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Abstract 

Rural housing is one of the most important components of the biological and social base of 

every household, which plays an important role in ensuring the comfort and convenience of its 

residents. In this regard, providing sustainable rural housing as housing that is socially, 

economically and physically compatible with the environment has become a fundamental 

problem in rural areas; Therefore, the aim of the current research, which was carried out using 

the DIMTEL technique, is to identify the factors affecting the sustainability of rural housing in 

Belyan district of Kazeron city and to introduce the effective and efficient factors. In this regard, 

in order to select the sample size according to the size of the region, stratified method was used 

and in some cases, snowball method was used.In order to identify indicators, factors and 

variables affecting the sustainability of rural housing in Belyan district, with a special emphasis 

on field study and research studies in this specialized field, 7 factors were identified along with 

21 items, and the basis for the design of Dimtel questionnaire was used as the main research tool 

in field studies. took The statistical population of the present study included three groups, and a 

total of 30 questionnaires were completed. The obtained alpha of the questionnaire was 0.91, 

which shows high reliability. The results of statistical studies show that the most important 

influencing factor (ri) on the stability of rural housing in the study area is the physical factor, the 

most important effective factor (cj) is the psychological factor, the most effective and effective 

factor (ri ci) is the psychological factor, and in terms of the total intensity Effectiveness and 

effectiveness (ri-ci) in the sustainability of rural housing, the economic factor has a causal role 

and the infrastructural factor has a causal role. 
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 چکیده

ساکنین ایش راحتی و آس تأمینباشد که نقش مهمی در یپایگاه زیستی و اجتماعی هر خانوار مهای همؤلفین ترمهممسکن روستایی یکی از 

باشد،  کالبدی سازگار با محیط زیستو  اقتصادی عی،عنوان مسکنی که از لحاظ اجتماپایدار روستایی بهدر این راستا، تأمین مسکن  دارد. آن

؛ تگیرد که امروزه کمبود یا عدم وجود مسکن پایدار در مناطق روستایی به مشکلی اساسی بدل شده استحت تأثیر عوامل متعددی قرار می

 نِهستان بلیابر پایداری مساکن روستایی د مؤثر، شناسایی عوامل تکنیک دیمتل صورت گرفتهتفاده از هدف پژوهش حاضر که با اس ،روازاین

روش ت منطقه از انتخاب حجم نمونه با توجه به وسع منظوربه ،در این راستا .استشهرستان کازرون و معرفی عوامل اثرگذار و اثرپذیر 

ی مسکن روستای بر پایداری مؤثرها، عوامل و متغیرهای برای شناسایی شاخص .استفاده شدبرفی از موارد از روش گلولهای و در پارهای طبقه

و مبنای  دش شناسایی گویه 21عامل به همراه  7تخصصی،  ها در این حوزۀمیدانی و بررسی پژوهش ویژه بر مطالعۀ تأکیددهستان بلیان، با 

 وده کهب سه گروهآماری پژوهش حاضر شامل  جامعۀالعات میدانی قرار گرفت. عنوان ابزار اصلی پژوهش در مططراحی پرسشنامۀ دیمتل به

های نتایج حاصل از بررسیدهد. می بوده که پایایی باالیی را نشان 91/0پرسشنامه  آمدۀدستآلفای بهپرسشنامه تکمیل گردید.  30مجموع در

 عاملین ترهمم، است عامل کالبدیمطالعه مورد ۀمسکن روستایی در منطقبر پایداری  (ri) اثرگذار عاملین ترمهمکه  دهدمی آماری نشان

اثرگذاری و  از نظر مجموع شدت عامل روانشناختی است و( ri + ci) عاملاثرگذارترین و اثرپذیرترین عامل روانشناختی، ( cj) اثرپذیر

 .از نقش معلولی برخوردارند عامل زیرساختیی و نقش علّ از عامل اقتصادیدر پایداری مسکن روستایی ( ri-ci) اثرپذیری

 

 کالبدی، زیرساختیی، روانشناختی، اقتصاد روستایی،پایدار مسکن واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

ت و کانی برای استراحمین اجزای زندگی، در ایجاد سرپناه مناسب، ایمنی، آسایش و ترمهمیکی از  عنوانبهمسکن 

یازهای روانی، نمسکن را برای رفع  ،انسان در گذر زمان ،عالوه بر این (.Helnilane ,2016: 53) زندگی اثرگذار است

 ایده خانوا کی تیاست که وضع یمسکن نماداز نظر فرهنگی و اجتماعی،  عی، فرهنگی و اقتصادی خود برگزید.اجتما

 ،جهنتیدر؛ ( & 2022Li, Zhang) جامعه است کی یاقتصاد زشار ةدهندنشان ،نیکند. همچنیجامعه را منعکس م

ا در آن نسان رتوان خدمات عمومی الزم برای زندگی بهتر ا فیزیکی است و میمسکن چیزی بیش از یک سرپناه صرفاً

جه به پایداری ایدار، توپ ۀین عنصر روستایی است که در توسعترمهممسکن  (.239: 1396 پورطاهری،) جو کردوجست

 (.1394 ،)مرادی اهری شودمی ترین وجه آن شناختهآن اساسی

 تواند نقش مهمی را درمی یک برنامه و ابزار ضروری عنوانبهمسکن پایدار روستایی های شناخت ویژگی ،در این بین

و  (Marquez et al, 2018؛ Masot & Gurria, 2021) بهبود کیفیت زندگی، در سطح جوامع روستایی ایفا کند

 ،نتیجهدر (.1398)نعمتی و همکاران،  شودمی لحاظ اکولوژیکی غنیجذاب، امن و بههای سبب ایجاد محله ،حالدرعین

طوری که در به ؛مهم در توسعه و عمران روستایی محسوب نمودهای توان یکی از شاخصمی مسکن پایدار روستایی را

ملگی مباحث مرتبط با بلکه توجه به ج (؛Xu, 2020) تر از آن متمرکز شدی و یا حتی جزئیاین مورد نباید بر مقوالت کمّ

 (. Ivana et al., 2018 ؛1395 )بسحاق و همکاران، بر یکدیگر ضرورت داردها آن تأثیرانسان، طبیعت، فرهنگ، محیط و 

 منظوربهجدید  یزیربرنامه یرهنمودهاگذشته، هر یک از کشورها به دنبال های استیس ۀبا توسع ریاخهای سالدر 

. (2120rtson, & Robe Burford)یی هستند مسکن روستا ۀتوسع برنامۀ قتحقدر راستای  دار،یپا ییمسکن روستا ایجاد

ل یجاد تعادتایی، امحیطی موجود در جهت ارتقای کیفیت مسکن روسهای به دنبال شناسایی پتانسیلها این نوع از برنامه

ین ترمهمیکی از  عنوانبهمسکن پایدار روستایی  ،ترتیببدین .( ,2021Masot & Gurria) دنباشمی اقتصادی و اجتماعی

 (2019olo et al, Iopp) ی دارداتیتأثیر حها مردم، سالمت و رفاه آن ةروزمر یبر زندگبر کیفیت زندگی،  مؤثرعوامل 

سازمانی، ـنهادیی، فرهنگ ،یاجتماع ،یطیاز جمله ابعاد مح مختلفیهای با زندگی نسل حال و آینده از جنبهو 

 ،نتیجهدر. ( & 2013Zavadskas, Zolfani) دکنمی ی، پیوندی ناگسستنی برقرارو اقتصاد روانشناختی، زیرساختی

ای نسل برمنابع  و حفظتواند حیات انسانی می بر پایداری مسکن روستایی در یک منطقه مؤثرو عوامل ها همؤلفشناخت 

 (.Motlak,  Zumaya &2022) کند حاضر و آینده را تضمین

کن پایدار روستایی ، مسدهستان بلیان شهرستان کازرون یعنی مطالعهویژه در محدودة مورددر کشور ایران و به

 25 ت قرارگیری دهستان بلیان در فاصلۀموقعی است. گردد؛ اما به آن پرداخته نشدهمحسوب می شدهموضوعی شناخته

، استفاده از مصالح ساز، قدمت بناواست. ضعف موجود در بخش ساختفعال های کیلومتری گسل کازرون، از گسل

وضوح تأثیر عوامل طبیعی در بخش کالبدی بهشود که می دوام، نبود دانش فنی کافی و اجرایی سببنامرغوب و کم

از درصد  30 رفته در مساکن روستایی، شواهد حاکی از آن است که حدودکارمصالح بهخصوص جنس در .شود مشاهده

شود. از دیدگاه می ندرت دیدهلت فلزی و بتنی نیز در دهستان بهو اسک است مساکن موجود از جنس سنگ، خشت و گل



شدن با خشک کهاست  درصد درآمد خانوار موجود متکی به زمین کشاورزی 50مسائل اقتصادی خانوار نیز، بیش از 

دلیل مهاجرت بخش زیادی از ساکنین به شهرهای ته و بههش یافپریشان توجه به کشاورزی نسبت به گذشته کا دریاچۀ

ضروری است  ،نتیجه؛ در(1396 )رضایی و همکاران، افول استتوسط روستاییان رو به روستاها نگهداری دام در  ،نزدیک

بر ناپایداری مسکن روستایی  مؤثرعوامل  رفع مشکالت ناشی از ناپایداری مسکن روستایی در دهستان بلیان، منظوربهکه 

، م درخت مسئله اعم از تنه )مسئله(به ترسی ،. بررسی ادبیات و نیز شواهد تجربیشود شناساییو نیز پیامدهای آن 

 .شودمشاهده می 1که در شکل  شده است ها )پیامدها( منجربرگها )عوامل( و شاخه و ریشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحقیق درخت مسئلۀ .1شکل 

مسکن و عواملی  که باعث توسعۀرا هایی کند تا پدیدهمی مند و جامع به مسکن روستایی ایجابنگرش نظام ،راستادر این 

کومار (. 1399 نژاد و همکاران،)مهدی جو کردوجامع جست صورتبه، شوندمی پایداری در مسکنناکه باعث ایجاد 

 ،ییدر مسکن روستا ییروستا یداریو پا یژگیحفظ و یبرامعتقد است که مسکن روستایی هند  مطالعۀبا ( 2022)

 یهاو مشارکت جامعه در ساخت خانه یمحل یمطابق با سنت و استفاده از مصالح ساختمان دیبا یطراح یهادستورالعمل

