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  24/08/1397تاريخ پذيرش:                                                                                          11/08/1397تاريخ دريافت:

  چكيده

ري و كاركرد اين مساكن نت به معاصر است و به تبع اين جريان، معمامسكن روستايي در ايران در مرحله گذار از س

تغييراتي مي گردد. ارزيابي شاخص هاي كمي و كيفي مسكن روستايي در ابعاد مختلف اجتماعي، نيز دستخوش 

اخت و تبيين سطح توسعه يافتگي مسكن روستايي است. ناقتصادي و كالبدي، يكي از مهم ترين تكنيك ها جهت ش

ت بندي آن ها به ارزيابي مهم ترين شاخص هاي مسكن روستايي شهرستان دهگالن و اولوي، پژوهش حاضرهدف 

تحليلي است و داده ها و اطالعات مورد نياز به  -لحاظ سطح كيفي است. نوع تحقيق كاربردي و ماهيت آن توصيفي

اي است كه كدام يك از دهستان هاست. سوال اصلي تحقيق اين  گردآوري شدهدو روش اسنادي و مطالعه ميداني 

. جهت وزن دهي به نسبت به ساير  دهستان ها برخوردارندي شهرستان دهگالن از وضعيت مسكن روستايي مطلوبتر

 VIKOR) و براي اولويت بندي و رتبه بندي دهستان ها از تكنيك AHPشاخص ها از مدل تحليل سلسله مراتبي(

) درصد مساكن روستايي شهرستان به صورت نيمه مقاوم 8/84(كه  نشان داده استفاده گرديده است. يافته هاي تحقيق

) درصد از كل مساكن روستايي شهرستان از استحكام سازه اي و مقاومت مطلوب در 2/16مقاوم بوده و فقط (و غير 

رصه و اعيان ) درصد ساكنين داراي مالكيت ع18/93برابر سوانح برخوردارند و به لحاظ نوع تصرف واحد مسكوني، (

است كه از لحاظ كيفيت مسكن روستايي،  مي باشند. نتايج حاصل از رتبه بندي بر اساس مدل ويكور بيانگر آن

) مطلوب ترين و دهستان هاي 133/0) و (Q  )000/0دهستان هاي ئيالق جنوبي و قوري چاي به ترتيب با ضريب

در پايين ترين سطح كيفيت مسكوني از ميان پنج  )،487/0) و (000/1ئيالق شمالي و حومه دهگالن با ضريب (

  شهرستان قرار گرفته اند.

  شهرستان دهگالنكليدي: مسكن، مسكن روستايي، شاخص هاي مسكن،  كلمات
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  مقدمه

كاركردي وابسته  -يكي از مهم ترين ضروريات زندگي روستاييان، بهره مندي از مسكن و فضاهاي متنوع ساختاري

كالبد آن مشاهده ستايي طي گذر زمان دچار تحوالتي شده كه آثار آن را مي توان در ماهيت و به آن است. خانه رو

نمود. كاركرد عمومي مسكن در وهله نخست سكونتي(زيستي) بوده و بيشتر تداعي كننده مفهوم سرپناه است، اما 

و باشند، هرگونه برنامه ريزي ار و عملكرد معيشتي نيز مي مساكن روستايي، عالوه بر كاركرد زيستي، داراي ساخت

ارزيابي و تحليل مسائل كمي و  ارزيابي و شناخت دقيق آن است. سياستگذاري در حوزه مسكن روستايي، نيازمند

كيفي مسكن از طريق ابزاري صورت مي گيرد كه به صورت متغير هايي به نام شاخص هاي مسكن مطرح بوده و 

گذشت زمان ). 51، 1396فرهنگي و كالبدي مسكن است(زياري و همكاران، بيانگر ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، 

كاركردي و همچنين بهبود و رشد شاخص هاي -ياز رفاه بيشتر باعث تغييرات ساختار يش بشر به بهره منديو گرا

 ,World bank (رصد جمعيت جهان در نواحي روستاييد 47امروزه به دليل سكونت مسكن روستايي شده است و 

 )Michael and etal, 2014,121(اجرت كارگران و كشاورزان روستاييو وجود مسائلي همچون مه )2014،8

و همچنين بافت فرسوده موجود در سكونتگاه هاي روستايي، دولت ها با سياستگذاري و اجراي راهكارهاي مختلف 

به  مساكن روستاييالگوي تامين تكنيك ساخت و  مختلف كيفيت مسكن روستايي هستند.در تالش براي بهبود ابعاد 

(رياحي و عي روستائيان نيز تاثير مي پذيردهمان اندازه كه متاثر از عوامل طبيعي است، از ساختار ذهني و اجتما

كاركرد مسكن در نواحي شهري  ) و امروزه كاركرد مسكن روستايي همچنان بسيار فراتر از137، 1396همكاران، 

در روستاها، عالوه بر پاسخگويي به نياز سكونتي  ن) به طوري كه مسك74، 1390(قديري معصوم و همكاران، است

). بنابراين 145، 1390(رضواني، وليدي در روستا را در بر مي گيردو تامين امنيت و حريم خانوار، حلقه اي از نظام ت

ت، از سويي ديگر مسكن مسكن معيشت محور روستايي در ارتباط تنگاتنگ با كاركرد و فعاليت اصلي ساكنين آن اس

(قاطعي كالشمي و تصادي جامعه روستايي شكل مي گيردوستاها متناسب با شرايط محيطي، اجتماعي و اقدر ر

) و هر گونه تغيير و تحول در ساختار و كاركرد آن باعث تغيير و دگرگوني در ابعاد اقتصادي، 153، 1395همكاران، 

ند شناسايي و تجزيه و تحليل ابعاد و سكن، نيازمي جامع در بخش متدوين برنامه ا اجتماعي و محيطي مي شود.

اجزاي مختلف مسكن است. شاخص هاي مسكن نه تنها به عنوان ابزاري توصيفي به بيان وضع موجود مسكن از 

ها و ضوابط در روند تحول آن به شمار مي براي بخش معيارابعاد مختلف مي پردازند، بلكه ابزار مناسبي نيز 

بافت فرسوده روستايي و عدم دسترسي به امكانات حداقلي، عدم توجه  ).321 ،1396پورمحمدي و همكاران، روند(

دولت ها به مقوله مسكن و اقتصاد روستايي، در برخي موارد باعث متروكه شدن روستاها، آسيب به محيط روستا و 

الت مسكن و نحوه مواجه آن ها با مشكدر هم گسيختگي بافت اجتماعي روستايي مي گردد، سياستگذاري دولت ها 

بافت، كاركرد و شيوه معماري مسكن روستايي نه مشكالت روستايي را گسترش دهد زيرا در برخي موارد مي تواند دام

با آنچه كه در شهرها وجود دارد متفاوت است، لذا سياست هايي كه دولت ها در زمينه بهبود مسكن روستايي اتخاذ 

ته باشد. مساكن روستايي در ايران به لحاظ الگوي ساخت در مرحله مقاوم سازي را مد نظر داش امي كنند نبايد صرف

گذار از الگوي سنتي به الگوي جديد و مدرن قرار دارند، الگوي جديد ساخت و ساز مسكن روستايي غالبا برگرفته 

 )2، 1393عصوم و همكاران، از الگوي مساكن شهري است كه در آن نوعي سيماي شهري تداعي مي شود( قديري م
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. در برنامه و استاندارد شاخص هاي مسكن روستايي نيز به تبع اين تغييرات، دامنه اي گسترده تر را شامل مي شود

ريزي براي تامين مسكن در نواحي روستايي، نهادهايي مانند بنياد مسكن انقالب اسالمي و كميته امداد امام خميني 

توسعه  در ،زمينه ارائه تسهيالت و نظارت بر اجرا و نحوه ساختنياد مسكن با فراهم آوردن (ره) فعاليت داشته اند، ب

و سطح استاندارد شاخص ها را در برخي ابعاد مسكن ارتقاء داده  )139، 1396(رياحي، مسكن روستايي قدم برداشته

د تحول آن و همچنين شاخص هاي مسكن در واقع ابزاري براي اندازه گيري و سنجش وضع مسكن و رون .است

  ).22، 1392د(پوراحمد و همكاران، ني موفقيت و تحقق سياست هاي مسكن محسوب مي شوارزياب

آبادي است كه از اين تعداد،  123 دهستان و 5داراي كه  بودهشهرستان دهگالن يكي از شهرستان هاي استان كردستان 

 از اين تعداد، انوار بوده كهخ 17143 بالغ بر ر شهرستانآبادي داراي سكنه مي باشند. همچنين تعداد كل خانوا 108

، درصد از مساكن موجود در نقاط روستايي 55حدود بر اساس آمار ها، خانوار در مناطق روستايي ساكن هستند.  9951

ش با وجود طرح ها و سياستگذاري ها در زمينه نوسازي و بهسازي مسكن روستايي، غير مقاوم هستند، بنابراين پژوه

 يشهرستان و تحليل تطبيقي شاخص ها مساكن روستاييص هاي اجتماعي و كالبدي حاضر با هدف ارزيابي شاخ

دهستان موجود، در پي پاسخگويي به اين سوال است كه شاخص هاي مسكن روستايي در كدام دهستان  5 ينومسك

يك از دهستان ها در اولويت قرار  بوده و به لحاظ كيفيت واحدهاي مسكوني، كداماز مطلوبيت بيشتري برخوردار 

 دارند.

