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 دهیچك

در  یمناسب جهت زندگ یکانم جادیسالم با هدف ا یروستا طرح و اقدام

ی اجرا م نیاعضاء جامعه با مشارکت ساکن یروستا و ارتقاء بهداشت و سالمت

یکی از پروژه های مهم روستای سالم محسوب می شود؛ این  مسکنشود. 

در سطح  یلیتحل -یفیبا روش توص پایدارمسکن شاخص های  پژوهش

درصد سکونتگاه  44نشان می دهد  ها افتهکند. یاستان کردستان ارزیابی می

 73های روستایی استان کردستان دسترسی به نورکافی دسترسی ندارند.

 44درصد فاضالب ها روباز؛ 41درصد روستاها فاقد آب سالم آشامیدنی؛

در ساخت مسکن استفاده شده است.نتایج  درصد از سازه های کم دوام

 4متغیر مورد مطالعه تنها 11تحلیلی براساس آزمون تی بیان می کند از 

مورد باالی میانگین و بقیه زیر میانگین بوده اند. همچنین نتایج براساس 

مطالعات تطبیقی با میانگین کشوری نشان می دهدکه اغلب مسکن های 

گروه ناسالم قرار می گیرند. بدین منظور  روستایی در استان کردستان در

از طریق اعطای وام های کم بهره و  یکی از راهبردهای پایداری مسکن

  ی است.طیمح طیگار با شرازمسکن سا یطراح
 

 

 .استان کردستان ،روستا ،سالم مسکن  ،مسکن :یدیكل یها واژه

 

 

 

 

 

 

Abstract 
The healthy village project aims at creating a suitable 

village for living and promoting the health of 

community members through their participation. 

Housing is considered as one of the important projects 

of the healthy village. The present study aims at 

evaluating sustainable housing indices by descriptive-

analytical method in Kurdistan province. Findings of the 

present study indicated that 48 percent of rural 

settlements in Kurdistan province do not have access to 

enough sun light, 73 percent of the villages lack safe 

drinking water, in 82 percent of villages the sewage 

systems is not covered, and 48 percent of houses are 

considered as low-durable structures. The analytical 

results based on the t-test showed that of 22 studied 

variables, only 4 cases were above the average. Also, the 

results showed that according to comparative studies 

with the average figures of the country, the most rural 

houses of Kurdistan province located in the unhealthy 

category. Therefore, one of the strategies for sustainable 

housing is low interest loans and designing houses in 

accordance to environmental conditions of villages. 
 

Keywords: Housing, Healthy Housing, Village, 

Kurdistan Province. 
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 مقدمه 

جهت  مناسب یمکان جادیسالم با هدف ا یروستا طرح و اقدام
اعضاء جامعه با  یدر روستا و ارتقاء بهداشت و سالمت یزندگ

 (.292311می شود)فوالدیان و همکاران،اجرا  نیمشارکت ساکن
 با نگاه به تعریف سالمت CBIد در روستای سالم با رویکر

حالت رفاه کامل جسمی؛ روانی؛ اجتماعی و نه فقط نداشتن »
های  بر دو اصل مشارکت جامعه و همکاری «یا ناتوانیبیماری 

بین بخشی در تحقق ساختار سالم و انسان سالم که پایه و 
باشد؛  اساس تمامی اهداف خرد و کالن توسعه و پیشرفت می

دولت  (.2314، )وزارت بهداشت و درمان نماید تاکید می
شورای هماهنگی شهرهای » 2371جمهوری اسالمی در سال 

هـ مورخ 24341/ت 731را طی مصوبه شماره « سالم
اصالحیه شورای وزیران در  به تصویب رساند و 14/2/2372

شورای هماهنگی شهرهای »، عنوان این شورا به 2374سال 
 اماتاز اقد یکی. کردتغییر نام پیدا « سالم و روستاهای سالم

و سالم  داریمسکن پا نیتام ؛سالم یروستادر راستای مهم 
ها بوده از دیرباز مهمترین مسئله زندگی انسان مسکن است.

های  هی مطمئن؛ ایمن و راحت؛ از آرزویاست. داشتن سرپنا
دیرینه هر انسانی است که در این راه با توسل به انواع روش ها 

گیری و توسعه ها سعی در بهتر نمودن روند شکل و تکنولوژی
 (.492312، رافراخته و افکا) این آرزو داشته است

مسکن به عنوان یک پدیده انسان ساخت، از مهمترین 
نمودهای تمدن و فرهنگ بشری بوده و کوچکترین شکل 
تجسم کالبدی سکونتگاه ها به شمار می آید و بیانگر رابطه 

باشد. به  متقابل انسان و محیط جغرافیایی پیرامون خود می
های  طوری که، این پدیده درگذر زمان، همگام با دگرگونی

اقتصادی جامعه و همچنین گسترش امکانات و  –اعی اجتم
دانش فنی در نحوه طراحی و شکل بنا و مصالح مورد استفاده 

 (.21192344تحول و تکامل یافته است )سعیدی،
ترین  عنوان یک نیاز زیستی؛ یکی از مهممسکن به   
های توسعه محسوب کرد. این بخش با ابعاد وسیع  بخش

گی و زیست محیطی و کالبدی خود اقتصادی؛ اجتماعی؛ فرهن
ای در ارایه ویژگی ها و سیمای جامعه به مفهوم  اثرات گسترده
نسبی  شیافزا(. در چند دهه اخیر با 2292371،پور عام دارد)دالل

در مسکن جمعیت روستایی نسبت به جمعیت شهری، نیاز به 
روستایی برخالف  مسکن روستاها افزایش پیدا کرده است.

مسکن های شهری نه تنها محل استراحت و سکونت افراد 
خانواده است؛ بلکه به اقتضاء نوع کارکرد اقتصادی خانواده؛ 
همزیستی بین انسان و دام از نظر محلی برای نگهداری و 

های دامی، محل گارگاه  پرورش دام و طیور، تولید فرآوری
ولید و محصوالت است صنایع دستی و نیز نگاهداری وسایل ت

 (. 22192312)ازکیا،
از مسکن  یبرخوردارکند،  ی بیان میقانون اساس 32اصل   

 یاجرا یدر راستا است. یرانیمناسب حق هر فرد و خانواده ا
 تیو با اولو انیمسکن روستائ نیقانون؛ دولت موظف به تام نیا

 در. (4192344پور،  یپیباشد)سرت یبه مناطق محروم م یده
اول به مسکن اختصاص داده شده است.  تیمازلو، اولو هرم

 شیکشورها، ب اغلبدر  یناخالص داخل دیدر تول اهمیت مسکن
را شامل  یثابت ناخالص داخل هیسرما لیاز تشک یمیاز ن

درصد  21تا 11حدود  ییشود که در آن سهم مسکن به تنها یم
 (.2192312،)خاوران است

سالم؛ صرف نظر از بعد مسکن درطرح و اقدام روستای     
امنیتی و زیستی آن؛ بدان جهت است که انسان بیش از نیمی 

گذارد. بنابراین فضای  از روز را در این فضای کالبدی می
ای طراحی شده باشد که نه تنها آسایش و  نهمسکن باید به گو

ها  آرامش انسانها را فراهم سازد بلکه سالمتی و تندرستی انسان
د. وقتی سخن از سالمتی و تندرستی به میان را نیز تضمین کن

های مسکن پایدار  آید توجهات و دیدگاه ها به شاخصمی
های پایدار همان  مقصود از شاخصشود.  معطوف می

 یفیو ک یاست که بتواند جوانب مختلف کم ییارهایمع»
ها نه تنها ابزار  شاخص نی. ا«کند انیمساکن را ب تیوضع

تحقق  زانیموجود مسکن و م تیسنجش وضع یبرا یمناسب
 یساز توسعه است؛ بلکه عامل شفاف یها آنها در طول برنامه

