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 تحلیل عوامل موثردر پایداري مسکن روستایی

  هاي روستایی بخش چاروسا، شهرستان کهگیلویهمطالعه موردي: سکونتگاه

 

 1، بهروز محمدی یگانه6*سروش سنایی مقدم

 

 چکیده

 و مساله این رفع برای تالش در و گریبان بوده به دست آن با همواره هاانسان که است مسائلی ترینمهم جمله از مسکن

 نوعی، را به کشورها همه امروزه که است موضوعی مسکن اند. مشکل آن بوده برای معقول و مناسب پاسخی یافتن

است. امروزه مبحث مسکن پایدار جزئی از مباحث استراتژیکی اجتماعات پایدار  ساخته گرفتار شرایطشان، با متناسب

ی را می توان یکی از شاخص های مهم در توسعه و عمران روستایی محسوب نمود، اهميت است. مسکن پایدار روستای

مسکن در نواحی روستایی ناشی از پاسخگویی آن به نيازهای اصلی زیستی و اقتصادی جامعه روستایی است، پایداری 

هدف پژوهش حاضر تحليل عوامل شود. مسکن ضمن ارتقای تأمين نيازهای روستائيان باعث تسهيل فرایند توسعه پایدار می

تحليلی و پيمایشی  -باشد. نوع تحقيق کاربردی و روش تحقيق توصيفیمؤثر در پایداری مسکن در نواحی روستایی می

باشد. جامعه آماری تحقيق سرپرستان خانوارهای روستایی بخش چاروسا شهرستان دهدشت بوده است. این بخش با می

باشد. تعداد نمونه الزم جهت تکميل خانوار می 6711نفر جمعيت مشتمل بر  66497ارای ، د6930توجه به سرشماری سال 

صورت ميدانی و آمده است. روش گردآوری اطالعات بهدستخانوار به 110پرسشنامه با استفاده از فرمول کوکران 

نتایج  Amosو  Spssافزارهای های آماری در نرمباشد. روش تجزیه و تحليل اطالعات از طریق تحليلای میکتابخانه

دهد که عوامل محيطی، کالبدی، اقتصادی و اجتماعی منطقه در پایداری مسکن روستایی اثرگذار بوده حاصل نشان می

( و بعد اجتماعی کمترین نقش را با بار عاملی 71/0است. در بين این عوامل؛ بعد کالبدی بيشترین نقش را با بار عاملی )

 ی مسکن روستایی داشته است.( در پایدار14/0)

 مسکن روستایی، توسعه پایدار، استان کهگيلویه وبویر احمد. کلمات کلیدي:

                                                 
،  دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافيا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه زنجان )نویسنده مسئول( - 1

  gmail.com7Seroushsanaei :email@37036701600  شماره تماس: 

 دانشيار گروه جغرافيا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه زنجان - 2

mailto:Seroushsanaei7@gmail.com
mailto:Seroushsanaei7@gmail.com
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 مقدمه

های مهم توسعه دارای ابعاد مختلف اقتصادی، معيشتی، عنوان یکی از شاخصمسکن به

عنوان (، (،  همچنين مسکن به496939اجتماعی و فرهنگی، است )رضوانی و همکاران، 

 ,Femi,1064934, knappباشد)ترین نيازهای انسان میپناه، یکی از اساسییک سر

Babatunde6301: 91.) 

مسکن مناسب ضمن تأمين نيازهای فردی و اجتماعی، باعث بهبود کيفيت زندگی 

شود و درواقع مفهومی فراتر از سرپناه دارد )سرتيپی فردی، خانوادگی و اجتماعی می

دهنده بافت روستایی است؛ که متأثر از ترین عوامل تشکيل(. مسکن از مهم196901پور 

(. همچنين مسکن روستایی 9196903عوامل طبيعی و انسانی است )سعيدی و امينی،

های های زیستی، معيشتی و نهایتاً نيروها و عوامل مؤثر محيطی و روندهگاه شيوهتجلی

بداللهی و هاست )عاقتصادی تأثيرگذار در شکل بخشی به آن -اجتماعی

(. آسایش خانواده و فراهم آمدن امکان ارتباط و تعامل مناسب 1796934همکاران،

باشد )حسينی و اعضای خانواده با یکدیگر و حتی با سایر نزدیکان، نيازمند مسکن می

 (.4696934همکاران،

سازمان ملل، در بيانيه جهانی حقوق بشر شرح داد که هرکسی برای  6340در سال 

اش که به یک سطح استاندارد مناسب زندگی جهت سالمتی خود و خانواده یابیدست

(. امروزه مسائل مربوط به chogull,1007،649شامل غذا، لباس و مسکن حقی دارد )

شده و جوامع و کشورهای مختلف با مشکالت حوزه مسکن به یک امر جهانی تبدیل

ميليون انسان در  140ال حاضر که در حطوریباشند، بهزیادی در این حوزه روبرو می

. مشکل مسکن در همه (Veltmeyer, 1060, 14)کنند جهان بدون سرپناه زندگی می

توسعه به دليل رشد سریع جمعيت و جای دنيا وجود دارد، ولی در کشورهای درحال

های داخلی، فقدان منابع مالی کافی، مشکالت مربوط به عرضه شهرنشينی، مهاجرت

تر از همه نبود صالح ساختمانی و کمبود نيروی انسانی متخصص و مهمزمين، تأمين م
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های مناسب در خصوص، مسکن این مشکل گذاری و برنامهخط مشی، سياست

 (6796903صورت حاد و بحرانی درآمده است )دالل پورمحمدی،به

 ازنظر بسياری از محققان نبود مسکن پایدار در نواحی روستایی مشکالتی مانند پائين

(. پایين بودن سطح دسترسی روستایيان به Wilkinson,1003919بودن کيفيت زندگی )

های روستایی ، بروز مهاجرت(plagerson,1060964)بهداشت و رفاه بهتر 

(herrmann,100394)  ترک تحصيل، باال بودن جرم و جنایت، نبود سالمتی جسمی و

افزایش نابرابری اجتماعی ( و همچنين Herrmann,1003967روحی در ابعاد وسيع )

(WHO,106091) که سالمت روان افراد ساکن در این مساکن را دچار اختالل 

(howell, 100190) و افزایش خطر ابتال به بيماری( هاRuel,1060914 را به دنبال دارد؛ )

عنوان مسکنی که کمترین ناسازگاری و مغایرت را با محيط بنابراین مسکن پایدار به

تر با منطقه و جهان داشته باشد رامون خود و در پهنه وسيعطبيعی پي

(Maliene,1003964 وجود مسکن پایدار به نيازهای اساسی انسان پاسخ داده و باعث .)