 تیتقو یبرا ییروستا یاقتصاد ریو فراگ داریپا ۀتوسعبا پژوهش بر  (2022هریس ). (Kumar, 2022) باشد ییروستا

و  داندمی عامل اقتصادی بر پایداری مسکن روستایی را بیش از سایر عوامل تأثیر ،و عدالت ینیمسکن، سالمت، کارآفر

هشی که با هدف شناسایی شاخص ( در پژو2021لی و همکاران ) .(Harris, 2022: 949) گیردمی سایر عوامل را نادیده

محیطی به بعد زیستای توجه ویژه اند،مساکن پایدار روستا انجام دادهاثرگذار بر های پایدار در روستاها و شاخص توسعۀ
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؛ این در حالی است که به نظر او و همکارانش سایر عوامل در پایداری مسکن روستایی نقش (Li et al., 2021) اندداشته

که د نکنیخاص ادعا مطور به «داریپا ییمسکن و جوامع روستا» ( در مقالۀ2019) اسکات گلنت و. چندانی ندارند

ماندگاری ساکنین روستایی و شده بر ندرت شناختهحال بهنیعمهم و در یساختار تأثیر کی ی کالبدیزیربرنامه استیس

و  بگذارد اثر تیجمع تواند بر بعد اجتماعی، زیرساختی و ماندگاریمی کالبدی ریزیبرنامه. عدم مهاجرت آنان دارد

و  دارابی. (Gallent & Scott, 2019) دهد وندیپبه یکدیگر را  ی روستاییاز مناطق مسکون یمتنوع ۀمجموع ،همچنین

است که با استفاده ای معتقدند که مسکن پدیدهابعاد مسکن پایدار در شهر کرمانشاه  با مطالعۀ( 1401زاده دلیر )حسین

؛ مستقیم دارد رابطۀها شود و با آنمی دعواملی همچون نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه تولی تأثیرو تحت 

با ( 1400. سجادی و همکاران )اندخصوص توجه نشان ندادهدراین مؤثربه سایر عوامل او و همکارانش نیز  ،نتیجهدر

کند که در بازآفرینی محالت فرسوده و می تأکیداثرات عوامل اقتصادی در ساختار کالبدی مسکن پایدار  مطالعۀ

مسکن  تأمین را درزمینۀ تأثیرمتغیرهای بخش اقتصادی و مالی بیشترین  ،مساکن فرسوده با مسکن پایدارجایگزینی 

یا نماگرهای ها مسکن روستایی، ارزیابی شاخص تأمینترین ارکان نظام طراحی، ساخت و از اساسی یکی ،دارد. همچنین

 پور،روستایی را ارزیابی نمود )سرتیپی ام مسکنتوان وضعیت حاکم بر نظها می. با استفاده از این شاخصاست آن

کالبدی،  بررسی پایداری مسکن روستایی، وضعیت مسکن را از نظر عوامل منظوربهدیگر نیز گروهی از محققان (. 1384

و  )جوادی اندمورد مطالعه قرار داده تفکیک و نه با دید ترکیبیبه سازمانیـمحیطی و نهادیاقتصادی، اجتماعی، زیست

با  ،ترتیببدین. (Niggemann, 2009:63 ؛Chan & Adabre, 2019 ؛1398 نوروزیان ملکی و همکاران،؛ 139۷فر، قدوسی

رسد که بسیاری از محققان، می بر پایداری مساکن روستایی، به نظر مؤثرعوامل  گرفته در حوزةصورت توجه به مطالعات

ورت صهو کمتر ب انددر چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیطی به تفکیک پرداخته مؤثربه بررسی عوامل 

. پژوهش حاضر توجه خود را به این مهم مبذول داشته اندتوجه کرده نگر به این موضوعکلیهای یکپارچه بر اساس مدل

 است. 

اثرپذیر بر پایداری مسکن روستایی دهستان بلیان ین عوامل اثرگذار و ترمهمهدف از تحقیق حاضر شناسایی بنابراین، 

تحقیق فرموله شده  مدل مفهومی عنوانبه 2شکل  ،معلولی هر یک از عوامل خواهد بود. بر این اساسویو تعیین نقش علّ

 کردنپر منظوربهتحقیق  نۀال کلیدی منتج از مبانی نظری و پیشیورودی مدل مفهومی تحقیق چهار سؤ است. در محور

 گویی به سؤاالت کلیدی زیروهش حاضر در پی پاسخپژ ،. در این راستااف تحقیق مورد تدقیق قرار گرفته شده استشک

 عاملین ترمهم -2 ؟منطقۀ موردمطالعه کدام استبر پایداری مسکن روستایی در  (ri) اثرگذار عاملین ترمهم -1 است:

 + ri) عواملاثرگذارترین و اثرپذیرترین -3 کدام است؟ موردمطالعهمنطقۀ پایداری مسکن روستایی در بر ( cj)اثرپذیر 

ci ) از نظر مجموع شدت اثرگذاری و اثرپذیری  -4 ند؟اکدام منطقۀ موردمطالعهپایداری مسکن روستایی در بر(ri-ci )

 معلولی دارند؟یک نقش ی و کدامنقش علّ منطقۀ موردمطالعهدر  عواملیک از در پایداری مسکن روستایی کدام

 

 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 مدل مفهومی تحقیق. 2 شکل

 سکان و...سکین، اد مسکن، تسکونت مانن خانوادةهمهای معنای قرار و آرام است. واژهبه« سُکنَ»سکونت از ریشۀ عربی 

، فتارهای اجتماعیبرقراری رابطه میان کارکردهای حیاتی انسان مانند ر ،کردنسکونت(. 1389 پور،بسیارند )سرتیپی

 ۀدهی به مجموع، مسکن نهادی است که برای پاسخنتیجهضائات معیشتی با یک مکان است. درزندگی شخصی و اقت

ان است انسیست شود. هدف اصلی مسکن ایجاد فضایی منطبق و سازگار با روش زمی از اهداف ایجادای وسیع و پیچیده

با  ،اخیرهای ر دههد. (1390 )پوردیهیمی، سازد تأمیناش را نیز یازهای فردی او، نیازهای اجتماعیتا عالوه بر رفع ن

ی در ستایورافزایش جمعیت روستاها نسبت به جمعیت شهری، نیاز به مسکن نیز رو به افزایش گذاشته است. مسکن 

ارای دخانواده  قتصادیبلکه متناسب با نیاز ا ،ت و سکونت افراد خانواده استتنها محل استراحتمایز با مسکن شهری، نه

 )ازکیا، باشدیم دامی و...های کارکرد و فضای اقتصادی و محلی برای نگهداری و پرورش دام و طیور، تولید فراورده

1391 :116). 

توان می مبحث مسکن پایدار جزئی از مباحث اساسی اجتماعات پایدار است. مسکن پایدار روستایی را ،در این راستا

 ا هدف رفع مشکالت و نیازهای جامعۀپایدار ب عمران روستایی محسوب نمود. توسعۀ مهم در توسعه وهای یکی از شاخص
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)لطفی و  مسکن پایدار روستایی پیوند خورده است محیطی با عناوین مختلفی مانندمنظور بهبود شرایط زیستبهامروز و 

دی متناسب، از لحاظ اجتماعی توان مسکنی دانست که از نظر اقتصامی (. مسکن پایدار روستایی را1388 همکاران،

مسکن  (؛ بنابراین، ,2007Charles) قبول و احداث آن از نظر فنی و کالبدی، ممکن و سازگار با محیط زیست باشدقابل

از نظر اقتصادی  . عامل اقتصادی:1 ند از:اپذیرد که عبارتتأثیر میپایدار، از عوامل متعددی  پایدار روستایی مشابه توسعۀ

ست. ا و آرزوهای اصلی خانوارهاها کند و مالکیت آن از خواستهمی مسکن در بهزیستی و ثبات خانواده نقش اساسی را ایفا

نیز ای سرمایه انداز خانوار، دارای جنبۀعنوان پسبهام در طی زمان مورد استفاده قرار گرفته و دوکاالیی با عنوانبهمسکن 

خانوار های هزینه ست و اثر دیگر خود را بر سهم کلیۀهست. موقعیت مسکن بر دسترسی یا ایجاد فرصت شغلی اثرگذار ا

باید به این نکته توجه داشت که ارتباط . عامل اجتماعی: 2 (.18: 13۷9 ،پور محمدی)دالل دهدمی در سبد مصرفی نشان

طور که معماری بر ساختار اجتماعی اثرگذار است، سویه است؛ یعنی همانمعماری مسکن و بعد اجتماعی آن دوبین 

ر د رساند.می مردم را در درک منافع زندگی پایدار یاری ،عکس این روند نیز صادق است. یک مسکن اجتماعی پایدار

 جویی در مصرف انرژی و طراحی انسانی مد نظر قرارمعماری سه اصل طراحی بر اساس چرخۀ حیات، صرفهپایداری 

ده و اصل سوم استفاده و انرژی تجدیدپذیر بوة اجرا، مصالح موردکه اصل دوم مربوط به مالحظات تکنیکی، شیو گیردمی

 )نوروزیان ملکی و همکاران، قیمی به پایداری اجتماعی داردمست نیز با انسان و شیوة زیست او مرتبط است که اشارة

مسکن در نظر های ریزیبرنامهو ها ترین بعدی است که در ارزیابیبعد کالبدی مسکن عینی . عامل کالبدی:3 (.1398

یی از مسکن روستاشود. می شامل همین بعد فیزیکی صرفاًها ریزیبرنامهو ها بسیاری از تحلیل شود و معموالًمی گرفته

خورداری از فضای بر )شامل سقف و دیوار و پی و هرآنچه به بنا متکی است( و نمایۀ استحکام نظر بعد کالبدی با دو نمایۀ

در بسیاری از زیستی: . عامل محیط4 (.1388 ،پور)سرتیپی شودمی ها، طبقات و زیربنای آنها( بررسیمسکن )شامل اتاق

مشروط به پیشگیری از آلودگی و حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب طبیعت، ای هتوسعهای کشورها فعالیت

عمرانی بر های ساختمانی و فعالیتهای اثرات فعالیت ،کشاورزی است. بدون شکهای زمین ،محیط زیست و همچنین