 مرتبط یمجر یها عملکرد سازمان یبرچگونگدر امر نظارت 
 (.21492344،و همکاران ی)لطف خواهد بود

های روستایی با  این پژوهش با هدف ارزیابی سکونتگاه
های پایداری در استان کردستان انجام است.  تاکید بر شاخص
از و کشور است افتهیتوسعه ن یها از استان یکیاستان کردستان 

قرار آخر  رتبه درکشور  یاجتماع -یاقتصاد یها نظر شاخص
 (.1192312، و همکاران نی)پور اصغر سنگاچ دارد

 شیب 2312در سال  رانیمرکز آمار ا یبراساس سرشمار
 کنند یم یاستان کردستان در روستا زندگ تیدرصد جمع1191از

یکی از مشکالت عمده مناطق روستایی (. ،رانی)مرکز آمار ا
های ناشی از مسکن سالم برای  محدودیت ،استان کردستان

های روستایی استان  زیست است. به نظر می رسد سکونتگاه
های مسکن در شرایط نامطلوبی قرار  کردستان از نظر شاخص

 دارند.
از آن است که  یحاک قیتحق اتیبر ادب یمروربا   
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جهت سنجش سطح سالمت  یمتنوع و متعدد یها شاخص
و  نستیو ،نمونه یمطرح شده است. برا ییمساکن روستا

به  یمسکن؛ دسترس یها یگذار استیجوزف نقش س
مسکن؛ مقرارت ساخت؛مصالح  یها رساختین؛زیزم

 هیجرین رمرتبط با مسکن را در کشو عیو صنا یساختمان
نقش بخش  شیکه افزا دندیرس جهینت نیکردند و به ا یبررس

تواند منجر به کاهش مشکالت مسکن  یم یخصوص
در  ریهازرما  (Joseph& Vincent, 2001)شود می

به  یجنوب یقایمسکن در افر یها استیدرباره س یا مطالعه
مسکن توسط دولت؛  یها استیکه س دیرس جهینت نیا
 دیتاک گرفته است. دهیجامعه را ناد شرق نیرتریفق یازهاین

گروه  انیبرشناخت همه جانبه ابعاد مسکن در م یو یاصل
 یها تک گروه ستنینگر یمنف راتیمختلف جامعه و تاث یها

و داشتن  یتک بعد ستنینگر یمنف راتیمختلف جامعه و تاث
 یجنوب یقایخاص در قبال مناطق مختلف در افر استیس کی

 نیمحقق یدر بخش داخل . (Huchzermeyer,2001)است
 ۀتحت عنوان خان ی( در پژوهش2311)ییو بنا یمانند غفار

مفهوم مزبور و  نییجهت تب ینظر یچارچوب ستیسالم چ
و در  اند کردهسازنده آن ارائه  یمؤلفه ها یو معرف یبازشناس

کننده  دیتهد یمسکن سالم و فاکتورها یپارامترها تینها
، به زعم آنان ندقرار داد یو مورد بررس یبند را دسته یسالمت

در خانه شامل9  یماریکننده ب جادیا یاصل یفاکتورها سکیر
گرد و خاک، سر و صدا  ،یداخل یرطوبت، ذرات معلق در هوا

و  ی،مصالح نامناسب ،کمبود نور آفتاب، شلوغ ی، سوانح خانگ
مناسب و ... است که با  یتراکم، عدم داشتن روابط اجتماع

 یریها جلوگ آن جادیتوان از ا یمناسب م یاهکارهار نیتدو
( معتقدند که با توجه به 2311بزی و جواهری ) نیکرد. همچن

امنیت و ایمنی، دسترسی به خدمات »شاخص هایی چون؛ 
شهری، برخورداری از خدمات اساسی، منبع روشنایی مسکن 

نظر برخورداری از بین محالت شهر مورد مطالعه از 
های مسکن سالم تفاوت معنی داری وجود دارد. بدین  شاخص

داری نسبت  اترتیب، بین متغییرهای استفاده شده رابطه معن
ای که بین امنیت و ایمنی مسکن  به گونه .به هم وجود دارد

با دسترسی به خدمات اساسی بیشترین همبستگی وجود 
زارش تجربه و کارکرد گ زی( ن2311و همکاران ) ینعمت .داشت

تحت  یبررسی وضعیت بهداشت محیط مسکن در روستا
نور منازل  رینظ ییها شاخص یفیبه صورت توص یمطالعه 

مسکونی 

به  یاشتی دسترسدها از لحاظ به اتاق وارینوع  کف، سقف و د
کشی  آب آشامیدنی سالم از طریق انشعاب خصوصی لوله

 یوجود فاضالب، حمام و توالت داخل منزل را بررس یسراسر
قرار گرفتن "محققان معتقدند  یحال برخ نی. در عکردند

 افتیدر زانیبر م ییایدر جهات مختلف جغراف ها کنمس ینما
ساختمان در زمستان و کاهش ورود  شیگرما د؛ینور خورش
 ویرلطفی)م گذار است ریدر تابستان تاث دیخورش دیتابش شد

 (.4392312،انرهمکا
که  افتندیدر ی( در پژوهش2312) همکارانبسحاق و 

میزان تاثیر واحدهای مسکونی روستایی در تولید »های  شاخص
میزان تاثیر واحدهای مسکونی روستایی در »و « مواد زاید

تر از حد متوسط پایداری  در شرایط پایین« تخریب منابع طبیعی
 روستاییطورکلی پایداری اجتماعی مساکن هباشند و ب می

 اتیمنطقه مورد مطالعه در شرایط پایینی قرار دارد. براساس ادب
 2311سال  یمربوط به سرشمار یآمارها یو بررسپژوهش 

مسکن استان  ادیبن یسرشمار نیو همچن رانیمرکز آمار ا
مسکن سالم  یها توان شاخص یم 2311کردستان در سال 

 .آورده شده استریالب  شکل زرا در ق ییروستا
 که لحاظ اقتصادی مسکنی  زعبارت است ا مسکن پایدار

از نظر فنی و کالبدی  ازلحاظ اجتماعی قابل قبول، متناسب،
امکان پذیر و مستحکم و سازگار با محیط زیست 

به عبارتی مسکن پایدار آن نوع  (.Charlrs,2003باشد)
مسکنی است که نیازهای زیستی نسل کنونی را برمبنای 
کارایی منابع طبیعی انرژی براورده ساخته و در عین حال 

کالبدی،  فرهنگی، فضایی جاذب و ایمن از نظر اکولوژیکی،
بناهای پایدار  OECDاجتماعی و اقتصادی است.براساس طرح 

د که کمترین تاثیرات مخرب را بر شون می به بناهایی تلقی
و نیز  های ساخته شده و طبیعی مجاور و بالفاصل خودمحیط

ناحیه اطرافشان و همچنین زمینه کلی خود داشته باشند. 
محیط با  های پایدار به تمام چرخه حیات ساختمان، ساختمان
کند)زندیه و پروردی  کارکرد مطلوب و آینده توجه می کیفیت،

 .(292341نژاد،
تعریف شود که  باید با توجه به عوامل خاصی مساکن پایدار

 باشند9 شامل موارد زیر می
 استفاده از انرژی اکولوژیکی)سیستم گرمایشی و سرمایشی(

مدیریت پایدار فاضالب و  مصالح احتمانی)منابع بومی(
 (.21192313،)بسحاق و همکاران طراحی زیبا
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 کار ها و روش داده
 – یفیتوص تیو روش انجام کار؛ ماه یکاربرد قینوع تحق

منابع و  یآور منظور جمع. به ی استقیتطب ی و به صورتلتحلی
استفاده شده و اطالعات  یا و کتابخانه یها از روش اسناد داده

 هایونفوس و مسکن سال یعموم یسرشمار جیاز نتا ازیمورد ن
 یواحدها یسرشمار جیاز نتا و اطالعات دیگر 2312و 2311
 و هیته 2311مسکن استان کردستان در سال  ادیبن یونمسک

ارزیابی مسکن از چند روش مختلف در  استخراج شده است.
های مسکن روستایی  اول از طریق مطالعه تطبیقی شاخص

های میانگین کشور، دوم ارزیابی  استان کردستان با شاخص
ای مورد  تک نمونه T یپارامترمسکن سالم از طریق آزمون 

 21 ییمناطق روستا یجامعه آمار تحلیل قرار گرفته است.
  .ستشهرستان استان کردستان ا

سالم  مسکنهای پایداری  شایان ذکر است شاخص
روستایی که در تحقیق حاضر برای ارزیابی آن تدوین گردیده 

های مورد استفاده که در ادبیات پژوهش  ترکیبی از شاخص
ها اشاره  توسط محققین مختلف علوم انسانی و علوم پایه به آن

 نموده اند، پرداخته شده است.

