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Abstract
Housing is a social, cultural, economic and spatial-physical phenomenon that is
established with the aim of providing suitable living conditions. One of the issues that has attracted
a lot of attention is sustainable housing in line with human development. The present study aims to
provide a conceptual framework for sustainable rural housing in Iran based on the theoretical
orientation of scientific articles. For this purpose, the content of 47 scientific articles related to the
subject of rural housing development in Iran, which were published in domestic journals and
conferences in the period 2007-2017, were reviewed and analyzed using a qualitative research
method based on the meta-combination method. Findings, the research shows that the conceptual
framework of integrated rural housing development is the most appropriate framework for
exploitation in rural housing development planning, which often includes key features emphasized
in the reviewed articles. Proposed framework of components of environmental adaptation, energy
efficiency, having a sense of vitality, sense of meaning, human unity and realism, appropriateness
to the social status of villagers, participation of rural community, financial affordability in
construction, housing maintenance costs, job creation in The housing market considers access to
services, having a spatial spirit and identity, durability and durability of construction materials in
the form of five dimensions of environmental, economic, socio-cultural, psychosocial and
physical-spatial.
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چکیده
مسکن پدیده ای اجتمااعی ،فرهنگای ،اقتصاادی و مکاانی -کالبادی اسا کاه باا هادا فاراهن کاردن شارایط مناسا
زیس و زندگی بر پا می شود .یکای از مسااللی کاه باه شادت توجاه همگاان را باه خاود معتاوا داشاته ،مساکن پایادار همگاام
با توساعه انساانی اسا  .پاژوهح ضا ار باا هادا ارایاه چاارچو مههاومی مساکن روساتایی پایادار در ایاران مبتنای بار جها
گیاری نظااری مقالااه هااای علمای تهیاه شااده اسا  .باادین منظااور موتااوای تعااداد  44مقالااه علمای ماارتبط بااا مو ااوه توسااعه
مسااکن روسااتایی در ای اران کااه در بااازه زمااانی 1368 -1399در نشااریات و کنهاارانه هااای داخل ای بااه چااا رس ایده بودنااد ،بااا
بهاره گیاری از روش پااژوهح ،کیهای و مبتنای بار روش فاارا ترکیا  ،ماورد بررسای و تولیال قاارار گرفا  .یافتااه هاای ،پااژوهح
نشان می دهد که چاارچو مههاومی توساعه یکپارچاه مساکن روساتای ،مناسا تارین چاارچو بارای بهاره بارداری در برناماه
ریزی توسعه مسکن روستایی اسا کاه اللا ویژگای هاایی کلیادی ماورد تاکیاد در مقااتت ماورد بررسای را در بار مای گیارد.
چارچو پیشانهادی مؤلهاه هاای انتباا پا یری باا موایط زیسا  ،بهیناه گای در مصارا انار ی ،داشاتن اضسااس سارزندگی،
خاطره معناا ،وضادت انساانی و واقا باودگی ،مناساب باا موقعیا اجتمااعی روساتاییان ،مشاارک جامعاه روساتایی ،اساتتاع
مااالی در ساااخ  ،هزینااه نگهااداری مسااکن ،اشااتغالزایی در بااازار مسااکن ،دسترس ای بااه خاادمات ،داشااتن رو و هوی ا مکااانی،
دوام و ماناادگاری مصااالس ساااخ را ،در قالاا پاان بعااد مواایط زیسااتی ،اقتصااادی ،اجتماااعی– فرهنگاای ،روان شاااختی و
کالبدی– فضایی مورد توجه قرار می دهد.
کلید واژه ها :مسکن ،مسکن پایدار ،فرانوگرایی ،سکونتگاه های روستایی.
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مقدمه و بیان مسأله
بااایحتااارین تغییااارات بورانااای قااارن اخیااار در ضاااوزه مساااکن روساااتایی از رویکردهاااای گونااااگون
مااادرن مشااات ما ای شاااوند .در ضاااال ضا ااار ایا ان مشاااک ت ،نشاااات گرفتاااه از هما این رویکردهاااای نوگرایاناااه
در ضااااال رشااااد ،در سرتاساااار جهااااان اساا ا ( ثقهاا ای .)32 :1362 ،بااااا ورود مدرنیزاساا ایون ،روسااااتاییان از
فضااای ساانتی خااود خااارج و بااه ساارع پاا یرای دگرگااونی هااا شاادند .در بساایاری از جاهااا ایاان توااوتت
کالباادی در روسااتاها همخااوانی چناادانی بااا عواماال طبیعاای ،فرهنااو و نااوه اقتصاااد ضاااکن باار ایاان کااانون
هاااای ساااکونتگاهی نااادارد ( فتااااضی )4 : 1391 ،و ایااان عااادم همااااهنگی گاااامی در جهااا عکاااه مسااایر
توق توسعه پایدار روستایی تلقی می شود (علی الوسابی و راه .)194 :1366 ،
در مساااکن سااانتی ساااازگاری هماااه جانباااه ای میاااان کلیاااه اجااازا درونااای و بیرونااای روساااتاها
وجااود داشااته اساا و بایااد بااه ساااماندهی مجاادد مساااکن روسااتایی متناساا بااا شاارایط روز پرداختااه شااود،
نااه ایاان کااه بااا الگااوبرداری ناااق و یااا اشااتباه از ساااختمان شااهرهای باازرس ساااخته شااود ( قاساان زاده و
همکاران.)13-14 :1369 ،
در سااالهااای اخیاار یکاای از مساااللی کااه بااه شاادت توجااه متخصصااان را بااه خااود معتااوا داشااته اساا ،
مساااکن و توساااعه پایا ادار اسا ا  .با این توساااعه پایا ادار روساااتایی و مساااکن ارتباااا و پیونااادی نزدیا اک وجاااود
دارد و جامعااه ای کاااه نتوانااد مساااکن مناساا داشاااته باشااد ،نماای توانااد باااه توسااعه پایاادار برسااد .مساااکن
پایاادار بااه مسااکنی ماای گوینااد کااه کمتاارین ناسااازگاری و مغااایرت بااا مواایط پیرامااون خااود و در پهنااه ی
وسی تر منتقه و جهان دارد).(Mlecnik, 2013:44
مساااکن روساااتایی فراناااوگرا ،رویکاااردی اسااا جدیاااد کاااه هماااه ی جنباااه هاااای اقتصاااادی ،اجتمااااعی،
فرهنگاای و زیساا مویتاای را در باار ماای گیاارد و در رساایدن بااه توسااعه پایاادار نقااح مهماای ایهااا ماای کنااد.
همااه کشااورها سااعی باار آن دارنااد کااه مسااکن از طریاا نگاارشهااای فرانوگرایانااه ،آن فرسااودگی کالباادی و
عملکاااردی فضاااایح را از بااین ببااارد و از طریاا بهباااود شااارایط زیساا مویتاای و ایجااااد هویاا  ،باااه ارتقاااا
فرهنگی و بهبود شرایط اقتصادی مسکن و ضتی بهبود ستس زندگی دس یابند.
یکاای از دلدلاااه هاااای اصااالی پژوهشاااگران ضاااوزه مساااکن پااارداختن باااه نگرشاااها و وجاااوه مختلاا مساااکن
پایا ادار و مولهاااه هاااای اصااالی آن اسا ا  .اماااا جساااتجو بااارای دساااتیابی باااه مساااکن پایا ادار نیازمناااد ایجااااد
چاااارچو هاااایی منساااجن بااارای فعالیا ا و درک مهااااهین اسا ا  .هااانچنا این از آنجاااایی کاااه نگااارشهاااای
متهااااوت در رقاباا هساااتند تاااا تصاااور خاااود را از مساااکن پایاادار روساااتایی ارالاااه کنناااد ،پرساااح مهااان ایاان
اساا کااه ،امااروزه چااه تصااوری از مسااکن پایاادار روسااتایی رایاا اساا از ایاان رو پااژوهح ضا اار تاا ش
دارد تااا بااا فاارا ترکیاا پااژوهح هااای مربااو بااه مسااکن پایاادار در مقیاااس روسااتایی ،چشاان اناادازیی از کاان
و کیاا ایاان مهاان ارالااه دهااد و بااا ارزیااابی جریااان هااای نظااری و ماادلهااای متاار در مقالااه هااای علماای
چارچوبی جدید استخراج نماید و در این راستا دو پرسح فرعی مورد توجه قرار گرفتند.
 مشخصات عمومی و ساختاری پژوهح های توسعه مسکن روستایی چیس مبتنااای بااار جهااا گیاااری مههاااومی پاااژوهح هاااای توساااعه مساااکن ،چاااارچو مههاااومی متلاااومسکن روستایی باید از چه خصای برخوردار باشد
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مبانی نظری
می توان تاریخچه توجه به مسکن را به سه بخح کلی تقسین نمود.
بخح اول مربوطه به دوره په از انق صنعتی
در ایاان دوره ،رویکردهااای نوگرایانااه باار توسااعه مسااکن مساالط گردیااد .جهاا گیااری سیاسااتی مبتناای باار
ایاان نگاارش ،زمینااه ساااز بااروز آساای هااایی همچااون ناهنجاریهااای کالباادی ،دگااردش کااارکردی مسااکن و
سااایح زمینااه هااای رشااد اقتصاااد خااانوار ،چااالح اناار ی و دساا اناادازی بااه طبیعاا و تخریاا آن ،باارهن
زنناااادگی فضااااای اجتماااااعی و القااااای ناکارآماااادی سااااکونتگاه هااااای روسااااتایی شااااد (قاااادیری معصااااوم و
همکاران)1-2 :1393،
بخح دوم مربو به برنامه های راهبردی مسکن
در پا ای انتقااااد باااه طااار هاااای موجاااود و متعاقا ا دیااادگاه ناااوگرا از ضااادود  1981داناااح و عمااال برناماااه
ریااازی ( مساااکن ) باااه سااام برناماااه ریااازی هاااای راهباااردی تمایااال یافااا (مهااادی زاده .)93-91 :1361 ،
همااین اماار سااب شااد تااا سیاساا گاا اران مسااکن همااواره نسااب بااه پااژوهح هااای نوگرایانااه ارزیااابی
انتقاااادی داشاااته باشاااند .ایا ان ناااوه انتقااااد گرایااای در گاااام نخسا ا  ،ما ای تواناااد توا ا تااااثیر دو مسا ایرکلی
فکااری جدیااد؛ نخساا اندیشااه هااایی کااه بااه دنبااال درک طبیعاا هسااتند یعناای باار ایاان مساااله اشاااره
دارنااد کااه فااراهن آوردن ارتبااا انسااان بااا طبیعاا اماار مهماای اساا کااه ماای توانااد بااه عنااوان یکاای از
معیارهای مسکن متلو متر شود)Fateh et al,2011: 30
در ضقیقا ا مساااکن مجااااور باااا طبیعا ا دارای فوایا اد بیشاااماری بااارای سا ا متی جواما ا و اساااایح
آنهاسا ا و همچنا این ایا ان ناااوه مساااکن ساااازگاری بصاااری باااا طبیعا ا دارد و دوم؛ اندیشاااه هاااایی کاااه باااه
دنبااال درک از توسااعه و رشااد پایاادار هسااتند ،قاارار گیرنااد .در تقاباال بااا ایاان معضاا ت و چااالح هااا بااود کااه
بواا مسااکن پایاادار متاار شااد و جسااتجو باارای پایااداری یااا تاا ش باارای مبااارزه بااا ناپایااداری بااه یکاای از
اصاالی تاارین برنامااه هااای مسااکن باادل شااد .بااا توجااه بااه بررساای انجااام گرفتااه ،توااول فکااری در ضااوزه
مسکن در چارچو جدول زیر ارایه شده اس :
بخاااح ساااوم مرباااو باااه برناماااه هاااای فراینااادی مساااکن :در نهایا ا از دهاااه  1961اناااواه برناماااه
ریا ازی فراینااادی متااار شاااد .در ضقیقا ا برناماااه ریا ازی مساااکن در چاااارچو پسا ا مدرنیسااان باااه دنباااال
تعریاا و قااالبی مناساا ماای گااردد و در ایاان مساایر بااا راهبرهااای توسااعه پایاادار همسااو ماای شااود .نکتااه
مهاان اینجاساا کااه توجااه بااه ویژگاای هااای بااومی و نیازهااای مولاای در برنامااه ریاازی بااه شاادت تقویاا ماای
گردد و اینها ،رویکرد به سم توسعه پایدار را روری می نماید (مهدی زاده.)94 -93 :1361 ،
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جدول  .1جمع بندی اندیشه ها و رویکردهای توسعه پایدار و طبیعت محور به مسکن مناسب
رویکردها

