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چکیده 
مساکن روستایی در ایران به لحاظ الگوی ساخت در مرحله گذار از الگوی سنتی به الگوی جدید و مددرن قدرار
دارد .الگوی جدید ساختوساز مسکن روستایی غالباً برگرفته از الگوی مساکن شدهری اسدت کده در بن بده ندوعی
سیمای شهر تداعی میشود .طرح بهسازی مسکن روستایی در کشور که به طور جدی توسط بنیداد مسدکن انبد
اس می پیگیری و اجرا میشود ،یکی از عوامل تحول ساز و دگرگون کنندده الگدوی مسدکن روسدتایی از سدنتی بده
مدرن است .این در حالی است که مسکن در روستاها تنها به عنوان فضای زیسدتن نبدوده و از کدارکرد چندگاندهای
برخوردار است .در مباله حاضر سعی شده است تا در چارچو

توسعه پایدار با رویکردی بسیبشناسانه به ارزیابی

الگوی جدید ساخت مساکن روستایی در دهستان شوسف به کمک تجار

جامعه محلی پرداخته شود .ایدن تحبید

دارای ماهیتی کیفی است .دادهها از مطالعات اسنادی و میدانی گدردبوری شدده اسدت .در روش میددانی از مشداهده
مستبیم و تکنیک مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد .دادهها در چارچو

نظریه زمینهای مدورد تجزیده و تحلیدل

قرار گرفته است .نتایج نشان داد الگوی جدید ساخت مسکن روستایی بدا بسدیبهدایی هدم چدون ناهنجداریهدای
کالبدی و فیزیکی ،دگرش کارکردی مسکن و سایش زمینههای رشد اقتصاد خانوار ،چالش انرژی و دستاندازی بده
طبیعت و تخریب بن ،برهم زنندگی فضای اجتماعی – فرهنگی و البای ناکاربمدی سکونتگاههدای روسدتایی همدراه
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بوده است .در نهایت میتوان گفت این الگوی جدید به دلیل گسستگی پیوند بن بدا شدرایط و محدیط روسدتایی ،در
فربیند استی ی توسعه پایدار روستایی خلل اساسی وارد ساخته است.
واژهایکلیدی :توسعه پایدار روستایی ،طرح بهسازی مسکن روستایی ،الگوی ساختوساز مسکن ،بسیبشناسی.

مقدمه 
زندگی بشر بر روی کره خاکی دارای ابعاد و نیازهای متنابهی است که از وظایف عمده هر نظدام برنامدهریدزی و
شالوده کار هر محببی ،یافتن راه های صحیح و اصدولی جهدت نیدل بده اهددای و نیازهدای انسدانی اسدت .یکدی از
خواستهای همیشگی انسان که پیوسته از مسائل و دغدغههای غالدب متولیدان توسدعه سدازمان فضدا بدوده ،مبولده
«مسکن» را میتوان نام برد .از حیث ماهیتی ،مسکن بایستی محیطی سازگار و منطب بر روش زندگی انسدانی باشدد.
به بیان دیگر ع وه بر تأمین نیازهای شخصی بایدد نیازهدای کیفدی و نیازهدای اجتمداعی او را نیدز بدربورده نمایدد
(پوردیهیمی41 :4313،؛ زنجانی .)411 :4334،در واقع از بن جایی که مسکن چیزی بیش از یدک سدرپناه صدری بده
شمار میرود ( )Knapp,1982:35و با بسایش جسم و روان انسان در ارتباط است (معینی ،)13 :4333،دارای اهمیت
بیبدیلی در حیات انسانی است.
در سکونتگاههای روستایی ،مسکن به عنوان اصلیترین عنصر کالبدی فضا از ماهیتی چندد کدارکردی برخدوردار
است (سعیدی و امینی34 :4331،؛ Tognoli,1987:240؛  .)Erdinc,2009:21مسکن روستایی تجلدیگداه شدیوههدای
زیستی ،معیشتی و در نهایت نیروها و عوامل موثر محیطدی و رونددهای اجتمداعی -اقتصدادی تأثیرگدذار در شدکل
بخشی به بن است (سعیدی و احمدی3 :4313،؛ زنجانی )411 :4334،که اثدرات گسدتردهای بدر ارائده ویژگدیهدا و
سیمای جامعه به مفهوم عام دارد (عزیزی .)34 :4333،در ایران واحدهای سکونتگاهی روستایی بده تبعیدت از تندو
ناحیهای و منطبهای عوامل محیط طبیعی از یک سو و درجه تأثیرگذاری متفاوت نیروها و عوامل سیاسی و اجتماعی
– اقتصادی از دیگر سو ،به نحوی متنو و با تفاوتهای ناحیهای و منطبهای برپا شده و در گذر زمان شکل امروزی
خود را یافتهاند (سعیدی و حسینی حاصل.)1 :4333،
این مراکز جمعیتی که در اثر فربیندهای حاصله از چرخه حیات با تکیه بر شرایط و سازگار با مبتضیات زمدان و
مکان پیرامون خود رشد و گسترش یافتهاند ،طی دهههای اخیر با ورود مدرنیزاسیون و همگام با اجدرای طدرحهدای
نوسازی ،تحول خواه ی روستائیان و ت ش برای توسعه و بهزیست نمودن محیط زنددگی از فضدای سدنتی و کالبدد
قدیمی خود خارج و بده سدرعت پدذیرای دگرگدونیهدا شددند (طالدب و عنبدری13-14 :4331،؛ شدمسالددینی و
همکاران.)13 :4313،
طرح بهسازی مسکن روستایی که برای اولین بار از سال  4331توسط بنیاد مسکن انبد

