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Sustainable Housing is housing that is economically appropriate, socially acceptable, technically
and physically feasible, environmentally friendly, feasible and environmentally friendly. The
research method is descriptive-analytical. In order to select the villages under study according to
the size of the study area, the first step was identified using factor analysis of homogeneous zones,
then cluster analysis was used to cluster the cities. According to cluster analysis, the provinces
were divided into 3 climatic zones. In each zone based on household information, natural location
and distance of each village, abundance of villages in each of the homogenous zones was
determined and a total of 50 villages were sampled. Statistical population includes households
living in rural areas of Lorestan province. 500 heads of households were selected using Cochran
formula. Descriptive and inferential statistics (T-test and ANOVA) were used to analyze the data
from field studies. The results of single-sample T-tests show that overall, the stability level of
housing dimensions in different zones is low. The results of the analysis of stability radar also
show that in the study area 20 villages were in instability, 26 villages were in poor stability and 4
villages were in moderate stability.

Copyright©2020, Geography and Development. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attributionnoncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original
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Extended Abstract
1- Introduction

S

ustainable housing is housing that is
economically viable, socially acceptable,
technically and physically sound and
feasible, and environmentally friendly.
The purpose of this study is to assess the
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levels of sustainability of rural housing in Lorestan
province. in a systematic framework and with a
regional approach to examine the dimensions of the
research problem and pathology. Then, by emphasizing
the strengths and weaknesses of indigenous and new
dwellings and taking into account the territorial
diversity and regional and local differences, to present
the model of sustainable housing zones in rural areas in
the study area.
2-Methods and Material
The present research is of applied type and the
research method is descriptive-analytical and survey.
The library method was used to collect data, as well
as the field method and direct observation. In order to
identify the indicators for measuring sustainable
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housing and related indicators with special emphasis
on rural areas, studies related to the specialized field
were used. Based on this, 4 domains of 12 variables
and 80 items were identified in this field. Field
studies. Cochran's formula was used to determine the
sample size. According to the statistical population of
the villages in the study area, which is equal to
677416 people, 500 people were determined. T-test
and stability radar were used to analyze the findings.
Stability radar is a graphical tool that can help in
understanding the stability in different fields by
combining and displaying the currency of stability
indicators.
3-Results and Discussion
The findings showed that at first glance, the studied
villages are different in terms of stability of housing
dimensions in different areas. Residents of villages
located in semi-humid areas with mild summers and
cold winters and semi-humid areas with warm
summers and mild winters were less satisfied with the
physical dimension of housing. One of the most
important reasons for this situation can be the long
life of residential units and the use of less durable
materials such as clay and mud as a result of lack of
structural strength.The findings also showed that
although in the villages of the study area, due to the
climatic conditions of the region, the main direction
of most houses is to the south or close to it (southwest
and southeast); However, many dwellings still face
different directions for reasons such as tissue
compaction and limited land, and often do not have a
proper climate orientation. Another noteworthy point
is the direction of the openings in residential units,
which play an important role in energy loss. It is
intended to open many residential units in the north
and west, and this, as mentioned, wastes energy and
increases the fuel used to heat the rooms, especially in
the cold seasons. One of the most important factors in
the dimension of economic sustainability is the role of
housing in the livelihood of villagers; Because rural
housing has a wide interference with the work
environment and this is quite evident in the villages of
Lorestan province. The results show that many of
these households are not satisfied with the
infrastructure of their living space; While keeping and
feeding livestock has high costs; However, due to the
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fact that the residents do not have a suitable storage
space for their livestock, they do not earn much profit
and in many cases, unsanitary livestock storage space
causes various diseases and their livestock die.
Another problem in this field is the inadequate
location of the stalls and as a result the lack of
monitoring and vision of the stalls, which in recent
years has led to the theft of a large number of their
breeds. The results of this study show that the
separation and independence of rooms, the number of
rooms and the strength of the building is directly
related to the satisfaction of residents.
4-Conclusion
According to the residents of the indigenous houses,
due to the separation and independence of the rooms,
the larger the number of rooms and the proportion to
the number of family members, it is more compatible
with their identity and cultural structure. Satisfaction
with the interior and exterior architecture of the
housing unit is another indicator studied in the
dimension of social sustainability of housing. The
results of this study showed that houses that are built
with local materials and have been able to maintain
their connection and adaptation to the environment,
are more satisfied with the visual aesthetics of
housing. But the important point here is that these
households have used skilled labor and craftsmen to
shape and shape materials. The results in the field of
ecological sustainability of housing show that the
houses located in the three zones have inadequate
stability. This is more acute in semi-humid villages
with mild summers and cold winters due to
topographic constraints; Because many villages in this
area have inappropriate location and location in high
and uneven places and in many cases, residents have
to manipulate the environment to establish their
homes, including the creation of artificial platforms.
Finally, in a conclusion of the research process, it can
be said that the sustainability of rural housing is the
result of a combination of physical, human and
economic factors that in housing development
programs should pay special attention to social,
economic and technical aspects.
Keywords: Rural housing,Sustainability, Dimensions
of sustainable housing, Sustainability radar, Lorestan
province.
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چکیده
مسکن پایدار عبارت است از مسکنی که ازلحاظ اقتصادی متناسب ،ازلحاظ اجتماعی قابلقبول و ازنظر
فنی و کالبدی امکانپذیر ،مستحکم و سازگار با محیط زیست باشد .هدف این پژوهش ،سنجش سطوح
پایداری مساکن استان لرستان است .روش پژوهش ،توصیفی -تحلیلی است .برای انتخاب روستاهای
مورد مطالعه با توجه به وسعت منطقۀ مورد مطالعه ،در گام نخست با استفاده از تحلیل عاملی ،مناطق
همگن اقلیمی مشخص شد؛ سپس با استفاده از روش تحلیل خوشهای وارد ،به خوشهبندی شهرستانها
پرداخته شد .براساس تحلیل خوشهای ،شهرستانهای استان در  9پهنۀ اقلیمی قرار گرفتند .در هر پهنه
براساس اطالعات خانوار ،موقعیت طبیعی و فاصلۀ هر روستا ،فراوانی روستاها در هر دسته از پهنههای
همگن مشخص شد که درمجموع تعداد  90روستا بهصورت نمونه انتخاب شد .جامعۀ آماری شامل
خانوارهای ساکن در روستاهای استان لرستان است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد  900سرپرست
خانوار انتخاب شد .بهمنظور تجزیهوتحلیل اطالعات حاصل از مطالعات میدانی ،از دو روش آمار توصیفی و
استنباطی (آزمون  )Tاستفاده شد .برای مشخصکردن سطوح پایداری در روستاهای مورد مطالعه از رادار
پایداری استفاده شد .همچنین نتایج تحلیل حاصل از رادار پایداری نشان میدهد که در منطقۀ مورد
مطالعه 80 ،روستا در وضعیت ناپایداری 82 ،روستا در وضعیت پایداری ضعیف و  4روستا در وضعیت

واژههای کلیدی:
مسکن روستایی ،پایداری ،ابعاد مسکن پایداری متوسط قرار گرفتهاند.
پایدار ،رادار پایداری ،استان لرستان.

مقدمه

میالدی تا  7102انجام شدهاست ،رقمی بالغبر 711

استان لرستان بخشی از رشتهکوه زاگرس را

زمینلرزۀ  8ریشتری و بیشتر در استان لرستان رخ

تشکیل داده و  81/38درصد از کل زلزلههای ایران در

داده شده است .با توجه به گستردگی مناطق روستایی

این رشتهکوه اتفاق افتادهاست؛ بههمیندلیل استان

در کشور به ویژه در استان لرستان ،حوزۀ تأثیر اکثر

لرستان شاهد وقوع زلزلههای مخرب با تلفات زیاد

این زلزلهها در مناطق روستایی کشور بودهاست .از

است .در استان لرستان وجود گسلهای فعال نظیر

طرف دیگر ،سازههای روستایی در کشور ما بهویژه

گسل بزرگ زاگرس ،گسل درود نهاوند ،گسل قلعه

استان لرستان بهعلت قدمت ،ضعف ساختوساز ،نبود

حاتم و گسل کبیرکوه احتمال وقوع پدیدۀ زلزله را

دانش فنی کافی و اجرایی و بهرهگیری از مصالح

قوت بخشیدهاست .با تحلیلی که بر روی دادههای

کمدوام و نامرغوب ،از وضعیت نامطلوب برخوردار

ثبتشده در استان لرستان طی سالهای 0211

است؛ ازاینرو اکثر ساختمانهای مناطق روستایی
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استان در برابر زلزله بسیار آسیبپذیر هستند .در طی

