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  چكيده 

  
با  رود كه در مقايسهشمار ميبه پايدار توسعه در مهم عوامل مسكن روستايي يكي از

رد. با پذيري بيشتري قرار داهاي انساني در مراكز شهري، همواره در معرض آسيبسكونتگاه
- سيبآاثيرگذار بر توجه به اهميت مساله، هدف اصلي اين تحقيق شناسايي و تحليل عوامل ت

مامي پذيري مسكن در روستاي هوكرد در شهرستان جيرفت بود. جامعه آماري اين تحقيق را ت
 ) كه با توجه به جدول=420Nسرپرستان خانوار ساكن در روستاي هوكرد تشكيل دادند (

صادفي تگيري نفر از آنها با استفاده از روش نمونه 180)، تعداد 2001بارتلت و همكاران (
ظر نه با ها از پرسشنامه استفاده شد. روايي پرسشنامساده انتخاب شدند. براي گردآوري داده

فت. پانلي از كارشناسان و پژوهشگران در زمينه موضوع مورد پژوهش مورد تاييد قرار گر
ده شاسبه آزمون انجام گرفت كه مقدار آلفاي كرونباخ محبراي تعيين پايايي ابزار تحقيق پيش

د كه پنج دست آمده از تحليل عاملي نشان دابود. نتايج به 81/0ياس اصلي پرسشنامه براي مق
 درصد)، 19/17جغرافيايي (با واريانس  -درصد)، طبيعي 14/24عامل فني (با واريانس 

فيت درصد) و كي 67/6درصد)، اقتصادي (با واريانس  75/14نظارتي (با واريانس  -شناختي
گذار درصد از واريانس كل عوامل تاثير 94/68رصد)، در مجموع د 19/6مصالح (با واريانس 

  پذيري مسكن در روستاي هوكرد را تبيين كردند.بر آسيب
  

  پايداري مسكن، روستا، سوانح طبيعي، عوامل فني. كليدي:  هايواژه
  

  مقدمه
ترين عوامل زندگي بشر مسكن از ديرباز يكي از مهم

)Afrakhteh & Hawasi, 2012ترينعمده جمله ) و از 

گريبان  به دست آن با همواره هااست كه انسان مسايلي
 پاسخي يافتن و مساله اين رفع براي تالش در و بوده

). Satarzadeh, 2010ند (آن بود براي معقول و مناسب
ساخت انسان، يكي از نمودهاي تمدن اين پديده دست

بشري است كه طي ساليان متمادي تابع امكانات و 
حي بوده است كه در محيط طبيعي پيرامون جوامع مصال

ترين بشري قرار داشته است. در واقع، مسكن كوچك
شكل تجسم كالبدي را كه رابطه متقابل انسان و محيط 

). در Bahrami, 2011كند (در آن تبلور يافته، بيان مي
 بخش ترينعمده عنوان به جوامع روستايي هم مسكن

 ساختار فضايي گيريشكل رد اساسي نقش كالبدي، بافت
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 ) و ازEinali, 2014داشته ( هويت معماري روستايي و

شود محسوب مي روستايي پايدار توسعه در مهم عوامل
)Beshagh et al., 2014اين در حالي است كه امروزه .( 

طبيعي (حتي در مقياس كوچك)  حوادث وقوع دنبال به
 از ستفادها هاي روستايي،فرسودگي بافت نظير و مسايلي

 نكردن رعايت ،همچنين و دوام و كم غيراستاندارد مصالح

 ناپذيريانطباق و در ساخت و ساز مهندسي و فني اصول

هاي روستايي در استفاده، سكونتگاه مورد محيط با آن
با مراكز  مقايسه شرايط ناپايدارتري قرار داشته و در

 بربرا در انساني فضاهاي پذيرترينآسيب همواره شهري،

اند طبيعي بوده مخاطرات از تهديدهاي ناشي
)Falsoleiman et al., 2013 به نحوي كه وقوع اين ،(

مخاطرات، در اغلب موارد اثرات مخربي بر مساكن 
روستايي باقي گذارده، تلفات سنگيني بر ساكنان آنها 

هاي اين مناطق را ها و زيرساختوارد ساخته، ساختمان
اي را صادي و اجتماعي پردامنهنابود كرده و عوارض اقت

  ). Khakpour et al., 2012بر آنها تحميل كرده است (
واژه مسكن از نظر لغوي به معني محل سكني 
گزيدن و سكونت كردن در مكاني خاص (آبادي) است 

)Sartipipoor, 2012 مفهوم مسكن عالوه بر مكان .(
فيزيكي، كل محيط مسكوني شامل تمامي خدمات و 

