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 یلتبد جهانی امر یك به مسكن روستایی حوزه به مربوط مسائل امروزه
 روهروب حوزه این در مشكالت زیادی با مختلف كشورهای و جوامع و شده 

 راكشورها  همه كه است موضوعی یفیتباك و مناسب داشتن سرپناه و بوده

 یكی از عوامل ازآنجاكهاست.  ساخته درگیر شان،وضعیت با متناسب ی،نوع به
 ها و باشد شناخت ویژگی ، مسكن پایدار میمهم در توسعه و عمران روستایی

مسكن پایدار روستایی اهمیت خاصی مختلف  یابعاد و اجزا تحلیل و  تجزیه
در جهت پایداری  الگوریتم مناسب ارائهاین پژوهش  از هدفبنابراین  دارد؛

مطالعه  در محدوده مورد متقابلمسكن روستایی بر مبنای تحلیل اطالعات 
تحلیلی و برای  -روش مورداستفاده توصیفی . نوع تحقیق كاربردی،است

پرسشنامه و ) ای و میدانیهای كتابخانهها و اطالعات از روشگردآوری داده
تك  T ها از آزمونلیل دادهتح و  شده است. برای تجزیه  مشاهده( استفاده

های تحلیل ها از روش و برای تأثیرگذاری و تأثیرپذیری شاخص ای نمونه
های انتخاب ویژگی( با استفاده از امكانات  اطالعات متقابل )روش

جامعه شده است.   بهره گرفته MATLAB افزار نویسی در محیط نرم برنامه
واحدهای مسكونی مناطق روستایی سرپرستان خانوارهای  قیتحق نیا یآمار

شده   خانوار در نظر گرفته 1191بر   كه بالغ استپشته زیالیی دهستان 
 SPSS افزار نرمآماری در  های تحلیل و  تجزیهنتایج حاصل از طریق است. 

بعد كالبدی و اقتصادی در  كه بعد اجتماعی دارای پایداری، دهد نشان می
 ،و استاپایدار نمحیطی و معماری  زیست شرایط تا حدودی پایدار و ابعاد

نتایج حاصل از روش تحلیل اطالعات متقابل نشان داد كه بعد  ،همچنین
بین  تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را در باالترین سطح 929/1اجتماعی با وزن 

 ارد.دها  شاخص
 

، استان MIمسكن روستایی، منطق فازی، شاخص  ی کليدی:ها واژه
 بویراحمد. كهگیلویه و

 

The basin of rural housing issues crucial to the ripped and 

communities and various countries faced with many 

problems in this area and have adequate shelter and the kind 

of quality issue that all countries, according to their 

conditions, are involved. As one of the most important 

factors in rural development, is sustainable housing, 

dimensions and hence knowledge of the characteristics and 

analysis of various components of sustainable rural housing 

are important; The aim of this study is to provide good 

algorithms for sustainable rural housing in the study area it 

is based on mutual information analysis. Applied research, 

descriptive-analytic method used to collect data and 

information from the library and survey methods 

(¬Prsshnamh and observation) is used. To analyze the data 

from one sample T-test and analysis methods to influence 

and impact indicators mutual information (feature selection 

methods) the programming capabilities in MATLAB 

software environment is taken advantage of. The population 

of this research includes the heads of households in rural 

areas residential units Zylayy stack that is taken into 

account wich is more than 1134 households. Using SPSS 

statistical analysis shows that The social dimension of 

sustainability, the physical and economic conditions are 

some howe stable and unstable aspects of environmental 

and architectural features are the mutual informations and 

results of the analysis that after weighing 1/323 high social 

impact and inspiration to among the rural housing stability. 

 

Keywords: Rural housing, fuzzy logic, the index MI, 

Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad. 
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 مقدمه
از نخستین مسائلی است كه بشر همواره با آن  مسكن
یبان بوده و برای دگرگونی و یافتن پاسخی گر  به  دست

و  پوراحمد) مناسب و معقول برای آن تالش كرده است
با توجه به اهمیت روستاها و نقش  (.2231932همكاران، 

اجتماعی و امنیت  ،كه در توسعه اقتصادی ای كننده تعیین
و  آنها، تأمین مسكن مناسب در نمایند میملی ایفا 

برطرف نمودن مشكالت موجود در این زمینه خصوصاً 
از موضوعاتی  آنها پذیری آسیبرفع  تأمین استحكام و

 (.13 19153پور، )سرتیپی یابد میاست كه اهمیت خاصی 
 درهای موجود پایین بودن درک و شناخت تفاوت 

مسكن روستایی به لحاظ همسویی و همپوشی آن  ینهزم
یر تأثهای اقتصادی و جریانات اجتماعی و با سایر فعالیت

تأثیر عمیق آن در فرایند اشتغال و رفاه جامعه روستایی، 
و  گذاشتهریزی كشور ر كل پیكره نظام برنامهفراوانی ب

ی مختلفی و كالبدهای اجتماعی، اقتصادی تبعات و تنش
در چند دهه اخیر، از بنابراین، را به وجود آورده است. 

سو، درک و شناخت عمران و توسعه روستایی،  یك
 بیشترهای اصلی توسعه در یكی از نمونه انعنو به

 قرار توجه موردكشور  خصوص بهكشورهای جهان سوم و 
 ،یدقار ؛Oddershede, 2007: 107است ) گرفته
راهبردی برای  عنوان بهاز سوی دیگر،  ؛ و(311 1919

یان فقیر و یبهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستا
برای كاهش فقر و افزایش تولید و  جانبه همهتالشی 

وری در محیط روستایی در چارچوب كلی بهره ارتقاء
، مشاوران، دیاست ) گرفته قرار مدنظرهای ملی سیاست

با توجه به مسئله  ،واقع در(. 312 1313 ، وی،اچ
 ۀتوان اظهار كرد كه بین توسع یمدر باال  شده مطرح

 وجود داردملی نوعی پیوستگی  ۀروستایی و توسع
.(Cochrane, 2007:189) مسكن  كه آنجا از

به  معیشتی زیستی هایشیوه گاه یتجل عنوان بهروستایی 
 اقتصادی و جغرافیایی فرهنگی، یها تفاوت وجود یلدل

 این كه است باالیی تنوع دارای روستایی خانوارهای

است  مؤثر آن ساكنان یزندگ و مسكن كیفیت بر تنوع
 فضایی یرندهدربرگ . در عین حال،(190 19393 عینالی،)

 تولیدی، عملكردهای و اقتصادی فعالیت زندگی، برای
 و بهداشت و آب قبیل از فیزیكی های یرساختز ینتأم

همان3 باشد ) یم  ...و آموزشی خدمات به دسترسی
 های سالبا توجه به تحوالتی كه طی (. بنابراین 190

آمده است  وجود بهاخیر در جوامع روستایی كشور 
در توسعه روستایی  پایدار پرداختن به مقوله مسكن

؛ باشدخوب می یك معماری های ویژگیتمام  یرندهدربرگ
های مهم در توسعه و توان آن را یكی از شاخصمی و

جهت، شناخت   ینا ازعمران روستایی محسوب نمود و 
ین آن تأمی ها روشهای پایدار مسكن روستایی و  یژگیو

 (.132 19393 بسحاق و همكاران،كند ) یماهمیت پیدا 
و عوامل مؤثر  ها شاخصهدف از این پژوهش بررسی 

كه  استبر پایداری مسكن روستایی و ارزیابی این عوامل 
دهستان  مطالعه موردی در مناطق روستایی در صورت به

یراحمد بوپشته زیالیی شهرستان چرام استان كهگیلویه و 
 لحاظ از ،ته است تا ضمن بررسی مساكنصورت گرف

ی پایدار مسكن فراهم كند بسترساززمینه را برای  ،پایداری
ها و نماگرهای  شاخص ینتر این اساس شناسایی مهم برو 
ها و  مسكن روستایی پایدار و ارزیابی شاخص كننده یینتب

منطقه  در در مراكز مختلف روستایی آننماگرهای 
است كه این پژوهش در پی پاسخ ی ا مسئله موردمطالعه

ی تحلیل این موضوع مبانی نظری برا به آن برآمده است.
 اهمیت فراوانی دارند.

