هدف لحاظ از حاضر پژوهش

 میدانی روش در. گرفته است انجام میدانی و ایکتابخانه مطالعه روش دو به که است تحلیلی
 مصاحبه از نیاز صورت در و مستقیم مشاهده پرسشنامه، از نظر مورد تاطالعا آوریجمع برای

 و نظری مبانی به مربوط اطالعات آوریجمع برای ایکتابخانه روش در. شده است استفاده
جامعه آماری پژوهش را تمام  .استفاده شده است اسنادی و ایکتابخانه از روش پیشینه

دهد که بر طبق سرشماری سال یرمند تشکیل میحمد شهرستان هروستاهای دهستان دوست م
روستای  86خانوار است. این دهستان تعداد  3257نفر معادل  10121جمعیت این دهستان  1395
درصد از روستاها( 12) روستا 10کشی ها به صورت قرعهخانوار دارد که از بین آن 5باالی 

روستا طبق سرشماری سال  10ن عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شده است. جمعیت ای به
 برای انتخاب حجم نمونه از فرمول نفر بوده است. 2881خانوار معادل  835تعداد  1395

به ها نمونهو گرفت اساس تعداد خانوارها صورت  . انتخاب حجم نمونه برشدکوکران استفاده 
فرمول این اساس حجم نمونه براساس  بر شدند. نتخاببندی شده اصورت تصادفی طبقه

 آماری هایآزمون از اطالعات و هاداده تحلیل و تجزیه برایشد.  انتخابنفر  263کوکران 
 شد. استفاده خطی رگرسیون و ایتک نمونه t آزمون همچون

 اساس تعداد خانوار یافته به هر روستا بردرصد و تعداد پرسشنامه اختصاص .1جدول

 تعداد پرسشنامه امهدرصد پرسشن جمعیتمیزان  تعداد خانوار روستا

 26 10 304 83 شغالک

 34 13 306 107 ده مجید ریگی

 25 4/9 292 79 ده حسین علی خان

 11 4 107 33 غالمعلی کهنه

 8 3 117 29 پسند خان

 27 3/10 303 86 عیدو سهراب

 16 6 195 48 خان محمد

 61 3/23 635 195 کریم کشته

 18 7 201 59 قادرآباد

 37 14 421 116 کراندوست محمد لش

 263 100 2881 835 جمع

 1398، تحقیقشهرستان هیرمند و محاسبات : فرمانداری مأخذ
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 های تحقیقها و گویهشاخص .2 جدول

 گویه عامل

 اقتصادی

 شیافزای، بوم مصالح از استفاده شیافزا، سازوساخت از بعد فروش و دیخر شیافزا، دیجد مسکن ساخت شیافزا

 یبنا مربع متر کی احداث متیق شیافزا، میقد به نسبت دیجد مسکن ساخت زمان شیافزای، شهر مصالح از استفاده

 کاهش ،دیجد مسکن ساخت به مردم شیگرا شیافزا، مصالح نقل و حمل در آالتنیماش از استفاده، دیجد یمسکون

، رهااخانو درآمد شیافزا، انییتاروس یشغل تیوضع بهبود جهت زهیانگ جادیای، کشاورز یهانیزم در ساز و ساخت

 ونقلحمل یهانهیهز کاهشی، کشاورز جمله از اقتصاد یهابخش همه در رونق شیافزا

 اجتماعی

ی درمان مراکز به بهتر یدسترس، روستا در دیخر مراکز به آسان یدسترسی، بهداشت ساتیتاس از مساکن یبرخوردار

ی، آموزش مراکز بهی دسترسی، عموم نقل و حمل به یدسترس، مساکن ساز و ساخت در مردم یهمکار زانیمی، بهداشت

 مساکن به نسبت یزندگ تیفیک از تیرضا، مساکن یداخل یمعمار از تیرضای، فرهنگ و یمذهب مراکز به یدسترس

 شدن جدا، دیجد یهاخانه در...و یوارید کمد اپن، مثل یراتییتغایجاد ، دیجد مساکن یرونیب ینما از تیرضای، قبل

، ...(و شستن رفظ حمام،) شستشو یبرا ییفضا دادن اختصاصی، اهل واناتیح ینگهدار یفضا از یمسکون واحد

 یبرخوردار ی،مسکون یواحدها تیمالک تیرسم زانیم ی،خانگ زباله دفع و یآورجمع مناسب یهاستمیس از استفاده

 مساکن در نفس به اعتماد شیافزا، انییروستا یروان آرامش و شیآسا احساس، تیمالک اسناد از یمسکون یواحدها

 ای نان پخت جهت ییفضاهاایجاد  ،هستند تیمالک سند یدارا که یمساکن به مردم شیگرا شیافزا، تیمالک سند یدارا

 یهاخانه در یمسکون یفضاها تیرعا، دیجد مساکن در یجانب یفضاها تیرعا، دیجد یهاخانه در ازین مورد مواد دیتول

 روستا در یماندگار در مردم تعلق احساس شیروستا، افزا در جوانان یماندگار شیفزاا ،دیجد

 -کالبدی

 فیزیکی

 امکانات از مساکن یبرخوردار آب، یکشلوله امکانات از مساکن یبرخوردار برق، امکانات از مساکن یبرخوردار

 ساخت در وارهاید استحکام تیرعای، نمسکو یواحدهاو کف  سقف در رفته کاره ب مصالح دوام زانیم شیافزا گاز،

 یبرخورداری، مسکون یواحدها اسکلت دوام زانیم شیافزا، یمسکون یواحدها در بادوام یبوم مصالح کاربرد، مسکن

 از استفادهی، میاقل طیشرا با دیجد یهاخانه یسازگاری، انرژ در ییجوصرفه ،ضدزلزله امکانات از یمسکون یواحدها

 رییتغ، دیجد یسازها و ساخت اثر بر روستا اندازچشم در رییتغ زانیم، دیجد مساکن ساز و ساخت در یبوم باتجربه افراد

 در هوا مناسب هیتهو، هاخانه ییروشنا و یرینورگ بهبودی، میقد یهاخانه به نسبت دیجد یهاخانه یظاهر ینما در