زيستن روستاييان و به      مورد نياز براي  تسهيالت
 ,.Latifi et alگيرد (بهداشت افراد را هم در بر مي

 ). اين موضوع در تعريف ارايه شده در دومين2010

 مشخصطور به در استانبول )1996( بشر اجالس اسكان
مورد توجه قرار گرفته است، به نحوي كه مسكن مناسب 

 به معناي تنها مناسب تعريف شده است؛ مسكن چنين

بلكه به  نيست، شخص سر هر سقف باالي يك وجود
و  فيزيكي دسترسي وجود فضاي كافي، معناي آسايش،

 تهويه اي، روشنايي،سازه دوام و پايداري مالكيت، امنيت،

گرمايش و سرمايش مناسب، وجود تاسيسات  سيستم و
زيربنايي و خدماتي و موقعيت مناسب براي دسترسي به 

ر و تسهيالت اوليه است كه بايد با توجه به استطاعت كا
). مسكن Sartipipoor, 2012مالي مردم تامين شود (

- شكل        اي است كه داراي ابعاد متنوع و پيچيده

گيري آن، بازتاب و برآيند شرايط اجتماعي، اقتصادي، 
فرهنگي، محيطي و ايدئولوژيكي بوده و معني آن بر 

)؛ از Habib, 2004متفاوت است ( حسب شرايط گوناگون

رو، متخصصين علوم انساني با رويكردهاي متفاوتي به اين
عنوان به .نگرندمسكن و ابعاد مختلف كاركردي آن مي

 به عنوان سرپناه مسكن كه معتقدند شناسانمثال، جامعه

بر  ها است. اقتصاددانانخانواده همبستگي و مركز ثبات و
محل نشيمن  بر عالوه ستاييرو كه مسكن باورند اين

 زراعي و صنايع دامي و هايفرآوردهتوليد     افراد، محل

اي سرمايه كاالي يك به مثابه مهمتر همه و از دستي
 را مسكن بافت و دانان هم ساختمطرح است. جغرافي

- هم آن در كه طبيعت با انسان روابط متقابل از متاثر

در  شود،ده    مييد دام و طيور با تعامل انسان و زيستي
  ). Bahrami, 2011گيرند (نظر مي

طور عام به پذيري، اين مفهوم بهدرباره تعريف آسيب
اجتماعي و فيزيكي  - ميزان توانايي سيستم اقتصادي

پذيري آنها در برابر آمادگي و انعطاف ،جوامع و همچنين
 ,Alcantaraفشارهاي مخاطرات طبيعي اشاره دارد (

2002, Thomas, et al., 2005, Birkmann & Wisner, 

پذيري ). با توجه به تعريف اشاره شده، آسيب2006
هاي انساني در سكونتگاه     عنوان درجه زيان مسكن به

وقوع يك پديده طبيعي با شدت  ،معرض خطر، در نتيجه
- معين و بيان شده بر روي مقياسي از صفر (بدون آسيب

در نظر گرفته شده پذيري كامل) پذيري) تا يك (آسيب
)Farajzadehasl et al., 2012 و براي نشان دادن (

- وسعت و ميزان خسارت احتمالي وارد شده به ساختمان

). در Zangiabadi et al., 2009رود (كار ميها به
پذيري مسكن شرايطي است كه در آسيب    حقيقت، 

هاي انساني بر اثر پايين بودن كيفيت آن سكونتگاه
ا به علت مجاورت با مخاطرات طبيعي و يا هر ساخت و ي

گيرند دو، در معرض آسيب و خسارت قرار مي
)Farajzadehasl et al., 2012 هر چند كه پژوهشگران .(

اند، با تا حدود زيادي در جستجوي علل بروز سوانح بوده
پذيري مسكن تاكنون سه اين وجود، درباره آسيب

، رهيافت ١سياسيرهيافت اصلي شامل رهيافت اقتصاد 
، شكل گرفته است. در ٣و رهيافت توسعه پايدار ٢غالب

شود كه رهيافت اقتصاد سياسي بر اين نكته تاكيد مي
مردم در محدوده اجتماعي و سرزميني به دليل وضعيت 
                                                                                   
1. Political Economy Approach  

2. Dominant Approach   
3. Sustainable Development Approach   



 445  ...پذيري مساكن روستاييشناسايي و تحليل عوامل تاثيرگذار بر آسيب: رضائي و دريني  

نابرابر اقتصادي، امكان دستيابي يكسان به منابعي مانند 
 زمين، مسكن و خدمات اجتماعي را ندارند و ضعف در

- هاي ناتوان، منجر به آسيبميزان برخورداري اين گروه

شود هاي آنها در برابر سوانح طبيعي ميپذيري سكونتگاه
)Peet & Thrift, 1989( در رهيافت غالب، اين رهيافت .