 های ارزیابی پایداری مسکن روستاییشاخص .1 جدول
 

 2311قدیری معصوم و همکاران 2312،،سارمی و همکاران ،2341دایی،، صی2344،حکمت نیا مأخذ:

 
ه شده در ئهای ارا این تحقیق با توجه به بررسی شاخص در
شرایط و متناسب با  بندی آن، های انجام شده و جمع تحقیق

  (1جدول )ایی حاکم بر روستاهای استان کردستان ـار فضـساخت

 
های ـصای شاخـرمبنـم بـن سالـی مسکـابـرای ارزیـب

ه شده اجتماعی و زیربنایی انتخاب و ارائ دی،ـی، کالبـرافیایـجغ
است.

 اجتماعی اقتصادی فضایی -کالبدی

 موجودی مسکن الگوی مختلف مسکن تراکم ساختمانی

 تراکم نفر در واحد مسکونی های کل به هزینه خانوار نسبت هزینه نما و انواع مصالح ساختمانی

 نفر در اتاق تراکم میزان رونق بازار مسکن و زمین استفاده از عایق کاری مسکن

 تعداد خانوار طول دوره ساخت میزان دوام سازه ای مسکن

 تراکم نفر در واحد مسکونی وری سنجش مسکن روستایی میزان بهره الگوی مسکن

کیفیتتت مستتکن از نالتتر ستت مت و    نسبت هزینه مسکن به درامد خانوار زیربنای مسکن

 بهداشت

 بد مسکنی ها نسبت وام مسکن به کل وام کیفیت فیزیکی مسکن

 سطح اشغال زمین نسبت اجاره مسکن به درامد سطح اشغال

 تداخل کار و فعالیت میزان استطاعت تامین هزینه مسکن سرانه زیربنا

 میزان نیاز به مسکن میزالن نقش مسکن در معیشت مدیریت مواد زاید و فاض ب

 دوام از نالر آسایش قیمت زمین فاصله تا منبع اب آشامیدنی

 کیفیت مسکن از نالر دوام ساختمان هزینه یک متر مربع از ساخت مسکن تعداد طبقات

 بعد خانوار  متوسط زیربنا

 نوععع سوخت و سیستم گرمایشی  کیفیت معابر شیب عرض و پوشش

 سرانه زیربنا  وسعت کلی بنا

 کیفیت مسکن دربرابر باالیای طبیعی  

 تراکم خانوار در واحد مسکونی  
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 سالم روستایی)سایت سازمان بهداشت محیط ایران(ها و متغیرهای مربوط به مسکن  شاخص . 2جدول 

 معیار نوع شاخص

 تیپ اکولوژیکی؛ جهت استقرار سکونتگاه ها موقعیت

آلودگی هوا؛ روش دفع فاض ب؛ روش دفن فضوالت؛ توالت؛ شیوه همزیستی انسان با دام و  زیستی

 طیور

شده؛ گاز کشی؛ وسایل گرمایشی و سرمایشی برق؛ تلفن؛آب لوله کشی؛ سامانه آب تصفیه  خدماتی و زیربنایی

 )کولر؛ پنکه(؛

شاخص های کمی و 

 کیفی مسکن

آجر و سنگ؛ چوب یا سنگ؛ بلوک سیمانی؛ خشت و  آجر و آهن؛ اسکلت فلزی؛ بتون آرمه؛

های تراکم؛ دوره  )مسکن بادوام؛ کم دوام و بی دوام(؛ مساحت زیربنا؛ شاخص چوب و گل

 ساخت مسکن؛کمبود مسکن

  

 شرح و تفسیر نتایج 
درصد  47 مرکز آمار ایران؛2311براساس منابع آماری سال

 یکوهستان تیدرموقعاستان کردستان  ییروستا یها سکونتگاه
درصد در  23ی و ا هی( و کوهپایکوه انیو م یا )از نوع دره

 (.192311،موقعیت هموار )دشت( استقرار دارند)سالنامه آماری
یکی از ابعاد پایداری در زمینه سالمتی و تندرستی      

های روستایی  انسان در ارتباط با شیوه استقرار و موقعیت خانه
مندی از مواهب طبیعی از آن جمله تابش نور  به منظور بهره
تابش نور خورشید عامل مهم در تنظیم حلقه  "خورشید است.

قرار گرفتن نمای مساکن (. 292312 ور، اکولوژیک است)هوش
در جهات مختلف جغرافیایی بر میزان دریافت نور خورشید؛ 
گرمایش ساختمان در زمستان و کاهش ورود تابش شدید 

 )میرلطفی و همکاران، خورشید در تابستان تاثیر گذار است
 21جهت تامین نور طبیعی کافی در مسکن حداقل  (.4392312

اتاق باید به سطح  درصد مساحت کف 11درصد و حداکثر 
(. به 7792313، یی)کسما ها اختصاص داده شود نورده و پنجره

موقعیت روستاهایی که به سمت جنوب غربی دارند از "عبارتی 
برابر روستاهایی است  4مندی به نور خورشید بیش از نظر بهره

(. 7292371)خالدی، که درپشت به آفتاب )موقعیت شمالی( است
ماه سال، میزان انرژی خورسیدی تابیده در سردترین همچنین 

برابر انرژی خورشیدی  2/3بر دیوارهای روبه جنوب حدود 
تابیده شده بر دیوارهای روبه شرق یا غرب است، اما این نسبت 

 (.7292313ترین ماه سال برعکس می شود)کسمایی، در گرم
درصد از آبادیهای استان  31دهد  ها نشان می یافته  

درصد 11درصد موقعیت شرقی؛11قعیت جنوبی؛کردستان در مو
)بنیاد  درصد موقعیت غربی قرار دارند 11موقعیت شمالی و 

 (.192314 مسکن،
ازحیث نما؛ واحدهای مسکونی جهت برخـورداری از تـابش   

ها نشـان   شرایط الزم برای تهویه هوا یافتهنور خورشید و ایجاد 
جهـت   درصد از واحدهای مسکونی دارای یـک  44دهد که  می

باشند.  درصد دارای سه نما می 21درصد دارای دو نما و  33نما؛ 
درصد از واحـدهای مسـکونی، شهرسـتان بانـه      44از این میان 

با کمتر از یک درصد  دارای بیش از یک نما و شهرستان سنندج
 کمترین جهت نمای ساختمان را داشته است.