 دیتول با دیجد مساکن یمعمار مطابقت، دیجد مساکن در ساز و ساخت یفن ضوابط تیرعا شیافزای، مسکون یواحدها

ی، مسکون یواحدها در اتاق تعداد شیافزا، ...و یبافمیجاج ،یباففرش مثل یدست عیصنای، پرورمدا مانند ییروستا خانوار

 از تیرضای، بوم یمعمار یالگو از استفاده شیافزا، میقد به نسبت دیجد یمسکون یواحدها یربنایز سطح شیافزا

 هایکنمس در رفته کار به مصالح از تیرضا، لیس و زلزله مانند سوانح مورد در تیامن احساس، مسکن نقشه و طرح

 دیجد

اعتبارات 

 بهسازی

 در اعتبارات نقش، مسکن بنیاد سوی از مسکن ساز و ساخت بر نظارت، وام اخذ برای الزم زمان مدت بودن مناسب

 وام دریافت برای ضمانت تناسب، وام دریافت بدون جدید مسکن تساخ برای توانایی، جدید مسکن ساخت به کمک

 اقساط مبلغ تناسب، دریافتی وام اقسط پرداخت تناسب، وام ازای در بانک توسط شده اخذ بانکی سود تناسب، مسکن

 اقساط پرداخت باز زمان مدت تناسب، بادوام مسکن ساخت برای دریافتی وام کفایت، درآمد توجه با بانک به پرداختی

 1398 های پژوهش،: یافتهمأخذ
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شهرسـتان هیرمنـد در شـمال اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان و از توابـع         منطقه مورد مطالعه،
دقیقـه عـرض    29درجـه و   31دقیقـه الـی    7درجـه و   30 در منطقه سیستان است. ایـن شهرسـتان  

ه اسـت. محـدوده   دقیقه طول شرقی واقـع شـد   50درجه و  61دقیقه الی  58درجه و  59شمالی و 
هـای  جنوب و غرب به ترتیب بـا شهرسـتان   مورد مطالعه، از شرق و شمال با کشور افغانستان و از

آبادی است که بـر طبـق    303دهستان و  5. هیرمند دارای دو بخش، استزهک و زابل همجوار 
جمعیـت و   نفـر  63979 و خـانوار  16559 ، دارای1395سرشماری عمومی نفوس و مسکن سـال  

بررســی  (.Statistical Center of Iran, 2016اســت ) کیلــومتر مربــع 1100تی معــادل عوســ
هـا  رمنـد گویـای ایـن اسـت کـه پـراکنش آن      ها در سطح شهرسـتان هی چگونگی پراکنش آبادی

سـتان هیرمنـد   طور کلی قسمت شمال غربی بخش قرقـری شهر ی توزیع یکنواختی نبوده و بهدارا
روستایی است. در این راستا از میـان   هایالمللی هامون فاقد سکونتگاهبه واسطه وجود تاالب بین

آبـادی دارای بیشـترین آبـادی در سـطح      92های این شهرستان دهستان دوست محمد بـا  دهستان
 (.Nouri, 2105شهرستان هیرمند است )

 

 نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه  .1شکل

 بحث و نتایج
 را فراوانی از درصد 5/14 که خانوار سرپرستان از نفر 38 های جدول زیر،بر اساس یافته

 مردان را فراوانی درصد 5/85 با برابر خانوار سرپرستان از نفر 225 و زنان ،دهندمی تشکیل
درصد از فراوانی را مجردها و  11انوار معادل نفر از سرپرستان خ 29تعداد  .دهندمی تشکیل
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دهند. بیشترین درصد ها تشکیل میدرصد از فراوانی را متاهل 89نفر از سرپرستان برابر با  234
د. بیشترین نسال قرار دار 30تا  20ترین نیز در گروه سال و کم 40تا 31فراوانی در گروه سنی 

سواد یا و کمترین درصد مربوط به سطح کممربوط به سطح تحصیلی دیپلم  درصد فراوانی
ترین درصد مربوط لی و کمهای شغسواد است. بیشترین درصد فراوانی مربوط به سایر گروه بی

میلیون  2تا  5/1آمدی ها است. بیشترین درصد فراوانی مربوط به گروه درتهسبه گروه بازنش
 است. میلیون تومان 2ترین مربوط به گروه باالتر از تومان و کم

 شناسی پاسخگویانهای جمعیتویژگی .3 جدول

 فراوانی درصد فراوانی 

 جنسیت
 5/14 38 زن

 5/85 225 مرد

 وضعیت تاهل
 11 29 مجرد

 89 234 متاهل

 سن

 11 28 سال 30 تا 20

 30 78 سال 40 تا 31

 18 48 سال 50 تا 41

 22 58 سال 60 تا 51

 19 51 سال 60 از باالتر

 تتحصیال

 15 39 سواد )بیسواد(کم

 29 77 دیپلم زیر

 22 58 دیپلم

 17 44 فوق دیپلم

 17 45 لیسانس و باالتر

 شغل

 18 47 زراعت

 24 64 کشاورز

 14 36 کارمند

 11 28 بازنشسته

 33 88 سایر

 درآمد

 21 56 میلیون تومان 1 هزارتا 700

 30 78 میلیون تومان 5/1 تا 1

 32 85 میلیون تومان 2ون تا میلی 5/1

 17 44 میلیون تومان 2باالتر از 

 100 263 جمع
 1398های پژوهش، مأخذ: یافته
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  1398تا  1385های روستایی از سال دریافت شده توسط خانوار میزان اعتبارات

تعداد واحدهای ساخته  اند و نیزتعداد افرادی که پرونده دریافت اعتبارات تشکیل داده

آورده شده است.  4در روستاهای دهستان دوست محمد در جدول  1398 تا 1385 سال از شده

بیشترین میزان پرونده و در مقابل ساکنان  ،افراد ساکن روستای دوست محمد لشکران

کمترین میزان پرونده را برای دریافت  ،روستاهای خان محمد، کریم کشته و عیدوسهراب

بیشترین واحد روستایی ساخته شده نیز  اند.تشکیل داده 1398تا  1385های در سالاعتبارات 

