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 دهیچك
های اقتصادی و اجتماعی خانوار روستایی است مسکن پایدار، کانون فعالیت

 تحلیل و بررسی تحقیق، این گذارد. هدفو بر رفاه خانوار روستایی تاثیر می
 بخش سرفیروزآباد دهستان در روستایی مسکن پایداری کارکردی-ساختاری
است. پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع،  کرمانشاه شهرستانمرکزی 
ای و کاربردی و به لحاظ گستره مووردی و از لحواظ رود در زمور      توسعه

تحلیلی است. پایایی تحقیوق بوا اسوتفاده از ضوری      -های توصیفی پژوهش
است و روایی تحقیق مورد تأیید متخصصوان   14/2آلفای کرونباخ برابر با  

خانوار روستایی و برای  303رار گرفت. جامعۀ آماری پژوهش شامل جغرافیا ق
تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. بر این اساس حجم 

گیوری   گیری در هر روستا، نمونه خانوار تعیین شد و رود نمونه 092نمونه 
 1دهنود کوه از مجمووع    تصادفی ساده بوده است. نتایج تحقیق نشوان موی  

هوای پایوداری مسوکن، بوه     روستا از نظر شاخص 2روستای مورد بررسی، 
روستا به  0پایدار و  روستا به عنوان روستای نیمه 9عنوان روستاهای پایدار، 

اند. از سوی دیگر شاخص دوام مصالح  عنوان روستاهای ناپایدار شناخته شده
مقاوموت   در اولویت اول قرار گرفت در حالی کوه گویوۀ   393/2با اثر کلی 

کمترین میزان اثرگذاری پایوداری مسوکن را    -933/2ساختمان با اثر کلی 
 داشته است.

 
مسوکن روسوتایی، پایوداری، سورفیروزآباد، دوام       :كلیدیهای  واژه

 .مصالح، مقاومت ساختمان

 
 

 
 

Abstract 

Sustainable housing is the center of economic and social 
activities of rural households and a factor affecting their 
well-being. The purpose of this study is to investigate 
and analyze the structural and functional stability of 
rural housing in Sarfirouzabad district, Kermanshah 
Township. Based on nature, the present study is applied-
developmental, based on scope, it is case study, and 
based on method is descriptive-analytical. The reliability 
of the research (using Cronbach's alpha coefficient) is 
equal to 0.94 and the validity of the research was 
confirmed by the opinion of geographers. The statistical 
population of the study includes 527 households. The 
Cochran's formula was used to determine the sample 
size. Cochran's formula was used to determine the 
sample size, which resulted in the selection of 216 rural 
households. The sampling method was simple random. 
The results showed that six villages (66%) were 
recognized as sustainable villages in terms of housing 
sustainability, 1 village (11%) as semi-sustainable 
villages and 2 villages (22%) as unstable villages. Also, 
the item of durability of materials with a total effect of 
0.317 was in the first priority, while the item of building 
strength with an overall effect of -0.153 had the lowest 
impact and is in the last priority.  
 
Keywords: Rural Housing, Sustainability, 
SarfirouzAbad Sistrict, Durability of Materials, Building 
Strength. 
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 مقدمه
ناپذیر نیازهای هر اجتماعی  مسکن مناس  بخش جدایی تأمین

ها، اجتماعات و جامعه ارزشمند  است که برای افراد، خانواده
ها، خرید یا  های همیشگی خانواده گذاری است. یکی از سرمایه

امنیت، پایداری و آرامش برای همه افراد  تأمیناجاره مسکن، 
( و همانند کاالیی 940: 9313در سراسر جهان است )فتاحی،

پردوام نقشی اجتماعی یا جمعی دارد و مشتمل بر اقتصادی و 
 -نیازهای مالی به عنوان نمایش مقام و وضعیت اقتصادی

(. معموالً، 939:9313اجتماعی افراد است )بسحاق و همکاران،
ر وط محیطی آن مهمترین عامل تأثیرگذار بومسکن و شرای

ت وه اسوت در محلورد از سکونوت فوزان رضایومی

(Westaway,2006:187). 
مسکن خوب، فقط به معنای وجود یک سقف باالی سر هر 

های دیگری همچون فضای مناس ،  شخص نیست؛ بلکه مؤلفه
های اولیه، سازگاری  امنیت، دسترسی فیزیکی، دوام، زیرساخت

گیرد )فتاحی و همکاران،  با معیشت، بهداشت را در بر می
در  گر رفاه عمومی جامعه است؛ این ( و نشان949: 9313

حالیست که مسکن بد و نامطلوب منجر به پیامدهای زیان 
ها، تباهی و فساد جوانان  بند و باری ها، بی باری از قبیل بیماری

 (.909:9313شود )بسحاق و همکاران، می
مسکن پایدار، مسکنی است که با استفاده از مصالح بومی 

استفاده بادوام، متناس  با اقلیم و قابل بازیافت ساخته شود و با 
از فناوری مناس ، استحکام و امنیت قابل قبولی داشته باشد و 
از نظر پایداری اجتماعی، مسکنی است که عالوه بر در 
برگرفتن امکانات و خدمات عمومی الزم برای زندگی بهتر 

های ساکنان آن  ها و سنت انسان، متناس  با فرهنگ، شیوه
باالبردن ضری   باشد و باعث ثبات خانواده، رشد اجتماعی و

ایمنی افراد و به ویژه ارتقای فرهنگی و آرامش روحی اعضای 
  .(13:9312یگانه، خانواده شود )محمدی

های در کتاب محدودیت« پایداری»اولین استفاده از واژه 
بود. پس از آن  9130رشد نوشته میدوز و همکارانش در سال 

خواستار تحقق بود که شورای جهانی کلیساها  9134در سال 
  .(31:9393جامعه پایدار شدند )مهشواری،

در فرهنگ لغت فارسی، از پایداری به معنای با  دوام و 
(  و نیز در التین ریشه 42: 9330ماندنی یاد شده است )عمید،

است که به معنی حمایت و  9لغوی و عبارت مربوط به پایداری

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

1. sustainable 

است و در کل  3و به معنی فرایند پایداری زندگی 0ادامه دادن
پایداری به معنی پایداری، صفتی است که چیزی را توصیف 

زندگی و در آخر باعث  تأمینکند و باعث آرامش، تغذیه،  می
 (. 93:9390شود )آذربایجانی، تداوم و طوالنی شدن زندگی می

با چنین برداشتی از توسعه پایدار؛ فرایند پایداری روستایی 
وهای تغییر و در راستای حرکت بایستی دربرگیرنده تمامی قلمر

نظام اقتصادی و اجتماعی از درک وضعیت زندگی نامناس  به 
سوی شرایط زندگی مادی و معنوی بهتر باشد. با چنین 
توصیفی توسعه و پایداری روستایی، هم علت و هم نتیجه تغییر 

 (.913: 9393خواهد بود )بدری، 

پایدار در با توجه به اینکه دو عبارت پایداری و توسعه 
توان وجه  اند. پایداری را می مفهوم به یکدیگر بسیار نزدیک

وصفی توسعه دانست که در آن بقا و طول زمان تداوم و شرایط 
دهد. پایداری در معنای وسیع، به  مطلوب آن را کاهش نمی

توانایی اکوسیستم یا هر سیستم و جامعه برای مداومت کارکرد 
، بدون اینکه منابعی که به سیستم شود در آینده نامحدود اطالق 

وابسته کاهش یابد یا به دلیل تحمیل بار بیش از اندازه روی 
 (. 90:9313ها به سستی و ضعف کشیده شود )مضطرزاده، آن

به عبارت دیگر پایداری به توانایی جامعه، اکوسیستم یا هر  
سیستم جاری برای برقراری و تداوم کارکرد در آینده نامحدود 

شود، بدون اینکه در نتیجه از بین رفتن منابعی که میگفته 
ها رو  سیستم به آن وابسته است و یا با بار بیش از حد روی آن

( و معنی آن 09:9310امیری، شود )صالحی به ضعف کشیده می
بسته به شرایط مکانی و زمانی جوامع مختلف متفاوت است. 

پایداری را بنابراین امکان اینکه یک برداشت خاص از مفهوم 
تعمیم دهند، وجود ندارد. پایداری به مفهوم نگهداری منابع و 

های هر نسل با هر سطحی از توسعه انسانی داللت دارد ثروت
(. از نظر ویلیس، واژه پایداری دارای دو ماهیت 9399)مولدان،
بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی با توجه به ظرفیت  -9است: 

یازهای نسل حاضر بدون اینکه رفع ن -0تحمل محیط زیست. 
های خود را به خطر های آینده برای رفع نیاز توانایی نسل

بیاندازد. توجه نمودن به مسائل زیست محیطی در جهان پس از 
کننده شروع های آلودهتوسعه صنعتی در اروپا و تشدید فعالیت

توجه به مقوله توسعه،  9122شد. به صورتی که تا قبل از دهه 
های اقتصادی را مدنظر قرار داده بود، ولی از این  نبهبیشتر ج

های زیست محیطی آن مورد توجه قرار گرفت دهه به بعد جنبه
هایی در این زمینه صورت گرفت و تاکید بر همزیستی و تالد

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

2. sustain 
3. sustenance 



 44            9311 مستانز، 02)سری جدید(، پیاپی  4، شماره پنجمریزی توسعه کالبدی، سال نشریه علمی برنامه

 

های  برداری مسالمت آمیز انسان و محیط بر مبنای بهره

  (Willis,2006).عقالنی، بدون تخری  محیط زیست شد 
بوم، از اوایل  زمینۀ توسعه پایدار، یعنی توسعۀ زیست  پیش

، اتحادیه حفاظت جهانی و برنامه 9«ساچز»از سوی  9132سال 
که مفهوم توسعه  محیطی سازمان ملل مطرح شد. با وجود این

، زمان اعالمیه کوکویک درباره 9132پایدار در اوایل دهه 
انصاری،  نیا و کار گرفته شد )حکمت محیط و توسعه به

913:9319.) 
در کتاب  9130عالوه بر این اجالس، در سال 

 اصطالح توسعه پایدار توسط دنال میدوز های رشد، محدودیت
و دیگران به کار برده شده و پس از آن نیز در همان سال 0

و همکاران در کتاب دستورالعمل برای بقا  3ادوارد گلداسمیت
 (.Kidds,1992:1-26)این اصطالح را به کار بردند 

در  کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه سازمان ملل
تشکیل شد و  3به ریاست نخست وزیر نروژ 9193سال 
آینده مشترک »گزارد خود را با عنوان  9193لند در سال  برانت

نشر داد. پیشنهاد محوری، رود تنظیم و تعدیل گستره و « ما
و توسعه  دامنه تقاضاهای رقابتی برای حفاظت زیست محیطی