اصول ضاکن بر رویکردها

اندیشمندان

رویکرد به
سمت توسعه

مالین و میلز2119 ،؛ چیو 2118 ،؛

پایدار

دنبیل 2111 ،؛ چارلز2114 ،؛ ایبن و
ادوو2111 ،؛ کلرت2116 ،؛ سرتیپی
پور و همکاران 1396 ،
قلمبرد دزفولی و همکاران 1394 ،
زیاری و همکاران 1349 ،؛
زیاری و قاسمی قاسموند .1391 ،

, 2008کلرت.

رویکردهای
به سمت

برآورده ساختن کارایی مناب طبیعی انر ی ،ایجاد مو تی جاذ و ایمن؛ در هن
بافتگی جنبه های زیس مویتی ،اجتماعی و اقتصادی؛ رسمی شناختن هر سه
ل مثل هوشمند یعنی زیس مویتی ،اجتماعی و اقتصادی؛ از لواظ اقتصادی
تناس  ،از لواظ اجتماعی قابل قبول ،از نظر فنی و کالبدی امکان پ یر ،مستوکن و
سازگار با مویط زیس ؛ دستیابی به توسعه فیزیکی و اقتصادی ،کاهح ب یای طبیعی
و ایجاد اشتغال ایجاد ثروت و توسعه پایدار؛ مسکنی که الل از منظر صرفه جویی
انر ی و به مثابه مسکن سبز ،دسترسی فیزیکی و امنی مناس  ،پایداری و دوام سازه
ای ،میزان دوام مصالس به کار رفته در پی ساختمان ،میزان استهاده از مصالس بومی،
روشنایی و تهویه مناس ؛ فراهن کننده آسایح ،رفاه ،ثبات اقتصادی و بهزیستی
خانواده...
استهاده از مصالس طبیعی ،استهاده از گیاهان  ،نور طبیعی و تهویه طبیعی ،نمادها
و نشانه های طبیعی در فضای نمای داخلی و بیرونی مسکن  ،تزلینات نما

طبیعت محور
سرتیپی پور  31 :1396 ،؛ قلمبردزفولی و همکاران ، 96 :1394 ،میری و همکاران  .81 :1399 ،؛ زیاری و همکاران 143 : 1394 ،؛ زیاری و
قاسموند  .213 :1391 ،مالین و میلز1424 :2119 ،؛ چیو 81 :2118 ،؛ 2دنبیل 34 :2111 ،؛ چارلز4 3 :2114 ،؛ ایبن و ادوو12111 ،؛ کلرت،

 .2116ارلز و
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پیشینه پژوهش
با توجه به ماهی این پژوهح ،برای اراله چهارچو مههومی ،توقیقات مختلهی در رابته با مو وه ،شناسایی شده اس
که به طور خ صه به برخی از مناب و متالعات در جدول  2اشاره می شود.
جدول  .2پیشینه مطالعات پیرامون مسکن مناسب در مقیاس روستایی در داخل کشور
نویسندگان

سال

یافته های پژوهح

سعیدی و احمدی

1391

خانااه هااای روسااتایی بیشااتر باار عواماال و نیروهااای دروناای جامعااه روسااتایی
اساااتوار بااااود .در پاااای دگرگااااونی هااااای اخیاااار فضاااااهای روسااااتایی نیااااز
دستخوش توول و دگرگونی شده اند.

سرتیپی پور

1391

کلیاااد فهااان خاناااه هاااای روساااتایی وابساااته باااا شاااناخ فضاهاساا و از ایااان
طریاا بایااد فضااای متلااو باارای زناادگی روسااتایی بوجااود آورد گاار چااه
خانااه هااای بااومی روسااتایی طباا فرهنااو و رسااوم مولاای شااکل گرفتااه امااا
شااکل و سااازماندهی ایاان خانااه هااا اتهاااقی و باار ضساا تصااادا نبااوده بلکااه
1

- Maliene&Mayls ,2009
- Chiu, 2006
3
- Danbil et al, 2005
4
- Charles, 2007
5
- Ibem & Aduwo, 2015
6
- Kellert,2008
2
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در کنااااار پاسااااخگویی بااااه نیازهااااا و اضتیاجااااات انسااااانی تصااااور فضااااایی
روساااتالیان نقاااح بسااایار تعیاااین کنناااده ای در شاااکل گیاااری آنهاااا داشاااته
اس .

سعیدی و

1392

بیشااااترین فضااااای مساااااکن روسااااتایی ،اختصااااا بااااه فضااااای زیسااااتی–
معیشااتی داشااته کااه بااا توجااه بااه اجاارای طاار نوسااازی مسااکن روسااتایی
ایااان فضاااا باااه فضاااای زیساااتی تغییااار ماهیااا داده اسااا  .در ضقیقااا باااا
مااادرن شااادن مسااااکن روساااتایی باااه تبعیااا از سااابک و الگاااوی مساااکن
شاااهری و تغییااارات در کمیا ا و کیهیا ا فضاااا ،مسااااکن باااا شااادت بیشاااتری
بااه سااوی تغییاار کااارکرد و گاارایح بااه کااارکرد زیسااتی تغییاار گاارایح داده
اند.

1392

در ایااان زمیناااه نشاااان مااای دهاااد کاااه مسااااکن روساااتاهای منتقاااه ماااورد
متالعاااه در ها ایچ کااادام از عامااال هاااا در شااارایط پایاااداری قااارار ندارناااد؛ باااه
گوناااه ای کاااه عامااال هاااای اقتصاااادی ،رفااااهی و اساااتوکام بناااا در شااارایط
متوساااتی ( تاااا ضااادی پایااادار ) باااوده اناااد و عامااال همساااازی باااا موااایط
زیس و بهره وری در شرایتی ناپایدار قرار داشته اند.

1394

پایاااداری مساااکن در منااااط روساااتایی فقاااط توا ا تااااثیر عاااواملی همچاااون
اساااتوکام بناااا یاااا امکاناااات نما ای باشاااد بلکاااه ترکیبااای از عوامااال در دسا ا
یاااابی باااه پایاااداری مساااکن در منااااط روساااتایی ماااوثر هساااتند از ایااان رو
توجه به این عوامل در برنامه ریزی ها روری به نظر می رسد.

1398

بااا بررساای و تولیاال عواماال مااوثر باار پایااداری مسااکن روسااتایی بیااان ماای
دارناااد کاااه عوامااال مویتااای ،کالبااادی ،اقتصاااادی و اجتمااااعی منتقاااه در
پایااداری مسااکن روسااتایی اثاار گاا ار بااوده اساا  .در بااین ایاان عواماال بعااد
کالبااادی بیشاااترین نقاااح و بعاااد اجتمااااعی کمتااارین نقاااح را در پایاااداری
مسکن روستایی داشته اس .

