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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
مناسا    طیاسا  کاه باا هادا فاراهن کاردن شارا        یکالباد  -یو مکاان  یاقتصااد  ،یفرهنگا  ،یاجتمااع  یا دهیمسکن پد

همگاام   داریا کاه باه شادت توجاه همگاان را باه خاود معتاوا داشاته، مساکن پا           یاز مساالل  یکا یشود.  یبر پا م یو زندگ س یز

بار جها     یمبتنا  رانیا در ا داریا پا ییروساتا  کنمسا  یچاارچو  مههاوم   هیا اسا . پاژوهح ضا ار باا هادا ارا      یبا توساعه انساان  

ماارتبط بااا مو ااوه توسااعه  یمقالااه علماا 44تعااداد  یمنظااور موتااوا نیشااده اساا . بااد هیااته یعلماا یمقالااه هااا ینظاار یریااگ

بودنااد، بااا  دهیبااه چااا  رساا یداخلاا یو کنهاارانه هااا اتیدر نشاار 1368 -1399یکااه در بااازه زمااان رانیاادر ا ییمسااکن روسااتا

، پااژوهح یهاا  افتااهیقاارار گرفا .   لیا و تول یماورد بررساا   ،یا بار روش فاارا ترک  یو مبتناا یها یاز روش پااژوهح، ک یریا بهاره گ 

در برناماه   یبهاره باردار   یچاارچو  بارا   نیمناسا  تار   ،یمساکن روساتا   کپارچاه یتوساعه   یدهد که چاارچو  مههاوم   ینشان م

. ردیا گی را در بار ما   یدر مقااتت ماورد بررسا    دیا کماورد تا  یدیا کل  ییهاا  یژگا یکاه اللا  و   اسا   ییتوسعه مسکن روستا یزیر

 ،یداشاتن اضسااس سارزندگ    ،یدر مصارا انار    یگا  ناه یبه سا ، یز طیباا موا   یریانتباا  پا    یلهاه هاا  ؤم یشانهاد یچارچو  پ

اساتتاع    ،ییمشاارک  جامعاه روساتا    ان،ییروساتا  یاجتمااع   یا مناساب  باا موقع   ،یو واقا  باودگ   یخاطره معناا، وضادت انساان   

 ،یمکااان  یاابااه خاادمات، داشااتن رو  و هو یدر بااازار مسااکن، دسترساا ییمسااکن، اشااتغالزا ینگهاادار نااهیهز ساااخ ،در  یمااال

و  یروان شاااخت ،فرهنگاای –یاجتماااع ،یاقتصاااد ،یسااتیز طیمصااالس ساااخ  را، در قالاا  پاان  بعااد مواا     یدوام و ماناادگار

  .دهد یمورد توجه قرار م فضایی –یکالبد
 

 

 .ییروستا یها سکونتگاه ،ییفرانوگرا دار،یپا مسکن ،مسکن کلید واژه ها:

                                                           
 مقاله ینظر یریگ جهت بر یمبتنپایدار  ییروستا مسکن توسعه یمفهوم چارچوبعنوان تو   رساله دکتریمستخرج از  مقالهاین   1

، جغرافیانویسنده اول به راهنمایی نویسنده دوم و سوم و مشاوره نویسنده چهارم، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده  یعلم یها

 دانشگاه خوارزمی تهران اس .

  :نویسنده مسئول  azizpourf@yahoo.com  

 مسکن توسعه یمههوم چارچو (. 1411. )موسن، ورسرتیپی پ، اصغر، طهماسبی ؛فرهاد ،عزیزپور، زهره، صادقی ارجاع به این مقاله:

 .22-1(، 4)2، فصلنامه متالعات توسعه پایدار شهری و منتقه ای(. یعلم یها مقاله ینظر یریگ جه  بر یمبتنپایدار  ییروستا
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 مسألهمقدمه و بیان 
گونااااگون  یکردهاااایاز رو ییدر ضاااوزه مساااکن روساااتا  ریاااقااارن اخ یبورانااا راتییاااتغ نیتااارحیبااا

 اناااهینوگرا یکردهاااایرو نیهمااانشاااات گرفتاااه از  ،مشاااک ت نیاااشاااوند. در ضاااال ضا ااار ا یمااادرن مشااات  مااا

 از انییروسااااتا ون،یزاسااااینر(. بااااا ورود مد32: 1362، ی) ثقهاااا اساااا سرتاساااار جهااااان  دردر ضااااال رشااااد، 

توااوتت   نیاا از جاهااا ا یاری. در بساا شاادند هااا  یدگرگااون  یرایخااود خااارج و بااه ساارع  پاا      یساانت  یفضااا

کااانون  نیاافرهنااو و نااوه اقتصاااد ضاااکن باار ا     ،یعاایبااا عواماال طب  یچناادان یدر روسااتاها همخااوان  یکالبااد

 ریدر جهااا  عکاااه مسااا  یگاااام یهمااااهنگ عااادم نیاااا( و 4:   1391 ،ینااادارد ) فتااااض  یساااکونتگاه یهاااا

 (.  194: 1366و راه ،  یوسابال یشود )عل یم یتلق ییروستا داریتوق  توسعه پا

 روساااتاها یرونااایب و یدرونااا اجااازا  هیاااکل انیااام یا جانباااه هماااه یساااازگار یسااانت مساااکندر 

 شااود، پرداختااه روز طیشاارا بااا متناساا  ییروسااتا مساااکن مجاادد یسااامانده بااه دیاابا و اساا  داشااته وجااود

 و زاده قاساانباازرس ساااخته شااود )    یشااهرها ساااختمان از اشااتباه ایاا و ناااق  یالگااوبردار بااا کااه نیااا نااه

 (.13-14: 1369 همکاران،

کااه بااه شاادت توجااه متخصصااان را بااه خااود معتااوا داشااته اساا ،         یاز مسااالل یکاای ریاااخ یهاااسااال در

وجاااود  کیااانزد یونااادیو مساااکن ارتباااا  و پ ییروساااتا داریاااتوساااعه پا نیاسااا . بااا داریااامساااکن و توساااعه پا

. مساااکن برسااد  داریاااپا توسااعه  باااه توانااد  ینمااا باشااد،  داشاااته مناساا   مساااکن نتوانااد کاااه  یدارد و جامعااه ا 

 یخااود و در پهنااه   رامااونیپ طیبااا مواا  رتیو مغااا یناسااازگار نیکااه کمتاار  ناادیگو یماا یبااه مسااکن  داریااپا

  (Mlecnik, 2013:44).  تر منتقه و جهان دارد  یوس

 ،یاجتمااااع ،یاقتصااااد یهاااا جنباااه ی هماااه کاااه دیاااجد اسااا  یکاااردیرو ،فراناااوگرا ییمساااکن روساااتا  

. کنااد یماا هااایا یمهماا نقااح داریااپا توسااعه بااه دنیرساا در و ردیااگ یماا باار در را یتاایمو ساا یز و یفرهنگاا

 و یکالبااد یفرسااودگ آن انااه،یفرانوگرا یهااانگاارش  یااطر از مسااکن کااه دارنااد آن باار یسااع کشااورها همااه

 ارتقاااا  باااه  ،یاااهو جاااادیا و یتااایمو سااا یز طیشااارا بهباااود  یاااطر از و ببااارد نیبااا از را حیفضاااا یعملکااارد

 .ابندی دس  یزندگ ستس بهبود یضت و مسکن یاقتصاد طیشرا بهبود و یفرهنگ

پژوهشاااگران ضاااوزه مساااکن پااارداختن باااه نگرشاااها و وجاااوه مختلااا  مساااکن  یاصااال یاز دلدلاااه هاااا یکااای

 جاااادیا ازمنااادین داریاااپا مساااکن باااه یابیدسااات یبااارا جساااتجو امااااآن اسااا .  یاصااال یهاااا مولهاااهو  داریاااپا

 یهاااانگااارش کاااه ییجااااآن از نیچناااهااان. اسااا  نیمهااااه درک و  یااافعال یبااارا منساااجن ییهاااا چاااارچو 

 نیاااپرساااح مهااان ا کنناااد،ارالاااه  ییروساااتا داریاااپا مساااکن از را خاااود تصاااور تاااا هساااتند رقابااا  در متهااااوت

 تاا ش ضا اار پااژوهح رو نیااا از اساا    یاارا ییروسااتا داریااپا مسااکن از یچااه تصااور  هامااروز ه،اساا  کاا 

 کاان از ییانااداز چشاان ،ییروسااتا اسیاامق در داریااپا مسااکن بااه مربااو  یهااا پااژوهح  یااترک فاارا بااا تااا دارد

 یعلماا یهااا مقالااه در متاار  یهاااماادل و ینظاار یهااا انیااجر یابیااارز باااو  دهااد ارالااه مهاان نیااا  یااک و

 مورد توجه قرار گرفتند.  یفرع پرسح دوراستا  نیا در و دینما استخراج دیجد یچارچوب

   س یچ ییتوسعه مسکن روستا یپژوهح ها یو ساختار یعموم مشخصات -

چاااارچو  مههاااومی متلاااو    ،مساااکنتوساااعه  یپاااژوهح هاااا مبتنااای بااار  جهااا  گیاااری مههاااومی   -

  مسکن روستایی باید از چه خصای  برخوردار باشد 

 



 
 
 

 ....چارچو  مههومی توسعه مسکن روستایی پایدار
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 مبانی نظری
 .نمود نیتقس یکل بخح سه به را مسکن به توجه خچهیتار توان یم

 یصنعت انق   از په دورهبخح اول مربوطه به  

جهاا  گیااری سیاسااتی مبتناای باار      .دیااگرد مساالط مسااکنتوسااعه  باار انااهینوگرا یکردهااایرو در ایاان دوره، 

 و مسااکن یکااارکرد دگااردش ،یکالبااد یهااایناهنجار همچااون ییهااا  یآساا زمینااه ساااز بااروز   ایاان نگاارش، 

 باارهن آن،  یااتخر و عاا یطب بااه یانااداز دساا  و یاناار  چااالح خااانوار، اقتصاااد رشااد یهااا نااهیزم حیسااا

معصااااوم و  یری)قااااد شااااد ییروسااااتا یسااااکونتگاه هااااا یناکارآمااااد یالقااااا و یاجتماااااع یفضااااا یزنناااادگ

  (1-2:  1393همکاران،

 بخح دوم مربو  به برنامه های راهبردی مسکن

 برناماااه عمااال و داناااح 1981 ضااادود از ناااوگرا دگاهیاااد متعاقااا  و موجاااود یهاااا طااار  باااه انتقااااد یپااا در 

(. 93-91: 1361زاده ،  ی)مهاااد افااا ی لیاااتما یراهبااارد یهاااا یزیااار برناماااه سااام  باااه(  مساااکن)  یزیااار

 یابیاا ارز انااه ینوگرا یهااا  پااژوهح  بااه  نسااب   همااواره مسااکن   گاا اران  اساا  یس تااا  شااد اماار سااب     نیهماا 

 یرکلیمسااا دو ریتااااث توااا  تواناااد یمااا نخسااا ، گاااام در یااایگرا انتقااااد ناااوه نیاااا. باشاااند داشاااته یانتقااااد

باار ایاان مساااله اشاااره     یعناایهسااتند   عاا یطب درک دنبااال  بااه کااه  ییهااا شااه یاند نخساا  د؛یاا جد یفکاار

فااراهن آوردن ارتبااا  انسااان بااا طبیعاا  اماار مهماای اساا  کااه ماای توانااد بااه عنااوان یکاای از               دارنااد کااه 