  مباني نظري

 Gallowayاز فضاي خوشبختي، كه در آن استراحت، خوديابي و آرامش اهميت پيدا مي كند( است مسكن عبارت

and Kapasi, 2014,32( نطقه، مسكن . مهم ترين عامل تاثيرگذار در ميزان رضايتمندي فرد از سكونت در يك م

ي بادوام، غير منقول با مسكن به عنوان يك كاال). بنابراين 93، 1394(بنداني و همكاران، است و شرايط محيطي آن

)،  ضمن تامين آسايش و رفاه خانوادگي(عبدي قهرودي، 24، 1395داشتن ارزش سرمايه اي(اكبرپور و همكاران، 

، فضاي تامين كننده آسايش) و 7، 1390)، زمينه الزم براي رشد فردي و جمعي را فراهم مي نمايد(سرتيپي پور، 1385

به عنوان اساسي ترين بخش از فضاي  ) بوده و47، 1393(زرگر، حاتمي، مناسبيستي مناسب، قابليت دسترسي ز

، 1396(رياحي و همكاران، بخش دولتي و عمومي احداث مي گرددتوسط محسوب مي شود كه غالبا كالبدي روستا 

)، شوك هاي سياست Gleaser and Gyourk, 2018, 3باالي آن(). محدوديت در عرضه مسكن و قيمت 137

 Lee)، تاثير قابل توجه تغييرات قيمت خانه در اقتصاد كالن(Ume, 2018, 23ه اقتصاد كل در بخش مسكن(پولي ب

and Song, 2015,7 تقاضاي رو به رشد مسكن و افزايش فشار هاي ناشي از آن به دولت جهت تامين زيرساخت ،(

ه توسط دولت ها را ايجاب مي )، لزوم سياستگذاري مطلوب و برنامه ريزي بهينCEDA, 2017, 4ات(ها و خدم

كند. سهم هزينه هاي مسكن از كل هزينه هاي سبد خانوار، روز به روز بيشتر شده و انتظارات از مسكن روز به روز 

  ). Pittini and et al, 2015, 5پيچيده تر مي شود(

يا نبود اعتبارات الزم، شتي است كه همواره با مشكالتي چون كمبود معي -شيوه هاي زيستي مسكن روستايي تجليگاه

(يگانه و ي زيستي و معيشتي مواجه بوده است، فرسودگي و وجود برخي كاستي ها مانند تداخل فضاهاعدم مقاومت

تاثير گذار است. روستائيان بسته  كه البته اين نوع تداخل كاركردي، در اقتصاد خانوار روستايي )،51، 1396همكاران، 
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). Meia, 2011,302(انتظارات متفاوتي از مسكن دارند ندگي و منابع مالي خود،ز به فعاليت هاي روزانه، روش

شرايط مناسب  مسكن روستايي پديده اي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و كالبدي است كه براي فراهم كردنبنابراين 

ثير معماري ). بسياري از شاخص هاي مسكن روستايي تحت تا227، 1396 و عزيزي،(صادقلو زيستي برپا شده است

، 1391(بيتي، ين معيارها مد نظر قرار نمي گيردو هويت آن معنا مي يابد و در بسياري از ساخت و سازهاي جديد، ا

راين مسكن روستايي ). نبود مسكن در يك سكونتگاه، نابودي و متروكه شدن روستا را در پي خواهد داشت، بناب120

(قاطعي و برنامه هاي اجرايي رنج مي برد از نبود برنامه ريزي توسعهبوده و  هااز مهم ترين نيازهاي توسعه روستا

هاي زيستي، فضايي مولد است كه در روستايي ضمن برآورده نمودن نياز ). فضاي مسكن5، 1395كالشمي و كبيري، 

زيستي و اي توليدي در اين نوع مسكن و رابطه متقابل فعاليت هاي خدمت توليد است. تجلي كالبدي فعاليت ه

معيشتي در زندگي روستايي به شكل گيري فضاهاي با عملكرد معيشتي يا عملكرد مختلط زيستي و معيشتي كه 

  ).139، 1391معماري آن متمايز از فضاهاي زيستي است منجر مي شود(سرتيپي، 

يانگرهاي آن مي ارزيابي شاخص ها يا نما ساخت مسكن روستايي،تامين و ي، از اساسي ترين اركان نظام طراح يكي

باشد، با استفاده از اين شاخص ها مي توان وضعيت حاكم بر نظام مسكن روستايي را ارزيابي نمود و مقياس واقعيات 

اي مسكن تاجايي اهميت كاربرد شاخص ه از نظر عيني بررسي كرد.را و رخداد هايي كه در اين زمينه وجود دارند 

راي تدوين دقيق تر برنامه هاي بخش مسكن، كمك مي گيرند و حتي با رفته كه برنامه ريزان مسكن از آن بپيش 

استفاده از آن ها، نظر ساكنين را در مورد تاييد برنامه هاي مسكن و رضايت آن ها از جنبه هاي گوناگون مسكن جويا 

و از ار شناخت وضعيت مسكن در اين ابعاد است ن از يك سو، ابز). شاخص هاي مسك33، 1388مي شوند(ملكي، 

، 1391سوي ديگر ابزاري كليدي براي توسعه چشم انداز آينده مسكن و برنامه ريزي آن است(احدنژاد و همكاران، 

سكونتي ). مهم ترين كاربرد شاخص هاي مسكن، باالبردن سطح اطالعات موجود به منظور شناخت شرايط 3

  ).223، 1395مي قاسموند، و قاس (زيارياست

  مسكن روستايي عهتوس روش هاي مداخله جهت

مسكن روستايي از جنبه مقاومت بنا و پايداري، بر حسب نوع مصالح بكار رفته و رعايت اصول و قوانين فني و 

و تحوالتي دارد،  مهندسي، داراي عمر معيني است و بسته به نوع نياز و شرايط زماني، نياز به اقدامات عملي و تغيير

  به آن پرداخته مي شود. ادامه وجود دارد كه در سه شيوه مداخله در مسكندر اين رابطه 

است، مبناي كار را بر وفاداري به گذشته و حفظ آثار هويت  »Improvment «: اين اصطالح كه معادل واژه بهسازي

اده از امكانات بالقوه و بالفعل موجود و تقويت بخش در مسكن روستايي قرار مي دهد، فعاليت بهسازي با هدف استف

نبه هاي منفي از طريق حمايت، مراقبت، نگهداري، حفاظت، احياء، استحكام بخشي و جنبه هاي مثبت و تضعيف ج

تعمير، صورت مي پذيرد. بهسازي مجموعه اقداماتي را شامل مي شود كه در زمينه كالبدي، هماهنگ با الگوي اوليه، 

كمك مي كند، در اين هداري آن مي پردازد و در زمينه غير كالبدي به رونق بخشي حيات دروني آن به حفظ و نگ

گونه مداخله حد وفاداري به گذشته اساس كار بوده و با حفاظت كامل از هر آنچه وجود دارد، مفهوم مي يابد(مهندسين 

 ).4، 1384مشاور شاران، 
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است كه عبارت است از نوعي مداخله در مسكن كه وفاداري  »Renovation«نوسازي معادل واژه انگليسي  نوسازي:

اراي انعطاف پذيري بيشتري است و برحسب مورد از مداخله اندك تا تغيير را مي تواند شامل شود. فعاليت به گذشته د

