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 دهیچك
محیطی ای کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیستمسکن روستایی پدیده

د داشته پیون وستاراست. از این رو همواره با معیشت و فعالیت اقتصادی خانوار و 

ی ندسازهای اخیر گرایش به همانمحور روستایی طی سالاست. مسکن معیشت

ت. محور کاهش یافته اسبا مسکن شهری پیدا کرده و سهم مسکن معیشت

محور های پیش روی توسعه مسکن معیشتمسئله این مقاله شناسایی چالش

 ان بههرستشاست. برای این منظور، مرحله اول شش استان و از هر استان یک 

 و اقتصادی یتیجمع یفطروستا بر اساس  13 ای انتخاب و سپسروش خوشه

 332 گیری تصادفی منظممونهبرگزیده شد. با استفاده از ن مختلفاجتماعی 

ر ا تأثیبهای میدانی نشان داد که پاسخگویان پرسشنامه تکمیل گردید. یافته

محور توافق بیشتری گیری مسکن معیشتگر ساختاری در شکلعوامل مداخله

تأیید  وع راموض نسبت به عوامل انسانی و اجتماعی دارند. تحلیل عاملی نیز این

و  توسعه یهاطرح یو محتوا هاهیضمن اصالح رو شودیم شنهادیبنابراین، پکرد. 

 دیسل جدآموزش ن ،یمال یتیحما یهابسته فیو تعر یضوابط و مقررات فن

  نیز در دستور کار قرار گیرد. ییروستا

 

کن محوری، مشاغل خانگی، مسمسکن روستایی، معیشت :های کلیدیواژه

 اقتصادی.

 

 

Abstract 
Rural housing is a physical, social, economic, cultural and 

environmental phenomenon. Housing has always been 

linked to the livelihood and economic activity of the family 

and the village. Livelihood-oriented rural housing has 

tended to be identified with urban housing in recent years, 

and the share of livelihood-oriented housing has decreased. 

The purpose of the present study is to identify the 

challenges facing the development of livelihood-oriented 

housing. For this purpose, in the first stage, six townships 

from six provinces were selected by cluster method, and 

then 13 villages were selected based on different 

demographic and socio-economic spectrums. Using 

systematic random sampling, 332 questionnaires were 

completed. Field findings showed that the respondents 

agree more with the influence of structural intervening 

factors in the formation of livelihood-oriented housing than 

with human and social factors. Factor analysis also 

confirmed this issue. Therefore, it is suggested that while 

modifying the procedures and content of development plans 

and technical rules and regulations and defining financial 

support packages, the education of the new rural generation 

should also be on the agenda. 

 
Keywords: Rural Housing, Livelihood-Oriented, Home 

Businesses, Economic Housing. 

 مقاله پژوهشی

 محور روستاییهای توسعه مسكن معیشتتحلیل عوامل و چالش
 2خلیل کالنتری، 1*یرج قاسمیا

 دانشگاهیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد استادیار  .1

 استاد گروه مدیریت و توسعه كشاورزي، دانشگاه تهران. 2

 

 (05/09/1400پذیرش:             18/07/1400دریافت: )
 

Analysis of the Factors and Challenges of Rural Livelihood-Oriented Housing Development 

 

Iraj Ghasemi*1, Khalil Kalantari2 

1.   Assistant Professor, Department of Urban and Regional Planning, Institute of Human and Social 

Science, ACECR 

2. Professor, Department of Agricultural Management and Development,  University of Tehran  

 

(Received: 10/Oct/2021          Accepted: 26/Nov/2021) 

 

mailto:I_ghasemi@yahoo.com


 محور روستایین معیشتهای توسعه مسکعوامل و چالش تحلیل :و همکارقاسمی             16

 مقدمه
سکونتگاه روستایی به مثابه فضای عملکردی و زیستی در طول 

 ,mandal)ناپذیر زندگی بشر بوده استتبخش جدایی ،تاریخ

، فتراهم کتردن هااین ستکونتگاههدف اصلی  . (19 :2001
 & Martin) های انسانی استتمحیطی راحت برای فعالیت

else, 2010: 666)  این راحتی و آستایش در معمتاری بنتا
ترین عنصر کالبتدی مسکن به عنوان اصلی منعکس شده است.
که ساختاری کالبدی باشد، نهتادی بتا متاهیتی فضا پیش از آن 

مستکن بته  (.106 :1399یگانته، چند کارکردی است )محمدی
مثابه واحد تسهیالت فیزیکی یا به عنوان کاالیی اقتصادی و پر 
دوام استتتت کتتته نقتتتش اجتمتتتاعی یتتتا جمعتتتی نیتتتز دارد 

(Bourne,1981: 14و افزون بر این )  ها، مشتمل بتر رفت
عنتتتوان نمتتتایش مقتتتام و وضتتتعیت نیازهتتتای متتتالی بتتته 

 ,Cater & Trevorاجتمتتاعی افتتراد استتت )_اقتصتادی

پذیری افراد نستبت (. حال آنکه عامل اصلی جامعه38 :1989
کننتده در ستازمان اجتمتاعی به جهان و کاالیی عمتده و تعیین

گیری هویت فتردی، روابتط اجتمتاعی و فضا است که در شکل
ای دارد ن کننتتدهاهتتداف جمعتتی افتتراد نقتتش بستتیار تعیتتی

-مهتم اغلب(. Short, 2006:199؛ 14: 1390پوردیهیمی،)

ترین عامل تأثیرگذار بر میزان رضایت فرد از سکونت در محله، 
 :Westaway, 2006مسکن و شرایط محیطی آن استت )

بنابراین مسکن فقط کالبد و فیزیک نیست، بلکه جتایی  (.187
ه و دربرگیرنتده ستازی کترداست که توستعه یکپارچته را زمینه
شتتود هتتای توستتعه نیتتز میتستتهیالت، ختتدمات و زیرستتاخت

 .Ngcobo,2018:32)؛ 1396)پورطاهری و دیگران،

عوامتتل اقتصتتادی، ستتبک معمتتاری، زبتتان بتتومی منطقتته، 
های سبک شناختی، آب و هوا، جغرافیتا و آداب و ستنن گرایش

هتتای مختلتتف محلتتی در توستتعه و طراحتتی مستتکن در مکان
تتوان گفتت ( و میSendich, 2006:158ست )تأثیرگذار ا

معماری مسکن انعکاسی از سبک زندگی و فرهنگ جامعه است 
(Skataric,2021: 1).  ،عوامتتتل فرهنگتتتی، اجتمتتتاعی