 (Fateh et al,2011: 30 معیارهای مسکن متلو  متر  شود

 حیو اساااا جوامااا  یسااا مت یبااارا یشاااماریب دیااافوا یدارا عااا یطب باااا مجااااور مساااکن قااا یضق در

 باااه کاااه ییهاااا شاااهیاند دوم؛ و دارد عااا یطب باااا یبصااار یناااوه مساااکن ساااازگار نیاااا نیآنهاسااا  و همچنااا

 کااه بااود هااا چااالح و معضاا ت نیااا بااا تقاباال در. رناادیگ قاارار هسااتند، داریااپا رشااد و توسااعه از درک دنبااال

 از یکاای بااه یداریااناپا بااا مبااارزه یباارا تاا ش ایاا یداریااپا یباارا جسااتجو و شااد متاار  داریااپا مسااکن بواا 

بااا توجااه بااه بررساای انجااام گرفتااه، توااول فکااری در ضااوزه         . شااد باادل مسااکن یهااا برنامااه نیتاار یاصاال

 مسکن در چارچو  جدول زیر ارایه شده اس : 

اناااواه برناماااه  1961از دهاااه   یااادر نهابخاااح ساااوم مرباااو  باااه برناماااه هاااای فراینااادی مساااکن:   

باااه دنباااال  سااانیمساااکن در چاااارچو  پسااا  مدرن یزیااابرناماااه ر قااا یضق درمتااار  شاااد.  ینااادیفرا یزیااار

. نکتااه شااود یهمسااو ماا  داریااتوسااعه پا یبااا راهبرهااا  ریمساا نیااگااردد و در ا یمناساا  ماا  یو قااالب  یااتعر

 یماا  یاابااه شاادت تقو  یزیاار برنامااه در یمولاا یازهااایو ن یبااوم یهااا یژگاایکااه توجااه بااه و  نجاساا یمهاان ا

 (. 94 -93: 1361زاده،  یمهد) دینما یم یرا  رور داریبه سم  توسعه پا کردیرو نها،یگردد و ا
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مسکن مناسب  بهمحور  عتیو طب پایدارتوسعه  یکردهایرو و ها شهیاند یبند جمع .1جدول   

؛ زیاری و 143:   1394زیاری و همکاران ،  ؛  .81: 1399میری و همکاران ، ،   96: 1394و همکاران،  یقلمبردزفول ؛ 31: 1396سرتیپی پور ،   

؛ کلرت، 21111؛ ایبن و ادوو، 4 3: 2114؛ چارلز، 43: 2111دنبیل ،  2؛81: 2118؛ چیو ، 4241: 2119. مالین و میلز، 213:  1391قاسموند ، 

 و ارلز 2116.8
 

 پیشینه پژوهش 
با توجه به ماهی  این پژوهح، برای اراله چهارچو  مههومی، توقیقات مختلهی در رابته با مو وه، شناسایی شده اس  

 اشاره می شود.  2که به طور خ صه به برخی از مناب  و متالعات در جدول 

 

 پیشینه مطالعات پیرامون مسکن مناسب در مقیاس روستایی در داخل کشور .2جدول 
 یافته های پژوهح سال نویسندگان

خانااه هااای روسااتایی بیشااتر باار عواماال و نیروهااای دروناای جامعااه روسااتایی         1391 یو احمد سعیدی

اساااتوار بااااود. در پاااای دگرگااااونی هااااای اخیاااار فضاااااهای روسااااتایی نیااااز  

 دستخوش توول و دگرگونی شده اند.  

کلیاااد فهااان خاناااه هاااای روساااتایی وابساااته باااا شاااناخ  فضاهاسااا  و از ایااان  1391 سرتیپی پور

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 

2
 - Chiu, 2006 

3
-  Danbil et al, 2005 

4
 - Charles, 2007 

5
 - Ibem & Aduwo, 2015 

6
 - Kellert,2008  

کردهایرو شمندانیاند  کردهایرو بر ضاکن اصول   

 به کردیرو

 توسعه سمت

داریپا  

 

؛ 2118؛ چیو ، 2119لین و میلز، ام

؛ ایبن و 2114؛ چارلز، 2111دنبیل ، 

سرتیپی ؛ 2116؛ کلرت، 2111ادوو، 

1396پور و همکاران ،   

1394قلمبرد دزفولی و همکاران ،   

؛1349زیاری و همکاران ،   

. 1391زیاری و قاسمی قاسموند ،   

 

 هن در من؛یجاذ  و ا یمو ت جادیا ،یانر  یعیمناب  طب ییساختن کارا برآورده

 سه هر شناختن ی؛ رسمی اقتصاد و یاجتماع ،یتیمو س یز یها جنبه یبافتگ

 یاز لواظ اقتصاد اقتصادی؛  و اجتماعی مویتی، زیس  یعنی هوشمند مثل   ل 

مستوکن و  یر،امکان پ  یو کالبد یقابل قبول، از نظر فن یتناس ، از لواظ اجتماع

 طبیعی ب یای کاهح اقتصادی، فیزیکی و توسعه به دستیابییس ؛ ز یطسازگار با مو

پایدار؛ مسکنی که الل  از منظر صرفه جویی  توسعه و ثروت ایجاد اشتغال ایجاد و

انر ی و به مثابه مسکن سبز، دسترسی فیزیکی و امنی  مناس ، پایداری و دوام سازه 

استهاده از مصالس بومی،  ای، میزان دوام مصالس به کار رفته در پی ساختمان، میزان

روشنایی و تهویه مناس ؛ فراهن کننده آسایح، رفاه، ثبات اقتصادی و بهزیستی 

 خانواده...

 یکردهایرو

به سمت 

محور عتیطب  

 نمادها  ،یعیطب هیتهو و یعیطب نور ، اهانیگ از استهاده  ،یعیطب مصالس از استهاده 2008 ,کلرت.

 نما ناتیتزل ، مسکن یرونیب و یداخل ینما یفضا در یعیطب یها نشانه و
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نیازهااااا و اضتیاجااااات انسااااانی تصااااور فضااااایی  در کنااااار پاسااااخگویی بااااه 

روساااتالیان نقاااح بسااایار تعیاااین کنناااده ای در شاااکل گیاااری آنهاااا داشاااته    

 اس .  

و  سعیدی

 همکاران

 –یسااااتیز یاختصااااا  بااااه فضااااا یی،مساااااکن روسااااتا یفضااااا یشااااترینب 1392

 ییمسااکن روسااتا  یطاار  نوساااز  یداشااته کااه بااا توجااه بااه اجاارا     یشااتیمع

باااا  یقااا داده اسااا . در ضق یااا ماه ییااارتغ یساااتیز یفضاااا باااه فضاااا  یااانا

مساااکن  یاز سااابک و الگاااو  یااا باااه تبع ییمااادرن شااادن مسااااکن روساااتا  

 یشاااتریفضاااا، مسااااکن باااا شااادت ب یهیااا و ک یااا در کم غییاااراتو ت یشاااهر

داده  یحگاارا ییاارتغ یسااتیکااارکرد ز بااه یحکااارکرد و گاارا  ییاارتغ یبااه سااو 

 اند.

و  بسحاقی

 همکاران

منتقاااه ماااورد  یدهاااد کاااه مسااااکن روساااتاها  ینشاااان مااا یناااهزم یااانا در 1392

ر ندارناااد؛ باااه اقااار یاااداریپا یطکااادام از عامااال هاااا در شااارا یچمتالعاااه در هااا

 یطو اساااتوکام بناااا در شااارا  ی، رفااااهیاقتصااااد یکاااه عامااال هاااا  یگوناااه ا

 یطباااا موااا ی( باااوده اناااد و عامااال همسااااز  یااادارپا ی) تاااا ضاااد یمتوسااات

 اند. قرار داشته یدارناپا یتیدر شرا یو بهره ور یس ز

 و افشان بذر

 همکاران

پایاااداری مساااکن در منااااط  روساااتایی فقاااط توااا  تااااثیر عاااواملی همچاااون   1394

از عوامااال در دسااا   یبااایباشاااد بلکاااه ترک یامکاناااات نمااا یاااااساااتوکام بناااا 

رو  یااانماااوثر هساااتند از ا ییمساااکن در منااااط  روساااتا  یاااداریباااه پا یاااابی

 رسد. یبه نظر م یها  رور یزیعوامل در برنامه ر ینتوجه به ا

مقدم و  سنایی

 همکاران

بااا بررساای و تولیاال عواماال مااوثر باار پایااداری مسااکن روسااتایی بیااان ماای           1398

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     

 س .    مسکن روستایی داشته ا

 

عزیزپور و 

 اسماعیلی

 

1398 

فضاااای معیشاااتی در چاااارچو  طااار  مقااااوم ساااازی باااه طاااور کامااال ضااا ا 

شاااده اسااا . وجاااود فضااااهای معیشاااتی فعاااال در موااادوده ماااورد متالعاااه،    

صااارفار مرباااو  باااه خانوارهاااایی اسااا  کاااه از وام مقااااوم ساااازی و بهساااازی     

قی از مساااکن روساااتایی اساااتهاده نکااارده اناااد و یاااا باااا سااااختار شاااکنی ضقاااو 

چاااارچو  طااار  توانساااته اناااد، فضااااهای معیشاااتی واضاااد مساااکونی خاااود را  

 ضهظ نمایند

عزیز پور و 

 صادقی 

تواااوتت کمااای و کیهااای بوجاااود آماااده در واضااادهای مساااکونی جدیاااد در      1394

انتبااا  بااا نیاااز لالاا  روسااتاییان )خانوارهااای نمونااه( بااوده اساا . طاار  در         

 روساااتایی، مساااکن کیهیااا  و کمیااا  در مثبااا  اثااارات از برخاااورداری عاااین

 و اص   اس .    بازنگری از جنبه نوه نگرش و مدیری  اجرا نیازمند

 رومیانی و

 همکاران

 یاااانگیندر روساااتاهای نموناااه از م ییاسااا  کاااه مسااااکن روساااتا یااانابیاااانگر  1394

 یاااداریدر پا یمثبتااا یراتتااا ث یقااارار دارناااد ولااا یینترنظاااری ماااورد نظااار، پاااا

 .  داشته اس دنبال  به ییمساکن روستا

 

 

  روش پژوهش

 اتینشاااار در ییروساااتا  مساااکن در ضااااوزه  یمتالعاااات  ساااواب   ،یاسااااناد روش باااا  پاااژوهح  نیااا ا

 باار رو حیپاا پااژوهح  یااتوق طاار . کنااد یماا لیااتول و هیاارا تجزی ملاا یو کنهاارانه هااا  یپژوهشاا-یعلماا
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 نیاااا در متااار  یهاااا پرساااح و هااادا باااه پاسااا  منظاااور باااه. اسااا  گرفتاااه شاااکل یهااایک روش یمبناااا

. شاااد اساااتهاده پاااژوهح راهبااارد عناااوان باااه( 2111)  همکااااران و پاترساااون  یاااترک فااارا طااار  از پاااژوهح،

 یجااا بااه و دارد تمرکااز شااود ینماا شااامل را یعیوساا ینظاار یمبااان کااه یهاایک یهااا متالعااه باار  ،یااترک فاارا

 (.  2118 مر،یز) کند یم خل  را ها افتهی از یریتهس  یترک کی ها، افتهی از یجامع خ صه اراله

 شاااده انجاااام تههااان و  یتااادق ن،یااایتع مرضلاااه، ساااه درباااه ذکااار اسااا  کاااه پاااژوهح ضا ااار   تزم

مساااکن   اااوهمقالاااه باااا مو 44) از  پاااژوهح دربااااره موجاااود اط عاااات یتماااام ن،یااایتع مرضلاااه در. اسااا 

 یاط عاااات یهاااا گااااهیپا در ینترنتااایا جساااتجو باااا. شاااد برداشااا  و یآور جمااا ( روساااتا داریااامناسااا  و پا

 ،یانساااان علاااوم جاااام  پرتاااال روساااتا، طیموااا و مساااکن باااا،یز یهنرهاااا یتخصصااا  یساااا ریااانظ یداخلااا

، مساااکن مناسااا  مساااکن ،یدیاااباااا اساااتهاده از کلماااات کلو گوگااال  یو موتاااور جساااتجو کایلیولیسااا ناااورمگز،

ود. امااا شاا اقاادام شااده منتشاار یهااا پااژوهحبااه جماا  آوری   نسااب  توسااعه مسااکن و و معیارهااا آن  داریااپا

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                 

 111مه هاااا و کنهااارانه هاااای داخلااای انتخاااا  شاااود. از ایااان رو در پاسااا  باااه ساااوال اول پاااژوهح از   فصااالنا

مقالاااه چاااا  شاااده باااا مووریااا  مو اااعی مساااکن مناسااا  و پایااادار در مقیااااس روساااتا در باااازه  44متالعاااه، 

 شناسایی و برای تجزیه و تولیل اط عات انتخا  شد.   1399 -1368زمانی 

 

 

  . 

