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 راحله صحرانورد

دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا، گروه جغرافیای کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، 

  Raheleh.sahranav@ut.ac.irانسانی، تهران، ایران

 06/01/1400ذیرش: تاریخ پ                                                                                    23/12/1399تاریخ دریافت:

 :کیدهچ

های معماری روستایی توجه به طراحـی منطبـق بـا نیازهـای فطـری مـردم و محـیط  ترین ویژگی یکی از مهم

های معماری از همنشینی فضاهای  و فعالیت های روزمره آنان مانند نوع فضاهای معیشت مردم است. مصداق

نسبت به زندگی مردم و نیازهای آنهاست که فضای کالبدی زیستی و معیشتی در این نوع مسکن عمق توجه 

را با داستان زندگی مردم هماهنگ و آن را ایجاد نموده است. چنین نگاهی به زندگی و توجه به نیازها و 

هماهنگی با محیط طبیعی منجر به شکل گیری اشکال مختلـف مسـکن بـه صورت چادر، آالچیق و مسکن 

معماری روستایی اعم از مسکن، یا معماری فضاهای عمـومی ماننـد آب انبارها، موسمی یا دائم شده است. 

یخچال ها، آسیاب های آبی و بادی، کفتر خانها )برای حاصلخیزی و رشد گیاهـان(، بنـدها و ... مصـادیق 

ـوع بـارزی از کتـاب زندگی مردم است اما آغاز چنین رهیافتی مستلزم پدیدارشناسی مسکن روسـتایی و رج

دوباره به چیستی و چرایی آن است. چنین فرایندی گام مهمی در مسیر شناخت، درك و احاطه به موضـوع 

ر ،ددب روستایی اثرات مثبتی داشته باشمحسـوب مـیشـود کـه میتواند در تبیین اصول و معیارهای مسکن مطلو

مطلوب ،اهمییت پرداختن به  این پژوهش ضمن پرداختن به مفاهیم مسکن روستایی والگوی مسکن روستایی

این موضوع را بررسی نموده و در آخر به ریسک ها و خطراتی که پیرامون مسکن روستایی قرار دارد و میتواند 

 خطر نابودی این الگو ها را در برداشته باشد می پردازیم.

 : مسکن روستایی، معماری روستایی، ریسک، تاب آوریواژگان کلیدی
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 مقدمه:

در سکونتگاه های روستایی اکثر کشورهای در حال توسعه وجود مسائل و مشکالتی چون در حال حاضر 

نارسایی های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی و جود پدیده های چون فقر،درآمد پایین،سوءتغذیه، 

شهری،عدم دسترسی مناسب به امکانات بهداشتی -مهاجرت های گسترده روستا بیکاری،رشد شدید جمعیت،

انی، وضیعت نابسمانی کمی و کیفی مسکن، تبعیض و بی عدالتی اجتماعی روبرو است.پیشرفت های و درم

مبارزه با فققر در چندسال اخیر در کل جهان ثابت بوده است، اما در بسیاری از مناطق جهان میزان فقر در 

اسی از چالش ها و نواحی روستایی همچنان نسبت به مناطق شهری در حد باالی قرار دارد.این روند انعک

مسائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی موجود در مناطق روستایی و به  حاشیه رانده شدن مردم جامعه مزبور 

است، مسکن و شرایط آن عامل مهم و محوری در کیفیت زندگی و تمایز بین افراد،گروه ها و نواحی قلمداد 

اجتماعی  -اقتصادی-تجلیگاه شیوه زیستی (مسکن روستایی به طور طبیعی1391می شود)شکوری و عسگری،

فضایی به مثابه دریچه ای است -روستایی به شمار می رود و الگو و عملکرد های آن در پیوند با عرصه مکانی

به شناخت چشم انداز و روندهای حاکم بر زندگی و فعالیت روستا، این نکته به ویژه در عرصه های که هنوز 

با محیط نگسته اند و حرکت و فعالیت خود را به طور نسبی در سازگاری و هم  پیوندها و بستگی های خود را

( مسکن 1390نوایی با عوامل و نیروهای محیط طبیعی جستجو می کند،بیشتر صادق است)سعیدی و احمدی،

پدیده ای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که مظاهر آن به خوبی در بسیاری از شهرها و روستاها قابل 