اقتصادی از طریق رهیافت جدید یعنی توسعه پایدار بود 
 (.30:9393و ازکیا و ایمانی، 92:9393)درستر،

سازمان ملل متحد اهداف توسعه هزاره را با هدف 
سازی مفاهیم، مبانی آماری در سطوح ملی و نیز در  یکسان

)صاحبی و سطوح بین المللی در دستور کار قرار داد 
 (.49:9314رضایی،

 لحا در یهارکشو لمللیا بین نساکنفر، 0223درسال 
ن برگزار شد که قستااقزدر  نزیتاتر و خشکی در رمحصو توسعه

، 0299بود. در سال لماتی آ عمل برنامه و عالمیها نتیجه آن 
چهارمین کنفرانس ملل متحد در مورد کشورهای کمتر توسعه 

 و سیاسی عالمیهایافته در ترکیه برگزار شد و نتیجه آن نیز 
 (.439:9319منصور، ل بود )امینستانبوا ییاجرا برنامه

وجهی است که موضوع آن،  روستایی، فرآیندی چندۀ توسع
پذیر اجتماع روستایی  بهبود کیفیت زندگی اقشار فقیر و آسی 

گیری از سازوکارهایی همانند  این فرآیند، با بهره است.
تکایی فردی و جمعی و ریزی، سازماندهی، تقویت خودا برنامه

ایجاد دگرگونی در ساختار ذهنی و اجتماعی روستاییان، تالد 
ها و کند که قدرت و اختیار مردم روستا در استفاده از قابلیتمی
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1. Sachez  
2. Denella Midoz  
3. Brant land 

هاست را تقویت نماید تا از این طریق منابعی که در دسترس آن
بتوانند وضعیت موجود خود را به وضعیت مطلوب، تغییر دهند. 

ای مستلزم دگرگونی در ساختارهای نهادی، ن توسعهتحقق چنی
فنی، شخصیتی و ارزشی است که منجر به تغییرات اساسی در 

د شوهای شخصیتی روستاییان میساختار اجتماعی و ویژگی
  (.39:9393)ازکیا و ایمانی،

خصوص گیری نظریه توسعه پایدار به در ایجاد و شکل
 اند: ثر بودهتوسعه پایدار روستایی سه دیدگاه مو

: پارادایم متعارف نوسازی 4و نوسازی  رویکرد جهانی شدن .9
وری و تولید که به نابرابری و فقر روستایی انجامید، بر بهره

عقالنیت تولید و »تأکید بیش از حد داشت که همین امر باعث 
و به دنبال آن، لزوم توجه به مالحظات « تخری  محیط

اکولوژیکی شد. فرآیند جهانی شدن نیز شکاف اقتصادی، 
نابرابری، فقر و پیامدهای زیست محیطی را به دنبال داشت که 

ور توسعه پایدار به یکی از مبانی مهم نظری و تاریخی ظه
برگرفته  02:9393ازکیا و ایمانی، )روستایی تبدیل شد 

 (.  Beus,1994:632-633از

: این رویکرد ریشه در مکات  3رویکرد فمینیسم .0
مارکسیستی و پست مدرنیستی دارد و با توجه به نقش سیاسی 
خود توانست در جوامع غربی زنان را وارد عرصه توسعه کند و 

ها و نهادهای جدید به نیرویی تعیین سازمان ها را در قال آن
کننده تبدیل کند. زیرا یکی از تنگناهای اساسی و مشکالت 
پارادایم قدیم توسعه، چگونگی مشارکت و نقش این دسته از 

 09:9393ازکیا و ایمانی، )ها بود  ریزیافراد جامعه در برنامه
 (.  Harrise, 1995:600برگرفته از

: این رویکرد با تأکید بر بکارگیری 2مرویکرد پست مدرنیس .3
های انتزاعی و کالن در تحلیل  و بررسی مسائل اجتماعی  مدل

و انسانی و نیز تأکید بر ارائه نظریات خرد، معطوف به زمان، 
های خاص، سهم زیادی در مطالعات توسعه  مکان و موقعیت

ای و محلی هستند داشته پایدار که متکی بر نظریات منطقه
 ,Weiss & et alبرگرفته از 09:9393ازکیا و ایمانی، )است 

2003:11-12 .) 

توسعه، بعد از جنگ جهانی دوم در مباحث اقتصادی، 
المللی، جایگاه  علمی، سیاسی، اجتماعی و نیز مسائل بین

توسعه  . (Frazier,1997:187)ای پیدا کرده است ویژه
ها و  انای از تحول است که جامعه را برای نیل به آرم درجه
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4. Globalization and Modernization 
5. Feminism 
6. Postmodernism 
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کند. به بیان سازمان ملل، توسعه  اهداف خود هدایت می
های مردم و دولت را برای بهبود  فرآیندی است که کوشش

کند  اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر منطقه، متحد می
ها  و مردم این مناطق را در زندگی یک ملت ترکی  نموده و آن

سازد )وافقی و  را برای مشارکت در پیشرفت ملی توانا می
 .(39:9313حقیقیات،

مقصود مطلوب توسعه نیز بهبود کیفیت زندگی همه است و 
ای باشد که منافع  گونه کوشش برای دستیابی به توسعه باید به

و ( Kates et al. 2005:12)اکثریت جامعه را در برگیرد 
های  پایداری آن نیز به استمرار این فرایند توسعه در طول نسل

(. بلک نیز معتقد است که 30:9399ه دارد )کالنتری،بشر اشار
های نوسازی از جمله  یافتن به آرمان توسعه به معنای دست

وری، برابرسازی اقتصادی و اجتماعی، معرفت  افزایش بهره
ها و نهادهای پیشرفته و ایجاد نظام  مدرن، بهبود نگرد

شود که  گذاری تفسیر می عقالیی و هماهنگ با هدف سیاست
های اجتماعی  تواند برخی از اوضاع نامطلوب را در نظام می

 (.33:9339توسعه نیافته برطرف سازد )میر،

پایداری، مفهومی پویاست و تأکید بر استفاده از منابع در 
یک حالت ماندگار دارد. این وضعیت در بین سطوح رشد 
کشورهای جهان معانی متفاوتی دارد؛ زیرا در کشورهای توسعه 

ترین  رمایه الزم برای این ماندگاری وجود ندارد و بیشنیافته س
گیرد  های زیست محیطی نیز از این ناحیه نشات می تخری 
 (.33:9312)ملکی،

معتقد است که ترکی  توسعه پایدار پیچیدگی  9سامسون
سو، پایداری  بسیار بیشتری نسبت به مفهوم توسعه دارد: از یک

بل تحمل کره زمین در توسعه پایدار به مسأله ظرفیت قا
که به مفاهیمی مانند نابرابری و عدالت  گردد، فارغ از آن برمی

اجتماعی توجه کند و از سوی دیگر، توسعه مستلزم رشد 
که توان اکولوژیک و  ن اقتصادی مستمر است، فارغ از آ

گنجایش کره زمین در چه سطحی قرار دارد و چه 
نماید. ترکی   هایی بر مسیر رشد مستمر تحمیل می محدودیت

آفریند که بسیار بیشتر از حاصل  این دو واژه، مفهومی را می
 (.33:9399جمع اجزا است )کالنتری،

معتقد است که منظور از توسعه پایدار، روندی از  0رابینسون
های  توسعه اقتصادی است که منابع را کاهش نبرد و هزینه

زیست محیطی منفی برای بقای کره زمین ایجاد ننماید. 
همچنین این اصطالح شامل آن است که منافع اقتصادی چنین 

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

1. Samson  
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هم توسعه  3طور وسیع منتشر شود. مانگی ای باید به توسعه
ار را بهبود ممتد در سطوح زندگی مردم به ویژه افراد فقیر و پاید
  (.42:9319داند )اکبری، های فاقد مزیت می گروه

از آنجا که توسعه پایدار فرآیندی است به سوی پایداری، 
بایست  توان با یک گام به آن رسید و برای تحقق آن می نمی

د زیرا های بینابینی توسعه پایدار معطوف شو توجهات به گام
وجوی توسعه پایدار فرایندی چند بعدی است که در جست

یکپارچگی اهداف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی به 
رود پایدار و  فرآیندی پایدار و مداوم برای تغییر اقتصادی، 
اجتماعی و محیطی است که برای افزایش رفاه طوالنی مدت 

، ازکیا و 933:9312کل اجتماع، طراحی شده است )خسروبیگی،
 (. Moseley,2002:12برگرفته از  09:9393ایمانی، 

نیازهای فیزیکی باید پاسخگوی  تأمینمسکن عالوه بر 
نیازهای روانی و اجتماعی نیز باشد. در واقع نیاز اولیۀ انسان به 

سرپناه یک نیاز بنیادین غریزی و  تأمینمحافظت از خود و 
ط نامساعد محیطی، همه جانبه است )محافظت در برابر شرای

جانوران وحشی و یا دشمنان( و مراحل تبدیل آن به خانه یا 
مسکن برای زندگی، در راستای تعمیق مفهوم سکونت صورت 

پذیرد. بنابراین عملکرد آن تنها به بازتاب کیفیات محیط می
های افرادی که در آن زندگی شود، بلکه ویژگیمحدود نمی

-یابد آشکار مین آن جریان میکنند و آنچه را که در درومی

ای نماید. بر این اساس خانه با مطرح شدن به عنوان پیکره
دار معرفی هیات فردی و معمارانه در محیط از یک سو عهده

دارد و از  خانوادگی انسانی است و امنیت را بر وی ارزانی می
-سوی دیگر، بستری برای تبدیل محیط به فضایی حائز ارزد

: 9393اهیت اجتماعی است )علی الحسابی، های مکانی و م
943.) 

بنابراین مسکن تنها یک ساختار نیست بلکه نهادی است 
شود و به دلیل  ای از اهداف پیچیده ایجاد می که برای مجموعه

ای اجتماعی بودن آن، نوع فضاها و انتظام و فرم فیزیکی پدیده
د. هدف شو آن از عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی متاثر می

اصلی ساخت مسکن ایجاد محیطی مطابق با رود زندگی 
نیازهای  تأمینانسان و سازگار است، به عبارت دیگر عالوه بر 

فردی باید نیازهای اجتماعی و کیفی او را نیز برآورده کند 
 (.44:9312)پوردیهیمی،

ترین  توان گفت مسکن کاالیی ضروری است و اساسیمی
کند و در غیر این صورت می تأمین نیاز بشر یعنی سرپناه را
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افتد که برای اکثر خانوارها مهمترین حیات انسان به خطر می
رو، مسکن به عنوان سرپناه و محل  . از این کاالی مصرفی است

سکونت مانند پوشاک و خوراک، کاالیی بدون جانشین است 
 (. 40:9310)سهیلی و همکاران،

های اصلی مسکن و محیط زندگی خوب یکی از محور
توسعه پایدار است. محیط مسکونی پایدار و خوب، محیطی 

 تأمیناست که سالمت و بهزیستی و بقای موجودات ساکنان را 
کند. مسکنی که بتواند نیازهای زیستی نسل کنونی را بر می

مبنای کارایی منابع طبیعی برآورده سازد و در عین حال با توجه 
فرهنگی محالتی جاذب و به مسائل اکولوژیکی، اقتصادی و 

 ایمن ایجاد کند، مسکن پایدار است )فیروزی و همکاران،
33:9313 .) 