 در شده یینتع پیش از الگویی صورت به زندگی فضای

 در انسان و است های انسانیآرمان و ها لآهیدا جهان

 حركت برای تالش در همواره خود حیات تاریخ طول

 ارزش دارای تنها نه گذشته مطالعه.است بوده ی آنسو به

 نمودن روشن و به شناخت آن بررسی بلكه است، فلسفی

و  اجتماعی هایجریان تفكر هایپوشیدگی و هاپیچیدگی
 شناخت نیز و انسانی باورهای و اعمال و فرهنگی

 نگر كل و جامع نگاهیگردد.  یم ... و اشیاء ها، یتموقع
 ای یدهپدمسكن كه  دهد یم نشان روستایی مسكن به

 كه است كالبدی مكانی و اقتصادی فرهنگی، اجتماعی
 پا بر یزندگ و زیست مناسب كردن شرایط فراهم باهدف

 .(191 19313پور، سرتیپیشود ) یم
و  موضوع مسكن روستاییرغم توجه خاص به به

ی اخیر ها سالدر مرتبط با آن یرمالی غمسائل مالی و 
 ازاست.  گرفته قرار توجه موردمسكن روستایی بیشتر 

 موردتناسب توسعه مسكن در مناطق روستایی  ،رو ینا
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از  نظر صرفمسئله مسكن  .است گرفته قراربسیار  بحث
نظام اقتصادی كشور، خواه كشور سوسیالیستی باشد، 

آید.  یمموضوع مهمی به شمار  -خواه غیر سوسیالیستی
ین حداقل تأم منظور بهادی سوسیالیستی، در نظام اقتص

نیازها برای تمامی مردم، یارانه زیادی برای مسكن 
شده  یانبهای حال، گرچه سیاست ینا باشود.  یمپرداخت 

ی مسكن میان ها تفاوتحداقل كردن  كشور سوسیالیستی
مناطق شهری و روستایی وجود دارد. بر این اساس 
پرداختن به مسئله مسكن روستایی چنین حائز اهمیت 

 بنابراین مسكن؛ (52 19133 صیدایی و همكاران،است )
 نمودهای ینتر مهم از ،ساخت انسان پدیده یك عنوان به

 شكل تجسم ینتر كوچك و بوده بشری فرهنگ و تمدن
 رابطه بیانگر و آیدمی شمار به هاگاهسكونت كالبدی
 باشد.می خود پیرامون جغرافیایی محیط و انسان متقابل

-دگرگونی با همگام زمان، گذر در پدیده این كه یطور به

 گسترش همچنین و جامعه اقتصادی اجتماعی های
 و بنا شكل و طراحی نحوه در فنی دانش امكانات و

 عینالی،است ) یافته  تكامل و تحول استفاده مورد مصالح
یك مسكن چیزی بیش از  كه آنجا از(. 121 19323
صرفاً فیزیكی است و كلیه خدمات و تسهیالت  سرپناه

 شود میانسان را شامل  پذیریزیستعمومی الزم برای 
و باید حق تصرف نسبتاً طوالنی و مطمئن برای 

 (knapp, 1982, 35آن فراهم باشد ) كنندگان استفاده
بر میزان  تأثیرگذارعامل  ترین مهمری از موارد در بسیا

رضایت فرد از سكونت، مسكن و شرایط محیطی آن 
بنابراین با توجه ؛ (Westaway, 2006: 187) است

 دربارهها و نظریات مهمی به اهمیت موضوع دیدگاه
توان به اجالس اسكان اهمیت مسكن وجود دارد كه می

است مسكن، سرپناه ( اشاره كرد كه معتقد 1331بشر )
مناسب تنها به معنایی وجود یك سقف باالیی سر هر 

، فضایی شخص نیست؛ سرپناه یعنی آسایش مناسب
مناسب، دسترسی فیزیكی و امنیت مناسب، امنیت 

ای، روشنایی، تهویه و مالكیت، پایداری و دوام سازه
های اولیه مناسب از سیستم گرمایی مناسب، زیرساخت

، بهداشت و آموزش، دفع زباله، كیفیت یرسان آبقبیل 
محیطی، عوامل بهداشتی مناسب، مكان  یستزمناسب 

این موارد با توجه  ۀكه هم مناسب و تسهیالت اولیه است

(. 39 1912محمدی، پورشود )ین تأمافراد به استطاعت 
 مسكن و خانه غزالی، محمد امام ، از دیدگاههمچنین

 چیز سه اصل دنیا3 »ستدنیا اصل اساسی سه از یكی
(. 3115 1915 غزالی،) «مسكن و لباس طعام،3 است

در سال  جنبه شاعرانه فضاكتاب گاستن باشالرد در 
لقب داده است كه در « فضای خوشبختی»خانه را  1351

یت پیدا اهمگرایی  یمادیابی، آرامش و آن استراحت، خود
(. لذا با توجه به تعاریف و 12131911ثواب، كند )می

-های مطرح در مورد توسعه پایدار و مسكن، میدیدگاه

 مباحث از جزئی پایدار مساكن توان اظهار كرد كه مبحث
ه بنابراین مسكن و ب؛ است پایدار اجتماعات استراتژیكی

خصوص مسكن پایدار از عوامل مهم در توسعه پایدار 
 پایداری ازنظركه  یطور بهشود. روستایی محسوب می

 از استفاده با كه است مسكنی پایدار مسكن كالبدی،

 قابل بازیافت و اقلیم با بادوام، متناسب بومی مصالح

 و استحكام مناسب، یفنّاور از استفاده با و شود ساخته
 پایداری نظر از باشد. همچنین، داشته امنیت مناسبی

 دربر بر عالوه كه است مسكنی پایدار مسكن اجتماعی،

 بهتر زندگی برای الزم عمومی خدمات و گرفتن امكانات

 ساكنان یها سنت و ها یوهش ،فرهنگ با متناسب انسان،

 باال بردن و اجتماعی رشد خانواده، ثبات باعث و باشد آن

 و فرهنگی ارتقای یژهو به و ایمنی افراد ضریب سطح
 بسحاق و همكاران،) شود خانواده اعضای روحی آرامش
 پایدار مسكن اقتصادی، پایداری نظر از(. 311-25 1932

ساكنانش  اقتصادی شرایط با متناسب كه است مسكنی
كه نیازهای زیستی كنونی  نوع مسكنی آنین بنابرا .باشد

 ،طبیعی انرژی برآورده ساخته و یی منابعكار آرا بر مبنای 
محالتی جذاب و ایمن را ضمن توجه به  ،حال  ینع در

اد نماید، مسائل اكولوژیكی، فرهنگی و اقتصادی ایج
(. در 91 19133 بزی و همكاران،است )مسكن پایدار 

شده كه  یفتعرتعریف دیگر مسكن پایدار مسكنی 
كمترین ناسازگاری و مغایرت را با محیط طبیعی پیرامون 

تر با منطقه و جهان دارد )باقری،  یعوسخود و در پهنه 
 پایدار مسكن كه فتگتوان  یمدر كل  ،بنابراین؛ (1911

از  ی متناسب،اقتصاد لحاظ از كه مسكنی از است عبارت
از نظر فنی و  آن احداث ،قبول  قابل اجتماعی یثح