ده است. بررسی های انجام شده از روستاهای جهان نشان دهنده تنوع ساخت و به کار گیری راه حل مشاه

های مختلف به منظور پاسخگوی و فائق آمدن بر مسائل و مشکالتی است که یک مسکن به طور به طور طبیعی 

شده و شیوه زیست  با آن روبه روست. این مساکن عمدتا توسط مواد یا مصالح قابل دسترس در محیط ساخته

(مسکن 1386و امکانات محیط اطراف بر طرح و تکنولوژی ساخت تاثیر قابل توجهی داشته است)سرتیپی پور،

در طول دوره های مختلف زندگی بشر به اشکال گوناگون ظاهر شده است.این پدیده دست ساخت انسان یکی 

لحی بوده که در محیط طبیعی پیرامون جوامع از نمودهای تمدن بشری است که طی سالیان تابع امکانات و مصا

( در واقع مسکن،کوچک ترین شکل تجسم کالبدی را که رابطه متقابل 1387بشری قرار داشته است)عزیزی،

( مسکن روستایی در سال های اخیر از تغیرات و 1382انسان و محیط درآن تبلور یافته بیان می دارد)راهنمایی،

شده است .این عنصر فرهنگ عالوه بر نقش سکونت، به عنوان بخشی از دگرگونی های وسیعی برخوردار 

فضای اشتغال، تولید و همچنین انبار نگهداری ملزومات زندگی روستاییان مطرح است.این امر از نقش سکونت 

و شیوه زیست و کیفیت استفاده از محیط و اقتصاد حاکم در روستا و سنت و هنجارهای پنهان و آشکار روستایی 
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شات می گیرد لذا بروز تغییرات فرهنگی و  اثرات آن بر الگوی مسکن خواهد شد که منطبق یا شرایط ن

اقلیمی،اجتماعی و فرهنگی روستا است.مسلم است که مسکن در مجموعه بافت روستا به عنوان یک جزء از 

ند کارکردی هویت کلی روستا و ایفاگر نقش به عنوان یک جز از هویت کلی روستا و ایفاگر نقشی چ

است.مسکن عالوه بر نقش سکونت، به عنوان بخشی از فضای اشتغال و تولید مطرح بوده که این امر از نقش 

سکونت، شیوه زیست و کیفیت استفاده از محیط و اقتصاد حاکم در روستا و سنت ها و هنجارهای پنهان  و 

 ( 1370آشکار روستایی نشئت می گیرد) روح االمینی،

( با توجه به اهمیت روستاها و نقش 1393روستایی مطلوب در کشور، نیازی حیاتی است) راهب،تامین مسکن 

تعیین کننده ای که در توسعه اقتصادی، اجتماعی و امنیت ملی دارند،تامین مسکن مناسب آنها و برطرف نمودن 

وعاتی است که اهمیت مشکالت موجود در این زمینه به ویژه تامین استحکام و رفع آسیب پذیری آنها از موض

( یکی از مشکالت عمده در نقاط روستایی کشور سطح نازل کیفیت مساکن 1392خاصی می یابد)بسحاق،

است. مساکن روستایی از نظر مقاومت در مقابل سوانح طبیعی،نما، زیبایی شناختیف جنبه های بهداشتی و 

و ناکارآ؛مد از فضاهای روستایی را عرضه کارکرد، کیفیت مناسب نداشته و این وضعیت چشم اندازی نامناسب 

 ( 1389کرده است)قنبری،

 مبانی نظری تحقیق:

توسعه روستایی از عوامل مختلفی منشا می گیرد؛ یکی از عوامل، مسکن مطلوب است که بررسی دقیق آن در  

است؛ به  اقتصادس و فضایی در خور توجه برنامه ریزان به ویژه فعاالن عرصه روستایی-مطالعات اجتماعی

( 1388ویژه اگر مسئله مسکن در روند اجرای یرنامه های توسعه رویکرد کمی گرا داشته باشد) لطفی و همکاران،

مسکن،خرد ترین و کوچک ترین شکل تجسم کالبدی رابطه متقابل انسان و محیط است و تبلور فضایی کارکرد 

