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 پايداري مسکن در مناطق روستاييهاي شاخص تحليل و بررسي
 دهستان معمولان شهرستان پلدختر( )مطالعه موردي:

 

 چکيده
 یتصاداق ،یابعاد مختلف اجتماع یداريپا انیب یبرا یضرور یبرنامه و ابزار كيبه عنوان  داريمسکن پاهای شاخص

برنامه در  كي نيتدو بنابراين .برخوردار هستند يیمسکن روستاريزی در امر برنامهای ژهيو گاهيمسکن از جا یو کالبد
ز اينرو هدف ا .است داريمختلف مسکن پا یابعاد و اجزا لیو تحل هيو تجز يیشناسا ازمندین يیروستا داريبخش مسکن پا

باشد که به صورت مطالعه می پايداری مسکن روستايیهای پژوهش حاضر شناسايی و تحلیل عوامل مؤثر بر شاخص
 -توصیفی صورت به تحقیق در اين پژوهش روش .ت گرفته استموردی در دهستان معمولان شهرستان پلدختر صور

واحدهای انوارهای سرپرستان خ قیتحق نيا یجامعه آمار .تحلیلی و همبستگی بوده که با رويکرد ترکیبی انجام گرفته است
به روش نمونه نفر از بین آنها  373به حجم ای که با استفاده از فرمول کوکران نمونه باشدیممعمولان دهستان مسکونی 

شخیص ضريب آلفای کرونباخ به منظور ت .اندو با ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفته گیری تصادفی انتخاب گرديده
درصد به دست آمده است که حاکی از مناسب  84/3بیش از محاسبه گرديده است که در اين پژوهش ها پايايی پرسشنامه

دهد یم نشان اس پی اس اسآماری در نرم افزار های حاصل از طريق تجزيه و تحلیل نتايج .بودن ابزار پژوهش بوده است
درصد از  72بهره وری و همسازی با محیط زيست قادرند حدود  ،استحکام بنا ،اقتصادی ،رفاهی -پنج عامل امکاناتی که

 . رسدیم پايدار ضروری به نظر عوامل در برنامه ريزی مسکناين  واريانس متغیرهای تحقیق را تبیین کنند و توجه به
 دهستان معمولان شهرستان پلدختر ،مناطق روستايی ،مسکن پايدار ،شاخص كليدي:هاي واژه

 مقدمه

 و اشتغال ،زيست محیط ،مسکن تهیه مانند عمدههای چالش با توسعه درحال کشورهای و يکم بیست قرن آغاز با
 ،خواب همچون آن در فرد يا خانوار اولیه نیازهای وجود دلیل به مناسب سرپناه میان اين در .دهستن مواجه پايدار انرژی

 ،3198 ،دارد)اهری به سزايی اهمیت ،طبیعت مقابل در زيست شرايط خلاصه و جوی شرايط برابر در حفاظت ،استراحت
 ،و شهرنشینی جمعیت سريع رشد دلیل به توسعه حال در در کشورهای ولی دارد وجود دنیا جای همه در مسکن مشکل .(8

 نیروی کمبود ساختمانی و مصالح تأمین ،زمین عرضة به مربوط مشکلات ،کافی مالی منابع فقدان ،داخلیهای مهاجرت

 مشکل اين مسکن و زمین در خصوص مناسبهای برنامه و سیاستگذاری ،مشی نبود خط همه از مهمتر و متخصص انسانی

های اخیر در جوامع با توجه به تحولاتی که طی سال .(37 ،3189 ،محمدی پور )دلال است درآمده و بحرانی حاد صورت به
روستايی کشور بوجود آمده است پرداختن به مقوله مسکن در توسعه پايدار روستايی بطوری که در برگیرنده تمام 

 و نماگرهایها همترين شاخصاين اساس شناسايی م بر .يابدمی اهمیت خاصی ،يك معماری تمام عیار باشدهای ويژگی

mailto:aliamraie@ymail.com
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وی شهرستان دهستان ملا روستايی مناطقدر  عوامل مؤثر بر پايداری مسکن تعیینتبیین کننده مسکن روستايی پايدار و 
 . است که اين پژوهش در پی پاسخ به آن برآمده استای لهامس پلدختر