محیط زیست  پذیر، مستحكم و سازگار باكالبدی، امكان



 1931، بهار 5جدید(، پیاپی )سری  1ریزی توسعه كالبدی، سال دوم، شماره پژوهشی برنامه –نشریه علمی            29

                                     

( 2000از دیدگاه ادواردز و تریت ) خصوصین ادر  باشد.
عواملی كه در پایداری مسكن روستایی حائز  جمله از

 از3 اند عبارتباشند اهمیت می
تفاده اس .2زمین، انرژی، آب( ) حفظ منابع طبیعی. 1

وسیستم و حفظ اك .9منطقی از منابع ساخت بشر 
تولیدات، انسان و عدالت بین  .1های احیای آن  پتانسیل

ایمنی بینی سالمتی، امنیت و  پیش .5ها  بندی دسته
(Edwards & Turret, 2000: 20.)  در ارتباط با

شده است   مسكن پایدار روستایی تحقیقات متفاوتی انجام
دهد لذا به بررسی برخی از  كه اهمیت موضوع را نشان می

 شده است.  آنان در این پژوهش پرداخته
  عنوان با(، در پژوهش خود 1913) صیدایی و همكاران

تحلیل فضایی وضعیت مسكن روستایی در استان »
به این نتیجه رسیدند كه پنج عامل  «احمدكهگیلویه و بویر

تسهیالت و امكانات، مالكیت، تأسیسات، رفاه و استحكام 
سازه نقشی مهم و اساسی در توسعۀ مسكن روستایی دارند 

ریزی برای رسیدن به  و توجه به این عوامل در برنامه
 رسد. وضعیت بهینۀ مسكن ضروری به نظر می

 عنوان باخود (، در پژوهش 1913) عادلی گیالنی
به این  «الگوی پایدار مسكن روستایی در جلگه گیالن»

الگوی پایدار مسكن روستایی در گیالن نتیجه رسید كه 
باید با توجه به عوامل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و 

 تطابق با بستر طبیعی طراحی شود.
 با، در پژوهش خود (1930) طاهری و همكاران پور
تغییرات فرهنگی بر الگوی مسكن ارزیابی » عنوان

 «روستایی در روستاهای بخش مركزی شهرستان قزوین
بین تغییرات فرهنگی و تغییر در الگوی مسكن روستایی 

 داری وجود دارد. رابطه خطی معنی
تحلیلی بر »مقالۀ ، در (1931همكاران ) و بسحاق

پایداری اجتماعی مسكن در مناطق روستایی مطالعه 
به این نتیجه رسیدند  «ی شهرستان ازناروستاهاموردی، 

ی مسكونی روستایی واحدهایر تأثی میزان ها شاخصكه 
ی مسكونی واحدهایر تأثیزان زائد و مدر تولید مواد 

تر از  یینپاروستایی در تخریب منابع طبیعی در شرایط 
طور كلی پایداری اجتماعی ه ب و استحد متوسط پایدار 

 پایینی قرار دارد.سطح در  مساكن روستایی منطقه
تحقیقی با عنوان ، در (1932وند و همكاران )ساالر

و عوامل پایدار مسكن  ها شاخصتحلیل و ارزیابی »
روستایی مطالعه موردی، مناطق روستایی بخش مركزی 

عامل اقتصادی،  5كه آورده است  «شهرستان روانسر
زیست و  یطمحرفاهی، استحكام بنا، همسازی با 

از واریانس  درصد 11ی قادر هستند كه بیش از ور بهره
ها  ی تحقیق را تبیین كنند. همچنین یافتهها شاخص

بیانگر این هستند كه مساكن روستایی بخش مركزی 
و ی اقتصادی، رفاهی ها عاملشهرستان روانسر در 

ی ها در عاملتا حدی پایدار و  سطحدر  استحكام
یداری ناپا، در شرایط یور و بهرهزیست  یطمحهمسازی با 

 قرار دارند.
بررسی و »مقالۀ ، در (1939همكاران ) وبسحاق 

ارزیابی پایداری مسكن روستایی مطالعه موردی، دهستان 
حدود به این نتیجه رسیدند كه  «مالوی شهرستان پلدختر

ی( و كالبدی اجتماع های )اقتصادی،درصد از شاخص 11
. همچنین به اند قرارگرفتهپایدار و تا حدی پایدار نا سطحدر 

ها گویای آن است كه بین این نتیجه رسیدند كه یافته
پایداری مسكن  و ابعادها های روستایی در شاخصتیپ

 .تفاوت وجود دارد

 

 ها و روش کارداده
 -توصیفی صورت به تحقیق در این پژوهش روش

هدف  ازنظرباشد. پژوهش حاضر تحلیلی و پیمایشی می
بردی است كه با رویكرد تركیبی یك تحقیق كار

 روش دو از هاداده یگردآور برای است. گرفته انجام

 و میدانی روش از همچنین و اسنادی و یا كتابخانه

است. ابزار اصلی پژوهش  شده  استفاده مستقیم مشاهده
آن با  1ی است كه روایی محتواییا پرسشنامهحاضر، 

كارشناسان  كسب نظرات تنی چند از اساتید دانشگاهی و
 بنیاد مسكن در منطقه مورد تأیید نهایی رسیده است.

سرپرستان خانوارهای واحدهای مسكونی مناطق 
 1191) دهستان پشته زیالیی شهرستان چرامروستایی 

 از ،دهند ینفر( جامعه آماری تحقیق حاضر را تشكیل م
برای دستیابی به حجم منطقی از جامعه نمونه از  ،رو ینا

ان برای مجموع جمعیت كل روستاها و با فرمول كوكر

                                                                      
1. Content Validity  
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با در نظر گرفتن  ،همچنین ،درصد و 35ضریب اطمینان 
برآورد  110برابر ( =5/0p=qفرضیۀ حداكثر ناهمگنی )

   در دو مرحله صورت پذیرفت، ابتدا به یریگ نمونه .شد
منظور توزیع متناسب نمونه در سطح جامعۀ موردمطالعه، 

های كلی جامعه و  ویژگیمشخص كردن اختصاصات و 
گیری  های كلی جامعه، از روش نمونه تأثیر دادن ویژگی

بدین . شده است  بندی احتمالی )علمی( استفاده طبقه
 نمونهروستاهای ترتیب به نسبت سهم جمعیتی هریك از 

، درصدی از پرسشنامه را به دهستان پشته زیالیی
با موردنظر اختصاص داده شد. در مرحلۀ بعد  روستای

توجه به پیچیدگی جامعۀ آماری جهت مراجعه به 
 یریگ از روش نمونه اشخاص هدف در نواحی روستایی

3 1911شده است )مولر و دیگران،   تصادفی استفاده
  های مورد منظور تحلیل روابط از شاخص به سپس .(101

های اطالعات  ی انتخاب ویژگی یا تحلیلها فنمطالعه از 
. آنتروپی اطالعات یكی از مفاهیم متقابل بهره گرفته شد

های  باشد. برخالف روشاساسی در تئوری اطالعات می
دیگر این روش تنها به همبستگی خطی بین متغیرها 

روابط غیرخطی بین متغیرها هم  بهلكه بكند  توجه نمی
 .(Babich et al 1996: 567-570) كندتوجه می

صورت تابع باید توجه شود كه آنتروپی اطالعات آنها به
(X)H شود.نشان داده می 

 

 ( )

  ∑ ( )     ( )

   

 

1 

 
خواهد بود،  Xحداقل توزیع احتمال  P(X)كه در آن 

 H(X)این مقدار هیچ ارزشی نداشته و آنتروپی اطالعات 

هیچ وابستگی نداشته است و تنها به  Xبه مقادیر واقعی 
یك  Xبنابراین اگر  ها وابسته است؛ های احتمال آنتوزیع

