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وجه پژوهشگران علوم شهری و های نوظهور که امروزه تیکی از ایده
روستایی را به خود معطوف داشته، پایداری مسکن است. مسکن پایدار باید 

ثیر را بر محیط أبهترین تعامل را با بستر محیطی خود داشته و کمترین ت
رشد و کمال معنوی انسان را فراهم بسترهای تر از همه مهم ؛زیست بگذارد

ترین نیازهای ی به عنوان یکی از مهمسکن روستایمدر این رهگذر . نماید
در را نقش مهمی  ،یان، از ابتدای تاریخ سکونت تا حال حاضریاساسی روستا

 در یابد.و هر روزه بر اهمیت آن فزونی می شرایط زیستی آنها ایفا نموده
ترین عنصر روستاست که در توسعه پایدار روستا توجه به پایداری مهم اقعو

مقاله حاضر با هدف تحلیل و  شود.آن شناخته میترین اصل آن ضروری
فضایی مسکن روستایی استان زنجان با  -تبیین پایداری ساختار کالبدی

 ,ECمجموعه آن از جمله افزارهای زیرو نرم AHPهای استفاده از روش

EXT_AHP افزارو نرم GIS  انجام گرفته است. روش تحقیق مطالعه
رد بوده و نوع تحقیق، کاربردی و رویک تحلیلی -حاضر، به صورت توصیفی

ها از روش باشد. برای گردآوری دادهآن، به دو صورت کمی و کیفی می
های تحقیق یدانی بهره گرفته شده است. یافتهای و ممطالعات کتابخانه

بیانگر وضعیت  AHP-GISافزاری در محیط نرم AHPاساس مدل بر
وستایی استان زنجان ایی مسکن رفض -های کالبدینامطلوب شاخص

درصد از  59دهد ه پایدار روستایی بوده و نشان میاساس اصول توسعبر
های ایجرود، فضایی در شهرستان -ساختار کالبدیمساکن روستایی از لحاظ 
درصد مساکن روستایی در شهرستان زنجان،  09ماهنشان و خدابنده و 

 خرمدره، طارم و ابهر ناپایدار بوده است.
 

 

فضایی، مسکن روستایی،  -پایداری، ساختار کالبدی: هاي کليديواژه
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Rural Housing as a Basic need of villagers, From the 
beginning of settlement  To the present playes an 
Important role The living conditions They have and 
every day Its importance is increasing. The most 
important element in a Village is that in sustainable 
development of rural Attention to Its sustainability it is 
known the most important principle. The present a paper 
aim Stability analysis and explanation of the Physical 
structure – Space Rural Housing of Zanjan ProvinceBy 
using Method of AHP model and software the subset 
Including EC, EXT_AHP and GIS software has been 
made. Sustainability Assessment Criteria and indicators 
Physical – space Rural Housing of Zanjan In the four 
stages hierarchically has been done: 1 - Determine the 
criteria and sub criteria in the stability Physical – space 
of Rural Housing. 2 - Determination priority 
(importance) criteria in the stability Physical – space of 
Rural Housing. 3 - Determination of sub Stability 
analysis Criteria Physical – space of Rural Housing. 4 - 
The final analysis the stability Physical – space of Rural 
Housing. Research studies Descriptive – analytic And 
research Applied Approach, it is both quantitatively and 
qualitatively. For data collection Method Library Studies 
and The field has been used. Library Studies In the field 
Collect statistics, documents and theories is done. And 
field studies As well as survey Order to view the current 
situation, Data collected in villages, Questionnaires 
distributed And Interview the statistical population has 
been. Research findings based on AHP the AHP-GIS 
software environment indicate the situation Undesirable 
of Indicators Physical – Space of the Rural Housing 
Zanjan province Based on the principles has been 
sustainable rural development And show 50 percent of 
the rural housing In terms of Physical structure – Space 
in the county Ayjrvd, Mahneshan and Khodabande And 
40% Rural housing the county of Zanjan, Khoramdeh, 
Tarom and abhar has been unstable. 
 
Key words: Stability, Physical Structure - Space, Rural 
Housing, Zanjan Province. 
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 همقدم

های جغرافیایی است که قبل از هر  مسکن یکی از پدیده

طبیعی و انسانی محیط پیرامونی و  فضایچیز از 

 نزد شود و درثر میأهای انجام گرفته در آن مت فعالیت

 سومین پوشاك، و خوراك از بعد جامعه افراد از یك هر

 نیازهای از یکی پاسخگوی است. مسکن اساسی نیاز

آن  عمدة هایفعالیت از اقتصادی نظر از و است حیاتی

ت حیا ابعاد دیگر بر زیادی بازتاب که آید،می شمار به

(. مقوله مسکن 155: 1911 )زنجانی، دارد اجتماعی

(. 1 :1911 ،)اهری گسترده بوده و ابعاد متنوعی دارد

یکی از مسائلی که امروزه توجه همگان را به خود 

مسکن پایدار باید  معطوف داشته پایداری مسکن است.