. 5 (.Adabre et al, 2022) سازدمی بعد مسکن را ضروری این طبیعت روستایی و تخریب محیط زیست روستایی، بررسی

 مشارکت مردم ،پذیر نیست. بدون تردیددار بدون مشارکت آحاد مردم امکانپای یابی به توسعۀعامل نهادی سازمانی: دست

دولت در امر توسعه و انگاشتن نقش مهم معنای نادیدهکند؛ اما این به ترهزینهتر و کمتواند روند توسعه را سریعمی

 ند توسعه در امر مسکن را به توسعۀتوامی بلکه تعاون مدیریتی و همکاری بین نهادهای دولتی و مردم مدیریت نیست؛

سازی و ایجاد مردم و ایجاد فرصت، ظرفیتهای گیری از استعدادها و تواناییکند. دولت با بهره پایدار روستایی تبدیل

و ها توجهی به ویژگیریزی و بیبرنامهبا عدم  ،در مقابل زا تعادل جدیدی را در امر مسکن ایجاد کرده وفضای قابلیت

الدین افتخاری و )رکن شودمی روستایی سبب نابودی مدیریت سنتی بدون جایگزینی مدیریت جدید نیازهای جامعۀ

که اشاره کرد ای یوستهپهمعوامل ساختاری بهتوان به می در تعریف زیرساختعامل زیرساختی: . 6 (.1386 همکاران،

این اصطالح به  ،روستاییهای اما در محیط ؛بسیارندها عینی زیرساختهای دهند. نمونهمی ساختار روستایی را شکل

و حتی  نقل، امکانات و خدمات روستایی، مجرای فاضالب، مراکز فروش و تجارتوحملهای از معابر، شبکهای مجموعه

 یقو یتأثیر یرساختیز یگذارهیسرماباید به این نکته نیز اشاره کرد که   د.شومی القماهر اطنیروی انسانی ماهر و نیمه

با  یمسکن ارتباط تنگاتنگ. عامل روانشناختی: ۷ .(Okoli et al, 2020) دمالکان داربر خرده ژهیوو به ییبر درآمد روستا



 یاز زندگ تیرضا یربازاریغ ای یخود مسکن، بلکه به ارزش ذهن یتنها به ارزش بازارنه . ساکنینمردم دارد ةروزمر یزندگ

های و شاخص هایژگیکه تمام و دهدینشان م مطالعات جینتا. کنندمی یشتریتوجه ب مسکن پایداراز داشتن  یناش

به  ،حالنیابا ؛مردم دارد تیبر رضا یتوجهاثرات مثبت قابل ،لیتحلوهیدر تجز استفادهمورد مسکنمربوط به  روانشناختی

حجم   این، برخالفوجودِ؛ با ددار یکل یشاد نییعدر ت ترینقش مهم رسد که احساس تعلق مکانی و رفاهمی نظر

 را نهیزمنیادر افتهیتوسعه ینظر یسازستمیانجام شده است، س یمسکون تیرضا ۀنیزمکه در یکار تجرب ی ازتوجهقابل

 (.Zhang & Zhang, 2018) توان کامالً محدود در نظر گرفتمی
 

 منطقۀ موردمطالعهمعرفی 

انی در بخش مرکزی شهرستان کازرون استان فارس است که بین مطالعه( نام دهستدهستان بلیان )محدودة مورد 

انیه عرض شمالی از ث 52دقیقه و  40درجه و  51 النهار گرینویچ وثانیه طول شرقی از نصف 92دقیقه و  32درجه و  29

)فامور( قرار  پریشانن ایران و خاورمیانه یعنی دریاچۀ آب شیریهای ین دریاچهتربزرگخط استوا و در مجاورت یکی از 

این دهستان از سمت شرق کمترین فاصله را با دهستان فامور و از سمت غرب با  .(1396 )رضایی و همکاران، گرفته است

 . (3)شکل  شهرستان کازرون دارد

 

 

 

 

 

 

 
 

 در سطح کشور، استان و شهرستان منطقۀ موردمطالعه. موقعیت 3 شکل
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شده که از نظر موقعیت  کوه زاگرس واقعپایکوهی رشتههای از نظر شرایط اکولوژیکی و محیطی، در یکی از دشت 

 25 دهستان بلیان در فاصلۀ، عالوه بر این .بندی کردتیپ دشتی و پایکوهی دسته 2را در ها توان آنمی گیریقرار

کوه زاگرس عرضی راستالَغز راستاگرد در رشتههای ین گسلتربزرگفعال و یکی از های کیلومتری گسل کازرون، از گسل

 (. 4)شکل  شده است خیز فعال واقععنوان یک کانون لرزهبه

 

 

 

 

 

 
 گسل کازرون در ارتباط با موقعیت شهرستان کازرون . نقشۀ4شکل 

 

تان و شوراهای اسالمی شهرسها دهیاری ادارةای دورههای طریق گزارشاز  آمدهدستآماری بهبر اساس نتایج  ،همچنین

ها داده آوریمعج ،سازمان مدیریت بحران کشور ایران و همچنینهای کازرون، ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه و گزارش

منزل مسکونی موجود در  5854از مجموع  1399تا  1380های مستقیم، در طی سال صورت میدانی و مشاهدةبه

گر نیز دچار نی دیواحد مسکو 205لرزه تخریب و واحد مسکونی در اثر زمین 58حدود دهستان بلیان این شهرستان، 

رصد از د 45دهد که حدود می این دهستان نشانهای اند. از سوی دیگر، بررسی عمر ساختمانخسارات جدی شده

، ستاسال  30تا  25 سال بوده و با توجه به اینکه عمر مفید ساختمان در ایران 50موجود، دارای قدمتی بیش از مساکن 

 .(1396 ،)رضایی و همکاران باشدمی مسکونی دهستان بلیانهای آمارها گویای شرایط نامناسب واحد درنتیجه،

وستا و آبادی ر 18خانوار در  3451نفر در قالب  1۷4۷6حدود  ،1395بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال 

ر درصد نفر بوده است. اگ 19483معادل  1390که این جمعیت در سال  کنندمی سکونت این دهستان زندگیقابل

سال  در عیت این دهستانجم ،ترین شهرستان به دهستان بلیان و همچنینعنوان نزدیکبهجمعیت شهرنشینان کازرون 

ن ان برد که ایرگرایی آنتوان پی به مهاجرت شدید مردم و شهمی خوبیمقایسه کنیم، به 1390ا آمار سال ب را 1395

کز ماری مردیگر از آخرین سرشای در بررسی .خوبی در کاهش جمعیت روستاهای دهستان بلیان هویدا استپدیده به

ا مشاهده ر 1395به سال  در دهستان بلیان نسبتتوان کاهش مجدد نرخ رشد جمعیت می 1400آمار ایران در سال 

 افته استکاهش ی 1400نفر در سال  16501به  1395نفر در سال  1۷4۷6طوری که جمعیت این دهستان از کرد؛ به

 .(1 )جدول (1398 )منصوری،



 1395تفکیک در سال تعداد خانوار و جمعیت روستاهای دهستان بلیان به .1جدول 

 

ریزی توسعه و عمران و پایداری مساکن ساکنین، وجود شرایط ترین عوامل مؤثر بر برنامهبی تردید یکی از مهم

 دیهای تولستمیس تواندیی، میوهواخطرات آب شیافزااقلیمی مساعد و سازگار با با فعالیت و معیشت انسانی است. 

یی، هواوهای آبرساندن شوکحداقلبه نیدر ع یرشد کشاورز. حفظ قرار دهد دیتهد موردرا  ییغذا تیو امن یکشاورز

 ,Tran & Thi Tran) استمهم  اریبه اهداف توسعه بس یابیو دست ریپذانعطاف ییمواد غذا دیتول ستمیس کی جادیا یبرا

قسمت اعظم  ،دهستانگیری شده است. در این متر اندازهمیلی 443بلیان  دهستانمتوسط بارندگی ساالنه در  .(2019

ضمن  .استحداکثر میزان بارش در ماه دی و حداقل آن در ماه خرداد  .دهدمی ها در دو فصل زمستان و پاییز رخریزش

 ۷/43دمای ماکزیمم برابر با  حداکثر متوسط ،کل هواشناسی ةادار ۀسال18طبق آمار  باشد.می که ماه تیر فاقد بارندگیاین

با افزایش دما  ،اخیرهای در سال است. ماهگراد در دیسانتی ۀدرج 5/3گراد در تیرماه و حداقل متوسط برابر سانتی ۀدرج

ریزگرد، شرایط برای کار  ، وزش باد از روی بستر خشک دریاچۀ پریشان و ایجاد پدیدةیدر منطقه، کاهش نزوالت جوّ

، آب و خاک مناسب وجود داشته واضح است که هرکجا که اقلیمر گردیده است. کشاورزی و اقتصادی ساکنین دشوا

گیری روستاهای ، شرایط مساعد طبیعی شکلآورد و در طول تاریخمی فضایی روستایی را نیز به همراه خود توسعۀباشد، 

 .(1398 )منصوری، را به همراه داشته استها آن اولیه و توسعۀ
 

 هامواد و روش

 ، از نظر هدفْاست خاص کارگیری در یک زمینۀبه اینکه پژوهش حاضر درصدد توسعۀ دانش برای به با توجه

میدانی  ه مراکز و ادارات مربوطه و مشاهدةای، مراجعه بظری آن از طریق مطالعات کتابخانهکاربردی بوده و مبانی ن

از  ،یابی به پاسخ تحقیقمسکن روستایی و دستبر پایداری  مؤثرمطالعه و شناسایی عوامل  منظوربه. شده است تکمیل

روش مصاحبه با حضوری دلفی استفاده شده است.  و مصاحبۀ 1دیمتل استفاده از پرسشنامۀبا ها داده آوریجمع شیوة

 مند و تعاملی با تکیه برسامان گوییپیش منظوربهاصل مند است که دراریک روش یا تکنیک ارتباطی ساختدلفی 