همکاران

بسحاقی و
همکاران

بذر افشان و
همکاران

سنایی مقدم و
همکاران

عزیزپور و

1398

اسماعیلی

عزیز پور و

1394

تواااوتت کمااای و کیهااای بوجاااود آماااده در واضااادهای مساااکونی جدیاااد در
انتبااا بااا نیاااز لالاا روسااتاییان (خانوارهااای نمونااه) بااوده اساا  .طاار در
عاااین برخاااورداری از اثااارات مثبا ا در کمیا ا و کیهیا ا مساااکن روساااتایی،
از جنبه نوه نگرش و مدیری اجرا نیازمند بازنگری و اص اس .

1394

بیاااانگر ایااان اسا ا کاااه مسااااکن روساااتایی در روساااتاهای نموناااه از میاااانگین
نظاااری ماااورد نظااار ،پاااایینتر قااارار دارناااد ولا ای تا ا ثیرات مثبتا ای در پایاااداری
مساکن روستایی به دنبال داشته اس .

صادقی

رومیانی و
همکاران

فضاااای معیشاااتی در چاااارچو طااار مقااااوم ساااازی باااه طاااور کامااال ضاا ا
شاااده اسا ا  .وجاااود فضااااهای معیشاااتی فعاااال در موااادوده ماااورد متالعاااه،
صااارفار مرباااو باااه خانوارهاااایی اسااا کاااه از وام مقااااوم ساااازی و بهساااازی
مساااکن روساااتایی اساااتهاده نکااارده اناااد و یاااا باااا سااااختار شاااکنی ضقاااوقی از
چاااارچو طااار توانساااته اناااد ،فضااااهای معیشاااتی واضاااد مساااکونی خاااود را
ضهظ نمایند

روش پژوهش
ایااان پاااژوهح باااا روش اساااانادی ،ساااواب متالعااااتی در ضااااوزه مساااکن روساااتایی در نشااااریات
علماای-پژوهشاای و کنهاارانه هااای ملاای را تجزیااه و تولیاال ماای کنااد .طاار توقیاا پااژوهح پاایح رو باار
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مبناااای روش کیهااای شاااکل گرفتاااه اسااا  .باااه منظاااور پاسااا باااه هااادا و پرساااح هاااای متااار در ایااان
پاااژوهح ،از طااار فااارا ترکیا ا پاترساااون و همکااااران (  )2111باااه عناااوان راهبااارد پاااژوهح اساااتهاده شاااد.
فاارا ترکیاا  ،باار متالعااه هااای کیهاای کااه مبااانی نظااری وساایعی را شااامل نماای شااود تمرکااز دارد و بااه جااای
اراله خ صه جامعی از یافته ها ،یک ترکی تهسیری از یافته ها را خل می کند (زیمر.)2118 ،
تزم باااه ذکااار اسا ا کاااه پاااژوهح ضا ااار در ساااه مرضلاااه ،تعیاااین ،تااادقی و تههااان انجاااام شاااده
اسااا  .در مرضلاااه تعیاااین ،تماااامی اط عاااات موجاااود دربااااره پاااژوهح ( از 44مقالاااه باااا مو اااوه مساااکن
مناسااا و پایااادار روساااتا) جمااا آوری و برداشااا شاااد .باااا جساااتجو اینترنتااای در پایگااااه هاااای اط عااااتی
داخلااای نظیااار ساااای تخصصااای هنرهاااای زیباااا ،مساااکن و موااایط روساااتا ،پرتاااال جاااام علاااوم انساااانی،
ناااورمگز ،سا ایولیلیکا و موتاااور جساااتجوی گوگااال و باااا اساااتهاده از کلماااات کلیا ادی ،مساااکن مناسا ا  ،مساااکن
پایاادار و معیارهااا آن و توسااعه مسااکن نسااب بااه جماا آوری پااژوهح هااای منتشاار شااده اقاادام شااود .امااا
از آنجاااایی کاااه دسترسااای باااه موتاااوای طااار هاااای پژوهشااای و پایاااان ناماااه هاااا در ماااوارد بسااایار بااارای
پژوهشاااگر باااا موااادودی رو باااه رو باااود و تزماااه چناااین پژوهشااای ،بررسااای چنااادین بااااره از موتاااوای
متالعااات اساا  ،لاا ا تصاامین باار آن شااد کااه جامعااه آماااری ایاان پااژوهح از مقالااه هااای چااا شااده در
فصااالنامه هاااا و کنهااارانه هاااای داخلااای انتخاااا شاااود .از ایااان رو در پاسا ا باااه ساااوال اول پاااژوهح از 111
متالعاااه 44 ،مقالاااه چاااا شاااده باااا مووریا ا مو اااعی مساااکن مناساا و پایااادار در مقیااااس روساااتا در باااازه
زمانی  1399 -1368شناسایی و برای تجزیه و تولیل اط عات انتخا شد.

.