 ها و روش پژوهشداده

پژوهش حاضر از نظر هدف يك  .باشدتحلیلی و همبستگی می -توصیفی صورت به تحقیق در اين پژوهش روش
 اسنادی وای کتابخانه روش دو از هاداده آوری گرد برای .تحقیق کاربردی است که با رويکرد ترکیبی انجام گرفته است

روايی  است کهای پرسشنامه ،ابزار اصلی پژوهش حاضر .است شده استفاده مستقیم مشاهده و میدانی روش از همچنین و
54Fمحتوايی

رسیده  مورد تأيید نهايی تنی چند از اساتید دانشگاهی و کارشناسان بنیاد مسکن در منطقهآن با کسب نظرات  3
که با نفر از سرپرستان خانوار در منطقه مورد مطالعه قرار داده شده و ارزيابی گرديد  25سپس پرسشنامه در میان  .است
 دهستفاا ردمو یشاخصها ،مختلف دبعاا و شاخصها در مسکن اریپايد سنجشکه عبارت بودند از  کسب شدههای داده
 درها داده ينا .ندا هشد حیاطر شاخصها( زیسا )بومی منطقه يطاشر با متناسب و خلیدا ربتجا ،ی جهان ربتجا در هشد
 ،کم ،کم )خیلی شامل طیف ينا اردمو کهاند هشد يابیرزت الیکر طیف قالب در یکالبد و دیقتصاا ،جتماعیا دبعاا

و با  .شد گرفته نظر در 5 تا 3 یهاهنمر ترتیب به دياز خیلی تا کم خیلی از اردمو ایبر .دبو (دياز خیلی و دياز ،یتاحد
 .بدست آمد 84/3ضريب اعتبار پرسشنامه بیش از  ،اس پی اس اساستفاده از فرمول ويژه آلفای کرونباخ در نرم افزار 

نفر( جامعه آماری  1725) پلدخترشهرستان  دهستان معمولانسرپرستان خانوارهای واحدهای مسکونی مناطق روستايی 
ه اده شدران استفکبرای دستیابی به حجم منطقی از جامعه نمونه از فرمول کو رواز اين ،دهندمی تحقیق حاضر را تشکیل

سرپرست خانوار به عنوان نمونه برای  373 ،دهستان معمولان ايیمناطق روست که با توجه به حجم جامعه آماری در است
های حدوديتو مها در نهايت با توجه به مخدوش بودن برخی از پرسشنامه .پرسشنامه تعیین گرديدهای پاسخگويی به سوال

اسامی روستاهای منتخب را به  3جدول شماره  .پرسشنامه برای تجزيه و تحلیل آماده گرديد 395زمانی و مالی تحقیق 
 دهد. می گیری شده نشانهمراه تعداد واحدهای مسکونی آنها و تعداد نمونه

 
 موقعیت جغرافیای دهستان معمولان -0شکل 

 ین مجموعةب از خلاصه کردن متغیرها جهت مکنونهای عامل يافتن محققین با توجه به اينکه هدف در اين پژوهش

ها همبستگی ماتريس کردن خلاصه عاملی مطالعات تحلیل بیشتر هدف .است عاملی استفاده شده تحلیلاز آزمون  ،بود آنها
عاملی سعی در شناسايی  عبارت ديگر تحلیله ب .کرد تبیین زيربنايی عامل چند حسب بر را آنها بتوان است کهای شیوه به

 خلاصه .(393 ،3179 ،)مؤمنی متغیرهای مشاهده شده داردبه منظور تبیین الگوی همبستگی بین ها متغیرهای اساسی يا عامل

                                                      
1. Content Validity 
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مت نیا )حک است معنی دار مفهوم نظر از خلاصه شده نتیجه که پذيردمی صورت ترتیبی به روش اين در اطلاعات نمودن
 . (227 ،3175 ،و موسوی

