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شناسی سیاست تأمین مسکن روستایی کشور در  ارزیابی و آسیب
  هاي توسعه پس از انقالب اسالمی ایران برنامه

 ** فاتح کبیري*، زهرا قاطعی کالشمی   

  
  04/11/1392                                                                                                                                                  تاریخ دریافت مقاله:

  08/02/1395                                       تاریخ پذیرش مقاله:                                                                                                           

  چکیده
مسـئله   اندیشی و دوراندیشی است که با در نظر گرفتن مصالح جامعه سـعی در هـدایت آن دارد.   به معناي تدبیر امور، مصلحت سیاست،
هـاي   هاي برنامـه  ریزان و از اولویت امهروي برن هاي پیش گذاري مسکن روستایی و دستیابی به الگوي مطلوب سکونت از دغدغه سیاست

ترین نیازهاي توسعه روستا بوده و توسعه روستاها گامی در راستاي کاهش مهـاجرت بـه    توسعه روستایی است. مسکن روستایی از مهم
  باشد. شهرها می

سـتن خـانواده، اشـتغال،    مسکن از عناصر حیاتی جوامع روستایی است و شامل محیط فیزیکی، خدمات و تسهیالت ضروري بـراي بهزی 
تر از مسکن شهري بوده و نوع نیاز روستاها به مسکن با آنچه شهرها به  باشد بنابراین مسکن روستایی بسیار پیچیده آموزش و بهداشت می

  آن نیاز دارند متفاوت است. 
دار شدن  تایی به روشی عمومی براي خانهبرد. سیاست مسکن روس هاي اجرایی رنج می ریزي توسعه و برنامه مسکن روستایی از نبود برنامه

است اما ساکنین روستاها از درآمد پایینی برخوردار بـوده و    هاي مختلف وام تبدیل شده گیري از برنامه ها و افراد روستایی با بهره خانواده
ارا بودن شرایط خـاص هماننـد   توانایی بازپرداخت وام را ندارند. همچنین سیاست مسکن روستایی با وجود تفاوت با مسکن شهري و د

بنابراین  کند. هاي اتخاذ شده در زمینه مسکن روستایی را تبیین می گردد. این امر ضرورت بررسی سیاست سیاست مسکن شهري تدوین می
                             پردازد. هاي دولت در زمینه مسکن روستایی می نوشتار حاضر به ارزیابی سیاست

هایی که دولت در راستاي حل مشکالت آن اتخاذ  سپس سیاستاست ه نخست به مشکالت مسکن روستایی پرداخته شده در این مطالع 
ها مورد ارزیـابی   گردد، بنابراین این برنامه هاي پنج ساله تدوین می هاي دولت در قالب برنامه است. سیاست کرده، مورد بررسی قرار گرفته

 است سـپس بـا اسـتفاده از رویکـرد     هایی را برگزیده اي حل مشکالت مسکن روستایی چه سیاستقرار گرفته تا مشخص گردد دولت بر
تحلیل راهبردي، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید شناسایی شده و راهبردهاي مناسـب بـراي حـل مشـکل مسـکن روسـتایی مطـرح        

در حالی که به عواملی   وساز توجه شده هاي مسکن روستایی بیشتر به ابعاد کمی ساخت دهد در سیاست ن مینتایج مقاله نشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                              است. گردیده
  شده نظیر شرایط اقلیمی روستاها، استفاده از نیروهاي محلی، مصالح بومی سازگار با شرایط محلی روستا و مشارکت مردم کمتر پرداخته 

                                                                                                                                                                                                                                                       است.
   .هاي توسعه پنج ساله، سیاست مسکن روستایی مهمسکن روستایی، کیفیت مسکن، برنا: واژگان کلیدي

  z.ghatei62@yahoo.com.ریزي شهري دانشگاه هنر اصفهان دانشجوي کارشناسی ارشد برنامه *
  . دانشجوي دکتراي شهرسازي، مدرس دانشگاه هنر اصفهان، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمیرم** 
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  مقدمه    
یکــی از عناصــر مهــم در فضــاي روســتایی مقولــه مســکن  

باشد. مفهوم مسکن عالوه بر مکان فیزیکـی کـل محـیط     می
گیـرد کـه شـامل کلیـه خـدمات و       مسکونی را نیز در بر می