 (.Manjarrez,1007917شود )بهبود کيفيت زندگی انسان می

مختلفی های مساکن روستایی در ایران با توجه به تنوع اقليمی و جغرافيایی دارای تيپ 

های جغرافيایی، وضعيت زمين، نوع معيشت، است. این مساکن با توجه به ویژگی

اند )لطفی و همکاران، شدههای زیستی و سبک زندگی هر ناحيه ساختهشيوه

(. بر اساس مطالعاتی که توسط بنياد مسکن انقالب اسالمی در وضعيت 6903:601

درصد مساکن روستایی، مساکن  9961شده است؛ از مسکن روستایی در ایران ارائه

درصد مساکن بادوام محسوب  1366درصد مساکن نيمه بادوام و  9761دوام؛ کم

(. با 9196931گردند )بنياد مسکن انقالب اسالمی، امور بازسازی و مسکن روستایی،می

های توسعه و توجه به نوع زندگی و الگوی ساخت و اوضاع خاص حاکم بر برنامه

توجهی از واحدهای مسکونی فرسوده اکنون بخش قابلبعد از انقالب همعمران قبل و 

( امروزه ازجمله مشکالت اساسی 940 6900است یا اوضاع مناسبی ندارد )سرتيپی پور، 

باشد. این های روستایی کشور ایران، ناپایداری مساکن این مناطق میسکونتگاه
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رهای روستایی مؤثر بوده است های گوناگون زندگی خانواناپایداری بر روی جنبه

(Midmore,1000911.) 

های شهرستان دهدشت واقع در استان کهگيلویه و بخش چاروسا یکی از بخش

دهد در محدوده موردمطالعه باشد. بررسی و مشاهدات اوليه نشان میبویراحمد می

ساس باشد. بر این اهای روستایی میناپایداری مسکن یکی از عوامل مؤثر در مهاجرت

کننده مسکن روستایی ها و نماگرهای تبيينترین شاخصدر تحقيق حاضر شناسایی مهم

پایدار چه می باشد؟ مهمترین عوامل مؤثر بر پایداری مسکن در مناطق روستایی بخش 

 باشد؟چاروسا چه می

 
 شناسیروش

باشد. پژوهش ازنظر هدف تحليلی می -صورت توصيفیروش تحقيق در این پژوهش به

ها از روش ميدانی و مشاهده مستقيم ک تحقيق کاربردی است. برای گردآوری دادهی

ای است که روایی محتوایی آن با شده است. ابزار اصلی پژوهش، پرسشنامهاستفاده

کسب نظرات تنی چند از اساتيد دانشگاهی مورد تأیيد نهایی رسيده است. سرپرستان 

( جامعه 6711یی بخش چاروسا )خانوارخانوارهای واحدهای مسکونی مناطق روستا

 00دهند، مطالعات ابتدایی در منطقه نشان می دهد که آماری تحقيق را تشکيل می

درصد، مستأجر یا در  10درصد از جامعه مورد مطالعه مالک واحد مسکونی خود بوده و 

ملک پدری سکنی گزیده اند. بنابراین بر مبنای این صفت )مالکيت واحد مسکونی( 

ونه گيری با استفاده از فرمول کوکران تعيين گردید. نتایج فرمول کوکران نشان می نم

سرپرست خانوار برای حجم نمونه کفایت می کند با این حال برای  161دهد که 

سرپرست خانوار برای حجم نمونه تعيين گردید. برای  110اطمينان خاطر از نتایج؛ تعداد 

-گيری تصادفی طبقها در این پژوهش از روش نمونهگيری بين سرپرستان خانوارهنمونه

ای ليکرت ها با استفاده از طيف پنج گزینهگذاری دادهشده است. ارزشای استفاده

ها در هر یک از روستاهای صورت پذیرفته است نحوة توزیع و فراوانی تعداد پرسشنامه

 شده است.( نشان داده 6گيری شده، در جدول شماره )نمونه
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 ها در روستاهای نمونه9 فراوانی توزیع پرسشنامه6جدول 

 تعداد نمونه درصد جمعيت تعداد خانوار روستاهای نمونه

 36 3/41 010 آبچندار

 7 49/1 41 کالت

 60 16/9 11 خيار کال

 0 7/1 10 کوشک

 49 47/61 901 الگن

 91 06/69 146 المور

 0 00/1 11 بلویری

 1 70/6 99 طاراب

 60 11/9 11 روچک

 9 6 60 آبله

 110 600 6711 جمع

 .6931ریزی استان کهگيلویه و بویر احمد و محاسبات نگارندگان9مأخذ9 معاونت برنامه

نهایتاً برای سنجش ميزان پایایی در تدوین و تنظيم پرسشنامه، از روش آلفای کرونباخ 

( آورده شده 1استفاده گردید که نتایج حاصل از آن در جدول ) SPSSر افزادر نرم

 است.

 شده9 مقدار آلفای کرونباخ مشاهده1جدول 

 مقدار آلفای کرونباخ عنوان

 794/0 پایداری اقتصادی

 713/0 پایداری اجتماعی

 067/0 پایداری کالبدی

 771/0 پایداری محيطی

 .6931های تحقيق،مأخذ9 یافته
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 ه پژوهشپیشین

شده است که به بررسی در ارتباط با مسکن پایدار روستایی تحقيقات متفاوتی انجام

 گردد.برخی از آنان که موضوعاتی نزدیک به موضوع پژوهش حاضر هستند اشاره می

 9 پيشينه پژوهش9جدول 

 

 

 گیرينتیجه نویسنده عنوان و سال

های جستجو برای یافتن سياست

 (1007پشتيبانی از مسکن پایدار)

Charles 

L.Choguill 
در داخل منطقه سياست اجراشده مسکن اگر بدون توجه به بهبود 

 فرصت اشتغال و درآمد باشد نتایج نااميدکننده خواهد بود.