 

  
 

 جغرافیاییدرصدواحدهای مسکونی بر حسب جهت . 1 شکل

 
 شاخص های زیست محیطی

فاقد  ییروستا یها درصد سکونتگاه 44دهد  یها نشان م افتهی
 32 ؛باشند ی در فصل تابستان میشیسرما ساتیتاس نیمنابع تام

)مرکز  کنند یدرصد از پنکه استفاده م 11و  یدرصد از کولر آب
درصد استفاده از کولر  نیشتریب  نهیزم نی(. در ا92311رانیآمار ا

 12از  شیشهرستان بانه با ب ییدر مناطق روستا یو گاز یآب
درصد  1 با حدود وانیآن در شهرستان مر نیدرصد و کمتر

 است. 
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 منابع گرمایشی

های موثر بر راحتی فضا وجود امکانات و  یکی از ویژگی
مهندسین  در ساختمان است.تاسیسات گرمایشی و سرمایشی 

تاسیسات ساختمانی را همانند قلب برای ساختمان بهداشت؛ 
تشبیه کرده اند. تاسیسات ساختمان تامین کننده شرایط راحتی 

 و آرامش افراد در محیط کار و زندگی است. 
در خصوص وسایل گرمایشی در فصل زمستان براساس 

ان از سوخت درصد آبادی های استان کردست 77آمار بیش از 
درصد از چوب  13کنند.  فسیلی مانند نفت و چوب استفاده می

های  یافتهبرای سوخت در منازل مسکونی استفاده می کنند. 
میدانی از روستاهای هورامان تخت در شهرستان سرواباد؛ 
هورامان ژاورود در شهرستان سنندج و دهستان مرکزی مریوان 

وقعیت شمالی و شرقی هایی که در م نشان داد که سکونتگاه
قرار دارند؛ میزان مصرف سوخت فسیلی آنها در فصل زمستان 

هایی بوده که موقعیت  درصد بیشتر از سکونتگاه 22-27بیش از
 اند. جنوبی و غربی را داشته

 

 
 

 .تعداد واحدهای مسکونی برحسب تامین منابع گرمایشی2شکل

 
 اضالبروش دفع ف

فاضالب در مناطق روستایی دهد؛ روش دفع  ها نشان می یافته
های روستایی  بصورت روباز بوده از آنجای که غالب سکونتگاه

ای است و نسیم کوه به  دارای موقعیت کوهستانی و کوهپایه
دره و بالعکس آن در طول شبانه روز موجب آلودگی هوا و 

 شود.  ها می ها در فضای سکونتگاه انتشار میکروب
نشان  2311ها براساس سرشماری مسکن سال  یافته  

دهد بیشترین روش سیستم دفع فاضالب در استان  می
کردستان به صورت شبکه عمومی فاضالب روباز و چاه جنبی 

درصد از مناطق  74بطور متوسط باشد.  در محیط اطراف می

روستایی استان کردستان دارای شبکه عمومی فاضالب روباز 
درصد  1191ن، شهرستان سنندج با باشند. در این میا می

درصد کمترین شبکه  24بیشترین و شهرستان دهگالن با 
بهداشتی فاضالب دارند. بطورکلی شهرستان شرقی استان 

های بیجار، قروه و دهگالن که از توپوگرافی  شامل شهرستان
هموارتری برخوردارند، کمترین میزان شبکه عمومی فاضالب را 

ان شامل شهرستان های سنندج، سقز، داشته و بخش غربی است
بانه، مریوان، سرواباد که از ناهمواری و شیب زیاد زمین شرایط 
 بهتری برای دفع فضوالت انسانی)فاضالب( برخوردارند

 (.2192314)بهرامی،
وضعیت واحدهای مسکونی بر حسب سیستم دفع  4شکل  

دهد. از طرف  شبکه فاضالب را در استان کردستان نشان می
در  ییروستا یها توالت درصد از 11دهد  ها نشان می گر یافتهدی

درصد خارج از بافت ساختمان  34محل به ساختمان و 
 باشند. یم

 

 
واحدهای مسکونی استان کردستان بر حسب دسترسی .3شکل

 به توالت و نحوه دفع فاضالب

 
 روش دفن زباله های روستایی

انواع مواد زایدی  نظافت روستا به معنای زدودن سطح روستا از
که موجب تضعیف بهداشت عمومی میشود. در بیشتر روستاهای 
کشور روش مشخصی برای پسمانده ها و نظافت روستایی 
وجود ندارد و معموالٌ مواد زاید در اطراف مراکز مسکونی ریخته 
می شود و در برخی از روستاها این مواد از طریق عواملی مانند 

 گردد نات به محیط زندگی باز میکودکان، باد، آب و حیوا
ها در محیط  (. رها کردن و انباشت زباله42،ص2314)محسنی،

زندگی سبب پدید آمدن مشکالت و مسائل بهداشتی برای 
تواند مکانی برای انتقال  شود. زباله  انباشت شده می جامعه می

 ها بوسیله حشرات و جانوران موذی استبسیاری از بیماری
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(. یکی از عوامل مهم در بهداشت روستا، 922 2312 )ازکیا،
 24دهد  ها نشان می روش دفن زباله های روستایی است. یافته

ان کردستان زباله ها جمع های روستایی است درصد از سکونتگاه
ها  درصد از روستاها روش دفن زباله 41گردند.  آوری می

ا ه بصورت سنتی است. یعنی رها کردن زباله در قعر دره
کوهستانی و  ی که تیپ استقرار غالب روستاها،آنجای ازباشد.  می

های  ایی است. و روش دفع فضوالت دامی و زباله کوهپایه
این روش دفن با توجه به جابجایی . خانگی بصورت رو باز است

هوا در طول شبانه روز )نسیم کوه به دره( در طول روز بوی 
کند، اما در طول شب  ور میها را از محیط روستا د نامطبوع زباله

گیرد موجب انتقال جریان  به جریان هوا از دره به کوه شکل می
ها و فضوالت دامی به محیط روستا و فضای  نامطبوع زباله

 سازد. مسکن نموده بسترانتقال بیماری ها را فراهم می
 

 
 

 آوری و دفن زباله به درصد آبادی های دارای مسئول جمع.1شکل

 
 انسان با دامهمزیستی 

یکی دیگر از متغیرهای مورد بررسی در ارزیابی مسکن سالم از 
نظر بهداشت محیط زیست؛ نوع همزیستی انسان با دام و طیور 

درصد از واحدهای مسکونی  4492است. یافته ها نشان می دهد
روستاها فاقد فضای باز برای نگهداری دام ها می باشند. به 

سان با دام در مناطق روستایی عبارتی به نوعی همزیستی ان
درصد از روستاهای  2191استان کردستان متداول است. تنها 

استان کردستان دارای فضای باز برای نگهداری دام های خود 

های بانه؛ سنندج؛ قروه؛ می باشند. در همین راستا شهرستان
از واحدهای مسکونی  12کامیاران؛ سرواباد؛ دهگالن با بیش از 

باشد و در  د فضای باز برای نگهداری دام میآنها فاق
 41درصد،  42های بیجار؛ دیواندره و سقز به ترتیب،  شهرستان
درصد از واحدهای مسکونی فاقد فضای باز برای  42درصد و 

 های هستند.نگهداری دام
 

 
 

 واحدهای مسکونی فاقد فضابرای نگهداری دام)به درصد(.1شکل

 
 شاخص کالبدی مسکن  

 مسکونی از نظر دوره ساخت واحدهای

یافته ها نشان می دهد میانگین دوره ساخت مسکن در مناطق 
سال است. در یک  1194روستایی استان کردستان برابر با 

درصد از واحدهای مسکونی استان  22مقیاس کلی بیش از 
سال ساخته  24درصد زیر  42سال و  22کردستان باالی 

 37در مقیاس دیگر بر مبنای فرسودگی مسکن بیش از  اند. شده
سال قدمت دارند. این  12درصد از واحدهای مسکونی باالی 

درصد از  24بدان معناست که بافتی فرسوده دارند. تنها 
واحدهای مسکونی روستایی نوسازند. پراکندگی جغرافیایی 

دهد در  وضعیت دوره ساخت مسکن استان کردستان نشان می
سال قدمت  22درصد روستاها بیش از  74ن بیجار شهرستا

درصد آن روستاهای طول دوره  11دارند؛ که از این مقدار حدود 
درصد  22سال و شهرستان دهگالن  12ساخت آنها بیش از