بهترین تعامل را با بستر محیطی خود داشته و کمترین 

(. 5 :1939زاده، )تقی ثیر را بر محیط زیست بگذاردأت

های مهم آگاهی از وضعیت مسکن پایدار یکی از راه

این  .باشدهای پایدار مسکن میصاستفاده از شاخ

ها بیانگر وضعیت کمی و کیفی مسکن روستایی شاخص

از سوی  ،ریزی مسکنو بهبودبخشی برنامه طرف از یك

نچه ولی آ (.11: 1933 )لطفی، مدت استبلنددر  ،دیگر

تعیین سطح خصوص که قابل توجه است، تاکنون در

-گاهها، باالخص برای سکونتپایداری برای سکونتگاه

های یکسانی های آن، نسخههای روستایی و برنامه

که مناطق روستایی و مساکن تجویز شده است؛ در حالی

پذیری با یکدیگر جغرافیایی و آسیب وضعیتاز نظر 

ریزی کشور نیازمند نظام برنامه بنابراین،ند؛ امتفاوت

ساختاری جهت سنجش و ارزیابی پایدار مسکن 

های تا عالوه بر مشخص شدن شاخص استروستایی 

ایی میزان تحقق آن نیز مناسب برای هر منطقه جغرافی

روستایی  ها ارزیابی شود. از طرفی، مسکندر برنامه

نادیده  ها نداشته و تقریباًجایگاه مشخصی در برنامه

 ،مین مسکنأگرفته شده است. پس از انقالب هر چند ت

شتری در بی از اهمیت ،مسکن روستایی خصوصاً

توجه  اماهای توسعه برخوردار گردید مجموعه برنامه

مسکن در نقاط روستایی وضعیت چندانی به کیفیت و 

کشور و مسائل و تنگناهای آن نشده است. استان 

زنجان نیز از این قاعده بیرون نبوده و به عنوان یکی از 

های کشور با مشکالتی به ویژه در بخش مسکن استان

های . بررسی وضعیت و شاخصستروهروستایی روب

دهد ضایی مسکن روستایی استان نشان میف-کالبدی

با مسائلی از جمله  فضایی مسکن-که در بخش کالبدی

های خدماتی مورد نیاز مسکن، پایین کمبود کاربری

ها، استفاده از مصالح بی دوام و بودن کیفیت ساختمان

گونه هیچنابراین، نظر به اینکه روست. بهغیره روب

فضایی  -مطالعه و پژوهشی در زمینه ساختار کالبدی

 ،همچنین ،مسکن روستایی استان زنجان انجام نشده و

د مسکن روستایی شده در مورهای ذکربا توجه به ویژگی

رسد یك ارزیابی اصولی و مبتنی بر استان، به نظر می

گیری از الزم است با بهرهو  باشدضروری توسعه پایدار 

ها که های مناسب، ضمن شناسایی این شاخصابزار

مکانی است؛  -ها و افتراقات فضاییکننده تفاوتتعیین

اهمیت آنها شناخته شده و در محدوده روستاهای 

های جغرافیایی مورد سنجش قرار مشخص با تفاوت

توان خت دقیق و تحلیل وضعیت موجود، میا شناگیرد. ب

ن روستایی رفع مشکالت مسکبرای ی را یراهبردها

فضایی و اصول توسعه  -استان زنجان در ابعاد کالبدی 

تواند از طریق تدوین کرد. این امر میپایدار روستایی 

پژوهش و تحقیقات علمی مختلفی انجام پذیرد. با توجه 

به موضوع و هدف تحقیق حاضر که تحلیل و تبیین 

فضایی مسکن روستایی استان  -پایداری ساختار کالبدی

-و نرم AHPهای مدل با استفاده از روشزنجان 

  EC, EXT_AHPآن از جمله  ۀمجموعافزارهای زیر

بی قرار خواهد داد، مورد تحلیل و ارزیا GISافزار و نرم

روند  وتواند گام کوچکی در شناخت این تحقیق می

کیفیت زندگی روستا در راستای توسعه پایدار در  اعتالی
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 .ندکایفاء  منطقه مورد بررسی،

توان اظهار بررسی مفاهیم و ادبیات تحقیق میدر 

های مقوله توسعه پایدار و پایداری از دیدگاهکرد که 

برای  مختلف علمی تعریف شده است که هر تعریف

به کار  های مختلفیمقصود خاصی بوده و در حوزه

 :Farrow &Winograd, 2010)  گرفته شده است

ریشه در دامنه و شکل مفهوم پایداری یا ناپایداری . (4

های اجتماعی با محیط طبیعی خود روابط و تعامل گروه

در  (؛ مثال31ً :1933تانی و همکاران، )عنابس دارد

یداری بیشتر یافته مفهوم پایداری یا ناپاکشورهای توسعه

رویه از منابع زیست محیطی در معطوف به استفاده بی

کشورهای در های اقتصادی روستاها در پی رشد فعالیت

–های مکانی حال توسعه، ناپایداری در پی نابرابری

و روستا(، توزیع  های )شهرفضایی بین سکونتگاه

)سیل، زلزله و...(،  ناعادالنه ثروت، مخاطرات محیطی

مهاجرت از نواحی روستایی به شهرها و تخریب منابع 

های (. در سال9 :1939)سعیدی و طالشی، است طبیعی 

شدن  تررسد که تعاریف رو به دقیقمی اخیر به نظر

مفهوم توسعه پایدار در حال جا افتادن  هستند و ظاهراً

و به نوعی پاسخ  (90 : 1931)لقایی و همکاران،  است

اجتماعی  به هشدارهای زیست محیطی، اقتصادی و

های ناشی از پاسخگویی به مسائل و بحرانو منجر 

کردهای جدیدی الذکر، با مفاهیم و رویاتفاقات فوق

و  ،2عدالت زیست محیطی ،1نظیر پایداری و توسعه پایدار

 & Barton) گرددمطرح می 9نیز توسعه هوشمند اخیراً

et. al, 2003: 18).  ایده همگی به نوعی تببین کننده

ساختن نیازهای محوری توسعه پایدار یعنی برآورده 

است نظر گرفتن نیازهای نسل آینده  نسل حاضر با در

(Kates & et. al, 2005: 10) . 

                                                                      
1. Sustainable Development 

2. Environmental Justice 

3. Smart Growth 

دستیابی به توسعه پایدار و پایداری محیطی، اهداف 

المللی در راستای رفاه و ینکلیدی برای جوامع ب

خوشبختی انسان و الزمه رسیدن به چنین هدفی 

برقراری ارتباط بین جمعیت، منابع، محیط، تکنولوژی و 

 :Carvalho & et. al, 2006)است مدیریت مناسب 

ه پایدار روستایی و . گام اساسی در زمینه تحقق توسع(4

وضع ها شناخت های مبتنی بر واقعیتتدوین برنامه

ای بدون شناخت دقیق از موجود است. چه بسا هر برنامه

تعادل را در یك ناحیه فقدان وضع موجود خود، 

روستایی به دنبال داشته باشد و موجب یك ناپایداری 

 (.223 :1933همکاران،  ونژاد )حاجی محیطی شود

مسکن، در فرهنگ لغت فارسی به معنی محل 

 به عنوان مسکن(. 1912)معین،  سکون و آرامش است

 هاینقش ایفای از نمودی به عنوان و اساسی نیاز یك

 مهمی نقش و بوده جغرافیایی ایپدیده انسان، اساسی

)رضوانی و همکاران،  دارد انسانی جوامع توسعه در نیز

 و امنیت هویت، سرپناه به عنوان و عالوه بر (90 :1932

 :1932)پوراحمد و همکاران،  است مطرح سرمایه منبع

در حال امروزه پژوهشگران در بیشتر کشورهای  (.21

اند که تعریف مسکن را توسعه به این نتیجه رسیده

سکن توان به واحد مسکونی محدود کرد. در واقع منمی

راد )رضایی گیردا دربرمیکل محیط زندگی و سکونت ر

 اجالس تعریف دومین (. طبق31 :1939همکاران،  و

 مناسب ، مسکن سرپناهی1331 سال در بشر اسکان

سازهای،  مالکیت، پایداری و آسایش، فضا، امنیت یعنی

سرمایشی،  گرمایشی و سیستم و روشنایی، تهویه

 و زیست محیطی، مکان اولیه، کیفیت هایزیرساخت

-تسهیالت اولیه مناسب می و کار نظر از دسترس قابل

 (. 133 :1939)رحم بزی و همکاران،  باشد
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 مسکن روستایی خصوصدر متنوعیرویکردهای 

