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Abstract  
The aim of this article is to know the influence of 
environmental factors on development of rural housing in 
a specified zone and to evaluate them by others influential 
factor relative to each other from dwellers' views and to 
prioritize them. For this purpose, the factors effective on 
development process of rural housing must be identified 
first. We try to introduce the final factors and evaluate 
them. Selection of factors is followed by Derivation of a 
conceptual framework effective on selection of proper 
rural housing development method, using the existing 
resources and Specification and interpretation of the 
factors chosen using the case study method. The main 
result is achieving the desirability of development method 
of each building with respect of functioning for the user. 
More over the value of each of the factors in the process 
of rural housing development in the region have been 
presented. After defining all factors effective on the 
proper method of rural housing development in the 
selected area, the contribution and the way that factors 
effect on formation of this method were defined. The 
contribution of each mentioned factor in fulfilling the 
desirability of the building functionally for user were 
measured by multiple variable regression analysis and 
based on exploited data. Statistic analysis has been done 
by SPSS software. 
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  چکیده
همیت بسیار توجه به محیط زیست و بستر طبیعی در برپایی مسکن روستایی از ا

برپایی مسکن فرایند جامعی است که عوامل متعددي بر آن . برخوردار است
دنبال آن است که اهمیت این معیار را در مقایسه با دیگر  این مقاله به. استاثرگذار 

معیارهاي مؤثر بر برپایی مسکن روستایی در یک منطقه از ایران از نظر 
در . یافته بپردازد و به تحلیل نتایج دستکنندگان مورد بررسی قرار دهد  استفاده

این راستا  ابتدا معیارهاي مؤثر بر برپایی مسکن روستایی در ایران از منابع و 
مستندات مرتبط با موضوع شامل نظریات مرتبط و تجارب داخلی و خارجی 

در ادامه، معیارها در منطقه مورد نظر تبیین، تدقیق و . استخراج شده است
گذاري  ه و با استفاده از روش مطالعه موردي در همان منطقه ارزشبندي شد دسته
منطقه منتخب براي مطالعات موردي استان گیالن در محدوده حاشیه . اند شده

هایی  نتایج حاصل از مطالعات میدانی که داده. است خزر انتخاب شده  دریاي
مورد تحلیل هاي کمی تبدیل شده و با دو هدف  کیفی است، طی فرایندي به داده

تعیین معیارها و زیرمعیارهاي نهایی با استفاده از روش تحلیل : اند آماري قرار گرفته
کالستر و تعیین سهم هریک از معیارهاي نهایی در تأمین مطلوبیت کلی بنا از نظر 

سپس سهم . کننده با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره کارکرد براي استفاده
فظ محیط زیست در تأمین مطلوبیت از نظر کارکرد براي معیارهاي مرتبط با ح

. کنندگان در مقایسه با دیگر معیارها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است استفاده
زیست در  دهنده عدم اولویت معیارهاي مرتبط با حفظ محیط نتایج تحقیق نشان

قیق در ادامه این تح. خصوص معیارهاي کاربردي است مقایسه با دیگر معیارها و به
 . است به تفسیر و بحث درخصوص علل این عدم اولویت پرداخته

  
  .روستا، مسکن روستایی، محیط زیست :ها کلید واژه
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 مقدمه

 و   هاي سـاخت    طبیعی، عدم هماهنگی شیوه    تخریب محیط 
از روستایی جدید با محیط بومی و نادیده گرفتن اصول          س

گونـه از بناهـا از مـشکالت و مـسائل             توسعه پایدار در این   
  . اي است که روستاهاي ایران با آن روبرو است عمده

هاي اخیـر   اي که در سال  هاي گسترده   ریزي  با وجود برنامه  
در ایران در زمینه مسکن روستایی انجام شده و اعتبـارات           

 بنـا بـر نظـر       -است  نی که به این منظور اختصاص یافته      کال
وساز مسکن روسـتایی از منظـر         روند ساخت  -کارشناسان

زیـست و توجــه بــه بـستر طبیعــی از شــرایط    حفـظ محــیط 
اقدامات صورت گرفته در زمینه . مطلوبی برخوردار نیست

سویه بـوده و      برپایی مسکن روستایی، اغلب اقداماتی یک     
ه ابعاد مـرتبط بـا شـیوه برپـایی مـسکن در             که به کلی    یا این 

  . است روستا توجه نداشته 
زیست از معیارهاي  هماهنگی با بستر طبیعی و حفظ محیط     

و سـاز روسـتایی مـورد       اساسی هستند که باید در سـاخت        
اهمیـت و اولویـت ایـن معیـار در کنـار            . توجه قرار گیرند  

ظـر  دیگر معیارهاي مؤثر بـر برپـایی مـسکن روسـتایی از ن            
کننــدگان و ســازندگان در لحــاظ نمــودن آن در   اســتفاده

ضرورت توجـه بـه     . کننده است   برپایی مسکن بسیار تعیین   
زیست و حفظ آن از نقطه نظر کارشناسی در دوران  محیط

هاي جهانی مؤید آن  گذاري اخیر پوشیده نیست و سیاست   
است، تعیین اهمیت     چه در این مقاله مدنظر بوده         آن. است

کننـدگان و بحـث در     ایـن معیـار از دیـد اسـتفاده     کارکرد
ــوده ــایج آن نب ــزان .  اســت خــصوص نت یعنــی شــناخت می

 و زیست محیط حفظ -اهمیتی که هماهنگی با بستر طبیعی   
 در  - از دیـد سـاکنین     -هماهنگی با اصـول توسـعه پایـدار       

مقایسه با دیگر معیارهاي مؤثر بر برپـایی مـسکن داشـته و             
  .وده استهمچنین بررسی علل آن ب

ــق     ــف دقی ــا تعری ــه ب ــر دارد ک ــه در نظ ــن مقال ــابراین ای بن
زیـست در برپـایی مـسکن      معیارهاي مرتبط با حفظ محیط    

روستایی در کنار دیگـر معیارهـاي مـؤثر، بـه جـستجو در              
خصوص نقش و اهمیت آن دست از معیارها در مقایسه با         

  .کنندگان بپردازد دیگر معیارها از نظر استفاده
  

  ل انجام تحقیقروش و مراح
بنـدي معیارهـاي مـؤثر بـر شـیوه            دنبال اولویت   این مقاله به  

هاي روسـتایی یـک محـدوده       برپایی مسکن در سکونتگاه   
گذاري آنها نـسبت بـه یکـدیگر از دیـد            مشخص و ارزش  

ساکنین است تـا از ایـن رهگـذر بتـوان اهمیـت توجـه بـه          
 و حفظ آن را در مقایسه با معیارهـاي دیگـر            زیست  محیط

بــه ایــن منظــور در ابتــدا بایــد .  در محــیط تعیــین نمــودرا
معیارهاي مؤثر بر فراینـد برپـایی مـسکن روسـتایی در آن            

تعیین معیارهاي مذکور خود فراینـدي      . منطقه تعیین شوند  
جداگانه است که شرح این فرایند موضـوع مقالـه حاضـر            

لذا در اینجا تنهـا شـرح مختـصري از مراحـل            . است  نبوده  
یارها ارائه شده و در ادامه به معرفی معیارهاي         استخراج مع 

هـــا در محـــیط منتخــــب    گـــذاري آن  نهـــایی و ارزش 
  )Raheb, 2008. (است شده پرداخته

  :مراحل استخراج معیارها عبارتند از
استخراج چارچوب نظري معیارهاي مـؤثر بـر انتخـاب           .1

شیوه مناسب برپایی مسکن روسـتایی بـا اسـتفاده از منـابع             
هـاي زیـر    ایـن چـارچوب از حـوزه      .  زمینـه  موجود در این  
  1:است استخراج شده