 

 

 

 

 

 

 

پژوهش ندیفرا .1شکل   

 

 

ل تولی تدقی   تعیین   

 روش تحقیق فراترکیب

 متون انتخا  و جستجو-1

 مناس 

متون  نظامند یبررس-  

استخراج اط عات -2  

دسته بندی و کدگ اری-  

 

پردازش و تهسیر  -3  

اراله یافته ها -  
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 داده ها تجزیه و تحلیل

 بخاااح. اناااد شاااده ارالاااه ییموتاااوا و یسااااختار بخاااح دو در رو حیپااا پاااژوهح یهاااا افتاااهی

 شاااده انتخاااا  یهاااا مقالاااه یعماااوم یهاااا یژگااایو یبررسااا باااه پاااژوهح اول ساااوال باااه پاسااا  در یسااااختار

 مناساا  مسااکنشااده  یمااورد بررساا  یمقالااه هااا  یعمااوم  یو ااع ،یبررساا نیااا رهگاا ر از. اساا  پرداختااه

 یهاااا پااژوهح  ینظاار  چااارچو  پرسااح دوم   بااه  پاساا   در زیاا ن پااژوهح  ییموتااوا  بخااح . دیاا نما نیترساا  را

 نموده اس .  نییتب لیصهمسکن را به تتوسعه  نهیصورت گرفته در زم

 

 مقاله ها  یساختار صیخصا

 یزیااار برناماااه و ایاااجغراف ضاااوزه در ،مقالاااه ماااورد متالعاااه  44 پاااژوهح انیااامجر یتخصصااا ضاااوزه

مقااااتت نشاااان  یسااااختار یبررسااا واناااد  دهیباااه انجاااام رسااا یشاااهر  یریو ماااد یضاااوزه شهرسااااز ،ییروساااتا

رونااد در  نیااا قاا یبااا اسااتقبال روباارو بااوده اساا . در ضق     ییمناساا  روسااتا  مسااکن عنااواندهااد کااه   یماا

 داشااته یشاایافزا یروناادروسااتا  اسیاادر مق یزیااو برنامااه ر ایااجغراف ژهیااو بااهمتخصصااان  یطااول زمااان باارا  

بااااز هااان  رد،یاااگ قااارار توجاااه ماااورد فراناااوگرا چاااارچو  در متخصصاااانمهااان از منظااار  نیاااا چنانچاااه. اسااا 

در  یپژوهشااا یساااهن از کارهاااا  نی( بااااتتر درصاااد 42مقالاااه )  21باااا  ییروساااتا داریاااتوساااعه پا کاااردیرو

 حیپاااو یکردهاااایروساااتا را باااه خاااود اختصاااا  داده اسااا . رو  اسیاااو مناسااا  در مق داریاااضاااوزه مساااکن پا

و ی و رویکااارد اکولاااا  درصااااد( 11ی ) شناسااا  داریااا ، پددرصااااد ( 12مقالاااه )   8ی بااااا کاااارکرد  –یسااااختار 

 گاااااهیجا دردرصااااد(  19مقالااااه )  9براباااار  یسااااهم عمیاااا ) بیوفیلیااااک، تکنوسسنتریساااان و اکوسنتریساااان( 

 1394 -1398 یهاسااال درمااورد هاان   نیاادر ا یقبلاا بخااح نکااات  یتصااد در البتااه. انااد گرفتااه قاارار یبعااد

 صاااورت داریاااتوساااط پژوهشاااگران مساااکن از مو اااوعات مرباااو  باااه مساااکن پا  یشاااتریو اساااتقبال ب حیگااارا

 4برابااار  یساااهم کاااه ،یمشاااارکت کاااردیرو و مناسااا  مساااکن ناااهیزم در مهاااند کاااریرو گااارید ازگرفتاااه اسااا . 

 س . قرار گرفته ا اخربه خود اختصا  داده اند، در رتبه  رادرصد (  6مقاله ) 

 نهیشااایپ باااه(  درصاااد 31دهاااد کاااه )  ینشاااان مااا  یاااتوق  ینتاااا ،ینظااار یمباااانارتباااا  باااا  در

صااورت  بپااردازد، ینظاار مباضاا  بااه کااه یبخااح مسااتقل  قاا یضق درانااد و  نداشااتهتوجااه  پااژوهح ینظاار

مقالااه هااا، اسااتهاده نادرساا  و ناآگاهانااه و باادون ذکاار       نیاا ااع  ا لیاادت نیاز مهمتاار یکااینگرفتااه اساا  و  

از اط عاااات و  یوبیااامساااکن مناسااا  باااود کاااه چرخاااه مع ناااهیدر زم نیریساااا یمنبااا  کامااال از پاااژوهح هاااا

 31،یبررساا   ینتااا بااه  توجااه بااا کاارده اساا .   جاااد یا نااهیزم نیاا در ا یوهح هاااژکاااربرد آن را در توسااعه پاا  

. انااد شااده یابیااارز خااو  ،ینظاار یمبااان  یااهیدرصااد ( از منظاار ک  83)   یمقالااه مااورد بررساا   44از  مقالااه

 نیااا در. بودنااد گرفتااه بهااره منسااجن و اول دساا  مسااتند، مناااب  از ،ینظاار یمقالااه هااا در بخااح مبااان    نیااا

و همکااااران ،  یدیالااا  ؛ ساااع -1392و همکااااران،  یدیساااع یمقالاااه هاااا باااه ژهیاااو باااه تاااوان یمااا راساااتا

 .  اشاره کردو ... 1396پور ،  یپی، سرت1391،  یو اضمد یدی ؛  سع -1392

 

 مقاله ها   یمحتوا بیتراک فرا

 یمههاااوم درک پاااژوهح، ینظااار کاااردیرو چاااون ییهاااا مقولاااه لیاااذ منتخااا  یهاااا مقالاااه یموتاااوا

 یکردهااایرو بااا دیاابا یعلماا پااژوهح هاارقاارار گرفتااه انااد.   یمااورد بررساا ارهااایمع ایاا هااا مولهااه دار،یااپا مسااکن

آن شااکل  یهسااتند کااه پااژوهح باار مبنااا     یا هیااپا کردهااا،یرو نیااا. باشااد شااده یطراضاا یمشخصاا ینظاار
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 توجاااه باااا(. 31: 1398 ،یخااااک) آورد یمااا دیاااپدهاااا را   یتوصااا و رواباااط از یمنتقااا یا شااابکهو  ردیاااگ یمااا

-مهاان  از یکاا ی عنااوان  بااه  مسااکن  مو ااوه  و طاارا  کیاا  از داریاا پا توسااعه  مههااوم  شاامول  و یگسااتردگ  بااه

 مسااکن  یداریااپا بااه نیمسااتق طااور بااه کااه یاتیاا نظر باار عاا وه روسااتاها، در موجااود یهااا یکاااربر نیتاار

 مو ااوه بااه نیمسااتق ریاال طااور بااه تااوان یماا آنهااا متالعااه بااا کااه دارنااد وجااود زیاان یاتیاانظر انااد، پرداختااه

 یزیااااز برناماااه ر دگاهیاااد رییاااباااه بعاااد باااا تغ 1981دهاااه  از ییابتااادادوره  در. افااا ی دسااا  مساااکن یداریاااپا

کااار  یرو یراهباارد یزیاابرنامااه ر ایاا یسااتمیس یزیااتواا  عنااوان برنامااه ر   دیااجد یالگااو ،یجااام  و عق ناا 

 بوده اس .  شمندانیاند نیو متر  در ب یاساس یمو وعدوران مسکن خو  همواره  نیآمد. در ا

 –سااااعیدی نظریااااه پااااویح ساااااختاریاساااا .  یکااااارکرد –یساااااختار حیپااااو کااااردیرو نیاولاااا

فضااایی متاار  نمااوده اساا . مسااکن روساااتایی       –کااارکردی را بااه عنااوان نااوعی نگاااه بااه متالعااات مکااانی        

فضااایی بااه مثابااه دریچااه ای اساا  بااه شااناخ  چشاان        -الگااو و عملکردهااای آن در پیونااد بااا عرصااه مکااانی     

 یدیساااع  (.  31:  1392روساااتا مااای پاااردازد) ساااعیدی ،   اناااداز و رونااادهای ضااااکن بااار زنااادگی و فعالیااا   

 یناااوع ییفضاااا –یمکاااان یهاااا دهیاااپد یسااااختار و کارکردهاااا انیااام کاااه اسااا  مسااااله نیااااباااه  معتقاااد

 11: 1394الااا  و سااایانی و همکااااران،    4: 1392و همکااااران،  یدی)ساااع اسااا  ضااااکن وار منظاااا یوساااتگیپ

 یاقتصااااد –یمجموعاااه رواباااط و مناسااابات اجتمااااع   گااااهیخاااود تجل یکاااارکرد –یسااااختار یوساااتگیپ و( 

ایاان  کنااد کااه  یدر ادامااه اذعااان ماا   او(. الاا  9:  1392و همکاااران،  یدی)سااع ناادیآ یبااه شاامار ماا   حیخااو

 –یسااااختار  یدگرگاااون پدیاااده ) مساااکن ( در دهاااه هاااای اخیااار در معااارت دگرگاااونی قااارار گرفتاااه و         

 ،یاضماااد ،یدیشاااود )ساااع یهماااراه  مااا انییروساااتا شااا یباااا تواااول مع ییروساااتا یخاناااه هاااا یکاااارکرد

 دیاااتاک زیااانپاااور  زیااامتالااا  فاااو  عز  دیاااجهااا  تاک در  (.  1:  1392؛ ساااعیدی و همکااااران ،   9: 1391

ساااز  نااهیزم ییروسااتا یخانااه هااا  یساااختار و کارکردهااا  نیفقاادان توجااه تزم بااه ارتبااا  باا     کااهکنااد  یماا

پااور،   زیاا)عز شااود  یماا ییروسااتا  یخانوارهااا نیادیاا بن یهااا  یاا مسااکن و فعال نیباا  یدوگااانگ ینااوع  جااادیا

 و یکاااارکرد –یسااااختار یهاااا یژگااایدرک و یاسااا  کاااه باااه جاااا یشااایهماااان پو نیاااا و( 4:  1394،یصاااادق

 وپاااور  زیااا) عزکناااد یمااا سااال  را آن  یاااهو کاااه اسااا  کااارده جاااادیا نظاااام در یتواااول آن، یوساااتگیپ

 (. 194: 1398 ،یلیاسماع

 یهااااا نیپاااااردا افاااا یره در مو اااوعات  نیمهمتاااار ازاسااا  کااااه   یشناساااا داریاااادوم پد کااارد یرو

 و لکااا یافضااا اساا  )  یاجتماااع یدهاا سااازمان اشااکال نیمهمتاار  از یکاای کااه ضااال نیعاا در اساا ؛ یسااتیز

( 31: 1399 ان،یاصاااا ن)  سااااتنیاز اواخاااار دهااااه ههتاااااد قاااارن ب   کااااردیرو نیااااا(. 188: 1394 همکاااااران،

 انااد بااوده ماادرن یانتقاااد یبااازخوان یپاا در یادیااز پااردازان هیاانظر آن در کااه ییفرانااوگرا تهکاار بااا همزمااان

 ،یرزادیشااا) دیبگشاااا طیموااا افااا یدر و درک یرو باااه ناااو افااا  توانسااا  یشناسااا داریاااپد متااار  شاااد. 