واحد و کمترین واحد روستایی مربوط به  70متعلق به روستای دوست محمد لشکران با 

 .استواحد  1روستای غالمعلی کهنه با 

 تا 1385 سال از تعداد پرونده دریافت اعتبارات و تعداد واحدهای ساخته شده .4 جدول

 دوست محمد در دهستان 1398

 نام روستا
 تعداد کسانی که 

 اندپرونده داده تشکیل

 تعداد واحدهای روستایی ساخته شده در سال

 98 96 95 93 91 90 89و  88 87 86 85 84

      1 3    1 9 پسند خان

       2     7 خان محمد

    1   6   2 8 27 حسین علی خان

     1 2 7 6 1  13 60 قادر آباد

      2  1  2 4 14 مجید ریگی ده

     3 3 15 7 1 5 9 69 شغالک

          1  7 غالمعلی کهنه

    1 2 5 7 1  2 7 43 کریم کشته

    1 1 4 7 9 1 17 30 122 دوست محمد لشکران

       3    1 7 عیدوسهراب

 1398 های پژوهش،: یافتهمأخذ
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  اداره بنیاد مسکن روستایی میزان اعتبارات تخصیص داده شده طبق سنوات

تا  1384میزان اعتبارات تخصیص داده شده بنیاد مسکن به روستاییان از سال  5جدول 

 1398شود بیشترین اعتبارات دریافتی در سال که مشاهده میگونهدهد. همانرا نشان می 1398

در سال میلیون تومان  4به مقدار  یمیلیون تومان بوده است و کمترین میزان دریافت 40به میزان 

گران شدن تخصیصی ولی به دلیل میزان اعتبارات ساالنه  افزایش وجودبوده است. با  1384

نسبت به را  تغییرات کارکردی چندیافزایش اعتبارات  ،های اخیرتورم در سالوجود مصالح و 

 دهد.های قبل نشان نمیسال

تا  1384 سال یی ازروستا مسکن ادینب اداره سنوات طبق تخصیصی اعتبارات زانیم .5جدول 

 به هر خانوار 1398

 میزان اعتبارات 1398تا  1384های سال ردیف

 میلیون تومان 4 84 1

 میلیون تومان 5 85 2

 میلیون تومان 500/6 86 3

 میلیون تومان 500/7 87 4

 میلیون تومان 500/8 88تا  89 5

 میلیون تومان 10 90 6

 تومان میلیون 500/12 91 7

 میلیون تومان 15 93 8

 میلیون تومان 18 تا 20 95 9

 میلیون تومان 25 96 10

 میلیون تومان 40 98 11

 1398 های پژوهش،: یافتهمأخذ
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 بعد اقتصادی بر بهسازی وام مسکن اثرات اعتبارات

ط است که وضعیت اقتصادی بعد اقتصادی از این جهت با مسکن روستایی در ارتبا

میزان شهری،  مصالح از بومی، میزان استفاده مصالح از مستقیمی بر میزان استفاده تأثیرافراد، 

 احداث قدیم، قیمت به نسبت جدید مسکن ساخت زمان کشاورزی، هایزمین در ساز و ساخت

 انگیزه مصالح، ایجاد نقل و حمل در آالتماشین از جدید، استفاده مسکونی بنای مربع متر یک

 انگیزه جدید، ایجاد مسکن ساخت به مردم روستاییان، گرایش شغلی یتوضع بهبود جهت

 ها اشاره شده است.و... دارد که در زیر به هر یک از آن روستاییان شغلی وضعیت بهبود جهت

 tجهت بررسی اثرات اعتبارات بهسازی وام مسکن روستایی بر بعد اقتصادی از آزمون 
ب طیف مه مورد استفاده جهت بررسی این اثرات در قالپرسشناای استفاده شده است. تک نمونه

گذاری متوسط، تأثیرگذاری کم، تأثیرگذاری خیلی کم، تأثیرای لیکرت )پنج گزینه

گذاری خیلی زیاد( استفاده شده است. حد میانه یا حد مطلوب در این تأثیریاد و گذاری زتأثیر

ر از دست آمده اگر کمته میانگین ب نظر گرفته شده است. به همین خاطر در 3آزمون میانگین 

دست آمده ه گذاری کمتر از حد مطلوب است و هرچه میانگین بتأثیرباشد  3میانگین مطلوب 

 گذاری بیشتر بوده است. تأثیرد باش 3باالتر از میانگین 

بعد  نتایج اثرات اعتبارات بهسازی وام مسکن بر تغییرات الگوی مسکن در 6جدول 

توان چنین بیان کرد که این اثرات آمده می به دستدهد. با توجه به نتایج یاقتصادی را نشان م

 ساخت شهری و کاهش مصالح از استفاده بومی، افزایش مصالح از استفاده های افزایشبر گویه

است  4از  ها که باالترآمده این گویه به دستکشاورزی با توجه به میانگین  هایزمین در ساز و

داشته است. اعتبارات بهسازی بر  زیادی خیلی خیلی بیشتر است اثرات 3طلوب و از میانگین م

قدیم،  به نسبت جدید مسکن ساخت زمان جدید، افزایش مسکن ساخت های افزایشگویه

 و حمل در آالتماشین از جدید، استفاده مسکونی بنای مربع متر یک احداث قیمت افزایش

 به مردم گرایش روستاییان، افزایش شغلی ضعیتو بهبود جهت انگیزه مصالح، ایجاد نقل

 درآمد روستاییان، افزایش شغلی وضعیت بهبود جهت انگیزه جدید، ایجاد مسکن ساخت
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 تمامیکشاورزی با توجه به میانگین  جمله از اقتصاد هایبخش همه در رونق و افزایش رهااخانو

زیادی داشته است. همچنین اعتبارات  نسبتاًاثرات  ،هستند 3ها که باالتر از میانگین این گویه

داشته است. در را ساز کمترین اثر  و ساخت از بعد فروش و خرید بهسازی بر گویه افزایش

 595/3توان چنین بیان کرد که اثرات اعتبارات بهسازی بر بعد اقتصادی با میانگین مجموع می

بومی با میانگین  مصالح از استفاده شبر گویه افزایرا زیاد بوده است. همچنین بیشترین اثر  نسبتاً