زیسـتن خـانواده و   تسهیالت ضـروري مـورد نیـاز بـراي به    
هاي اشتغال، آموزش و بهداشـت افـراد اسـت (مخبـر،      طرح

اساس تعریف فوق، مسکن مفهـومی بـیش از    ). بر27، 1363
یک سـرپناه فیزیکـی اسـت و عـالوه بـر سـاختار فیزیکـی        
شامل برخورداري از انـواع خـدمات و تسـهیالت ضـروري     
براي بهتر زیستن خانواده و حـق تصـرف نسـبتاً طـوالنی و     

کننـده آن اسـت. مسـاکن روســتایی،     طمـئن بـراي اسـتفاده   م
هاي زیستی، معیشـتی و در نهایـت نیروهـا و     گاه شیوه تجلی

ــاعی  ــدهاي اجتم ــؤثر محیطــی و رون ــل م اقتصــادي  –عوام
، 1373هـا اسـت (سـعیدي،     بخشی بـه آن  تأثیرگذار در شکل

ــا آن   ). مهــم511 ــرین معضــالتی کــه مســکن روســتایی ب ت
ـ   روبه ودن کیفیـت از نظـر روش سـاخت و    رو است پـایین ب

ــی  ــاربردي م ــن عوامــل ســبب   کیفیــت مصــالح ک باشــد. ای
اسـت. در ایـن    پذیري شدید مسـکن روسـتایی شـده     آسیب

راستا از لحـاظ فیزیکـی اولـین گـام در احیـاي روسـتاهاي       
 بـود. سـابقه توجـه    کشور، بهسازي مساکن روستایی خواهد

 اول سـاله  هفـت  نامهبر تهیه به روستایی هاي سکونتگاه بهسازي به

 سـطح  بـردن  بـاال  بـه  آن در کـه  گردد اسالمی بر می انقالب از قبل

 کمتـر   و  گردیـد  توجه محصول  تولید افزایش و روستائیان زندگی

از  یکـی  شـد.  پرداختـه  روسـتایی  هـاي  سـکونتگاه   بهبود  بحث به
 امـالك  جـزء  کشور روستاهاي بیشتر که بود آن موضوع این دالیل

 اداره مالـک  عوامـل  توسط روستا  داشت و قرار نمالکا خصوصی

 روسـتایی،  تغییـر مـدیریت   و ارضی اصالحات از بعد گردید. می

 تأسـیس  وجـود  بـا   و گردیـد  تقویـت  روسـتاها  در دولت حضور

-آبادانی و مسکن و تعیین برنامه سـاماندهی فضـایی   وزارت
 اقـدام  عمـالً  وزارتخانـه،  ایـن  براي کشور هاي سکونتگاه کالبدي

نگرفـت.   صـورت  روسـتایی  هـاي  سکونتگاه به توجه براي همیم

 عمـران  زمینـه  در اي گسـترده  تحـوالت  انقالب اسالمی، از بعد

 راه و بـرق  آب، نظیـر  الزم هاي زیرساخت تأمین و روستایی

 انقـالب  مسـکن   بنیـاد  تأسیس با که شد انجام روستاها براي

 بهسـازي  بـراي  اولیه اقدامات هاي هادي طرح تدوین و اسالمی

اقـدامات   ایـن  1370 سـال  تـا  کـه  گردید آغاز روستایی مساکن
ا روسـتاه  در زمـین  واگـذاري  اراضـی،  کاربري تفکیک به بیشتر

 روسـتائیان  مـالی  توان محدود بودن علت به که گشت محدود
ــدم و ــت ع ــارات پرداخ ــانکی اعتب ــه ب ــتائیان، ب ــده   روس  عم

 یـدا پ تحقـق  روسـتایی  مساکن ساخت درخصوص ها بینی پیش
طـرح ملـی    1374). در سال 1389نکرد (قدیري و اکبرپور، 

هـاي توسـعه پـنج     بهسازي مسکن روستایی تهیه و در برنامه
بـا توجـه بـه اهمیـت     ساله کشور مورد توجه قرار گرفـت.  

