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 چکیده
 از و داشته خاصی جایگاه ریزانبرنامه نظر در همواره گذراندیم آن در را خود وقت بیشترین انسان كه فضاییعنوان به : مسکنهدف

گرایی با محوریت پوزیتیویسم منطقی، كمی در دوره رشدگرایی به جهت غلبه تفکر كمی .است شده پرداخته آن به مختلفی یهادگاهید

ی كیفی مسکن افزایش یافت. هاجنبهی توسعه پایدار، توجه به سوبهاما با تغییر در رویکرد نظری  گرفتیمقرار  دیتأكگرایی در مسکن مورد 

ی هایژگیوبا توجه به شرایط محیطی، پیوند با معیشت روستایی و ... دارای  زوساساختمساكن روستایی به جهت تبعیت از الگوهای مرسوم 

. در این راستا هدف مطالعه حاضر، باشدیماما به لحاظ كیفیت نیازمند تقویت برای ارتقای سطح زندگی روستاییان ؛ باشدیمی فردمنحصربه

 .باشدیمستان مشهد ی آن در دهستان كنویست شهرهاتفاوتتحلیل كیفیت مسکن روستایی و 

خانوار از  962روستاهای نمونه و تعداد  عنوانبهروستا از منطقه  24تحلیلی،  -ی و توصیفیاكتابخانهی شناسروش: برای این منظور با روش

ی تحقیق هاشاخصاز طریق  شدهنیتدوی هاپرسشنامهروستایی، برای مطالعه انتخاب گردید تا  خانوار 4433ی از مجموع ریگنمونهطریق 

 .است شده استفاده ویکور چندمعیاره گیریتصمیم ی آماری و مدلهاروش از پژوهش، هدف به دستیابی تکمیل گردد. برای

 مورد گانه24 اما روستاهای هستی سطح كیفی مسکن در بین روستاهای منطقه پایین طوركلبه نکهیباوجودا كه دهدیم: نتایج نشان هايافته

 مثبت لآهدیا از فاصله نیتركوتاه دارای آبادفرخدارند و روستاهای خیرآباد، كنارگوشه و  تفاوت هم سطح كیفیت مسکن نیز با ظبه لحا مطالعه

 .است منفی لآهدیا از فاصله دورترین و

ی هاتیمحدود هازجملكیفیت مساكن  ژهیوبهی آماری رسمی در ارتباط با مسکن روستایی اهداده در: ضعف ها/ راهبردهامحدوديت

 .باشدیمپژوهش 

مسکن،  های امنیتنهیزم دری كیفی مسکن روستایی هاجنبهتوجه به  توانیم آمدهدستبهی هاافته: با توجه به یراهکارهای عملي

 .دباشیم دیتأكهمجواری، فرم مورد  رفاه، میزان و ساختمانی، آسایش و زیرساختی سالمت، تسهیالت و مسکن، بهداشت استحکام

ی مسکن روستایی دارای اهمیت زیربرنامهو  ی كیفی گرا در مطالعاتهاشاخصبر رویکرد  دیتأك: این مطالعه از جهت اصالت و ارزش

ی باالیی برخوردار ریپذبیآسی بسیاری با مسکن در نواحی شهری داشته و از سطح هاتفاوت. زیرا مساكن روستایی به لحاظ كیفی باشدیم

 هستند.

 : مسکن، ارزیابی كیفیت، مناطق روستایی، دهستان كنویستهاژهکلیدوا

                                                           
 :نویسندة مسؤول .Email:   ssojasi@um.ac.ir 
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 . مقدمه1
 . طرح مسئله1. 1

به جهت شههرگرایی، بها مسه له خهالی  توسعهدرحالكشورهای 

شدن روستاها مواجه هستند. یکی از دالیل عمهده انگیهزه روسهتاییان 

برای مهاجرت از روستاها، عهالوه بهر مسهاال اقتصهادی، پهایین بهودن 

 . لهذا بههباشهدیمهشهری  یهاطیمحامکانات و رفاه زندگی نسبت به 

 گهرایش روسهتایی، منهاطق در جمعیت نگهداشت برای تالش جهت

 بسهیار اخیهر یهادههه در روسهتایی مسهکن كردن فراهم به هادولت

به همین دلیل بهبهود و افهزایش كیفیهت خانهه و  .باشدیم توجهقابل

اد ارتقای كیفیت زنهدگی روسهتایی و ابع نیترمهممسکن روستایی از 

، 1931شهکوری و عسهگری، باشهد  یماهداف توسعه روستایی نوین 

اما باید توجه داشت كه مسکن روستایی به جهت ارتبهاط ؛ (122 ص.

 یههایژگهیواقتصادی و محهیط طبیعهی دارای  یهاتیفعالبیشتر با 

همهین . به سازدیمكه آن را از مسکن شهری متمایز  باشدیمخاصی 

 در مههم یکهی از عناصهر عنوانبهه جهت مسکن در مناطق روسهتایی

 و چگهونگی تعامهل از نمهادی عنوانبهه كهه ،باشهدیم روستاها فضای

 سهالیان طهی خهویش؛ در پیرامهون طبیعهی محهیط با انسان ارتباط

 و گرفتهشهکل منطقهه ههر در مکانی -زمانی شرایط برحسب متمادی

و  درآمهد سهطحاقتصهادی   ابعاد در هاتیفعال نوع دهندةنشان ینوعبه

چگهونگی  و روستاایان فرهنگی -اجتماعی نگرش ساكنان( و معیشت

 ،نیتهرییابتهدا دیگهر بیهانی . بهباشدیم تکنولوژی از استفاده و تحول

 یهاانسهانصهورت مسهاكن  نیتردهیهچیپ حهالنیدرع و نیترلیاص

 تراحتگاهی،نقهش اسه تنهانهه است زیهرا روستایی مسکن یکجانشین،

روسهتاها  را در یو كارگهاه انبهاری معیشهتی، تولیدی، هاینقش بلکه

امها علیهرغم ابعهاد ؛ (23، ص. 1932ابهری،  حسهینیدارنهد  برعهده 

 خصهوصبهگوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و كالبدی مسهکن، 

از بعهد كمهی و اقتصهادی  غالباً، این امر هایزیربرنامهو  هااستیسدر 

اسهت قرار گرفته و كمتر به ابعاد كیفی آن پرداختهه شهده  جهموردتو

(. بنههابراین، اغلههب روسههتاایان ایههران در 41 ، ص.1932بنیادداشههت،  

كهه  كننهدیمهغیر مکفی و با سطح استاندارد پایین زندگی  یهامنزل

نامناسب بودن وضعیت بهداشت و مسهکن روسهتاایان بسهیار جهدی 

كمهی  یهاجنبههبهه  عمهدتاًالب نیهز بعهد از انقه یهابرنامهاست. در 

بهوده  مهدنظرتوسعه مسکن روستایی تمركز شده و كیفیت آن كمتهر 

 شهتاب بها را مدرنیزاسهیون فراینهد كهه یآنجهاانیز از  ایران است. در

 یههاچالش از یکی مسکن در كیفیت تأمین چگونگی ،كندیم تجربه

 ورهایكشه تجربة. است مسکن یهااستیس و هابرنامه فراروی جدی

 و مسهکن كمّهی تهأمین امر به صرف پرداختن كه دهدیم نشان دیگر

 بخشهی افکنهدن مخاطره به مفهوم به كیفی، یهاجنبه گرفتن نادیده

ایهن . شهودیم ایجاد كمّی مالحظات با تنها كه است مسکن ذخیرة از

كلیهدی  یهاشهاخصیکهی از  عنوانبههاسهت كهه مسهکن  یدر حال

، 1933( فتهاحی، 1931و همکهاران،  رضهوانیاسهت  كیفیت زندگی 

 بهه پهرداختن بها همهراه مسکن كیفی ابعاد به توجه (. بنابراین96 ص.

 ضهروری اجهزا  از یکی به باید مسکن، نیازهای كمّی تأمین یهاجنبه

در این راستا برای ارتقا  كیفی مسهکن و  .شود بدل مسکن یهابرنامه

ز كیفیهت مسهکن از گوناگون در مناطق روستایی، اطهالع ا ساتیتأس

كه بتوان بها توجهه بهه تهوان، امکانهات،  برخوردار است یاژهیواهمیت 

شرایط و موقعیت، نوع اصالح مسهکن را انتخهاب نمهود. بها توجهه بهه 

( و شهواهد 2 ، ص.1932 عسهگری و امیهری،  مطالعات انجهام شهده

كیفیههت مسههکن و  ازنظههرعینههی، اغلههب روسههتاهای كشههور نیههز 

 یترنییپهانظر برای مسهکن روسهتایی در سهطح استانداردهای مورد 

قرار دارند كه نمود عینی آن در دهستان كنویست شهرسهتان مشههد 

. لهذا ضهرورت شهناخت كمبودههای كیفهی مسهکن شودیممشاهده 

 توانهدیمهریزان روستایی و تالش در جهت آن توسط مدیران و برنامه

اسها  پهژوهش  باشد. بر این مؤثردر ارتقا  كیفیت زندگی روستاییان 

روسهتایی در  وضعیت كیفیت مسهکن ارزیابی و تحلیل حاضر با هدف

كلیهدی  سهؤالگرفتهه تها بهه  روستاهای دهستان كنویسهت صهورت

تحقیق پاسهخ دههد: وضهعیت كیفیهت مسهکن در روسهتاهای مهورد 

 ؟باشدیممطالعه در دهستان كنویست چگونه 

 تحقیقنظری پیشینه  .2. 1
دی در دههه اخیهر از توجهه بسهیاری كالبه یزیربرنامههمطالعات 

برخوردار شده است. بطوریکه با مطهرح شهدن توسهعه پایهدار و قهرار 

یکی از ابعاد مههم ایهن توسهعه در كنهار  عنوانبهگرفتن، بعد كالبدی 

روسهتایی  یزیربرنامههابعاد محیطی، سبب توجه بهه آن در مطالعهات 

 یریپذبیآسههشههده اسههت. از سههوی دیگههر، بههاال بههودن سههطح 

روسهتایی و پهایین بهودن كیفیهت مسهاكن روسهتایی،  یهاسکونتگاه

بسترهای جدیدی برای مطالعهه كالبهد روسهتایی در ایهران را فهراهم 

كهرد بهه مهوارد زیهر اشهاره  تهوانیمهمطالعات  ازجملهساخته است. 