 اسامی روستاهای منتخب و تعداد خانوارهای نمونه گیری شده -0 جدول

نمونه تعداد خانوار 
 گیری

اسامی روستاهای  جمعیت خانوار
 منتخب

ی تعدادکل روستاها تعداد کل خانوار
 دهستان

25 
33 
35 
25 
23 
33 
23 
8 
5 
33 
5 
7 
33 

337 
29 
45 
337 
323 
14 
44 
23 
24 
24 
9 
27 
12 

 چغاسلیمان
 چم حیدر
 طاق پل
 چمورت
 دورود علیا
 چم شمران
 چشمه کبود
 چك سبز علیا
 1بن تومان 
 چم قلندر
 چم کبود
 سر فراش
 دمرود سفلی

759 44 

395 842 - - - 
 0370 ،مسکن و نفوس سرشماری منبع: 

 مسکن 

گیرد که شامل کلیه خدمات و تسهیلات می کل محیط مسکونی را در بر ،مفهوم مسکن علاوه بر مکان فیزيکی
افراد است در واقع تعريف و مفهوم آموزش و بهداشت  ،اشتغالهای مورد نیاز برای بهتر زيستن خانواده و طرح ضروری

به عبارت ديگر مسکن چیزی  .(38: 3191 ،)مخبر گرددمی عام مسکن يك واحد مسکونی نیست بلکه کل محیط را شامل
و  شودیم بیش از يك سر پناه صرفاً فیزيکی است و کلیه خدمات وتسهیلات عمومی لازم برای بهزيستن انسان را شامل

55F(15: 3972 ،)ناپ طولانی و مطمئن برای استفاده کنندگان آن فراهم باشدبايد حق تصرف نسبتاً 

مسکن به مثابه واحد  .3
51F(34: 3973 ،)بورن تسهیلات فیزيکی يا به عنوان کالايی اقتصادی و پر دوام است که نقش اجتماعی يا جمعی نیز دارد

2 
کاتر ) اجتماعی افراد نیز هست -نمايش مقام و وضعیت اقتصادیبه عنوان  ،و افزون بر اينها مشتمل بر رفع نیازهای مالی

53F(17: 3979 ،و تراور

مسکن در عین حال عامل اصلی جامعه پذيری افراد نسبت به جهان و کالايی عمده و تعیین کننده  .1
ین بسیار تعیروابط اجتماعی و اهداف جمعی افراد نقش  ،در سازمان اجتماعی فضا است که در شکل گیری هويت فردی

53F(399: 2339 ،)شورت ای داردکننده

 نهادی است با عملکرد چند بعدی ،مسکن بیش از آنکه ساختاری کالبدی باشد .4
ی روان شناختی و پزشک ،مالی ،اقتصادی ،کالبدی و فیزيکی ،معماری ،که دارای ابعاد مختلف مکانی ،(2 ،3179 ،)زياری
55F(399: 3998 ،)کالینگورث است

بسیاری از موارد مهمترين عامل تأثیر گذار بر میزان رضايت فرد از سکونت در  در .5

                                                      
1. Knapp 

2. Bourne 

3. Cater and Trevor 

4. Short 
5. Collingsworth 
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55F(378: 2339 ،)وست وای مسکن و شرايط محیطی آن است ،محله

هر دو وجه نیازهای جسمی  ،بنا به ديدگاه لوکوربوزيه .3
مسکن خوب و مناسب نشانگر رفاه  .(37: 3978 ،)ياگی دهی فضايی مسکن پاسخ داده شودو روحی انسان بايد با سازمان

و فساد  تباهی ،هابی بندوباری ،هاعمومی جامعه است و مسکن بد و نا مطلوب منجر به پیامدهای زيانباری از قبیل بیماری
166F(92: 3997 ،)رانگوالا گرددمی جوانان جوامع

سبك های گرايش ،زبان بومی منطقه ،سبك معماری ،عوامل اقتصادی .2
 ،نديش)س مختلف تأثیر گذارندهای جغرافیا و آداب و سنن محلی در توسعه و طراحی مسکن در مکان ،و هوا آب ،شناختی
2339 :375)161F

مسکن در مجموعه بافت روستا به عنوان يك جزء از هويت کلی روستا و  گفت؛ توانمی در مجموع .1
 . ايفاگر نقشی چند کارکردی است

