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Extended Abstract 

Introduction 

The purpose of this study is to study and study the housing of Sanandaj in terms of stability of 

physical elements. Because the houses of Sanandaj have a unique architectural style and 

construction style, this architectural style is taken from their traditions and cultures and is 

studied according to natural features, and they have been able to have a beautiful view of the 

combination of nature and It brought human activities such as traditional housing and doubled 

the richness of culture and tourism. Location, general shape of housing and general texture of 

the city are also closely related to the type of livelihood and the form of production and its 

economic resources. However, despite various bottlenecks to achieve the desired development 

in Sanandaj, it is necessary to measure and evaluate the dimensions of housing sustainability in 

Sanandaj. Because housing, in addition to having a variety of natural attractions and landscapes, 

can become attractive places for development due to cultural backgrounds, traditions and 

customs. Traditional houses in the historical context of Sanandaj are a successful example of 

human endeavor to create a living space by creating maximum material and spiritual comfort in 

the face of harsh climatic conditions. Today, the neglect of these houses has become so great 

that if we procrastinate a little longer, all their cultural, identity and architectural values will 

soon be buried behind the original non-original constructions. Trying to record the features and 

patterns of these houses can be a way to preserve these patterns and prevent them from being 

forgotten due to destruction and guarantee their stability, along with protection, restoration and 

restoration solutions.  

Therefore, determining the areas of development affecting the sustainability of urban housing 

and then providing the basis for private-public sector investment in Sanandaj can be one of the 

objectives of this study. With this approach, the mental gap of the present article is based on the 

following: What are the most important factors affecting the housing stability of Sanandaj in 

physical terms? 
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Methodology 

The method of the present study is descriptive-analytical method according to the objectives of 

the research (measuring the structure of contemporary sustainable housing based on the physical 

components of indigenous architecture). The statistical population of the study includes the 

population of Sanandaj which is 412767 people. The sample size was obtained through 

Cochran's formula, which was equal to 383 people. The random sampling method was simple. 

In terms of time, the present article is cross-sectional. The questionnaire is set in 5 options on a 

Likert scale. For the validity of the questionnaire, the opinions of professors and experts were 

used by calculating the content validity ratio for each item, and the need for its presence in the 

questionnaire was determined based on the table of Lavsche. Cronbach's alpha was used for the 

reliability of the questions, which was equal to 0.88, which indicates the appropriate reliability 

of the research tool. It was concluded that the questionnaire has a high reliability. Calculations 

were performed in SPSS and Mplus software. 

 

Results and Discussion 

The results showed that the aesthetic factor with a factor load of 0.87 has the greatest impact on 

contemporary sustainable housing in Sanandaj. After that, the building facade covering factor 

with a factor load of 0.82 is in the second row, the building strength factor with a factor load of 

0.75 is in the third row, and the factor of having the necessary facilities and services with a 

factor load of 0.75 are in the fourth row. . The following analysis of the indicators is as follows: 

in the aesthetic factor, the human scale with a factor load of 0.92, the coordination of the 

openings with the walls with a factor load of 0.91, the visual balance and symmetry with a 

factor load of 0.90, the architectural style With a factor load of 0.86, geometric proportions with 

a factor load of 0.76 were placed in the next rows in terms of influencing the aesthetic stability 

factor. In terms of the facade covering factor, the use of non-eco-friendly materials with a factor 

load of 0.85 has the greatest impact in terms of stability, followed by the combined use of eco-

friendly and non-eco-friendly materials with a factor load of 0.83 and the use of materials. 

Ecotourism with a factor load of 0.78. In terms of the strength of the building in the stability of 

contemporary housing in Sanandaj, the effect of residential units in energy savings with a factor 

load of 0.82 and the durability of the structure with a factor load of 0.72 and the durability of 

materials with a factor load of 0.71 in the rows Next are the effects. In terms of having the 

necessary facilities and services, the rate of having facilities with a factor load of 0.69, the 

amount of access to facilities with a factor load of 0.67, the rate of having a residential unit with 

space with a factor load of 0.63 and satisfaction with housing architecture with Factor loads of 

0.61 were placed in the next rows. 

 

Conclusion 

Residential houses in Sanandaj city had four aspects in terms of physicality, the strength of the 

building, beauty, having facilities to cover the facade of the building. These four aspects, in 

each building group, had their own characteristics that were appropriate to their social, 

economic, political and cultural situation. In fact, the type of culture and life of human beings 

will have a significant impact on the types of residential spaces. What is worth considering is 

the role of the architect in all four aspects of the building type, so that the architect was trying to 

meet the architectural demands while constructing the structure. However, considering the role 

of the contemporary architect in architectural design apart from the building structure, measures 

should be taken so that even structural design is part of the architectural design process. 
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 چکیده
محـی    ع انسـان و مندانه ای در خدمت منـاف با توجه،  به اینكه ساختار کالبدی خانه های سنتی، طراحی هوش

ایجـاد   ا از طریـق زیست داشته اند و سازندگان این واحدهای بومی در هر زمان و مكان تالش می کرده اند ت
ق نی شدن سـو رابطه ای دوستانه بین محی  زیست، فرهنگ و فرم معماری فضاهای، زندگی را در جهت انسا

ایـدار  پبـر مسـكن    بررسی عناصر و عوامل تأثیر گذار کالبدی معماری دهند. با این رویكرد هدا  این تحقیق
باشـد. جامعـه   نـوع پیمایشـی مـی    تحلیلی و از -باشد. روش تحقیق حاضر توصیفیمعاصر در شهر سنندج می

نفـر کـه از فرمـول     381باشد. حجم نمونه شـامل  نفر می 412767آماری تحقیق جمعیت شهر سنندج معادل 
هـا عناصـر    انجام گرفت. بر اساس یافتـه  Mplusو  SPSSد و محاسبات در نرم افزار کوکران به دست آم

یدار معاصر شهر سنندج بیشترین تأثیر را در مسكن پا 87/0کالبدی معماری بومی زیبا زیباشناسی با بار عاملی 
دوم، عناصـر  یـف  در رد 82/0دارد. پس از آن به ترتیب عناصر کالبدی پوشش نمای ساختمانی با بـار عـاملی   

كانات و خـدمات الزم  در ردیف سوم و عناصر کالبدی برخورداری از ام 75/0کالبدی استحكام بنا با بار عاملی 
الش شهر سـنندج بـا چـ    در ردیف چهارم  قرار دارند. با توجه،  به نتایج بدست آمده مساکن 75/0با بار عاملی 

و  ی و فضـایی ی به شـهر، غفلـت از مـدیریت کالبـد    هایی نظیر فقر، نابرابری درآمدی، مهاجرت های روستای
ۀ  کالبـدی  ار و توسعآسیب پذیری باالیی رو به رو هستند و می توان دریافت که ارتباط بین رویكرد های پاید

 كالت شـاخص بسیار کم رنگ است .لذا برای تعدیل ناپایداری مسكن معاصر شهر سنندج، توجه به رفـع مشـ  
ز اهای زیباشناسی، پوشش نمای سـاختمان، اسـتحكام بنـا و برخـورداری     اخص های ابعاد کالبدی در قالب ش

 باشد.  امكانات مورد نیاز الزم و ضروری می
 

 .سنندج شهر. معماری پایدار، مسكن کالبد، مسكن، واژگان کلیدی:
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 مقدمه
و  فرهنگ ان در هرانس یشگیو هم عیهای بد و دست ساخته ابداعات و در متن آن مسكن و ساختمان از ستیز  یمح

 هاینمونه  نیباتریو ز نیتر لیدر تمام ابعاد برخوردار است. اص یدگیچیو پ تیمطلوب ،یشگرف ،یتمدن بوده و هنوز از تازگ

