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چکید ه
بیان مسئله: با توجه به پیشرفت جوامع د ر سال های اخیر و توسعۀ ابعاد  مطالعات علمی و پژوهشی د ر زمینه های 
مختلف معماری، بررسی سیر حرکت اند یشمند ان و موضوعات مطالعه شد ه د ر سطح جهان و مقایسۀ آن با مطالعات 
د اخلی می تواند  مؤید ی بر نیازهای تحقیقاتی آتی د ر حوزۀ معماری باشد ؛ چراکه مطالعات د اخلی د ر مقایسه با 
مطالعات جهانی از تعمیم پذیری کم تری برخورد ار بود ه و جهت افزایش رقابت پذیری خود  با مطالعات جهانی، نیازمند  

تغییری بهینه با د ر نظر د اشتن مسائل و مشکالت د اخلی هستند .
هد ف پژوهش: هد ف از این مطالعه، بررسی مقاالت علمی منتشر شد ه د ر مجالت معتبر معماری د ر سطح جهانی 
و د اخلی د ر ارتباط با محوریت موضوعی و روش های تحقیق آنها جهت ارائۀ راهکاری برای بهبود  کیفیت مطالعات 

بعد ی د ر جهت افزایش تعمیم پذیری برون د اد  مطالعات چاپ شد ه د ر نشریات ایرانی است.
روش پژوهش: این پژوهش با مروری بر کلیۀ مجالت معماری )Elsevier (q 1 )646 مقاله( و علمی- پژوهشی 
فارسی و انگلیسی زبان )802 مقاله( که د ر طول سال های 1397 تا 1399منتشر  شد ه، به بررسی موضوعات و روش 

تحقیق آنها پرد اخته است.
نتیجه گیری: ارزیابی آماری نتایج، حاکی از آن است که از میان یازد ه موضوع شناسایی شد ه »پاید اری، فن ساختمان، 
فرایند  طراحی، مطالعات کالبد ی، مطالعات تاریخی، معناشناسی، روانشناسی محیط، پد افند  غیرعامل، مد یریت، 
گرد شگری، منظر«، تمرکز مطالعات د ر نشریات علمی-پژوهشی ایران بیشتر روی مباحث »تاریخی« و »روانشناسی 
محیط« و اغلب به شیوۀ کیفی )توصیفی- تحلیلی( است، د ر حالی که گرایش مطالعات معماری د ر نشریات ) 1 
Elsevier  )q تمرکز بر عرصه های »تکنولوژی و فن ساختمان« و »فرایند  طراحی« با تکیه بر روش های کمی 

)آزمایشی( صورت پذیرفته است.
واژگان کلید ی: روش تحقیق، مقاالت علمی پژوهشی ایران، مقاالت )Elsevier )q1، مطالعات معماری.

مقد مه 
لعۀ  مطا مستلزم  رشته ای  هر  د ر  پیشرفت  به  نیل 
مسائل  به  پاسخ گویی  برای  تالش  منطقی،  و  منظم 
 )1391 )طاهری،  عملی  و  نظری  مفاهیم  توسعۀ  روز، 
پیمود ه شد ه  روند های  و  لگوها  ا مستمر  لعۀ  مطا و 
ازآن طریق  تا  است  مربوطه  حوزۀ  اند یشمند ان  توسط 
واقع  مؤثر  آتی  پیشرفت های  و  د انش  تکمیل  د ر  بتوان 
Dwivedi, Venkitachalam, Sharif, Al- ) شوند  

د ر  علم  گسترۀ   .(Karaghouli & Weerakkody, 2011
را  انسان  زند گی  از  مختلفی  حوزه های  امروزی،  د نیای 
تغییرات  فناوری،  و  علم  بر پایۀ  برنامه ریزی  و  د ر برگرفته 
می زند .  رقم  را  امروزی  زند گی  د گرگونی های  و  جهانی 
و  د انش  نیازمند   فزایند ه ای  به طور  مد رن  از آنجاکه جامعۀ 
نظام  د ر  تغییر  ایجاد   است،  هد فمند   علمی  سیستم های 
علمی نه تنها د ر بعد  کّمی، بلکه د ر ساختار و عملکرد  نیز 
 Krohn, Layton Jr & Weingart,) می خورد   به چشم 
علمی  د انش های  از  استفاد ه  د ر  قابلیت  ایجاد    .(2012
را  مختلف  رشته های  علوم  اد غام  و  ترکیب  لزوم  جد ید ، 
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علمی  ارتقاء  و  پیشرفت  ایجاد   به  منجر  و  ساخته  ضروری 
به  توجه  به همین د لیل  است؛  شد ه  مختلف  حوزه های  د ر 
د ریچه های اشتراک این علوم از طریق پژوهش های انجام شد ه 
می تواند  معرف وضعیت علمی، د ر محد ود ه های مکانی و زمانی 
مختلف بود ه و راه گشای توسعه های علمی آتی شود . معماری 
به عنوان فرایند ی حاصل از علم، هنر، ذوق و مهارت )سامه و 
از حوزه های مختلف  اکرمی، 1393(، شامل گسترۀ وسیعی 
بود ه و به عنوان شاخه ای از علوم چند  رشته ای قابل تعریف است. 
با پیشرفت علوم مرتبط د ر این عرصه و تغییر د ر الگوها و روند  
معماری، شاهد  ظهور مد ل های نوآورانه ای از فنون بین رشته ای 
 Alhadidi & Mitcheltree, 2016;) این حوزه هستیم  د ر 
این  نقش  و  به جایگاه  توجه   .(Bayhan & Karaca, 2020
علوم د ر تکمیل بد نه ای منسجم از د انش معماری و سیر این 
رشته به سمت شیوه های جد ید ی از ترکیب علوم مختلف با 
محوریت عملکرد ی، می تواند  امری مؤثر د ر این حوزه به شمار 
 Chaszar &)  آمد ه و جایگاه کنونی و آتی آن را تعیین کند
از مباحث مهم د ر هررشتۀ مطالعاتی،  Joyce, 2016). یکی 
روش متد اول د ر پژوهش های آن است. پژوهشگران با توجه به 
د امنۀ وسیع رشته های مرتبط، از جنبه های متفاوت به بررسی 
د ر  و  پرد اخته  انتخابی  پیرامون موضوع  مسائل مد نظر خود  
مطالعات خود  برای پاسخ به پرسش ها، رویکرد های متفاوتی 
از  پاچال، 1398(که  و محمود ی  )زارعی  را پیش می گیرند  
 Groat & Wang,) پیروی می کنند   و منطق خاصی  اصول 
ازآنجاکه علم همواره همنشین روش بود ه است، لذا   .(2013
بررسی هر تحقیقی با تد قیق د ر روش علمی و ساز وکارهای آن 
میسر خواهد  بود . اخیراً پژوهش های متعد د ی د ر باب بررسی 
د ر مطالعات  و شناسایی خألهای موجود   پژوهشی  تحوالت 
de la Hoz-) حوزه های مختلف از جمله گرد شگری پزشکی
آموزش علوم    ،(Correa, Muñoz-Leiva & Bakucz, 2018
 Salvia,) توسعۀ پاید ار ،(Lin, Lin, Potvin & Tsai, 2019)
Leal Filho, Brandli & Griebeler, 2019) و واقعیت افزود ه 
(Diao & Shih, 2019) صورت گرفته که نشان د هند ۀ ضرورت 
 Firdaus,) است  موجود   مطالعاتی  شکاف های  رفع  به  نیاز 
با توجه به  Zulfadilla & Caniago, 2021). د ر این راستا، 
  Elsevier )q 1 ( اینکه مجالت علمی پژوهشی د ر ایران و مجالت
د ر سطح جهانی شامل معتبرترین مقاالت هستند ، این پژوهش 
د ر نظر د ارد  موضوعیت و روش تحقیق مقاالت منتشرشد ه د ر 
مجالت معماری علمی-پژوهشی و ) Elsevier )q 1 طی فرورد ین 
1397 الی اسفند  1399 را مورد  بررسی قرار د هد  تا بتواند  با 
مطالعۀ تفاوت موضوعیت و روش تحقیق آنها، رویکرد  پیشنهاد ی 
مناسب جهت بهبود  برنامه ریزی های علمی این رشته د ر آیند ه 
و رفع کمبود  های آن را پیش روی پژوهشگران حوزۀ معماری و 

نشریه های مربوطه قرار د هد .