اسد می در سرتاسدر

کشور با هدی بهبود کیفیت مسکن و بافت روستایی و ارتباء سطح ایمنی ،بهداشت ،رفاه و بسایش روسدتائیان بغداز
گردید؛ یکی از عوامل اساسی تغییر و تحول ساختار کالبدی و فیزیکی مساکن و سکونتگاههدای روسدتایی در تداریخ
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حیات روستاهای ایران به شمار میرود .به گونهای که بر اساس طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی 4مصدو

سدال

 ،4331ساخت ساالنه  433هزار واحد مسکونی جدید روستایی و بهسازی  4333واحد مسدکونی روسدتایی در طدی
دو برنامه چهارم و پنجم توسعه مباومسازی در دستور کار دولت و بنیاد مسکن انب
مسکن انب

اس می قدرار گرفدت (بنیداد

اس می.)4314،

بر پایهی این واقعیت غیرقابل انکار که در گذشته نظام سنتی و بومی سازماندهی فضا و کالبددی سدکونتگاههدای
روستایی ،به منظور شکلدهی به عناصر فضا نظیر مساکن روستایی سعی بر رعایت «اصل هدم پیونددی و هماهند -
سازی بن با شرایط و محیط» داشتهاند؛ و این که الگوی ساختوساز در روستاها عمدتاً با خصایص سدکونتگاههدای
شهری همسو بوده ،اجرای طرح بهسازی مسکن در نواحی روستایی کشور از منظر برنامدهریدزی توسدعه و رویکدرد
توسعه پایدار با پرسشهایی مواجه است .نظیر این که «با وجود ت شهای صورت گرفته در راستای استی ی توسعه
کالبدی و فیزیکی سکونتگاهها و مساکن روستایی ،میزان هم پیوندی ساختهدا و سدازهای مسدکونی بدا تدوانهدای
محیطی و متناسب با نیازهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و امنیتی خدانواری روسدتایی چده تغییدری یافتده
است؟»« ،بیا الگوی جدید ساخت و ساز مسکن پاسخگوی نیازهای زیستی  -فرهنگدی ،معیشدتی و تددارکاتی یدک
خانوار روستایی میباشد؟»« ،در الگوی جدید تا چه میزان بر افتراق مکانی و تمایزات شدرایط محدیط طبیعدی توجده
شده است؟»و «بیا در این الگو م حظات و تمهیدات اساسی در با

مصری انرژی اندیشیده شده است؟».

در شهرستان نهبندان از توابع استان خراسان جنوبی به عنوان یکی از مناط شرقی ایران که از سدال  4331طدرح
بهسازی و مباومسازی مساکن روستایی به جد در بن پیگیری و به مرحله اجرا دربمده است ،تاکنون تعداد پنج هدزار
و  133واحد مسکن روستایی با اعتباری برابر  41میلیارد و  333میلیدون ریدال بهسدازی شدده اسدت (بنیداد مسدکن
انب

اس می خراسان جنوبی .)4314،روستاهای دهستان شوسف از جمله نواحیای اسدت کده تداکنون بخشدی از

مساکن روستایی بن بازسازی و نوسازی شده است .در این مباله ت ش گردیده تا بر پایده تجدار

افدراد محلدی بده

بسیبشناسی و کاستیهای الگوی جدید ساخت و ساز از سوی بنیاد مسدکن تحدت لدوای طدرح بهسدازی مسدکن
روستایی در دهستان شوسف پرداخته شود.
مبانینظری 
توسعه پایدار بر پایه رویکردی بیندهنگر به دنبال هوشیاری انسان نسدبت بده مندابع طبیعدی کدره زمدین اسدت و
خواهان یک سبک زندگی پایدار برای همهی انسانها میباشد .از سوی دیگر مخالف مصری بیش از انددازه ،اتد ی
منابع و بیتوجهی به نسلهای بینده و قطع رابطه با گذشته اسدت (زاهددی و نجفدی14 :4331،؛Quaddus,2001:89

؛ .)WCED,1987:5در این راستا یکی از اجزای اساسی و شالودههای توسعه از منظر مکانی – فضایی ،مبوله توسدعه
پایدار روستایی است که به بهبود زندگی و دستیابی به عدالت اجتماعی میانجامد ( )Thompson,1999:8و به عنوان

 4به منظور تسریع در روند اجرای طرح بهسازی مسکن روستایی (مصو

 )4331و نیل به اهدای این طرح ،و با عنایت به کسب تجار

ضعف و کمبود سالهای گذشته ،طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی در سال  4331در هیأت دولت مطرح شده و به تصویب رسید.