هاي خاص در جامعه با بيانگر اين واقعيت است كه گروه
هاي خاص طبقه اجتماعي، نژاد، قوميت و مشخصه
ي فرهنگي در مورد مخاطرات طبيعي نگران هاتفاوت
پذير بر اساس اين رهيافت، قشرهاي آسيب .هستند

هاي قديمي و فرسوده، متناسب اجتماعي مستقر در بافت
با سطح آگاهي خود به هشدارهاي اعالم شده در مورد 

جويانه از خود بروز مخاطرات توجه كرده و رفتارهاي پناه
ر نهايت، بر مبناي رهيافت ). دEnarson, 2002دهند (مي

ي در راستاي اقدامات گذارتوسعه پايدار، انجام سرمايه
هاي الزم، از طريق كاهش پيشگيرانه و كسب آمادگي

هاي بازسازي و پذيري مسكن، هزينهميزان آسيب
محيطي، مسير رسيدن به توسعه پايدار را ضايعات زيست

. به هر )Ahadnejad Reveshty, 2011كند (هموارتر مي
پذيري مسكن حال، عوامل متعددي بر روي ميزان آسيب

به ويژه در مناطق روستايي تاثيرگذار هستند كه در 
ادامه بر اساس مطالعات تجربي انجام گرفته، به بررسي 

  اين عوامل پرداخته شده است.
Ahadnejad Reveshty et al.  )2007 در تحقيق (

اي و غيررسمي هاي حاشيهخود نشان داد كه سكونتگاه
در ناحيه اسالم آباد استان زنجان بنا به داليلي همچون 
عدم رعايت معيارهاي فني و مهندسي در ساخت بنا، 

ها و اراضي نامناسب، كمبود فضاي باز قرارگيري در شيب
و عدم وجود تاسيسات و تجهيزات زيربنايي، بيشتر در 

 پذيري ناشي از وقوع زلزله قرار دارند.معرض آسيب
Latifi et al. )2010ترين عوامل ) در مطالعه خود مهم

هاي روستايي را شامل پذيري سكونتگاهموثر بر آسيب
ضعف فني ساخت و سازها، استفاده از مصالح ساختماني 

- سازي ساختماكم دوام، كم توجهي به نگهداري و مقاوم

ن در فرهنگ عامه روستاييان، نبود سرمايه كافي در 
داث مسكن استاندارد، عدم نظارت و روستا براي اح

هاي مديريت كافي در ساخت بناها از سوي سازمان
- هاي نوين ساختمانمسوول و عدم استفاده از فناوري

 Seidaei etاند. در مطالعه ديگري، سازي، در نظر گرفته

al. )2012 در بررسي مشكالت مسكن روستايي نشان (
وقوع رخدادهاي دادند كه موقعيت جغرافيايي نامناسب و 

طبيعي، استفاده از مصالح كم دوام و نامرغوب، تلفيق 
غيراصولي مصالح محلي و جديد و عدم وجود دانش فني 
كافي و ديد مهندسي مناسب، بيشترين تاثير را در 

 Khakpour etاند. پذيري مساكن روستايي داشتهآسيب

al.  )2012 در مطالعه خود به اين نتيجه رسيدند كه (
كالبدي  - پذيري فيزيكيترين عوامل موثر بر آسيباصلي

شهر مشهد شامل مخاطرات طبيعي و عوامل كالبدي، 
 & Kumarاجتماعي، اقتصادي و محيطي بودند. 

Jennifer )2010پذيري مساكن ) در سنجش آسيب
روستايي در كشمير دريافتند كه ضعف فني و عدم توجه 

پايين  به اصول مهندسي در ساخت و سازها، كيفيت
هاي مصالح مورد استفاده، عدم دسترسي به فناوري

سازي و قرار گرفتن در موقعيت جديد براي مقاوم
پذيري ترين داليل آسيبجغرافيايي نامناسب، از عمده

اي به بررسي ) در مطالعهTran et al. )2012بودند. 
- پذيري مساكن روستايي پرداختهالزامات كاهش آسيب

ج تحقيق، وقوع مخاطرات طبيعي، عدم اند. بر اساس نتاي
ثبات در وضعيت اجتماعي و اقتصادي روستاييان به ويژه 
ضعف بنيه مالي آنها براي ساخت بناهاي مقاوم، عدم 

سازي هاي دولتي پشتيبان براي مقاوموجود سياست
هاي روستايي و كيفيت مسكن، باال بودن عمر ساختمان

- وامل موثر بر آسيبترين عپايين ساخت و ساز آنها، مهم

 & Acharyaپذيري مساكن در مناطق روستايي بودند. 