 (:1جدول 
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 مسکن در مناطق روستايي تیفیباکپیشینه تحقیقات مرتبط  -1جدول 

 هاافتهي عنوان تحقیق روش تحقیق هنويسند سال تحقیق

1932 
 اهللرحمت

 بهرامی

 -توصیفی

 تحلیلی

تحلیلی بر وضعیت مسکن 

 روستایی در استان كرمانشاه

پیشگیری از بالیای طبیعی و بهبود وضع مسکن روستایی  منظوربه

ضرورت اجرای طرح جامع مسکن روستایی كه تدوین گردیده، باید 

 قرار گیرد. موردتوجه

1931 
یدقار و 

 پورروحانی

 -توصیفی

 تحلیلی

ارزیابی كیفیت فضاها و  یارهایمع

 روستایی یهاسکونتگاه

 شدهیبندطبقهنتیجه حاصله از این تحقیق فهرستی سلسله مراتبی و 

از معیارهای كیفیت در یک سکونتگاه انسانی مطلوب است كه بر 

در  ارهایمع كارشناسانه انجام گرفته، بسیاری از این یهالیتحلاسا  

روستایی نیز صادق و واجد اهمیت بوده و  یهاسکونتگاهمورد فضاها و 

برخی با شخصیت و محیط روستایی متناسب نبوده و مورد نقد 

 .اندشدهواقع

 توصیفی تختی و دهقانی 1931

بررسی وضعیت كیفی مسکن 

روستایی بر اسا  نوع مصالح 

مصرفی در استان سیستان و 

 بلوچستان

 یهاپهنهدر  هاآنگی روستاها در عرصه استان و استقرار پراكند

و فقدان  طرفکیازلغزشی  یهادامنه، مسیر سیل و یا زیخزلزله

كیفیت مطلوب بناها از طرف دیگر، زمینه بروز خسارت به هنگام وقوع 

تشدید  یامالحظهحوادث طبیعی به این روستاها را به میزان قابل 

وه بر انتخاب و رعایت اصول فنی به نوع عال ستیبایمنموده است. 

مسکونی توجه شود و  یواحدهامصالح مورد استفاده در احداث 

مد نظر قرار  هاساختمانمناسب ساخت با رعایت مصونیت  یتکنولوژ

 گیرد.

 بهرامی 1933
 -توصیفی

 تحلیلی

تحلیلی بر وضعیت مسکن 

روستایی استان كرمانشاه و 

 یسازمقاومبرای  ییهاافتیره

پیشگیری از بالیای طبیعی و بهبود وضع مسکن روستایی  منظوربه

خصوصیات  ازنظرلزوم استفاده از استانداردها در طراحی مسکن 

و جمعیت  یهاتراكمتکتونیکی، معماری، مصالح ساختمانی، 

و ... باید  هاراهمحیط فیزیکی، نقش و عملکرد ناحیه، شبکه  یگستردگ

 قرار گیرد. موردتوجه

   سرتیپی پور 1933
 ییروستابررسی تحلیلی مسکن 

 در ایران

حاد و پنهان در برخی  یهایكاستنتایج ارزیابی ضمن نشان دادن 

مسکن و  یهاطرحدر  یامنطقه یگذاراستیسضرورت  هااستان

همچنین نتایج ارزیابی نشا ن دهندة  كندیمعمران روستایی را اثبات 

معماری روستاها در  زساتیهوكالبدی و  یهایژگیوبرخی 

 احکام ارزشی در جهت حفظ صورتبه تواندیم كه .هاستاستان

طراحی و ساخت در  یهادستورالعملهویت معماری ملی و بومی در 

 نظر آید.

1933 

صیدایی، و 

كیانی سلمی، و 

 سلطانی 

روش تحقیقاتی 

 یاسهیمقاو 

 فضایی

تحلیل فضایی وضعیت مسکن 

یه و روستایی در استان كهگیلو

 بویراحمد

از آمار سرشماری عمومی نفو  و مسکن  یریگبهرهبررسی حاضر با 

سیستم  افزارنرماستان كهگیلویه و بویراحمد با استفاده از  1934سال 

 صورتبه هابخش یبندسطحاطالعات جغرافیایی نتیجة حاصل از 

نقشة فضایی وضعیت توسعة مسکن روستایی استان نمایش داده شده 

استان كهگیلویه و بویراحمد در وضعیت  یهااز بخشاه هر یک و جایگ

 توسعة مسکن روستایی استان مشخص گردیده است.

 1آلنسور و ماتون 2214
 -توصیفی

 تحلیلی

شرایط سکونت در فلسطین: 

 منطقه پناهندگان در اردن

این مقاله به بررسی كیفیت مسکن در یک اردوگاه پناهندگان 

كه وضعیت  دهدیمه نتایج میدانی نشان فلسطینی پرداخته است ك

 مسکن در این اردوگاه بسیار نامطلوب و ضعیف است.
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 تحقیق يشناسروش. 2
 قلمرو جغرافیای تحقیق. 1. 2

منطقه مورد مطالعه در این پژوهش، دهستان كنویست در 

بخش مركزی شهرستان مشهد و شرق شهر مشهد واقع شده است. 

ر در دهستان كنویست بخش مركزی خانوا 42از روستاهای بیش 

. كل جمعیت منطقه مورد باشدیمروستا  24شامل شهرستان مشهد 

خانوار  6141نفر در قالب  22244با  برابر 1932سال مطالعه در 

 (.1باشد  شکل یم

 

 
  منطقه مورد مطالعه و پراکنش جغرافیايي روستاهای نمونه -1شکل 

 1939های پژوهش، مأخذ: یافته

 خشکمهینیت جغرافیایی دهستان دارای اقلیمی خشک و وضع

. مساكن در روستاهایی كه از شهر فاصله دارند عمدتاً باشدیم

اما در روستاهایی كه نزدیک ؛ باشدیمخشتی، گلی و از مصالح بومی 

بوده و دارای بافتی  یربومیغمساكن عمدتًا از مصالح  اندواقعشهر 

ای معیشتی در این دهستان بسیار . فضای زیستی به فضاندفرسوده

 گونهنیانزدیک بوده كه باعث كاهش سطح بهداشت مسکن در 

مساكن  راستانداردیغ. وضعیت نامطلوب و نامناسب و شودیممساكن 

منطقه مورد مطالعه  عنوانبهروستایی سبب انتخاب این دهستان 

 شد.

 روش تحقیق. 2. 2
 هر سبمنا روش كه تحقیق، یشناسروش -تحقیق روش

 از كند،یم انتخاب آن و طرح تحقیق موضوع اسا  بر را پژوهش

تحقیق  روش است. انتخاب پژوهش فرآیند یهابخش ینترمهم

 آن اجرایی امکانات و پژوهش موضوع ماهیت و اهداف به بستگی

روش تحقیق در پژوهش حاضر بر اسا  هدف كاربردی و از  دارد.

مورد استفاده در  یهاداده. شدبایمتحلیلی  -ماهیت و روش توصیفی

میدانی مقاالت و ...( و در سطح ، هاكتاب  یاكتابخانهدو سطح 

گردیده است. از روستاهای كل  یآورجمعپرسشنامه و مشاهده(  

مورد  24 هاآنخانوار كه تعداد  42دهستان، نقاط روستایی باالی 

نمونه از روستاهای نمونه انتخاب گردید. سپس حجم  عنوانبهبود، 

تصادفی ساده با فرمول كوكران محاسبه شده  یریگنمونهطریق 

درصد  2024خانوار این روستاها با خطای  4433است كه از مجموع 

خانوار به دست آمده كه نسبت به سهم و حجم  962حجم نمونه 

ج لیوتحلهیتجزمحاسبه شد. برای  هانمونهخانوارهای هر روستا تعداد 
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و همچنین مدل  SPSS افزارنرمآماری در قالب  یهاروشاز  هاداده

 (4244، ص. 2223، 2، ویجی و آتاوال چاترجی چندمعیاره ویکور

( 1342 ، ص.2223، 4( راو441، ص. 2224، 9 اوپری كویچ و تزنگ

، فریدموسوی و ی( صنایع294 ، ص.2223، 4 چن و وانگ

ن در ( برای تحلیل شکاف كیفیت مسک24 ، ص.2212، 6خواهیزدان

 بین روستاها استفاده شده است.