مناسااا  جهااا  نهاااوذ در وجاااود جهاااان   اریاسااا  بسااا یروشااا یشناسااا داریاااپد شاااولتز(. از نظااار 91: 1392

و   یاااتوق ،یبررسااا را کاااردیرو نیاااا یاصااال هااادا پاااور یپیسااارت(. 111:  2111شاااولز ،  -) ناااوربرجروزماااره 

کنااد  یاذعااان ماا  او دانااد یماا ا یخااود اشاا  یهااا و بازگشاا  بااه سااو   دهیااواسااته پد یو باا نیشااناخ  مسااتق 

خاااود را در  یفااارد  یاااو انساااان هو دارد یزنااادگ وهیشااا زاتیدر تماااا شاااهیکاااه تهااااوت در اشاااکال مساااکن ر 

 (.   1-6: 1391 پور، یپیسرت) دینما یم یابیخانه باز

                                                           
1
 - Norberg- Schulz, 2000 



 
 
 

 ....چارچو  مههومی توسعه مسکن روستایی پایدار
9 

 

 شااااده متاااار  مکااااان –زمااااان یفشااااردگ بواااا  1941 دهااااه از ساااانیمدرن پساااا  چااااارچو  در

قااارار دارد دو  یتااایمو سااا یز هیاااکاااه در تکامااال آن نظر  یباااوم شاااناخت  یهاااا یبررسااا  یاااطر ازاسااا . 

 مثنااااوی) ساااانیتکنوسنتر و ساااانیاکوسنتر از عبارتنااااد کااااهدارنااااد  یادیااااز  یاااادر آن اهم یمکتاااا  اصاااال

 اساااا   یااااعم یاکولاااو   ،یداریااااو پا یمهاااان اکولاااو   یکردهاااا یاز رو یکاااای قااا  یضق در(. 14-181 ,2113:

 (.282: 1398 شورچه،)

آنهااا را متالعااه و   رامااونیپ طیو مواا هااا ساانیارگان نیباا  رابتااه و تعاماال ،یاکولااو  ،یکلاا طااور بااه

 یبااارا نااادیفرا نیبهتااار نحیمساااکن سااابز مصااانوه و انساااان آفااار  و(  4:  1391 ،یاصاااغرکناااد)  یمااا یبررسااا

 (.41: 1392و همکاران،  یمیهاس  )کر ساختمانساخ  

 ریساااا باااا ونااادیپ آگااااه نااااخود طلااا " هیاااتوج و  یتوصاااباااه منظاااور  مشاااابهدر مههاااوم  ایااالیوفیب 

  یتشاااخ کاااردیرو نیاااا(. 2311: 1992) ویلساااون ،  رود یمااا کاااار باااه ،"بشااار ناااوه جانااا  از اتیاااض ارکاااان

 و( 336: 1398 تااارا،ی)ب اسااا  یداریاااپا هماااراه باااه عااا یطب باااا ارتباااا  یبرقااارار یبااارا انساااان یفتااار ازیااان

)  اسااا در ذهااان  عااا یباااا توجاااه باااه طب  سااااخ  نیو همچنااا عااا یطب باااا انساااان دوبااااره ونااادیپ یپااا در

صااااه  ،  ینااااژاد و عااااامر  یگاااای؛  ب14:  1391 ، مقاااادم یاساااا م ،یالهاااا عبااااد ؛362:  1391 ،یک نتاااار

 یباشااد ) قربااان  یاضساااس مثباا  انسااان هااا نسااب  بااه موجااودات زنااده ماا         نیهماا ایاالیوفیب(.  111:  1391

 (.  3 2111شریهی و اذر پیرا ،   ؛ 414: 1399پارام، و همکاران، 

 ریتااااث سااا یز طیساااان مثااال موااانا یزنااادگ یایااابااار تماااام زوا یتکنولاااو  یانقااا   صااانعت پاااه

(. 1: 1368، یدیااا) وفاااامهر و مج اسااا  هبااارده شاااد یگ اشااا  کاااه از آن ناااام دام تکنولاااو  یباااه جاااا یشاااگرف

باااات باااردن ساااتس    یتااایو مو یعااایه از ضاااداکثر عوامااال طب دعااا وه بااار اساااتها   سااانیاز تکنوسنتر هااادا

بااار  یناااوه تکنولاااو   نیااا(. ا 11: 1392پاااور،  یو مهااادو یاسااا  )جعهااار نااادگانیآ یبااارا یزنااادگ  یاااهیک

 کاااه آنجاااا از  ااامن در(. 81: 1392، پاااور یمهااادو وی جعهاااراسااا  ) طیاسااااس تعامااال انساااان باااا موااا   

 باااا سااااختن لااا ا اسااا ، مااادنظر دهیاااپد کیااا عناااوان باااه یمساااکون سااااختمان خاااود یمانااادگار و یداریاااپا

 یمااا دیاااجد یراهکارهاااا(. 3: 1394 ، همکااااران و ینااایمع)  شاااود گرفتاااه نظااار در یساااتیبا زیااان باااات  یاااهیک

)  کناااد ارالاااه را خاااود طیموااا باااا سااااختمان ساااازگارکردن و ریپااا  دیاااتجد یانااار  منااااب  ضهاااظ در تواناااد

 (.  9-6: 1394 همکاران، و ینیمع

 نیو پاااارادا داریاااتوساااعه پا رشیاصاااول ماااورد پااا   یکساااریبااار  یمتکااا 1961در دهاااه   یااانها در

  یاز مصاااد یکاایبااه  یمشااارکت کااردیو رو گااردد یماا متاار  یمردماا مشااارک  بواا  کااهاساا   ییفرانااوگرا

 در یمهمااا نقاااح جامعاااه، در مشاااارک  هیویاااد دگاهیاااد ازشاااود.  یماااروز بااادل ماااامعاصااار  یایااامهااان در دن

: 1394 ،یبالباااادران یترکااا و یفرشاااچ ؛14: 2113) دیاااویه دیاااو، کناااد یمااا هاااایا ماااا جوامااا  توساااعه و جاااادیا

34.) 

 ابنااادی یکاااه قااارار اسااا  در آن مشاااارک  داشاااته باشاااند آگااااه  یدر ماااورد مو اااوع یساااتیماااردم با

)نسااترن،  رناادیبگ نیداشااته باشااند تااا بتواننااد تصاام     یهااا اط عااات کاااف   نااهیدارنااد. در مااورد گز  ازیااآنااان ن

1369 :114  .) 
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 - Masnavi, 2003 

2
 - Wilson, 1992 

3
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 - Davise  Dave, 2013 
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 یبااارا اقااادام و تااا ش ماااردم،در درون  یبااادون تواااول و توساااعه ا کاااهتاااوان گهااا   یمااا  یااانها در

مواجااه خواهااد بااود    یا دهیااضااداقل بااا مشااک ت عد  ، نباشااد ممکاان ریاال اگاار یافتگیاان توسااعه بااردن نیباا از

:  1393نگااردد )راهاا ،   سااریاساا ، م یساااخ  رشااد و بهااره بااردار    ریااکااه ز یداریااو چااه بسااا توسااعه و پا  

 و مناساا بااا عنااوان مسااکن    کااردیرو پاان  نیااتااوان از ا یارالااه شااده در بااات ماا   واتیتوجااه بااه تو اا   بااا(. 1

 قاا یدرصااد( و در ضق 42براباار ) یبااا سااهم  داریااپا توسااعه کااردیرو. باارد نااامدر چااارچو  فاارا نااوگرا     داریااپا

در ضاااوزه  یداخلااا یدر مقالاااه هاااا یاصااال ینظااار انیاااجر افتاااه،یانجاااام  یساااهن از پاااژوهح هاااا  نیشاااتریب

و  ،درصاااد( 19اکولاااو ی عمیااا  )  دوم  یانهاااایداده اسااا . جر لیروساااتا را تشاااک  اسیااادر مق داریااامساااکن پا

پدیااادار شناسااای )  ینظااار یهااااانیااادرصاااد( و ساااوم جر 12) کاااارکردی) ساااهمی برابااار  -پاااویح سااااختاری

 یهااا نیپاااردا لیااذ افتااه،یانجااام  یدرصااد ( از پااژوهح هااا   6مقالااه )4براباار یو مشااارک  سااهم درصااد(  11

 نیتااارحیبااا کاااه اسااا  نیاااا انگریاااب پاااژوهح نیاااا یهاااا افتاااهی فراناااوگرا را باااه خاااود اختصاااا  داده اناااد. 

 1)  ارالاااه باااا 1394 ساااال در داریاااپا توساااعه کاااردیرو ناااهیزم در ییروساااتا مساااکن مو اااوه از اساااتقبال

 یداریااناپا مشاااهده باار دال مساااله نیااا کااه اساا  گرفتااه صااورت مقالااه 4 ارالااه بااا 1398 سااال در و( مقالااه

 . دارد یی ایرانروستا یها سکونتگاه در مسکن

 پژوهشاااگران انیااا( در میداریاااپا دگاهیاااد باااا)  ییروساااتا مساااکن مو اااوه از اساااتقبال نیتااارحیبااا

صااورت گرفتااه   مقالااه مااورد 1ارالااه  بااا1394در سااال    و مقالااه، مااورد 4 ارالااه بااا 1398 سااال در  یااترت بااه

 مشاااهده از مناات  ضااوزه نیااا متخصصااان شاادن منااد دلدلااه و افتنیاا  یاااهم از نشااانخااود  نیااا کااه اساا 

)  مقالاااه 4ارالاااه  باااا یکاااارکرد – یسااااختار حیپاااو کاااردیرواسااا .  یاماااروز یمساااکن در روساااتاها یداریاااناپا

مااا کور  یکردهاااایرو افتنیااا  یااانشاااان دهناااده اهم نیاااو ا اسااا  باااوده روبااارو اساااتقبال باااا ( 1394و 1392

 موققاااانتوجاااه  ماااورد1391مقالاااه در ساااال  3عمیااا  باااا ارالاااه هاااای اکولاااو ی کردیاسااا . رو 1391دهاااه  در

  قرار گرفته اس  متخصصان و

 کاااردیدر متالعاااات مساااکن رو یاصااال کاااردیامااار اسااا  کاااه رو نیاااا انگریاااپاااژوهح ب یهاااا افتاااهی