                                                           
1 DEMATEL =Decision- Making Trial and Evaluation Laboratory 

 نام روستا ردیف
تعداد 

 خانوار

میزان 

 جمعیت
 نام روستا ردیف

تعداد 

 خانوار

میزان 

 جمعیت

 2034 441 آبادسیف 10 3410 707 مهرنجان 1

 374 76 آباد دوتوعلی 11 2673 518 مشتان 2

 459 72 آبادحاجی 12 2727 577 بلیان 3

 368 76 پوزه بادی 13 149 35 آبادخشک 4

 485 83 پل آبگینه 14 1627 299 ابوعلی 5

6 
احمدآباد پل 

 آبگینه
 354 51 ایازآباد 15 713 143

 496 99 نصیرآباد 16 634 121 زوالی 7

 258 44 کمانکشی 17 174 31 کرائی 8

 250 35 سردشتک 18 290 60 شهرنجان 9

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C
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های ین شاخصترمهمغربال  تکنیک برای شناسایی واز این  و است اندیشی خبرگان ابداع شده و توسعه پیدا کردههم

که محقق در سنجش روابط متغیرها نیاز به نظر خبرگان و درصورتی ،همچنین .شودمی گیری استفادهتصمیم

 خود در حجم اندک داشته باشد، تکنیک دیمتل به بهترین وجه روابط متغیرها را انعکاس نظران حوزة پژوهشیصاحب

های دلفی، پرسشنامه منظور اجرای مصاحبۀخبرگان و به ادبیات تحقیق و مصاحبه با نخست با استفاده از مطالعۀدهد. می

تایی بود، پس از 10رای طیف اولیه دا پرسشنامۀرو که شد. ازآن عدد تکمیل 30تعداد لیست بهصورت چکبهاولیه 

لیست از  شد، کمتر از نصفها افزار اکسل، عواملی که میانگین آنر یک از عوامل با استفاده از نرممیانگین ه محاسبۀ

 ۷نهایی با  بر اساس قضاوت خبرگان در پرسشنامۀ اول، درنهایت پرسشنامۀو پس از رفع ابهامات موجود و  گردید حذف

شده و سپس  آوریجمعنظرات خبرگان در گام اول  دیمتل انجام تکنیک منظوربه. شد گروه متغیری توزیع ۷عامل و در 

بررسی  ارزیابی و منظوربه .شود ( تشکیلZتا ماتریس ) شودمی دو بر روی هم بررسیگذاری معیارها دوبهتأثیر

گویان سپس الزم است تا متوسط دیدگاه پاسخ .شودمی استفاده 2 از طیف کالمی جدول ،گذاری معیارها بر روی همتأثیر

  ijZو ماتریس  (1)تابع شماره  که این کار از طریق تابع زیر انجام شده محاسبه شود بر اساس ماتریس وضع موجود

شده در این روش دارای قطر صفر بوده و الزم است تا متوسط نظرات خبرگان تشکیل Zماتریس شود. می تشکیل

 .( ,2018Li Si et al)شود  مستقیم اولیه تشکیل ه و ماتریس نهایی یا ماتریس رابطۀمحاسب
 

 میزان اثرات متقابل .2 جدول

 

 

 

 

 

(1)تابع شماره  :  
 

 تشکیل  ijZن ماتریس کردو استاندارد (2)تابع شماره ( پس از استفاده از توابع زیرDماتریس استاندارد ) ،در گام دوم

 بین صفر و یک است که روند محاسبۀ شده، اعدادیدهندة ماتریس رابطۀ اولیۀ استانداردشود. درواقع عناصر تشکیلمی

 .(2013et al,  Lee) گیردمی صورت (3)تابع شماره آن از طریق تابع زیر

(2)تابع شماره   :  
 

(3)تابع شماره  :  

 

تفریق ماتریس واحد با ماتریس  کردن( استخراج شده که این ماتریس از طریق معکوسTماتریس روابط ) ،در گام سوم

ماتریس  دهندةنشان I. در تابع زیر (4)تابع شماره  استاندارد و سپس ضرب آن بر ماتریس استاندارد به دست خواهد آمد

 یگذارتأثیر زانیم نمره

 تأثیربدون  0

 اثر اندک 1

 اثر متوسط 2

 اثر زیاد 3

 اثر بسیار زیاد 4

𝑧𝑖𝑗 =
1
𝑚

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑘

𝑚

𝑖=1

 

𝐷 =
𝑧

𝑠
 

𝑠 = 𝑀𝑎𝑥 [ max1 ≤ i ≤ n ∑|𝑧𝑖𝑗|, 𝑚𝑎𝑥1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 ∑|𝑧𝑖𝑗|

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

] 



 Singhal؛ Midyanti & Hidayati, 2020) شودمی محسوبمعکوس ماتریس  نیز 1ا همایی یا همانی بوده و نماد واحد ی

et al, 2018). 

(4)تابع شماره  : 
 

در گام چهارم الزم است تا جمع ستونی و ردیفی و همچنین مجموع ردیف و ستون و تفریق ردیف و ستون از     

 Cjهرچه عدد در  و اثرگذارتر است ، درنتیجهباشد تربزرگ Riدر  چه عددهر، . در این حالتمحاسبه شود T ماتریس

، از نظر تحت نفوذ چنینکنندگی یا اثرگذاری و هممجموع شدت از نظر نفوذ .نتیجه اثرپذیرتر است، درتر باشدبزرگ

 تحت نفوذ یا شدیداً بودن نفوذکننده یا اثرگذار و درصورت منفیبودن شدیداًدرصورت مثبت، شدن یا اثرپذیریواقع

 ی جایاز عدد صفر باشد، در گروه عوامل علّ تربزرگآمده، اثر هر عامل دستکه در حاصل بهدرصورتی است. پذیراثر

در جهت سنجش ارزش ( 5)تابع شماره  زیرتابع  در گام پنجم عوامل معلولی است. ءجز ،گیرد و در غیر این صورتمی

 .(Nguyen et al, 2020) شودمی معلولی استفادهواگرام علتطراحی دیپذیرش برای عددی آستانۀ مورد

(5)تابع شماره  : 
 

 ،د. در این روششومی ( رسمjc-i, r j+cirبر اساس مجموعه مختصات ) معلولیودیاگرام علتو در گام ششم      

معیارهایی در امل یا منظور تنها عویابد. بدینمی ( اختصاص jc-irبه ) Yو محور  (j+cirدر محور مختصات به ) xمحور 

 پورطاهری، ؛Kumar & Dash, 2016) ( باشدaاز ) تربزرگها آن tijشوند که میزان می معلولی نشان دادهودیاگرام علت

1396 :239). 

 اعم از سه گروهماری شامل آ جامعۀ دیمتل در میان از پرسشنامۀ اطالعات پژوهش، آوریجمع منظوربهدر این راستا 

امل حلی شممسکن روستایی و نیز خبرگان  ضای شورای اسالمی، کارشناسان حوزةمدیران محلی شامل دهیاران و اع

از موارد ای و در پارهای روش طبقهبهنیز ها انتخاب نمونه نوع و نحوة شد. استفادهنظر روستا معماران سنتی، افراد صاحب

 9آماری در  ۀپرسشنامه از طریق جامع 30پرسشنامه و درمجموع  10گروه کیک در هر تفکه بهبرفی بود روش گلولهبه

ر حسب بروستای موجود در دهستان بلیان  18روستا از میان  9. علت گزینش شد روستای دهستان بلیان تکمیل

پرسشنامه با ج خراحاصل از استهای داده .(3 )جدول آن بودموقعیت جغرافیایی، دسترسی به شهر و نیز میزان جمعیت 

گرفته تحلیل قرار وتجزیه مورد و شده استخراج ،پس از کدگذاری Excelو   Matrix project،Spssهای افزاراستفاده از نرم

ان دهست یی درپژوهش گامی مهم در راستای شناخت پایداری مسکن روستاهای حلیل یافتهوت، تجزیه. بدون شکاست

 وسازمانی، زیرساختی ـاجتماعی، اقتصادی، محیطی، نهادی عامل کالبدی،منظور از هفت بلیان  است که بدین

 .شد روانشناختی استفاده

 هاروستاهای نمونه و مالک انتخاب آن .3 جدول
 

رد

 یف
 نام روستا

تعداد 

 خانوار

میزان 

 جمعیت

موقعیت 

 جغرافیایی

دسترسی به 

 شهر

فاصله تا مرکز شهرستان )به 

 کیلومتر(

 8 نزدیک دشتی 3410 707 مهرنجان 1

𝑇 = 𝐷(𝐼 − 𝐷)−1 

𝜶 =
∑ ∑ [𝑡𝑖𝑗]𝑛

𝑗=1
𝑛
𝑖=1

𝑁
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 8 دشتی 2673 518 مشتان 2

 10 دشتی 2727 577 بلیان 3

 دشتی 149 35 آبادخشک 4

 متوسط

12 

 13 دشتی 1627 299 ابوعلی 5

 14 دشتی 713 143 احمدآباد پل آبگینه 6

 دشتی 634 121 زوالی 7

 دور

16 

 16 دشتی 174 31 کرائی 8

 18 پایکوهی 290 60 شهرنجان 9
 

 

 نتایج

ان، خبرگ ز روستاهای دهستان بلیان و مصاحبۀ حضوری دلفی باادبیات تحقیق، انجام مشاهدات ا پس از مطالعۀ

نفر از  30اختیار  ( در4 )جدولگروه  ۷عامل و در  ۷نهایی با  ، پرسشنامۀنهایتدرو  شد دیمتل اصالحپرسشنامۀ اولیۀ 

، افراد سنتی مسکن روستایی و نیز خبرگان محلی شامل معماران ضای شورای اسالمی، کارشناسان حوزةدهیاران و اع

خصوص اوت در( به قض4)جدول  زیرهای تا با استفاده از شاخص شد درخواستها و از آن گرفت نظر روستا قرارصاحب

 هر یک از عوامل و متغیرهای آنان بپردازند.

