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چکیده
زیستپذیری به مجموعهای از شرایط موردنیاز جهت زندگی مناسب افراد در یک محدوده معیین اطی م مییشیود کیه موجبیات
آسایش ،رفاه و رضایت ساکنانش را برای مدت زمان طوالنی فراهم میسازد .یکی از بسترها و زمینهها در حیوزه زیسیتپیذیری،
مسکن میباشد؛ مسکنی که باید مکانی سالم را برای یک شیوه زندگی هدفمند و مولد افراد به وجود بیاورد .در این مییان مسیاکن
روستایی ،تجلیگاه شیوههای زیستی ،معیشتی و نهایتاً نیروها و عوامل مؤثر محیطی و روندهای اجتماعی -اقتصادی تأثیرگیذار در
شکل بخشی به آنها است .پژوهش حاضر به دنبال تحلیل نقش مقاومسازی مسکن در زیستپذیری روسیتاها مییباشید .روش
تحقیق در این پژوهش توصیفی -تحلیلی است .منطقه موردمطالعه ،روستاهای مهروئیه پایین ،مقرب ،بلوچآبیاد ،تلمبیه عشیایری
محمدی سرلک و گلدسته از توابع دهستان مهروئیه واقع در بخش مرکزی شهرستان فاریاب ،استان کرمیان مییباشید و تعیداد
 581خانوار با استفاده از فرمول کوکران بهعنوان نمونه انتخاب شدهاند .نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که مقاومسازی
سبب ارتقاء زیستپذیری دهستان مهروئیه شده است و تأثیراتی همچون افزایش تمایل به مانیدگاری در روسیتا و جلیوگیری از
مهاجرت به شهرها ،احداث مسکن مهندسی ساز با متراژهای محدود برای خانوارهای روستایی ،ایجاد آرامش روحی روانی ،ارتقاء
سطح اجتماعی ،ارتقاء امنیت جانی در زمان حوادث غیرقابلپیشبینی از جمله زلزله را در پی داشته اسیت .عی وه بیر آن ،امکیان
افزایش ارزش افزوده دارایی شخصی روستاییان ،امکان افزایش همدلی و رشد استعدادهای اعضای خیانوادههیا ،رضیایتمنیدی
روستاییان ،ایجاد اشتغال برای افراد ساکن در روستا ،تغییر چهره روستا از بافت فرسوده به معماری نوین و  ...ازجمله دیگر میوارد
است.
واژگان کلیدی :مسکن روستایی ،زیستپذیری ،مقاومسازی ،دهستان مهروئیه
نحوه استناد به مقاله:
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مقدمه
زیستپذیری مفهومی کلی است که با برخی از مفاهیم و اصطالحات دیگر همچون پایدداری ،کیفیدت زنددگی ،کیفیدت مکدان و
اجتماعات سالم مرتبط است ( .)Norris & Pittman, 2000واکاوی منابع متعدد نشان میدهدد کده تداکنون تعریدش رو دن و
واحدی از مفهوم زیستپذیری ارائه نشده است ( .)Leby & Hashim, 2010در فرهنگنامده انگلیسدی سکسدفورد واژه زیسدت
پذیری 7بهصورت "مناسب برای زندگی ،قابلسکونت ،قابلتحمل" و مواردی ازاینقبیل سمده است ( .)Oxford, 2005ویلر بدر
این باور است که واژه زیستپذیری بهصورت فزاینده بهمنظور توصیش رایطی بهکار میرود که ارتباط مستقیمی با کیفیت زنددگی
دارد و همچنین برای رفاه درازمدت مردم و جوامع از اهمیت زیادی برخوردار است .از دیدگاه وی ،وجود چندین درایطی بده ایجداد
محیط هایی دلپذیر جهت زندگی در محل زندگی کمک می نمایند و در مقابل نبود این درایط ،زنددگی را بسدیار د دوار مدیسدازد
()Wheeler, 2001؛ بنابراین مفهوم زیستپذیری به مجموعهای از رایط مورد نیاز جهت زندگی مناسب افراد در یک محددوده
معین اطالق می ود که موجبات سسایش ،رفاه و رضایت ساکنانش را برای مدتزمان طوالنی فراهم مدیسدازد .در ایدن چدارچو
اهمیت فزاینده زیستپذیری به طور روزافزونی نا ی از افزایش سگاهی نسبت به الگوهای ناپایدار زندگی و مصرفی است که نه سالم
هستند و نه پایدار و در درازمدت موجب کاهش توان منابع محیطی برای حمایت از جمعیت کره زمین می وند.
مسئله بودن زیستپذیری در جامعه روستایی ایران نا ی از افزایش سگاهی و ناخت نسبت به مشکالتی چون :الگوهدای ناپایددار
زندگی ،مهاجر فرستی و غالباً محروم بودن مناطق روستایی میبا د .تحقیقات صورتگرفته در مناطق روستایی نشان میدهدد کده
این مناطق اغلب با کاهش جمعیت ،فقر ،مسکن نامناسب و ناامن ،بهدا ت نامناسب محیطدی الزم و محرومیدت از اندواد خددمات
رفاهی و تسهیالت زیربنایی مواجه میبا ند که این موضود از بیتوجهی به روستاها و مسئله زیستپذیری نشأت میگیرد .مضدا
بر اینکه روستاها یکی از مهمترین پشتوانههای هرها بهحسا میسیند و زندگی هرها وابسته به ادامه حیات روستاها مدیبا دد.
چراکه مهم ترین نیازهای حیاتی و بیولوژیکی ساکنان هرها در روستاها تهیه می ود .زیستپذیری روستاها هم بهوسیله ساکنان و
هم برنامه ریزانی که برای ایجاد فضای زندگی پایدار و کاربردی در روستاها تالش میکنند ،مدورد پدذیرش و سدتایش قدرار گرفتده
است .سکونتگاههای زیستپذیر احساس بیشتری از اجتماد و مالکیت را ایجاد میکنند و نرخ مهداجرت پدایینتدر اسدت و در سنهدا
ارزش اموال و فعالیتهای کسبوکار افزایش مییابد و میتدوان کیفیدت زنددگی را بهبدود بخشدید .تحقدقپدذیری زیسدتپدذیری
بیش ترین ارتباط را با مکان ازنظر رایط زمانی و مکانی دارد و در سنجش زیستپذیری مناطق روسدتایی الزم اسدت بده داندش و
فرهنگ محلی روستاییان توجه گردد ،زیرا مشارکت فرایندی مردم محلی با درنظرگرفتن باورها و ارزشهای سنها باعث می ود که
احساس مالکیت تقویت ده و زیستپذیری بهصورت رفتار درسید (.)Khorasani, 2012: 31-32
نتایج حاصل از مشاهدات و پیمایش میدانی صورتگرفته در دهستان مهروئیه بیانگر سن اسدت کده بدا توجده بده قرارگیدری ایدن
دهستان در نواحی محروم کشور که از لحاظ اخصهای توسعه در سطح پایینی میبا ند و از طر دیگر وقدود خشکسدالیهدای
پیدرپی اقتصاد این منطقه را با رکود مواجه کرده است .اکثر این روستاها بهعلت مشکالت نا ی از حوادث طبیعی ،کمی درسمد ،بدا
مسکن نامناسب ،پایین بودن اخصهای بهدا تی و مهاجرت مواجه هستند .در سالهای اخیدر بدا اجدرای طدر هدای بهسدازی و
نوسازی مسکن روستایی تعدادی زیادی از ساکنان روستاها بهعلت ندا تن مسکن و یدا قددیمی و تخریبدیبدودن واحدد مسدکونی
خویش اقدام به دریافت تسهیالت بهسازی و نوسدازی کدرده و مسدکن خدویش را مقداوم کدردهاندد .در ایدن چدارچو در ارتبداط
مقاومسازی مسکن با زیستپذیری روستاها باید گفت :زیسدت پدذیری دامل سده بعدد اصدلی جامعده دادا  ،اقتصداد ایسدته و
محیطزیست میبا د .مقاومسازی مسکن یکی از اخصهای زیستپذیری روستاها محسو میگردد و برای افزایش سثدار مثبدت
سن و کاهش سثار منفی در جوامع روستایی ،برنامهریزی و مدیریت کارسمد الزم اسدت .ایدن امدر نیازمندد برنامدهریدزی هماهندگ و
حسا ده است تا این اطمینان حاصل ود که مقاومسازی مسکن راهی را برای دستیابی به زیستپذیری روستاها اسدت .بدا ایدن
توصیش تحقیق حاضر باهد بررسی نقش مقاومسازی مسکن روستایی دهستان مهروئیه در زیستپذیری روستاها دکل گرفتده و
در پی پاسخگویی به این سؤال اصلی که نقش مقاومسازی مسکن روستایی در زیستپذیری روستاها چگونه است؟ میبا د.
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برای تبیین سؤال پژوهش و تبدیل سن به سؤال علمی ،واکاوی در مطالعات انجام ده موردتوجه قرار گرفدت کده خالصده سن در
جدول ( )7سمده است.
جدول  .1برخی مطالعات انجامشده با رویکرد زیستپذیری
پدیدآورند
ه /سال