پرسش تحقیق
د ر مقایسۀ بسامد  تکرار، بین موضوعات و روش های تحقیق 
د ر مطالعات معماری د ر مجالت علمی-پژوهشی  انجام شد ه 
فرورد ین  ) Elsevier )q 1 طی  معماری  و مجالت  ایران  کشور 

1397 الی اسفند  1399 چه تفاوت آماری وجود  د ارد ؟

روش تحقیق
به سمت و سوی مطالعات  راستای د ستیابی  د ر  پژوهش  این 
معماری د ر ایران و جهان، با مروری بر مطالعات منتشر شد ه، 
به صورت کیفی و از نوع توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است. 
مجالت  د ر  منتشر شد ه  مقاالت  کلیۀ  شامل  آماری  جامعۀ 
علمی- پژوهشی ) Elsevier )q 1  د ر بازۀ زمانی 1397 تا اسفند  

ماه 1399می باشد . 
https://) مجالت موجود  د ر سامانۀ رتبه بند ی نشریات علمی

با رتبه بند ی   (irisweb.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=3
استفاد ه  با  و  ایران  کشور  علوم  وزارت  از  علمی-پژوهشی 
»محیط«  »ساختمان«،  »معماری«،  کلید ی  کلمات  از 
پایگاه د ر  موجود   مجالت  و  ایرانی  مجالت  شناسایی  برای 
Science Direct Academic Search Engines (https://
www.sciencedirect.com/browse/journals-and-

د ر سایت   q1 رتبه بند ی  د ارای   (books?contentType=JL
از  استفاد ه  با  و   Journal Citation Reports – Clarivate
 ”Architecture”,”Building”,  ”Environment”کلمات کلید ی
برای شناسایی مجالت Elsevier استفاد ه شد ه است. همچنین 
زمینه و اهد اف تمامی نشریه های انتخاب شد ۀ مطالعات معماری 
را د ر بر می گیرد .   با معماری  بین رشته ای مرتبط  و موضوعات 
مقاالت د ر د و گروه ذکر شد ه، بر اساس اطالعات آماری و فراوانی 
محوریت موضوعی مقاالت )د ر گروه های اصلی و زیرگروه های 
و  مورد بررسی  آنها  تحقیق  روش  و  معماری(  رشتۀ  مربوطۀ 
مقایسه قرار گرفته اند . جهت بررسی محوریت موضوعی و روش 
تحقیق مقاالت از روش کد بند ی که شناسایی کلمات اصلی و 
  .(Vaughn & Turner, 2016)  د سته بند ی آنها است، استفاد ه شد
بد ین صورت که جهت بررسی مقاالت از نظر محوریت موضوعی، 
کلمات کلید ی چکید ه و بخش مقد مۀ مقاالت کد بند ی شد ه و 
پس از شناسایی عمق موضوع، محوریت مقاله ها د ر یازد ه گروه 
د سته بند ی شد ند  )جد ول 1(. د ر راستای شناسایی روش تحقیق 
مقاالت با بررسی و کد بند ی بخش چکید ه و روش تحقیق هر 

مقاله، نوع روش استفاد ه شد ه د ر هر مقاله نیز د سته بند ی شد .
مرور سیستماتیک به عنوان نوعی مطالعۀ مروری به جمع آوری 
د اد ه ها  پایگاه  د ر  کلید واژه  جستجوی  طریق  از  اطالعات 
از  که   (Popay, Rogers & Williams, 1998) می پرد ازد  
گذشته تا کنون نیز پژوهشگران د ر زمینۀ مرور سیستماتیک 
 Chen,)  مقاله ها، مطالعاتی از جمله د ر حوزه های فناوری د اد ه ها
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مأخذتعریف هد ف مقاالتمحوریت موضوعی

مطالعات د ر جهت به حد اقل رساند ن اثرات منفی زیست محیطی ساختمان ها از طریق بهبود  پاید اری
(Salama, 2002)کارایی و اعتد ال د ر استفاد ه از مواد ، انرژی و اکوسیستم

بررسی سیستم های سازه ای، نورپرد ازی، لوله کشی و کانال ها، شبکۀ توزیع آب سرد  و گرم، فن ساختمان
(Eilouti, 2018)لوله کشی فاضالب، سیم کشی الکتریکی و مکانیکی، آکوستیک، کنترل و مد یریت تأسیسات

بررسی چگونگی طراحی ساختمان، تک تک فضاها و مبلمان، بررسی جنبه های عملی ساخت فرایند  طراحی
(Demirbaş & Demirkan, 2003)ساختمان ها، برنامه ریزی، تد ارکات و مد یریت

(& Michalek, Choudhary مطالعۀ شکل ها، ابعاد  و موقعیت های فضاهای د اخلی ساختمان مطالعات کالبد ی
(Papalambros, 2002

(Leach, 2013)مطالعۀ تاریخ ساختمان، ویژگی ها و سبک های معماری د ر طول زمانمطالعات تاریخی

بررسی ساختمان فراتر از فرم ساخته شد ه و زیبایی شناسی آن و توجه بیشتر به شناخت معنا شناسی
(Kaul, 2019)معنا، مفهوم و روح بنا

(Steg, Van Den Berg, & De مطالعۀ تمام عوامل و شرایط تأثیرگذار بیرونی بر زند گی، رفتار و رشد  انسانروانشناسی
(Groot, 2013

مطالعۀ روش های تأمین نیازهای حیاتی د ر هنگام مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی همچون پد افند  غیرعامل
(Amirhajloo & Saghae, 2021)طراحی غیرمتمرکز و ایجاد  راه های گریز

بررسی توسعۀ یک طرح از مفهوم اولیه تا نقشه های نهایی، زمان بند ی و مد یریت فرایند  مد یریت
(Emmitt, 2014)ساخت

(Specht, 2014)بررسی تأثیر معماری بر گرد شگری )سفر با هد ف د ید ن بناهای تاریخی و معماری(گرد شگری

مطالعۀ طراحی فضاهای بیرونی و فضای سبز برای د ستیابی به اهد اف زیست محیطی، منظر
اجتماعی-رفتاری و زیبایی  شناختی

Jansson, Vicenzotti & Die-)
(drich, 2019

جد ول 1. تعاریف موضوعات د ر عرصۀ مطالعات معماری. مأخذ: نگارند گان.

 Yigitcanlar,) و پاید اری (Owen, 2020( 2017)، محیط زیست
 Kamruzzaman, Foth, Sabatini-Marques, da Costa &
Ioppolo, 2019) انجام د اد ه اند . ضمناً مطالعات تطبیقی به عنوان 
بخشی از مطالعۀ سیستماتیک د ر حوزه های متنوع معماری د ر 
Gawlak, Pruszewicz-) زمینۀ هایی چون یاد گیری معماری
 Junara,) کالبد  معماری ،(Sipińska & Bonenberg, 2021
 Farhan, Hashim &) Triyadi & Budi, 2019) و پاید اری 
Naji, 2019) صورت گرفته اند  که گواهی بر اهمیت باالی این 

روش است.
آنها  تعمیم پذیری  ارزش گذاری مطالعات،  معیارهای  از  یکی 
د ر رد ه بند ی بین المللی است. عد م شناخت تفاوت بین ساختار 
مطالعات د ر سطح ایران و جهان، باعث رتبه بند ی و تعمیم پذیری 
پایین تر پژوهش های د اخلی می شود  )رزاقی اصل و فرهاد یان،  
1396(. لذا د ر این مقاله به بررسی تفاوت بین مطالعات معماری 
برای بهبود  کیفیت  تا راهکاری  ایران و جهان پرد اخته شد ه 
مطالعات و افزایش رقابت پذیری آنها با مطالعات جهانی پیشنهاد  
گسترد ه ای  تحقیقات  زمینه  این  د ر  است  الزم به ذکر  د هد . 
برون د اد های  با  آموزشی  برنامۀ  ساختار  »بررسی  همچون 
آموزشی  فضاهای  د ر  معماری  »الزامات  )همان(،  پژوهشی« 

کود کان« )آزاد  ارمکی، 1398(، »پژوهش های معماری فارسی 
 ،(Ariannejad, Osam & Yigitoglu, 2019) »و انگلیسی زبان
ایران و  »نقش معماران خارجی د ر تحوالت معماری معاصر 
ترکیه« )حسن پور، سلطان زاد ه و بذرافکن، 1396(، »مقاالت 
مناطق  د ر  شهری  فقر  چالش  د رخصوص  فارسی  و  التین 
حاشیه نشین« )خانمراد ی، حسنی و محمد لو، 1395( و »مطالعۀ 
آلمان و  با کشورهای چین، هند ،  ایران  تطبیقی پژوهش د ر 

ژاپن« )شفیعی، 1384( صورت گرفته است.

مبانی نظری
معماري به عنوان د انشی نشئت گرفته از پد ید ه های طبیعی و 
و  )سامه  بود ه  علم  و  هنر  از  منحصر بهفرد  ترکیبی  انسانی، 
اکرمی، 1393( و گسترۀ مختلفی از علوم را د ر بر می گیرد  که 
تنوع مطالعات موجود  و انواع روش تحقیق های انجام گرفته خود  
مؤید  این نکته است. طبق بررسی های انجام گرفته، کلیۀ مقاالت 
موجود  د ر این حوزه از بعد  موضوعی د ر یازد ه گروه قابل تقسیم 
بند ی هستند  که هر یک از آنها نیز بر اساس تفکیک جزئی تر، 
د ارای زیر شاخه های مختلف هستند  )تصویر 1(. د ر اد امه به 

تشریح این گروه ها پرد اخته شد ه است.
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مطالعات کالبد ی   
این گروه شامل مطالعۀ اصول نظم د هندۀ تدابیر بصري است 
از نظر احساسی، مشارکت فرمها  ازنظر فلسفی و هم  که هم 
نظامیافته میسر  را د ر یک محل  بنا  متنوع یک  و فضاهاي 
میسازد  )فتح بقالی  و صنیعی پور، 1397(. بخش اعظمی از 
مطالعات کالبد ی د ر حیطۀ ریخت شناسی )مورفولوژی( است 
و  )موسوی  بنا  و ساختار  کارکرد   نقشه،  فرم،  بررسی  از  که 
 (Liu et al., 2018) پیرامون آن افضلیان، 1398( و محیط 
بناها  حاصل می شود . حیطۀ گونه شناسی شامل د سته بند ی 
بر مبنای تفاوت د ر ویژگی های شکلی، کالبد ی، سازمان د هی، 
و عملکرد  فضاها )رهروی پود ه، ولی بیگ، د هقان و مسعود ، 
1397( است. بناها همچنین بر اساس نظام فضایی و با استفاد ه 
از ابزار سنجش چید مان فضا )نرم افزار Depthmap( )کیانی، 
قالب مطالعات نحو فضا  زاد ه و حید ری، 1398( د ر  سلطان 
 Dawes, Ostwald & Lee,)   ارزیابی هستند و  قابل تحلیل 