ارزنده و شناسایی نباط
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رهیافت نسبتاً جدید پیشرفت و دگرش مطلو

سکونتگاههدای روسدتایی ،پروسدهای اسدت در جهدت دسدتیابی بده

برزوهای بتی ساکنان روستاها ( )Elands & Wiersum,2001:5که با طیف وسیعی از تغییرات و تحوالت عمید بده
دنبال بهبود بخشی کیفیت زندگی روستائیان در جهت تحب رفاه مستمر اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی اسدت
(Ezeala-Harrison,1996:72؛  .)Torjman,2000:2بدینسان ،حصول توسعه پایدار روسدتایی و همدهگیدر شددن بن
منوط به شناخت مسائل موجود در ابعاد توسعه پایدار ،برقراری تعامل پیش برنده و سامان ساز میان ابعاد بن و تاکید
داشتن بر رفاه تمامی اعضاء جامعده هددی (ندواحی روسدتایی) اسدت (Anriquez & Stamoulis,2007:24؛Dalal-

 .)clayton & Bass,2002 :12در مجمو میتوان گفت به منظدور بدروز پایدداری در روسدتا بایدد از جدزء بده کدل
نگریست و گام برداشت که در این میان مسکن به عنوان یک جزء میتواند به شکل کلیتی عمل کندد کده بدا شدکل-
بندی ساختار مناسب بن میتوان گامی مناسب به سوی توسعه پایدار برداشت.

در حبیبت مسکن به عنوان یک نیاز زیستی ،اهمیت ویژهای در برنامههای توسعه اقتصدادی و اجتمداعی جوامدع
دارد و توازن میان نیازهای سکونتی افراد جامعه و ضرورتهای توسعه اقتصادی و اجتماعی ،از جمله مسائلی اسدت
که در مفهوم توسعه باید همواره مورد توجه قرار گیرد .تهیه و تأمین مسکن برای کلیه افراد جامعه ،به عنوان یکدی از
اساسیترین نیازها ،امری اجتنا

ناپذیر است .چرا که مسکن و به ویژه مسکن مناسب از این نظر کده فدراهم کنندده

بسایش ،رفاه ،ثبات اقتصادی و بهزیستی خانوادههاست ،نبش بسیار مهمی را در زندگی افراد جامعده دارد (زیداری و
همکاران38 :4331،؛ دالل پورمحمدی.)1 :4331،
تأمین مسکن روستایی که قاعدتاً با هدی نیل به کیفیت فضایی مطلو تر دنبال میشود ،نیازمند تفکری جامعنگر
در توسعه فضایی و کالبدی ،برنامهریزی ،طراحی و اجرا ،همچنین کم و کیدف ویژگدیهدای معمداری روسدتایی در
مناط مختلف ،تواناییها و کاستیهای موجود در این زمینه است (شدفایی و مددنی .)43 :4313،بده عبدارت دیگدر،
تأمین مسکن مناسب و پایدار که هماهن

با اهدای توسعه بوده باشد ،منوط به نگاه درخور به الگوی ساخت و ساز

این فضاها و میزان اهمیت یابی این مبوله در برنامهریزیهای توسعه مسکن روستایی است.
الگوی ساخت وساز و معماری در روستاها دارای ارتباط متبابل و پیوند تنگاتنگی با چگدونگی جغرافیدای محدل،
اقتصاد خانوار ،فرهن  ،عوامل سیاسی و اجتماعی محل و هم چنین نو و نحوه دسترسی به انرژی (به عندوان بنیدان
و اساس زندگی اجتماعی و عامل تعیین کنندهای در توسعهی صنعتی و اقتصادی) است (ثبفی34:4334،؛ تسدنیمی و
همکاران .)1 :4331،الگوی سنتی بر گرفته از سنتهای عامیانه است .این سنت عامیانده همدان سدنت بد واسدطه و
ناخودبگاهی است که در بطن یک فرهن