عنوان پژوهش

خراسانی
()7907

تبیین زیستپذیری روستاهای پیرامون هری با
رویکرد کیفیت زندگی (مطالعه موردی:
هرستان ورامین)

بندرسباد
()7930

تدوین اصول الگوی توسعه فضایی و کل هر
زیستپذیر ایرانی ،مطالعه موردی مناطق
 ،،،71،7هر تهران

فتاحی
()7930
ماجدی و
همکاران
()7931

سنجش کیفیت زندگی در مناطق روستایی
مطالعه موردی بخش مرکزی هرستان (دلفان)
بررسی رابطه بین متغیرهای زمینهای ،سرمایه
اجتماعی و رضایت از کیفیت زندگی
مطالعه موردی (روستاهای استان فارس)

خ صه نتایج
ایشان زیستپذیری را در سه بعد اقتصادی ،اجتماعی زیستمحیطی مورد مطالعه قرار داده
است .نتایج تحقیق نشان میدهد که بین روستاهای موردمطالعه ازنظر سطح زیستپذیری
تفاوت معناداری وجود دارد و زیستپذیری تحتتأثیر عوامل مکانی و فضایی است.
کل طبیعی و الگوی تاریخی کل هر در افزایش یا کاهش میزان زیستپذیری از طریق
تسهیل دسترسی و نفوذپذیری ،خطرات لرزهخیزی و چشمانداز تاریخی و طبیعی بر افزایش یا
کاهش میزان زیستپذیری تأثیر قابلمالحظهای دارد و مؤلفههای اقتصاد هری در حال
حاضر دارای بیشترین ضریب اهمیت در تحقق کل هر میبا د.
یافتههای تحقیق نشان میدهد که در بخش مرکزی هرستان دلفان در تمامی مؤلفههای
مؤثر برکیفیت زندگی بهلحاظ موقعیت مکانی و بعد فاصله تفاوت معناداری مشاهده می ود.
نود روستا بیانگر ویژگیهای روستا به لحاظ امکانات توسعه است و درسمد ماهیانه بر میزان
رضایت از کیفیت زندگی مؤثر است و هر دو مورد به این نکته ا اره میکنند که بهتر دن
وضعیت روستا و فرد میتواند بر میزان رضایت از کیفیت زندگی مردم تأثیرگذار با د.

تحقیقات محققدان خدارجی قبدل از سدال Hester, 1984; Richman & Chapin, 1984; Marrans, 1979; ( ،999