مختلف محدودۀ مورد مطالعه ،اما بهدلیل سطح پایین

برنامههای مختلف همپای سایر استانهای کشور،

مقاومت مصالح بومی و الگوهای ساختوساز (که در

بسیاری از روستاهای کشور مقاومسازی شد؛ اما هنوز

انطباق با شرایط اقلیمی و جغرافیایی روستاها

تعداد زیادی از روستاهای استان لرستان بهلحاظ

بودهاست) ،در برابر ناپایداریهای محیطی ،امروزه این

کالبدی وضعیت نامناسبی دارند و دارای نرخ

امر بهعنوان چالشی اساسی در توسعۀ پایدار مسکن

آسیبپذیری باالیی هستند .براساس آمار سال ،0828

روستایی در منطقۀ مورد مطالعه تبدیل شدهاست .در

هنوز نیز درصد باالیی از مساکن احداثی روستایی

این راستا الگوی جدید ساخت و توسعۀ مسکن بهرغم

استان ،با استفاده از مصالح کمدوام مانند خشت و

رعایت اصول و ضوابط فنی و مهندسی در مقاومسازی

چوب ،خشت و گل و سنگ و چوب انجام گرفتهاست؛

و بهدلیل بیتوجهی به تنوعات مکانی -فضایی

(سرشماری عمومی نفوسومسکن .)0821،شرایط اقلیمی

سکونتگاههای روستایی در منطقۀ مورد مطالعه و نقش

و آب و هوایی بهعنوان عامل مهم محیطی همواره بر

اجتماعات محلی (مردم روستا) در طراحی و مدیریت

شکلگیری و تحول ساختار کالبدی عرصههای

الگوی ساختوساز مسکن ،در تعارض با الگوهای بومی

روستایی بهویژه الگوی مسکن و تنوعات آن تأثیرات

و محلی قرار گرفته و روند پایداری مسکن روستایی را

کامال بارزی داشتهاست؛ بهگونهای که در اقلیمهای

با مسائل و مشکالتی مواجه ساختهاست؛ اما دستیابی

مختلف انواع متفاوتی از مسکن روستایی شکل

به الگوهای بهینۀ مسکن مناسب و پایدار روستایی

گرفتهاست .لرستان بهلحاظ اقلیم و هواشناسی ،یک

صرفا یک فرایند فیزیکی نیست ،بلکه مطالعهای چند

استان چهار فصل است و دارای آب و هوای متنوعی

وجهی است.بخشی از این مطالعات شناخت ساختارهای

است .این تنوع از شمال به جنوب و از شرق به غرب

کالن محیطی ،جغرافیایی و ریشههای تحوالت است؛

کامال محسوس است .بهطورکلی در استان لرستان سه

بههمیندلیل مسکن در روستاها ،عالوهبر پاسخگویی به

ناحیۀ مشخص آبوهوایی سرد کوهستانی (مناطق

نیاز سکونت و تأمین امنیت و حریم خانوار ،حلقهای از

بروجرد ،دورود ،ازنا ،الیگودرز ،نورآباد ،معتدل) مرکزی

نظام تولیدی روستا را نیز دربرمیگیرد و بهگونهای

(خرمآباد و اطراف آن) و گرم جنوبی (پلدختر و بخش

متقابل با آن پیوند دارد؛ اما فاصلهگرفتن از الگوهای

پاپی) دیده میشود که بر نوع ساختوساز مسکن

بومی و رویآوردن به الگوهای جدید ،در منطقۀ

روستایی و ایجاد الگوهای متنوع در محدودۀ مورد

مورد مطالعه روابط فضایی و شکل و سازمانفضایی

مطالعه نقش داشتهاست :این تنوع اقلیمی در

واحدهایمسکونی را دگرگون کردهاست و باعث

شکلگیری مساکن بومی در راستای معماری همساز با

ناهماهنگی آن با نیازهای زیستی -معیشتی روستاییان

محیط ،بهرهگیری از مؤلفههای محیطی برای ایجاد و

شدهاست؛ زیرا در نظام روستایی کشور بهویژه

آسایش و آرامش ،استفاده از مصالح سازگار با محیط،

روستاهای استانلرستان دارد .فضاهای سکونت ،کار و

طراحی بنا در هماهنگی با آب و هوا ،کاهش مصرف

معیشت ،تداخل گستردهای با هم دارند و محیط مسکن

منابع طبیعی و انرژی و حفاظت از طبیعت روستا بروز

محل نگهداری محصوالت و وسایل و ادوات نیز است و

یافتهاست .در این رابطه باید ذکر کرد که علیرغم

بخشی از کار در منزل انجام میشود .اصل خودکفایی

اثرات مثبت عامل اقلیمی در شکلگیری مسکن

سبب شدهاست که تولید بسیاری از وسایل و مایحتاج

روستایی و تحوالت ساختاری -عملکردی آن در نواحی

در منزل صورت گیرد .دام و طیور نیز بههمینصورت
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در محدودۀ مسکونی خانوار نگهداری میشوند؛

سکونتگاههای روستایی ،این پدیده را به عناصری

بنابراین در روستاهای منطقۀ مورد مطالعه محیط

وابسته به شهر ،خودباخته ،مصرفگرا و آسیبپذیر

منزل عالوهبر سکونت ،انبار محصوالت و وسایل ،آغل و

تبدیل کردهاست؛ ازاینرو هدف تحقیق حاضر این

دام و محل نگهداری ادوات و ماشینآالت و تولید

است که در یک چارچوب منطقی و سیستماتیک و با

صنایعدستی و خانوادگی نیز است .درواقع خصلتهای

رویکردی منطقهای با توجه به مشکالت بهوجودآمده

تولیدی و معیشتی مسکن در روستاهای مورد مطالعه

یعنی آسیبپذیری مساکن بومی در برابر مخاطرات

قسمتی از ساختار مسکن روستایی است که به آن

طبیعی علیرغم سازگاربودن با ویژگیهای اکولوژیکی،

وجه اقتصادی بخشیدهاست .اما این ساختوسازها

اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی و ازطرفی عدمتناسب و

همانگونه که اشاره شد ،بهدلیل قدمت باالی روستاها

همخوانی مساکن جدید با ویژگیهای اکولوژکی،

و کیفیت نامناسب مصالح و منابع مورد استفاده

اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی علیرغم مقاومبودن در

بهلحاظ مقاومت ،عدمرعایت ضوابط فنی و اصول

مقابل مخاطرات طبیعی ابعاد مسئلۀ پژوهش را مورد

مهندسی بهکارگرفتهشده در برابر حوادث طبیعی

بررسی و آسیبشناسی قرار دهد تا با انتخاب

بسیار آسیبپذیر هستند .کمیگرایی در برنامههای

راهکارهای مناسب و موجود ،با تأکید بر نقاط قوت و

توسعۀ مسکن و توجه به افزایش تعداد واحدهای

ضعف مساکن بومی و مساکن جدید و با درنظرگرفتن

مسکونی سبب شدهاست تا شاخصهای مهمی که در

تنوع سرزمینی و تفاوتهای منطقهای و محلی و

تحقق مسکن پایدار مؤثرند؛ مانند مشخصات و نیاز

دوری جستن از یکساننگری به ارائۀ الگوی منطقهای

خانوارها ،ارزشهای معماری بومی ،اصول و ضوابط

مسکن پایدار در نواحی روستایی در منطقۀ مورد

طراحی و اجرا ،نظارت بر کیفیت اجرا و هدایت فنی

مطالعه بپردازد.

در اولویت قرار نگیرند .حذف چنین مواردی ،طراحی و

مبانی نظری

ساخت مسکن را بهنوعی برنامهریزی آماری و
محاسباتی شامل تعیین تعداد خانوار ،بعد خانوار،
سرانۀ فضا ،متوسط سطح زیربنا ،هزینۀ احداث هر

مترمربع و میزان اعتبار و تسهیالت تنزل میدهد.
تداوم چنین روندی ،مسکن روستایی را به طراحی و
ساخت بناهای یک شکل و یک اندازه و ناپایدار
بهلحاظ ساختار و کارکرد سوق خواهد داد (سرتیپیپور،

 )01 :0833که با ویژگیهای جغرافیایی ،اقلیمی ،و

مسکن پایدار به طیف وسیعی از فرصتها برای
بهبود توسعۀ اقتصادی ،حفاظت از محیطزیست،
کیفیت زندگی و برابری اجتماعی اشاره میکند
( .)Amerigo & Aragones:1997رودا اعتقاد دارد در
طراحی مسکن پایدار بایستی هم به تعادل میان
مسکن و محیط ساختهشده و همچنین به ویژگیهای
جامعه محلی توجه شود ( .)Ruda,1998:93مسکن
پایدار براساس ادبیات جهانی دارای ابعاد مختلفی است

فرهنگی مناطق تناسب و همخوانی ندارند (توکلی و

که در ذیل تشریح خواهند شد.

دیدگاه توسعهای مجریان توسعه و عمران روستایی و

پایداری اجتماعی مسکن

بیتوجهی به هویت و کارکرد مساکن روستایی و

پایداری اجتمااعی -فرهنگای مساکن باه بررسای
جهانبینیها و ارزشها ،هنجارها و سنتها و همچنین

همکاران .)08 :0833 ،در واقع نگاه تکبعدی و فقدان

فقدان دیدگاه نظامواره به پیچیدگی فضای حاکمبر
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سبکهاای زنادگی و رفتارهاای سااکنان مایپاردازد؛
بنابراین شأن و منزلت زنادگی عماوم ماردم را حفا
ماایکنااد ( .)Mohit & Nazyddh, 2011: 155بعااد
پایداری اجتماعی شرط کلیدی و نقطۀ کانونی مساکن
پایدار است .موری )7101( 0تأکید کاردهاسات کاه در
کنار آن سایر ابعاد یعنای مالحظاات زیساتمحیطای،
کالبدی و اقتصادی ،بایستی بعد پایداری اجتماعی نیاز
مورد ارزیابی قرار گیارد .برخای از مهامتارین اهاداف
پایااداری اجتماااعی مسااکن شااامل عاادالت فضااایی و
اجتماااعی در تهیااۀ مسااکن پایاادار -توانمندسااازی
و مشاااارکت و تهیاااۀ زیرسااااختهاااا و تساااهیالت-
تهیۀ مسکن برای افراد کمدرآمد و مساکن ساازگار باا
نیازهااا باارای نساال حاضاار و نساالهااای آینااده اساات
) .(Ancell & Thompson, 2008: 15ویژگاایهااای
اجتماعی شامل شاخصهای جمعیتشناختی سااکنان
و ویژگیهای محیطی شااخصهاایی فیزیکای مساکن
اساات) .(Adel Mahfou & Abdul, 2015محاایط
اجتماعی مسکن روی رضایتمنادی سااکنان ازطریاق
آیتمهای همانند میزان آلودگی صوتی ،امنیات ،جارم،
حااوادث ارتباااط بااا همسااایههااا و ارتباااط بااا جامعااه
تأثیرگذار است (.)Maliene & Naglis,2008:415

افزایش مییابد (محمودی .)07 :0833 ،ابعاد کالبدی
بهعنوان تبلور فیزیکی مسکن ،عینیترین و مادیترین
موضوع در ارزیابیها ،تحلیلها و برنامهریزی مسکن
است (سرتیپیپور .)011 :0832 ،ابعاد کالبدی مسکن از
دو زاویه قابل بررسی است :اول ،کالبد مسکن بهعنوان
یکواحد مسکونی؛ دوم،رابطۀ کالبدی مسکن با محیط
مسکونی خود که بهنوعی شاخص اجتماعی بوده و
نقش و جایگاه مسکن در توسعه مطرح میکند
) .(Kendall & Tcher, 2000مسکن پایدار بهلحاظ
کالبدی به ساکنان امکان میدهد تا با توجه به تعاریف
خود از مطلوبیت و درنظرگرفتن نیازها ،خواستها و
سالیق شخصی خود ،خانههای خود را تغییر دهند و
آنها را به شکلی درآورند که رضایتخاطر آنها را
جلب کند (محمودی .)07 :0833 ،بهطور کلی این وجه
از ویژگیهای فیزیکی آن ازطریق استحکام پی ،دوام
پی ،سقف ،دیوار و مانند آن مورد بررسی قرار میدهد.
پایداری اقتصادی مسکن
یکی از ویژگیهای پایداری اقتصاد مسکن این
است که بایستی توجیهپذیری مالی داشتهباشد؛ از
طرف دیگر ساکنان آن بایستی توانایی پرداخت
هزینههای آن را داشته باشند .این مفهوم که بهعنوان