نظریات، مشتمل بـر شـناخت مفهـوم روسـتا و مـسکن              -
روستایی، نظریات مرتبط با نحوه مداخله در محیط انـسان          

با تأکید بر نظریاتی   (خصوص مناطق روستایی      ساخت و به    
و نظریـات   ) اسـت   که بر مـشارکت سـاکنین تکیـه کـرده           

 .ري مناسبآو مرتبط با فن

هـاي کـالن و    ها و برنامـه  تجارب داخلی شامل سیاست    -
 .همچنین تجارب ساخت و بازسازي مسکن روستایی

تجارب کشورهاي دیگر با تأکیـد بـر کـشورهایی کـه             -
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  .داراي شرایطی مشابه با شرایط ایران هستند
 
تبیین و تفسیر معیارهـاي اسـتخراج شـده بـا اسـتفاده از          .2

  روش مطالعه موردي
سازي معیارهـا در       بخش از کار، تدقیق و نهایی      هدف این 

بـراي ایـن منظـور از روش مطالعـه مـوردي            . محیط اسـت  
اي را بـراي      چارچوب نظري اولیه زمینه   . است  استفاده شده 

دهـد کـه بـه همـراه معیارهـاي            دست می   مطالعه موردي به  
. کنـد   استخراج شده از محیط معیارهاي نهایی را تعیین می        

. اي اسـت    هاي کیفی زمینه    بتنی بر روش  مطالعات میدانی م  
اي پژوهـشگر درپـی آن اسـت کـه            در تحقیق کیفی زمینه   

فارغ از ارائه باورهـا و تـصورها، اجـازه دهـد کـه شـرایط         
اي از  ها را تعیـین کنـد و سـپس نظریـه            طبیعی محیط، داده  

)  Groat and Wang, 2002. (ها بـه تکـوین رسـد    میان داده
ها بـوده و      صاحبه بر مبناي سیاهه   ابزار پیمایش مشاهده و م    

اي از اطالعـات را جهـت         به این منظور است که مجموعه     
 در ایـن روش     .اعمال نظر در اختیار کارشناسان قرار دهـد       

دار   از مصاحبه عمیق با ساکنین بر اساس گفتگـوي هـدف          
اســتفاده شــده و پژوهــشگر بــراي کــشف مقــصود مــورد  

که   ضمن آن آید،    پژوهش درپی چند موضوع اصلی برمی     
ــخ    ــد پاس ــاختار عقای ــارچوب و س ــه چ ــرام   ب ــده احت دهن

گـذارد و بـا همراهـی مـصاحبه بـا مـشاهده پژوهـشگر                  می
هاي روزانه دارنـد، درك       مقصودي را که افراد از فعالیت     

 براي این منظور )Marshall and Rossman, 1995. (کند می
هاي مسکن موجـود در   براساس شیوه برپایی مسکن، گونه   

 شناسایی شـد کـه اطالعـات میـدانی در واحـدهاي             منطقه
حاصــل . مــسکونی هــر گونــه بــه تفکیــک بررســی شــدند

  :مطالعات موردي دو بخش اساسی بود
آوري اطالعــات درخــصوص ارزش هریــک از  جمــع.  1

  معیارها در فرایند برپایی مسکن روستایی در منطقه
 کننده مطلوبیت شیوه برپایی بنا از نظر کارکرد براي استفاده . 2

هاي کیفی حاصل در هرگونـه و   در ادامه براي تبدیل داده    
هــاي کمــی، از روش ســنجش  در دو مــورد فــوق بــه داده

 4.پنج بخشی اسـتفاده شـد      3و از طیف لیکرت    2بندي  طیف

)  Rafipour, 2001( 

ها و    حاصل این بخش از کار تجمیع و کاهش تعداد معیار         
هاي موجـود     عیارگیري م   یا اطمینان از تعداد و نحوه شکل      

اي سلـسله     بـراي ایـن منظـور از روش تحلیـل خوشـه           . بود
بــر ایــن اســاس، . اســت  اســتفاده شــده 5)کالســتر(مراتبــی 

هاي سنجش هـر معیـار در منطقـه          معیارهاي نهایی و مؤلفه   
  .است تعیین شدند که در ادامه به آن پرداخته شده 

مناسـب   پس از تعیین مجموعـه معیارهـاي مـؤثر بـر شـیوه         
رپایی مسکن روستایی در منطقه انتخابی، سهم و نحوه اثر ب

. شـدند   گیري این شیوه در منطقـه تعیـین           معیارها در شکل  
سهم هریک از معیارهاي فـوق در تـأمین مطلوبیـت بنـا از             

 کننـده بـا اسـتفاده از تحلیـل           نظر کـارکرد بـراي اسـتفاده      
هاي اسـتخراج شـده     و براساس داده 5رگرسیون چندمتغیره 

 انجام spssافزار  آماري با استفاده از نرم تحلیل. شد ده سنجی
  .است شده 

  
 منطقه منتخب

بستر انتخابی استان گیالن انتخاب گردید که از نظر محقق 
ترین علل انتخاب این منطقه       مهم. طور نسبی مناسب بود     به

  :شرح زیر برشمرد توان به را به عنوان منطقه منتخب می
  ناخت عمیق منطقه براي محقق  فراهم بودن  امکان ش-
   وجود اطالعات و آمار کافی و مدون جهت تحقیق-
  ها در محیط  گیري گونه  تنوع متغیرهاي مؤثر بر شکل-
اي کـه در عـین        گونـه    محدودیت در وسـعت منطقـه بـه        -

تنوع، امکان اشراف بر آن در زمان و با امکانـات محـدود      
  .فراهم باشد

  د در منطقه هاي بومی ارزشمن  وجود گونه-
   پویایی منطقه از نظر شرایط زیستی و اقتصادي -

Archive of SID

www.SID.ir



¡     ¡ 
  1388  بهار  ،شماره سومـطی  سال ششم،  یـمح عـلـوم 

ENVIRONMENTAL  SCIENCES  Vol.6,  No.3 , Spring 2009 

 196

با توجه به وسعت منطقه و تعداد زیاد روسـتاهاي واقـع در    
 امکان پیمایش کل )Statistical Center of Iran, 2006(آن 

به منظور محدود کـردن بـستر مطالعـاتی         . منطقه میسر نبود  
 باشـد،   هـاي منطقـه     طور نسبی معرف ویژگـی      که بتواند به  

شد و بر اسـاس آن روسـتاهاي نمونـه            مطالعات اولیه انجام  
بستر طبیعی استان گـیالن در دو پهنـه اصـلی           . انتخاب شد 

صورت مـرزي     نواحی کوهستانی، که به   . است  گرفته  شکل
آن را از غرب، جنـوب غربـی و جنـوب در برگرفتـه و از           

اي کـه   سـازند و نـواحی جلگـه    هاي مجاور، جدا می     استان
 نوار باریکی در حاشیه دریاي خـزر و حدفاصـل           بصورت

. دریا و کوهستان،  از آستارا تا تنکابن امتـداد یافتـه اسـت         
هاي استان، از غرب به شرق        بدین ترتیب، شیب ناهمواري   

طور کلی از کوهستان بـه سـمت     و از جنوب به شمال و به      
ــت  ــا اس ــکل   . دری ــب ش ــی موج ــستر طبیع ــن ب ــري  ای گی

تفاوتی در سه پهنـه کوهـستانی،       هاي روستایی م    سکونتگاه
ایـن سـه پهنـه بـه علـت         . است  اي شده   پاي کوهی و جلگه   

ــایی     ــوارض جغرافی ــی و ع ــسترهاي طبیع ــري در ب قرارگی
وهـــوایی هریـــک داراي  مختلـــف، از نظـــر شـــرایط آب

بـا افـزایش تـدریجی ارتفـاع اراضـی          . مشخصاتی ویژه اسـت   
اي اي به سـوي ارتفاعـات البـرز و تـالش دوري از دریـ       جلگه