اقتصادی و محیطی همیشه سبک زندگی عموم مردم را شتکل 
و از ایتتن طریتتق تفتتاوت در  (polin,2019: 2) داده استتت

بته طتوری کته آورد. یوجتود مته مسکن و محیط مسکونی بت
های زیستتی، گتاه شتیوهتوان گفت مسکن روستتایی تللیمی

معیشتی و در نهایت نیروها و عوامل مؤثر محیطی و رونتدهای 
(. 25: 1394هاست )عبتداللهی، تأثیرگذار در شکل بخشی به آن

بین مسکن شهری و روستایی باعث تفاوت متاهوی  یهاتفاوت
؛ 4: 1391،پوریان و سترتیپیو نیاز به مسکن شتده استت )مهتد

(. در 47: 1393؛ زرگر و حتاتمی، 87: 1391افتخاری، الدینرکن
حالی که فضاهای مسکونی شهری هر عنصر فضایی کارکردی 
معین را به صتورت ویت ه و منحصتربفرد، بته ختود اختصتا  

بیشتتر عناصتر فضتایی  ،دهد، در فضای مسکونی روستتاییمی
عالوه بر کارکردهای مکمل با دیگر عناصر را نیز بر عهده دارد 

ای اجتماعی، (. مسکن روستایی نیز پدیده52: 1384،پور)سرتیپی
فرهنگی، اقتصادی و کالبتدی استت کته بترای فتراهم کتردن 
شرایط مناسب زیست، زندگی و معیشت برپا شده است )مهدیان 

(. بدین ترتیب مسکن روستایی از فعالیت 5: 1391،پورو سرتیپی
و اقتصاد خانواده و معیشت قابل تفکیتک نیستت. معیشتت بته 

هتتا و هتتتا، داراییمعنتتای زنتتدگی و زنتتده بتتتودن، توانتایی
هایی است که بترای زنتدگی و زنتده بتودن متورد نیتاز فعالیت
(. بتا ایتن حتال معیشتتت، Chambers, 2005: 5استت )

کارهتتتای و / روابتتط فراختتانواری و ستتاز نهادهتتای اجتمتتاعی،
-دسترستی بته منتاب  در طتول دوره زنتدگی را نیتز دربرمتتی

(. معیشتت چیتزی بیشتتر از شتغل 40: 1390پور،گیترد )جمعته
است. معیشت شامل همته کارهتایی استت کته افتتتراد انلتام 

 ,Helmor & Singدهنتد تتا گتذران زنتدگی کننتد )می

2001: 45.) 
در  رالبر اساس چارچوب تئوریک نئتولیب اخیرهای در سال

 است رویکرد معیشت پایدار نیز مطرح شده ،مین معیشتأکنار ت
(Ngcobo, 2018:36) . رویکرد معیشت پایدار، از بستتر و

ی از نظریه توسعه روستایی نوین برخاسته است و به عنوان یکت
 اوایتل مطرح و از 1980 هتوسعه پایدار از ده هرویکردهای نظری

س هزاره دوم میالدی مورد توجه جدی قترار گرفتته استت. التی
معتقتتد استتت کتته  ،( در تعریتتف ختتود از معیشتتت پایتتدار2000)

معیشتتت بتتا تأکیتتد بیشتتتر بتتر روی دسترستتی بتته دارایتتی و 
هایی که تحت تأثیر روابتط اجتمتاعی )جنستیت، ستواد، فعالیت

 کل، شتطبقه، ن اد و قومیت و اعتقتادات( و نهادهتا قترار دارنتد
هتا را مستتثنی ی یتا تواناییبه پایتدار گیرد و هرگونه اشارهمی
 به نقل از حیدری ستاربان و عبتدپور، 16: 2000کند )الیس،می

1398 :29.) 

گیری و استتقرار نظتتام مستکن روستتایی از ابتتدای شتکل
سکونت بشری، ضمن اینکه محلی بترای زیستت و ستکونت و 

ایلتاد فضتای تولیتد و آرامش و آسایش زندگی بوده، از طریق 
مین درآمد و ایلتاد درآمتد مکمتل أپشتیبان تولید محلی برای ت

اقتصتتادی ختتانوار روستتتایی را نیتتز بتتر عهتتده داشتتته استتت. 
سازی جدید برای مستکن روستتایی، ترتیب در یک مفهومبدین

نتد. ایتن اهمحور تعریف کتردمسکن روستایی را مسکن معیشت
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دهای طرح جتام  مستکن بکتار مفهوم برای اولین بار در راهبر
گرفته شد. بر اساس این رویکترد، ترکیتب معیشتت بتا فضتای 

گذاری در های روستایی و اثر اقتصتادی سترمایهزیست در خانه
این بخش موضتوع مهمتی استت کته بتدون پترداختن بته آن 

شتود تصویری جام  از وضتعیت مستکن روستتایی میستر نمی
 (.48: 1388پور،)سرتیپی

هتتای مستتکن مقایستته نتتتایح طتترح آمتتارگیری از وی گی
مشتخ   97تتا  87های روستایی توسط بنیاد مسکن بین سال

شتتود، ستتهم واحتتدهای مستتکونی فاقتتد فضتتا بتتا عملکتترد می
عبارت درصد رسیده است. به  77درصد به  83/59غیرزیستی از 

درصتد از واحتدهای مستکونی  17دیگر طی یک دهه بیش از 
انتد و یتا در ستاخت و فضاهای غیرزیستی خود را از دست داده

سازهای جدید این فضاها به مسکن الحاق پیتدا نکترده استت. 
این در حالی است که سهم واحدهای مستکونی دارای استکلت 

درصتد  24به حدود  1387درصد در سال  01/5فلزی و بتنی از 
درصتد بته واحتدهای مستکونی  19بالغ شده است. به عبتارتی 

های موجود نشان فلزی و بتنی افزوده شده است. همچنین یافته
دهتتد تعتتداد واحتتدهای مستتکونی فاقتتد فضتتا بتتا عملکتترد متتی

واحد از واحتدهای مستکونی فاقتد  135570غیرزیستی ساالنه 
احتدها از فضا با عملکرد غیرزیستی کاهش یافته و سهم ایتن و

درصد رستیده  77ه درصد ب 60کل واحدهای مسکونی از حدود 
 است. 