در  0شناسانهپدیداررویکرد یکی از آنها وجود دارد که 

با  ادموند هوسرلرا این رویکرد  .است مسکن روستایی

بخشیدن به فلسفه و علوم انسانی   هدف نظام

و به دنبال پژوهش و آگاهی مستقیم  کردگذاری  پایه

 ،ت، یا به عبارت دیگرنسبت به تجربیات و مشاهدا

ما   واسطه در تجربه نسبت به پدیدارهایی است که بی

در واقع،  .(15: 1911، کاکلمانس) شوند ظاهر می

 پدیدارشناسی، مطالعه تفسیری از تجربیات انسانی است

(Seamon, 2000: 58).  در این رویکرد هر مکان در

)بمانیان و  شودلفه فضا و کاراکتر بررسی میؤقالب دو م

در رویکرد دوم یعنی توسعه  (.12: 1939همکاران، 

عاد مختلف توسعه مطالعه مسکن در ارتباط با اب، پایدار

شود و اینکه برای رسیدن به توسعه در نظر گرفته می

یك ویژه مسکن روستایی، باید کدامه پایدار در مسکن ب

از ابعاد توسعه پایدار بیشتر مورد توجه قرار گیرد. هر 

جانبه است و د که توسعه پایدار، یك توسعه همهچن

تمامی ابعاد محیطی و انسانی را توأمان در نظر گرفته 

 گراییرویکرد محلیدیگری  .(Kim, 1998) است

تغییر و طبق این رویکرد،  .مسکن روستایی است

تحوالت اجتماعی و فرهنگی چند دهه اخیر باعث شده 

ضا و معماری و قواعد و تا مدیریت محلی و بومی ف

که در سیری تاریخی شکل گرفته، تضعیف و قوانین آن

جای آن نوعی از سازماندهی مسکن که در همه ه ب

رف دیگر ناسازگار با ها و مناطق مشابه هم و از طمکان

 اسـت شکـل گیـرد ردمـگی مدنهای زمحیط و شیوه

                                                                      
4. Phanomenologie  

-کالبدیاما آخرین رویکرد (. 109 :1931 پور،)سرتیپی

مسائل و مشکالت موجود در  که در آن است فضایی

روستا حاصل ضعف و کمبودهای موجود در زمینه 

 شودهای کالبدی پنداشته میها و ویژگیزیرساخت

ریزان روستایی (. برنامه13: 1931همکاران،  )زندیه و

های روستایی معتقدند که در توسعه کالبدی سکونتگاه

عالوه بر رعایت فرآیندهای توسعه پایدار، همواره نهادها 

فرهنگی و سنن یك  اوضاعهای دولتی باید با و سازمان

که در برگیرنده آداب و رسوم و هویت ملی آن  -ناحیه 

های همسو و هم جهت باشد تا سیاست - منطقه است

های خود را در جهت بسط تاری برنامهکارکردی و ساخ

های روستایی و ایجاد و پایداری کالبدی سکونتگاه

های برابر در مناطق روستایی و بهبود کیفیت فرصت

 یان به مرحله اجرا گذارندیساختاری زندگی روستا

(Liabnda, 2001: 6)فضایی،  -. در رویکرد کالبدی

های ویژه در زمینهه ب ،ریزی توسعهابعاد مکانی برنامه بر

یابی، مقیاس و اندازه، توزیع و سلسله موقعیت، فاصله

به این ترتیب (. 32: 1931)رضوانی،  کید داردأمراتب ت

مین آب، برق، تلفن و سایر امکانات أدر این رویکرد، ت

یکی واحدهای مسکونی همراه با بهسازی وضعیت فیز

-می های اساسی توسعه روستایی تلقیحلبه عنوان راه

 (.13: 1931همکاران،  )زندیه و شود

ریزی و طراحی مسکن برنامهاز نظر محمودی، 

 1که در جدول است  یهایویژگیدارای اصول و  پایدار

 .(3: 1933 )محمودی، است آورده شده

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%87%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%81_%D8%AC%DB%8C._%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 ریزی و طراحی مسکن پایداراصول برنامه .1دول ج
  

 پایداراصول طراحی مسکن 

 مین کند.أطراحی مسکن به طوری که سرپناه و امنیت را ت 
 های ارتقاء استانداردهای مسکن و روش

 ریزیجدید برنامه

 آنها و ایجاد کاربری های مسکونی و تراکم زیاد مجاورت محل
 مختلط در آن

 قای وجود آب بهداشتی و رعایت و ارت
 بهداشت

 کاری در مجاورت فضاهای های گوناگون و مراکز ایجاد کاربری
عه افقی و جهت تسهیل خدمات مسکونی برای جلوگیری از توس

 رسانی

 ایجاد امکان دسترسی معلوالن 

 ط پیرامون بدون دستکاری جدی آنهااستفاده از زیبایی محی 
  ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از

 شده توسط ضایعاتآلودگی ایجاد 

 ها و میادین برای ركاها، پاستفاده از فضای باز مانند خیابان
 تسهیل تعامل اجتماعی و سالمت اکولوژیك

  توجه به ساخت مسکن برای افراد کم
 درآمد

 کید بر أبرداری از زمین با تپیوستگی طراحی حمل و نقل و بهره
 وسایل نقلیه جمعی

 یاز کم به تعامل با طبیعت و طراحی با ن
 منابع انرژی

  ساختمانی با دیدگاه ایجاد نواحی و تنظیم قواعد در مجموعه های
 مناطق مختلف

  کردن خانه در برابر حرارت و سرماعایق 

 بهبود روابط اجتماعی و محلی  نرژی تجدیدپذیر بهره برداری از منابع ا
 مثل باد و خورشید

 سائل توپوگرافی و انتخاب زمین برای ساخت مسکن با توجه به م
 زمین شناسی

 مصرف کم آب 

  تاریخیحفظ بناهای  جمع آوری باران برای مصارف مشخص 

 های سالم، راحت و امنخانه 
  به کار گرفتن فناوری های هوشمند برای

 ارتقای امنیت

 ذیری، قابلیت تطبیق یا گسترش فضاپانعطاف  یاتئتوجه به جز 
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 ها و روش کار داده

تحلیلی و  -روش تحقیق مطالعه حاضر، به صورت توصیفی

نوع تحقیق، کاربردی و رویکرد آن، به دو صورت کمی و 

ها از روش مطالعات . برای گردآوری دادهاستکیفی 

گرفته شده است. مطالعات ای و میدانی بهره کتابخانه

ها آوری آمار، اسناد و نظریهای در زمینه جمعکتابخانه

ه صورت پیمایشی به مطالعات میدانی نیز ب انجام شده و

آوری اطالعات روستاها، منظور مشاهده وضع موجود، جمع

توزیع پرسشنامه و مصاحبه با جامعه آماری بوده است. 

استان جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کل روستاهای 

های مرکز آمار سال زنجان است. طبق آخرین داده

. با توجه به ستروستا 1139، استان زنجان دارای ش1935

در سطح ی پراکنده اینکه مراجعه به تمام این روستاها

استان نیازمند صرف هزینه و زمان طوالنی است. به ناچار 

 باید تعداد معینی از افراد جامعه آماری به عنوان نمونه

های آماری از دو روش انتخاب شوند. برای انتخاب نمونه

-هـداد نمونـدا تعـل ابت. در روش اوتـده اسـاده شـاستف

ا ـد. بـص شـه مشخـع پرسشنامـرای توزیـهای آماری ب

روستاهای مورد  1139ه اینکه تعداد خانوار در ـه بـتوج

 (.1935ایران،  )مرکز آمار خانوار است 39991مطالعه 

و  9095با استفاده از فرمول کوکران و با مقدار خطای 

خانوار به عنوان نمونه آماری  939%،  35سطح اطمینان 

خانوار از  939انتخاب شدند. به عبارتی واحدهای مسکونی 

کل واحدهای مسکونی روستایی استان زنجان برای نمونه 

منتخب گردیدند. در مرحله دوم برای انتخاب تعداد 

شد. این روش نمونه از روش ترکیبی استفاده روستاهای 

گیری مکانی گیری تخصصی و نمونهتلفیقی از روش نمونه

(. در این روش از 112و  153: 1933نیا، )حافظ است

تقسیمات سیاسی کمك گرفته شد. با توجه به اینکه استان 

 1، ش1939زنجان، براساس تقسیمات سیاسی سال 

تشکیل شده است.  دهستان 09بخش و  11شهرستان، 

سعی شد از هر دهستان روستاهای به عنوان نمونه آماری 

 1139روستا از بین  12 ،مکانی انتخاب گردد. بدین ترتیب

د. برای برآورد سهم هر روستا شروستای استان انتخاب 

 ،تقسیم شد، و 12را بر  939جهت توزیع پرسشنامه، 

های پرسشنامه برای واحد 1برای هر روستا انجام، رس

که دارای  یهایطور شهرستاند. همینشمسکونی توزیع 

آنها روستاهای  روستاهای بیشتری بودند براساس نسبت

گیری به شد و بالعکس. نتایج نمونهبیشتری انتخاب می

 : است 9 تفکیك شهرستان به شرح جدول

 

 شهرستانحجم نمونه آماری به تفکیك . 7 جدول

 واحدها               

 هاشاخص
 استان

 هاشهرستان

 ماهنشان طارم خدابنده خرمدره ایجرود ابهر زنجان

 153 105 219 25 39 103 993 1139 تعداد کل روستاها

 3 1 15 2 5 3 13 12 تعداد روستاهای نمونه

 ده(گارن: نأخذ)م
 

دار ـن پایـهای مسکصـشاخت ـاسشایـان ذکـر 
ابی آن ـارزی رایـی بـق فعلـه در تحقیـکایی ـروست

 های مورد استفاده صـی از شاخـترکیبد ـدوین گردیـت

های مختلفی که توسط فعالیتنظری تحقیق و در مبانی 
آورده  2 در جدول گرفته کهها انجام افراد و سازمان

 شده است.