 متـر،  شـرایط   3000 تـا  1500خزر، در نواري به ارتفاع تقریباً       
ایـن ناحیـه، داراي     . گیـرد   آب و هواي کوهستانی شـکل مـی       

هـاي معتـدل و       هاي سرد طوالنی و یخبندان و تابستآن        زمستان
از ویژگیهاي اصلی این محدوده، کـاهش میـزان   . کوتاه است 

ف اسـت کـه   بارندگی ساالنه و دماي هوا و افزایش ریزش بر  
. شـود  عمدتاً تا اوایل دوره گرم، بـر سـطح زمـین انباشـته مـی              

)President Deputy Strategic Planning & Control, 2004(  
ها، منبع تغذیه آبهاي زیرزمینی، دشتهاي        ذوب تدریجی این یخ   

از ) Rahnamayi, 2003(. پــایکوهی و سرچــشمه رودهاســت  
ــستانی اســ     ــاطق کوه ــی از من ــر، برخ ــوي دیگ تان، در س

این محدوده، بـدلیل    . گیرند  محدوده البرز جنوبی قرار می    

دوري از جریانات هوایی شمال استان که رطوبت و بارش 
گردد؛ داراي آب  را به همراه داشته و سبب اعتدال هوا می

سـرماي هـوا و نامناسـب    . و هواي سـرد کوهـستانی اسـت      
 در بودن شرایط جغرافیایی و اقلیمی و معیشتی ناشی از آن

مناطق کوهستانی سبب شده کـه روسـتاها در ایـن منـاطق             
ندرت روستاهاي با جمعیـت       گیري نیابند و به     توسعه چشم 

خـصوص منـاطق       خانوار در این منـاطق و بـه        200بیش از   
ــه. شــود کوهــستانی یافــت مــی  ــاطق کوهپای اي کــه  در من

ها   گیرد، سکونتگاه   حدفاصل کوهستان و دشت را دربرمی     
اي شکل گرفته که واحدهاي       گونه  ه و به  اغلب در پاي کو   

صورت متراکم بر شیب پاي کوه واقع شـده و            مسکونی به 
ــین ــصاص       زم ــشاورزي اخت ــه ک ــراف ب ــسطح اط ــاي م ه

هـاي روسـتایی در ایـن         گیري سـکونتگاه    شکل. است  یافته
منـــاطق رابطـــه معنـــاداري بـــا شـــبکه هیـــدروگرافی آن  

شـکل   و بـه صورت خطی  ها به بسیاري از آبادي . است  یافته
هـاي آن   هـا و سرچـشمه   هاي تسبیح در کنار رودخانـه     دانه

ایـن الگـو بـویژه در منـاطق کوهـستانی و            . انـد   قرار گرفته 
هـاي پرشـماري پدیـد        هـا دره    پرشیب که در آن، رودخانه    

هاي خاك قابل زرع نیز عموماً در حاشیه          اند و پهنه    آورده
ــه ــین رودخان ــی  هم ــت م ــا یاف ــشتر  ه ــاد بی ــا ابع ــوند، ب ي ش
بــدین ترتیـب شــاید علـت پیــدایش   . کنـد  خودنمـایی مــی 

الگوي فوق تجمیع آب و خاك در حاشیه دره رودخانه و 
هـا    درنتیجه امکـان کـشت و زرع آبـی پیرامـون رودخانـه            

ــت ــشکالت  )Azimi, 1382(. اس ــستانی م ــه کوه  در منطق
مختلفی همچون شرایط اقلیمی، صعوبت تـردد و کـاهش          

فاعــات ســبب شــده کــه تــدریجی میــزان اکــسیژن در ارت
ــاال کــاهش چــشم  ــد ســکونت در ارتفاعــات ب . گیــري یاب

همچنــین کمبــود زمــین مــسطح در منــاطق مرتفــع ســبب  
گیرند و  صورت متراکم شکل ها به است که سکونتگاه شده

در ایـن منـاطق   . هاي کوچکتري برخوردار باشند    از عرصه 
هاي مسطح که مناسب براي کاربري زراعـی          کمبود زمین 
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سـمت     شـده کـه معیـشت سـاکنین بیـشتر بـه            است، سـبب  
شــود و شــکل خانــه در ایــن منــاطق  دامــداري ســوق داده

نمونـه متـداول    . متناسب با کاربري دامداري شـکل گیـرد       
اي است کـه بخـشی        هاي دو طبقه    هاي این پهنه، خانه     خانه

عنـوان    از طبقه همکف آن در شیب زمین واقع شـده و بـه            
رار گرفتـه و طبقـه اول       محل نگهداري دام مورد استفاده ق     

ســرماي هــوا در منــاطق . اســت داراي کــاربري مــسکونی 
هــا  کوهـستانی و پـاي کـوهی ســبب شـده کـه سـکونتگاه      

ــراکم ــند  متـ ــدودتري باشـ ــوهاي محـ ــر و داراي بازشـ . تـ
دیوارهاي بنا ساخته شده اغلب داراي ضخامت زیاد بـوده       

استفاده . شود  که موجب باال رفتن ظرفیت حرارتی آن می       
دلیــل وفــور آن در منطقــه  صالح ســنگ و چــوب بــهاز مــ

هـا    دلیـل بـارش فـراوان سـقف خانـه           بـه . خورد  چشم می   به
اي که از پاي کوه تا کنـاره          در مناطق جلگه  . شیبدار است 

شـده اسـت، جلگــه وسـیع گــیالن و     دریـاي خـزر کــشیده  
جلگــه تــالش، داراي آب و هــواي نــسبتاً  معتــدل خــزري 

 به دریـاي خـزر و وجـود     این نواحی بدلیل نزدیکی   . است
دیواره البرز  و فاصله اندك کـوه و دریـا، دمـاي معتـدلی       

هاي گرم    تابستان. دارد که دامنه حرارتی آن محدود است      
هاي  هاي معتدل و مرطوب از ویژگی       و مرطوب و زمستان   

دلیـل   در ایـن منـاطق بـه   . عمده این نوع از آب و هواسـت      
 غیرمتـراکم  هـا  هـاي مـسطح وسـیع، سـکونتگاه      وجود پهنه 

گیري واحدها  گرفته و در موارد بسیاري شاهد شکل    شکل
در این منطقه نیز    . در مجاورت واحدهاي مسکونی هستیم    

هـا    شـود، سـکونتگاه     هاي که منابع آب یافت می       در بخش 
دلیـل گرمـاي هـوا و       بـه   . گیرند  در ارتباط با آن شکل می     

هـا اغلـب گـسترده و         وجود رطوبت فـراوان، شـکل خانـه       
دلیل شدت بـارش بـاران،        به. ي بازشوهاي وسیع است   دارا

. خورنـد   چـشم مـی     هاي شیبدار و بـا شـیب زیـاد بـه            سقف
ــه ــراکم     ب ــه ت ــن منطق ــی در ای ــساعد طبیع ــرایط م ــل ش دلی

ها بیشتر بوده و امکـان رشـد و توسـعه بیـشتري               سکونتگاه

 خـانوار در    200طوریکه نمونه روستاهاي بـاالي        دارند؛ به 
با توجه به موارد فوق،     . خورد   چشم می  این مناطق بیشتر به   

وسـاز بـومی در ایـن منـاطق در            در ادامه رویکـرد سـاخت     
طـور   رابطه با بستر طبیعی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و بـه          

  .است مختصر تشریح شده
 

هـاي    معیارهاي مؤثر بر برپـایی مـسکن و مؤلفـه         
 سنجش آن

معیارهاي مؤثر بـر برپـایی مـسکن روسـتایی بـه دو دسـته               
ارهاي مرتبط با محیط طبیعی و دیگر معیارهاي مؤثر بر معی

