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 چکيده

دستيابی بوه ايون   . ی پايدار روستايی است نيازهای توسعه ترين پيش مبنای اصول پايداری از مهم نوسازی مساكن روستايی بر
پواير   مبنوای آن امکوان   روستايی بور های  ريزی طرح مهم جزء با شناخت دقيق جايگاه مساكن روستايی در طيف پايداری و برنامه

هوای مورتبط بوا     گيوری  ای در تصوميم  از طرفی بررسی ميزان پايداری ابعاد مختلف مسکن روستايی نقش تعيين كننده. باشد نمی
ی ابعواد   لاا در تحقيوق حاضور بوه بررسوی و مقايسوه     . چگونگی پيشبرد اين طرح در راستای توسعه پايدار روستايی خواهد داشت

ی  فنی و كالبدی مساكن نوساز روستايی با رويکرد پايداری، پوارادايم كموی و روش مطالعوه    -محيطی ، اجتماعی، زيستاقتصادی
آبواد بووده كوه     ی آماری تحقيق تمام افراد ساكن روستای پل باباحسين از روستاهای شهرستان خورم  جامعه. موردی پرداخته شد

بعود   1نتوايج تحقيوق نشوان داد در    . (=009N) شماری مورد مطالعه قرار گرفتند های خود را نوسازی كرده و به صورت تمام خانه
بابا حسين هرچند به ميزان كم بوه سومت    فنی و كالبدی، مساكن نوساز روستای روستای پل-محيطی اقتصادی، اجتماعی، زيست

ها پايدارتر به دسوت   ساير شاخص پايداری متمايل بوده، با اين حال شاخص تركيبی اقتصادی نوسازی مساكن روستايی نسبت به
 .آمد

 

 .مسکن روستايی، نوسازیهای پايداری،  پايدار، شاخص توسعه :های كليدی واژه
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 مقدمه

ترين نيازهای انسان است و از اين منظر تمام نيازهای ديگر آن را تحت شوعاع   مسکن عالوه بر اينکه يکی از مهم
هوای   هوا بوا كواربری    سواختمان  كوه  چرای پايدار نقش اساسی دارد،  ؛ در توسعه(0011و همکاران، لطفی )دهد  قرار می
و از ايون طريوق بوا    ( 0115ادوراد، )دهند  درصد از مصرف انرژی در سراسر جهان را به خود اختصاص می 19متفاوت، 

 –نووع طراحوی مسواكن    . كننود  هوای جودی وارد موی    زيست آسيب ه محيطتوليد گازهای آالينده همانند ساير صناي  ب
بسزايی در كاهش اسوتفاده از انورژی و كواهش     تأثير -چگونگی استفاده از سيستم گرمايشی و تأمين انرژی ساختمان

 (.0100، 0دودوو و گاستاوسون)اكسيدكربن ناشی از آن را دارد  توليد گاز دی

توانود از   توأمين مسوکن موی   . روند ها محل امنی برای آرامش و تأمين نيازهای اساسی افراد به شمار می سکونتگاه
فقور   مفهوم از 0551 بشر اسکان جهانی كه در گزارش طوری بسياری از مشکالت اجتماعی و اقتصادی خانوار بکاهد؛ به

 و مطمو ن  های امون،  پناهگاه فاقد خانوارهايی كه و افراد در اين تعريف،. است شده استفاده درآمد فقر جای به سکونت
 در هستند زباله دف  وسايل و كافی بهداشتی كشی، امکانات لوله آب مانند اساسی های زيرساخت و با امکانات بهداشتی

 .(0011سعيدی، ) گيرند ی افراد فقير قرار می دسته

يک سکونتگاه روستايی همچنين نسبت به سکونتگاه شهری، محل نگهداری بار و ساير مواد حيواتی و شويميايی   
های زراعی و دامی بوده كه در آن به غير از اعضای خوانوار، موجوودات    كشاورزان و نيز محل تبديل و انباشتن فرآورده

بنابراين انتظوار   شوند؛ ها، ماكيان و حتی آبزيان، زنبورعسل و كرم ابريشم نيز پرورش داده می چون دامزنده ديگری نيز 
رو توجوه بوه مسوکن     از ايون . (0015شوهبازی،  ) رود اين مساكن محيط مناسبی برای تمام موجودات ماكور باشوند  می

ی پايدار روستايی  سکنه و نيز ديگر جانداران و به تب  آن دستيابی به توسعهروستايی در راستای تأمين نيازهای اساسی 
 .از اهميت بسزايی برخوردار است

در اين ميان با توجه به رشد طبيعی جمعيت، فرسودگی و ضريب استهالک باالی واحدهای مسکونی روسوتايی از  
اكنوون سواخت مسوکن     كند، هوم  را تهديد می سويی و از سوی ديگر رخدادهای طبيعی كه همواره انسان و مساكن او

گااری صحيح در اين زمينه و  سياست. است ناپاير مبدل شده جديد و بازسازی منازل قديمی به امری ضروری و اجتناب
های مسکن روستايی، بررسی و ارزيابی اقدامات گاشته و  تحقق اهداف مورد نظر مستلزم شناخت جام  و كامل ويژگی

 هوای  طرحاين درحالی است كه (. 0019سرتيپی پور، )طالع از امکانات بالقوه مالی اجرايی و فنی است ها و ا حال دولت
 تقابول  در، مسکن مفهوم به نسبت توجهی بی دليل به ممکن، های ارزش برخی از برخورداری رغم بهاجرا شده  مسکن

 برطورف  خطوا  و آزموون  طريق از را خود های كاستی و نقايص مطلوب، درحالت و قرارگرفته اطراف محيط و زندگی با
 دولتی های سوی سازمان از تسهيالت ارائه با كه روستاييان برای جديد مسکن ساخت طوری كه راهبردهای به د؛نك می

 را مطلووب  مسوکن  هوای  ويژگی و نرفته پيش برای روستاييان مطلوب مسکن ايجاد جهت در تنها نه گيرد؛ می صورت

بمانيوان و  )گيرند  می قرار مطلوبيت فضايی و مطابقت با محيط با ها در تضاد اينگونه طرح موارد از ای پاره در بلکه ندارد؛

                                                                                                                                                         
1- Dodoo and Gustavsson 
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داده  سوق شدن كوچک سمت به پيش از بيش را مسکن ابعاد اجتماعی -اقتصادی همچنين الزامات .(0015همکاران، 
 تجهيوز  عودم  و محويط  اين ناكارآمدی است، كرده پيرامونش واگاار مسکونی های محيط به را آن عملکرد از بسياری و

اهوری و  )يابود   تنوزل  سرپناه به و مسکن نيابد تحقق آن الزامات تمامی با گزينی سکنی مفهوم كه شود سبب می ها آن
 .(0010جبيبی، 

مناسب روستايی و بازسازی و نوسازی آن كه قاعدتاً با هودف نيول بوه كيفيوت فضوايی      با اين حال تأمين مسکن 
ريوزی، طراحوی و اجورا، همچنوين      نگر در توسعه فضايی كالبدی، برنامه شود، نيازمند تفکری جام  تر دنبال می مطلوب

و  نيوز در منواطق مختلوف   های معماری روستايی در رف  نيازهای اساسی سکنه در ابعواد و   اطالع از كم و كيف ويژگی
رو الزم اسوت بنيواد مسوکن و يوا      از ايون . (0019سورتيپی پوور،   )های موجود در اين زمينوه اسوت    ها و كاستی توانايی
نگر از منظر پايداری به تعريف و بررسی كاركردهای مسکن  های مرتبط با مسکن، با ديد كل های متولی فعاليت سازمان