 توسعه پايدار

شناخته  .دگیرمی نشأت« آينده مشترک ما»از گزارش کمیسیون برانت لند تحت عنوان توسعه پايدار ريشه مباحث 
داند می توسعه پايدار را توسعه ايیاين کمیسیون  .ترين تعريف درباره توسعه پايدار نیز در همین گزارش ارائه گرديدشده

سیوار ) آينده برای ارضای نیازهايشان مايه بگذاردهای سلکه نیازهای زمان حال را برطرف سازد بدون آنکه از توانايی ن
162F(133: 2339 ،و همکاران

ماعی و از ابعاد اجتای فلسفه ،بنابراين توسعه پايدار به جای تمرکز صرف بر جنبه اقتصادی .4
مفهوم توسعه پايدار به عقیده تیلور  .(81 ،3177 ،)کلانتری و همکارانکند می اقتصادی طراحی بعد با را محیطی –زيست 

: 2332 ،)تیلور کند که جامعه چگونه بايد خودش را سازماندهی کندمی زيرا ثابت ،مرحله مهمی در تئوری محیطی است
اسی با اقتصادی و سی ،فرهنگی ،پايداری را دعوتی برای دستیابی به موازنه پويا میان عوامل اجتماعی توانمی از اينرو .(2

 زيست محیطی و نیازهای توسعه تعبیر کردهای بین ضرورتای از محیط زيست طبیعی و معادلهتأکید بر لزوم حفاظت 
 . (47 ،3172 ،)ابراهیمی و کلانتری

 مسکن پايدار

امکان  یدو کالب یاز نظر فن ،قابل قبول یاز لحاظ اجتماع ،متناسب یتصادکه از لحاظ اق است یمسکن داريمسکن پا
آن نوع مسکنی که نیازهای زيستی نسل کنونی را بر  .(1: 2338 ،)چارلز باشد ستيز طیو مستحکم و سازگار با مح ريپذ

 ،کیضمن توجه به مسائل اکولوژي مبنای کارايی منابع طبیعی انرژی برآورده ساخته و در عین حال محلاتی جاذب و ايمن را
 حوزه زير را در نظر بگیرد: 5فرايند مسکن پايدار بايد  .نمايد مسکن پايدار است دفرهنگی و اقتصادی ايجا

 حفظ طبیعی )زمین، انرژی، آب( -3

 استفاده منطقی از منابع ساخت بشر -2

 های احیای آنحفظ اکوسیستم و پتانسیل -1

 هاعدالت بین تولیدات، انسان و دسته بندی -4

 .(23: 2333بینی سلامتی، امنیت و ايمنی )ادواردز، پیش -5

 نماگرهاي پژوهشو ها شاخص
 آن نمايانگرهای ياها شاخص روستايی، ارزيابی مسکن مینأت و طراحی، ساخت نظام ارکان تريناساسی از يکی

پور،  )سرتیپی نمود ارزيابی را روستايی مسکن نظام بر حاکم وضعیت توانها میشاخص اين از استفاده باشد. بامی
3174 ،44.) 

                                                      
1. Westaway 
2. Rangwala 
3. Sendich 
4. Siwar et al 
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 پژوهشو نماگرهای ها شاخص -7 جدول
 عنوان شاخص نماگر)معرف(

 مسکونی واحدهای پی در به کار رفته مصالح دوام میزان

 مسکونی واحدهای ديوار در به کار رفته مصالح دوام میزان

 مسکونی واحدهای چینی کرسی در به کار رفته مصالح دوام میزان

 مسکونی واحدهای سقف در به کار رفته مصالح دوام میزان

 مسکونی واحدهای کف در به کار رفته مصالح دوام میزان

 میزان دوام مصالح بکار رفته در مسکن

کن
مس
ی 
دار

پاي
 

 زيربنا سطح از مسکونی واحدهای برخورداری میزان

 مسکونی واحدهای در خانوار تراکم میزان
 مسکونی واحدهای در اتاق تراکم میزان

 میزان تراکم نفر در اتاق

 از فضا میزان برخورداری واحد مسکونی

 میزان درآمد خانوار
 میزان پس انداز خانوار

 میزان توانايی بازپرداخت وامها

 استطاعت مالی خانوار

 مسکونی روستايی واحدهای بومی استاندارد در مصالح کاربرد میزان --------------
 میزان تولید مسکن جديد