Palrecha )2012 پذيريآسيب) در ارزيابي مشاركتي 
كه عوامل اقتصادي، عدم نشان دادندمسكن روستايي 

هاي نوين در ساخت و استفاده از مصالح جديد و فناوري
هاي ذيربط بر ساز، نبود نظارت كافي از سوي سازمان

ت و ساز در مناطق روستايي، پايين بودن سطح ساخ
سازي و آگاهي روستاييان درباره اصول صحيح ساختمان

هاي نامناسب بودن بستر و نوع خاك منطقه براي فعاليت
- ساخت و ساز، از مهمترين عوامل تاثيرگذار بر آسيب

  پذيري مساكن روستايي بودند.
شت توان بيان دابا توجه به مطالب اشاره شده، مي

به دليل موقعيت مكاني و  هاي انسانيسكونتگاههر چند 
هاي ناشي از وقوع جغرافيايي خود در معرض آسيب

سوانح و مخاطرات طبيعي هستند، ولي شدت و ميزان 
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گونه كه بر اساس طور مستقيم، همانپذيري بهاين آسيب
اشاره شد، تحت  غالبو  اقتصاد سياسيهاي رهيافت

اجتماعي و سياسي  - ي، فرهنگيتاثير شرايط اقتصاد
عنوان يك نكته اساسي مناطق مختلف هم قرار دارد. به

بايد در نظر داشت، در حالي كه وقوع سوانح طبيعي تا 
بيني و خارج از كنترل انسان حدود زيادي غيرقابل پيش

است، با انجام مطالعات علمي و كسب شناخت دقيق 
اي انساني مستقر هها و گروههاي سكونتگاهدرباره ويژگي

پذيري ناشي از در آنها، عوامل بروز خطر و ميزان آسيب
تاثيرگذار بر شدت و متغيرهاي عوامل آنها و به ويژه 

توان در راستاي فراهم كردن ، ميپذيري مسكنآسيب
هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي مورد نياز زيرساخت

امات اجراي اقدريزي كرده و شرايط الزم را براي برنامه
- تعديل و كاهش ميزان آسيبو در نتيجه پيشگيرانه 

اهميت و ضرورت با توجه به پذيري مسكن فراهم كرد. 
، هدف اصلي اين تحقيق شناسايي و تحليل موضوع

پذيري مسكن در روستاي عوامل تاثيرگذار بر آسيب
  .هوكرد در شهرستان جيرفت بود

  
  هامواد و روش

ه كنترل متغيرها، اين تحقيق از لحاظ ميزان و درج
ها، غيرآزمايشي و توصيفي، از نظر نحوه گردآوري داده

ها، از ميداني و در نهايت به لحاظ قابليت تعميم يافته
شود. جامعه آماري اين نوع پيمايشي محسوب مي

تحقيق را تمامي سرپرستان خانوار ساكن در روستاي 
) كه با توجه به جدول =420Nهوكرد تشكيل دادند (

Bartlett et al. )2001 با در نظر گرفتن سطح خطاي ،(
نفر از آنها با استفاده  145، تعداد t=58/2و مقدار  01/0

گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. به از روش نمونه
منظور افزايش دقت تحقيق، حجم نمونه آماري مورد 

نفر افزايش يافت. درباره  180نفر به  145مطالعه از 
مطالعه، بايستي اشاره شود كه معرفي منطقه مورد 

روستاي هوكرد از روستاهاي استان كرمان، شهرستان 
جيرفت، بخش مركزي، دهستان خاتون آباد است كه در 
فاصله شش كيلومتري جنوب شهر جيرفت واقع شده 
است. اين روستا داراي ساختار نيمه ارگانيك و تا 

ريزي شده در دو بافت سنتي و جديد در حدودي برنامه
هاي باز و محدوده بين باغات خرما از يك طرف و زمين

رود از طرف باير و بستر سيالبي حاشيه رودخانه هليل
- دايمي هليل ديگر است. با توجه به نزديكي به رودخانه

هاي فصلي اين رود، خطر سيالب ناشي از طغيان
رودخانه، يكي از مخاطرات جدي براي روستاي مورد 

افزون بر اين، روستاي هوكرد  شود.مطالعه محسوب مي
اي با به دليل مجاورت با گسل سبزواران، در منطقه

