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 چکیده 

نمایند تامین سعه اقتصادی و امنیت ملی ایفا میای که در تواهمیت روستاها و نقش تعیین کنندهبا توجه به 

پذیری ین زمینه خصوصاً تامین استحکام و رفع آسیبمسکن مناسب و بر طرف نمودن مشکالت موجود در ا

از سوی دیگر تغییر کارکردهای مسکن در روستا در شکل و فرم آن تغییرات اساسی  یابد.اهمیت خاصی می

 این تحقیق با هدف بررسی عوامل  موثر در روند تحوالت مساکن روستایی دربخش سنگر ایجاد کرده است.

ی آوراست. روش گرد نوع کاربردی از تحلیلی و شیوه اجرا پیمایشی و–توصیفیتحقیق انجام شده است. روش 

میدانی بوده و جامعه آماری تحقیق سرپرستان خانوارهای روستایی بخش سنگر -اطالعات بصورت اسنادی

باشد می نفر از سرپرستان خانوارها 573با استفاده از جدول مورگان  نیز حجم نمونهباشد. میشهرستان رشت  

 انجام شده است. Spssافزار ه از نرمها نیز با استفادتلخیص داده اند.شدهانتخاب ساده تصادفی ت صوربه که

 که بین عوامل اقتصادی توسعه مسکن روستایی مانند دسترسی نتایج حاصل از مطالعات میدانی بیانگر آن است

، تغییرات تقاضا،  عملکرد سکونتگاه، دسترسی به وام مسکن و عرضه مسکن، میزان درآمدروستاییان، به شهر

د دارد. در ضمن بین سیاست داری وجوت مسکن روستایی رابطه معنیو کمی سازی و کیفیتسیاست مقاوم

ها، تسریع در های هادی روستایی و دهیاری، برخورداری از طرحسازی و اجرای آن در سطح روستاهامقاوم

صدور اسناد مالکیت و اجرای ضوابط فنی از سازمان بنیاد مسکن انقالب اسالمی و کیفیت و کمیت مسکن 

داری وجود دارد. بنابراین مسکن روستایی در بخش سنگر از نظر کیفی به جهت ارتباط معنینیز  روستایی

 های مهندسی و نیز تحت تاثیر الگوهای مسکن شهری و از نظر کمی به جهتید و نقشهاستفاده ازمصالح جد

های دوم و ا به روستاهای بخش جهت ساخت خانههای و افزایش مهاجرتتبدیل خانوارهای گسترده به هسته

 . شته تا کنون تغییرات زیادی نمایداعطای وام مسکن نسبت به سایر مناطق از گذ

 

 ریزی کالبدی، بخش سنگربرنامهمسکن، تحوالت مسکن، واژگان کلیدی : 

 

 مقدمه -1

این  دارد. هااهمیت بنیادی در رشد انسان بدون تردیددیرباز یکی از مهمترین نیازهای زندگی بشر بوده است و مسکن از 

هایی صورت گیرد و چه بسا انتخاب برنامه صحیح ریزیمسکن برنامههای مختلف در جهت بهبود باعث شده که در زمان اهمیت

عوامل گوناگونی در انتخاب موقعیت و نحوه استقرار مکانی [. 1] استروند توسعه کشورها کمک کرده در زمینه مسکن به 

های جغرافیایی در استان گیالن موجب باشد. ویژگیکه مهمترین آنها عوامل محیطی می ندهای روستایی دخالت دارسکونتگاه

ترین که این استان از پربارانهای کشور متفاوت بوده، بنحویشده است تا این استان از نظر اقلیمی و ... نسبت به سایر استان
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، فرهنگی اجتماعی در نحوه زندگی و ساختار اقتصادی، گردد و برخورداری از این شرایط نه تنهاا محسوب میمناطق کشورم

هر  .[2ساکنان آن تاثیر فراوان دارد، بلکه نوع مصالح ساختمانی بکار برده شده در بناهای آن متفاوت با سایر نقاط ایران است ]

محل استقرار نمود کند اما کننده و بنیادی ظاهراً در انتخاب به تنهایی به عنوان نیروی تعیین چند ممکن است گاهی یک عامل

مرتبط هر یک سهمی بر ای یعی و محیط مصنوع به صورت مجموعهمختلف محیط طب باید توجه داشت که در کنار آن عوامل

یابد که به نقش غالب آن در مجموعه تری میکن در روستاها، هنگامی نمود عینیوضوح و اهمیت نقش مس[. 5دارند ]عهده 

ده از سازمان فضایی و نحوه استقرار و ساخت آن بیانگر کیفیت استفا های روستایی توجه شود.تبافعناصر تشکیل دهنده 

راد توسعه مسکن از مهمترین مسایلی است که اف. رهای حاکم بر جامعه روستایی استها و هنجامحیط، و تاثیر اقتصاد، سنت

-ی مجموعه رفتارهای مطلوب و کیفیتسکونتگاه به درست توان بیان داشت یک بنا یاکه میجامعه با آن روبرو هستند. بطوری

ای و شهری های ملی، منطقهریزی آن در غالب برنامهراین لزوم توجه به مسکن و برنامهبنابضایی مناسب با آنها است. های ف

روند  [.4رف نماید ]مشکالت شهروندان را برطریزی، ها برنامهگیری از دانش و تکنیکشود تا با بهرهبیش از پیش احساس می

بخش سنگر یکی ر و تحوالت مسکن روستایی شده است. ، موجب تغییی و فرهنگی در چند دهه اخیر، اقتصادتحوالت اجتماعی

این تحقیق  در نظر دارد تا تحوالت ایجاد  .چار تحوالت زیادی شده استدر  دهه اخیر دهای شهرستان رشت است که از بخش

 بخش را از لحاظ کمی و کیفی بررسی نماید.ن ایشده در مساکن روستایی 

 

 تحقیق اهمیت و ضرورت -2

د اصلی شهر یا روستا را های روستای و شهری حقیقت کالبترین عنصر تشکیل سکونتگاهاصلیواحد مسکونی به عنوان 

سکن در واقع شود. میدهد. از سوی دیگر تاثیر مسکن در زندگی صرفاً در حد سکونتگاه برای رفع نیاز خالصه نمتشکیل می

های روستایی ها و چارچوبی برای حضور خانواده به عنوان اولین نهاد جامعه است. مواجهه با سکونتگاهمحل امنی برای انسان

در برابر بالیای ها پذیری سکونتگاهو امکانات رفاهی و کم کردن آسیب با هدف رفع محرومیت و دسترسی بهتر به خدمات عمدتاً

یابد که به نقش غالب آن در میتری کن در روستاها، هنگامی نمود عینیوضوح و اهمیت نقش مس .[3] یابدمان میطبیعی ساز

های روستایی است. ترین عنصر تشکیل دهنده بافت. مسکن عمدههای روستایی توجه شودمجموعه عناصر تشکیل دهنده بافت

های حاکم بر جامعه ها و هنجارفاده از محیط و تاثیر اقتصاد سنتاست تاستقرار و ساخت آن بیانگر کیفیسازمان فضایی و نحوه 

در این تحقیق سعی شده است مسائل مختلف مسکن و روند تغییرات آن در نقاط روستایی بخش سنگر [. 6روستایی است ]

پنجم بود مین فصل از برنامه فصل مسکن نیز دواز طرفی در برنامه چهارم و پنجم برنامه عمرانی کشور  مورد ارزیابی قرار گیرد.