( مسکن عالوه بر 1385نژاد و همکاران،حیاتی سکونت انسانی در ایفای نقش های اساسی آن است)حاتمی 

فضای خانه، کل محیط سکونت را در بر میگیرد و کیفیت آن را از جنبه های مختلف در خور توجه استفاده 

کنندگان است.مالکیت مسکن و کیفیت آن،آسایش و رفاه خانودگی،کمک به رشد اقتصادی،افزایش ثروت 

ها و هنجارهای اجتماعی، مشارکت مدنی و ثبات  خانوارها،تشخیص و منزلت اجتماعی، کاهش آسیب

با توجه به نقش تعیین کننده روستاها در توسعه اقتصادی  (1390همسایگی را به همراه دارد) قنبری و همکاران،

کشور، تامین مسکن مناسب و بر طرف کردن مشکالت موجود در این زمینه اهمیت خاصی می یابد. تامین 

یل به کیفیت فضایی مطلوب تر دنبال می شود، نیازمندی تفکر جامع نگر در مسکن روستایی که با هدف ن
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توسعه فضایی، کالبدی، برنامه ریزی، طراحی و اجرا و همچنین اطالع از کم و کیف ویژگی های معماری 

 (1385روستایی در مناطق مختلف ، توانایی های و کاستی های موجود در این زمینه است) سرتیپی پور،

مسکن به عنوان پدیده ای فیزیکی بوده که صرفا در مقابل عناصر غیر قابل کنترل ساخته می شد و درگذشته 

سیاست ها برای تامین مسکن با محوریت استانداردهای ساخت و ساز وشیوه استفاده از مصالح خالصه می 

ی گرفت اما با گذر زمان شد. در واقع ابتدایی ترین رسالت یک ساختمان به عنوان پناهگاه در دستور کار قرار م

و با پیشرفت  فناوری این ایده به صورت بارزی تغییر کرد و با گذر زمان جوانب مختلف اجتماعی، فرهنگی 

و هویتی مورد توجه قرار گرفت،  نواحی روستایی با توجه به ماهیت خود وابستگی زیادی به مسکن دارد.در 

ارکردهای دگیری مانند محل نگهداری دام و انبار محصوالت این نواحی،مسکن عالوه بر سرپناه بودن دارای ک

( 1394تولید شده و مکانی  برای فعالیت های اقتصادی مانند فراوری محصوالت کشاورزی است )جمشیدی،

معماری ایران چون فرهنگ جامعه ایرانی درون پذیرنده ،القا کننده احساس تعلقخاطر، پیوستگی و انسجام 

د با کارکردهاست. سپس قطع ناگهانی این فرآیند در نتیجه راه های سریع تر و آسان تر متعادل و تناسب ابعا

فراهم شده توسط معماری مدرن، انسان امروزه را وادار ساخت تا تمامی آن روش های سازگار با محیط زیست 

نگریسته،از آن فراموش کند.به این جهت الزم است به معماری گذشته این مرز و بوم با دیده باز و کاوشگر 

درس گرفته و زمینه های فکری آنها را در معماری و فن ساختمان سازی امروزی به کار بریم. روستاها در طول 

تازیخ دیرینه خود شاهد توسعه تدریجی از طریق ساخت و ساز خود روستاییان با معماری ارگانیک بوده اند 

شهر، معماری التقاطی و در نهایت معماری شهری به  و دیر زمانی پس از آن آشنایی و سپس وابستگی آنان به

روستا ها راه یافته است، این نوع ساخت و ساز سبب شکل گیری بافت روستاها شده است.)پورطاهری و 

(  هر مسکن به کاربر و زمینه تطبیق آن تعلق دارد، بنابراین در طراحی کلی می توان گفت 1396همکاران،

وابسته است .از آن جا که انسان معموال تنوع طلب است و ثابت ماندن شرایط مسکن به محیط زیست و کاریر 

محیطی موجب نارضایتی آنها می شود، وجو امکاناتی برای ایجاد تغییرات فضایی در محیط زندگی شان را 

باشد) مطلوب ارزیابی می کنند. این ایجاد تنوع می تواند از تغییری کوچک تا تغییر اساسی را به دنبال داشته 

 ،یمسکن مناسب است که به لحاظ فرم کی یبه معن تیفیاساس، مسکن باک نیا( 1385علی الحسابی و برهانی،