 وسويعی  بازه شامل پايدار معماری اصول كه هرچند. خود را پيش ببرندهای  وستايی پرداخته و با همين ديدگاه فعاليتر

بوا   آن مطابقت و روش بودن مناسب مس له اما باشد،می های روز فناری ترين پيچيده تا ها روش ترين ساده كارگيری از به
طور از  همين .(0015گرجی مهلبانی، ) است مطرح آن محيط كنندگان استفاده و مردمان فرهنگی و اجتماعی های زمينه

بايسوت بوه تطوابق     بنابراين می زيست باشد؛ نظر اقتصادی ساخت مساكن پايدار بايد به نف  سکنه و هماهنگ با محيط
آبواد   بابا حسوين در شهرسوتان خورم    ی پلمساكن روستا. زيست توجه نمود های مسکن روستايی با محيط تمام شاخص

بابوا   پلروستای . است در ساختار و كاركردها شده ای همانند ساير مناطق كشور طی فرآيند نوسازی دچار تغييرات عمده
معمواری بوومی در   . اسوت  با ساختار شهری تبديل شده سازی طرح نوسازی مساكن روستايی به روستای با پياده حسين

. خورد و آنچه كه از معماری بومی در اين روستا برجوای مانوده رو بوه نوابودی اسوت      ت به چشم میاين منطقه به ندر
ی برخوی   های قوديمی در اطوراف روسوتا و نيوز محوطوه      برجای ماندن مواد و مصالح باقيمانده حاصل از تخريب خانه

هوای مسواكن نوسواز كوه در      نقشه از طرفی با كاربرد مصالح و. است مساكن سبب ايجاد منظره نامناسب در روستا شده
محيطوی   هوای زيسوت   آسويب  بابوا حسوين   پول تطابق كمتری با شرايط اقليمی منطقه بوده، مساكن نوساز در روسوتای  

در مساكن نوساز روسوتايی در  ( كشاورزی و دامپروی)از بين رفتن كاركرد معيشتی . ای به روستا وارد كرده است عديده
های كشاورزی و دامپروری اسوت   بر از بين رفتن و گرايش كمتر روستاييان به فعاليت نيز عامل تهديد جدی اين روستا

ايون   بابوا حسوين،   پلرو در روستای  با توجه به مسائل پيش. است كه از اين منظر اقتصاد كشاورزی را دچار بحران كرده
اين روستا به عنوان يک روستای نمونه از روسوتاهايی كوه طورح    . روستا به عنوان روستای مورد مطالعه انتخاب گرديد

 نوسازی مساكن روستايی در آن اجرا شده است كمک شايانی به شناخت دقيق مسائل موجوود در ايون زمينوه خواهود    
مصورف  )محيطوی   های نوساز روستايی از منظر زيست ی خانهعدم پايداراز اين رو، مس له اساسی در اين تحقيق . نمود

، اقتصادی، اجتمواعی و نيوز كالبودی و بوه تبو  آن عودم رفو  نيازهوای روسوتاييان در          (زيست انرژی و تخريب محيط
بابا حسين و مناطق شهری در ارتباط و وابسته به  ی روستايی پل گير جامعه های ماكور بوده كه تبعات آن گريبان زمينه

اين درحالی است كه بررسی سطح كيفی مساكن نوساز روستايی در سطح روستا ديد وسيعی در رابطه بوا  . است ن شدهآ
های آتی توسعه پايدار روستايی به منظور افزايش كيفيت و سطح زنودگی روسوتاييان در اختيوار     ريزی اين مهم و برنامه

ی  بررسوی و مقايسوه  لاا در تحقيوق حاضور بوه    . ر خواهد دادای قرا ريزان و سياستمداران در سطح ملی و منطقه برنامه
بابوا   پول در روسوتای  فنوی و كالبودی    -محيطی اقتصادی، اجتماعی، زيست بعد چهار روستايی ازپايداری مساكن نوساز 



 9315 تابستان، 2، شماره 3، جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی      911

 

 .است پرداخته شده حسين

اصوی از ابعواد   ی بررسی پايداری مساكن روستايی كه محدود بوه موضووع و بعود خ    تحقيقات انجام شده در زمينه
ی عدم پايداری مساكن روستايی  فنی و كالبدی است كه تا حد زيادی نشان دهنده-محيطی اقتصادی، اجتماعی، زيست

 ی در اين ميان نتايج به دسوت آموده از مطالعوه   . گانه در مناطق مختلف از جمله مناطق روستايی ايران است 1در ابعاد 
دهد كه مساكن روستايی نسبت به مساكن شهری پايدارتر بوده كه بيشترين علت  نشان می( 0101)ان و همکار 0بهويار

در صورتی كوه ناپايوداری   . است( درصد 09)و حمل و نقل ( درصد 00)ناپايداری مساكن شهری مرتبط با مصرف برق 
ايون در حوالی اسوت كوه     . باشود  در اين مساكن موی ( درصد 01)مساكن روستايی مرتبط با ميزان سوخت و پخت و پز 

نيز بوا   (0557) 0ويتوسک. های معمولی قائل نيست های سبز و خانه تفاوت چندانی بين پايداری خانه (0100) 0كيوزيک
ای از طريوق مصورف    بررسی پايداری مساكن ايالت متحده به اين نتيجه رسيد كه اين مساكن با توليد گازهای گلخانه

نيوز در ارزيوابی اثورات     (0101) 1بالتراسوزيک  .برند برق بيشتر از حد ظرفيت زيست كره، در حالت ناپايداری به سر می
به اين نتيجه رسيد كوه ايون مسواكن بوا افوزايش       0551تا  0511های نروژ در سال  نوساز خانهمحيطی مساكن  زيست

 .كنند مصرف برق به سمت ناپايداری سير می

معتقود اسوت معمواری     "محيطوی  معمواری زيسوت  "با معرفوی مفهووم جديود     (0511) 9استافينلونگودر اين ميان 
. های موجود را در پی خواهد داشت زيست و حتی فرهنگ وی در مقابل نوآوری سان از محيطمحيطی، حفاظت ان زيست

اسواس آن معمواری كهون يوا سونتی       انسان اشاره دارد كه بر( محيطی زيست)ی بيولوژيکی  اين نوع معماری به رابطه
 .ی انسان و مصنوعات دست ساخت وی در امان خواهد ماند از مداخله( بومی)

بايسوت در   ير نباشود اموا موی   پا امکان -ه استافينلونگو به آن اشاره كرده است در دنيای مدرن امروز شايد آنچه ك
. های سبز، به ويژه در بخش ساختمان تالش كرد های فسيلی و ترويج استفاده از انرژی زمينه كاهش استفاده از سوخت

تووان توا حود زيوادی تقاضوا بورای        های سبز می یژانربا استفاده عقالنی از انرژی توسط گرمای خورشيد و استفاده از 
زيسوت يوک راه بورا پيودا كوردن       در اين ميان اتخاذ رويکرد سبز يا سازگار با محويط . های فسيلی را كاهش داد انرژی