 . مباني نظری تحقیق3
. بطوریکهه در باشدیممفهومی متنوعی  یهاجنبهدارای  1مسکن

 كهه نیهاز است فیزیکی و مکانی پناهگاه عنوانبهمفهوم خاص، مسکن 

 اولیهه نیازههای سهرپناه این در. دیآیم حساببه خانوار اساسی و اولیه

 شهرایط برابهر در امنیت و حفاظهت استراحت، خوراك، مانند خانواده،

 بهادوام، كهاالی یهک عنوانبهه بنابراین، مسهکن. شودیم تأمین جوی

 ، سههمیاهیسهرماارزش  و یچندبعهد نهاهمگن، ضروری، ،رمنقولیغ

 و مسهکن مالکیهت .دارد خانوارهها بودجهه و اشهتغال ایجاد در زیادی

 افهزایش تصادی،اق رشد به كمک خانوادگی، رفاه و آسایش كیفیت آن

 و هابیآسهه كههاهش اجتمههاعی، و منزلههت تشههخص خانوارههها، ثههروت

 بهه را همسهایگی ثبهات و مهدنی مشهاركت اجتمهاعی، یهایناهنجار

، پور سههماكوشزاده لسههبوای و معصههوم، رمضههانقنبههریدارد   همههراه

 شهکل نیتركوچهک و خردتهرین مسهکن، درواقع(. 126 ، ص.1932

فضهایی  تبلهور و بهوده محهیط و نسهانا متقابهل رابطه كالبدی تجسم

 وی اساسههی یهههانقش ایفههای در انسههانی سههکونت حیههاتی كههاركرد

امها مسهکن در ؛ (192، ص. 1934نژاد و همکهاران،  حاتمیباشد  یم

 هاسهاختمان از بیهرون و درون فیزیکی فضای رندهیدربرگمفهوم عام، 

 الزوروبهه سهپس و كننهدمهی رشد و زندگی آن در خانواده كه است

 بهر عهالوه مسهکن پهس. (164، ص. 1934 الهدینی، سهیفروند  یم

گیرد كه كیفیهت آن از  یدربرم نیز را سکونت محیط كل خانه، فضای

 درواقهع. باشهدیمه كنندگاناسهتفادهمختلف مهورد توجهه  یهاجنبه

 قابهل زیهر مختلهف یهادگاهیهد مسهکونی از محهیط عنوانبه مسکن

 است: بررسی

 از یکهی كهه اجتماعی است موجودی انسان :اجتماعي ديدگاه -1

 خانواده كیان از حفاظت برای و است تشکیل خانواده او آسایش نیازهای

 خانه دارد، مناسب به مسکن نیاز خانوادگی، چهارچوب شدن مشخص و

 .باشدیم خانواده فرهنگی و اجتماعی پایگاه گرنشانخانواده  هر

و  مبهارزه وصهحنه زااسهتر  محیطی : جامعهرواني ديدگاه -2

 بها فهرد ارتبهاط و اسهت زنهدگی و مشهکالت مسهاال با فرد ییارویرو

 و مشههکالت هیجانهات و روانهی رفتارهههای از خهالی پیرامهون محهیط

 فهرد، ییكهارا سهطح آمدن پایین باعث فشارها این لذا نیست، عاطفی

 مناسهب مسکن یک كه شودیم متعددی و مشکالت فکری خستگی

 لحهاظ از را انسهان كههكنهد فراهم  فکری آرامش با محیطی تواندیم

 كند. آینده فعالیت آماده روانی

مفههوم  بها یگذارهیسهرما نهوعی : مسکناقتصادی ديدگاه -3

 محهل بهه مسکن نزدیکی و دوری شغلی، یهافرصت بوده و اقتصادی

 امهر بهر اقتصهادی تأثیرگهذار اساسهی عوامهل از وآمدرفت هزینه كار،

 (.112، ص. 1933رهمند، فقهی فهستند   مسکن

 یک از بیش مفهومی مسکن جدید، به همین دلیل در تعاریف

 از برخورداری شامل فیزیکى ساختار بر عالوه و فیزیکى است سرپناه

 و خانواده زیستن بهتر براى ضرورى تسهیالت و از خدمات انواعی

است كه  آن كنندهاستفاده براى مطم ن و طوالنى نسبتاً حق تصرف

 داشتن حق 1343سال  بشر در حقوق منشور تصویب انزم از

 كیفیت از برخورداری مهم حق عنصر عنوانبه مناسب مسکن

 خصوص كمیته این در حتی. است شناخته شده زندگی مطلوب

پیشنهاد  بشر اسکان برای را جهانی استراتژی یک نیز بشر اسکان

 رایب مسکن مناسب تأمین همان واقع در آن اصلی هدف كه نموده

(. همچنین، 99، ص. 1932ملکی، است   اجتماعی یهاگروه همه

 شد برگزار استانبول در ( كه1336بشر   اسکان اجال  دومین در

 به تنها سرپناه مناسب» است شده تعریف چنین مناسب مسکن

 مناسب سرپناه نیست؛ شخص هر سر باالی سقف یک وجود معنای

 امنیت و فیزیکی یدسترس مناسب، فضای مناسب، آسایش یعنی

 و تهویه روشنایی، ،هاسازه دوام و پایداری مالکیت، امنیت مناسب،

 قبیل از مناسبی اولیه یهارساختیز مناسب، گرمایی سیستم

 مناسب كیفیت زباله، دفع آموزش، و بهداشت ،یرسانآب

 و مناسب مکان بهداشتی مناسب، عوامل ،یطیمحستیز

 موارد این همه است كه اولیه تو تسهیال نظر كار از یدسترسقابل

، 1933بهرامی، « شود مردم تأمین استطاعت به توجه با باید

 اهداف یسازمسکن در ادبیات علمی دنیا، در یطوركلبه (. لذا64ص.

 (:114، ص.1933فقهی فرهمند، شود  یم دنبال زیر

 مهورد مسهکونی واحدهای كمیت به اهداف كمی: این اهداف -1

 و دارد تأكیهد شهوند سهاخته یزیربرنامههاز  یادوره رد بایهد كهه نیاز

 بهر را در اجتمهاعی یههاگروه چهه كه این و هدف این پوشش توزیع

 دارد. زیادی اهمیت ،ردیگیم

 بهادوام، یهاسهاختمان ایجهاد كیفیت در كیفی: بهبود اهداف -2

 تولیهد ههدایت و موجود سرانه نسبت ارتقا  اصلی، یهاشاخص بهبود

 در خاصهی جایگهاه بهتهر، كیفیهت بها كمتهر تهو م زیربنای به مسکن

 جدارند. مسکن كلی اهداف
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 . کیفیت مسکن روستايي1.3
 عادی فرد هر كه چرا است، یاگسترده مفهوم دارای كیفیت واژه

 یهادرجه بیانگر كه دهد ارااه آن از تعریفی تواندیم متخصص یا

 (.122، ص. 1914 ،ت، آلتا  و پوالاوزسویباشد  یم آن از مختلفی

از خصوصیات یا صفات  یامجموعهبطور عمومی، كیفیت یک شی  

 گرید ا یاشمشخص آن است كه باعث متمایز شدن یک شی  از 

كه در مورد برتری، مشابهت و یا فروتری  سازدیمقادر  ما راشده و 

چیزی در مقایسه با چیز دیگر قضاوت نماییم و از نظر زیباشناختی 

با یا زشت بودن خوب یابد بودن و از نظر عملکردی در در مورد زی

مورد بهتر یا بدتر بودن كارآمد یا ناكارآمد بودن آن قضاوت و حکم 

 عنوانبه(. مسکن نیز 42، ص. 1932 ،پورروحانییدقار و   میینما

 ییهایژگیودارای خصوصیات و  ساختانسان یهادهیپدیکی از 

 ریتأثآن  كنندگاناستفادهندی است كه در كاركردها و جلب رضایتم

شکل مطلوب مسکن، استحکام مسکن،  ماننددارد. خصوصیاتی 

 نیتأمامنیت، ایمنی، راحتی و میزان دسترسی ساكنان به تسهیالت، 

 هانیا( مورد نیاز مسکن و مانند هارساختیز  ساتیتأستجهیزات و 

این  . البته قابل ذكر است كهباشندیم رگذاریتأثدر كیفیت مسکن 

موارد با یکدیگر ارتباط متقابل داشته و جملگی در ارتقای كیفیت 

یکی از  عنوانبهنمونه، استحکام مسکن  عنوانبه. مؤثرندمسکن 

معیارهای اصلی كیفیت مسکن تابع كیفیت ساخت آن است و 

كیفیت ساخت بر اسا  تعاریف موجود تابع روش مناسب ساخت و 

به استفاده از مصالح  وسازساختیت است. كیف كاررفتهبهنوع مصالح 

وابسته است. نکته  وسازساختصحیح  یهاروشبادوام و استفاده از 

مهم در مفهوم كیفیت مسکن این است كه مسکن عالوه بر اینکه 

و مکانی است كه خدمات  ردیگیمقرار  مورداستفادهسرپناه  عنوانبه

بهتر زندگی اجتماعی و تسهیالت ضروری متعددی برای  ساتیتأسو 

، دارای ساختار فیزیکی نیز آوردیمكردن خانواده و افراد فراهم 

دسته نخست تا حد زیادی به این ساختار و  یهامؤلفه درواقعهست. 

بخشی از خدمات و تسهیالت  گریدعبارتبهكیفیت آن وابسته است. 