-1جستجو و انتخا متون
مناس
-بررسی نظامند متون

-2استخراج اط عات

روش تحقیق فراترکیب

-دسته بندی و کدگ اری

 -3پردازش و تهسیر
 -اراله یافته ها

تولیل

تدقی

شکل  .1فرایند پژوهش

تعیین
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تجزیه و تحلیل داده ها
یافتاااه هاااای پاااژوهح پااایح رو در دو بخاااح سااااختاری و موتاااوایی ارالاااه شاااده اناااد .بخاااح
سااااختاری در پاساا باااه ساااوال اول پاااژوهح باااه بررساای ویژگاای هاااای عماااومی مقالاااه هاااای انتخاااا شاااده
پرداختااه اساا  .از رهگاا ر ایاان بررساای ،و ااعی عمااومی مقالااه هااای مااورد بررساای شااده مسااکن مناساا
را ترسااین نمایااد .بخااح موتااوایی پااژوهح نیااز در پاساا بااه پرسااح دوم چااارچو نظااری پااژوهح هاااای
صورت گرفته در زمینه توسعه مسکن را به تهصیل تبیین نموده اس .
خصایص ساختاری مقاله ها
ضاااوزه تخصصااای مجریاااان پاااژوهح  44مقالاااه ماااورد متالعاااه ،در ضاااوزه جغرافیاااا و برناماااه ریااازی
روساااتایی ،ضاااوزه شهرساااازی و مااادیری شاااهری باااه انجاااام رساایده اناااد و بررساای سااااختاری مقااااتت نشاااان
ماای دهااد کااه عنااوان مسااکن مناساا روسااتایی بااا اسااتقبال روباارو بااوده اساا  .در ضقیقاا ایاان رونااد در
طااول زمااان باارای متخصصااان بااه ویااژه جغرافیااا و برنامااه ریاازی در مقیاااس روسااتا روناادی افزایشاای داشااته
اسا ا  .چنانچاااه ایا ان مهااان از منظااار متخصصاااان در چاااارچو فراناااوگرا ماااورد توجاااه قااارار گیا ارد ،بااااز هااان
رویکااارد توساااعه پایااادار روساااتایی باااا  21مقالاااه (  42درصاااد ) بااااتترین ساااهن از کارهاااای پژوهشااای در
ضاااوزه مساااکن پایا ادار و مناسا ا در مقیا ااس روساااتا را باااه خاااود اختصاااا داده اسا ا  .رویکردهاااای پاااویح
سااااختاری– کاااارکردی بااااا  8مقالاااه (  12درصااااد ) ،پدیااادار شناسااای (  11درصااااد) و رویکااارد اکولاااو ی
عمیااا ( بیوفیلیااااک ،تکنوسسنتریساااان و اکوسنتریساااان) سااااهمی براباااار  9مقالااااه (  19درصااااد) در جایگاااااه
بعاادی قاارار گرفتااه انااد .البتااه در تصاادی نکااات بخااح قبلاای در ایاان مااورد هاان در سااالهای 1394 -1398
گااارایح و اساااتقبال بیشاااتری توساااط پژوهشاااگران مساااکن از مو اااوعات مرباااو باااه مساااکن پایا ادار صاااورت
گرفتاااه اساا  .از دیگااار رویکااارد مهااان در زمیناااه مساااکن مناساا و رویکااارد مشاااارکتی ،کاااه ساااهمی برابااار 4
مقاله (  6درصد ) را به خود اختصا داده اند ،در رتبه اخر قرار گرفته اس .
در ارتباااا باااا مباااانی نظاااری ،نتاااای توقیااا نشاااان مااای دهاااد کاااه (  31درصاااد ) باااه پیشاااینه
نظااری پااژوهح توجااه نداشااته انااد و در ضقیقاا بخااح مسااتقلی کااه بااه مباضاا نظااری بپااردازد ،صااورت
نگرفتااه اساا و یکاای از مهمتاارین دتیاال ااع ایاان مقالااه هااا ،اسااتهاده نادرساا و ناآگاهانااه و باادون ذکاار
منبا ا کامااال از پاااژوهح هاااای ساااایرین در زمیناااه مساااکن مناسا ا باااود کاااه چرخاااه معیااوبی از اط عاااات و
کاااربرد آن را در توسااعه پااژوهح هااای در ایاان زمینااه ایجاااد کاارده اساا  .بااا توجااه بااه نتااای بررساای31،
مقالااه از  44مقالااه مااورد بررساای (  83درصااد ) از منظاار کیهیاا مبااانی نظااری ،خااو ارزیااابی شااده انااد.
ایاان مقالااه هااا در بخااح مبااانی نظااری ،از مناااب مسااتند ،دساا اول و منسااجن بهااره گرفتااه بودنااد .در ایاان
راساااتا مااای تاااوان باااه ویاااژه باااه مقالاااه هاااای ساااعیدی و همکااااران -1392 ،الااا ؛ ساااعیدی و همکااااران ،
 -1392؛ سعیدی و اضمدی  ،1391 ،سرتیپی پور 1396 ،و  ...اشاره کرد.
فرا تراکیب محتوای مقاله ها
موتاااوای مقالاااه هاااای منتخا ا ذیا ال مقولاااه هاااایی چاااون رویکااارد نظاااری پاااژوهح ،درک مههاااومی
مسااکن پایاادار ،مولهااه هااا یااا معیارهااا مااورد بررساای قاارار گرفتااه انااد .هاار پااژوهح علماای بایااد بااا رویکردهااای
نظااری مشخصاای طراضاای شااده باشااد .ایاان رویکردهااا ،پایااه ای هسااتند کااه پااژوهح باار مبنااای آن شااکل
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ما ای گیا ارد و شااابکه ای منتقا ای از رواباااط و توصا ای هاااا را پدیا اد ما ای آورد (خااااکی .)31 :1398 ،باااا توجاااه
بااه گسااتردگی و شاامول مههااوم توسااعه پایاادار از یااک طاارا و مو ااوه مسااکن بااه عنااوان یکاای از مهاان-
تاارین کاااربری هااای موجااود در روسااتاها ،عاا وه باار نظریاااتی کااه بااه طااور مسااتقین بااه پایااداری مسااکن
پرداختااه انااد ،نظریاااتی نیااز وجااود دارنااد کااه بااا متالعااه آنهااا ماای تااوان بااه طااور لیاار مسااتقین بااه مو ااوه
پایا اداری مساااکن دسا ا یافا ا  .در دوره ابتااادایی از دهاااه  1981باااه بعاااد باااا تغییا ار دیاادگاه از برناماااه ریا ازی
جااام و عق ناای ،الگااوی جدیااد تواا عنااوان برنامااه ریاازی سیسااتمی یااا برنامااه ریاازی راهبااردی روی کااار
آمد .در این دوران مسکن خو همواره مو وعی اساسی و متر در بین اندیشمندان بوده اس .
اولاا این رویکاااارد پااااویح ساااااختاری– کااااارکردی اساا ا  .سااااعیدی نظریااااه پااااویح ساااااختاری–
کااارکردی را بااه عنااوان نااوعی نگاااه بااه متالعااات مکااانی– فضااایی متاار نمااوده اساا  .مسااکن روساااتایی
الگااو و عملکردهااای آن در پیونااد بااا عرصااه مکااانی -فضااایی بااه مثابااه دریچااه ای اساا بااه شااناخ چشاان
اناااداز و رونااادهای ضااااکن بااار زنااادگی و فعالیااا روساااتا مااای پاااردازد( ساااعیدی  .) 31 : 1392 ،ساااعیدی
معتقاااد باااه ایااان مسااااله اسااا کاااه میاااان سااااختار و کارکردهاااای پدیاااده هاااای مکاااانی– فضاااایی ناااوعی
پیوساااتگی نظاااام وار ضااااکن اسااا (ساااعیدی و همکااااران 4 :1392 ،الااا و سااایانی و همکااااران11 :1394 ،
) و پیوساااتگی سااااختاری– کاااارکردی خاااود تجلیگااااه مجموعاااه رواباااط و مناسااابات اجتمااااعی– اقتصاااادی
خااویح بااه شاامار ماای آینااد (سااعیدی و همکاااران 9 : 1392 ،الاا ) .او در ادامااه اذعااان ماای کنااد کااه ایاان
پدیاااده ( مساااکن ) در دهاااه هاااای اخیااار در معااارت دگرگاااونی قااارار گرفتاااه و دگرگاااونی سااااختاری–
کاااارکردی خاناااه هاااای روساااتایی باااا تواااول معیشااا روساااتاییان هماااراه مااای شاااود (ساااعیدی ،اضمااادی،
 9 :1391؛ ساااعیدی و همکااااران  .) 1 :1392 ،در جهااا تاکیاااد متالااا فاااو عزیاااز پاااور نیاااز تاکیاااد
ماای کنااد کااه فقاادان توجااه تزم بااه ارتبااا بااین ساااختار و کارکردهااای خانااه هااای روسااتایی زمینااه ساااز
ایجاااد نااوعی دوگااانگی بااین مسااکن و فعالیاا هااای بنیااادین خانوارهااای روسااتایی ماای شااود (عزیااز پااور،
صاااادقی )4 : 1394،و ایا ان هماااان پویشا ای اسا ا کاااه باااه جاااای درک ویژگا ای هاااای سااااختاری– کاااارکردی و
پیوساااتگی آن ،تواااولی در نظاااام ایجااااد کااارده اسااا کاااه هویااا آن را سااال مااای کناااد( عزیاااز پاااور و
اسماعیلی.)194 :1398 ،
رویکااارد دوم پدیااادار شناسااای اسااا کااااه از مهمتاااارین مو اااوعات در رهیافااا پااااارداین هااااای
زیسااتی اساا ؛ در عااین ضااال کااه یکاای از مهمتاارین اشااکال سااازمان دهاای اجتماااعی فضااا اساا (ایلکااا و
همکاااااران .)188 :1394 ،ایاااان رویکاااارد از اواخاااار دهااااه ههتاااااد قاااارن بیسااااتن ( اصاااا نیان)31 :1399 ،
همزمااان بااا تهکاار فرانااوگرایی کااه در آن نظریااه پااردازان زیااادی در پاای بااازخوانی انتقااادی ماادرن بااوده انااد
متااار شاااد .پدیااادار شناسااای توانسااا افااا ناااو باااه روی درک و دریافااا موااایط بگشااااید (شااایرزادی،
 .)91 :1392از نظااار شاااولتز پدیااادار شناسااای روشااای اسااا بسااایار مناسااا جهااا نهاااوذ در وجاااود جهاااان
روزماااره ( ناااوربرج -شاااولز  .)111 : 2111 ،سااارتیپی پاااور هااادا اصااالی ایااان رویکااارد را بررسااای ،توقیااا و
شااناخ مسااتقین و باای واسااته پدیااده هااا و بازگشاا بااه سااوی خااود اشاایا ماای دانااد او اذعااان ماای کنااد
کاااه تهااااوت در اشاااکال مساااکن ریشاااه در تماااایزات شا ایوه زنااادگی دارد و انساااان هویا ا فاااردی خاااود را در
خانه بازیابی می نماید (سرتیپی پور.) 1-6 :1391 ،
- Norberg- Schulz, 2000
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در چااااارچو پسااا مدرنیساااان از دهااااه  1941بوااا فشااااردگی زمااااان– مکااااان متاااار شااااده
اسااا  .از طریااا بررسااای هاااای باااوم شاااناختی کاااه در تکامااال آن نظریاااه زیسااا مویتااای قااارار دارد دو
مکتاا ا اصاااالی در آن اهمیاا ا زیاا اادی دارنااااد کااااه عبارتنااااد از اکوسنتریساااان و تکنوسنتریساااان (مثنااااوی
 .)118-14 ,2113:در ضقیقااا یکااای از رویکردهاااای مهاااان اکولاااو ی و پایاااداری ،اکولاااو ی عمیااا اسااا
(شورچه.)282 :1398 ،
بااه طااور کلاای ،اکولااو ی ،تعاماال و رابتااه بااین ارگانیساان هااا و مواایط پیرامااون آنهااا را متالعااه و
بررسا ای ما ای کناااد( اصاااغری ) 4 : 1391 ،و مساااکن سااابز مصااانوه و انساااان آفااارینح بهتااارین فرایناااد بااارای
ساخ ساختمان هاس (کریمی و همکاران.)41: 1392 ،
بیوفیلیا اا در مههاااوم مشاااابه باااه منظاااور توصا ای و توجیا اه "طلا ا نااااخود آگااااه پیوناااد باااا ساااایر
ارکاااان ضیا اات از جانا ا ناااوه بشااار" ،باااه کاااار ما ای رود ( ویلساااون  .)3112 :1992 ،ایا ان رویکااارد تشاااخی
نیاااز فتاااری انساااان بااارای برقاااراری ارتباااا باااا طبیعاا باااه هماااراه پایااداری اساا (بیتااارا )336 :1398 ،و
در پااای پیوناااد دوبااااره انساااان باااا طبیعااا و همچناااین سااااخ باااا توجاااه باااه طبیعااا در ذهااان اسااا (
ک نتااااری362 :1391 ،؛ عبااااد الهاااای ،اساااا می مقاااادم 14 : 1391 ،؛ بیگاااای نااااژاد و عااااامری صااااه ،
 .) 111 :1391بیوفیلیااا همااین اضساااس مثباا انسااان هااا نسااب بااه موجااودات زنااده ماای باشااد ( قربااانی
پارام ،و همکاران 414: 1399 ،؛ شریهی و اذر پیرا .)3 2111 ،
پاااه انقااا صااانعتی تکنولاااو ی بااار تماااام زوایا اای زنااادگی انساااان مثااال موا ایط زیسااا تااااثیر
شاااگرفی باااه جاااای گ اشاا کاااه از آن ناااام دام تکنولاااو ی بااارده شاااده اساا ( وفاااامهر و مجیاادی.)1 :1368 ،
هااادا از تکنوسنتریسااان عااا وه بااار اساااتهاده از ضاااداکثر عوامااال طبیعااای و مویتااای باااات باااردن ساااتس
کیهیااا زنااادگی بااارای آینااادگان اسااا (جعهاااری و مهااادوی پاااور .) 11 :1392 ،ایااان ناااوه تکنولاااو ی بااار
اسااااس تعامااال انساااان باااا موااایط اسااا (جعهاااری و مهااادوی پاااور .)81 :1392 ،در ااامن از آنجاااا کاااه
پایا اداری و مانااادگاری خاااود سااااختمان مساااکونی باااه عناااوان یا اک پدیا اده مااادنظر اسا ا  ،لا ا ا سااااختن باااا
کیهیا ا باااات نیا از بایساااتی در نظااار گرفتاااه شاااود ( معینا ای و همکااااران  .)3 :1394 ،راهکارهاااای جدیا اد ما ای
تواناااد در ضهاااظ منااااب انااار ی تجدیاااد پااا یر و ساااازگارکردن سااااختمان باااا موااایط خاااود را ارالاااه کناااد (
معینی و همکاران.)9-6 :1394 ،
در نهایااا در دهاااه  1961متکااای بااار یکساااری اصاااول ماااورد پااا یرش توساااعه پایااادار و پااااراداین
فرانااوگرایی اساا کااه بواا مشااارک مردماای متاار ماای گااردد و رویکاارد مشااارکتی بااه یکاای از مصااادی
مهااان در دنیا اای معاصااار اماااروز بااادل ما ای شاااود .از دیا ادگاه دیا اویه مشاااارک در جامعاااه ،نقاااح مهما ای در
ایجااااد و توساااعه جواما ا ماااا ایهاااا ما ای کناااد( دیاااویه دیاااو41 :2113 ،؛ فرشاااچی و ترکاای بالباااادرانی:1394 ،
.)34
ماااردم بایساااتی در ماااورد مو اااوعی کاااه قااارار اسا ا در آن مشاااارک داشاااته باشاااند آگااااهی یابناااد
آنااان نیاااز دارنااد .در مااورد گزینااه هااا اط عااات کااافی داشااته باشااند تااا بتواننااد تصاامین بگیرنااد (نسااترن،
.)114 :1369
1