خيزي نسبتًا باال واقع شده است و از آنجايي ميزان لرزه
هاي بافت سنتي روستا از مصالح كم كه اغلب ساختمان
پذير اند، در برابر زلزله بسيار آسيبدوام ساخته شده

 Islamic Revolution Housing Foundationهستند (

of Kerman Province, 2010.(  

ها در اين تحقيق پرسشنامه بود ابزار گردآوري داده
هاي فردي پاسخگويان (شامل كه از سه بخش مشخصه

پنج متغير)، مشخصات عمومي مسكن (شامل پنج 
متغير) و ديدگاه پاسخگويان مورد مطالعه درباره ميزان 

پذيري مساكن آسيباهميت هر يك از عوامل موثر بر 
متغير بر حسب طيف ليكرت پنج  23روستايي (شامل 

) تشكيل شده 5تا خيلي زياد=  1سطحي، از خيلي كم= 
بود كه اين متغيرها از طريق بررسي و مرور ادبيات 

 Ahadnejadهاي نظري و تجربي مرتبط به ويژه پژوهش

Reveshty et al.  )2007 ،(Latifi et al. )2010 ،(
Kumar & Jennifer )2010 و (Acharya & Palrecha 

صوري  اعتبار) شناسايي و استخراج شده بودند. 2012(
با نظر متخصصان و كارشناسان بنياد مسكن پرسشنامه 

. براي ورد تاييد قرار گرفتانقالب اسالمي استان كرمان م
آزمون انجام تعيين قابليت اعتماد ابزار تحقيق پيش

ونباخ محاسبه شده براي گرفت كه مقدار آلفاي كر
پذيري مساكن روستايي، در مقياس عوامل موثر بر آسيب

هاي ) بود. تجزيه و تحليل داده81/0حد مناسب (يعني 
صورت  18WinSPSSگردآوري شده با استفاده از نرم افزار 

  گرفت.
  

  نتايج تحقيق 
بر اساس اطالعات كسب شده، بيشتر پاسخگويان 

د بودند، در حالي كه شمار درصد) مر 91مورد مطالعه (
درصد) از آنها را زنان تشكيل دادند. نتايج  9كمي (

تحقيق حاكي از آن بود كه ميانگين سن و مدت زمان 
 2/36و  3/47سكونت پاسخگويان در روستا به ترتيب 
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سال بود. همچنين، ميانگين تعداد افراد خانوار 
ق هاي تحقينفر بود. يافته 5پاسخگويان مورد مطالعه 

درباره سطح تحصيالت پاسخگويان نشان داد كه 
سواد درصد) مربوط به افراد بي 8/37بيشترين فراواني (

  ).  1بود (جدول 
  

توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سطح  - 1جدول 
  تحصيالت

 رديف  سطح تحصيالت  فراواني   درصد
  1 سوادبي  68 8/37
  2 ابتدايي  23 8/12

  3 راهنمايي  45  25
  4 ديپلم  35  4/19

  5  باالتر از ديپلم   9  5
  6  كل  180  100

  

با توجه به نتايج به دست آمده، ميانگين تعداد اتاق و 
مساحت تقريبي واحدهاي مسكوني پاسخگويان مورد 

متر مربع بود.  7/75اتاق و  8/2مطالعه به ترتيب 
همچنين، نتايج تحقيق در رابطه با قدمت ساخت 

تمان) پاسخگويان حاكي از واحدهاي مسكوني (عمر ساخ
سال بود. كمينه و  5/17آن بود كه ميانگين اين متغير 

بيشينه عمر واحدهاي مسكوني مورد مطالعه به ترتيب 
سال بود. بر اساس اطالعات مندرج در جدول  38يك و 

)، از نظر نوع مصالح بكار رفته در ساخت واحدهاي 2(
ق به درصد) متعل 3/48مسكوني، بيشترين فراواني (

پاسخگوياني بود كه در ساخت واحدهاي مسكوني خود 
از آجر و آهن استفاده كرده بودند. همچنين، به لحاظ 
وضعيت ساخت واحدهاي مسكوني، بيشتر اين واحدها 

درصد) از نوع قابل نگهداري بوده و نزديك به يك  6/40(
درصد) آنها هم وضعيت تخريبي داشتند  2/27سوم (

  ). 2(جدول 
  

  توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب نوع مصالح و وضعيت ساخت واحدهاي مسكوني - 2جدول 
   موارد  فراواني   درصد