مردمی جریان دارد و به گوندههدای معندوی و مدادی و متدأثر از نیازهدای

مربوط به بنها و نیز بر مبنای خواستهها و برمانهای جامعه روستایی و باالخره به پیروی از رندجهدا و شدادیهدا و
برامشهای انسانی شکل میگیرد (زرگر43-1 :4333،؛ سرتیپی پور .)43 :4313،در پدی ایدن هدمبوایدی و م زمدت،
اصل انطباقپذیری و هم پیوندی حداکثری الگوهای سنتی و بومی با شرایط و محیط روستایی برقرار شده است.
به مرور زمان با نفوذ تفکر مدرن در فربیند مهندسی ساختارها و کارکردهدای فضدای روسدتایی ،مددرن خدواهی
جامعه روستایی ،لزوم بازسازی و بهسازی کالبد (مساکن) سکونتگاههای روستایی به منظور اسدتی ی توسدعه همده-
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جانبه و پایدار ،الگوی بکار گرفته شده در ساخت و ساز مساکن روستایی (چه از سوی بخش خصوصی و مردمی و
چه از سوی نهادهای دولتی) دچار دگرشهای اساسی شده است به گونهای کده مسدکن را بده برجسدتهتدرین نمداد
مدرنیته در فضای روستایی جوامعی هم چون کشور ما مبدل ساخته است .تغییر و تحول الگوی ساختوساز بیش از
بن که دارای منشأ درونی بوده و بر پایه شرایط درون فضایی روستاها شکل یافته باشد ،نوعی برداشت مستبیم و غیر
اص ح شدهی متناسب با ساختارهای فضا از مراکز شهری اسدت .ایدن عددم همداهنگی شدیوههدای سداخت و سداز
روستایی جدید با محیط بومی و نادیده گرفتن اصل هم پیوندی با محیط ،گامی در جهت عکس مسیر تحب توسدعه
پایدار روستایی تلبی میشود (علیالحسابی و راهب.)411 :4333،
در واقع ناهمسانی الگوهای ساختوساز با کارکردها و شیوه زیست سنتی در مساکن و سکونتگاههدای روسدتایی
هم سبب تحمیل هزینههای اضافی و صری زمان بیشتر برای رسیدگی به کدار در روسدتاها و پدایین بمددن رانددمان
تولید و حتی تغییر در اقتصاد معیشتی روستائیان میشود (شمسالددینی و همکداران .)84 :4313،هدم چندین ممکدن
است با برهم خوردن بسایش بخش قابل توجهی از جمعیت کشور (روستائیان) ،ضمن بر هم زدن تعدادل اجتمداعی،
اقتصادی و کالبدی مناط  ،در نظام سکونتگاهی کشور نیز نابسامانیهایی ایجاد شدود .بندابراین الزم اسدت در تدأمین
مسکن روستایی مناسب و بازسازی و نوسازی بن که قاعدتاً با هدی نیل به کیفیت فضایی مطلو تر دنبال میشدود،
همانند الگوهای مسکن سنتی در روستاها که در بنها سدازگاری همدهجانبدهای میدان کلیده اجدزا دروندی و بیروندی
روستاها وجود داشته است ،به ساماندهی مجدد مساکن روستایی متناسب با شرایط روز پرداخته شود ،نه این کده بدا
الگوبرداری ناقص و یا اشتباه از ساختمان شهرهای بزرگ ساخته شود (قاسمزاده و همکاران.)13-11 :4331،
در زمینه بررسی و واکاوی الگوهای جدید سداخت وسداز و بهسدازی مسداکن روسدتایی در ایدران و هدم چندین
پیامدهای بن به تحبیبات افرادی چون تسنیمی و همکاران ( ،)4331موسوی و صدالحی ( ،)4331گ بچدی (،)4338
سرتیپی پور ( ،)4333شمسالدینی و همکاران ( ،)4313بیتی ( )4314و یعبوبی و همکاران ( )4314مدیتدوان اشداره
داشت .در این میان بن چه که کمتر بدان توجه شده است و مباله حاضر را برجسته میسازد ،پایش بسیب و چالش-
های الگوی جدید ساختوساز مسکن روستایی از دیدگاه روستائیان است.

روشتحقیق 
این تحبی دارای هدفی کاربردی و توسعهای است که نوعی تحبی توصیفی – تحلیلدی و ژرفانگرانده بده شدمار
میرود .انجام مطالعات با رویکرد و روش کیفی صورت گرفته است .دادههای مورد نیاز به کمک مطالعات اسنادی و
میدانی گردبوری شده است .در روش میدانی گردبوری داده از تکنیک مصاحبههدای نیمده سداختار یافتده مبتندی بدر
رویکرد اکتشافی از تجار

روستائیان و بومیان محلی استفاده شده است .جهت تجزیده و تحلیدل دادههدا و اسدتنتاج

اط عات در زمینه بسیبشناسی الگوی جدید مساکن روستایی در دهستان شوسف در چارچو

نظریه بنیانی عمدل

شده است .چرا که نظریه بنیانی در مطالعات کیفی هم از کیفیت بداال و سداختار نظداممنددی برخدوردار بدوده و هدم
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تحلیلی عمی از زمینه مورد مطالعه به دنبال دارد .به ع وه به ساخت و پرداخته شدن نظریهای خواهدد انجامیدد کده
دارای معیارهایی چون انطباق ،قابلیت فهم ،عمومیت و کنترل است (استراوس و کوربین.)14 :4331،
در چارچو

روش تئوری زمینهای( 4نظریه بنیانی) دادهها (مطالب جمعبوری شده از مطالعات پیمایشی) در سده

مرحله کدگذاری باز ،محوری و گزینشی شد .به عبارتی ابتدا مفاهیم اصلی استخراج گردید ،سپس بدر پایدهی بن بده
روستاهای نمونده تحبید

انجام مبوله بندی مبادرت شده و در نهایت قضایای کلی تبیین و تشریح گردید .در انتخا

در دهستا ن شوسف سعی شد به روستاهایی مراجعه شود که در خصوص بهسازی و مباومسازی مسکن هم از ساببه
و هم از تعدد بیشتر واحدهای مسکونی نوسازی شده برخوردار باشند .این روسدتاها شدامل سدهلببداد ،سدید مدراد،
بیدک ،شورک ،فیروزبباد ،طارق ،ک ته خداداد و حسنبباد سر کل بوده است .حجم نمونده انتخدابی تدا رسدیدن بده
اشبا نظری  18خانوار روستایی از مجمو کل روستاها بوده که با روش نمونهگیری متواتر بده حدد کفایدت رسدیده
است.
بحثونتایج 
بررسی و واکاوی بسیبها و چالشهای الگوی جدید ساختوسداز مسداکن روسدتایی در دهسدتان شوسدف بده
شناخت  43مفهوم کلی در این خصوص منتهی شده است .مفاهیم شناخته شده ،در چارچو