 265/2ساز با میانگین  و ساخت از بعد فروش و خرید بر گویه افزایشرا و کمترین اثر  126/4

 (.6 داشته است )جدول

تک  tاقتصادی با استفاده از آزمون  بعد بر مسکن وام بهسازی اعتبارات نتایج اثرات .6جدول 

 اینمونه

 گویه

Test value=3 

 انگینمی
  انحراف

 معیار
 tآماره 

  سطح

 داریمعنی

  اختالف

 میانگین

  اطمینان سطح

 درصد 95

  حد

 پایین

  حد

 باال

 612/0 166/0 546/0 000/0 433/4 889/0 546/3 جدید مسکن ساخت افزایش

 -267/0 -887/0 -735/0 000/0 -878/3 812/0 265/2 ساز و ساخت از بعد فروش و خرید افزایش

 323/1 656/0 126/1 000/0 908/4 905/0 126/4 بومی مصالح از استفاده افزایش

 234/1 334/0 105/1 002/0 887/4 845/0 105/4 شهری مصالح از استفاده افزایش

 787/0 255/0 687/0 000/0 165/4 966/0 687/3 قدیم به نسبت جدید مسکن ساخت افزایش زمان

 976/0 365/0 879/0 /001 807/4 945/0 879/3 جدید مسکونی بنای مربع متر یک احداث افزایش قیمت

 846/0 309/0 733/0 000/0 109/4 798/0 733/3 نقل و حمل هایهزینه کاهش

 766/0 299/0 688/0 000/0 443/4 798/0 688/3 مصالح نقل و حمل در آالتماشین از استفاده

 834/0 344/0 665/0 000/0 348/3 756/0 665/3 جدید مسکن ساخت به مردم افزایش گرایش

 323/1 488/0 112/1 000/0 776/4 877/0 112/4 کشاورزی هایزمین در ساز و ساخت کاهش

 788/0 188/0 634/0 003/0 666/4 908/0 634/3 روستاییان شغلی وضعیت بهبود جهت انگیزه ایجاد

 243/0 077/0 187/0 000/0 567/4 887/0 187/3 رهااخانو درآمد افزایش

 412/0 106/0 278/0 000/0 449/3 926/0 278/3 اقتصاد هایبخش همه در افزایش رونق

 677/0 221/0 595/0 000/0 665/4 889/0 595/3 مجموع بعد اقتصادی

  1398های پژوهش،: یافتهمأخذ
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 بعد اجتماعی بر بهسازی وام مسکن اثرات اعتبارات
بعد  وام مسکن بر تغییرات الگوی مسکن در نتایج اثرات اعتبارات بهسازی 7جدول 

های روانی و تر مانند گویهجزئی توضیح اینکه در بعد اجتماعی، ابعاد. دهداجتماعی را نشان می
ان کرد که این توان چنین بیآمده می به دستبا توجه به نتایج . ، اشاره شده استهارضایت

 تاسیسات از مساکن برق، برخورداری امکانات از مساکن برخورداری هایاثرات بر گویه
 به نسبت زندگی کیفیت از مساکن، رضایت ساز و ساخت در مردم همکاری بهداشتی، میزان

جدید،  هایخانه در ...و دیواری کمد اپن،ایجاد  مثل قبلی، گرایش به زندگی شهری مساکن
 برای یفضای دادن اهلی، اختصاص حیوانات نگهداری فضای از مسکونی واحد شدن جدا

 خانگی، میزان فاضالب دفع در مناسب هایروش از ، استفاده...(و شستن رفظ حمام،) شستشو
مالکیت،  اسناد از مسکونی واحدهای مسکونی، برخورداری واحدهای هایمالکیت رسمیت
 روانی آرامش و آسایش و احساس لیس و زلزله مانند یسوانح مورد در تیامن احساس

باالتر است و فاصله خیلی زیادی  4ها که از میانگین میانگین همه این گویه روستاییان با توجه به
های دارند اثرات خیلی زیادی داشته است. اثر اعتبارات بهسازی بر گویه 3با میانگین مطلوب 

 گاز، دسترسی امکانات از مساکن آب، برخورداری کشیلوله امکانات از مساکن برخورداری
افزایش احساس تعلق  بهداشتی، درمانی مراکز به بهتر روستا، دسترسی در خرید مراکز به آسان
 نقل و حمل به در ماندگاری در روستا، افزایش ماندگاری جوانان در روستا، دسترسیمردم 

 معماری از فرهنگی، رضایت و مذهبی مراکز به مراکزآموزشی، دسترسی به عمومی، دسترسی
 مناسب هایسیستم از جدید، استفاده ساکنم بیرونی نمای از مساکن، رضایت داخلی

 مالکیت، افزایش سند دارای مساکن در نفس به اعتماد خانگی، افزایش زباله دفع و آوری جمع
 در مسکونی فضاهای هستند و گویه رعایت مالکیت سند دارای که مساکنی به مردم گرایش

ات بهسازی اثرات ناچیزی بر زیادی داشته است. همچنین اعتبار نسبتاًجدید اثرات  هایخانه
 جدید و گویه رعایت هایخانه در نیاز مورد مواد تولید یا نان پخت جهت فضاهایی ایجاد

توان چنین گفت اثرات اعتبارات جدید داشته است. در مجموع می مساکن در جانبی فضاهای
را چنین بیشترین اثر زیاد بوده است. هم نسبتاً 319/3بهسازی بر بعد اجتماعی با توجه به میانگین 

بر گویه را و کمترین اثر  478/4روستاییان با میانگین  روانی آرامش و آسایش بر گویه احساس
 (. 7 داشته است )جدول 889/1طیور با میانگین  و دام نگهداری امکان
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تک  tاجتماعی با استفاده از آزمون  بعد بر مسکن وام بهسازی اعتبارات نتایج اثرات .7جدول 
 اینهنمو