 22            فضایی مسکن روستایی استان زنجان -تبیین پایداری ساختار کالبدیفر:  ربیعیاهللولی 
 

 

 

 های ارزیابی پایداری مسکن روستاییشاخص. 7 جدول
  

 فضایی-کالبدی اقتصادی اجتماعی

 تراکم ساختمانی .1 یارانه در سنجش مسکن روستایی .1 موجودی مسکن .1

 نما و نوع مصالح ساختمانی .2 الگوهای مختلف مسکن .2 تراکم نفر در واحد مسکونی .2

 استفاده از عایق حرارتی .9 میزان رونق بازار زمین ومسکن .9 کیفیت مسکن از نظر سالمت، بهداشت .9

 میزان دوام سازه ای واحد مسکونی .0 نسبت هزینه به کل هزینه خانوار .0 اتاق تراکم نفر در .0

 الگوی مسکن .5 طول دوره ساخت .5 تعداد خانوار .5

 )آلونك، زاغه نشینی و. . (  بد مسکنی .1
وری سنجش مسکن میزان بهره .1

 روستایی
 زیر بنای مسکن .1

 قدمت واحدهای مسکونی .1 نسبت هزینه مسکن به درآمد خانوار .1 سطح اشغال زمین .1

ها در نسبت وام مسکن به کل وام .3 تداخل فضای کار و سکونت .3

 مناطق روستایی

 کیفیت فیزیکی مسکن .3

 سطح اشغال .3 میزان نیاز به مسکن .3

 شیوه ساخت بنا .19 نسبت اجاره مسکن  به درآمد .3 کیفیت مسکن از نظر دوام ساختمان .19

روستاهای دارای بانك و صندوق  .19 دوام )میزان کیفیت از نظر آسایش(  .11

 الحسنهانداز مسکن یا قرضپس

 سرانه زیر بنا .11

 مدیریت مواد زائد وفاضالب .12 گرمایشسیستم  نوع سوخت و .12

های مین هزینهأمیزان استطاعت ت .11 بعد خانوار .19

 واحدهای مسکونی

فاصله تا منبع آب آشامیدنی و سایر  .19

 خدمات

 تعداد طبقات .10 سرانه زیر بنا .10

 زیربنامتوسط  .15 میزان نقش مسکن در معیشت .12 .کیفیت مسکن در مقابل بالیای طبیعی15

میزان امنیت مالکیت واحدهای  .11

گذاری مسکن میزان تمایل به سرمایه .19 مسکونی

 در محل سکونت

دسترسی مسکن به راه و درجه کیفیت  .11

 آن

 تراکم خانوار در واحد مسکونی .11
کیفیت معابر از نظر شیب عرض و  .11

 پوشش

)استیجاری،  نحوه تصرف مسکن .13

 ملکی و...( 
 قیمت زمین .10

میزان دوام مصالح به کار رفته در  .13

 مسکن

 هزینه یك مترمربع از ساخت مسکن .15 نسبت امالك مسکونی سند دار .13
های دارای پروانه نسبت ساختمان .13

 ساخت

میزان برخورداری واحد مسکونی از  .29

 فضا
 

درصد واحدهای مسکونی تك واحدی  .29

 و آپارتمانی

تولید واحد مسکونی در عدم میزان  .21

 تولید مواد زائد
 

 آزاد فضاهای شکل و بنا کلی وسعت .21

 آن(  مانند و حیاط، باغچه فضای )مانند
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تعداد واحد مسکونی تك اتاقه و دو  .22

 اتاقه و بیشتر
 

میزان کاربرد مصالح بومی در واحدهای  .22

 مسکونی روستایی

کیفیت مسکن از نظر دسترسی به  .29

 اجتماعی -خدمات فرهنگی 
 

ثیر واحدهای مسکونی أمیزان ت .29

 جویی انرژیروستایی و صرفه

 زمان استفاده از واحدهای مسکونی در .20

 سال
 

های مسکونی در ثیر بافتأمیزان ت .20

 جویی انرژیصرفه

؛ 1933اران، ؛ لطفی و همک1935همکاران، ؛ زیاری و 1931همکاران،  ؛ صارمی و51؛ 1933؛ صیدایی، 1930خذ: حکمت نیا، أم)

 ؛ قدیری1931 ؛ قربی،1932؛ خسرونیا، 1930 و 1939پور، ؛ سرتیپی1933؛ موسوی و همکاران، 1935پور، ؛ سرتیپی1930عزیزی، 

 (1939 همکاران، و معصوم

 
های ارائه در این تحقیق با توجه به بررسی شاخص

بندی آن، متناسب با های انجام شده و جمعتحقیقشده در 
م بر روستاهای استان زنجان شرایط ساختار فضایی حاک

داری ـش پایـی و سنجـبرای ارزیاب 0 های جدولشاخصه
فضایی مسکن روستایی استان زنجان  -دیـار کالبـساخت
های که در این شده است. در واقع معیارها و شاخصارائه 

ها و ان، مکان، دسترسی به دادهتحقیق براساس زم
 اطالعات و از لحاظ اجرایی بودن قابلیت بررسی و مطالعه 

 

 
در این تحقیق بودند از جدول فوق انتخاب گردیده است. 

 فضایی - کالبدی هایشاخص و معیارها پایداری ارزیابی
 و AHP مدل از استفاده با زنجان استان روستایی مسکن

 EC, EXT_AHP جمله از آن زیرمجموعه افزارهاینرم
 سلسله صورت به مرحله چهار در GIS افزارنرم محیط در

 بخش در مراحل انجام طریقه. است گرفته انجام مراتبی
 .است گردیده تشریح تحلیل

 

 زنجان فضایی واحدهای مسکونی روستایی استان -های منتخب کالبدی معیارها و شاخص. 7 جدول
 

 فضایی واحدهای مسکونی - های کالبدیشاخص

 الگوی توسعه  زلزله، سیل، طوفان(  کیفیت مسکن در مقابل بالیای طبیعی( 

 نما و نوع مصالح ساختمانی  تعداد طبقات 

 تعداد افراد ساکن در واحد مسکونی  ها و نورگیریگیری ساختمانکیفیت مسکن از نظرجهت 

 کیفیت ساختمان   هامسکن با کاربریهمجواری 

 بندی( )دانه نظام تفکیك قطعات  تعداد اتاق در واحد مسکونی 

 آلونك، زاغه، کپر،. . . (  بدمسکنی(  تجهیزات ساختمانی سیسات وأکیفیت مسکن از نظر برخورداری به ت 