 )Boyer, 1981; Morish & Brower, 1996که درحوزه زیستپذیری انجام پذیرفتهاند ،نیز عمدتاً در مورد زیست پدذیری
محلهای تمرکز نمودهاند؛ بنابراین ،مروری گذرا بر پژوهشهای انجام ده نشان میدهد که این تحقیقدات عمددتاً بدر روی کیفیدت،
تعاریش ،رضایت ،برنامهریزی و حل مشکل در حوزه زیستپذیری انجام پذیرفته است و ارتباط بین مسکن و زیستپذیری در سنهدا
در حا یه مانده است .ازاینرو پر کردن این کا علمی و پاسخگویی به مسائل منطقه موردمطالعه در این زمینه ،ضدرورت انجدام
تحقیق را اجتنا ناپذیر میکند.
همانگونه که از مقدمه مذکور استنباط می ود ،مفهوم زیستپذیری میتواند با توجه به بستر و زمینهای که در سن تعریش می ود
بسیار گسترده و یا محدود با د ( .)Perogordo, 2007اخص مسکن که در بعد زیستپذیری اقتصادی مطدر مدیبا دد و در
کیفیت زندگی روستاییان نقشی مؤثر ایفا میکند ،امروزه با تهدیدات جدی از قبیل کم استحکامی و نامقاوم بودن مواجه مدیبا دد؛
بنابراین مساکن جوامع روستایی در معرض مخاطرات محیطی ،انسانی و فناوری نیاز به مقاومسازی دارند تا روستاییان بتوانند مفهوم
مدنیت خود را درک کنند و از زندگی خود راضی با ند .درواقع ،مسکن روستایی بهعنوان کانون متمرکز و تبلور کالبدی ارزشهدای
فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی حاکم بر زندگی روستاییان محسو میگردد ( .)Yasuri & Imami, 2014: 31اما بایدد توجده
دا ت که مقاومسازی مسکن مانند هدر پدیدده دیگدری در صدورتی مدیتواندد باعدث زیسدتپدذیری روسدتایی گدردد کده اصدول
ساختوسازهای جدید با یوه های معماری بومی توأمان رعایت گردد و نیز در تضاد با نظام زیست اقتصادی و اجتماعی روسدتاییان
نبا د تا ساختمانهای مقاوم پاسخگوی نیازهای روستاییان در همه ابعاد با د .براین مبنا است که مقاومسازی یکدی از موضدوعات
مهم و اساسی در جهت ارتقای کیفیت زندگی روستاییان با جلوگیری از سسیبهای احتمالی در هنگام بروز سوانح برای زیسدتپدذی
کردن مناطق روستایی است و همچنین یکی از اقدامات مهم پیشگیری در چرخه مدیریت بحران است؛ بنابراین پیشدگیری ،فرسیندد
برنامهریزی و اجرای اقداماتی است که ریسکهای نا ی از مخاطرات را کاهش میدهد (.)UNDP, 1979
بهعنوان نمونه ،مقاوم ساختن اکثر ساختمانها در مقابل زلزله سن نیست که ساختمان در دیدترین زلزلهها هدی گونده صددمهای
نبیند زیرا در صورت مزبور ساختمان بهصورت غیرمعقولی گران تمام خواهد د ،بلکه هد سن است کده اوالً از تلفدات و صددمات
جانی جلوگیری بهعمل سید .عالوهبراین ،مقاومسازی مسکن روستایی الزاماتی را برای استفاده از مصالح ساختمانی خاص ،نیروهدای
ماهر انسانی و فنّاوری ساخت ایجا میکند که هریک میتواند در نظام عملکردی ،ارتقای سیمای کالبدی خانههای روستایی و نیز
بافت روستا مؤثر با د .در واقع کلگیری مسکن روستایی تابع رایط اکولوژیکی طبیعی ،فرهنگی -اجتمداعی ،اقتصدادی ،و فدن
ساخت جامعه استفادهکننده است و کلیه مدوارد مدذکور در طراحدی مسدکن روسدتایی بایدد لحداظ دود (.)Moini, 2008: 48

مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی ،دوره  ،13شماره  ،3پاییز 1317

849

پژوهشها نشان میدهد از مهمترین عواملی که باعث ساختوسازهای غیراصولی در کشور می ود ،مشکالت اقتصادی و افدزایش
هزینه نا ی از اجرای روشهای مقاوم در برابر مخاطرات (زلزله) و مشکالت تأمین هزینههای سن برای اقشار ضعیش اجتماد اسدت
که باعث اجرا نشدن ضوابط مقاومسازی در اجرای ساختمانها می ود ( .)Saghafi, 2005: 45از این رو ضرورت دارد در جهت
کاهش سسیبپذیری و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان برای زیستپذیرکردن مناطق روستایی تمام عناصر و مؤلفدههدای درگیدر را
بهصورت سیستماتیک و یکپارچه در فرسیند برنامهریزی و مدیریت مسکن با رهیافت ریسک مورد توجه قرار داد.
سسیب پذیری یک برسیند و نتیجه انعکاسی (واکنشی) از روابط دوتایی بد و ناسازگار و ر د بین عناصر ساختاری و عملکردی جامعه
یا جامعه اجتماد محلی است ( .)Samaddar & Okada, 2006تحلیل گزارش جهانی حوادث نشان میدهد که سطح سسیب
پذیری عرصههای فضایی ،ارتباط مستقیمی با سطح توسعهیافتگی و وجود زیرساختهای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی  -سیاسی
دارد .بهعنوانمثال سرمایهگذاری برای توسعه و بهبود زیرساختهای اساسی یک کشور خسارت انسانی و مادی نا ی از مخاطرات
را کاهش میدهد ( .)Red Cross, 2001همچنین نبود پیوستگی فرهنگی و سازگاری بهعنوان یکی از عوامل اساسی در افزایش
سسیبپذیری در برابر مخاطرات محسو میگردد و این عامل میتواند بهعنوان عاملی اساسی ،بر میزان سسیبپذیری تأثیرگذار
با د .بهطورکلی مهمترین ابعاد و عوامل مؤثر در برابر ریسک در جوامع روستایی در جدول ( )،بیان ده است.
جدول  .5ابعاد و عوامل مؤثر در آسیبپذیری سکونتگاههای روستایی در برابر مخاطرات
ابعا
د
نهادی-
سیاسی

اقتصادی
اجتماعی
 -فرهنگی

عوامل آسیبپذیری
 .7مشکل قانونگذاری (توسعه منطقهای ،برنامهریزی کاربری اراضی و قوانین ساختمان) در راستای مقابله با مخاطرات اجرا نشده است؛
 .،کافی نبودن منابع فردی و مالی موجود جهت مدیریت ریسک مخاطرات؛  .9قوانین فا و کامل نیستند و عدم تطابق بین مسئوالن
در سطو مختلش قدرت مرکزی ،قدرت ناکافی کنشگران محلی؛  .4فرهنگ سیاسی در امور اداری (تجار ساختمانسازی) و  ...تمایل
به ر وه دارد؛  .1فقدان و یا ناکافی بودن مکانیسمهای ابزارهای مالی برای پخش ریسکهای مالی (بودجههای مخاطرات ،بیمه)؛ .5
بلوکه دن یا توسعه نامتوازن فرهنگ پیشگیری.
 .7ناکافی بودن منابع دولت برای مدیریت ریسک مخاطرات؛  .،گسترش فقر و زندگیکردن اغلب فقرا در مناطق با ریسک باال؛  .9تنود
اندک در بخشها و یا منابع اقتصادی و درنتیجه سسیبپذیری زودهنگام در برابر مخاطرات؛  .4عدم توجه به فعالیتهای اقتصادی در
مناطق با ریسک باال (مصر نابجای منابع طبیعی).
 .7سموزش پایین و ناکافی و نهایتاً ناتوان دن مردم در استفاده از روش های مناسب در برابر تغییرات محیطی و متعاقب سن افزایش
سسیبپذیری؛  .،گسترش تقدیرگرایی (مخاطرات طبیعی را خداوند به وجود میسورد)؛  .9پایین بودن فرهنگ نهادی و مشارکتی در برابر
مخاطرات.
Source: GTZ, 2002: 19-40; Parishan, 2011: 46