روش تئوری زمیندهای

و به دنبال کدگذاری محوری به پنج مبوله ک ن تبسیم شده است (جدول  )4که تفسیر و تبیین بن در ادامه بده طدور
مفصل بیان شده است.
ساختوسازمساکنروستایی 

هایحاصلهدرزمینهآسیبشناسیالگویجدید

جدول-1مفاهیمومقوله
مفاهیم 

مقولهها 

کاهش شدید سطح زیربنای مسکن
کاهش تعداد اتاقهای هر واحد مسکونی در روستا
حذی انباریهای مورد نیاز خانوار روستایی اعم از انباری غ ت ،کاه ،وسایل و ادوات
کشاورزی

ناهنجاری کالبدی

کوچک شدن مساحت اتاقها
محروم ساختن خانوارها از فضای پذیرایی مجزا
ایجاد و دامن زدن بر بدهکاری خانوارهای روستایی در قبال نوسازی و بهسازی الگوی ساخت
مسکن
دوری از دام و احشام و به تبع بروز دلهره همیشگی در خصوص وضعیت دامها
ضررهای مالی ناشی از دوری دام و احشام از محیط مسکونی
محدودیت در برپایی برخی فعالیتهای اقتصادی گذشته که در محیط منزل مرسوم بوده نظیر

دگرش کارکردی مسکن و
سایش زمینههای رشد اقتصاد
خانوار

قالیبافی و جاجیم بافی

2 Grounded Theory
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سرمایهبری بیشتر مسکن با الگوی جدید در قیاس با الگوی قدیمی از خانوارها به جهت
استفاده از مصالح ساختمانیای که عمدتاً در شهر موجود بوده
محدودیت در بهکارگیری کارگران زراعی غیربومی روستا در فصول کاشت و برداشت
سرد بودن خانه در فصل زمستان و گرم بودن در تابستان که نیاز انرژی را افزایش داده
اجبار به بوته کنی از مراتع (گاهاً قرق) جهت تأمین نیاز سوختی و گرمایش
عدم برخورداری الگوی جدید ساخت و ساز مسکن از پیوند مناسب با برخی شرایط و

چالش انرژی و دستاندازی به
طبیعت و تخریب بن

مخاطرات طبیعی رایج در روستاها نظیر بادهای  443روزه سیستان
عدم انطباق طراحی برخی عناصر داخلی مسکن با باورها و اعتبادات محلی به ویژه در
خصوص زن در منزل
ایجاد محدودیت در مهمانداری به سبک و شیوه مرسوم و به تبع ایجاد احساس نارضایتی هر
خانوار از خصلت مهمانپذیری خود
محدودیت در تأمین رفاه و سکونت خانوارهای گسترده در درون یک واحد مسکونی
کاهش زمینه و بستر مشارکتجویی و همگراییهای رایج در میان روستائیان به ویژه در امور

برهم زنندگی فضای اجتماعی -
فرهنگی

مربوط به نگهداری مسکن
درگیر نمودن روستائیان با نظام گسترده بوروکراتیک اداری و ایجاد نارضایتی از سیستم
حاکمیتی
ایجاد موانع اداری و نهادی بر سر راه گسترش فیزیکی مسکن
دسترسی نامناسب و بسیار محدود به مصالح ساختمانی در مرحله نگهداری یا گسترش فیزیکی
مسکن در بینده و دامن زدن به وابستگی به مراکز شهری

البای ناکاربمدی سکونتگاه

منبع :یافتههای میدانی تحبی 4314،

اول:ناهنجاریکالبدی 
در نمونههای مورد بررسی ،یافتهها نشان داد که عمده مساحت مسداکن روسدتایی در الگدوی جدیدد سداخت در
حدود  33تا  413متر بوده است که طب اظهار اهالی میزان زیربنا نسبت به مسکن قدیمی بندان کداهش چشدمگیری
داشته است .در پی کاهش مساحت مسکن ،هم تعداد اتاقهای منزل هم چون اتاق پذیرایی یا میهمان ،اتداق مخدتص
نگهداری مواد خوراکی خانوار (در اصط ح محلی اتاق پستو 3یا سوفه )1و سایر اتاقهای انباری نظیدر انبدار غد ت،
کاه ،لوازم و ادوات تولید کاهش یافته و هم مساحت اتاقهای باقی مانده نسبت به گذشته با رکدود قابدل م حظدهای
روبه رو بوده است .از این رو میتوان گفت الگوی جدید ساختوساز مسکن روستایی محدودیت نسبتاً شددیدی را
از بعد فیزیکی در فضای این مساکن به وجود بورده است.