، )بنیاد مسکن سال است 24روستاها دوره ساخت آنها زیر 
292311.) 
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 2311دوره ساخت مسکن روستایی در استان کردستان و کل کشور . 3 جدول
دوره 

 ساخت
 کشور وضعیت  استان دهگ ن سرواباد کامیاران دیواندره مریوان قروه سنندج سقز بیجار بانه

 15 ناسالم 81 12 82 12 12 81 .1 8.65 85 81 81 سال5

 22 ناسالم .1 21 21 22 12 11 .1 .1 11 81 81  81-5

11-

85 
 8161 ناسالم 81 81 11 18 .8 11 81 81 8262 8161 12

 1162 ناسالم 21 1165 11 22 2161 2861 2262 12 12 2. 12 +15

 
  احدهای مسکونی بر حسب نوع مصالح و

خانه محیطی کالبدی است که سرپناه انسان و مکانی برای 
رود. مسکن  شمار میاساسی بهگویی به نیازهای اولیه و  پاسخ

ها را تضمین می کند. فضایی ست که امنیت و سالمتی انسان
درصد از مراکز مسکونی در نقاط  12دهد  یافته ها نشان می

درصد کم دوام و  11روستایی استان کردستان از مصالح بادوام، 
بی دوام استفاده کرده اند)بنیاد مسکن انقالب اسالمی  41

ترین نقاط  (. در این راستا بادوام392311،استان کردستان
ترین  درصد و کم دوام 32روستایی مربوط به شهرستان قروه با 

درصد است. از  24مراکز روستایی مربوط به شهرستان بانه با 
درصد از  42دهد بیش از  ن میها نشا نظر سازه ساخت یافته

های واحدهای مسکونی مناطق روستایی استان کردستان  سازه
های بتنی هستند. نمودار  درصد از سازه 21بنایی و کمتر از 

دهد که وضعیت مسکن  نشان می 4و جدول شماره 1شماره 
روستایی استان کردستان به نسبت کل کشور در شرایط 

 مطلوبی قرار ندارد.
درصد از واحدهای مسکونی  394ها نشان می دهد  یافته

1192بتون؛ درصد از 2193استان کردستان اسکلت فلز که 

درصد از سنگ و چوب  34 درصد از بلوک؛ 192 درصد از سنگ؛
اند. در مقایسه با  درصد از خشت و چوب ساخته شده 1و آجر و 

کار رفته در وضعیت میانگین کل کشور از نظر نوع مصالح به
دهد از نظر  نشان میها  یافتهناسالم و ناپایداری قرار دارند. 

میزان مقاومت ساختمان در برابر ریزی و باال بردن  پی
درصد از مراکز روستایی استان 21مخاطرات طبیعی، حدود 

 22درصد دارای پی ریزی از نوع شفته، و  4بدون پی ریزی،
درصد  32درصد پی ریزی از نوع سنگ است و کمتر از 

های  درصد سازه 12در بخش سازه  .ریزی بتنی است پی
های از نوع  سازه صد دیگر ازدر  2 .روستایی از نوع بنایی است

درصد از  71، بتنی است. از نظر مخاطرات طبیعی تیرآهن،
 درصد از 21 درصد از سنندج، 42 مساحت شهرستان بانه،

روستاهای کامیاران، مریوان، سرواباد بر روی گسل استقرار 
های استان کردستان  آبادی درصد از 11دارند. به عبارت دیگر 

خیلی زیاد استقرار دارند. بنابراین،  هایی با خطر روی گسل
با توجه به پائین  ،استان فعال شود های چنانچه یکی از گسل

شاهد  های روستایی از نظر بادوامی، بودن ضریب امنیت خانه
 (.24492347)بهرامی، خسارات جاتی و مالی فراوانی خواهیم بود

 2311ار رفته در واحدهای مسکونی روستایی استان کردستان در سالنوع مسالح بک. 1جدول 

کل  دهگ ن سرواباد کامیاران دیواندره مریوان قروه سنندج سقز بیجار بانه استان نوع مصالح
 کشور

مسکن 
 سالم

اسکلت 
 فلزی

1 .65 265 262 261 1 1 1 265 262 1 
165 

 ناسالم

 88 15 82 81 12 81 11 81 1 12 262 8162 بتون
 ناسالم 5 15 28 22 22 1 21 2 8565 .1 21 11 سنگ
 .56 265 261 2 2 2 161 2 81 261 2 2 بلوک

سنگ؛آجر؛
 چوب 

11 52 22 11 18 1. 12 22 12 11 21 
.62 

 ناسالم

خشت و 
 چوب

1 1 8 2 2 8 2 1 2 5 8 
861 
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 مساحت زیربنای مسکن

دهد متوسط سطح زیربنای واحدهای مسکونی  ها نشان می یافته
متر مربع  4494در مناطق روستایی استان کردستان کمتر از 

متر مربع است. به  4192است. این رقم در کل کشور برابر با
شهرستان کمتر از حد میانگین کشوری سطح زیربنای  2دیگر 

سطح زیربنا در شهرستان مریوان با مسکن دارند.  بیشترین 
متر  72متر مربع و کمترین آن در شهرستان سقز با  14بیش از

ها؛ کوچک  . کمبود فضا ایجاب می کندکه اتاقمربع است
ساخته شوند؛ همین امر محدودیت هایی در تبادالت و جابجایی 

کند. عالوه بر این در فصل تابستان اغلب درجه  هوا ایجاد می
ست و به علت وزش نسیم کوه به دره و دره به کوه حرارت باال

ایی بوی  طی ایام شبانه روز در مناطق کوهستانی و کوهپایه
فضوالت دامی نه تنها کل فضای روستا را تحت تاثیر خود قرار 

شود .در چنین شرایطی  دهد بلکه وارد فضای مسکن هم می یم
را  های تنفسی تنفس را برای ساکنین سخت و بستر بیماری

 کند.  تشدید می
 

 
.زیربنای واحدهای مسکونی مناطق روستایی استان 1شکل

 کردستان

 شاخص تراکم  
 و آرامش برای روانی -هایی که از نظر روحی یکی از شاخص

حائز اهمیت است؛ تراکم خانوار در  ها سکونتگاه صاحبان آسایش
واحد مسکونی است.بعد خانوار در واقع بازگو کننده درجه 

 )عزیزی، پیشرفت و در نتیجه شرایط زیست یک جامعه است
22192344.) 

ها است.  این شاخص مبین آسایش؛ رفاه و تحرک خانواده
یافته ها در این زمینه نشان می دهد که متوسط تراکم خانوار 
در واحد مسکونی مناطق روستایی استان کردستان در سال 

راکم در درصد است. بیشترین میزان ت 292معادل  2311
و کمترین آن در شهرستان  2924شهرستان بیجار با تراکم 

 است.  2913سرواباد با 
های زیستی تراکم، شاخص تعداد اتاق  یکی دیگر از شاخص
شاخص تراکم اتاق در واحد مسکونی "در واحد مسکونی است. 