شناسی الگوی جدید مساکن آسيب

روستایی از منظر توسعه پایدار در 

دهستان شوسف در شهرستان 

 (6939نهبندان )

قدیری معصوم و 

 همکاران

دليل گسستگی پيوند آن با شرایط و محيط  الگوی جدید مسکن به

روستایی، در فرایند استيالی توسعه پایدار روستایی خلل اساسی وارد 

 ساخته است

طراحی مجموعه مسکونی با 

 (6904رویکرد توسعه پایدار )

زیست، مصرف حداقل انرژی حفظ منابع طبيعی، عدم آلودگی محيط دریانی

و اقليمی از طریق تدابير معماری و  زیستی با شرایط طبيعیفسيلی و هم

های زیستی بوده شهرسازی از موارد مهم در طراحی و ساخت مجتمع

 و باید موردتوجه طراحان و مجریان قرار گيرد

ریزی توسعه بررسی و تحليل برنامه

مسکن پایدار به ارزیابی 

 (6903های توسعه پایدار )شاخص

 دهد.آباد نشان میبخش مسکن شهر حاجیعدم پایداری مسکن را در  بزی و همکاران

الگوی پایدار مسکن روستایی در 

 (6903جلگه گيالن )

الگوی پایدار مسکن روستایی در گيالن باید با توجه به عوامل  عادلی گيالنی

 فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و تطابق با بستر طبيعی طراحی شود

تحليلی بر نقش عوامل مؤثر بر 

مناطق روستایی پایداری مسکن در 

ایران، مورد9 دهستان مالوی 

 (6931شهرستان پلدختر )

وری و رفاهی، اقتصادی، استحکام بنا، بهره -پنج عامل امکاناتی بسحاق و همکاران

ریزی مسکن پایدار ضروری به نظر زیست در برنامههمسازی با محيط

 رسد.می

تحليلی بر مساکن پایدار روستایی 

انی ایران در مناطق خشک و بياب

مورد روستاهای خور و بيابانک 

(6907) 

ميزان روشنایی، سيستم سرمایشی، سيستم گرمایشی، بهداشت و  سلمانی و همکاران

انداز ظاهری مساکن جهت استفاده از مصالح بومی )خشت و چشم

های سنگ( در وضعيت مطلوب داشت. ولی استفاده از طرح و نقشه

 ی برای منطقه در برداشت.شهری، با مصالح جدید هزینه باال
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 مبانی نظري

پایداری ازنظر لغوی به معنای ایستادگی، پافشاری، تاب، مقاومت و دوام است 

باشد که ( پایداری مسکن روستایی بيانگر وضعيتی از توسعه روستا می10096914)معين،

مدت را نيز عرضه ی طوالنیهاتنها ازلحاظ محيطی مطلوب بلکه تنوع و موفقيتنه

(. مسکن پایدار عبارت است از مسکنی که 9196903کند )رضوانی و همکاران،می

پذیر و قبول، ازنظر فنی و کالبدی امکانازلحاظ اقتصادی متناسب، ازلحاظ اجتماعی قابل

(؛ و یا آن نوع مسکنی که Charles, 1007: 9زیست باشد )مستحکم و سازگار با محيط 

های زیستی نسل کنونی را بر مبنای کارآیی منابع طبيعی انرژی برآورده ساخته و نياز

حال محالتی جذاب و ایمن را ضمن توجه به مسائل اکولوژیکی، فرهنگی و درعين

(. همچنين Edwards & Turret, 1000, 10اقتصادی ایجاب نماید مسکن پایدار است )

حيط باکيفيت، کارکرد مطلوب و آینده مسکن پایدار به تمام چرخه حيات ساختمان، م

امنيت و  -9 6(. مسکن پایدار ازنظر مالين196903کند )زندیه و پروری نژاد،توجه می

ها؛ استفاده از انرژی اکولوژیکی برداری از انرژی بيشتر برای تعداد بيشتر خانهبهره

 -(؛ مصالح ساختمانی اکولوژیکی )منابع بومی -)سيستم سرمایشی و گرمایشی(؛ 

(؛ و 1796930آسایش و راحتی )قنبری، -طراحی زیبا؛  -مدیرت پایدار فاضالب؛ 

 همچنين. فرایند مسکن پایدار باید پنج حوزه مشخص زیر را در نظر بگيرد9

 

 -9استفاده منطقی از منابع ساخت بشر، -1حفظ منابع طبيعی )زمين، انرژی، آب(،-6

عدالت بين توليدات، انسان و  -4های احيای آن، حفظ اکوسيستم و پتانسيل

 (.Edwards & Turret, 1000, 10بينی سالمتی، امنيت و ایمنی )پيش -1ها، بندیدسته

طورکلی اصولی که باید رعایت شود تا یک ساختمان در زمره بناهای پایدار به

بندی شود به شرح زیر است9 اصل اول9 حفظ انرژی، اصل دوم9 هماهنگ با اقليم، طبقه

                                                 
1 Malin 



121 

 

 

 سنایی مقدم، محمدي یگانه/  ایداري مسکن روستاییتحلیل عوامل موثردر پ

 

 

 

 

های ساکنان، اصل سوم9 کاهش استفاده از منابع جدید، اصل چهارم9 برآوردن نيازاصل 

 (.196903گرایی )زندیه و پروردی نژاد،پنجم9 هماهنگ باسياست، اصل ششم9 کل

باشد. ها میانتخاب مصالح برای مساکن یکی از عوامل بسيار مهم برای پایداری آن

بر روی محيط و اکوسيستم دارد )سلمانی  مصالح ساختمانی در بخش مسکن تأثير مهمی

 (.1196907و همکاران، 

باشد، بنابراین در ساخت مسکن یکی از عوامل تأثيرگذار در تغييرات آب و هوایی می

بعد پایداری محيطی مسکن، با استفاده از منابع طبيعی و استفاده صحيح از منابع تجدید 

. (chen and chambers 6333611.)پذیر، محافظت از عوامل توليدی مانند آب، خاک

وری آب، کارایی مصالح همچنين استفاده از انرژی تجدید شدنی، بازه انرژی، بهره

ها، حفظ و ارتقای منابع طبيعی و ایجاد مورداستفاده، آلودگی هوا، کنترل آلودگی

 گيرد.موردتوجه قرار می (Abidin and pasqoire 1007641).مساکن قابل مدیریت

پایداری اجتماعی، مسکن پایدار مسکنی است که عالوه بر در برگرفتن امکانات و ازنظر 

های خدمات عمومی الزم برای زندگی بهتر انسان، متناسب بافرهنگ، شيوه و سنت

ساکنان آن باشد و باعث ثبات خانواده، رشد اجتماعی و باال بردن سطح ضریب ایمنی 

روحی اعضای خانواده باشد )رکن الدین ویژه ارتقای فرهنگی و آرامش افراد و به

 (.3396931افتخاری و همکاران، 

ازنظر پایداری اقتصادی، مسکن پایدار مسکنی است که متناسب با شرایط اقتصادی 

 (.Huchzermeyer,1006963ساکنانش باشد )