پایداری کالبدی مسکن
مسکن پایدار بهلحاظ کالبدی و عملکردی به
ساکنان امکان میدهد تا با توجه به تعاریف خود از
مطلوبیت و درنظرگرفتن نیازها ،خواستها و سالیق
شخصی ،خانههای خود را تغییر دهند و آنها را به
شکلی درآورند که رضایتخاطر آنها را جلب کند .از
طرف دیگر ،در صورتی که مسکن نیازهای در حال
تحول و دگرگونی را پاسخگو باشد ،نیاز به ایجاد
تغییرلت بنیادی یا تخریب و بازسازی زودرس
ساختمان بهوجود نخواهد آمد و عمر مفید ساختمان
1- Murie

قابلیت تهیۀ مسکن مطرح میشود ،یکی از عوامل
پایداری اقتصادی توسعۀ مسکن است (مدیری و

حسینی .)88 :0827 ،توجه به مواردی همانند تدوین و
اجرای نظام اعتباری مناسب برای تأمین مسکن و
همچنین مدیریت زمین در مناطق روستایی ضروری
است (سیمبر .)78:0830،ازطرفی میتوان گفت ،اثرات
اقتصادی سرمایهگذاری در بخش مسکونی روستایی و
ترکیب معیشت و فضای زیست در این خانهها از
موضوعات مهمی است که بدون پرداختن به آن
تصویری جامع از وضعیت مسکن روستایی ارائه
نمیشود .اساسیترین تفاوت مسکن روستایی با
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مسکن شهری ،آمیختگی تولید و معیشت روستایی با

انسانی یا طبیعی باشند قرار دارند؛ بنابراین برای

فعالیتهای روزانۀ زندگی در مسکن است .فضای

تهیهکنندگان و برنامهریزان مسکن بسیار مهم استکه

مسکن روستایی ضمن برآوردهکردن نیازهای زیستی،

اقداماتی را در ارتباط با کاهش نگرانیهای زیستمحیطی

فضایی مولد است که در خدمت تولید است .تجلی

محلی و جهانی در رابطه با سالمتی عمومی ،انرژی ،آب

کالبدی فعالیتهای تولیدی در این نوع مسکن و

و بهرهوری مواد و مصالح ،و انتشار  ،CO2مواد زائد و

رابطۀ متقابل فعالیتهای زیست و معیشت در زندگی

بازیافت سازگاری و انطباق با آب و هوا و کاهش خطرات

روستایی به شکلگیری فضاهای با عملکرد معیشتی؛

زیستمحیطی را انجام دهند (.)McDonough, 2000

یا عملکرد مختلط زیستی و معیشتی ،که معماری آن

براساس بعد پایداری زیستمحیطی مساکن پایدار

متمایز از فضاهای زیستی است ،منجر میشود .بر این

بهویژه مساکن روستایی عمیقا تحتتأثیر چشمانداز

اساس میتوان گفت که تالش برای طراحی مسکن

بوده و نقطۀ کانونی برای چشماندازها محسوب

مناسب روستایی بدون توجه به این بعد تالشی

میشوند؛ بنابراین ضروری است که مساکن با

نافرجام خواهد بود.

چشماندازهای روستایی سازگاری داشته باشند؛ بر این
اساس مکانیابی مساکن مؤلفهای حیاتی ازنظر اثربخشی

پایداری زیستمحیطی مسکن

محسوب میشود .در این راستا طراحی الگوی مسکن

امروزه تأیید اقدامات و فعالیتهای توسعه مشروط

روستایی پایدار بایستی با زیباشناختی بصری ،طراحی

محیطزیست و

مسکن با حداقل مصرف انرژی ،شکل مناسب ،جایابی و

پیشگیری از آلودگیهای محیطی و تخریب و تغییر

جهتگیری مطلوب ،میکرواقلیم محلی ،پوشش گیاهی

کاربری باغات و زمینهای کشاورزی است .با توجه به

بهعنوان یک پناهگاه همگام شود .مهمترین

اثراتی که فعالیتهای ساختمانی و عمرانی بر طبیعت

استراتژیهای مرتبط با بهبود پایداری زیستمحیطی

و محیط زیست روستایی دارد ،بررسی مسکن از این

مسکن شامل:

وجه ضروری است (سعیدی و حسینیحاصل.)0833 ،

 -کاهش ردپای زیستمحیطی مسکن ازنظر انرژی و

پایداری زیستمحیطی مسکن در ارتباط با اثرات

انتشار گازهای گلخانهای ،استفاده از مصالح ،آب و زمین

مسکن روی محیط و تغییر آب و هوا و همچنین اثرات

و استفاده از مواد و همچنین نخالهها

محیط روی مسکن و خودش است؛ بهطور خاص سه

 -اطمینان از مسکن سالم و محیطهای اطراف ازجمله

نوع ارتباط بین مسکن و محیط وجود دارد -0 :ساخت

(بهبود بهداشت ،تأثیر بهداشت عمومی و کاهش

زیستمحیطی اثرات مستقیمی را در نواحی محلی

آلودگی)

ازنظر آلودگی هوا و آب ،زباله و آسیبرسانی به

 -تقویت انعطافپذیری و سازگاری مسکن بهلحاظ

اکوسیستمهای طبیعی بهجامیگذارد؛  -7فعالیتهای

مقاومت در مقابل مخاطرات و سبزبودن-کاهش خطرات

روزمره در سکونتگاههای انسانی که اثرات زیستمحیطی

زیستمحیطی و توسعۀ فضاهای سبز

مستقیمی را در نواحی محلی ازنظر آلودگیهوا و آب،

-کارایی و بازدهی انرژی و منابع ،شیوهها و مصالح

زباله و آسیبرسانی به اکوسیستمهای طبیعی بهجا

ساختمانی مقرونبهصرفه و پایدار

میگذارد؛  -8مساکن و ساکنان آنها نیز خود در

(.)UN-Habitat, 2011

به لحاظکردن اهمیت مکان و حف

معرض مخاطرات متنوع زیستمحیطی که ممکن است
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کشور انجام شدهاست که نتایج تعدادی از این

پیشینۀ پژوهش
واکاوی ادبیات جهانی نشان میدهد که مطالعات
مختلفی در زمینۀ مسکن روستایی در داخل و خارج

پژوهشها بهصورت اجمالی مورد اشاره قرار گرفتهاست
(جدول .)0

جدول  :9مطالعات انجامگرفته در راستای مسکن پایدار

ردیف

نام پژوهشگران

0

گالویکا و همکاران

سال
1

7103

عنوان پژوهش

نتایج پژوهش

ارزیابی شاخصهای مسکن

نتایج این پژوهش نشان میدهدکه شاخصهای مسکن پایدار در یکدهۀ

پایدار در مناطق روستایی

اخیر در روستاهای لهستان روبه بهبود بودهاست؛ اما هنوز نابرابریهای

لهستان با استفاده از تکنیک

منطقهای در این زمینه وجود دارد .نکتۀ مهم در این زمنیه افزایش

تاکسونومی

پایداری اجتماعی و زیستمحیطی در روستاهای مورد مطالعه است.

مسکن و زیرساختها و خدمات
2

7102

7

هینگورانی

8

بیراردی

3

8

ساالوین و وارد

8

پور زوایی و جاسن

اساسی برای همه :یک چارچوب
مفهومی برای مسکن روستایی
هندوستان

در مطالعات مسکن روستایی ،مسکن نبایستی بهصورت ایزوله و
منفرد بررسی شود؛ بلکه بایستی همراه با آن مسئلۀ زیرساختها
و ویژگیهای اجتماعی نیز دیدهشود.
شاخصهایی که برای ارزیابی پایداری مساکن بهکار برده میشود ،جامع
نیستند و فقط بر ابعاد خاصی تمرکز میکنند و سایر ابعاد به دست

7108

تبیین و تفسیر جدیدی از مفهوم
مسکن پایدار

فراموشی سپرده میشود؛ بهویژه اینکه درحالحاضر در بحث مفهوم
پایداری ،مقیاس ،دامنه و عدمقطعیتهای اجتماعی مطرح است .برای
تعریف مسکن پایدار بایستی شاخصهای جامعی درنظر گرفت .این
مقاله نشان میدهد که در تعریف مسکن پایدار بایستی به جنبههای
اجتماعی و اقتصادی پایداری توجه ویژهای شود.
مسکن پایدار چیزی فراتر از پایداری فیزیکی است و اساسا در بررسی

4

7107

برنامههای کاربردی مسکن پایدار

مسکن پایدار بایستی دیدی یکپارچه داشت .مهمترین ابعادی که

و سیاستهایی برای بازتوانی

میتواند در مسکن پایدار به آنها توجه داشت ،پایداری اجتماعی یعنی

افراد کمدرآمد

نیاز به گسترش و عمقبخشی به مشارکت مردم ازطریق ظرفیتسازی و
توانمندسازی آنها و همچنین توجه جدی به ذهنیات آنها است.
نتایج این پژوهش نشان میدهد که برآوردن نیازهای استفادهکنندگان
مسکن ضروری است؛ بنابراین برنامهریزان و تصمیمگیران بایستی

بررسی متغیرهای انتخاب مسکن
5

7101

براساس سلسلهمراتب نیازهای
مازلو

انگیزشهای شخصی روستاییان را در فرایند تصمیمگیری درنظر
بگیرند .همچنین نویسندگان اظهار میکنند که نظریۀ سلسلهمراتب
نیازهای مازلو در توضیح انگیزههای کاربران مسکن قابلاجرا است .این
نظریه نشان میدهد که سطوح متفاوت نیازهای استفادهکنندگان به
سطوح متفاوت انتظارات از مسکن ،یعنی جنبههای متفاوت مسکن
بستگی دارد.