 ،یسبن زندگ ساخت، های وهیآورد، ش محل، مصالح بوم ییآب و هوا  یشرا هستند که در ارتباط با مساکن ،یمعماری بوم

با  یگذشته در کنار هماهنگ معماری محصول(. 36: 1391، انیطبائ)هدایت و  گرفته اند لشك سنت و فرهنگ هر منطقه

ساختمان ها  یطراح دییتقل ندهاییاما فرآ بوده، جامعه تیکننده هو انیکاربران و ب شیحفظ آسا الیدن به یطیمح  یشرا

 در تیهو ساکنان، بحران لیاص یزندگ وهیو ش یو جمع فردی خاطرات ،یفرهنگ ،یتیهو های توجه به ارزش بدون امروز ی

ی طراح ،یهای سنت ساختار کالبدی خانه نكهیبا توجه،  به ا ،یکل یبررس نی. در  معاصر را به همراه داشته است های خانه

 تالش مكان در هر زمان و یهای بوم واحد نیو سازندگان ا اند داشته ستیز  یدر خدمت منافع انسان و مح ای هوشمندانه

را در جهت  یزندگ ،فرهنگ و فرم معماری فضاهای ست،یز  یمح نیب ای دوستانه رابطه جادیا قیتا از طر اند دهکری م

که   نام برد داریپا یطیمح ستیز یهای طراح ستمیسبناها بعنوان  نیا یاز اصول طراح توانی شدن سوق دهند م یانسان

های  . خانه(6-5: 1398)نظام دوست و همكاران،  ار بوده استای برخورد ژهیو گاهیاز جا رانیتمدن ا در بطور خاص خانه

گذارند. کالبد  یبه منصه ظهور م مختلف ن هایاو تفكر انسآن هارا در زم یزندگ وهیش ران،یا یمیقد شهرهای دری خیتار

 راثیم نیاگر به ااست.  دهیبه دست ما رس یخیتار دوره از نیگان ما بوده که در ا ارزشمند از گذشته یراثیم خانه ها نیا

 خاطره چیتوانست ه مینخواه گریکه د ،چنان . آنمیا داده خودمان و شهرمان را از دست تیدر واقع هو میننه ارج بها گران

بهبود (. همچنین، 65: 1396)مداحی و همكاران،  میارث گذار به گان ندهیرا در فضا متراکم کرده و برای آ یفردی و جمع

 ,Rahman et alکند ) یم نیرا تضم یشهر یداریو پا  هاقتصاد است که رونق توسع یها خشب نیاز مهمتر یكیمسكن 

ساکنان  تیو رضا مسكن تیفیرا در ک یادیز یچالش ها ،نوآورانه یها یو فناور یطراح ی(. انواع راه حل ها129 :2018

 یغافل م یمشتر یواقع یازهایند و از نمسكن را حفظ کن یظاهر ییبایکنند ز یکرده است. غالباً ، طراحان تالش م جادیا

 تیو رضا داریمسكن پا نی، تعادل مطلوب بداریپابصورت توسعۀ موفق مسكن  ی(. بنابراین، براLopez, 2010: 49شوند )

 .(Chan & Adabre, 2019: 113است ) ازیمورد ن کاربران

شهر  یهاسكونتگاه یبرا باالخص ها؛تگاهسكون یبرا یداریپا سطح نییتع خصوص در تاکنون است، توجه قابل که آنچه

 با یریپذ بیآس و ییایجغراف  یشرا نظر از مناطق کهیحال در است؛ شده زیتجو یكسانی یها نسخه آن، یها برنامهسنندج و 

 بر عالوه تا باشد،یم شهری مسكن داریپا یابیارز و سنجش جهت یساختار ازمندین یزیر برنامه نظام لذا. متفاوتند گریكدی

در این میان  .شود یابیارز ها برنامه در زین آن تحقق زانیم ییایجغراف منطقه هر یبرا مناسب شاخص های شدن مشخص

با این  هایی در ساختار و کالبد معماری خویش هستند. های معماری به یكدیگر دارای وجوه و تفاوت ایران، در عین شباهت شهرهای

مطالعه در خصوص مساکن شهر سنندج از نظر پایداری عناصر کالبدی می باشد.  ر، بررسی وتحقیق حاضهد  رویكرد 

زیرا مساکن شهر سنندج از شیوه معماری و سبن ساخت و ساز منحصر به فردی برخوردارند که این شیوه معماری 

اند که چشم اندازی  برگرفته از سنت ها و فرهنگ ها آنان و به تبعیت از ویژ گی های طبیعی مورد مطالعه است و توانسته

زیبا از تلفیق طبیعت و فعالیت های انسان مانند مسكن سنتی به ارمغان آورد و غنای فرهنگی و گردشگری را دو چندان 

 یاقتصاد منابع و دیتول شكل و شتیمع نوع با یتنگاتنگ رابطه زین شهر یکل بافت و مسكن یکل شكل ،یابیمكانکند. 

وجود تنگنا های مختلف برای رسیدن به توسعۀ مطلوب در شهر سنندج، سنجش و ارزیابی با این اوصا  و با . دارد آن

ابعاد پایداری مسكن در شهر سنندج ضروری می نماید. زیرا مساکن عالوه بر برخورداری از جاذبه ها و چشم اندازهای 
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جذابی برای توسعۀ  می توانند  متنوع طبیعی به دلیل وجود زمینه های فرهنگی، سنت ها و آداب و رسوم به مكان های

با  یفضای زندگ جادیشهر سنندج نمونه ای موفق از تالش انسان برای ا یخیدر بافت تار یخانه های سنتتبدیل  بشوند. 

 ادیخانه ها به حدی ز نیبه ا یتوجه یسخت است. امروزه ب یمیاقل  یشرا انیمادی و معنوی در م شیحداکثر آسا جادیا

و معماری آن ها در پس ساخت و سازهای  یتیهو ،یبه زودی تمام ارزشهای فرهنگ میتعلل کن گرید یشده که اگر کم

های  تواند در کنار راهكار یخانه ها م نیو الگوهای ا هایژگیاصالت معاصر مدفون خواهد گشت. تالش برای ثبت و یب

 یداریشده و ضامن پا بیآن ها در اثر تخر یاز فراموش رییها و جلوگ الگو نیبرای حفظ ا یو مرمت، راه اءیاح ،یحفاظت

 .گرددآن ها 

 یگذار هیرماس یبرا هنیزم و در پس آن فراهم آوردن یمسكن شهر یداریتوسعۀ  مؤثر بر پا یها نهیزم نییبنابراین، تع

 حاضر نوشتار یشكا  ذهن دكریرو نیپژوهش باشد. با ا نیتواند از اهدا  ا یدر شهر سنندج م یدولت -یبخش خصوص

 ند؟کدام یبدعد کالمسكن شهر سنندج از ب یداریبر پا گذارعوامل تأثیر  نیامر استوار است که: مهمتر نیبر ا

 یشكل  تأثیر كردیرو با رانیگرم و خشن ا میاقل یمسكن بوم یاصول معمار یبررسدر  ،(1399اسالمی محمود آبادی )

 یوارد، الگوهااز م یاریکه در بس دهدیشان مپژوهش ن یها تهاف، یکنندگان از بنااستفاده یحرارت شیبنا در ارتقاء آسا

 د.دار ییسزابکنندگان از بنا تأثیر    استفاده یحرارت شیگرم و خشن در ارتقاء آسا میاقل یمسكن بوم

گره ن ادیبن ردستان برکمناطق غرب  یمسكن بوم ذهنی -کالبدی یشناس گونهدر مطالعه  ،(1398دانا سالم و همكاران )

 یهای درونفضا یرنگ( رنگااطیم حتراس، داالن و با جه،ی)بربان، بان یفضاهای جمعی، نشان می دهند که تكامل-یخیرتا