توان مسکن مناسب و بهينه را چنين تعریف نمود9 مسکن مناسب عبارت درنهایت می

سکونتی مناسبی که آسایش، دسترسی مناسب، امنيت، پایداری و دوام  است از فضای

های اوليه مناسب از قبيل9 آبرسانی، بهداشت ای، روشنایی کافی، تهویه و زیرساختسازه

دسترسی ازنظر کار و تسهيالت اوليه زیست سالم، مکان مناسب و قابلو آموزش، محيط

نواده )ارتباط افقی( و روابط همسایگی و همچنين رشد و تقویت روابط بين اعضای خا

تر از همه متناسب با توان مالی )ارتباط عمودی( را برای ساکنانش فراهم آورد و مهم
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1911، بهار شانزده، شماره  شتمهاندیشه جغرافیایی، سال   

مثابه واحد تسهيالت فيزیکی یا (. مسکن به910 6931خانوار باشد )اکبری و همکاران، 

 ,Bourne) عنوان کاالیی اقتصادی و پردوام است که نقش اجتماعی یا جمعی داردبه

گيری هویت فردی، روابط اجتماعی و اهداف جمعی حال در شکلو درعين (64 :6306

ها مشتمل بر رفع افزون بر این (Short, 1001: 633)ای دارد کنندهافراد نقش تعيين

 Cater)اجتماعی افراد هست  -عنوان نمایش مقام و وضعيت اقتصادینيازهای مالی، به

and Trevor, 6303: 90)هایی مانند . مسکن نسبت به سایر کاالها به دليل ویژگی

 ای بودن، بادوام و پرهزینه بودن و غيرمنقول بودنغيرقابل جایگزین بودن، سرمایه

(Gallent & Robinson, 1066: 130) حال ی نابرابری و درعينتواند عامل عمدهمی

(. مسکن بيش از آنکه 9131 6977همبستگی اجتماعی به شماره رود )باستيه و درز، 

9 6903ساختاری کالبدی باشد، نهادی است با عملکرد چندبعدی )زیاری و همکاران، 

( که دارای ابعاد مختلف مکانی، معماری، کالبدی و فيزیکی، اقتصادی، مالی، 1

. در بسياری از موارد (Cullingworth, 6337: 611)شناختی و پزشکی است روان

ر بر ميزان رضایت فرد از سکونت در محله، مسکن و شرایط ترین عامل تأثيرگذامهم

، هر دو وجه 6. بنا به دیدگاه لوکوربوزیه ,Westaway)1001 :607(محيطی آن است 

 ,Yagiدهی فضایی مسکن پاسخ داده شود)نيازهای جسمی و روحی انسان باید با سازمان

6307: 60.) 

ر زیادی بر سالمت و رفاه انسانی دارد مسکن یکی از نيازهای بنيادی انسان است که تأثي

(Mohit, 1060: 63دستيابی به مسکن پایدار، برنامه .)بایست فعاليتریزان مسکن می-

 Teckکنندگان هماهنگ سازند )های مصرفهایشان را با نيازها و خواسته

Kong,10619600شده که به(. در ارتباط با مسکن روستایی تحقيقات نسبتاً زیادی انجام 

رسد در تحقيقات گذشته بيشتر از زاویه معماری به مسکن روستایی توجه شده نظر می

( عوامل مدل نظری پژوهش حاضر مبتنی بر تفاسير فوق نشان 6است. در شکل )

 شده است.داده
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 .9 مدل نظری تحقيق6شکل

 

 محدوده موردمطالعه

بوده که مرکز آن شهر شهرستان کهگيلویه از توابع استان کهگيلویه و بویر احمد 

عرض  96° 11′تا  90° 10′طول شرقی  10° 60′تا  10° 67′باشد و بين دهدشت می

 6930متری از سطح دریا قرار دارد و طبق تقسيمات کشوری سال  010شمالی، با ارتفاع 

نفر جمعيت است. این شهرستان شامل چهار بخش،  619131خانوار و  99111دارای 

کيلومترمربع وسعت  9943باشد و بيش از روستا می 147ستان و پنج شهر، دوازده ده

 691های شهرستان کهگيلویه که دارای دو دهستان و دارد. بخش چاروسا یکی از بخش

خانوار و  6711باشد که دارای روستا خالی از سکنه می 64روستای دارای سکنه و 

 (.6930 نفر جمعيت است. )استانداری کهگيلویه و بویر احمد، 66497
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1911، بهار شانزده، شماره  شتمهاندیشه جغرافیایی، سال   

 

 

 9 معرفی محدوده موردمطالعه1شکل 

 

 ها و متغیرهاي تحقیقشاخص

ای هستند که اطالعات ضروری شدههای مخصوص یا دگرگونها مجموعه دادهشاخص

 این (. درMiranda,6333974آورند )گذاران و عموم مردم فراهم میرا برای سياست

 هایشاخص مختلف، ابعاد و هاشاخص در مسکن پایداری سنجش برای پژوهش

 اند.شدهمنطقه طراحی شرایط با متناسب شدهاستفاده هایبه شاخص توجه با مورداستفاده

ليکرت  طيف قالب و محيطی در کالبدی اجتماعی، اقتصادی، ابعاد در هاشاخص این

 زیاد( خيلی و زیاد تاحدی، کم، کم، )خيلی طيف شامل این موارد که اندشدهارزیابی

 .شد گرفته در نظر 1 تا 6 هاینمره ترتيب به زیاد خيلی تا کم خيلی از موارد برای د.بو

ها و ( ابعاد عملياتی مسکن پایدار روستایی به تفکيک شاخص7( تا )4در جداول )

 شده است.نشان داده 6نماگرها

 



191 

 

 

 سنایی مقدم، محمدي یگانه/  ایداري مسکن روستاییتحلیل عوامل موثردر پ

 

 

 

 

 
 9 ابعاد عملياتی پایداری اقتصادی مسکن روستایی4جدول 

کد 

 شاخص
 انعنو شاخص نماگر

A6 استطاعت مالی  هاانداز خانوار، ميزان توانایی بازپرداخت وامميزان درآمد خانوار، ميزان پس

 خانوار

دی
صا

 اقت
ی

دار
پای

 

A1 مسکن مثل اجاره و ...، ميزان  تصرف هایهزینه تأمين استطاعت ميزان

 تأمين استطاعت هایی مثل، پول آب، برق و ...، ميزاناستطاعت هزینه

مسکن،  ساخت هایهزینه تأمين استطاعت مسکن، ميزان خرید هایهزینه

مسکن مثل نوسازی،  اساسی تعميرات هایهزینه تأمين استطاعت ميزان

 بازسازی و ...