های مختلف به خصوص ی و افزایش واحد سکونت برای گروهکاهش تراکم فعلی افراد در واحدهای مسکونکه عبارت بود از: 

همچنین بررسی مسکن در مناطق . د از نقطه نظر بهداشتی و اجتماعیطبقات کم درآمد و هم چنین بهبود مساکن موجو

دهد. مسکن می تواند بیانگر تغییر  در روستاهای ما چه تحوالتی رخ میآورد که ببینیم ای ما فراهم میی این امکان را برروستای

یت سکونت و یا وضعیت اقتصادی و کیفیت زندگی باشد و هرگونه تغییر در شرایط اقتصادی و اجتماعی در طی زمان در وضع

 کند.مسکن نمود پیدا می

 

 متدولوژی تحقیق -3
در این رابطه از دو روش تحلیلی، نوع آن براساس هدف کاربردی و شیوه اجرای آن پیمایشی است. -یفیروش تحقیق توص

از  این تحقیق اسنادیروش  در دین ترتیب کهبای )اسنادی( و میدادنی برای گردآوری اطالعات استفاده شده است. کتابخانه

ته به سازمان مدیریت و ها و ادرات وابسی مورد نیاز از سازمانت و آمارهانامه و همچنین گردآوری اطالعانقشه، کتاب، پایان

ها نسبت به برخی از آوری اطالعات درباره نگرشکه همان جمعوش پیمای، رو در  مرکز آمار استفاده شده است ،فرمانداری

ش میدانی و همچنین آوری اطالعات به وسیله پیمایهاست تا فرآیند رفتاری مربوط به آن بهتر درک شود، به جمعپدیده

که در این توانند به پیشبرد تحقیق کمک نمایند، پرداخته شد. مصاحبه و توزیع پرسشنامه بین افرادی که در این زمینه می
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نیز  های میدانیبرای تحلیل یافته هم از روش مشاهده آشکار مستقیم و هم روش مشاهده پنهان استفاده گردیده است. خصوص

ها ین برای نمایش مصور دادههمچنگرفته شده است. بهره  Excelبرای رسم جداول و نمودارها از نرم افزار و  Spssاز نرم افزار 

 استفاده شده است. Auotcadها از نرم افزار ترسیم نقشه و

 

 مبانی نظری تحقیق -4
 مسکن  -

ر، کرجی یار ابتدایی، آالچیق، غاتواند یک بادگیر بسدهد ضمن اینکه میکترین عنصر سکونتگاه را تشکیل میمسکن کوچ

ها و یکی از تواند یک مزرعه و یا یک آسمانخراش رانیز شامل گردد که زاییده مهمترین نیاز انسانو یک کلبه ساده باشد، می

 [.7] آیدهای جغرافیایی هر منطقه بشمار میپدیده

 

 روستا -

بوده و با حوزه و قلمرو معین ثبتی و عرضی مستقل  تقسیمات کشوری است که از لحاظ زیستی همگن ءروستا واحد مبدا

خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشند و بطور مستقیم و غیر مستقیم به  22که حداقل تعداد

ها اشتغال فعالیت های کشاورزی، دامداری و باغداری بطور اعم و صنایع روستایی و صید و یا ترکیبی از اینیکی از فعالیت

  [.8شود ]در عرف بعنوان ده، آبادی، دهکده یا قریه نامیده می ،داشته باشند

 

 روستایی مسکن -

واری در مسکن یا خانه روستایی بنا بر تعریف، محل زندگی افراد و خانوارهای روستایی به صورت تک خانواری یا چند خان

و یا جمعی است. مسکن روستایی بطور  ضاهای موجود به صورت اختصاصیگیری از امکانات و فزیر یک سقف مشترک و بهره

فضایی همانند –های مکانیکردهای آن مکان در پیوند با عرصههای روستایی بوده که الگو و عملطبیعی مکان زندگی گروه

 [.5الیت روستا پرداخت ]م برزندگی و فعانداز و روندهای حاکاز پشت آن به بررسی و شناخت چشم توانای است که میدریچه

 

 های محدوده مورد مطالعهویژگی -5
  21تا    57  21  24طول شرقی و   44 47  34تا    44  54  22جغرافیایی بخش سنگر شهرستان رشت در مختصات 

شرق به شهرستان  شمال از طرف ،بخش کوچصفهانبه شمال  از طرف درجه عرض شمالی قرار دارد. بخش سنگر    57 13

 بخش رحمت آباد و بلوکات به جنوب و جنوب شرقاز طرف ستانه اشرفیه، از طرف شمال غرب و غرب به بخش مرکزی آ

شود. براساس آخرین تقسیمات کشوری در سال  محدود میو الهیجان  سیاهکلشهرستان  بهطرف شرق ، از رودبارشهرستان 

 83/288مساحت این بخش  ی بوده وآباد 54 ودو سراوان اسالم آبا، های سنگردهستان به نام سه بخش سنگردارای 1583

 ، موقعیت بخش سنگر نشان داده شده است.1در نقشه  باشد.کیلومترمربع می
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 : موقعیت  بخش سنگر1نقشه 

 

نفر  23371رشت تعدادنفر جمعیت بخش سنگر  31184بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران از مجموع 

نفر بدست آمده است. در دهستان  82/44دهند نسبت جنسی جمعیت در این سال شکیل مینفر را زنان ت 23618را مردان و 

در این  نفر را زنان تشکیل داده و نسبت جنسی 12142نفر را مردان و  12222نفر جمعیت تعداد  22542اسالم آباد با 

نفر را زنان  8544نفر را مردان و  8414، تعداد جمعیت 16828دهستان سنگر با دارا بودن  د.باشمی 27/122دهستان در سال 

 6437، تعداد جمعیت 15484با دارا بودن  نیز اواندهستان سر باشدمی 24/122تشکیل داده و نسبت جنسی در این دهستان 