. انـد   شیوه برپایی مسکن روستایی در منطقه تفکیک شـده        
 :شرح زیر هستند هاي سنجش آن به این معیارها و مؤلفه

 معیارهاي مرتبط با محیط طبیعی. الف
منظور این است که شیوه برپـایی       : زیست حفظ محیط  .1

 در بنـاي برپاشـده در       هاي مـستتر    بنا و همچنین قابلیت   
میـزان بـر اصـول و مبـانی           مراحل استفاده از آن تا چه       

ــظ  ــیطحف ــست مح ــانع از   زی ــت و م ــوده اس ــد ب  پایبن
  .است رسانی به منابع طبیعی شده  آسیب

  :هاي سنجش مؤلفه
سـازي مـصرف    منظور بهینـه  : استفاده مناسب از انرژي    -

انرژي درساختمان و کاهش اتالف انرژي با تمهیدات        
  .م در مراحل مختلف برپایی استالز

استفاده از منابع اولیه کمتر : استفاده از منابع اولیه کمتر -
رویه از   به معناي دوري جستن از اصراف و استفاده بی        

  .باشد منابع محدود طبیعی می
منظـــور اســـتفاده از : اســـتفاده از منـــابع تجدیدپـــذیر -

مصالحی است که قابلیت بازیافت و بازگـشت مجـدد          
 ;Alexander et al., 1977). باشـد   عـت را داشـته  بـه طبی 

Sen, 2002)  
منظـور همـاهنگی    :  هماهنگی اقلیمی با محیط طبیعـی      .2

شده و همچنین شـیوه برپـایی بنـا بـا             کالبد بناي ساخته  
عناصر اقلیمی و استفاده از راهکارهاي مناسب جهـت         
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ــتفاده از      ــر، اس ــن عناص ــل ای ــایش در مقاب ــأمین آس ت
  .ه با اثرات منفی آن استها و مقابل پتانسیل

  :هاي سنجش مؤلفه
منظور تناسب وجوه مختلف برپایی بنا با باد غالب : باد -

و سرعت و جهت آن در منطقه بـه منظـور اسـتفاده از            
  .آثار مثبت و کاهش آثار منفی آن است

منظور تناسب وجوه مختلف شیوه برپایی بنا بـا         : بارش -
  .نوع، جهت بارش و میزان آن در منطقه است

منظور میزان هماهنگی وجوه مختلف برپایی      : رطوبت -
  .با نوع و میزان رطوبت است

منظـور نـوع رویکـرد در وجـوه برپـایی بنـا بـه               : تابش -
منظور استفاده بهینه از آثـار مثبـت و دوري جـستن از        

 .اثرات منفی تابش است

منظور تناسب وجوه مختلف شـیوه برپـایی بنـا بـا            : دما -
ین شرایط آسـایش در بنـا و        دماي محیط به منظور تأم    

 ,.Alexander et al)همچنین سهولت ساخت بنا اسـت  

1977; Fathy, 1993; Uni , 1965).  
هماهنگی با بـستر طبیعـی بـه       : هماهنگی با بستر طبیعی    .3

هـاي تعبیـه      معناي میزان تناسب شیوه برپایی و قابلیـت       
شده در بنا در مراحل استفاده از آن با شـرایط محـیط             

ن اســتفاده بهینــه از شــرایط محیطــی و همچنــی. اســت
  .نیروهاي طبیعی مدنظر است

  :هاي سنجش مؤلفه
ــاي محــیط  - ــاالیش نیروه ــات و  : پ ــه امکان ــور تعبی منظ

هاي محـیط   راهکارهایی جهت استفاده بهینه از قابلیت  
  .در ساختمان و فرآوري نیروهاي محیطی است

منظور توجه به درصد شیب، جهت و نوع : شیب زمین -
  .آن است

منظور عـدم تعـارض بنـا بـا جغرافیـاي           : سیماي محیط  -
ــع      ــا در آن واق ــه بن ــت ک ــی اس ــستر طبیع ــی و ب طبیع

 (Housing Foundation, 2005). است شده

 معیارهاي دیگر. ب
معیارهاي دیگر مـؤثر بـر فراینـد برپـایی مـسکن در کنـار               

 :معیارهاي زیست محیطی به اجمال عبارتند از

 تحـرك و امکــان   وپویـایی بـه معنـاي رشـد     : پویـایی  .1
هـا و نظـرات سـاکنین         سازي بنا براساس خواست     بهینه
بناي پویـا بنـایی اسـت کـه همچـون موجـودي            . است

. گیري و حیاتی متـداوم باشـد     زنده واجد فرایند شکل   
هاي سنجش این معیار،تنوع بخشی، تغییرپذیري        مؤلفه

 ;Alexander et al., 1977) .و امکـان توسـعه هـستند   

Habraken, 1998) 
سازگاري اجتماعی بنا هماهنگی    : سازگاري اجتماعی  .2

ــت؛      ــع اس ــه در آن واق ــت ک ــاعی اس ــستر اجتم ــا ب   ب
ها و    ارزش  اي که بتواند در تناسب با هنجارها،          گونه  به

ها کیفیت مطلوبی را به سـاکنین آن در           باورها و سنت  
ــد     ــا نمایـ ــه القـ ــضاي جامعـ ــر اعـ ــا دیگـ ــه بـ   . رابطـ

هـاي    جـه بـه ارزش     تو هاي سـنجش ایـن معیـار،        مؤلفه
  .هماهنگی با کارکردهاي اجتماعی اسـت      و   اجتماعی

 (Moatasim, 2005; Pultar, 2000)  
رویکـرد اتخـاذ شـده در       : افزایش توانمندي اجتماعی   .3

برپایی ساختمان در یک سکونتگاه روستایی و تبعات        
طــورکلی فرهنگــی را  هــا، انتظــارات و بــه آن نگــرش

ثر در زمینه رفتـار     تواند نقشی مؤ    دهد که می    شکل می 
مـراد از عبـارت فـوق       . و عادات اجتماعی داشته باشد    

این است که رویکرد اتخاذ شده در برپایی تا چه حد           
ها جامعه کـه     در زمینه خوداتکایی و استفاده از قابلیت      

شـود، مـؤثر      ها مـی    خود موجب افزایش توانمندي آن    
تقویت حـس  هاي سنجش این معیار،    مؤلفه. بوده است 

 خودکفایی، کنترل و مدیریت کار، و مشارکت تعاون  
 .  استارتقاي شیوه زندگی و فرهنگ ساکنینو میزان 

.(Turner, 1977; Afghanistan MRRD, 2003; 
ERRA-Pakistan, 2006) 

نقش رویکرد برپایی در رشد و شکوفایی : رشد فردي  .4
 روانی و کـارکرد سـاکنین مـدنظر         -توانمندي روحی 
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 افـزایش   سـنجش ایـن معیـار،     هـاي     مؤلفـه . است  بوده  
مطلوبیــت  ، پرهیــز از تجمــالت ، اعتمــاد بــه نفــس  

 (Turner, 1977). . هستندکارکردن و ساخت خانه

منظور میزان توجـه بـه بـستر تـاریخی          : تداوم فرهنگی  .5
اي که بناي  گونه گردد، به     است که بنا در آن واقع می      

برپا شده در تداوم منطقی با سنت ساخت و ساز قـرار            
 پدیــده حاصــل در تعــارض بــا زمینــه کالبــدي گیــرد و

حفظ هاي سنجش این معیار،    مؤلفه. موجود واقع نگردد  
حفـظ سـیماي    و ریزي سنت سـاخت  هویت بومی و پی  

 . است محیط مصنوع
 (Housing Foundation, 2005; Rafiee Sereshki & 
Niroomand, 1983) 

بـودن و     منظور میزان سهولت، عملی     : تداوم کاربردي  .6
اي کـه بـا       قی بودن نگهداري بنـا اسـت؛ بـه گونـه          منط