توان: امنیت کافی، دسترسی های مسکن پایدار میاز نشانه 
مندی از نور طبیعی  فیزیکی، فضای کافی، تداوم عمر مفید، بهره

و مصنوعی، پایداری سازه، گرمایش و تهویه، زیر ساخت 
مثل آب، برق، مدیریت پسماند و زباله و  خدمات مسکونی

تسهیالت بهداشتی، کیفیت زیست محیطی مناس ، روابط 
اجتماعی و همسایگی، نزدیکی دیداری به طبیعت و فضای سبز 

بر این اساس  دستیابی به مسکن  (.00:9393نام برد )باقری،
پایدار بایستی با چهار بعد زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و 

همراه باشد. در واقع مسکن پایدار در پی این است که کالبدی 
کیفیت همه جانبه را در زندگی محیط زیست، جامعه و اقتصاد 

محور از نظر زیست  در نظر داشته باشد. مسکن پایدار بوم
نماید  محیطی از منابع بومی و طبیعی برای ساخت  استفاده می

ل و نقل های حم گونه است که هزینه و از نظر اقتصادی این
ساکنین را کاهش دهد و به لحاظ اجتماعی مسکن پایدار باید 
مسائل اجتماعی، جسمی و روانشناختی ساکنین را مورد توجه 

 (.913:9312قرار دهد )یاسوری و همکاران،

گویند که نیازهای بنابراین مسکنی را مسکن پایدار می
ده زیستی نسل کنونی را بر مبنای توانایی منابع طبیعی برآور

سازد و نیز فضای جاذب و ایمن و مناس  را با توجه به مسائل 
 فرهنگی، اقتصادی و اکولوژیکی ایجاد کند )ساالروند،

عنوان یکی از ه (.زیست پذیری مکان روستایی ب933:9312
مهمترین اهداف استراتژی توسعه روستایی، بسیاری از 

وم دهد، که این امر خود لزمشکالت شهرها را نیز کاهش می
کند. از آن  توسعه روستاها و بحث توسعه پایدار را مطرح می

جایی که روستاها معموال به عنوان نقاط توسعه نیافته و دور 
ها در حال شوند، بحث توسعه پایدار در آنافتاده شناخته می

ها از روستاها به حاضر تحقق نیافته است و بیشترین مهاجرت

(. 929:9312سیاهکوهی، شوند )عامریسمت شهرها سرازیر می
ای که در آن زندگی توام با   جامعه پایدار، جامعه 9به گفته کومر

های همیشگی زیست محیطی و همچنین بدون رشد  محدودیت
های رشد را ای که محدودیت و ساکن باشد، نیست، بلکه جامعه

هایی برای رشد است  ها و رودتشخیص دهد و به دنبال شیوه

((Coomer,1999:48. 
مسکن روستایی در ایران و به ویژه در استان کرمانشاه، با 

توان به مواردی از قبیل:  چند عامل اساسی مواجه است که می
کمبود آگاهی مردم بومی، کمبود سرمایه، ضعف تکنیکی ساخت 

سازی  و ساز، وجود مصالح کم دوام و کم توجهی به مقاوم
درصد  9/43زه طوریکه از نظر سامسکن روستایی اشاره کرد. به

درصد کم  1/33از مساکن روستایی استان کرمانشاه بادوام، 
دوام هستند)عزمی و همکاران، درصد دیگر بی 0/00دوام و 

(. بنابراین با توجه به این وضعیت توجه ویژه به 3: 9314
وضعیت پایداری مساکن روستایی و عوامل موثر برآن بسیار 

 ضرورت دارد.
توابع بخش فیروزآباد شهرستان  دهستان سرفیروزآباد از

آبادی  و  993کیلومترمربع دارای  3/132کرمانشاه با مساحت 
خانوار روستایی است )مرکز  0111نفر دارای  99394جمعیت 

(. که به علت پراکندگی و کثرت روستاهای آن 9313آمار ایران، 
های ارتباطی مناس  و کافی و همچنین  و عدم وجود زیرساخت

اس  اقتصادی و اشتغال روستاییان و عدم توجه وضعیت نامن
سازی آن در روستاهای منطقه، کافی به وضعیت مسکن و مقاوم

بررسی مساکن روستایی از نظر پایداری اهمیت زیادی دارد. 
کلیدی است  سؤالپژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این 

که عوامل موثر بر پایداری ساختاری و کارکردی مسکن 
 کدام است دهستان سرفیروز آبادروستایی در 

شناسی مقاالت در این خصوص  در ادامه به برخی از پیشینه
( در پژوهشی با عنوان 9313شود. بسحاق و همکاران)اشاره می

بررسی و ارزیابی پایداری مسکن روستایی، مطالعه موردی: »
 عامل پنج کهنشان دادند « دهستان مالوی شهرستان پلدختر

 زیهمسا و وریهبهر ،بنا مستحکاا دی،قتصاا ،فاهیر -مکاناتیا
 مناطق در مسکن اریپاید در مهمی نقش یستز محیط با
 ننشا هایافته کلی رطو به .نداشتهدا ویمال نهستاد ستاییرو
 تحت فقط ستاییرو مناطق  در مسکن اریپاید که هددمی

 بلکه نیست، تمکاناا یا بنا مستحکاا  نهمچو ملیاعو تأثیر
 مناطق در مسکن اریپاید به یابی ستد درمل اعو از ترکیبی
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 هستند. مؤثر ستاییرو
ارزیابی »ای با عنوان  در مقاله (9313فتاحی و همکاران)

کالبدی مسکن پایدار روستایی، مطالعه موردی: -فضایی

 مسکن کالبدی – ارزیابی فضاییبه « روستاهای استان لرستان
این  اند، نتایج پرداخته لرستان استان روستایی روستاهای پایدار

تابستان معتدل  دهد که پهنه نیمه مرطوب با نشان می پژوهش
 .ها دارد و زمستان سرد وضعیت مناسبتری به سایر پهنه

همچنین به لحاظ بعد اجتماعی روستاهای مورد مطالعه در دو 
 .اندطبقه قرار گرفته

و  تحلیل»( در پژوهشی با عنوان 9313برقی و همکاران)
های پایداری مسکن در مناطق روستایی، مطالعه  بررسی شاخص

های  شاخص« موردی: دهستان معموالن شهرستان پلدختر
پایداری مسکن در مناطق روستایی دهستان معموالن 

اند که نتایج این پژوهش نشان شهرستان پلدختر را بررسی کرده

 بنا، اماستحک اقتصادی، رفاهی، -امکاناتی عامل پنج کهدهد،  می

 پایداری در مهمی نقش زیست محیط با همسازی و وری بهره

 اند. مناطق روستایی مورد مطالعه داشته در مسکن
تحلیل  »( در تحقیقی با عنوان 9313نصیری و غالمی)

ای پایداری کالبدی مسکن روستایی در استان لرستان  مقایسه
بندی و تحلیل  سطحبه « 9310و  9393های زمانی  در دوره

های مسکن روستایی در استان وضعیت پایداری کالبدی شاخص

اند که  پرداخته 9310و  9393زمانی   لرستان در طی دو دور
این مطالعه در زمینه پایداری کالبدی مسکن روستایی به نتایج 

 به. است لرستان استان در پیرامون–نوعی موید رفتار مرکز
 پایداری ایدار استان مرکزی حوزه هایشهرستان که طوری
 حرکت پیرامون طرف به هرچه و باشندمی بیشتری کالبدی

لرستان  استان هایشهرستان بین در کالبدی ناپایداری کنیم
  یابد.افزایش می

( در پژوهشی با عنوان 9312پورطاهری و همکاران)
تحلیل فضایی الگوی مسکن پایدار روستایی، مطالعه موردی: »

تحلیل فضایی الگوی به بررسی و « روستاهای استان مازندران
 سه سطح درن روستاهای استان مازندرا مسکن پایدار روستایی

. اند پرداخته کوهستانی و ای کوهپایه ساحلی، روستاهای تیپ
 به توجه میزان میانگین که است آن مبین تحقیق نتایج
 در ساحلی تیپ روستاهای در مسکن پایداری های مؤلفه

 و کوهستانی روستاهای به نسبت تری مطلوب وضعیت
 . دارد قرار ای کوهپایه

( در تحقیقی با عنوان 9312یگانه و همکاران) محمدی
، اطالعات متقابلپایداری مسکن روستایی برمبنای تحلیل »

پایداری « مطالعه موردی: دهستان پشته زیالیی شهرستان چرام
مساکن روستایی بر مبنای تحلیل اطالعات متقابل را در 
-دهستان پشته زیالیی شهرستان چرام، مورد بررسی قرار داده

 بعد پایداری، دارای اجتماعیبعد  که دهدمی نشان نتایجاند. 

 زیست ابعاد و پایدار حدودی تا شرایط در اقتصادی و کالبدی

 داد نشان نتایج همچنین و باشند می ناپایدار معماری و محیطی

 در را تأثیرپذیری و تأثیرگذاری سطح باالترین اجتماعی بعد که

  دارد. روستایی مسکن پایداری در ها شاخص بین

 مسکن»( در تحقیق با عنوان 0202خالید و سونیکا بالنک)
 برای تمرین بر مبتنی پایداری مداخالت: خانگی های شیوه و

معتقدند که برای « پاکستان ، الهور در مصرف کم هایخانه
توسعه مسکن پایدار باید رهیافتی سیستمی بکار گرفت. آنان 

ای از مداخالت اجتماعی و فرهنگی کنند که مجموعهبیان می
نیاز است تا بتوان مسکن پایدار را تحقق بخشید و مردم 

 وستایی را جهت مشارکت و همکاری تشویق کرد.ر
 سنتی طبقه چند خانه»ای با عنوان ( در مقاله0202اتیه)

معتقد است که بسیاری از « یمن صنعا، شهر در( برج خانه)
های امروزی، سطح های قدیمی به نسبت مسکنمسکن

ها آن پایداری بیشتری دارند. نوع مصالح استفاده شده در مسکن
مناسبی که این مسکن با محیط پیرامون خود دارند و تعامل 

ها پدید سب  شده تا در طول تاریخ نوعی همگونی بین مسکن
آید. به مرور زمان و همراه با توسعه روستاها این هماهنگی 

های روستایی دستخود تغییر کاهش یافته و پایداری سکونتگاه
 شده است.
 توسعه به یدستیاب»( در پژوهشی با عنوان 0299)9جیبوی

مسائل « حاکمیت برای مهم چالشی: نیجریه در پایدار مسکن
های  اساسی مرتبط با مسکن پایدار، با استفاده از راهبرد

مدیریتی دولت در نیجریه را مورد بررسی قرار داده است و با 
توجه به اینکه مسئله ایجاد مسکن مناس  و کافی، جزو 

آید و در بسیاری از مراکز  مشکالت افراد و دولت به شمار می
های کمی و کیفیت  شهری، این مشکل مرتبط با نسبت

 نامناس  شرایط مسکونی و محیط زیستی موجود است. 