 خشت و گل  24 3/13

 نوع مصالح 

 خشت و چوب  2 1/1

 تمام چوب         2  1/1

 تمام آجر (سنگ و آجر)  36  20

  بلوك سيماني  29  1/16
  آجر و آهن  87  3/48

  كل   180  100
 نوساز  44  4/24

 وضعيت ساخت

 مرمتي  14 8/7

 قابل نگهداري  73 6/40

 تخريبي  49  2/27

  كل  180  100
  
پذيري عوامل موثر بر آسيب"بندي منظور دستهبه

و تعيين مقدار واريانس تبيين شده به  "مساكن روستايي
بندي هاي دستهوسيله هر كدام از متغيرها در قالب عامل

اكتشافي استفاده شد. به منظور  شده، از تحليل عاملي
هاي مربوط به مجموعه تشخيص مناسب بودن داده

از آزمون بارتلت و شاخص  ي مورد تحليل،متغيرها
KMO ن بارتلت در وداري آزم. معنيدبهره گرفته ش
)، 3دول (ج KMOو مقدار مناسب  01/0اطمينان سطح 

حاكي از همبستگي و مناسبت متغيرهاي مورد نظر براي 
  . بودتحليل عاملي نجام ا
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  داريمجموعه مورد تحليلمعني و آزمون بارتلت و سطح KMOمقدار  - 3جدول 
   داريسطح معني  مقدار بارتلت  KMOمقدار   

  000/0  023/1247  862/0  پذيري مساكن روستاييعوامل موثر بر آسيب
  

هاي استخراج شده مجموعه مورد تحليل يعني عامل
، همراه با پذيري مساكن روستاييسيبعوامل موثر بر آ

مقدار ويژه، درصد واريانس و درصد واريانس تجمعي در 
. البته الزم به ذكر است كه به ارايه شده است )4جدول (

ها، از مالك كيسر بندي عاملمنظور استخراج و دسته
هايي مد نظر قرار استفاده شد و بر اساس آن، عامل

با توجه به يك بزرگتر بود.  گرفت كه مقدار ويژه آنها از
عامل نخست از بين )، 4نتايج كسب شده در جدول (

با مقدار  "فني" عامل عامل استخراجي تحت عنوان پنج
از درصد  14/24به تنهايي تبيين كننده  345/4 ويژه

. پس از آن، عامل بودواريانس كل مجموعه مورد تحليل 

ار ويژه با مقد "جغرافيايي - طبيعي"عامل دوم با نام 
واريانس مجموعه را از درصد  19/17توانست  091/3

 - شناختي( هاي سومدر نهايت، عامل كند.تبيين 
با و پنجم (كيفيت مصالح) ) اقتصادي( چهارمنظارتي)، 
در  به ترتيب 115/1و  201/1، 645/2يژه مقادير و

واريانس كل را از  درصد 19/6و  67/6، 75/14حدود 
از درصد  94/68عامل  پنجكلي، اين طورهب. ندكردتبيين 

ميزان واريانس كه حاكي از  كردندواريانس كل را تبيين 
استخراج شده هاي عامل به وسيلهتبيين شده  باالي
  دارد.

  
  هاي استخراج شده همراه با مقدار ويژه، درصد واريانس و درصد واريانس تجمعي آنهاعامل - 4جدول 

  درصد واريانس تجمعي  يژهو واريانس مقداردرصد   مقدار ويژه  هاعامل  رديف 
  14/24  14/24  345/4  فني  1
  33/41  19/17  091/3  جغرافيايي - طبيعي  2
  08/56  75/14  654/2  نظارتي - شناختي  3
  75/62  67/6  201/1  اقتصادي  4
  94/68  19/6  115/1  كيفيت مصالح  5

  
وضعيت قرارگيري مجموعه متغيرهاي مرتبط با 

با توجه به  پذيري مساكن روستايي،سيبعوامل موثر بر آ
راج شده با فرض واقع شدن متغيرهاي خعوامل است

ها پس از چرخش عامل، 5/0داراي بار عاملي بزرگتر از 
البته ارايه شده است.  )5جدول (در  به روش وريماكس

بايد به اين نكته اشاره كرد كه پس از چرخش 
دن بار عاملي (وريماكس)، پنج متغير به دليل پايين بو

دار نبودن همبستگي ) و در نتيجه معني5/0(كمتر از 
  آنها با ديگر متغيرها، از تحليل حذف شدند. 
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  از ماتريس چرخش يافته متغيرهاي مربوط به هر يك از عوامل و ميزان بارهاي عاملي بدست آمده  - 5جدول 
  بار عاملي  متغيرها  عامل ها

