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تحلیلی بر نقش طرح مقاوم سازی مسکن بر تغییر و تحوالت ابعاد مسکن 

 روستایی

 )نمونه موردی روستای مبارکه شهرستان بافق(
 

 3مرتضی فتاحی بافقی، 2محمد مهدی خبیری، 1علیرضا عبادی پور
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 چکیده

های روستایی را تحت تأثیر قرار  سوانح طبیعی از جمله زلزله، سیل، رانش و ... یکی از مهمترین تحدیدهایی که همیشه بافت

و سازهای   اند از این رو توجه به ساخت بودهبهره  سازی بی ها از حداقل مقاوم دهد این در حالی است که اکثر این سکونتگاه می

های کالن کشور مورد توجه قرار گرفت در جهت  ریزی صراحت و وضوح در برنامه سازی آنها به جدید و بهسازی و مقاوم

ستا های متولی امور روستایی هر کدام اقداماتی را در این را جویی و سامان دادن به این مسائل، سازمانها و وزارتخانه چاره

گذاری بخش دولتی به روستاییان داده می شود، اعتبارات  نمایند. از جمله اقداماتی در قالب اعتبارات و سرمایه مدیریت می

سازی از لحاظ کالبدی و معماری، اقتصادی و اجتماعی تأثیرات بسیاری بر بافت  سازی مسکن روستایی است. طرح مقاوم مقاوم

ینرو در این تحقیق به دنبال بررسی تحلیلی بر نقش طرح مقاوم سازی مسکن بر تغییر و کالبدی روستاها داشته است. از ا

تحوالت مسکن روستایی، نمونه موردی )روستای مبارکه شهرستان بافق( که به دلیل گستردگی و پراکندگی روستاهای 

سازی، روستای مبارکه  از طرح مقاومشهرستان، معذورات محیطی، اقتصادی و زمانی، و از همه مهمتر بیشترین درصد استفاده 

 -توسعه ای و از حیث شیوه مطالعه توصیفی -به عنوان نمونه موردی انتخاب شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی

باشد و جهت جمع آوری اطالعات از روش اسنادی و پیمایشی با استفاده از ابزار مصاحبه و مشاهده  تحلیلی و میدانی می

ده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که روشهایی برای مقاوم سازی مسکن در سطح روستای مبارکه شامل؛ روش استفاده ش

دیوار باربر، اسکلت بتنی و اسکلت فلزی می باشد سپس با بررسی های صورت گرفته نحوه اجرای این روش ها و معایب و 

 مزایای آنها شناسایی گردید.

 طرح مقاوم سازی، روستای مبارکه، شهرستان بافقبافت روستا، های کلیدی:  واژه
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