.(2021
مطالعات فرایند  طراحی   

و  پایه ای بود ن و مطالعات حوزۀ طراحی  اهمیتی که  به د لیل 
مطالعات  زیرشاخۀ  مهم ترین  به عنوان  د ارد ،  بنا  ساخت یک 
فرایند  طراحی شناخته می شوند . بیشتر مطالعات د ر این حوزه 
متمرکز  معماری  نحوۀ طراحی  و  روند  شکل گیری طرح  بر 
خود   که   ،)1398 محمد ی،  و  حمزه نژاد   )لبیب زاد ه،  است 
از این رو  به واسطۀ آموزش برای نوآموز معماری مهیا می شود ؛ 
آموزش به عنوان یکی از زیرگروه های این شاخه، عاملی برای 
معمار محسوب  یک  د ر ذهن  تفکری همه جانبه  شکل د هی 
می گرد د  )حسینی، فالمکی و حجت، 1398(. مرحلۀ ساخت 
نیز به عنوان قسمتی از فرایند  معماری یک بنا محسوب شد ه و 

 Akmam) شامل موضوعاتی د ر حیطۀ ساخت و سازهای صنعتی
 ،(Syed Zakaria, Gajendran, Rose & Brewer, 2018
(Osei-Kyei & Chan, 2019)، مسائل  فن آوری های ساخت 
و تحصیل د وست، 1398(، زیست محیطی  )زاریان  اقتصاد ی 
)ضیائی و عباسی هرفته، 1397( و سایر مباحث مربوطه بود ه 
و به بررسی معضالت  (Lin, Lin, Potvin & Tsai, 2019) یا 
 Gao, Low, & Nair,) ارائۀ راهکارهای مؤثر د ر حیطۀ معماری
2018) می پرد ازد . هر یک از این مطالعات چه از بعد  تئوری و 
چه د ر قالب عملکرد ی و اجرایی، به واسطۀ علوم جد ید  تکامل 
تحقیق  د ر حوزۀ  نوآورانه  مؤلفه های  ایجاد   با هد ف  و  یافته 
 Loonen, de Klijn-Chevalerias, & Hensen,) توسعه  و 
 Wortmann & Tunçer,) بناها  و طراحی و ساخت   (2019
و محد ود یت های روش های  معایب  رفع  راستای  د ر   (2017
 Donato, Zemella, Rapone, Hussain, & Black,)سنتی
2017) منجر به تسهیل و تسریع د ر مسیر فرایند  معماری بنا 

.(Brisco, Whitfield, & Grierson, 2020) می شود
مطالعات فن ساختمان   

مطالعات فن ساختمان شامل کلیۀ مطالعات فنی د ر حوزۀ 
ارائۀ  با  سازه  زیرگروه  د ر  آن  موضوعات  و  بود ه  ساختمان 
 Gholami, Garivani,) د ر حوزۀ طراحی سازه ای  مباحثی 
 Askariani & Hajirasouliha, 2022; Krishnan & Li,
جد ید   بناهای  د ر  سازه  مقاومت  و  رفتار  ارزیابی  یا   (2019
Arto, Gallego, Cifuentes, Puertas & Gutiérrez-)

تاریخی  و   (Carrillo, 2021; Avci & Al Nouss, 2018
راستای  د ر  مناسب  روش های   )1397 طلوع د ل،  و  )صاد ق 
بهینه سازی عملکرد ی سازه ای بناها را معرفی می نماید  )ثابت 
قد م، عالمی، صاد ق پور و پاچناری، 1397(. مباحث مطرح د ر 

تصویر1. طبقه بند ی انواع موضوعات د ر عرصۀ مطالعات معماری. مأخذ: نگارند گان.
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عرصۀ تکنولوژی (Li, Cheng & Chen, 2020) پیش د رآمد ی 
برای ظهور روش های متنوع د ر زمینه های مختلف تولید  یک 
بنا از طراحی )مد ی و ایمانی، 1397( تا ساخت را د ربرگرفته 
از جمله:  این حوزه  ایجاد  شاخه های مختلفی د ر  به  و منجر 
و شاهرود ی،  مهنام  )مقصود ی، سید یان،  معماری هوشمند  
 (Mallasi, 2018( اطالعات ساختمان  و مد ل سازی   )1396
راستای کاهش مصرف  د ر  می شود . مطالعات فن ساختمان 
 Bui, Nguyen, Ghazlan, & Ngo, 2021;)انرژی منابع 
ارزیابی  با  بهبود  کارایی،  و   (Chung, Liu & Seong, 2019
انرژی و طرح های پیشنهاد ی )تحصیل د وست،  میزان مصرف 
1398( و یا معرفی سیستم هایی جایگزین مصرف انرژی های 
 Cao, Hamidvand, Bezaatpour, Ebadollahi &)طبیعی
 Ghaebi, 2022; Hussain & Kim, 2019; Lyu, Li, Shi,
Wang & Huang, 2021) روش هایی مؤثر د ر راستای افزایش 
قالب  را د ر  انرژی )کاظمی، 1396( د رساختمان ها  بهره وری 
مطالعات انرژی پیشنهاد  می د هد . از طرفی نیز با د ربرگرفتن 
مباحث حوزۀ اکوستیک، با تحلیل مشکالت موجود  د ر زمینۀ 
 Rajagopalan, Nguyen & Carre,)صوت د ر فضاهای د اخلی
افزایش کارایی  2017) و تعریف روش های پاسخگو سعی د ر 
د ارد  )سخندان سرخابی،  بناها  د ر  آلود گی صوتی  و کاهش 
نصراللهی و غفاری، 1398(. د ر گروه مصالح اغلب موضوعات 
 Mosalam & Casquero-Modrego,) به معرفی مصالح جد ید
 Rodríguez,) مصالح  عملکرد ی  و  کیفی  ارزیابی  و   (2018
Blanco, Pujadas, & Aguado, 2017) روش های مناسب 
الفت، 1396( و  جهت تولید  )بمانیان، عربعلیزاد ه مهاباد ی و 
 )1397 و همکاران،  )رازانی  مصالح ساختمانی  بهینه سازی 
اختصاص یافته و سعی د ر ارتقاء این عرصه د ر صنعت معماری 

و ساختمان سازی د ارد .
مطالعات تاریخی   

بخشی از مقاالت با موضوعات تاریخی شامل مطالعاتی بود ه که 
به تحلیل های تاریخی و آیینی پرد اخته و عرصه های مرتبط 
با آن و ریشه های فرهنگی، اجتماعی )اسکند رنژاد  و خاکی، 
1394( و هنری معماری یک بوم و منطقه را مورد  تحلیل قرار 
تاجری،  و  امینی  اسد ی،  )اسد ی کرم، 1400؛ علی  می د هد  
بر فرم و ساختار کالبد ی  با تمرکز  1400(. د ر حیطۀ کالبد  
بناها، عرصه ای برای مطالعۀ ویژگی معماری های ساخته شد ه 
د ر اد وار گذشته فراهم کرد ه و شباهت و تفاوتهای گوناگون 
موجود  را د ر راستای تعیین ویژگیهای خاص و عام یک بنا 
بررسی  و   )1398 آریایی،  رحیمی  و  ولی بیگ  )وحد ت پور، 
 Eilouti,) آن  عملکرد ی  و  معنایی  مورفولوژیکی،  الیه های 
آیین های  مطالعۀ  با  است.  د اد ه  قرار  پژوهش  مورد    (2017
به عنوان عنصری معنی د هند ه د رمعماري  موجود  د ر گذشته 
و به واسطۀ رابطۀ مستقیم این آیین ها با عملکرد  و کالبد  بنا، 

به ویژگی های غیرماد ی و معنایی یک بنا د ر گذشته  می توان 
را  منطقه  آن  مرد مان  بومی  و سنن  فرهنگ  و  یافته  د ست 
د ر   .)1398 بایبورد ی،  و  شیشوان  )کاظمی  ساخت  آشکار 
اعتقاد ی د اشته  مبانی  قالب مطالعات مفهومی که ریشه د ر 
ارزشی حاکم بر جامعه د ر د وران سنت را  نیز می توان نظام 
تعریف کرد ه و الگوهای ساخت و ساز و شیوۀ زند گی مرد م هر 
بوم و منطقه ای را مورد  تحلیل قرار د اد  )حید ری و قاسمیان، 
به  به منظور د ستیابی  بر مطالعات مذکور که  1398(. عالوه 
اصول و سنن حاکم بر معماری گذشته انجام شد ه اند ، بخشی 
از مطالعات این حوزه به منظور حفاظت و بازآفرینی بناهای 
به جا ماند ه از گذشته، سعی د ر معرفی روش هایی جهت کاهش 
و جبران میزان کاستی های کّمی و کیفی کالبد ی بنا د ارد  تا 
بناها گرد ید ه  اد امۀ حیات  به  با رفع معضالت موجود ، منجر 
آثار د ر طول زمان  نابود ی هویتی و یکپارچگی کالبد ی  از  و 
جلوگیری کند  )شاه محمد پور سلمانی، بخشند ه فرد  و محمد  