 تیساختوساز، امن یاستانداردها تیو طول عمر باال، رعا یماندگار زانیبا م ،یطیمح  طیو منطبق با شرا بایز

 جادی)ایو ..(، اجتماع کیو  به محل اشتغال  نزد) باصرفه یاست . لذا از لحاظ اقتصاد نییپا یباال و مصرف انرژ

 دی(بایطیمح طیو انطباق با شرا ییبای)زیطیمح-یو ...( و کالبد یسالمت و استقالل فرد ،یاجتماع یگهمبست

و  یمسائل جسم ،یزندگ یوههایش یبر رو یتوجه رقابلیمسکن، تأث تیفیک رایمناسب باشد؛ ز تیفیک یدارا
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مسکن، از  تیفیدارد .ک ماعاجت گریو برخورد با افراد د تیاز امکانات، امن یافراد، سالمت، برخوردار یروان

 یداشته ول یمسکن جنبه ذهن تیفیعمدتاً ک نکه،یاست اما نکته مهم ا نییو تب لیقابل تأو یو ذهن ینیع یجنبهها

 زین گرید یاست.تجربه کشورها یزندگ تیفیک شیو افزا یتمندیرضا جادیا یدر راستا زین ینیع یها جنبه

به مفهومبه مخاطره  ،یفیک یها جنبه گرفتن دهیمسکن و ناد یکمّ نیکه پرداختن صرف به امر تأم دهدینشان م

. مسکن بومی روستایی تصویری شودی جادمیا یمسکن است که تنها با مالحظات کمّ رهیازذخ یافکندن بخش

که در خدمت شیوه ای خاص از فعالیت های انسانی قرار دارد و  از بستر و زندگی روزمره روستایی است

ارتباط عمیقی با محیط داشته و به آن وابسته است.همچنین محل سکونت افرادی است که به فعالیت های 

( بعد کاربردی مسکن یا وجه فیزیکی آن عینی ترین بعد است که 1390تولیدی اشتغال دارند )سرتیپی پور،

بی و تحلیل ها و برنامه ریزی های مسکن در نظر است و  شاید بسیاری از برنامه ریزی ها و معموال در ارزیا

( زندگی روستایی و نوع نگرش روستاییان به 1388تحلیل های مسکن هم شامل همین بعد باشد)سرتیپی پور،

ود تا اجزای جهان و طبیعت ،امکانات و دانش آنان برای ساخت  وتولید و شیوه های بهره وری باعث می ش

محیط به مطلوب ترین صورت و در عین حال با رعایت سادگی و برقراری رابطه منطقی و مکمل بین آنها، با 

حداکثر کارایی شکل گیرد و سازمان فضایی کالبدی روستا که انعکاس ارزش های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی 

 (.1384د)سرتیپی پور،آن به شمار می رود، متاثر از این نحوه کارکرد شکل می گیر

 پیشینه تحقیق:

بررسی تحول معماری مسکن روستایی و تدوین الگوی بینه  "( در تحقیقی با عنوان 1388توکلی و دیگران)

انجام دادند که به بررسی تحول معماری مسکن روستایی وتدوین الگوی  "مطالعه موردی: شهرستان آق قال،

نتیجه گرفتند که امروزه خانه های احداث شده در روستاها، در مقایسه با بهینه در شهرستان آق قال پرداختند و 

گذشته تحوالت کارکردی عمیقی داشته است. مسکن های سنتی و بومی منطبق با محیط طبیعی نیز از بین رفته 

انه اند وجای خود را به مسکن هایی با طرح و نقشه های جامه شهری داده اند.افزون بر این وجود ایوان در خ

های جدید کم رنگ شده و این خانه ها در مقابل خانه های تخریب شده و سنتی قرار گرفته اند. در این میان 

فعالیت های عمرانی دولت وارائه امکانات به این عامل دامن زده است.استفاده گسترده از امکانات جدید، چنین 

ی از برهم زدن بافت، الگو و جنبه های زیبایی تحولی را نشان می دهد. باید توجه داشت که به منظور جلوگیر

شناسانه روستا به وسیله ناهمگونی ها و ناهنجاری ها، الزم است الگویی مطابق با محیط و فرهنگ روستاییان 