  فني

 826/0 فني و اصول مهندسي در ساخت مسكنعدم رعايت ضوابط 

 798/0 استفاده ناصحيح و غيرمهندسي از مصالح صنعتي در ساخت واحد مسكوني

 726/0 ارتفاع واحد مسكوني و باال بودن تعداد طبقات ساخته شده

 701/0  هاي كشاورزي و بسترهاي نامناسبساخت و ساز مساكن روستايي بر روي زمين

 678/0  دمت و عمر واحدهاي مسكوني در سطح روستاباال بودن ق

 619/0 تلفيق مصالح جديد و محلي (بومي) به صورت غير اصولي

 - طبيعي
  جغرافيايي

  811/0 وقوع بالياي طبيعي همچون زلزله، سيل، طوفان و غيره در سطح روستا
  792/0  نامناسب بودن بستر و نوع خاك منطقه براي ساخت مسكن

  767/0  افيايي نامناسب محل ساخت مسكنموقعيت جغر
  724/0 شرايط اقليمي و آب و هواي نامناسب در سطح روستا

  نظارتي - شناختي

  737/0 عدم وجود دانش فني كافي نزد روستاييان و در نتيجه ضعف در طراحي و ساخت مسكن
  708/0 عدم نظارت كافي از سوي مهندسان ناظر بر ساخت مسكن در سطح روستا

  621/0 دم مشاوره روستاييان در هنگام ساخت مسكن با مهندسان و كارشناسان متخصصع
  589/0 ساخت و ساز مسكن و عدم توجه و رعايت آنها هاينامهعدم آشنايي روستاييان با آيين

  634/0 سازي مسكنعدم ارايه اعتبارات كافي از سوي دولت براي ساخت و مقاوم  اقتصادي
  567/0 قاومدرآمد و توان مالي و اقتصادي روستاييان براي ساخت واحدهاي مسكوني مپايين بودن سطح 

  603/0 استفاده از مصالح كم دوام و نامرغوب (كيفيت پايين مصالح ساختماني)  كيفيت مصالح
  512/0 استفاد از مصالح سنتي و متداول در ساخت مسكن در سطح روستا

  
  گيري و پيشنهادها نتيجه

پذيري مساكن به عنوان يك اقدام سيبشناخت آ
ابزاري در راستاي پيشگيري از زايش فاجعه مبتني بر 

هاي انساني در نواحي پرخطر است؛ به بيان زيستن گروه
طور لزوم ديگر، زيستن در بستر مخاطره آميز طبيعي به

پذيري نيست، بلكه بار بودن و آسيببه معناي خسارت
اشي از رويداد سوانح و آنچه منجر به ايجاد خسارت ن

شود، نوع زيستن و ميزان شناخت و درك مخاطرات مي
ريزان از درجه جمعيت مستقر و مديران و برنامه

ويژه متغيرها و عوامل دخيل و آميز بودن و بهمخاطره
پذيري مساكن است. شناخت و تاثيرگذار در شدت آسيب

ي پذيري و عوامل تاثيرگذار بر آن، اقدامتحليل آسيب
هاي اطالعاتي مناسب سازي زيرساختعلمي براي فراهم
ريزي اصولي و دقيق براي تدوين و در راستاي برنامه

كاهش سطح  ،اجراي اقدامات پيشگيرانه و در نتيجه
هاي انساني است. اهميت اين موضوع پذيري گروهآسيب

هاي روستايي كه با در نظر گرفتن بافت خاص سكونتگاه
ت نسبتًا پاييني در برابر سوانح از كيفيت و مقاوم

برخوردارند و هم موقعيت مكاني و جغرافيايي مناطق 
روستايي كه به طور طبيعي در مناطق خطرخيزتري در 

اند، دو چندان است. با مقايسه با مناطق شهري واقع شده
توجه به اهميت و ضرورت موضوع، اين تحقيق با هدف 

- ار بر آسيباصلي شناسايي و تحليل عوامل تاثيرگذ

پذيري مسكن در روستاي هوكرد در شهرستان جيرفت 
هاي تحقيق نشان داد كه عوامل انجام گرفت. يافته

پذيري مسكن در متعددي در ابعاد مختلف بر آسيب
منطقه مورد مطالعه تاثيرگذار بودند كه بر اساس نتايج 
تحليل عاملي اين عوامل در قالب پنج دسته عوامل فني، 

نظارتي، اقتصادي و  - افيايي، شناختيجغر -طبيعي
درصد از واريانس  94/68كيفيت مصالح قرار گرفتند و 
پذيري مسكن را تبيين كل عوامل تاثيرگذار بر آسيب

درصد از  14/24كردند. در اين ميان، عامل فني با تبيين 
واريانس كل، توانست بيشترين ميزان واريانس را به خود 