 ستفاده در پژوهش. عوامل و متغیرهای موردا4 جدول

 

 

ردی عامل متغیرها

 ف

تم تراکم نفر در اتاق و واحد مسکونی، افزایش برخورداری از سیسرونق نوسازی و کاهش قدمت بنا، کاهش 

 گرمایش و سرمایش مناسب، افزایش دوام و استحکام بنا در برابر زلزله
 1 کالبدی

داخت ان برای پرداخت قیمت زمین، پرداخت اقساط وام، پرروستاییتقویت و افزایش استطاعت مالی و درآمدی 

 ، برق و گازآبهای هزینه
 2 اقتصادی

جویی در انرژی، منظور صرفهبهایی هوایی مناطق روستووساز همگام با شرایط آبساختتقویت و ترویج الگوی 

ها در مزارع و باغات وسازساختفعال، توسعه و ترویج فرهنگ جلوگیری از های ها در کنار گسلوسازساختپرهیز از 

 ضالبدفع بهداشتی زباله و فاهای ستم، افزایش دسترسی به سیمنظور حفظ پوشش گیاهیبه

 3 محیطی

امنیت روستایی اعم از جلوگیری از سرقت های تقویت وفاق و همبستگی اجتماعی در روستا، تقویت شاخص

 اجتماعیهای و سایر بزهای قومی و قبیلههای احشام، منازل، اعتیاد به مواد مخدر، نزاع و درگیری
 4 اجتماعی

 وسازها، توسعۀساختهای روستایی، افزایش کنترل و نظارت بر وسازساختتقویت قوانین و مقررات مرتبط با 

 اعطای وام و تسهیالت ساخت و مرمت واحدهای مسکونی  منظوربههای الزم زیرساخت
نهادی و 

 سازمانی
5 

نقل روستایی، تقویت دسترسی به امکانات و خدمات روستایی مرتبط با وهای حملتقویت زیرساخت

 ها اعم از مراکز فروش مصالح، پیمانکارهای دارای صالحیت، معماران و نیروی کار ماهروسازساخت
 6 زیر ساختی

 7 روانشناختی تقویت احساس رضایت از مسکن، احساس رفاه، احساس امید به زندگی و احساس تعلق مکانی به روستا



 ، برایبعد در مرحلۀ .شود( تشکیل Zتا ماتریس ) بررسی قرار گرفتمورد دو بر روی هم گذاری معیارها دوبهتأثیرسپس 

جمع ستونی و . بیشترین میزان در بین حاصل محاسبه شد Zها، جمع ستونی و ردیفی ماتریس کردن دادهاستاندارد

نسبت به  سپس (.5)جدول  بود به خود اختصاص داده روانشناختیدر جمع ستونی متغیر  4۷/14 ردیفی را مقدار عددی

است. با  آمده مقداری بین صفر و یکدستام شد که در این ماتریس اعداد بهاقد Dدن آن و تشکیل ماتریس استانداردکر

کل روابط اعم از مستقیم  به محاسبۀاثرات متقابل مستقیم بین عناصر است،  دهندةنشانتنها  Dکه ماتریس توجه به این

 riارزش عددی  Tدر ماتریس د. ی( محاسبه گردTماتریس کل روابط )ماتریس و در انتها  شد و غیرمستقیم اقدام

داشته است. در  iمستقیم یا غیرمستقیم است که تمامی عوامل یا معیارها بر عامل  تأثیراثرگذاری کل اعم از  دهندةنشان

پذیری مستقیم یا غیرمستقیم است )جدول تأثیراثرپذیری کل اعم از  دهندةنشان cjارزش عددی  Tدر ماتریس  ،مقابل

6.) 

 حاصل جمع ستونی و ردیفی متوسط نظرات خبرگان .5 جدول 

 

 Tمجموع ردیفی و ستونی ماتریس  .6 جدول

Ri- Cj)) Ri+Cj))  Cj Ri متغیرها کالبدی اقتصادی محیطی اجتماعی سازمانینهادی  زیرساختی روانشناختی 

5058/0 3334/7 4138/3  کالبدی 7131/0 6357/0 6345/0 3773/0 5999/0 4717/0 4871/0 9196/3 

2714/1 7092/5 2189/2  اقتصادی 6554/0 5838/0 5346/0 3581/0 5424/0 2777/0 5380/0 4903/3 

 محیطی 5634/0 5168/0 5265/0 2701/0 3628/0 2702/0 4940/0 0043/3 2875/3 2918/6 -2832/0

 اجتماعی 3586/0 2802/0 2067/0 1253/0 2119/0 1518/0 2089/0 5437/1 1283/2 672/3 -5846/0

 نهادی و سازمانی 6548/0 6529/0 4441/0 3363/0 6121/0 3688/0 6298/0 6992/3 2823/3 9815/6 4169/0

 زیرساختی 5189/0 3523/0 3870/0 2309/0 4107/0 3130/0 4895/0 7025/2 6162/3 3187/6 -9137/0

 روانشناختی 5046/0 5943/0 5485/0 4300/0 5474/0 3653/0 5662/0 5565/3 9691/3 5256/7 -4126/0
 

 زیرساختی روانشناختی جمع
نهادی 

 سازمانی
 متغیرها کالبدی اقتصادی محیطی اجتماعی

 کالبدی 0 66/2 16/2 2/1 86/2 03/2 66/2 57/13

 اقتصادی 73/1 0 13/2 43/1 2 16/2 73/2 45/10

 محیطی 86/1 33/0 0 6/0 83/2 2 33/2 95/9

 اجتماعی 23/0 43/0 46/0 0 4/0 3/1 36/2 18/5

84/12 16/2 93/2 0 9/0 93/2 06/1 86/2 
نهاااادی و 

 سازمانی

 زیرساختی 56/2 4/1 36/1 23/0 86/0 0 23/2 14/8

 روانشناختی 23/2 33/1 2/2 7/2 23/2 26/2 0 95/12

 جمع 47/11 21/7 24/11 06/7 18/11 68/12 47/14 0
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طور که همان ،اسبر این اس .شد پرداختهمعلولی وو ساخت دیاگرام علت( αبه تعیین ارزش عددی آستانه ) ،در انتها

 اختی با وزنعامل زیرسسپس ، )بیشترین وزن( 1810/0 عددترتیب عامل روانشناختی با ، بهدهدمی ( نشان۷جدول )

عامل  ،1496/0 ، عامل نهادی سازمانی با وزن1501/0 ، عامل محیطی با وزن1556/0 ، عامل کالبدی با وزن1651/0

 مترین اهمیتدارای بیشترین اهمیت تا ک)کمترین وزن(  1005/0 عددو عامل اجتماعی با  1008/0 اقتصادی با وزن

 .هستند

 

 بندی اوزان. رتبه7 جدول

 

 

 

 

    

ان، یی دهستان بلین روستاکبر پایداری مس مؤثرتحلیل رویکرد دیمتل در بخش متغیرهای  منظوربه ،بخش نهاییدر 

 شده تهیه گردیده است.صورت تجمیعبه 8 جدول

 متغیرها مستقیم و غیرمستقیم مربوط به کلیۀشدت اثرنسبی حاکم بر روابط  .8جدول 

وضعیت 

 متغیرها
Ri-

Cj)) 
Ri+

Cj)) 
C

j 
R

i عوامل متغیرها 

 62/2 01/1 اثرگذار
8

0/2 

8

1/3 
 رونق نوسازی و کاهش قدمت بنا

 عامل کالبدی

 46/6 41/0 اثرگذار
0

3/3 

4

3/3 
 کاهش تراکم نفر در اتاق و واحد مسکونی

 04/5 -03/2 اثرپذیر
5

4/3 

5

0/1 
 مناسبافزایش برخورداری از سیستم گرمایش و سرمایش 

 53/4 -08/1 اثرپذیر
8

0/2 

۷

2/1 
 افزایش دوام و استحکام بنا در برابر زلزله

 02/4 0۷/1 اثرگذار
4

8/1 

5

5/2 
 ان برای پرداخت قیمت زمینروستاییتقویت و افزایش استطاعت مالی و درآمدی 

 48/4 22/0 اثرگذار عامل اقتصادی
8

1/2 

8

۷/1 
 پرداخت اقساط وام

 10/5 -25/0 اثرپذیر
6

۷/2 

2

4/2 
 ، برق و گازآبهای پرداخت هزینه

 ۷0/۷ 9۷/0 اثرگذار
3

6/3 

3

3/4 

منظور بههوایی مناطق روستایی وآب وساز همگام با شرایطساختتقویت و ترویج الگوی 

 جویی در انرژیصرفه
 عامل محیطی

ردی

 ف

 رتبه وزن عامل

 اول 1810/0 روانشناختی 1

 دوم 1651/0 زیرساختی 2

 سوم 1556/0 کالبدی 3

 چهارم 1501/0 محیطی 4

 پنجم 1496/0 سازمانی_ نهادی  5

 ششم 1008/0 اقتصادی 6

 هفتم 1005/0 اجتماعی 7



 8۷/۷ 44/1 اثرگذار
2

1/3 

6

6/4 
 فعالهای ها در کنار گسلوسازساختپرهیز از 

 52/8 20/0 اثرگذار
1

6/4 

3

6/4 

حفظ  منظوربهها در مزارع و باغات وسازساختتوسعه و ترویج فرهنگ جلوگیری از 

 پوشش گیاهی

 28/۷ -51/0 اثرپذیر
9

0/3 

3

8/3 
 دفع بهداشتی زباله و فاضالبهای افزایش دسترسی به سیستم

 91/6 -93/0 اثرپذیر
9

2/3 

9

9/2 
 در روستا تقویت وفاق و همبستگی اجتماعی

 عامل اجتماعی

 91/8 20/0 اثرگذار
3

5/4 

5

6/4 

 یاد بهامنیت روستایی اعم از جلوگیری از سرقت احشام، منازل، اعتهای تقویت شاخص

 اجتماعیهای و سایر بزهای قومی و قبیلههای مواد مخدر، نزاع و درگیری

 68/4 -94/0 اثرپذیر
8

1/2 

8

۷/1 
 های روستاییوسازساختتقویت قوانین و مقررات مرتبط با 

 -عامل نهادی

 سازمانی
 48/4 22/0 اثرگذار

1

3/2 

3

5/2 
 هاوسازساختافزایش کنترل و نظارت بر 

 13/4 6۷/0 اثرگذار
۷

3/1 

4

0/2 

احدهای واعطای وام و تسهیالت ساخت و مرمت  منظوربههای الزم زیرساخت توسعۀ

 مسکونی

 3۷/6 20/0 اثرگذار
0

8/3 

2

8/3 
 نقل روستاییوهای حملتقویت زیرساخت

عامل 

 زیرساختی
 91/3 -3۷/0 اثرپذیر

1

4/2 

۷

۷/1 

ها اعم از مراکز وسازساختتقویت دسترسی به امکانات و خدمات روستایی مرتبط با 

 فروش مصالح، پیمانکارهای دارای صالحیت، معماران و نیروی کار ماهر

 3۷/6 20/0 اثرگذار
0

8/3 

2

8/3 
 تقویت احساس رضایت از مسکن

عامل 

 روانشناختی

 91/3 -3۷/0 اثرپذیر
1

4/2 

۷

۷/1 
 احساس رفاه

 89/5 95/0 اثرگذار
4

۷/2 

4

2/3 
 احساس امید به زندگی

 88/5 08/1 اثرگذار
4

0/2 

4

8/3 
 احساس تعلق مکانی به روستا

 