 (.0111، 1اومر)مشکل انرژی در جهان است 

تور   موفوق  مصرف انرژیكاهش  در های قديمی خانه داد كهنشان  (0100) 7و پاركربين مطالعه  در اين راستا نتايج
هوای   تورين شواخص   مهوم  در ايون رابطوه   (0100) 1مهوروان و ويول  . باشوند  های مدرن موی  بوده و لاا پايدارتر از خانه

شوند را عواملی همچوون   محيطی معماری پايدار در ارتباط با اكوتوريسم پايدار كه منجر به يک زندگی پايدار می زيست
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های موجود با استفاده از الگوهای معماری پايدار، استفاده از مناب  تجديدپاير به منظوور رفو  نيازهوای     تعمير ساختمان
بورای سواخت و سواز بور اسواس قوانون ردپوای        ( مقواوم )فاده از مواد محلوی و مسوتحکم   گرمايشی و سرمايشی، است

 .اند و امثال آن بيان كرده 0اكولوژيکی

در تحليل خود بر پايداری اجتماعی مسکن در مناطق روستايی شهرستان ازنا ( 0050)بسحاق و همکاران همچنين 
واحودهای   توأثير ميوزان  "و  "واحدهای مسکونی روستايی در توليد مواد زائد تأثيريزان م"های  نشان دادند كه شاخص

هوا از   هوای آن  همچنوين يافتوه  . باشوند  تر از حد متوسط پايداری می پايين "مسکونی روستايی در تخريب مناب  طبيعی
های موورد مطالعوه    دهستانآزمون تحليل واريانس يک طرفه نيز حاكی از متفاوت بودن پايداری اجتماعی مسکن بين 

 .بود

مساكن روستايی بور اقتصواد معيشوتی روسوتاييان در بخوش       تأثيرنيز با بررسی  (0051)شمس الدينی و همکاران 
مركزی شهرستان ممسنی به اين نتيجه رسيدند كه نوسازی مساكن بر بهبود فضای كالبدی توومم بوا حفوظ زيبوايی و     

شده با نوع فعاليت  برخی از مساكن ساخته( پالن)مقاومت بنا شده؛ اما در زمينه اقتصاد معيشتی به دليل عدم سازگاری 
درصود از روسوتاييان از انجوام     79وليدی از جمله دامداری در روستاها، به طور غيرمستقيم موجب رويگردانی بيش از ت

رو گرچه نوسازی موجبات آسايش خاطر نسبی روستاييان به لحاظ ايمنی و زيبوايی   از اين. است ها شده گونه فعاليت اين
است كوه ايون امور خوود      ايط معيشتی و مالی روستاييان نيز شدهرا فراهم آورده است، اما سبب تغيير نامحسوس در شر

 .باشد ی ناپايداری مساكن نوساز روستايی از منظر اقتصادی می نشان دهنده

نيز با بررسی تطبيق وضعيت استقرار جهات جغرافيايی مسوکن روسوتايی و مصورف     (0050)ميرلطفی و همکاران 
ها و ميزان مصرف انرژی وجود  تان به اين نتيجه رسيدند كه تفاوت معناداری بين نمای ساختمانانرژی در منطقه سيس

بدين ترتيب ساكنين منازل دارای نمای جنوبی كمترين ميزان مصرف انرژی، روشن بوودن وسوايل گرمايشوی و    . دارد
ی مقابل منازل  در نقطه. ختلف دارندهای مصرفی كل خانوار را در بين منازل با جهات م سرمايشی و پايين بودن هزينه

هايی كه نمای رو به شمال دارنود نسوبت بوه     از اين رو خانه. رو به شمال با بيشترين مصرف انرژی و هزينه قرار دارند
 .های نمای رو به جنوب دارای پايداری كمتری هستند خانه

 :باشد مطرح می های مرتبط سؤال اصلی تحقيق حاضر به شکل زير با مرور ادبيات و پژوهش

بوا معيارهوای مسوکن پايودار      و كالبودی  فنوی  -محيطی زيست ،اجتماعی ،آيا منازل نوسازی شده از ابعاد اقتصادی
 ؟خوانی دارد هم

 هامواد و روش

مطالعات پيمايشی  ها جزء رويکرد كلی تحقيق حاضركمی بوده، از نظر هدف كاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده

                                                                                                                                                         
1- Ecological footprint 
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 (0519، 0جونز)روش اصلی مورد استفاده در اين پژوهش مطالعه موردی از نوع تک موردی در سطح يک روستا . است
است، به اين معنا كه اين طرح پايداری نوسازی  های تحقيق، از طرح مقطعی استفاده شده با توجه به محدوده. است بوده

بوه دليول   -ی دراز مدت و مداوم دارد، در يوک مقطو  زموانی محودود      ه نياز به مطالعهمسکن روستايی را به رغم اينک
 0050ی دوم  ماهوه  تا شش 0051از پاييز  -باشد ها در زمان محدود می ماهيت تحقيق كه نيازمند گردآوری و ارائه داده

يوا قمسوتی از مسوکن خوود     ی آماری تحقيق تمامی افرادی بودند كه به نوسازی تموام مسوکن    جامعه. انجام پايرفت
آوری  ابوزار جمو   . هوا كسوب گرديود    خانوار بودند كه اطالعات مورد نياز از تمام آن 009تعداد اين افراد . پرداخته بودند

 .انجام پايرفت SPSSwin16ها با استفاده از نرم افزار  تحليل داده. ی محقق ساخت بود ها، پرسشنامه داده

فنوی و  -محيطی پايداری مساكن نوساز روستايی از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زيستهای  الزم به ذكر است شاخص
بابا حسين و بوا روش اعتبارسونجی تودوين و در نهايوت      ای و مطالعه موردی در روستای پل كالبدی به روش كتابخانه

 :های تدوين شده عبارتند از شاخص. ها در تحقيق حاضر بررسی گرديد پايداری آن

اسوت،   های نوساز گرديده ای كه صرف تأمين تجهيزات لوكس خانه معکوس متوسط هزينه: تصادیهای اق شاخص
تراكم خانوار در واحد مسکونی، تراكم نفر در اتاق، متوسط درآمد افراد از طريق كاركردهای غيرمسکونی منازل نوسازی 

های كشاورزی افوزايش يافتوه    ی زمينشده، درصد افرادی كه معتقدند به دليل نوسازی مساكن روستايی ارزش اقتصاد
های توليدی به واسطه طرح نوسوازی مسواكن روسوتايی، متوسوط افوزايش       است، معکوس درصد رويگردانی از فعاليت

ارزش اقتصادی منازل نوسازی شده نسبت به قبل از نوسازی، معکوس درصد افرادی كه برای كار و افزايش درآمد بوه  
انود، درآمود حاصول از     های مسکن روستايی به شهر مهاجرت كرده پرداخت قسط وام های ساخت و منظور تأمين هزينه

ی نوسواز مجبوور بوه فوروش گواو و       ی ساخت مسکن، معکوس درصد افرادی كه به دليل سواخت خانوه   هزينه/مسکن
ادی كوه از  هزينه ساخت مسکن، درصد افور / اند، درآمد ساالنه خانواده ها و ادوات كشاورزی خود شده گوسفندان، زمين

هوای نوسواز    ی خانوه  واسوطه  های نوساز رضايت دارند، درصد افرادی كه معتقدند بوه  های انرژی مصرفی در خانه هزينه
هوای جواری    ها باال رفته است، درصد افرادی كه معتقدند نوسازی مساكن روستايی هزينوه  ارزش اقتصادی مساكن آن