این آمارها به این معنی است که همراه با مقاوم شدن بنا و 
 استتکلت واحتتدهای مستتکونی و افتتزایش رونتتد شتتهرگرایی

در ستاختار و کتارکرد  ییترتغ یل، به دل(118: 1396)پورطاهری،
 یشتر ارتباط با معمسکن که د کارکرد و نقش یی،مسکن روستا

 یگتررفتته استت و د ینخانواده استت، از بت یاقتصاد یتو فعال
 .(340: 1397یی نیستت )فضتلعلی،روستا هجامع یازن یپاسخگو
از واحدهای مسکونی روستایی « زداییمعیشت»نوعی در نتیله 

ترتیب کتتتارکرد مستتتکن از اتفتتتاق افتتتتاده استتتت. بتتتدین
حتال تغییتر استت. خوابگاهی در _معیشتی به سکونتی_زیستی

های موجود هر چند با افتزایش بر اساس داده ،شایان ذکر است
های کشتتور رونتتد تعتتداد تعتتداد واحتتدهای مستتکونی در استتتان

های معیشتی افتزایش داشتته واحدهای مسکونی دارای فعالیت
است، ولی با مقایسه این ارقتام بتا تعتداد واحتدهای مستکونی 

هم چنان به قوت خود « یزدایمعیشت»فضاهای زیستی، دارای 
روی هتای پتیشمسئله ایتن استت کته چالشپس باقی است. 

محور چیست و چته عتواملی در کتاهش توسعه مسکن معیشت
محور نقتش دارنتدب بترای بررستی ایتن سهم مسکن معیشتت

 .(1شده است )شکلموضوع از مدل مندال استفاده 
   

 

 
هتتای و شتترایط اجتمتتاعی، ارزش لعوامتت ،در ایتتن متتدل

های رهنگی، اقتصادی، مقررات و ضوابط اداری، سنت و ارزشف
ترتیب مستکن بتدین دینی در نوع و گونه مسکن نقتش دارنتد.

روستتتایی بتتر روستتتایی بتته عنتتوان عامتتل و کنشتتگر فعتتال و 
أثر تتساختارهای کالن و خرد حاکم، رابطته تعتاملی و تتأثیر و 

تأثر  ثیر وتأدارد. مرور مناب  نشان دهنده برخی از پیامدهای این 
 است. احساس رضایت و آسایش خانوار روستایی، ایفتای نقتش

ستازی برختی از کاالی اقتصتادی و نقتش اجتمتاعی تتا هویت
و  نتگاهپیامدهای این رابطه بوده و تغییر در ساخت و بافت سکو

رود اثرپذیری از آن نوعی از پیامدهای ساختاری بته شتمار متی
 (. 1)جدول

 اختارو تأثر مسکن روستایی بر عامل و سپیامد تأثیر  .1جدول 
نتتوع 
 پیامد

 مآخذ وی گی مسکن روستایی

تی
ملی
عا

 

احستتتتاس راحتتتتتی و 
 آسایش

Martin & else, 

2010: 1 

ستتتتازی و ارزش هویت
 فردی

Short, 2006: 199 

 43: 1393زرگر و حاتمی، 

رضتتتایت در ستتتکونت 
 محله و روستا

Westaway, 2006: 

187 

گونه 
مسکن

وضعیت 
اجتماعی

ارزشهای 
فرهنگی

اقتصادی

ضوابط  و 
مقررات 

اداری

مذهب

سنت

 امل مؤثر بر گونه مسکن بر اساس مدل مندالعو. 1شکل 

 (Mandal, 2001)اقتباس از 
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، Skataric,2021 انعکاس سبک زندگی

polin,2019 

ی
تار
اخ
س

 

تأثیرپتتتتذیری از نتتتتوع 
 سکونتگاه )بافت(

پور، مهتتتدیان و ستتترتیپی
: 1384پور، ستترتیپی، 1391
52 

 Bourne,1981:14 کاالی اقتصادی

 Bourne,1981:14 نقش اجتماعی

 ,Cater & Trevor رف  نیاز مالی و معیشت

1989 

chambers,2005:5 ،
پتتور، مهتتدیان و ستترتیپی 

، زرگتتر و حتتاتمی، 4: 1391
1393 :43 

 های پ وهشیافته منبع:

 

برانگیز در مستکن معیشتتی را بتر ملموعه عوامل چتالش
تتوان بته دو گتروه عوامتل یابی گیتدنز میاساس نظریه ساخت

ه آن عاملیتی و عوامل ساختاری تقسیم کرد. عوامل عتاملیتی بت
هتتا و ارزششتتود کتته بتته فتترد و دستتته از عتتواملی گفتتته می

شتتود. عوامتتل ستتاختاری ملموعتته هتتای او مربتتوط مینگرش
 عواملی است که بر کلیت ملموعته احاطته داشتته و تغییترات

متل ن عوابطئی دارد. قوانین و مقررات، اقتصاد کالن از جمله ای
 هستند.

بندی کتالن عوامتل، از نظریته در ایتن پت وهش در دستته
ز عوامتل بتا استتفاده ا ده و اما در تعریتفیابی استفاده شساخت
بندی فوق تالش شده استت تتا عوامتل تأثیرگتذار متدل دسته

 مندال و دیگران مورد ارزیابی قرار گیرد.
 
 کارها و روشداده

گرایی و روش مطالعته رویکرد کلی حاکم بر این پ وهش اثبتات
هتای های مورد استناد در این مطالعه، دادهداده کمی بوده است.

ای نمونته بتا روش خوشته اولیه ناشی از برداشت میدانی است.
های کشتور بتر استاس شتاخ  استان ترتیبانتخاب شد. بدین

کته از آمتارگیری متوسط سهم واحتدهای مستکونی معیشتتی 
بته دستت  1397ای بنیاد مسکن انقالب اسالمی در سال نمونه
دو استتان کته  ،به سه دسته تقسیم شتده و از هتر دستتهآمده، 

عتالوه بتر  کمترین و بیشترین  سهم را داشتند انتختاب شتدند.
های اقلیمتی، شاخ  سهم واحدهای مسکونی معیشتی، وی گی

طبیعتتی، فعالیتتت اقتصتتادی، اجتمتتاعی و قتتومیتی و پراکنتتدگی 
از ای ترتیب نماینتدهجغرافیایی در نظر گرفته شده استت. بتدین

های کوهستانی، دشتی، ساحلی و کویری قرار داشتته و از استان

ستتپس بتته  نظتتر قومیتتت و زبتتان نیتتز تنتتوع الزم وجتتود دارد.
شهرستان مرکز استان به دلیل تأثیرپذیری از مرکزیتت اداری و 

ها حذف شتده و از بتین ستایر تر، از گزینهسبک زندگی متفاوت
کتالن آن دستته هتای ها، شهرستانی کته بتا وی گیشهرستان

 همسانی داشت انتخاب شد.
 