ريق توان نوسازي با هدف افزايش كارآيي و بهره وري و همچنين بازگرداندن حيات به بافت مسكوني مي باشد و از ط

معناي وسيع كلمه، به مجموعه عملياتي كه  بخشي، تجديد حيات، انطباق و دگرگوني صورت مي پذيرد. نوسازي به

) و اغلب اوقات به اهتمام بخش خصوصي صورت 387، 1377از طريق رخدادي غير منتظره تحميل مي شود(اشرفي، 

مامي هرچه هست و به جاي آن، بنا كردن فضايي نو مي پذيرد، به عبارت ديگر؛ نوسازي يعني از ميان برداشتن ت

  ).75، 1386(فالمكي، 

به علت اينكه تخريب  ساختمان سازيزباعمل است، » Reconstruction«اين واژه معادل لغت انگليسي  سازي:باز

تواند از  زسازي يك ساختمان ميتواند در صرفه جويي هزينه ها مفيد باشد. با مي ،شود به صورت كامل انجام نمي

از جمله ه دكوراسيون داخلي را شامل شود. بازسازي مساكن روستايي به داليلي رات در نقشينماي بيروني گرفته تا تغي

ير ساليق و نياز به فضاهاي جديد صورت مي پذيرد. فرسودگي بخشي از بنا، منطبق شدن با استانداردهاي روز، تغي

مساكن روستايي، حفظ چارچوب و ساختار كلي مسكن موجود و اعمال تغييرات در جلوه ها نكته مهم در بازسازي 

  و معماري داخلي و بيروني خانه ها است.

  پيشينه پژوهش

هاي مختلف موضوع تحقيق كند تا بينش عميقي نسبت به جنبهمي منابع، به محقق كمك جان ديوئي اعتقاد دارد مطالعه

د از منابعي باش و هم بوده در رابطه با موضوع تحقيق از منابعي باشد كه به طور مستقيمبايد هم  اين مطالعهپيدا كند. 

بررسي پيشينه تحقيق، توانايي محقق را در ). 182: 1375د(دالور، داررمستقيم با آن موضوع، ارتباط كه به صورت غي

دهد و چارچوبي براي اجراي تحقيق، فراهم هاي تحقيق، نشان ميها با يافته ارتباط آن انتخاب اطالعات مهم و

جام شده )، به همين منظور، در پژوهش حاضر به بررسي پيشينه مطالعات ان322 :1376ديگران،  آورد(بازرگان ومي

  ئه گرديده است.به صورت مختصر در ذيل ارا در رابطه با موضوع مورد بحث پرداخته شده كه نتايج آن
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  . پيشينه پژوهش1جدول

  نتايج  نويسنده/نويسندگان  سال  عنوان تحقيق

بررسي وضعيت شاخص هاي 

كمي و كيفي اجتماعي مسكن 

در مناطق روستايي، مورد 

 مطالعه شهرستان ممسني: استان

  فارس

  ملكي و فهلياني  1396

تحليلي به شناخت وضعيت شاخص هاي -اين پژوهش با روش توصيفي

كمي و كيفي اجتماعي مسكن روستايي شهرستان ممسني پرداخته است. 

نتايج بيانگر وضعيت نامناسب شاخص هاي كمي مسكن و تراكم باالي 

افراد در واحد مسكوني مي باشد. اما از لحاظ شاخص هاي كيفي 

اسي و دوام مصالح ساختماني مساكن جتماعي، خدمات و تسهيالت اسا

  روستايي شهرستان روند بهبود يافته اي داشته اند.

ارزيابي وضعيت شاخص هاي 

مسكن گزيني در شهر، نمونه 

  موردي: شهر اهواز

  زياري و همكاران  1396

اين پژوهش از نوع هدف كاربردي و از نظر گردآوري داده ها جزء 

ر كامل، مدل يابي معادالت پيمايشي و به طو-هاي توصيفيپژوهش 

گويه از  55شاخص و  4ساختاري است. گردآوري داده ها بر اساس 

طريق پرسشنامه صورت گرفته و نتايج بيانگر اين است كه ضريب مسير 

فرهنگي باالترين اولويت براي انتخاب مسكن بوده است و  -اجتماعي

وميت بين شهروندان به سبب وجود قاهميت و اولويت اين شاخص در 

هاي مختلف و تفاوت زياد در شرايط اجتماعي اقتصادي ساكنان و 

همچنين وجود محالت بافت فرسوده و حاشيه نشين در شهر اهواز مي 

  باشد.

تحليل محروميت بخش مسكن 

روستايي در شهرستان هاي 

  كشور

1396  
آستانه و سادات 

  بشيري

شهرستان هاي كشور به مناطق روستايي هدف اين پژوهش، رتبه بندي 

لحاظ وضعيت محروميت در بخش مسكن روستايي است. روش مطالعه 

اسنادي بوده است. نتايج تحقيق نشان داده است كه شهرستان هاي اللي، 

سروستان، بشاگرد، ملكشاهي، انديكا، بدترين وضعيت بد مسكني 

 استان قم دارايروستايي و به طور كلي استان فارس داراي بدترين و 

  بهترين وضعيت بدمسكني روستايي است.

تحليل فضايي و سنجش كمي 

شاخص هاي مسكن روستايي 

  ايران

  ملكي و همكاران  1395

تحليلي و رويكرد كاربردي، به دنبال روشن  -اين تحقيق با روش اسنادي

ساختن تفاوت هاي منطقه اي و سطح بندي نواحي همگن در زمينه ابعاد 

مناطق روستايي ايران است. از روش تحليل عاملي و سكن در گوناگون م

تكنيك ناپسيس فازي براي وزن دهي شاخص ها استفاده گرديده است و 

نتايج نشان داده است كه مناطق روستايي استان هاي مازندران، اصفهان، 

البرز و تهران باالترين سطح برخورداري و مناطق روستايي استان هاي 

سان جنوبي، هرمزگان و كرمان در پايين ترين ان، خراسيستان و بلوچست

  سطح از حيث برخورداري از شاخص هاي مسكن روستايي قرار دارند.

تحليل فضايي شاخص هاي 

توسعه مسكن روستايي با 

تاكيد بر نا برابري درون منطقه 

اي، مطالعه موردي: استان 

  آذربايجان غربي

  رضواني و همكاران  1392

شاخص در ابعاد  36في تحليلي بوده و از رت توصياين پژوهش به صو

زيربنايي و رفاهي، استحكام و سازه، بهداشتي و امكانات و تسهيالت 

استفاده شده است. براي رتبه بندي و تجزيه و تحليل شاخص ها از 

تكنيك تاپسيس، ويكور و شاخص توسعه انساني استفاده شده است. 

ماكو و چالدران به طور هرستان نتايج نشان مي دهد كه روستاهاي دو ش

ميانگين داراي باالترين سطح توسعه و روستاهاي دو شهرستان نقده و 

  مياندوآب پايين ترين سطح توسعه مسكن روستايي را دارند.

  منبع: يافته هاي تحقيق
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  محدوده مورد مطالعه

ت جنوب شرق استان ي در قسمجغرافيايدهگالن يكي از شهرستان هاي استان كردستان است كه از لحاظ موقعيت 

واقع شده است، همچنين اين شهرستان به لحاظ حدود جغرافيايي از شمال به شهرستان هاي بيجار و ديواندره، از 

و از لحاظ  ب به شهرستان سنندج محدود مي شوداز جنوب به شهرستان كامياران و از غر ،شرق به شهرستان قروه

ييالق جنوبي و  ،حومه دهگالن، قروچايش، پنج دهستان(ييالق شمالي، تقسيمات كشوري داراي دو شهر، دو بخ

آبادي در  70آبادي داراي سكنه مي باشند. تعداد  105آبادي است كه از اين تعداد،  123سيس) و همچنين داراي 

  گرفته اند. بخش بلبان آباد قرار آبادي در 35بخش مركزي دهگالن و 

  النتقسيمات سياسي شهرستان دهگ. 2جدول

  شرح
  مساحت

  (كيلومتر مربع)

تعداد 

  بخش

تعداد 

  شهر

تعداد 

  دهستان

  تعداد آبادي

  سكنه خالي از  داراي سكنه

  213  1677  86  29  31  29137  استان

  18  105  5  2  2  1843  شهرستان

  1395مسكن، منبع: مركز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و 

رشد مثبتي داشته  ،)نفر 62844( 1390سال ه نسبت به نفر بوده ك 64015برابر با  1395در سال جمعيت شهرستان 