کاااه باااا  یملااا یو کنهااارانه هاااا یعلمااا اتیباااه عمااال آماااده در نشااار یهاااا یاسااا . از بررسااا داریاااتوساااعه پا

 انیاا کااه در م یمقالااه ا نیکااه اولاا  دیااآِ یباار ماا  نیباشااند، چناا  یبااا  ماا در ارت ییمو ااوه مسااکن روسااتا  

بااه مساااله پرداختااه، بااه سااال      کیاامتالعااات مسااکن بااه صااورت آکادم    نااهیدر زم یمااورد بررساا  یمقالااه هااا 

مقالااه هااا بااه    نیدتریاااساا  و جد دهیبااه چااا  رساا   یتوسااعه تکنولااو   ل ورناااگااردد کااه در   یباار ماا  1368

 ،یتوسااعه کالبااد   یزیاا برنامااه ر  هینشاار  ،یمتالعااات هناار اساا م    هینشاار گااردد کااه در    یباار ماا   1399سااال 

چشااان اناااداز  یشاااهر یزیاااو برناماااه ر ایاااو فصااالنامه جغراف یانساااان ییایاااناااو در جغراف یفصااالنامه نگااارش هاااا

 ییمسااکن روسااتا  ینگاارش هااا  یزمااان  یاانشااان دهنااده توز  2شااماره  جاادولاساا .  افتااهیزاگاارس انتشااار  

 داشته اند.   ییروستا داریدر مسکن پا یدر چارچو  فرانوگراس  که نقش
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ییروستا مناسبمسکن  یهانگرش استقبال یزمان عیتوز . 2جدول   

 

 پژوهش   یمحورها

 یهااا  شااه یر بااه  توجااه  لاازوم  آن کااردن  طاارا  باار   اارورت  و مسااکن  مشااک ت  نااده یفزا گسااترش 

 یالگوهااا داشااتنتااوان در ن یماا رابوااران  نیااا علاا  امااروزه چااه اگاار کنااد، یماا ریناپاا  اجتنااا  را آن بااروز

هااادر  ،ییفضاااا یارزش هاااا گااارفتن دهیاااناد ،یاجتمااااع و یفرهنگااا اتیخصوصااا باااه یتاااوجه یبااا مناسااا ،

  (.24: 1363 پور، یپیسرت) دانس  یرفتن مواد و مصالس و استهاده نادرس  از مناب  مال

 عماال یراهنمااا چاارا  عنااوان بااه توانااد یماا داریااپا مسااکن بااا ماارتبط یهااا پااژوهح یموورهااا

. کناااد مشاااخ   را ییروساااتا مساااکن داریاااپا توساااعه باااه یابیدسااات یبااارا موجاااود شاااکاا زانیااام و نماااوده

 ییروساااتا مساااکن در متااار  یمتالعاااات یموورهاااا نیمهمتااار اسااا  نیاااا پاااژوهح از بخاااح نیاااا هااادا

 ییروسااتا مسااکن بهبااود نااهیزم در گرفتااه صااورت یهاااتاا ش رلاان یعلاا. شااود یبنااد دسااته و ییشناسااا

 یهاایک یهااا جنبااه از لهلاا  و مسااکن یکماا توقاا  جهاا  در اناادازه از حیباا توجااه: جملااه از یلاایدت بااه

 مسااکن متنااوه یالگوهااا یاجاارا لاازوم باار مسااکن یهااا طاار  بااا ریاادرگ ضااوزه کارشناسااان نکااردن باااور آن،

و  ی)فتااااض اسااا  نباااوده برخاااوردار کامااال و جانباااه هماااه  یاااموفق از یاقتصااااد  یموااادود و ییروساااتا

 باااه یابیدسااات کاااه کناااد یمااا باااازگو را یراهبااارد نکتاااه نیاااا گهتاااه حیپااا متالااا (. 431: 1394همکااااران، 

 متالعاااات نیاااا از یبخشااا اسااا ، یوجهااا چناااد یا متالعاااه ازمنااادین ییروساااتا مساااکن داریاااپا از یالگوهاااا

: 1392 ،یدیساااع) اسااا  یاجتمااااع و یاقتصااااد تواااوتت شاااهیر و یتااایمو کااا ن یسااااختارها شاااناخ 

11.)    

 

 .یمورد بررس یمقاله ها یموضوع یها محور. 2 جدول
 تعداد کدها مقوله ها 

موورها
 ی

مو وع
 ی

ح
پژوه

  (
44
 

مورد
 )

  

مسکن یکارکرد – یساختار یدگرگون  8 

مسکن مناس   لی، تول داریپا مسکن یابیارز  8 

مناس  مسکن یارهایمع و اصول یبررس  1 

مسکن نیمقاه یبررس  4 

 2 ،یبوم مسکن یبررس مسکن، یزیرها و برنامه  اس یس مسکن، الگو اراله

ها مقوله ها سال تعداد کدها   

 

 

 

 غالب ینظر یکردهایرو

 46پزوهش و انواع آن ) 

 مورد 

داریتوسعه پا کردیرو  4 

1 

1398 

1394 

یکارکرد – یساختار حیپو  2 

2 

1392 

1394 

 1 پدیدار شناسی

 

1391  ،1392 ،1394 ،1394 ،

1399     

 

ی عمی اکولو   3 1391 

یمشارکت  4 1369 ،1393 ،1394             ،

1399 
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مسکن  یشاخ  ها یبررس مسکن، یتکنولو  نقح  

 مسکن چارچو  ، یهیک ستس ارتقا  مسکن، مشارک  ندیفرا یبررس

مسکن  ساخ  ،به صرفه بودن مسکن مقرون ، مسکن ییچرا مناس ،

   داریمسکن پا ریتهس و مسکن یها ساخ  ریز گزارش د،یجد

1 

 

 و یابیاااارز ،مساااکن یکاااارکرد -یسااااختار یدگرگاااون ،3جااادول   یباااا توجاااه باااه نتاااا انیااام نیاااا در

، دیااامساااکن جد سااااخ   یااانها در و دشااا ییشناساااا یمواااور مو اااوع نیتااارمهااان دار،یااامساااکن پا لیاااتول

آن،  یهااااسااااخ ریو گااازارش ز یی، مساااکن روساااتاداریااامساااکن پا ریمساااکن، تهسااا باااودنمقااارون باااه صااارفه 

 یااایچراو  مناسااا  مساااکن چاااارچو  مساااکن، یهااایک ساااتس ارتقاااا  مساااکن، مشاااارک  نااادیفرا یبررسااا

کااه  ییبخااح و از آنجااا  نیااا یانتهااا درانااد.  داده اختصااا  خااود بااه را یمو ااوع سااهن نیتاارکاانمسااکن 

باار مو ااوه   مااوثرهااا  یهااا مولهااه نیاایتع پااژوهح، ینظاار یمبااانتوسااعه  یمتلااو  باارا  یاز روش هااا یکاای

. شااوند ریتهساا و اسااتخراج مربوطااه هااا مقالااه در اسااتهاده مااورد یهااا مولهااهپااژوهح اساا ، کوشااح شااد تااا    

 تاارحیمقالااه ( باا  21)  ییروسااتا داریااپا توسااعه کااردیرو بااا یهااا پااژوهح کااه اساا  نیااا تاماال قاباال نکتااه

 44 بااه  شااده ذکاار یهااا مقالااه در. بااود شااده الااهپااژوهح ار یباارا یتاار یناایع یهااا مولهااه لاا ا ،بودنااد یکم اا

 کااردیروبااا  یهااا پااژوهح کااه داشاا  توجااه مساااله نیااا بااه یسااتیبا ادامااه در. اساا  شااده پرداختااه مولهااه

 ونیزاساااایمدن یکردهاااا یرو و( ساااته ی) تجرباااه ز  یشناسااا  داریااااپد کااارد یرو ،یکاااارکرد -یسااااختار  حیپاااو 

-آن ازتاار هسااتند.   یشااان ذهناا  یمااورد بررساا  یهااا شاااخ بااوده و  یهاایک تاارحیباا یو مشااارکت یاکولااو 

در قالاا   شااتریب یپااژوهح هااا  یسااتیان اساا  با یاایو چرا یسااتیچ دنبااال بااه مسااکن یداریااپا کااه ییجااا

 یکردهااایکااه رو نیمساااله اشاااره داشااته باشاا    نیاابااه ا یسااتیانجااام شااود در ادامااه با   یباایپااژوهح ترک کیاا

 و دهاااد ینمااا یچنااادان  یااااهم مساااکن یاجتمااااع ،یفرهنگااا نیو مهااااه یدورنااا یباااه نقاااح ارزش هاااا یکمااا

. از طاارا بپااردازد زیاان مناساا  مسااکن یا شااهیر و نیادیاابن یهااا مولهااه بااه توانااد ینماا ییتنهااا بااه مساالمار

 یبصااار یهاااا یژگااایو و ییباااه نقاااح ارتباطاااات فضاااا  ییدر ضاااوزه مساااکن روساااتا  یهااایک کاااردیرو گااارید

 ییروسااتا مسااکن گاا اران اساا یس و زانیاار برنامااه اساا  بهتاار راسااتا نیااا دردهنااد  ینماا یچناادان  یاااهم

 .  ابندیخو  دس   ییمسکن روستا وزه( در ضیبیترک)  دیجد یشناخت روش یها جنبه به

 

در خصدددو   یشدددده از مطالعدددات پژوهشددد اسدددتخرا مختلددد   یکردهدددایرو وهدددا  مولفددده  .4جددددول 

   ییروستا داریمسکن پا
سندگانینو ها مولهه   

یرو
کرد

 

)  همکاران و گانهی یمحمد ؛(  و ب ال  -1292)  همکاران و یبسحاق

 و یفتاح(؛ 1295)  همکاران و یبسحاق(؛ 1295) همکاران و یبرق(؛ 1296

 و افشان بذر(؛ 1296)  گانهی یمحمد و مقدم ییسنا(؛ 1295)  همکاران

( 1295اکبر پور و همکاران )  ،(1296)  همکاران و یانیرم(؛ 1296)  همکاران

 (1296؛ طایفی و حاتمی نژاد ) 

 یمال یاز کمک ها استهاده ،خانوار یاستتاع  مال

 بازپرداخ  از  یر ا وو وام   تیتسه ارالهو 
  تیتسه

یرو
کرد
 

توسعه پا
ی

دار
 

              

توسعه پا
ی

دار
 

روستا
ی
ی

 

                                              

توسعه پا
ی

دار
 

روستا
ی
ی

 

                                              

توسعه پا
ی

دار
 

روستا
ی
ی

 

                

) و همکاران   گانهی محمد(؛ و بال   -1292و همکاران )  یبسحاق  
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 و افشان بذر(؛ 1295)  همکاران و یفتاح(؛ 1295)  همکاران و یبرق(؛ 1296

 (،1277لطفی و همکاران،  ؛(1296)  همکاران و یانیرم(؛ 1296)  همکاران

)  مسکن ینگهدار هیهزن و ساتنه آمد در زانیم

( ثاب  و یجار  

 

)  و همکاران  گانهی محمد(؛  و ب ال  -1292)  همکاران و یبسحاق

 (. 1295)  همکاران و یبسحاق(؛ 1295)  همکاران و یبرق(؛ 1296

)تعداد  مسکن بازار رون  در اشتغال ریتاث زانیم

،( شالل افراد  

مسکن با  یسازگار و یشتیمع یفضا داشتن
ش یمع  

(، 1295)  همکاران و یبسحاق(؛  و ب ال  -1292)  همکاران و یبسحاق

و  ی( ؛ برق1296)  همکاران و یانیرم(، 1296)  همکاران و افشان بذر

، طایفی و حاتمی نژاد ) (1295و همکاران )  ی(، فتاح1295همکاران ) 