 اسکلت ساختمانی  گرما، سرما، بویایی، صوتی، بصری(  کیفیت مسکن از نظر آسایش( 

 مساحت زیربنا  کیفیت مسکن از نظر دسترسی به خدمات زیربنایی 

 بی خانمان(  افراد )تعداد بی مسکنی  وضعیت مسکن از لحاظ برخورداری از خدمات مسکونی 

 قدمت ساختمان  کیفیت مسکن از نظر سالمت و بهداشت 

 شیب اراضی مسکونی 
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حاضر یعنی استان زنجان  قلمرو تحقیقخصوص دراما 
در بخش شمال غرب  باید اظهار کرد که استان مطروحه
های آذربایجان شرقی و کشور ایران قرار دارد و با استان

ل، گیالن، قزوین، همدان و کردستان ـی، اردبیـغرب
های (. از نظر اقلیمی، دارای زمستان1 شکل) همجوار است

ی معتدل است و میزان بارش سالیانه آن، هاسرد و تابستان
(. طبق 1935)سالنامه هواشناسی،  میلیمتر است 233

نفر است  1911010 ، جمعیت استان1939سرشماری سال 
وستا درصد نیز در ر 93درصد در نقاط شهری و  19که 

 (.5 دول)ج کنندزندگی می
 

 جغرافیایی استان زنجانهای ویژگی .7 جدول
 

 مقدار متغیر

 13 تعداد شهر

 11 تعداد بخش

 01 تعداد دهستان

 395 تعداد روستا

 تعداد جمعیت

 1911010 کل

 190393 شهر

 939325 روستا
      
 (1939: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، أخذم)    

 

 
 

  موقعیت سیاسی استان زنجان در کشور .1 شکل
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-در تمامی بخش 1 جدولروستاهای نمونه مطابق 

اند و به نسبت های استان توزیع شدههای و شهرستان
تعداد روستا و تعداد جمعیت هر شهرستان و بخش، 

اند. اسامی روستاهای که از روستاهای نمونه انتخاب شده
در ذیل آورده شده آنها برداشت میدانی انجام گرفته 

 است.

 
 روستاهای منتخب برای برداشت میدانی در استان زنجان به تفکیك شهرستان و بخش. 7 جدول

 

 روستاها بخش شهرستان

 زنجان

 دو اسب ابدالحسن پاپایی چیر یامچی نیماور امین آباد مرکزی

   آبادجلیل قبله بالغی لهرگین قندرقالو سارمساقلو قره پشتلو

  بوزشا کندیتقی لولك آباد کزبر آبادسلطان آباد علیااند زنجان رود

 شویر سوکهریز مرکزی خرمدره
  

   

 ایجرود

     یدی بالغ قمچقای احمد کندی مرکزی

      قوریه ارکوئین حلب

 طارم
     ونی سر دستجرده سانسیز مرکزی

     غالم چم شیت درام چورزق

 ابهر
   قمچ آباد قره تپه قروه پیر سقا عمید آباد مرکزی

     آبادعلی خیر آباد قره بالغ سلطانیه

 ماهنشان

   گونای عشرت آباد بالغیایلی میر آخور شالققبرون مرکزی

 ابراهیم آباد انگوران
کهریز 

 بیگ
     قرآیی

 خدابنده

 سازین علیادالیر  حصار زواجر قول علی مرکزی
اینجه 

 خدابنده لو
 

    دهجالل بالماجی ینگیجه آبادمحمد سجاس رود

      شاهلومحمد لومحمد افشار

     آغوزلو قجور گل تپه بزینه رود
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  هاداده تفسیر و شرح
در مطالعه حاضر با تکیه بر مراحل تحلیل سلسله مراتبی 

، بعد از انتخاب معیارها (AHP)و سیستماتیك در مدل 
های مورد نیاز برای تحلیل پایداری ساختار و شاخص
فضایی مسکن روستایی، با استفاده از منابع  -کالبدی 

 ن، نوبت بهاعلمی، نظرخواهی و مشاوره با متخصص
های منتخب در سیستم مدل مذکور سازی معیارپیاده
فضایی  -رسد. ارزیابی پایداری ساختار کالبدیمی

مرحله به شکل سلسله مراتبی  0مسکن روستایی در 
  انجام گرفته است.

( ارجحیت) اهمیت ضریب )تعیین اول در مرحله
، روستایی( مسکن فضایی - کالبدی پایداری در معیارها

ایسه دودویی انجام دهی معیارهای اصلی به روش مقوزن
گرفته است. ارجحیت و اهمیت هر یك از معیارها نسبت 

ان پایداری مسکن )میز به یکدیگر، براساس هدف
اند. برای وزن دهی مذکور از روستایی( امتیازدهی شده

ه گرفته شده است. ن بهرانظرات کارشناسان و متخصص
امتیاز نهایی هر کدام از  ECافزار سپس براساس نرم

 ده است.شمعیارها مشخص 
 پایداری در زیرمعیارها و معیارها )تعیین دوم مرحله در
فرآیند تحلیل سلسله  روستایی(، مسکن فضایی - کالبدی

 -مراتبی، معیارها و زیرمعیارهایی برای ساختار کالبدی 
فضایی مسکن روستایی استان زنجان مشخص شده است. 

)زیرمعیار( در  اساس وجود همان فاکتورارها برمعیهر کدام از 
اند به عنوان مثال در الگوی توسعه بندی شدهروستاها تقسیم

عمودی( در منطقه وجود  -)افقی مسکن، فقط دو نوع مسکن
 3و  1دارد. جداول مربوط به معیارها و زیرمعیارها در جداول 

 . استده مآ
 

 
 9095ضریب ناسازگاری=          

 امتیاز نهایی معیارهای کالبدی و فضایی مسکن روستایی استان زنجان. 7 شکل

 

 
 9092ضریب ناسازگاری=
 ساختمانی سیساتأامتیاز نهایی معیارهای کالبدی مسکن از لحاظ برخورداری تجهیزات و ت. 7 شکل

00.020.040.060.080.10.120.140.16

 اسکلت ساختمانی

 کیفیت مسکن در مقابل بالیای طبیعی

 همجواری مسکن با کاربریها

 تراکم ساختمانی

 سطح زیربنا

 شیب اراضی مسکونی

 جهت گیری و نورگیری

 نوع مصالح نمای ساختمان

0.153 
0.136 

0.112 
0.099 

0.082 
0.072 

0.066 
0.066 

0.043 
0.037 

0.031 
0.028 
0.026 
0.025 
0.025 

00.050.10.150.20.250.30.350.4

 کیفیت مسکن از نظر برخورداری به تجهیزات ساختمانی

 کیفیت مسکن از نظر آسایش

 وضعیت مسکن از لحاظ برخورداری از خدمات مسکونی

 کیفیت مسکن از نظر سالمت و بهداشت

 کیفیت مسکن از نظر دسترسی به تاسیسات زیربنایی

0.078 

0.136 

0.139 

0.271 

0.376 
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 و زیرمعیارها اهمیت ضریب سوم یعنی تعیین بخش
 مسکن فضایی -کالبدی معیارهای پایداری تحلیل

، طبق استانداردهای موجود در این زمینه برای هر روستایی
 1های یك از زیرمعیارها براساس میزان پایداری آنها وزن

ه است. در ادامه براساس کمیتی ساعتی داده شد 3تا 

اصلی از لحاظ  ها نقشه هر کدام از معیارهایهمین وزن
ات جغرافیایی میزان پایداری با استفاده از سیستم اطالع

ها و اطالعات پایه معیارهای ه شده است. دادهـتهی
فضایی مسکن از طریق پرسشنامه گردآوری شده  -کالبدی

 است.