مراد ی، 1398(.
 مطالعات روانشناسی محیط   

با گذر از مطالعات عرصه های کالبد ی، وارد  حیطۀ مطالعاتی 
مفهومی و اد راکی د ر حوزۀ معماری می شویم که د ر رأس آن 
مطالعات حوزۀ روانشناسی محیطی به عنوان عرصۀ مشترک 
رفتارهاي  با مطالعۀ  رفتاری مطرح می شود .  علوم  و  معماری 
پیرامونش  کالبد ي  محیط  یا  سکونتگاه  با  د ر رابطه  انسان 
)امامقلی، آیوازیان، زاد ه محمد ی و اسالمی، 1391( تحوالتی 
زیرشاخۀ مطالعات  د ر  ایجاد  می کند  که  معماری  د ر عرصۀ 
 Eijkelenboom,) اد راکی، به بررسی فرایند های حسی و ذهنی
با کسب  پرد اخته و   (Verbeek, Felix & Van Hoof, 2017
اطالعات از محیط اطراف و تأثیر آن د ر زند گی انسان د ر قالب 
معماری زیرشاخه هایی را د ر این حوزه ایجاد  می کند  )پای کن 

و رفیعیان، 1398(.
همچنین مطالعه د ر حوزۀ رفتاری، شیوۀ زند گی و نظام رفتاری 
افراد  د ر محیط های مختلف )مد احی، اسفند یانی مقد م، عباسی 
تأثیر فرهنگ و جامعه است،  نائینی، 1397( تحت  بمانی  و 
 Cash, Hartlev &) شود   مکان  تعریف  به  منجر  می تواند  
Durazo, 2017; Choi, 2018). د ر حوزۀ کیفیت محیطی نیز 
با  با سه مؤلفۀ کالبد ، معنا و فعالیت مواجه می شویم )د لشاد  
سیاهکلی، بمانیان و مهد وی نژاد ، 1397( که می تواند  با هد ف 
تأمین آسایش کاربران د رابعاد  مختلفی از جمله کیفیت فضا، 
 Farboud & Shahhoseini,) بصری  ترجیحات  و  اد راکات 
 2020; Mousavi Samimi & Sadraei Tabatabaei,
و   (2022; Mousavi Samimi & Shahhosseini, 2021
آکوستیک، المسه( مطرح شود   )بویایی، حرارت،  غیربصری 
 Ramprasad & Subbaiyan, 2017; Shahhosseini,)
Shahhosseini, Kamal & Maulan, 2014 ;2014). سالمت 
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روان نیز بخش د یگری از مطالعات روانشناسی محیط را شامل 
انسان  از شرایط عینی و ذهنی زندگی  ترکیبی  می شود  که 
واقعیتهای  و  رضایت  احساس  با  مرتبط  به ترتیب،  و  بود ه 

موجود  د ر زندگی است )طاهری و طاهری، 1398(.
مطالعات معناشناختی   

پیام )چه عقلی و چه احساسی(  و  ارزش، مفهوم  بعد  معنا، 
تعامل  نتیجۀ  نیز  از هر پد ید ه ای را شامل می شود  و  بخشی 
است  متن  قالب  د ر  و چه  کالبد   قالب  د ر  اثر چه  با  انسان 
)رئیسی، 1395(. د ر این حوزۀ مطالعاتی د ر راستای شناخت 
هویت فرهنگی و ارزش های جامعه صورت گرفته )شفیعیان 
د اریانی، پورجعفر و قباد ی، 1393( و منجر به تعریف رویکرد ی 
قالب  د ر  شد ه  معماری  حوزۀ  د ر  معناشناسی  تحت عنوان 
آثار )متن/معماری(  به چیستی معنایی  تاویلی،  معناشناسی 
مبتنی برچهارمولفۀ اصلی معمار، مخاطب، کالبد  اثر و زمینه 
انسانی،  مختلف  نفوس  نظیر  زیرمؤلفه  تعد اد ی  و  )محیط(، 
می پرد ازد   غیره  و  مخاطب  پیش تجربه های  و  پیش فهم ها 
)رئیسی و نقره کار، 1397(. معناشناسی نظریات موجود  د ر 
د ر سه  آثار  معنای  بر اساس چگونگی خوانش  را  این حیطه 
د ید گاه کلی »مخاطب محور«، »مؤلف محور« و »متن محور« 
با  نیز  زیباشناسی  حوزۀ   .)1395 )رئیسی،  می کند   تقسیم 
جایگاه  و  اطراف  محیط  چگونگی  د رک  و  شناخت  هد ف 
شخص د ر محیط، مباحثی همچون ارتباط با ساختار، جزئیات 
)صاد قی،  د اد ه  قرار  بررسی  مورد   را  محیط  و  مخاطب  بنا، 
و  تعریف چیستی  د ر  نیا، 1397( و سعی  و کامل  اخالصی 

چگونگی زیباشناسی با توجه به د ید گاه های موجود  می کند .
کارکرد   و  قرارد اد ها  د رک  هد ف  با  معناشناسی،  مطالعات 
می د هند ،  شکل  انسان ها  د نیای  به  که  نشانه ای  نظام های 
منجر  که  می کند   تعریف  را  نشانه شناسی  به نام  زیرگروهی 
یا  آگاهانه  قرارد اد هایی می شود  که  قوانین و  به  به د ستیابی 
ناخود آگاه توسط اعضای یک فرهنگ د رونی شد ه اند  و معنای 
سحابی،  و  بایزد ی  )حمه جانی،  می کنند   ایجاد   را  پد ید ه ها 
مطالعات  مجموعۀ  زیرشاخه ها،  د یگر  کنار  د ر  که   )1396

معناشناسی را شکل می د هند .
 مطالعات پاید اری   

الگوهای  و  مفاهیم  تا  کالبد   از  مختلفی  پاید اری جنبه های 
و  کثیری  )اعظم  می شود   شامل  را  فرهنگی  و  اجتماعی 
نیازهای فعلی نسل  برآورد ن  از آن  آقازاد ه، 1401( و هد ف 
حاضر بد ون از بین برد ن قابلیت های نسل های آیند ه د ر تأمین 
نیازهای خود  است )ضامنی و ولی بیگ، 1396(. پایه ای ترین 
معنایی که اولین بار پاید اری بر اساس آن مطرح شد ، پاید اری 
 Hami, Suhardi, Manohar &) است  زیست محیطی 
Shahhosseini, 2011; Razmjoo et al, 2021) که زیر بنای 
از  حفاظت  آن  از  منظور  و  می شود   شناخته  پاید ار  توسعۀ 

محیط زیست برای بقای تمامی اجتماعات د ر نظامی عاد النه 
است )فیروزی، محمد ی د ه چشمه و سعید ی، 1396(. ضامنی 
از توماس فیشر )ضامنی و ولی بیگ، 1396( نیل به  به نقل 
موارد ی همچون  رعایت  گرو  د ر  را  زیست محیطی  پاید اری 
مصالح  و  انرژی،  بهره وری  و  کارایی  سالم،  د اخلی  محیط 
بی خطر اکولوژیکی (Vallas & Courard, 2017) می د اند  که 

خود  مؤید  گسترد گی این حوزۀ مطالعاتی است.
مطرح  نیز  اقلیم  حیطۀ  د ر  پاید اری  مباحث  این،  بر  عالوه 
می شود  که با توجه به نقش اقلیم د ر نیل به اهد اف پاید اری 
با مطالعۀ شرایط اقلیمی و طبیعی هر منطقه اصول الزم برای 
طراحی، تعیین موقعیت مکانی و شرایط کالبد ی ساختمان را 
مورد  تحلیل قرار می د هد  )عطاریان و صفرعلی نجار، 1397(. 
د ر  مسائل  مهم ترین  از  یکی  عنوان  به  این مسئله  به  توجه 
 Akbari) طراحی مسکن د ر گذشته نیز محسوب بود ه است
Teshnehdel, 2018 &). البته نیل به پاید اری و توسعۀ پاید ار 
پاید اری  مرهون  اقلیمی  و  زیست محیطی  مسائل  بر  عالوه 
ابعاد  مختلف  رابطی میان  به عنوان  نیز هست که  اجتماعی 
عنصر  چهار  آن  تعریف  د ر  و  شد ه  محسوب  پاید ار  توسعۀ 
امنیت  و  مشارکت،  اجتماعی،  اجتماعی، همبستگی  عد الت 
پاید ار  توسعۀ  )کریمی، 1397(.  د ارند   تعیین کنند ه ای  نقش 
اجتماعی همانند  توسعۀ پاید ار جامعه انسانی د اراي جنبه هاي 
محیطی، ماد ي، اجتماعی، اقتصاد ي، قانونی، فرهنگی، سیاسی 
و روان شناختی است که د ر راستای نیل به پاید اری اجتماعی 
قربانی و صد اقت،  )برزگر، د یوساالر،  قرار گیرند   باید  مد نظر 

.)1396
مطالعات پد افند  غیرعامل   

حوزه  این  معماری،  مطالعات  گسترد گی  به  توجه  با 
د ر  نیز  بحرانی  و  خاص  شرایط  برای  را  د ستورالعمل هایی 
پد افند   قالب  د ر  مطالعات  از  گروهی  راستا  این  د ر  برد ارد . 
و شهرسازي مطرح می شود   معماري  د رحوزه های  غیرعامل 
به  مربوط  و خسارات  آسیب پذیری  آن کاهش  از  که هد ف 
خطرپذیري  کاهش  نیز  و  جنگ  نظیر  انسان ساز  تهد ید ات 
انواع بالیای طبیعی است. کلیۀ مطالعات و اقد امات  د ر برابر 
الزم به منظور شناسایی عوامل بحران )عاد لی زاد ه و شبیری، 
1398( و ارزیابی شرایط بحران را د ربرگرفته و منجر به ارائۀ 
اقد امات  و د رنهایت  ارزیابی، تحلیل  راستای  راهبرد هایی د ر 
از این رو   .)1394 کاملی،  و  )حسینی  می شود   حفاظتی 
د ر سه  زمینه  این  د ر  تحلیل های صورت گرفته  و  مطالعات 
و  بحران  شرایط  ارزیابی  بحران،  عوامل  شناخت  زیرشاخۀ 

اقد امات قابل تفکیک است.
مطالعات مد یریتی   

و روش های مد یریتی  بحث مد یریت شامل کلیۀ سیاست ها 
است که به منظور ارزیابی، حفاظت )رضائی و فرجی، 1397(، 
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تصویر 2 . طبقه بند ی انواع روش تحقیق. مأخذ: نگارند گان.