1296)  

عر ه و تقا ای مسکن زانیم  

آن دیدر تول یبهره ور و  

( ، 1295و همکاران )  ی(؛ بسحاق و ب ال  -1292و همکاران )  یبسحاق

)  ی(، فتاح1296و همکاران )  گانهی ی( ، محمد1295و همکاران )  یبرق

؛ (    1295( ، ) اکبر پور و همکاران )  1296و همکاران )  یانی( ، رم1295

 (؛1296(؛ طایفی و حاتمی نژاد ) 1294مرادی اهری ) 

 

خدمات و امکانات به یدسترس زانیم  

هایبرخودار و  

 

و  ی(، بسحاق1296و همکاران )  یانی(، رم1296افشان و همکاران )  بذر

و همکاران )  گانهی ی(، محمد1295)  ی(؛ ، فتاح و ب ال  -1292همکاران ) 

ربیعی فر،  ؛(1295و همکاران )  یبرق ؛(1295و همکاران )  ی(، بسحاق1296

  ؛1296

 ( 1294مرادی اهری) 

 

 

لسمصا دوام زانیمو  یواضد مسکون عمر  

) استوکام (    در برابر زلزله یمقاوم ساز و  

   ؛(  1295اکبر پور و همکاران )   ؛(1295)  یفتاح

 یبرق ؛(   ال  -1292)  همکاران و یبسحاق(، 1296)  همکاران و یانیرم ؛

( ؛ 1296)  همکاران و گانهی یمحمد ؛(1295)  همکاران و  

مواد زالد  دیدر تول یواضد مسکون ریو تاث  بهداش 
ی عیمناب  طب  یو تخر  

(؛ 1295)  صفات یعامر و نژاد یگیب(؛ 1295)  مقدم یاسالم و یاله عبد

)  همکاران و طرف یب(؛ 1299)  همکاران و پارام یقربان ؛( 1295)  یکالنتر

؛ ؛(1296)  ی( ؛ زهر1296  

 و س یز طیمو با ییروستا یمسکون واضد انتبا 
در مسکن یو دانح بوم یعیاستهاده از مصالس طب  

یرو
کرد
 

ها
 ی

طب
ی

 
ع

 
موور 
 و

اکولو 
 ی

عم
ی

 
 

(1296)  یزهر و مناب  موجود در مسکن  یانر  نهیبه مصرا 

 پسماند کاهح طر  از یتیمو س یز مخر  واثرات

شده دیتول  

(1296)  یزهر  یاز انر  یریساختمان با هدا بهره گ یریگ قرار 

 ها،کاهح پسماند اف یباز امکان ریپ  دیتجد یها

یانر  رهیذخ ، مناب  مصرا  

(1299پارام و همکاران )  یقربان یسرزندگ اضساسو  جاذبه   

(1299پارام و همکاران )  یقربان یستیتنوه ز و ع یاز طب دیتقل   

(1296طرف و همکاران )  یب در بنا یعیطب هیاز نور و تهو استهاده   

(؛1294و همکاران )  لکایا طیدر مو یو تعام ت فرهنگ مسکن   

یرو
کرد
 

پد
ی

دار
 

شناس
ی

 

(1296)  همکاران و یگالب ؛( 1299)  همکاران و انیاصالن خاطره معنا ،یو جوهر مکان  یمکان، هو رو *   

(1296و همکاران )  یگالب یو واق  بودگ یانسان وضدت*    

(1299و همکاران )  یکارزان  یبرنامه هاها و استیسمردم از یآگاه حیافزا 

و مسکن یتیمو س یز یرو 
کرد
مشارکت 
ی
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(1292راهب )  و( 1299و همکاران )  یکارزان  یازهایبه ن نیمسول ییپاسخگو زانیم حیافزا 

نیساکن یمردم و خواسته ها  

(1299و همکاران )  یکارزان ینیکار آفر زانیم یارتقا وستس خدمات  حیافزا   

 * هر مکانی رو  ویژگی های خا  خودش را دارد. درک آن نیازمند گشودگی بر مویط دریاف  خصوصیات آن اس . 

ی مهاااهین تولیلاای و علماای شاار  داد،     تااوان بااه وساایله   مکااان را نماای  شااولتز،  چااه بااه زعاان   چنااان پدیدارشناساای باار وضاادت زناادگی و مکااان تاکیااد دارد،     *. 

  دهند. را شکل می  آورد که دانح عینی هایی درمی قال  انتزاهامور موجود را در  زیرا علن،

 

مبتناای باار فراترکیاا  انجااام گرفتااه، لالاا  چااارچو  هااای بررساای شااده، باار چنااد مولهااه تاکیااد             

تاار داشااتند. ایاان مولهااه هااا از ویژگیهااایی برخااوردار هسااتند کااه همااه ابعاااد توسااعه مسااکن روسااتایی           باایح

توقیااا  چاااارچو  پیشااانهادی را در قالااا  توساااعه یکپارچاااه مساااکن را پوشاااح مااای دهناااد. ا ایااان رو، گاااروه 

 -بعاااد زیسااا  مویتااای، اجتماااای   1روساااتایی مههاااوم ساااازی نماااود. در ایااان چاااارچو  مولهاااه هاااا در      

و شاااکل  1فضاااایی دساااته بنااادی شاااده اناااد )جااادول شاااماره  -ی و کالبااادی تفرهنگااای، اقتصاااادی، روانشاااناخ

 .( 2شماره 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. چارچوب مفهمومی مسکن مناسب   2شکل    

 

 

 

بیان 

 مساله 

داده ها و 

 روش ها

بنیان 

 نظری 

اسااتتاع  ماااالی خاااانوار، هزینااه هاااای ثابااا  و جااااری مسااکن، اساااتهاده از کمکهاااای ماااالی، معیشاا ، میااازان تااا 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 

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

رویکرد 
 مشارکتی 

  

  

  

نیاز ساکنین، ، افزایح 

میزان پاسخگویی 

مسولین به نیازهای 

مردم، افزایح ستس 

خدمات در موله، ارتقای 

میزان کارآفرنی در امور 

 مولی

  

  

  

  

  

مسکن و تعام ت 

فرهنگی در مویط ، رو  

مکان، هوی  و جوهر 

مکانی، خاطره معنا، 

وضدت انسانی و واق  

 بودگی 

  

  

  

  

رویکرد 
پدیدار 
 شناسی 

چارچو  مههومی مسکن 
 مناس  روستایی

  

 رویکرد اکولوزی عمی  
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.  ابعاد و مولفه های چارچوب توسعه یکپارچه مسکن روستایی5جدول   
 بعد      مولهه ها

ی؛انرژ مصرفگی در نه یبهانطباق پذیری با محیط زیست،   زیس  مویتی 

یو واقع بودگ یوحدت انسان،  خاطره معنای، سرزندگ احساس داشتن  روانشاختی 

ی روستاییان، مشارکت جامعه روستاییاجتماع تیموقع با مناسبت فرهنگی-اجتماعی    

مسکن بازار در زاییاشتغال ،مسکن ینگهدار نهیهز ی در ساخت،استطاعت مال  اقتصادی 

ساخت؛ مصالحو ماندگاری  دوام ی،مکان تیهوو روح ، داشتن خدماتبه  یدسترس فضایی-کالبدی   
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 مفهومی توسعه یکپارچه مسکن روستایی چارچوب. 2کل ش

 
 

توسعه یکپارچه مسکن 

 روستایی 

انتبا  

پ یری با 

مویط 

 زیس 

گی در نه یبه

 مصرا

یانر   

 

 با مناسب 

  یموقع

ی اجتماع

 روستاییان

و  دوام

ماندگاری 

 مصالس

 ساخ ؛
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 گیری وپیشنهادهانتیجه
  یااابخاااح ضاااالز اهم  نیاااروناااد مشااااهده شاااده در ا  لیاااو تول یدر بررسااا یاساسااا نکتاااه چناااد

بااار چاااارچو  فراناااوگرا در پاااژوهح  یمبتنااا ییدر مساااکن روساااتا یداریااااسااا ، نکتاااه اول، تسااالط نگااارش پا

 هیاامسااکن مناساا ، پا  یاز پااژوهح هااا  یاریاماار سااب  شااده اساا  تااا بساا      نیاااساا . ا افتااهیانجااام  یهااا

 بااه نسااب از آنهااا توانسااته انااد بااه    یبرخاا وقاارار دهنااد   یداریاان از نظاار پامسااک  یپااژوهح خااود را باار تعااار  

از مسااکن  یمههااوم  یکااه بااه تعااار   نیاامقالااه هااا عاا وه باار ا   نیاا. لاا ا اابناادیدساا   یداریااپا هیاانظر عماا 

و مولهاااه هاااا از منظااار   لیاصااا یارهاااایپرداختاااه اناااد، موفااا  باااه اساااتخراج روشااامند مع   ییروساااتا داریاااپا

کااه  موااور عاا یطب) ینظاار یلنزهااا بااه متالعااه مااورد یهااا مقالااه در دوم، نکتااهشااده انااد.   زیاان یداریااپا

باااه ترتیااا  هااار کااادام  یشناسااا داریاااو پد یکاااارکرد – یسااااختار حیدرصاااد ( و ) پاااو19)  برابااار یساااهم

 یساااهم یمشاااارکت کاااردیرو  یااانها درساااوم  نکتاااه. اسااا  شاااده پرداختاااهدرصاااد(  11و  12برابااار)  یساااهم

شااود  یبااه شاادت اضساااس ماا   کااردیرو نیاابااه خااود اختصااا  داده انااد. لاازوم توجااه بااه ا     را(  درصااد 6) براباار

 ییروساااتا داریاا پا مسااکن  ضاااوزه در پااژوهح . انااد  افتااه ین دسااا  نظاار  مااورد  یگساااتردگ و عماا   بااه  هنااوز و 

 .اس  یسامانده و  یتعم ازمندین

 ییایاااجغراف علاااوم یهاااا پاااژوهح ینظااار یدساااتاورها و ینظااار چاااارچو  ،یپژوهشااا مو اااوعات 

 یکاساات رفاا  بااا هااا پااژوهح ونیمااد زیاان یعلماا دقاا  بااه یابیدساات. باشااند یعلماا یبااات دقاا  یدارا دیاابا

 روش نظااار دیاااتجد ماااورد دیااابا ینظااار یدساااتاوردها نیاااا نیچناااو هااان ابنااادی یبهتااار بساااان متالعاااات هاااا،

 یساااتیبا اسااا  آن یااایچرا و یساااتیچ دنباااال باااه مساااکن یداریاااپا کاااه ییجاااانآ از. ردیاااگ قااارار یشاااناخت

 اشاااره مساااله نیااا بااه یسااتیبا ادامااه در شااود انجااام یباایترک پااژوهح کیاا قالاا  در تاارحیباا یهااا پااژوهح

 و یاجتمااااع ،یفرهنگااا نیمهااااه و یدورنااا یهاااا ارزش نقاااح باااه یکمااا یکردهاااایرو کاااه نیباشااا داشاااته

 و نیادیاابن یهااا مولهااه بااه توانااد ینماا ییتنهااا بااه مساالمار و دهااد ینماا یچناادان  یاااهم مسااکن یباشناساایز