- Masnavi, 2003
- Wilson, 1992
3
- Sharifi and Azarpira, 2015
4
- Davise Dave, 2013
2
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در نهایا ا ما ای تاااوان گها ا کاااه بااادون تواااول و توساااعه ای در درون ماااردم ،تا ا ش و اقااادام بااارای
از بااین بااردن توسااعه نیااافتگی اگاار لیاار ممکاان نباشااد ،ضااداقل بااا مشااک ت عدیااده ای مواجااه خواهااد بااود
و چااه بسااا توسااعه و پایااداری کااه زیاار ساااخ رشااد و بهااره باارداری اساا  ،میساار نگااردد (راهاا : 1393 ،
 .)1بااا توجااه بااه تو اایوات ارالااه شااده در بااات ماای تااوان از ایاان پاان رویکاارد بااا عنااوان مسااکن مناساا و
پایاادار در چااارچو فاارا نااوگرا نااام باارد .رویکاارد توسااعه پایاادار بااا سااهمی براباار ( 42درصااد) و در ضقیقاا
بیشاااترین ساااهن از پاااژوهح هاااای انجاااام یافتاااه ،جریاااان نظاااری اصااالی در مقالاااه هاااای داخلااای در ضاااوزه
مساااکن پایااادار در مقیااااس روساااتا را تشاااکیل داده اسااا  .جریانهاااای دوم اکولاااو ی عمیااا (  19درصاااد) ،و
پاااویح سااااختاری -کاااارکردی( ساااهمی برابااار ( 12درصاااد) و ساااوم جریا اانهاااای نظاااری پدیااادار شناسااای (
 11درصااد) و مشااارک سااهمی براباار4مقالااه ( 6درصااد ) از پااژوهح هااای انجااام یافتااه ،ذیاال پااارداین هااای
فراناااوگرا را باااه خاااود اختصاااا داده اناااد .یافتاااه هاااای ایا ان پاااژوهح بیا اانگر ایا ان اسا ا کاااه با ایحتااارین
اساااتقبال از مو اااوه مساااکن روساااتایی در زمیناااه رویکااارد توساااعه پایااادار در ساااال  1394باااا ارالاااه ( 1
مقالااه) و در سااال  1398بااا ارالااه  4مقالااه صااورت گرفتااه اساا کااه ایاان مساااله دال باار مشاااهده ناپایااداری
مسکن در سکونتگاه های روستایی ایران دارد.
بااایحتااارین اساااتقبال از مو اااوه مساااکن روساااتایی ( باااا دیااادگاه پایا اداری) در میاااان پژوهشاااگران
بااه ترتیاا در سااال  1398بااا ارالااه  4مااورد مقالااه ،و در سااال 1394بااا ارالااه  1مااورد مقالااه صااورت گرفتااه
اساا کااه ایاان خااود نشااان از اهمیاا یااافتن و دلدلااه منااد شاادن متخصصااان ایاان ضااوزه مناات از مشاااهده
ناپایااداری مساااکن در روساااتاهای اماااروزی اساا  .رویکااارد پاااویح سااااختاری – کاااارکردی باااا ارالاااه  4مقالاااه (
1392و  ) 1394باااا اساااتقبال روبااارو باااوده اسا ا و ایا ان نشاااان دهناااده اهمیا ا یا اافتن رویکردهاااای ما ا کور
در دهاااه  1391اسا ا  .رویکردهاااای اکولاااو ی عمیا ا باااا ارالاااه  3مقالاااه در ساااال 1391ماااورد توجاااه موققاااان
و متخصصان قرار گرفته اس
یافتاااه هاااای پاااژوهح بیا اانگر ایااان امااار اسااا کاااه رویکااارد اصااالی در متالعاااات مساااکن رویکااارد
توساااعه پایاادار اساا  .از بررساای هاااای باااه عمااال آماااده در نشاااریات علماای و کنهااارانه هاااای ملاای کاااه باااا
مو ااوه مسااکن روسااتایی در ارتبااا ماای باشااند ،چنااین باار ماای آِیااد کااه اولااین مقالااه ای کااه در میااان
مقالااه هااای مااورد بررساای در زمینااه متالعااات مسااکن بااه صااورت آکادمیااک بااه مساااله پرداختااه ،بااه سااال
 1368باار ماای گااردد کااه در ورنااال توسااعه تکنولااو ی بااه چااا رساایده اساا و جدیاادترین مقالااه هااا بااه
سااال  1399باار ماای گااردد کااه در نشااریه متالعااات هناار اساا می ،نشااریه برنامااه ریاازی توسااعه کالباادی،
فصااالنامه نگااارش هاااای ناااو در جغرافیا اایی انساااانی و فصااالنامه جغرافیااا و برناماااه ریاازی شاااهری چشااان اناااداز
زاگاارس انتشااار یافتااه اساا  .جاادول شااماره  2نشااان دهنااده توزیاا زمااانی نگاارش هااای مسااکن روسااتایی
در چارچو فرانوگراس که نقشی در مسکن پایدار روستایی داشته اند.
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جدول  .2توزیع زمانی استقبال نگرشهای مسکن مناسب روستایی
مقوله ها

کدها

تعداد

سال ها

رویکرد توسعه پایدار

4
1

1398
1394

پویح ساختاری – کارکردی

2
2

پدیدار شناسی

1

رویکردهای نظری غالب
پزوهش و انواع آن ( 46
مورد

1392
1394
،1394 ،1394 ،1392 ، 1391
1399

اکولو ی عمی

3

1391

مشارکتی

4

،1394 ،1393 ،1369
1399

محورهای پژوهش
گسااترش فزاینااده مشااک ت مسااکن و اارورت باار طاارا کااردن آن لاازوم توجااه بااه ریشااه هااای
بااروز آن را اجتنااا ناپاا یر ماای کنااد ،اگاار چااه امااروزه علاا ایاان بوااران را ماای تااوان در نداشااتن الگوهااای
مناسااا  ،بااای تاااوجهی باااه خصوصااایات فرهنگااای و اجتمااااعی ،نادیاااده گااارفتن ارزش هاااای فضاااایی ،هااادر
رفتن مواد و مصالس و استهاده نادرس از مناب مالی دانس (سرتیپی پور.)24 :1363 ،
موورهااای پااژوهح هااای ماارتبط بااا مسااکن پایاادار ماای توانااد بااه عنااوان چاارا راهنمااای عماال
نماااوده و میا ازان شاااکاا موجاااود بااارای دساااتیابی باااه توساااعه پایا ادار مساااکن روساااتایی را مشاااخ کناااد.
هااادا ایااان بخاااح از پاااژوهح ایااان اسااا مهمتااارین موورهاااای متالعااااتی متااار در مساااکن روساااتایی
شناسااایی و دسااته بناادی شااود .علاای رلاان تاا شهااای صااورت گرفتااه در زمینااه بهبااود مسااکن روسااتایی
بااه دتیلاای از جملااه :توجااه باایح از اناادازه در جهاا توقاا کماای مسااکن و لهلاا از جنبااه هااای کیهاای
آن ،باااور نکااردن کارشناسااان ضااوزه درگیاار بااا طاار هااای مسااکن باار لاازوم اجاارای الگوهااای متنااوه مسااکن
روساااتایی و موااادودی اقتصاااادی از موفقیااا هماااه جانباااه و کامااال برخاااوردار نباااوده اسااا (فتااااضی و
همکااااران .)431 :1394 ،متالا ا پا ایح گهتاااه ایا ان نکتاااه راهباااردی را باااازگو ما ای کناااد کاااه دساااتیابی باااه
الگوهاااای از پایااادار مساااکن روساااتایی نیازمناااد متالعاااه ای چناااد وجهااای اسااا  ،بخشااای از ایااان متالعاااات
شاااناخ سااااختارهای کااا ن مویتااای و ریشاااه تواااوتت اقتصاااادی و اجتمااااعی اسااا (ساااعیدی:1392 ،
.)11
جدول  .2محور های موضوعی مقاله های مورد بررسی.
موورهای مو وعی

پژوهح (  44مورد )

مقوله ها

کدها

تعداد

دگرگونی ساختاری – کارکردی مسکن

8

ارزیابی مسکن پایدار  ،تولیل مسکن مناس

8

بررسی اصول و معیارهای مسکن مناس

1

بررسی مقاهین مسکن

4

اراله الگو مسکن ،سیاس ها و برنامه ریزی مسکن ،بررسی مسکن بومی،

2

مطالعات توسعه اپیدار شهری و منطقه ای

02
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نقح تکنولو ی مسکن ،بررسی شاخ