ــاهش    ــت در ک ــش محــوري دول مســکن روســتایی و نق
هـاي دولـت    معضالت آن، مقاله حاضر به بررسی سیاست

هـا بسـتر مناسـب را بـراي      سایی چالشپردازد تا با شنا می
کــه  بـا توجــه بــه ایــن                   حـل ایــن مشــکالت فــراهم آورد. 

هاي دولت در زمینه مسـکن روسـتایی در قالـب     سیاست
اســت بنــابراین بــراي   هــاي توســعه تــدوین شــده برنامــه

هـاي پـنج سـاله     ها نیاز است تا برنامه شناسایی این چالش
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ر گیرد.توسعه مورد بررسی قرا

  

 ضرورت مسئله

) کـه در اسـتانبول   1996در دومین اجالس اسـکان بشـر (  
برگــزار شــد مســکن مناســب چنــین تعریــف شــده اســت: 

سرپناه مناسب تنها به معناي وجود یک سـقف بـاالي سـر    "
؛ یعنی آسـایش مناسـب، فضـاي مناسـب،     هر شخص نیست

ــت،      ــت مالکی ــب، امنی ــت مناس ــی و امنی ــی فیزیک دسترس
اي، روشنایی، تهویه و سیسـتم گرمـایی    پایداري و دوام سازه
رسـانی،   هاي اولیـه مناسـب از قبیـل آب    مناسب، زیرساخت

ــه، بهداشــت و آمــوزش،   کیفیــت مناســب زیســت دفــع زبال
مناســب و قابــل مکـان   عوامــل بهداشـتی مناســب،  محیطـی، 

دسترسی از نظر کار و تسهیالت اولیـه اسـت کـه همـه ایـن      

52 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

 
ره 

شما
15

5
 ♦ 

یز 
پای

95 ♦
  

ــا توجــه بــه اســتطاعت مــردم تــأمین شــود   "مــوارد بایــد ب
تــرین  ). در ایـن میـان یکـی از مهـم    3، 1388(پورمحمـدي،  

معضالت اصلی عمران روستایی، فرسودگی محـیط و عـدم   
باشـد کـه هنگـام بـروز سـوانح طبیعـی        ها می استحکام خانه

آورد. همچنـین   ر مخرب و تلفات جانی زیادي به بار مـی آثا
عدم برخورداري از محیط بهداشتی مناسب بـه بـروز پدیـده    

ــد مســکنی منجــر شــده ــور،  اســت (مهــدیان و ســرتیپی  ب پ
). بنابراین تالش در راسـتاي ارتقـاي کیفیـت مسـکن     1391

باشـد. دولـت در ارتقـاي     ناپـذیر مـی   روستایی امري اجتناب
نقش کلیـدي بـر عهـده دارد. ایفـاي نقـش       مسکن روستایی

هـاي پـنج سـاله توسـعه      دولت در این زمینه در قالب برنامـه 
رسـد کـه    نظر می گیرد. بنابراین ضروري به کشور صورت می

سیاست دولت در تأمین و ارتقاي کیفیت مسـکن روسـتایی   
ــعف آن    ــوت و ض ــاط ق ــا نق ــرد ت ــرار گی ــابی ق ــورد ارزی م

ت توسـعه بیشـتر روسـتاهاي    شناسایی گردد و بتوان در جه
                                                                                                                                                                                                                                                          کشور گام برداشت.

  روش تحقیق
تحلیلـی  -روش پژوهش حاضر مبتنـی بـرروش توصـیفی   

مسـائل عینـی    عنوان بهاست. در روش توصیفی، به آنچه که 
اسـت. بـا توجـه بـه       باشـند پرداختـه شـده    و قابل درك می

هــاي صــورت گرفتــه و آنچــه در حــال  مســتندات، بررســی
اسـت. بـا اسـتفاده از      شده حاضر وجود دارد به تحلیل اقدام

اي اطالعـات الزم گــردآوري   مطالعـات اسـنادي و کتابخانـه   
آوري و تحلیـل اطالعـات، بـه     اسـت سـپس بـا جمـع      شده

                                                                            است. گیري رسیده  نتیجه
  مبانی نظري

ــر مکــان فی  زیکــی، کــل محــیط مفهــوم مســکن عــالوه ب
گیـرد کـه شـامل کلیـه خـدمات و       مسکونی را نیز در بر می