ی  ها تقويت شده است، درصود خانوه   ها با نوسازی خانه معيشت آنها را كاهش داده است، درصد افرادی كه  زندگی آن
هايی كه ملزوموات نوسوازی بوه     ها طراحی شده است، معکوس متوسط هزينه نوسازی كه كاربری كشاورزی هم در آن

 های نوساز را به طوور كامول و بودون اسوتفاده از وام     خانواده تحميل كرده است، درصد افرادی كه توانايی ساخت خانه
ی  اند، درصد خانوه  های روستايی پرداخته اند، درصد افرادی كه به توليد محصوالت بومی به واسطه نوسازی خانه داشته

ها طراحی شده است، معکوس درصد افرادی كه صرفاً بوه خواطر افوزايش     نوسازی كه كاربری غيركشاورزی نيز در آن
ی تعميور سواختمان، درصود     ی سواالنه  هزينه/ اصل از مسکناند، درآمد ح ها زده ارزش اقتصادی دست به نوسازی خانه

 .افرادی كه توانايی پرداخت به موق  اقساط وام اخا شده را دارند

ها در فضای غيرمسوکونی قورار دارنود، معکووس      هايی كه دستشويی و آبريزگاه درصد خانه: های اجتماعی شاخص

                                                                                                                                                         
1- Jones 
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اعی افراد كاسته است، درصد افرادی كوه معتقدنود كيفيوت    درصد افرادی كه معتقدند نوسازی مساكن از تعامالت اجتم
های نوساز بهداشت  است، درصد افرادی كه معتقدند خانه خدمات روستايی به واسطه نوسازی مساكن روستايی باال رفته

م ها فراهم آورده است، درصد افرادی كه معتقدند به واسطه نوسازی مساكن روسوتايی اسوتحکا   مورد انتظار را برای آن
آشپزخانه، حمام، سرويس بهداشتی و )ها باال رفته است، ميزان برخورداری واحد مسکونی از امکانات خدماتی  منازل آن

های نوساز فضای مناسب برای افراد خانوار را به وجود آورده است، معکوس درصود   ، درصد افرادی كه معتقدند خانه...(
اند، درصود افورادی كوه     می از ديگران هزينه نوسازی را متقبل شدهچش افرادی كه به خاطر عقب نماندن و چشم و هم

های امنيت جانی روستاييان را فراهم كرده است، درصد افورادی كوه معتقدنود مسواكن      معتقدند نوسازی مساكن زمينه
 های امنيت اجتماعی آنان را فراهم آورده است، درصود افورادی كوه معتقدنود مسواكن نوسوازی شورايط        نوسازی زمينه

مناسبی برای مالقات با دوستان و خويشاوندان را فراهم كرده اسوت، درصود افورادی كوه معتقدنود نوسوازی مسواكن        
بندی فضاهای مختلف داخلی رضايت  های احساس آرامش سکنه را فراهم كرده است، درصد افرادی كه از عرصه زمينه

هوای خوود    ارند، درصد افرادی كه از معماری خانهدارند، درصد افرادی كه از كاركردهای منازل نوسازی شده رضايت د
های نوساز فضای مناسب برای افوراد خوانوار را بوه وجوود آورده      رضايت دارند، معکوس درصد افرادی كه معتقدند خانه

اند، درصد افرادی كوه معتقدنود نوسوازی مسواكن      ی نوسازی خود نقش داشته است، درصد افرادی كه در طراحی خانه
ی نوسوازی شوده    منيت مالی روستاييان را فراهم كرده است، درصد افرادی كه تمايل دارند در فضای خانوه های ا زمينه

باشود،   ی شأن و منزلت اجتماعی آنوان موی   های نوساز نشان دهنده تغييراتی ايجاد شود، درصد افرادی كه معتقدند خانه
هايی كه دارای فضوای مجوزا بورای     د، درصد خانهشده رضايت دارن های نوسازی درصد افرادی كه از نمای داخلی خانه

های جديد تعلق  های قديمی خود نسبت به خانه عبادت و پايرايی از مهمان هستند، معکوس درصد افرادی كه به خانه
هوا را در بوين اهوالی و     اند، معکوس درصد افرادی كه معتقدند نوسازی مسواكن روسوتايی حوريم    خاطر بيشتری داشته

هوايی   اند، معکوس درصود خانوه   های خود پشيمان شته است، معکوس درصد افرادی كه از نوسازی خانههمسايگان بردا
، معکوس درصد افرادی (است باعث نارضايتی همسايگان شده)اند  جواری را نقص كرده كه در فرآيند نوسازی حريم هم

است، معکوس درصد افرادی كوه معتقدنود    تهها را در بين افراد خانوار برداش كه معتقدند نوسازی مساكن روستايی حريم
اسوت، درصود    ها تطوابق بيشوتری داشوته    ها با شغل، فرهنگ، خلقيات و آداب و رسوم آن های قديمی آن نوسازی خانه

منازل نوسازی شده رضايت دارند، درصد افرادی كه معتقدند نوسازی ( برق، لوله كشی آب و گاز)افرادی كه از امکانات 
های نوسازی شوده   ها شده است، درصد افرادی كه از نمای بيرونی خانه باعث تغيير در سبک زندگی آن ها های آن خانه

اند، معکوس درصود   های خود را نوساز كرده رضايت دارند، معکوس درصد تمايل به مهاجرت موقت در افرادی كه خانه
وستاييان شده است، معکوس درصد تمايول  ها، باعث شکاف و طبقات اجتماعی بين ر افرادی كه معتقدند نوسازی خانه

اند،  اند، درصد افرادی كه در انتخاب نوع مصالح نقش داشته  های خود را نوساز كرده به مهاجرت دائم در افرادی كه خانه
كننود، درصود    در منوازل نوسوازی شوده اسوتفاده    ( غيرضروری)معکوس درصد افرادی كه تمايل دارند از وسايل لوكس 

نوايی دارد، معکوس درصد افرادی كه  ها و نهرها هم ساكنان آن معتقدند با فضاهای عبوری و عمومی راههايی كه  خانه
گرايی در افراد روسوتايی را افوزايش داده اسوت، معکووس درصود افورادی كوه         ی مصرف معتقدند مساكن نوساز روحيه

وس درصد افرادی كه معتقدند نوسوازی  معتقدند معماری مساكن نوساز با فرهنگ بومی روستاييان منطبق نيست، معک
مساكن سبب تغيير خلق و خوی مردم روستايی در جهت منفی شده است، درصد افرادی كه از اشوراف اتواق خوود بوا     
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كنند طراحی و معمواری   هايی كه ساكنان آن احساس می رضايت دارند، درصد خانه...( آشپزخانه، حمام و )ديگر فضاها 
 .كند صی را تداعی میها معنای خا بنا برای آن

های نوساز به تعمير در سال، مساحت حياط بوه   معکوس ميزان دفعات نياز خانه: فنی -محيطی های زيست شاخص
انود،   كواری كورده   را عوايق ( پشت بام)هايی كه تمامی خانه  مساحت كل زيربنا، متوسط مساحت مفيد خانه، درصد خانه