های مسکن

بررسی فرایند مشارک مسکن ،ارتقا ستس کیهی  ،چارچو مسکن
مناس  ،چرایی مسکن  ،مقرون به صرفه بودن مسکن ،ساخ مسکن
جدید ،گزارش زیر ساخ های مسکن و تهسیر مسکن پایدار

1

در ایا ان میا اان باااا توجاااه باااه نتاااای جااادول  ،3دگرگاااونی سااااختاری -کاااارکردی مساااکن ،ارزیا اابی و
تولیا ال مساااکن پایا ادار ،مهااانتااارین مواااور مو اااوعی شناساااایی شا اد و در نهایا ا سااااخ مساااکن جدیا اد،
مقااارون باااه صااارفه باااودن مساااکن ،تهسا ایر مساااکن پایا ادار ،مساااکن روساااتایی و گااازارش زیرسااااخ هاااای آن،
بررسااای فرایناااد مشاااارک مساااکن ،ارتقاااا ساااتس کیهااای مساااکن ،چاااارچو مساااکن مناسااا و چرایااای
مسااکن کاانتاارین سااهن مو ااوعی را بااه خااود اختصااا داده انااد .در انتهااای ایاان بخااح و از آنجااایی کااه
یکاای از روش هااای متلااو باارای توسااعه مبااانی نظااری پااژوهح ،تعیااین مولهااه هااای هااا مااوثر باار مو ااوه
پااژوهح اساا  ،کوشااح شااد تااا مولهااه هااای مااورد اسااتهاده در مقالااه هااا مربوطااه اسااتخراج و تهساایر شااوند.
نکتااه قاباال تاماال ایاان اساا کااه پااژوهح هااای بااا رویکاارد توسااعه پایاادار روسااتایی (  21مقالااه ) باایحتاار
کماای بودنااد ،لاا ا مولهااه هااای عیناای تااری باارای پااژوهح ارالااه شااده بااود .در مقالااه هااای ذکاار شااده بااه 44
مولهااه پرداختااه شااده اساا  .در ادامااه بایسااتی بااه ایاان مساااله توجااه داشاا کااه پااژوهح هااای بااا رویکاارد
پاااویح سااااختاری-کاااارکردی ،رویکااارد پدیااادار شناسااای ( تجرباااه زیساااته) و رویکردهاااای مدنیزاسااایون
اکولااو ی و مشااارکتی باایحتاار کیهاای بااوده و شاااخ هااای مااورد بررساای شااان ذهناای تاار هسااتند .از آن-
جااایی کااه پایااداری مسااکن بااه دنبااال چیسااتی و چرایاای ان اساا بایسااتی پااژوهح هااای بیشااتر در قالاا
یااک پااژوهح ترکیباای انجااام شااود در ادامااه بایسااتی بااه ایاان مساااله اشاااره داشااته باشااین کااه رویکردهااای
کما ای باااه نقاااح ارزش هاااای دورنا ای و مهااااهین فرهنگا ای ،اجتمااااعی مساااکن اهمیاا چنااادانی نما ای دهاااد و
مساالمار بااه تنهااایی نماای توانااد بااه مولهااه هااای بنیااادین و ریشااه ای مسااکن مناساا نیااز بپااردازد .از طاارا
دیگااار رویکااارد کیهااای در ضاااوزه مساااکن روساااتایی باااه نقاااح ارتباطاااات فضاااایی و ویژگااای هاااای بصاااری
اهمیاا چناادانی نماای دهنااد در ایاان راسااتا بهتاار اساا برنامااه ریاازان و سیاساا گاا اران مسااکن روسااتایی
به جنبه های روش شناختی جدید ( ترکیبی) در ضوزه مسکن روستایی خو دس یابند.
جددددول  .4مولفددده هدددا و رویکردهدددای مختلد د

اسدددتخرا شدددده از مطالعدددات پژوهشد دی در خصدددو

رویکرد توسعه پایدار

مولهه ها

استتاع مالی خانوار ،استهاده از کمک های مالی
و اراله تسهی ت و وام و ر ای از بازپرداخ

تسهی ت

نویسندگان

بسحاقی و همکاران (  -1292ال

توسعه پایدار روستایی

رویکرد

مسکن پایدار روستایی

و ب ) ؛ محمدی یگانه و همکاران (

)1296؛ برقی و همکاران( )1295؛ بسحاقی و همکاران ( )1295؛ فتاحی و
همکاران ( )1295؛ سنایی مقدم و محمدی یگانه ( )1296؛ بذر افشان و

همکاران ( )1296؛ رمیانی و همکاران (  ،)1296اکبر پور و همکاران ( )1295
؛ طایفی و حاتمی نژاد ( )1296
بسحاقی و همکاران (  -1292ال

و ب)؛ محمد یگانه و همکاران (

چارچو مههومی توسعه مسکن روستایی پایدار....

میزان در آمد ساتنه و هزنیه نگهداری مسکن (
جاری و ثاب )
میزان تاثیر اشتغال در رون بازار مسکن (تعداد
افراد شالل )،

12
)1296؛ برقی و همکاران ( )1295؛ فتاحی و همکاران ( )1295؛ بذر افشان و
همکاران ( )1296؛ رمیانی و همکاران ( )1296؛ لطفی و همکاران،)1277 ،
بسحاقی و همکاران (  -1292ال

و ب )؛ محمد یگانه و همکاران (

)1296؛ برقی و همکاران ( )1295؛ بسحاقی و همکاران ( .)1295

داشتن فضای معیشتی و سازگاری مسکن با
معیش
میزان عر ه و تقا ای مسکن
و بهره وری در تولید آن

و ب )؛ بسحاقی و همکاران ( ،)1295

بسحاقی و همکاران (  -1292ال

بذر افشان و همکاران (  ،)1296رمیانی و همکاران (  )1296؛ برقی و
همکاران (  ،)1295فتاحی و همکاران (  ،)1295طایفی و حاتمی نژاد (
)1296
بسحاقی و همکاران (  -1292ال

میزان دسترسی به امکانات و خدمات
و برخوداریها

و ب )؛ بسحاقی و همکاران ( ، )1295

برقی و همکاران (  ، )1295محمدی یگانه و همکاران (  ،)1296فتاحی (
 ، )1295رمیانی و همکاران (  ( ، )1296اکبر پور و همکاران (  ) 1295؛
مرادی اهری ( )1294؛ طایفی و حاتمی نژاد ( )1296؛
بذر افشان و همکاران (  ،)1296رمیانی و همکاران (  ،)1296بسحاقی و
همکاران (  -1292ال

عمر واضد مسکونی و میزان دوام مصالس
و مقاوم سازی در برابر زلزله ( استوکام )

و ب )؛  ،فتاحی (  ،)1295محمدی یگانه و همکاران (

 ،)1296بسحاقی و همکاران ( )1295؛ برقی و همکاران ( )1295؛ ربیعی فر،
1296؛
مرادی اهری( )1294

و تاثیر واضد مسکونی در تولید مواد زالد بهداش
و تخری مناب طبیعی

فتاحی ( )1295؛ اکبر پور و همکاران ( ) 1295؛
؛ رمیانی و همکاران (  ،)1296بسحاقی و همکاران (  -1292ال

) ؛ برقی

و همکاران ( )1295؛ محمدی یگانه و همکاران (  )1296؛

رویکرد

رویکرد

کالنتری (  )1295؛ قربانی پارام و همکاران ( )1299؛ بی طرف و همکاران (
 )1296؛ زهری ( )1296؛ ؛

مصرا بهینه انر ی و مناب موجود در مسکن
واثرات مخر زیس مویتی از طر کاهح پسماند
تولید شده

زهری ( )1296

قرار گیری ساختمان با هدا بهره گیری از انر ی
های تجدید پ یر امکان بازیاف پسماند ها،کاهح
مصرا مناب  ،ذخیره انر ی

زهری ( )1296

جاذبه و اضساس سرزندگی

قربانی پارام و همکاران ( )1299

تقلید از طبیع و تنوه زیستی

قربانی پارام و همکاران ( )1299

استهاده از نور و تهویه طبیعی در بنا

بی طرف و همکاران ( )1296

مسکن و تعام ت فرهنگی در مویط

ایلکا و همکاران ( )1294؛

*رو مکان ،هوی و جوهر مکانی ،خاطره معنا

اصالنیان و همکاران (  )1299؛ گالبی و همکاران ( )1296

* وضدت انسانی و واق بودگی

گالبی و همکاران ( )1296

افزایح آگاهی مردم ازسیاستها و برنامه های
زیس مویتی و مسکن

کارزانی و همکاران ( )1299

مشارکتی پدیدار شناسی

رویکرد های طبیع موور و اکولو ی عمی

انتبا واضد مسکونی روستایی با مویط زیس و
استهاده از مصالس طبیعی و دانح بومی در مسکن

عبد الهی و اسالمی مقدم ( )1295؛ بیگی نژاد و عامری صفات ( )1295؛

مطالعات توسعه اپیدار شهری و منطقه ای

04

دوره ،2شماره  ،4شماره پیاپی  6زمستان 1444

افزایح میزان پاسخگویی مسولین به نیازهای
مردم و خواسته های ساکنین

کارزانی و همکاران (  )1299و راهب ( )1292

افزایح ستس خدمات و ارتقای میزان کار آفرینی

کارزانی و همکاران ( )1299

* هر مکانی رو ویژگی های خا

خودش را دارد .درک آن نیازمند گشودگی بر مویط دریاف خصوصیات آن اس .

* .پدیدارشناساای باار وضاادت زناادگی و مکااان تاکیااد دارد ،چنااانچااه بااه زعاان شااولتز ،مکااان را نماایتااوان بااه وساایلهی مهاااهین تولیلاای و علماای شاار داد،
زیرا علن ،امور موجود را در قال انتزاههایی درمیآورد که دانح عینی را شکل میدهند.