عمومی الزم مسکن برای بهتر زندگی كردن انسان، با مشخصات 

(. بر این 429ص.  ،2223 ،3دومانسکیدارد  ارتباط فیزیکی مسکن 

 ساختار یک ساختمانی، سرپناه یک از فراتر مناسب، اسا ، مسکن

 و فردی نیازهای تأمین با كه است، كیفیت با سکونتی و اجتماعی

 زندگی كیفیت كه كرده، ایجاد را بخشآرام سکونتی اجتماعی،

 سالم مسکن مثالعنوانبه .ابدییم ارتقا  اجتماعی و خانوادگی فردی،

 معیارهای اسا  كیفیت مسکن، بر یهاشاخصیکی از  عنوانبه

 فضاهای و كالبدی نظر از كه است، مسکنی جهانی، بهداشت سازمان

 و بوده دارا را الزم یهاحداقل یا و الزم استانداردهای فیزیکی،

 محیط بهداشت مساال. باشد ریپذامکان سهولت به آن به دسترسی

 فشار از ناشی مستقیماً ،توسعهدرحال كشورهای در خانه روند

 كمتری شانس تهدیدستان است، بیکاری و فقر از ناشی و جمعیت

 و ایمنی دارای فضای كافی، فضای سالم، مسکن به دسترسی برای

 مسکن (.1912 نیا، ارجمنددارند   اولیه خدمات دارای فضای

 حفاظت مریضی مسری، یهایماریب از را ساكنان باال تیفیباك

 كه است، مهم چنانآن سالمتی روی بر مسکن كیفیت تأثیر. كندیم

 تواندیم كه است، زندگی چرخه در مهم عامل یک آن از محرومیت

، مارشبگذارد   آینده در افراد سالمتی روی بر را منفی نتایج

 باید توجه داشت كه كیفیت .(2222، 3گوردون، هسلوپ و پانتازیس

 مناسب شرایط و سالمتی، ایمنی بر كه تأثیری لحاظ زا مسکن

 و مردم درآمد و مالی توان درجه مستقیم با ارتباط ،گذاردیم زیست

 (.41، ص. 1932ملکی، دارد   مردم بر رفاه مستقیمی تأثیر

بر این اسا ، مسکن با كیفیت به معنهی یهک مسهکن مناسهب 

حیطهی، بها میهزان است كه به لحاظ فرمی، زیبا و منطبق با شرایط م

، امنیهت وسهازساختماندگاری و طول عمر باال، رعایت استانداردهای 

بههاال و مصههرف انههرژی پههایین اسههت. لههذا مسههکن بهها كیفیههت بایههد از 

مختلف دارای استاندارهای الزم برای زندگی كهردن باشهد.  یهاجنبه

بها صهرفه بهودن، اقتصهادی  بطوریکه مسکن باكیفیت باید به لحهاظ 

ایجاد همبسهتگی اجتمهاعی، اجتماعی   ه محل اشتغال و ...(،نزدیکی ب

زیبهایی و انطبهاق محیطی   -سالمت و استقالل فردی و ...( و كالبدی

زیرا كیفیهت مسهکن، ؛ با شرایط محیطی( دارای كیفیت مناسب باشد

زندگی، مسهاال جسهمی و روانهی  یهاوهیشبر روی  یتوجهقابل ریتأث

امنیت و برخورد بها افهراد دیگهر از امکانات، سالمت، برخورداری  افراد،

(. كیفیههت مسههکن، از 6، ص. 1939ادواردز و تورنههت، دارد  اجتمههاع 

و تبیهین اسهت امها نکتهه مههم  لیهتأوعینی و ذهنی قابل  یهاجنبه

عینهی  یهاجنبههكیفیت مسکن جنبه ذهنی داشهته و  عمدتاًاینکه، 

. باشهدیمهیت زندگی نیز در راستای ایجاد رضایتمندی و افزایش كیف

 امهر بهه صهرف پهرداختن كه دهدیم نشان دیگر لذا تجربة كشورهای

 بهه مفههوم بهه كیفهی، یهاجنبه گرفتن نادیده و كمّی مسکن تأمین

 مالحظهات بها تنها كه است مسکن ذخیرة از بخشی مخاطره افکندن

 بها همهراه مسهکن ابعهاد كیفهی به توجه بنابراین .شودیم ایجاد كمّی

 از یکهی بهه بایهد مسهکن، نیازهای تأمین كمّی یهاجنبه به نپرداخت

، مسهکن شهود. بطوریکهه وزارت بدل مسکن یهابرنامهضروری  اجزا 

 دههه از را سیاسهت خهود هلنهد سهتیزطیمح و فضهایی یزیربرنامه

: كنهدیمه مسهکن تعریهف آزاد انتخاب و كیفیت تأمین بعد به 1332

 بهه كمیهت از ،كننهدیمه گیزنهد كهه جایی ،خواهندیم مردم آنچه»

 بهه مسهکن اسهتیاز س، مسهکونی ستیزطیمح به سرپناه از كیفیت،
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 انگلهیس، مسکن سیاست همچنین، هدف«. مسکونی محیط سیاست

 بها مناسهب مسهکن دسترسهی بهه بهرای خهانوار هر ساختن توانمند

 المقهدور محیطی حتهی در نیازهای خانوار، با متناسب خوب، كیفیت

انهواع  آمریکها تمهامی در .باشدیم مایل است، كه یتصرف با و مناسب

 شوند، بایهد برخوردار مسکن نهیهزكمک از بتوانند اینکه برای مساكن

 آن ههدف مسهکن كهه كیفیهت در اسهتانداردهای الزم شهرایط واجد

 جههت مناسهب هزینهة بها بهداشهتی و سهالم مناسب، تأمین مسکن

كهه اغلهب افهراد  قابهل ذكهر اسهت .باشند است درآمدكم خانوارهای

در منههاطق روسههتایی و  تیههفیكیبهه یهامسههکنبهها  درآمههدكم

. لههذا اگههر هههدف كننههدیمههحاشههیه شهههری زنههدگی  یهاسههکونتگاه

روسهتایی دسهتیابی بهه رفهاه روسهتایی، كیفیهت زنهدگی  یزیربرنامه

 یهاشهاخص، یکهی از باشهدیمتوسعه روستایی  تیدرنهاروستایی و 

. باشهدیمهمسکن روستایی و كیفیهت آن در آن،  رگذاریتأثبسیار مهم 

توسهعه كشهور رویکهرد  یههایزیربرنامههاین درحالی است كه رونهد 

(. در 123، ص.1933 لطفههی و همکههاران،  گههرا داشههته باشههدكمههی

 شیوبهكممختلف توسعه كشهور بحهث مسهکن روسهتایی  یهابرنامه

ول جایگاهی را به خود اختصاص داده است. قبل از انقالب در برنامهه ا

یکهی از  عنوانبهه( به كیفیت نامناسب مسکن 1994-1921توسعه  

 ةنهیدرزممشکالت روستاها اشاره شده بهود كهه بهدون اقهدام عملهی 

( تنهها 1941-1994دوم  بهبود كیفیت آن سپری گردید. در برنامهه 

به برخی از خدمات زیرساختی در روستاها اشاره شهده بهود. درحهالی 

به عمران روسهتایی  اعتبارات %1و شهری  به عمران اعتبارات %92كه 

تعلق گرفت و در آن ایام جمعیت روستایی كشور سهه برابهر جمعیهت 

به مسهکن روسهتایی  یااشاره( 1946-1942سوم  شهری بود. برنامه 

در طهول ایهن برنامهه بهرای ههر  یگذارهیسهرمانداشته است و سرانه 

وده اسهت. در ریهال به 9242ریال و برای هر فرد شهری  16 ییروستا

فصههل  عنوانبههه( عمههران روسههتایی 1941-1941چهههارم  برنامههه 

بهه تهأمین مسهکن نهدارد. برنامهه  یااشهارهمستقلی مطرح شده ولی 

واحههد مسههکونی را  24222حههدود ( سههاخت 1946-1942پههنجم  

بهرای آمهوزش بنّهاه  ییهاكارگاهكرده بود و در طول برنامه  ینیبشیپ

بهتهر در برخهی نقهاط اسهتان  یهاانهخهای محلی به منظور ساخت 

لرستان تشکیل شد كه نتایج مثبتی هم داشته اسهت. ولهی در برنامهه 

مسکن روستایی به فراموشی سپرده شده بهود.  (1961-1941ششم  

با آغاز انقالب بهدون آنکهه برنامهه مهدونی در زمینهه تهأمین مسهکن 

مهه اول روستایی وجود داشته باشد، اقهداماتی صهورت گرفهت. در برنا

ههزار  122احهداث و ( سهاخت 1912-1961توسعه بعهد از انقهالب  

-1914شده بهود. در برنامهه دوم   ینیبشیپواحد مسکونی روستایی 

( توسههعه تسهههیالتی بههرای بهسههازی 1939-1913( و سههوم  1913

شده بود كه مقدار نهاچیزی از آن محقهق  ینیبشیپمساكن روستایی 

( اهداف كهالن توسهعه 1933-1934  توسعهگردید. در برنامه چهارم 

و  یسهازمنیاشهامل  92مهاده « د ،ج ب،» یبنهدهاقالهبمسکن در 

 یهااسهتیسساختمان تهیه طرح جامع مسکن كشهور و  یسازمقاوم

، 1932افراختهه و همکهاران، است  حمایتی بخش مسکن اعالم شده 

مسکن در روسهتاهای كشهور از كیفیهت خهوبی  وجودنیا با(. 41ص. 