به شكل  H(X)متغیر پیوسته تصادفی باشد آنتروپی آن 
 انتگرال زیر است3

 
 ( )

  ∫  ( )     ( )  
 

 

 

 
2 

 Xمتعلق به  H(X|Y)با این تفاسیر آنتروپی شرطی 
را  Xهای ناخواسته  تنها عدم قطعیت Yبا در نظر گرفتن 

صورت زیر بیان  از بین خواهد برد و به Yصورت وجود  در
 خواهد شد3

 
 ( | )

  ∑∑ (   )     ( | )

      

 

 
3 

 

بوده است كه  Xاحتمال شرطی  ( | ) كه در آن 
توان شود. به توجه به این فرمول میداده می Yبه مقادیر 

و  Xدر صورت وابستگی كامل  ( | ) متوجه شد كه 
Y .برابر صفر خواهد شد 

 

 (   )

 ∑∑ (   )    

      

 (   )

 ( ) ( )
 

 
4 

 
توان نوشت3  می 9و  2اساس توابع بر ،بنابراین

I(X;Y)=H(X)-H(X|Y). روشی مشابه انتگرال  در
اطالعات شرطی برای بیان میزان معمول اطالعات بین دو 

استفاده قرار  متغیر در صورت دانستن متغیرهای دیگر مورد
 (.Kwank et al 2002:1667-1671) گیردمی
 

 های مبتنی بر انتخاب ویژگی روش

انتخاب ویژگی، یكی از مسائلی است كه در  مسئله
آماری الگو  شناسایی مبحث یادگیری ماشین و همچنین

در بسیاری از كاربردها )مانند  مسئلهمطرح است. این 
دارد، زیرا در این كاربردها  سزایی( اهمیت به بندی طبقه

یا  آنهاتعداد زیادی ویژگی وجود دارد كه بسیاری از 
بالاستفاده هستند و یا اینكه بار اطالعاتی چندانی ندارند. 

اطالعاتی  لحاظ ازها مشكلی حذف نكردن این ویژگی
 موردنظركند ولی بار محاسباتی را برای كاربرد ایجاد نمی

شود كه اطالعات این باعث می عالوه بر و ؛بردباال می
 كنیمهای مفید ذخیره زیادی را به همراه داده غیرمفید

(Almuallim, Dietterich, 1991: 547.)  برای
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های مختلف درستی از روش بندی تقسیماینكه بتوانیم 
-انتخاب ویژگی داشته باشیم، به این صورت عمل می

ا را به هدر تمامی روش كنیم كه فرآیند انتخاب ویژگی
 كنیم3می ها تقسیماین بخش

 

 
  

 (Dash, Liu,133:1997) یژگیانتخاب و یندفرآ .1شکل 

 های تحقيقشاخص
های دارای مفهوم ضمنی،  عنوان واژه ها به شاخص
های آینده را فراهم  ای هستند كه ارزیابی پیشرفت وسیله

 كنند ز مقصد و هدف را بیان مینیآورند و  می
(Patrick, 2002: 5.)  ،مسائل پیچیده توسعه پایدار

پیوسته از  هم هایی یكپارچه و به نیازمند مجموعه
راه  هاست. در قالب شاخصگرها( در  نما) ها معرف

 ها به هایی یكپارچه از معرف سازی باید مجموعهشاخص
گیری  ها نمودهایی از اندازه وجود آیند. درواقع معرف

هستند. آنها اطالعاتی هستند كه خصوصیات نظام را 
دهد  خالصه كرده یا آنچه را كه در یك نظام روی می

یری از ما را در ساخت تصو و سازند شفاف و آشكار می
كنند تا بر مبنای آن قادر  وضعیت محیط كمك می

ای ـه مـرفت تصمیـایت و پیشـرای حمـم بـباشی
البته  (Bossel, 1999: 9)  ای بگیریم هوشمندانه

های شاخص و معرف بسیار شبیه به هم هستند و  واژه
كار روند. وقتی ه جای هم به حتی ممكن است ب

تركیب ها ازنظر ریاضی باهم  ای از معرف مجموعه
آید. از یك شاخص  دست می شوند یك شاخص به می
صورت یك معرف استفاده كرد،  تنهایی به توان به می

طور وسیعی اطالعات پیچیده موجود در  معرفی كه به
 آقا)كند.  دهنده شاخص را ساده می های تشكیل بخش
 ای گونه بهباید ها  . این شاخص(91 19193ر،یه یاری

انتخاب گردند كه برای ساكنان محلی آشنا بوده و 
 ,Corbiere-Nicollier) كنندرا درک  آنهابتوانند 

et. al, 2003: 23).  مناسب های شاخصاستفاده از، 
طریق  سازی بهتر و اقدامات مؤثرتر از به تصمیم منجر
اطالعات به  و تبدیل انبوهی از سازی شفاف سازی، ساده

 گردد می گیرندگان تصمیمبرای  هاستفاد قابلاطالعات 
(United Nations, 2007: 3).  در این پژوهش

ابعاد  ها وشاخص مسكن در یداریسنجش پا یبرا
با توجه به  استفاده ی موردهاشاخص ،مختلف
تجارب  ،یدر تجارب جهان شده  استفاده های شاخص

 سازی بومی) منطقهوضعیت و متناسب با  یداخل
در ابعاد  ها این شاخص .اند شده طراحیها( شاخص

 محیطی و معماری زیست كالبدی، ،اجتماعی، اقتصادی
 اند كه مورد ارزیابی قرارگرفتهدر قالب طیف لیكرت 

، زیاد و حدی تاموارد این طیف شامل )خیلی كم، كم 
. برای موارد از خیلی كم تا خیلی زیاد به خیلی زیاد( بود
 گرفته شد. در نظر 5تا  1ترتیب نمرات 
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 محیطی و معماری مسكن روستایی یستز ی،كالبد ی،اقتصاد ابعاد عملیاتی پایداری اجتماعی، .1جدول 

 ها معرف زیر شاخص شاخص

 اجتماعی

 خود مسكن حمام رضایت از ،خود مسكن آشپزخانه ازرضایت  یواحد مسكون امكانات

 دسترسی به امكانات
دسترسی مسكن خود به مراكز خرید روستا، دسترسی مسكن خود به حمل 

 نقل عمومی، روستا میزان دسترسی مسكن خود

 اقتصادی

 انداز در روستا رضایت خود از پس رضایت از درآمد خود در روستا، خانوار یاستطاعت مال

 در روستارضایت از خرید مسكن در روستا، رضایت از هزینه ساخت مسكن  ثابت مسكن های هزینه

 تلفن ،برق های پرداختی آب، ینههزرضایت از  جاری مسكن های هزینه

 یمال های كمكاستفاده از 
 ساخت جهت بالعوض یها از كمك استفاده میزان استفاده از وام مسكن،

 تعمیرات اساسی یا

میزان تأثیر اشتغال در 

 رونق بازار زمین مسكن

ی ساخت ( برابنا محلی معمار استفاده از نیروی كار ماهر بومی )كارگر،

 مسكن و...

میزان عرضه مسكن 

 مناسب

گذشته،، فروش زمین برای  ساله پنجساخت ساز مسكن در روستا در 

 گذشته ساله پنجمسكن در  وساز ساخت

 یشتیمع یفضا
های معیشتی، رضایت از مساحت  فعالیتاستفاده از مسكن خود برای 

 های معیشتی اختصاص داده به فعالیت

 كالبدی

دوام مصالح بكار رفته در 

 مسكن

مصالح بكار رفته  كاررفته در پی واحدهای مسكونی، میزان مصالح به میزان

 در دیوار

دوام سازه واحدهای 

 یمسكون

میزان دوام  خرپا(، بلوک، تیرچه طاق، میزان دوام سازه سقف )تیر چوبی،

 مسكن

ی در انرژ جویی صرفه

 مساكن

 های مساكن. استاندارد بودن درب و پنجره صرف جوی انرژی،

 یواحدهای مسكون یرتأث محیطی زیست

 منابع یبدر تخر ییروستا

 طبیعی

بین رفتن  مسكن، گسترش مساكن و از مناسب بودن سیستم فاضالب

 مراتع و... زمین كشاورزی، باغات،

 معماری

 مسكن یاز معمار یترضا
بلوک  سنگ، سیمان، كاررفته در ساختمان )آجر، رضایت از مصالح به

 و...( سیمانی و...