 بحث

 عاملین ترمهم بر پایداری مسکن روستایی، مؤثرعوامل که در بخش  دهدمی آماری نشانهای نتایج حاصل از بررسی

توان در می درستی این مطلب را .استعامل کالبدی  منطقۀ موردمطالعهبر پایداری مسکن روستایی در  (ri) اثرگذار

 ( در مقالۀ1396محمدی و همکاران ) و« اصول طراحی مسکن پایدار» ( در مقالۀ139۷فر )قدوسی جوادی وهای پژوهش

موردی:  وهستانی و پایکوهی زاگرس )مطالعۀک روستایی در منطقۀهای بر ناپایداری سکونتگاه مؤثرسنجش عوامل »

 «یداریبه سمت پا یکردیهند: رو ییمسکن روستا» ( در مقالۀ2022و کومار )« روآباد(روستاهای شهرستان مریوان و س

(Kumar, 2022) ( 2013و ذولفانی و همکاران )بر اساس  ییمناطق روستا یساختمانهای سازه داریپا ۀتوسع» در مقالۀ

عامل کالبدی را عاملی اثرگذار بر پایداری مسکن  ( مشاهده کرد که & 2013Zavadskas, Zolfani)« یمحل میاقل

پایداری مسکن روستایی بر ( cj)اثرپذیر  عاملین ترمهمنتایج مشخص گردید که  ، در ادامۀهمچنین دانند.می روستایی

پایداری مسکن روستایی در بر ( ri + ci) عاملاثرگذارترین و اثرپذیرترین مطالعه عامل روانشناختی است. در منطقۀ مورد

گرفته در دهستان بلیان، عامل روانشناختی ناختی است. بر اساس مطالعات صورتمطالعه عامل روانشمنطقۀ مورد

توان در می و گواه این ادعا را شده است بر پایداری مسکن روستایی شناسایی مؤثراثرگذارترین و اثرپذیرترین عامل 
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 ,Burford & Robertson) «زیبایی و پایداری در مسکن روستایی» در مقالۀ( 2019بورفورد و همکاران )های پژوهش

در پایداری ( jc-ri)از نظر مجموع شدت اثرگذاری و اثرپذیری  اند.ه به عامل روانشناختی اشاره کردهک یافت (2019

است.  از نقش معلولی برخوردار عامل زیرساختیی و نقش علّعامل اقتصادی  ،مطالعهمورد ۀمسکن روستایی در منطق

ضا مسکن پایدار مبتنی بر رویکرد اقتصاد سیاسی فتحلیل فضایی ابعاد »( در پژوهش 1401زاده دلیر )حسین دارابی و

اثرات عوامل اقتصادی در ساختار کالبدی » در پژوهش (1399نژاد و همکاران )و مهدی« )مورد مطالعه: شهر کرمانشاه(

مسکن، سالمت،  تیتقو یبرا ییروستا یاقتصاد ریو فراگ داریپا ۀتوسع»( در پژوهش 2022و هریس )« مسکن پایدار

نقش مهم آن  اند و بربر پایداری مسکن روستایی دانسته مؤثرترین عامل ، عامل اقتصادی را اثرگذار«و عدالت ینیکارآفر

( Gallent & Scott, 2019)« داریپا ییمسکن و جوامع روستا» در مقالۀ( 2019) اسکات گلنت و ،در مقابل اند.تأکید کرده

 .است سکن روستایی عامل زیرساختیبر پایداری م مؤثرکه اثرپذیرترین عامل  ندمعتقد

تقویت و  نشان داد که متغیرهای رونق نوسازی و کاهش قدمت بنا،ها بررسی ،خصوص متغیرهای تحقیق، درهمچنین

فعال، های ها در کنار گسلوسازساختان برای پرداخت قیمت زمین، پرهیز از روستاییافزایش استطاعت مالی و درآمدی 

های گیریاع و درروستایی اعم از جلوگیری از سرقت احشام، منازل، اعتیاد به مواد مخدر، نزامنیت های تقویت شاخص

رمت هیالت ساخت و ماعطای وام و تس منظوربهزیرساختهای الزم  اجتماعی، توسعۀهای و سایر بزهای قومی و قبیله

 ثرگذاریرهای امتغ ۀبه روستا از جملنقل روستایی، احساس تعلق مکانی وهای حملواحدهای مسکونی، تقویت زیرساخت

مایش و ی از سیستم گرمتغیرهای افزایش برخوردار اثرپذیر متغیرهایین ترمهمشده بر اساس مطالعات انجامباشند. می

و باغات  ها در مزارعوسازساختآب، برق و گاز، توسعه و ترویج فرهنگ جلوگیری از های سرمایش مناسب، پرداخت هزینه

ه بنازل، اعتیاد مامنیت روستایی اعم از جلوگیری از سرقت احشام، های تقویت شاخصحفظ پوشش گیاهی،  منظوربه

رتبط با ماجتماعی، تقویت قوانین و مقررات های و سایر بزهای قومی و قبیلههای مواد مخدر، نزاع و درگیری

 است. ت احساس رضایت از مسکننقل روستایی و تقویوهای حملهای روستایی، تقویت زیرساختوسازساخت

و واحد  ر اتاقدبر پایداری مسکن روستایی متغیرهای کاهش تراکم نفر  مؤثراثرگذارترین و اثرپذیرترین متغیرهای 

ور حفظ پوشش ظمنوسازها در مزارع و باغات بهساختمسکونی، پرداخت اقساط وام، توسعه و ترویج فرهنگ جلوگیری از 

اع و خدر، نزامنیت روستایی اعم از جلوگیری از سرقت احشام، منازل، اعتیاد به مواد مهای تقویت شاخصگیاهی، 

ی، های روستایوسازساختاجتماعی، تقویت قوانین و مقررات مرتبط با های و سایر بزهای قومی و قبیلههای درگیری

طور که از هماناند. شده اس رضایت از مسکن تشخیص دادهنقل روستایی و تقویت احسوهای حملساختتقویت زیر

ت و قوی ا،پژوهش حاصل شد، اثرگذارترین متغیرهای پژوهش شامل رونق نوسازی و کاهش قدمت بنهای نتایج بررسی

فعال، های ها در کنار گسلوسازساختان برای پرداخت قیمت زمین، پرهیز از روستاییافزایش استطاعت مالی و درآمدی 

های رگیریاع و دی اعم از جلوگیری از سرقت احشام، منازل، اعتیاد به مواد مخدر، نزامنیت روستایهای تقویت شاخص

رمت هیالت ساخت و ماعطای وام و تس منظوربههای الزم زیرساخت توسعۀ اجتماعی،های و سایر بزهای قومی و قبیله

یرهای رین متغو اثرپذیرت وستانقل روستایی و احساس تعلق مکانی به روهای حملتقویت زیرساختواحدهای مسکونی، 

رسی ایش دستآب، برق و گاز، افزهای افزایش برخورداری از سیستم گرمایش و سرمایش، پرداخت هزینهپژوهش شامل 

قررات ین و متقویت قواندفع بهداشتی زباله و فاضالب، تقویت وفاق و همبستگی اجتماعی در روستا، های به سیستم

راکز مها اعم از وسازساختدسترسی به امکانات و خدمات روستایی مرتبط با تقویت های روستایی، وسازساختمرتبط با 

    باشند.می احساس رفاه فروش مصالح، پیمانکارهای دارای صالحیت، معماران و نیروی کار ماهر و
 



 گیرینتیجه

ی، زیرساختی، نهادی اقتصادی، اجتماعی، محیطعامل شامل عوامل کالبدی،  ۷آمده از تحلیل، دستبر اساس نتایج به

 ابزار اصلی پژوهش عنوانبهدیمتل  مبنای طراحی پرسشنامۀ ،آن متغیر زیرمجموعۀ 21به همراه  سازمانی و روانشناختی

بر پایداری مسکن  (ri) اثرگذار عاملین ترمهم محاسبات نشان داد که در بخش عوامل در مطالعات میدانی قرار گرفت.

منطقۀ روستایی در  پایداری مسکنبر ( cj)اثرپذیر  عاملین ترمهم ؛استعامل کالبدی  منطقۀ موردمطالعهروستایی در 

منطقۀ وستایی در رپایداری مسکن بر (  jc+ ri) عاملاثرگذارترین و اثرپذیرترین  عامل روانشناختی است؛ موردمطالعه

سکن روستایی در در پایداری م( jc-ri)از نظر مجموع شدت اثرگذاری و اثرپذیری  عامل روانشناختی است؛ موردمطالعه

 توان اشارهمی ،روزاینا است؛ از نقش معلولی برخوردار عامل زیرساختیی و نقش علّعامل اقتصادی  منطقۀ موردمطالعه

یازمند ر آن نانسان و پاسخی در جهت نیازهای او است و دخالت دهای کرد که کالبد و مسکن روستایی بستر فعالیت

 أمینتتوان گفت که میهمچنین  سکن روستایی است.گیری و پایداری مدر شکل مؤثرشناخت و آگاهی از تمام عوامل 

 اتو مشخصها شود که ضمن توجه به عوامل اجتماعی و اقتصادی، با ویژگیمی مسکن مناسب روستایی زمانی محقق

 طقمنا فرهنگی و اجتماعی و تنوع محیطی و اقلیمی موجود درهای سنت ،کالبدی و معماری روستایی و همچنین

تحقق  رمنظوبه ،نتیجهدرطور اخص با دهستان بلیان شهرستان کازرون آشنا باشیم. مختلف کشور و در این پژوهش، به

اف خود ا محیط اطرببنا  تواند سازگاری بیشترمی ومی بادوامساخت مسکن پایدار روستایی با استفاده از مصالح ب ،این مهم

د صالح موجومتوان از می به مخاطرات طبیعی موجود در منطقهبا رعایت اصول مهندسی و توجه  ،نتیجهرا فراهم آورد؛ در