روند نزولي  ،)نفر 36563( 1390كه در مقايسه با سال  بودهنفر  34830جمعيت روستايي شهرستان برابر با  .است

اين آمار ، 1395بوده و در سال درصد  2/58، برابر با 1390سال روستانشيني در  ميزانداشته است، به عبارت ديگر، 

همچنين تفاوت قابل مالحظه اي دارد.  )درصد 2/29كه در مقايسه با درصد روستا نشيني استان( ده استرسي 4/54به 

ق بوده و بعد خانوار مناطخانوار در مناطق روستايي ساكن  10605خانوار بوده كه  19388تعداد كل خانوار شهرستان 

  .بوده است 3/3روستايي شهرستان نيز برابر با 

 . تعداد جمعيت و خانوار به تفكيك دهستان هاي شهرستان دهگالن3جدول

  شرح
  1395سال   1390سال 

  جمعيت  خانوار  جمعيت  خانوار

  468778  134066  507771  13116  كل روستاهاي استان

  34830  10605  36563  9951  روستاهاي دهگالن

  4601  1387  5357  1475  دهستان ئيالق شمالي

  7054  2121  7080  1942  گالندهستان حومه ده

  7574  2304  7759  2167  دهستان قوري چاي

  9254  2842  9724  2566  دهستان ئيالق جنوبي

  6347  1951  6643  1801  دهستان سيس

واحد مسكوني در روستاهاي شهرستان واقع شده  9739واحد بوده كه  16421تعداد كل واحدهاي مسكوني شهرستان 

همچنين از  به صورت غير آپارتماني هستند. درصد 03/94به صورت آپارتماني و  درصد 53/4اند كه از اين تعداد 

  كوني هستند.درصد آن ها مالك واحد مس 18/93كل خانوارهاي روستايي شهرستان، 

  . تقسيمات سياسي شهرستان و دهستان1نقشه
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  روش تحقيق

گرانه است. جامعه تحليلي و ژرف ن -فيماهيت و روش، توصي حيثتحقيق حاضر به لحاظ هدف، كاربردي و از 

مطالعه است و روش گردآوري اطالعات با تكيه بر  روستاي داراي سكنه شهرستان دهگالن 105آماري تحقيق تعداد 

بوده كه بر اساس  )1395و  1390(سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال هاي اسنادي از جمله كتب و آمارنامه ها

و بر اساس اين داده ها، سطح  هروستايي مدنظر قرار گرفت خص كمي و كيفي مسكنشا 6موجود، تعداد  داده هاي

با استفاده از مدل تحليل وزن شاخص ها  .ر هر دهستان مورد سنجش قرار گرفتبرخورداري از اين شاخص ها د

هاي  همچنين جهت رتبه بندي دهستان .نظران تعيين گرديد با بهره گيري از نظر صاحبو  AHPسلسله مراتبي 

  استفاده گرديد. ويكوربهره مندي از شاخص هاي مسكن روستايي از تكنيك شهرستان بر مبناي ضريب 

  شاخص هاي تحقيق. 4جدول

  شاخص ها  ابعاد

ي
اع

تم
اج

و 
ي 

بد
كال

  

  خانوار در واحد مسكوني تراكم

  تراكم نفر در واحد مسكوني

  اري، ساير)مسكوني(ملكي عرصه و اعيان/اعيان، رهن و استيجنوع تصرف واحد 

  نوع بنا(آپارتماني، غير آپارتماني، آلونك، كپر و ...)

  مساحت واحد مسكوني

  مقاومت و استحكام بنا

  نوع مصالح

  درصد مسكن مقاوم

  درصد مسكن نيمه مقاوم

  درصد مسكن بي دوام

  منبع: يافته هاي تحقيق
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  تكنيك ويكور

چندمعياره براي حل ان يك روش تصميم گيري (راه حل سازشي و بهينه سازي چند معياري) به عنوVIKORمدل 

. استفاده مي شودلف) و متعارض يك مسئله تصميم گيري گسسته با معيارهاي نامتناسب (واحدهاي اندازه گيري مخت

ل هاي سازگار براي مساله با معيارهاي متعارض اين متد بر رتبه بندي و انتخاب از يك دسته آلترناتيوها، و تعيين راه ح

ه تصميم نهايي كمك كند. راه حل سازگار، يك راه شده است كه مي تواند به تصميم گيرندگان براي رسيدن بمتمركز 

حل احتمالي با نزديكترين راه حل به ايده آل است و منظور از سازگاري نيز جوابي است كه براساس راه حل توافقي 

ر مي رود و بيشتر براي حل مسائل گسسته شود. روش ويكور جهت رتبه بندي گزينه هاي مختلف به كاحاصل مي 

اين روش برمبناي راه حل هاي توافقي بر مبناي معيارهاي متضاد مي باشد. در اين مدل همواره چند كاربرد دارد. 

ل ارزيابي مي شوند و در نهايت گزينه گزينه مختلف وجود دارد كه اين گزينه ها براساس چند معيار به صورت مستق

تصميم گيري سلسله مراتبي يا شبكه اي  رتبه بندي مي گردند. تفاوت اصلي اين مدل با مدل هاي ها براساس ارزش،

اين است كه برخالف آن مدل ها، در اين مدل مقايسات زوجي بين معيارها و گزينه ها صورت نمي گيرد و هر گزينه 

 ). مراحل انجام اين تكنيك به186، 1394(حاجي نژاد و همكاران، ك معيار سنجيده مي شودبه طور مستقل توسط ي

  شرح زير است.

 ها گام اول: شناسائي معيارها و گزينه

. مي شودها براساس معيارها تشكيل ماتريس امتيازدهي گزينه شده وها شناسائي هاي اصلي (معيارها) و گزينهشاخص

 .مي شوداستفاده ليكرت  اي نه درجهها براساس هر معيار از طيف امتيازدهي گزينهبراي 

 گام دوم: نرمال كردن ماتريس تصميم گيري 

و مجموع هر ستون جمع مي گردد و سپس جذر مجموع  شده رسانده 2ابتدا همه مقادير ماتريس به توان  براي اين كار

 	ول زير عمل مي شود:هر ستون گرفته شده و در نهايت بر اساس فرم

  باشد.	ينه ميمقادير هر معيار براي هر گز ijXكه در اين فرمول 

  گام سوم: وزن دار كردن ماتريس نرمال 

  		جهت وزن دار كردن، مقادير ماتريس نرمال هر يك از گزينه ها بر وزن معيارها ضرب مي گردد. 

  گام چهارم: تعيين مقادير باالترين و پايين ترين ارزش ماتريس نرمال وزني

ي گردد. در اين جا منظور از بزرگ ترين عدد، يعني در اين گام بزرگ ترين و كوچك ترين عدد هر ستون تعيين م

پس اگر معيار ما از نوع  ،بيش ترين ارزش مثبت را داراست و كوچك ترين يعني بيش ترين ارزش منفيكه عددي 

 شود بيش ترين مقدار و بالعكس.كوچك ترين مي  گ ترين عدد برعكس مي شود يعنيمنفي باشد، بزر

 

  ) R) و شاخص نارضايتي (Sبيت (گام پنجم: تعيين شاخص مطلو

يك شاخص مطلوبيت به دست مي آيد كه مجموع آن ها شاخص نهايي  ،در گام بعدي براي گزينه به ازاي هر معيار

jS .ترين  بزرگ گزينه را مشخص مي كندjS ) هر گزينه به ازاي هر معيار، شاخص نارضايتيR .آن گزينه مي باشد ( 
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*fبزرگترين عدد ماتريس نرمال وزني براي هر ستون = 

ijf 	عدد گزينه مورد نظر براي هر معيار در ماتريس نرمال وزني =	 

-fني براي هر ستونوزترين عدد ماتريس نرمال  = كوچك  

  و رتبه بندي نهايي گزينه ها  Qگام ششم: محاسبه مقدار 

  مشخص خواهد شد. در نهايت از طريق فرمول زير رتبه نهايي گزينه ها

   

V 0,5= عدد ثابت   

jS مجموع مقدار =S  براي هر گزينه  

Sبزرگترين عدد شاخص =	 S براي هر گزينه  
*S كوچكترين عدد شاخص =S  براي هر گزينه  

jR مجموع مقدار =R  براي هر گزينه  
-R بزرگترين عدد شاخص =R براي هر گزينه  
*R كوچكترين عدد شاخص =R براي هر گزينه  