به لحاظ شناخت سهم هر خانوار یا افراد آن از فضاهای تفکیک 
کار  تحوالت فضاهای زیستی یک خانه بهشده مسکن و روند 

دهد تراکم تعداد  ها نشان می یافته (.1292374)فرهنگی، رودمی
 2311اتاق در واحد مسکونی روستایی استان کردستان در سال 

است که این میزان بیشتر از استانداردی است که  291برابر با 
میزان سازمان بهداشت جهانی امریکا اعالم کرده است. بیشترین 

و کمترین آن در شهرستان بیجار  194بانه با  تراکم در شهرستان
درصد واحدهای  41دهد که  ها نشان می است. یافته 293با 

درصد چهار اتاق  21درصد دواتاق،  12مسکونی دارای سه اتاق، 
کنند. همچنین براساس  اتاق و بیشتر زندگی می 2درصد با  11و 

مساحت از واحدهای مسکونی درصد از  13ها بیش از  یافته
متر و  11تا  41روستاهای استان کردستان دارای مساحتی بین 

 متر مربع است.  211درصد باالی  31
 

 2311واحد شاخص تراکم در واحدهای مسکونی روستاهای استان کردستان. 1 جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یمارآسالنامه -قیتحق یهاافتهی خذ:أم              

3
6
 

6
3
 

1
 

 
 وضعیت

تراکم فرد 
 در اتاق

 در تراکم خانوار
 مسکونی واحد

 تعداد اتاق در
 واحدمسکونی

تراکم فرد در واحد 
 مسکونی

 شهرستان

 بانه 161 161 868 .26 ناسالم
 بیجار 161 862 861 261 ناسالم
 سقز 162 861 868 261 ناسالم
 سنندج 861 861 868 .26 ناسالم
 قروه 168 .86 868 .26 ناسالم
 مریوان 168 161 8 265 ناسالم
 دیواندره 162 861 868 261 ناسالم
 کامیاران 861 865 868 261 ناسالم
 سروآباد 861 162 8 261 ناسالم
 دهگ ن 1 861 868 261 ناسالم
 متوسط 1688 861 8621 26.1 
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 شاخص خدمات مسکن
 تلفن و گاز ،خدمات برق

 31دهد حدود  ها در زمینه خدمات گاز لوله کشی نشان می یافته
درصد از واحدهای مسکونی روستاهای استان کردستان لوله 

درصد  41کشی گاز دارند، در حالی که متوسط کل کشور حدود 
است. بیشترین میزان برخورداری از گاز لوله کشی را روستاهای 

  21د و کمترین آن در روستاهای دیواندره با ـدرص 11 اـروه بـق
 درصد است.

دهد   در زمینه خدمات برق روستایی، داده ها نشان می   
که  همه روستاها خدمات برق را دارند  اما در بخش مخابرات 

از  برخوردار از واحدهای مسکونی روستاهادرصد  41بیش از 
درصد  41باشند که این رقم در کل کشور برابر با  تلفن می

روستاهای شهرستان سرواباد بیشترین میزان  باشد. می
درصد  27برخورداری از تلفن را داشته و شهرستان دهگالن با 

وضعیت خدمات  1کمترین خدمات مخابراتی دارند. جدول 
 دهد. ا نشان میمسکن روستایی ر

 دسترسی روستاهای استان کردستان به آب سالم به درصد. 1 جدول
 

 2311ماریآسالنامه -یافته های تحقیق ماخذ:
 

 آب سالم 

 نیاز ترین ابتدائی ترین و اساسیآب آشامیدنی سالم یکی از 
موجودات زنده بر روی زمین است. میزان سرانه مصرف آب در 
مناطق روستایی حداقل سرانه نیاز آبی برای مصرف شرب و 

)اصل هاشمی؛ محمدی  لیتر است. 41-21شستشو بین 
عدم یکی از علل مرگ و میر کودکان (. 34،ص2342کلهر،

 دسترسی به آب سالم آشامیدنی است.
های  رصد از سکونتگاهد 11براساس یافته ها حدود   

روستایی استان کردستان آب سالم تصفیه شده دارند که این 
درصد است؛ که رقم خیلی پائینی محسوب  72رقم در کل کشور

 22گردد. در این راستا، مناطق روستایی شهرستان سقز با  می
 22درصد بیشترین و مناطق روستایی شهرستان کامیاران با 

ار از منابع آب تصفیه شده درصد کمترین درصد برخورد
 7جدول شماره (.2311)مرکز آمار ایران9 بهداشتی برخوردارند

وضعیت دسترسی مناطق روستایی به آب سالم در 
 دهد. های استان کردستان را نشان می شهرستان

 
 2311کشوروضعیت تسهیالت مسکن روستایی در استان کردستان و کل . 1 جدول

 

 2311یمارآسالنامه -قیتحق یها افتهی ماخذ:

 
  کمبود مسکن

 ییمسکن روستا یواحدها یابیمهم در ارز یها از شاخص یکی 
توان  یم یمحاسبات نیچن قیبراورد کمبود مسکن است. از طر

را مشخص نمود. در مجموع در  ازیمورد ن یمسکون یواحدها

روبه  یواحد مسکون 1211استان کردستان با  ییمناطق روستا
با  جاریب ستاندر شهر یکمبود واحد مسکون نیشتریرو بوده که ب

آن در شهرستان سرواباد با  نیو کمتر یواحد مسکون 2712
 وجود دارد. یواحد مسکون 211

 شهرستان  بانه بیجار سقز سنندج قروه مریوان دیواندره کامیاران سروآباد دهگ ن کشور متوسط مسکن سالم

 11 82 55 21 51 11 11 88 1. 25 15 ناسالم
 آب
  تصفیه

 51 12 11 12 12 12 11 .1 15 11 1.65 ناسالم
آب 
 کشی  لوله

تعداد  .1 .82 812 818 851 881 821 11 851 811  
 روستا

 وضعیت
متوسط 
 کشور

  بانه بیجار سقز سنندج قروه مریوان دیواندره کامیاران سروآباد دهگ ن

 12 81 .8 85 1. 25 82 15 .1 11 1161 ناسالم
  لولتته گتتاز
 کشی

 برق .1 11 15 .1 822 12 15 .1 12 822 11 سالم
 تلفن 18 .1 12 11 11 15 .1 12 15 51 .1 سالم
 کل روستا 811 125 111 121 822 858 811 858 11 821  
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استان اورد کمبود مسکن روستایی در بر. 1 جدول
 کردستان

تعداد واحد 
 مسکونی

 تعداد

 خانوار
 شهرستان کمبود مسکن

 استان  -15.2 822111 818121
 بانه -122 1221 1.21

 بیجار -8118 .8881 1125

 سقز -8182 8.815 81111

 سنندج -.881 .12.1 81112

 قروه -8..8 81221 81211

 مریوان -281 88218 88251

 یواندرهد -8212 81112 88.11

 امیاران -115 82511 81181

 روآبادس -.81 81182 81281

 هگ ند -112 1118 1811

برای تحلیل داده ها از آزمون تی تک نمونه ای استفاده   
و کمتر از آن در حد متوسط و  3شده است. مبنای پایداری عدد 

ناسالم بهداشتی در نظر گرفته شده است. در آزمون تک نمونه 
ها از  فرض برابری پایداری و سالم بودن شاخص Hoای فرض 

فرض عدم برابری با حد H1 نظر بهداشتی است. و فرض 
اسالم بودن از نظر بهداشتی است. در این حال ـط و نـمتوس

 توان از مقادیر حد باال و پائین استفاده کرد9 می

 باالتر است. 3حد باال و پائین مثبت باشد؛ میانگین از عدد  -

 3حد باال و پائین منفی باشد میانگین کمتر از عددهرگاه  -
 باشد.  می

با توجه به تعریف مسکن پایدار در ادبیات تحقیق به آن 
اشاره گردید، می توان سطح پایداری مسکن از نظر کمی و 
کیفی در ابعاد مختلف زیست محیطی،اجتماعی،اقتصادی و 

های (. براساس آزمون 391123کالبدی همراه است)هابیتیت،
، ها را در سه سطح پایدار آماری مورد سنجش قرار داده و آن

  نیمه پایدار و ناپایدار تقسیم بندی کرد.
تی در بخش نحوه استقرار براساس نتایج حاصل از آزمون 

های روستایی جهت برخورداری از تابش نور خورشید  سکونتگاه
در بخش دهد که در شرایط نامتعادل قرار دارند.  نشان می

های خدماتی از قبیل گاز لوله کشی، آب سالم و تصفیه  اخصش
 شده، در شرایط ناپایدار و در بخش سیستم خنک کننده تا

حدودی پایدار و در بخش برق، تلفن و حمام در شرایط پایداری 
های خدماتی را  وضعیت پایداری شاخص 3قرار دارند. جدول 

زیستی نیز شرایط مسکن  -در بخش کالبدی نشان می دهد.
 روستایی ناپایدار قرار دارند.