1-Glowica and etal
2-Hingorani
3-Berardi
4-Sullivan & Ward
5-Poor Zavei & Jusan
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ادامۀ جدول 9
ردیف

نام پژوهشگران

سال

عنوان پژوهش

1

محمدی یگانه و
همکاران

0828

تحلیل شاخصهای اقتصادی مؤثر در
تحوالت کارکرد مسکن روستایی
مطالعۀ موردی :دهستان غنی بیگلو،
شهرستان زنجان

2

اکرمی و علیپور

0828

نقش مصالح بومی در معماری پایدار از
دیدگاه زیستمحیطی

3

زرگر و حاتمی

0828

وجوه مؤثر بر طراحی مسکن روستایی

2

سعیدی و
همکاران

0833

نوسازی و دگرگونی ساختاری-
کارکردی خانههای روستایی در
روستاهای شهرستان ایجرود

نگاه تک بعدی و فقدان دیدگاه توسعهای مجریان توسعه و عمران روستایی و
بیتوجهی به هویت و کارکرد مساکن روستایی و فقدان دیدگاه نظامواره به پیچیدگی
فضای حاکمبر سکونتگاههای روستایی ،این پدیده را به عناصری وابسته به شهر،
مصرفگرا و آسیبپذیر تبدیل کردهاست

01

افتخاری و
همکاران

0820

بررسی میزان انطباق ساختوسازهای
جدید روستایی با معماری بومی و
میزان رضایتمندی ساکنان (دلفان)

نتایج این پژوهش نشان میدهد که در ساختوسازهای جدید مردم از مؤلفههای
کالبدی ،استحکام و بهداشت رضایتمندی دارند؛ اما از مؤلفههای فرهنگی ،اقتصادی و
کارکردی رضایت ندارند.

نتایج پژوهش
نتایج نشان میدهد شاخصهای اقتصادی متراژ مسکن ،وسیلۀ نقلیه ،تعداد دام،
مالکیت باغ ،سابقۀ دریافت اعتبارات ،نوع شغل و درآمد و درصد درآمد بهدستآمده
از بخش غیرکشاورزی در تحوالت کارکرد مسکن روستایی دارای رابطۀ معنادار و
مؤثر است؛ بنابراین روند کنونی تحوالت کارکردی مسکن روستایی کاهش تولیدات
مرتبط با مسکن در این نواحی را به همراه خواهد داشت.
با بررسی و مقایسۀ مصالح بومی و مصالح جدید ،مشخص میشود که مزایای استفاده
از مصالح بومی بهمراتب بیشتر است .عدمتخریب طبیعت در برداشت ،کمترین
آلودگی در تولید ،پایینبودن مصرف انرژی در تولید ،صرفهجویی در انرژی
حملونقل ،کاهش مصرف انرژی در بهرهبرداری ،کاهش هزینههای تمامشده و از
همه مهمتر ،بازگشت سریع به طبیعت و عدمتخریب محیط زیست ،از مزایای مصالح
بومی بهشمار میرود .البته بهکارگیری مصالح بومی شرایط خاص خود را دارد.
براساس این پژوهش مهمترین عوامل مؤثر بر طراحی مسکن روستایی عبارتاند از:
وجوه اقتصادی ،اجتماعی ،محیطزیستی و کالبدی است.

مأخذ :مطالعات کتابخانهای نگارندگان0823 ،

با مطالعه تحقیقات داخلی صورتگرفته در زمینۀ
مسکنروستایی ،میتوان گفت علیرغم چندبعدیبودن
مسکن پایدار روستایی این تحقیقات فاقد رویکردی
یکپارچه در مطالعات مسکن روستایی بوده و عمدتا
بهصورت تکبعدی و با تأکید بیشتر بر بعد کالبدی به
بررسی و تحلیل مسکن روستایی پرداختهاند؛ اما
بررسی تحقیقات خارجی صورتگرفته در این زمینه
نشان میدهد در مقولۀ مسکن پایدار روستایی فقط
بحث پایداری کالبدی مطرح نیست؛ بلکه بایستی به
پایداری زیستمحیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و حتی
حقوقی یعنی برنامهریزی کنترلی و نظارتی برای مقابله
با تکثیر و ساخت مساکن ناپایدار نیز توجه کرد .این
پژوهش ضمن سنجش مسکن پایدار در پی شناخت
نارساییهای الگوی موجود مسکن و درنهایت طراحی
الگوی مناسب برای مسکن پایدار روستایی است.
روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش بررسی در
آن توصفی -تحلیلی و پیمایشی است .برای گردآوری

دادهها از روش کتابخانهای و همچنین از روش میدانی
و مشاهدۀ مستقیم استفاده شدهاست .برای شناسایی
شاخصهای سنجش مسکن پایدار و نماگرهای مرتبط
با آنها با تأکید ویژۀ مناطق روستایی از مطالعات
مرتبط با حوزۀ تخصصی بهرهگیری شد و بر این اساس
 8قلمرو  07متغیر و  31گویه مطرح در این زمینه
شناسایی شد و مبنای طراحی پرسشنامه بهعنوان ابزار
اصلی تحقیق در مطالعات میدانی -قرار گرفت (جدول
 .)7بهمنظور تعیین حجم نمونه ،از فرمول کوکران
استفاده شد .با توجه به حجم جامعۀ آماری روستاهای
منطقۀ مورد مطالعه که برابر با  122801نفر است،
 811نفر نفر تعیین شد .بهمنظور تحلیل یافتهها از
آزمون  Tتکنمونهای و رادار پایداری استفاده شد.
رادار پایداری یک ابزار گرافیکی است که میتواند
با ترکیب و نمایش ارزش شاخصهای پایداری کمک
شایانی در زمینۀ درک مختلف پایداری در زمینههای
مختلف ایجاد کند.
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جدول  :8تعریف عملیاتی متغیرها
ابعاد

گویهها

متغیرها

تعداد
گویه

میزان استطاعت تأمین هزینههای تصرف مسکن مثل هزینههای جاری آب برق ،مصرفی و تلفن؛ استطاعت مالی
استطاعت مالی

خود در تأمین هزینههای ساخت مسکن؛ استطاعت مالی در تأمین هزینههایی همانند تعمیرات اساسی مثل

8

بازسازی مسکن؛ توانایی بازپرداخت وامها در ساخت مسکن؛ هزینههای ثابت

بعد اقتصادی
بهرهوری در ساخت

مهارت نیروی کار محلی؛ روند زمانی ساخت مسکن؛ میزان مشارکت در ساخت

نقش مسکن در

رضایت از فضای معیشتی واحد مسکونی؛ رضایت از زیربنای طویله؛ رضایت از زیربنای فضای نگهداری علوفه؛

معیشت

رضایت از فضای نگهداری انبار و تجهیزات کشاورزی؛ رضایت از فضای معیشتی

8
8

دوام مصالح بهکار رفته در پی؛ دوام مصالح بهکار رفته در دیوار؛ دوام مصالح بهکار رفته در سقف؛ دوام مصالح
استحکام

بهکار رفته در کف واحد مسکونی؛ دوام سازۀ سقف واحد مسکونی؛ نظارت فنی ساخت مسکن ؛ مقاومسازی در

2

مقابل زلزله؛ دوام مصالح بهکار رفته در سقف؛ دوام مصالح بهکار رفته در کرسیچینی
توجه به جهتیابی مناسب واحد مسکونی برای استفاده از گرمای خورشید (نور جنوب)؛ توجه به جهتیابی
صرفهجویی انرژی

مناسب مسکن در کاهش تأثیر باد در اتالف حرارت؛ توجه به جهتگیری مناسب بنا در مقابل بادهای مزاحم و
بادهای مناسب؛ توجه بهاستفاده از نور و تهویۀ طبیعی؛ توجه به بهرهگیری از نوسان روزانۀ دمای هوا در طراحی

1

الگوی مسکن (تعبیۀ پنجره و نورگیر درجهت مناسب)

کالبدی

عدمقرارگیری فضای دامی در مسیر باد غالب و پخش بوی آن در محوطه؛ مناسببودن نحوۀ دفع زبالههای
بهداشت

خانگی؛ مناسببودن نحوۀ دفع فضوالت حیوانی؛ مناسببودن محل قرارگیری سرویس بهداشتی؛ مناسببودن

1

محل قرارگیری طویله؛ مناسببودن همجواری فضاهای زیستی و دام

اجتماعی-
فرهنگی

دسترسی واحد

دسترسی مسکن به مراکز خرید در روستا؛ دسترسی مسکن به حملونقل عمومی؛ دسترسی مسکن به مراکز

مسکونی به خدمات

آموزشی؛ دسترسی مسکن به مراکز بهداشتی؛ دسترسی به مراکز مذهبی و فرهنگی (کتابخانه-مسجد)

برخورداری واحدهای

سیستم سرمایشی (مثل کولر آبی،کولر گازی سیستم گرمایشی مسکن ،رضایت از تأسیسات زیربنایی (آب ،برق،

مسکونی از تسهیالت

گاز ،تلفن و )...در واحد مسکونی خود

سازگاری مسکن با
هویت و ساختار
خانوادگی

زیستمحیطی

حف محرمیت و آرامش روحی و روانی اعضای خانواده؛ سازگاری طرح و معماری واحد مسکونی با هویتهای
فرهنگی و سنتی؛ سازگاری واحد مسکونی با موقعیت اجتماعی خانواده؛ رضایت از تراکم اتاق

رضایت از معماری

مناسببودن محل قرارگیری اتاق خواب؛ مناسببودن محل قرارگیری اتاق مهمان؛ مناسببودن محل قرارگیری

داخلی و بیرونی واحد

آشپزخانه؛ مناسببودن زیربنای فضای پذیرایی؛ مناسببودن زیربنای اتاق خواب؛ مناسببودن زیربنای آشپزخانه؛

مسکونی

مناسببودن همجواری فضاهای زیستی و طبخ غذا؛ مناسببودن زیبایی شناختی بصری مسکن

انطباق واحد مسکونی

توجه به اجتناب از مکانیابی در ارتفاعات؛ توجه به خصیصههای طبیعی موجود در طراحی؛ میزان توجه به شکل

بامحیط زیست و

مناسب مسکن )تناسب با محیط پیرامون(؛ توجه به طراحی مسکن در ایجاد کمترین تغییرات در محیط (ایجاد

طبیعت

سکو و یا خاکبرداری)؛ میزان استفاده از مصالح بومی در ساخت واحد مسکونی

تأثیر واحدهای مسکونی
روستایی در تخریب
زیستبوم (اکوسیستم)

8
8

8

3

1

توجه به حف زمینهای کشاورزی و مراتع در طراحی و پیادهسازی الگوی مسکن؛ استفاده از چوب برای تأمین
سوخت مصرفی؛ تأثیر واحدهای مسکونی روستایی در تولید مواد زاید؛ تأثیر واحدهای مسکونی روستایی در
آلودگی هوا؛ تأثیر واحدهای مسکونی روستایی در آلودگی منابع آب؛ استفاده از سیستمهای نامناسب جمعآوری

3

و دفع زبالههای خانگی؛ استفاده از سیستمهای نامناسب جمعآوری و دفع فضوالت حیوانی
21

مجموع
مأخذ :سرتیپیپور0827 ،؛ ;UN-Habitat,2017; Sullivan & Ward,2012; Islik and Tulbentci,2012