چطور مسکن »ای با عنوان ( در مقاله0299) 0پریموس
ای در هلند، مسکن پایدار را به عنوان  تجربه« پایدار بسازیم

های ملی کشور هلند مورد یکی از موضوعات مهم در سیاست
دهد که برخی از می بررسی قرار داده و نتایج این پژوهش نشان

-ای مسکن درباره ساخت خانه های توسعههای سیاستویژگی

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

1. Jiboye  
2. Priemus  
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های  های بلندتر، سکونت مالکان و ویژگی های بزرگتر، سقف
های رشد دیگری چون )تخفیف مالیاتی برای مالکان و محرک

های محیطی مسکن صورت گسترده بر ویژگیاقتصادی( به
 سازی، تاثیرگذار بوده است. 

یه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل مفهومی زیر بر پا
های مسکن پایدار  مؤلفهارائه شده که نشان دهند  آن است که 

-ها و شاخص مؤلفهروستایی ضمن تاثیر متقابل بر یکدیگر، بر 

 (.9های مسکن پایدار تاثیر در خور توجهی دارند )شکل

 

 مدل مفهومی تحقیق .1شکل

 

 کار  داده ها و روش
تحقیق کاربردی، کمی پیمایشی بوده که از ابزار رود 

آوری اطالعات استفاده شده است. زمان  پرسشنامه جهت جمع
است. در این تحقیق از نرم افزار  9319اجرای پژوهش سال 

spss  برای انجام محاسبات آماری و از نرم افزارGIS  برای
کار رفته شامل های بهها استفاده شد. آزمونترسیم نقشه

ای، تحلیل مسیر و میانگین، همبستگی اسپیرمن، تحلیل خوشه
 14/2پایایی تحقیق با استفاده از ضری  آلفای کرونباخ برابر با  

است و روایی تحقیق مورد تأیید متخصصان جغرافیا قرار گرفت. 
خانوار است که برای تعیین  303جامعه آماری پژوهش شامل 

و بر این اساس حجم  حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده
خانوار برآورد شده است. همچنین به منظور، برای  913نمونه 

خانوار افزایش  092پوشش دادن احتمال خطا، حجم نمونه به 
یافت. توزیع حجم نمونه در روستاهای مورد بررسی با رود 

گیری در هر  (. رود نمونه9انتساب متناس  است )جدول
 اتیک بوده است.گیری تصادفی سیستم روستا نمونه

های روستایی از میانگین دو جهت تعیین پایداری سکونتگاه
بعد ساختاری و کارکردی استفاده شد. بر این اساس و بر مبنای 

طیف لیکرت سه سطح پایداری، نیمه پایدار و  9-3کدگذاری 

ای، غیر پایدار تعیین شد. در نهایت با استفاده از تحلیل خوشه
ند و در این سه سطح پایداری )پایدار، روستاها خوشه بندی شد

 نیمه پایدار و ناپایدار( تقسیم شدند.
 

 جامعه آماری و توزیع حجم نمونه در روستاهای مورد بررسی .1جدول 

 
 نام آبادی

موقعیت 
 طبیعی

جمعیت 
 کل

تعداد 
 خانوار

تعداد 
 پرسشنامه

 92 30 933 کوهستانی زنگی 9

 39 22 023 کوهستانی سردار 0

 03 32 220 کوهستانی جیرانبالغ 3

 32 941 339 دامنه ای سرونو علیا 4

3 
گامیزج 

 علیا
 02 42 919 دامنه ای

 93 93 34 دامنه ای سیدشکر 2

3 
دارامرود 

 علیا
 93 32 939 دشتی

 9 92 29 دشتی دوبرجی 9

 90 90 34 دشتی سرپوزل 1

 092 420 0219 جمع کل

 9313: مرکز آمار ایران،     مأخذ 

های روستایی  محدود  جغرافیایی تحقیق حاضر، سکونتگاه
دهستان سرفیروزآباد از بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه 

کیلومتر مربع مساحت دارد.   9/3243است. شهرستان کرمانشاه 
درجه  34تا  33موقعیت جغرافیایی آن بین عرض جغرافیایی 

)مرکز  درجه شرقی است 43تا  42شمالی و طول جغرافیایی 
( دهستان سرفیروزآباد از توابع بخش فیروزآباد 9313آمار ایران، 

 993کیلومترمربع دارای  3/132شهرستان کرمانشاه با مساحت 
خانوار روستایی  0111نفر دارای  99394آبادی  و جمعیت 

روستای  919(. این دهستان 9313باشد )مرکز آمار ایران،  می
خانوار روستایی دارد  0311نفر جمعیت و  1312دارای سکنه، 

 (.9( )شکل9313)مرکز آمار ایران،

 
 دهستان سرفیروزآباد و نقاط روستایی مورد تحقیق .2 شکل
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ی از وهایه عکسوورد مطالعوبرای شناخت منطقۀ م
های روستایی منطقه مورد مطالعه به شرح زیر نشان داده مسکن

 (:3)شکل شوندمی
 

 
(9) 

 
(0) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(3) 

 
(2) 

 
(3) 

 تصاویری از مسکن روستایی در منطقه ناحیه پژوهش .3شکل
 

 هایی به شرح زیر طرح شده  است:در این پژوهش پرسش
. پایداری مساکن روستایی دهستان سرفیروزآباد 9

 شهرستان کرمانشاه چگونه است؟ 

های موثر بر پایداری مسکن ای میان شاخص. چه رابطه0
 سرفیروزآباد شهرستان کرمانشاه وجود دارد؟روستاهای دهستان 

-ای میان پایداری مسکن و متغیرهای مکانی. چه رابطه3
فضایی روستاهای دهستان سرفیروزآباد شهرستان کرمانشاه 

 وجود دارد؟

. چه تفاوتی میان روستاهای مورد بررسی از نظر پایداری 4
 رد؟مسکن در دهستان سرفیروزآباد شهرستان کرمانشاه وجود دا
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 (.0است )جدول های تحقیق مشخص شدهشاخصا و وهلفهؤ، م0ت تحقیق در جدول سؤاالبا توجه به 

 های تحقیق متغیرها و گویه. 2جدول 

 ها گویه ها مؤلفه

 
 
 
 

 ساختاری

. میزان رضایتمندی از فضای سکونت 4. میزان دریافت وام ساختمان 3پس انداز خانوار  . میزان0. میزان درآمد خانوار 9
هوای  . میزان دوام مصالح به کار رفته در دیوواره 2. میزان دوام مصالح به کار رفته در پی ساختمان 3ساختمان مسکونی 

. میوزان مقاوموت   1از مصوالح بوومی    . میوزان اسوتفاده  9. میزان دوام مصالح به کار رفته در سقف ساختمان 3ساختمان 
. میوزان در نظور گورفتن تهویوه     99. میزان نورگیری ساختمان جهت گرموایش و روشونایی   92ساختمان در برابر زلزله 

منودی از معمواری بیرونوی    . میوزان رضوایت  93مندی از معماری داخلی سواختمان  . میزان رضایت90مناس  ساختمان 
. مناس  بودن میزان زیربنوای کول سواختمان نسوبت بوه تعوداد       93ها  ارگیری اتاق. مناس  بودن محل قر94ساختمان 

. مناسو  بوودن   99. مناس  بودن میزان زیربنای آشوپزخانه  93ها  . مناس  بودن میزان زیربنای اتاق92اعضای خانواده 
. 02ضوای خوانواده   . مناس  بودن وضعیت ساختمان از نظر آرامش روحوی و روانوی اع  91وضعیت نما و ظاهر ساختمان 

. مناسو  بوودن   00. مناس  بودن سیستم سرمایشوی سواختمان   09مناس  بودن وضعیت تاسیسات زیربنایی ساختمان 
هوای  . میوزان توانوایی هزینوه   04. میزان سازگاری ساختمان با موقعیت اجتماعی خانواده 03سیستم گرمایشی ساختمان 
. میوزان  02هوای مربووط بوه تعمیور و نگهوداری سواختمان        هزینه مینتأ. میزان توانایی 03جاری مسکن) آب، برق،...( 

هوای  . میزان استفاده از فضوای سواختمان بورای فعالیوت    03ها )طویله، انبار،...(  رضایتمندی از فضای مربوط به کاربری
. مناس  بودن محل همجوواری فضواهای   01. مناس  بودن محل قرارگیری سرویس بهداشتی 09اقتصادی و معیشتی 

. مناسو   30. مناس  بودن سیستم بهداشتی و استحمام 39. مناس  بودن محل قرارگیری آشپزخانه 32زیستی و دامی 
 جویی انرژی.  بودن ساختمان از نظر صرفه

 
 

 کارکردی

. میزان دسترسی به مراکز آموزشی 3. میزان دسترسی به حمل و نقل عمومی 0. میزان دسترسی به مرکز خرید روستا 9
های  . میزان استفاده از سیستم2. میزان دسترسی به مراکز مذهبی و فرهنگی 3میزان دسترسی به مراکز بهداشتی . 4

. میزان 9های مناس  دفع فاضالب در روستا . میزان استفاده از سیستم3های خانگی در روستا آوری زباله مناس  جمع
. 92های خانگی . مناس  بودن نحوه دفع زباله1ر روستا آوری فضوالت حیوانی د های مناس  جمعاستفاده از سیستم

. عدم قرارگیری فضای دامی در مسیر باد و پخش بوی آن در ساختمان 99مناس  بودن نحوه دفع فضوالت حیوانی 
. توجه به حفظ اراضی کشاورزی در طراحی و ساخت 93ها و مناطق دارای خطر . فاصله مناس  با حریم رودخانه90

. 92. میزان رضایتمندی از معماری بیرونی ساختمان 93. توجه به حفظ مراتع در طراحی و ساخت مسکن 94ساختمان 
. 99. تناس  و هماهنگی ساختمان با محیط پیرامونی 93سازگاری معماری ساختمان با الگو و هویت سنتی و بومی 

. میزان آلودگی 02های روستا توسط ساختمان. میزان تولید مواد زائد 91سوخت مورد نیاز  تأمیناستفاده از چوب جهت 
. وضعیت مسکن پایدار 00های روستا . میزان آلودگی منابع آب توسط ساختمان09های روستا هوا توسط ساختمان