 یواحد مسكون برخورداری

 از فضا

 ها رضایت از مساحت و زیربنای مسكن، رضایت از تعداد اتاق

 
 .(1932 وهمكارن، ساالروند ؛1931 جمینی و همكاران، ؛1931 خذ3 بسحاق و همكاران،أم) 
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 محدوده پژوهش
 3′طول شرقی  51° 3′تا  50° 11′شهرستان چرام بین 

متری از  150ارتفاع  با عرض شمالی، 90° 11′تا  °90
 1930تقسیمات كشوری سال  و طبق سطح دریا قرار دارد

شامل دو بخش، سه است نفر جمعیت  92153ی دارا

یلومترمربع ك 1900از  شیب و باشد یمروستا  10دهستان و 
پشته زیالیی در شمال غربی  دهستان ،وسعت دارد

نفر  1215شهرستان چرام قرار دارد این دهستان دارای 
سالنامه آماری باشد ) می خانوار 1191جمعیت و مشتمل بر 

 (.1930،كهگیلویه و بویراحمد استان
 

  
 و كشور استان ،شهرستان بخش، در سطحموقعیت روستاهای دهستان پشته زیالیی،  .9شکل 

 شرح و تفسير نتایج

اصلی این تحقیق عبارت است از  سؤالبا توجه به اینكه 
های اجتماعی،  اساس شاخصبر مساكن روستاییاینكه 

محیطی و معماری در چه سطح  زیست اقتصادی، كالبدی،
ابتدا برای  سؤالبرای بررسی این  «پایداری قرار دارند؟

ی ا نمونهتك  Tدرک بهتر موضوع پایداری، از آزمون 
ی ریرپذیتأثی و رگذاریتأثاست و در ادامه  شده  استفاده
ر پژوهش را با توجه د شده استفادهی ها شاخصاز  هركدام

به تكنیك اطالعات متقابل )روش انتخاب ویژگی( در 
سنجیده شده است، به این صورت كه  Matlab افزار نرم

بدون توجه شده  استفاده یهاشاخص ۀدر این تكنیك كلی
 .باشند یم رگذاریتأثو  ریرپذیتأثدیگر یك یروبه ابعاد 

 9به این صورت كه عدد  ی،ا نمونهتك  T آزمون
است و  شده  گرفتهحد متوسط پایداری در نظر  عنوان به

-ها با این عدد سنجیده شدهدر هر یك از شاخص ها داده

حاكی از  H0 ای فرضتك نمونه T اند. در آزمون
 باشد یمبرابری پایداری با عدد سه )حد متوسط پایداری( 

برابری با حد متوسط پایداری ناحاكی از  H1و فرض 
است. در این صورت باید از مقادیر حد باال و حد پایین 

 استفاده كرد كه3
هرگاه حد باال و پایین مثبت باشد، میانگین از مقدار . 1

 است. تر بزرگ شده مشاهده

هرگاه حد باال و پایین منفی باشد، میانگین از مقدار . 2
 است. تر كوچك شده مشاهده

ها در سه  بنابراین با استفاده از این آزمون كلیه شاخص
گردند  یم یبند میپایدار و پایدار تقس یسطح ناپایدار تا حد

(Bosshaq et al, 2012: 552). 
 موردمختلف  برای سنجش پایداری مسكن در ابعاد

 بعد 5ی قرار گرفت كه نتایج پایداری آن در بررس
 ی و معماریطیمح ستیز اجتماعی، اقتصادی، كالبدی،

شاخص تركیبی در  ،مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین ترتیب
 2هر بعد محاسبه گردید و با توجه به نتایج جدول شماره 

مشخص گردید كه بین ابعاد بعد اجتماعی، اقتصادی، 
ی و معماری تفاوت وجود دارد. طیمح ستیز كالبدی،

بعد در  همطالع موردی كه مساكن روستایی منطقه ا گونه به
لحاظ ابعاد كالبدی و  اجتماعی دارای پایداری، از

اقتصادی در شرایط تا حدودی پایدار و ابعاد زیست 
 . استمحیطی و معماری دارای ناپایدار 
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 موردمطالعهابعاد مختلف در محدوده  لحاظ ازپایداری مسكن روستای  .9جدول 

ابعاد پایداری 

 مسکن

Test Value = 3 
 

 tمقدار  ابعادارزیابی 
-سطح معنی

 (sig)داری 

اختالف 

 ميانگين

 29/0فاصله اطمينان 

 حد باال حد پایين

 پایدار 13/0 01/0 19/0 000/0 11/1 اجتماعی

 حدی پایدار تا 90/0 -01/0 111/0 019/0 31/1 اقتصادی

 حدی پایدار تا 15/0 -92/0 055/0 152/0 95/0 كالبدی

 ناپایدار -21/0 -51/0 -19/0 000/0 -53/1 محیطی زیست

 ناپایدار -10/0 -19/0 -11/0 000/0 -19/5 معماری

 

 تحليل اطالعات متقابل بعد اقتصادی
نظر پایداری اقتصادی، مسكن پایدار مسكنی است كه  از

 وضعاگرچه  باشد. متناسب با شرایط اقتصادی ساكنانش
یان ضرورت ناتوانی مالی روستای نامطلوب اقتصادی و

های روستایی ایجاب  استفاده از اعتبارات را در محیط
با توجه به ماهیت تكنیك  (،319 1930 بخشی،) كند می

كه تأثیرپذیری و ( تحلیل اطالعات متقابل) انتخاب ویژگی
ابعاد  ها را بدون در نظر گرفتن تأثیرگذاری همه شاخص

نتایج حاصل از روش اطالعات  دهد، بررسی قرار می مورد
های  دهد كه در بین شاخص( نشان می9متقابل در جدول )

(، 251/0) های مالی با وزن های كمك شده شاخص ارزیابی
 (،111/0) مسكن با وزن تأثیر اشتغال در رونق زمین و

 د ـای بعـه صـ( از شاخ031/0) ا وزنـب) های جاری هزینه

 
اقتصادی دارای باالترین وزن در پایداری اقتصادی مسكن 

های ذكرشده  باشند و همچنین عالوه بر شاخص می
(، از بعد 213/0شاخص دسترسی به امكانات با وزن )

ی یجوصرفه اجتماعی و شاخص تأثیر بافت مسكونی در
( از بعد كالبدی در پایداری بعد 015/0) انرژی با وزن

 5شده  های بررسی در بین شاخص اند و هاقتصادی مؤثر بود
شاخص عرضه مناسب مسكن، رضایت از معماری، دوام 

برخورداری  فضای معیشتی و سازه واحدهای مسكونی،
فضا با كمترین وزن )كمترین تأثیر( را در  واحد مسكونی از

دلیل باشند. دارا می پایداری شاخص اقتصادی مسكن
تكاثر باال،  تأثیرپذیری اقتصاد از مسكن، ضریب

های پایین درآمدی  زایی و درآمدزایی برای دهك اشتغال
 است.