مخاطرات بهطور اعم و ریسک بهطور اخص یک واقعیت اجتنا ناپذیر است .یک نکته کلیدی که بایستی همیشه به سن توجه
نمائیم این است که یک راهحل استاندارد برای کاهش ریسک وجود ندارد .لذا هد کمکردن و یا بهحداقل رساندن اثرات است .در
ادامه رویکردهای سسیبپذیری را در چهار دسته (فنمحور ،اجتماعی ،موقعیتی و مبتنی بر مردم) تقسیمبندی نموده و ویژگیهایی را
برای هرکدام از موارد ،به ر جدول ( )9ارائه ده است.
جدول  .3رویکردهای آسیبپذیری
رویکرد
فنمحور

یکپارچه با تأکید بر
گروههای اجتماعی
موقعیتی
مبتنی بر جوامع

ویژگیها
 .7سسیبپذیری درجهای از خسارت رخدادها یک مخاطره تعریش می ود ،به قوانین و اصول توجه دارد و برای پیشبینی میزان
خسارت از مدل ریاضی استفاده می ود؛  .،دامنه همه گروههای سسیبپذیر محدود ده و همه گروههای سسیبپذیر بهعنوان یک
گروه پذیرفته می ود؛  .9انسان بهعنوان یکی از عناصر در معرض خطر مثل سایر عناصر (مسکن و خدمات و )...بررسی می ود؛ و
.4رویکرد باال به پایین دارد.
 .7سسیبپذیری را به انواد مختلش (اجتماعی ،اقتصادی ،محیطی و اطالعات) تقسیم میکند و این عوامل (اجتماعی ،اقتصادی و )...
را بهعنوان عوامل اصلی در سسیبپذیری قلمداد میکند؛  .،به سسیبپذیری گروههای اجتماعی بهویژه گروههای سسیبپذیر
(روستایی ،زنان ،کودکان ،افراد مسن و اقلیتها و )...و علل سسیبپذیر توجه بیشتری دارد.؛  .9عوامل در سطو اجتماعی ،نسبت به
عوامل در سطح فردی برتری دارد؛ و  .4رویکردهای باال به پایین دارد.
 .7موقعیت واقعی مخاطرات را طبقهبندی و تشریح میکند؛  .،در کنار موقعیت و رایط مخاطرات سایر عوامل همچون .بستر
اقتصادی  -اجتماعی و نهادی اجتماعی و نهادی اجتماد ،میزان سسیبپذیری را تشدید میکند؛  .9بر پیشگیری ،سمادگی ،واکنش و
بازسازی بهعنوان عوامل مؤثر در فرایند کاهش ریسک توجه نموده؛ و  .4رویکرد باال به پایین دارد.
 .7توجه به مشارکت مردم در همه مراحل مدیریت ریسک مخاطرات؛  .،هد کاهش سسیبپذیری و تقویت تواناییهای اجتماد در
معرض ریسک است؛  .9تأکید بر تواناییها و ظرفیتهای موجود جوامع برای مقابله با ریسک نا ی از مخاطرات طبیعی؛ و .4
رویکرد پایین به باال دارد.
Source: Parishan, 2011: 46
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بنابراین میتوان گفت سنچه موجب افزایش تلفات نا ی از مخاطرات (زلزله) می ود ،تنها خود مخاطرات نیست بلکه
ساختمانهای غیرمقاوم یا کممقاومتی است که در اثر غفلتها ،ندانمکاریها ،نبود احساس مسئولیت در انجام وظایش توسط
متصدیان ساختوساز اعم از قانونگذاران ،تدوینکنندگان سییننامهها و ضوابط ساختمانسازی ،طراحان و مالکان است که متناسب
با ساختوساز غیراصولی ،باعث بروز فجایعی می وند .تجربه نشان داده که در کشورهایی که با این پدیده درگیر هستند تا حدود
زیادی عامل تخریب را کم کرده و هرها و روستاهای خود را بر اساس اصول مهندسی بنانهاده و کمتر واهمهای از وقود
مخاطرات دارند (.)Mahdian, 2002: 9
بر این اساس مدل مفهومی این تحقیق ،به کل زیر ترسیم و مورد استفاده قرار گرفته است:

احیای اجتماعات
محلی ،بهبود
محیطزیست و
سالمت عمومی،
کیفیت زندگی ،امنیت
و ایمنی در برابر
مخاطرات محیطی،
سسایش ذهنی و
روانی ،حفاظت از
اراضی زراعی و
فضای باز ،توسعه
فرصتهای اقتصادی،
توانمندی و ماندگاری
جمعیت ،کاهش جرم

مدلهای زیستپذیری در
رویکرد کیفیت زندگی

رویکردهای زیست-
پذیری

مبتنی بر جوامع

روستای
زیستپذیر

مدل زیستپذیری
وینهوون

ادراکات افراد

مدل زیست پذیری
کانادا

کیفیت زندگی

دسترسی به زیرساختها ،مشارکت در فرسیند
تصمیمگیری ،افزایش امنیت و پایداری،
ایمنی در برابر مخاطرات محیطی ،سسایش
ذهنی و روانی ،بهبود کیفیت زندگی ،احیای
جوامع ،توسعه فرصتهای اقتصادی،
قراردادهای اجتماعی ،مساوات اجتماعی ،پیاده
راههای سرزنده ،وجود کاربریهای ترکیبی و
سازگار ،وجود فضاهای فراغتی و کارایی.