ی مصورف بورق در يوک مواه، درصودی از       معکوس متوسط سورانه ی مصرف آب در يک ماه،  معکوس متوسط سرانه
گيری مناسبی به منظور نورگيری مناسب دارند، درصد رضوايت از حفوظ خنکوی در     های نوساز روستايی كه جهت خانه
هوای نوسواز بوه     های نوساز به نسبت هوای بيرون از خانه در فصل تابستان، درصد رضايت از حفظ گرما در خانوه  خانه

هوای نوسواز رضوايت     هوای خانوه   گيری پنجره ای بيرون از خانه در فصل زمستان، درصد افرادی كه از جهتنسبت هو
هوای نوسواز    ها نورگيری مناسبی دارد، درصد افرادی كوه معتقدنود خانوه    های آن دارند، درصد افرادی كه معتقدند خانه

های نوساز رضوايت دارنود، درصود     های خانه هی مناسب هستند، درصد افرادی كه از محل قرارگيری پنجر دارای تهويه
شود،  كه در زمستان مصرف می( گاز، نفت)ی سوخت  ی نوساز زمستان به نسبت هزينه ها رضايت از حفظ گرما در خانه

انودازها و منواظر    های نوساز روستايی دارای چشم مساحت انباری به مساحت كل زيربنا، درصد افرادی كه معتقدند خانه
انود،   ی خود از فضای سبز اسوتفاده كورده   های نوسازی كه در فضای حياط خانه اهالی هستند، درصد خانه طبيعی برای

هوای نوسواز در    خانوه  های خود رضايت دارند، درصد رضايت از حفوظ سورما در   درصد افرادی كه از ميزان سکوت خانه
شوود، درصود افورادی كوه از      داخوت موی  ی برق كه در تابستان برای سيستم خنوک كننوده پر   تابستان به نسبت هزينه

ها با نووع فعاليوت توليودی     های نوساز آن بندی مساكن نوساز رضايت دارند، درصد افرادی كه معتقدند پالن خانه عايق
هوای كشواورزی بوه واسوطه نوسوازی       ها سازگار است، معکوس درصد افرادی كه باعث تخريب درخت و يوا زموين   آن
است، درصود   ها بوده ها مطابق با شرايط اقليمی محل زندگی آن های آن قدند طراحی خانهاند، درصد افرادی كه معت شده

های نوسواز محول    ی نوساز خود رضايت دارند، درصد افرادی كه معتقدند خانه افرادی كه از فضای سبز موجود در خانه
افورادی كوه از مصوالح و     مناسب برای پرورش گاو و گوسفند يا نگهداری وسايل و محصوالت كشاورزی است، درصد

مسواحت حيواط، درصود     اند، ميزان درصد سوطح باغچوه بوه    های نوساز خود استفاده كرده مواد بومی برای ساخت خانه
هايی كه از  اند، درصد خانه های تازه ساخت استفاده كرده های قديمی خود برای نوسازی خانه افرادی كه از مصالح خانه

 .اند، ميزان درصد سطح باغچه به مساحت زيربنا مسکونی های عايق استفاده كرده پنجره

درصد افرادی كه معتقدند نوسازی مساكن روستايی دسترسی بوه مراكوز آموزشوی را فوراهم     : های كالبدی شاخص
اند، درصود   دست پيدا كرده...( مجاری فاضالب و )هايی كه پس از نوسازی به سيستم بهداشتی  است، درصد خانه كرده
اند، درصود افورادی كوه معتقدنود نوسوازی       برداری بيشتری از فضای خانه خود كرده كه پس از نوسازی بهرههايی  خانه

های اصلی را فراهم كرده است، درصد افرادی كه معتقدند نوسازی مساكن روستايی  مساكن روستايی دسترسی به جاده
نوسازی مساكن روستايی دسترسی به محول   دسترسی به مراكز خريد را فراهم كرده است و درصد افرادی كه معتقدند

 .تفريح را فراهم كرده است

 نتايج و بحث

 0/09درصد مساكن موورد مطالعوه، نوسواز بووده و      1/71داد های نوساز نشان  نتايج حاصل از بررسی ويژگی خانه
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متوسط عمور  . اند كردهها را بنا به داليل مختلف نوسازی  ها قسمتی از آن ها قديم ساخت بوده كه ساكنان آن درصد آن
هايی  های مورد مطالعه ساختمان دهد اكثر ساختمان اين امر نشان می. سال به دست آمد 09های مورد مطالعه  ساختمان

متوسوط   .گرفتوه اسوت   ها مورد بازسوازی و نوسوازی قورار    اكنون قسمتی از آن بوده كه متوسط عمر زيادی داشته و هم
هوا و نيوز    سوازی خانوه   از آنجايی كوه مقواوم  . مترمرب  به دست آمد 001ود حد -فضای اصلی زندگی-مساحت زيستی

ی هنگفتی برای روستاييان دارد، اكثر روستاييان با توجه به ميزان درآمد ماهيانه  ی نوساز هزينه پرداختن به ظواهر خانه
های نوسواز   با درآمدشان برای خانهامکان به زيربنای متناسب  حد ی خود قادر به پرداخت اين هزينه نبوده و تا و ساليانه

هوا نسوبتاً    ی آن ی كافی معموالً مساحت حياط خانه داشتن زمين به اندازه از طرفی به دليل در اختيار. اند خود اكتفا كرده
 071دهد متوسط مساحت حياط منازل نوسوازی شوده    وسي  به دست آمد، نتايج تحقيق مؤيد اين امر بوده و نشان می

مترمرب  و حداكثر مساحت حياط مسکن  01حداقل مساحت حياط به دست آمده در روستای مورد مطالعه  .مترمرب  بود
ها از مساحت كمتری برخوردار است معموالً افرادی هستند كه  افرادی كه حياط منزل آن. مترمرب  به دست آمد 0111

ريد زمين يا استفاده از زمين پدری به ميوزان  ی خود مجبور به خ ساز خانه و به تازگی تشکيل زندگی داده و برای ساخت
هوای   اكثر پاسخگويان در خانوه . مترمرب  به دست آمد 1از طرفی ميانگين فضای معيشتی پاسخگويان . اند محدود بوده

ها تطابق چندانی با فضای معيشتی نداشته يا بعضاً به  های نوساز آن چرا كه خانه. نوساز خود فاقد فضای معيشتی بودند
لواا  . های معيشتی در مسکن خود را ندارنود  منظور ايجاد فعاليت ی اوليه به ی روستاييان، امکانات اوليه و يا سرمايه تهگف

البته آنچه كه آشکار . است های معيشتی در نظرگرفته نشده اند، مکانی برای فعاليت تازگی نوساز شده هايی كه به در خانه
بوا ايون حوال برخوی از روسوتاييان كوه هنووز بوه         . دهود  معيشتی را نشان موی  های ميلی روستاييان به فعاليت است بی
پردازند دارای فضای معيشتی جداگانوه واقو  در حيواط     می( اكثراً پرورش دام كوچک يا كشاورزی)های معيشتی  فعاليت

مسواكنی وجوود   بابا حسوين   های نوساز موجود در روستای پل اين بدان معناست كه در خانه. منزل مسکونی خود بودند
درصود   1/10. انود  دارد كه عالوه بر جديد و مودرن بوودن، كواركرد اقتصوادی و معيشوتی بوومی خوود را حفوظ كورده         

درصد پاسخگويان دوخانوار  1/00از طرفی . كنند های نوسازی شده زندگی می پاسخگويان يک خانوار بوده كه در خانه
ی  خانه دهد يک اين امر نشان می. ی نوساز بودند خانه وار در يکدرصد پاسخگويان سه خان 1/9ی نوساز و  در يک خانه