 های کالبدی و فضایی مسکن روستایی استان زنجانمعیارها و زیرمعیار. 2 جدول
 

 معیارها و زیرمعیارهای کالبدی و فضایی مسکن روستایی

 زیرمعیارها معیارها

پایداری 

 خیلی کم

پایداری 

 کم

پایداری 

 متوسط

پایداری 

 زیاد

پایداری 

 خیلی زیاد

1 9 5 1 3 

 الگوی توسعه
       )یك و دو طبقه(افقی

       طبقه(عمودی)باالی دو 

 کیفیت ساختمان

       نوساز

       تعمیری قابل استفاده

       تخریبی

 اسکلت ساختمانی

       اسکلت فلزی و بتنی

       آجر یا سنگ با سقف آهن

       آجر و چوب، سنگ و چوب

       خشت و چوب ، تمام خشت و گل

 قدمت ساختمان

       سال 9-19

       سال 99 - 19

       + سال99

 تعداد طبقات

       طبقه 1

       طبقه 2

       طبقه و بیشتر 9

همجواری مسکن 

 هابا کاربری

       مسکونی، آموزشی، مذهبی و بهداشتی

       اراضی بایر وجاده

       محل دفع فضوالت حیوانی
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نوع مصالح نمای 

 ساختمان

       بدون نما

       گلی

       سیمان

       سنگ

       آجر

نظام تفکیك 

)دانه  قطعات

 بندی(

       متر(259)کمتر از 

       متر( 259- 599)

       متر(599- 1999)

 سطح زیربنا

15-       

15-159       

159+       

شیب اراضی 

 مسکونی

       درصد -15

       درصد 99-15

       + درصد99

کیفیت مسکن از 

 نظر جهت گیری

ها و ساختمان

 نورگیری

       رو به شمال

       رو به شرق

       رو به غرب

       رو به جنوب

تعداد اتاق در واحد 

 مسکونی

       اتاق 1

2       

       و بیشتر 9

      - تراکم ساختمانی

      - تراکم مسکونی

کیفیت مسکن در 

مقابل بالیای 

)زلزله،  طبیعی

 طوفان( سیل،

       مطلوب

       نسبتاً مطلوب

       نامطلوب
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ماتریس معیارها و زیرمعیارها و وزن آنها برای ارزیابی کالبدی و فضایی مسکن روستایی استان زنجان از لحاظ . 7 جدول

  سیسات ساختمانیأتجهیزات و تاز برخورداری 

سیسات أتجهیزات و تاز معیارها و زیرمعیارهای کالبدی مسکن روستایی استان زنجان از لحاظ برخورداری 

 ساختمانی

 زیرمعیارها معیارها

 برخورداری

پایداری خیلی 
 )ندارد( کم

 پایداری خیلی زیاد)دارد(

1 3 

کیفیت مسکن از نظر 
 تجهیزات ساختمانی از برخورداری

     حیاط

     باغچه

     پارکینگ

     ایوان بالکن،

از لحاظ  وضعیت مسکن
 برخورداری از خدمات مسکونی

     مراکز آموزشی

     مراکز تجاری

     مساجد

     پارك و فضای سبز

     کتابخانه

     ورزشی

کیفیت مسکن از نظر دسترسی 
 سیسات زیربنایی أبه ت

     آب

     برق

     گاز

     تلفن

     اینترنت

مسکن از نظر سالمت کیفیت 
 و بهداشت

     آشپزخانه

     حمام

     توالت

     سیستم دفع فاضالب

 کیفیت مسکن از نظر آسایش
)گرما، سرما، بویایی، صوتی، 

 ی(بصر

سیستم گرمایش و 
 سرمایشی

    

)ناشی از  یآلودگی بویای
دفع فاضالب و فضوالت 

 حیوانی(

    

     آلودگی صوتی و بصری
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ارهای تحلیل میزان پایداری معی) در مرحله چهارم
های مسکن روستایی فضایی و برخورداری -کالبدی

فضایی مسکن  -ساختار کالبدی معیارهای(، استان زنجان
-هفتهای ی در سطح واحد مسکونی در شهرستانروستای

معیارها به  ،گانه استان زنجان مطالعه شده است. در واقع
ها مورد بررسی و تحلیل قرار تفکیك در سطح شهرستان

باال بودن حجم کار  سببدر این بخش به  گرفته است.
های همه جداول، نمودارها، تصاویر و نقشه دیگر از آوردن

معیارها اجتناب کرده، فقط به توضیح و توزیع آماری 

اکتفا  تمانیـساخ تـی اسکلـارها یعنـمعیای از ونهـنم
 گردد.می

اسکلت ساختمانی در  از لحاظ هامیزان پایداری مسکن
)خشت و چوب( با  بندی شده است. طبقه اولگروه طبقه 0

)آجر، سنگ و چوب(  پایداری خیلی کم، طبقه دوم 1امتیاز 
)آجر، سنگ و آهن( با  پایداری کم، طبقه سوم 9با وزن 
کلت فلزی و پایداری متوسط، و طبقه چهارم )اس 5امتیاز 

پایداری خیلی زیاد، که براساس مقاومت  3تیاز بتنی( با ام
 دهی انجام گرفته است.آنها وزن

 
 توزیع آماری مساکن از لحاظ میزان پایداری اسکلت ساختمانی. 7 جدول

 

 شهرستان

 اسکلت ساختمان
اسکلت فلزی و 

 بتنی

آجر یا سنگ 

 با سقف آهن

آجر و 

وب، چ

سنگ و 

 چوب

 ،خشت و چوب

 تمام خشت و گل
 وزن نهایی پایداری

 پایداری خیلی کم پایداری کم پایداری متوسط پایداری خیلی زیاد میزان پایداری

 1 3 5 9 امتیار وزنی

 زنجان
 4 45 33 24 تعداد

4.91 
 3.7 42.1 31.3 22.7 درصد

 خرمدره
 1 5 5 1 تعداد

4.23 
 8.3 41.7 40.0 10.0 درصد

 ایجرود
 6 15 14 0 تعداد

3.50 
 17.6 44.1 40.0 0.0 درصد

 طارم
 2 7 19 9 تعداد

5.45 
 5.4 18.9 51.7 25.0 درصد

 ابهر
 2 13 32 3 تعداد

4.65 
 4.1 26.5 65.0 6.3 درصد

 ماهنشان
 6 17 26 0 تعداد

3.79 
 12.2 34.7 52.5 0.0 درصد

 خدابنده
 8 38 35 3 تعداد

3.85 
 9.4 44.7 41.7 3.6 درصد

 جمع کل
 29 140 164 41 تعداد

4.41 
 8.27 35.76 45.67 10.78 درصد
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 میزان پایداری مساکن از لحاظ اسکلت ساختمانی. 7 شکل

 

   
 

 اسکلت ساختمانی در مساکن روستایی زنجان. 7شکل 

 
 -میزان پایداری ساختار کالبدی از تحلیل نهاییدر   

 توان بیان کرد کهمی فضایی مسکن روستای استان زنجان
د نیاز هر کدام از معیارها و های موریك به یك نقشه

اساس استانداردها، مورد ها بردهی به عناصر نقشهوزن
تحلیل قرار گرفتند. با توجه به دیدگاه سیستمی، نگاه کلی 