های جاری و هزینه

 ثابت مسکن

 

A9 

 اساسی، ميزان تعميرات یا ساخت جهت بانکی هایوام از استفاده ميزان

 استفاده اساسی، ميزان تعميرات یا ساخت جهت منابع کمکی  سایر از استفاده

 تعميرات اساسی یا ساخت جهت بالعوض هایاز کمک

استفاده از 

 های مالیکمک

A4 یافته به ميزان استفاده از فضاهای مسکونی جهت معيشت، ميزان سطح اختصاص

 در توليد مسکن شاغلين بودن بومی معيشت، ميزان

 معيشت

 

A1 

 مصالح وریبهره مسکن، ميزان توليد در شاغل کار نيروی وریبهره ميزان

مسکن، ميزان  توليد در فناوری از استفاده مسکن، ميزان توليد در مورداستفاده

 وری زمانی در توليد مسکنبهره

 در وریبهره ميزان

 مسکن توليد

 9 ابعاد عملياتی پایداری محيطی مسکن روستایی1جدول 

کد 

 شاخص
 عنوان شاخص نماگر

B6 

 استفاده زباله، ميزان دفع و آوریجمع نامناسب هایاز سيستم استفاده يزانم

 فاضالب سبک دفع های نامناسبروش از

واحدهای  تأثير ميزان

 در روستایی مسکونی

طی زائد توليد مواد
حي

ی م
دار

پای
 

B1 
سمت اراضی کشاورزی، ميزان  به هاآبادی بافت مسکونی گسترش ميزان

 درختان برای احداث مسکن از بين بردن مراتع و

واحدهای  تأثير ميزان

در  روستایی مسکونی
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 طبيعی منابع تخریب

B9 

 ميزان استفاده از مصالح بومی مناسب در ساخت داخلی مسکن

 ميزان استفاده از مصالح بومی مناسب در ساخت خارجی مسکن

 مصالح کاربرد ميزان

 واحدهای بومی در

 مسکونی روستایی

 عملياتی پایداری کالبدی مسکن روستایی 9 ابعاد1جدول 

کد 

 شاخص
 عنوان شاخص نماگر

C6 

 تأثير انرژی، ميزان جوییبازشوها در صرفه تعداد تأثير ميزان

 انرژی جویینماها در صرفه تعداد

 معماری واحدهای ميزان تأثير

جویی صرفه در مسکونی روستایی

 انرژی

دی
کالب

ی 
دار

پای
 

C1 

 

 مسکونی، ميزان واحدهای پی در کاررفتهبه مصالح دوام ميزان

 دوام مسکونی، ميزان واحدهای دیوار در کاررفتهبه مصالح دوام

 مسکونی، ميزان واحدهای چينی کرسی در کاررفتهبه مصالح

 مسکونی، ميزان واحدهای سقف در کاررفتهبه مصالح دوام

 مسکونی واحدهای کف در کاررفتهبه مصالح دوام

بکار رفته در  ميزان دوام مصالح

 مسکن

C9 

 سقف سازه دوام مسکونی، ميزان ميزان دوام اسکلت واحدهای

 از مسکونی واحدهای برخورداری مسکونی، ميزان واحدهای

 زلزله ضد امکانات

 واحدهای سازه دوام ميزان

 مسکونی

 9 ابعاد عملياتی پایداری اجتماعی مسکن روستایی7جدول 

 عنوان شاخص نماگر کد شاخص

D6 

 زیربنایی، ميزان تأسيسات از مسکونی واحدهای برخورداری ميزان

 برخورداری رفاهی، ميزان از امکانات مسکونی برخورداری واحدهای

 بهداشتی تأسيسات از مسکونی واحدهای

 برخورداری ميزان

 مسکونی از واحد

 امکانات

عی
ما

جت
ی ا

دار
پای

 

D1 

ونقل ترسی به حملميزان دسترسی به مراکز خرید در روستا، ميزان دس

عمومی، ميزان دسترسی به مراکز آموزشی، ميزان دسترسی به مراکز 

بهداشتی، ميزان دسترسی به مراکز مذهبی و فرهنگی )مسجد، کتابخانه، 

ميزان دسترسی به 

 امکانات
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)... 

D9 

 تراکم زیربنا، ميزان سطح از مسکونی واحدهای برخورداری ميزان

مسکونی،  واحدهای در اتاق تراکم ميزان مسکونی، واحدهای در خانوار

 ميزان تراکم نفر در اتاق

ميزان برخورداری 

واحد مسکونی از 

 فضا

 

D4 

ميزان رضایت از معماری داخلی مسکن، ميزان رضایت از معماری بيرونی 

 مسکن، ميزان رضایت از مصالح بکار رفته در مسکن

رضایت از معماری 

 مسکن

 .6931های پژوهش،مأخذ9 یافته

 

 هاي تحقیقیافته

ها در ابعاد چهارگانه کليه نماگرهای هر شاخص در راستای بررسی وضعيت شاخص

شده است. در شده و ميانگين، انحراف معيار و رتبه هر شاخص نشان دادهباهم ترکيب

های این جدول ده است. یافتهشهای اقتصادی نشان داده( وضعيت شاخص0جدول )

های جاری و ثابت مسکن، استطاعت مالی حاکی از آن است که سه شاخص هزینه

 اند.های مالی امتياز کمتر از حد متوسط کسب کردهخانوار و استفاده از کمک
 

 های پایداری اقتصادی مسکن روستایی9 وضعيت شاخص0جدول 

 شاخص ميانگين انحراف معيار رتبه

 معيشت 13/9 11/6 6

 مسکن توليد در وریبهره ميزان 06/9 11/6 1

 های جاری و ثابت مسکنهزینه 07/1 66/6 9

 استطاعت مالی خانوار 16/1 67/6 4

 های مالیاستفاده از کمک 11/1 64/6 1

 .6931های تحقيق،مأخذ9 یافته

 