. اقدامات توسط روستاییان و نهادهای مسئول، 03روستایی شهرستان کرمانشاه بخش فیروزآباد دهستان سرفیروزآباد 
. تاثیر 03های موجود جهت دستیابی به مسکن پایدار روستایی . موانع و محدودیت04سکن پایدار جهت دستیابی به م

 .اجرای طرح هادی روستایی بر مسکن پایدار 

زاده و  ؛ حسین924: 9399؛ کریم و هاشمی، 03: 9313؛ دیوساالر و همکاران، 924: 9312؛ خسروبیگی و همکاران،20: 9319ماخذ: عنابستانی و خسروبیگی، 
  993: 9312؛ عنابستانی و همکاران،33: 9312همکاران،

 

 شرح و تفسیر نتایج

سال  9/41بر اساس نتایج پژوهش، میانگین سنی پاسخگویان 
سال است.  90سال و بیشترین آن  04است که کمترین آن 

سال و  2/42کمترین میانگین سنی در روستای زنگی با 
  90/32رجی با وای دوبووط به روستوبیشترین میانگین سنی مرب

 

 
 ای خانوار در روستاهای مورد وداد اعضون تعوت. میانگیوسال اس
نفر  4نفر است که تعداد افراد خانوار کمتر از  33/4مطالعه 

نفر نیز  3درصد و خانوار 3/01نفر  2الی  3درصد، خانوار  4/29
درصد است. در روستاهای مورد بررسی، بیشترین فراوانی  1/9

توزیع پاسخگویان بر حس  شغل اصلی کشاورزی، دامدار و 
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وط به دهیار و درصد و کمترین فراوانی مرب 9/29باغدار 
 درصد است.  2/9مهندس با 

اول: پایداری مساکن روستایی دهستان  سؤال

 سرفیروزآباد شهرستان کرمانشاه چگونه است؟
های بعد  مقایسه میانگین گویه سؤالبه منظور بررسی این 

و کارکردی در نظر گرفته شد. نتیجه آزمون بیانگر  ساختاری
بعد ساختاری و کارکردی آن است که مساکن روستایی از نظر 

تا حد زیادی پایدار هستند. به بیان بهتر با تقویت بعد 
توان به پایداری مسکن  ساختاری و کارکردی در روستاها می

دست یافت و به این ترتی  فرضیه اصلی پژوهش مورد تایید 
 قرار گرفت.

های ساختاری از سوی دیگر، مقایسۀ میانگین گویه
باشد که علی رغم عدم وجود  میدهنده این موضوع  نشان
انداز کافی خانوارهای روستایی و نیز وضعیت نامناس   پس

های مالی مناسبی اقتصادی روستاهای مورد مطالعه، حمایت
های مسئول از روستاییان صورت نگرفته است، توسط سازمان

ای به کیفیت ساخت و اما با این وجود روستاییان توجه ویژه
های روستایی ها از کیفیت مسکنایتمندی آنسازها دارند و رض

 صرف درآمدشان را از در سطح باالیی قرار دارد و بخش زیادی
 کنند.می روستا در خود مسکن به مربوط امور

همچنین به علت سنتی بودن الگوهای ساخت و ساز در 
ها و روستاهای مورد مطالعه و عدم نظارت و وجود چارچوب

ساخت و سازهای روستایی و ضوابط مشخص در حوزه 
همچنین عدم توجه به شرایط اقلیمی ناحیه پژوهش، در این 

جویی در مصرف انرژی در روستاها مساکن از نظر صرفه
رسد نظارت بر (. لذا به نظر می0وضعیت مناسبی نیستند )جدول

ای در حوزه ساخت و سازهای روستایی و ارائه خدمات مشاوره
 (.3ن امری ضروری است )جدولساخت و ساز به روستاییا

 
 ساختاری بعد های گویه .3 جدول

 نگرد میانگین خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد گویه

 متوسط 12/0 4/9 1/94 9/33 1/3 2 میزان درآمد خانوار چقدر است

 متوسط 23/0 2/02 3/43 0/32 3/2 2 میزان پس انداز خانوار چقدر است

 کم 33/9 9/39 2/43 4/94 3/2 2 میزان دریافت وام ساختمان چقدر است

میزان رضایتمندی از فضای سکونت 
 ساختمان مسکونی

 زیاد 21/3 1/2 3/93 3/20 3/00 1/2

میزان دوام مصالح به کار رفته در پی 
 ساختمان

 زیاد 93/3 4/9 3/93 2/34 9/03 0/4

کار رفته در  میزان دوام مصالح به
 دیوارهای ساختمان

 زیاد 02/3 1/2 1/94 4/34 9/00 2/3

میزان دوام مصالح به کار رفته در سقف 
 ساختمان

 زیاد 09/3 1/9 1/94 0/32 3/02 3/2

 کم 12/9 3/40 1/34 0/92 9/1 9/0 میزان استفاده از مصالح بومی

 زیاد 99/3 2/2 2/90 9/33 9/93 9/1 میزان مقاومت ساختمان در برابر زلزله

میزان نورگیری ساختمان جهت گرمایش 
 و روشنایی

 زیاد 31/3 3/2 9/90 3/44 3/33 3/1

میزان در نظر گرفتن تهویه مناس  
 ساختمان

 زیاد 30/3 4/9 9/93 4/49 2/30 9/9

میزان رضایتمندی از معماری داخلی 
 ساختمان

 زیاد 93/3 3/2 3/92 2/34 3/04 0/4

 زیاد 99/3 2 3/93 3/33 1/02 3/3میزان رضایتمندی از معماری بیرونی 
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 ساختمان

 زیاد 03/3 1/2 4/94 3/42 2/33 9/3 مناس  بودن محل قرارگیری اتاقها

مناس  بودن میزان زیربنای کل 
 ساختمان نسبت به تعداد اعضای خانواده

 زیاد 39/3 3/2 9/90 2/03 0/32 0/92

 زیاد 49/3 4/9 3/93 3/33 3/33 9/1 زیربنای اتاقهامناس  بودن میزان 

 زیاد 31/3 1/2 0/93 4/34 0/33 0/92 مناس  بودن میزان زیربنای آشپزخانه

مناس  بودن وضعیت نما و ظاهر 
 ساختمان

 زیاد 90/3 3/2 3/92 3/33 1/09 3/3

مناس  بودن وضعیت ساختمان از نظر 
 آرامش روحی و روانی اعضای خانواده

 زیاد 39/3 2 9/90 1/42 0/44 9/0

مناس  بودن وضعیت تأسیسات زیربنایی 
 ساختمان

 زیاد 00/3 1/2 3/92 2/42 9/30 0/4

مناس  بودن سیستم سرمایشی 
 ساختمان

 زیاد 20/3 3/2 2/93 2/33 0/39 3/00

 زیاد 29/3 2 2/99 3/32 9/33 1/09 مناس  بودن سیستم گرمایشی ساختمان

ساختمان با موقعیت میزان سازگاری 
 اجتماعی خانواده

 زیاد 02/3 4/9 2/93 3/41 3/32 2

هزینه های جاری  تأمینمیزان توانایی 
 مسکن )آب، برق، ..(

 زیاد 93/3 3/3 2/3 1/29 3/01 2

هزینه های مربوط  تأمینمیزان توانایی 
 به تعمیر و نگهداری ساختمان

 متوسط 14/0 3/3 3/92 4/29 9/99 2

رضایتمندی از فضای مربوط به میزان 
 کاربری ها)طویله، انبار، ...(

 زیاد 23/3 3/0 9/91 9/49 4/04 4/9

میزان استفاده از فضای ساختمان برای 
 فعالیتهای اقتصادی و معیشتی

 زیاد 94/3 9/0 3/92 9/43 1/34 3/2

مناس  بودن محل قرارگیری سرویس 
 بهداشتی

 زیاد 02/3 1/2 9/93 3/42 3/33 4/9

مناس  بودن همجواری فضاهای زیستی 
 و دامی

 زیاد 22/3 1/9 9/00 0/44 9/01 4/9

 زیاد 02/3 1/9 3/92 2/43 2/30 3/3 مناس  بودن محل قرارگیری آشپزخانه

مناس  بودن سیستم بهداشتی و 
 استحمام

 زیاد 09/3 4/9 3/93 3/42 9/31 3/3

مناس  بودن  ساختمان از نظر صرفه 
 جویی انرژی

 متوسط 11/0 3/2 3/91 1/22 2/99 3/2

 زیاد 3/10 میانگین

 9319های پژوهش،  منبع: یافته       
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دهد که های بعد کارکردی نشان میبررسی میانگین گویه
های توجه به محیط طبیعی پیرامون در طراحی و ساخت مسکن

روستایی مورد توجه روستاییان است و علی رغم اینکه از نظر 
های روستاهای مورد مطالعه از نظر پایداری  مسکنپاسخگویان، 

های زیست در وضعیت مناسبی هستند، اما در برخی شاخص
ها و های دفع بهداشتی، فاضالبمحیطی از جمله سیستم

س  است. پسماندهای خانگی و فضوالت حیوانی شرایط نامنا
های روستایی توجه همچنین مشخص شد که در ساخت مسکن

چندانی به تناس  و هماهنگی ساختمان با محیط پیرامون و 

سازگاری آن با الگو و هویت سنتی و بومی نشده است و 
روستاییان در ساخت و سازهای جدید اغل  تمایل به 

فت  توان گ به طور کلی می الگوبرداری از معماری مدرن دارند.
مسئوالن و نهادهای محلی در بهسازی بافت روستایی و توجه 

های روستا عملکرد ضعیفی داشته و اقدامات به زیرساخت
های روستایی با استفاده از خاصی در مسیر پایدار نمودن مسکن

های مردمی انجام  منابع دولتی و منابع محلی از جمله مشارکت
مردم و مسئوالن صورت ای میان اند و همکاری دو جانبهنداده