 نیهترمنطقه ب و درخور وری از تكنولوژی های نو و بهره ها حس توجه به عت،یبا طب وندیپ عت،یهمپای طب یرونیو ب

 مكان ها است. نیراهنمای طراحان در ا

 شهر در گرا  نهیزم یبر معمار یمسكن معاصر مبتن یکالبد یالگو نییتب(، در مطالعه 1398ارانش )نظام دوست و همك

 یو واکاو بررسی مورد ها  نمونه یابیارز جینتا یقیتطب سهیبه همراه مقا گرایی  نهیدر حوزه زم،  نشان می دهند که نکاشا

و اندازه، شكل و فرم، مصالح و  اسیبنا، مق تیموقع یکل های  شاخصه لیذ شنهاداتیها و پ قرار گرفت. نهایتاً، راهكار

بعد  ژهیبه و گرایی  نهیزم كردیتوجه به رو انیاست. در پا دهیارائه گرد یکالبد یعناصر و اجزا یو سامانده اتییجز

رفته و  از دست یوستگیپ نیا برقراری در تواند  یشده م هیارا یشنهادیپ های  راهكار یعمل یریآن و به کارگ یکالبد

 یها اریمع یبررس( در 1398طاووسی طباطبایی و وکیلی ) کند. فایا یمحور یکاشان نقش یمسكون یمعمار یاعتال

 یدهد که مسكن را م یحاضر نشان م قیتحق یها افته، یدر مسكن معاصر یداریمسكن مطلوب با توجه، به اصول پا

از تأثیر  یكیبه عنوان  داریشهر، توجه به مسكن پا داریۀ پاعنصر شهر دانست، بنابراین، به منظور توسع نیتوان مهمتر

 یعبر اقتصاد، فرهنگ و مسائل اجتما ست،یز  یعالوه بر مح داریتوسعۀ مسكن پا رایشود، ز یعوامل شناخته م نیگذارتر

خانه  یبوم یرو مطابقت آن با معما داریپا یمعمار یقیتطب یبررسدر  ،(1395. ضرغامی و همكاران )گذار است تأثیر زین

 داریپا یبه خانه ا دنیرس یبرا اصول نیاز ا نهیو استفاده به داریپا یبا هد  معماری اسالم -یرانیدر شهر ا یسنتی ها

( در 2016ابراهیم )ت.  افیدست  «داریپا وسعۀ»و  «داریپا یمعمار» یجهت طراح دیمف ییاست. در آخر به ارائه راه کارها

 ینشان م، تیهو تیتقو یبرا یبوم یها تیبر عملكرد و فعال یمبتن كردیمعاصر: رو یدر معمار یداریپا ینیبازآفرمطالعه 

دوحه در  یبوم یها تیدر سه منطقه معاصر انتخاب شده در روند معاصر عملكرد و فعال «یسنت یارهایمع»دهد که 

معاصر در  یدن فرهنگ با معمارمتحد کر یرا برا ی، چارچوبیبررس ندیبر فرا یمبتن یلیمطالعه تحل نیدسترس است. 

                                                                                                         .    کند یم جادیکشور قطر ا
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ها نشان  یررسب، ایآس یبوم ادبیاتساختمان در  یو فناور یدر مورد طراح یدر سنت: تأمالت تهیدرنم ،(2015) 1و آرا دیرش

با ساختمان  افتهیهم انطباق  تهیاستفاده از مدالر و مدرن ایدر منطقه آس یساختمان سنت یها یدهد که در طراح یم

شده  ختهیآم تهیدر مدرن یسنت یها وهیاز نظر مسكن بخصوص ش یبوم عال ستیز نی جادیا یبنابراین، برا یبوم یساز

                                                                                                                                            است.

، نتیجه می گیرند که برای پایداری مسكن و کاهش زاغه داریمسكن پا یشاخص ها(، در مطالعه 2019) 2شاما و متلن

ا شاخص های کالبدی، اقتصاد، اجتماعی و زیست محیطی توجه نشینی در شهرها باید به الگوی معماری بومی همراه ب

        شود.                                                                                                                         

معیار را به عنوان رسیدن به  10زند و (، به بررسی در رابطه با مسكن پایدار می پردا2020) 3و همكارانش نگوالنینا

                                                                   مسكن پایدار بیان کرده و بر ضرورت توجه به آن ها تأکید  می کنند.       

حفاظت از می کنند  ی است، بیانسنت یمسكون یمعمار یداریدر پا یدیکل دهیا نیمسكن (، در بررسی 2021) 4جی و ژو

 كپارچهی یكیزیفرم ف نیمتمرکز باشد تا بر حفظ توجه ها به شرای  محلی در مسكن سازی  دیبا یسنت یمسكون یمعمار

نتایج بررسی پیشنه تحقیق در زمینه مسكن پایدار و عناصر کالبدی معماری بومی نشان می دهد  .معاصر در امر مسكن

ه مسكن پایدار، تبعیت از معماری بومی با مشارکت ساکنین و حمایت دولت است. در های دستیابی ب که، مهمترین مؤلفه

این راستا، گرایش به معماری و ساخت و ساز غیر بومی و بی توجهی به توان های محیطی در شهر سنندج منجر به 

ی مسكن پایدار شهری باید ناپایداری مسكن بویژه در برابر سوانح طبیعی شده است. در نتیجه به نظر می رسد، مؤلفه ها

مبتنی بر ظرفیت های محیطی و معماری بومی و بهره گیری از تكنولوژی های جدید باشد. در این راستا نوآوری بررسی 

توان در دو محور عمده خالصه نمود: ارزش نظری و ارزش عملی. ویژگی نظری این مطالعه، کمن به نوشتار حاضر را می

 در معاصر داریپا مسكنادبیات علمی موضوع و برنامه ریزی پایداری مسكن در نواحی  پیشرفت تخصصی و افزودن بر

شهر سنندج می باشد. ارزش عملی پژوهش نیز به نوبه خود در تغییر، بهبود و اصالح روش ها و الگوهای مواجهه با 

 شهر سنندج خواهد بود.مسكن پایدار برنامه ریزی 

 

 مبانی نظری

 ,Clark et al, 2018: 28, Sisson & Rogersای جهانی است ) ربوط به آن مسئلهامروزه مسكن و مسائل م

(. Wu et al, 2020هایی جهت حل مسائل آن هستند ) حل ریزان و طراحان مختلف به دنبال راهو برنامه .(70 :2020

ن نسااندگى ى زفضاترین  خصوصىو محی  ن و نساابطه متقابل ى راشكل تجسم کالبد ترینکوچنو ترین دمسكن خر

ن مازساه در تعیین کننده و کاالیى عمدن و نسبت به جهااد فرى اپذیر صلى جامعهاعامل ل عین حادر ست. مسكن ا

اى دارد  هتعیین کنندر نقش بسیااد فراجمعى ا  هدو اجتماعى اب  دى، رواهویت فرى شكلگیردر که  ستاجتماعى فضا ا

(Henilane, 2016: 173 ) ین کند. امیقلیمى محافظت ا ومحیطى ه هندد آزارمل اعودش را از خو هر کسدر آن و

-ح میحى مطررومش و آراحت بدنى استراى امكانى برده و به عنوان کردور عصبى و نى ى رواها رفشارا از مى ن آدمكا

  .(Yee Qin et al, 2020: 3گردد. )

                                                           
1. Rashid &Ara 
2. Shama & Motlak 

3. inggolan et al 
4. Ji & Zhou 
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 . رویکرد های معماری در مسکن پایدار1 جدول

 

 توضیحات رویكرد

 
 
 