توسعه )یاران و محمد ی خوش بین، 1398(، ارتقاء عملکرد ی 
 Liu, Anumba, Jallow & Carrillo,)بهره وری افزایش  و 

2020) د ر حیطۀ طراحی و تولید  د ر معماری تعریف می شود .
 مطالعات گرد شگری   

از  یکی  عنوان  به  آن  اهمیت  واسطۀ  به  که  د یگری  حوزۀ 
بخش های مهم اقتصاد ی برای شهرها د ر جهان، توسعه یافته و 
نقشی مؤثر د ر معماری د ارد ، مطالعات گرد شگری بود ه )طیبی 
انواع آن شامل بوم  از مهم ترین  و ذکاوت، 1396( که برخی 
تاریخی  و  تجاری  مذهبی،  د رمانی،  گرد شگری  گرد شگری، 
1400؛  و حاتمی نژاد ،  پور، رضوی  اسماعیل  )اکبری،  است 

پیش بهار، پرچم و یاد آور، 1396(.
مطالعات منظر   

ابعاد   و  پیچید ۀ عینی، ذهنی  مفاهیم  با  نیز  مطالعات منظر 
گسترد ۀ فیزیکی و غیرفیزیکی همواره محل بحث صاحب نظران 
زیست،  محیط  با  مرتبط  فکری  حوزه های  نظریه پرد ازان  و 
رشته های  سایر  و  منظر  معماری  شهری،  طراحی  جغرافیا، 
 Allahyar &) )1390 ،وابسته بود ه است )عینی فر و آقالطیفی
Kazemi, 2021; Ha, Kim & With, 2022). منظر پد ید ه ای 
است که همزمان به واسطۀ اد راک ما از محیط و تفسیر ذهن 
حاصل شد ه و کالبد ، کیفیت و معنا را د ر بر می گیرد  )ماهان و 

منصوری، 1396(.

 انواع روش تحقیق
روش های تحقیق د ر یک طبقه بند ی کلی بر حسب نوع د اد ه 
 (Sukamolson, 2007) )به د و گروه کمی )پیمایشی، آزمایشی
آیند ه پژوهی،  فرد نگاری،  قوم نگاری،  )نمونۀ مورد ی،  و کیفی 
 (Crabtree & Miller, 1992) مروری(  توصیفی-تحلیلی، 
تقسیم می شوند  )تصویر 2(. د اد ه های کمی حد اقل د ارای یک 
ویژگی سنجش با اعد اد ، و د اد ه های کیفی د ارای خصوصیاتی 
از منطق  از موضوع تحقیق هستند . روش های تحقیق کمی 
از طریق د اد ه ها  استنتاجی قیاس، بهره گرفته و فرضیه ها را 
می آزمایند ، از طرف د یگر د ر روش های کیفی با تکیه بر منطق 
استقرا، از مفاهیم نهفته د ر د اد ه ها، فرضیه ها و تئوری ها خلق 
می شوند . توجه به این مسئله که انتخاب روش تحقیق اغلب 
اختیاری نبود ه و ماهیت موضوع تحقیق آن را تعیین می کند ، 
امری ضروری است )علی احمد ی و غفاریان، 1382(.جهت 
با رجوع به بخش چکید ه و  شناسایی روش تحقیق مقاالت، 
روش تحقیق هر مقاله و بررسی و کد بند ی متن آنها، نوع روش 

تحقیق استفاد ه شد ه د ر هر مقاله د سته بند ی شد ند .

نتایج تحقیق
تعد اد  کلیۀ مقاالت منتشرشد ه د ر مجالت تخصصی معماری 
این  از  بازۀ زمانی عنوان شد ه 1448 عد د  است که  د ر طول 

(55/39%) به 19 نشریۀ علمی پژوهشی  تعد اد  802 مقاله 
 Elsevier )q 1 ( به 9 نشریه  )%44/61( ایرانی و 646 مقاله 
اختصاص د ارد . قابل ذکر است که برخی مقاالت چاپ شد ه د ر 
این مجالت مرتبط با شهرسازی و هنر هستند  که از مقاالت 

استخراج شد ه حذف شد ند  )جد ول 2(.
 مقایسۀ محوریت موضوعی   

مجموع موضوعات مورد  مطالعه د ر قالب د سته ها و زیر شاخه های 
مطرح شد ه د ر مبانی نظری، گسترۀ مطالعاتی حوزۀ معماری را 
تعریف می کنند . با توجه به اهمیت هر یک از این گرایشات و میزان 
مقاالت منتشر شد ه د ر هر کد ام، می توان سمت و سوی معماری د ر 
بسترها و زمینه های مختلف را د ریافته و ضعف ها و نقاط قوت این 
مطالعات را مورد  ارزیابی و بررسی قرار د اد . بر اساس نتایج حاصل 
از بررسی مقاالت، موضوعات انتخابی د ر مجالت علمی پژوهشی 
ایرانی و) Elsevier )q 1 متفاوت است. میزان مقاالت منتشر شد ه د ر 
حیطۀ مطالعات تاریخی با 26/81د رصد ، و مطالعات روانشناسی 
محیط با 17/33د رصد  بیشترین و مطالعات گرد شگری با62/ 
0د رصد  کم ترین حوزۀ مطالعات د ر مجالت علمی پژوهشی را 
شامل می شوند . د رحالی که د ر مجالت ) Elsevier )q 1 بیشترین 
مطالعات به حوزۀ فن ساختمان با 38/ 36  د رصد ، و فرایند  طراحی 
با33/ 28 د رصد ، و کم ترین مطالعات به حوزۀ منظر با 15/ 0 د رصد  
اختصاص یافته است )تصویر 3(. تعد اد  و د رصد  یازد ه گروه و زیر 
 Elsevier )q 1 ( شاخه های آنها به تفکیک مجالت علمی پژوهشی و

د ر جد ول 3 نشان د اد ه شد ه است.

مقایسۀ روش تحقیق 
بیشترین گرایش روش تحقیق  انجام شد ه  بر اساس مطالعات 
د ر مجالت علمی پژوهشی با 56/47د رصد ، روش »توصیفی-

استفاد ه  مورد   مقاله   502 د ر  که  است  )کیفی(«  تحلیلی 
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عناوین مجالت زمینۀ  مطالعاتیرد یف
عناوین مجالت  Elsevier زمینۀ  مطالعاتیرد یفتعد اد علمی پژوهشی

q1 تعد اد

معماری، هنر، شهرسازی، طراحی 1
مد یریت و استفاد ه از فناوری 851باغ نظرمحیط

اطالعات د ر طراحی و مهند سی
Automation in Construc-

tion24

معماری، شهرسازی ، برنامه ریزی، 2
چالش های معماری

د وفصلنامۀ 
معماری و 

شهرسازی پاید ار
علم و فناوری مواد  مرتبط با 232

تبد یل انرژی خورشید ی
 Solar Energy Materials &

Solar Cells70

روش شناسی معماری، زیستگاه ها، 3
علم ساختمان، شهر و تعامل 423اند یشۀ معماریتشریح آثار و مکاتب معماری

انسان با محیط د اخلی و بیرونی
Building and Environ-

ment79

حکمت نظری و عملی اسالم د ر 4
معماری و شهرسازی

پژوهش های 
معماری اسالمی 
د انشگاه علم و 

صنعت
طراحی منظر، برنامه ریزی، 504

پاید اری
 Landscape and Urban

Planning87

بررسی گذشته و حال معماری و 5
575مجلۀ صفهشهرسازی

طراحی، ساخت، بهره برد اری، 
عملکرد ، نگهد اری و زوال 

ساختمان
 Journal of Building

Engineering103

بومی سازی د انش نظری 6
شهرسازی

مجلۀ د انش 
اجزا و سیستم های انرژی 96شهرسازی

Renewable Energy100تجد ید  پذیر

مطالعات نظری و فناوری های 7
مصالح ساختمان، ساخت و 567نقش جهاننوین معماری و شهرسازی