زیستپذیری

نقش مقاومسازی مسکن
روستایی در زیستپذیری
روستاها

مدل متابولیسم هری
توسعهیافته
ابعاد سسیبپذیری
رویکردهای سسیبپذیری
نهادی-سیاسی

مقاومسازی

فن محور

یکپارچه با تأکید بر
گروههای اجتماعی

موقعیتی

اقتصادی

اجتماعی-
فرهنگی

افزایش امنیت و ایمنی در برابر مخاطرات
محیطی ،ارتقاء فرهنگ و بهدا ت روانی،
بهبود کیفیت زندگی ،توانمندی ماندگاری
جمعیت روستایی ،بهبود ارزش امالک و
مستغالت ،افزایش هویت مکانی ،افزایش
بهزیستی ،حفاظت از اراضی زراعی.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نود کاربردی و ازنظر ماهیت و روش بهصورت توصیفی-تحلیلی میبا د .روش گردسوری اطالعدات بدهصدورت
کتابخانهای و میدانی بوده است .در انجام مطالعه ،ابتدا اطالعات موجود در مورد موضود و منطقه از کتب ،اسناد ،مجالت ،نقشههای
پایه و سمارنامهها جمعسوری و سپس دادههای مورد نیاز هرستان از طریق مطالعات میدانی امل مشاهده ،پرسشنامه و مراجعه به
ادارات منطقهی مذکور تهیه گردید .با عنایت به اینکه ابزار گردسوری دادهها در این تحقیق ،پرسشنامه میبا دد ،در پرسدشنامده
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مشخصه های فردی و واحدهای مسکونی سرپرستان خانوار مدنظر قرار گرفته و بهمنظدور بررسدی نقدش مقداومسدازی مسدکن در
زیستپذیری روستاها ازنظر ابعاد زیستپذیری اجتماعی و زیست پذیری اقتصادی و همچنین بعد مقداومسدازی ،اقددام بده طراحدی
اخص در هریک از مؤلفههای پژوهش مطابق جدول ( )4ده است .سطح پایایی پرسشنامه تحقیدق بدا اسدتفاده از روش سلفدای
کرونباخ  9/379به دست سمد که بیانگر ضریب اعتماد مناسدب مدیبا دد .بدرای تجزیدهوتحلیدل دادههدا از ندرمافدزار  SPSSو از
سزمونهای همبستگی وی کرامرز و رگرسیون تکمتغیره استفاده ده است.
جدول  .4ابعاد و شاخصهای مرتبط با موضوع پژوهش
شاخص

ابعاد

زیستپذیری اجتماعی

میزان برخورداری واحد مسکونی از امکانات
میزان برخورداری واحد مسکونی از فضا
میزان تأثیر واحد مسکونی در کاهش سلودگیها (سلودگیهای محیط محیطی و سلودگیهای صوتی)
میزان رضایت از واحد مسکونی
میزان تأثیر واحد مسکونی در ویژگیهای روحی و روانی خانوارهای ساکن

زیستپذیری اقتصادی
مقاومسازی

میزان تأثیر واحد مسکونی در ایمنی خانوارهای ساکن
تناسب مسکن با فعالیتهای کشاورزی و دامداری
میزان نقش واحد مسکونی در بهرهوری غلی سرپرست خانوار ساکن
میزان نقش واحد مسکونی در اتال انرژی واحد مسکونی
میزان تأثیر واحد مسکونی در سرمایهگذاری و پسانداز
میزان تأثیر واحد مسکونی جدید در کاهش هزینههای تعمیر و نگهداری
میزان نقش واحد مسکونی در افزایش ارزش ملک
میزان تأثیر واحد مسکونی در کاهش هزینههای سالمتی
میزان نقش واحد مسکونی در دسترس بودن مصالح بومی و کاهش هزینههای ساختوساز
میزان دوام مصالح بهکاررفته در مسکن
میزان دوام سازه واحدهای مسکونی
قدمت واحد مسکونی
میزان کاربرد مصالح بومی در واحدهای مسکونی
میزان کاربرد تجهیزات مناسب صرفهجویی انرژی

قلمرو جغرافیایی پژوهش
محدوده موردمطالعه پژوهش دهستان مهروئیه از توابع هرستان فاریا در استان کرمان میبا د .جامعه نمونه سماری پژوهش را
خانوارهای روستاهای مهروئیه پایین ،مقر  ،بلوچ سباد ،تلمبه عشایری محمدی سرلک و گلدسته از توابع بخش مرکدزی هرسدتان
فاریا (دهستان مهروئیه) میبا ند ( کل  .)،این دهستان بر طبق دادههای سر ماری سدال  ،7909دارای  7101خدانوار و 147،
نفر جمعیت میبا د .دهستان مهروئیه برحسب تقسیمات اداری و سیاسی از بخش مرکزی هرستان فاریا استان کرمان میبا د.
هرستان فاریا از رق به هرستان های جیرفت و عنبرسباد و از جنو بده هرسدتان کهندو و منوجدان و از طدر غدر بده
هرستانهای حاجی سباد و رودان استان هرمزگان محدود ده است .حدفاصل منطقه موردمطالعه تا هر فاریا  ،9کیلدومتر و تدا
مرکز استان  919کیلومتر میبا د .الزم بهذکر است که روستاهای منتخب بر اسداس جمعیدت ،فاصدله تدا دهر مرکدزی و میدزان
مقاومسازی انتخا دهاند و  ،17خانوار که مسکن خود را مقاومسازی کرده بودند ،بهصورت جامعه نمونه از طریق فرمول کوکران
انتخا گردیدند (جدول .)1
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شکل  .5موقعیت منطقه موردمطالعه در استان )(Source: Iran Mapping Organization, 2012