 MI براساس شاخصی پایداری و ناپایداری اقتصادی، مسكن روستایی ها شاخصیرپذیری تأثیرگذاری و تأثمیزان  .9جدول 

ی
اد

ص
اقت

 

 وزن ها ناپایدار شاخص وزن های پایدار شاخص

/251 های مالی استفاده از كمك /001 عرضه مناسب مسكن   

/213 دسترسی به امكانات /021 رضایت از معماری مسكن   

/111 مسكن تأثیر اشتغال در رونق زمین و /091 سازه واحدهای مسكونیدوام    

/031 های جاری هزینه /095 فضای معیشتی   

/015 ی یجوصرفه تأثیر بافت مسكونی در /093 برخورداری واحد مسكونی از فضا   

/999  مجموع   192/  
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 تحلیل اطالعات متقابل بعد اقتصادی( 9شكل )
های پایدار  شاخص شكلدر این  .دهد مسكن را نشان می

ناپایدار بعد اقتصادی مسكن روستایی منطقه مورد  و
 دهد. مطالعه را نشان می

 

 
 MIبر اساس شاخص  یشاخص اقتصاد یاطالعات متقابل برا یوزن یلتحل .9شکل 

 یاطالعات متقابل بعد اجتماع يلتحل
ی احتماالتی تحلیل اطالعات ها روش بر اساسدر این بعد 

عملیاتی پایداری و  های ( شاخص1متقابل جدول )
دهد. با  اجتماعی مسكن روستایی را نشان می ناپایداری

شود كه در بعد اجتماعی  جدول مشاهده میمراجعه به 
 دسترسی به امكانات، امكانات، برخورداری از های شاخص

بعد  رفته در مسكن، كار  دوام مصالح به بعد كالبدی،

در پایداری دارا  ها را محیطی به ترتیب باالترین وزن زیست
باشند. شاخص میزان برخورداری از امكانات با وزن  می

ین شاخص در پایداری بعد اجتماعی / تأثیرگذارتر503
های تأثیر بافت مسكونی در  باشد و همچنین شاخص می

جویی انرژی عرضه مناسب مسكن، تأثیر اشتغال در  صرفه
استطاعت مالی كمترین  مسكن، معماری و رونق زمین و

اند. وزن را در  پایداری بعد اجتماعی به خود گرفته

 
 MIبراساس شاخص ی پایداری و ناپایداری اجتماعی مسكن روستایی ها شاخصیرپذیری تأثیرگذاری و تأثمیزان  .9جدول 

ی
اع

تم
اج

 

 وزن ها ناپایدار شاخص وزن های پایدار شاخص

 /011 جویی انرژی صرفه تأثیر بافت مسكونی در /503 امكانات برخورداری از

 /090 عرضه مناسب مسكن /931 دسترسی به امكانات

 /015 رونق زمین و مسكن تأثیر اشتغال در /112 كالبدی

 /011 معماری /121 كاررفته در مسكن دوام مصالح به

 /053 استطاعت مالی /111 محیطی زیست

 /131  929/1  مجموع
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تحلیل اطالعات متقابل بعد اجتماعی ( 1شكل )
های پایدار  شاخص شكلدهد در این  مسكن را نشان می

ه ـایی منطقـكن روستـماعی مسـد اجتـدار بعـاپایـن و
 دهد. نشان می موردمطالعه را

 

  
 MIبر اساس شاخص  اجتماعیشاخص  یاطالعات متقابل برا یوزن یلتحل .9شکل 

 تحليل اطالعات متقابل بعد کالبدی
طریق  های فیزیكی آن را از این وجه از مسكن ویژگی

سقف،  میزان دوام پی، های استحكام شامل نوع پی و نمایه
و نمایه  مانند آنكه پایداری بنا متكی به آن است دیوار و

ها، طبقات و  میزان برخورداری از فضای مسكن نظیر اتاق
طبق ( 33 1911 پور،سرتیپی) ندك بررسی میرا زیربنا 

بررسی و تحلیل اطالعات متقابل بعد  (5های جدول ) یافته
های تأثیر بافت  كالبدی بیانگر این است كه شاخص

 ه ـرفت كار دوام مصالح به جویی از انرژی، صرفه مسكونی در

برخورداری از امكانات از وزن  بعد اجتماعی و در مسكن،
باالی برخوردار بودند در بعد كالبدی شاخص تأثیر بافت 

/ بیشترین تأثیر 251جویی انرژی با وزن  مسكونی در صرفه
های پایدار در بعد  از دیگر شاخص .را در پایداری دارد

ا با ی رمسكون واحدهایدوام سازه  یزانمتوان  كالبدی می
ی مثل عرضه مناسب یها شاخص .دانست /213وزن 

هزینه  استطاعت مالی خانوار، مسكن، فضای معیشتی،
كمترین  جاری و برخورداری واحدهای مسكونی از فضا 

 .باشند دارا می بعد كالبدی  مسكن پایداری وزن را در

 MI اساس شاخصبرمسكن روستایی كالبدی ی پایداری و ناپایداری ها شاخصیرپذیری تأثیرگذاری و تأثمیزان  .9جدول 

ی
بد

کال
 

 وزن ها ناپایدار شاخص وزن های پایدار شاخص
/251 جویی از انرژی صرفه تأثیر بافت مسكونی در /001 عرضه مناسب مسكن   

/213 مسكونی واحدهایدوام سازه  معیشتیفضای    021/  

/111 كاررفته در مسكن دوام مصالح به /091 استطاعت مالی خانوار   

/031 اجتماعی های جاری هزینه   095/  

/015 برخورداری از امكانات /093 برخورداری واحد مسكونی از فضا   

/111  مجموع   193/  



 1931، بهار 5جدید(، پیاپی )سری  1ریزی توسعه كالبدی، سال دوم، شماره پژوهشی برنامه –نشریه علمی            109

                                     

كالبدی تحلیل اطالعات متقابل بعد ( 5شكل )
های  گویای شاخص شكلاین  .دهد مسكن را نشان می

ناپایدار بعد كالبدی مسكن روستایی در منطقه  پایدار و
 .است

 

  
 MIبر اساس شاخص ی پایداری و ناپایداری كالبدی مسكن روستایی ها شاخصیرپذیری تأثیرگذاری و تأثمیزان  .9شکل 

 

 محيطی زیستاطالعات متقابل بعد  يلتحل

های توسعه مشروط به  فعالیت ید اقدامات وأیامروزه ت 
 زیست و  حفظ محیط لحاظ نمودن اهمیت مكان و

تغییر  های محیطی و تخریب و آلودگی پیشگیری از
 محیط های كشاورزی است و زمین كاربری باغات و

ترین معیارهای تعیین میزان  عنوان یكی از مهم بهزیست  
شود. با توجه به اثراتی  یافتگی جوامع محسوب می توسعه

  محیط عمرانی بر طبیعت و های ساختمانی و كه فعالیت
این وجه ضروری  بررسی مسكن از زیست روستایی دارد
محیطی  (. وجه زیست1931911 پور،بوده است )سرتیپی

مایه میزان تأثیر واحدهای مسكونی مسكن از طریق دو ن
هماهنگی مسكن  میزان انطباق و بوم و در تخریب زیست

 بررسی و سنجش قرار زیست مورد  محیط با طبیعت و
گرفته است. نمایه میزان تأثیر واحدهای مسكونی 

مواد  بوم از طریق تولید زباله و روستایی در تخریب زیست
عی و نمایه میزان تخریب منابع طبی آلودگی هوا و زائد،

های طبیعت نیز توسط شاخص زیست و انطباق با محیط
جویی انرژی، ر معماری واحدهای مسكونی در صرفهثیأت

میزان كاربرد مصالح  جویی انرژی و صرفه تأثیر بافت در

 یاحتماالت یها راساس روشتعیین گردیده است. ببومی 
 های پایدار و در این بعد شاخص اطالعات متقابل یلتحل