 (.4نگرفته است )جدول
 

 های بعد کارکردی گویه .5جدول 

 نگرد میانگین خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد گویه

 متوسط 13/0 3/92 3/03 3/33 1/09 0/92 میزان دسترسی به مراکز خرید روستا

 متوسط 92/0 4/9 9/03 3/42 0/04 1/9 عمومی میزان دسترسی به حمل و نقل

 متوسط 42/0 3/92 3/43 3/04 2/94 4/9 میزان دسترسی به مراکز آموزشی

 متوسط 23/0 0/92 1/49 3/00 3/03 1/9 میزان دسترسی به مراکز بهداشتی

میزان دسترسوی بوه مراکوز موذهبی و     
 فرهنگی

 متوسط 49/0 1/94 3/33 3/42 0/99 2

هوای مناسو     استفاده از سیستممیزان 
 های خانگی در روستا آوری زباله جمع

 متوسط 19/0 2/02 3/20 3/93 2 2

هوای مناسو     میزان استفاده از سیستم
 دفع فاضالب در روستا

 متوسط 92/0 3/92 3/32 2/03 2 2

هوای مناسو     میزان استفاده از سیستم
 آوری فضوالت حیوانی در روستا جمع

 متوسط 94/0 2/94 3/33 4/09 2 2

هوای   مناس  بوودن نحووه دفوع زبالوه    
 خانگی

 متوسط 01/0 4/94 1/49 3/43 2 2

مناسوو  بووودن نحوووه دفووع فضوووالت  
 حیوانی

 متوسط 32/0 2/3 3/33 3/42 3/2 2

عدم قرارگیری فضای داموی در مسویر   
 باد و پخش بوی آن در ساختمان

 زیاد 04/3 3/2 3/92 1/43 3/01 2/2

هوا و   بوا حوریم رودخانوه   فاصله مناس  
 مناطق دارای خطر

 خیلی زیاد 22/4 2 3/3 9/0 3/04 3/21

توجوه بوه حفوظ اراضوی کشواورزی در      
 طراحی و ساخت مسکن

 زیاد 93/3 2 3/93 2/03 0/93 3/42

توجووه بووه حفووظ مراتووع در طراحووی و  
 ساخت مسکن

 زیاد 29/3 4/9 1/09 1/03 2/99 0/33

بیرونوی  میزان رضایتمندی از معمواری  
 ساختمان

 متوسط 11/0 3/0 3/92 1/29 3/93 4/9

سازگاری معماری ساختمان بوا الگوو و   
 هویت سنتی و بومی

 متوسط 09/0 4/09 4/49 1/03 3/2 9/0
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 نگرد میانگین خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد گویه

تناس  و هماهنگی ساختمان با محیط 
 پیرامون

 متوسط 23/0 2/3 3/02 9/23 9/0 2

 توأمین معکوس استفاده از چوب جهت 
 سوخت مورد نیاز

 خیلی کم 31/4 9/90 94 9/0 3/2 2

معکوس میزان تولید مواد زائود توسوط   
 های روستا ساختمان

 خیلی کم 34/4 0/44 2/43 0/92 2 2

معکووس میووزان آلوودگی هوووا توسووط   
 های روستا ساختمان

 خیلی کم 33/4 9/39 2/99 3/3 2 2

معکوس میزان آلودگی منابع آب توسط 
 های روستا ساختمان

 خیلی کم 21/4 2/30 0/04 3/3 2 2

وضووعیت مسووکن پایوودار روسووتایی     
شهرستان کرمانشواه بخوش فیروزآبواد    

 دهستان سرفیروزآباد چگونه است
 زیاد 20/3 3/2 3/93 2/22 3/93 3/2

 زیاد 99/3 کل

 9319های پژوهش،  منبع: یافته         

 

های موثر بر  شاخصای بین چه رابطهدوم:  سؤال

پایداری مسکن در روستاهای دهستان سرفیروزآباد 

 شهرستان کرمانشاه وجود دارد؟

های  در این ارتباط به منظور سنجش میزان ارتباط بین گویه
مسکن پایدار روستایی از آزمون اسپیرمن استفاده شد. به همین 

ها انتخاب و بررسی شدند. نتیجه آزمون  منظور مهمترین گویه
های تحقیق که شامل: یانگر آن است که میان برخی از گویهب

دوام مصالح بومی، مقاومت ساختمان، فضای معیشتی، 
جویی انرژی، عدم وجود فضای دامی در ساختمان، رعایت  صرفه

و سطح  3/2الگوی هویت سنتی و بومی، رابطه معنادار درسطح 

 های سیستم دفع وجود دارد و میان گویه 11/2اطمینان 
فاضالب در قسمت مربوط به رضایت از فضای ساختمان و دوام 
مصالح و نیز گویه رعایت الگوی هویت سنتی و بومی مربوط به 

جویی انرژی و نیز عدم قرارگیری فضای  فضای معیشتی، صرفه
، سطح 3/2دار در سطح دامی در مسیر باد نیز رابطۀ معنا

حلیل همبستگی های استفاده شده در ت بین گویه 13/2اطمینان 
هایی همچون سیستم رابطه معناداری وجود دارد. در شاخص

دفع فاضالب در قسمت مصالح بومی، مقاومت ساختمان،  
جویی انرژی و نیز رعایت الگوی هویت  فضای معیشتی، صرفه

سنتی و بومی و عدم وجود فضای دامی در مسیر باد معنادار 
 (. 3نیستند )جدول

 
 همبستگی بین متغیرها .4جدول

 متغیر دوم متغیر اول
ضری  
 همبستگی

 سطح
 معنی داری

 
رضایت از فضای 

 ساختمان
 

 222/2 349/2 دوام مصالح

 222/2 -432/2 مصالح بومی

 222/2 399/2 مقاومت ساختمان

 222/2 339/2 فضای معیشتی

 222/2 422/2 انرژی صرفه جویی

 242/2 -942/2 سیستم دفع فاضالب

 222/2 412/2 عدم وجود فضای دامی در ساختمان

 222/2 -313/2 رعایت الگوی هویت سنتی و بومی

 222/2 -433/2 مصالح بومی دوام مصالح
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 متغیر دوم متغیر اول
ضری  
 همبستگی

 سطح
 معنی داری

 222/2 333/2 مقاومت ساختمان

 222/2 323/2 فضای معیشتی

 222/2 343/2 صرفه جویی انرژی

 220/2 -093/2 سیستم دفع فاضالب

 222/2 333/2 عدم وجود فضای دامی در ساختمان

 222/2 -340/2 رعایت الگوی هویت سنتی و بومی

 مصالح بومی

 222/2 -493/2 مقاومت ساختمان

 222/2 -499/2 فضای معیشتی

 222/2 -334/2 صرفه جویی انرژی

 914/2 299/2 سیستم دفع فاضالب

 222/2 -393/2 عدم وجود فضای دامی در ساختمان

 222/2 302/2 رعایت الگوی هویت سنتی و بومی

 مقاومت ساختمان

 222/2 409/2 فضای معیشتی

 222/2 392/2 جویی انرژی صرفه

 223/2 -903/2 سیستم دفع فاضالب

 222/2 492/2 عدم وجود فضای دامی در ساختمان

 222/2 -041/2 و بومی رعایت الگوی هویت سنتی

 فضای معیشتی

 222/2 423/2 صرفه جویی انرژی

 991/2 212/2 سیستم دفع فاضالب

 222/2 492/2 عدم وجود فضای دامی در ساختمان

 229/2 -002/2 رعایت الگوی هویت سنتی و بومی

 جویی انرژی صرفه

 132/2 222/2 سیستم دفع فاضالب

 222/2 433/2 ساختمانعدم وجود فضای دامی در 

 220/2 -099/2 رعایت الگوی هویت سنتی و بومی

 دفع فاضالب
 244/2 -933/2 عدم وجود فضای دامی در ساختمان

 294/2 233/2 رعایت الگوی هویت سنتی و بومی

عدم قرارگیری فضای 
 دامی در مسیر باد

 220/2 -099/2 رعایت الگوی هویت سنتی و بومی

 9319های پژوهش،  منبع: یافته                      

های به منظور بررسی میزان تاثیرگذاری مهمترین گویه
پایداری مسکن بر مسکن پایدار از تحلیل مسیر استفاده شده 
است. در این تحلیل با اضافه شدن هر متغیر اثرات افزایشی 

ای از گیرد که از طریق مجموعهظر قرار میمتغیرها مدن
شود که میزان وابستگی هر متغیر به متغیر معادالت بیان می

ترین مورد در تحلیل مسیر، این شود. اساسیقبلی نشان داده می
ای از است که ضری  همبستگی میان دو متغیر به مجموعه

مسیرها نیز قابل تجزیه است. مسیرهای جداگانه از طریق 

تی  تقدم و تأخر متغیرهای واسطه، تاثیرگذاری متغیرها و تر
 (.003: 9393دهد )کالنتری، ها را نشان میروابط آن

برای انجام تجزیه و تحلیل شیو  تحلیل مسیر و محاسبه 
های مستقل بر شاخص اثرات مستقیم و غیرمستقیم شاخص

وابسته، ابتدا نمودار تحلیل مسیر رسم شد که بیانگر اثرات و 
روابط مستقیم و غیرمستقیم هر شاخص بر شاخص دیگر است. 
برای ترسیم نمودار تحلیل مسیر سعی شد با تکیه بر مبانی 

های اصلی پایداری نظری پژوهش و روابط منطقی بین شاخص



 55            9311 مستانز، 02)سری جدید(، پیاپی  4، شماره پنجمریزی توسعه کالبدی، سال نشریه علمی برنامه

 

 (.0ها برقرار شود )شکلمؤلفهمسکن، نظم بین 

 ها و مسکن پایدار روستایی روابط گویه. 2نمودار

های  استفاده از رگرسیون خطی، روابط میان گویهسپس با 

پایداری محیطی به عنوان متغیرهای مستقل و مسکن پایدار به 
عنوان متغیر رابطه آزمون شده و مراحل متعدد اثرات مستقیم و 

های پایداری مسکن روستایی بر مسکن پایدار غیرمستقیم گویه
رگرسیون به دست آمد. از آنجایی که ضرای  بتای حاصل از 

شود مقایسه اثرگذاری همه استاندارد شده است و باعث می
ها فراهم شود که این ضرای  مبنای بررسی قرار گرفته گویه

 است و در شکل تحلیل مسیر نیز ارائه شد.
های  بندی اثرات مستقیم و غیرمستقیم گویهپس از جمع

انتخاب شده و مورد بررسی بر مسکن پایدار مشخص شد که 
در اولویت اول قرار گرفت، در  393/2مصالح با اثر کلی دوام 

کمترین  -933/2مقاومت ساختمان با اثر کلی   حالی که گویۀ
میزان اثرگذاری را داشته است و در اولویت آخر قرار گرفت. 

 (.2گیرد )جدول مورد تایید قرار می سؤالبنابراین، این 

 ها بر مسکن پایدار ثیرگذاری گویهأبندی میزان ت اولویت  .5جدول

 اثر مستقیم ها گویه
اثر غیر 

 مستقیم
 اولویت بندی اثر کلی

 9 393/2 922/2 099/2 دوام مصالح

 0 029/2 - 029/2 جویی انرژی صرفه

 3 939/2 223/2 939/2 سیستم دفع فاضالب

 4 933/2 209/2 923/2 فضای معیشتی

 3 234/2 - 234/2 رضایتمندی از فضای ساختمان

 2 239/2 - 239/2 رعایت الگوی هویت سنتی و بومی

 2 239/2 299/2 242/2 مصالح بومی

عدم قرارگیری فضای دامی در مسیر 
 باد

223/2 203/2 21/2 3 

 9 -933/2 - -933/2 مقاومت ساختمان

 9319های پژوهش،  منبع: یافته
 

ای بین پایداری مسکن و چه رابطهسوم:  سؤال

فضایی روستاهای دهستان سرفیروز _متغیرهای مکانی

 آباد شهرستان کرمانشاه وجود دارد؟

، رابطه میان پایداری مسکن و سؤالبه منظور آزمون این 
مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه  فضایی_مکانیمتغیرهای 

و   مکانی-های فضاییآزمون بیانگر آن است که بین شاخص
 پایداری مسکن رابطه معناداری وجود دارد.