جایگزین شود.رواج فرهنگ مصرفی،تغییر نیازهای اجتماعی و وابستگی به تولبدات دیگر مناطق از پیامدهای 

 این تغییرات است.
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( به بررسی ناپیداری سکونتگاهی و تحول کارکردی مسکن روستایی در روستای خفر، 1389دی و امینی)سعی

اقتصادی و تحرك و جابه جایی  -ناحیه نظنز=بادرود پرداختند و دریافتند که روند دگرگونی های اجتماعی

فضایی سکونتگاه های -یروزافزون گروه های انسانی به روندهای پایداری و ناپایداری ،دگرگونی های کالبد

شهری و رهاماندن برخی واحدها در روستاها،  -روستایی منجر شده است. در این زمینه جابه جایی روستایی

 تحول کارکردی را در بهره گیری از فضای درونی خانه ها به وجود آورده است.

ن کرمانشاه،ضعف تکنیکی ( در مطالعه ای با عنوان تحلیلی بر وضعیت مسکن روستایی در استا1390بهرامی)

ساخت وساز،وجود مصالح کم دوام و کم توجهی به مقاوم سازی مسکن روستایی در استان را عوامل اصلی 

تاثیر گذار بر وضعیت نابسامان مسکن روستایی ذکر می کند. همچنین به منظور پیشگیری از بالیای طبیعی و 

روستایی را که تدوین گردیده، مورد توجه  بهبود وضع مسکن روستایی ضرورت اجرای طرح جامع مسکن

 قرار داده است.

( در پژهشی با عنوان بررسی تاثیر فرهنگ و تغییرات اجتماعی بر مسکن روستایی 1390خاکپور و شیخ مهدی)

گیالن انجام دادند که نتایج تحقیق گویای این است که موقعیت قرار گیری انبارها،حیوانات اهلی و تمامی 

سکونی، از فرهنگ تاثیر می پذیرد .استفاده از الگوی معماری غیر بومی که برگرفته از الگوهای اجزای واحد م

معماری شهری است، نوعی تمایل به متمایز کردن خود از دیگران ، تجدد گرایی و موقیت اجتماعی تازه دست 

 یافته را نشان می دهد.

ه رویکرد فقر درآمدی و رویکرد چند بعدی فقر مقایس"( در تحقیقی تحت عنوان 1392شیروانیان و همکاران)

انجام دادند که نتایج آن بیانگر این است که فقر مسکن  "مسکن در برنامه حمایت از مسکن روستایی در ایران

./. خانوارهای روستایی را در بر گرفته است.عمق فقر روستایی به 57روستایی مستولی بوده اما فقر درآمدی 

درصد از نماگرهای مسکن مناسب  40ای روستایی به طور متوسط از دسترسی به حدود گونه ای است خانواره

درصدی است.در ادامه نتایج نشان می دهد  844/1محروم می باشند و فقر درآمدی آنها دارای میانگین شکاف

که استفاده از رویکرد فقر درآمدی برای تعیین گروه های هدف در برنامه ی حمایت از مسکن 

./. از خانوارهای روستایی دچار فقر مسکن را از این برنامه های حمایتی مستثنی می 954/42ان،روستایی

نماید.براین اساس، تغییر رویکرد در برنامه حمایت از مسکن روستایی و استفاده از رویکرد چند بعدی فقر 

 مسکن توصیه می گردد.
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شهر سازی ایران انجام دادند که نتایج تحقیق  ( در تحقیقی با عنوان معماری و1394رمضان نژاد و همکاران)

نشان  می دهد که ضرروت توجه به اصول مسکن پایدار را در ساخت مسکن روستایی تبیبن کردند. از دیدگاه 

انها به دلیل شرایط ناپایدار کنونی سکونتگاه های روستایی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست 

ر مانند سبز بودن،مقرون به صرفه بودن،صرفه جویی در انرژی، همسویی با چشم محیطی، توجه به مسکن پایدا

انداز طبیعی، کاهش هزینه ساخت مسکن، کاهش هزینه های سرمایشی و گرمایشی مسکن، حفظ محیط زیست 

 از طریق همسویی با چسم انداز طبیعی و... گامی در جهت تحقق توسعه پایدار در روستاهاست.