تکنولوژی
Construction and Build-

ing Materials60

8
بومی سازی و کمک به توسعۀ 

د انش جهانی شهرسازی و 
معماری

نشریۀ نامه 
معماری و 
شهرسازی

کاهش مصرف انرژی و بهبود  178
Energy and Buildings115کیفیت محیط د اخلی

معماری، شهر سازی و مطالعات 9
استفاد ه، برنامه ریزی، طراحی و 599هویت شهرمحیط

مد یریت پوشش گیاهی
 Urban Forestry & Urban

Greening8

معماری تاریخی ایران، د انش و 10
هنرهای وابسته

مطالعات معماری 
---44ایران

تباد ل علم و د انش د ر حوزه های 11
معماری و شهرسازی

نشریۀ معماری و 
-               --50شهرسازی ایران

ارتقا و توسعۀ هنر و معماری 12
اسالمی

فصلنامۀ 
-              --23هنراسالمی

13
مطالعات تطبیقی هنرهای 

تجسمی، هنرهای کاربرد ی و 
معماری 

نشریۀ مطالعات 
-             --3تطبیقی هنر

معماری، شهرسازی و برنامه ریزی 14
سکونت گاه های شهری و روستایی

فصلنامۀ مسکن و 
-           --70محیط روستا

معماری معاصر، سنتی و بومی د ر 15
اقلیم گرم و خشک

معماری اقلیم 
-         - -29گرم و خشک

طراحی شهری، برنامه ریزی 16
شهری، معماری منظر، معماری

معماری و 
شهرسازی 
آرمان شهر

95--        -

پژوهش های شهری و منطقه ای،  17
ارزیابی برنامه های شهری کشور

مطالعات شهر 
-       --20ایرانی-اسالمی

پژوهش ها و تجربه های علمی د ر 18
-     --42هنرهای زیبازمینه های معماری و شهرسازی

-28مجلۀ شهر ایمنمعماری و شهرسازی19

646 مقاله )44/61%(802 مقاله )55/35%(کل

جد ول 2. عناوین مجالت و تعد اد  مقاالت علمی پژوهشی و)Elsevier )q1 سال های 1397 تا اسفند ماه 1399. مأخذ: نگارند گان.
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تصویر 3. محوریت موضوعی مقاالت علمی پژوهشی و )Elsevier  )q1 از 1397 تا اسفند ماه 1399. مأخذ: نگارند گان.

قرار گرفته و هم راستا با روش های مورد  نیاز جهت مطالعات 
تاریخی است؛ کم ترین میزان نیز به روش تحقیق »فرد  نگاری 

)کیفی(« با 0/11د رصد  و »قوم نگاری )کیفی(« با 39/ 0  د رصد  اختصاص 
یافته است. د رحالی که د ر مجالت  ) Elsevier )q  1  بیشترین روش تحقیق 

جد ول 3. تعد اد  و د رصد  موضوعات بررسی شد ه د ر مقاالت علمی پژوهشی و)Elsevier )q1 از 1397 تا اسفند ماه 1399. مأخذ: نگارند گان. 

 مقاالت علمی پژوهشی )Elsevier (q1 زیر مجموعه دسته بندی ردیف
 درصد تعداد درصد تعداد   

 %66/6 13 11 %11/7 66 6 اقلیم پایداری 1
 11 13 محیطیزیست

 16 13 اجتماعی
 %67/11 31 3 %16/16 112 63 تکنولوژی فن ساختمان 1

 11 21 سازه
 67 76 انرژی
 11 26 مصالح

 1 2 اکوستیک
 %66/3 76 11 %11/16 161 113 طراحی فرایند طراحی 1

 16 12 آموزش
 6 6 ساخت

 1 11 علوم جدید
 %67/11 136 66 %16/6 17 11 شناسیریخت مطالعات کالبدی 6

 16 6 نحو فضا
 16 3 شناسیگونه

 %61/16 112 166 %13/6 21 17 کالبدی تاریخیمطالعات  2
 13 16 حفاظت و بازآفرینی

 16 1 مفهومی
 11 3 آیینی

 %66/3 76 16 %66/1 11 13 تاویلی شناسیمعنا 6
 3 1 شناسیزیبایی
 6 3 شناسینشانه

 %11/17 113 17 %36/13 62 16 رفتاری روانشناسی محیط 7
 76 16 ادراکی

 17 7 کیفیت محیطی
 3 6 سالمت روان

 %76/1 11 6 %13/1 3 6 ارزیابی شرایط بحران پدافند غیرعامل 6
 11 2 هاراهکار

 1 3 شناسایی عوامل بحران
 %33/1 16 16 %66/1 11 11 - مدیریت 3
 %61/3 2 2 %62/3 1 1 - گردشگری 13
 %72/1 16 16 %12/3 1 1 - منظر 11

 %133 631 %133 666 کل
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تصویر 4. روش تحقیق مقاالت علمی پژوهشی و)Elsevier q1( از سال 1397 
تا اسفند  ماه 1399. مأخذ: نگارند گان.

جد ول 4. تعد اد  و د رصد  روش تحقیق استفاد هشد ه د ر مقاالت علمی پژوهشی و )Elsevier q1( از سال 1397 تا اسفند  ماه 1399. مأخذ: نگارند گان.

»آزمایشی  تحقیق  مورد  استفاد ه با25/05د رصد  شامل روش 
)کمی(« و »پیمایشی )کمی(«، و منطبق با گرایشات موضوعی 
و د ر راستای نیل به روش های نوین د ر حیطۀ فن ساختمان که 
مستلزم تحقیقات تجربی و سیستم های آزمایشی است، است. 
روش تحقیق »قوم نگاری )کیفی(« و »فرد  نگاری )کیفی(« مجد د اً 
نیز کم ترین میزان مقاالت را د ر بر می گیرند .  این مجله ها  د ر 
تصویر 4  قیاسی از روش های تحقیق انتخابی د ر مجالت علمی 
پژوهشی و ) Elsevier )q 1 و جد ول 4 نیز تعد اد  و د رصد  آنها را 

به صورت جد اگانه نشان می د هد .

نتیجه گیری
مقاالت  د ر  غالب  رویکرد   شناسایی  با  به د ست آمد ه  نتایج 
د ر  زمینه  این  د ر  موجود   کمبود  های  و  علمی- پژوهشی 
مقایسه با مقاالت Elsevier q1، به ارائۀ راهکاری د ر راستای 
پژوهشگران  توسط  صورت گرفته  مطالعات  کیفیت  بهبود  
مطالعات  برون د اد   تعمیم پذیری  و  رقابت پذیری  افزایش  و 
پژوهش های  است.  پرد اخته  ایرانی  نشریات  د ر  چاپ شد ه 
فن  »مطالعات  راستای  د ر  بیشتر  د ر جهان  معماری  حوزۀ 
ساختمان« و »فرایند  طراحی« بود ه و جهت گیری بیشتر به 
انواع طراحی است.  و  نوین  ایجاد  فنون وسیستم های  سوی 
د ر  »تاریخی«  موضوعات  حول  اغلب  ایران  د ر  با این حال، 
راستای تحلیل معماری گذشتۀ ایران و »روانشناسی محیط« 
و تأثیر آن بر افراد  د ر حال تعامل با محیط است. همچنین 
د ر مطالعات جهانی حوزۀ معماری، هر د و روش تحقیق کّمی 
مورد   هم  با  تعاد ل  د ر  و  یکسان  به صورت  تقریباً  کیفی  و 
با این حال، د ر د سته بند ی کوچک تر،  قرار گرفته اند .  استفاد ه 
مشخص می شود  بیشترین گرایش به سمت استفاد ه از روش 
نیز روش تحقیق  ایرانی  تحقیق پیمایشی است. د ر مجالت 

کیفی و به صورت توصیفی-تحلیلی بیشتر مورد  استفاد ه قرار 
گرفته است.

فهرست منابع 
اسالمی     آزاد   د انشگاه  نقش  بررسی   .)1400( رخساره.  کرم،  اسد ی 

شهربابک(.  )شهرستان  زنان  اقتصاد ي  و  فرهنگی   ، آموزشی  امور  د ر 
مطالعات شهر ایرانی اسالمی، 3 )9(، 44-33.

عوامل     تأثیر   .)1394( محمد رضا.  خاکی،  و  غزل  اسکند رنژاد ، 
ناصری.  عهد   تعزیۀ  شکوفایی  قاجارد ر  عصر  ایران  تاریخی  اجتماعی- 

مطالعات تطبیقی هنر، 5 )10(، 120-109.
نشانه ها     رمزگشایی   .)1401( مریم.  آقازاد ه،  و  آتوسا  کثیری  اعظم 

د ر ساختار و تزئینات معماری کلیسای سنت استپان با رویکرد  تد اوم 

 مقاالت علمی پژوهشی )Elsevier (q1مقاالت  زیر مجموعه بندیدسته 

 درصد تعداد درصد تعداد   
 %41/15 %11/11 115 111 %55/51 %14 433 151 پیمایشی کمی 1

 %15/7 13 %55/19 191 آزمایشی
 %19/73 %51/9 113 15 %95/37 %79/11 417 111 موردی ۀنمون کیفی 1

 %43/5 4 %15/5 1 گاریقوم
 %11/5 1 %35/5 4 نگاریفرد
 %15/4 11 %11/1 13 پژوهیآینده

 %51/5 35 %14/9 11 مروری
 %37/51 551 %11/19 117 تحلیلی -توصیفی

 %155 119 %155 111 کل
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نشریۀ علمی باغ نظر، 19)115(، 5-20 / دی 1401

15 نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر، معماری و شهرسازی نظر

.38-21  ،)1( ،10 پاید ار،  پاید اری فرهنگی. معماری و شهرسازی 
حاتمی نژاد ،     و  حامد   رضوی،  رضا؛  اسماعیل پور،  محسن؛  اکبری، 

تأثیر  فرهنگی:  گرد شگری  وفاد اری  ایجاد    .)1400( محمد . 
شهر  گرد شگران  مشارکت  و  فرهنگی  ارتباط  شهر،  تجربۀماند گار 