سکن روستایی؛ های پایداری محيطی مدهد که بين شاخص( نشان می3های جدول )یافته

زائد در شرایط  توليد مواد در روستایی واحدهای مسکونی تأثير شاخص ميزان
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باشد که با توجه به انحراف می 49/1نامساعدی قرار دارد. ميانگين این شاخص برابر با 

 و آوریجمع هایتوان گفت در اغلب مساکن روستایی سيستمشده میمعيار گزارش

  باشد.فاضالب سبک در شرایط  نامناسبی می های دفعزباله و روش دفع

 

 های پایداری محيطی مسکن روستایی9 وضعيت شاخص3جدول 

 شاخص ميانگين انحراف معيار رتبه

 مسکونی روستایی واحدهای بومی در مصالح کاربرد ميزان 03/9 04/6 6

1 60/6 61/9 
 منابع در تخریب روستایی واحدهای مسکونی تأثير ميزان

 طبيعی

 زائد توليد مواد در روستایی واحدهای مسکونی تأثير ميزان 49/1 31/0 9

 .6931های تحقيق،مأخذ9 یافته

 

شده های پایداری کالبدی مسکن روستایی نشان داده( وضعيت شاخص60در جدول )

های های این جدول گویای آن است که مساکن روستایی منطقه در شاخصاست. یافته

ازه شرایط مساعدی ندارند. ميانگين هر دو شاخص فوق کمتر از دوام مصالح و دوام س

 پذیری دارد.حد وسط بوده است که نشان از ناپایداری مساکن روستایی از حيث دوام

 
 های پایداری کالبدی مسکن روستایی9 وضعيت شاخص60جدول 

 شاخص ميانگين انحراف معيار رتبه

6 69/6 09/9 
جویی صرفه در سکونی روستاییم معماری واحدهای تأثير ميزان

 انرژی

 ميزان دوام مصالح بکار رفته در مسکن 71/1 61/6 1

 مسکونی واحدهای سازه دوام ميزان 10/1 03/6 9

 .6931های تحقيق،مأخذ9 یافته
 

شده پایداری دهد که از مجموع چهار شاخص بررسی( نشان می66نتایج جدول )

ورداری واحد مسکونی از امکانات با ميانگين اجتماعی مسکن روستایی؛ دو شاخص برخ
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اند که از امتياز پایينی به دست آورده 76/1و ميزان دسترسی به امکانات با ميانگين  31/1

 .تر بوده استحد متوسط نيز پایين

 های پایداری اجتماعی مسکن روستاییوضعيت شاخص 66جدول 

 شاخص ميانگين انحراف معيار رتبه

 ان برخورداری واحد مسکونی از فضا ميزانميز 11/9 16/6 6

 رضایت از معماری مسکن 90/9 07/6 1

 امکانات مسکونی از واحد برخورداری 31/1 63/6 9

 ميزان دسترسی به امکانات 76/1 67/6 4

 

 6931های تحقيق،مأخذ9 یافته

 

ری ها در هر بعد، اقدام به طراحی مدل مرتبه دوم پایداپس از بررسی وضعيت شاخص

مسکن روستایی گردید. بنابراین با توجه به مبانی تئوریکی تحقيق، مدل عاملی مرتبه دوم 

 بر مبنای چهار عامل پنهان اقتصادی، محيطی، کالبدی و اجتماعی تنظيم گردید.

 متغيرهای از تعدادی آن در که شودمی اطالق هاییمدل به دوم مرتبه عاملی هایمدل

( 9(. در شکل )6096934کند. )بسحاق، گيری میاندازه را دیگری پنهان متغير پنهان،

های مدل فوق حاکی از آن شده است. یافتهمدل پایداری مسکن روستایی نشان داده

است که پایداری مسکن روستایی تحت تأثير چهار عامل اقتصادی، محيطی، کالبدی و 

بيشتری بوده و اثرات باشد و اینکه نهایتاً کدام متغيرها دارای اهميت اجتماعی می

 اند.بارزتری در مسکن روستایی محدوده موردمطالعه داشته
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 9 مدل پایداری مسکن روستایی9شکل 

 

 تحت سطح و نسبت بحرانی معيار، خطای غيراستاندارد، مقادیر (61جدول شماره ) در

نتایج جدول حاکی از آن است که کليه  .است شدهداده نشان (Pمقدار )پوشش 

در کليه  Pباشند. مقدار داری با مقدار صفر میترهای المدا دارای تفاوت معنیپارام
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دهد کليه روابط موجود در مدل است که نشان می 01/0روابط فوق کمتر از 

 .اندهای تجربی قرارگرفتهموردحمایت داده

 9 برآوردهای غيراستاندارد با سطح تحت پوشش61جدول 

   
Estimate S.E. C.R. P 

Economic <--- Sus_Hous 66000 
   

Physical <--- Sus_Hous 66177 .114 16497 .061 

Environmental <--- Sus_Hous .111 .901 16004 .091 

Social <--- Sus_Hous .171 .991 16069 .044 

A9 <--- Environmental .093 .664 76901 *** 

A1 <--- Environmental 66697 .611 36663 *** 

A4 <--- Environmental .111 .601 16111 *** 

B6 <--- Physical 66000 
   

C1 <--- Economic 96161 66917 16419 .061 

C6 <--- Economic 66000 
   

C9 <--- Economic 96479 66441 16401 .061 

D1 <--- Social .190 .610 96139 *** 

D6 <--- Social 66000 
   

D9 <--- Social .901 .699 16301 .004 

A1 <--- Environmental .147 .660 46110 *** 

A6 <--- Environmental 66000 
   

B1 <--- Physical .760 .193 16374 .009 

B9 <--- Physical .103 .663 16417 .061 

D4 <--- Social .990 .611 16701 .007 

 6931های تحقيق،مآخذ9 یافته

 

داری پارامترها با مقدار صفر به ارزیابی مدل نهایی پژوهش توسط پس از بررسی معنی

های اصلی برازش ( شاخص69شود. در جدول شماره )های برازش پرداخته میشاخص

اند مدل مفهومی پژوهش را خوبی توانستههای پژوهش بهدهد که دادهمدل نشان می

 نمایندگی کنند.