  فته هاي تحقيقيا

و نسبت كمبود  ود، تعداد مسكن موجودي سنجيده مي شو ارزيابي مسكن در دو بعد كمي و شاخص هاي كيفتحليل 

نوع اسكلت ساختمان، نوع مصالح بكار رفته، تراكم خانوار در واحد مسكن، از جمله مولفه هاي تحليل كمي مسكن و 

تماني، الونك، كپر و غيره) از مولفه هاي ارزيابي كيفيت مسكن مسكوني و نوع واحد مسكوني(آپارتماني، غير آپار

بررسي مهم ترين شاخص هاي كمي و كيفي مسكن روستايي پرداخته و با روستايي است. در ادامه پژوهش، ابتدا به 

شناخت وضعيت موجود، به وزن دهي و رتبه بندي دهستان هاي شهرستان از لحاظ ضريب برخورداري از شاخص 

  ردازيم.ها مي پ

  تعداد خانوار و موجودي مسكن

و برنامه ريزي و سياستگذاري  يگر مي باشندمولفه هاي تعداد خانوار و موجودي مسكن روستايي در ارتباط با يكد

ني نيز به لوب باعث ايجاد تعادل ميان آن ها مي گردد، با افزايش تعداد خانوار، تقاضا و نياز به واحد هاي مسكومط

  ، جزئيات اين مولفه را نشان مي دهد.5 شماره جدول .مي يابدتبع آن افزايش 

  . تعداد خانوار و موجودي مسكن5جدول

  كل كشور  استان كردستان  شهرستان دهگالن  1395شاخص سال 

  20,730,625  468,778  34,830  جمعيت روستايي

  5,372,952  124,510  9,739  موجودي مسكن روستايي

  6,070,547  134,066  10,605  تعداد خانوار روستايي

  697,595  9,556  866  كمبود مسكن روستايي

  4/3  5/3  3/3  بعد خانوار

  منبع: يافته هاي تحقيق
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كمبود  ،واحد 866، تعداد 1395روستايي شهرستان دهگالن در سال  مناطقداده هاي جدول فوق بيانگر آن است كه 

واحد مسكوني است.  6,070,547و  9556ر به ترتيب مسكن داشته اند و اين ارقام براي استان كردستان و كل كشو

تعداد كل خانوار هاي روستايي، به برابر مي باشد، به عبارت ديگر بايد  تعداد خانوار و موجودي مسكن،حد نرمال 

  وت معناداري داشته است.استان با حد نرمال تفمسكن روستايي نيز موجود باشد، بنابراين وضعيت شهر

  در واحد مسكونياخص تراكم خانوار ش

بين تعداد خانوار و  تراكم خانوار در واحد مسكوني است.يكي از مهم ترين شاخص هاي كيفي مسكن روستايي، 

 فيت زندگي وكيفيت مسكن ارتباط معكوس وجود دارد به طوري كه با كاهش تعداد خانوار در واحد مسكوني، كي

  ررسي اين شاخص پرداخته است.به ب 6 شماره جدول آسايش ساكنين بهبود پيدا مي كند.

  . تراكم خانوار در واحد مسكوني6جدول

  كل كشور  استان كردستان  شهرستان دهگالن  1395شاخص سال 

  5,372,952  124,510  9,739  موجودي مسكن روستايي

  6,070,547  134,066  10,605  تعداد خانوار روستايي

  2/1  08/1  08/1  تراكم خانوار

  داده هاي مركز آمار ايرانمنبع: محاسبه بر مبناي 

) از وضعيت چندان مطلوبي برخوردار 08/1يافته ها، بيانگر آن است كه تراكم خانوار روستايي در شهرستان دهگالن(

مقايسه با تراكم خانوار روستايي در سطح كشور داراي تفاوت نيست و اين ميزان با سطح استان نيز برابر است اما در 

مي توان گفت كه زندگي و سكونت چند خانواري، بر اساس سنت روستاهاي ايران همچنان چشمگيري است، بنابراين 

ن شاخص برابر با يك خانوار اي حد ايده آل كردستان حفظ شده است. در سطح روستاهاي شهرستان و حتي استان

  احد مسكوني است.در يك و

  تراكم نفر در واحد مسكونيشاخص 

ي و سطح آرامش و آسايش ساكنين است و تحت تاثير بعد خانوار(تعداد اعضاي ده كيفيت زندگناين شاخص تعيين كن

، كم شدن سطح بهره مندي از فضاها در واحد مسكوني، منجر به خانوار) و تراكم خانوار در واحد مسكوني است

  به اين موضوع اشاره دارد.  7 شماره از كيفيت زندگي خواهد شد، جدول كاهش رضايتمندي

  نفر در واحد مسكوني . تراكم7جدول

  كل كشور  استان كردستان  شهرستان دهگالن  1395شاخص سال 

  20,730,625  468,778  34,830  جمعيت روستايي

  5,372,952  124,510  9,739  موجودي مسكن روستايي

  85/3  76/3  57/3  مسكونيتراكم نفر در واحد 

  منبع: محاسبه بر مبناي داده هاي مركز آمار ايران

) را نشان مي دهد، 57/3)، وضعيت مطلوب تري(85/3) و كل كشور(76/3ن شاخص در مقايسه با استان(ارزيابي اي

زيربناي واحد اين شاخص در ارتباط مستقيم با سطح زير بناي واحد مسكوني است، به طوري كه هر چه سطح 

  .دارد را افزايششد، تراكم نفر در واحد مسكوني قابليت تر با مسكوني وسيع
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  ع تصرف واحد مسكونيشاخص نو

و استيجاري قابل طبقه بندي است.  به دو بخش اصلي ملكينوع مالكيت و نحوه تصرف واحد مسكوني به طور كلي 

مالكيت عرصه و اعيان و دارا بودن سند مالكيت رسمي واحد مسكوني، يكي از ابعاد كيفي مسكن است و در ارتباط 

نداشتن مالكيت به ويژه در مساكن روستايي مي تواند ار روستايي است. ميزان درآمد خانومستقيم با سطح اقتصادي و 

معيشتي است  -داراي كاركرد زيستي زيرا مسكن روستايي ،موانعي را براي فعاليت هاي اقتصادي ساكنين ايجاد نمايد

  و در حالت اجاره اي، شخص موجر داراي محدوديت هايي در دخل و تصرف واحد مسكوني است.

  تصرف واحد مسكوني . نوع8جدول

  ملكي عرصه و اعيان/ اعيان رهن/استيجاري ساير

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 كل شهرستان 9417 90,07 654 6,26 384 3,67

  دهستان ئيالق شمالي 1257 93,18 50 3,71 42 3,11

  دهستان حومه دهگالن 1925 91,54 132 6,28 46 2,19

  دهستان قوري چاي 2064 90,45 137 6,00 81 3,55

  دهستان ئيالق جنوبي 2466 88,29 213 7,63 114 4,08

  دهستان سيس 1705 88,43 122 6,33 101 5,24

  1395سرشماري عمومي نفوس و مسكن، منبع: 

 07/90وضعيت مطلوب در رابطه با نوع تصرف واحد مسكوني است، انگر بي 8 شماره داده هاي موجود در جدول

، مقايسه نسبي هاي روستايي شهرستان دهگالن داراي مالكيت عرصه و اعيان واحد مسكوني خود هستنددرصد خانوار

داراي باالترين درصد تصرف ملكي  ،) درصد18/93شهرستان نشان مي دهد كه دهستان ئيالق شمالي با (دهستان هاي 

ن مالكيت شخصي را دارد، در مجموع، ) درصد ملكيت رهن يا استيجاري، كمتري06/7است و دهستان ئيالق جنوبي با (

  عيت مطلوبي را نشان مي دهد.)، وض33/90وضعيت تصرف و نوع مالكيت مسكن روستايي در سطح شهرستان با (

  شاخص نوع سكونت

وني شيوه زندگي و معيشت روستاييان تاثير قابل توجهي در نوع معماري، تعداد طبقات و نوع فضاهاي واحد مسك

علي الخصوص در طبقه همكف باعث  متنوعرش افقي و نياز به فضاهاي وسيع جهت فعاليت هاي د، گستروستايي دار