 و توجه خهاص دارد. زیهرا امهروزه یزیربرنامهردار نبوده و نیاز به برخو

 و یافتهه تنهزل شهدتبه كشهور روسهتایی منهاطق در مسکن كیفیت

 نامناسهب مهدیریت صهدا، و ههوا از اعهم یطیمحسهتیز یهایآلودگ

 را سهاكنان زنهدگی شهیمیایی، مهواد بارانیز اثرات و ضایعات و هازباله

 مهداوم طوربهه روسهتایی مسهکن موضهوع روزهزیرا ام. كندیم تهدید

 یهاسهال در گرفتهه، گرچهه قرار شهری مسکن مباحث الشعاعتحت

 رونیهازااسهت.  گرفتهه قهرار توجه مورد بیشتر روستایی مسکن اخیر

 بسههیار بحههث مههورد روسههتایی منههاطق در مسههکن تناسههب توسههعة

ات مطالعه بر اسها  (.42:1933صیدایی و همکاران، است   قرارگرفته

انجام گرفته، روستاهای كشور از نظر كالبدی و فیزیکهی  یهایبررسو 

 ،. عدم دسترسی بهه مسهکن مناسهبباشندیم یادهیعددچار مساال 

كیفیت پایین سهاخت و مقاومهت كهم در مقابهل  ،معابر تنگ و باریک

، هاخانههبهودن بافهت  ریپذبیآسهعوامل مخرب طبیعی و در نتیجهه 

و بومی و... جامعه روسهتایی كشهور را دچهار  وامدكماستفاده از مصالح 

، احمههدی و لطفههیاسهت  اقتصههادی و اجتمهاعی نمههوده  یهابیآسه

اخیر نیهز بهرای  یهایزیربرنامه. (123، ص. 1933، زاده فرجودحسن

فرمی  یهاآشوبمساكن روستایی و افزایش كمیت و كیفیت آن، نوعی 

ل داده اسهت. زیهرا و منظر به لحاظ كالبدی در منهاطق روسهتایی شهک

مسکن روستایی در كشور  یزیربرنامهنیز بیان شد،  ترشیپهمانطوریکه 

 یدر صورتمسکن برای مناطق شهری قرار دارد. این  یزیربرنامهدر سایه 

 كلی هویت از جز  یک عنوانبه روستا بافت مجموعه در است كه مسکن

و  اركردههاك توانهدیمهاسهت كهه  یچند كهاركرد نقشی ایفاگر و روستا

بهرای  یزیربرنامهمتفاوتی را در برگیرد. بر این اسا  هرگونه  یهاارزش

روسهتایی بایهد بهر اسها  كاركردهها و  یهاسهکونتگاهارتقا  كیفهی در 

 یهاشهاخصخاص مسکن روستایی انجام شود و معیارهها و  یهاارزش

 ارزیابی نیز متناسب با محیط سکونتگاه روستایی باشد.

 ارزيابي کیفیت مسکن روستايي یهاشاخص. 2.3
 عناصر و اجزا  تعیین خاص، موضوع برای تحقیق الزمه

 هر مراتبی سلسله اهمیت و جایگاه تعیین و موضوع دهندهلیتشک

جج تعریف طریق از مهم این .است تحقیق فرآیند در از عناصر یک
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شود یم ریپذامکان رهایمتغ و هاشاخص، هامؤلفهابعاد،  مفاهیم،

 از یکی مسکن، یهاشاخص(. 99، ص. 1933داش پور و علیزاده، دا 

 زیرا. باشدیم مسکن یزیربرنامه در ابزارها نیتریدیكل و نیترمهم

 یهایژگیو شناخت یهاوهیش از یکی مسکن، یهاشاخص بررسی

 در مؤثر پارامترهای آن كمک به توانیم كه رودیم بشمار مسکن

 صحیح یریگمیتصم و یزیربرنامه هرگونه و شناخت را مسکن امر

در  (.44، ص.1944 ارجمندنیا،نمود   تسهیل را مسکن خصوص در

 یریكارگبهارتباط با ارزیابی كیفیت مسکن در مناطق روستایی نیز 

و مفیدترین ابزارها  نیمؤثرتریکی از  عنوانبه توانیم هاشاخص

نون در باشد. بطوركلی در ارتباط با ارزیابی كیفی مسکن، تاك

 عنوانبهمتعددی ارااه شده است.  یهاشاخصمطالعات مختلف 

از  استفاده با مسکونی یهاطرح نمونه، در انگلیس و آمریکا كیفیت

 :شودیم ارزیابی ییهاشاخص

 انگلیس مسکن در ارزيابي کیفیتها شاخص

 قرارگیری؛ محل -

 منظر؛ و مجموعه آرایش بصری، تأثیر -

 باز؛ فضای محل، موقعیت -

 ؛وآمدرفت وها جاده محل، قعیتمو -

 مسکونی؛ فضایی واحدآرایش  مسکونی؛ اندازه واحد -

 مسکونی؛ های واحدیسسرو و روشنایی سروصدا، -

 مسکونی؛ دسترسی واحد -

 مسکونی؛ پایداری واحد مقوالت و سبز فضای انرژی، -

 استفاده؛ موقع در عمل طرز -

 آمريکا مسکن در کیفیت استانداردهای

 ؛بهداشتی تسهیالت -

 زباله؛ دفع و غذا كردن آماده -

 ایمنی؛ و فضا -

 حرارتی؛ محیط -

 برق؛ و روشنایی -

 مصالح؛ و سازه -

 داخلی؛ هوای كیفیت -

 ی؛كشلولهآب -

 سرب؛ دارای یهارنگ -

 دسترسی؛ -

 همسایگی؛ و یجوارهم قرارگیری، موقعیت -

 بهداشتی. شرایط -

 هلنهد مسهکن یههایبررسه در مسهکن كیفیت همچنین مفهوم

 :گرددیمزیر  یهاشاخصو  معیارها شامل

 یزن و تجهیزات ،آالتیراق شامل ساختاری: كیفیت بررسی -

 .مسکن تعمیر هزینة و نگهداری استاندارد

 عملکردی انرژی: كیفیت جوانب و عملکردی كیفیت بررسی -

 ،هااتاق ابعاد مسکن، یهااتاق تعداد مثل شامل موضوعاتی

 كهنسال ادافر برای آن بودن مناسب و به مسکن دسترسی

 و مسکن بودن عایق بررسی انرژی شامل جنبة. شودیم

 .شودیم داغ آب گرمایش نظام

 استاندارد شامل زندگی: محیط متنوع یهاجنبه بررسی -

 كیفیت و یاجاده امنیت امنیت، و ایمنی تسهیالت مسکن،

 هاییژگیو و مسکن نوع طرح خیابان،محلی   محیط

 .اطراف(

 مخاطبین از دیدگاه كسب شامل مسکن: كیفی بررسی -

 به هاآن دسترسی نحوة مورد مسکن در ساكنین یعنی

 احسا  ،از مسکن رضایت مسکونی، محیط تجهیزات

 .شودیم مسکن خصوصیات بر عالوه غیره و امنیت

 اخیهر یهادههه در مسهکن كالبدی یهایژگیو به بنابراین، توجه

 شهده دلبه مسهکن كیفهی یههایبررس در مهم موضوعات از یکی به

 تهأمین از فراتر كیفی یهایبررس در مسکن كالبدی یهایژگیو. است

 تهراكم مسهکن، در خانوار تراكم مورد در موجود استانداردهای حداقل

. اسهت رفتهه زیربنها سهطح سهرانة ،در اتهاق نفر تراكم مسکن، در نفر

 و مسهکن كالبهدی اجهزا  كهارایی میهزان مورد در كیفی یهایبررس

 تهدوین مبنهای توانهدیمه مختلف عوامل مقابل در سازه كارایی میزان

در . باشهد مسهکن كالبدی ارتقا  برای عملی رهنمودهای و هااستیس

بررسی كیفیت مسکن روستایی، توجه به نقش كاركردی، عملکهردی 

 (.2باشد  جدول یمو ارزشی مسکن بسیار مهم 
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 ارزيابي کیفیت مسکن در مناطق روستايي یهاشاخص -2جدول 

 منابع متغیرها هاشاخص

امنیت 
 مسکن

 (112و  111 ، ص.1933(  لطفی و همکاران، 4، ص. 1933 روزبه و حقانی،  مسکن در مقابل خطرات طبیعی یریپذبیآس

 عمر ساختمان

(  حاتمی 32 ، ص.1932(  محمدی و رضویان، 136، ص. 1932 حکمت نیا و انصاری، 
(  آمار و 111و  112، ص. 1933ی و همکاران، (  لطف191 ص. ،1934نژاد و همکاران، 

 ، ص.1932(  پورطاهری و همکاران، 44، ص. 1932(  بنیادداشت، 43 ، ص.1932ناایج،
 (63 ، ص.1933(  بهرامی، 124

 نحوه تصرف و امنیت تملک

(  محمدی و 136 ، ص.1932(  حکمت نیا و انصاری، 44 ، ص.1932 بنیادداشت،  
(  لطفی و همکاران، 194 ، ص.1934 حاتمی نژاد وهمکاران،  (32 ، ص.1932رضویان، 

 (4 ، ص.1933 روزبه و حقانی،  (44 ، ص.1932(  ملکی، 112 ، ص.1933
 (124 ، ص.1932 پورطاهری و همکاران،  كیفیت ابنیه  قدیمی ساخت، مرمتی، نوساز(

 (111و  112 ، ص.1933 لطفی و همکاران،  میزان فرسودگی

استحکام 
 کنمس

 (94 21، ص.1933 داداش پور و علیزاده،  نوع پوشش سقف
 واحدهای مسکونی برحسب نوع سازه

 (12، ص.1933 بهرامی، 
 واحدهای مسکونی برحسب نوع پی

كیفیت 
مصالح 
 مسکن

 نوع مصالح ساختمانی در كف
 ، ص.1932، الدین افتخاری و نیکبخت، ركن( پورطاهری44 ، ص.1932 بنیادداشت، 
 (4 ، ص.1933( روزبه و حقانی، 32 ، ص.1932 محمدی و رضویان،  (124