3 Pastoo
4 Soufeh
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دوم:دگرشکارکردیمسکنوسایشزمینههایرشداقتصادخانوار 
با رواج الگوی ساختوساز مساکن جدید در نواحی روستایی دهستان شوسف طب اظهار اهالی ،میدزان سدرمایه
بری دارای تغییر و دگرگونی نسبتاً زیاد بوده است .به عبارتی الگوی جدید ساختوساز در قیاس با الگوی سدنتی بن
برای خانوارها هزینهی بسیار بیشتری را به دنبال دارد؛ چرا که تمام ابزاربالت ،مواد و مصالح و به طدور کلدی هدر بن
چه که نیاز است ،عمدتاً بایستی از شهر به روستا بورده شود که هزینههدای جابدهجدایی بخدش قابدل م حظدهای از
هزینههای کلی را به خود اختصاص میدهد .در این راستا ،برخی از خانوارها به سبب نداشدتن تدوان مدالی مناسدب
مجبور به دریافت وام و بدهکاری میگردند.
به سبب ویژگیهای کالبدی و فیزیکی خاص الگوی جدید ساختوساز در روستاها و ایجاد فاصدله میدان محدل
نگهداری دام با مسکن ،خانوارهدای روسدتایی همدواره دارای دل مشدغولی نسدبت بده دامهدا یعندی سدرمایه اصدلی
اقتصادیشان هستند؛ زیرا تعدادی از بنان تاکنون متحمل ضررهای مالی به واسطه هجوم حیوانات وحشی به دامهدا و
یا سرقت توسط افراد بیگانه شدهاند.
هم چنین در خانههای روستایی با الگوی جدید ،محدودیت شدید فضایی برای برپایی فعالیدتهدایی هدم چدون
قالیبافی و جاجیمبافی وجود دارد .در فصول کاشت و برداشت محصوالت زراعی که به نیدروی کدار مدازاد خدانوار
نیاز بوده ،بسیاری از خانوارها به دلیل نبود کارگر زراعی بومی در روستا ،باالجبار از دیگر سکونتگاههدا نیروهدایی را
جهت انجام امور به کار می گیرند که گاهاً به دلیل نیاز به حضور چند روزه این کارگران در روستا برای کار بدر روی
زمین ،بسیاری میبایست بنان را شب در منزل خود اسکان دهند که در خانههای روستایی با الگوی جدید این امر بدا
محدودیت مواجه میباشد .بدینسان میتوان گفت به دنبدال پیدادهسدازی الگدوی جدیدد سداختوسداز مسدکن در
روستاها ،کارکرد چندگانه این فضاهای زیستی از چندگانگی به حالت تک کارکردی گرایش داشته و هدم چندین بده
طور غیر مستبیم فعالیتهای اقتصادی و دربمدزایی خانوارهای روستایی را تحت تأثیر قرار داده است.
سوم:چالشانرژیودستاندازیبهطبیعتوتخریبآن 
در مساکن نوسازی شده و بهسازی شده روستایی بر پایه الگوی جدید ،اکثریت خانوارها اظهار داشتهاندد بندا بده
موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه که از اقلیمی خشک برخوردار بوده ،در فصل زمسدتان سدرد و در تابسدتان
بسیار گرم میباشد .این در حالی است که دسترسی به منابع سوختی و انرژی (نفت سفید و گازوئیدل) جهدت تولیدد
گرما با محدودیت قابل توجهی مواجه است .از این رو بسیاری از خانوارها در فصل سرد سال باالجبار بایستی بدرای
تولید گرما به مراتع رفته و اقدام به بوته کنی در سطح وسیع نمایند .به گونهای که در بخشی از مراتع که قدرق بدوده،
افرادی به صورت قاچاقی بوتهکنی را انجام داده و در سطح روستاها توزیع مینمایند.
به ع وه از بن جا که کل منطبه جنو

خراسان جنوبی (به ویژه دهستان شوسف به عنوان نمونه مورد مطالعه) و

سیستان تحت تأثیر بادهای شدید  443روز سیستان بوده (که بر اثر تغییرات اقلیمی هم شددت و هدم طدول دوره بن
افزایش یافته) ،در طراحی و ساخت الگوی جدید مساکن روستایی در این محدوده به کاهش و تعدیل اثرگذاری این
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مخاطره محیط طبیعی بر زندگی در مساکن روستایی توجه کافی نشده اسدت؛ بده گوندهای کده طبد مشداهدات ،در
الگوی جدید ساخت مسکن روستایی عمددتاً در

حیداط مندزل ،در

ورودی سداختمان و سدایر در

اتداقهدای

داخلی بنا متوالی و در یک راستا قرارگرفته است و با ورزش بادهای شدید ،غالباً بده بدرهم ریختگدی داخدل مندزل،
تجمیع شن و ماسه در بن و هدر رفت انرژی منجر میشود.