  رویكرد پدیدار شناسانه

دنبال پژوهش و آگاهی مستقیم است. و به گذاری شده بخشیدن به فلسفه و علوم انسانی پایه با هد  نظام ادموند هوسرلاین رویكرد توس  
تاریخ پدیدار شناسی  شوند.ما ظاهر می واسطه در تجربههایی است که بی نسبت به تجربیات و مشاهدات، یا به عبارت دیگر نسبت به پدیدار

العه تفسیری از . در واقع، پدیدار شناسی، مط(Halling, 2021های فلسفی نشات گرفته است)روند پیچیده ای دارد اما اغلب از سنت 
( که هد  آن ارائه ین توصیف دقیق از زندگی انسان به عنوان شخص اول و رفع ابهام و Seamon, 2000تجربیات انسانی است)

فضا و کاراکتر بررسی می شود. در این رابطه  مكان، ین پدیده   محسوس نمودن ابعاد زندگی است. در این رویكرد هر مكان در قالب دو مؤلفه
کیفی است که نمی توان آن را به هیچ ین از خصوصیات آن بدون  از دست دادن طبیعت واقعی آن کاهش داد. و مداخله انسان در  کلی و

هایی انسانی ایجاد کند که با این کاراکتر مكان، زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که بتواند ابتدا کاراکتر اصلی مكان را بشناسد و پیرو آن، محی  
اهنگ باشد تا ناسازگار)منبع پیشین(. کاراکتر نیز مفهومی واقعی تر و در عین حال کلی تر از فضا است، و اشاره به اتمسفری جامع و بیشتر هم

رو، از طریق کاراکتر مفاهیم سطوح محیطی عمومی دارد که فرم واقعی و ماهیت عناصر را تعریف کند، فضا را یادآوری می کند؛ از این
تگاه و خانه بیشتر جنبه واقعی و عینی پیدا می کند و وظیفه اصلی معمار، ایجاد مكان هایی با کاراکتر خاص و واجد معنی است انداز، سكونچشم

 (.1390)بمانیان و صالح، 

 
 
 
 
 

رویكرد توسعۀ  پایدار در 
 مسكن 

د اید کدامین از ابعار مسكن، بدایدار ن به توسعۀ پمطالعه مسكن، در ارتباط با ابعاد مختلف توسعه در نظر گرفته می شود و اینكه برای رسید
ر نظر دانسانی را توأمان  د محیطی وی ابعاتوسعۀ پایدار بیشتر مورد توجه قرار گیرد. هر چند که توسعۀ پایدار، ین توسعۀ همه جانبه است و تمام

 (:Kim, 1998مطرح می شود) گرفته است. در رویكرد توسعۀ پایدار، سه اصل اساسی برای پایداری در معماری مسكن
 کار دارد، واختمان سر سده در ش. صرفه جویی در مصر  منابع که با کاهش مصر ، استفاده مجدد و بازیافت منابع طبیعی به کار گرفته 1 
 کند؛ طرح میم. طراحی بر اساس چرخه حیات، که روشی را برای تحلیل فرآیند ساختن بنا و تأثیرات آن بر محی  زیست 2
 طراحی انسانی که بر تعامل بین انسان و جهان طبیعی تمرکز دارد. .3

اهكار های محلی را رویكرد ر قع ایندر این رویكرد بر استفاده از منابع و سرمایه های محلی جهت ساخت و طراحی مسكن تأکید می شود. در وا
ر استفاده بر روشی خاص در طراحی و در آن ب .جه قرار می دهدرا مورد تو« جهانی فرك کنید اما منطقه ای عمل کنید»توصیه می کند و شعار 

د است که در این یاری موجوتلف بسو ساخت بنا تأکید  نمی شود. و در آن محدوده بی پایانی از اختالفات تعلیمی وجود دارد و روش های مخ
(. Sudjic, 1995)اره نمود وان اشتری پیشرفته را می راستا از طیف معتقدان به دیوار های گلی تا عالقه مندان به مكانیسم های با فن آو

 (:Norton, 1999مهم ترین ضواب  و معیار های معماری مسكن با رویكرد توسعۀ پایدار به شرح زیر است )
 . استفاده اساسی از مصالح موجود و وسایل حمل و نقل محلی؛1
نجر به نابودی محی  منه ای که به گو ر بر طر  کردن تقاضا های کلی و اساسی. استفاده از منابعی که به مقدار کافی موجود هستند، به منظو2

 نشود؛
 . عدم وابستگی به تجهیزاتی که به سادگی مهیا نیستند؛3
 رورش اجتماع هستند؛هایی که عمال قابل توسعه و پ. استفاده از مهارت 4
 لی حاصل گردد؛قتصادی بومی و محا-. در حد ممكن بتواند مطابق با زمینه اجتماعی5
 . نتایج با ارزشی را ایجاد کنند؛6
 . به آثار آّب و هوای بومی پاسخ دهد؛7
 . دارای انعطا  پذیری برای مطابقت با نیاز ها و عادت های محلی باشد؛8
 . توسعۀ  مردم بومی بتواند تكرار شود.9

در رویكرد کالبدی  
 مسكن پایدار

 قیها و سال ستخوا ازها،ین رفتنگ و در نظر تیخود از مطلوب فیتا با توجه،  به تعار دهدی كان ماکنان امس یبه لحاظ کالبد داریمسكن پا
در  ر،گیز طر  دا.   نمایندمعطو به خودآن ها را  تیکه رضا معماری کنند طوریدهند و آن ها را  رییخود را تغ یخود، خانه ها یشخص
رس ساختمان به  زود یزسازو با بیخرت ای یادیبن راتییتغ جادیا به ازیا پاسخگو باشد، نر یو دگرگون تغییردر حال  یها ازیکه مسكن ن یصورت

 (. 1392می یابد )ربیعی فر و همكاران،  شیساختمان افزا دیوجود نخواهد آمد و عمر مف

رویكرد زیبایی شناسی 
 در مسكن 

 پایدار

راحی مسكن بر لی اصول طکبطور  وبال معرفی هنر و زیبایی بنا هستند. زیبایی شناسی، اصالً کاری به موضوع ندارند و بیش از همه به دن
 تواند یمن معمار داتمشاه رایز: یحطرا روند به معمار نقش ییجا به جا. اساس رویكرد زیبایی شناسی بر چهار اصل یا جابه جایی استوار است

 .کند جادیا تیقطع عدم از یحالت
 از یساختار شتریب بلكه داردن وجود یبرتر و لیاص ارزش چیه رایز: «تیقطع عدم» به «یمراتب لهسلس» یارزش یها ییدوتا ییجا به جا. 2

 .هاست تعادل
 .باشد یم اثر به قیدق نگاه عدم از یناش و است یبیتقر که یحالت: «ینینابیب» نگاه نی جادیا. 3
 .موجود محدوده در یحالت با مگر ندارد ساختمان یاندرون ای نتسكو قابل یفضا با یکار چیه یعنی:  «بود درون» به توجه و مكان انكار. 4

 معمارن نایم در. است یا قهیسل و ینسب ییبایز که همانظور است، یا قهیسل كردیرو نی شناسانه، ییبایز كردیرو فوق، مطالب به با توجه، 
 نشده امانج یمعمار یشناس ییبایز درباره گسترده یژوهشپ تاکنون و است مطرح یجنب و یفرع بصورت تنها یشناس ییبایز مقوله ز،ین یرانیا

 .است یافالطون نیکالس و کهن فیتعار به معماران توجه هنوز و است
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عی )ربی (1390، صال و  انیبمان)  Halling, 2021 , Seamon, 2000, Kim, 1998, Sudjic, 1995, Norton, 1999 ,منبع: )

 (. 1392فر و همکاران، 

 

 Syed) دارد یعیطب ستیز  یرا بر مح یمنف تأثیر نیترکه کم شودیم فیتعر یمعموال به عنوان مسكن داریمسكن پا