آبادی  54مجموع  از کلیبطور .باشدمی 45/48ان نفر را زنان تشکیل داده و نسبت جنسی در این دهست7252نفر را مردان و 

خانوار در  3651که از این تعداد  .گزارش شده است 1583خانوار بر اساس آمار سال  14122موجود در بخش سنگر دارای 

خانوار د تعداد و بع 1 باشند. جدولخانوار در دهستان سراوان می 5785خانوار در دهستان سنگر و  4726دهستان اسالم آباد و 

 باشد.با توجه به جدول بیشترین تعداد خانوار در دهستان سنگرمیدهد. که سنگر نشان میرا در بخش 
 

 : تعداد و بعد خانوار را در بخش سنگر1جدول 

 بعد خانوار تعداد جمعیت تعداد خانوار نام دهستان

 62/5 22542 3651 دهستان اسالم آباد

 37/5 16828 4726 دهستان سنگر

 72/5 15484 5785 تان سراواندهس

 62/5 31184 14122 کل بخش
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 یگیری روستاهاشکل در طبیعی ترین عاملتوان مهممیهای مستعد کشاورزی و فراوانی آب )رودخانه سفیدرود( را زمین

ضی کشیده ارا ها باعث گردیده تا واحدهای مسکونی حول محورهای ارتباطی که درمیاناین بخش دانست. وجود این ویژگی

سازهایی از جمله واحدهای ولی منتهی به شهر سنگر و رشت ساختاند شکل پذیرد. همچنین در حاشیه محورهای اصشده

گذار است نوع ثیرگیری مسکن در جامعه روستایی گیالن تااز عواملی که در شکلیکی  تجاری و خدماتی صورت گرفته است.

 های حاصلخیز عموماًالنی بنا به وفور آب و وجود زمیناست. روستائیان گی اقتصادی مردم-های معیشتیرفتار و فعالیت

اند. در کنار برنجکاری وجود یک یا چند دام )گاو و میش( برای برنج را پیشه اصلی خود قرار دادهخصوص کشت کشاورزی، به

ی طوالنی گوسفند و بز هااد و بارشلیل رطوبت زیگردد. در جلگه به درفع احتیاجات خانواده مشاهده می هر خانواده جهت

زیادی به همراه دارد. در عنوان فعالیت جنبی برای بسیاری از روستاها صرفه اقتصادی شود و نوغانداری نیز بهمشاهده نمی

فعالیت اقتصادی عمده  الخصوص باغ چای،علیباغداری  شود،مین مناسب شالیکاری کمتر یافت میهای گیالن که زکوهپایه

ت گیرد. شایان ذکر اسلیت اصلی افراد یک روستا قرار میائیان است. البته دیگر محصوالت زراعی و باغی به ندرت در فعاروست

گیری است. تولید ماهی پرورشی نیز در بسیاری از روستاها های اقتصادی مردان روستا، ماهیدر حاشیه ساحلی، یکی از فعالیت

الیت معیشتی مردم های اقتصادی و تاکید بر عمده فعاست. با تکیه بر گوناگونی فعالیتافته در چند دهه اخیر رواج فراوان ی

، مخصوصاً کشت برنج نقش بسزایی در رفتارهای انسان در مسکن دارد، چرا که هر فعالیتی نیاز به فضایی در منطقه، کشاورزی

، عناصری مانند تلمبار گردد.وطه مسکونی تامین میصه در محعرصه واعیان دارد و این نیازها غالباً با تعبیه عناصری در عر

قرارگیری و  کندوج و طویله از اجزای تقریباً ثابت مناطق مسکونی هستند که بسته به موقعیت خاص جغرافیایی منطقه،

میزان  های تولیدی، ضامنمشارکت افراد خانواده در فعالیت ها در محوطه، تابع نظمی خاص است. میزانچیدمان هرکدام از آن

های اقتصادی در خارج از محوطه ای که بخش عظیمی از فعالیتمسکونی است در جامعه اهمیت به فضای معماری در بنای

کند. بنابراین لزوم این قشر، محدودیت زمانی پیدا می مسکونی بر عهده زنان جامعه است، نیاز به فضاهای استراحت برای

یشتر است، وجود دارد. به قاتی از سال، که زمان فراغت برای افراد ساکن در منزل بپرداختن به جزئیات معماری محدود به او

رسد. به عالوه، احداث فضایی در منزل که فقط ایام بهار و تابستان به حداقل می، توجه به فضاهای مورد نیاز برای این سبب

چندگونه از فضاهاست. به  وستایی سعی بر استفادهدر جوامع ر و به همین دلیل باشمانی محدود استفاده شود موجه نمیبرای ز

ها عالوه بر ایجاد ارتباط وانو ای های دیگری در ایام سال داردبر عملکرد پرورش نوغان، استفاده عنوان مثال، فضای تلمبار عالوه

 گیرند.میان اجزای مسکن، در اوقاتی به عنوان انبار و فضای خدماتی مورد استفاده قرار می

مردم گیالن  کند، اعتقادات و مالحظات فرهنگیای ایفا میر مسکن روستایی گیالن نقش ارزندههم دیگری که دعامل م

های طبیعی خود از دیرباز تظاهرات فرهنگی متمایزی با سایر نقاط ایران داشته است. فرهنگ دوشادوشی است. گیالن با ویژگی

عالوه، اوقات زیاد کار کند. بهبرای فضاهای مسکونی را متنفی می حصوریتکار زنان و مردان در مزارع و باغات، لزوم وجود م

رساند. از طرفی نیاز های فضای زیست را به حداقل میها و محرومیتضاهای خارج از منزل مسکونی، حجابزنان در مزارع و ف

اهای مسکن و محوطه اطراف وجود ترین فض، ارتباط بصری تنگاتنگی بین اصلیبه نظارت دائم محوطه مسکونی و حفظ اموال

های معیشتی، ارتباط محوطه مسکونی با خارج از آن بسیار وسیع است. همه . همچنین به لحاظ نوع زندگی و فعالیتآوردمی

ین قضاهای شفاف زیستی سازد. بنابراگرا را بسیار موجه میحجاب زنان گیالنی، معماری برون در کنار نوع پوششو این نیازها،

 باشد.ست در تضاد با نیازهای مذهبی نمی، شکل گرفته ار پاسخگویی به نیازهای آسایشکه د

 

 ایپرسشنامههای یافته -6
با توجه به نتایج  اند.% نیز زن بوده16تحقیق مرد و  از پاسخ دهندگان مورد %84عمل آمده، به بر طبق مطالعات میدانی

های % از افراد مستاجر خانه356بودند و همچنین مستاجر  %1451های خود و % از افراد پاسخگو صاحب خانه7353بدست آمده 