، وضعيت اين 9 شماره جدول د.نگرديده است كه بسياري از روستاهاي ايران به صورت يك طبقه و غيرآپارتماني باش

  شاخص را در سطح روستاهاي شهرستان دهگالن نشان مي دهد.
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  . نوع سكونت9جدول

  آپارتماني غيرآپارتماني آلونك، كپر و ... ساير

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 كل شهرستان 448 4,53 9299 94,03 5 0,05 137 1,39

  دهستان ئيالق شمالي 15 1,21 1194 96,06 0 0,00 34 2,74

  دهستان حومه دهگالن 69 3,50 1883 95,63 0 0,00 17 0,86

  دهستان قوري چاي 84 3,90 2051 95,17 1 0,05 19 0,88

  دهستان ئيالق جنوبي 149 5,54 2490 92,63 3 0,11 46 1,71

  دهستان سيس 132 7,19 1682 91,61 1 0,05 21 1,14

  1395منبع: سرشماري عمومي نفوس و مسكن، 

ماني و ارتصورت غيرآپ) از كل واحد هاي مسكوني شهرستان به 03/94گر اين است كه (نبيا 9يافته هاي جدول 

هاي روستايي شهرستان ع معيشت و فعاليت اقتصادي خانوارد، اين شاخص به خوبي، نونباشعموما يك طبقه مي 

دهگالن را نشان مي دهد، بنابراين مسكن معيشت محور، از ويژگي هاي مسكن روستايي شهرستان مي باشد. ارزيابي 

ونتي هرستان نشان مي دهد كه بيشترين شيوه سكتطبيقي وضعيت اين شاخص در بين دهستان هاي ش

) درصد 19/7) را روستاهاي دهستان ئيالق شمالي به خود اختصاص داده اند و دهستان سيس با (06/96غيرآپارتماني(

  ميان پنج دهستان داشته است.از بيشترين واحدهاي مسكوني آپارتماني روستايي را 

  واحد مسكوني مساحتشاخص 

به فضاهاي متنوع و گسترده،  ها امپروري) و نياز واسع آنتغال ساكنين روستاها(عموما كشاورزي و دنوع فعاليت و اش

نيازمند داشتن مساحت زياد واحد هاي مسكوني به انضمام حياط آن ها مي باشد، وضعيت اين شاخص در روستاهاي 

  ذكر گرديده است. 10 شماره شهرستان دهگالن در جدول

  سكوني. مساحت واحد م10جدول

اظهار 

 نشده

و  501

 بيشتر

301-

500 

201-

300 

151-

200 

101-

150 

81-100  76-80  51-75 كمتر از  

50 

 

 كل شهرستان 711 2741 2163 2880 905 219 76 35 9 8

  دهستان ئيالق شمالي 83 384 164 430 99 44 10 4 0 1

  دهستان حومه دهگالن 97 508 373 628 244 63 24 11 2 2

  دهستان قوري چاي 299 607 441 531 187 41 11 11 4 2

  دهستان ئيالق جنوبي 121 755 757 746 198 36 18 5 0 3

  دهستان سيس 111 487 428 545 177 46 13 4 3 0

  1395منبع: سرشماري عمومي نفوس و مسكن، 

 واضحمار به طور ) متر مربع است، اين آ100تا  51يافته ها نشان مي دهد كه بيشترين مساحت واحد هاي مسكوني(

معيشتي روستايي نيازمند گستره  -زيرا فضاي زيستي ،است تغييراتي در ويژگي هاي كمي مسكن روستاييوقوع بيانگر 

) متر مربع مي باشد كه از 100تا  81مساحت در محدوده(وسيعتري جهت انجام فعاليت هاي اقتصادي است. بيشتر 
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جنوبي و حومه دهگالن به ترتيب بيشترين و دهستان هاي ئيالق شمالي ميان پنج دهستان موجود، دهستان هاي ئيالق 

  ) داشته اند.متر مربعي 100تا  81و قوري چاي به ترتيب، كمترين مساحت را در اين محدوده(

  (استحكام بنا)ص ميزان مقاومت بناشاخ

نده توسعه يافتگي يكي از مهم ترين شاخص هاي كيفي مسكن روستايي و همچنين يكي از شاخص هاي تعيين كن

از نيمي از مسكن روستايي كشور،  بيشمسكن روستايي، شاخص استحكام بنا مي باشد، آمار ها نشان مي دهد كه 

شاخص در سطح روستاهاي شهرستان دهگالن در جدول وضعيت اين  حكام و دوام سازه اي ضعيفي هستند.داراي است

  آمده است. 11شماره 

  . ميزان مقاومت بنا11جدول
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 كل روستاهاي شهرستان 530 1045 4042 2154 96 274 22 989 494 93 9739 100

  دهستان ئيالق شمالي 17 11 218 717 3 34 1 143 62 1 1207 12,4

  دهستان حومه دهگالن 157 52 1085 186 30 89 3 178 165 5 1950 20,0

  دهستان قوري چاي 106 229 666 487 19 78 15 371 98 63 2132 21,9

  دهستان ئيالق جنوبي 178 480 1371 339 25 43 2 96 81 21 2636 27,1

  دهستان سيس 72 273 702 425 19 30 1 201 88 3 1814 18,6

  كل 1575 6566 1598 9739 100

  منبع: محاسبه بر مبناي داده هاي مركز آمار ايران

جام نو شيوه ساخت مسكن، طبقه بندي سه سطحي از ميزان استحكام بنا ا مصالح در تحقيق حاضر، با توجه به نوع

مسكن مقاوم)، بناهاي با مصالح آجر و آهن، آجر و چوب، بناهاي با اسكلت فلزي و بتن آرمه( ،گرفت كه بر اساس آن

و ساير  بلوك سيماني و تمام آجر و تمام سنگ(مسكن نيمه مقاوم) و بناهاي با مصالح خشت و چوب، سنگ و چوب

يافته هاي تحقيق بيانگر آن است كه از كل روستاهاي شهرستان  موارد(مسكن غير مقاوم و فرسوده) در نظر گرفته شد.

جه با انواع مخاطرات هستند و اكافي در مو استحكامداراي مقاومت سازه اي و  درصد )2/16ن، فقط (دهگال

) درصد نيز هيچگونه لستحكامي نداشته و كامال 4/16دود(به صورت نيمه بادوام بوده، همچنين ح درصد )4/67حدود(

واحد هاي مسكوني روستايي دهستان فرسوده مي باشند. مقايسه تطبيقي دهستان هاي شهرستان نشان مي دهد كه 

استحكام را داشته و دهستان هاي ئيالق شمالي و حومه دهگالن نيز به  ميزانشترين يئيالق جنوبي و سيس به ترتيب ب

  بيشترين ميزان فرسودگي مسكن روستايي را داشته اند. ترتيب

  VIKORطبقه بندي دهستان هاي شهرستان دهگالن با استفاده از تكنيك 

  .ردن داده هاي موجود تشكيل شدابتدا ماتريس نرماليزه كداده ها، يكسان كردن  براي
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 ماتريس نرماليزه شده شاخص ها. 12جدول

 مقاوم نيمه مقاوم غيرمقاوم
 

13/0  15/0  02/0   دهستان ئيالق شمالي 

33/0  21/0  13/0   دهستان حومه دهگالن 

34/0  19/0  21/0   دهستان قوري چاي 

13/0  27/0  42/0   ستان ئيالق جنوبيده 

18/0  18/0  22/0   دهستان سيس 

  منبع: يافته هاي تحقيق

وزن هر كدام از سه شاخص(مسكن مقاوم، نيمه  AHPتحليل سلسله مراتبي بعد از استاندارد سازي، از طريق روش 

، در گام بعدي )-ifو منفي(  )i+fمقاوم و غيرمقاوم) براي هر دهستان محاسبه گرديد، سپس با محاسبه ايده آل مثبت(

  فاصله گزينه ها از ايده آل مثبت و منفي گرديد.اقدام به ترسيم ماتريس 

  گزينه ها از ايده آل مثبت و منفيماتريس فاصله . 13جدول

 مقاوم نيمه مقاوم غيرمقاوم
 

188/0  218/0  282/0   دهستان ئيالق شمالي 

152/0  195/0  235/0   دهستان حومه دهگالن 

103/0  203/0  202/0   دهستان قوري چاي 

190/0  174/0  119/0   دهستان ئيالق جنوبي 

167/0  207/0  200/0   دهستان سيس 

  هاي تحقيقمنبع: يافته 

) گرديد و بر اساس آن شاخص iR) و شاخص نارضايتي(iSدر اين مرحله اقدام به ترسيم ماتريس شاخص مطلوبيت(