 میزان فروش زمین و زير بنا
 مناسبمیزان عرضه و تقاضای مسکن 

 انرژی بازشوها درصرفه جويی تعداد تأثیر میزان
 انرژی نماها درصرفه جويی تعداد تأثیر میزان

صرفه جويی  در روستايی مسکونی معماری واحدهای تأثیر میزان
 انرژی

 زيربنايی تأسیسات از مسکونی واحدهای برخورداری میزان

 رفاهی از امکانات مسکونی واحدهای برخورداری میزان
 بهداشتی تأسیسات از مسکونی واحدهای برخورداری میزان

 امکانات مسکونی از واحد برخورداری میزان

 میزان دسترسی به مراکز خريد در روستا
 میزان دسترسی به حمل و نقل عمومی

 میزان دسترسی به مراکز آموزشی
 میزان دسترسی به مراکز بهداشتی

 (...،کتابخانه ،)مسجدمیزان دسترسی به مراکز مذهبی و فرهنگی 

 میزان دسترسی به امکانات

  ...مسکن مثل اجاره و تصرفهای هزينه تأمین استطاعت میزان

  ...برق و ،پول آب ،مثلهايی میزان استطاعت هزينه
 های جاری مسکنهزينه

 فاضلاب مسکن مناسب بودن سیستمهای میزان
 فاضلاب سبك روستا مناسب بودن روشهای دفع میزان

 زائد تولید مواد در روستايی واحدهای مسکونی تأثیر میزان

 مسکن تولید در شاغل کار نیروی وری بهره میزان

 مسکن تولید در استفاده مورد مصالح وری بهره میزان
 مسکن تولید در فناوری از استفاده میزان

 میزان بهره وری زمانی در تولید مسکن

 مسکن تولید در بهره وری میزان

  سمت اراضی کشاورزی به روستا بافت مسکونی گسترش میزان

 از بین بردن مراتع و درختان برای احداث مسکن میزان
 طبیعی منابع در تخريب روستايی واحدهای مسکونی تأثیر میزان

 اساسی تعمیرات يا ساخت جهت بانکی وامهای از استفاده میزان
 اساسی تعمیرات يا ساخت جهت منابع ساير از استفاده میزان

 تعمیرات اساسی يا ساخت جهت بلاعوض ازکمکهای استفاده میزان
 استفاده از کمکهای مالی

 میزان استفاده از فضاهای مسکونی جهت معیشت
 میزان سطح اختصاص يافته به معیشت

 فضای معیشت

 میزان رضايت از معماری داخلی مسکن
 میزان رضايت از معماری بیرونی مسکن

 رضايت از مصالح بکار رفته در مسکنمیزان 
 وضعیت معماری مسکن

 مسکونی میزان دوام اسکلت واحدهای

 مسکونی واحدهای سقف سازه دوام میزان
 مسکونی واحدهای سازه دوام میزان
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 زلزله ضد امکانات از مسکونی واحدهای برخورداری میزان
 تولید مسکن در شاغل نیروی کار مهارت میزان

 درتولید مسکن شاغلین بودن بومی میزان
 مسکن و بازار زمین رونق در اشتغال تأثیر میزان

 توجه با اين مساکن. است مختلفیهای تیپ دارای جغرافیايی و اقلیمی تنوع به توجه با ايران در روستايی مساکن

مجموع اند. شده ساخته هر ناحیه زندگی سبك و زيستیهای شیوه، معیشت نوع، زمین وضعیت، جغرافیايیهای ويژگی به
هوم پايداری بنابراين مف. عوامل فوق سبب شده است که هر ناحیه جغرافیايی دارای خصوصیاتی متفاوت از ساير نواحی باشد