 %1454 و کشاورز %17% کارگر، 2254به نتایج میدانی وضعیت اشتغال در روستا با توجه  اند.بصورت رهنی اجاره کردهخود را به

الی  622222بین  % 5254هزارتومان،  622222الی  522222% بین5658 میزان درآمداند که بودهکارمند % نیز 12بازاری و 
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های دهیارانی که در اجرای گیریذکر است پیایان شهزارتومان درآمد دارند 1322222الی  1222222بقیه  تومان و 122222

%  از افراد در روستاهایی 6855شود که این امر سخت کوشی بیشتری داشتند در آن مناطق اجرای طرح هادی بیشتر دیده می

های محیطی، اقتصادی، فرهنگی برای مناطق که دارای طرح هادی است. به جهت اینکه طرح بدون توجه به ویژگی هستند

های سال اخیر نسبت به سال 12مختلف تهیه شد، از اینرو کمتر با استقبال مردم روبرو شد. اما  مساکن ساخته شده در 

% از افراد 4654اند. تاثیر این طرح تغییرات چشمگیری پیدا کرده گذشته از نظر الگو و نقشه ساخت و مصالح بکار رفته تحت

%در حد خیلی کم و 1153% در حد کم و 2156دانند. از نظر تأثیر طرح هادی را در حد متوسط در کمیت مسکن موثر می

دانند. در ثر میوساز روستاها مو% در حد خیلی زیاد اجرای طرح هادی را در کمیت و کیفیت ساخت4% در حد زیاد و 1653

  .باشدکند در مسکن موثر میها را مشخص میمجموع طرح هادی با توجه به اینکه کاربری

-های اخیر با توجه به حمایتباشد. در سالد. اقتصاد غالب منطقه کشاورزی میبخش سنگر در مرکز استان گیالن قرار دار

ساز وکه در تمام روستاهای آن ساختنق داشته است بطوریساز این منطقه نیز رووای دولت در جهت ساخت مسکن ساخته

درصد از  6457تیپ مسکن روستایی سرپرست خانوار در این منطقه، عمل آمده های بهدر ادامه بقررسی صورت گرفته است.

نیز  درصد 151باشد و کن ساخته شده مرمتی میدرصد از مسا 5152باشد ساخته شده در بخش سنگر نوساز می هایخانه

ها مقاومت متوسطی در مقابل زلزله درصد از خانه 4651به پاسخ افراد با توجه  مقاومت مسکن در مقابل زلزله، باشد.تخریبی می

ساز یها نوساز و مهندسکم دارند با توجه به اینکه خانه درصد مقاومت 12ها مقاومت زیاد و درصد از خانه 2455برخوردارند 

 1457های خود هستند درصد از افراد مالک خانه 6351وضعیت مالکیت مسکن در این بخش،  ه مقاومند.باشد در مقابل زلزلمی

تعداد واحدهای  باشند.درصد مستاجر می 151درصد رهنی و  552کنند درصد با خانواده زندگی می 1254ر درصد مستاج

 ،واحد مسکونی 2درصد دارای  1453حد مسکونی و درصد از افراد پاسخگو دارای یک وا 6654 مسکونی متعلق به پاسخگویان،

واحدهای مسکونی متعلق به مساحت را دارا هستند. واحد و باالتر واحد مسکونی  4درصد  553واحد و  5درصد  1251

. وضعیت مربع مساحت دارندمتر 132درصد نیز  1554مترمربع و  122درصد  2454مترمربع،  73درصد  4858پاسخگویان، 

 درصد دارای زمین کشاورزی هستند. 4355درصد دارای زمین کشاورزی نیستند و  3457 ن کشاورزی در روستا نیز،مالکیت زمی

 5254 ،مربعمتر 1222تا  322درصد افراد بین  4753 یان همراه با اراضی کشاورزی،متعلق به پاسخگو هایمساحت کل زمین

کمتر شدن در رابطه با  زمین دارند. مربعمتر 2322تا  1221بینن درصد نیز  1157 و  مربعمتر 322درصد از افراد کمتر از 

مسکونی  اند که مساحت واحدهایرصد از افراد پاسخگو اظهار داشتهد 1 سال گذشته، 12وطه مسکونی نسبت به مساحت مح

کمتر شده است و  هااند که مساحت خانهنموده اظهار درصد از افراد پاسخگو 4254ت و سال گذشته کمتر نشده اس 12در طی 

ساز و فروش واحد مسکونی در وختدرصد فروش است با توجه به اینکه سا 6651از جمله دالیلی که برای این کار وجود دارد 

های اصلی و نزدیک به مراکز نزدیک راه هایبنابراین خانه شود.مشاهده می 1ای اخیر افزایش داشته است، که در تصویر هسال

های اطراف منزل اقدام ش پیدا کرده و اغلب به فروش زمینیش قیمت زمین مساحت محوطه مسکونی کاهشهری به جهت افزا

 .اسالم آبادنند مانند روستاهای طالم سه شنبه، سکاچا، شهرستان کمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازی در بخش سنگرمجتمع :1تصویر 
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صد از افراد پاسخگو دارای مسکن یک طبقه در 3851 تعداد طبقات مسکن پاسخگویان، بنا به نتایج مطالعات میدانی

ها در همچنین در ادامه بررسی دارای مسکن دو طبقه هستند. 1452درصد دارای مسکن سه طبقه هستند و  1453هستند 

درصد از پاسخگویان  7254 سال گذشته چه تغییراتی داشته است، 12یان نسبت به تعداد طبقات مسکن پاسخگوپاسخ به اینکه 

میزان  درصد رسیده است. 32اند که این میزان در مقایسه با قبل به ذشته دارای ساختمان یک طبقه بودهل گسا 12در 

درصد از پاسخگویان اظهار  3454به نتایج میدانی  یکی با شهر در کیفیت مسکن پاسخگویان، باتوجهتاثیرگذاری ارتباط و نزد

های جمعی در رابطه با میزان تاثیررسانه یر کیفیت مسکن شده است.اند که در حد متوسط نزدیکی با شهر موجب تغینموده

 82درصد در کم  2456درصد از افراد در حد متوسط  3152 دست آمدهبه به نتایجتوجهن و اینترنت( در کفیت مسکن، با)تلویزیو

ج بیانگر این موضوع است جموع نتایدانند مها را بر کیفیت مسکن موثر میکم رسانهدرصد در حد خیلی 651 درصد در حد زیاد،

 6855 طرح هادی روستایی روستای پاسخگو، دارابودن دارد. از دیدگاه پاسخگویان مسکن کیفیت ها تاثیر کمی برکه رسانه

میزان تاثیر طرح هادی روستا در کیفیت و کمیت ساخت و که  درصد از افراد در روستاهای هستند که دارای طرح هادی است.