از  ا استفادهت شود ببا الگوی معماری سنتی ترکی باید بازیافتاستفاده از مصالح بومی و قابل .در محیط استفاده کرد

آسایش و  ی محیط،جویی، استفاده از گرما و خنکابرسد و عالوه بر صرفهانرژی موجود در محیط به باالترین حد خود 

نار کومی در بافزایش مشارکت مردم، نهادهای عمومی و استفاده از نیروهای متخصص  سازد. تأمینرفاه ساکنین را 

ه ب ،مچنینهتواند به بهبود وضعیت اشتغال نیروی انسانی و می منطقه دولت در ساخت مساکن روستاییهای حمایت

اجتماعی های بآموزشی با آسیهای اندازی کارگاهدرزمینۀ اجتماعی با راه خت اصولی و ایمن مساکن کمک نماید.سا

د و.. شناسایی شاد مخدر و.ای، بزه، اعتیاد به موقومی و قبیلههای هایی مانند درگیریآسیبهای مقابله گردد، علل و ریشه

حلی مشخص برگان و مدیران ممربوط به خهای در بررسی پرسشنامه .گردد تأمینها، امنیت در منطقه رفتن آنو با ازبین

ریزان در هرنگ شده است که این امر توجه هرچه بیشتر برنامتعلق مکانی در میان روستاییان کمشد که احساس رفاه و 

 تر را طلبوانجت تفریحی و سرگرمی برای نسل ویژه خدماامکانات رفاهی برای ساکنین و به و راستای ایجاد خدمات

 کند.می

 

 نابع:م

و ها تی شهرداریرسانی و مطبوعا. تهران: انتشارات مؤسسۀ فرهنگی اطالعمبانی بهداشت روستاییاصول و  .(1391ازکیا، مصطفی )

 .کشورهای دهیاری
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سکن روستایی )مورد معوامل پایدار و ها تحلیل و ارزیابی شاخص .(1395اسکندر )ساالروند، اسماعیل؛ صیدائی، سید بسحاق، محمدرضا؛

 .48-25، (4)5، ریزی مسکن روستاییمجلۀ پژوهش و برنامهش مرکزی شهرستان روانسر(. مطالعه: مناطق روستایی بخ

 .(134)30، و محیط روستایی مسکن فصلنامۀ. فرهنگ و مسکن. (1390پوردیهیمی، شهرام )

 سمت. . تهران:طراحی مسکن روستایی .(1396پورطاهری، مهدی )

 ،ازی ایران معاصرمعماری و شهرس المللی عمران،کنفرانس بین. ل طراحی مسکن پایداراصو .(139۷) فر، سیدهادیقدوسی ؛جوادی، صدف

 .29-20،تهران

لعه: )مورد مطاد سیاسی فضا تحلیل فضایی ابعاد مسکن پایدار شهری مبتنی بر رویکرد اقتصا .(1401زاده دلیر، کریم )دارابی، هژیر؛ حسین

 .۷9-59، (22)5 ،شهر پایدار فصلنامۀشهر کرمانشاه(. 

 سمت. تهران: .ریزی مسکنبرنامه. (13۷9پور محمدی، محمدرضا )دالل

ان ون دهستالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان کازرک . بررسی توسعۀ(1396رضایی، محمدرضا؛ داودی، قاسم؛ شجاعی، محسن )

 .51-3۷ ،رهانویت در مهندسی معماری، عمران، شهرسازی و مدیریت فرهنگی شههای المللی افقدومین همایش بین بلیان قرا خمسه.

بر نهادهای  با تأکید روستاییگرشی نو به مدیریت ن .(1386الدین افتخاری، عبدالرضا؛ سجاسی قیداری، حمداهلل؛ عینالی، جمشید )رکن

 .30-1 (،2)10، روستا و توسعه فصلنامۀگذار. تأثیر

تأکید بر مسکن پایدار. شهری با  نگری در بازآفرینی محالت فرسودة. رویکرد آینده(1400سجادی، ژیال؛ پرتانیان، ندا؛ راد، پیمان )

 .49-2۷، ۷، انداز شهرهای آیندهچشم

، ندانشگاه تهرا یهنرهای زیبا پژوهشی دانشکدةنشریۀ علمیایران. معماری مسکن روستایی در های شاخص .(1384پور، محسن )سرتیپی

22 ،43-52. 

 .59-48، 19، صفه نشریۀیلی مسکن روستایی در ایران. بررسی تحل .(1388پور، محسن )سرتیپی

 .14-3، 133، مسکن و محیط روستا فصلنامۀ. پدیدارشناسی مسکن روستایی. (1389پور، محسن )سرتیپی

گذاری مسکن ریزی و سیاستضروری در برنامههای همؤلفو ها شاخص .(1388) فرجود، داوود زادهی، حیدر؛ احمدی، علی؛ حسنلطف

 .128-105، (۷)2، آمایش محیط نشریۀروستایی در ایران. 

 روستایی در منطقۀهای بر ناپایداری سکونتگاه مؤثرسنجش عوامل  .(1396) ، رستمیبختیسعدی؛ طالشی، مصطفی؛ شاه محمدی،

 .104-91، (163)5، مسکن و محیط روستا فصلنامۀتاهای شهرستان مریوان و سروآباد(. کوهستانی و پایکوهی زاگرس )مورد مطالعه: روس

، المللی مدیریت و علوم اجتماعیکنفرانس بین. ANPبندی معیارهای مسکن پایدار با استفاده از روش . رتبه(1394مرادی اهری، علیرضا )

25-16. 

المللی تغییر ش بینهمایانوارهای روستایی شهرستان کازرون. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر امنیت غذایی خ .(1398منصوری، کامران )

 .34-23، اقلیم، پیامدها، سازگاری و تعدیل

چهارمین  .تایی پایدارختار کالبدی مسکن روساثرات عوامل اقتصادی در سا .(9139) فائزهاسدپور، ؛ شرقی، علی؛ الدیننژاد، جمالمهدی

 .41-23، همایش ملی معماری و شهر پایدار



 ششمین کنفرانس ملی .ینایدار: ابعاد و تجربیات کشور چواکاوی مفهوم مسکن پ .(1398) تیموری، ایرج ؛روستایی، شهریور ؛نعمتی، محمد

ان مان استدر مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساخت کاربردیهای پژوهش

 .51-8، تهران

داری اجتماعی مسکن. در سنجش پای مؤثرمعیارهای  .(1398باقر )رعلی؛ یزدانفر، عباس؛ حسینی، سیدنوروزیان ملکی، سعید؛ عالیی، امی

 .26-5، (1)30، علمی معماری و شهرسازی صفه مجلۀ
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 مبسوط چکیدۀ

 مقدمه:

یش هر ن راحتی و آسامیاست که نقش مهمی در تأ های پایگاه زیستی و اجتماعی هر خانوارترین مؤلفهمسکن روستایی یکی از مهم    

ب، از نظر ادی متناسقبول، از لحاظ اقتصن مسکنی که از لحاظ اجتماعی قابلعنوا، تأمین مسکن پایدار روستایی بهدر این راستا خانواده دارد.

 ایدار درپگیرد که امروزه کمبود یا عدم وجود مسکن ، تحت تأثیر عوامل متعددی قرار میستحکم و سازگار با محیط زیست باشدکالبدی م

های آیندۀ مسکن روستایی مفید و مؤثر ریزیها در برنامه، شناخت و تحلیل آننتیجهبه مشکلی اساسی بدل شده است؛ در مناطق روستایی

ساکن ثر بر پایداری مصورت گرفته است، شناسایی عوامل مؤ ضر که با استفاده از تکنیک دیمتلف پژوهش حاهد ،روخواهد بود؛ازاین

 آنان خواهد بود. روستایی دهستان بلیان شهرستان کازرون و معرفی عوامل اثرگذار و اثرپذیر بر

 مواد و روش:

برفی استفاده شد؛ ای از موارد از روش گلولهای و در پارهروش طبقهمنظور انتخاب حجم نمونه با توجه به وسعت منطقه از ، بهدر این راستا    

رسی به درصد روستاها بر حسب موقعیت جغرافیایی، دست 50دهستان بلیان، بیش از  ۀروستای موجود در محدود 18از میان  ،ترتیببدین

ها، عوامل و ی شاخص. برای شناسایشد صورت نمونه انتخابروستا به 9بررسی قرار گرفتند و درمجموع،  ان جمعیت موردشهر و نیز میز

عامل  7تخصصی،  ها در این حوزۀمسکن روستایی دهستان بلیان، با تأکید ویژه بر مطالعۀ میدانی و بررسی پژوهشثر بر پایداری متغیرهای مؤ

آماری  معۀاجعنوان ابزار اصلی پژوهش در مطالعات میدانی قرار گرفت. حی پرسشنامۀ دیمتل بهر شناسایی و مبنای طرامتغی 21به همراه 

برگان خز مسکن روستایی و نی ضای شورای اسالمی، کارشناسان حوزۀسه گروه اعم از مدیران محلی شامل دهیاران و اعپژوهش حاضر شامل 

 یق جامعۀپرسشنامه از طر 30پرسشنامه و درمجموع  10کیک در هر گروه تفبه است که نظر روستاافراد صاحب محلی شامل معماران سنتی و

خ نر محاسبۀ بر اساس .ی پرسشنامه استفاده شدبرای بررسی پایای Spssاز روش آلفای کرونباخ و ابزار  ،همچنین. شد نظر تکمیلماری موردآ

 شود.می ییدتأ( سازگاری پرسشنامه نیز expert choiceافزار اکسپرت چویس )سازگاری این پرسشنامه توسط نرم

 نتایج و بحث:

عامل مطالعه مورد ۀبر پایداری مسکن روستایی در منطق (ri) اثرگذار عاملترین مهمد که های آماری نشان دانتایج حاصل از بررسی     

اثرگذارترین و اثرپذیرترین  و روانشناختی، مطالعه عاملپایداری مسکن روستایی در منطقۀ موردبر ( cj)اثرپذیر  عاملترین مهم کالبدی،

-ri)از نظر مجموع شدت اثرگذاری و اثرپذیری  مطالعه عامل روانشناختی است وپایداری مسکن روستایی در منطقۀ موردبر ( ri + ci) عامل

ci )درخصوص . همچنیندارد معلولینقش  عامل زیرساختیی و نقش علّعامل اقتصادی  ،مطالعهمورد ۀدر پایداری مسکن روستایی در منطق ،