ت گف توانمی لذا، ديگر باشدهای و مکانها متفاوت از زمانتواند می بنا بر ماهیت خود در هر زمان و مکان جغرافیايی
نجش، مورد سنسبی دارد که در هر فضای جغرافیايی بنابر ماهیتی که آن فضا دارد بايد براساس آن پايداری مفهومی 
ی در روش شناس های گوناگون کهقرار گیرد. مجموع عوامل فوق سبب گرديد که پس از بررسیريزی ارزيابی و برنامه

  حاضر مورد استفاده قرار گیرند.( برای پژوهش 2های فوق )جدول شماره تحقیق به آن اشاره گرديد شاخص

 هامقادیر ویژه و درصد تبیین واریانس آنها از مجموعه شاخص، استخراج شدههای عامل -9جدول 

 ب عواملياستخراج مجموع ضرا مقادير ويژه اوليه عوامل
 تجمعي % واريانس % مجموع تجمعي % واريانس% مجموع

3 385/5 753/29 753/29 385/5 29 .753 753/29 
2 999/2 499/38 137/48 999/2 499/38 137/48 
1 155/2 754/31 383/93 155/2 754/31 383/93 
4 323/2 793/33 392/81 323/2 793/33 392/81 
5 3179/3 397/7 213/73 3179/3 397/7 213/73 
9 911/ 822/1 952/74  
8 475/ 755/2 737/78 
7 433/ 159/2 394/93 
9 173/ 219/2 431/92 
33 139/ 739/3 222/94  
33 278/ 977/3 933/95 
32 283/ 595/3 535/98   
31 347/ 799/ 184/97 
34 319/ 731/ 388/99 
35 389/ 499/ 941/99 
39 393/ 158/ 333/333 
38 39-E314 /1- 35-E744 .3- 333/333 

 هاي تحقيق يافته
 3( و آزمون بارتلت نیز در سطح KMO=88/3مناسب بوده )ها انسجام درونی دادهدهد می محاسبات انجام شده نشان
تحلیل عاملی برای شناسايی ساختار )مدل عاملی( مناسب است و فرض شناخته شده دهد می درصد معنی دار است که نشان
از  ،عوامل بنیادی متغیرهای پژوهش و شناسايیها در اين راستا برای پردازش داده شود.می بودن ماتريس همبستگی رد

 . ( بهره گرفته شد1اصلی)جدول شماره های روش تجزيه به مؤلفه
164Fکیسر ملاک به توجه با

درصد از واريانس  21/73بوده و جمعاً  3پنج عامل اول دارای مقادير ويژه بزرگتر از  3
اند عواملی که برای استخراج مورد توجه قرار گرفتهنمايش نموداری همه  .کنندمی شاخص مذکور را تبیین 38مجموعه 

تنها پنج عامل اول دارای مقادير ويژه دهد می که اين نمودار نشان طوری همان .باشدمی قابل ملاحظه 2کل در نمودار ش
  .بزرگتر از يك هستند و ساير عوامل مقدار ويژه کمتر از يك داشته و اهمیت چندانی ندارند

                                                      
1. Kaiser Criteria 
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م و ضمن انجااند برای حداکثر ساختن روابط بین متغیرها آنها پیرامون محور خود دوران داده شده پس از اين مرحله
165Fيك چرخش

161Fاز مناسبترين روش چرخش يعنی وريماکس ،در محور ماتريس 3

ايم که يك روش حرکت بهره جسته 2
ای هسپس برای روشن شدن ماهیت عامل نمايد ومی رياضی حفظهای وضعی است به طوری که استقلال را در میان عامل

 ،هر کدام از مجموعه متغیرهای اولیهگذاری استخراج شده و شناسايی ساختار )مدل عاملی( موضوع پژوهش و نحوه بار
استخراجی های حاوی ضرايب متغیرهای معرفی شده در عامل جدولاين  .مورد ملاحظه قرار داده شده است 4جدول شماره 

 بیانگر بارگیری ،و به عبارت ديگردهد می نشانها نقش هر يك از متغیرها را در شکل گیری عامل است که اهمیت و
 . انداصلی به دست آمدههای از متغیرهاست که از روش تجزيه به مؤلفهها عامل