  ان ها بر اساس سه شاخص مذكور تعيين گرديد.و اولويت هركدام از دهست) محاسبه و نهايتا رتبه Qويكور(

  ) و رتبه نهاييQ، شاخص ويكور()iRنارضايتي() و شاخص iSماتريس شاخص مطلوبيت(. 41جدول

Rank Q Ri Si 

 

5 000/1  282/0  688/0   دهستان ئيالق شمالي 

4 487/0  235/0  582/0   دهستان حومه دهگالن 

2 133/0  203/0  508/0   دهستان قوري چاي 

1 000/0  190/0  482/0   دهستان ئيالق جنوبي 

3 313/0  207/0  573/0   دهستان سيس 

  يافته هاي تحقيقمنبع: 

تر كيفيت مسكن روستايي و هر چقدر اين  باشد بيانگر وضعيت مطلوب ) به عدد صفر نزديكQهر چقدر ضريب(

 شماره افته هاي موجود در جدولي .ميزان به عدد يك نزديك شود، كيفيت و استحكام ضعيف بنا را نشان خواهد داد

) نسبت به ساير دهستان هاي شهرستان دهگالن از 000/0يب() بيانگر آن است كه دهستان ئيالق جنوبي با ضر14(

) داراي وضعيت مطلوب است، همچنين 123/0وضعيت مطلوبتري برخوردار بوده و بعد از آن دهستان قوري چاي(
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از ميان دهستان هاي شهرستان دهگالن داراي پايين ترين سطح مقاومت بنا ) 000/1ي با ضريب (لدهستان ئيالق شما

  مي باشد.

  نتيجه گيري

تاثير گذار است و مسكن  انسانمسكن يكي از مهم ترين نياز هاي بشري است كه به طور مستقيم بر سالمتي و رفاه 

ر اقتصاد و معيشت ساكنين تاثيرگذار هاي ايران، از گذشته تاكنون بعنوان يكي از عناصر كليدي روستا روستايي به

روستايي بر اساس شاخص ها و در ابعاد مختلف سنجيده مي شوند و توسعه بوده است. كيفيت و كميت مسكن 

مسكن روستايي، يكي از جنبه هاي توسعه روستايي بوده و وضعيت مطلوب آن بيانگر سطح توسعه يافتگي جوامع 

ايي كاركردهاي مختلف زيستي و سكونتي يكي از ضروريات جامعه سنتي روست است. نياز به مسكني امن و متناسب با

تغيير در شيوه معماري، ضعف در برنامه ها و سير نزولي  هميت كمتري براي آن قائل مي شوند.ايران است كه امروزه ا

سي ويژگي كاهش جمعيت روستايي، تهديدي جدي براي مسكن و اقتصاد روستايي است. در تحقيق حاضر، ضمن برر

زيابي كمي و كيفي مسكن روستايي شهرستان هاي مسكن مناسب و شناسايي شاخص هاي مسكن روستايي، به ار

دهگالن پرداخته شد، داده ها و اطالعات الزم از طريق مشاهده حضوري، مصاحبه و مطالعات اسنادي گردآوري 

. يافته دهستان مورد بحث قرار گرفت 5ك گرديد و براساس آن، وضعيت مسكن روستايي شهرستان دهگالن به تفكي

كه مسكن روستايي شهرستان دهگالن به لحاظ كمي و كيفي از شرايط مطلوبي برخوردار هاي تحقيق بيانگر اين است 

درصد مسكن روستايي شهرستان داراي  70نبوده و با وجود اجراي طرح ها، برنامه ها و سياست هاي دولتي، بيشتر از

محدود، استفاده از مصالح  تراكم باالي خانوار در واحد مسكوني، مساحت و غير ايمن مي باشند. سبتا فرسودهبافت ن

، از ي) واحد866غير ايمن و بي دوام، عدم بهره گيري از وام ها و تسهيالت مسكن، كمبود مسكن روستايي حدود (

درصدي مساكن روستايي  )93جنبه هاي منفي مسكن روستايي شهرستان و مالكيت شخصي و تصرف ملكي حدود(

واحد مسكوني روستايي شهرستان، از لحاظ  6566ت. حدود از ويژگي هاي مثبت مسكن روستايي شهرستان اس

درصد مساكن در برابر انواع بالياي طبيعي  4/16استحكام بنا و مقاومت سازه اي، به صورت نيمه مقاوم مي باشند و 

رسي شاخص هاي كمي و كيفي مسكن روستايي و مقايسه در معرض آسيب هستند. در پژوهش حاضر ضمن بر

اخص ) وزن نهايي شAHPبا استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي(ن موجود در شهرستان دهگالن، تطبيقي پنج دهستا

ويكور، به اولويت بندي و طبقه بندي دهستان ها بر اساس سه شاخص(درصد مسكن  ها تعيين و با بكارگيري تكنيك

هاي ئيالق جنوبي، قوري چاي، سيس، مقاوم و غير مقاوم) پرداخته شد كه بر اساس آن، به ترتيب دهستان  مقاوم، نيمه

حومه دهگالن و ئيالق شمالي در رتبه هاي اول تا پنجم قرار گرفتند، بنابراين از لحاظ استحكام بنا و كيفيت مسكن 

تند و پايين ترين سطح استحكام مساكن روستايي روستايي، روستاهاي دهستان ئيالق جنوبي در رتبه اول قرار گرف

ق شمالي بود. با توجه به مطالب مذكور، مي توان گفت كه مسكن روستايي شهرستان به لحاظ مربوط به دهستان ئيال

كمي و كيفي در وضعيت مطلوبي قرار نداشته و با ويژگي هاي مسكن بومي سنتي و معيشت محور روستايي فاصله 

طح شهرستان به خوبي بردي در سنابراين لزوم اتخاذ سياست ها و برنامه هاي منطبق بر واقعيت و كارپيدا كرده است، ب

  احساس مي شود.

  



  2، شماره1، دوره1397جغرافيا و روابط انساني، پاييز                  

 

906 

 

  منابع:

، ارتقاي كيفي مسكان شهري براي 1391احد نژاد، محسن، پاتو، ولي، نادري، افشين، يزداني، محمدحامد،  . 1

  ر، اسفندماه، مشهد.رسيدن به توسعه پايدار، اولين كنفرانس ملي بناي ماندگا

)، واكاوي ميزان نگرش مردم از معيارهاي مسكن مناسب 1395ياشار(اكبرپور، محمد، جعفري، فيروز، كريمي،  . 2

-23پژوهشي جغرافيا و برنامه ريزي، صص  -روستايي، مطالعه موردي: بخش مركزي شهرستان هشترود، نشريه علمي

42. 

) روش تحقيق در علوم رفتاري، تهران: انتشارات 1384بازرگان، عباس، سرمد، زهره، حجازي، الهه ( . 3

 آگاه.

)، بررسي تطبيقي مساكن قديم و جديد بر 1395داني، ميثم، ميرلطفي، محمودرضا، كمان باز، معصومه(بن . 4

كيفيت زندگي روستاييان، مطالعه موردي: ناحيه سيستان، فصلنامه مطالعات برنامه ريزي سكونتگاه هاي انساني، صص 

93-112.  

ي ساخت و ساز مسكن روستايي، مطالعه )، ارزيابي جايگاه الگوي بومي در برنامه ها1391يتي، حامد(ب . 5

  .128-116موردي: استان آذربايجان شرقي، دوفصلنامه مديريت شهري، صص 

، ارزيابي شاخص هاي مسكن شهرستان نظرآباد 1392پور احمد، احمد، گروسي، عليرضا، نوري، ابوالفضل،  . 6

  .33-21فضايي، صص  -ر سالم، فصلنامه برنامه ريزي كالبديبا رويكرد شه

، بررسي و رتبه بندي مناطق شهري بر 1396ر محمدي، محمدرضا، معبودي، محمد تقي، حكيمي، هادي، پو . 7

  .342 -319اساس شاخص هاي مسكن، نمونه موردي: ايران، فصلنامه مجلس و راهبرد، صص 

يا، با )، كاربرد مدل ها و فنون تصميم گيري در جغراف1394، ابوذر(حاجي نژاد، علي، فتاحي، احداهللا، پايدار . 8

  تاكيد بر برنامه ريزي شهري، روستايي و گردشگري، انتشارات سازمان جهاد دانشگاهي، چاپ اول.