درصد از افراد طرح هادی را در حد  4654پیمایش میدانی صورت گرفته، به در سطح روستاهای بخش سنگر، باتوجهها سازه

د در حد درص 1653کم و درصد در حد خیلی 1153در حد کم و درصد  2156از نظر  دانند،متوسط در کمیت مسکن موثر می

در مجموع طرح دانند که فیت ساخت و ساز روستاها موثر مییزیاد طرح هادی را در کمیت و کدرصد در حد خیلی 4زیاد و

میزان تاثیر نزدیک روستا به در رابطه با  ارزیابی شد.کند در مسکن موثر ها را مشخص میهادی با توجه به اینکه کاربری

ز افراد درصد ا 3454از نظر  بخش سنگر نیز،سازها در سطح روستاهای وای گردشگری در کیفیت و کمیت ساختمحوره

درصد در حد زیاد  2654پاسخگو بطور متوسط نزدیکی به محورهای گردشگری در کمیت و کیفیت مسکن موثر است به نظر 

میزان تاثیر  کنند.مسکن شهری را وارد این مناطق می گذارند زیرا گردشگران الگوهاییر میمحورهای گردشگری بر مسکن تاث

 2752درصد در حد متوسط  3457از نظر  بخش سنگر،سازها در سطح روستاهای ودیکی به جاده اصلی در کیفیت ساختنز

ه ارتباطی بر مسکن تاثیر گذار در مجموع را که زیاد استدرصد در حد خیلی 455 درصد در حد کم و 657 ،درصد در حد زیاد

 1854هایشان از بلوک سیمانی است درصد از افراد خانه 4456در ساختمان نیز، بکار رفته مصاالح عمده در رابطه با  .ارزیابی شد

 کنید.ها را مشاهده می، نمونه مصالح بکار رفته در ساختمان2در تصویر  اند.هم از آجر وچوب استفاده نمودهدرصد از افراد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مصالح بکار رفته در ساختمان2تصویر 

 

مناطق مختلف این روستاها  به جهت برابری قیمت زمین در عنوان سرمایه برای پاسخگویان،به میزان تعلق گرفتن مسکن

تغییر محل سکونت قه است مانند کشاورزان و دامداران، رو افراد چون محل زندگی و امرار معاششان متعلق به همان منطاز این

خصوص مناطق ی قیمت زمین در برخی از مناطق بهناگهانتغییر گیرد اما به واسطه ن مورد استقبال این قشر قرار نمیچندا

-سکن به عنوان یک سرمایه محسوب میهمجوار با مراکز شهری به سبب گسترش شهرها و یا مراکز توریستی برای برخی م
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از  درصد 2458و  نظری نداشتنددرصد  2455دانند از نظر ویان مسکن را به عنوان سرمایه میدرصد از پاسخگ 4354و گردد 

به سبب عدم آگاهی افراد از نحوه گرفتن وام و  استفاده از وام برای خرید مسکن نیز دانند.عنوان سرمایه نمیراد مسکن را بهاف

 ها در گذشته اغلب این امر با استقبال روبرو نبوده و مردم بهی مالی جهت باز پرداخت اقساد وامنداشتن ضامن و یا عدم توانای

های اخیر به جهت کردند اما در سالها استفاده میزینه بودن ساخت مسکن کمتر از وامهلح بومی و کمجهت استفاده از مصا

افراد از این وام برای ساخت ها امروزه های معکوس و ویالسازیافزایش ناگهانی قیمت مصالح و در پی آن قیمت زمین مهاجرت

ی درصد از افراد برا 3257 دارد،دست آمده در این زمینه بیان میارقام به نمایند که آمار وهای دوم در روستاها استفاده میخانه

ام درصد از افراد از روش پرداخت قسط و 6351 روش پرداخت قسط وام مسکن نیزدر  .اندساخت مسکن از وام استفاده کرده

-برای پرداخت قسط استفاده می هادرصد نیز از سایر روش 458 درصد از روش پلکانی و 5251کنند مسکن ثابت استفاده می

درصد از  2251اند ساز استفاده کردهدرصد از افراد شیوه ساخت شخص3756 شیوه ساخت مسکن پاسخگویان، کنند.

یا اخذ مجوز برای ساخت مسکن اند. در مسکن استفاده نموده از تعاونینیز درصد  2155و  اندها مسکن را خریدهبفروشبساز

ر صورت اخذ ویژه در نزدیکی شهرها هستند به جهت همجواری با شهرها دهو در روستاهایی که ب یا اداره، تغییرات آن از ارگان

که این دسته از افراد در مراکز روستایی با صورتیو عوارض شهری را پرداخت کنند درها باید هزینه مجوز ساخت توسط ارگان

باشند و توان پرداخت عوارض شهری برای ساخت مساکن خود را میین روستایی در حال امرار معاش امکانات و درآمد پای

ل نگهداری دام در صورت داشتن دام موقعیت مح اند.ساخت مسکن از مجوز استفاده کرده درصد از افراد برای 7556ندارند اما  

ز افراد نیز آنرا جدا از مسکن د ادرص 4356دارند اشند آنرا چسبیده به مسکن نگه میدرصد از افراد اگر دامی داشته ب 3454 نیز،

 5554هایشان دائمی است و درصد از افراد جای دام 6651ضعیت دائمی بودن محل نگهداری دام هم، ودرباره  دارند.نگه می

طیور خود را از  درصد از افراد 6457مرغ، خروس، اردک و...(: محل نگهداری طیور ) دهند.صد از افراد جای دام را تغییر میدر

درصد از  6757 عیت دائمی بودن محل نگهداری طیور،وض درصد نیز چسبیده به مسکن است. 5355 ،دارندمسکن جدا نگه می

 باشد.های روستایی میای از این خانهنمونه 5اند، تصویر درصد تغییر داده 5255ثابت است و افراد محل نگهداری طیورشان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باشدمحل نگهداری دام، درزیرخانه می های سنتی که در : خانه3تصویر 

 

کنند نوسازی مسکن استفاده میوافراد از سرمایه شخصی برای ساختبیشتر  امین سرمایه ساخت و یا خرید مسکنتدرباره 

امین تدر  کنند.وام بانکی اقدام به ساخت مسکن میدرصد نیز با  1556کنند و رصد نیز با قرض اقدام به ساخت مید 52

درصد  52کنند بیشتر افراد از سرمایه شخصی برای ساخت و نوسازی مسکن استفاده می ه ساخت و یا خرید مسکن همسرمای

های بخشدر رابطه با  کنند.وام بانکی اقدام به ساخت مسکن میدرصد نیز با  1556کنند و نیز با قرض اقدام به ساخت می