 نقااح بااه ییروسااتا مسااکن ضااوزه در یهاایک کااردیرو گاارید طاارا از. بپااردازد زیاان مناساا  مسااکن یا شااهیر

 برناماااه اسااا  بهتااار راساااتا نیاااا در دهناااد ینمااا یچنااادان  یااااهم یبصااار یهاااا یژگااایو و ییفضاااا ارتباطاااات

 ضاااوزه در( یبااایترک)  دیاااجد یشاااناخت روش یهاااا جنباااه باااه ییروساااتا مساااکن گااا اران اسااا یس و زانیااار

 .ابندی دس  خو  ییروستا مسکن

کااارده اسااا  پااارداختن باااه  دایاااپ ییروساااتا جوامااا  در داریاااپا مساااکن کاااه یتااایاهم باااه توجاااه باااا

مسااکن  کیاا یهااا یژگاایتمااام و رناادهیکااه در باار گ  یبااه طااور  ییروسااتا داریاامقولااه مسااکن در توسااعه پا  

از جهااات مختلااا  چاااون   یکااااربرد  یباااه نتااا  دنیرسااا ی. باارا ابااادی یماا  یخاصااا  یاااباشااد اهم  اریاااتمااام ع 

 یداریااپا و توسااعه قاا یضق در کاارد توجااه دیاابا ییروسااتا مسااکن لیااره و سااازه یمعمااار فرهنااو، اد،اقتصاا

 .س ین یانتزاع و مجرد یمو وع مسکن

 توقاا  بااه معتااوا را خااود یینهااا و یاصاال هاادا مسااکن ضااوزه در داریااپا توسااعه زانیاار برنامااه 

 را یدار دامناااه و گساااترده یهاااا تااا ش خصاااو  نیاااا در و بدانناااد داریاااپا توساااعه جنباااه و ابعااااد یتماااام

توااول  جااادیا داریاااز اهااداا مهاان توسااعه پا   قاا یضق در. رسااانند انجااام بااه متصااور اهااداا بااه دنیرساا یباارا

 توجااه  بااا  اساا   ییروسااتا یمسااکون  یواضاادها  یکالبااد و یاجتماااع  ،یاقتصاااد  یهااا مولهااه مثباا  در ابعاااد  

 مااورد یهااا مولهااه در مثباا  توااول جااادیاایااران  ییروسااتا مسااکن در متعاادد یهااا یینارسااا و مشااک ت بااه
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 یژگاایو بااه توجااه ،یاقتصاااد یتوانمنااد زانیاام حیافاازا مناساا ، مسااکن از افااراد یمنااد بهااره نیتااام بااا نظاار

و  ناااهیزم ییمساااکن روساااتا یتااادارکات –یدیاااتول یو کارکردهاااا یمعماااار یالگاااو ،یاجتمااااع ،یاقتصااااد یهاااا

 یدیااراسااتا بهتاار اساا  تاک   نیاافااراهن خواهااد نمااود. در ا   داریااتوسااعه پا دهیاارا در توقاا  پد یبسااتر مناسااب 

 را به همراه دارد اراله دهند.   دیچارچو  جد کیکه  افتهیبسط  یو هنجار ینیتب یبر الگوها

 

 منابع و مأخذ
ای ریشااااه هااااا و مؤلهااااه هااااای معماااااری پایاااادار و (. بررساااای مقایسااااه1391اصااااغری، ریوانااااه، )

دوماااین هماااایح ملااای معمااااری پایااادار. مرکاااز آموزشااای و فرهنگااای  معمااااری اکولو یاااک. مجموعاااه مقااااتت 

  .سما همدان. ایران

(. ساختارشناسااای مههاااوم  1399اصااا نیان، یاشاااار؛ ذبیوااای، ضساااین؛ رهباااری مااانح، کماااال، )       

ر اااایتمندی مساااکن باااا رویکااارد پدیااادار شناسااای ) نموناااه ماااوردی: خاناااه قاجااااری شااای  اتسااا م و چناااد   

 .   16-1: 34ه متالعات هنر اس می. شماره مجتم  مسکونی در زنجان(. نشری

(. واکااااوی میااازان نگااارش ماااردم از  1391اکبااار پاااور، موماااد، جعهاااری، فیاااروز، کریمااای، یاشاااار، )   

معیارهاااای مساااکن مناسااا  روساااتایی ) متالعاااه ماااوردی : بخاااح مرکااازی، شهرساااتان هساااترود (. نشاااریه      

 .  42-23: 16جغرافیا و برنامه ریزی. شماره 

(. تبیاااین 1394ایلکاااا، شااااهین؛ نصااایر سااا می، ساااید موماااد ر اااا؛ صاااارمی، ساااید علااای اکبااار،)    

مههاااوم مساااکن و ساااکون  در رویکااارد پدیدارشناسااای و رهیافااا  پاااارداین هاااای فرهنگااای زیساااتی. مااادیری     

 .  181 -166: 39شهری. شماره 

ر گااا ار (. ارزیاااابی عوامااال تااااثی  1398بااا ر افشاااان، جاااواد؛ شاااایان، موسااان؛ بازوناااد، ساااجاد، )      

پایاااداری مساااکن در منااااط  روساااتایی شهرساااتان زریااان دشااا . نشاااریه جغرافیاااا و برناماااه ریااازی. شاااماره     

82 :41-19  . 

(. تولیااال و بررسااای شااااخ  هاااای   1391برقااای، ضمیاااد؛ اقاااا آمرایااای، علااای؛ شاااایان، موسااان،)     

پایااااداری مسااااکن در مناااااط  روسااااتایی ) متالعااااه مااااوردی : دهسااااتان معمااااوتن هرسااااتان پلاااادختر (.   

 .  84-14: 1لنامه توقیقات جغرافیایی. شماره فص

(. بررساااای و ارزیااااابی 1393بسااااواقی، مومااااد ر ااااا؛ تقدیساااای، اضمااااد؛ آقااااا امرایاااای، علاااای، )  

پایاااداری مساااکن روساااتایی متالعاااه ماااوردی: دهساااتان مااا وی، شهرساااتان پلااادختر. توقیقاااات جغرافیاااایی.    

 . 129 -148: 114شماره 

(. تولیلااای  1391ا امرایااای، علااای؛ داناااح، کماااال،)  بساااواقی، موماااد ر اااا؛ تقدیسااای، اضماااد؛ آقااا  

باار نقااح عواماال مااوثر باار پایااداری مسااکن در مناااط  روسااتایی ایااران ) متالعااه مااوردی : دهسااتان ماا وی            

      .  134 -121:  114شهرستان پلدختر(. فصلنامه مسکن و مویط روستا. شماره 

وفیلیااااک رویکااااردی در (. نگاااارش بی1398بیتاااارا، اضسااااان؛ ضبیاااا ، فاااار ؛ ذبیواااای، ضسااااین،) 

 .  331 -349: 49ارتقا ستس کیهی مویط زندگی ساکنان مجتم  مسکونی. مدیری  شهری. شماره 

(. بررسااای ویژگااای هاااای معمااااری  1391بیکااای ناااژاد، موماااد علااای؛ عاااامری صاااهات، علااای اکبااار،)   

نااوآوری بیوفیلیااک در بناهااای بااومی ایراناای ) نمونااه مااودی : اقلااین گاارم و خشااک(. کنهاارانه بااین المللاای           

 .111 -111در علوم و تکنولو ی: 
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(. انااار ی هاااای تجدیاااد پااا یر ناااوین. انتشاااارات دانشاااگاه تهاااران. نوبااا      1362ثقهااای، موماااود، )  

 . تهران. 2چا  

(. نقاااح تکنولاااو ی هاااای باااومی در کیهیااا      1392جعهاااری، عاطهاااه؛ مهااادوی پاااور، ضساااین،)     

 .   86-11: 141فضاهای مسکونی. مسکن و مویط روستا. شماره 

(. روش توقیااا  باااا رویکااارد پایاااان ناماااه نویسااای، انتشاااارات بازتاااا ،      1396اکی، ل مر اااا، ) خااا 

 ، تهران.  9نوب  چا  

(. الگاااویی بااارای طراضااای مساااکن روساااتایی مبتنااای بااار مشاااارک  و تاااامین    1393راهااا ، لااازال،) 

 .  22-3: 148نیازهای ساکنین. مسکن و مویط روستا. شماره 

فضاااایی مساااکن روساااتایی   –(. تبیاااین پایاااداری سااااختار کالبااادی   1398ربیعااای فااار، ولااای الاااه،)   

 . 41-91: 1استان زنجان. نشریه برنامه ریزی توسعه کالبدی. شماره 

(. تولیاااال 1394رومیااااانی، اضمااااد؛ سجاساااای قیااااداری، ضمااااد ا،؛ منصااااوری، خیاااار النسااااا،)     

پایاااادار ) متالعااااه مااااوردی : دهسااااتان  کااااارکردی مسااااکن روسااااتایی بااااا رویکاااارد توسااااعه –ساااااختاری 

 .  41-11: 182رومشگان شرقی شهرستان کوهدش  (. مسکن و مویط روستا. شماره 

(. مقایساااه تتبیقااای مولهاااه هاااای معمااااری باااومی باااا اصاااول و معیارهاااای      1398زهاااری، ساااارا،)  

طراضااای اکولو یاااک. کنهااارانه ملااای داناااح و فنااااوری ناااوین در علاااوم مهندسااای در عصااار تکنولاااو ی.          

 هران. ت

، ارزیاااابی شااااخ  هاااای کمااای و کیهااای مساااکن   1394زیااااری ، کرامااا  الاااه ، قاسااامی قاساااموند،  

باااا رویکااارد توساااعه پایااادار ) متالعاااه ماااورد ی: شاااهر ساااامان ( ، پااازوهح هاااای جغرافیاااای برناماااه ریااازی     

 . 221 -194:  2شهری ، شماره 

(. 1391زیااااری، سااامیه، فرهاااودی، رضمااا  الاااه، پاااور اضماااد، اضماااد، ضااااتمی ناااژاد، ضساااین، )        

 .  141 -12:118بررسی و تولیل مسکن پایدار در شهر کرج، جغرافیا و توسعه، شماره 

(. ارزیاااابی 1396سااارتپی پاااور، موسااان؛ طوسااای، ساااور نااادایی؛ شاااوک ضااااجی، سااایما ساااعادت، )    

تایی از منظااار شاخصاااهای مساااکن متلاااو  و پایااادار     طااار  ویژگااای بهساااازی و نوساااازی مساااکن روسااا     

 .  44-29: 1روستایی. نشریه هنرهای زیبا. معماری و شهر سازی. شماره 

(. اسااای  شناسااای مشاااک ت مساااکن در ایاااران. مجلاااه علمااای معمااااری و     1363سااارتیپی پاااور ،)   

 . 43-23: 34شهرسازی صهوه. شماره 

ساااتایی. مساااکن و موااایط روساااتا.    شناسااای مساااکن رو  (. پدیااادار1391پاااور، موسااان،)  سااارتیپی

 .  14-3:  133شماره 

کااااارکردی  -(. شااااهرگی و دگردیساااای ساااااختاری  1391سااااعیدی، عباااااس؛ اضماااادی، منیااااژه ،)  

خانااه هااای روسااتایی مااورد : روسااتاهای پیرامااون شااهر زنجااان. فصاالنامه انجماان جغرافیااایی ایااران. شااماره             

31 :4-32  . 