ي بهزیسـتن خـانواده و    تسهیالت ضـروري مـورد نیـاز بـرا    
هاي اشتغال، آموزش و بهداشـت افـراد اسـت. مسـکن      طرح

در مفهوم عام چیـزي بـیش از یـک سـرپناه صـرفاً فیزیکـی       

ــراي    ــومی الزم ب ــهیالت عم ــدمات و تس ــه خ ــت و کلی اس
شود و باید حـق تصـرف نسـبتاً     انسان را شامل می بهزیستن

ــراي اســتفاده  کننــده آن فــراهم باشــد  طــوالنی و مطمــئن ب
مســکن در روســتاها متناســب بــا                   ). 3، 1388(پورمحمــدي، 

شــرایط محیطــی، اجتمــاعی و اقتصــادي جامعــه روســتایی  
ــرد. اهمیــت شــکل مــی  از  ناشــی  روســتاها  در  مســکن  گی

 جامعـه   اقتصـادي  و زیسـتی  نیازهاي اصلی  به  آن  وییپاسخگ

ــتایی ــکن روس ــت. مس ــه در  اس ــتایی جامع ــالوه روس ــر ع  ب

 بـراي  ضـروري  فضــاي از پاسـخگویی بـه ســکونت، بخشـی   

 و دامـداري را نیـز    کشـاورزي   زمینـه   در  اقتصـادي   فعالیـت 

 نگهـداري  فضـاي   و  کشاورزي محصوالت شود. انبار می شامل

ــی  دام ــکونی  از بخش ــدهاي مس ــت. در واح ــاز روستاهاس  نی

  رفـع   بـراي   مناسـب کـه فضـاي کـافی      مسـکن   به  ها انسان
  را  وي  ضــروري هــاي فعالیــت  و  زیســت  مختلــف  نیازهــا
 همـه   در  کنـد،  تـأمین  را  آرامش ساکنان و آسایش و کند فراهم
اسـت.   یکسـان  زیـادي   حـدود  تـا  شـهري  و  روستایی  جوامع
  از  مناسـب   مسـکن   تأمین براي  نیز  امروزيهاي  انسان تالش
                                                                                                                   ).1389گیرد (بدري،  می  نشأت  نیاز  همین

  

دلیل اینکه مرکـز تولیـدات کشـاورزي، دامـی،      روستاها به
ی و کـانون تـأمین مایحتـاج خـوراکی جمعیـت      دسـت  صنایع

افـزوده   عنوان مرکز تولیـد ثـروت و ارزش   باشند به کشور می
دهـد در منـاطقی    گردند. تجربه نشان می کشور محسوب می

انـد در مقایسـه بـا     که روستاها کمتر مورد توجه قرار گرفتـه 
انـد بـا مشـکالت     مناطقی کـه روسـتاها کـانون توجـه بـوده     

همـین دلیـل    باشـند. بـه   یشتر مواجـه مـی  روستایی ب -شهري
تـوجهی بـه مسـکن     نادیده گرفتن و رها نمودن روستا و بـی 

ها ضـمن نادیـده گـرفتن شـرایط آسـایش بـراي        و بافت آن
بخش قابـل تـوجهی از جمعیـت کشـور؛ سـبب بـرهم زدن       
تعــادل اجتمــاعی، اقتصــادي و کالبــدي منــاطق و در نتیجــه 

خواهد شد. بـا توجـه   نابسامانی در نظام سکونتگاهی کشور 
اي کـه در توســعه   کننــده و نقــش تعیـین   بـه اهمیــت روسـتا  
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کند تـأمین مسـکن مناسـب و     اقتصادي و امنیت ملی ایفا می
خصـوص   بر طرف نمودن مشکالت موجود در این زمینه بـه 

یابـد   پذیري اهمیت خاصی مـی  تأمین استحکام و رفع آسیب
                                                                                                                                                                                                                                     ).1385پور،  (سرتیپی

  وضعیت کلی مسکن روستایی در ایران
 متـأثر  کشـور   روسـتاهاي  کالبدي تخصوصیا   گیري شکل