 ه دومهای اصلی برازش مدل مرتب9 شاخص69جدول 
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 نمرات شاخص

Chi-square 69/604 

Probability level 019/0 

DF 01 

CMIN/DF 111/6 

GFI 317/0 

AGFI 030/0 

PGFI 117/0 

IFI 310/0 

TLI 307/0 

CFI 311/0 

PRATIO 060/0 

PNFI 116/0 

PCFI 743/0 

RMSEA 040/0 

 .6931های تحقيق،مأخذ9 یافته
 

 گیري و پیشنهادهانتیجه

ر این پژوهش با ارائه مدلی برای تبيين عوامل مؤثر در مسکن پایدار روستایی در بخش د

ها موردبررسی و ارزیابی قرار چاروسا شهرستان دهدشت فهرستی از متغيرها و عامل

ها مؤید آن است که عوامل محيطی، کالبدی، وتحليلگرفت. نتایج حاصل از تجزیه

 ری مسکن روستایی اثرگذار بوده است.اقتصادی و اجتماعی منطقه در پایدا

در تبيين مسکن پایدار روستایی بخش  71/0عامل کالبدی بيشترین نقش را با بار عاملی 

مسکونی و ميزان دوام  واحدهای سازه دوام چاروسا داشته است. دو شاخص ميزان

ین اند از حيث اهميت بيشترمصالح بکار رفته در مسکن که در این عامل بارگذاری شده

دارند. مقدار بار عاملی این دو شاخص به ترتيب نقش را در عامل کالبدی منطقه بر عهده

باشد که گویای ارزش و اهميت دو شاخص فوق است. دیگر می 01/0و  04/0برابر با 

 تأثير شاخص کالبدی که در پایداری مسکن روستایی نقش داشته است شاخص ميزان

 90/0باشد که بار عاملی جویی انرژی میصرفه در مسکونی روستایی معماری واحدهای

 شده است.برای آن گزارش
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باشد که پس از عامل دیگر عامل مهم در پایداری مسکن روستایی عامل اقتصادی می

به خود اختصاص داده است. بارگيری پنج شاخص  16/0کالبدی بيشترین بار عاملی را با 

کننده در پایداری روستایی نقشی تعييندهد که اقتصاد در عامل اقتصادی نشان می

های مسکن روستایی دارد. بيشترین بار عاملی در این عامل به ترتيب به شاخص

های مالی، های جاری و ثابت مسکن، استطاعت مالی خانوار، استفاده از کمکهزینه

گرفته است که بر مبنای بيشترین بار مسکن تعلق توليد در وریبهره معيشت و ميزان

 اند.عاملی قرارگرفته

عامل سومی که در پایداری مسکن روستایی بخش چاروسا نقش مهمی داشته است 

 واحدهای مسکونی تأثير باشد. ميزانمی 91/0عامل محيطی است که دارای بار عاملی 

ترین شاخص بارگذاری شده در عامل محيطی مهم 79/0زائد با  توليد مواد در روستایی

در  روستایی واحدهای مسکونی تأثير های ميزانص، شاخصازاین شاخاست. پس

مسکونی روستایی به  واحدهای بومی در مصالح کاربرد طبيعی و ميزان منابع تخریب

 اند.های بعدی قرارگرفتهبار عاملی در رتبه 17/0و  14/0ترتيب با 

ماعی عامل مهم بعدی در پایداری مسکن روستایی منطقه عامل اجتماعی است. عامل اجت

 باشد. ميزانبار عاملی یکی از عوامل مهم در پایداری مسکن روستایی می 14/0با 

امکانات، ميزان دسترسی به امکانات، ميزان برخورداری  مسکونی از واحد برخورداری

واحد مسکونی از فضا و رضایت از معماری مسکن چهار شاخصی هستند که به ترتيب با 

اند. بنابراین در عامل اجتماعی بارگذاری شده 17/0 و 10/0، 11/0، 01/0بار عاملی 

 :گرددارائه می زیر هاپيشنهاد مختلف ابعاد در مسکن پایداری ارتقاء منظوربه

 مبلغ کاهش مسکن، وام اخذ شرایط تسهيل با مسکن اقتصادی بعد به بيشتر توجه -

 .فقير نروستایيا به بالعوض هایکمک دادن و روستائيان همه آن برای اقساط

 لبنيات توليد بافی،گليم بافی،قالی مثل روستایی معيشتی هایفعاليت ترویج و آموزش -

 .روستایيان معيشت در مسکن نقش بردن باال و درآمد افزایش برای . ...و
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 ساخت هایهزینه کاهش برای استاندارد حد در و مناسب بومی مصالح از استفاده -

 .در روستا مسکن

دی برای روستاها تا ساخت و سازه های جدید در قالب این طرح انجام تهيه طرح ها -

 شود و باعث تخریب منابع طبيعی )مراتع، جنگل و...( نگردد.

 ساخت در مناسب و مستحکم مصالح همچنين و زلزله ضد امکانات از استفاده -

 .زلزله از ناشی خطرات برای کاهش مساکن

 به توجه با موردمطالعه روستاهای در ناسبم هایمحل در زباله هایسطل تعبيه -

 کارگيریبه و زائد مواد توليد عدم در مسکونی واحد تأثير ميزان شاخص ناپایدار بودن

 .روستاها از زباله آوریجمع هایماشين

 
 منابع 

گذاری ( سنجش و ارزش6931ها، سارا )اخالق، رحمان؛ مردیاهلل؛ خوشاکبری، نعمت -1

اب مسکن با استفاده از روش انتخاب تجربی از دیدگاه خانوارهای ساکن در بافت عوامل مؤثر بر انتخ

های اقتصادی )رشد و توسعه پایدار(، سال سيزدهم، شماره فرسوده شهر اصفهان، فصلنامه پژوهش

 .63-47سوم، صص 

، 131اشرفی، انتشارات دانشگاه هنر، ص (، شهر، ترجمه علی6977باستيه، ژان، درز برنار. ) -2

 هران.ت

، AMOS 11سازی معادالت ساختاری در علوم انسانی ، مدل6934بسحاق، محمدرضا، -3

 انتشارات جامعه شناسان، تهران.

(، تحليلی بر نقش 6939بسحاق، محمدرضا، تقدیسی، احمد، امرایی، علی آقا، دانش، کمال ) -4

هرستان پلدختر، عوامل مؤثر بر پایداری مسکن در مناطق روستایی ایران مورد9 دهستان مالوی ش

 .611-694، صص 614(، فصلنامه مسکن و محيط روستا، شماره 6939)

ریزی توسعه مسکن (، بررسی و تحليل برنامه6903بزی خدا رحم، کيانی اکبر، راضی امير ) -5

 41. صص 9انداز زاگرس، )بهار(، دوره دو، شماره آباد، فصلنامه جغرافيایی چشمپایدار در شهر حاجی

-11. 