یان ش استطاعت مالی و درآمدی روستایها نشان داد که متغیرهای رونق نوسازی و کاهش قدمت بنا، تقویت و افزایمتغیرهای تحقیق، بررسی

جلوگیری از سرقت های امنیت روستایی اعم از تقویت شاخصهای فعال، وسازها در کنار گسلپرداخت قیمت زمین، پرهیز از ساختبرای 

منظور اعطای های الزم بهزیرساخت های اجتماعی، توسعۀای و سایر بزههای قومی و قبیلهیاد به مواد مخدر، نزاع و درگیریاحشام، منازل، اعت

 هلنقل روستایی، احساس تعلق مکانی به روستا از جموهای حملوام و تسهیالت ساخت و مرمت واحدهای مسکونی، تقویت زیرساخت

یش و متغیرهای افزایش برخورداری از سیستم گرما اثرپذیر متغیرهایترین مهم ،شدهبر اساس مطالعات انجام .هستند متغیرهای اثرگذار



منظور حفظ وسازها در مزارع و باغات بهه و ترویج فرهنگ جلوگیری از ساختهای آب، برق و گاز، توسعسرمایش مناسب، پرداخت هزینه

های قومی یاد به مواد مخدر، نزاع و درگیریهای امنیت روستایی اعم از جلوگیری از سرقت احشام، منازل، اعتتقویت شاخصپوشش گیاهی، 

نقل روستایی و وهای حملسازهای روستایی، تقویت زیرساختوت قوانین و مقررات مرتبط با ساختهای اجتماعی، تقویای و سایر بزههو قبیل

کاهش تراکم نفر متغیرهای  ،ثر بر پایداری مسکن روستاییارترین و اثرپذیرترین متغیرهای مؤاثرگذمسکن است. تقویت احساس رضایت از 

ور حفظ پوشش ظسازها در مزارع و باغات به منوه و ترویج فرهنگ جلوگیری از ساختدر اتاق و واحد مسکونی، پرداخت اقساط وام، توسع

های قومی و یاد به مواد مخدر، نزاع و درگیریاعم از جلوگیری از سرقت احشام، منازل، اعتهای امنیت روستایی تقویت شاخصگیاهی، 

نقل روستایی و وهای حملسازهای روستایی، تقویت زیرساختوت قوانین و مقررات مرتبط با ساختهای اجتماعی، تقویای و سایر بزهقبیله

های پژوهش حاصل شد، اثرگذارترین متغیرهای طور که از نتایج بررسیهماناند. اس رضایت از مسکن تشخیص داده شدهتقویت احس

پرداخت قیمت زمین، پرهیز از یان برای ایش استطاعت مالی و درآمدی روستایقویت و افزت پژوهش شامل رونق نوسازی و کاهش قدمت بنا،

یاد به مواد مخدر، یری از سرقت احشام، منازل، اعتهای امنیت روستایی اعم از جلوگتقویت شاخصهای فعال، وسازها در کنار گسلساخت

منظور اعطای وام و تسهیالت ساخت و مرمت های الزم بهزیرساخت توسعۀ های اجتماعی،ای و سایر بزههای قومی و قبیلهنزاع و درگیری

و اثرپذیرترین متغیرهای پژوهش شامل  نقل روستایی و احساس تعلق مکانی به روستاوهای حملتقویت زیرساختواحدهای مسکونی، 

های دفع بهداشتی زباله و ق و گاز، افزایش دسترسی به سیستمهای آب، برم گرمایش و سرمایش، پرداخت هزینهافزایش برخورداری از سیست

دسترسی به تقویت  سازهای روستایی،وت قوانین و مقررات مرتبط با ساختتقویفاضالب، تقویت وفاق و همبستگی اجتماعی در روستا، 

 سازها اعم از مراکز فروش مصالح، پیمانکارهای دارای صالحیت، معماران و نیروی کار ماهر ووت و خدمات روستایی مرتبط با ساختامکانا

 .هستند احساس رفاه

 نتیجه گیری:

وامل های انسان و پاسخی در جهت نیازهای او است و دخالت در آن نیازمند شناخت و آگاهی از تمام عکالبد و مسکن روستایی بستر فعالیت

شود که ضمن توجه به عوامل مانی محقق میزتأمین مسکن مناسب روستایی  درنتیجهگیری و پایداری مسکن روستایی است. مؤثر در شکل

های فرهنگی و اجتماعی و تنوع محیطی و اقلیمی ها و مشخصات کالبدی و معماری روستایی و همچنین، سنتی، با ویژگیاجتماعی و اقتصاد

منظور تحقق این درنتیجه، بهان بلیان شهرستان کازرون آشنا باشیم. طور اخص با دهستموجود در مناطق مختلف کشور و در این پژوهش، به

رد؛ تواند سازگاری بیشتر بنا با محیط اطراف خود را فراهم آوی با استفاده از مصالح بومی بادوام میمهم، ساخت مسکن پایدار روستای

ده از توان از مصالح موجود در محیط استفاده کرد. استفادرنتیجه، با رعایت اصول مهندسی و توجه به مخاطرات طبیعی موجود در منطقه می

و عالوه بر  حیط به باالترین حد خود برسدمی معماری سنتی ترکیب شود تا استفاده از انرژی موجود در بازیافت باید با الگومصالح بومی و قابل

  سایش و رفاه ساکنین را تأمین سازد.آجویی، استفاده از گرما و خنکای محیط، صرفه

 مسکن پایدار روستایی، روانشناختی، اقتصادی، کالبدی، زیرساختی: کلید واژه

 

Abstract 

Introduction: 

     Rural housing is one of the most important components of the biological and social base of every 

household, which plays an important role in ensuring the comfort and convenience of every family. In this 

regard, the provision of sustainable rural housing as housing that is socially acceptable, economically 

appropriate, physically strong and environmentally friendly, is influenced by several factors, which 

nowadays lack or non-existence of sustainable housing in rural areas. It has become a fundamental 

problem; As a result, their recognition and analysis will be useful and effective in the future planning of 

rural housing; therefore, the purpose of the current research, which was carried out using the DIMTEL 

technique, is to identify the factors affecting the sustainability of rural housing in Belian Dehistan, 

Kazeron City, and to introduce the factors that are effective and efficient on It will be them. 
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materials and Method 

     In this regard, in order to select the sample size according to the size of the region, the stratified 

method was used and in some cases, the snowball method was used; Thus, among the 18 villages in 

Belyan village, more than 50% of the villages were examined according to their geographical location, 

access to the city, and population size, and in total, 9 villages were selected as a sample. In order to 

identify indicators, factors and variables affecting the sustainability of rural housing in Belyan district, 

with special emphasis on field study and research studies in this specialized field, 7 factors along with 21 

variables were identified and the basis for designing Dimtel questionnaire as the main research tool in 

field studies. . The statistical population of the present research includes three groups, including local 

administrators including villagers and members of the Islamic Council, experts in the field of rural 

housing, as well as local experts including traditional architects and village experts, with 10 

questionnaires in each group and a total of 30 questionnaires through the statistical population. completed. 

Also, Cronbach's alpha method and Spss tool were used to check the reliability of the questionnaire. 

Based on the calculation of the compatibility rate of this questionnaire, the compatibility of the 

questionnaire is also confirmed by the expert choice software. 

Results and discussion: 

The results of the statistical analysis showed that the most important influencing factor (ri) on the stability 

of rural housing in the study area is the physical factor, the most important effective factor (cj) on the 

stability of rural housing in the study area is the psychological factor, and the most effective and effective 

factor (ri + ci) The stability of rural housing in the study area is a psychological factor, and in terms of the 

total intensity of influence and effectiveness (ri-ci) in the stability of rural housing in the study area, the 

economic factor has a causal role and the infrastructure factor has a causal role. Also, regarding the 

research variables, the studies showed that the variables of renovation boom and reducing the age of 

buildings, strengthening and increasing the financial and income capacity of villagers to pay the price of 

land, avoiding constructions next to active faults, strengthening rural security indicators including 

preventing cattle theft, Homes, drug addiction, ethnic and tribal conflicts and other social evils, 

development of necessary infrastructures for granting loans and facilities for construction and renovation 

of residential units, strengthening of rural transportation infrastructures, sense of place belonging to the 

village are among the influencing variables. According to the studies, the most important effective 

variables are the variables of increasing the availability of proper heating and cooling system, paying 

water, electricity and gas costs, developing and promoting the culture of preventing constructions in farms 

and gardens in order to preserve vegetation, strengthening rural security indicators, including preventing 

Theft of cattle, homes, drug addiction, ethnic and tribal conflicts and other social crimes, strengthening 

the rules and regulations related to rural construction, strengthening rural transportation infrastructure and 

strengthening the sense of satisfaction with housing. The most effective and effective variables on the 

sustainability of rural housing, the variables of reducing the density of people in a room and residential 

unit, paying loan installments, developing and promoting the culture of preventing constructions in farms 

and gardens in order to preserve vegetation, strengthening rural security indicators, including preventing 

theft Cattle, houses, drug addiction, ethnic and tribal conflicts and other social evils, strengthening the 

rules and regulations related to rural constructions, strengthening rural transportation infrastructure and 

strengthening the sense of satisfaction with housing have been recognized. 

Conclusion: 

The body and rural housing is the basis of human activities and a response to his needs, and involvement 

in it requires knowledge and awareness of all factors that are effective in the formation and sustainability 



of rural housing. As a result, the provision of suitable rural housing is achieved when, while paying 

attention to social and economic factors, with the characteristics and physical characteristics and rural 

architecture, as well as cultural and social traditions and environmental and climatic diversity in different 

regions of the country, and in this research, especially with Belian Dehistan, Kazeron County. As a result, 

in order to achieve this goal, the construction of sustainable rural housing using durable local materials 

can provide greater compatibility of the building with its surrounding environment; As a result, by 

following the principles of engineering and paying attention to the natural hazards in the area, it is 

possible to use the materials available in the environment. The use of native and recyclable materials 

should be combined with the traditional architectural model so that the use of energy in the environment 

reaches its highest level and, in addition to saving, the use of heat and coolness of the environment 

provides the comfort and well-being of the residents. 
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