Jamaludin et al, 2018: 2)خاك، سر و صدا، بو، مواد  تیفیشامل اثرات بر آب و هوا، آب و ک ژهیبه و یاثرات منف نی. ا

و به  کندیرا اتخاذ م ینسبتا فن یطیمفهوم مح داریكن پامفهوم مس ف،یتعار نیاست. در ا یستیو تنوع ز دیتجد رقابلیغ

 كردیکه کدام رو ردیگیم میو تصم سازدیم ستیز یبا مح گارو ساخت ساختمان، آن ها را ساز یطراح یخصوص بر چگونگ

 گریحمل و نقل، و دحجم  شیافزا ن،یاز اشغال زم یریجلوگ منظوربه  (نیاز زم داریاستفاده پا) ییفضا یزیربرنامه یبرا دیبا

 کرده اذجامع را اتخ كردیرو نی داری. مفهوم مسكن پا(inggolan et al, 2020: 43) ردیاثرات مضر مورد استفاده قرار گ

 Syed Jamaludin) کندیم تیخاص تقو یا وهیرا به ش یو کالبد یو اجتماع یطیمح ستیز ،یاقتصاد یداریاست که پا

et al, 2018: 2)و در مورد  کنندیتأکید م داریمسكن پا یاجتماع نهیدر زم یطیمح ستیز یهابر جنبه محققین از ی. برخ

 ی دسترسالًاشتغال احتما ایمانند آموزش  یمحروم از خدمات یکه در آن خانوارها کنند،یصحبت م یطیمح ستیفقر ز

را  پایدار مسكن ،محققین ریسا .(Smets & van Lindert, 2016: 2)ها و خدمات زیست محیطی دارند  به کاال یمحدود

. با توجه، (Yip et al, 2017: 307)صرفه بودن مسكن سر و کار دارند  به و با مقرون کنندیمرتب  م یاقتصاد یها با جنبه

 دید، بلكه باصرفه باش به خانوار مقرون ۀنیدرآمد و هز نید از نظر نسبت متعادل بینه تنها با پایدار مسكن سندگان،ینو نیبه ا

 زیخوب به شغل، حمل و نقل و خدمات را ن یو دسترس ،یمنیخوب محل سكونت، ا یطیمح تیفیمانند ک یفیالزامات ک ریسا

 مصر  ما،از نظر استحكام بنا، پوشش ن یکالبد یداریهم بر پا یعده ا .(Oyebanji et al, 2017: 217) برآورده سازد

 .(Han & Kim, 2019: 2) کن تأکید دارندمسا یداریو کاربرد مصالح برپا یانرژ

دهد تا با توجه، به تعاریف خود از مطلوبیت و در نظر گرفتن  مسكن پایدار به لحاظ کالبدى و عملكردى به ساکنان امكان می

ا نیازها، خواست ها و سالیق شخصی خود، خانه هاى خود را تغییر دهند و آن ها را به شكلی درآورند که رضایت خاطر آن ه

هاى در حال تحول و دگرگونی را پاسخگو باشد، نیاز به ایجاد تغییرات  را جلب کند. از طر  دیگر، در صورتی که مسكن نیاز

 & Shamaیابد ) رس ساختمان به وجود نخواهد آمد و عمر مفید ساختمان افزایش می بنیادى یا تخریب و بازسازى زود

Motlak, 2019: 3 .) ترین موضوع در ارزیابی ها، تحلیل  ترین و  مادى تبلور فیزیكی مسكن، عینیابعاد کالبدى به عنوان

اول، کالبد مسكن به عنوان ین  .مسكن از دو زاویه قابل بررسی استها و برنامه ریزى هاى مسكن است. ابعاد کالبدى 

و نقش و جایگاه  واحد مسكونی، دوم رابطه کالبدى مسكن با محی  مسكونی خود که به نوعی شاخص اجتماعی بوده

به طور کلی بحث از شاخص هاى  .(Monzón & López‐Mesa, 2018: 111) کند مسكن در توسعۀ شهر مطرح می

مسكن دیر زمانی نیست که ذهن صاحب نظران و متخصصان را به خود معطو  داشته است. در واقع شاخص هاى مسكن 

 سكن محسوب می شوند.به عنوان مهمترین و کلیدى ترین ابزار در برنامه ریزى م

اخص ها و شمسكن و   ر نوعبنابراین به نظر می رسد یكی از بهترین راه هاى شناخت شیوه هاى گوناگون زندگی، تاکید ب

ز دیگر، ختلف بوده، و اهاى مسكن از ین سو ابزار شناخت وضعیت مسكن در ابعاد م شرای  ساختارى آن می باشد. شاخص

 . (Díaz‐López & Carpio, 2019: 3) انداز آینده مسكن و برنامه ریزى آن هستندابزار کلیدى براى ترسیم چشم 

سكن مى کالبدى ماگرها، توجه به شاخص ها و نپایداری معماری مسكن بومییكی از مهمترین نمادها در شناخت وضعیت 

  که در زیر آورده شده اند: است
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زمین بر  ه در قطعهاخته شدساست که از تقسیم سطح کل زیربناى تراکم ساختمانی: این شاخص نوعی ابزار اندازه گیرى . 1

 گردد.   مساحت آن قطعه به دست می آید. از طریق این شاخص، شدت استفاده از زمین مشخص می

ریزى و  ر  برنامهاسی د. سطح اشغال: این شاخص موضوع توده و فضا را مورد بررسی قرار می دهد که از موضوعات اس2

ه زمین بر مساحت شده در طبقه هم کف ین قطع ست. سطح اشغال از طریق تقسیم سطح زیربناى ساختهطراحی شهرى ا

 .  (Saldaña‐Márquez et al, 2019: 105) شود زمین محاسبه می

راکم سكونی و تمخالص . تراکم مسكونی: این شاخص خود داراى شاخه هاى مختلف نظیر تراکم کلی مسكونی، تراکم نا3

الص ز تراکم خظور ااست. بر حسب به کارگیرى هر ین از مفاهیم، تعریف مشخصی به دست می آید.  من خالص مسكونی

لص راکم ناخاتقصود مسكونی، نسبت تعداد جمعیت به اراضی است که صرفاً جهت سكونت در نظر گرفته شده است؛ و م

ه ه آن رسیدبابسته وو نیازمندى هاى مسكونی، نسبت تعداد جمعیت به کل اراضی است که به مصر  واحدهاى مسكونی 

 . (Qusen Zumaya & Baqir Motlak,  2020: 3) است

. سطح زیربنا و سرانه زیربنا: این دو شاخص از  شاخص ها ى مهم کالبدى مسكن هستند. عوامل متعددى در تغییر این 4

مت زمین، جمعیت و مسایل فرهنگی اشاره توان به نحوه دسترسی به زمین، قی شاخص ها تأثیرگذار هستند، از آن جمله  می

گیرى فرم  کرد. تجزیه و تحلیل این شاخص ها رابطه مسكن و توسعۀ  شهرى را تبیین کرده و چگونگی ترکیب و شكل

شاخص سطح زیربنا، متوس  فضاى قابل سكونت واحد مسكونی به ازاى هر نفر است. این . کالبدى شهر را نشان دهند

اى از تراکم نامطلوب  سنجد. پایین بودن مقدار شاخص نشانه ى قابل سكونت را براى هر فرد میشاخص میزان کفایت فضا

 ,Saldaña-Márquez et al) کند سكونتی است و به طور کلی بهتر از شاخص نفر در اتاق تراکم سكونتی را بیان می

2019: 2.) 