ر، فرهااااد؛ موبااای، علااای اکباااار،)    ساااعیدی، عبااااس؛ رضاااانی فضاااالی، عباااد الر اااا؛ عزیاااز پااااو      

کااااارکردی : بوثاااای در نظاااااموارگی فضااااای روسااااتایی مااااورد   –(.مسااااکن و پیوسااااتگی  ساااااختاری 1392

روساااتاهای بخاااح راز و جااارگ ن شهرساااتان بجناااورد ) خراساااان شااامالی (.جغرافیاااا ) فصااالنامه باااین المللااای   

 . 32-4: 39انجمن جغرافیایی ایران(. شماره 
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(. نوسااااازی مسااااکن و دگرگااااونی 1392هی؛ رابااااط، علیر ااااا،) سااااعیدی، عباااااس؛ طالشاااای، مصاااات

روساااتاهای شهرساااتان ایجااارود ) اساااتان زنجاااان (.   :« کاااارکردی خاناااه هاااای روساااتایی ماااورد    –سااااختاری 

 .  31-1 :36فصلنامه بین المللی انجمن جغرافیای ایران. شماره 

، تباااین 1394سااایانی ، موماااد قاسااامی ، افراختاااه ، ضسااان، ریااااضی ، وضیاااد ، عزیزپاااور ، فرهااااد ،     

کاااارکردی ساااکون  و مساااکن روساااتایی متالعاااه ماااوردی : بخاااح بااان رود و جلگاااه      –تواااوتت سااااختاری 

 .   44 -84:  8شهرستان اصههان، نشریه برنامه ریزی توسعه کالبدی ، شماره  

فیااااای شااااهری معاصاااار) مبااااانی و کاااااربرد(. ناشاااار پرهااااام     (. جغرا1398شااااورچه، مومااااود ، ) 

 نقح.نوب  چا  اول. تهران.   

(. جایگاااااه پدیدارشناساااای در تولیاااال معماااااری و مواااایط ،   1392شاااایرزادی ، مومااااد ر ااااا ،)  

 .  99-91: 111معماری و شهرسازی آرمان شهر، شماره 

خ  هاااای  ، تولیلااای بااار شاااا   1394طاااایهی نصااار آباااادی ، مهااا ، ضااااتمی ناااژاد ، ضساااین ،       

پایاااداری مساااکن ) متالعاااه ماااوردی : منتقاااه یاااک شاااهرداری مشاااهد ، نشاااریه جغرافیاااا و برناماااه ریااازی ،     

 . 314 -324:  88شماره 

، جشااان ناماااه دکتااار ایرانپاااور جزنااای، موسساااه   1398عزیاااز پاااور ، فرهااااد ، اساااماعیلی ، مر ااایه ،   

 جغرافیایی و کارتوگرافی سوا ، چا  اول ، تهران .  

(. ارزشااایابی اثااارات اجااارای طااار  ویااازه بهساااازی بااار     1394صاااادقی، زهاااره،)   عزیزپاااور، فرهااااد؛ 

توساااعه مساااکن روساااتایی ) متالعاااه ماااوردی : دهساااتان ابریشااان( . فصااالنامه مساااکن و موااایط. شاااماره         

184 :3-12  . 

(. آسااای  شناسااای توجاااه روساااتاییان باااه موااایط   1366علااای الوساااابی، مهاااران؛ راهااا ، لااازال،)   

ساااکن : نموناااه ماااورد متالعاااه ساااکونتگاه هاااای روساااتایی در اساااتان    طبیعااای و ضهاااظ زیسااا  در برپاااایی م 

 . 193  -218: 3گی ن. فصلنامه علوم مویتی. شماره 

(. ارالاااه الگاااوی مساااکن پایااادار در منااااط  روساااتایی متالعاااه ماااوردی :   1391فتااااضی، اضاااد الاااه ،) 

تاد راهنمااا مهاادی  روسااتاهای اسااتان لرسااتان. رساااله دکتااری رشااته جغرافیااا و برنامااه ریاازی روسااتایی. اساا          

 پور طاهری. دانشگاه مدرس.  

(. تولیلااای اسااانادی 1394فتااااضی، اضاااد الاااه ؛ پاااور طااااهری، مهااادی ؛ افتخااااری ، رکااان الااادین ، )   

 3پزوهشااای مساااکن روساااتایی در دهاااه اخیااار. نشاااریه پاااژوهح هاااای روساااتایی. شاااماره   –علمااای  –مقااااتت 

 :431- 441  . 

(. بررسااای فرآیناااد مشاااارک  اساااتهاده   1394فرشاااچی، ضمیاااد ر اااا؛ ترکااای بالباااادرانی، ضاماااد، )    

کننااادگان ) ماااردم ( در روناااد طراضااای مساااکن باااا رویکااارد معمااااری جمعااای. دو ماهناماااه علمااای تخصصااای    

 .  44-33: 3پژوهح در هنر و علوم انسانی. شماره 

(. چرایااای اساااتهاده از  1391فقیاااه عباااد الهااای ، هانیاااه ؛ اسااا می مقااادم ریاااال علااای ر اااا ،)         

طراضااای هوشااامند در معااااری بیوفیلیاااک. ساااومین کنهااارانه باااین المللااای پااازوهح در علاااوم و تنکنولاااو ی:     

1-14  . 

(. مسااااکن روسااااتایی و  1369قاساااان زاده، مسااااعود؛ کاااااری، بهااااروز؛ طهماساااابی، فرهنااااو، )      

 .   11  -81: 131 وابط صرفه جویی در مصرا انر ی. فصلنامه مسکن و مویط روستا. شماره 
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(. آسااای  شناسااای 1393قااادیری معصاااوم، مجتبااای؛ ضجااای پاااور، موماااد؛ روساااتا،  موماااد اماااین، )  

الگاااوی جدیاااد مسااااکن روساااتایی از منظااار توساااعه پایااادار ) ماااورد : دهساااتان شوسااا  در شهرساااتان           

 .  1-14: 3نهبندان( مولهه برنامه ریزی فضایی ) جغرافیا (. شماره 

(. ارزیاااابی تااااثیر 1399قرباااانی پاااارام ، موماااد ر اااا ؛ بااااور؛ سااایروس، موماااودی ناااژاد، هاااادی ،)     

اصاااول معمااااری بیوفیلیاااک در کیهیااا  طراضااای مساااکن در اقلاااین شااامال ایاااران ) متالعاااه ماااورد ی: شاااهر    

 .  424 -411:  2گرگان (. فصلنامه نگرش های نو در جغرافیایی انسانی . شماره 

(. تیاااین مباااانی عوامااال   1394نقااای زاده، موماااد؛ ماجااادی، ضمیاااد،)    قلمبااارد دزفاااولی، مااارین؛   

 . 94 -111:  38موثر ر شاخ  های کیهی مسکن. هوی  شهر. شماره 

(. تبیاااین عوامااال ماااوثر بااار 1399کاااازرانی، فاااالزه؛ ضناااایی، تکاااتن؛ ساااید الوساااینی، ساااید مسااالن،)  

برناماااه ریااازی مشاااارکتی در موااا ت مساااکونی جهااا  دساااتیابی باااه رشاااد هوشااامند باااا اساااتهاده از مااادل    

آنتروپااای شاااانون) متالاااه ماااوردی مولاااه ایثاااار گاااران مشاااهد(. فصااالنامه جغرافیاااا و برناماااه ریااازی شاااهری    

 .  69-81:  44اگرس. شماره چشن انداز ز

(. بررساااای 1392کریماااای، سااااپیده؛ مهیاااادی شاااامیرانی، سااااید مجیااااد؛ عریااااانی نااااژاد، ر ااااا،)   

معمااااری سااابز در خاناااه هاااای مساااکونی در راساااتای همزیساااتی انساااان باااا اکولاااو ی ) متالعاااه ماااوردی :      

 .  43 -14: 1روستایی ورکانه (. پژوهح های شهری هه  ضصار. شماره 

(. بررسااای تااااثیر اساااتهاده از اصاااول معمااااری بیوفیلیاااک در ابعااااد وجاااود        1391ک نتری،زهااارا، ) 

انساااان در طراضااای بناهاااا ) نموناااه مباااردی : فااار  آبااااد شاااهر ساااازی (. چهاااارمین کنهااارانه باااین المللااای    

 . 411 -362پژوهح های نوین در عمران. معماری و شهرسازی: 

(. کااااوش عمیااا   1394، جلیااال،) گ بااای، بایزیاااد؛ بایزیااادی، قاااادر؛ طهماسااابی، ارسااا ن؛ ساااوابی    

معناااای خاناااه باااومی باااه روش پدیااادار شناسااای ) ماااورد متالعاااه : خاناااه روساااتایی منتقاااه موکریاااان ایاااران (. 

 .  841 -849: 4فصلنامه پژوهح های روستایی. شماره 

، شااااخ  هاااا و مولهاااه هاااای  اااروری در برناماااه    1366لتهااای ، ضیااادر علااای ، داود ضاااه زاده ،   

:   4مساااکن روساااتایی در ایاااران ، فصااال ناماااه جغرافیاااایی آماااایح ، شاااماره      ریااازی و سیاسااا  گااا اری  

111- 126 . 

(. پایاااداری مساااکن  1398مومااادی یگاناااه، بهاااروز؛ سااانایی مقااادم، ساااروش؛ چرالااای، مهااادی،)       

روساااتایی بااار مبناااای تولیااال اط عاااات متقابااال نموناااه ماااوردی : دهساااتان پشاااته زی یااای شهرساااتان چااارام. 

 .  91 -116: 1لبدی. شماره نشریه برنامه ریزی توسعه کا

، رتباااه بنااادی معیارهاااای مساااکن پایااادار باااا اساااتهاده از روش    1394مااارادی اهاااری، علااای ر اااا ،  

ANP : 11-1، کنهراس بین الملی مدیری  و علوم اجتماعی  . 

(. 1394معینااای، ساااروش؛ نیاااک بااارش، گلنااااز؛ ضسااان پاااور، شااایما؛ ضلیمااای جلاااودار، علااای ر اااا،)   

و میااازان تااااثیر گااا اری آن بااار معمااااری معاصااار. دوماااین کنهااارانه باااین    نقاااد و بررسااای معمااااری پایااادار  

 المللی پژوهح در علوم و تکنولو ی . 

مهااادی زاده، جاااواد؛ صاااراا زاده، هایاااده؛ پیااار زاده نهاااوچی، موماااد ضساااین؛ متلااا ، موماااد          

(. برناماااه ریااازی راهباااردی توساااعه شاااهری ) تجربیاااات اخیااار جهاااانی و 1361تقااای؛ امیاااری، مهاااین دوخااا ،) 

 ه آن در ایران(. شرک  طر  و نشر پیام سیما چا  دوم، تهران. جایگا
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(. تولیاااال ساااااختاری  و کااااارکردی 1399میااااری، بهاااااره؛ عزماااای، آلیااااژ؛ اکباااار پااااور، مومااااد،)  

پایااداری مسااکن روسااتایی متالعااه مااوردی ) دهسااتان ساار فیااروزه آباااد ( بخااح مرکاازی کرمانشاااه. نشااریه            

 .  13 -43:   4برنامه ریزی توسعه کالبدی،شماره 

(. تولیلااای بااار مههاااوم مشاااارک  و کاااارگروهی در پااارو ه    1369نساااترن، مهاااین؛ رعناااایی، اضاااد، )  

 . 111 -123: 4های آماده سازی ارا ی مسکن مهر. آرمانشهر. شماره 

(. دام تکنولااااو ی و هویاااا  فرهنگاااای در معماااااری.   1368وفااااامهر، موساااان؛ مجیاااادی، ساااااینا،)   

 .   21-1:  11فصلنامه توسعه تکنولو ی. شماره 
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