 نوع مصالح ساختمانی در دیوار

 نوع مصالح ساختمانی در سقف

بهداشت و 
 سالمت

 داخل منزل

 یكشلولهآب
( حاتمی 124، ص. 1932( پورطاهری و همکاران، 111 ، ص.1933 لطفی و همکاران، 

 (49 ، ص.1932( ملکی، 194و  191، ص.1934، الدینی و میره، سیفنژاد

 حمام
( حاتمی نژاد و همکاران، 44 ، ص.1932( بنیادداشت، 111 ، ص.1933 لطفی و همکاران، 

 (191 ، ص.1934

 رطوبت یا نم
( پورطاهری و همکاران، 44 ، ص.1932(  بنیادداشت، 111 ، ص.1933 لطفی و همکاران، 
 (191، ص. 1934کاران، ( حاتمی نژاد و هم124 ، ص.1932

 (111 ، ص.1933 لطفی و همکاران،  بادگیر بودن
 (124 ، ص.1932 پورطاهری و همکاران،  آفتابگیر بودن

 محوطه

 آن یریقرارگ و محلتوالت 
( پورطاهری و همکاران، 44 ، ص.1932(  بنیادداشت، 111 ، ص.1933 لطفی و همکاران، 
 (191 ، ص.1934( حاتمی نژاد و همکاران، 124 ، ص.1932

 (124 ، ص.1932 پورطاهری و همکاران،  دام و محل نگهداری دام
 (111 ، ص.1933 لطفی و همکاران،  جداسازی فضاهای سکونت از فعالیت

تسهیالت 
 زیرساختی

 و ساختمانی 

 دسترسی به آب
( 124 ، ص.1932و همکاران،  (  پورطاهری112و  111 ، ص.1933 لطفی و همکاران، 

، 1934(  عزیزی، 49 ، ص.1932(  ملکی، 191-194 ، ص.1934 حاتمی نژاد و همکاران، 
 (4 ، ص.1933(  روزبه و حقانی، 23 ص.

 دسترسی به برق

 دسترسی به گاز

 دسترسی به تلفن

 نوع وسیله گرمایش  شومینه، بخاری، كرسی، حرارت مركزی و سایر(
، 1933(  روزبه و حقانی، 49 ، ص.1932( ملکی، 124 ، ص.1932ری و همکاران،  پورطاه

 (4 ص.
 نوع وسیله سرمایش  كولر، پنکه، بادگیر و سایر(

 (ونیزیتلورادیو، ارتباطی  

 آسایش و رفاه

 (124 ، ص.1932 پورطاهری و همکاران،  میزان احسا  آسایش و آرامش در واحد مسکونی
( حاتمی نژاد و 124 ، ص.1932( پورطاهری و همکاران، 44 ، ص.1932 بنیادداشت،  ر یک منزل مسکونیتعداد اتاق د

 در اتاقتراكم نفر  (1 ، ص.1933( روزبه و حقانی، 194 ، ص.1934همکاران، 

 سرانه مسکونی
(  ملکی، 194 ، ص.1934(  حاتمی نژاد وهمکاران، 32 ، ص.1932 محمدی و رضویان، 

 (93 ، ص.1932
همجواری با 

 یهایكاربر
سازگار و 
 ناسازگار

 مدرسه، مسجد، نانوایی، بقالی(سازگار  همجواری با كاربری 

و كثیف، محل دفن  سروصداپر  یهاكارگاهناسازگار  همجواری با كاربری  (146-142، ص.1936(  بنیاد مسکن انقالب اسالمی، 9 ، ص.1932 عربی و حقانی، 
 جاری در كوچه و...( یهافاضالبحل تجمع زباله، قبرستان، م

 فرم

 برخورداری از اتاق

( حاتمی نژاد و 124 ، ص.1932( پورطاهری و همکاران، 44 ، ص.1932 بنیادداشت، 
 (1: 1933( روزبه و حقانی، 194 ، ص.1934همکاران، 

 برخورداری از آشپزخانه

 برخورداری از حال و پذیرایی

 برخورداری از حیاط

 برخورداری از محل دام

 برخورداری از محل مخصوص كارگاه

 برخورداری از انبار
ج
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 تحقیق یهاافتهي. 4
 یههایژگهیومورد مطالعهه بهه لحهاظ بررسهی  یهانمونهدر بین 

كهرد.  دیهتأكبهه نکهات مختلفهی  تهوانیمهعمومی كیفیهت مسهکن 

بهیش از  یرسهموردبر یهانمونههبطوریکه به لحاظ قدمت بنا، در بین 

و  باشهندیمسال  12درصد از مساكن دارای سن بنای باالتر از  4/13

سهال قهدمت دارنهد. ایهن امهر  12درصد از بناها كمتهر از  4/21تنها 

كه اغلب بناههای مسهکونی متعلهق بهه  باشدیماین نکته  دهندهنشان

 ینوعبههدارای قهدمت و سهن بهاالیی بهوده و  موردمطالعهه یهانمونه

 (.9باشند  جدول یمفرسوده 

 فراواني و درصد قدمت بناهای مسکوني روستاهای مورد مطالعه -3جدول 
 1939های پژوهش، مأخذ: یافته

 کل سال 14 ريز سال 11-11 سال 21 -34 سال 44-31 سال 41باالی  

 962 13 122 43 44 12 تعداد

 122 44/21 13/23 22/16 32/14 94/13 درصد

 

مورد مطالعه از نظر نوع  یهانمونهلق به همچنین مساكن متع

فلزی و  بتنی، سازه چوبی، سازه بنایی، سازه گروه سازه 4سازه در 

درصد از بناهای  32قرار گرفت. حدود  یموردبررسمختلط  سازه

بنایی و چوبی قرار  یهاسازهدر گروه  یاسازهمسکونی به لحاظ 

مشاهده نشد  یهانمونهاز نوع بتون در بین  یاسازهداشته و هیچ نوع 

از نوع فلزی بودند كه  هاسازهدرصد از  11و در این بین تنها حدود 

 (.4گردد  جدول یمشامل مساكن نوساز را شامل  عمدتاً 

 ييروستاني و درصد نوع سازه مسکن فراوا -4جدول 

 1939های پژوهش، مأخذ: یافته

 کل سازه مختلط ه فلزیساز سازه بتني سازه چوبي سازه بنايي نوع سازه مسکن

 962 1 69 2 143 143 تعداد

 122 23/2 4/11 2 16/41 16/41 درصد

 

مورد مطالعه بهه لحهاظ نهوع نیهز در  یهانمونهمساكن متعلق به 

نگههداری و  تاریخی، تخریبی، مرمتی، قابهل ارزش گروه واجد 4قالب 

سهاكن درصهد از م 4/22نوساز بررسی گردید. نتایج نشان داد كه تنها 

روسههتایی مههورد مطالعههه نوسههاز بههوده و اغلههب مسههاكن روسههتاهای 

درصد در حالت تخریبهی قهرار دارنهد. در ایهن  42حدود  موردمطالعه

درصد از مساكن و بناهای مسکونی مورد مطالعهه دارای  4/2بین تنها 

درصهد از  62بنهابراین در مجمهوع بهیش از ؛ باشندیمارزش تاریخی 

 (.4باشند  جدول یمنوع تخریبی و مرمتی مساكن مورد مطالعه از 

  فراواني و درصد نوع واحدهای مسکوني روستاهای مورد مطالعه -5جدول 

 1939های پژوهش، مأخذ: یافته

 کل نوساز قابل نگهداری مرمتي تخريبي واجد ارزش تاريخي 

 962 14 44 13 146 3 تعداد

 122 44/22 32/14 32/21 99/42 43/2 درصد

گویهای اقتصهاد خهانوار و همچنهین  تواندیمالکیت مسکن نوع م

زیرا مطالعهات انجهام شهده در ؛ امنیت مسکونی برای ساكنان آن باشد

از درآمهد خانوارهها  یاعمهدهكهه بخهش  دهدیمادبیات نظری نشان 

. در بررسی انجهام شهده گرددیمسرپناه مناسب  نیتأمصرف خرید و 

طق روستایی مشخص گردیهد كهه مورد مطالعه در منا یهانمونهبین 

درصد از مساكن روستایی مورد مطالعه بهه لحهاظ مالکیهت  11حدود 

 باشهدیمهو متعلق به افراد  باشدیممسکونی، در طبقه ملکی و اعیانی 

بنهابراین بهه نظهر ؛ باشهندیم نینشاجارهدرصد از افراد در  2/4و تنها 

ها نسهبت بهه به دلیل ارزان بودن زمین مسهکونی در روسهتا رسدیم

در گذشته سبب شده است كه اغلب روسهتاییان دارای  ژهیوبهشهرها 

اخیهر اسهت كهه تعهدادی مسهکن  یهادههخانه شخصی باشند و در 

 (.6شود  جدول یم نیز در روستاها مشاهده یااجاره
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 فراواني و درصد نوع مالکیت واحدهای مسکوني روستاهای مورد مطالعه  -6جدول 