 گویه

Test value=3 

 میانگین
 انحراف

 معیار
  آماره

t 
 سطح

 داریمعنی
 اختالف
 میانگین

 اطمینان سطح
 درصد 95
  حد

 پایین
  حد
 باال

 278/1 464/0 111/1 000/0 158/4 749/0 111/4 بهداشتی تاسیسات از مساکن برخورداری
 556/0 185/0 434/0 000/0 785/3 876/0 434/3 روستا در خرید مراکز به آسان دسترسی
 677/0 197/0 543/0 000/0 667/4 875/0 544/3 بهداشتی درمانی مراکز به بهتر دسترسی

 336/1 496/0 228/1 003/0 122/4 908/0 228/4 مساکن وساز ساخت در مردم همکاری میزان
 328/0 038/0 112/0 000/0 336/4 891/0 121/3 مراکزآموزشی به دسترسی
 788/0 188/0 234/0 000/0 611/4 921/0 234/3 فرهنگی و مذهبی مراکز به دسترسی
 867/0 232/0 751/0 003/0 983/3 882/0 751/3 مساکن داخلی معماری از رضایت
 238/1 467/0 185/1 000/0 121/4 907/0 185/4 قبلی مساکن به نسبت زندگی کیفیت از رضایت
 843/0 259/0 655/0 003/0 334/5 876/0 655/3 جدید مساکن بیرونی نمای از رضایت

 کمد اپن، ی مثلشهر یزندگ سبک به شیگرامشاهده 
 جدید هایخانه در...و دیواری

272/4 955/0 477/5 000/0 272/1 646/0 376/1 

 322/1 434/0 220/1 000/0 447/4 759/0 220/4 اهلی حیوانات نگهداری فضای از مسکونی واحد شدن جدا
 شستن رفظ حمام،) شستشو برای فضایی دادن ختصاصا

 ...(و
117/4 893/0 367/4 002/0 117/1 587/0 219/1 

 198/1 655/0 077/1 003/0 454/4 883/0 077/4 خانگی فاضالب دفع در مناسب هایروش از استفاده
 322/1 778/0 228/1 008/0 336/5 833/0 228/4 مسکونی واحدهای هایمالکیت رسمیت میزان

 256/1 697/0 107/1 000/0 598/4 966/0 107/4 مالکیت اسناد از مسکونی واحدهای برخورداری
 567/1 899/0 478/1 000/0 288/5 937/0 478/4 روستاییان روانی آرامش و آسایش احساس
 676/0 267/0 554/0 002/0 521/3 855/0 554/3 مالکیت سند دارای مساکن در نفس به اعتماد افزایش

 مالکیت سند دارای که مساکنی به مردم افزایش گرایش
 هستند

778/3 888/0 587/3 000/0 778/0 344/0 877/0 

 565/0 112/0 443/0 000/0 563/5 792/0 443/3 روستا در جوانان ماندگاری افزایش
 843/0 259/0 719/0 001/0 119/5 895/0 719/3 روستا در ماندگاری به مردم تعلق افزایش احساس

 در نیاز مورد مواد تولید یا نان پخت جهت فضاهایی ایجاد
 جدید هایخانه

232/2 823/0 909/4- 000/ 768/0- 904/0- 334/0- 

 343/1 689/0 267/1 000/0 678/5 998/0 267/4 سیل و زلزله مانند یسوانح مورد در امنیت احساس
 898/0 498/0 778/0 000/0 676/4 908/0 778/3 جدید مساکن در رفته کار به مصالح از رضایت
 -445/0 -878/0 -757/0 000/0 -555/4 887/0 243/2 جدید مساکن در جانبی فضاهای رعایت

 454/0 156/0 319/0 000/0 677/4 932/0 319/3 مجموع بعد اجتماعی
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 کالبدی-بعد فیزیکی بر بهسازی وام مسکن اثرات اعتبارات

بعد  نتایج اثرات اعتبارات بهسازی وام مسکن بر تغییرات الگوی مسکن در 8جدول 

ن کرد که توان چنین بیاآمده می به دستدهد. با توجه به نتایج کالبدی را نشان می -فیزیکی

 واحدهای و کف سقف در رفتهبه کار  مصالح دوام میزان افزایشهای این اثرات بر گویه

 از مسکونی واحدهای مسکونی، برخورداری واحدهای اسکلت دوام نمیزا ، افزایشمسکونی

 روستا اندازچشم در تغییر اقلیمی، میزان شرایط با جدید هایخانه ضدزلزله، سازگاری امکانات

برخورداری  مسکن، ساخت در دیوارها استحکام جدید، رعایت سازهای و ساخت اثر بر

سیل با توجه به میانگین  و زلزله مانند یسوانح وردم در امنیت و احساس مساکن از امکانات برق

 ،خیلی بیشتر است 3است و نسبت به میانگین مطلوب  4ها که همگی باالتر از آمده آن به دست

 بومی مصالح های کاربردت بهسازی وام مسکن بر گویهااثرات زیادی داشته است. اثرات اعتبار

کشی آب، برخورداری ن از امکانات لولهبرخورداری مساکمسکونی،  واحدهای در بادوام

 واحدهای در هوا مناسب ها، تهویهخانه روشنایی و نورگیری مساکن از امکانات گاز، بهبود

 مسکونی واحدهای زیربنای سطح مسکونی، افزایش واحدهای در اتاق تعداد مسکونی، افزایش

 در رفته کار به مصالح از مسکن و گویه رضایت نقشه و طرح از قدیم، رضایت به نسبت جدید

زیاد بوده  نسبتاًبیشتر است  3ها که از میانگین مطلوب جدید با توجه به میانگین آن مساکن

 و ساخت در بومی باتجربه افراد از های استفادهاست. همچنین اثر اعتبارات وام مسکن بر گویه

روری، پدام مانند یروستای خانوار تولید با جدید مساکن معماری جدید، مطابقت مساکن ساز

بومی با توجه به  معماری الگوی از استفاده بافی و افزایشجاجیم بافی،فرش مثل دستی صنایع

توان چنین گفت اثرات اعتبارات بسیار ناچیز بوده است. در مجموع می 3تر از میانگین پایین

ده است. همچنین زیاد بو نسبتاً 875/4کالبدی با توجه به میانگین  -بهسازی بر بعد فیزیکی

مسکونی با  واحدهای سقف در رفته کاره ب مصالح دوام میزان بیشترین اثر بر گویه افزایش