 سیاسی روستاهای نمونه _نام و وابستگی اداری .2جدول 

 دهستان بخش شهرستان استان
 آبادی

 نمونه 
 اسدآباد اسفندار بهمن ابر کوه یزد

 هارونی اسفندار بهمن ابر کوه یزد

 نصیرآباد همت آباد مرکزی بروجرد لرستان

 دره گرگ اشترینان اشترینان بروجرد لرستان

 سیستان و
 بلوچستان

 درکس باهوکالت دشتیارئ چابهار

 سیستان و
 بلوچستان

 باهوکالت دشتیارئ چابهار
گرم بیت 
 باال

خراسان 
 شمالی

 یارم گنبد سنگر مرکزئ فاروج

خراسان 
 شمالی

 باباامان مرکزی فاروج
ینگه 
 قلعه

خراسان 
 شمالی

 شیرغان سنگر مرکزی فاروج

 شهراباد شهرآباد مرکزی فیروز کوه تهران

 جلیزجند شهرآباد مرکزی فیروز کوه تهران

 افراکتی  باالتلن مرکزئ شهرقائم مازندران

 آهنگرکال علی آباد مرکزئ شهرقائم مازندران

 1397ها آمارنامه استان منبع:

ن شهرستتا ینمونه، ابتدا روستتاها یانتخاب روستاها یبرا
هتر  یتوضتع یلتهشتدند. در نت یبنتدگروه یتتبر اساس جمع

ی ی بتر استاس انتدازه جمعیتتروستتاها ی شهرستان از نظر توز
 یشتد. بتر استاس اطالعتات سرشتمار بنتدیو گروه مشخ 
 1535 های نمونته،در شهرستان 1395نفوس و مسکن  یعموم
بنتدی شتت کته در گروهستکنه وجتود دا یدارا ییروستا دیآبا

ی ساس سهم گروه جمعیتتی روستتاهابر ا. جمعیتی توزی  شدند
شهرستان مشخ  شد، سپس با لحاظ تعداد جمعیتت، فعالیتت 
ر اقتصادی، قومیت روستتا، وی گتی طبیعتی و میتزان مداخلته د

ستاس ابافت در اثر طرح توسعه، دو روستا انتخاب شد. بر ایتن 
  (.2روستا انتخاب شدند )جدول 13
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 یتکحتداقل  یدارا یتتیجمع هتایهمه گروه یانم یندر ا
استتاس  یتتننمونتته هستتتند. بتتر ا یروستتتاها یندر بتت ینتتدهنما

ن یتتانفتتر در م 4000نفتتر تتتا حتتدود  100کمتتتر از  یروستتتاها
 ییروستتا هتاییآباد یمنتخب قرار دارند. پراکنتدگ یروستاها
 نشتان داده 3هتا در شتکلو تعداد جمعیت آن 2شکلنمونه در 
 شده است.
 

 
 

 روستاهای نمونهنقشه پراکندگی . 2شکل 
 

 تعداد جمعیت روستاهای نمونه. 3شکل 
 

درصتد از خانوارهتا بتا  10 ،هر روستادر مرحله نهایی در 
نمونته ختانوار بته صتورت  50و حتداکثر  20محدودیت حداقل 

 تصادفی منظم انتخاب شدند. 
پرسشنامه بسته بتا طیتف پتنح  ،آوری اطالعاتابزار جم 

پرسشنامه از سرپرستان خانوار  332و در ملموع  بودهای گزینه
آوری شد. با توجه به آلفای روستای نمونه مطالعاتی جم  13در 

. (3)جدول ها وجود داردسازگاری خوبی بین گویه 83/0کرونباخ 
 شود. گیری قابل قبول تلقی میبنابراین پایایی ابزار اندازه

 

1399-نامه برداشت میدانیپایایی پرسش .3جدول  

 درصد تعداد مقادیر

 4/41 135 معتبر

 6/58 191 مقادیر حذف شده

 100 326 جمع

 هاتعداد آیتم آلفای کرونباخ

803/0 74 

 های تحقیقیافته منبع:

 
استتفاده  زرللیتو  SPSSافتزار ها از نرمبرای تحلیل داده
 های اصلی شناسایی و تحلیل شدند.شده و عوامل و چالش

 

 نتایج شرح و تفسیر
نفتر بته صتورت حضتوری  332در این مطالعه، در ملمتوع بتا 

مصاحبه و پرسشنامه بتا ستواالت بستته تکمیتل شتد. ترکیتب 
 درصتد از پاستخگویان 79جنسی مخاطبان نشان داد که حدود 

 (. 4اند )جدولدرصد زن بوده 21مرد و 
 

ترکیب جنسی پاسخگویان سرپرست خانوار .4جدول  

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد وانیافر 

 9/78 9/78 9/78 262 مرد

 100 1/21 1/21 70 زن

  100 100 332 جمع

 های تحقیق یافته منبع: 

 
 درصتد از پاستخگویان در گتروه 70از نظر ترکیب سنی، 

اشتند دسال قرار  60درصد باالتر از  17سالگی و  60تا  30سنی
 (.5)جدول
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 ترکیب سنی پاسخگویان سرپرست خانوار .5جدول

درصد  درصد فراوانی 

 واقعی

درصد 

 تجمعی

 13 13 7/12 42 سال 29تا 

 59تا  30

 سال

227 4/68 70 83 

سال و  60

 باالتر

55 6/16 17 100 

   4/2 8 بدون پاسخ

   100 332 جمع کل

 های تحقیقیافته منبع:
 

جترای ستاخت و ا هتای پتیش رویچالشبرای تحلیتل 
بته شنامه که در پرس هاییمؤلفهابتدا تمام  ،محورمسکن معیشت

 قابل احصا بوده استتخراج و بتر استاسعنوان مشکل و چالش 
ان میزان توافق در پاسخ مرتب شدند. ضریب تغییترات یتا میتز

دهتتد کتته در بتتین پاستتخ نشتتان می (CV)پراکنتتدگی پاستتخ 
 وجتود دارد. بتر هادر پاسخ اجماع نظردهندگان هر گویه تا چه 

مشتکالت مربتوط بته مستکن ها و چالش ،اساس این شاخ 
 محور از کمترین ضریب تغییترات )بیشتترین توافتق بترمعیشت

ق موضوع( تا بیشترین شاخ  و ضریب تغییرات )کمترین توافت
 بر موضوع( مرتب شدند. 