فضایی  -ساختار کالبدیو ترکیبی، تعیین میزان پایداری 
شاخص تنها با یك معیار یا  مسکن روستای استان زنجان
های مختلف با همدیگر مورد گویا، نبوده بلکه باید شاخص

طور معیارهایی که در مینبررسی و تحلیل قرار گیرند. ه
تعیین میزان پایداری مورد استفاده قرار گرفته از اهمیت 
یکسانی برخوردار نبوده و حتی ممکن است معیاری نسبت 

تری داشته باشد. بر همین کنندهنبه دیگری نقش تعیی
اساس از امتیاز هر کدام از معیارها که در مرحله دوم 

ده قرار گرفت و در این ارزیابی حاصل شده بود مورد استفا
فضایی مسکن از  -پروسه از تحلیل، معیارهای کالبدی

 های رستریگذاری الیههمترکیب و روی طریق روش
(weighted overlayبا همدیگر با استفاده از نرم )افزار 

EXT_AHP سیستـم اطالعـات جغرافیایـی  طـدر محی  

 
(GIS که با اعمال کردن امتیاز هر کدام از )ًمعیارها، نهایتا 

فضایی مسکن  -نقشه میزان پایداری ساختار کالبدی
است شایان ذکر روستای استان زنجان استخراج گردید. 

کدام از معیارها( به  )نقشه هر هاکه در روش مذکور، الیه
ده است. این شروش مقایسه دودویی، وزن آنان اعمال 

 دسته های بهای اعمال شده در واقع همان وزنوزن
-که در یك محیط نرم استآمده در مرحله دوم ارزیابی 

ه نهایی مورد استفاده برای تولید نقش AHP-GISافزاری 
 اند. قرار گرفته

برای اینکه بتوان میزان پایداری را به صورت دقیق و 
دسته  3ان داد در قالب عمیق روی نقشه نهایی نش

از  یهایبندی شده است. طبقه اول، پهنهمشخص طبقه
اند و میزان تعریف شده 1هستند که با امتیاز  منطقه

 یهای. طبقه دوم، شامل پهنهاستکم بسیار پایداری در آن 
در اند. ین شدهتعی 2کم و امتیاز بسیار  با پایداری نسبتاً

. طبقه قرار دارندو با پایداری کم  9طبقه سوم، با امتیاز 
 .اندمشخص شده 0کم و وزن  چهارم، با پایداری نسبتاً

 0های استان در ها هیچ کدام از شهرستانطبق بررسی
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طبقه پنجم، شامل آن دسته از گیرند. طبقه مذکور قرار نمی
و میزان پایداری متوسط  5ی است که با وزن یهاطبقه

و های ایجرود، ماهنشان که شهرستان اندشخص شدهم
طبقه ششم، با امتیاز  اند.خدابنده در این دسته جای گرفته

های زنجان، شهرستانشامل زیاد  و با پایداری نسبتاً 1
. طبقه هفتم، با پایداری زیاد و استخرمدره، طارم و ابهر 

به ترتیب  ،تعریف شده است. طبقه هشتم و نهم 1امتیاز 

خیلی زیاد و پایداری  و با پایداری نسبتاً 3و  3با امتیاز 
های و هیچ کدام از شهرستاناند مشخص شده ،خیلی زیاد

که  اندسه طبقه آخر پایداری قرار نگرفتهاستان در این 
های موجود در آنها به صفر می رسد. جدول و میزان پهنه

فضایی مسکن  -نقشه میزان پایداری ساختار کالبدی
های استان زنجان در ذیل آورده روستایی در شهرستان

 شده است.

 
 های استان زنجانفضایی مسکن روستایی در شهرستان -وضعیت پایداری ساختار کالبدی. 18 جدول

 
 میزان پایداری امتیاز وزنی شهرستان

 پایداری خیلی کم 1 -

 خیلی کم پایداری نسبتاً 2 -

 پایداری کم 9 -

 کم پایداری نسبتاً 0 -

 پایداری متوسط 5 خدابنده -ماهنشان -ایجرود

 زیاد پایداری نسبتاً 1 ابهر -طارم -خرمدره -زنجان

 پایداری زیاد 1 -

 خیلی زیاد پایداری نسبتاً 3 -

 پایداری خیلی زیاد 3 -

 

 
 

  
 های استان زنجانانفضایی مسکن روستایی در شهرست -کالبدیمیزان پایداری ساختار . 7 شکل
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 گیرینتیجهبحث و 
ترین نیازهای وان یکی از مهممسکن روستایی به عن

یان، از ابتدای تاریخ سکونت تا حال حاضر یاساسی روستا
نقش مهمی در شرایط زیستی آنها ایفا نموده و هر روزه 

یابد. بدون تردید، مسکن اهمیت فزونی می اهمیت آن
دارای و ها داشته است بنیادی در ترقی و پیشرفت انسان

ترین عنصر . مسکن مهماستبعد معنوی و مادی 
روستا توجه به پایداری آن  روستاست که در توسعه پایدار

استنتاج  در مجموع با شود.شناخته میترین اصل ضروری
توان اذعان کرد گرفته میاز تحقیقات پیشین انجام

همانند توسعه پایدار که هنوز اجماعی در مفهوم و معنی 
-خصوص ارزیابی پایداری و روشوجود نیامده، دره آن ب

-یداری در توسعه مسکن روستایی بحثهای ارزیابی پا

دهنده این است که های زیادی وجود دارد که نشان
باشد و مییداری هنوز در ابتدای راه خود بحث پا اصوالً

-پایداری روستا به عنوان پهنه جمعیتی گسترده با ویژگی

 ،های منحصر به فرد، از جنبه پایداری مسکن روستایی
کمتر مورد  ،فضایی آن -ویژه از نگاه ساختار کالبدیه ب

ی توجه قرار گرفته است و اکثر مطالعات بر روی پایدار
 ،اند. بدین ترتیبروستایی به طور عام متمرکز شده

پژوهش در زمینه ارزیابی پایداری ساختار کالبدی فضایی 
مسکن روستایی در مراحل نوباوگی توسعه قرار دارد و با 
توجه به جدید بودن این جنبه از ارزیابی و سنجش 

-ی ضرورت مطالعه این بحث آشکار میمسکن روستای

وضعیت پایداری ارزیابی برای  حاضر تحقیق در .شود
ی مسکن روستایی به مسکن فضای -ساختار کالبدی

برای  هخاص و متمرکز نگریسته شد یی با دیدیروستا
ها و معیارهای ریز ، شاخصعملیاتی کردن این رویکرد

فضایی  -مسکن روستایی در ساختار موضوعی کالبدی
استخراج گردیده تا در پروسه تحلیل پایداری مسکن 

یك نتیجه علمی دست یافت که روستایی بتوان به 
 های آن باشد.کننده ویژگیمنعکس

های انجام گرفته از شاخص ها و تحلیلبررسی

 اساسایی مسکن روستایی استان زنجان برفض -کالبدی
نشان  AHP-GISافزاری در محیط نرم AHP مدل
فضایی  -های کالبدیدهد که وضعیت شاخصمی

شهرستان یعنی  9شهرستان استان،  1مسکن از 
ایجرود، ماهنشان و خدابنده در سطح پایداری متوسط 

نیمی از مساکن که توان گفت به عبارتی می .دنقرار دار
یی در فضا -ساختار کالبدیروستایی از لحاظ 

درصد دیگر  59های مذکور ناپایدار بوده و شهرستان
خرمدره، طارم و ابهر  شهرستان زنجان، 0پایدارند. در 