بافت  باشند، تأثیر مشاهده می  ( قابل1)جدول  ناپایدار در
 از رضایت ی،اقتصاد ی،انرژ جویی صرفهدر  یمسكون
در  رفته كار بهدوام مصالح  و یمسكن، كالبد یمعمار

با مراجعه به این  باشند. های پایدار می شاخصمسكن 
تأثیر بافت مسكونی كنید كه شاخص  جدول مشاهده می

 / بیشتر تأثیر را در012با وزن  جویی انرژی در صرفه
توان اظهار كرد  محیطی دارد كه می پایداری بعد زیست

محیطی  كالبدی و زیست این شاخص در ابعاد اقتصادی،
مطالعه مشترک  پایداری مسكن روستایی منطقه مورد در

 نام ولی میزان تأثیرپذیری این شاخص را در ابعاد است
یك از ابعاد  كند كه در كدام برده وزن آنها مشخص می 

بیشترین تأثیر را داشته است. شاخص اقتصادی با وزن 
  های پایدار در بعد زیست شاخص / یكی دیگر از011

عرضه مناسب مسكن،  های و شاخص استمحیطی 
های هزینه امكانات، دسترسی به امكانات، برخورداری از

ها را در بعد ابت كمترین وزنههای ثجاری و هزینه
 اند.محیطی به خود گرفتهزیست
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 MIبر اساس شاخص ی پایداری و ناپایداری محیطی مسكن روستایی ها شاخصیرپذیری تأثیرگذاری و تأثمیزان  .9جدول 

ت
س

زی
 

ی
يط

ح
م

 

 وزن ها ناپایدار شاخص وزن های پایدار شاخص

/012 جویی انرژی بافت مسكونی در صرفهتأثیر   /011 عرضه مناسب مسكن 

/011 اقتصادی  /023 برخورداری از امكانات 

/011 رضایت از معماری مسكن  /099 دسترسی به امكانات 

/011 كالبدی  /099 هزینه جاری 

/051 كاررفته در مسكن دوام مصالح به  /091 هزینه ثابت 

/992  مجموع   199/ 

 

 
MIبر اساس شاخص  محیطی یستشاخص ز یاطالعات متقابل برا یوزن یلتحل .9شکل 

محیطی  تحلیل اطالعات متقابل بعد زیست( 1شكل )
 های پایدار و شاخص شكلدهد كه در این  را نشان می

ناپایدار این بعد را در پایداری مسكن روستایی منطقه نشان 
 دهد. می

بر اساس  ی:اطالعات متقابل بعد معمار يلتحل
معماری  مطالعات صورت گرفته در مورد مسكن و شواهد و
واحدهای مسكونی روستایی ضمن برخورداری از  روستایی،

 سادگی و بی پیرایگی؛ های معماری همانند، ارزش
 انطباق با محیط طبیعی؛ زیباشناختی؛ الگوهای بصری و

معیشتی استفاده از مصالح  هماهنگی با عملكرد زیست و
دهد  كه به آن هویت خاصی می دانش بومی و... محلی و

پذیری در برابر سوانح های چون آسیب دارای كاستی

از  های محیطی منتج ای و آلودگی ضعف سازه طبیعی،
تحول  باشند. معیشتی نیز می تداخل فضای زیستی و

طالع از این ا آگاهانه در این معماری مستلزم شناخت و
 براساس(. لذا 311 1911، پورخصوصیات است )سرتیپی

های  شاخص ی احتماالتی تحلیل اطالعات متقابل،ها روش
پایداری مسكن روستایی  ناپایداری این بعد در پایداری و

های رضایت از  آن است كه شاخص ( حاكی از1)جدول  در
 ن، برخورداری واحدهای مسكونی از فضا،معماری مسك

بعد اقتصادی به  بعد كالبدی، های مالی، استفاده از كمك
بیشترین وزن در پایداری بعد معماری مسكن  ترتیب از

باشند. در این بعد رضایت از معماری مسكن  برخوردار می
/ بیشترین تأثیر 211با وزن 
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بودن پایداری این بعد داشته است، برخوردار  را در
/ یكی دیگر از 103واحدهای مسكونی از فضا با وزن 

كه رضایت از  های پایدار بعد معماری است؛ شاخص
افراد ساكن در این مساكن  ها زیربنا، تعداد اتاق مساحت و

 های اند. شاخص پایدار بودن این شاخص را باعث شده

فضای معیشتی، تأثیر اشتغال در  عرضه مناسب مسكن،
 وار،ـانـی خـطاعت مالـاست كن،ـمس ن وـق زمیـرون

محیطی كمترین تأثیر را در پایداری بعد معماری  زیست
 مسكن دارند.

 MIبر اساس شاخص ی پایداری و ناپایداری معماری مسكن روستایی ها شاخصیرپذیری تأثیرگذاری و تأثمیزان  .9جدول 

ی
ار

عم
م

 

 وزن ها ناپایدار شاخص وزن های پایدار شاخص

/211 رضایت از معماری مسكن  /005 عرضه مناسب مسكن 

/103 برخورداری واحدهای مسكونی از فضا  /020 فضای معیشتی 

/011 های مالی استفاده از كمك  
 تأثیر اشتغال در رونق زمین و

 مسكن
021/ 

/0111 اقتصادی  /021 خانواراستطاعت مالی  

/0111 كالبدی  /021 محیطی زیست 

/511  مجموع   031/ 

تحلیل اطالعات متقابل بعد معماری را نشان ( 1شكل )
معماری  ناپایدار بعد عوامل پایدار و شكلدهد در این  می

روستایی منطقه موردمطالعه را نشان را در پایداری مسكن 
 دهد. می

 

 
MI بر اساس شاخص معماریشاخص  یاطالعات متقابل برا یوزن یلتحل .9شکل 

ها مشترک در ابعاد مختلف  ( شاخص1در جدول )
این جدول دهد در  پایداری مسكن روستای را نشان می

گویای   های مشترک بودند ولی وزن آنها اگرچه شاخص
مثال شاخص  عنوان باشد به تأثیرگذاری بیشتر در ابعاد می

 دسترسی به امكانات گرچه در هر دو بعد اقتصادی و
باشد ولی وزن بیشتر این شاخص در  اجتماعی مشترک می

بعد اجتماعی نشانه پایدار بودن این شاخص در بعد 
  است. اجتماعی
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 ی مشترک در ابعاد مختلف پایداری مسكن روستاییها شاخص .9جدول 

های مشترک در ابعاد پایداری  شاخص بعد

 مسکن

 وزن

 اقتصادی
 دسترسی به امكانات

213/  

/931 اجتماعی  

 اقتصادی
 كمك مالی

251/  

/011 معماری  

 اقتصاد

یانرژ جویی صرفهدر  یبافت مسكون تأثیر  

015/  

/251 كالبدی  

محیطی زیست  012/  

 اجتماعی
 برخورداری امكانات

503/  

/015 كالبدی  

 اجتماعی

 كالبدی

112/  

محیطی زیست  011/  

/011 معماری  

 اجتماعی

مسكن كاررفته در دوام مصالح به  

121/  

محیطی زیست  051/  

/111 كالبدی  

محیطی زیست  
 اقتصاد

011/  

/011 معماری  

محیطی زیست  
 رضایت از معماری مسكن

011/  

/211 معماری  

 

 گيری يجهنتبحث و 
 ییروستا یداربه توسعه پا یدنبرای رس یدبدون ترد

و مسائل  ضرورت داردای  منطقهو  یكالن مل ریزی برنامه
 های دانشگوناگون و  های حوزه یدگاهاز د یدروستا با
و  ییروستا یدارتوسعه پا ین. بگیرد قرار بررسی موردمرتبط 