 روستایی خانوار تولید با جدید مساکن معماری و کمترین اثر بر گویه مطابقت 508/4میانگین 

 (. 8داشته است )جدول 657/2دامپروری با میانگین  مانند
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کالبدی با استفاده از  -فیزیکی بعد بر مسکن وام بهسازی اراتاعتب نتایج اثرات .8جدول 

 ایتک نمونه t آزمون

 گویه

Test value=3 

  انحراف میانگین
 t آماره معیار

  سطح
 داریمعنی

  اختالف
 میانگین

 اطمینان  سطح
 درصد 95
  حد

 پایین
  حد
 باال

 یواحدها سقف در رفته کارهب مصالح دوام میزان افزایش
 154/1 869/0 508/1 001/0 088/4 807/0 508/4 مسکونی

 397/1 803/0 298/1 000/0 872/5 855/0 298/4 مسکن ساخت در دیوارها استحکام رعایت
 463/0 179/0 376/0 008/0 443/4 995/0 676/3 مسکونی واحدهای در بادوام بومی مصالح کاربرد
 واحدهای فک در رفته کار به مصالح دوام میزان افزایش

 278/1 884/0 133/1 000/0 767/4 985/0 133/4 مسکونی

 387/1 775/0 232/1 009/0 869/4 984/0 232/4 مسکونی واحدهای اسکلت دوام میزان افزایش
 266/1 698/0 139/1 001/0 866/4 883/0 139/4 ضدزلزله امکانات از مسکونی واحدهای برخورداری

 927/0 507/0 885/0 005/0 948/3 886/0 885/3 در انرژی جوییصرفه
 341/1 798/0 143/1 000/0 706/5 894/0 143/4 اقلیمی شرایط با جدید هایخانه سازگاری

 مساکن ساز و ساخت در بومی باتجربه افراد از استفاده
 -122/0 -429/0 -302/0 /000 -666/3 828/0 698/2 جدید

 312/1 556/0 106/1 000/0 556/4 893/0 106/4 برق امکانات از مساکن برخورداری
 357/0 107/0 276/0 000/0 891/3 843/0 276/3 آب کشیلوله امکانات از مساکن برخورداری
 273/0 044/0 106/0 001/0 437/4 975/0 106/3 گاز امکانات از مساکن برخورداری

 سازهای و ساخت اثر بر روستا اندازچشم در تغییر میزان
 254/1 882/0 113/1 000/0 067/5 912/0 113/4 جدید

 هایخانه به نسبت جدید هایخانه ظاهری نمای در تغییر
 276/1 697/0 109/1 000/0 753/4 783/0 109/4 قدیمی

 023/1 409/0 908/0 001/0 322/5 905/0 908/3 هاخانه روشنایی و نورگیری بهبود
 967/0 506/0 887/0 000/0 779/3 912/0 887/3 مسکونی واحدهای در هوا مناسب تهویه

 مساکن در ساز و ساخت فنی ضوابط افزایش رعایت
 -145/0 -389/0 -222/0 000/0 -566/4 883/0 878/2 جدید

 روستایی خانوار تولید با جدید مساکن مطابقت معماری
 -189/0 -544/0 -343/0 000/0 -345/3 808/0 657/2 پروریدام مانند

 روستایی خانوار تولید با جدید نمساک مطابقت معماری
 -177/0 -455/0 -234/0 007/0 -667/4 799/0 766/2 ...و بافیجاجیم بافی،فرش مثل دستی صنایع مانند

 255/0 077/0 127/0 000/0 588/3 954/0 127/3 مسکونی واحدهای در اتاق افزایش تعداد
 به نسبت جدید مسکونی واحدهای زیربنای افزایش سطح

 577/0 167/0 434/0 000/0 778/4 818/0 434/3 قدیم

 -137/0 -467/0 -222/0 003/0 677/4 944/0 788/2 بومی معماری الگوی از افزایش استفاده
 905/0 538/0 788/0 000/0 889/3 799/0 788/3 مسکن نقشه و رضایت از طرح

 343/1 689/0 267/1 000/0 678/5 998/0 267/4 سیل و زلزله مانند سوانح مورد در امنیت احساس
 898/0 498/0 778/0 000/0 676/4 908/0 778/3 جدید مساکن در رفته کار به مصالح از رضایت

 987/0 491/0 875/0 000/0 265/4 889/0 875/3 کالبدی-مجموع بعد فیزیکی

 1398 های پژوهش،: یافتهمأخذ
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 ت بهسازی مسکن روستاییابررسی وضعیت اعتبار
ای نمونه تک tعیت اعتبارات بهسازی مسکن روستایی از آزمون جهت بررسی وض
دهندگان از میان ده دهد از نظر پاسخمون نشان میزیج آکه نتاگونهاستفاده شده است. همان

هشت گویه دیگر میانگین تر از میانگین مطلوب و پاییندو گویه میانگین ویه مورد بررسی، گ
با  مسکن بنیاد سوی از مسکن ساز و ساخت بر نظارته . گویاستباالتر از میانگین مطلوب 

در میان سایر ترین وضعیت از مطلوبباالترین میانگین را دارد و به عبارتی  434/4میانگین 
با میانگین  وام دریافت بدون جدید مسکن ساخت برای تواناییها برخوردار است و گویه گویه
ها ترین وضعیت را در میان سایر گویهرتی نامطلوبترین میانگین را دارد و به عباپایین 768/2

با  دهندگان()پاسخ دارا است. در مجموع وضعیت اعتبارات بهسازی مسکن از نظر روستاییان
باالتر از میانگین مطلوب ارزیابی شده است. بنابراین اعتبارات بهسازی مسکن  258/3میانگین 

روستاهای مورد ساکنان چرا که  ؛ی داردروستایی نقش مهمی در تغییر الگوی مسکن روستای
با  مطالعه از نظر وضعیت اقتصادی به تنهایی توانایی ساخت و یا بهسازی مسکن خود را ندارند و