 1939های پژوهش، مأخذ: یافته

 کل ملکي عرصه و اعیان ملکي اعیان ی يا رهنيااجاره سازماني رايگان 

 962 213 44 13 2 13 تعداد

 122 21/11 49/12 24/4 2 24/4 درصد

برخورداری افراد خانوار از فضای مناسب برای استراحت و آرامش 

  . بر این اساباشدیممهم در مطالعات مسکن  یهاشاخصیکی از 

مورد مطالعه پرداخته شد  یهانمونهبه بررسی تراكم نفر در اتاق بین 

اظهار داشتند  هانمونهدرصد از  9/64كه حدود  دهدیمو نتایج نشان 

درصد نیز به  1/14نفر ساكن هستند و حدود  9تا  1كه در هر اتاق 

 (. 1اند  جدول كردهاشارهنفر در یک اتاق  4بیش از 

 فر در اتاق روستاهای مورد مطالعهدرصد تراکم ن فراواني و -7جدول 

 1939های پژوهش، مأخذ: یافته

 درصد فراواني نفر در اتاق

 96/64 299 نفر 9تا  1

 44/23 121 نفر 6تا  4

 42/4 22 نفر 3تا  1

 44/2 2 نفر 12بیش از 

 962 122 

 یهاسکونتگاهیکی از عوامل بسیار مهم در كیفیت مسکونی 

منبع اصلی درآمد روستایی در  عنوانبهدام  یریقرارگروستایی، 

زیرا بهداشت مساكن روستایی ؛ باشدیمكنار محیط مسکونی 

این عامل اقتصادی دچار نوساناتی  ریتأثدر برخی از موارد تحت 

اسا  خانوارهای نمونه مورد مطالعه به لحاظ  نیبر ا. گرددیم

های شد. داده نگهداشتن دام در كنار محیط مسکونی پرداخته

درصد از خانوارهای  9/63نشان داد كه حدود  شدهیآورجمع

را در كنار محیط  هاآنو محل نگهداری  هاداممورد مطالعه 

تواند در كاهش كیفیت مساكن اند كه میمسکونی قرار داده

 باشد. رگذاریتأثروستایی 
مسکن  یهاشاخصهر كدام از  یهانیانگیمهمچنین مقایسه 

كه، تنها  دهدیممورد مطالعه نشان  یهانمونهی در بین روستای

دارای امتیاز بیشتر از  هانمونهشاخص فرم مساكن روستایی از نظر 

كمتر از حد  هانیانگیم هاشاخصو در سایر  باشدیم( 9متوسط  حد 

آمده در از سوی دیگر سطح معناداری به دست .باشدیممتوسط 

كه تنها شاخص همجواری  باشدیمن ای دهندهنشان Tآزمون آماری 

مورد بررسی معنادار  یهاشاخصدر بین  12/2با سطح معناداری 

در كیفیت مسکن  یرگذاریتأث ،ریتأثنبوده و به عبارتی به لحاظ 

فضاها و  باز بودنمنفی نداشته است. زیرا به جهت  یاثرگذار

ازگار مزاحم و ناس یهایكاربرروستایی، امکان قرار دادن  یهاعرصه

دورتر از محیط مسکونی برای روستاییان فراهم  یهافاصلهدر 

مورد مطالعه، در صورت وجود  یهانمونهو از نظر  باشدیم

آنها  غیر كاربری مسکونی در كنار مساكن روستاییان، یهایكاربر

احسا  مزاحمت چندانی ندارند. شاید بتوان دلیل این امر را در 

اقتصادی با مسکن روستایی  یهاتیفعال یدگیهم تنماهیت در 

اما در بررسی كیفیت مسکن روستایی بر اسا  سایر ؛ دانست

این نکته  دهندهنشان T، با توجه به معنادار بودن آماره هاشاخص

كه مسکن روستایی از نظر ساكنین روستایی دارای كیفیت  باشدیم

باشد یمكه مجموع امتیازات نیز گویای این واقعیت  باشدیمپایینی 

 (.3 جدول 

 (1939های پژوهش، مأخذ: یافتهروستايي )کیفي مسکن  یهاشاخص برای یانمونه تک تي آزمون -8جدول 

 میانگین هاشاخص
انحراف 

 معیار
 Tآماره 

درجه 
 آزادی

میزان 
 معناداری

اختالف از 
 میانگین

اختالف میانگین در 
 %15سطح 

 باال پايین

 92/2 23/2 13/2 22/2 961 16/9 33/2 13/2 امنیت مسکن

 -14/2 -29/2 24/2 22/2 961 23/1 31/2 24/2 استحکام مسکن

 43/2 24/2 44/2 22/2 961 36/22 42/2 44/2 بهداشت و سالمت

 41/2 99/2 91/2 22/2 961 44/13 93/2 91/2 و ساختمانی تسهیالت زیرساختی

 -22/2 -92/2 -21/2 22/2 961 -23/12 42/2 19/2 آسایش و رفاه

 19/2 -22/2 26/2 12/2 961 44/1 12/2 26/2 میزان همجواری

 21/2 23/2 -24/2 22/2 961 -11/1 43/2 24/9 فرم

 14/2 23/2 11/2 22/2 961 62/2 99/2 44/2 مجموع
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در كیفیت  مؤثر یهاشاخصهمانطوریکه در تحلیل آماری 

ایینی از كیفیت پ عمدتاً مسکن مشخص شد، مساكن روستایی 

كیفیت مسکن  یهاتفاوتبرخوردار هستند. با این وجود تغییرات و 

جداگانه مورد  صورتبهگانه مورد بررسی نیز  24بین نقاط روستایی 

بررسی قرار گرفت. برای مشخص كردن این تغییرات از مدل 

كیفیت  یهاتفاوتچندمعیاره ویکور استفاده شد تا  یریگمیتصم

زیرا ؛ مورد مطالعه نیز مشخص شودمسکن بین نقاط روستایی 

امکان انجام توزیع مناسب در ارااه  هاتفاوتمشخص شدن این 

خدمات مربوط به مسکن و ارتقا  كیفی مسکن را بین روستاییان از 

سوی برنامه ریزان و مدیران بخش مسکن روستایی را فراهم 

. برای این منظور ابتدا ماتریس خام مربوط به متغیرهای سازدیم

گانه مورد تهیه گردید و  24تحقیق برای هر كدام از روستاهای 

تابع برای همه مقادیر مورد  یهانیبدترو  هانیبهتراستانداردسازی 

محاسبه قرار گرفت. در گام بعدی، برای بیان اهمیت نسبی 

را تعیین كرد. بدین  هاآنو معیارها، باید وزن نسبی  هاشاخص

، Linmap ،AHP ،ANPند های گوناگون مانمنظور، روش

توان از كه متناسب با نیاز می و بردار ویژه وجود دارد آنتروپی شانون

ای برای  استفاده كرد. در پژوهش حاضر، از روش توان رتبه هاآن

ها استفاده شده است. وزن معیارهای پیشنهادی تعیین وزن شاخص

هی در اساتید دانشگا نفر از متخصصان و كارشناسان  29نیز توسط 

مسکن روستایی و كارشناسان بنیاد مسکن انقالب زمینه مسکن و 

اسالمی( مرتبط تعیین شده و محاسبه و به هر شاخص تخصیص 

 (.3است  جدول داده شده 

 روستاييوزن متغیرهای کیفیت مسکن  -1جدول 

 1939های پژوهش، یافتهمأخذ: 

 وزن متغیر وزن متغیر

 222/2 برق 291/2 ات طبیعیدر مقابل خطر یریپذبیمیزان آس

 224/2 گاز 294/2 میانگین عمر ساختمان

 221/2 تلفن 224/2 نحوه مالکیت و تصرف

 299/2 میانگین برخورداری مساكن از تجهیزات سرمایش 291/2 كیفیت واحد مسکونی شامل  قدیمی ساخت، مرمتی، نوساز(

 294/2 زات گرمایشمیانگین برخورداری مساكن از تجهی 293/2 میزان فرسودگی

 291/2 میانگین برخورداری مساكن از تجهیزات ارتباطی 221/2 كیفیت پوشش سقف

 221/2 میزان آسایش 224/2 كیفیت سازه مسکونی

 291/2 تعداد اتاق در یک منزل مسکونی 223/2 كیفیت پی مسکن

 291/2 تراكم نفر در اتاق 299/2 كیفیت مصالح مسکن

 221/2 سرانه مسکونی 223/2 آب یكشلهدسترسی به امکانات لو

 221/2 كاربری سازگار 221/2 كیفیت برخورداری از حمام در منزل

 224/2 كاربری ناسازگار 213/2 رطوبت دار نبودن مسکن

 211/2 متوسط برخورداری از آشپزخانه 221/2 بادگیری و امکان تهویه هوا بودن

 222/2 ری از انبارمتوسط برخوردا 216/2 بودن مسکن ریگآفتاب

 221/2 میانگین تعداد اتاق 299/2 آن یریتوالت و محل قرارگ

 299/2 برخورداری از حال و پذیرایی 291/2 فاصله داشتن دام و محل نگهداری دام

 223/2 میزان وجود كارگاه در منزل مسکونی 213/2 رعایت جداسازی فضاهای سکونت از فعالیت

 211/2 از حیاط برخورداری 291/2 كیفیت آب

 

آل مثبت محاسبه در مرحله بعد، فاصلة هر گزینه از راه حل ایده

 شود:از طریق رابطة زیر محاسبه  Qiگردید تا از طریق آن مقدار 

 
 كه در آن:

 

 

 

وزن راهبرد  اكثریت معیارها( یا حهداكثر مطلوبیهت گروههی  vو 

را  ام iآل مثبهت گزینهة میزان فاصله از راه حل ایهده است. 