گذشت زمان و با حفاظت و نگهـداري بنـا بـر ارزش             
ــار،  مؤلفــه. آن افــزوده گــردد  هــاي ســنجش ایــن معی

پایین بودن هزینـه    ،  توانایی افراد در تعمیر و نگهداري     
 اي  سـرمایه   کاالي  تعمیر و نگهداري و قابلیت تبدیل به      

  (Broome, 2005; Uni , 1965) .است
منظور مقاومت بنا در برابر نیروهاي طبیعـی        : استحکام .7

معمول و متـداول، نیروهـاي غیـر متـداول و دفعتـی و              
همچنین فرسـایش در اثـر تمـاس بـا محـیط و اعمـال               

  .اثرات آن و اسـتفاده از بنـا در اثـر گـذر زمـان اسـت        
مقاومت در برابر زلزلـه،     هاي سنجش این معیار،       مؤلفه

ــرا  ــر ش ــت در براب ــوي ومقاوم ــی یط ج ــت ، طبیع کیفی
 . استدوام و ساخت

 (Serlad Engineer Group, 1982) 
ــا   :کــارایی کالبــدي .8 ــا ب منظــور همــاهنگی فیزیکــی بن

بـه  . هاي سـاکنین اسـت      ها، نیازها و خواست     ضرورت
بینی   اي که در شیوه برپایی تأمین این نیازها پیش          گونه  

شده و کالبد و فضاهاي ایجاد شـده در شـیوه برپـایی             
هاي الزم بـراي تـأمین مـوارد مهندسـی            داراي قابلیت 

عوامل انسانی و همچنین متناسب با رفتارهـاي انـسانی         
، هاي سنجش این معیـار، ضـوابط ابعـادي          مؤلفه. باشد

تطابق ها و عالیق ساکنین،      بهداشت، توجه به خواست   
قابلیت ایجـاد    و   ایجاد امنیت ،  با نیازها و رفع کمبودها    

ــاخت ــسهی زیرس ــا و ت ــدماتی ه ــت الت خ ــاهی اس  .رف
(Alexander et al., 1977)  

شناسی،  منظور تطابق با اصول زیبایی  : مطلوبیت بصري  .9
شناسـی    کیفیت مطلـوب فـضایی و تناسـب بـا زیبـایی           

هاي سنجش این معیار، تناسـبات        مؤلفه. ساکنین است 
فضایی، زیبایی، و ایجاد رابطه مناسب میان فضاي بـاز        

  (Uni, 1965) . استو بسته
منظور از کارایی اجرایی تأمین آسان      : کارایی اجرایی  .10

الزامات مرتبط با برپا نمودن بنا و تـسهیل رونـد اجـرا             
گــر موجبــات  اي کــه عوامـل مداخلــه  گونــه اسـت؛ بــه 

هاي سنجش     مؤلفه .توقف در روند کار را ایجاد نکند      
عدم وابستگی تام بـه نیـروي   ،   این معیار، سرعت اجرا   
تجهیزات پیچیـده و غیـر قابـل        متخصص، عدم نیاز به     

قابلیـت رفـع    ،  دسترس، دستیابی به استحکام تـدریجی     
امکــان  و ســادگی انجــام کــار  ، خطــا و اشــکاالت 

  .  استدسترسی آسان به منابع
(Alexander, 1975; Broome, 2005) 

منظــور میــزان اعتبــار صــرف شــده در برپــایی : هزینــه .11
مــسکن، قابــل قبــول بــودن ایــن هزینــه در تناســب بــا  

هــاي  بنــدي نیازهــاي خــانوار و اتخــاذ روش  اولویــت
هاي سنجش این معیار،      مؤلفه. کاهش این هزینه است   

تناسب هزینه مسکن به اعتبار اختصاص یافتـه        ،  ارزانی
 . اسـت و هماهنگی بـا اقتـصاد جـاري و نـوع معیـشت          

(Housing Foundation, 2005) 
منظور تأثیر رویکرد اتخـاذ شـده در        : توسعه اقتصادي  .12

ــیو ــاي   ش ــه و ارتق ــصادي منطق ــق اقت ــایی در رون ه برپ
ــاخص . هــاي توســعه اقتــصادي در منطقــه اســت     ش

هاي سنجش این معیار، گسترش صنایع بـومی و           مؤلفه
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 و بخشی به تجارت منطقه     رونق،  افزایش ظرفیت تولید  
 .استکاهش بیکاري و تربیت نیروي ماهر 

 (Afghanistan MRRD, 2003; ERRA-Pakistan, 2006) 
 

ــسکن و   معی ــایی م ــر برپ ــؤثر ب ــایی م ــاي نه اره
  هاي سنجش آن مؤلفه
چــه در روش و مراحــل تحقیــق اشــاره شــد، در ادامــه   چنــان

هـاي    معیارهاي فوق در بستر مطالعه ارزشگذاري شـده و داده         
 -نتیجـه ایـن تحلیـل   . حاصل مورد تحلیل آماري قرار گرفـت   

م  انجـا -اي سلسله مراتبـی  که با استفاده از روش تحلیل خوشه    
. شد، شناخت همپوشانی معیارها و تعیین معیارهاي نهایی بـود         

  :معیارهاي نهایی در منطقه به شرح زیر است
 ارتقاي کارایی اجرایی از نظر نیروي کار و هزینه .1
 هماهنگی اقلیمی با محیط طبیعی .2

 کارایی کالبدي .3

 ها و سازگاري اجتماعی  افزایش توانمندي .4

 استحکام .5

 پویایی .6

 توسعه اقتصادي .7

  هنگی و حفظ محیط طبیعیهما .8
 تداوم فرهنگی .9

 مطلوبیت بصري . 10

  تداوم کاربردي  . 11

از میان یازده معیار ذکر شده دو معیـار همـاهنگی اقلیمـی             
بــا محــیط طبیعــی و همــاهنگی و حفــظ محــیط طبیعــی از 

معیارهاي مرتبط با زیست بوم و محیط طبیعی است که در  
 بررسـی   ادامه در قیاس با نه معیار دیگر در شرایط مساوي         

  .و ارزیابی خواهند شد
 

تعیین میزان تأثیر معیارها در تعیین مطلوبیت  بـا          
  . استفاده از روش رگرسیون چند متغیره

در ادامه سهم هریک از معیارها در تأمین مطلوبیـت کلـی            
در . اسـت   کننده تعیین شده    برپایی در منطقه از نظر استفاده     

 6لعنـــوان متغیرهـــاي مـــستق ایـــن بخـــش، معیارهـــا بـــه 
 7عنـوان متغیـر وابـسته       کننـده و مطلوبیـت بنـا بـه          بینـی   پیش
در این روش متغیر وابسته از روي       . شونده هستند   بینی  پیش

بینـی   کننـده یـا مـستقل پـیش     بینـی   یک مجموعه متغیرپیش  
هاي مختلف بـین  متغیـر         هاي مربوط به مدل     شده و فرضیه  

کننـده را     بینـی   وابسته و یک مجموعـه از متغیرهـاي پـیش         
ــ ــد  م ــرار ده ــایش ق ــه )Shiolson, 1994(. ورد آزم  وظیف

رگرسیون چندمتغیري ایـن اسـت کـه بـه تبیـین واریـانس             
متغیر وابـسته کمـک کنـد و ایـن وظیفـه را تاحـدودي از                

دو یا چند متغیـر مـستقل       (طریق برآورد مشارکت متغیرها     
 )Kerlinger, 2005(. رسـاند  به انجـام مـی  ) در این واریانس

  :شرح زیر است آماري بههاي  نتایج تحلیل
  

    میزان تأثیر هریک از معیارها در تأمین مطلوبیت کلی-1جدول
  معیار  سهم معیار  درصد

  پویایی  02/0  2%
  افزایش توانمندیها و سازگاري اجتماعی  10/0  10%
  ارتقاي کارایی اجرایی از نظر نیروي کار و هزینه  54/0  54%