 دسـته   بـه چهـار    عوامـل   کـه ایـن    اسـت   بسیاري  عوامل  از

ــل ــین، طبیعــی  عوام ــوا،  (زم ــل  آب)،  ه ــاعی عوام   و اجتم
 اقتصـادي  عوامـل   رسوم و پایگاه اجتماعی)،  فرهنگی (آداب،

مقـررات،    و  سیاسـی (قـوانین   عوامل و  غیره)  و  درآمد  (میزان
 کالبـدي  بافـت   شود. می  تقسیم دولت)  حمایتی  هاي سیاست

 عوامـل  از جامعـه   مسـتقیم افـراد    دخالـت  بر  عالوه  روستاها

پذیرنـد. خصوصـیات کالبـدي روسـتاها      می تأثیر  نیز  محیطی
تحت تأثیر دو گروه کلی عوامل مرتبط با محیط یـا طبیعـت   

  روسـتایی   مسـکن  معمـاري   گیرد. تاروپود و انسان شکل می
 شـکل  و معیشـت   نـوع   طبیعـی،  محـیط  به مسایل مربوط  با

 روسـتایی  قـدرت فنـی   و اجتماعی زندگی تکوینی سیر  تولید،

ــد ــري، ذوق دیگــر ســوي از  و  خــورده  پیون  معیارهــاي هن

 و هـا  سـنت  خویشـاوندي،  و بنیادهـاي خـانوادگی   اجتمـاعی، 
طـرح   روسـتایی   معمـاري  بـر هـا   آن درونی  باورهاي  و  عقاید

 مسـاکن  ). همچنـین 2، 1386(زرگـر،   اسـت  خشیده ب  خاصی

 تلقـی  محـیط   و پیچیـده انسـان   روابـط   از  اي نتیجه  روستایی

 محـل  و اسـتراحتگاه   روسـتائیان معمـوالً    مسـکن   شـود،  می

ــان اقتصــادي کننــده اهــداف و تــأمین خــانوادگی زنــدگی  آن

 هـاي  بافـت  امـروز  بـه  ). تـا 225، 1380باشـند (بهفـروز،    مـی 

 محلـی  خصوصـیات  بـا  انطباق در  عمدتاً  ستاها،رو  مسکونی

ــان ــتاها  هم ــکل روس ــی ش ــتفاده  م ــد، اس ــالح از گرفتن  مص

 گـرم  و سـرد، معتـدل   مختلـف   اقلـیم  در  مناسب  ساختمانی

 آب  منـابع   از  تبعیـت  هوایی،  و  آب  با مشکالت مقابله براي

ــمه، ــات،  (چش ــار) در آب قن ــز انب ــز  تمرک ــردي مراک  عملک

 بـراي  نامناسـب   هـاي  زمـین   در  تمرکـز   بـه   میـل   مختلـف، 

 بیشـتري  گسـترش   که کشـاورزي  روستاهایی در  کشاورزي

 شـدن  محـدود  و طبقه  دو مسکونی واحدهاي ساخت  دارد،

 هـایی  نمونـه  اي، دامنـه  دار شـیب  روستاهاي  در وسعت حیاط

ــی محــدود ــذیريتأثیر از شــایع ول ــدي خصوصــیات پ  کالب

 مسـکن  اسـت.  کشـور  در  محلی مختلف  عوامل  از  روستاها

 دانـش  نبـود   ساز، و  ساخت  قدمت، ضعف  علت به  روستایی

 دسـترس،   در  مصـالح   از  گیـري  بهـره   و  اجرایی و کافی فنی

ــم ــامرغوب، و دوام ک ــعیت ن ــامطلوب  از وض برخــوردار  ن
  و  پـی   روسـتایی فاقـد    سـنگی  و خشـتی  هـاي  باشد. خانه می

 فــرو  تکــانی انــدك شــند و بــابا مــی  نامناســب  ابعــاد داراي

 در ومیـر  علـت مـرگ   بیشـترین  آمـاري  دیـدگاه  از ریـزد.  می

 بـاالخره   و  کرمـان  گلبـاف   منجیـل،   و  رودبـار   بم،  هاي زلزله

اسـت.    بـوده  روستایی  مسکونی  نبودن واحدهاي مقاوم  طبس
کـه    دهـد  مـی   نشـان   روسـتایی   مسـکن   مشـکالت   ارزیـابی 
ــل ــوق  عوام ــذکر  ف ــأثیر شــترینبی  ال ــیب در  را  ت ــذیري آس  پ