 حهلراهفاصله از  دهندهنشان دهد. به دیگر سخن، نشان می

، شهاخص 4/2vاست. در صورتی كهه  ام iآل منفی برای گزینة ایده

Qi  4/2دارای حداكثر توافق و زمانی كهvدهندة ، این شاخص نشان
ج
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ق گروههی به معنهی توافه v=4/2حداكثر نگرش منفی است. در كل، 

-بندی گزینهتوان به رتبهها، میگزینه Qiبر اسا  مقادیر  برابر است.

تر قرار بیشتر در اولویت پایین Qiهای دارای مقدار ها پرداخت. گزینه

جهدول تهر اسهت  به معنی رتبة بهاال تركوچک Qiگیرند و مقادیر می

12.) 

 

 آلان فاصله نسبت به راه حل ايدهبندی کیفیت مسکن روستايي بر اساس میزرتبه -14جدول 

 1939های پژوهش، مأخذ: یافته

 رتبه S R Q روستا رتبه S R Q روستا

 14 414/2 123/2 931/2 م آبادیكر 1 223/2 222/2 223/2 خیرآباد

 14 411/2 233/2 223/2 شترك 2 223/2 223/2 222/2 كنار گوشه

 16 492/2 223/2 921/2 نین الدیز 9 212/2 123/2 142/2 فرخ آباد

 11 441/2 243/2 923/2 شرشر 4 922/2 123/2 139/2 آباد یمهد

 13 469/2 233/2 214/2 برزش آباد 4 994/2 243/2 236/2 شهر آباد

 13 621/2 243/2 942/2 ستیكنو 6 993/2 223/2 192/2 هندل آباد

 22 623/2 233/2 942/2 یهالل 1 964/2 233/2 214/2 پاوا

 21 643/2 923/2 921/2 ا  آبادیق 3 961/2 223/2 143/2 دستگردان

 22 122/2 233/2 412/2 برج آباد 3 963/2 243/2 122/2 امرغان

 29 193/2 924/2 494/2 احمد آباد 12 442/2 243/2 131/2 ر حصارهش

 24 323/2 923/2 422/2 یجغر 11 441/2 233/2 162/2 تبادكان

 24 312/2 422/2 412/2 ض آبادیالته فك 12 432/2 243/2 242/2 سنگبر

      19 432/2 923/2 169/2 ییحلوا

كه در بین روستاهای مورد  دهدیمنتایج به دست آمده نشان 

 آبادضیفمطالعه، روستای خیرآباد در باالترین رتبه و روستای كالته 

رتبه به لحاظ كیفیت مسکن در شرایط موجود قرار  نیترنییپادر 

نوساز بوده و دارای  رآبادیخرا بیشتر مساكن در روستای زی؛ دارند

ناسازگار كمتری  یهایكاربرمساحت زیادی است. این روستا دارای 

كه شورا در این  ییهاتیفعالنسبت به سایر روستاها است. به دلیل 

جاده منتهی به روستا و معبر اصلی و بیشتر معابر  اندداشتهروستا 

ث كاهش فاضالب در سطح معابر روستا فرعی آسفالت شده كه باع

-میشده است. تمام مساكن روستا از نعمت آب، برق و گاز برخوردار 

روستاییان از كیفیت  اظهارنظر. كیفیت آب در این روستا بنا بر باشد

خوبی برخوردار بوده است. البته این نکته قابل ذكر است كه تمام این 

كه دلیل افزایش  باشدیم برعکس آبادضیفشرایط در روستای كالته 

 .باشدیمفاصله آن از ایده آل 

 گیرییجهنت. بحث و 4
یکی از نیازهای اساسی انسان روستایی بوده و  عنوانبهمسکن 

 روستایی پایدار توسعة بر مبتنی سیاستی توانمی ارتقای كیفی آن را

بسزایی در ابعاد  راتیتأثكرد. از آنجاایکه مسکن و كیفیت آن  فرض

كمتر از بعد كیفی به  وجود نیا بالف زندگی روستاییان دارد، مخت

مسکن روستایی توجه شده است. لذا اغلب روستاییان در مساكن 

غیراستاندارد و غیرسالم با سطح استحکام ضعیف درحال زندگی 

در  توانیم. نمود عینی ناپایداری در مساكن روستایی را باشندیم

مخاطرات محیطی در روستاها حجم خسارات و تلفات ناشی از 

مشاهده كرد. بنابراین افزایش كیفیت مسکن در كنار گسترش كمی 

برای روستاییان  هادولتآن ضرورتی انکارناپذیر در اهداف آینده 

. برای این منظور شناخت ادبیات نظری مرتبط با موضوع و باشدیم

یکی از  عنوانبه تواندیمكیفیت مسکن روستایی  یهاشاخص

اساسی در این راستا باشد. برای این منظور با استفاده از  یهامگا

و متغیرهای مربوط به كیفیت مسکن  هاشاخصادبیات نظری 

گردید تا از طریق آن به  یبنددستهگروه اساسی  1روستایی در 

بررسی كیفیت مساكن روستایی در منطقه نمونه در دهستان 

درك این نکته كه كنویست شهرستان مشهد پرداخته شد. زیرا 

كیفیت مسکن در بین روستاهای مختلف چگونه بوده و از چه 

ریزان برنامه كنندهكمک تواندیمو سطحی برخوردار است  هاتفاوت

ملی برای ارتقای كیفیت مسکن روستایی در منطقه باشد. برای این 

 962روستاها نمونه در قالب  عنوانبهروستا از منطقه  24منظور 

برای مطالعه انتخاب گردید تا  یریگنمونهطریق  خانوار از

تحقیق تکمیل  یهاشاخصتدوین شده از طریق  یهاپرسشنامه

 به حاضر مقالة پژوهش، هدف به دستیابی برای اسا ، این گردد. بر

 امکان پرداخت كه چندمعیاره گیریتصمیم یهامدل از یریگبهره
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 و اهداف و ارهامعی با را گیرندهتصمیم چندین همزمان ورود

 هایمدل امروزه، زیرا آورد؛می را فراهم گوناگون یهانهیگز

 مانند چندبعدی ییهامس له تبیین برای متعارف گیریتصمیم

 مطالعة در ،رونیا از. ندارند را الزم ییكارامسکن  كیفیت سنجش

 برای فاوت/مت یهانهیگز و معیارها و اهداف با ویکور مدل از حاضر،

كنویست شهرستان  دهستان در مسکن روستاها كیفیت یبندتیاولو

 برای. است شده استفاده متغیرهای مختلف و هامشهد با شاخص

 و متخصصان و كارشناسان نظر از ها،شاخص اهمیت و ارزش تعیین

 از كارشناسی نظرات این تركیب با و شده یریگبهره خبره افراد

 انجام هاشاخص یینها وزن محاسبة ،یارتبهتوان  روش طریق

 هاشاخص اولیة میزان در آمده به دست وزن اعمال با. است پذیرفته

 در مسکن كیفیت سطح وزنی، هایشاخص تلفیق متغیرها و و

كلی سطح  طوربهاینکه  باوجود. است شده ارزیابی منطقه روستاهای

 اما روستاهای باشدیمكیفی مسکن در بین روستاهای منطقه پایین 

 تفاوت هم سطح كیفیت مسکن نیز با به لحاظ مطالعه مورد گانه 24

 سطح در میدانی مطالعات از آمده به دست نتایج زیرا دارند؛

كنار روستاهای خیرآباد،  كه دهدیم نشان روستایی یهاسکونتگاه

 دورترین و مثبت ایده آل از فاصله نیتركوتاه دارای آبادفرخو  گوشه

 در كه داد پیشنهاد توانیم لذا .است منفی ایده آل از فاصله

 باشد، روستایی مسکن كیفیت محوریت، كالبدی توسعه یهابرنامه

 مسکن از برخورداری زمینه در روستاییان برای آموزشی یهانهیزم

 استانداردهای و هایژگیو ریزان، برنامه توسط شود، فراهم مناسب

 گردد. یبنددسته و استخراج روستایی مطلوب و كیفیت با مسکن

بر رضایتمندی سکونت از  تواندیمزیرا كیفیت مسکن روستایی 
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Abstract 
Purpose: House as a most spending time space of human, has a special position from planners 

attitude and had been analyzed from different views. In the develop mentalists age, cause of 

quantitative based and positivist thoughts overcoming, quantity of house had been emphasized as 

a growth measures, but with changing in theorical approaches toward sustainable development 

approach, quality of home improving, was introduced. Rural home has unique features because of 

their common pattern that are adopted with environmental conditions, rural livelihoods linkages 

and …in this study; we have tried to analyzing the rural house quality and differences in Kenvist 

rural district.   

Methodology:  For this regard, with descriptive- annalistic methodology, 25 rural of area had 

been selected as a sample rural and 362 questionnaires had been completed in these rural for 

measure assessment. We also used of statistic methods and VICORE Technique as a one of the 

multi criteria decision making technique for ranking the rural point based on house quality 

measures.  

Findings: The result shows that, Kheyrabad, Kenar Gushe and Farah abad rural has a best 

condition in quality of housing among 25 samples rural.  

Research Limitation: Lack of official statistical data regarding the rural housing, particularly 

quality of housing, is the limitations of this research. 

Practical implications:  According to the results obtained, attention to the qualitative aspects of 

rural housing in the areas of housing security, housing strength, health, and infrastructure 

facilities construction, welfare, the Neighboring of form is emphasized. 

Original/Value: This study from viewpoint of qualitative indicator-oriented approach to the 

study of rural housing and planning is important. Because rural housing qualitatively is very 

different from the housing in urban areas and have high level of vulnerability.  

Key words: House, quality assessment, rural area, Kenvist Dehestan. 
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