استان لرستان (محدودۀ مورد مطالعه) در غرب ایران
از شمال به استانهای مرکزی و همدان ،از جنوب به
استان خوزستان ،از شرق به استان اصفهان و از غرب
به استانهای کرمانشاه و ایالم محدود است( .سازمان

برنامه و بودجه استان لرستان .)0823 ،براساس آخرین
تقسیمات کشوری ،استان لرستان دارای 00
شهرستان 01 ،شهر 71 ،بخش 30 ،دهستان و 7388
آبادی دارای سکنه بوده و مرکز آن شهر خرمآباد است.
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کشاورزی و دامداری شغل اصلی مردم روستاهای
استان لرستان محسوب میشود .بهمنظور انتخاب
نمونهها ،با توجه به وسعت منطقۀ مورد مطالعه
میبایست در گام نخست مناطق همگن مشخص شود.
بدین منظور اطالعات  70پارامتر اقلیمی از  2ایستگاه
سینوپتیک طی یک دورۀ ده ساله جمعآوری شد.
برای اطمینان از کفایت نمونهگیری و تشخیص
مناسببودن دادهها برای انجام تحلیل عاملی آزمون
کایزر مایر و بارتلت بهکار رفت؛ با توجه به اینکه
شاخص کایزر مایر برابر با  1/217با سطح معنیداری
 10111بهدست آمد ،نتایج آزمون کفایت حجم نمونه و
مناسببودن دادهها برای انجام تحلیل عاملی را نشان
داد و به کمک روش تحلیل عاملی مؤلفههای اصلی به
 3مؤلفه کاهش داده شدند .درصد واریانس هر یک از
عوامل بهترتیب عبارتاند از 81/17 ،78/23 ،07/28 :و
 71/17درصد باقیمانده از واریانس کل سهم عوامل
چهارم تا هشتم است که بهدلیل تأثیر و نقش بسیار
ضعیفی که در پهنهبندی استان دارد ،بهعنوان عوامل
تأثیرگذار ذکر نشدهاند .با توجه به ماتریس بار عاملی و
ماتریس امتیازات عاملی مشخص میشود که اقلیم
منطقه حاصل تعامل  8مؤلفۀ مختلف یعنی (حرارتی،
رطوبت و بارش) است .این عوامل با مقادیر ویژه بیش
از  0حدود  28/88درصد از کل واریانس را توجیه
میکنند .از میان متغیرهای مورد مطالعه ،پارامترهای
مربوط به دما بیشترین درصد واریانس کل را به خود
اختصاص دادهاست؛ بنابراین اولین متغیر زمینهای
مؤلفه با عنوان عامل حرارت تعیین شد .رطوبت
دومین عامل مهمی است که در این طبقهبندی مؤثر
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بودهاست .این مؤلفه بهتنهایی  78/23درصد از
واریانس کل را بیان میکند .بارش سومین متغیر در
این طبقهبندی است که 07/28درصد از واریانس کل
را دربرمیگیرد .نتایج بهدستآمده از تحلیل مؤلفههای
مبنا با اصول و قوانین هواشناسی و اقلیمشناسی
انطباق دارد .پس از تحلیل عاملی و مشخصکردن
عاملها با استفاده از روش تحلیل خوشهای  WARDبه
خوشهبندی شهرستانها پرداختهشد .براساس تحلیل
خوشهای شهرستانهای استان در  8پهنۀ اقلیمی
(پهنۀ نیمهمرطوب با تابستان گرم و زمستان معتدل،
پهنۀ نیمهمرطوب با تابستان معتدل و زمستان سرد و
پهنۀ نیمهخشک با تابستان بسیار گرم و زمستان
نسبتا سرد مشخص شد) قرار گرفتهاند .پس از
پهنهبندی اقلیمی و مشخصشدن مناطق همگن
اطالعات مربوط به متغیرهای تعداد خانوار ،وضعیت
طبیعی و فاصلۀ هر روستا تا مرکز شهرستان
دستهبندی شد و وارد محیط  GISشد .در هر پهنه
براساس این سه متغیر به تعداد حالتهای ایجادشده
در محیط  GISکویری ( )queryگرفته شد و فراوانی
روستاهای هر دسته در پهنههای همگن مشخص شد.
پس از مشخصکردن و دستهبندی هر یک از
شاخصها اقدامبه دستهبندی روستاها در هر یک از
پهنهها براساس این سه شاخص شد و فراوانی
روستاهای هر دسته در هر کدام از پهنهها مشخص
شد که درمجموع تعداد  81روستا به صورت نمونه
انتخاب شد (جدول .)8
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شکل  :9روستاهای منطقۀ مورد مطالعه

تهیه و ترسیم  :نگارندگان0823 ،

یافتهها
ارزیابی پایداری مسکن در سطح روستاهای نمونه
بهوسیلۀ رادار پایداری

برای دستیابی به نتایج دقیقتر بهمنظور ارزیابی
سطوح پایداری مسکن روستایی در منطقۀ مورد
مطالعه از رادار پایداری براساس طبقات پنجگانۀ
پرسکات آلن استفاده شد .الزم به ذکر است که
شاخصها و معرفهای پایداری مسکن روستایی در
جامعۀ نمونه از دیدگاه سرپرست خانوار (مردم) مورد

بررسی و ارزیابی قرارگرفت .برای این منظور ابتدا برای
تکتک شاخصها و معرفهای طرحشده در قبل،
ارزشهای واقعی ازطریق دادههای اولیه و ثانویه در هر
پهنه جمعآوری و محاسبه شد و سپس براساس
ارزشهای میانگین بهدستآمده به بررسی و ارزیابی
پایداری در هر یک از پهنهها پرداخته شد که نتایج آن
در جداول و نمودارهایی که در ادامه ارائه شدهاند،
آورده شدهاست (جدول .)8

جدول  :9طبقات پنجگانۀ ارزیابی پایداری پرسکات آلن

وضعیت
ناپایدار
ناپایداری بالقوه (ضعیف)
متوسط
پایداری بالقوه (خوب)
پایدار
مأخذ :نگارندگان0823 ،

معادل
71-1
81-70
11-80
31-10
011-30

ارزش
71-1
81-70
11-80
31-10
011-30

رتبه
8
8
8
7
0
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پهنۀ نیمهمرطوب باتابستان گرم و زمستان معتدل

از دیدگاه پاسخگویان در این پهنه روستاهای
چناران ،تنوری باال ،سراب ناوهکش و روستای حسیوند
بهلحاظ مؤلفههای اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و
زیستمحیطی بهترتیب با  1/188 ،1/817 ،1/887و
 1/828باالترین امتیاز و روستاهای خانآباد ،اوالد
دربندکبود ،برالیکه و چناران کمترین امتیازات را کسب
کردهاند؛ اما با درنظرگرفتن همۀ ابعاد پایداری روستای
گراب با میانگین  1/12باالترین رتبۀ پایداری را بهدست
آوردهاست و روستای اوالد دربندکبود با  1/03کمترین
پایداری را بهدستآوردهاست (جدول .)8
با درنظرگرفتن همۀ ابعاد پایداری براساس رادار
پایداری در پهنۀ نیمهمرطوب با تابستان گرم و زمستان
معتدل  3روستا در وضعیت ناپایداری 00 ،روستا در
وضعیت پایداری ضعیف و  7روستا در وضعیت پایداری
متوسط قرار گرفتهاند (جدول  .)8همانگونه که (جدول
 )8نشان میدهد ،بهلحاظ بعد کالبدی ،در این پهنه 2
روستا در وضعیت ناپایداری و  2روستا در وضعیت
ناپایداری ضعیف قرار گرفتهاند .براساس یافتههای
میدانی مشخص شد که سازۀ  71/1درصد از واحدهای
مسکونی هنوز از خشتوگل و چوب است 20/2 .درصد
از واحدهای مسکونی در هنگام ساخت فاقدنظارت فنی
بودهاند .همچنین عمر  73/3درصد از واحدهای
مسکونی در این پهنه باالتر از  71سال است .با این
وجود در این پهنه وضعیت کالبدی مسکن مناسبتر از
پهنۀ نیمهمرطوب با تابستانهای مرطوب و زمستانهای
سرد است .یکی دیگر از شاخصهای کالبدی مسکن که
نقش مهمی در وضعیت بهداشت و سالمت مساکن
روستایی دارد ،نحوۀ قرارگیری فضاهای زیستی و دامی
است .یافتههای میدانی نشان میدهد که  32/1درصد
از مساکن ،فضای زیستی و دامی آنها متداخل است
که بهلحاظ بهداشتی مشکالت زیادی را برای ساکنان
بهوجود میآورد .متوسط تعداد اتاقها و متوسط افراد
خانواده در این پهنه نشان میدهد 82/8 ،درصد از
جامعۀ آماری اظهار کردهاند که تعداد اتاقها با ساختار
خانواده متناسب نیست .همچنین  81/8درصد از
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خانوارها اعالم کردهاند که بهخاطر عدماستحکام بنا،
نامناسببودن فضای داخلی و معماری مسکن آرامش
روحی و روانی ندارند .همچنین یافتههای میدانی نشان
میدهد که در این پهنه بیش از  11درصد ساکنان از
قرارگیری سرویس بهداشتی ،آشپزخانه و فضاهای
معیشتی رضایت ندارند (جدول  .)8یافتهها نشان
میدهد که روستاهای مورد مطالعه در این پهنه بهلحاظ
شاخص زیستمحیطی نیز وضعیت مناسبی ندارند؛
بهطوری که  00روستا کامال ناپایدار هستند .براساس
یافتههای میدانی 18/2 ،درصد از واحدهای مسکونی
مورد مطالعه در این پهنه از مصالح بومی در ساخت
مسکن استفاده نکردهاند و هیچ تناسبی با محیط
پیرامون خود ندارند .همچنین  78/3درصد از واحدهای
مسکونی در این روستاها به خصیصههای طبیعی
ازجمله حف فاصلۀ مناسب با حریم رودخانه توجه
نکرده و همچنین مکانیابی آنها در مناطق مرتفع و
شیبدار بودهاست .از طرفی در این پهنه  8083درصد از
واحدهای مسکونی بدون توجه به حف مراتع و
زمینهای کشاورزی ساخته شدهاند .همچنین در این
پهنه بهلحاظ مؤلفۀ اجتماعی 1 ،روستا در وضعیت
ناپایدار قرار گرفتهاند .مطالعات میدانی نشان میدهد
که بهدلیل اینکه روستاهای این پهنه عمدتا در
دشتهای استان قرار گرفتهاند ،عمدتا دارای امکانات و
تسهیالت زیرساختی ازجمله راههای ارتباطی مناسبتری
با مراکز شهری هستند؛ درنتیجه مساکن این پهنه
عمدتا از امکانات مناسبتری برخوردار هستند.
همچنین بهدلیل اینکه در این پهنه شاهد نفوذ بیشتری
از معماری شهری و استفاده از مصالح جدید در این
پهنه هستیم ،عمدتا خانوارهای مورد مطالعه از معماری
بیرونی اظهار رضایت داشتند؛ اما از معماری درونی
بهلحاظ سازگاری با هویت و ساختار فرهنگی خود
احساس رضایت نداشتند؛ بهگونهای که در برخی از
خانوارها از مسکن نوساز خود برای مهمان استفاده
کرده و ترجیح میدانند که خانوادهشان در مسکن بومی
سکونت داشتهباشند.
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جدول  :4مقادیر و وضعیت مختلف ابعاد پایداری مسکن در روستاهای پهنه نیمه مرطوب باتابستان گرم و زمستان معتدل
نام روستا