جدول  .8تعداد خانوار و نمونه مورد پرسشگری در روستاهای دهستان مهروئیه
نمونه مورد

روستا

خانوار

بلوچسباد سرگریج

35

71

حسنسباد سرگریج

791

73

پرسشگری

نمونه مورد

روستا

خانوار

کنار کی

1،

0

احمدسباد سرگریج

95

5

پرسشگری

حسینسباد سرگریج

93

1

تلمبه میرزا خان سرگری

7،

،

باغ پشموکی

،99

95

گلدسته

7،4

،،

791

73

موتورهای هیدسباد ور سرگریج

7،5

،9

سبزان

54

77

کریمسباد سرگریج

70

9

مهروئیه باال

3،

74

تلمبه ابراهیمسباد ساالری

71

9

درش نمو

94

5

عباسسباد سرگریج

،9

4

موتورهای سرلگ سرگریج

54

77

تلمبه عشایری مرادسباد سرگریج

41

3

سه چاه

71

9

تلمبه قلندری

،3

1

تلمبه عشایری محمدی سرلک
چاه نی سرگری

755
،0

،0
1

مهروئیه پایین
چاه هم سرگری

،41
11

44
74

مقر

مجمود

خانوار

7101

نمونه مورد پرسشگری

975
Source: Statistical Center of Iran, 2011

یافتهها و بحث
یافتههای توصیفی
بهمنظور بررسی نقش مقاومسازی مسکن روستایی دهستان مهروئیه در زیستپذیری روستاها در این پژوهش  ،17پرسشنامه
تکمیل گردید .جدول ( )5نشان میدهد که از مجمود  ،17نفر سرپرست خانوار که مورد پرسشگری واقع دهاند  ،99نفر معادل
 10/1درصد را مردان و  17نفر معادل  ،9/9درصد زنان تشکیل دادهاند .یافتههای پژوهش نشان میدهد که گروه سنی  99تا 19
سال بیشترین تعداد فراوانی را با  57/91درصد بهخود اختصاص داده و کمترین فراوانی را گروه سنی باالی  19سال با 74/94
درصد بهخود اختصاص داده است .بررسی میزان تحصیالت پاسخگویان بیانگر سن است که  1/71درصد از سرپرستان خانوارها فاقد
سواد 94/55 ،درصد از سنها دارای تحصیالت ابتدایی 90/44 ،درصد دارای سیکل 1/71 ،دارای مدرک دیپلم 3/95 ،دارای مدرک
کاردانی 4/1 ،دارای مدرک کار ناسی و  9/90دارای مدرک کار ناسی ار د میبا ند.
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جدول  .9ویژگیهای فردی و اجتماعی و سطح سواد پاسخگویان
شرح

تحصی ت

جنسیت

جنس

مرد

زن

فاقد سواد

ابتدایی

راهنمایی

دیپلم

کاردانی

کار ناسی

کار ناسی ار د و باالتر

فراوانی

،99

17

73

31

00

79

،7

7،

7

درصد

10/1

،9/9

1/71

94/55

90/44

1/71

3/95

4/1

9/90

همانطور که دادههای جدول ( )1نشان میدهد ،بیشتر ا تغال در دهستان مهروئیه مربوط به کشاورزی با  59/5درصد و کمترین
مربوط به کارمندی که  1/5درصد میبا د.
جدول  .7نوع شغل پاسخگویان
شغل

کشاورز

کارمند

خدماتی

خانهدار

جمع

فراوانی

71،

70

95

44

،17

درصد

59/5

1/5

74/9

71/1

799

بر طبق جدول ( )3مالکیت اکثر واحدهای مسکونی از نود خصی (ملکی) است که بیشترین درصد را روستای مقر با 01/7
درصد و کمترین را روستای بلوچسباد سرگری با  09/7درصد دارا میبا ند؛ و بیشترین درصد واحدهای مسکونی که ملکیت سنها
بهصورت رهنی (اجارهای) روستای بلوچسباد با  5/0بیشترین درصد و کمترین را روستای مقر با  ،/0درصد میبا د.
جدول  .5مالکیت واحدهای مسکونی
نوع مسکن
روستا

رهنی (اجارهای)

ملکی (شخصی)
فراوانی
37

درصد
04/73

فراوانی
1

درصد
1/37

91

01/7

7

،/0

گلدسته

47

01/9

،

4/1

تلمبه عشایری محمدی سرلک

14

04/3

9

1/9

مهروئیه پایین
مقر

بلوچسباد سرگری

،1

09/7

،

5/0

دهستان

،93

04/3،

79

1/73

یافتههای استنباطی
در ابتدا بهمنظور بررسی همبستگی میان متغیرهای مسکن با مؤلفههای زیستپذیری (اقتصادی و اجتماعی) از سزمون همبستگی
وی کرامرز استفاده د .سپس در گام دوم برای سنجش میزان تأثیر مقاومسازی مسکن در مؤلفههای زیستپذیری (اقتصادی و
اجتماعی) از سزمون رگرسیون استفاده گردید .نتایج حاصل از سزمون همبستگی وی کرامرز در جدول ( )0نشان داده ده است .با
توجه به نتایج جدول که مقدار  sigاکثر سنها کمتر از  9/91میبا د؛ بنابراین میتوان گفت بین مقاومسازی مسکن در مؤلفههای
زیستپذیری (اقتصادی و اجتماعی) ،همبستگی و رابطه معناداری وجود دارد که در اینجا بیشترین دت بین مقاومسازی مسکن و
زیستپذیری اجتماعی مربوط به اخص مصالح کش واحد مسکونی که  1/،4و کمترین مربوط به عمر واحد مسکونی 9/914
است؛ و در سنجش همبستگی بین مقاومسازی مسکن و زیستپذیری اقتصادی بیشترین دت مربوط به امکانات ضد زلزله با
 9/141و کمترین دت مربوط سازه سقش واحد مسکونی  9/،،4میبا د.
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جدول  .1تحلیل
زیستپذیری

881
ANOVA
وی کرامرز

شاخصهای مقامسازی

زیستپذیری اجتماعی

زیستپذیری اقتصادی

شدت

معناداری

عمر واحد مسکونی

9/914

9/999

امکانات ضد زلزله

9/557

9/999

سازه سقش واحد مسکونی

9/147

9/999

سازه ساختمان

9/479

9/999

مصالح کش واحد مسکونی

9/170

9/999

مصالح سقش واحد مسکونی

9/1،4

9/999

دوام واحد مسکونی

9/407

9/999

عمر واحد مسکونی

9/493

9/999

امکانات ضد زلزله

9/141

9/999

سازه سقش واحد مسکونی

9/،،4

9/919

سازه ساختمان

9/،15

9/994

مصالح کش واحد مسکونی

9/915

9/999

مصالح سقش واحد مسکونی

9/1،1

9/999

دوام واحد مسکونی

9/97،

9/999

خالصه مدل رگرسیون در جدول ( )79مشاهده می ود که مقدار ضریب همبستگی ( )Rبین متغیرها  9/1،5است که نشان
میدهد بین متغیر مستقل و وابسته همبستگی باالیی وجود دارد؛ اما ضریب تعیین تعدیل ده نهایی که برابر با  9/1،1میبا د،
نشان میدهد که  1،/1درصد کل تغییرات زیست پذیری (اجتماعی ،اقتصادی) در این تحقیق وابسته به متغیر مستقل وارد ده در
این مدل میبا د ،بهعبارتدیگر حدود  9/1،1درصد واریانس متغیر وابسته توسط متغیر مستقل برسورده می ود.
جدول  :15خ صه مدل رگرسیون
مدل