 

 

 مناطق روستایی استان کردستان–سطح پایداری شاخص های خدماتی .  1 جدول 

 

 

ارزیابی  Test Value=3 شاخص خدمات مسکن

سطح معنی  tمقدار شاخص

 (sigداری)

اخت ف 

 میانگین

 /.15فاصله اطمینان

 حد باال حد پائین

 ناپایدار -268 -2611 -28/2 222/2 -.26 کشی گاز لوله

 پایدار -2611 -2681 2628 222/2 262 برق

 پایدار .161 8628 8615 221/2 1611 تلفن

 پایدار 2611 2621 26825 221/2 1611 حمام

 ناپایدار -2611  -2611 -11/2 222/2 -81651 آب تصفیه لوله کشی

 پایدار 2612 2612 2622 222/2 655. آب لوله کشی

 تاحدی پایدار 2621 -.268 -2621 26825 8652 تهویهسیستم خنک کننده و 
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 استان کردستان روستایی مناطق– یخدمات یشاخص ها یداریسطح پا .11دول ج

 
 

 (2311)استان کردستان یروستاها یمسکون یدر واحدها زیستیواحد شاخص  .11دول ج

 

 گیری بحث و نتیجه
های مختلف توسعه  از آنجایی که هدف نهایی تمامی بخش

اجتماعی، رفاه انسانهاست و بدون شک رفاه اقتصادی و 
 )پور اسالمی و همکاران، ای برای سالمت جامعه استمقدمه

پروژه روستای سالم؛ بدین منظور یکی از اهداف  (.2192341
شاخص های مسکن است. امروزه  وتحلیل وتجزیه شناسایی

اغلب  روستاهای کشور؛ مسکن روستایی بیش از آنکه به عنوان 
روانی باشد؛  -رفاهی از نظر امنیت جسمی و روحییک فضای 

فضایی است برای بقاء و زنده ماندن. همین فضا بستر بسیاری 
از بیماری ها جسمی؛ روحی و روانی است که به نام فقر مسکن 

 شود.  روستایی از آن نام برده می
نتایج تحقیق نشان داد مسکن روستایی در استان     
 های  ه تطبیقی با متوسط شاخصاس مقایسـراسـان بـکردست

 
شوند.  های ناسالم محسوب می مسکن کشور؛ جزو سکونتگاه

این در حالی است که شرط اساسی در توسعه پایدار تامین 
نیازهای اولیه زیستی از آن جمله مسکن پایدار؛ آب سالم؛محیط 
زیست مناسب و وجود امکانات و خدمات عمومی و رفاهی است 

استان کردستان از این موهبت محروم که غالب روستاهای 
متغیر تحقیق در  11هستند. نتایج نشان داد که از میانگین 

متغیر مسکن به  24های کالبدی؛ زیستی و خدماتی؛  زمینه
اند. از نظر اکولوژیکی؛  متغیر پایدار قرار گرفته 4عنوان ناپایدار و 

درصد از واحدهای مسکونی روستایی دسترسی مستقیم به  44
درصد از روستاها فاقد آب لوله  73ابش نور خورشید را ندارند. ت

های روستایی  درصد سکونتگاه 14کشی سالم آشامیدنی بوده؛ 
 استان کردستان فاقد تاسیسات سرمایشی و گرمایشی هستند.

درصد  44درصد دارای شبکه فاضالب رو باز است. بیش از  41

ارزیابی  Test Value=3 شاخص پایداری کالبدی
سطح معنی  tمقدار شاخص

 (sigداری)
اخت ف 
 میانگین

 /.15فاصله اطمینان
 حد باال حد پائین

میزان با دوامی یاز نالر نوع 
 مصالح

 ناپایدار 268-  2681- -11/2 222/2 -262

میزان با دوامی از نالر دوره 
 ساخت

 ناپایدار 2621-  2681- -2611 222/2 -262

 تاحدی پایدار 25/2 2621 25/2 288/2 8621 زیر بنای مسکن

 ناپایدار 2611- .26- -81/2 222/2 -16.8 بلوک 
 ناپایدار 2622- 2611- -81/2 222/2 -161 سنگ؛آجر؛چوب
 ناپایدار 2621- 2688- -82/2 222/2 -1612 خشت و چوب

 ناپایدار 2621-  2688- -81/2 222/2 -162 تراکم فرد در واحد مسکونی
 ناپایدار .262- .262- -81/2 222/2 -.865 تعداد اتاق در واحد مسکونی

 ناپایدار 2621- 2682- -11/2 222/2 -168 خانوار درواحدمسکونیم تراک
 ناپایدار 2621- 2685- -12/2 222/2 -1618 تراکم فرد دراتاق

 ناپایدار 26.1- 2621- -82/2 222/2 -861 نیاز به مسکن )کمبود مسکن(

ارزیابی  Test Value=3 شاخص زیستی

سطح معنی  tمقدار شاخص

 (sigداری)

اخت ف 

 میانگین

 /.15فاصله اطمینان

 حد باال حد پائین

 ناپایدار 268-  2681- -11/2 222/2 -162  هوا تهویه امکانات

 در حد پایدار 2625-  2682- -2681 222/2 161 بهداشتی های توالت به دسترسی

 ناپایدار 25/2 2621 25/2 288/2 8621 دام با انسان همزیستی

 ناپایدار 2611- .26- -81/2 222/2 -16.8 روستایی های زباله دفع
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ای نگهداری های استان کردستان فاقد فضای باز بر آبادی
درصد واحدهای مسکونی استان کردستان  44 حیوانات هستند.

از نظر سازه کم دوام و بی دوام می باشند.از نظر مخاطرات 
هایی روی گسلدرصد روستاهای استان بر  11محیطی؛ بیش از

با خطرخیلی زیاد استقرار دارند.  از نظر شاخص تراکم بیش از 
نفر در یک واحد  4ی درصد  از واحدهای مسکونی باال 22

مسکونی زندگی می کنند.در مجموع استان کردستان با کمبود 
، ی)بهرام واحدهای مسکونی روستایی روبرو است 1211

به عنوان الگویی برای ارزیابی  این نوع پژوهش، (.2347،14
تواند شدت  مسکن روستایی تلقی و نتایج چنین محاسباتی می

نتایج  روستایی را بیان کند.محرومیت و به عبارتی فقر مسکن 
دهد کالبد مسکن چه از نظر فضا؛ تیپ  پژوهش نشان می

استقرار؛ طراحی و معماری ؛ نوع ساخت)بنائی( نوع مصالح بکار 
گرفته شده از وضعیت نامطلوبی برخوردارند. چنین شرایطی 

کند.  سالمتی و تندرستی ساکنین روستاها را تهدید می
ها و به تبع آن باالرفتن هزینه  ماریبستر بی «بد مسکنی»پدیده

دارو درمان و افزایش مرگ و میر و در نهایت بر پائین آمدن 
وری و کاهش تولید اثرات خود را نمایان خواهد  راندمان بهره

بنابراین برای رسیدن (. 932 2311، صادقی )کاظمی و ساخت
به اهداف روستای سالم؛ اولین اقدام از طریق نوسازی و 

با استفاده از مصالح مقاوم شکل می گیرد. در این بهسازی 
های راهبردی برای نوسازی و  ها و سیاست راستا، یکی از برنامه

های کم بهره با فرایند اداری ساده،   بهسازی مسکن اعطای وام
مخاطرات  توام با طراحی تیپ مسکن سازگار با شرایط اقلیمی و

کاهش تلفات به  های سبک به منظور محیطی و استفاده ازسازه
موقع مخاطرات طبیعی از دیگر پیشنهادهای راهبردی است که 

 توان مطرح کرد. می
 

 منابع
روستایی،  بهداشت مبانی و (. اصول2312) مصطفی ازکیا،

 هاشهرداری مطبوعاتی و رسانی اطالع فرهنگی موسسه :تهران
 های کشور.دهیاری و

(. 2342)اصل هاشمی، احمد و محمدی کلهری، ابراهیم 
وضعیت تامین آب سالم در مناطق روستایی استان ایالم در 

  (،37-31)21 ،مجله دانشگاه علوم پزشکی ایالم .71سال 
33-34. 