درصد از افراد اگر بخشی را به منزل خود اضافه شده  5353 یج نشان دادهای سنتی نتاافه شده منزل در صورت داشتن خانهاض

کاربری قبلی محل  را به خود اختصاص داده است.درصد  5652درصد حمام و بقیه اجزای خانه  2855اتاق جدید بوده است 

 اند.شاورزی اعالم کردهدرصد زمین ک 2553درصد مسکونی و  2254 ،صد کاربری قبلی خود را زمین بایردر2356 احداث مسکن،

درصد از افراد از  2351اند ه شده از حلب استفاده کردهدرصد از مساکن ساخت 5454 از مصالح بکاررفته در پوشش بام مسکن نیز
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درصد از  6654 مصالح بکار رفته در اسکلت سقف هم،از  اند.وب برای ساخت مسکن استفاده نمودهدرصد نیز از چ 2255ایرانت و 

یشترین درصدی که در ب یرونی منزل پاسخگویان،نمای ب اند.بلوک استفاده کرده نیز از تیرچه و درصد 5556 ا چوب استهخانه

درصد از  654کنند.درصد از سنگ استفاده می 2155 درصد آجر نما است و در مرتبه دوم 2456ها بکار برده شده نمای ساختمان

-خود نداده درصد از افراد تغییراتی در منزل 8258 ناهای اطراف مانند طویله و انبارانجام تغییرات در ب مساکن بدون نما است.

درصد  7257 بخشی از منزل که تغییر کرده دانند.ر بناهای اطراف طویله و انبار میدرصد نیز تغییرات ایجاد شده را د 1452اند، 

 ه از تغییرات ایجاد شده در مسکن بوده است.گرفته است در مرتبه دوم در ساخت آشپزخانه جدید نیز کبر میرا در

ی از نیازهای خود مانند های روستایی برای رفع برخمردم در بخش نجام فعالیت اقتصادی در مسکن خود،ادر پاسخ به 

کنند های روستایی است استفاده میخود روستاها که معموالً در خانه ... از مراکز موجود دروها، تزریقات خیاطی ها،آرایشگاه

 ی در مجاورت محل سکونت افراد وجود دارد.یهاصورت کارگاهسفالگری بهو  برخی از صنایع روستایی از جمله حصیربافی

درصد  16دهند و خود فعالیت اقتصادی انجام نمیدرصد از افراد ساکن در محدوده در مسکن  84 دست آمده،آمار بهبه باتوجه

در رابطه با دسترسی به کاربری  به کاربری بر کیفیت منزل مسکونی، میزان تاثیر دسترسی .نیز دارای فعالیت اقتصادی هستند

اند همچنین رسی به جاده اصلی را عنوان نمودهدرصد از پاسخگویان دست 5451مسکن روستایی نتایج نشان داد،  بر کمیت

ند همچنین رودخانه نیز به عنوان یک عامل دانی روستا را در کمیت مسکن موثر میدرصد از پاسخگویان فضاهای خدمات 2858

درصد  5658 ردم روستا در کیفیت مسکن روستایی،میزان تاثیر ارتقاء سطح سواد م مهم در دسترسی به کاربری تاثیر دارد.

طور درصد ب 5658از نظر و  دانندکن روستایی مسکن روستایی موثر میمردم روستا در کیفیت مسازافراد ارتقاء سطح سواد 

مردم روستا  میزان تاثیر مشارکت اجتماعیدر رابطه با  دانند.رتقاء سطح سواد مردم را موثر نمیکم، ادرصد خیلی 251توسط و م

روستایی مسکن روستایی  درصد ازافراد مشارکت اجتماعی مردم روستا در کیفیت مسکن 4354 در کیفیت مسکن روستا نیز،

میزان ارتباطات  دانند.مشارکت اجتماعی مردم را موثر نمیکم، درصد خیلی 251زیاد و طور درصد ب 5254از نظر ، دانندموثر می

درصد ازافراد ارتباطات اجتماعی مردم روستا در کمیت مسکن  5453 مردم روستا در کمیت مسکن روستایی نیز،اجتماعی 

اجتماعی مردم  کم، ارتباطاترصد خیلید 251یاد و زدرصد بطور خیلی 5157از نظر ، دانندموثر می روستایی مسکن روستایی

درصد ازافراد ارتباطات  3253میزان تاثیر ارتباطات اجتماعی مردم روستا در کیفیت مسکن روستایی:  دانند.روستا را موثر نمی

د درص 151بطور زیاد و  درصد 2651از نظر  دانندموثر می اجتماعی مردم روستا در کیفیت مسکن روستایی مسکن روستایی

 مردم روستا در کمیت مسکن روستایی،میزان تعامالت اجتماعی  دانند.اجتماعی مردم روستا را موثر نمی کم، ارتباطاتخیلی

 درصد 2654 از نظر دانندکن روستایی مسکن روستایی موثر میدرصد ازافراد تعامالت اجتماعی مردم روستا در کمیت مس 3255

ردم روستا در میزان تاثیر تعامالت اجتماعی م دانند.امالت اجتماعی مردم را موثر نمیعدرصد خیلی کم، ت 251طور متوسط و ب

کن روستایی مسکن روستایی موثر افراد تعامالت اجتماعی مردم روستا در کیفیت مس درصد از 3357 کیفیت مسکن روستایی،

 دانند.عی مردم را موثر نمیعامالت اجتمادرصد خیلی کم، ت 151طور متوسط و ب درصد 2456از نظر  دانندمی

های حاکم بر محیط روستا در افراد ارزش درصد از 3454 محیط روستا در کمیت مسکن روستایی،های حاکم بر ارزش

حاکم بر  هایدرصد خیلی کم، ارزش 151زیاد و  درصد 5353از نظر  دانندکن روستایی مسکن روستایی موثر میکمیت مس

های حاکم بر درصد از ارزش 4253 حیط روستا در کیفیت مسکن روستایی،های حاکم بر مارزش نند.دامحیط روستا را موثر نمی

های حاکم بر محیط روستا در درصد در حد زیاد ارزش 42از نظر  دانندا در کیفیت مسکن روستایی موثر میمحیط روست

درصد در حد کم بر  1153، بنظر در حد خیلی زیادبر محیط روستا م های حاکدرصد ارزش 654کیفیت مسکن تاثیر دارد از نظر 

رت در کمیت مسکن درصد از دسترسی به منابع قد 4254 ه منابع قدرت در کمیت مسکن روستا،دسترسی ب. مسکن تاثیر دارد

 1153درصد در حد متوسط دسترسی به منابع قدرت در کمیت مسکن تاثیر دارد از نظر  5851از نظر  دانندروستایی موثر می

 5457 منابع قدرت در کیفیت مسکن روستا، دسترسی به درصد دسترسی به منابع قدرت در حد کم، بر مسکن تاثیر دارد.