مبتناای باار فراترکیاا انجااام گرفتااه ،لالاا چااارچو هااای بررساای شااده ،باار چنااد مولهااه تاکیااد
باایح تاار داشااتند .ایاان مولهااه هااا از ویژگیهااایی برخااوردار هسااتند کااه همااه ابعاااد توسااعه مسااکن روسااتایی
را پوشاااح مااای دهناااد .ا ایااان رو ،گاااروه توقیا ا چاااارچو پیشااانهادی را در قالا ا توساااعه یکپارچاااه مساااکن
روساااتایی مههاااوم ساااازی نماااود .در ایااان چاااارچو مولهاااه هاااا در  1بعاااد زیسااا مویتااای ،اجتماااای-
فرهنگااای ،اقتصاااادی ،روانشاااناختی و کالبااادی -فضاااایی دساااته بنااادی شاااده اناااد (جااادول شاااماره  1و شاااکل
شماره . )2

اسااتتاع ماااالی خاااانوار ،هزینااه هاااای ثاباا و جااااری مسااکن ،اساااتهاده از کمکهاااای ماااالی ،معیشاا  ،میااازان تاا ثیر اشاااتغال
در رون بازارمسکن ،میزان عر ه و تقا ای مسکن ،میزان بهره وری در تولید ،میزان دسترسی به خدمات و ...
رویکرد توسعه پایدار
نیاز ساکنین ، ،افزایح

مسکن و تعام ت
فرهنگی در مویط  ،رو
مکان ،هوی و جوهر
مکانی ،خاطره معنا،

رویکرد
پدیدار
شناسی

چارچو مههومی مسکن
مناس روستایی

رویکرد
مشارکتی

میزان پاسخگویی
مسولین به نیازهای
مردم ،افزایح ستس

وضدت انسانی و واق

خدمات در موله ،ارتقای

بودگی

میزان کارآفرنی در امور
رویکرد اکولوزی عمی

مولی

انتبا واضد مسکونی روستایی با مویط ،استهاده از مصالس طبیعی و بومی ،استهاده ار دانح بومی در مسکن ،مصرا بهیناه انار ی و منااب
موجود در مسکن ،تعامل عناصر زنده و انسان ساخ  ،قرار گیری ساختمان با هدا بهره گیری از انر ی های تجدید پ یر و ...
و

شکل  . 2چارچوب مفهمومی مسکن مناسب

چارچو مههومی توسعه مسکن روستایی پایدار....
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جدول  .5ابعاد و مولفه های چارچوب توسعه یکپارچه مسکن روستایی
بعد