عتدم یان، از نظر پاستخگودهد که این محاسبه نشان می
ر توجته بته نیازهتتای اقتصتادی و اجتمتتاعی و کتار و فعالیتتت د

 ی مسکن چه از طرف دولت و یا ختود افتراد و مهندستانطراح
تتترین مشتتکل در ایلتتاد واحتتدهای مستتکونی امتتروزی، اصتتلی

کنشتگر و فترد رود. معیشت محور و اقتصاد مبنا بته شتمار متی
هتا ای از رشد و آگاهی رسیده است که دیدگاهروستایی به اندازه

ین اد. از پذیرو نظرات دیگرانی غیر از خود را به طور کامل نمی
حتی ر طرارو انتظار دارد تا در ستاختار نهتادی و اجرایتی او را د

ی او بافت و مسکن مداخله داده و از نزدیک بته نیازهتای واقعت
از تتر آن کته نیتاز اقتصتادی و فعالیتت و نیتتوجه کننتد. مهتم
 های سنی مختلف در خانوار برای او اهمیت پیتدااجتماعی گروه

الیتت و معیشتت او را ضتای فعکند. مسکن ضتمن اینکته فمی
را  وانانتأمین نماید، باید شرایط مناسبی برای کهنساالن و نوج

 نیز به وجود آورد.
موضوع عتدم حمایتت دولتتی، نیتاز بته سترمایه بیشتتر، 
شهرگرایی در بین خانواده و جوانان دسته دیگری از مشتکالت 

 ها وجود دارد. است که توافق بیشتری روی آن
 فایده شغل –مشکالت اقتصادی و هزینه گروه بعدی از 

ده خانگی است که ضریب توافق باالیی را به خود اختصتا  دا
هتای محتروم از تأمین هزینه ساخت مسکن بترای گروه است.

شود که تر میجمله دغدغه اصلی است. این عامل زمانی پررنگ
قیمتت نالزامات ساختاری، بر استفاده از مصالح غیربتومی و گرا

ار د خانونماید. مواد و مصالحی که اجرای آن از دست افراتأکید 
کنتتد. الزحمتته ستتاخت را نیتتز افتتزون میآیتتد و حقنمینیتتز بتتر
محور شدن مسکن مستلزم گسترش و تنوع فضاهاست. معیشت

میتت از این رو عامل اقتصاد و تتأمین هزینته در ایتن متورد اه
 کند.بیشتری پیدا می

ررات از و یا قوانین و مقتاما ضوابط و مقررات ساخت و س
ها هایی بودند که توافق زیادی در آنساخت و ساز از جمله گویه

 قترراتروستایی بیش از آنکه به رعایت ضوابط و م وجود ندارد.
ر ساخت و ساز بیاندیشد، بته نیازهتای ختود و تتوان متالی فکت

کند. بنابراین عامل ضوابط و مقتررات موجتود را متانعی یتا می
داند و یا بر آن اتفتاق نظتر محور شدن نمیبر معیشتتأثیرگذار 
 ندارد.

های فردی و عالقه به کتار و اشتتغال در در مورد انگیزه
بارت مسکن بیشترین پراکندگی در بین نظرات وجود دارد. به ع
اند. دیگر پاسخگویان نظرات متفاوتی در این موضتوعات داشتته

ک ایی بیشتر به سبهای تفصیلی نشان داد که جوانان روستیافته
یوه شتزندگی و فعالیت شهری روی آورده و حاضر به فعالیت به 

ستنتی در واحتتد مستتکونی نیستتتند. عتتدم وجتتود برنامتته بتترای 
سازی مشاغل خانگی نیز مزید بر علت شده و در نتیله متناسب
های سنی مختلتف معیشت محور را گروه ها برای مسکنانگیزه

 متفاوت کرده است.
 آمده است. 6ات عوامل مختلف در جدولضریب تغییر

های در گام بعدی بر اساس مدل نظری، عوامتل و گویته
بندی شتدند. در که در مسکن معیشت محور نقش دارند، دستته

های اقتصتاد کتالن، لفتهؤبه م بندی عوامل ساختاریاین دسته
های دولتی تحت لوای قانون مصوب مللس ها و برنامهسیاست

 های توسعه تقسیم شدند. ت طرحیا ضوابط و مقررا
مدل عوامل عاملیتی یا انسانی مطرح شد  ،در سویه دیگر

های سبک زندگی و شهرگرایی تعریف شدند. در که با زیرمولفه
محور میانی مدل مسکن معیشت محور بر اقتصاد خترد ختانوار 
یعنی درآمد و اشتتغال افتراد ختانوار نقتش داشتت. در ملمتوع 

شتود. بتر اری یا تثبیت جمعیت منلر میخروجی مدل به ماندگ
هایی که بتر مستکن معیشتت محتور این مبنا، هر یک از مولفه
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تواننتد ثیر منفتی میأثیر داشتند، در صورت عدم تحقق یتا تتأت
 توسعه مسکن معیشت محور را با چالش روبرو کنند. 

بندی مشکالت بر اساس مقادیر ضریب تغییراترتبه .6جدول   

انحراف  یانگینم مشکالت

 استاندارد

ضریب 

 تغییرات

در  یازتوجه به ن عدم
 مسکن یطراح

74/3 182/1 316/0 

کار افراد  یازتوجه به ن عدم
 مسن

74/3 201/1 321/0 

 یوجود انبار و فضاها عدم
 یبانیپشت

8/3 32/1 347/0 

 353/0 202/1 4/3 تنوع در کار عدم

 یوجود فضاها عدم
 یتفعال یبرا یالحاق

51/3 278/1 365/0 

 یمتساخت و ق هزینه
 تمام شده

79/3 413/1 373/0 

کار و  یوجود فضا عدم
 در خانه یتفعال

48/3 311/1 377/0 

 394/0 283/1 26/3 جوانان شهرگرایی

در  یازتوجه به ن عدم
 یساخت خانه دولت

4/3 346/1 396/0 

 404/0 493/1 7/3 دولت یتحما عدم

در  یداخل یفضاها کمبود
 خانه

07/3 29/1 421/0 

 423/0 269/1 3 یاقتصاد یهتوج عدم

 یریرقابت پذ عدم
 یدرآمد

06/3 316/1 43/0 

 439/0 24/1 83/2 یهسرما کمبود

 444/0 434/1 23/3 خانواده شهرگرایی

 444/0 235/1 78/2 کار در خانه یفضا کمبود

 449/0 336/1 97/2 یدرآمد کار خانگ کمی

و مقررات ساخت  ضوابط
 و ساز

31/3 544/1 467/0 

 489/0 412/1 89/2 صدور ملوز عدم

ضوابط طرح  اجرای
 توسعه

08/3 549/1 503/0 

 509/0 378/1 71/2 یانعالقه روستائ عدم

 509/0 421/1 79/2 شغل در روستا نبودن

با کار  یکار امروز تفاوت
 یسنت

36/2 209/1 513/0 

 های پ وهش یافته ماخذ:

های دارای همبستتگی یدی گویتهأیبرای تحلیل عاملی ت
امتل سپس مدل مفهومی از عو ،از مدل حذف یا ادغام شد ،باال

محور تتدوین دارای نقش در بروز مشکل توسعه مسکن معیشت
 ئیتدیأشد. مدل مورد نظتر در برنامته لیتزرل تحلیتل عتاملی ت

محور استخراج محاسبه و مدل مشکالت توسعه مسکن معیشت
ه که سه دستتشناسایی شده،  چالش در ملموع چهار دستهشد. 
ها عوامتل ستاختاری و یتک دستته عوامتل عتاملیتی استت آن

 (.7)جدول
 

 های اقتصادی( چالش1

روی توستعه های پتیشترین چالشهای اقتصادی، مهمچالش
های مطالعه، کمبود محور است. بر اساس یافتهمسکن معیشت

کن توسعه مستسرمایه از سوی روستاییان زمینه را برای عدم 
معیشتی فراهم کرده است. ستاخت واحتدهای مستکونی کته 
ضمن فراهم آوردن شترایط زیستت و ستکونت، فضتای الزم 

فضتای  برای فعالیت اقتصادی را فراهم آورد، نیاز به زمتین و
 ساخت و ساز بیشتری داشته و کمبتود سترمایه بترای تتأمین

ه شتمار های اصلی در سر راه این اقدام بهزینه یکی از چالش
ایر سترفته است. این موضوع همزمان با عدم توان رقابتی بتا 

، هتای اقتصتادی ختانگیها و توجیته نداشتتن فعالیتتفعالیت
دهنتتد کتته بتته آن چتتالش ای را تشتتکیل میملموعتتاس ستتازه

 اقتصادی گفته شده است. 
 

 های قوانین و مقررات( چالش2

ار تترین ابتزقوانین و مقررات دولتی و نهادهای عمتومی مهتم
های دولت استت. معمتوالس ایتن ها و سیاستبرای هدایت برنامه

د حمقررات در ضوابط و مقررات ساخت و ساز، تفکیک زمین و 
نصاب تتراکم و طبقتات در ستاخت و ستاز مستکن نمتود پیتدا 

کند. مسکن روستایی تا قبل از اعمتال ضتوابط فنتی و نیتز می
همچون طرح هادی افت و ساخت بهای مداخله در اجرای طرح

روستایی و طرح تفکیک اراضی، بر استاس شترایط و وضتعیت 
 واخته سمالک و بستر جغرافیایی، البته با مصالح بومی و محلی 

 شد.حفظ و نگهداری می
هتای با تدوین ضتوابط فنتی و ضتوابط و مقتررات طرح

توسعه کالبدی در روستا، ساخت و ساز مسکن نیتز تغییتر کترد. 
در برابر ستوانح طبیعتی، محتدودیت در توستعه سازی بنا مقاوم

کالبدی در اراضی خارج از بافت، تعیین حتد نصتاب تفکیتک و 
بنتدی کتاربری تر پهنهطبقات و تراکم ساختمانی و از همه مهم

هتای ناستازگار )در اراضی در ستطح بافتت و تفکیتک کتاربری
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ادبیات مدرن( از پیامدهای این مداخله بتوده استت. بتر استاس 
های میتدانی و تحلیتل عوامتل صتورت گرفتته، در یافتته نتایح

خواهتان( بته ساخت مساکن مورد حمایت دولتت )مستکن توان
شتود. در صتورت نیتاز بته نیازهای خانوار روستتایی توجته نمی

توسعه بافت، ملوز ساخت و ساز بتا محتدودیت روبترو بتوده و 
کنتد. در ضوابط و مقررات فنی، مصالح و متوادی را توصتیه می

های توسعه کالبتدی لموعه این ضوابط و مقررات قنی و طرحم
های مهم بتر ستر راه توستعه معیشتت در واحتد یکی از چالش

 مسکونی شناخته شده است.
 
 کالبدی_های فیزیکی( چالش3

ندازه کوچک شدن ابعاد و ا ،ترین مسئلهاز منظر کالبدی مهم
نته یرفتتن هز زمین و اعیانی برای کار و فعالیتت استت. بتاال

دهتد. اجازه توستعه فعالیتت در واحتد مستکونی را نمی ،زمین
متانی زبنابراین محل فعالیت به وی ه دامداری و مرغداری که 

رن ثیر توسعه بافتت روستتا و متدأدر حیاط منزل بود، تحت ت
های خانته قتدیمی شدن خانه، در بافت قتدیم و یتا مخروبته

 ته بینخودخواس گزینینوعی جدایی ،گونهاستقرار یافتند. بدین
فضای ستکونت و فعالیتت شتکل گرفتته استت. امتروز بایتد 
پذیرفت که مصالح ساخت و ستاز و کیفیتت بنتا در فضتاهای 
معیشتی و فضتاهای زیستتی واگرایتی زیتادی از ختود نشتان 

 دهند.می
 
 های انسانی )عاملیتی(( چالش4

های او در طول تاریخ و تحت تتأثیر ها و نگرشانسان و ارزش
شود. تغییتر ندهای کلی حاکم بر جامعه و فرد دچار تغییر میفرای

ای کته تغییتر اجتماعی جزء ذاتی جامعه و فترد استت و جامعته
شود تا سایر ابعاد شود. این تغییر باعث مینکند، دچار میرایی می

زندگی از جمله مسکن نیز تحول پیدا کند. فرم و عملکرد واحتد 
پذیرد و چنانچه این هماهنگی مسکونی از این تغییرات تأثیر می

به درستی اتفاق نیافتد و یا با مداخله جلوی این تطبیق و تطابق 
گرفته شود، مسیر تغییر و تحول خارج از کنتترل مستیر ختود را 

ن مطالعته نشتان داد کته تغییتر ستبک زنتدگی، تپیماید. ایتمی
های فردی و عالقه افراد و نیتز تقاضتا بترای حضتور در ارزش