 در عوامــل فــوق  حاصــل  دارنــد. روســتایی هــاي ســاختمان
ــاخت ــاز س ــدهاي وس ــکونی  واح ــتایی،  مس ــود  روس   وج

  پـذیر  آسـیب  بسـیار   است کـه  قدیمی  سنگی و  گلی  هاي خانه
 بـه  توجـه  دارنـد. بـا   نوسازي  و  بهسازي به  نیاز  و  باشند می

  نفـوس   کـل   از  نشـین  روسـتا   درصدي  30 از  بیش جمعیت
دقـت    بـه   را  روسـتایی   هـاي  خانه معایب  است الزم  کشور،

 مـدت  بلنـد   و  مدت  کوتاه  هاي ریزي برنامه با  و  کرد شناسایی
ــاوم  در راســتاي  ــود هــا  آن بهســازي  و  ســازي مق ــدام نم اق

                                                                                                                                                                                       ).1390(قدیري و اکبرپور، 
تـرین   هـاي روسـتایی از مهـم    بهبود و افزایش کیفیت خانه

ابعـاد ارتقـاي کیفیــت زنـدگی روســتایی و اهـداف توســعه     
گردد. با توجـه بـه اهمیـت موضـوع،      روستایی محسوب می
هــاي خــود را در  اســت تــا سیاســت دولــت موظــف شــده 

راســتاي حــل معضــالت مســکن روســتایی در قالــب       
هاي توسعه پنج ساله تدوین کند کـه در ادامـه مطلـب     برنامه

                                                                                                       ها معرفی خواهد شد. این سیاست
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  هاي توسعه بعد از انقالب اسالمی برنامه
  بــا پایــان جنــگ تحمیلــی، تــدوین برنامــه کــالن توســعه 
در دستور کار سازمان برنامه و بودجه وقـت قـرار گرفـت و    

قـانون  «اولین برنامه پـس از انقـالب بـه نـام      1368در سال 
ــادي، اجتمـــ   » اعی و فرهنگـــیبرنامـــه اول توســـعه اقتصـ

به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید و به اجـرا درآمـد.   
اي اجـرا نشـد و هـر سـاله هیئـت       هاي جنگ برنامه در سال

  هــا  کــرد. در ایــن ســال بنــدي مــی دولــت اقــدام بــه بودجــه
هــاي  پایــه تبصــره اهــداف عمرانــی و اقتصــادي کشــور بــر

شـد و همـواره بخـش کشـاورزي      بودجه ساالنه تنظـیم مـی  
  گرفـت. تشـکیل جهادسـازندگی     ر توسعه ملی قرار مـی محو

ــاد مســکن در ســال  ــدامات   1358و بنی ــه اق باعــث شــد ک
محیط روسـتایی کشـور انجـام شـود.     ر اي د عمرانی گسترده

وظیفـه عمـران روسـتایی از وزارت     1362ویـژه در سـال    به
کشاورزي و عمران روسـتایی بـه جهـاد سـازندگی واگـذار      

  نهـاد بـه وزارتخانـه تبــدیل    شـد و پـس از یـک سـال ایـن      
ــالب   ــه اول انق ــول ده ــاوجودشــد. در ط ــل  ب ــزایش قاب اف

  مالحظـــه برخـــورداري جامعـــه روســـتایی از تســـهیالت 
و امکانات زیر بنایی، اقدامات انجام شده به دالیـل مختلـف   
  از جملــــه نامشــــخص بــــودن اســــتراتژي توســــعه و 

   اي هماهنـــگ و تمرکـــز امکانـــات در   نبـــودن برنامـــه 
ري پاسخگوي نیازهاي اساسـی روسـتائیان نبـوده    مراکز شه

  هاي مختلف به ویـژه تخصـیص امکانـات کـافی      و در زمینه
اقتصـادي بـا موفقیـت     - یو ارایه خدمات گوناگون اجتمـاع 