ضریب همبستگی R

ضریب تعیین R Square

تعدیلشده R Square

7

9/1،5

9/1،1

9/1،1

* متغیر مستقل :مقاومسازی مسکن

جدول ( ،ANOVA )77معنیداری کل مدل را مشخص میکند .مقدار  Fبرابر با  ،11/595را با سطح معنیداری
 9/999بهدستسمده است و ازسنجاکه سطح معنیداری سن کمتر از  9/91است ،بنابراین میتوان گفت که متغیر مستقل
بهخوبی تغییرات متغیر وابسته را تبیین میکند.
جدول  :11تحلیل ANOVA
Df
7

مجذور میانگین
57/،43

F
،11/595

Sig
9/999

شرح

مجموع مربعات

رگرسیون

57/،43

9/،،7

-

-

-

-

-

باقیمانده

14/091

،40

کل

775/731

،19

جدول ( ،)7،به عنوان سخرین خروجی مدل رگرسیون به روش همزمان ،نتایج مربوط به میزان تأثیر هر متغیر در مدل و
همچنین میزان همبستگی بین سنها را نشان میدهد.
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جدول  :15همبستگی متغیر مستقل و وابسته
همبستگی استاندارد نشده
مدل

B

(مقدار ثابت)

7/559

مقاومسازی

9/191

همبستگی استاندارد شده

خطای استاندارد
9/79،

T

Sig

-

75/945

9/999

9/999

9/1،5

75/55،

9/999

Beta

در جدول ( )7،تفسیر ضرایب رگرسیون بر اساس ضریب بتا ( )Betaانجام میگیرد و با استفاده ازسن میتوانیم سهم نسبی متغیر
مستقل در مدل را مشخص کنیم .دادههای این جدول نشان میدهد که متغیر مقاومسازی مسکن با ضریب رگرسیونی  9/1،5تأثیر
باالیی را بر زیستپذیری (اجتماعی و اقتصادی) دا ته است .درمجمود با توجه به معنیدار بودن ضریب رگرسیون و تبیین تغییرات
متغیر وابسته توسط متغیر مستقل وارد ده مقاومسازی مسکن در زیستپذیری (اجتماعی و اقتصادی) دهستان مهروئیه نقش
دا تهاند و معناداری سزمون ( )Fاین امر را تأیید میکند.

نتیجهگیری
در راستای سزمون رگرسیون جدول ( )79و در پاسخ به سؤال تحقیق مقاومسازی مسکن دهستان مهروئیه در زیستپذیری
روستاهای سن چه نقشی دارد؟ با توجه نتایج بهدستسمده میتوان چنین بیان کرد که مقاومسازی سبب ارتقاء زیستپذیری دهستان
مهروئیه ده است .نتایج حاصل از مطالعات میدانی صورت گرفته در دهستان مهروئیه بیانگر سن است که با تو به قرارگیری این
دهستان در نواحی محروم کشور که از لحاظ اخصهای توسعه در سطح پایینی میبا ند و از طر دیگر وقود خشکسالیهای
پیدرپی اقتصاد این منطقه با رکود مواجه کرده است .اکثر این روستاها به علت مشکالت مالی مسکن نامناسب ،پایین بودن
اخصهای بهدا تی با مهاجرت روستاییان مواجه بودهاند .در سالهای اخیر با اجرای طر های بهسازی و نوسازی مسکن
روستایی تعدادی زیادی از ساکنان روستاها بهعلت دا تن مسکن قدیمی و تخریبی بودن واحد مسکونی خویش ،اقدام به دریافت
این تسهیالت کرده و اقدام به بهسازی و نوسازی مسکن خویش نمودهاند .با دریافت تسهیالت مسکن توسط خانوارهای روستایی و
رونق ساختوساز و همچنین ا تغال در بخش مسکن بخشی از جمعیت موردمطالعه بهدنبال این امر به مشاغل مرتبط با مسکن
روی سوردند و سبب ماندگاری و ا تغال جمعیت در روستاهای موردمطالعه ده است .یافتههای تحقیق نشان میدهد که مساکن
جدید ساخته ده ،در کنار پاسخگویی به نیاز سکونت ،تأمین امنیت و حریم خانواده حلقهای از نظام تولیدی روستا را نیز در برمیگیرد
و پیامدهای مثبتی را برای معیشت (زیست اقتصادی) روستاییان بههمراه دا ته است؛ که ازجمله این موارد میتوان به ایجاد امنیت
و سرامش در برابر سوانح طبیعی که سبب ایجاد حس اطمینان از استحکام واحد مسکونی؛ سسایش و سرامش روحی و روانی و افزایش
کیفیت بهدا تی واحد مسکونی نظیر دفع مناسب فاضال  ،نورگیری مناسب ده است و این در حالی است که مساکن قدیمی
دارای پی ضعیش ،دارای ابعاد نامناسب و ضعش ساختوساز بوده و عدم اطمینانی از استحکام سنها ،همواره ترس از اتفاق ناگوار
وجود دا ت که این خود سبب سلب سرامش برای خانوار می د و عالوه بر این مساکن قدیمی از امکانات و فضای کافی برخوردار
نبوده و امکانات بهدا تی داخل واحد برای سنها در نظر گرفته نشده بود که همواره برای اهل خانه مشکالتی را بهوجود میسورد.
بهسازی و نوسازی مساکن سبب ده که خانوادههای روستایی با خیال سسوده و به دور از هی گزندی از خطرات احتمالی زلزله و
سیل را در داخل این مساکن اوقات خود را سپری کنند .دا تن یک مسکن مناسب سبب ده که فرد روستایی در غل خود
بهرهوری و کارایی دا ته با د و سبب جذ سرمایه و ا تغالزایی در روستاها باال رفتن سطح بهدا تی و تقلیل تمایل افراد به
مهاجرت ده است .ازاینرو میتوان گفت که این مساکن ساخته ده برای روستائیان برخال بعضی کاالهای مصرفی موردنیاز
پس از تأمین نیازهای ضروری اولیه بهصورت پسانداز تبدیل می ود و حوزه بسیار وسیعی از تقاضا را برای روستا میگشاید که
تأمین سن ماهیتی متفاوت با بحث مسکن بهعنوان سرپناه دارد و در حقیقت نوعی پسانداز برای روستائیان به مار میسید .بنابراین
نتایج پژوهش حاضر با نتایج تحقیقات علیرضا بندرسباد همسو میبا د که نشان میدهد که اجرای برنامههای تحقق مسکن ازجمله
اخصهای تحقق برابری اجتماعی است و سبب ایجاد حس تعلق و دوام سکونت می ود و خطرات لرزهخیزی بر افزایش یا
کاهش زیستپذیری تأثیر قابلمالحظهای دارد و اقتصاد نیز خود نقش بزرگی در تحقق زیستپذیری دارد.
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بهطورکلی جمعبندی یافتههای پژوهش حاضر در ارتباط با نقش مقاومسازی مسکن در زیستپذیری روستاهای مهروئیه را در
:تأثیراتی به ر زیر خالصه کرد
 احداث مسکن مهندسی ساز با متراژهای محدود برای،افزایش تمایل به ماندگاری در روستا و جلوگیری از مهاجرت به هرها
 ارتقاء امنیت جانی در زمان حوادث غیرقابلپیشبینی ازجمله، ارتقاء سطح اجتماعی، ایجاد سرامش روحی روانی،خانوارهای روستایی
، امکان افزایش همدلی و ر د استعدادهای اعضای خانوادهها، امکان افزایش ارزشافزوده دارایی خصی روستاییان،... زلزله و
. تغییر چهره روستا از بافت فرسوده به معماری نوین، ایجاد ا تغال برای افراد ساکن در روستا،رضایتمندی روستاییان
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction
The rural community from the past has always faced with problems such as population decline, poor
housing, insecure housing, poor sanitation, and the exclusion of a variety of welfare services and
infrastructure, which comes from the neglect of the countryside and the issue of Livability. In addition,
villages are one of the most important backbones of cities and the life of cities depends on the survival
of villages. The results of field observations and field surveys in the Mehroyeh village show that in
view of the location of this rural in the deprived areas of the country, there is a low level of
developmental indicators and, on the other hand, the occurrence of periodic droughts The economy has
faced a recession. Most of the villages in this village are faced with immigration due to problems
caused by natural disasters and low incomes, poor housing and low health indices. In recent years, with
the implementation of rural housing renovation and renovation projects, a large number of villagers
have received refurbishment and renovation facilities and resilient housing due to their lack of housing
or old housing and the destruction of their residential units. In this framework and in connection with
the rehabilitation of housing with the Livability of villages, it can be said that Livability includes three
main dimensions of a vibrant society, a healthy economy and a sustainable environment. Housing
rehabilitation is one of the biomass indicators of villages. Planning and efficient management is
necessary to increase its positive effects and reduce negative effects in rural communities. This requires
coordinated planning to ensure that housing rehabilitation is a way of achieving the vitality of the
villages. With this description, the present study aims to investigate the role of rural housing
rehabilitation in the village of Mehroyeh in rural biomass and to answer the main question, which is
“what is the role of rural housing rehabilitation in rural Livability?".