هاي نخست قرار گيرد. يافتهاختصاص داده و در اولويت 
 Ahadnejadاين بخش از تحقيق با نتايج مطالعات

Reveshty et al.  )2007،(Seidaei et al. )2012 (
) مطابقت داشت. پس از Kumar & Jennifer  )2010و

درصد از  19/17عامل فني، عامل دوم كه در حدود 
واريانس كل را به خود اختصاص داده است، عامل 

- رافيايي بود كه اهميت آن بر اساس يافتهجغ -طبيعي



 1396، 3 ، شماره48-2دوره  مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران            450

 Seidaei et al. )2012( ،Khakpour etهاي هاي پژوهش

al. )2012،(Kumar & Jennifer  )2010(  وTran et al. 

مورد تاييد قرار گرفته است. عامل بعدي از ) 2012(
پذيري مسكن در روستاي عوامل تاثيرگذار بر آسيب

ن مورد توجه قرار گرفت، هوكرد كه از ديدگاه پاسخگويا
درصد  75/14نظارتي بود كه در حدود  -عامل شناختي

از واريانس كل را به خود اختصاص داد. نتايج اين بخش 
) و Latifi et al.  )2010هاياز تحقيق هم با يافته

Acharya & Palrecha )2012(  مطابقت داشت. در
ه هاي بعدي كنهايت، پس از سه عامل اشاره شده، عامل

هاي چهارم و پنجم هاي تحقيق در اولويتبر اساس يافته
درصد از  19/6و  67/6قرار گرفته و به ترتيب در حدود 

پذيري مسكن در واريانس كل عوامل تاثيرگذار بر آسيب
هاي اقتصادي و روستاي هوكرد را تبيين كردند، عامل

  كيفيت مصالح بودند. 
هش، هاي به دست آمده از پژوبر اساس يافته

  شوند: پيشنهادهاي زير ارايه مي
با توجه به نتايج تحليل عاملي مبني بر قرار  - 1

شود گرفتن عامل فني در اولويت نخست، پيشنهاد مي
صحيح  يابيكه از طريق توجه به مواردي همچون مكان

براي ساخت مسكن، استفاده از مصالح مرغوب و 
اين استاندارد براي ساخت و توجه ويژه به مطابقت 

مصالح با محيط، الزام روستاييان به ساخت واحد 
مسكوني با ارتفاع مناسب (به صورت يك طبقه)، تهيه 

شده به وسيله تاييد اي هاي معماري و سازهنقشه
مهندسين نظام فني روستايي و بنياد مسكن انقالب 

 متخصص و كارگران ماهر كار از نيروي و استفادهاسالمي 

مسكن و غيره، كيفيت فني مختلف ساخت  مراحل در
ساخت و سازها در منطقه مورد مطالعه افزايش داده 

 پذيري مسكن كاهش يابد.شده و در نتيجه ميزان آسيب

مل با توجه به نتايج تحليل عاملي و وارد شدن عا - 2
نظارتي در تحليل به عنوان عامل سوم،  -شناختي

شود نظارت بيشتري از سوي نهادهاي پيشنهاد مي
ندركار بر روند ساخت و ساز مسكن در منطقه ادست

 بنديمورد مطالعه صورت پذيرد؛ در اين زمينه، مرحله
اعطاي تسهيالت به متقاضيان و منوط كردن پرداخت 
وام در هر مرحله به نظارت فني كارشناسان بر روند 
ساخت و ساز و رعايت نكات فني و تاييد آن از سوي 

رت ود زيادي زمينه نظاتواند تا حدكارشناسان ناظر مي
ن بر ساخت مسكن و ارتباط بيشتر روستاييان با مهندسا

و كارشناسان متخصص در هنگام ساخت مسكن را فراهم 
  سازد. 
با توجه به نتايج تحليل عاملي و وارد شدن عامل  - 3

- اقتصادي به عنوان يكي از عوامل تاثيرگذار بر آسيب

شود از يپذيري مسكن در روستاي هوكرد، پيشنهاد م
طريق تسهيل شرايط اداري اخذ تسهيالت مسكن، 
افزايش مبلغ تسهيالت به صورت واقعي با در نظر گرفتن 

هاي ساخت يا قيمت مصالح استاندارد و ساير هزينه
- سازي مسكن، كاهش بهره تسهيالت، دادن كمكمقاوم

روستاييان به  به مصالح خريد يارانه هاي بالعوض و يا
، زمينه الزم براي كمك به روستاييان ويژه افراد فقير

سازي مساكن آنها و در نتيجه كاهش ميزان براي مقاوم
  پذيري را فراهم ساخت. آسيب
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