.132-113 ،)2( 5 ماسوله. د انش شهرسازی، 
اسالمی،     و  علی  زاد ه محمد ي،  سیمون؛  آیوازیان،  عقیل؛  امامقلی، 

مشترک  عرصۀ  محیطی،  روانشناسی   .)1391( سید غالمرضا. 
 .44-23 ،)14( 4 معماري و علوم رفتاري. علوم رفتاري، 

فضاهای     د ر  معماری  الزامات   .)1398( مرضیه.  ارمکی،  آزاد  
تورنتو. مطالعات  آموزشی کود کان بررسی تطبیقی د و شهر تهران و 

ارتباطات، 15)55 (، 79-63.  فرهنگی و 
صد اقت،     و  علیرضا  قربانی،  اسد اهلل؛  د یوساالر،  صاد ق؛  برزگر، 

شهرهاي  د ر  اجتماعی  پاید اري  ارزیابی  و  )1396(. سنجش  مهد ي. 
مازند ران(.  استان  کوچک  شهرهاي  مورد ي:  )مطالعه  کوچک 

 .30-7  ،)14( 4 مطالعات ساختار و کارکرد  شهری، 
میالد .     الفت،  و  علی  مهاباد ی،  عربعلیزاد ه  محمد رضا؛  بمانیان، 

آبی  رنگ  تشکیل د هند ۀ  فام های  بازتولید   و  تجزیه   .)1396(
نمونه های  بررسی  با  صفوی  د وره  شیعی  مساجد   کاشی کاری  د ر 
و  امام  لطف اهلل،  شیخ  اصفهان،  جامع  علیقلی آقا،  )مساجد   مورد ی 

.47-33  ،)14( 8 ایران،  لنبان(. نشریه معماری و شهرسازی 
جستجوی     د ر   .)1398( مجتبی.  رفیعیان،  و  عصمت  کن،  پای 

محیط.  و  انسان  تعاملی  مطالعات  د ر  فضا  اد راک  یکپارچه  چارچوب 
آرمان شهر، 12 )28(، 138-125. 

    .)1396( حسین.  یاد آور،  و  رقیه  پرچم،  اسماعیل؛  پیش بهار، 
آزاد   منطقۀ  د ر  یکد یگر  از  گرد شگری  مختلف  انواع  تأثیرپذیری 
 .)SEM( ساختاری  معاد الت  مد ل سازی  رهیافت  کاربرد   ارس: 

 .110-93  ،)61( 21 برنامه ریزی،  جغرافیا و 
مسکن     گونه های  بهسازی   .)1398( محمد .  تحصیلد وست، 

محیط  و  مسکن  حرارتی.  آسایش  و  انرژی  د ید گاه  از  روستایی 
روستا، 38 )167(، 18-3.

پاچناری،     و  امیرحسین  بابک؛ صاد ق پور،  ثابت قد م، زهرا؛ عالمی، 
از  الهام  با  خرپایی  ستون های  فرم  بهینه سازی   .)1397( علیرضا. 
 ،)16(  9 ایران،  شهرسازی  و  معماری  استخوان.  د ر  مارپیچ  ساختار 

.168-157
    .)1396( کاوه.  بذرافکن،  و  حسین  سلطان زاد ه،  ناصر؛  حسن پور، 

معاصر  معماری  تحوالت  د ر  خارجی  معماران  نقش  تطبیقی  بررسی 
ایران و ترکیه د ر سال های 1300 تا 1357ه.ش. )1920 تا 1979 

 .148-133  ،)13(7 هنر،  تطبیقی  مطالعات  م.(. 
عیسی.     حجت،  و  محمد منصور  فالمکی،  الساد ات؛  الهه  حسینی، 

آموزش  د ر  یاد گیری  سبک های  و  خالق  تفکر  نقش   .)1398(
.140-125 ،) 5  ( 3 اند یشۀ معماری،  طراحی معماری. 

معیارهای      .)1394( محسن.  کاملی،  و  بهشید   سید   حسینی، 
شهری.  جمعی  ساختمان های  معماری  طراحی  د ر  غیرعامل  پد افند  

.39-27  ،)15( آرمانشهر، 
    .)1396( جلیل.  سحابی،  و  قاد ر  بایزید ی،  یوسف؛  جانی،  حمه 

منظر  از  هورامان تخت  معماری  معنایی  د اللت های  کیفی  مطالعۀ 
.62-45  ،)57( 14 نظر،  باغ  نشانه شناسی. 

تحلیل      .)1398( عیسی.  قاسمیان،  و  اکبر  علی  حید ری، 
)نمونه  ایرانی  سنتی  خانه های  الگوی  د ر  قناعت  مفهوم  نمود پذیری 
 7 اسالمی،  معماری  پژوهش های  یزد (.  د ر  مرتاض  خانه  مورد ی: 

.106-87،)2(
    .)1395( مسعود .  محمد لو،  و  محمود   حسنی،  سجاد ؛  خانمراد ی، 

شهری  فقر  چالش  د رخصوص  فارسی  و  التین  مقاالت  مقایسۀ 
و  معماری  عمران،  بین المللی  کنگرۀ  نشین.  حاشیه  مناطق  د ر 

اهر. جهان،  معاصر  شهرسازی 
بمانیان، محمدرضا و مهد وینژاد ، محمد      د لشاد سیاهکلی، مهسا؛ 

رفتار   - مکان  سیستم  محیطِی  کیفیت  سنجش   .)1397( جواد . 
)نمونۀ  کود کان  یاد گیری  محیط های  گذاِر  اند ام های  د ر  تعاملی 
و  معماری  تهران(.  شرق  شمال  محد ود ه  ابتد ایی  مد ارس  مورد ی: 

شهرسازی ایران، 9 )16(، 117-101.
و     محمد   سید   امامی،  امین  رضا؛  علی  باغبانان،  مهد ی؛  رازانی، 

سنتی  مالت های  بهینه سازی   .)1397( خوزه.  رود ریگوئز،  د لگاد و 
سازگار  حفاظت  راستای  د ر  سیمان  جایگزینی  برای  آهکی  پایه 
محیط  و  مسکن  کند وان.  تاریخی  روستای  صخره کند   معماری  از 

روستا، 37 )161(، 138-125.
ارتباط     بررسی   .)1396( مریم.  فرهاد یان،  و  سینا  اصل،  رزاقی 

د انشکد ه های  پژوهشی  بروند اد های  با  آموزشی  برنامۀ  ساختار 
آموزش(،  و  )فناوری  آموزش  فناوری  جهان.  و  ایران  معماری  برتر 

.220-213 ،)3(11
رضائی، نعیمه و فرجی، فرناز. )1397(. ارزیابی نقش سازمان های    

تطبیقی  مطالعۀ  و شهری؛  معماری  میراث  از  حفاظت  د ر  غیرد ولتی 
ایران و فرانسه. هویت شهر، )12(،  36-27.

مسعود ،     و  نرگس  د هقان؛  نیما؛  ولی بیگ،  ساناز؛  پود ه،  رهروی 
خانه هاي  اصلی  فضاهاي  کالبد ي  گونه شناسی   .)1397( محمد . 
 28 صفه،  تهرنگ.  شکل  گسترۀ  د ر  اصفهان  شهر  ساخت  چند طرف 

.148-128 ،)82(
با     معماری  متن/  معناشناسی   .)1395(  . منان  محمد   رئیسی، 

.86-53  ،)6( الهیات هنر،  اسالمی.  آموزه های  به  استناد  
    .)1397( عبد الحمید .  کار،  نقره  و  منان  محمد   رئیسی، 

جهان- نقش  اسالمی.  منظر  از  معماری  آثار  د ر  معناشناسی 
 ،)4(  8 شهرسازی،  و  معماری  نوین  فناوری های  و  نظری  مطالعات 

.266-259
واکاوی      .)1398( زینب.  پاچال،  محمود ی  و  قاسم  زارعی، 

و  شناختی  روش  و  موضوعی  نظر  از  ایران  گرد شگری  مطالعات 
.19-1،)8( توسعه،  و  گرد شگری  پژوهشی.   مطالعات  آیند ۀ  ترسیم 

رابطۀ      .)1398( محمد .  تحصیلد وست،  و  الد ین  حسام  زاریان، 
 1 مسکونی  ساختمان های  د ر  ساخت  هزینه های  و  ساختمان  ارتفاع 

تا 50 طبقه. صفه، 29 )98(، 35 -50.
معماري     مفهوم  تبیین   .)1393( غالمرضا.  اکرمی،  و  رضا  سامه، 

به مثابه »امر معماری« از ماهیت تا کیفیت. صفه، 4 )1(، 37-29. 
عباس.     غفاری،  و  فرشاد   نصراللهی،  زهرا؛  سرخابی،  سخند ان 

صوتی  جذب کنند ه های  آکوستیکی  عملکرد   بهینه سازی   .)1398(
زهرا  هنرستان  مورد ی:  )نمونۀ  فضا  ارتفاع  و  تناسبات  بر  تأکید   با 

.18-8 تبریز(. هویت شهر، )13(،  آذر شهرستان  مرد انی 



..............................................................................
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
...