وضعیت پایداری
اقتصادی

وضعیت پایداری
اجتماعی

گراب

10788

پایداری
ضعیف

10788

سراب
ناوهکش

10022

ناپایدار

10881

تنوری پایین

10772

پایداری
ضعیف

10817

حسیوند

10028

ناپایدار

10888

عبدالعلی
کریمی

10887

پیرمحمدشاه

10788

رضا آباد

10887

شورابه پایین

10712

برالیکه

10027

سراب
میرزاوند

10718

چنارگریت

10700

کمر سیاه

10028

گلستانه

10770

چناران

10887

سراب پرده

10718

ریخان

10701

پایداری
متوسط
پایداری
ضعیف
پایداری
ضعیف
پایداری
ضعیف
ناپایدار
پایداری
ضعیف
پایداری
ضعیف
ناپایدار
پایداری
ضعیف
پایداری
متوسط
پایداری
ضعیف
پایداری
ضعیف

10712
10771
8003
10032
10781
10713
10710

پایداری
ضعیف
پایداری
متوسط
پایداری
متوسط
پایداری
متوسط
پایداری
ضعیف
پایداری
ضعیف
پایداری
ضعیف
ناپایدار
پایداری
ضعیف
پایداری
ضعیف
پایداری
ضعیف

10818
10188
10880
10710
10882
10811
10778
10818

10031

ناپایدار

10882

10828
10710
10720
10810
10022

10037
10022

ناپایدار

10878

10718

10028
10808

پایداری
ضعیف

10020

10022

ناپایدار

10703

10701

10021

ناپایدار

10811

ناپایدار

ناپایدار

10802

پایداری
متوسط
پایداری
بالقوه
پایداری
متوسط
پایداری
ضعیف
پایداری
ضعیف
پایداری
متوسط
پایداری
ضعیف
پایداری
متوسط

10110

پایداری
بالقوه

10121

10838

10718

پایداری
ضعیف
پایداری
ضعیف
ناپایدار
پایداری
ضعیف
پایداری
ضعیف

10801
10882
10738

پایداری
متوسط
پایداری
ضعیف
پایداری
ضعیف
پایداری
متوسط
ناپایدار
پایداری
متوسط
پایداری
متوسط
پایداری
متوسط
پایداری
متوسط
پایداری
ضعیف

10871
10801
10732
10731
10721
10712
10782
10783
10782
10788

10078

ناپایدار

10788

10018

ناپایدار

10778

پایداری
ضعیف
پایداری
متوسط
پایداری
ضعیف
پایداری
ضعیف
پایداری
ضعیف
پایداری
ضعیف
پایداری
ضعیف
ناپایدار
پایداری
ضعیف
پایداری
ضعیف
پایداری
ضعیف
پایداری
ضعیف
ناپایدار
پایداری
ضعیف
پایداری
متوسط

0
7
8
8
8
1
2
3
2
01
00
07
08
08

پایداری
ضعیف
پایداری
ضعیف
پایداری
ضعیف
پایداری
ضعیف
ناپایدار

10028

ناپایدار

10028

ناپایدار

10022

ناپایدار

01

10021

ناپایدار

10031

ناپایدار

10021

ناپایدار

02

10028

ناپایدار

10032

ناپایدار

10032

ناپایدار

03

10031

ناپایدار

10023

ناپایدار

10038

ناپایدار

02

10033

ناپایدار

10080

ناپایدار

10022

ناپایدار

71

10028

ناپایدار

10013

ناپایدار

10031

ناپایدار

70

کاکارضا

10038

ناپایدار

10718

خانآباد

10011

ناپایدار

10711

لعلآباد
چاالب
مرادعلی
اوالد
دربندکبود

10030

ناپایدار

10020

1002

ناپایدار

10033

ناپایدار

10032

ناپایدار

10020

ناپایدار

مأخذ :نگارندگان0823 ،

وضعیت پایداری
کالبدی

وضعیت پایداری
زیستمحیطی

وضعیت پایداری کل

رتبه

10718

08
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جدول  :9وضعیت ابعاد پایداری مسکن در کل روستاهای مورد مطالعه در پهنۀ خشک با تابستان بسیار گرم و زمستان نسبتا سرد

پایداری اقتصادی

پایداری اجتماعی

پایداری کالبدی

زیستمحیطی

پایداری کل

10773

10828

10723

10732

10728

مأخذ :نگارندگان0823 ،

شکل  :8رادار پایداری ابعاد پایداری مسکن در پهنۀ نیمهمرطوب با تابستان گرم

تهیه و ترسیم  :مأخذ :نگارندگان0823 ،

پهنۀ نیمهمرطوب باتابستان معتدل و زمستان سرد

در این پهنه روستاهای سراب غضنفر ،کاظمآباد،
سراب قمش و روستای تیرنان بهلحاظ مؤلفههای
اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و زیستمحیطی بهترتیب
با  1/882 ،1/812 ،1/178و  1/888باالترین میانگین
پایداری و روستاهای بادام شیرین با  ،1/082برزان با
 ،1/021بادام شیرین با  1/088و ظفرآباد با 1/011
کمترین میانگین پایداری را کسب کردهاند (جدول .)2
در این پهنه با درنظرگرفتن همۀ ابعاد پایداری2 ،
روستا در وضعیت ناپایداری 08 ،روستا در وضعیت
ناپایداری بالقوه (پایداری ضعیف) و فقط  7روستا در
در وضعیت پایداری متوسط قرار گرفتهاند (جدول .)3
از دیدگاه پاسخگویان ،در این پهنه روستاهای سراب
قمش ،کهریز وروشت ،سراب غضنفر و تیرنان بهلحاظ
مؤلفههای اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و زیست-
محیطی باالترین امتیازات را کسب کردهاند .از

مهمترین دالیل ناپایداری کالبدی در این پهنه
میتوان براساس یافتههای میدانی ،به موارد متعددی
اشاره کرد؛ یکی از مهمترین عوامل ناپایداری کالبدی
در منطقۀ مورد مطالعه ،باالبودن عمر واحدهای
مسکونی ،نوع سازه (استفاده از مصالح کمدوام)،
نداشتن نظارت فنی و ...بودهاست ،بهگونهای که بیش
از  18/8درصد از واحدهای مسکونی عمری بین
 01-71سال و باالی  71سال داشتهاند .همچنین
بیش از  20/2درصد اظهار کردهاند که در هنگام
ساخت واحدهای مسکونی آنها نظارت فنی وجود
نداشته است .همچنین  71/1درصد از واحدهای
مسکونی این پهنه بهدلیل کوهستانی و توپوگرافی
نامناسب 8108 ،درصد از ساکنان در هنگام ساخت
مسکن به ایجاد سکو و خاکبرداری اقدام کردهاند .از
مهمترین دالیل ناپایداری اجتماعی واحدهای مسکونی
در این پهنه میتوان بهمواردی ازجمله عدمبرخورداری
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واحدهای مسکونی از تسهیالت ،عدمسازگاری مسکن
با هویت و ساختار خانوادگی و عدمرضایت از معماری
داخلی و بیرونی واحدهای مسکونی اشاره کرد.
مطالعات میدانی نشان میدهد که بهدلیل شرایط
کوهستانی و صعبالعبور بودن منطقه ،بسیاری از
واحدهای مسکونی فاقد تسهیالتی همانند حمام ،آب،
برق و ...هستند .همچنین عدمتناسب واحدهای
مسکونی با تعداد افراد خانواده بهویژه در واحدهای
مسکونی نوساز و عدمامنیت روانی در واحدهای
مسکونی فاقد سازۀ مقاوم ،از دیگر عوامل پایینبودن
پایداری اجتماعی در این منطقه است .البته قابلذکر
است که در واحدهای مسکونی این پهنه بهدلیل تعداد
بیشتر مساکن بومی سازگاری مسکن با هویت و
ساختار و خانوادگی روستاییان بیشتر حف شدهاست.
بهمنظور بررسی پایداری اقتصادی شاخصهای همانند
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استطاعت مالی خانوار ،نقش مسکن در معیشت و
رونق زمین و مسکن درنظر گرفتهشد .یافتههای
میدانی نشان میدهد که میانگین  82/1درصد از
جامعۀ نمونه در این پهنه ،زیر  8میلیون تومان در
سال بودهاست که در این زمینه وضعیت دو پهنۀ دیگر
مناسبتتر است .همچنین متوسط زمین برای هر
خانوار 8/80 ،هکتار و کمتر از سایر پهنهها است.
فعالیت اقتصادی غالب در روستاهای این پهنه
دامداری است ،یا اینکه حداقل هر خانواری در کنار
فعالیتهای زراعی دارای تعدادی دام نیز است؛
بنابراین عدمرضایت از فضای معیشتی یعنی فضای
نگهداری دام یکی از مهمترین دالیل عدمرضایت آنها
از مؤلفۀ اقتصادی است .عدماستحکام فضای معیشتی،
مکانیابی نامناسب آنها و کمبود زیربنا و تعداد این
فضاها از دالیل نارضایتی ساکنان بهشمار میرود.