 كه ای جامعهوجود دارد و  یكینزد یوندمسكن ارتباط و پ
 ای توسعهبه  تواند نمیمسكن مناسب داشته باشد  نتواند

از  یاریبس گویای تواند میمسكن  ،یبرسد. به عبارت یدارپا
در  .و كالبدی جامعه باشد یاقتصادی، اجتماع های ویژگی

 مسكن در ابعاد مختلف،  یداریپا سنجش برای یقتحق ینا

 
 

 تجارب در شده استفاده های شاخصبا توجه به  ها شاخص
منطقه  وضعیتو متناسب با  یتجارب داخل ی،جهان

 منظور به . پساند شده  طراحی( ها شاخص سازی بومی)
ی در یتحلیل و بررسی اثرات مؤثر بر پایداری مسكن روستا

و برای میزان تأثیرپذیری و تأثیرگذاری  Spssافزار  نرم
های تحلیل اطالعات  از روشهم   روی ها بر شاخص

امكانات با استفاده از های انتخاب ویژگی(  متقابل )روش
 بهره گرفته MATLAB افزار نویسی در محیط نرم برنامه

شده است. تحلیل و ارزیابی وضعیت پایداری مسكن  
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نماگر در ابعاد اجتماعی،  11 شاخص و 5روستایی از 
استفاده  محیطی و معماری زیست كالبدی، اقتصادی،

 ای تك نمونه Tآزمون  گردیده است. نتایج  حاصل از
 موردمطالعهروستایی منطقه  ی است كه مساكنا گونه به

بعد اجتماعی دارای پایداری،  بعد كالبدی و اقتصادی در 
محیطی و  در ابعاد زیست در شرایط تا حدودی پایدار و

تكنیك تحلیل  ،همچنین و استمعماری ناپایدار 
 ( نشانی انتخاب ویژگیها متقابل )روشاطالعات 

باالترین تأثیر را  929/1بعد اجتماعی با وزن  كه دهد یم
مطالعه داشته  در پایداری مسكن روستایی منطقه مورد

،  111/0كالبدی با وزن  همچنین ابعاد اقتصادی و .است
ها را در پایداری  بیشترین وزن ،از بعد اجتماعی پس

توان  اند كه می اختصاص دادهمسكن روستایی به خود 
اگرچه هر دو  .ودی پایدار قرار دارندتا حد وضعیتگفت در 

گرهای  وزن هستند ولی نما كالبدی هم بعد اقتصادی و
اند، نماگر تأثیر بافت  وزن گرفته در هردو بعد متفاوت بوده

بعد كالبدی و  صرفه جوی انرژی در هر دو مسكونی در
وزن این نماگر در شاخص  است و اقتصادی  مشترک 

برآورد شده / 251بدی در شاخص كال / و015اقتصادی 
كه در پایداری شاخص كالبدی مؤثرتر بوده است. بعد 

محیطی با وزن  و بعد زیست 511/0معماری با وزن 
توان اند كه می ها را به خود گرفته كمترین وزن 993/0

توان  همچنین می و ناپایداری قرار دارند سطحگفت در 
د ها در بین ابعا تأثیرپذیری بعضی از شاخصكه گفت 

پایداری مشترک بودند ولی تأثیرپذیری آنها در ابعاد 
  بنابراین به های متفاوتی بودند؛ دارای وزن متفاوت و

 یها پیشنهاد مختلف ابعاد در مسكن پایداری ارتقاء منظور
 :گردد ارائه می زیر

 تسهیل با مسكن اقتصادی بعد به بیشتر توجه -

 همه برایآن  اقساط مبلغ كاهش مسكن، وام اخذ شرایط

 روستاییان به بالعوض های كمك دادن و یانیروستا

 .فقیر

 روستایی معیشتی های فعالیت ترویج و آموزش -
 برای . ...و لبنیات تولید بافی، گلیم بافی، قالی مثل

 معیشت در مسكن نقش بردن باال و درآمد افزایش
 .روستاییان

 استاندارد حد در و مناسب بومی مصالح از استفاده -

 .روستا در مسكن ساخت های هزینه كاهش برای

 وسازهای ساخت تا روستاها برای هادی طرح تهیه– 
 منابع باعث تخریب و شود انجام طرح این قالب در جدید

 .نگردد( ... و جنگل مراتع،) طبیعی

 مصالح همچنین و زلزله ضد امكانات از استفاده -
 برای كاهش مساكن ساخت در مناسب و مستحكم

 .زلزله از ناشی خطرات

 در مناسب های محل در زباله های سطل تعبیه -
 شاخص ناپایدار بودن به توجه با موردمطالعه روستاهای

 و زائد مواد تولید عدم در مسكونی واحد تأثیر میزان
 .روستاها از زباله آوری جمع های ماشین كارگیری به

 
 منابع

توسعه  یداریپا بندی سطح .(1919) محسن ر،یه آقایاری
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 كنندگان از استفاده بررسی مشكالت» (،1930) زهرا بخشی،
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 .بافت( گاهی روستایی )مسكن و المللی سكونت كنفرانس بین

 تهران. .بنیاد مسكن انقالب اسالمی
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مسكن پایدار، مطالعه ریزی توسعه  بررسی و تحلیل برنامه»
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؛ صیدائی، اسماعیل؛ ساالروند، محمدرضابسحاق، 
تحلیل و ارزیابی » (.1932پاییز و زمستان اسكندر )سید

وردی3 و عوامل پایدار مسكن روستایی، مطالعه م ها شاخص
مجله  «.مناطق روستایی بخش مركزی شهرستان روانسر

 .25-11ص ص چهارم. شماره .یزی روستاییر برنامهپژوهش و 

جالل ؛ تبریزی، یلاسماع ؛ ساالروند،محمدرضا بسحاق،
ی پایداری مسكن در ها شاخصیلی بر تحل» (.1931تابستان )

-سیالخور شرقی دهستان مناطق روستایی )مطالعه موردی3
 .25سال  .یزی محیطیر برنامهیا و جغراف«. شهرستان ازنا(

 .131-201صص  .2شماره  .51 یاپیپ

پاییز آقا )یعل، ؛ امراییاحمد ا؛ تقدیسی،محمدرضبسحاق، 
ی و ارزیابی پایداری مسكن روستایی )مطالعه بررس» (.1939
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 فصلنامه«. مالوی شهرستان پلدختر( دهستان موردی3
 .111 یاپیپشماره  سوم. شماره .23سال  .تحقیقات جغرافیایی

 .123-111صص 

. (1932ابوالفضل )؛ نوری، علیرضا؛ گروسی، احمد پوراحمد،
ی مسكن شهرستان نظرآباد با رویكرد شهر ها شاخصیابی ارز»

. دوم سال .فضایی -یزی كالبدیر برنامه فصلنامه«. سالم
 . 21-99صص  شماره چهارم.

؛ عبدالرضاالدین افتخاری، ؛ ركنپورطاهری، مهدی
اثرات تغییرات فرهنگی بر الگوی » .(1930) منصورهنیكبخت، 

نمونه موردی3 روستاهای بخش مركزی ) مسكن روستایی
 .95. شماره فصلنامه فضای جغرافیایی «.شهرستان قزوین(

  .115 -191صص 

مسكن ه بر نیاز ب مؤثربررسی عوامل » .(1911) زهرهثواب، 
تغییر شكل خانواده و مراحل دور زندگی در شهر  بر تأكیدبا 
 .11و  11شماره  .جمعیت تدریجی -نشریه علمی «. ریز نی

  .111-113صص 
 (.1930) كهگیلویه و بویراحمد سالنامه آماری استان

گرایی رویكرد محلی» (.1931زمستان ) پور، محسنسرتیپی
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. ییروستای ها پژوهشفصلنامه  «.یراحمدبواستان كهگیلویه و 
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