های انسانی و عتاملیتی استت کته در ترین چالشمهم اجتماعی
مسیر توسعه فعالیت در مستکن روستتایی وجتود دارد. مطالعته 
گویای آن است که مسکن در روستتا نیتز بته عنتوان یکتی از 
ابزارهای فخرفروشی و تولید هویت فردی و خانوادگی بوده و از 

بتا ایتن  این جهت فرد روستایی در برابر دیگر افراد و خانوارهتا،
دهتد. از ایتن رو وجتود فعالیتت بته ویت ه ابزار خود را نشان می

های سنتی همچون دامداری و مرغداری و حتی فعالیتت فعالیت
های امروزی تلقی شده و بایتد از مستکن کشاورزی، ضد ارزش

 جدا شود.
 ،ترین مشکل انسانی درک شده توستط پاستخگویانمهم

عتتدم عالقتته بتته کتتار ختتانگی بتته ویتت ه توستتط جوانتتان و 
شهری و آموزش ندیدن نیتروی کتار بترای  هایکردهلتحصی

فراوانی بیشتری داشته است.  ،کار و فعالیت در واحد مسکونی
ثیر سهولت ارتباط بتا شتهر و نیتز أنگرش نسل جدید تحت ت

فراهم شدن بسترهای ارتباطی تصویری و ملازی بتا شتهر و 
ان و از ستتوی دیگتتر نشتتان دادن رفتتاه و زنتتدگی تنتتشهرنشی

شهری، زمینه را برای گریز از زندگی و فعالیتت روستتایی در 
کل و باالتر از آن فعالیتت اقتصتادی در منتزل فتراهم کترده 
استتت. نستتل امتتروزی دوستتت دارد مشتتارکت بیشتتتری در 
فرایندهای اجتماعی داشته باشد. زنان تقاضتای مشتارکت در 

پذیرند. از ی را دارند و دیگر شغل خانگی را نمیفعالیت اجتماع
سوی دیگتر شتغل ختانگی و کتار و فعالیتت در منتزل هنتوز 

 ،خود را به روز کنتد. از ایتن رو ،نتواسته همپای سایر تغییرات
نسل امروزی و خانواده و جوانان عالقه دارند که در بیترون از 

هتای خانه کار کنند. این فرایند از طریتق هنلارهتا و نگترش
شده و تبتدیل بته یتک آرزو و خواستت داده سنتی نیز ترویح 

دختر من در شهر کار »هایی همچون شود. عبارتعمومی می
بته عنتوان نتوعی « فرزندم کارمند شترکت استت»، «کندمی

وار شده و به چشمی سبرتری تلقی شده و بر بستر چشم و هم
 شود.ارزش تبدیل می
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 و خطای استاندارد t، مقادیر یبارهای عاملی تخمین .7جدول 

مل
عا

 

ها یا متغیرهای شاخص

 آشکار

 R2 ابزار یاییپا t یرمقاد استاندارد یخطا ینیتخم یعامل یبارها

ش
چال

ی
صاد
اقت
ی 
ها

 

 072/0 65/4 071/0 33/0 یهسرما کمبود

 019/0 43/2 078/0 19/0 یدرآمد یریپذرقابت عدم

 17/0 93/6 085/0 59/0 یاقتصاد یهتوج عدم

تمام  یمتساخت و ق هزینه

 شده
83/0 09/0 25/9 34/0 

ش
چال

مق
 و 
ون
قان
ی 
ها

ت
ررا

 

در  یازتوجه به ن عدم

 یساخت خانه دولت
50/0 076/0 6/6 14/0 

 57/0 5/15 069/0 07/0 صدور ملوز عدم

و مقررات ساخت و  ضوابط

 ساز
29/0 072/0 86/17 7/0 

 67/0 33/17 073/0 27/0 ضوابط طرح اجرای

 28/0 75/9 081/0 79/0 دولت یتحما عدم

ش
چال

ی
بد
کال
ی 
یک
یز
ی ف
ها

 

 یتکار و فعال یفضا نبود

 در خانه
98/0 071/0 84/13 56/0 

 یوجود انبار و فضاها عدم

 یبانیپشت
03/0 071/0 57/14 61/0 

 یبرا یالحاق یفضاها نبود

 یتفعال
88/0 07/0 6/12 47/0 

در  یازن بی توجهی به

 مسکن یطراح
37/0 071/0 2/5 034/0 

 034/0 04/3 073/0 22/0 اندازهکوچکی 

 022/0 44/2 079/0 19/0 یداخل یفضاها کمبود

ش
چال

نی
سا
ی ان
ها

 

 09/0 11/5 074/0 38/0 عالقه جوانان عدم

 1/0 48/5 071/0 39/0 یسبک زندگ تغییر

 49/0 37/13 067/0 89/0 به کار یدنسل جد نگرش

 56/0 65/14 068/0 00/0 یو هم چشم چشم

 54/0 34/14 068/0 90/0 حضور در اجتماع

 35/0 89/10 078/0 85/0 یرونیکار ب ترجیح

کار  یازتوجه به ن عدم
 کهنساالن

37/0 07/0 22/5 094/0 

 های پ وهش یافته ماخذ:
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 گیریبحث و نتیجه
های انسانی سکونتگاهمسکن همزاد با سکونت دائمی بشر در 

ال متاست. اولین کارکرد مسکن، ایلاد سرپناه و حفظ جان و 
 ه سترعتساکنان از گزند حیوانات و راه زنان بوده است. اما ب

ا کارکردهای دیگری به مسکن اضافه شد. کارکردهایی کته بت
رد فتتغییر و تحوالت اجتماعی و اقتصادی در سطح جامعه  و 

کالبتتدی پیتتدا کتترد. فعالیتتت  تعریتتف شتتد و نمتتود فضتتایی و
ود که اقتصادی یکی از اولین کارکردهای انسانی و اجتماعی ب
ر برقترا با توسعه کار و فعالیت انسان، پیوند خود را با مستکن

ی، کرد. از این زمان به بعد مسکن عتالوه بتر کتارکرد زیستت
ان کارکرد اقتصادی و معیشتی نیز پیدا کرد. مستکن بته عنتو

حلتی پیوندهای خود با فعالیت اقتصتادی، م بخشی از روابط و
تناستب  های تولیدی و پشتیبانی از تولید شد. بتهبرای فعالیت

عالوه  این تغییرات، فضای کالبدی مسکن نیز تغییر پیدا کرد.
ایر بر این مسکن روابط اجتماعی داخل ختانواده و نیتز بتا ست
 دهایخانوارهای ساکن در سکونتگاه را ساماندهی کرد. کارکر

گیری محتالت و گتروه همستایگان اجتماعی منلر به شتکل
های خانوار عامل دیگری بتود کته بتر ها و دیدگاهشید. ارزش

 فرم و عملکرد مسکن تأثیر گذاشتته و مستکن را بته عنتوان
 ابزاری برای نشان دادن پایگاه و منزلت اجتماعی شد.