 روش تحقیق:

حقیق حاضر، روش تحقیق زمینه یابی است جمع آوری اطالعات در دو بخش کتابخانه ای و میدانی انجام در ت

شد.مطالعات کتابخانه ای، با استناد به منابع مکتوب مانند کتب،مقاالت مرتبط،طرح کالبدی ،طرح های باال دست 

 و مقررات ملی بود.

 یافته های تحقیق:

 بررسی ریسک های مسکن روستایی

رش نظامند و جامع به مسکن روستایی ایجاب می کند تا پدیده هایی را که باعث توسعه مسکن و همچنین نگ

عواملی که باعث ایجاد پایداری در مسکن می شوند، به صورت جامع جستجو کرد. در این راستا دست یابی 

و گستردگی این نوع  به شناخت تعاریف و مفاهیم در خصوص شناسایی راهبردهای مناسب، به دقت و انسجام

شناسایی کمک می نماید چرا که توسعه پایدار روستایی با رویکردهای زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، 

و نیز باید عوامل تخریب یا نابودی الگوهای مسکن  در صورت تجمیع تمامی ابعاد روستا میسر می گردد.

ت محیط و پایداری و توسعه محیط روستایی دارد را روستایی و به تبع منظر روستایی که تاثیر مستقیم برکیفی

لذا  شناسایی کرده و با برنامه ریزی و مدیریت ریسک با مشارکت مردم در جهت رفع این عوامل اقدام نماییم.

در این پژوهش با مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و با مرور تحقیقات پیشین این نتیجه حاصل گردید که؛ یک 

وستا می بایست از لحاظ اقتصادی متناسب، از لحاظ اجتماعی قابل قبول، از نظر فنی و مسکن پایدار در ر

کالبدی، امکان پذیر، مستحکم و سازگار با محیط زیست باشد این تعریف مهمترین تعریفی می باشد که میتوان 

روستا بخش  در خصوص مسکن روستایی پایدار ارایه کرد پس رسیدگی به کالبد روستا و بهبود بخشی فضایی
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کلیه احتماالت کوچکی از مجموعه اقدامات عملی در زمینه پایداری در روستا می باشد بدین ترتیب توجه به 

 خطر  برای مسکن روستایی از الزامات برنامه ریزی روستایی می باشد.

 انواع ریسک های مسکن روستایی

کم سازی مسکن،استفاده از مصالح غیر از بین رفتن الگوهای مسکن بومی در راستای افزایش جمعیت و ترا

بومی به دلیل پیشرفت تکنولوژی و تمایل به نو آوری در ساخت و ساز ،بی توجهی به اقلیم و کارکرد های 

مسکن روستایی به دلیل زمان بر و هزینه بر بودن ساخت مسکن متناسب با اقلیم روستا ،پیروی نکردن از یک 

ب محیط روستایی،به دلیل نداشتن الگوی واحد مسکن روستایی و پیوند نا الگوی پایه و مناسب و نتیجتا تخری

موزون و نا متناسب با فضای روستایی چشم انداز روستا به مرور از بین رفته و بسیاری از قابلیت های منظر از 

ر بین می رود ،ساخت و ساز مسکن بدون در نظر گرفتن استحکام و مقاومت بنا و در نتیجه تخریب مسکن د

 مخاطرات محیطی ،ریسک زلزله

 :تحقیق تایجن

( یجتماعاو  یاقتصاد ،ی)از نظر فرهنگ انییروستا یزندگ قیمطالعه دق ازمندین ییپژوهش در حوزه مسکن روستا

 است

های قدیم وجدید روستا  و بررسی ریسک های  خانهی با نظام معمار سهیپس از مقا یشنهادیپ یراهکارها

 مسکن روستایی به این صورت می باشد:

 جیسازد. مگر آن که نتا یاستنتاج از آن ها را مشکل م ،ییمسکن روستا ی ریسکانبوه مداخله گرها در بررس

دسته  ریپرسش به صورت ز کیبه تفک جیانجام شده، نتا قیشوند. به عنوان مثال در تحق یمذکور دسته بند

 ی: که براساس آن حوزه هاییروستا ندر مسک یجار یمربوط به رفتارها یها یژگیشدند: الف( و یبند