 

 
های مؤلفهبه منظور سنجش میزان ارتباط هریک از 

ساختاری و کارکردی با روستاهای مورد مطالعه براساس 
میانگین استفاده ها، از آزمون مقایسه ی آنوت طبیعوموقعی

های مؤلفهت که بین وشد. نتیجه آزمون بیانگر آن اس
بندی انجام شده، ارتباط  ساختاری و کارکردی براساس گروه

درصد برقرار است  11مثبت و معناداری در سطح اطمینان 
 (.3)جدول 
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 بندی روستاها براساس موقعیت طبیعی ی و ساختاری با گروههای کارکرد مقایسه میانگین مؤلفه .5جدول 

 تعداد پرسشنامه گروه ها مؤلفه
میانگین 
 رتبه ها

 درصد
 معنی داری

کای 
 اسکور

 
 کارکردی

 23/99 23 کوهستانی)زنگی، سردار،جیرانبالغ(

 
222/2 

 
 32/999 999 دامنه ای)سرونوعلیا،گامیزج، سیدشکر( 333/03

 33/932 30 دشتی)دارامرودعلیا،دوبرجی،سرپوزل(

 
 ساختاری

 40/34 23 کوهستانی)زنگی، سردار،جیرانبالغ(
 
 
222/2 

 
003/43 

 31/934 999 دامنه ای)سرونوعلیا،گامیزج، سیدشکر(

 91/39 30 دشتی)دارامرودعلیا،دوبرجی،سرپوزل(

 9319های پژوهش،  منبع: یافته
 

های مؤلفههمچنین به منظور سنجش ارتباط کلی 
ساختاری و کارکردی  با روستاهای مورد مطالعه بر اساس 

ها استفاده ها نیز از آزمون مقایسه میانگینموقعیت طبیعی آن
 ها گرفته  شد. به همین منظور یک میانگین کلی از همه گویه

 
ها و نتیجه آزمون بیانگر آن است که بین میانگین دادهشد که 

 11های تعیین شده، تفاوت معناداری در سطح اطمینان گروه

 .(3درصد برقرار است )جدول

 بندی روستاها براساس موقعیت طبیعی ها با گروه مقایسه میانگین داده .5جدول

 کای اسکور سطح معنی داری ها رتبه میانگین ها گروه 

 
 

 ها میانگین داده

 90/32 کوهستانی)زنگی، سردار،جیرانبالغ(

 
222 

 
9933 

 39/932 ای)سرونوعلیا،گامیزج، سیدشکر( دامنه

 22/99 دشتی)دارامرودعلیا،دوبرجی،سرپوزل(

 9319های پژوهش،  منبع: یافته
 

بین روستاهای مورد بررسی از  چهارم: چه تفاوتی سؤال

نظر پایداری مسکن دهستان سرفیروزآباد شهرستان 

 کرمانشاه وجود دارد؟

ای استفاده شد، که براساس آن  روستاها به سه از تحلیل خوشه
 ح وه سطود کوبندی شدن پایدار و ناپایدار تقسیم سطح پایدار، نیمه

 
؛ مربوط به روستاهای 0پایدار، سطح  ؛ مربوط به روستاهای9

 شود.؛ مربوط به روستاهای ناپایدار می3نیمه پایدار و سطح 
ای نمایش داده ، نمودار دندوگرام تحلیل خوشه 3در شکل

 شده است.
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 ای نمودار دندوگرام تحلیل خوشه .3شکل

 است. ها نمایش داده شدهروستاها در خوشه، نتایج قرارگیری 1در جدول 

 ای تحلیل خوشه .5جدول 

 خوشه نام روستا  خوشه نام روستا 

 9 سرپوزل 2 3 زنگی 9

 9 سردار 3 9 جیرانبالغ 0

 9 گامیزج علیا 9 9 سیدشکر 3

 0 سرونو علیا 1 3 دارامرود علیا 4

    9 دوبرجی 3

 9319های پژوهش،  یافتهمنبع:                             
 

درصد( از  22روستا ) 2روستای مورد بررسی،  1از مجموع 
روستا  9نظر میزان پایداری مسکن، به عنوان روستاهای پایدار، 

درصد(  00روستا ) 0درصد( به عنوان روستای نیمه پایدار و  99)
 (.0اند )شکل ناخته شدهبه عنوان روستاهای ناپایدار ش

 

 پراکنش فضایی روستاهای مورد مطالعه از نظر میزان پایداری مسکن. 2شکل

 گیری بحث و نتیجه

مهمترین چالش در روستاها تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن 
های بهداشتی نیست، بلکه فقدان استحکام مناس ، آلودگی

فرسودگی ناشی از تداخل فضای زیستی و معیشتی داخل خانه، 
و نیز برخورداری از طراحی و هماهنگ و موزون با شیوه زیست 

آوری است. بر این اساس طی چند دهه اخیر  و معیشت و بوم
ها در اقداماتی صورت گرفته است که تحلیل و تبیین آن

ها ضرورت پیدا کرده  ها و برنامهگیری مناس  سیاست جهت
 است.

مختلف متفاوت است؛ های میزان پایداری برای سکونتگاه
ها از لحاظ درجه پایداری تفاوت به عبارتی میان سکونتگاه

چشمگیر وجود دارد. در بین ابعاد مختلف پایداری، کمترین 
 نوسان را پایداری اقتصادی دارد. 

های مرتبط با بعد ساختاری نشان داد که بررسی گویه
هایی است  مناس  بودن سیستم گرمایشی ساختمان جزو شاخص
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های روستایی مورد توجه قرار گرفته و از که در بیشتر مسکن
کیفیت مناسبی برخوردار است، اما مشکل دریافت وام توسط 
روستاییان به عنوان مهمترین مانع برای تحقق پایداری مسکن 

تواند باشد که معرفی شده است. این وضعیت به این دلیل می
دریافت وام و های  ها و پیچیدگیسیستم اعطای وام و چالش

های مورد نیاز سب  شده که دریافت وام مشکل  نامهضمانت
باشد. در بین روستاهای مورد مطالعه روستای سرونو علیا 

 اند. بیشترین و روستای زنگی کمترین میزان دریافت وام را داشته
دهد که مصرف های کارکردی، نشان مینتایج تحلیل گویه

سیستم فاضالب از جمله  باالی چوب به عنوان سوخت و ضعف
-مشکالت مسکن روستایی در این نواحی است. بنابراین، می

توان چنین استنباط کرد که  نهادهای دولتی توجه چندانی به 
اند. در میان روستاهای مورد های روستاها نداشته زیر ساخت

مطالعه، روستای دارامرود علیا بیشترین و روستای زنگی 
ا در بعد کارکردی دارند. البته به این کمترین میزان پایداری ر

های اخیر اقدامات مهمی از نکته نیز باید اشاره کرد که در سال
جمله گازرسانی به برخی از روستاها، در حوز  عمران روستایی 
انجام گرفته است، این امر باعث شده که از چوب درختان به 

متر عنوان سوخت کمتر استفاده شود که در نتیجۀ آن تخری  ک
منابع طبیعی توسط روستاییان صورت گرفته است، ولی هنوز 
کافی نیست؛ به ویژه که هزینه انرژی باال بوده و همه روستاها 

اند و لذا همچنان مصرف چوب میزان باالیی را گازرسانی نشده
 به خود اختصاص داده است.

همچنین روستاهای مورد مطالعه از نظر پایداری به سه 
شوند که بر  بندی می پایدار و ناپایدار طبقه یمهسطح پایدار، ن

روستا به عنوان  2روستای مورد بررسی،  1اساس آن از مجموع 
 0روستا به عنوان روستاهای نیمه پایدار و  9روستاهای پایدار، 

اند. بنابر  روستا به عنوان روستاهای ناپایدار شناخته شده
در موقعیت  های به عمل آمده، مساکن روستاهایی که بررسی
ای قرار دارند، از وضعیت پایدارتری برخوردار هستند؛ اما  دامنه

بطور کلی عواملی مانند نزدیکی به مسیرهای اصلی و مراکز 
بزرگ جمعیتی، زیرساخت های بهداشتی، وضعیت اقتصادی و 
میزان اشتغال روستاییان از مهمترین عوامل موثر در پایداری و 

 یی هستند.های روستا ناپایداری مسکن
ها میان ابعاد ساختاری و کارکردی نشان مقایسه میانگین

دهد که این دو متغییر از نظر میزان پایداری مسکن در می
سطح باالیی قرار دارند و با تقویت بعد ساختاری و کارکردی در 

های روستایی دست توان به پایداری بیشتر مسکن روستاها می
(، 9313های بسحاق و همکاران)یافت. که این نتایج با یافته

 ( مطابقت دارد. 9313برقی و همکاران)
های حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که از میان یافته

های ساختاری و کارکردی مهمترین گویه در تبیین مؤلفه
پایداری محیطی روستای مربوط به گویه دوام مصالح است که 

های  ر شاخصدهند  رابطه بیشتر پایداری مسکن با سای نشان
های کالبدی است. نتایج آزمون این پرسش مطابق با یافته

 ( است.9313نصیری و غالمی)
این تحقیق نشان داد که میان پایداری مسکن و متغیرهای 

درصد  11مکانی رابطۀ معناداری در سطح اطمینان -فضایی
طوری که عمدتا روستاهایی که دارای پایداری وجود دارد. به

مکانی نیز -هستند از نظر متغییرهای فضاییمسکن باالیی 
ای بسحاق و پایدار هستند که این نتایج با یافته

 (، مطابقت دارد.9312(، پورطاهری و همکاران)9313همکاران)
ای مشخص شد که تفاوت بین با استفاده از تحلیل خوشه

روستاهای مورد بررسی از نظر پایداری مسکن وجود دارد که 
(، بسحاق و 9313های نصیری و غالمی)فتهاین نتایج با یا

 ( مطابقت دارد.9313همکاران)
 هایمجموع، مسکن در که دهدمی نشان پژوهش نتایج این

پایدار هستند. درعین حال  مطالعه، مورد محدوده روستایی
مسئوالن و نهادهای محلی در بهسازی بافت روستایی و توجه به 

داشته و اقدامات خاصی های روستایی عملکرد ضعیفی زیرساخت
های روستایی با استفاده از منابع در مسیر پایدار نمودن مسکن

اند و های مردمی انجام ندادهدولتی و منابع محلی از جمله مشارکت
ای میان مردم و مسئوالن صورت نگرفته است. همکاری دو جانبه

همچنین به علت سنتی بودن الگوهای ساخت و ساز در روستاهای 
ها و ضوابط مشخص مطالعه و عدم نظارت و وجود چارچوب مورد

در حوز  ساخت و سازهای روستایی و نیز عدم توجه به شرایط 
جویی در مصرف  اقلیمی منطقه، مساکن این روستاها از نظر صرفه

انرژی، در وضعیت مناسبی نیستند. در این تحقیق با توجه به 
 شود:مطال  گفته شده، پیشنهادهای زیر ارائه می

نظارت بر ساخت و سازهای روستایی و ارائه خدمات 
 مشاوره ای در حوزه ساخت و ساز به روستاییان.