 مربوط به هر عامل و بارهای عاملیهای شاخص ،هانام عامل -4 جدول

 نام عامل شاخص بار عاملی
  میزان برخوردای واحد مسکونی از امکانات . /992

 
 رفاهی -عامل امکاناتی

 میزان دسترسی به امکانات . /934

 میزان برخورداری واحد مسکونی از فضا . /935

 وضعیت معماری مسکن . /792

 فضای معیشتی . /849

  های مالیاستفاده از کمك . /787
 

 عامل اقتصادی

 خانواراستطاعت مالی  . /757

 های جاری مسکنهزينه . /751

 میزان تأثیر اشتغال در رونق بازار زمین و مسکن . /999

 میزان عرضه و تقاضای مسکن . /513

  میزان دوام مصالح به کار رفته در مسکن . /753
 میزان کاربرد مصالح بومی استاندارد . /714 عامل استحکام بنا

 میزان دوام سازه . /858

 عامل بهره وری میزان بهره وری در تولید مسکن . /998
 میزان تأثیر معماری واحد مسکونی روستايی در صرفه جويی انرژی . /953

عامل همسازی با محیط  میزان تأثیر واحد مسکونی روستايی در تولید مواد زائد . /789
 میزان تأثیر واحد مسکونی در تخريب منابع طبیعی . /851 زيست

 

 
 نمایش عوامل استخراج شده براساس ملاك کیسر -7 شکل

 نتيجه گيري

باشد و یم اين نکته که بین توسعه پايدار روستايی و مسکن ارتباط و پیوند نزديکی وجود دارد حقیقتی انکار ناپذير
گويای بسیاری د توانمیبه عبارتی مسکن  .ای پايدار برسدبه توسعهد توانمیای که نتواند مسکن مناسب داشته باشد نجامعه

                                                      
1. Rotation 

2. Varimax 
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ه نست کاينکته ديگری که بايد آن را مورد توجه قرار داد .اجتماعی و کالبدی جامعه باشد ،های اقتصادیاز ويژگی
متفاوتی نسبت به يکديگر دارند بنابراين هر فضای جغرافیايی بنابر ماهیتی که های فضاهای جغرافیايی شرايط و ويژگی

بعاد مسکن در ا یداريسنجش پا یبرادر اين تحقیق  .ريزی قرار گیردارزيابی و برنامه ،ارد بايد مورد سنجشآن فضا د
 ی)بوم منطقه طيو متناسب با شرا یتجارب داخل ،یاستفاده شده در تجارب جهانهای ها با توجه به شاخصشاخص ،مختلف

 -دهد که پنج عامل امکاناتیمی به دست آمده نشانهای تحلیلتجزيه و از  حاصل جينتا .اندشده ی( طراحهاشاخص یساز
بهره وری و همسازی با محیط زيست نقش مهمی در پايداری مسکن در مناطق روستايی  ،استحکام بنا ،اقتصادی ،رفاهی

 درصد کهدرصد است  21/73جمعاً  ،دهندمی پوشش عامل پنجاين  که واريانسی مجموع درصد .انددهستان معمولان داشته

 واريانس مجموع درصد از 75/29تنهايی  در خور توجه است که عامل اول به .آيدمی شمار به بالايی بسیار و مورد قبول

 اين همة گرچه بنابراين .است بعدیهای به عامل نسبت اول عامل ارزش و اهمیت نشانگر امر اين کهکند می تبیین را

درصد( بیش از ساير  75/29اول )با درصد تبیین  عامل نقش و ولی اهمیت ،دارند واحد از تر بزرگ ويژة مقادير عوامل
دهد که پايداری مسکن در مناطق روستايی فقط تحت تأثیر عواملی همچون می نشانها بطورکلی يافته. عوامل است

ی مؤثر هستند ناطق روستايباشد بلکه ترکیبی از عوامل در دست يابی به پايداری مسکن در منمی استحکام بنا يا امکانات
  .رسدمی ضروری به نظرها عوامل در برنامه ريزیاين  نرو توجه بهاياز
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