جدول  :2مقادیر و وضعیت مختلف ابعاد پایداری مسکن در روستاهای پهنه نیمه مرطوب با تابستان معتدل و زمستان سرد
وضعیت پایداری
وضعیت پایداری
وضعیت پایداری
وضعیت پایداری
وضعیت پایداری کل
نام روستا
زیستمحیطی
کالبدی
اجتماعی
اقتصادی
پایداری
پایداری
پایداری
پایداری
پایداری
10888
10887
10888
10188
کهریزوروشت 10728
متوسط
ضعیف
متوسط
بالقوه
ضعیف
پایداری
پایداری
پایداری
پایداری
10813
ناپایدار
10032
10882
10802
سراب قمش 10822
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
پایداری
پایداری
پایداری
پایداری
پایداری
10888
10888
10882
10818
10771
تیرنان
ضعیف
متوسط
متوسط
ضعیف
متوسط
پایداری
پایداری
پایداری
پایداری
پایداری
10871
10701
10187
10770
سراب غضفر 10178
ضعیف
ضعیف
بالقوه
ضعیف
ضعیف
پایداری
پایداری
پایداری
10878
10820
ناپایدار
10021
10812
ناپایدار
10021
کاظم آباد
ضعیف
ضعیف
متوسط
پایداری
پایداری
پایداری
10738
10872
ناپایدار
10011
10882
ناپایدار
10032
نجف آباد
ضعیف
ضعیف
متوسط
پایداری
پایداری
پایداری
پایداری
پایداری
دره ده
10808
10788
10723
10822
10777
ضعیف
ضعیف
ضعیف
ضعیف
ضعیف
پهلوان
پایداری
پایداری
پایداری
10808
ناپایدار
10021
10812
ناپایدار
10037
10808
پیرآباد
ضعیف
متوسط
متوسط
پایداری
پایداری
پایداری
پایداری
10800
10702
10818
ناپایدار
10038
10823
سراب زارم
ضعیف
ضعیف
متوسط
متوسط
پایداری
پایداری
پایداری
پایداری
10811
10877
ناپایدار
10020
10711
مغانک پایین 10822
ضعیف
ضعیف
ضعیف
متوسط
پایداری
پایداری
پایداری
پایداری
10728
ناپایدار
10037
10878
10812
10711
تنجور
ضعیف
ضعیف
متوسط
ضعیف

مأخذ :نگارندگان0823 ،

رتبه
0
7
8
8
8
1
2
3
2
01
00
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ادامۀ جدول 2
وضعیت پایداری
اقتصادی

نام روستا

وضعیت پایداری
اجتماعی

وضعیت پایداری
کالبدی

وضعیت پایداری
زیستمحیطی

وضعیت پایداری کل

رتبه

قلعه رستم

10027

ناپایدار

10881

پایداری
متوسط

10018

ناپایدار

10817

پایداری
ضعیف

10738

پایداری
ضعیف

07

گالمبهری

10021

ناپایدار

10021

ناپایدار

10823

پایداری
متوسط

10028

ناپایدار

10721

پایداری
ضعیف

08

زرشکه

10022

ناپایدار

10821

پایداری
متوسط

10712

پایداری
ضعیف

10031

ناپایدار

10720

پایداری
ضعیف

08

ظفرآباد

10771

پایداری
ضعیف

10032

ناپایدار

10878

پایداری
متوسط

10011

ناپایدار

10781

پایداری
ضعیف

08

گوشه

10023

ناپایدار

10023

پایداری
ضعیف

10088

ناپایدار

10028

ناپایدار

10782

پایداری
ضعیف

01

برزان

10038

ناپایدار

10021

ناپایدار

10812

پایداری
ضعیف

10033

ناپایدار

10773

پایداری
ضعیف

02

حسین
طالیی

10787

پایداری
ضعیف

10701

پایداری
ضعیف

10778

پایداری
ضعیف

10788

پایداری
ضعیف

10778

پایداری
ضعیف

03

باباخانی

10713

پایداری
ضعیف

10032

ناپایدار

10782

پایداری
ضعیف

10038

ناپایدار

10718

پایداری
ضعیف

02

زرنان

10032

ناپایدار

10033

ناپایدار

10038

ناپایدار

10701

پایداری
ضعیف

10028

ناپایدار

71

حاجیآباد

10717

پایداری
متوسط

10022

ناپایدار

10038

ناپایدار

10022

ناپایدار

10020

ناپایدار

70

کرچیان

10718

پایداری
ضعیف

10030

ناپایدار

10027

ناپایدار

10021

ناپایدار

10033

ناپایدار

77

بادام شیرین

10082

ناپایدار

10712

پایداری
ضعیف

10088

ناپایدار

10788

پایداری
ضعیف

10038

ناپایدار

78

گله

10081

ناپایدار

10030

ناپایدار

10011

ناپایدار

10037

ناپایدار

10021

ناپایدار

78

مأخذ :نگارندگان0823 ،
جدول  :8وضعیت ابعاد پایداری مسکن در کل روستاهای مورد مطالعه در پهنۀ خشک
با تابستان بسیار گرم و زمستان نسبتا سرد
پایداری اقتصادی

پایداری اجتماعی

پایداری کالبدی

زیست محیطی

پایداری کل

10781

10808

10803

10732

10823

مأخذ :یافتههای پژوهش0823 ،
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پایداری اقتصادی

پایداری اجتماعی
0.350
0.300
0.250
0.200
0.150
0.100
0.050
0.000

پایداری زیست محیطی

پایداری کالبدی
شکل  :9رادار پایداری ابعاد پایداری مسکن در پهنۀ نیمهمرطوب با تابستان معتدل و زمستان سرد

تهیه و ترسیم  :نگارندگان0823 ،
پهنۀ نیمهخشک با تابستان بسیار گرم و زمستان نسبتا سرد

خااانواده و همچن این سااازگاری بااا هویاات و ساااختار

روستاهای سراب حمام ،چشمهکبود ،سرنجه و

فرهنگاای خااانوادههااا رضااایت نداشااتهانااد .همچنااین

روستای دوآب زیودار بهلحاظ مؤلفههای اقتصادی،

ازآنجاییکه این پهنه دارای تابستانهاای بسایار گارم

اجتماعی ،کالبدی و زیستمحیطی بهترتیب با ،1/88

است ،دارای اقلیم خشکتری نسبتبه دو پهناۀ دیگار

 1/803 ،1/832و  1/721باالترین امتیاز را کسب

است؛ بنابراین خانوارهای مورد مطالعه در این پهناه از

کردهاند؛ اما با درنظرگرفتن همۀ ابعاد پایداری

تسااهیالت زیرساااختی مسااکن ازجملااه آب ،باارق و...

روستاهایی سراب حمام با میانگین  1/888باالترین

رضایت نداشتهاند .بهلحاظ پایداری زیستمحیطی نیاز

رتبۀ پایداری و روستای چمگرداب با  1/778کمترین

وضعیت این پهنه همانند دو پهنۀ دیگر نامناسب است.

پایداری را بهدست آوردهاند (جدول .)3

براساااس مطالعااات میاادانی 27 ،درصااد از روسااتاهای

براساس (جدول  )3مشخص میشود کاه  7روساتا

مااورد مطالعااه را در ارتفاعااات مکااانیااابی کااردهانااد؛

در وضااعیت پایااداری متوسااط قاارار دارد .مطالعااات

بهطوریکه  17درصد از آنها مجبور شدهاند در هنگام

میدانی نشان میدهد که میانگین درآمدی ایان پهناه

ساخت وساز عملیات خاکبرداری و ایجاد سکو را انجام

نسبتبه پهنههای دیگار بااالتر اسات .غاالت و انجیار

دهند .درنظرگرفتن همۀ ابعاد پایاداری ،از  8روساتای

بهعنوان دو محصول اصلی در ایان پهناه هساتند کاه

مااورد مطالعااه در ایاان پهنااه 8 ،روسااتا در وضااعیت

باعث شده وضاعیت اقتصاادی روساتاها در ایان پهناه

ناپایااداری و  7روسااتا در وضااعیت ناپایااداری بااالقوه

مناسبتر باشد .در این پهنه نیاز باهدلیال اساتفاده از

(پایداری ضعیف) قرار گرفتهاناد (جادول  )2و (شاکل

معماری شهری روستاییان ،رضایت از استحکام و سازه

)8پراکندگی روستاهای موردمطالعه را نشان میدهد.

باال بودهاست؛ اما از تعداد اتااقهاا و تناساب باا افاراد
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جدول  : 2مقادیر مختلف ابعاد پایداری مسکن در پهنۀ نیمهخشک باتابستان بسیار گرم و زمستان نسبتا سرد
نام روستا

وضعیت پایداری
اجتماعی

وضعیت پایداری
اقتصادی

وضعیت پایداری
زیستمحیطی

وضعیت پایداری
کالبدی

وضعیت پایداری کل

رتبه

سراب
حمام

10888

ناپایدار

10823

پایداری
متوسط

10821

ناپایدار

10732

پایداری
ضعیف

10882

پایداری
ضعیف

0

چشمهکبود

10707

ناپایدار

10832

پایداری
ضعیف

10028

پایداری
ضعیف

10727

پایداری
ضعیف

1088

ناپایداری

7

سرنجه

10888

پایداری
متوسط

10028

ناپایدار

10803

پایداری
متوسط

10023

ناپایدار

10733

ناپایداری

8

دوآب
زیودار

10088

پایداری
متوسط

10731

پایداری
ضعیف

10728

پایداری
ضعیف

10721

پایداری
ضعیف

10780

پایداری
ضعیف

8

چم گرداب

10078

ناپایدار

10028

ناپایدار

10881

پایداری
ضعیف

10721

پایداری
ضعیف

10778

ناپایداری

8

مأخذ :یافتههای پژوهش0823 ،
جدول  :5وضعیت ابعاد پایداری مسکن در کل روستاهای مورد مطالعه در پهنۀ خشک
با تابستان بسیار گرم و زمستان نسبتا سرد
پایداری اقتصادی

پایداری اجتماعی

پایداری کالبدی

پایداریزیستمحیطی

پایداری کل

10738

10812

10881

10711

10728

مأخذ :یافتههای پژوهش0823 ،

پایداری کالبدی

پایداری زیست محیطی
0.350
0.300
0.250
0.200
0.150
0.100
0.050
0.000

پایداری اقتصادی

پایداری اجتماعی
شکل  :4رادار پایداری ابعاد پایداری مسکن در پهنۀ نیمهخشک با تابستان بسیار گرم و زمستان نسبتا سرد

تهیه و ترسیم  :نگارندگان0823 ،
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شکل  :9پراکندگی سطح پایداری روستاهای مورد مطالعه