مربوط به نظام  یها یژگیگردد. ب( و یساکنان مشخص م یرفتار یدر مسکن، منطبق با الگوها یعملکرد

 یانسان یرویموجود در روستا مثل ن ی: براساس آن سطح درآمد، امکانات و تخصص هاانییروستا یشتیمع

گونه  ،یبه مصالح بوم ی: براساس آن دسترسییایو جغراف یعیطب تیشود. ج( وضع یم یماهر و مانند آن بررس

: که یو فرهنگ یگردد. د( نظام اجتماع یم یدر روستا بررس دیو امکان ساخت و ساز جد یمعمار یشناس

 یقضاوت نمود. ه( نظام معمار ان،ییروستا یو تعامالت اجتماع یگیتوان در مورد روابط همسا یبراساس آن م

در روستا شکل  جیرا که به تدر یمعمار یکالبد یها یژگیو و یفن لیساخت، مسا یولوژموجود در روستا: تکن
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روستا  یخیتار نهیشیبا پ یجهت هماهنگ ییمسکن روستا یمعمار یدهد و در ارائه الگو یگرفته اند نشان م

 ریدهنده سا تتواند جه یم ی: استانداردها و مقررات ملیطراح یارهایو( استانداردها، ضوابط و مع مؤثر است.

کند، بلکه  یداده ها کمک م صیفوق، نه تنها به تلخ یباشد. دسته بند ییپژوهش  در حوزه مسکن روستا جینتا

را منطبق با  ییاجرا یتوان راهکارها یداده ها م یفراوان عیبا توجه به وجوه مشترك دسته ها براساس توز

 نمود. شنهادیپ ییوستامسکن ر یالگو یطراح یموجود برا یضوابط و استانداردها

 

 منابع:

(.تحلیل و ارزیابی شاخص ها 1392بسحاق،محمدرضا؛ساالروند،اسماعیل؛ صیدایی،سید اسکندر) -1

مرکزی شهرستان و عوامل پایداری مسکن روستایی) مطالعه  موردی:مناطق روستایی بخش 

 48-25،صص4روانسر(،مجله پژوهش و برنامه ریزی، شماره 

(تحلیل فضایی الگوی 1396پور طاهری،مهدی؛ فضلعلی،زینب؛ رکن الدین افتخاری، عبدالرضا) -2

مسکن پایدار روستایی )مطالعه ی موردی:روستاهای استان مازندران(،مجله برنامه ریزی و آمایش 

 131-95،صص1396،بهار 1،شماره21فضا، دوره 

 مطالعه بینه الگوی تدوین و روستایی مسکن معماری تحول بررسی(1388) مرتضی،توکلی -3

 31-14 صص، 127 شماره،28 سال،روستا محیط و مسکن، قال آق شهرستان: موردی

 مسکن از روستاییان مندی رضایت وضعیت بر تحلیلی(1394)داوود،جمینی؛علیرضا،جشمیدی -4

 صص،139 شماره، 34جلد،روستا محیط و مسکن(،روانسر شهرستان: موردی مطالعه)روستایی

79-90 

 تحلیل(1385)صامت،فرهادی؛ امین،مالئی فرجی؛ ایوب،میاندوآب منوچهری؛حسین،نژاد حاتمی -5

 توسعه و جغرافیا(،میاندوآب شهر: موردی مطالعه)شهر در شده ادغام روستاهای زندگی کیفیت

 240-219 صص،16شماره،8سال،ای ناحیه

 مسکن بر اجتماعی تغییرات و فرهنگ تاثیر بررسی( 1390)علی،مهدی شیخ؛ مژگان،خاکپور -6

 246-229 صص،27 شماره،9 سال،شهری مدیریت، گیالن روستایی
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 روستایی های سکونتگاه در مسکن گیری شکل های پهنه شناسی گونه( 1393)غزال، راهب -7

 صص،4شماره،19 دوره،شهرسازی و معماری-زیبا هنرهای، محیطی عوامل با تعامل در ایران

87-100 

 اولین، ایران سازی شهر و معماری( 1394)علی،پورقیومی؛حسن،استحکام؛ یاسر،نژاد رمضان -8