)، تحليل محروميت بخش مسكن روستايي در شهرستان 1395دربان آستانه، عليرضا، سادات بشيري، بهناز( . 9

 .136-119اقتصاد فضا و توسعه روستايي، شماره دروم، صص هاي كشور، فصلنامه 

 ) روش هاي تحقيق پيشرفته، تهران: واحد علوم و تحقيقات.1383ور، علي (دال .10

 ، انتشارات قومس.1390رضواني، محمد رضا، برنامه ريزي توسعه روستايي در ايران،  .11

ليل فضايي شاخص هاي توسعه ، تح1392رضواني، محمدرضا، اسفرم، يعقوب، حسيني كهنوج، سيدرضا،  .12

ابري درون منطقه اي، مطالعه موردي: استان آذربايجان غربي، فصلنامه برنامه ريزي مسكن روستايي با تاكيد بر نا بر

  .49-34فضايي، صص  -كالبدي

، تحليل الگوهاي تامين مسكن در نواحي 1396رياحي، وحيد، پريزادي، طاهر و سنگين استادي, علي.  .13

، صص 20، پياپي 2توسعه روستايي، سال ششم، شمارهد: شهرستان تايباد باخرز، فصلنامه اقتصاد فضا و روستايي، مور

137- 154. 



 قديري معصوم و همكاران                 

 

907 

 

، بررسي نقش تسهيالتي بانكي مسكن در توسعه 1395رياحي، وحيد، پريزادي، طاهر و قاسمي، ستار.  .14

نامه ريزي روستايي، شماره سوم، روستايي، مطالعه موردي: نواحي روستايي شهرستان اشنويه، مجله پژوهش و بر

 .90-75صص 

)، وجوه موثر بر طراحي مسكن روستايي، مسكن و محيط روستا، 1393اكبر، حاتمي خانقاهي، توحيد(زرگر،  .15

  .62-45، صص 148شماره 

، ارزيابي وضعيت شاخص هاي مسكن 1396زياري، كرامت اهللا، آروين، محمود، فرهادي خواه، حسين،  .16

  .62-50ري اهواز، صص نه موردي: شهر اهواز، فصلنامه مطالعات مديريت شهگزيني در شهر، نمو

، ارزيابي شاخص هاي كمي و كيفي مسكن با رويكرد 1395زياري، كرامت اهللا، قاسمي قاسم وند، عزت اهللا،  .17

  .221-197، صص 2توسعه پايدار، مطالعه موردي: شهر سامان، پژوهش هاي جغرافيا و برنامه ريزي شهري، شماره 

-3، صص 133تايي، مسكن و محيط روستا، شماره )، پديدارشناسي مسكن روس1390سرتيپي پور، محسن( .18

14. 

)، رويكرد محلي گرايي در معماري روستاهاي ايران، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه 1391سرتيپي پور، محسن( .19

  .129-146، صص 2روستايي، سال يكم، شماره

سازي مساكن در ، ارزيابي ابعاد اثر گذاري طرح هاي نوسازي و به1396صادق لو، طاهره، عزيزي، ثريا.  .20

، 21كيفيت محيط روستا، منطقه مورد مطالعه: دهستان حومه شهرستان شيروان، نشريه جغرافيا و برنامه ريزي، سال 

 .240 -223، صص61شماره 

دوره پس از انقالب  )، ارزيابي سياست هاي بخش مسكن كشور با تاكيد بر1385عبدي قهرودي، علي محمد( .21

ارشد رشته شهرسازي، دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي، دكتر فرخ  اسالمي، پايان نامه كارشناسي

  مشيري.

، تهران، انتشارات علم و دانش ثامن الحجج، 2و  1)، معماري روستايي 1390فاتح، محمد، بابك، داريوش( .22

 چاپ سوم.

  سازي و بهسازي شهري، انتشارات سمت، چاپ دوم.)، نو1386فالمكي، محمدمنصور( .23

، ارزيابي و آسيب شناسي سياست تامين مسكن روستايي كشور 1395عي كالشمي، زهرا، كبيري، فاتح. قاط .24

 .155در برنامه هاي توسعه پس از انقالب اسالمي ايران، فصلنامه مسكن و محيط روستا، شماره 

يي ، تحليل نقش دولت از ساخت مسكن روستا1390محمد.  قديري معصوم، مجتبي، اكبرپورسراسكانرود، .25

در برنامه هاي توسعه(مطالعه موردي: برنامه چهارم توسعه كشور)، فصلنامه فضاي جغرافيايي، سال يازدهم، شماره 

 .101 -74، صص 34

، آسيب شناسي الگوي جديد مساكن 1393قديري معصوم، مجتبي، حجي پور، محمد و روستا، محمد امين.  .26

در شهرستان نهبندان)، مجله برنامه ريزي فضايي، سال چهارم،  وستايي از منظر توسعه پايدار (مورد: دهستان شوسفر

 . 14، پياپي 3شماره 

  )، شهر، حاشيه و امنيت اجتماعي، تهران، انتشارات سازمان جغرافيايي.1390كارگر، بهمن، سرور، رحيم( .27



  2، شماره1، دوره1397جغرافيا و روابط انساني، پاييز                  

 

908 

 

مسكن بر )، تحليل اثرات اعتبارات مقاوم سازي 1396ليال ( محمدي يگانه، بهروز، چراغي، مهدي، اسالمي، .28

پژوهشي -احساس امنيت خانوار هاي روستايي، مطالعه موردي: دهستان معجزات، شهرستان زنجان، نشريه علمي

 .98-81برنامه ريز توسعه كالبدي، صص 

بارات مقاوم سازي مسكن )، تحليلي بر اثرات اعت1396محمدي يگانه، بهروز، چراغي، مهدي، اسالمي، ليال ( .29

آن، مطالعه موردي: دهستان معجزات، شهرستان زنجان، فصلنامه مسكن و محيط روستا،  روستايي بر كاركرد توليدي

  .62-51، صص 158شماره 

 )، سرشماري عمومي نفوس و مسكن، استان كردستان.1395مركز آمار ايران( .30

سكن در مناطق روستايي شهرستان اهواز، ، بررسي وضعيت شاخص هاي اجتماعي م1388ملكي، سعيد،  .31

  .49-33ط روستا، صص مسكن و محي

، بررسي وضعيت شاخص هاي كمي و كيفي اجتماعي مسكن 1396ملكي، سعيد، اميري فهلياني، محمدرضا،  .32

در مناطق روستايي، مورد مطالعه شهرستان ممسني: استان فارس، فصلنامه جغرافيا و برنامه ريزي شهري چشم انداز 

  .24-1گرس، صص زا

، تحليل فضايي و سنجش 1395سيدرضا، ويسي، الهام، رحماني لير، پيروز، ملكي، سعيد، حسيني كهنوج،  .33

  .41-21كمي شاخص هاي مسكن روستايي ايران، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستايي، صص 

صوب شوراي عالي )، راهنماي شناسايي و مداخله در بافت هاي فرسوده، م1384مهندسين مشاور شاران( .34

  وزارت مسكن و شهرسازي. شهرسازي و معماري، تهران،

35. Alice Pittini, Laurent Ghekiere, Julien Dijol, Igor Kiss. 2015. Housing Europe, the 

European Federation for Public, Cooperative and Social Housing Brussels. 

36. CEDA., 2017. CEDA – the Committee for Economic Development of Australia. 

37. Edward Glaeser and Joseph Gyourko., 2018, The Economic Implications of 

Housing Supply, Journal of Economic Perspectives—Volume 32, Number 1—Winter 

2018������ 3�30. 
38. Ejindu Ume., 2018, The impact of monetary policy on housing market activity: An 

assessment using sign restrictions, Economic Modelling 68 (2018) 23–31. 

39. Galloway, L. and I. Kapasi (2014). "Rural home-based businesses and their 

contribution to rural lives, Australasian Journal of Disaster and Trauma Studies. 

40. Lee, J., Song, J., 2015. Housing and business cycles in Korea: a multi-sector 

Bayesian DSGE approach. Econ. Model. 45, 99–108. 