( بخش آمار و اطالعات، آمار دریافت 6931مسکن انقالب اسالمی  شهرستان مهر. )بنياد  -6

 کنندگان تسهيالت  اعتباری مسکن روستائيان بخش وراوی. 
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( تدوین دستور زبان طراحی قلمروی 6934حسينی، اکرم، جعفر زاده، تکنيم، رهبان فهيمه ) -7

مه مسکن و محيط روستا، بنياد مسکن، منظور بهبود تعامل اعضای خانواده، فصلنافضایی مسکن به

 .46-10، صص 614شماره 

(، مسکن پایدار ) طراحی مجموعه مسگونی با رویکرد توسعه پایدار(، 6904دریانی، مهدی ) -8

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری، دانشگاه بين المللی امام خمينی قزوین.

 ریزی مسکن، انتشارات سمت، تهران.(، برنامه6903دالل پورمحمدی، محمدرضا، ) -9

(، شناخت و 6939رضوانی، محمدرضا، رستگار، ابراهيم، بيات، ناصر، دارستان، خالد ) -11

 -تحليل عوامل مؤثر بر تقاضای دریافت تسهيالت اعتباری مسکن روستایی با تأکيد بر عوامل مکانی

و محيط روستا، بنياد مسکن،  شهرستان مهر، فصلنامه مسکن–های بخش وراوی فضایی مورد سکونتگاه

 .9-61، صص 647شماره 

رضوانی، محمدرضا و همکاران، ارتقای روستاها به شهر و نقش آن در بهبود کيفيت زندگی  -11

 .99-11، صص 6، شماره 6903های روستایی، ساکنان محلی، پژوهش

هبود کيفيت ای کميته امداد در بالدین افتخاری، عبدالرضا و همکاران، نقش نهاد خيریهرکن -12

، شماره 66، دوره 6931فيزیکی مسکن مددجویان تحت پوشش روستایی، فصلنامه جغرافيا و توسعه، 

 .6-11، صص 99

(.  بررسی 6903زیاری، کرامت اهلل؛ مهد نژاد، حافظ؛ پرهيز، فریاد؛ آقاجانی، محمد ) -13

دی استان درآمد )نمونه مورهای کمهای درآمدی و برآورد مسکن گروهوضعيت مسکن گروه

 11-13(، صص 30)پياپی 9یی، شماره هرمزگان(، فصلنامه تحقيقات جغرافيا

(، توسعه پایدار و مفاهيم آن در معماری 6903زندیه، مهدی، پروردی نژاد، سميرا. )  -14

 .1-16، صص 690مسکونی ایران، فصلنامه مسکن و محيط روستا، شماره 

لزی، اندونزی و برونيی، فصلنامه مسکن (، مسکن روستایی در ما6901سرتيپی پور، محسن )  -15

 .14-99، صص 660و محيط روستا، بنياد مسکن، شماره 

، ناپایداری سکونتگاهی و تحول کارکردی مسکن 6903سعيدی، عباس و فریبا امينی،  -16

 .13-44، صص 17روستایی، فصلنامه جغرافيا، سال هشتم، شماره 

( تحليلی بر 6907جانی، مرتضی )سلمانی، محمد، رمضان زاده لسبویی، مهدی، محمد  -17

پایداری مسکن روستایی در مناطق خشک و بيابانی ایران مورد9 روستاهای خور و بيابانک، فصلنامه 

 .10-90، صص 61-67جغرافيا، شماره 
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، اکوویليج در جلگه گيالن الگوی پایدار مسکن روستایی در 6903عادلی گيالنی، اله یار، -18

نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری، ، پایان«معماری بومیبر جلگه شرقی گيالن با تکيه

 دانشگاه تهران.

( ، بررسی تأثير تسهيالت 6934عبداللهی، سميه، بوذر جمهری، خدیجه، سلطانی، ریحانه ) -19

دولت در استحکام و معماری مسکن روستایی مورد9 دهستان سر جام، فصلنامه مسکن و محيط روستا، 

 .17-70، صص 643 بنياد مسکن، شماره

شناسی الگوی جدید آسيب قدیری معصوم، مجتبی، حجی پور، مجتبی، روستا، محمد امين، -21

مساکن روستایی از منظر توسعه پایدار در دهستان شوسف در شهرستان نهبندان، مجله علمی پژوهشی 

  .6-64،صص6939(، پایيز 64برنامه ریزی فضایی، سال چهارم، شمارهسوم)پياپی

های استان های مسکن روستایی شهرستان(، تحليلی بر نابرابری6930بوالفضل. )قنبری، ا -21

 .10-99، صص 691، مسکن و محيط روستایی، شماره 6907آذربایجان شرقی در سال 

های ها و مؤلفه، شاخص6900زاده فرجود، داود،لطفی، حيدر، احمدی، علی و حسن -22

نامه جغرافيایی آمایش شماره تایی در ایران، فصلگذاری مسکن روسریزی و سياستضروری در برنامه

 .601 -617، صص 7

 (.6930ریزی استان کهگيلویه و بویر احمد )معاونت برنامه -23

 .6914معين، محمد، فرهنگ فارسی، انتشارات اميرکبير، چاپ هفتم، جلد اول، تهران، -24
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Analysing the Factors Effecting Sustainability of the rural housing 
Case study: rural settlements of charosa district, Kohkilouyeh 

province 

The importance of housing in rural areas is derived of its power to 

respond basic environmental and economic needs of rural communities. 

Housing sustainability not only can improve the process of facing needs 

of people but also facilitates the process of sustainable development in 

these areas. Therefore identifying the properties and analyzing 

dimensions and different details of sustainable rural housing is a 

reasonable spot to focus on. The purpose of this study is to introduce a 

model for identifying the effective factors on sustainable housing in rural 

areas. This study is functional type and the research method is 

descriptive-analytical associated with field research. Statistic community 

is rural household especially breadwinners who living in Charosa rural 

district located in Dehdasht city. According to 6930 census the population 

of this area is 66497, which is divided to 6017 families. The amount of 

necasitate samples for our study is 100 families calculated by Cochran 

formula. The method of collecting data is field study as well as theortical 

study. The results gained from SPSS and AMOS softwares shows that 

skeletal dimension have had the most factor affect (0671)  and social 

dimension have had lowest factor affect (0614) on rural housing 

sustainability. 

Key words: rural housing, sustainable development, Kohkilouye and 

Boyer Ahmmad province.  

 