م آن ها فیت و دواه در کیمورد استفاده می باشد کنوع مصالح ساختمانی: یكی از عناصر عمده در ساخت مسكن مصالح . 5

آن در احداث  سب معمارىکالح و اى دارد. انتخاب مصالح با توجه، به اوضاع اقلیمی و وضعیت تولید مص تأثیر تعیین  کننده

 واحدهاى مسكونی اهمیت بسزایی دارند. 

بسته به آن تصاالت وااسپس  كلت واحد ساختمانی و. اسكلت ساختمانی: دوام و پایدارى هر نوع سازه در درجه اول به اس6

رکات طبیعی و حدر مقابل  اى زهاست. این دوام و پایدارى در ارتباط با دو موضوع اصلی فرسودگی در گذر زمان و مقاومت لر

 (.Andrić et al, 2019: 339یابد ) دار شده و موضوعیت می مصنوع  معنی

ل اتمام تمان و سامر ساخعهایی که در بررسی و ارزیابی کیفی بنا اهمیت دارد . عمر و قدمت ساختمان: یكی از شاخص 7

استحكام واحد  ونگر دوام نمایا باشد. عمر بنا همگام با مصالح به کار گرفته شده در ساخت آن عالوه بر اینكه بناى آن می

ان می جموعاً نشخص مشد. این شامسكونی است، بلكه بازگوکننده میزان استهالك و فرسودگی واحد مسكونی نیز می با

اى موجود خارج  سرمایه ه ز ردهدهد چند درصد از بناهاى موجود قابلیت سكونت داشته و چه درصدى به دلیل اتمام عمر بنا ا

  (.Lavagna et al, 2018: 262)گردد  می

 

 روش پژوه 

های کالبدی  ر بر اساس مؤلفهمعاص مسكن پایدار ساختار سنجش)تحقیق اهدا  به با توجه،  حاضر پژوهش روش

 بهره میدانی و ای کتابخانه مطالعات روش از اطالعات گردآوری برای. است تحلیلی -توصیفی روش( معماری بومی

 412767 سنندج که. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل جمعیت است گرفته
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روش نمونه گیری در این پژوهش  نفر شد. 383ریق فرمول کوکران بدست آمد، که برابر با نفر می باشد. حجم نمونه از ط

 از نظر زمان نیزبر حسب برابر بودن فرصت یكسان برای جامعه آماری از روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. 

برای روایی پرسشنامه از است.  ای تنظیم شدهگزینه 5پرسشنامه در مقیاس لیكرت  .، از نوع مقطعی استنوشتار حاضر

لزوم حضور آن در و  ه،یهر گو یمحتوا  برا ییبا محاسبه نسبت روانظرات اساتید و کارشناسان متخصص استفاده شد 

. پرسشنامه به صورت مكرر اصالح شد تا در نهایت، پرسشنامه نهایی با روایی شد نییپرسشنامه بر اساس جدول الوشه تع

آمد که نشان دهندة پایایی  88/0ی پایایی سواالت هم از آلفای کرونباخ استفاده شد که برابر مناسب بدست آمد. برا

نتیجه گرفته شد که پرسشنامه از پایایی باالیی برخوردار است. محاسبات در محی  نرم افزار مناسب ابزار تحقیق است 

SPSS  وMplus ( بیان شده است2 جدول)شاخص های تحقیق در . انجام گرفت . 

 

 . شاخص ها و زیر شاخص های تحقیق2 جدول

 زیر شاخص ها شاخص های اصلی

 
 زیبا شناسی

 مقیاس انسانی -1
 تناسبات هندسی -2

 با جداره ها هماهنگی بازشو ها -3
 تعادل و تقارن بصری -4

 سبن معماری -5

 ورداستفاده از مصالح بوم آ -1 پوشش نمای ساختمان
 یاستفاده از مصالح غیر بوم -2

 ستفاده ترکیبی از مصالح بوم آورد و غیر بوم آوردا  -3

 
 پایداری استحكام بنا

 یزان تأثیر واحدهای مسكونی در صرفه جویی انرژیم -1
 میزان دوام مصالح -2

 میزان دوام سازه -3

 مكاناتمیزان برخورداری از ا -1 برخورداری از امكانات
 میزان دسترسی به امكانات -2

 رداری واحد مسكونی از فضامیزان برخو -3

 رضایت از معماری مسكن -4

 ,Qusen Zumaya& Baqir Motlak , 2021, Ji& Zhou, 2021, aldaña‐Márquez et al, 2019, Yip et alمنبع: )

2017) 
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 تحقیق مفهومی مدل. 1 شکل

 (نگارندگانترسیم (: منبع

 

 

 محدودۀ مورد مطالعه

گ شهر بزر نیومسو  ستیو ب نیشهر بزرگ کردنش نیان کردستان به عنوان دوماست یاسیس یشهر سنندج مرکز ادار

 چینویاز نصف النهار گر یطول شرق ۀقیدق 46و  یعرض شمال ۀقیدق 35و  قهیدق 14 ییایجغراف تیکه در موقع است رانیا

شهر از  نیرتفاع ا. اردخشن دا مهیسرد و ن ییهوا زاگرس واقع شده و آب و یکوهستان ۀشهر در منطق نیدارد. ا قرار

  (.1شكل )است  ریمتر در نقاط مختلف شهر متغ 1450 -1538 نیب ایدر سطح

هكتار بوده  4065هزار نفر و مساحت آن  412.767شهر  تیجمع 1395نفوس و مسكن سال  یعموم یبراساس سرشمار

 (.156: 1395 ان،ریمرکز آمار ا)دهد.  ینشان م را نفر در هكتار 92 یتیامر تراکم جمع نیاست که ا

و  یشهر ۀمنطق نجپدج از شده، هم اکنون شهر سنن جادیشهر سنندج ا یکالبد ماتیکه در تقس یراتییتغ نیبراساس آخر 

 (.46: 1396)احمدی، شده است  لیمنفصل تشك یشهر یۀچهار ناح



 1401تابستان  ،73، شمارۀ 20، دورۀ فصلنامه جغرافیا                                                                                                       28

  

 
 موقعیت شهر سنندج  .2 شکل

 منبع: )ترسیم نگارندگان( 

 

 هابحث و یافته

 یفییافته های توص

درصد متاهل هستند.  8/65درصد مجرد و  2/34درصد مرد هستند.  2/64درصد زن و  8/35از کل نمونه مورد بررسی، 

صد فوق لیسانس و در 9/18درصد لیسانس و  4/45درصد فوق دیپلم،  1/32درصد دیپلم و پایین تر،  7/3تحصیالت 

 9/17سال،  44تا  35درصد بین  26/5سال،  34تا  25درصد بین  4/30سال،  24تا  15درصد  5/10باالتر است. سن 

 0/23 سابقه اقامت سال است. 74تا  65درصد بین  1/5سال و  64تا  55درصد بین  7/9سال،  54تا  45درصد بین 

سال  15صد بیشتر از در 5/31سال،  15تا  11درصد بین  6/20سال،  10تا  6درصد بین  9/24سال و کمتر،  5درصد 

 .است

 

 های استنباطی یافته

 وهایش، میانگین، انحرا  معیار، چولگی، کشیدگی، مینیمم  و مؤلفهشهر سنندج پایدار معاصر برای متغیر مسكن 

 زیباشناسیند که میانگین در نظرگرفته شده ا 5تا  1( می باشد. نمرات در بازه 3 جدول)ماکزیمم محاسبه شده بصورت 

از خدمات و امكانات  برخورداریو میانگین  45/3 استحكام بنا ، میانگین25/3 پوشش نمای ساختمان، میانگین 11/3

 است. 49/3 الزم
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 های  و مؤلفهشهر سنندج   معاصر شاخص های توصیفی مسکن پایدار .3 جدول

 ماکزیمم مینیمم کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین تعداد متغیرها