 (.9 توانند از مسکن مناسبی برخوردار شوند )جدولمی وجود اعتبارات بهسازی مسکن

 ایتک نمونه tه از آزمون بررسی وضعیت اعتبارات بهسازی مسکن روستایی با استفاد .9جدول 

 گویه

Test value=3 

 میانگین
  انحراف

 معیار
 t آماره

  سطح
 داریمعنی

  اختالف
 میانگین

 اطمینان  سطح
 درصد 95

  حد
 پایین

  حد
 باال

 279/0 088/0 132/0 000/0 158/4 773/0 123/3 وام اخذ برای الزم زمان مدت بودن مناسب
 556/1 785/0 434/0 000/0 785/5 966/0 434/4 مسکن بنیاد سوی از مسکن ساز و ساخت بر نظارت

 698/0 237/0 567/0 000/0 667/4 892/0 567/3 جدید مسکن ساخت به کمک در اعتبارات نقش
 -109/0 -309/0 -232/0 001/0 -126/3 838/0 768/2 وام دریافت بدون جدید مسکن ساخت برای توانایی
 328/0 038/0 129/0 000/0 276/4 885/0 129/3 مسکن وام ریافتد برای ضمانت تناسب
 388/0 146/0 212/0 000/0 345/4 943/0 212/3 وام ازای در بانک توسط شده اخذ بانکی سود تناسب
 447/0 245/0 327/0 001/0 589/4 898/0 327/3 دریافتی وام طااقس پرداخت تناسب
 238/0 097/0 132/0 000/0 289/4 937/0 132/3 درآمد توجه با بانک به پرداختی اقساط مبلغ تناسب
 -144/0 -321/0 -197/0 004/0 -334/3 779/0 803/2 بادوام مسکن ساخت برای دریافتی وام کفایت
 155/0 046/0 088/0 000/0 102/4 911/0 088/3 اقساط بازپرداخت زمان مدت تناسب

 358/0 128/0 258/0 000/0 417/4 946/0 258/3 مجموع اعتبارات بهسازی

 1398 های پژوهش،: یافتهمأخذ



  .....یالگو رییبر تغ یاثرات اعتبارات بهساز یابیارز

23 

 روستایی مسکن الگوی تغییر بر بهسازی بررسی اثرات اعتبارات

روستایی دهستان دوست  مسکن الگوی تغییر بر بهسازی برای بررسی اثرات اعتبارات

 10 که در جدولطورهمانمحمد از آزمون رگرسیون خطی و آماره فیشر استفاده شده است. 

 85متغیر مستقل  دهدکه نشان می 855/0ر است با شود مقدار ضریب تعیین برابمشاهده می

مسکن روستایی با بهسازی و تغییر الگوی  بین اعتبارات. کنددرصد از متغیر وابسته را تبیین می

-برقرار است. بهی دارمعنی رابطه کامالًدرصد(،  1)آمده  به دستداری توجه به سطح معنی

بهسازی بر تغییر الگوی مسکن روستایی در  توان چنین بیان کرد که اثرات اعتباراتارتی میعب

 دهستان دوست محمد چشمگیر بوده است. 

 روستایی مسکن الگوی تغییر گذار برتأثیرتحلیل واریانس عوامل  .10 جدول

 ضریب همبستگی چندگانه ضرب تعیین ضریب تعیین تصحیح شده خطای معیار

047/0 836/0 855/0 862/0 

 1398 های پژوهش،: یافتهمأخذ

 مسکنالگوی  تغییر هایشاخص خطی رابطه وجود بر مبتنی واریانس تحلیل .11جدول 

 روستایی

 یدارسطح معنی F هآمار میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مولفه

 376/4 3 454/8 اثر رگرسیون

 260 566/1 باقیمانده 000/0 354/33
004/0 

 263 020/10 جمع

 1398 های پژوهش،: یافتهمأخذ

است  01/0داری برای تمام متغیرها کمتر از دهد که سطح معنینشان می 12نتایج جدول 

بـه  داد. مقـدار بتـای    توان نتایج را بـه کـل جامعـه آمـاری تعمـیم     دهنده این است که مینشانکه 

 چـه مقـدار   عتبارات بهسازی بر آن متغیر است که هرگذاری اتأثیردهنده میزان آمده نشان دست

 تـأثیر پذیری بیشتر آن متغیر است. بنابراین بـا ایـن توصـیف بیشـترین     تأثیردهنده بیشتر باشد نشان
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متغیـر   بـر  تـأثیر و کمتـرین   354/0بـا مقـدار بتـای     کالبـدی -متغیـر فیزیکـی   اعتبارات بهسازی بر

همچنین مقدار اثرگذاری اعتبارات بهسـازی بـر متغیـر    بوده است.  165/0با مقدار بتای  اقتصادی

 بوده است.  196/0ی با ضریب بتای اجتماع

 روستایی مسکن الگوی تغییر بر بهسازی اعتبارات اثرگذاری بررسی .12جدول

 متغیر
 استانداردضریب غیر ضریب استاندارد

 داریسطح معنی tآماره 
BETA خطای استاندارد B 

 055/0 705/2 048/0 039/0 - عرض از مبدا

 001/0 696/4 133/0 003/0 165/0 اقتصادی

 000/0 621/3 168/0 000/0 196/0 اجتماعی

 000/0 766/3 287/0 002/0 354/0 فیزیکی –کالبدی 

 1398 های پژوهش،: یافتهمأخذ

 پیشنهادها و یریگجهینت

بدی روستاها توجهات یند توسعه کالعنوان یک پدیده اثرگذار بر فرابهامروزه مسکن 

های مختلف از جمله اقتصادی، فرهنگی، زیادی را به خود جلب کرده است. این پدیده از جنبه

گذارد. بدون تردید ات شگرفی را بر حیات روستاها بر جای میتأثیراجتماعی و معیشت روستا 

ها تغییر ی از آنشود که یکهرگونه تغییر و دگرگونی در جهان دیر یا زود به جامعه ما وارد می

د. به علت این ایست با فرهنگ جامعه ما تلفیق شوبدر معماری مسکن است. اما این معماری می

د، باید تغییر در ساختار نآورای کارکرد متفاوتی را به وجود میجامعه که ساختارها در هر