  تداوم کاربردي  001/0  0
  هماهنگی اقلیمی با محیط طبیعی  15/0  15%

  استحکام  06/0  6%
  کارایی کالبدي  10/0  10%

  توسعه اقتصادي  02/0  2%
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  تحلیل و بررسی
 بیـانگر میـزان تـأثیر    1 شده در جدول     هاي استخراج   نسبت

هریــک از معیارهــا در تــأمین مطلوبیــت کلــی از دیــد      
با توجه بـه موضـوع ایـن تحقیـق کـه            . کننده است   استفاده

 بـا دیگـر     زیـست   محـیط مقایسه تأثیر معیارهاي وابـسته بـه        
کننده اسـت،      ت بنا از دید استفاده    معیارها در تأمین مطلوبی   

  :موارد زیر قابل ذکر است
در برپایی مـسکن    » هماهنگی و حفظ محیط طبیعی    «معیار  

کننــده اولویــت  روســتایی از نظــر کــارکرد بــراي اســتفاده
اي که سهم آن در تأمین مطلوبیت بنـا از          گونه   به ؛است  نداشته  

 امـا نداشـتن     .کننده تقریباً معادل صفر بـوده اسـت         نظر استفاده 
اولویت به معنـاي تأییـد عـدم توجـه بـه ایـن معیـار در شـیوه                   

هـاي   ریـزي  برنامـه  در. مناسب برپایی مسکن روستایی نیـست 
ــاي      ــه معیاره ــه ب ــشورها توج ــایر ک ــران و س ــر در ای اخی

کننده اهداف توسعه پایدار در سراسـر جهـان مـورد            تأمین
الدي،  مـی 1990از آغاز دهـه   . است  توجه بسیار قرار گرفته   

گیران و    در بین تصمیم  ] ها  سکونتگاه[اندیشه توسعه پایدار    
. اسـت  اي و بـسیار مهـم بـوده    متفکران یک موضوع ریـشه   

)Pugh, 2005 (   با مروري بر روش دستیابی بـه مطلوبیـت و
تـوان بـه ایـن نکتـه          است، مـی    شده    تعریفی که از آن ارائه    

 دست یافت که هماهنگی و حفظ محیط طبیعی باتوجه به         
، معیاري هستند که به علـت شـرایط    هاي تعریف آن   مؤلفه

هاي  خصوص سکونتگاه ها و به بحرانی حاکم بر سکونتگاه   
امـا بـراي    . روستایی از منظر کارشناسان عامل مهمی است      

ساکنین روسـتا بـه عنـوان یـک مـسأله کـه بـر نگـرش بـه                
ها تأثیرگـذار باشـد، مطـرح         مطلوب بودن خانه از دید آن     

دســتیابی بــه اهــداف توســعه پایــدار از دیــد . اســت نبــوده 
ساکنین اولویت چندانی نداشته و بیشتر از دید کارشناسان    

ایــن مــسأله وضــعیت مــشابهی را    . اســت   مطــرح بــوده 
درخصوص معیـار تـداوم فرهنگـی دارد کـه بیـانگر عـدم         
وجود دغدغه حفظ هویت بومی و تداوم فرهنگی از نظـر           

معیارهاي حفظ هویت   که توجه به      درحالی. ساکنین است 
دلیـل شـرایط بحرانـی        بومی و تداوم فرهنگی در ایران، به      

هاي روستایی و     حاکم، ازبین رفتن هویت بومی سکونتگاه     
قید و شرط الگوهاي شهري در روستاها مـورد           پذیرش بی 

روستاها و روستانشینان درگیـر     : است  شده  توجه بسیار واقع  
ی مظـاهر   انـد کـه هـدف آن حـذف تمـام            اي شـده    مسابقه

هاي زیست روستایی و آثاري است که بـه    زندگی و شیوه  
انـد و برنـده ایـن         این روش زندگی قالب کالبدي بخشیده     

را » شـهر شـدن   «عبـارتی     مسابقه امتیاز روسـتا نبـودن و بـه          
  )Alalhesabi, 1386. (یابد می

تــأثیر » همــاهنگی اقلیمــی بــا محــیط طبیعــی« معیارهــاي -
برپایی مناسب مسکن روستایی از     معنادار، اما متوسطی در     

ایـن معیـار بـا      . است  کننده داشته   نظر کارکرد براي استفاده   
افـزایش  «کمی اعتبار بیـشتر، تـأثیر مـشابهی بـا معیارهـاي             

» کـارایی کالبـدي   «و  » ها و سازگاري اجتمـاعی     توانمندي
در انتخاب شیوه مناسب برپـایی مـسکن روسـتایی از نظـر             

 و    در منطقه مـورد نظـر داشـته        کننده  کارکرد براي استفاده  
توان اهمیت هماهنگی اقلیمی با محیط طبیعـی          بنابراین می 

ــا از دیــد اســتفاده  ــشتر از  در ســاخت بن ــده را کمــی بی کنن
ــار   ــت دو معی ــدي «اهمی ــزایش توانمن ــازگاري   اف ــا و س ه

  .فرض نمود» کارایی کالبدي«و » اجتماعی
 بــه   مقایــسه حکایــت از آن دارد کــه معیارهــاي وابــسته-

 ٪85 و بقیـه معیارهـا       ٪15 در مجموع حدود     زیست  محیط
همچنـین در میـان     . انـد   خـود اختـصاص داده      از امتیاز را به   

ارتقـاي کـارایی اجرایـی از نظـر        «معیارهاي دیگـر، معیـار      
ــا اختــصاص » نیــروي کــار و هزینــه  از امتیــاز کلــی ٪54ب

اهمیـــت زیـــادي در برپـــایی مـــسکن روســـتایی از نظـــر 
مشاهدات میدانی و مصاحبه بـا      . است  داشته  کننده    استفاده

ساکنین در روستاهاي منطقه حکایت از اهمیت بسیار زیاد     
ادغام معیار هزینـه در  . هزینه ساخت از نظر ساکنین داشت  

معیار موردنظر عامل مهمی در افزایش سهم این معیـار در           
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، تأثیر معنـادار، امـا      »استحکام«معیار  . تأمین مطلوبیت است  
یري در برپایی مسکن روستایی از نظر کارکرد        گ  غیرچشم

ایـن معیـار تنهـا بخـش        . اسـت   کننـده داشـته     براي اسـتفاده  
ــه  ــوچکی از مؤلف ــراي     ک ــا ب ــت بن ــنجش مطلوبی ــاي س ه

اي   کننـده   کننده محسوب شده و نقش بسیار تعیـین         استفاده
از طرف دیگر در تعداد      . است  در تعریف مطلوبیت نداشته   

ام از امتیـاز مناسـبی برخـوردار        هـا اسـتحک     اندکی از نمونه  
است که عـدم رعایـت اسـتحکام توسـط سـاکنین بـه           بوده

؛ بلکـه   شـود    نمودن آن محسوب نمی     ارزش تلقی   معنی کم 
ناشی از عدم درك صحیح مفهوم استحکام بنـا و اهمیـت        

تأثیراتی » توسعه اقتصادي «و  » پویایی«معیارهاي  . آن است 
ــب بر    ــیوه مناس ــادار در ش ــا معن ــدك، ام ــسکن  ان ــایی م پ

. انـد  کننـده داشـته   روستایی از نظر کـارکرد بـراي اسـتفاده    
عنـوان    بنابراین این معیارها باید در کنار دیگـر معیارهـا بـه           

» تداوم کـاربردي «معیار  . معیارهایی قابل توجه طرح شوند    
نیز تأثیر بـسیار نـاچیزي در شـیوه مناسـب برپـایی مـسکن               