اين مسواكن معمووالً چنودين اتواق     . نوساز اين امکانات را دارد كه بتواند چند خانوار را از نظر فضا و مکان حمايت كند
. شود ک استفاده میبرای هر يک از خانوار داشته و از بقيه امکانات مانند آشپزخانه و سرويس بهداشتی به صورت مشتر

خوود اقودام بوه     درصود  1/11درصد از پاسخگويان از وام نوسازی استفاده كورده و   1/00دهد  نتايج همچنين نشان می
 .اند گونه وامی دريافت نکرده ها كرده و برای اين كار هيچ نوسازی خانه

 فنی مساکن مطالعه شده -محيطی های اجتماعی، اقتصادی و زيست وضعيت شاخص

فنی  -محيطی ص اجتماعی، اقتصادی، زيستشاخ 010وين های معماری پايدار به تد نظور دستيابی به شاخصبه م
وضعيت مساكن روستايی نوسازی شده در روستای پل . ها فراهم گرديد و كالبدی پرداخته شد و اطالعات مربوط به آن

های بررسی شده  از ابعاد با تعداد شاخص هر يک 0در جدول . بندی شدند شاخص تركيبی ماكور سطح 1بابا حسين در 
 .شده است ها مشخص در آن
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 های پايدار مساكن روستايی از ابعاد مختلف بندی شاخص دسته .   جدول

 ها تعداد شاخص شاخص اصلی رديف

 00 اقتصادی 0
 10 اجتماعی 0

 00 فنی -محيطی زيست 0

 1 كالبدی 1
 010 جم  

 های تحقيقيافته: مأخا
 

 بابا حسين های تدوين شده در روستای پل چولگی شاخص بررسی

های تدوين شده در مساكن نوساز روستايی پل باباحسين نسوبت بوه متوسوط     در راستای بررسی وضعيت شاخص 
های تركيبی به طور جداگانه و در نهايت به بررسی شواخص   موجود در اين روستا به بررسی چولگی هر يک از شاخص

ی پايوداری مسواكن نوسواز روسوتايی هريوک از       ها، فاصوله  چولگی هر يک از اين شاخص. خته شدتركيبی نهايی پردا
 .دهد های تدوين شده با متوسط روستا را نشان می شاخص

 بررسی چولگی شاخص ترکيبی اقتصادی مسکن روستايی پل باباحسين

. محاسبه گرديود  591/0ولگی و چ 010/0، انحراف معيار 011/0شاخص، ميانگين  00تركيبی اقتصادی با شاخص 
. دارنود ( چولگی مثبوت )دهد بيشتر مساكن روستايی از نظر اقتصادی چولگی به راست  نشان می 0طور كه شکل  همان

توا   071/1و نيز دامنوه ضوريب تغييورات     901/1تا  107/1های نوساز با دامنه ميانگين  شاخص تركيبی اقتصادی خانه
ی وضوعيت   ای اسوت و ايون امور نشوان دهنوده      دوين شده دارای طيف گستردههای اقتصادی ت از نظر شاخص 011/1

كه افراد بوا وضوعيت    طوری به. باشد های اقتصادی تدوين شده می تفاوت نظر نسبتاً زياد سکنه از نظر شاخص مختلف و
دارای وضعيت  افرادی كه. اند های متفاوتی را صرف تأمين تجهيزات لوكس منازل نوساز خود كرده مالی مختلف هزينه
تر،  اند با اخا وام و يا خريد اقساطی وسايل و تجهيزات مساكن نوسازی شده و بعضاً با كيفيت پايين مالی نامناسبی بوده

های اين چنينی توسوط افوراد بوا     اند، اما اختالفات چشمگيری بين هزينه در راستای تجهيز مساكن نوساز خود كوشيده
های مساكن نوساز نيز بنا به ميوزان درآمود خوانوار تفواوت      در رابطه با ساير هزينه. تاس های درآمدی متفاوت بوده رده

 .زيادی بين پاسخگويان وجود داشت

 بابا حسين بررسی چولگی شاخص ترکيبی اجتماعی مسکن روستايی پل

همان  .به دست آمد 07/1و چولگی  707/1، انحراف معيار 19/0شاخص، ميانگين  10شاخص تركيبی اجتماعی با 
هوای   توزي  شواخص . دهد بيشتر مساكن روستايی از نظر اجتماعی تقريباً حالت نرمالی دارند نشان می 0طور كه شکل 

، لاا شاخص تركيبی اجتمواعی  (چولگی مثبت)بابا حسين چولگی به راست دارد  اجتماعی در مساكن نوساز روستايی پل
 .به ميزان كم به سمت پايداری در حركت است
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 بابا حسين نسبت به ميانگين شاخص در منطقه وضعيت شاخص تركيبی اقتصادی در روستای پل.  شکل 

 

 010/0توا   075/1و دامنوه ضوريب تغييورات     175/1توا   10/1های اجتماعی تدوين شده با دامنه ميانگين  شاخص
ی اجتمواعی بوه چشوم    هوا  های اقتصادی از توزي  بهتری برخوردارند و پراكندگی زيادی بين شاخص نسبت به شاخص

مردم روستای بوا  . های اجتماعی داشتند بدين معنی كه اكثر پاسخگويان نظرات مشابهی در رابطه با شاخص. خورد نمی
های بومی خود احترام گااشوته   ها و ارزش اند اما هنوز به سنت اينکه مساكن خود را بر اساس الگوهای شهری بنا كرده

هوای نوسواز در    سواكنان خانوه  . ها پايبنود هسوتند   نداشته باشند به آن ها تضاد عميقی و تا جايی كه با زندگی مدرن آن
با اينکه به دنبال مدرن سازی وسايل منازل خود هستند؛ اما باز هم از مساكن نوسواز خوود بوه عنووان مکوان       روستای
با اين حوال اكثور   . نابودی است روز در حال به هرچند اين رسوم روز. كنند های شبانه استفاده می آيی و همنشينی گردهم

ها را نسبت به قبل  های نوساز روستايی تعامالت اجتماعی و كيفيت خدمات روستايی آن افراد مورد مطالعه معتقدند خانه
در اين موارد اكثر سکنه . های اجتماعی شده است و منجر به تقويت و بعضاً كم رنگ شدن برخی شاخص  افزايش داده

 .اند داشته های مشابهی ديدگاه

 فنی مسکن روستايی پل باباحسين -محيطی بررسی چولگی شاخص ترکيبی زيست

 701/1=به دست آمد با انحراف معيار 17/0فنی مساكن نوساز روستايی  -محيطی ميانگين شاخص تركيبی زيست
( گی مثبوت چول)ی چولگی راست  نشان دهنده 0شکل . 007/1= و خطای استاندارد ضريب چولگی 050/1= و چولگی

فنوی بوا    -محيطوی  های زيسوت  شاخص. اند  محيطی به سمت پايداری متمايل است، بدين معنی شاخص تركيبی زيست
دهود پاسوخگويان نظورات     نشان موی  511/0تا  171/1و نيز طيف ضريب تغييرات  111/1تا  100/1اختالف ميانگين 

كه  به طوری. ها بين روستاييان وجود دارد اين شاخصها داشته و پراكندگی كمتری در  مشابهی در رابطه با اين شاخص
های نوساز به تعمير در سال، مساحت حياط به مساحت كول زيربنوا، متوسوط مسواحت      معکوس ميزان دفعات نياز خانه