چهارم:برهمزنندگیفضایاجتماعی–فرهنگی 
از حیث اجتماعی – فرهنگی در محدوده مورد مطالعه هم در سطح درون روستاها و هم در میان بنهدا مدیتدوان
الگوها ،باورها و اعتبادات متنوعی را یافت .به طور مثال حضور و زندگی افراد شیعه در کنار اهل سنت ،زندگی نیمه
کوچنشینان و عشایر طوایف بهلولی در کنار روستانشینان از مصادی ناهمگونی اجتماعی – فرهنگدی ایدن محددوده
جغرافیایی می باشد .بر این اساس بنا به باور و اعتباد رایج میان بسیاری از خانوارهدای روسدتایی بده هنگدام حضدور
مهمان و یا هر فرد غیرخودی ،زن و به طور کلی افراد مؤنث خانواده در بشدپزخانه بایسدتی از دیدد ندامحرم بده دور
باشند .به عبارتی همیشه میان محل کار زن (مطبخ یا بشپزخانه) با محل حضور مهمان حایلی وجود داشته تدا زن بده
راحتی و به دور از نگاه نامحرم به انجام امور بپردازد .در برخی از مساکن روستایی جدید ایدن حایدل تحدت عندوان
ساخت بشپزخانه اوپن 1از بین رفته و موجبات نارضایتی و مسئلهسازی برای بسیاری از خانوادهها را فدراهم سداخته
است.
از گذشته الگوی معاشرتی و مهمانداری مردم محدوده مورد مطالعه به گوندهای بدوده اسدت کده بندان خواسدتار
حضور و بیتوته مهمان در یک شبانه روز کامل بودهاند .به عبارتی بنان مهمان را بایستی شب تا به صبح در منزل نگه
داشته و پذیرایی نمایند که در خانههای با الگوی جدید ساختوساز بنا و محدودیت فیزیکدی ،ایدن بدا

معاشدرتی

روستائیان تحت تأثیر قرار گرفته و نارضایتیشان را برانگیخته است .هدم چندین برخدی از خانوارهدای گسدترده کده
دارای چند همسر و فرزند هستند ،در خانههای مسکونی با الگدوی جدیدد بدا مسدائل عدیدده ای کده مهدمتدرین بن
محدودیت فضای زیستی بوده ،مواجهند.
خانههای روستایی که دارای الگوی سنتی ساختوساز بدودهاندد ،محدرک و بسدتری بدرای برخدی فعالیدتهدای
اجتماعی توسعهساز نظیر مبوله مشارکت بوده است؛ به طور مثال در نگهداری این منازل یکدی از اقددامات رایدج در
مناط خشک ،مشارکت برای باماندود کردن سازهها از کاهگل بوده است که این عمدل در جمدعگرایدی و همگرایدی
مردم محلی نبش مهمی داشته است .اما با گسترش الگوی جدیدد سداختوسداز روسدتایی ،ایدن زمینده مشدارکتی و
کلکتیویزم به طور کلی برچیده شده است و جامعه روستایی را از تبعات مثبت بن محروم ساخته اسدت .بده گوندهای
که بنا به اظهار اهالی ،باماندود کردن منازل مسکونی قدیمی در روستا هم حس جمعگرایی را تبویت مینموده اسدت
و هم در مواردی سبب میشده تا کدورتها و ناراحتیهای میان افراد بدین بهانه از میان بدرود و بده ندوعی الفدت و
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دوستی را در جامعه روستایی تشدید مینموده است .به موجب گسترش الگوی سداخت جدیدد روسدتایی ،مباربدت
میان خانوارهای روستایی کاهش یافته و در عوض بر خصلتهایی هم چون چشم و همچشمی دامن زده است.
ایجاد موانع اداری و نهادی بر سر راه گسترش فیزیکی مسکن روستایی با الگوی جدید ساختوساز (چه در بعد
افبی و چه تراکمی) یکی دیگر از چالشها و بسیبهای برشمرده شده برای این الگوها از سوی جامعه محلدی بدوده
است .کشاندن روستائیان به چرخه نظام بوروکراتیک اداری و عددم انتظدام مطلدو

بن ،بدروز نارضدایتی از سیسدتم

حاکمیتی یکی دیگر از پیامدهای الگوی سداخت وسداز جدیدد مسدکن روسدتایی بدر شدمرده شدده اسدت .در واقدع
روستائیان جهت انجام اموری هم چون تهیه جواز ساخت ،نبشه ساختمان ،ارتباط با مهندسدین نداظر و دریافدت وام
مجبور به مراجعتهای متوالی به شهرها و دستگاههای اداری هستند و چون بنان عمدتاً شناخت مناسدب و کامدل بدا
روند اداری ندارند ،با بشفتگی و سردرگمیهایی مواجه میگردند .بدینسان در مجمو ایدن بحدث مدیتدوان گفدت
برپایی الگوی جدید ساختوساز مسکن روستایی منجر به برهم زنندگی فضای اجتماعی – فرهنگی حداکم بدر ایدن
جوامع و ایجاد تغییر نامطلو

در جریانهای حاکم بر این اجتماعات شده است.