 00/4 01/2 -35/0 -42/0 51/0 11/3 383 زیبا شناسی

 50/4 50/2 -29/0 -36/0 59/0 25/3 383 پوش  نمای ساختمان

 30/4 30/2 -31/0 -49/0 68/0 45/3 383 پایداری استحکام بنا

 10/4 90/1 -22/0 -38/0 57/0 49/3 383 برخورداری از امکانات

 منبع: )یافته های نگارندگان(

ها با  داری متغیرنیه سطوح معاسمیرنو  استفاده شد، ک -لموگرو ها از آزمون کو برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیر

 باشند.یمارای توزیع نرمال دها  بدست آمد، که نشان دهندة این است که تمام متغیر 05/0( بزرگتر از 4جدول )توجه، به 

 

 اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها–نتایج آزمون کولموگروف .4 جدول

 داریسط  معنی سمیرنوفا-کولموگروف Zآماره  دادتع متغیرها

 082/0 246/1   383 زیبا شناسی

 087/0 294/1 383 پوش  نمای ساختمان

 093/0 251/1 383 پایداری استحکام بنا

 079/0 314/1 383 برخورداری از امکانات

 نگارندگان()یافته های نبع: م

 

 های  و مؤلفه معاصرسکن پایدار آزمون همبستگی پیرسون برای رابطه م .5 جدول

 برخورداری از امكانات استحكام بنا پوشش نمای ساختمان زیبا شناسی 

 زیبا شناسی

 پوشش نمای ساختمان

    1 ضریب همبستگی

    001/0 داریسطح معنی

   1 71/0 ضریب همبستگی پوشش نمای ساختمان

    001/0 داریسطح معنی

  1 59/0 81/0 ریب همبستگیض پایداری استحكام بنا

   001/0  001/0 داریسطح معنی

 1 51/0 66/0 75/0 ضریب همبستگی برخورداری از امكانات

  001/0 001/0 001/0 داریسطح معنی

 نگارندگان()یافته های منبع:      

 

از تحلیل عاملی تأیید ی معماری بومی، های کالبدی   معاصر شهر سنندج با استفاده از مؤلفهبرای ارزیابی مدل مسكن پایدار 

که مقدار مطلوبی  01/4( برابر CMIN/DFمقدار شاخص نسبت بحرانی به درجه آزادی )مرتبه دوم استفاده شده است. 

است که نشان دهندة  قابل قبول بودن این  922/0( GFIبرای برازش مدل است. همچنین، شاخص نیكویی برازش )

باشد که با می 055/0( نیز RMSEAمدل است. مقدار ریشه میانگین مربعات خطای برآورد )میزان برای برازش مطلوب 

لویس  -، قابل قبول بوده و بیان کننده تأیید مدل پژوهش است. همچنین، شاخص توکر08/0توجه،  به کوچكتر بودن از 
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(TLI )912/0( ؛ شاخص برازش تطبیقیCFI )909/0( و شاخص برازش مقتصد هنجار شدهPNFI )83/0  می باشد که

 همگی گویای مطلوب بودن برازش و تأیید مدل پژوهش است.

 

 های کالبدی معماری بومی شهر سنندج براساس مؤلفه شاخص های برازش مدل ساختاری مسکن پایدار. 6ول جد

 تفسیر مال  میزان شاخص برازش

 برازش مطلوب 5کمتر از  CMIN/DF 01/4 مطلق

x value-p2 001/0 غیر قابل قبول 05/0یشتر از ب 

 برازش مطلوب 90/0بیش از 922/0 (GFIشاخص نیكویی برازش )

 برازش مطلوب 90/0بیش از 912/0  (TLIلویس ) -شاخص توکر  تطبیقی

 برازش مطلوب 90/0بیش از 909/0 (CFIشاخص برازش تطبیقی)

 برازش مطلوب 08/0ز کمتر ا 055/0 (RMSEAریشه میانگین مربعات خطای برآورد ) مقتصد

 برازش مطلوب 5/0بیشتر از  83/0 (PNFIشاخص برازش مقتصد هنجار شده )

 نگارندگان(  )یافته های منبع:

 

 شهر سنندجهای مسكن پایدار بر روی مسكن پایدار  دهد که بارهای عاملی تمام مؤلفهدوم نشان می ۀتحلیل عاملی مرتب

ایداری پبیشترین تأثیر را در  87/0با  باشناسیزیدار هستند. شاخص درصد معنی 95ال بوده و در سطح احتم 5/0بزرگتر از 

 75/0با بار عاملی ام بنا استحك، 82/0با بار عاملی  ساختمان یدارد. پس از آن به ترتیب، پوشش نما شهر سنندج مسكن

 ، قرار دارند.65/0با بار عاملی برخورداری از امكانات و خدمات الزم و 

 

 شهر سنندجر های مسکن پایدا بارهای عاملی استاندارد و غیراستاندارد مؤلفه .7 لجدو

ضریب برآورد  متغیر وابسته )عامل( تغیر مستقل )آیتم(

 شده

خطای معیار 

 برآورد

نسبت 

 بحرانی

سط  

 داریمعنی

ضریب برآورد شده 

 استاندارد

 87/0 001/0 73/5 17/0 43/1 مسكن پایدار زیبا شناسی

 82/0 001/0 45/6 15/0 13/1 مسكن پایدار نمای ساختمان پوش 

 75/0 001/0 99/5 12/0 98/0 مسكن پایدار پایداری استحکام بنا

 65/0 001/0 78/5 11/0 65/0 مسكن پایدار برخورداری از امکانات

 نگارندگان()یافته های منبع: 

 

شده  ظر گرفتهص در نت در این پژوهش از چهار شاخهای بدست آمده از تجزیه و تحلیل اطالعابا توجه، به یافته

معاصر شهر ایداری مسكن پبیشترین تأثیر در  87/0اقتصادی، محیطی، کالبدی و اجتماعی، شاخص کالبدی با بار عاملی 

مدل نهایی بدست  (3شكل). که در شهر سنندج می باشدمورد بررسی در  سنندج در رابطه با عناصر کالبدی معماری بومی

  ه نشان داده می شود.آمد
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 های کالبدی بومی معاصر شهر سنندج بر اساس مؤلفه مسکن پایداری مدل . 3 شکل

 نگارندگان()ترسیم منبع:  

 

سنندج با  بعد از مشخص شدن میزان همبستگی پایداری مسكن معاصر شهر سنندج با عوامل کالبدی معماری بومی

تأثیر هر کدام از این عوامل در میزان پایداری مسكن معاصر سنندج مورد  استفاده از روش تحلیل مسیر، میزان و نحوه

، 628/0(، مقدار اثر کل شاخص ها به ترتیب برای شاخص زیباشناسی 8جدول)بررسی قرار گرفته است. طبق نتایج 

 یهماهنگی، انسان اسیمقاست.  503/0، برخورداری از امكانات الزم512/0، استحكام بنا 602/0پوشش نمای ساختمان 

ی از جمله پیشران هایی هستند که در شهر تناسبات هندسی، سبن معماری، تعادل و تقارن بصر، بازشوها با جداره ها

با  های کالبدی بومی از نظر مصاحبه شوندگان تأثیر بسزایی داشته اند. سنندج در پایداری مسكن معاصر براساس مؤلفه

زا بوده و تحت تأثیر ها درون رو شاخص است، از این 3/0ها بیش از می شاخص توجه، به اینكه مقدار ضریب کل در تما
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معاصر شهر سنندج واقعی است. در نتیجه توسعه و بهبود شاخص مسكن پایدار یكدیگر قرار دارد و مقدار تأثیر شان بر 

 معاصر در شهر سنندج خواهد شد.مسكن پایدار های فوق موجب بهبودی و بهزیستی 

ها اخص شلت سایر دون دخابمعاصر سنندج مسكن پایدار بر این مقدار اثر مستقیم که بیان کننده تأثیر شاخص بر عالوه 