Methodology
The research is applied in terms of purpose, descriptive-analytical method and nature, and for
collecting information, library and field studies (questionnaires) have been used. The spatial domain
and the population of the statistical sample of households in the lower Mehroyeh villages, Moghadb,
Baluchabad, Talmba Ashayeri Mohammadi Sarlak and Goldales are from the central functions of the
Faryab city (Mehroyeh region). According to the census data of 1390, this rural district has 1797
households and 7412 inhabitants. It should be noted that selected villages were selected based on
population, distance to central city and extent of rehabilitation, and 251 households who had
rehabilitated their housing were selected as the sample population using the Cochran formula. The
reliability level of the questionnaire was 0.813 with the Cronbach's alpha method, which indicates the
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confidence coefficient. Data were analyzed using SPSS software and Kramerz correlation coefficient
and single-regression regression.

Results and Discussion
The results of his Kramerz correlation test showed that there is a significant correlation between
housing retention in the components of Livability (economic and social). Here, the highest intensity
between housing rehabilitation and social biomass is related to the index of residential floor
construction that is 24/7 and the lowest lifetime of residential unit is 374/0. In the correlation analysis
between housing rehabilitation and economic viability, the highest intensity was related to antiearthquake facilities with 0/547 and the least intensity related to the structure of the residential unit is
0.244. The results of multivariate regression also showed that the correlation coefficient (R) between
variables is 726/0, which shows that there is a high correlation between independent and dependent
variables. But the finalized correction coefficient is 525. Indicates that 52.5% of the total changes in
social (economic, social) viability in this research depend on the independent variable entered in this
model; in other words, about 52.5% of the variance of the dependent variable is met by the
independent variable and also the results of Anova test showed a significant relationship between the
research variables. Finally, the general results of the regression test based on the beta (Beta) coefficient
show that the retention coefficient of the housing with a regression coefficient of 0.726 has a significant
effect on the Livability (social and economic). Totally, due to the significance of the regression
coefficient and the explanation of changes in the dependent variable by the independent variable, the
housing rehabilitation has played a role in the socioeconomic (economic and social) of the Mahrooyeh
district and the significance of the test (F) confirms this.

Conclusion
In recent years, with the implementation of rural renovation and renovation projects, a large number of
villagers have started to renovate and renovate their homes due to their old housing stock and the
destruction of their residential units. With the provision of housing facilities by rural households and
construction prosperity, as well as employment in the housing sector, a proportion of the population
surveyed turned to housing-related occupations and resulted in the survival and employment of the
population in the villages studied. Therefore, the results of this study indicate that retrofitting has
increased the Livability of the meadow forest and have impacts such as increasing the willingness to
survive in the village and preventing migration to cities, the construction of limited-size housing
engineering for rural households, mental health, social upgrading, and the promotion of human security
during unforeseen incidents including earthquakes. In addition, it is possible to increase the value of the
personal assets of the villagers, increase empathy and the growth of talents of family members, the
satisfaction of villagers, the creation of employment for people in the village, changing the face of the
village from the old texture to the new architecture and so on among other things.
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