بـــر ایـــن نبـــود  اســـت. عـــالوه دلخـــواه همـــراه نبـــوده
  هــاي هماهنــگ و وجــود نهادهــایی کــه      ریــزي برنامــه

  دنـد و نهایتـاً عــدم   طـور مـوازي بـه فعالیــت مشـغول بو     بـه 
ــت   ــیاري از فعالی ــاق بس ــه  انطب ــا، برنام ــاي   ه ــا و نیازه   ه

اساســی جامعــه روســتایی، مــوانعی بــراي دولــت در زمینــه 
 ایجــاد نظــامی هماهنــگ در عمــران روســتایی ایجــاد کــرد 

                      ).1392(صادقی، 

بعـد از   برنامه پنج ساله اول توسـعه مسکن روستایی در 
  )1368-1372( انقالب

هایی که براي تـدوین برنامـه توسـعه     نظر از کوشش صرف
ــت،   10در دوران  ــالب صــورت گرف ــس از انق ــاله اول پ س

اولین برنامه توسعه اقتصادي اجتماعی فرهنگی کشـور پـس   
از دوران جنگ؛ که تمام مراحـل قـانونی خـود را طـی کـرد      

ــه اول ( ــت  1368 -1372برنام ــار فعالی ــود. در کن ــاي  ) ب ه
رسانی و ایجاد تأسیسـات زیربنـایی؛ تهیـه     ه خدمتمربوط ب

هاي هادي؛ واگـذاري زمـین جهـت احـداث      و اجراي طرح
هـاي تعمیـر و مرمـت بناهـا از جملـه       مسکن روستایی، وام

هایی بود که مـورد توجـه قـرار گرفـت. از طرفـی       بینی پیش
ریـزي کشـور، سـاخت و     براي اولـین بـار در تـاریخ برنامـه    

بینی شد.  مسکونی روستایی پیش هزار واحد 702احداث 
درج چنین ارقامی در ارتباط با ساخت و احداث مسـکن  

هاي توسـعه کـامال    روستایی در طول تاریخ تدوین برنامه
درصد از برنامـه مسـکن    8/15سابقه بود. در عمل فقط  بی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ).1385پور،  (سرتیپی                                                                                                                              روستایی تحقق یافت 
 

بعـد   برنامه پنج ساله دوم توسـعه مسکن روستایی در 
  )1374-1378( از انقالب

ــیش  ــه پ ــن برنام ــاخت   در ای ــی س ــد   612بین ــزار واح ه
 صــورت بــههــزار واحــد  374و  آزاد صــورت بــهمســکونی 

 425حمایت شده با استفاده از تسهیالت بانکی که بعـدا بـه   
هـزار واحـد    500سـازي   هزار واحد افزایش یافت؛ و ایمـن 

هـاي ناشــی از   مسـکونی روسـتایی بـراي مقابلــه بـا آسـیب     
سـازي مسـکن    بـود. مقـاوم   بینـی شـده   پـیش سوانح طبیعـی  

ه از طریـق ایجـاد   روستایی و اقدامات ترویجی در این زمینـ 
هـاي فنـی،    هـاي روسـتایی، آمـوزش و تـرویج روش     تشکل

تدوین ضوابط و مقررات کمی و کیفی، صدور سند بـراي  
روسـتاي بـیش از    2000واحدهاي مسکونی روستایی در 

خانوار از اقدامات جدیدي بـود کـه بـه ایـن برنامـه       400
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درصد از برنامه مسکن تحقـق   2/29بود. فقط   اضافه شده
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ).1385پور،  (سرتیپی                                                                                                                               یافت

بعـد از   برنامه پنج ساله سوم توسعهمسکن روستایی در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  )1379-1383( انقالب

ــازي    ــداث و نوس ــوم، اح ــه س ــد   802در برنام ــزار واح ه
مد نظـر قـرار گرفـت. از مجمـوع ایـن      مسکونی در روستاها 

ــدها  ــازي و   375واح ــهیالت بهس ــا   500تس ــد ب ــزار واح ه
استفاده از اعتبـارات بازسـازي منـاطق سـانحه دیـده احـداث       

منظـور توسـعه و عمـران کالبـدي      شد. سایر اقداماتی که به می
روستاها و بهبود کیفیت مسکن و بافت در برنامـه دوم لحـاظ   