. اسـت   نـده داشـته   کن  روستایی از نظر کارکرد براي استفاده     
هـاي    نحـوي در مؤلفـه      هاي سنجش این معیـار بـه        اما مؤلفه 

ارتقاي کارایی اجرایی از نظر نیروي کار و     «سنجش معیار   
در شــیوه » مطلوبیــت بــصري«معیــار . مــستتر اســت» هزینــه

مناســب برپــایی مــسکن روســتایی از نظــر کــارکرد بــراي 
ا نیـز   دلیـل ایـن امـر ر      . اسـت   کننده اولویت نداشته    استفاده

توان در پیوند عمیق میـان مفهـوم مطلوبیـت بـصري بـا             می
تأمین عملکردها در معمـاري روسـتایی و تأکیـد بـر وجـه       

در مجمــوع از میــان مجموعــه . کــاربردي آن ذکــر نمــود
معیارهاي ذکر شـده معیارهـاي مـرتبط بـا تـأمین نیازهـاي         

  .اند اولیه ساکنین اهمیت بیشتري داشته
  

  نتیجه
دهنـده عـدم      ده از ایـن تحقیـق، نـشان       نتایج بـه دسـت آمـ      

اولویت توجه به محیط زیست، حفـظ آن و همـاهنگی بـا            

اعتنـایی   کننـده و بـی     محیط از منظر کارکرد براي اسـتفاده      
وسـاز و   نسبی سـاکنین بـه حفـظ الگوهـاي بـومی سـاخت        

بــالعکس معیارهــایی کــه در . تــداوم هویــت بــومی اســت
ب ســاخت و کــاهش هزینــه آن، ایجــاد شــرایط مناســ     

عملکردي و تأمین آسایش ساکنین نقش مهمی دارنـد، از       
ــتفاده  ــر اس ــه   نظ ــرار گرفت ــت ق ــده در اولوی ــد کنن ــن . ان ای

است که از نظر جامعه کارشناسی در سطح ایـران            درحالی
طرف موضوع  و جهان، از میان رفتن محیط زیست از یک        

هـاي توسـعه پایـدار و         بسیار مهمی محسوب شده و بحـث      
دنبـال     از طرف سازمان محیط زیست، به      تدابیر اتخاذ شده  

  .راهکارهایی در جهت رفع این مشکل است
  

  تفسیر و تحلیل نتایج
در ابتدا توجـه بـه ایـن موضـوع حـائز اهمیـت اسـت کـه                  
منظـــري کـــه مطلوبیـــت براســـاس آن مـــورد بررســـی و 

اسـت، مطلوبیـت بنـا را بـه عنـوان        ارزشگذاري قرار گرفته  
کننده و با درنظـر       ر استفاده یک پدیده واقع از منظر تأثیر ب      

بـه  . اسـت  گرفتن آرا و نظرات او مورد سـنجش قـرار داده      
این معنا که معیار امتیاز کارشـناس توجـه بـه تـأثیر بنـا بـر                 
کمیت و کیفیت زندگی ساکنین از زاویه نگاه خود آنـان           

یعنی معیارهاي سنجش مطلوبیتی که سـهم هـر         . است  بوده
سـت، مطلوبیـت را از منظـر    ا  معیار در تأمین آن تعیین شده     

است و  کننده و تأمین رضایت وي دیده حوزه نگاه استفاده  
دهد، این زاویه نگـاه،       ها نیز نشان می     چه نتایج تحلیل    چنان

هایی را با معیارهاي مـورد نظـر کارشناسـی درپـی              تفاوت
بنابراین توجه بـه ایـن نکتـه حـائز اهمیـت            . خواهد داشت 

هــاي  ي نتــایج تحلیــلاســت کــه در تفــسیر و تحلیــل نظــر
آمــاري، عــدم کــسب امتیــاز برخــی از معیارهــا در تــأمین 

  . اهمیت معیار موردنظر نیست مطلوبیت به معناي عدم
هاي  با توجه به این نکته و با مقایسه نتایج حاصل از تحلیل     

آماري  و نظرات ساکنین، در خصوص مقایسه معیارهـاي          
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  :توان بیان نمود مرتبط با حفظ محیط زیست می
با تعمق در سـنت سـکونت و شـیوه زنـدگی روسـتاییان و           

بینانـه بـه      مروري بر سیر تحول آن و همچنین نگاهی واقـع         
هاي ایـن     توان ریشه   شرایط موجود زندگی روستاییان، می    

ــت  ــین اولوی ــایز ب ــه    تم ــاکنین و جامع ــر س ــورد نظ ــاي م ه
کارشناسی را باز شناخت؛ دالیل مـوردنظر بـه شـرح زیـر             

  :است
ــستین دل .1 ــه    نخ ــشیدن ب ــت بخ ــب اولوی ــه موج ــی ک یل

معیارهــاي مــرتبط بــا تــسهیل شــرایط ســاخت، تــأمین 
شـرایط آسـایش و عملکـرد مناسـب از دیـد ســاکنین      

اســت، تــالش آنــان بــراي تــأمین نیازهــاي اولیــه  شــده
کــه تــأمین -طبــق نظریــه مــازلو. زنــدگی خــود اســت

مطلوبیت از دید ساکنین نیز از آن منظر بررسـی شـده            
به سطوح عالی نیازهاي انسانی منـوط   پرداختن  -است

تـر کـه ایجـاد شـرایط      به تأمین نیازهاي مراحـل پـایین    
آسایش و امنیت ساکنین در آن دسـت قـرار میگیـرد،       

در جوامع روستایی امروز، اکثر ساکنین از نظـر         . است
هاي خـود     تأمین شرایط مطلوب اولیه زندگی در خانه      

رومیـت تـا    از آنجا که این مح    . با مشکل مواجه هستند   
حدي نسبی است، بـا گـسترش ارتبـاط روسـتاییان بـا             

هــا و یــا آمــد و شــد  جوامــع پیــشرفته از طریــق رســانه
روستاییان به شهرها، آگاهی و شناخت آنان به میـزان          

یعنـی محرومیـت    . اسـت   محرومیت خود افزایش یافته   
نسبی ساکنین از شرایط اولیه زندگی مطلوب، رشد و         

این توجه روستاییان به تـأمین      بنابر. است  گسترش یافته 
ــه    ــرداختن ب ــده و از پ ــوف ش ــا معط ــه اول نیازه مرحل
سطوح متعالی نیازها که توجه به حفظ محیط زیـست          

گیرد، باز  و یا حفظ هویت بومی در آن دست قرار می
با توجه به اهمیت نیازهاي اولیه و تأثیر عمیق . اند مانده 

ــأ    ــه در ت ــایی ک ــاکنین، معیاره ــدگی س مین آن در زن
شرایط اولیه مناسب زندگی مؤثرتر واقـع گردنـد، در          

بر این اساس است که حتی از       . گیرند  اولویت قرار می  
میان معیارهاي مرتبط با محیط طبیعی، معیار هماهنگی 
اقلیمی به دلیل تأمین شرایط آسـایش مناسـب از دیـد            

 .شود ساکنین با اقبال بیشتري روبرو می

ایی موجـــب گســـست اجتمـــاعی در جوامـــع روســـت .2
است که ناخودآگاه جمعی کـه روزگـاري کلیـه            شده

ــت ــت مــی     فعالی ــتایی را جه ــاي جوامــع روس داد،  ه
بسیاري از مفاهیم، همچون احتـرام بـه        . کمرنگ شود 

طبیعت و اعتقاد به آن به عنوان مادر و بـستر پـرورش             
حیات زمانی جزء اعتقادات پایدار سـاکنین محـسوب         

اما . معی آنان داشتشد که ریشه در ناخودآگاه ج      می
است   امروزه این اعتقاد در میان ساکنین کمرنگ شده       

و حفظ محیط طبیعی و جلوگیري از تخریب طبیعت،         
کننده از نظر نسل جدیـد سـاکن روسـتا            معیاري تعیین 