ل دلی مسکن مرتبط با کارکرد اقتصادی خانوار صورت گیرد. مسکن در نواحی روستایی به

در زندگی مردمان آن ایفا کرده و هرگونه تغییری  بدیلیایفای کارکردهای مختلف، نقش بی

سکونتگاه  ،گذار است. از دیدگاه اندیشمندانتأثیرامی ابعاد زندگی روستاییان در آن در تم

مناسب باید شرایطی داشته باشد که انسان بتواند به واسطه آن به سعادت و کمال وجودی خود 

ها زیستن، سکونت، ساختن، رشد و پروراندن را با هم مترادف ای که آنبه گونه ؛یابد دست
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و معیارهای ساخت مسکن روستایی بدون توجه به آداب  هادانند. اما در وضعیتی که شاخصمی

یابد که شوند این امکان قوت میو رسوم و فرهنگی که در مناطق روستایی وجود دارد پیاده 

 فیزیکی و حتی اقتصادی در -فرهنگی، کالبدی -سته و ناخوشایند اجتماعیتحوالت ناخوا

های روستایی رخ دهد. این در حالی است که بیشترین مساکن روستایی کشورمان از محیط

کیفیت مناسبی برخوردار نبوده و به همین دلیل دولت در طی دهه اخیر اعتبارات بهسازی 

تاییان قرار داده تا با بهبود وضعیت این مساکن افزایش مساکن را در سطح وسیعی در اختیار روس

نشان داد که اثرات اعتبارات  پژوهشنتایج دگی در نواحی روستایی محقق شود. کیفیت زن

کالبدی مسکن روستایی در نواحی  -بهسازی بر هر سه بعد اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی

دهنده ارزیابی شده است که نشان روستایی منطقه مورد مطالعه، باالتر از میانگین مطلوب

نتایج نشان داد که بیشترین اثرات همچنین ات مثبت اعتبارات بهسازی بر هر سه بعد است. تأثیر

 فیزیکی بوده است.  -یر کالبدیتغییر الگوی مسکن روستایی بر متغاعتبارات بهسازی بر 

اعتبارات بهسازی بر تغییـر  توان چنین بیان کرد بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده می

 بـومی  باعث افزایش استفاده از مصالح کهطوریبهگذار بوده است. تأثیرالگوی مسکن روستایی 

های کشاورزی کاهش یافته، باعث افزایش قیمت احـداث  و شهری شده، ساخت و ساز در زمین

در روسـتا  یک متر مربع بنای مسکونی جدید شده است، احسـاس تعلـق مـردم را در مانـدگاری     

افزایش داده است، زمان ساخت مسکن جدید نسبت به قـدیم را کـاهش داده اسـت، مسـاکن از     

انـد،  اند، مساکن از تاسیسات بهداشتی برخـوردار شـده  امکانات برق و گاز و آب برخوردار شده

افزایش یافتـه اسـت، رضـایت از کیفیـت زنـدگی       میزان همکاری مردم در ساخت وساز مساکن

های جدیـد قابـل   مثل اپن، کمددیواری و...در خانه یاکن قبلی افزایش یافته، تغییراتنسبت به مس

فضـایی بـرای   مشاهده است، واحد مسکونی از فضای نگهداری حیوانات اهلی جدا شده اسـت،  

هـای مناسـب در دفـع    شستشو )حمام، ظـرف شسـتن و...( در مسـاکن اختصـاص یافتـه، از روش     

 یافتـه ت، میزان رسمیت مالکیـت واحـدهای مسـکونی افـزایش     فاضالب خانگی استفاده شده اس

است، احساس آسایش و آرامش روانی روستاییان افزایش یافتـه، رعایـت اسـتحکام دیوارهـا در     
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میزان دوام مصـالح بـه کـار رفتـه در کـف و سـقف واحـدهای         ساخت مسکن بهبود یافته است،

 شـده،  اسـکلت واحـدهای مسـکونی    مسکونی افزایش یافته، همچنین باعث افـزایش میـزان دوام  

 د بـا شـرایط اقلیمـی   هـای جدیـ  خانه ،اندبرخوردار شده زلزلهواحدهای مسکونی از امکانات ضد

در نمـای ظـاهری   نیـز   بر اثر ساخت و سـازهای جدیـد و   انداز روستادر چشم اند،سازگاری یافته

 شده است.تغییراتی ایجاد های قدیمی های جدید نسبت به خانهخانه

توان نتیجه گرفت که بهسـازی مسـکن روسـتایی نقـش مهمـی در ایجـاد       کلی میطور  هب

تـوان  ، این تغییرات را مـی کهطوریبهجای گذاشته است؛  تغییرات در اجزای مسکن روستایی بر

ای اساسی زاج زدر طرح و نقشه ظاهری و الگوبرداری گسترده از مساکن شهری، حذف برخی ا

نتـایج  سترسی به امکانات و خدمات زیرساختی و غیره مشـاهده نمـود.   بهبود د زمسکن قدیم و نی

نقش در مورد  (Ghanbari, 2014) قنبریو  (Khaledinia,2014خالدی نیا )این تحقیق با نتایج 

در  کهطوریبه. همخوانی دارد سازی آنو مقاوم ت در مسکن روستاییاعتبارات در ایجاد تغییرا

تغییرات در طرح و نقشه ظاهری و الگوبرداری گسترده از مساکن شهری، حـذف   ،مطالعه هر دو

برخی از اجزای اساسی مسکن قدیم و نیز بهبود دسترسی به امکانات و خـدمات زیرسـاختی و...   

 .ه استشدمشاهده 

پرداختـی بـه    ارات سـالیانه اعتبـ و تعـداد  ه به نتایج تحقیق، افزایش میزان در نهایت با توج

رسانی به ساکنان روستاها در خصوص این اعتبـارات، کـاهش یـا صـفر کـردن      ، اطالعروستاییان

کـرد اعتبـارات در   هزینـه بهره اعتبارات جهت تشویق روستاییان به دریافت آن، نظارت بیشتر در 

هـت بهبـود وضـعیت    عنوان راهکـار اجرایـی ج  مصرف شود و...به تایی که در مسکننواحی روس

 شود.موجود پیشنهاد می
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