مولهه ها

زیس مویتی

انطباق پذیری با محیط زیست ،بهینه گی در مصرف انرژی؛

روانشاختی

داشتن احساس سرزندگی ،خاطره معنا  ،وحدت انسانی و واقع بودگی

اجتماعی -فرهنگی

مناسبت با موقعیت اجتماعی روستاییان ،مشارکت جامعه روستایی

اقتصادی

استطاعت مالی در ساخت ،هزینه نگهداری مسکن ،اشتغالزایی در بازار مسکن

کالبدی-فضایی

دسترسی به خدمات ،داشتن روح و هویت مکانی ،دوام و ماندگاری مصالح ساخت؛

بهینه گی در
مصرا

انتبا

انر ی

پ یری با
مویط
زیس

دوام و
ماندگاری
مصالس
ساخ ؛

توسعه یکپارچه مسکن
روستایی

ش

شکل  .2چارچوب مفهومی توسعه یکپارچه مسکن روستایی
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نتیجهگیری وپیشنهادها
چناااد نکتاااه اساسااای در بررسااای و تولیااال روناااد مشااااهده شاااده در ایااان بخاااح ضاااالز اهمیااا
اسا ا  ،نکتاااه اول ،تسااالط نگااارش پایا اداری در مساااکن روساااتایی مبتنا ای بااار چاااارچو فراناااوگرا در پاااژوهح
هااای انجااام یافتااه اساا  .ایاان اماار سااب شااده اساا تااا بساایاری از پااژوهح هااای مسااکن مناساا  ،پایااه
پااژوهح خااود را باار تعاااری مسااکن از نظاار پایااداری قاارار دهنااد و برخاای از آنهااا توانسااته انااد بااه نسااب بااه
عماا نظریااه پایااداری دساا یابنااد .لاا ا ایاان مقالااه هااا عاا وه باار ایاان کااه بااه تعاااری مههااومی از مسااکن
پایااادار روساااتایی پرداختاااه اناااد ،موفااا باااه اساااتخراج روشااامند معیارهاااای اصااایل و مولهاااه هاااا از منظااار
پایااداری نیااز شااده انااد .نکتااه دوم ،در مقالااه هااای مااورد متالعااه بااه لنزهااای نظااری( طبیعاا موااور کااه
ساااهمی برابااار ( 19درصاااد ) و ( پاااویح سااااختاری – کاااارکردی و پدیااادار شناسااای هااار کااادام باااه ترتیااا
ساااهمی برابااار(  12و  11درصاااد) پرداختاااه شاااده اسا ا  .نکتاااه ساااوم در نهایا ا رویکااارد مشاااارکتی ساااهمی
براباار(  6درصااد ) را بااه خااود اختصااا داده انااد .لاازوم توجااه بااه ایاان رویکاارد بااه شاادت اضساااس ماای شااود
و هنااوز بااه عماا و گساااتردگی مااورد نظاار دساا نیافتااه انااد .پااژوهح در ضاااوزه مسااکن پایاادار روساااتایی
نیازمند تعمی و ساماندهی اس .
مو اااوعات پژوهشااای ،چاااارچو نظاااری و دساااتاورهای نظاااری پاااژوهح هاااای علاااوم جغرافیاااایی
بایااد دارای دقاا باااتی علماای باشااند .دسااتیابی بااه دقاا علماای نیااز ماادیون پااژوهح هااا بااا رفاا کاسااتی
هاااا ،متالعاااات بساااان بهتاااری یابناااد و هااانچنااین ایا ان دساااتاوردهای نظاااری بایااد ماااورد تجدیااد نظااار روش
شاااناختی قااارار گیا ارد .از آنجاااایی کاااه پایا اداری مساااکن باااه دنباااال چیساااتی و چرایااای آن اسا ا بایساااتی
پااژوهح هااای باایحتاار در قالاا یااک پااژوهح ترکیباای انجااام شااود در ادامااه بایسااتی بااه ایاان مساااله اشاااره
داشاااته باشاااین کاااه رویکردهاااای کمااای باااه نقاااح ارزش هاااای دورنااای و مهااااهین فرهنگااای ،اجتمااااعی و
زیباشناساای مسااکن اهمیاا چناادانی نماای دهااد و مساالمار بااه تنهااایی نماای توانااد بااه مولهااه هااای بنیااادین و
ریشااه ای مسااکن مناساا نیااز بپااردازد .از طاارا دیگاار رویکاارد کیهاای در ضااوزه مسااکن روسااتایی بااه نقااح
ارتباطاااات فضاااایی و ویژگاای هاااای بصاااری اهمیاا چنااادانی نماای دهناااد در ایاان راساااتا بهتااار اساا برناماااه
ریا ازان و سیاسا ا گا ا اران مساااکن روساااتایی باااه جنباااه هاااای روش شاااناختی جدیا اد ( ترکیبا ای) در ضاااوزه
مسکن روستایی خو دس یابند.
باااا توجاااه باااه اهمیتا ای کاااه مساااکن پایا ادار در جواما ا روساااتایی پیا ادا کااارده اسا ا پااارداختن باااه
مقولااه مسااکن در توسااعه پایاادار روسااتایی بااه طااوری کااه در باار گیرنااده تمااام ویژگاای هااای یااک مسااکن
تمااام عیااار باشااد اهمیاا خاصاای ماای یاباااد .باارای رساایدن باااه نتااای کااااربردی از جهااات مختلاا چاااون
اقتصاااد ،فرهنااو ،معماااری سااازه و لیااره مسااکن روسااتایی بایااد توجااه کاارد در ضقیقاا توسااعه و پایااداری
مسکن مو وعی مجرد و انتزاعی نیس .
برنامااه ریاازان توسااعه پایاادار در ضااوزه مسااکن هاادا اصاالی و نهااایی خااود را معتااوا بااه توقاا
تماااامی ابعااااد و جنباااه توساااعه پایااادار بدانناااد و در ایااان خصاااو تااا ش هاااای گساااترده و دامناااه داری را
باارای رساایدن بااه اهااداا متصااور بااه انجااام رسااانند .در ضقیقاا از اهااداا مهاان توسااعه پایاادار ایجاااد توااول
مثباا در ابعاااد مولهااه هااای اقتصااادی ،اجتماااعی و کالباادی واضاادهای مسااکونی روسااتایی اساا بااا توجااه
بااه مشااک ت و نارسااایی هااای متعاادد در مسااکن روسااتایی ایااران ایجاااد توااول مثباا در مولهااه هااای مااورد
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نظاار بااا تااامین بهااره مناادی افااراد از مسااکن مناساا  ،افاازایح میاازان توانمناادی اقتصااادی ،توجااه بااه ویژگاای
هاااای اقتصاااادی ،اجتمااااعی ،الگاااوی معمااااری و کارکردهاااای تولیا ادی– تااادارکاتی مساااکن روساااتایی زمیناااه و
بسااتر مناساابی را در توقاا پدیااده توسااعه پایاادار فااراهن خواهااد نمااود .در ایاان راسااتا بهتاار اساا تاکیاادی
بر الگوهای تبینی و هنجاری بسط یافته که یک چارچو جدید را به همراه دارد اراله دهند.
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شهرستان اصههان ،نشریه برنامه ریزی توسعه کالبدی  ،شماره .44 -84 :8
شااااورچه ،مومااااود  .)1398( ،جغرافیااااای شااااهری معاصاااار( مبااااانی و کاااااربرد) .ناشاااار پرهااااام
نقح.نوب چا اول .تهران.
شاااایرزادی  ،مومااااد ر ااااا  .)1392 (،جایگاااااه پدیدارشناساااای در تولیاااال معماااااری و مواااایط ،
معماری و شهرسازی آرمان شهر ،شماره .99-91 :111
طاااایهی نصااار آباااادی  ،مهااا  ،ضااااتمی ناااژاد  ،ضساااین  ، 1394 ،تولیلااای بااار شااااخ هاااای
پایاااداری مساااکن ( متالعاااه ماااوردی  :منتقاااه یاااک شاااهرداری مشاااهد  ،نشاااریه جغرافیاااا و برناماااه ریااازی ،
شماره .314 -324 : 88
عزیاااز پاااور  ،فرهااااد  ،اساااماعیلی  ،مر ااایه  ،1398 ،جشااان ناماااه دکتااار ایرانپاااور جزنااای ،موسساااه
جغرافیایی و کارتوگرافی سوا  ،چا اول  ،تهران .
عزیزپاااور ،فرهااااد؛ صاااادقی ،زهاااره .)1394 (،ارزشااایابی اثااارات اجااارای طااار ویااازه بهساااازی بااار
توساااعه مساااکن روساااتایی ( متالعاااه ماااوردی  :دهساااتان ابریشااان)  .فصااالنامه مساااکن و موااایط .شاااماره
.12-3 :184
علااای الوساااابی ،مهاااران؛ راهااا  ،لااازال .)1366 (،آسااای شناسااای توجاااه روساااتاییان باااه موااایط
طبیعااای و ضهاااظ زیسااا در برپاااایی مساااکن  :نموناااه ماااورد متالعاااه ساااکونتگاه هاااای روساااتایی در اساااتان
گی ن .فصلنامه علوم مویتی .شماره .193 -218 :3
فتااااضی ،اضاااد الاااه  .)1391 (،ارالاااه الگاااوی مساااکن پایااادار در منااااط روساااتایی متالعاااه ماااوردی :
روسااتاهای اسااتان لرسااتان .رساااله دکتااری رشااته جغرافیااا و برنامااه ریاازی روسااتایی .اسااتاد راهنمااا مهاادی
پور طاهری .دانشگاه مدرس.
فتااااضی ،اضاااد الاااه ؛ پاااور طااااهری ،مهااادی ؛ افتخااااری  ،رکااان الااادین  .)1394( ،تولیلااای اسااانادی
مقااااتت – علمااای – پزوهشااای مساااکن روساااتایی در دهاااه اخیااار .نشاااریه پاااژوهح هاااای روساااتایی .شاااماره 3
.441 -431 :
فرشاااچی ،ضمیاااد ر اااا؛ ترکااای بالباااادرانی ،ضاماااد .)1394 ( ،بررسااای فرآیناااد مشاااارک اساااتهاده
کننااادگان ( ماااردم ) در روناااد طراضااای مساااکن باااا رویکااارد معمااااری جمعااای .دو ماهناماااه علمااای تخصصااای
پژوهح در هنر و علوم انسانی .شماره .44-33 :3
فقیاااه عباااد الهااای  ،هانیاااه ؛ اسااا می مقااادم ریاااال علااای ر اااا  .)1391 (،چرایااای اساااتهاده از
طراضااای هوشااامند در معااااری بیوفیلیاااک .ساااومین کنهااارانه باااین المللااای پااازوهح در علاااوم و تنکنولاااو ی:
.14-1
قاساااان زاده ،مسااااعود؛ کاااااری ،بهااااروز؛ طهماساااابی ،فرهنااااو .)1369 ( ،مسااااکن روسااااتایی و
وابط صرفه جویی در مصرا انر ی .فصلنامه مسکن و مویط روستا .شماره .11 -81 :131
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قااادیری معصاااوم ،مجتبااای؛ ضجااای پاااور ،موماااد؛ روساااتا ،موماااد اماااین .)1393( ،آسااای شناسااای
الگاااوی جدیاااد مسااااکن روساااتایی از منظااار توساااعه پایااادار ( ماااورد  :دهساااتان شوسااا در شهرساااتان
نهبندان) مولهه برنامه ریزی فضایی ( جغرافیا ) .شماره .1-14 :3
قرباااانی پاااارام  ،موماااد ر اااا ؛ بااااور؛ سااایروس ،موماااودی ناااژاد ،هاااادی  .)1399 (،ارزیاااابی تااااثیر
اصاااول معمااااری بیوفیلیاااک در کیهیا ا طراضااای مساااکن در اقلاااین شااامال ایاااران ( متالعاااه ماااورد ی :شاااهر
گرگان ) .فصلنامه نگرش های نو در جغرافیایی انسانی  .شماره .424 -411 : 2
قلمبااارد دزفاااولی ،مااارین؛ نقااای زاده ،موماااد؛ ماجااادی ،ضمیاااد .)1394 (،تیاااین مباااانی عوامااال
موثر ر شاخ های کیهی مسکن .هوی شهر .شماره .94 -111 : 38
کاااازرانی ،فاااالزه؛ ضناااایی ،تکاااتن؛ ساااید الوساااینی ،ساااید مسااالن .)1399 (،تبیاااین عوامااال ماااوثر بااار
برناماااه ریااازی مشاااارکتی در موا ا ت مساااکونی جها ا دساااتیابی باااه رشاااد هوشااامند باااا اساااتهاده از مااادل
آنتروپااای شاااانون( متالاااه ماااوردی مولاااه ایثاااار گاااران مشاااهد) .فصااالنامه جغرافیاااا و برناماااه ریااازی شاااهری
چشن انداز زاگرس .شماره .69-81 : 44
کریماااای ،سااااپیده؛ مهیاااادی شاااامیرانی ،سااااید مجیااااد؛ عریااااانی نااااژاد ،ر ااااا .)1392 (،بررساااای
معمااااری سااابز در خاناااه هاااای مساااکونی در راساااتای همزیساااتی انساااان باااا اکولاااو ی ( متالعاااه ماااوردی :
روستایی ورکانه ) .پژوهح های شهری هه ضصار .شماره .43 -14 :1
ک نتری،زهااارا .) 1391 ( ،بررسااای تااااثیر اساااتهاده از اصاااول معمااااری بیوفیلیاااک در ابعااااد وجاااود
انساااان در طراضااای بناهاااا ( نموناااه مباااردی  :فااار آبااااد شاااهر ساااازی ) .چهاااارمین کنهااارانه باااین المللااای
پژوهح های نوین در عمران .معماری و شهرسازی.411 -362 :
گ بااای ،بایزیاااد؛ بایزیااادی ،قاااادر؛ طهماسااابی ،ارسااا ن؛ ساااوابی ،جلیااال .)1394 (،کااااوش عمیااا
معناااای خاناااه باااومی باااه روش پدیااادار شناسااای ( ماااورد متالعاااه  :خاناااه روساااتایی منتقاااه موکریاااان ایاااران ).
فصلنامه پژوهح های روستایی .شماره .841 -849 :4
لتهااای  ،ضیااادر علااای  ،داود ضاااه زاده  ،1366 ،شااااخ هاااا و مولهاااه هاااای اااروری در برناماااه
ریااازی و سیاسااا گااا اری مساااکن روساااتایی در ایاااران  ،فصااال ناماااه جغرافیاااایی آماااایح  ،شاااماره :4
.126 -111
مومااادی یگاناااه ،بهاااروز؛ سااانایی مقااادم ،ساااروش؛ چرالااای ،مهااادی .)1398 (،پایاااداری مساااکن
روساااتایی بااار مبناااای تولیااال اط عاااات متقابااال نموناااه ماااوردی  :دهساااتان پشاااته زی یااای شهرساااتان چااارام.
نشریه برنامه ریزی توسعه کالبدی .شماره .91 -116 :1
مااارادی اهاااری ،علااای ر اااا  ،1394 ،رتباااه بنااادی معیارهاااای مساااکن پایااادار باااا اساااتهاده از روش
 ،ANPکنهراس بین الملی مدیری و علوم اجتماعی .11-1 :
معینااای ،ساااروش؛ نیاااک بااارش ،گلنااااز؛ ضسااان پاااور ،شااایما؛ ضلیمااای جلاااودار ،علااای ر اااا.)1394 (،
نقاااد و بررسااای معمااااری پایااادار و میااازان تااااثیر گااا اری آن بااار معمااااری معاصااار .دوماااین کنهااارانه باااین
المللی پژوهح در علوم و تکنولو ی .
مهااادی زاده ،جاااواد؛ صاااراا زاده ،هایاااده؛ پیااار زاده نهاااوچی ،موماااد ضساااین؛ متلااا  ،موماااد
تقااای؛ امیاااری ،مهاااین دوخا ا  .)1361 (،برناماااه ریااازی راهباااردی توساااعه شاااهری ( تجربیاااات اخیااار جهاااانی و
جایگاه آن در ایران) .شرک طر و نشر پیام سیما چا دوم ،تهران.

21

....چارچو مههومی توسعه مسکن روستایی پایدار

 تولیاااال ساااااختاری و کااااارکردی.)1399 (، مومااااد، آلیااااژ؛ اکباااار پااااور، بهاااااره؛ عزماااای،میااااری
 نشااریه.پایااداری مسااکن روسااتایی متالعااه مااوردی ( دهسااتان ساار فیااروزه آباااد ) بخااح مرکاازی کرمانشاااه
.13 -43 : 4 شماره،برنامه ریزی توسعه کالبدی
 تولیلااای بااار مههاااوم مشاااارک و کاااارگروهی در پااارو ه.)1369( ، اضاااد، مهاااین؛ رعناااایی،نساااترن
.111 -123 :4  شماره. آرمانشهر.های آماده سازی ارا ی مسکن مهر
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