 ترویج و توسعه انجمن،ریزی برنامه و جغرافیا علوم در نوین های افق پژوهش-علمی همایش

 .مرداد 27-26،تهران،بنیادین فنون و علوم

 مرکز،3جلد،جغرافیا،شهرسازی های روش و مباحث مجموعه( 1382)تقی محد،راهنمایی -9

 .شهرسازی و مسکن وزرات مسکن و ساختمان تحقیقات

 تهران،نور پیام دانشگاه انتشارات، شناسی فرهنگ زمینه(،1370)محمود،االمینی روح -10

، 27 شماره «زیبا هنرهای، توسعه های برنامه در روستایی مسکن(»1385)محسن، پور سرتیپی -11

  56-47 صص، 1385 پاییز

 و مسکن فصلنامه، برونئی و اندونزی، مالزی در روستایی مسکن( 1386)محسن،پور سرتیپی -12

 118 شکاره،مسکن بنیاد،روستا محیط

 شماره،روستا محیط و مسکن مجله، روستایی مسکن شناسی پدیدار( 1390)محسن،پور سرتیپی -13

 .14-3 صص،133

 دوره، صفحه مجله؛ایران در روستایی مسکن تحلیلی بررسی( 1388)محسن،پور سرتیپی -14

 60-47 صص، 12شماره،19

 هنرهای نشریه،ایران در روستایی مسکن معماری های شاخص( 1384)محسن،پور سرتیپی -15

 52-43 صص،تابستان، 22 شماره،زیبا

( بررسی ناپایداری سکونتگاهی وتحول کارکردی مسکن 1389سعیدی، عباس، امینی،فریبا) -16

پژوهشی انجمن –بادرود( فصلنامه علی -روستای خفر)ناحیه نطنز« روستایی،مورد مطالعه

 43-29،صص 27،شماره 8جغرافیایی ایران.سال 

 های خانه کارکردی -ساختاری دگردیسی و شهرگی( 1390)منیژه،احمدی؛ عباس،سعیدی -17

 جغرافیایی انجمن المللی بین فصلنامه)جغرافیا،زنجان شهر پیرامون روستاهای: مورد روستایی

 32-7 صص، 31 شماره،نهم سال،جدید دوره(،ایران
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 آن تاثیرات و روستایی مسکن های برنامه عملکرد ارزیابی( 1391)عسگری نقی و علوی،شکوری -18

 استان:موردی ی مطالعه توسعه چهارم برنامه در روستایی مناطق ساز و ساخت کیفیت بر

 191-151 صص، 2شماره،روستایی های پژوهش فصلنامه،هرمزگان

 و درآمدی فقر رویکرد مقایسه( 1392)سعید،مهرجو؛ محمد،بخشوده؛ عبدالرسول،شیروانیان -19

 اقتصاد تحقیقات،ایران در روستایی مسکن از حمایت برنامه در مسکن فقر بعدی چند رویکرد

 81-65 صص،1392 پاییز،3شماره،5جلد،کشاورزی

 کارشناسی مقطع،مسکن ریزی برنامه درس کپی پلی جزوه( 1387)مهدی محمد،عزیزی -20

 .شهرسازی گروه،تهران دانشگاه،تهران،ارشد

 محیط و مسکن نشریه، پذیر انعطاف مسکن( »1385)فرناز،داریان برهانی، مهران،الحسابی علی -21

 35-20 صص،117 شماره «روستا

 بخش روستاهای: موردی مطالعه)ال ایده مسکن به روستاییان نگرش تحلیل( 1389)نوذر، قنبری -22

 78-65 صص،7 دوره،4شماره، سرزمین( کرمانشاه شهرستان مرکزی

 ابعاد از ساکنین نگرش( 1390)جعفر،سماکوش پور معصوم،لسبوبی زاده رمضان؛ نوذر،قنبری -23

 جغرافیای در نو های نگرش،کرمانشاه شهرستان مرکزی بخش: موردی مطالعه روستایی مساکن

 120- 105 صص،3شماره،3 سال،انسانی

(شاخص ها و مولفه های ضرروی در 1388طفی،حیدر؛ احمدی،علی؛ حسین زاده فرجود؛داوود)ل -24

 109-89، صص 7،شماره2برنامه ریزی و سیاست گذاری  مسکن روستایی در ایران، آمایش،سال 

 

 