ایـن نگـاه بـه طبیعـت کـه آن را            . شـود   محسوب نمـی  
عنوان منبع ذخیره انرژي دیده که تنها رابطه انسان با        به

کننـدگی اسـت، دسـتاورد زنـدگی        بطه مـصرف  آن را 
نــوینی اســت کــه در مقیــاس جهــانی و از شــهرها بــه  

ضرورت بازگـشت   . است  روستاهاي کشور وارد شده   
به طبیعت و تالش براي حفظ آن، الزامی بـراي بقـاي            

آوري  اکنـون در جوامـع مبـدأ فـن     انسان است که هـم    
عنــوان منبـع ذخیــره   کننـده کــه طبیعـت را بـه    مـصرف 

اسـت و جوامـع      کردنـد، طـرح شـده        تصور مـی   انرژي
اند؛  روستایی هنوز به خودآگاهی در این زمینه نرسیده  

عنــوان ضــرورتی  رو حفــظ محــیط زیــست بــه از ایــن
ــین ــع     تعی ــت در جوام ــد اولوی ــاري واج ــده و معی کنن

کـه در جامعـه       شـود؛ همچنـان     روستایی محسوب نمی  
  .خورد چشم می عوام شهري نیز این مسأله به

 ایـن تمـایز      عنـوان ریـشه     توان بـه     دلیلی که می   سومین .3
هــاي اجتمــاعی و معیارهــاي  برشــمرد، تفــاوت ارزش

مـسکن مـورد    . شناسانه مورد نظر ساکنین است      زیبایی
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ــه  ــه روســتاییان، خان ــا   عالق اي اســت کــه در تقــرب ب
هـاي    باشد و یا نشانی از عناصر خانـه         هاي شهري     خانه

له در ایـــن مـــسأ. باشـــد شـــهري در آن لحـــاظ شـــده
تر   روستاهایی که ارتباط بیشتري با شهرها دارند، عیان       

ــت ــب     . اس ــد اغل ــتایی از دی ــروز روس ــع ام در جوام
شود که متناسـب      اي موردپسند واقع می     ساکنین، خانه 

گیرد و تکرار الگوهاي بومی       با الگوهاي شهري شکل   
و یا نزدیکی به آن و یا توجه بـه بـستر طبیعـی، ارزش              

 . شود محسوب نمی

ــراي     بر .4 ــارکرد ب ــر ک ــا از منظ ــت معیاره ــی اولوی رس
دهد که معیارهایی که در رابطه  کننده نشان می استفاده

مستقیم با شرایط زندگی ساکنین قـرار گرفتـه و تـأثیر     
شـود، همچــون   تـر در برپـایی بنـا دیـده مـی      آن سـریع 

تـر، همچنــین   کـاهش هزینـه و قابلیـت سـاخت آسـان     
تـأمین شـرایط    هماهنگی با نیازهاي فردي و جمعی و        

آســایش فیزیکــی، نــسبت بــه معیارهــایی کــه حــضور 
متأخرتري داشته و تأثیر آن مدتی پس از سـاخت بنـا            

کننده   شوند، اهمیت کمتري از نظر استفاده       آشکار می 
درخصوص توجه به محیط زیست نیـز ایـن         . اند  داشته

اثـرات ناشـی از تخریـب محـیط         . مسأله صادق اسـت   
 ساکنین نسبت به آن     زیست موضوعی ثانویه است که    

توان چنـین     از این مطلب می   . درك محسوسی ندارند  
گیري نمود که اولویت معیارها از دیـد سـاکنین            نتیجه

تاحد زیادي وابسته به درك ضـرورت موضـوع و بـه            
عبارت دیگر شناخت خودآگاه سـاکنین از آن معیـار          

دلیــل ارتبــاط  هــاي روسـتایی بــه  ســاکنین خانــه. اسـت 
اي که ذکر شد، نسبت به آن         هاي اولیه مستقیم با معیار  

انـد، امـا ایـن موضـوع در           به شناخت خودآگاه رسیده   
مــورد معیارهــایی کــه اثــرات آن در بــدو امــر ظــاهر  

براساس مباحـث طـرح شـده       . شود، صادق نیست    نمی

گیـري کـرد کـه     تـوان چنـین نتیجـه    در این بخش، می  
ــه      ــاکنین ک ــود س ــط خ ــا توس ــی نیازه ــناخت واقع ش

ــر  ــاي ط ــف   معیاره ــتاي آن تعری ــز در راس ــده نی ح ش
در واقـع بـا   . اند، از اهمیت بسیار برخوردار اسـت       شده

شــناخت همــه جانبـــه و صــحیح معیارهاســت کـــه     
هـا و     بنـدي واقعـی آن      توانند به اولویـت     روستائیان می 

روسـتاییان بایـد بـه      . گیري صحیح دست یابند     تصمیم
شناخت خودآگاه نسبت به این معیارها دست یافتـه و          

ــه آن    از ــاعی ب ــردي و اجتم ــشکالت ف ــع م ــر رف  منظ
چراکـه برخـی از ایـن معیارهـا کـامالً فـردي             . بنگرند

شـود و در      است و حیطه اثر آن به خانوار محدود مـی         
ــده     ــه دی ــطح جامع ــأثیرات آن در س ــر، ت ــی دیگ برخ

رو آگـاه سـاختن سـاکنین نـسبت بـه          از ایـن  . شـود   می
 اهمیت معیارهایی همچون توجه به محیط زیست کـه        

تأثیرات اجتماعی دارند و باور این موضوع که نحـوه           
برخورد بـا ایـن دسـت معیارهـا، زنـدگی آنـان را نیـز            

  .متأثر خواهد کرد، از اهمیت بسیار برخوردار است
چه پیشتر نیز ذکـر شـد، ایـن نتیجـه بـه معنـاي عـدم                   چنان

اولویت بخشی به معیارهاي زیست محیطـی نیـست؛ بلکـه           
ل عدم توجه ساکنین بـه چنـین        هدف این تحقیق یافتن عل    

بینانـه بـه اهمیـت موضـوع از           با نگاه واقع  . معیارهایی است 
تـــوان بـــه  دیـــد ســـاکنین و جـــستجو در علـــل آن، مـــی

شناســی موضــوع و تــالش در جهــت رفــع آن      آســیب
ها و  طور قطع عدم همسویی ساکنین با اولویت به. پرداخت

 شود کـه    اهداف کالن توسعه پایدار در کشور موجب می       
ریزي شده در این راستا یا محقق نـشود و یـا      اهداف برنامه 

ــن ــه ای ــه ب ــد  ک ــق یاب ــختی تحق ــه. س ــابراین ب ــارگیري  بن ک
راهکارهایی به منظور آگاه ساختن مردم نسبت بـه محـیط      

مــدت و دراز  زیــست و نقــش آن در تــأمین اهــداف میــان
  .مدت جوامع روستایی از اهمیت بسیار برخوردار است
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  ها نوشت پی
راي اطـالع کامـل از روش و منبـع اسـتخراج معیارهـا              ب. 1

  .Raheb, (2008): رجوع شود به
2. Scaling Techniques 

3. Likert- Scale 

هــاي حاصــل از نتــایج پرســشنامه   بــراي اطــالع از داده. 4
بنــدي  آوري نظــر کارشناســان، جمــع مــرتبط بــا جمــع

هـا وهمچنـین     کارشـناس بـه تفکیـک گونـه     5نظرات  
میزان اهمیت هریک از معیارها در برپایی       نتایج نهایی   

ــرات    ــانگین نظ ــه و می ــع خالص ــه در واق ــسکن ک  5م
هـاي    شود، بـه مـتن و پیوسـت         کارشناس محسوب می  

  .پایان نامه رجوع شود
5. Multiple Regression Analysis  
6. Independent Variable 

7. Dependent Variable 
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