 ریزی کنترلی و نظارتی بیشتر برای مقابله با ساخت  برنامه
 و توسعه مساکن ناپایدار در نواحی روستایی.

  ارتقای توان اقتصادی روستاییان از طریق اعطای وام از
 های پرداختی.پذیری در اعطای وام انعطاف منابع مختلف و نیز

 یابی به معیشت پایدار در  های دستایجاد و توسعه زمینه
 نواحی روستایی.
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  ارائه تسهیالت مناس  برای بهسازی و نوسازی فضای
معیشتی واحدهای مسکونی با توجه به اینکه معیشت غال  
 مردم کشاورزی و دامداری است و اکثر روستاییان از فضاهای

 کنند.معیشتی خود احساس نارضایتی می

 

 منابع    
(. مفهوم معماری 9390آذربایجانی، مونا و مفیدی، مجید)

سومین همایش بین المللی بهینه مجموعه مقاالت  ، پایدار
: سازمان .تهران سازی مصرف سوخت در ساختمان

 .02-93سازی مصرف سوخت کشور، بهینه

 پایدار (. توسعه9393) علی ایمانی، مصطفی و ازکیا،
 اطالعات. انتشارات تهران:.روستایی

(. نقش زنان در توسعه پایدار محیط 9319اکبری، حسین )
 33-32(، 92)4، زن در توسعه و سیاستزیست. 

بررسی «: 02ریو+»تا « ریو»(. از 9319امین منصور، جواد)
سیاست مذاکرات و نتایج کنفرانس توسعه پایدار ملل متحد. 

 .433-499(، 0)02، خارجی

(. مسکن سالم زیربنای سکونت پایدار. 9393باقری، محمد)
 .آموزشی پژوهشی مسکن -نشریه الکترونیکی خبری

(. تحلیل و 9313ن، محسن)آقا و شایا برقی، حمید، امرایی، علی
های پایداری مسکن در مناطق روستایی،  بررسی شاخص

مطالعه موردی: دهستان معموالن شهرستان پلدختر. 
 .39-23(، 9)39، تحقیقات جغرافیایی

آقا و دانش،  علی امرایی، احمد، تقدیسی، محمدرضا، بسحاق،
 ایران، مطالعه روستایی مناطق بر تحلیلی .(9313)کمال

 محیط و مسکن پلدختر. شهرستان مالوی دهستان: موردی
 .903-934 (،943)33، روستا

(. 9313آقا ) بسحاق، محمدرضا، تقدیسی، احمد و امرایی، علی
بررسی و ارزیابی پایداری مسکن روستایی، مطالعه موردی: 

، تحقیقات جغرافیاییدهستان مالوی شهرستان پلدختر. 
01(3 ،)942-901. 

. مسکن و محیط (. فرهنگ و مسکن9312شهرام)پوردیهیمی، 
 .3-99( 934)32، زیست

افتخاری،  الدین پورطاهری، مهدی، فضلعلی، زین  و رکن
(. تحلیل فضایی الگوی مسکن پایدار 9312عبدالرضا )

برنامه روستایی، مطالعه موردی: روستاهای استان مازندران. 
 .13-939(، 9)09، ریزی و آمایش فضا

ریزی محیطی و پایداری شهری  برنامه(. 9310مود)پور، مح جمعه
 . تهران: سمت.و منطقه ای

ریزی مسکن  (. برنامه9319نیا، حسن و انصاری، ژینوس) حکمت
پژوهش جغرافیایی شهر میبد با رویکرد توسعه پایدار. 

 .023-919(،31)44، انسانی
قیداری، حمداهلل و  خسروبیگی، رضا، شایان، حمید، سجاسی

(. سنجش و ارزیابی پایداری در 9312طاهره)صادقلو، 
گیری چند  مناطق روستایی با استفاده از تکنیک تصمیم

(، 9)0، های روستایی پژوهشتاپسیس.  –متغیره فازی
939-993. 

، ترجمه محمود دانشور مبانی پایداری(. 9394درستر، سیمون)
 کاخکی، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

های مسکن  سنجش ارزیابی شاخص(. 9312ساالروند، اسماعیل)
پایدار روستایی: مطالعه موردی: روستاهای قلعه رستم، تیان، 

نامه  . پایانمیانرودان، دهستان سالخور شرقی
ریزی روستایی،  ارشد، گروه جغرافیا و برنامه کارشناسی

 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
 پایدار توسعه اهداف .(9314) علیرضا رضایی، سحر و صاحبی،
 با بهتر دنیای سوی به حرکت هزاره، توسعه اهداف از پس
 .44-49 (،93)3 ،نشریه آمووار گام. 93
زاده،  امیری، سیدرضا، قدمی، محسن و بیگ صالحی

(. طراحی و ارائه الگو جهت سنجش تاثیر 9319یوسف)
، . فراسوی مدیریتسرمایه اجتماعی بر ابعاد توسعه پایدار

2(30 ،)93-33. 
گورانی، ابراهیم و بیرانوندزاده،  عامری سیاهویی، حمیدرضا، رستم

(. سنجش درجه پایداری و توسعه روستایی در 9312مریم )
های نو در جغرافیای  نگردبخش شهاب شهرستان قشم. 

 .933-931(، 4)3، انسانی
عزمی، آئیژ، ذوالفقاری، امیرعلی، انتظاری، افشین، رزالنسری، 

های موثر در  (. شناسایی مؤلفه9314اکرم و مطاعی، لیال )
پایداری و بهسازی مسکن روستایی، مطالعه موردی: 

-92(، 93)3، جغرافیا و پایداری محیطشهرستان کرمانشاه. 
9 . 

دانشنامه  ریزی مسکن، برنامه(. 9393الحسابی، مهران) علی
. تهران: انتشارت سازمان مدیریت شهری و روستایی

 های کشور. ها و دهیاری شهرداری
. تهران: موسسه فرهنگ فارسی عمید(. 9339عمید، حسن)

 انتشارات امیرکبیر.

https://www.civilica.com/Papers-CECB03=%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86.html
https://www.civilica.com/Papers-CECB03=%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86.html
https://www.civilica.com/Papers-CECB03=%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86.html
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افتخاری،  الدین فتاحی، احمداهلل، پورطاهری، مهدی و رکن
کالبدی مسکن پایدار -(. ارزیابی فضایی9313عبدالرضا )

ستایی، مطالعه موردی: روستاهای استان لرستان. رو
 .934-931(،  4)02،ریزی و آمایش فضا برنامه

(. 9313پور، نادیا) فیروزی، محمدعلی، نعمتی، مرتضی و داری
مندی ساکنان از طرح مسکن مهر در  ارزیابی سطح رضایت

استان خوزستان با تاکید بر مسکن پایدار، مطالعه موردی: 
های  ریزی سکونتگاه مطالعات برنامهشهرستان امیدیه. 

 .22-33(، 34)99، انسانی
(. تدوین 9399کالنتری، خلیل، اسدی، علی و چوبچیان، شهال)

ایی. های توسعه پایدار مناطق روست و اعتبار سنجی شاخص
 .92-21(، 0)9، ای های شهری و منطقه مطالعات و پژوهش

مقدم، سرود و چراغی، مهدی  یگانه، بهروز، سنایی محمدی
پایداری مسکن روستایی برمبنای تحلیل اطالعات  (.9312)

متقابل، مطالعه موردی: دهستان پشته زیالیی شهرستان 
 .19-929(، 9)0، ریزی توسعه کالبدی برنامهچرام. 

، تهران: نتایج تفصیلی کل کشور(. 9313مرکز آمار ایران )
 سازمان آمار ایران.

(. تحلیل بر روند 9313مضطرزاده، حامد و حجتی، وحید)
گیری پارادایم توسعه شهری پایدار با تاکید بر  شکل
(، 0)9، های منظر شهرپژوهشهای زیست محیطی.  جریان

31-91. 

برنامه سوم جمهوری آوری و  ( علم، فن9333مکنون، رضا)
 .030-033(، 33و34)3، برنامه و بودجهاسالمی ایران. 

شهری. اهواز:  درآمدی بر توسعه پایدار(. 9312ملکی، سعید)
 انتشارات دانشگاه شهید چمران.

ملکی، سعید، احمدی، رضا، منفرد، سجاد و معتوگی، محمد 
 (. بررسی پایداری توسعه زیست محیطی با استفاده از9313)

های استان مرزی خوزستان.  های آماری در شهرستان مونآز
 .30-39(، 12)03، اطالعات جغرافیایی

های توسعه شاخص(. 9399مولدان، بدریچ و بیلهارز، سوزان)
ر، ترجمه نشاط حاد تهرانی و ناصر محرم نژاد. تهران: پایدا

 انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.

یدار و مدیریت دولتی در توسعه پا(. 9393مهشواری، شریرام )
 . تهران: انتشارات مرکز آموزشی مدیریت دولتی.هند

. ترجمه مباحث اساسی اقتصاد توسعه(. 9339میر، جرالد. م )
 غالمرضا آزاد )ارمکی(. تهران: نشر نی.

ای  (. تحلیل مقایسه9313نصیری، بهروز و غالمی، علیرضا )
ن در پایداری کالبدی مسکن روستایی در استان لرستا

ریزی  جغرافیا و برنامه. 9310و  9393های زمانی  دوره
 .92-29(، 09)9، شهری چشم انداز زاگرس

(. بررسی تأثیر سرمایه 9313واقفی، الهام و حقیقتیان، منصور)
فرهنگی)بعد نهادینه( بر رفتارهای اجتماعی زیست محیطی 
با رویکرد  توسعه پایدار شهری، مطالعه موردی: شهر شیراز. 

 .23-43(، 9)0، اقتصاد و مدیریت شهری
(. 9312زاده، اسماعیل و زارع، سپیده) یاسوری، مجید، آقائی

، راهبرد توسعهمسکن پایدار از حیث تجارب کشورها. 
93(32 ،)913-003. 
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