پنجم:القایناکارآمدیسکونتگاه 
از بن جا که در الگوی جدید ساختوساز مسکن روستایی عمدهی مصالح و مواد مدورد نیداز بایسدتی از شدهرها
تأمین گردد و در نواحی روستایی دسترسیها محدود است ،در بسیاری از روستائیان این عبیده به وجود بمده که بده
طور کلی روستاها ناکاربمد و از کارکرد مناسبی برخوردار نیستند و انگیزه و زمینه برای واگرایی و مهداجرت از ایدن
فضاها و سکنی گزیدن حتی در حاشیه شهرها را برانگیخته و یا تشدید نموده است.
مدلتئوریکیبازتابهایفضاییالگویجدیدساختوسازمسکنروستاییبارویکردیآسیبشناسانه 
الگوی جدید ساخت و ساز مسکن روستایی در قیاس با الگوی سنتی و گذشته بن دارای ندوعی ناهنجداریهدای
فیزیکی و کالبدی است .در وهله اول ناهنجاری هدای کالبددی زمینده تغییدر و تحدول در کدارکرد چندگانده مسداکن
روستایی و گرایش بن به تک کارکردی را به دنبال دارد که این خود نیز به نوعی سایش زمیندههدای رشدد اقتصدادی
خانوار مانند خلل در انجام فعالیتهای کشاورزی ،صدمات مالی به بخش دامداری و برچیددن برخدی فعالیدتهدای
اقتصادی و صنعتی همانند صنایع دستی را منجر شده است .به دلیدل ویژگدیهدای فیزیکدی الگدوی جدیدد مسداکن
روستایی و اثری که بر اقتصاد خانوار می گذارد ،نیاز به انرژی را در سطح خانوار افزایش داده و به سبب این که توان
مالی و مکانی  -فضایی الزم برای تهیه انرژی در سطح کمتری قرار دارد ،به ناچار افراد در پی دستاندازی به مراتدع
به بوتهکنی از بن مبادرت میورزند که تشدید تخریب مراتع نتیجهای حتمی است.
برهم زنندگی فضای اجتماعی – فرهنگی یا به عبارت دیگر ایجاد خلل در روند حاکم بر رفتارهدای و تعدام ت
فرهنگی و اجتماعی خانوارهایی که اقدام به نوسازی مسکن خود بر پایه الگوی جدید در روستاها نمودهاند ،از دیگر
بسیبهایی است که بربیند الگوی جدید ساخت و ساز و ناهنجاری کالبددی ناشدی از بن اسدت .در بعدد مکدانی –
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فضایی از حیث اعتبار سکونتگاههای روستایی نیز استفاده از الگوی جدید ساختوساز موجب شده تا در میان اهالی
تفکر واگرایانه رون و شدت یابد و روستا بیشتر محلی نامناسب تجلی کند.

نتیجهگیری 
مسکن دارای نبش بنیادینی در حیات انسانی و استمرار و پایداری سکونتگاههای روسدتایی و بده ویدژه حصدول
توسعه پایدار دارد .در گذشته در روستاها شکل یابی و سامان الگوی ساختوساز مسکن در انطباق و پیوند کامل بدا
شرایط مکانی – فضایی بوده است .طی دو دهه اخیر در ایران در روند جدایگزینی الگدوی جدیدد سداختوسداز در
سکونتگاههای روستایی که غالباً برداشتی از الگوی مساکن شهری بوده با الگوی سنتی مسکن روسدتایی را مدیتدوان
شاهد بود که انجام طرح نوسازی مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن انب
این تغییر و تحول میباشد .در این تحبی ت ش شد تا بر پایه تجار

اس می از جمله محدرکهدای اساسدی

افراد محلی به بسدیبشناسدی و کاسدتیهدای

الگوی جدید ساخت و ساز مسکن روستایی در دهستان شوسف پرداخته شود.
یافتهها نشان داد که الگوی جدید ساختوساز در مسکن روستایی سبب بروز ناهنجاریهای کالبدی و فیزیکدی،
دگرش کارکردی مسکن و سایش زمینههای رشد اقتصاد خانوار ،چالش انرژی و دستاندازی به طبیعدت و تخریدب
بن ،برهم زنندگی فضای اجتماعی – فرهنگی و نهایتاً البای ناکاربمدی سکونتگاه شده است .در ایدن میدان دو عامدل
تغییرات کالبدی و تبعات کارکردی – اقتصادی الگوی جدید سداختوسداز مسدکن روسدتایی از نبدش بنیدادینی در
برپایی و بروز سایر بسیبهای و چالشها برخوردار است.
در مجمو میتوان نتیجه گرفت که الگوی جدید ساخت مسکن روستایی به سبب بسیبهای کالبدی ،اقتصادی،
اجتماعی – فرهنگی و محیط زیستی یا به بیان دیگر به دلیل گسستگی پیوندد بن بدا شدرایط و محدیط روسدتایی ،در
فربیند استی ی توسعه پایدار روستایی خلل اساسی ایجاد نموده و مبوله پایداری را در ابعاد یاد شده با مشکل جدی
مواجه ساخته است .به منظور تعدیل پیامدهای منفی ایجاد شده در محدوده مورد مطالعه و جلوگیری از تکرار بن در
بینده ،پیشنهادات زیر ارائه میشود:
 ایجاد کارگاههای صنایع دستی در روستا به خاطر نبود فضای کافی در منازل مسکونی ساخته شدده بدا الگدویجدید؛
 با توجه به افزایش بوتهکنی روستاییان از مراتع به ویژه در زمینه گرمایش منزل پیشنهاد میشود مسدئولین مدوادسوختی (نفت و گازوئیل) را به طرز بهتری در اختیار بنان قرار دهند؛
 پرداخت اعتبارات دولتی با سود کم جهت تکمیل و بهترسازی مساکن؛ برای اقدامات نوسازی و بهسازی مسکن در بینده ،از تمامی جهات به ویژه کالبدی و فیزیکی اصل هم پیوندیبا شرایط و محیط روستایی رعایت و متناسب با بن تمهیداتی اندیشیده شود.
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