با توجته بته تأثیرپتذیری مستکن از وضتعیت اجتمتاعی و 
انوار، مستکن شتهری و مستکن روستتایی تفتاوت اقتصادی خت

ماهوی پیدا کردنتد. در حتالی کته در مستکن شتهری کتارکرد 
زیستی غالب بوده، مسکن روستایی وجهی زیستتی و معیشتتی 

 داخلتهداشته است. اما با تحوالت صورت گرفته در روستاها و م
های توسعه کارکرد معیشتی در مسکن روستتایی از طریق طرح
 کاهش است. نیز در حال 

محور در برای بررسی علت کاهش ستهم مستکن معیشتت
و معیشت  روی توسعه فعالیتهای پیشمناطق روستایی، چالش

، دو در مسکن روستایی مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی
های عاملیتی و انسانی های ساختاری و چالشدسته کلی چالش
بتر  ن داد کتهبنتدی نشتابندی شدند. ایتن رتبهمشخ  و رتبه
گر در بافت و ستاخت روستتا از جملته ضتوابط و عوامل مداخله

هتا و عوامتل هتای ناشتی از آنمقررات طراحتی و محتدودیت
 االییاقتصادی ناشی از تغییرات اساسی در جامعه توافق نظتر بت
هتای وجود دارد. از طترف دیگتر تتأثیر عوامتل فتردی و ارزش

 مسکن کمترین توافتقانسانی بر معیشت محور شدن یا نشدن 
 را به خود اختصا  داده است.

برای تأئید این عوامل از تحلیل عاملی تأئیدی استفاده شد. 
های اقتصادی، ضوابط تحلیل عاملی تأئیدی نشان داد که چالش

هتای گر در بافتت و ستاخت مستکن، چالشو مقررات مداخلته
عه های توستفیزیکی و کالبدی که خود تحت تأثیر مداخله طرح

هتتای انستانی و اجتمتتاعی از جملتته هستتند و در نهایتتت چالش
های شناستایی شتده بته عنتوان چتالش توستعه مستکن گروه

 محور هستند.معیشت
های ایتتن مقالتته بتتا پتت وهش عبتتدالهی و دیگتتران یافتتته

( در بعتتد تأثیرپتتذیری مستتکن از عوامتتل فرهنگتتی و 1394)
زمینته وجتوه ( در 1393های زرگر و خانقاهی )اجتماعی، یافته

( و 1384پور )مؤثر بر مسکن و نیتز نتتایح پت وهش سترتیپی
( در مورد شرایط علتی تحتوالت 1391پور )مهدیان و سرتیپی

زدایی از مسکن روستایی هماهنگ مسکن روستایی و معیشت
و  است. با این وجود مطالعات فوق ملموعه عوامل ستاختاری

حلیتل رچه متورد تعاملیتی را در پیوند با هم و به صورت یکپا
 اند.قرار نداده
گر از دهد که عوامتل مداخلتههای این مقاله نشان مییافته
های توسعه و یا تغییرات اقتصادی در سطح کتالن، طریق طرح

زدایی از مستتکن تتترین عتتواملی هستتتند کتته در معیشتتتمهتتم
 شود:روستایی نقش داشتند. از این رو پیشنهاد می

ر ییرات مسکن معیشت محوبرای حفظ و کاهش روند تغ  -
های توسعه روستایی از جمله ضوابط و روستایی در طرح

های هادی روستایی اصالحات اساسی مقررات فنی و طرح
 صورت گیرد.

ها و مشاغل خانگی و ایلاد به منظور تطبیق فعالیت  -
 وعی تنوع در درآمد روستاییان، متناسب با تغییرات اجتما

 ریفف و یا مشاغل سنتی بازتعاقتصادی، مشاغل جدیدی تعری
 شوند.

ه برای اصالح نگرش و دیدگاه روستاییان و به وی   -
 جرانسل جدید، برنامه آموزشی و ترویلی وی ه طراحی و ا

 شود.

 های حمایتی و تسهیالتی وی ه برای توسعه مسکنبسته  -
 معیشت محور در روستاها تعریف و اجرا شود.  

مستکن معیشتت  نقتش»ه از طترح پ وهشتی تن مقالتای
ا بکه « ر تثبیت جمعیت و مهاجرت معکوستایی بتمحور روست

راج حمایت مالی بنیاد مسکن انقالب اسالمی اجرا شده استتخ
 آید.گردیده که بدین وسیله از حامی طرح تشکر به عمل می

 

 منابع
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ملله مستکن و (. فرهنگ و مسکن، 1390پوردیهیمی، شهرام )
 .3-18( ، 30)134، محیط روستایی

التتدین افتختتاری، پورطتتاهری، مهتتدی، فتحعلتتی، زینتتب و رکن
(. تحلیتتل فضتتایی الگتوی مستتکن پایتتدار 1396عبدالرضتا)

 رنامهبروستایی، مطالعه موردی: روستاهای استان مازندران. 
 .95-131(، 1)21، ریزی و آمایش فضا

عوامتل  .(1398علیرضتا) ،پورحیدری ستاربان، وکیتل و عبتدی
 ،دار روستتایی از دیتدگاه ستاکنان محلتیبهبود معیشت پای

ردی نشریه تحقیقات کارب .مطالعه موردی: شهرستان اردبیل
 .23-46، (45)19، علوم جغرافیایی

 هحدالا ،فتاحی ،ملتبی ،پورحاجی ،عبدالرضا ،افتخاریالدینرکن
بررستتی میتتزان انطبتتاق (. 1391)ابتتوذر، ستتنگپایدارکل و

می روستایی با معماری بوساخت و سازهای جدید در نواحی 
متوردی:  ، مطالعتهو میزان رضایتمندی ستاکنین روستتایی

 ،امستکن و محتیط روستت . بخش مرکزی شهرستان دلفان
31(139،) 98-85. 

(. وجتوه متوثر بتر 1393خانقتاهی، توحیتد)زرگر، اکبر و حاتمی
، 148، مسکن و محیط روستتاییطراحی مسکن روستایی، 

62-45. 

های معمتتاری مستتکن شتتاخ . (1384محستتن)پور، ستترتیپی
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