فضایی مسکن دارای  -های کالبدیوضعیت شاخص
ای که در این به گونه استزیاد  پایداری نسبتاً

درصد  19فضایی،  -شهرستان ذکر شده از بعد کالبدی
د نمساکن روستایی ناپایدار درصد 09مساکن پایدار و 

 -که در واقع نشان از وضعیت نامطلوب شاخص کالبدی
اساس اصول ایی مسکن روستایی استان زنجان برفض

تحقیق، وضعیت  توسعه پایدار روستایی دارد. طبق نتایج
فضایی مسکن  -های مهم کالبدیدر ناپایداری شاخص

روستایی استان زنجان بدین ترتیب است. شاخص 
، کیفیت ساختمان 00099ساختمانی با ناپایداری  اسکلت

درصد،  22019درصد، قدمت ساختمان  11با ناپایداری 
درصد، پایداری  11019ها همجواری مسکن با کاربری

درصد بوده  92011مساکن در مقابل بالیای طبیعی 
 است.
ارزیابی که دهد تایج حاصل از تحقیق حاضر نشان مین

فضایی مسکن روستایی استان  -پایداری ساختار کالبدی
ریزی پیشگیرانه در برابر ان برای نهادینه شدن برنامهزنج

توسعه ناپایدار روستاها، مستلزم دیدی علمی و نگاهی 
های ها و بافت. با توجه به وجود پهنهاستسیستمی 

فرسوده و قدیمی مسکن در روستاهای استان زنجان و 
ساکن در روستاهای نامطلوب و ناپایداری حدود نیمی از م

ریزی جامع و عمیق در ابعاد مختلف زوم برنامهاستان، ل
مسکن در جهت جلوگیری از توسعه ناپایدار و حرکت به 

 سوی توسعه پایدار روستایی بسیار چشمگیر است.
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 منابع
 .مسکن حداقل .(1919محسن )حبیبی، سید؛ اهری، زهرا

تحقیقات انتشارات . وزارت مسکن و شهرسازی .چاپ دوم
 .ساختمان و مسکن

بررسی مفهومی » .(1939صالح، الهام ) ؛بمانیان، محمدرضا
باغسازی ایرانی در رویکرد پدیدارشناسی در معماری منظر، 

شماره  .تهران .مدیریت شهری «.شناسیتبارشناسی و شاخص
 .11-39 صص .23

 .(1932) ابوالفضل نوری،؛ علیرضا گروسی، احمد؛ پوراحمد،
 شهر رویکرد با نظرآباد شهرستان مسکن هایشاخص ارزیابی»

 شماره .2 دوره .فضایی -ریزی کالبدیفصلنامه برنامه «.سالم
 .21-99 صص .0

 «.مسکن توسعه پایدار شهر و» .(1939) دزاده، محمتقی
 .31و 35شماره  .انقالب نشریه مسکن و

 .(1933پاییز و زمستان ) نژاد، علی و همکارانحاجی
-های روستایی با استفاده از سیستمپایداری سکونتگاهسنجش »

شماره  .مجله جغرافیا و توسعه«. )منطق فازی( های هوشمند
15.  

ای بر روش تحقیق در مقدمه .(1911) نیا، محمدرضاحافظ
 .انتشارات سمت. تهران: چاپ اول .علوم انسانی

معیارهای طراحی مسکن  .(1932) خسرونیا، مرتضی
تز  .)آذربایجان غربی شهرستان ارومیه( دید کاربرانروستایی از 

 .دانشگاه تربیت مدرس تهران .دکتری رشته معماری
بررسی افتراق » .(1939رحم بزی، خدا و همکاران )

-های شهر زابل در برخورداری از شاخصفضایی محله -مکانی

سال  .ریزی محیطیمجله جغرافیا و برنامه«. های مسکن سالم
 .9شماره  .09پیاپی شماره  .22

 .(1939بهار و تابستان ان )راد، هادی و همکاررضایی
سنجش کیفیت مسکن در شهر سبزوار با استفاده از روش »

 .3. شماره نامه معماری و شهرسازی«. تحلیل عاملی

ریزی ای بر برنامهمقدمه .(1931) رضوانی، محمدرضا
 .انتشارات قومستهران:  .توسعه روستایی در ایران

کهنوج، حسینی  ؛رضوانی، محمدرضا؛ اسفرم، یعقوبی
 مسکن توسعه هایشاخص فضایی تحلیل» (.1932سیدرضا )
: موردی مطالعه) ایمنطقه درون نابرابری بر تأکید با روستایی

 -ریزی کالبدیفصلنامه برنامه «.(غربی آذربایجان استان
 .90-03 صص .0 شماره .2 دوره .فضایی

مرکز : تهران .جمعیت و توسعه .(1911)اهلل زنجانی، حبیب
 .مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

تداوم معماری » .(1931حصاری، پدرام ) ؛زندیه، مهدی
فصلنامه «. مسکن روستایی با انگیزه توسعه پایدار روستایی

 . 19-12 صص. 193شماره  .مسکن و محیط روستا
تحلیلی مسکن بررسی » .(1939) پور، محسنسرتیپی

 .مجله صفه«. روستایی در ایران
های معماری مسکن شاخص» .(1930)ــــــــــ 
 .22شماره  .تهران .نشریه هنرهای زیبا«. روستایی در ایران
گرایی در معماری رویکرد محلی» .(1931)ــــــــــ 
سال  .فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی«. روستاهای ایران

 .123-101صص  .2شماره  .یکم
-ناپایداری سکونتگاه» .(1939) سعیدی، عباس و همکاران

مجله «. های کوچك کوهستانی ناحیه آالداغ در شمال خراسان
 .9 شماره .ایجغرافیا و توسعه ناحیه
سنجش » .(1933)بهار  اکبر و همکارانعنابستانی، علی
ها، مطالعه موردی: ها در مخروط افکنهپایداری سکونتگاه

 .سال اول .فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی«. جوین دشت
 .9شماره 

تحلیل نقش » .(1939تابستان ) ، مجتبیقدیری معصوم
های توسعه )مطالعه از ساخت مساکن روستایی در برنامهدولت 

 .فضای جغرافیایی اهر «.موردی: برنامه چهارم توسعه کشور(
 .90شماره . سال یازدهم

ثیر شرایط محیطی و انسانی در أت .(1933) میترا، قربی
المللی اولین کنفرانس بین .گیری مسکن روستایی میمندشکل

 .های روستاییسکونتگاه

پدیدارشناسی چیست؟ » .(1911جوزف جی )کاکلمانس، 
مجله نامه  «.برخی از موضوعات بنیادی پدیدارشناسی هوسرل

 .19 -10 صص. شماره دوم .فلسفه
های لفهؤها و مشاخص» .(1933) همکاران لطفی، حیدر و
روستایی در سیاستگذاری مسکن  ریزی وضروری در برنامه

 .1شماره  .فصلنامه جغرافیا و آمایش«. ایران

 .(1931)محمدزاده تیکانلو، حمیده ؛ لقایی، حسنعلی
ریزی توسعه شهری پایدار و نقش برنامه ای بر مفهوممقدمه»

 .1شماره  .نشریه هنرهای زیبا«. شهری

وسعه مسکن همساز با ت .(1933) مهدیمحمودی، محمد
 .انتشارات دانشگاه تهرانتهران:  .چاپ اول .توسعه پایدار

سرشماری عمومی نفوس و . (1939و  1935مرکز آمار )
 .مسکن

 :تهران .پنجم چاپ .فارسی فرهنگ(. 1912) معین، محمد
 .امیرکبیر
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