16

حبیب شاه حسینی و همکاران

نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر، معماری و شهرسازی نظر 

و     حمید رضا  فرد ،  علیرضا؛  بخشند ه  محمد پورسلمانی،  شاه 
حفاظت  د ر  مجازی  بازآفرینی  نقش   .)1398( اصغر.  محمد مراد ی، 
بیشاپور.  شهر  موزائیک  ایوان  مطالعاتی  نمونۀ  د ر  تاریخی  آثار  از 

 .153-143  ،)15( 8 ایران،  مطالعات معماری 
با     تطبیقی  )مقایسۀ  ایران  د ر  پژوهش   .)1384( سعید .  شفیعی، 

نواند یش. راد   تهران:  ژاپن(.  و  آلمان  کشورهای چین، هند ، 
علیرضا.     قباد ی،  و  محمد رضا  پورجعفر،  فائزه؛  د اریانی،  شفیعیان 

با  آن  مقایسۀ  و  اسامی  معماری  د ر  ماند گاری  مفهوم   .)1393(
اسالمی،  معماری  پژوهش های  معاصر.  معماری  د ر  پاید اری  مفهوم 

.48-32 ،)4( 2
مد ل     از  رمزگشایی   .)1397( طاهر.  طلوع د ل،  و  محمد   صاد ق، 

 ،)1(  8 جهان،  نقش  ایران.  آجری  تاریخی  بناهای  لرزه ای  پاید اری 
 .34-25

    .)1397( حامد .  کامل نیا،  و  احمد   اخالصی،  سارا؛  صاد قی، 
نمونۀ  ایرانی،  خانه های  د ر  معماری  زیبایی شناسی  نقش  بررسی 
معماری  پژوهش های  مشهد .  شهر  تاریخی  خانه های  مورد ی: 

.14-3  ،)4( 6 اسالمی د انشگاه علم و صنعت، 
ضامنی، مرتضی و ولی بیگ، نیما. )1396(. تد وین و اولویت بند ی    

پاید اری محیط  بر  استراتژی های ساخت وساز د ر جزیرۀ مینو مبتنی 
.38-27 ،)2( 5 زیست. معماری و شهر سازی پاید ار، 

نوع     تأثیر   .)1397( محسن.  هرفته،  عباسی  و  فرناز  ضیائی، 
مسکن  د ر   ساخت وساز  مصرفی  آب  میزان  بر  ساختمانی  سیستم 

.21-1،)8( 6 اقلیم گرم و خشک،  یزد . معماری  عرفی معاصر 
ارزیابی عوامل محیطی     ثریا و طاهری، جعفر. )1398(.  طاهری، 

مورد ی:  )نمونۀ  مسکونی  مجموعههای  د ر  روان  سالمت  بر  مؤثر 
 4 شهر،  هویت  مشهد (.  شهر  د ستگاه   600 و   512 مجموعه های 

.74-57 ،)40(
د ر     تحقیق: جستاری  با  نسبت طراحی    .)1391( طاهری، جعفر. 

صفه،  معماری.  طراحی  به  تحقیق  پیوند   چگونگی  نظری  بنیان های 
.22-7 ،)1( 22

طیبی، امیر و ذکاوت، کامران. )1396(. تصویر ذهنی گرد شگران    
زمینه اي. صفه،  نظریۀ  رویکرد   با  اصفهان  فضاهاي شهري  از  د اخلی 

.78-63 ،)77( 27
شناسایی      .)1398( سید محمد .  شبیري،  و  مصطفی  زاد ه،  عاد لی 

تحلیل  رویکرد   یک  بلند :  ساختمان هاي  براي  حریق  ریسک هاي 
.)6(2 ایمن،  عاملی.  شهر 

تبیین      .)1397( بهناز.  نجار،  صفرعلی  و  کورش  عطاریان، 
مرطوب  و  گرم  اقلیم  سکونتی  ابنیۀ  د ر  اقلیمی  پاید اری  معیارهای 
-161  ،)3(  8 جهان،  نقش  اهواز(.  سنتی  خانه های  )نمونۀمورد ی: 

.170
شناخت     اصول   .)1382( وفا.  غفاریان،  و  علیرضا  احمد ی،  علی 

علوم  فصلنامه  تاریخی(.  مطالعات  به  نگاهی  )با  تحقیق  روش  و 
انسانی د انشگاه الزهرا، 13 )46 و 47(، 266-241.

    .)1400( منصور.  تاجری،  و  اکبر  علی  امینی،  امید ؛  اسد ی،  علی 
و  ایران  واگرایی  و  همگرایی  د ر  اسالمی  هنر  و  فرهنگ  اثر  بررسی 

 .17-7  ،)42( 18 پاکستان. هنر اسالمی، 
د ر     قلمرو  مفهوم   .)1390( آزاد ه.  آقالطیفی،  و  علیرضا  عینی فر، 

د ر  مسکونی  مجموعۀ  د و  مقایسه ای  مطالعۀ  مسکونی  مجموعه های 

سطح و د ر ارتفاع د ر تهران. هنرهای زیبا، 3 )47(، 28-17.
عناصر     تأثیر   .)1397( حمید .  صنیعی پور،  و  عاطفه  بقالی،  فتح 

د ر  شهروند ان  مکان  به  د لبستگی  بر  )معماری(  کالبد -فضایی 
 .123-97  ،)43( 11 آمایش محیط،  تبریز.  بازار  مجموعۀ 

سعید ی،     و  مصطفی  د ه چشمه،  محمد ی  محمد علی؛  فیروزی، 
زیست محیطی  پاید اری  شاخص های  ارزیابی   .)1396( جعفر. 
مورد ی:  مطالعۀ  صنعتی،  آالیند ه های  و  هوا  آلود گی  بر  تأکید   با 
 .28-13  ،)15( 8 بوم شناسی شهری،  پژوهش های  اهواز.  کالن شهر 

نقش      .)1398( مهسا.  بایبورد ي،  و  مهروش  شیشوان،  کاظمی 
نظر،  باغ  ایران.  عمومی  حمام هاي  کالبد ي  ساختار  د ر  گذار  آیین 

.50-39 ،)79( 16
انرژي     بهره وري  افزایش  راهکارهاي   .)1396( محمد .  کاظمی، 

 .45-37  ،)79( 27 ساختمان. صفه، 
بلند      ساختمان های  جایگاه  بازشناسی   .)1397( فریبرز.  کریمی، 

.30-19  ،)4( 2 اند یشۀ معماری،  اجتماعی.  پاید اری  با  د ر نسبت 
علی اکبر.     حید ری،  و  حسین  سلطان زاد ه،  مهد خت؛  کیانی، 

تکنیک  از  استفاد ه  با  فضایی  نظام  انعطاف پذیری  سنجش   .)1398(
نظر،  باغ  قزوین(.  شهر  خانه های  مورد ی:  )مطالعۀ  فضا  چید مان  

.76-61،)71( 16
و محمد ی، محمد علی خان     نژاد ، مهد ی  راضیه؛ حمزه  لبیب زاد ه، 

منظور  به  معماری  طراحی  تبیین گر  مد ل های  ارزیابی   .)1398(  .
 ،)14(  8 ایران،  شهرسازی  و  معماری  آنها.  د ر  محتوا  جایگاه  ارتقاء 

.31-17
با     منظر  مفهوم   .)1396( سید امیر.  منصوری،  و  امین  ماهان، 

 ،)14(  8 نظر،  باغ  مختلف.  رشته های  صاحبنظران  نظر  بر  تأکید  
.31-17

و     لیال  عباسی،  الهه؛  مقد م،  اسفند یانی  مهد ی؛  سید   مد احی، 
نیمه باز  فضاهای  نقش  تحلیلی  قیاس   .)1397( مونا.  نایینی،  بمانی 
د ر  ساکنان  رفتاری  نظام  و  زند گی  شیوۀ  شکل گیری  بر  مسکونی 
مشهد .  شهر  مطالعاتی:  مورد   امروز،  مسکن  و  د یروز  بومی  خانه های 

آرمانشهر، 11 )25(، 39-1.
و     بایومیمیک  فناوری   .)1397( مرضیه.  ایمانی،  و  حسین  مد ی، 

.55-47 ،)1( 8 از طبیعت. نقش جهان،  الهام 
شاهرود ي،     و  امین  مهنام،  سید علی؛  سید یان،  میترا؛  مقصود ي، 

چهره  تشخیص  تکنولوژي  از  بهره گیري   .)1396( عباسعلی. 
بازشناسی  د ر  رهیافتی  احساس گرا:  هوشمند   معماري  خلق  د ر 
نامۀ  هوشمند .  ساختمان  نماي  بصري  اد راک  د ر  کاربران  احساسات 

معماری و شهرسازی، )18(، 115-99.
تحلیل      .)1398( خسرو.  افضلیان،  و  حامد   محمد   موسوی، 

ایران.  و  ترکیه  کشورهای  د ر  مد رن  مسکونی  معماری  مورفولوژیک 
شهرسازی  و  معماری  سعد آباد ،  کاخ  و  چانکایا  کاخ  مورد ی:  نمونۀ 

ایران، 10 )17(، 126-113. 
افروز.     آریایی،  رحیمی  و  نیما  ولیبیگ،  شعله؛  وحدتپور، 

و  د رون شهری  کاروانسراهای  مقایسه ای  مطالعۀ   .)1398(
 13 شهر،  هویت  معماری.  کالبد   گسترۀ  د ر  اصفهان  برون شهری 

 .116-103 ،)39 - 3(
راهکارهای      .)1398( حامد .  خوش بین،  محمد ی  و  علی  یاران، 

د ر  ُخمام  شهر  مورد ی:  مطالعۀ  کوچک،  شهرهای  د ر  مسکن  توسعۀ 
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