تهیه و ترسیم  :نگارندگان0823 ،

نتیجه

از نتایج بهدستآمده میتوان استنباط کرد ،در
نگاه نخست روستاهای مورد مطالعه بهلحاظ پایداری
ابعاد مسکن در پهنههای مختلف وضعیت متفاوتی
دارند .بر پایۀ نتایج ،ساکنان روستاهایی که در
پهنههای نیمهمرطوب با تابستان معتدل و زمستان
سرد و نیمهمرطوب با تابستان گرم و زمستان معتدل
قرار گرفتهاند ،رضایتمندی کمتری از بعد کالبدی
مسکن داشتهاند .یکی از مهمترین دالیل این وضعیت
میتواند باالبودن عمر واحدهای مسکونی و استفاده از
مصالح کمدوام همانند خشت و گل درنتیجۀ
عدماستحکام سازۀ بنا باشد .همچنین یافتههای
میدانی نشان میدهد که با وجود اینکه در روستاهای
منطقۀ مورد مطالعه بهدلیل وضعیت اقلیمی منطقه،
جهت اصلی اغلب خانهها رو به جنوب یا نزدیک به آن
(جنوبغربی و جنوبشرقی) است؛ اما هنوز بسیاری از
مساکن بهدالیلی ازجمله فشردگی بافت و محدودبودن

زمین رو به جهات مختلف داشته و اغلب جهتگیری
مناسب و همساز با اقلیم ندارند .نکتۀ قابلذکر دیگر،
جهت بازشوها در واحدهای مسکونی است که نقش
مهمی در هدررفت انرژی دارند .یافتهها بیانگر این
است که جهت بازشوی بسیاری از واحدهای مسکونی
شمالی و غربی است و این امر همانگونه که اشاره
شد ،باعث هدررفت انرژی و باالرفتن سوخت مصرفی
برای گرمکردن اتاقها بهویژه در فصول سرد سال
میشود .از مهمترین عواملیکه بایستی در بعد پایداری
اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد ،نقش مسکن در
معیشت روستاییان است؛ زیرا مسکن روستایی تداخل
گستردهای با فضای کار و فعالیت دارد و این امر کامال
در روستاهای استان لرستان مشهود است .نتایج نشان
میدهد که بسیاری از این خانوارها از زیربنای فضای
معیشتی خود احساس رضایت ندارند؛ درحالیکه
نگهداری و تغذیۀ دام هزینههای باالیی دارد؛ اما
بهدلیل اینکه ساکنان دارای فضای نگهداری مناسبی
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برای دامهای خود نیستند ،سود چندانی عاید آنها
نمیشود و در موارد بسیاری فضاهای غیربهداشتی
نگهداری دام موجب بروز بیماریهای مختلف و
تلفشدن دام آنها میشود .از دیگر مشکالت مطرح
در این زمینه ،مکانیابی نامناسب طویله و درنتیجه
نداشتن نظارت و دید بر طویله است که در سالهای
اخیر موجب شدهاست تعداد زیادی از دامهای آنها به
سرقت برود .نتایج حاصل از مشاهدات میدانی نشان
میدهد که تاحدودی بعد اجتماعی نسبتبه سایر ابعاد
یعنی ابعاد کالبدی ،اقتصادی و زیستمحیطی مسکن
وضعیت مناسبتری دارد .سازگاری مسکن با هویت و
ساختار خانوادگی از شاخصهای بسیار مهم مورد
بررسی در بعد اجتماعی مسکن است .نتایج این
پژوهش نشان میدهد که تفکیک و مستقلبودن
اتاقها ،تعداد اتاقها و استحکام بنا ارتباط مستقیمی
با رضایتمندی ساکنان دارد که با نتایج مطالعات
پژوهشگران دیگری ازجمله یافتههای (سعیدی و
همکاران0827 ،؛ ساالوین و وار )7107 ،همخوانی دارد.
بنا بر اظهارات ساکنان مساکن بومی بهدلیل تفکیک و
مستقلبودن اتاقها ،بیشتربودن تعداد اتاقها و تناسب
با تعداد افراد خانواده سازگاری بیشتری با هویت و
ساختار فرهنگی آنها دارد که با نتایج و یافتههای
پژوهشگرانی همچون (ایسلیک و تالبینسی)7108 ،
همخوانی دارد؛ بهعنوانمثال در مساکن بومی اتاق
مهمان عموما ارتباط مستقیم با فضای خصوصی خانه
نداشته و مجزا است؛ اما در معماری جدید اتاق مهمان
با سایر اتاقها ارتباط مستقیم دارند و باعث شدهاست
که اعضای خانواده احساس آرامش نداشته باشند،
بههمینخاطر بسیاری از خانوارها ترجیح میدهند که
اتاق مهمان آنها جابهجا و مجزا شود .رضایت از
معماری داخلی و بیرونی واحد مسکونی یکی دیگر از
شاخصهای مورد بررسی در بعد پایداری اجتماعی
مسکن است .نتاج این پژوهش نشان میدهد در
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خانههایی که با مصالح بومی ساخته شدهاند و
توانستهاند ارتباط و سازگاری خود را با محیط پیرامون
حف کنند ،رضایت بیشتری از زیباشناختی بصری
مسکن دارند؛ اما نکتۀ مهم در این زمینه این است که
این خانوارها از نیروی کار و استادکار ماهر برای
فرمدهی و شکلدهی به مصالح استفاده کردهاند.
آخرین بعد پایداری موردسنجش در این پژوه ،بعد
پایداری زیستمحیطی مسکن است .مطالعات میدانی
نشان میدهد که مساکن واقع در سه پهنه بهلحاظ
این مؤلفه ،پایداری نامناسبی دارند .این امر در
روستاهای پهنۀ نیمهمرطوب با تابستان معتدل و
زمستان سرد بهدلیل محدودیتهای توپوگرافی که
وجود دارد ،حادتر است؛ زیرا بسیاری از روستاهای این
پهنه در مکانهای مرتفع و ناهموار و شیبدار استقرار
و مکانیابی نامناسبی دارند و در بسیاری از موارد
ساکنان برای استقرار مساکن خود مجبور به دستکاری
محیط ازجمله اقدام به ایجاد سکوهای مصنوعی
کردهاند .ازآنجاییکه رودخانهها نقش بسیار مهمی در
خاستگاه اولیۀ روستاها و شکلدهی به چشمانداز و
الگوهای سکونت دارند ،بسیاری از روستاهای استان
لرستان در حاشیۀ رودخانهها ،درهها و محل مسیل
استقرار گرفتهاند که هماکنون خشک هستند؛ ولی با
وقوع بارشهای زیاد بسیار مستعد برای ایجاد سیل
هستند و خسارتمالی زیادی به اموال آنها (تلفشدن
احشام ،تخریب خانه) وارد میکند .از شاخصهای
مورد بررسی در بعد زیستمحیطی ،تأثیر واحد
مسکونی در تخریب زمینهای کشاورزی و مراتع است.
اساسا خانههای روستایی بایستی در زمینهایی ساخته
شود که قابلیت کشاورزی نداشته باشند؛ اما در
سالهای اخیر با افزایش روند ساختوسازهای در
روستاهای منطقۀ مورد مطالعه ،بسیاری از زمینهای
مستعد کشاورزی جزء خانههای مسکونی شدهاند .یکی
دیگر از مواردی که منجر به آلودگی خاک و منابع آب
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در روستاهای موردمطالعه شدهاست،نحوۀ دفع فضوالت
حیوانی و زبالههای خانگی است .در اکثر روستاها،
زبالههای خانگی در معابر رها میشود و فضوالت
حیوانی نیز معموال در یک یا چند مکان درونبافت
روستا جمع میشود .این امر ضمن اینکه موجب
آلودگی محیطزیست میشود ،بهلحاظ بهداشتی نیز
مشکالت زیادی برای ساکنان بهوجود آورده است.
سرانجام در یک نتیجهگیری روشن از فرایند این
پژوهش میتوان گفت ،پایداری مسکن روستایی نتیجۀ
تلفیق و ترکیب عوامل فیزیکی ،انسانی و اقتصادی
است که در برنامههای توسعۀ مسکن بایستی به
جنبههای اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی آن
همگام با بعد استحکام توجه ویژهای شود که با
یافتههای (بیراردی )7108 ،همخوانی دارد.
برای بهبود مسکن روستایی در منطقۀ مورد مطالعه
بهلحاظ برنامهریزی و مدیریتی پیشنهادهای زیر ارائه
میشود:
شناخت پتانسیلهای ساکنان درجهت مشارکت درساخت :در برنامهریزی برای ارتقای کمی و کیفی
مسکن روستاییان منطقۀ مورد مطالعه ،مشارکت
روستاییان بسیار اهمیت دارد؛ بنابراین برنامهریزی
به شیوۀ مشارکتی که ساکنان قادر به انجام آن
باشند ،بسیار مهم است.
شناخت نیازها و خواستههای ساکنان در (ابعاداقتصادی ،کالبدی ،اجتماعی و زیستمحیطی) و
توجه به آنها در هنگام ساخت و طراحی مسکن
ازطریق شیوه و برنامهریزی مشارکتی.
توزیع تسهیالت اعتباری با آگاهی از از تواناییهایاقتصادی ،وضعیت و تعداد افراد خانوار ،عادالنه
صورت گیرد و از پرداختهای یکسان بدون درنظر
گرفتن شرایط خانوار پرهیز شود.

فراهمآوردن زمینههای مناسب برایآموزشروستاییانو استادکاران بومی.
فراهمآوردن تسهیالت زیرساختی ازجمله جاده،برای تسهیلکردن در حمل مصالح کارخانهای و
بهتبع آن فناوری جدید به روستا.
فراهمکردن زمینههای الزم برای افزایش درآمدروستاییان ازطریق تسهیالتی ازجمله خرید تضمینی
فرآوردههای دامی و کشاورزی ،زیرا هرچه ساکنان
یک روستا از توان مالی باالتری در ساخت مسکن
برخوردار باشند ،استانداردهای کمی و کیفی
ساخت بیشتر رعایت میکنند.
انجام اقدامات مختلف در 8سطحآموزشی ،پژوهشی،نظارتی و قانونی در اجرای طرحهای مسکن
روستایی و بهطورکلی بر هر نوع ساختوساز در
مسکن روستایی بهمنظور ارتقای کمی و کیفی
مسکن روستایی.
ب-عد آموزشی ،ضامن انتقال تجارب و ایدهها از
محیطهای آموزشی و دانشگاهی به حوزۀ درگیر با
طرح و اجراییکردن مطالعات است.
ب-عد پژوهشی ،ضامن انجام مطالعات بهروز و کارآمد و
ایجادتناسب بین تقاضای متقاضیان و حف
ارزشهای معماری بومی روستایی است.
ب-عد نظارتی ،ضامن اجرای مناسب و درست مفاهیم
پژوهش توسط حوزههای ذیربط بودهاست.
ب-عد قانونی ،ضامن ایجاد سازوکار اجرایی و
برخوردهای مناسب در صورت تخلفات اجتماعی
خواهد بود.
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