فنی نوسازی مساكن روستايی از منظر اكثر پاسخگويان در يوک طيوف    -محيطی های زيست مفيد خانه و ساير شاخص
 .اند های نوساز تغيير كرده ر خانهنسبتاً مشابه د
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 وضعيت شاخص تركيبی اجتماعی در روستای پل باباحسين نسبت به ميانگين شاخص در منطقه . شکل 

 

 
 بابا حسين نسبت به ميانگين شاخص در منطقه اجتماعی در روستای پل -محيطی وضعيت شاخص تركيبی زيست . شکل 

 

 بابا حسين ن روستايی پلبررسی چولگی شاخص ترکيبی کالبدی مسک

و خطوای   10/0= ، چوولگی 00/1= و انحوراف معيوار   05/1= شاخص تركيبی كالبدی مسکن روستايی با ميوانگين 
اين امر نشوان  . كند به سمت راست ميل می 1نمودار چولگی در شکل . به دست آمد 007/1= استاندارد ضريب چولگی

ی خوود   شاخص كالبدی از ميانگين روستا بيشتر بوده كه بوه نوبوه   ظربابا حسين از ن دهد بيشتر مساكن روستايی پل می
 .معرف سطح پايين پايداری اين شاخص در مساكن روستايی است

به دست آمده و نيز اختالف ضريب  170/1تا  111/1های كالبدی از  دهد اختالف ميانگين شاخص نتايج نشان می
های كالبدی مسکن روستايی اسوت و   توزي  پراكندگی بين شاخص ی تا حدودی نشان دهنده 1/0تا  001/1تغييرات از 
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دليل اصلی اين اخوتالف وجوود   . های كالبدی اختالفات نسبتاً زيادی باهم دارند مساكن نوساز روستايی از نظر شاخص
ی جديود بووده كوه دسترسوی      تعداد زيادی مساكن نوسازی در محل اوليه احداث و تعداد ديگوری مسواكن در منطقوه   

انود،   بوا ايون حوال مسواكنی كوه در مکوان اوليوه خوود نوسوازی شوده          . تری به اماكن خدماتی و آموزشی دارنود  تراح
های كالبدی در  شان به مراكز خدماتی و آموزشی نسبت به قبل نوسازی تغيير نکرده و تغييری از بابت شاخص دسترسی

زموان بوا    شوود هوم   بودی در روسوتا پيشونهاد موی    های كال منظور رف  كمبودهای شاخص به. است ها به وجود نيامده آن
ها به منظور دستيابی سکنه به مراكز تفريح و مراكز خريد اجورا   های نوسازی و طرح هادی، ساير طرح كردن طرح پياده
 .گردد

 
 بابا حسين نسبت به ميانگين شاخص در منطقه وضعيت شاخص تركيبی كالبدی در روستای پل .4شکل 

 

 بابا حسين رکيبی مسکن روستايی پلبررسی چولگی شاخص ت

و نيوز خطوای    01/0، چوولگی  11/0= ، انحراف معيار00/9= شاخص تركيبی نهايی با ميانگين 9با توجه به شکل 
بدين معنی كه شاخص نهايی تركيبوی بوه   . است از توزي  نسبتاً نرمالی برخوردار بوده 007/1= استاندارد ضريب چولگی

با اين حال اين شاخص تركيبی به سومت راسوت   . است ز موجود در اين روستا توزي  شدهطور نرمالی بين مساكن نوسا
 .اند دهد به طور متوسط مساكن نوساز روستايی به سمت پايداری متمايل چولگی دارد و اين امر نشان می

 بابا حسين های مختلف از نظر پايداری در مساکن نوساز روستايی پل ی وضعيت شاخصمقايسه

 1فنی و كالبدی در شوکل   -محيطی های مختلف اقتصادی، اجتماعی، زيست ی وضعيت پايداری شاخص با مقايسه

شود كه شاخص تركيبی اقتصادی باالترين ميوزان پايوداری را داراسوت و بعود از ايون شواخص، شواخص         مشاهده می
سومين رتبه از نظر ميزان پايداری و  به ترتيب شاخص تركيبی اجتماعی. ی دوم قرار داردفنی در رتبه -محيطی زيست

 .است در نهايت شاخص تركيبی كالبدی كمترين ميزان پايداری را به خود اختصاص داده
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 وضعيت شاخص تركيبی مساكن نوساز روستايی در روستای پل باباحسين نسبت به ميانگين شاخص در منطقه .5 شکل

 

 
 باباحسين پل روستای در های تركيبی شاخص متوسط پايداری هر يک از وضعيت .6 شکل

 

 گيری و پيشنهادها نتيجه

فنوی و  -محيطوی  دستيابی به توسعه پايدار روستايی نيازمند ارتقا سطح استانداردهای اقتصادی، اجتمواعی، زيسوت  
جوه بوه   پيوندد كه ابعاد مختلوف زنودگی افوراد بوا تو     كالبدی مساكن روستايی است، چراكه پايداری زمانی به وقوع می

ی رضوايت آنوان    كننوده  كنونی و توأمين  ی نيازهای كننده های آينده، برطرف امکانات موجود و در تعامل با نيازهای نسل
فنوی و كالبودی و در راسوتای پايوداری از      -محيطوی  تأمين مسکن مطلوب از ابعاد اقتصادی، اجتمواعی، زيسوت  . باشد
 .باشد ا سطح كيفيت زندگی افراد میترين ابعاد زندگی است كه در ارتباط مستقيم ب مهم
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دهود، شواخص    های پايداری مساكن نوساز روستايی در تحقيق حاضر نشان موی  در اين ميان نتايج بررسی شاخص
چولگی مثبت يا چوولگی بوه راسوت    . ، دارای چولگی مثبت است011/0و ميانگين  591/0تركيبی اقتصادی با چولگی 

شومس الودينی و   بوا نتوايج    بابا حسين به پايداری اسوت كوه   كن روستای پلهای اقتصادی مسا نشانگر تمايل شاخص
تری  توزي  نسبتاً مناسب 07/1و چولگی  19/0ميانگين  شاخص تركيبی اجتماعی با. باشد در تضاد می (0051)همکاران 

های نوساز از نظور شواخص تركيبوی     كثر خانهبه نحوی كه ا. بين مساكن نوساز روستايی در روستای مورد مطالعه دارد
اجتماعی به متوسط اين شاخص در روستا نزديک بوده، تعداد كمی از اين مساكن به سمت پايداری و تعداد اندكی نيوز  

فنی مساكن نوساز روستايی در روستای مورد مطالعه بوا   -محيطی شاخص تركيبی زيست. اند به سمت ناپايداری متمايل
بوه  . توان گفت به سمت پايداری گورايش دارد  نيز چولگی به سمت راست داشته و می 050/1و چولگی  17/0ميانگين 

اند، درصود   فنی نزديک به متوسط روستا بوده -محيطی طوری كه اكثريت مساكن نوساز از نظر شاخص تركيبی زيست
بسوحاق و همکواران   هوای   الف يافتوه اين نتايج مخ. اند اندكی به سمت پايداری بوده و درصدی نيز به سمت ناپايداری