عوامل موثر بر  .(2312) بوالحسنا ،افکار سن،ح، افراخته
شهرستان  ی9 روستاهایسطح سالمت روستاها )مطالعه مورد

 . 12-43 (،2) 2یی، روستا یزریمجله پژوهش و برنامه .شفت(

بررسی افتراق  .(2311بزی، خدارحم، اهری، عباس ) 
های شهر زابل در برخورداری از فضایی محله-مکانی

ریزی فصلنامه جغرافیا و برنامه .های مسکن سالم شاخص
 .111-242(، 3) 11محیطی، 

آقا و  بسحاق، محمدرضا، تقدیسی، احمد، امرایی، علی 
یلی بر نقش عوامل مؤثر بر پایداری تحل(. 2313دانش، کمال )

مطالعه موردی دهستان  مسکن در مناطق روستایی ایران
فصلنامه مسکن و محیط روستا،  .مالوردی، شهرستان پلدختر

32 (224 ،)212-234. 
 داوود، جمینی ،سیداسکندر ،صیدایی ،محمدرضا سحاق،ب

تحلیلی بر پایداری اجتماعی مسکن در مناطق  (.2312)
فصلنامه  .)مطالعه موردی9 روستاهای شهرستان ازنا(روستایی 

 .22-2، (2)1، ایریزی منطقه برنامه
 ،استان کردستان. (2314) یمسکن انقالب اسالم ادیبن

  سنندج. ،واحد آمار و اطالعات
 یریپذبیبر آس یلیحل.ت(2347) اهللرحمتی، بهرام
استان  یدر برابر زلزله مطالعه مورد ییروستا یهاسکونتگاه
 .242-212(، 1) 22،  صلنامه روستا و توسعهف .کردستان
عمده توسعه  یهاچالش.(2341اهلل )رحمتی، بهرام

 یهامجله پژوهش .استان کردستان( ی9)مطالعه موردیی روستا
 .212-241(، 3) 12یی، ایجغراف

 مسکن وضعیت بر .تحلیلی(2311اهلل )رحمتی، بهرام
 ،روستا طمحی و فصلنامه مسکن .کرمانشاه استان در روستایی

31 (234،) 14-42. 
 ،دیناروندی ،اسماعیل، صالحی، فرزامسنگاچین، پوراصغر

های کشور سنجش سطح توسعه یافتگی استان.(2312مرتضی )
 (،1) 4 ،نیسرزم شیه آمافصلنام .ایران با رویکرد تحلیل عاملی

11-2. 
(. توانمندسازی در ارتقای 2341پوراسالمی، محمد )

 .1-12(، 21) 2ماهنامه طب و تزکیه، . سالمت

عوامل موثر بر عرضه و  یبررس (.2312خاوران، مهدیه )
نامه  پایان. رانیا یمسکن در مناطق شهر یتقاضا

 دانشگاه الزهرا. ،دانشکده اقتصاد ،ارشد کارشناسی

 .ریزی مسکن(. برنامه2371پور محمدی، محمدرضا ) دالل
 انتشارات سمت. 9 تهران

(. توسعه پایدار و 2341نژاد، سمیرا ) زندیه، مهدیه، پروردی
فصلنامه مسکن و  .مفاهیم آن در معماری مسکونی ایرانی

 .12-1(، 231) 11محیط روستا، 

 پژشکی جغرافیای بر ای. مقدمه(2312) ، زردشتورهوش
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  .دانشگاهی جهاد 9تهران .ایران

9 مشهد. ن(. اتولوژی جغرافیای ایرا2342) ، زردشتورهوش
  جهاد دانشگاهی مشهد.

 زیست، ترجمه محیط و هوا و ، آب(2371) ژیرال، اسکورو
 قومس .   نشر 9تهران .خالدی شهریار

(. سالمت و محیط در 2341سازمان بهداشت جهانی )
وزارت بهداشت و  9تهران .توسعه پایدار ترجمه؛ علی اصغر فرشاد

 درمان و آموزش پزشکی.

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی  سازمان
(2343).  

 سنندج.(. 2342-2311)کردستان  استان آماری سالنامه

 مسکن معماری هایشاخص .(2344) محسن پور، سرتیپی
 .21-42 (،11) 11 زیبا، هنرهای نشریه .ایران در روستایی

 9تهران .(. مبانی جغرافیای روستایی2341سعیدی، عباس )
 انتشارات سمت.

(. تحلیل بر جایگاه و دگرگونی 2344محمد، مهدی ) عزیزی
 13نشریه هنرهای زیبا؛  .های مسکن شهری در ایرانشاخص

(13 ،)21-27. 

. چیست؟ سالم خانه. (2311، مریم )بنایی و علی غفاری،
 . 14-22 (،233)31 فصلنامه مسکن و محیط روستا،

نقاط بینی وضع مسکن در (. پیش2374فرهنگی، ساسان ) 
های مسکن و مجموعه مقاالت سیاست ،شهری استان گیالن

 استانداری گیالن.گیالن9 جلد دوم،  .توسعه در ایران

پروژه  یاجرا تیوضع یبررس(. 2311فوالدیان، عباس )
بندرگز  یو منطقه شهر سالم در سه روستا یشهرسالم، روستا

 نیشانزدهم .2312-2344یهاسال یاستان گلستان ط لوتیپا
 تهران. طیبهداشت مح یمل شیاهم

(. گردآوری 2313قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران )
 .سازمان چاپ و انتشارات . تهران9مجلس شورای اسالمی

های (. بیماری2311کاظمی، میر ابوطالب، صادقی، عباس )
پزشکی  دانشگاه علوم. مشهد9 بیولوژیکی ناشی از آب آلوده

 مشهد.

 شرکت9 تهران .معماری و اقلیم(. 2313مرتضی) کسمایی،
  ایران. سازی خانه

اعظم  ،زیدآبادی و نرگس، خانجانی گلپایگانی، عبدالعلی،
 هایشاخص بر ان تاثیر و مسکن روستایی . طرح(2311)

 
 
 

 روستا، محیط و مسکن مجله .مسکن ایمنی و بهداشتی 
31 (244،) 21-22. 

 داوود ،فرجود زادهحسن و علی ،احمدی لطفی، حیدر،
ریزی و های ضروری در برنامهها و مولفه(. شاخص2344)

فصلنامه آمایش  .سیاست گذاری مسکن روستایی در ایران
 .214-212 (،7) 1سرزمین، 

نشر  9تهران .(. پزشک و بهداشت2314محسنی، منوچهر)
 طهوری.

 مسکن، (. سرشماری عام نفوس و2311) آمار ایران مرکز
 استان کردستان.

 مسکن، (. سرشماری عام نفوس و2312) ایرانآمار  مرکز
 استان کردستان.

 میثم ،بندانیو  مرتضی، توکلی ،محمودرضا، میرلطفی
رسی تطبیقی وضعیت استقرار جهات جغرافیایی بر .(2312)

 فصلنامه .مسکن روستایی و مصرف انرژی در منطقه سیستان

 .21-31 (،234) 32، مسکن و محیط روستا

 بررسی کارکرد و تجربه . گزارش(2312)بتول  نعمتی،
 شهرستان استئین روستای در مسکن محیط بهداشت وضعیت

 و تجارت همایش ،2311سال  در اسفراین شهرستان
 9بجنورد .بهداشتی اولیه های مراقبت نظام مطلوب کارکردهای

 شمالی. خراسان پزشکی علوم دانشگاه
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