ایدار مسكن پر زیادی ب ها بطور مستقیم تأثیرکه شاخص  است، کمی متفاوت از اثر کل است و گویای این مطلب است

(. در 4 است)شكل د منفییگر پایین است و در برخی موارشهر سنندج دارند. تأثیر آن ها از طریق شاخص های د معاصر

ارد و شاخص های د معاصرمسكن پایدار ( بیشترین اثر را بطور مستقیم در β=725/0این میان، شاخص زیباشناسی)

ه بهای بعدی قرار دارند. با توجه،  ( به ترتیب در رتبه β=585/0(، و اجتماعی)β=628/0(، محیطی )β=694/0اقتصادی)

ضایی ی ایجاد فبرای برا مقیاس انسانی مناسبستفاده از لویت بعد زیباشناسی در پایداری مسكن معاصر سنندج ااو

 .دگیر قرار نظر مد مناسب راهكاری عنوان به همچنان تواند می آسایشی و راحتی و تعلق مكانی

 

 های کالبدی معماری ر اساس مؤلفهشهر سنندج بدر  معاصرمسکن پایدار  در چارچو  پژوه های  تأریر شاخص .8جدول 

 بومی

ها شاخص  اثر کل اثر غیر مستقیم اثر مستقیم 

 628/0 -5923/0 725/0 زیبا شناسی

 602/0 1581/0  694/0  یاجتماع

 512/0 5128/0 628/0 اقتصادی

 503/0 -0299/0 585/0 کالبدی 

 

 صر شهر سنندجمعاها بر مسکن پایدار  مدل تحقیق مسیر تأریر شاخص .4شکل 

 منبع: )ترسیم نگارندگان(
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 گیری نتیجه
معاصر مسكن پایدار  کالبدی معماری بومی شهر سنندج درپژوهش حاضر در رابطه با بررسی عناصر و عوامل تأثیر گذار 

یدار بیشترین تأثیر   را در مسكن پا 87/0با بار عاملی  زیباشناسیباشد که نتایج پژوهش نشان داد عامل می در سنندج

در ردیف دوم، عامل  82/0با بار عاملی  پوشش نمای ساختمانیبه ترتیب عامل  ،دارد. پس از آن معاصر شهر سنندج

در ردیف  75/0با بار عاملی  برخورداری از امكانات و خدمات الزمدر ردیف سوم و عامل  75/0با بار عاملی  استحكام بنا

ی با بار عاملی انسان اسی، مقزیبا شناسیبه این شكل می باشد که در عامل ها هم  شاخص قرار دارند. تحلیل زیر  چهارم

ی با بار سبن معمار ،90/0ی با بار عاملی ، تعادل و تقارن بصر91/0با بار عاملی  بازشوها با جداره ها یهماهنگ ،92/0

در ردیف های بعدی  یباشناسیزاز نظر تأثیرگذاری در عامل پایداری  76/0با بار عاملی  یتناسبات هندس ،86/0عاملی 

بیشترین تأثیر به  85/0استفاده از مصالح غیر بوم آورد با بار عاملی هم  پوشش نمای ساختماناز لحاظ عامل . قرار گرفتند

استفاده از و  83/0بوم آورد با بار عاملی  ریاز مصالح بوم آورد و غ یبیلحاظ پایداری داشته بعد از آن به ترتیب استفاده ترک

هم بیشترین معاصر سنندج در پایداری مسكن  استحكام بنااز لحاظ عامل  قرار دارند. 78/0با بار عاملی  صالح بوم آوردم

 72/0با بار عاملی  دوام سازهداشته و میزان  82/0با بار عاملی  یانرژ ییدرصرفه جو یمسكون یتأثیر میزان تأثیر واحدها

برخورداری از از لحاظ عامل . در ردیف های بعدی تأثیرگذاری قرار گرفته اند 71/0با بار عاملی  میزان دوام مصالحو 

با بار عاملی  به امكانات یدسترس زانیم، 69/0با بار عاملی  از امكانات یبرخوردار زانیمامكانات و خدمات الزم هم 

در  61/0با بار عاملی كن مس یاز معمار تیرضاو  63/0با بار عاملی  از فضا یواحد مسكون یبرخوردار زانیم، 67/0

وجه بوده است،  چهار یدارا ،ی در شهر سنندج از نظر کالبدیمسكون یخانه ها ردیف های بعدی قرار گرفتند. بنابراین،

 ،یوجه، در هر گروه ساختمان چهار نیااستحكام بنا، زیبایی، برخورداری از امكانات پوشش نمای ساختمان بوده است. 

آن ها بوده است در واقع  یو فرهنگ یاسیس و یاقتصاد ،یاجتماع تیداشت که متناسب با موقعخاص خود را  یها یژگیو

نقش  . آنچه قابل تامل است،گذاشت خواهد ییتأثیر بسزا یمسكون یفضاها یانسان ها بر گونه ها ینوع فرهنگ و زندگ

سازه در جهت بر آوردن  یمان با اجراکه معمار همز ی،طور به است، یساختمان یوجه گونه ها چهار نیمعمار در تمام ا

 دیبا جدا از سازه ساختمان، یمعمار یطراح در کرد. اما با توجه، به نقش معمار معاصر یتالش م یمعمار یخواسته ها

. بنابراین، نتایج تحقیق حاضر با نتایج باشد یمعمار یطراح ندیاز فرا ییجز سازه، یطراح یاتخاذ شود که حت یریتداب

 ,Qusen Zumaya& Baqir Motlak , 2021, Ji& Zhou, 2021, aldaña‐Márquez et alرجی )تحقیقات خا

2019, Yip et al, 2017 ،1392، ربیعی فر و همكارانش، 1398( و با نتایج تحقیقات داخلی )نظام دوست و همكارانش ،)

سنندج با  شهردر  معاصراری مسكن و پاید شهر سنندجدر نهایت برای رسیدن به توسعۀ  پایدار در  همراستا می باشد.

ها و استراتژی های الزم و همه جانبه و درست به لحاظ حفظ محی   ریزیبرنامه های کالبدی معماری بومی باید مؤلفه

شود در آینده در این زمینه ، معماری و برنامه ریزی کالبدی به همراه اجتماعی و اقتصادی انجام شود. پیشنهاد میسنندج

تر امكانات، انجام شود تا با شناسایی دقیقمسكن معاصر تری در رابطه با پایداری و معماری بیشتر و دقیقتحقیقات 

معاصر شهر تری برای پایداری مسكن های دقیق برنامه شهرسنندجها و پتانسیل های موجود در  مشكالت، محدویت

 گردد:در ابعاد مختلف پیشنهادات زیر ارائه می ندجسندر  معاصر به منظور ارتقاء پایداری مسكن ارائه بدهند. سنندج

به مشاهدات میدانی و  ین چارچوب با توجه،معاصر شهرسنندج دارد در اعامل کالبدی بیشترین تأثیر را در مسكن پایدار 

اری ارزیابی شاخص های میزان دوام مصالح به کار رفته در ساخت مسكن، و میزان دوام سازه ای مسكن در شرای  ناپاید

قرار دارد. در این بعد هیچ کدام از شاخص ها در شرای  پایداری قرار ندارند. بنابر این، استفاده از امكانات ضد زلزله و 
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همچنین، مصالح مستحكم و مناسب در ساخت مساکن برای کاهش خطرهای ناشی از زلزله باید بیشتر مورد توجه قرار 

 بگیرند.

 

 تقدیر و تشکر
 شته است.ی ندانده مسئول، این مقاله که برگرفته از رساله دکتری می باشد، حامی مالبنا به اظهار نویس
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