درصد در حد متوسط دسترسی به  5454از نظر  دانندت در کیفیت مسکن روستایی موثر میدرصد از دسترسی به منابع قدر

درصد در  552، بنظر ی به منابع قدرت در حد خیلی زیاددرصد دسترس 2257منابع قدرت در کیفیت مسکن تاثیر دارد از نظر 
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ات درصد از دسترسی به منابع اطالع 5854 بع اطالعات در کمیت مسکن روستایی،دسترسی به منا حد کم بر مسکن تاثیر دارد.

در کمیت مسکن تاثیر درصد در حد زیاد دسترسی به منابع اطالعات  5551از نظر  داننددر کمیت مسکن روستایی موثر می

 درصد در حد خیلی کم بر مسکن تاثیر دارد. 251بنظر  منابع اطالعات در حد خیلی زیاد درصد دسترسی به 2458دارد از نظر 

ت در کیفیت مسکن روستایی درصد از دسترسی به منابع اطالعا 5353 ع اطالعات در کیفیت مسکن روستایی،دسترسی به مناب

درصد  5353درصد در حد متوسط دسترسی به منابع اطالعات در کیفیت مسکن تاثیر دارد از نظر  5451از نظر  دانندموثر می

 درصد در حد خیلی کم بر مسکن تاثیر دارد. 4، بنظر ه منابع اطالعات در حد خیلی زیاددسترسی ب

بهبود کمیت مردم در  درصد از وفاق و همدلی 5655 مردم در بهبود کمیت مسکن روستایی نیز،میزان وفاق و همدلی 

درصد در حد خیلی زیاد وفاق و همدلی مردم در بهبود کمیت مسکن تاثیر دارد از  5153از نظر  دانندمسکن روستایی موثر می

میزان وفاق و همدلی مردم  درصد در حد کم بر مسکن تاثیر دارد. 557، بنظر صد وفاق و همدلی مردم در حد زیاددر 2654نظر 

از نظر  دانندهبود کیفیت مسکن روستایی موثر میدرصد از وفاق و همدلی مردم در ب 5756 مسکن روستایی، کیفیت در بهبود

اق و همدلی مردم درصد وف 2455درصد در حد خیلی زیاد وفاق و همدلی مردم در بهبود کیفیت مسکن تاثیر دارد از نظر  5253

سازی مسکن بر کیفیت مسکن تاثیر سیاست مقاوم یر دارد.درصد در حد کم بر مسکن تاث 553، بنظر در حد خیلی زیاد

 5152از نظر  دانندن بر کیفیت مسکن روستایی موثر میسازی مسکدرصد ازافراد بطور متوسط سیاست مقاوم 5555 روستایی،

در حد سازی درصد سیاست مقاوم 2455سازی مسکن بر کیفیت مسکن تاثیر دارد از نظر درصد در حد زیاد سیاست مقاوم

سازی مسکن بر کمیت مسکن میزان تاثیر سیاست مقاوم درصد در حد کم بر مسکن تاثیر دارد.  651خیلی زیاد، بنظر 

رصد در حد د 5153از نظر  دانندکن بر کمیت مسکن روستایی موثر میسازی مسدرصد ازافراد سیاست مقاوم 5454روستایی، 

، بنظر سازی در حد متوسطدرصد سیاست مقاوم 28دارد از نظر سکن تاثیر سازی مسکن بر کمیت مخیلی زیاد سیاست مقاوم

بخش سنگر بر کیفیت مسکن  میزان تاثیر ایجاد دهیاری در سطح روستاهای درصد در حد کم بر مسکن تاثیر دارد. 355

از  دانندی موثر میدرصد ازافراد ایجاد دهیاری در سطح روستاهای بخش سنگر بر کیفیت مسکن روستای 5451 روستایی نیز،

 دانند.ایجاد دهیاری را درحد کم موثر میدرصد  251طور متوسط و درصد ب 2454نظر 

 

 گیرینتیجه -7
-ترین ایدهی بوده است و این فرایند از محققدهی به محیط طبیعی و جغرافیایی از آرزوهای انسان در طول تاریخ بشرنظم

-ایده ،با شناخت طبیعت سازگار شده باشد دهی همراهچنانچه این نظم باشد.نها میترین آو در عین حال از پیچیده های بشری

-سرمایه های بشری و، بستر فعالیتدر گیالن محیط طبیعی گزینی بهینه قلمداد خواهد شد.جدید مکمل نظم قدیمی و جایی 

های روستا از جمله محیط آن برقرار نمود.توان رابطه سالم، متوازن و پایدار با های اوست و با شناخت رفتار آن میگذاری

که  گیردل و فعالیت مورد استفاده قرار می، اشتغاجمعیتی ،ریزی کالبدیفیایی است که امروزه برای برنامهطبیعی و جغرا

ات تجدید های آن باید دارای تعادل فضایی مکانی به همراه ارتقاء کیفی فضاهای روستایی باشد و امکانبینیریزی و پیشبرنامه

در  باشد.پذیر نمیبا مسئله مشارکت روستائیان امکاناین امر جزء  و  حیات فیزیکی اقتصادی و اجتماعی نیز در آن فراهم گردد

گی شدید در مناطق مختلف امروزه شاهد چندگان ،های اخیر به سبب تقلید کورکورانه وارداتیویژه در سالهب ،بحث مسکن

مانده از باقی از اینکه روستائیان به عنوان آخرین وارثان غافل .رسوخ پیدا کرده استنیز وستاها ایم که حتی به رکشور شده

و تلفیق  تر بوده استته که در بسیاری از جهات توانمندفرهنگ غنی گذشته، قادرند با الهام گرفتن از الگوهای مسکن گذش

وهای مناسب مسکن دست یابند که ضمن هماهنگی با محیط ریزان کشور به الگن با الگوهای جدید به همت برنامهمناسب آ

رادی که دارای میزان درآمد با نوع مسکن رابطه دارد اف زیست وسیله رفاه و آسایش افراد و برآورده کردن نیازهای آنها باشد.