هوا بوه ايون نتيجوه رسويدند       آن. باشود  ی مورد مطالعوه موی   محيطی در منطقه های زيست در رابطه با شاخص( 0050)
 .باشند تر از حد متوسط پايداری می های مورد بررسی پايين شاخص

به سمت راست  10/0و چولگی  05/1سين نيز با ميانگين بابا ح شاخص تركيبی كالبدی مساكن نوساز روستای پل
كننود، نتوايج    شده از نظر اين شاخص به سمت پايوداری حركوت موی    به طوری كه اكثر مساكن نوسازی. چولگی دارند

نکه در محول قبلوی   بيشتر مساكن نوسازی به دليل اي. ی اين مورد است تأييد كننده (0051)شمس الدينی و همکاران 
های كالبدی كه  لاا از نظر شاخص. است ها صورت نگرفته جايی مکانی در آن شده و جابه های قديمی، نوسازی ساختمان

مرتبط با ساختار كالبدی فضای روستا هستند، تغيير چنودانی صوورت نگرفتوه و اكثورًا دارای شورايط قبول از نوسوازی        
 .باشند می

فنوی و كالبودی مشواهده     -محيطی های مختلف اقتصادی، اجتماعی، زيست شاخص ی وضعيت پايداری با مقايسه
باشوود و بعوود از ايوون شوواخص، شوواخص  شووود شوواخص تركيبووی اقتصووادی بوواالترين ميووزان پايووداری را دارا مووی مووی

هوای اقتصوادی،    از تركيوب شواخص   با اين حال شاخص تركيبی حاصل. ی دوم قرار دارد فنی در رتبه -محيطی زيست
در كول  . اند دارای چولگی مثبت بوده 01/0و  00/9فنی و كالبدی به دست آمده، با ميانگين  -محيطی اعی، زيستاجتم
هرچند اين ميزان كوم بووده و نزديوک بوه     . اند توان نتيجه گرفت مساكن نوساز روستايی به سمت پايداری متمايل می

ی نسبتاً زيادی با پايوداری   وستای مورد مطالعه فاصلهمتوسط روستاست، با اين حال بيشتر مساكن نوساز روستايی در ر
 .داشتند

هوا دسوت    های جدی و پيگيری مدام آن بايست به فعاليت الزم به ذكر است كه گاهی برای دستيابی به توسعه می
ی گاشوته   سازی اراضی طوی چنود دهوه    ی كمتر از طرح يکپارچهتأثيرطرح نوسازی روستايی از نظر اهميت شايد . زد
های سنتی و نيز هدر رفت  ای نه چندان دور در باب از بين رفتن معماری بومی، ارزش شته باشد و اثرات آن در آيندهندا

های نوسازی كه تطابق اندک و ناچيزی بوا   ها در خانه ی بيش از حد از اين انرژی به خاطر استفاده-های فسيلی  انرژی
تور نگواه شوده و از متخصصوان      شود به اين طرح به طور جدی می لاا پيشنهاد. مشهود خواهد بود -زيست دارند محيط

های مرتبط برای تدوين اصوول و قووانين محلوی و     علوم اجتماعی، روانشناسی، معماری، عمران روستايی و ساير رشته
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معماری المللی به توسعه پايدار روستايی در زمينه رعايت اصول  اجرای اصول تدوين شده همراه با رعايت معيارهای بين
 .پايدار دست يافت

زيسوت   های استاندارد توسط متخصصان فن و همچنين متخصصان پايداری و محيط نامه با اين حال با تنظيم آيين
حد امکان مصرف بيش از حد سوخت و انورژی در   توان تا های جديد می ساز خانه و و الزام رعايت اين قوانين در ساخت

بومی در كنوار نوسوازی، فرهنوگ سوازی، بسوط و      در اين راستا توجه به معيارهای  .های نوساز را كاهش داد ساختمان
تووان   آموزشی در روستا موی -های بومی روستا، توجه ويژه به كالبد و وضعيت ظاهری و امکانات خدماتی تقويت ارزش

های زيور   پيشنهاد در اين زمينه. های مساكن نوسازی در روستا را به ميزان بيشتری به سمت پايداری سوق داد شاخص
 :شود ارائه می

های عايق و نيز ديوارهای اطراف مسکن با ضخامت مناسب، بوه منظوور    استفاده از مصالح عايق بخصوص پنجره
 .حفظ انرژی گرمايشی و سرمايشی توليد شده توسط وسايل گرمايشی و سرمايشی مورد استفاده

منظور كاهش مصرف بيش از حد سوخت و انورژی   ا بهه فنی و نظارت بر اجرای آن -محيطی تدوين قوانين زيست
 .های نوساز و در نهايت افزايش پايداری مساكن روستايی در ساختمان

از اجرای ساخت مساكن با معماری مطلقاً شهری و مدرن و در تضواد بوا فرهنوگ و كواركرد معيشوتی روسوتايی،       
 .هايی اعمال شود ز ساخت چنين خانههای هنگفتی برای دريافت مجو جلوگيری به عمل آمده و يا هزينه

های تلويزيوونی   شود به تدوين برنامه های بومی و روستايی در اذهان عمومی توصيه می برای حفظ و تقويت ارزش
 .های سراسری و محلی پرداخت و راديويی در اين زمينه در كانال

يی جلووگيری بوه عمول آيود و فرآينود      های روستا امکان از تخريب معابر و كوچه برای حفظ كالبد روستايی تا حد
 .بهسازی و نوسازی مساكن روستايی و روستا با حفظ اصول معماری بومی و با استفاده از مصالح بومی صورت پايرد

 .های قديمی تدوين قوانين مبنی بر جلوگيری از تخريب معماری و طراحی بومی معابر و خيابان

روستايی، الگوهای بومی و آموزش در اين زمينه به بنايان محلی به منظور حفظ معماری روستايی و فرهنگ غنی 
از طرفی استفاده از تجارب اين بنايان خود در تدوين قوانين حفظ معماری بومی اصول مهم و كلی معمواری   .ارائه شود

 .روستايی كمک شايانی خواهد نمود

شود با تقويوت ايون مشواغل از طريوق      د میپيشنهارفتن و تعديل معيشت كشاورزی و دامپروری  با توجه به از بين
های مسکن  كردن امر معيشت روستايی در طرح سنجی امکانات موجود، تمايل روستاييان به نوع فعاليت، دخيل پتانسيل

 .های اقتصادی خودجوش ترغيب نمود های الزم در اين زمينه، روستاييان را به فعاليت روستايی و نيز آموزش
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Abstract  
Modernization of rural housing based on the principles of sustainability is one of the most 

important prerequisites for achieving sustainable development in rural areas. This can only be 

achieved by knowing the exact status of rural housing and its range of stability. And rural planning 

is not possible without it. On the other hand, survey of the stability of the different aspects of rural 

housing will have a decisive role in decisions related to how to promote this project aimed at 

sustainable rural development. Therefore, this study we have investigated and compared the 

economic, Social, environmental, technical and physical aspects of new rural housing with 

sustainability approach, quantitative paradigm and the case study method. The statistical 

population in the study were all the people of Baba Hoseyn Bridge Village from which a number 

were selected who had reconstructed their homes. The results are shown in 4 dimensions of new 

housing's economic, social, environmental, technical and physical aspects in the Baba Hoseyn 

Bridge Village although they have very little inclination towards sustainability. Despite this, the 

hybrid economic index for reconstruction of rural housing turned out to be more stable than other 

metrics. 
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