و سبک و الگوی ساخت درآمد افراد در نوع  مصالح باشند و میزان برخوردار می ازمسکن با کیفیت  بهتر درآمد بیشتر باشند

ها نیز بر اساس ورزی نقش غالب را داشته است خانههای کشااز طرفی در گذشته که در سطح منطقه فعالیت .تاثیرگذار است

 .وی ساخت مسکن نیز تغییر کرده استها در سطح روستا  الگشده است و با کاهش فعالیتساخته می فعالیت اقتصادی خانوار
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راکز شهری نزدیک یا باشد که به مدر این بخش فقط در روستاهایی می سیاری از تغییرات ایجاد شدهداشت که ب هباید توج

کز خدمات و امکانات در این روستاها موجب مهاجرت روستائیان به ردهند و از سوی دیگر تمها را تشکیل میمراکز دهستان

ت اقتصادی و درآمو در سایر روستاها بسیار ناچیز است. این مناطق برخوردار شده است از این رو تغییرات ایجاد شده در وضعی

یشتر بوم آورد و طبیعی بوده و ببا تغییر نوع مصالح که قبال  ویژه جوانان در این روستاها شد.امر باعث کاهش ماندگاری افراد به

روستاییان  م قدرت اقتصادیی کمتری برخوردار بوده است و تبدیل آن به مصالح جدید با قیمت بیشتر موجب عداز هزینه

 تر و بهبود شرایط زندگی خود شده است. جهت ساخت مساکن مناسب

گذاری مربوط یه مسکن یکی در دنیا سیاست .مسکن در میان نیازهای انسان یکی از نیازهای مهم استاز طرفی دیگر 

. گاه ی به موضوع مسکن پرداخته شده استساله عمران 3های باشد و در ایران نیز از طریق سیاستمی های اساسیازسیاست

-و حدود نیازهای افراد  اشاره نمیشود این تعریف نیز به ابعاد مسکن می های کلی ساکنان تعریفمسکن به صورت بیان هدف

یل کند یا اینکه مسکن خوب و کافی یعنی مسکنی که پایین تر از حد نصاب نباشد این تعریف بر معیارهای فیزیکی از قب

تسهیالت دیگر آن تاکید دارد مسکن خوب و کافی مسکنی است که ازدحام بیش از حد  کشی ویزات و ابعاد ساختمان لولهتجه

منظور ارائه خدمات فشرده و در یک مکان ای که بهتنها یک سرپناه نیست بلکه مجموعهنداشته باشد. در حال حاضر مسکن 

هر چه  گویای ناهماهنگی از توزیع امکانات در روستاهای این بخش است.تحقیق دست آمده در این نتایج به فیزیکی قرار دارد.

توجه قرار تری با سایر مناطق دارند مورد های اصلی که ارتباط قویروستاهای نزدیک به مراکز شهری و یا واقع در کنار راه

... بیشتر ها ورعایت کاربری نظام مهندسی،سازی، اصول های مقاومویژه بر اساس سیاستسازها بهوگرفته و نظارت بر ساخت

 د.نباشها فاقد مسکن مناسب میستاها این امر مورد غفلت بوده بطوری که اغلب خانوادهبلعکس در سایر رو صورت گرفته است،

 تاثیر چند عامل تغییر یافته است: که مسکن در این منطقه تحت دادبررسی روند سکونت در بخش سنگر نشان 

 کمی و کیفی مسکن تاثیر داشته است.به مناطق شهری در تغییر  نزدیکی -1

  .گذار بوده و نسل جوان را به مسکن مدرن با الگوهای شهری سوق داده استها و اینترنت در مسکن تاثیراستفاده از رسانه -2

د کمی و کیفی مسکن شده های کشاورزی مانند کاهش دامداری و یا امکانات گرمایشی موجب تغییر در رونتغییر فعالیت -5

  .است

 غییرات کمی و کیفی مسکن بوده است.سازی در سطح بخش عامل محرک در تهای مقاوموام -4

وجود مراکز توزیع مصالح در سطح روستاها و دسترسی آسان موجب تغییرات کمی و کیفی مسکن در سطح منطقه بوده  -3

  .است

 

 یشنهادات پ -8

، اقلیمی و م و ترکیب متناسب با شرایط طبیعیعماری برای مسکن هر روستا ارائه گردد تا از نظر فرباید نوع تیپ و الگوی م -1

 روستا باشد. خصوصیات اجتماعی و اقتصادی

ای باشند که منطبق با نیازهای ساکنین روستا باشد به ویژه در رابطه مسکن باید خطوط کلی گونههای روستایی باید بهطرح -2

 ر قرار دادن محدودیتها و امکانات توسعه در سطح روستا صورت گیرد.طراحی با مدنظ

 .استفاده از تجارب استادکاران در رابطه با ساخت مسکن روستایی و تلفیق این تجربیات با دانش روز -5

الزامات عمومی در ها و نامهایت آئینها رعبازدیدها و نظارت مستمر از پروژه ها،پیگیری ریزی و رویکردهای جدید،برنامه -4

های آموزشی برای ناظرین و استادکاران بخش برگزاری دوره بکار بردن مصالح مرغوب و با کیفیت ساختمانی، سازها،وساخت

 وری از امکانات موجود در رونق اقتصادی منطقه نقش مهمی ایفا کند.تواند در بهرهمی ساختمان،

شود یک سازها توصیه میوشود، لیکن با توجه به حجم ساختاد تلقی میر نسبی بسیار زیبخش سنگر در منطقه با خط -3

 خیزی در منطقه صورت گیرد.مطالعه خاص لرزه
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وزش گردد بنابراین با تقویت این بخش از طریق آمطب اقتصادی این روستاها محسوب میکشاورزی به عنوان مهمترین ق -6

گیری از محصوالت بعنوان کشت دوم با سازی اراضی و بهرهسازی و بهرچهبه کمک یکپا آالتکشاورزی یا استفاده از ماشین

توجه به استعداد اراضی روستا توان اقتصادی روستاییان را افزایش داده تا انگیزه ای برای ماندگاری در روستاها کاهش مهاجرت 

 و دستیابی به توان مالی مناسب جهت ساخت یا ترمیم مساکن روستایی گردد.

 .هوا و محیطی مشابه گیالنوشورهای دیگر با توجه به شرایط آبده از تجربیات ساخت مسکن در کاستفا -7

علت زله یا رانش زمین بهجهت مقاوم سازی مساکن در برابر زلزله تا از آثار مخرب زل 2822ها نامهاجرای صحیح آیین -8

 مواجه گردد.های سطحی خاک بستر   محفوظ با شد و با مشکالت کمتری سستی الیه

تواند پتانسیلی جهت جذب بازارهای هفتگی و... می تاریخی،آثار و ابنیه  های توریستی چون مناظر طبیعی زیبا،جاذبه -4

و مسئوالن برای جذب های مردم ی رونق آن حائز اهمیت است و کوششگذاری براگران بوده، از اینرو لزوم سرمایهگردش

 طلبد.سرمایه را می

وستائیان های رباال بردن سطح معلومات و استعدادساز و ترویج الگوهای مناسب جهت وهای صحیح ساختآموزش شیوه -12

 ر زمینه احداث مسکن.د
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