هـاي هـادي و سـنددار     و اجراي طـرح بود از جمله تهیه   شده
هاي تفکیکی بـراي کلیـه    کردن واحدهاي مسکونی، تهیه نقشه

هـا در ایـن    خـانوار و مراکـز دهسـتان    200روستاهاي بـاالي  
هـاي   گردیـد. احیـاي بافـت    برنامه با شتاب بیشتري دنبال مـی 

کالبــدي (بــا ارزش تــاریخی و فرهنگــی) در روســتاها از     
در بـود.    این برنامه گنجانده شـده  اقدامات جدیدي بود که در

ــل تنهــا   ــد از  7/18عم ــد مســکونی    375درص هــزار واح
  ).1385پور،  (سرتیپی                                                                                                                              بینی شده در برنامه محقق شد  پیش

بعـد   توسـعه  چهارم برنامه پنج سالهمسکن روستایی در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 )1384-1389( از انقالب

انـداز بلنـد مـدت     این برنامه کـه بـا الهـام از سـند چشـم     
است اهـداف کـالن توسـعه مسـکن      توسعه کشور تهیه شده 

شـامل   30مـاده   "ب، ج، و د"روستایی را در قالب بندهاي 
هـا؛ تهیـه طـرح جـامع      سازي سـاختمان  سازي و مقاوم ایمن

اعـالم   هاي حمایتی بخـش مسـکن   و سیاست  مسکن کشور
ــوده ــه   نم ــه ب ــن برنام ــت. در ای ــن  اس ــور ایم ــازي و  منظ س

ها در برابـر حـوادث غیرمترقبـه کلیـه      سازي ساختمان مقاوم
گذاران احـداث بنـا در نقـاط شـهري و      سازندگان و سرمایه

هـا در   نامه طراحـی سـاختمان   روستایی ملزم به رعایت آیین
امـه بایـد   اند، از دیگر مواردي که در ایـن برن  برابر زلزله شده

هـاي مـؤثر در    تحقق یابد اسـتاندارد کـردن مصـالح و روش   

هـاي اعتبـاري و فنـی     کمک يها؛ اعطا سازي ساختمان مقاوم
براي بهسـازي و نوسـازي مسـکن روسـتایی و حمایـت از      

هــاي تولیــد و عرضــه مصــالح ســاختمانی و  ایجــاد کارگــاه
کـه در   دهندگان خدمات فنـی اسـت. امـا بـاوجود ایـن      ارائه

هـا ارتقـاي تعـداد واحـدهاي مسـکونی       کمی برنامـه  اهداف
بینـی شـده در برنامـه سـوم      روستایی تا دو برابر ارقام پـیش 

ــین ســال اجــراي برنامــه (  لحــاظ شــده ــود، در اول ) 1384ب
هـا، در طرحـی ویـژه     بینـی  دولت بـا اقـدامی فراتـر از پـیش    

هــزار واحــد مســکونی روســتایی را  200نوســازي ســاالنه 
تـا بتوانـد طـی ده سـال، دو میلیـون واحـد         مدنظر قـرار داد 

ــانکی و    ــتفاده از تســهیالت ب ــا اس ــتایی را ب مســکونی روس
هاي دولتی نوسازي نمایـد. ایـن برنامـه از نظـر کمـی       کمک

هـاي قبلـی    اي نسـبت بـه تمـام برنامـه     جهش قابل مالحظـه 
هاي عمـران کالبـدي برنامـه     شود. سایر فعالیت محسوب می

واحـدهاي مسـکونی؛ تهیـه و     سوم همانند صدور سند براي
هـاي بـا ارزش    هـاي هـادي و احیـاي بافـت     اجراي طرح

تاریخی و فرهنگی از جمله دیگر اقداماتی اسـت کـه بـه    
شــود  منظــور بازســازي و نوســازي روســتاها دنبــال مــی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ).1385پور،  (سرتیپی
بعـد از   توسعهپنجم  برنامه پنج سالهمسکن روستایی در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  )1390-1394( انقالب
پنجم توسعه به مواردي چـون تأکیـد بـر قـانون      در برنامه 

عرضـه مسـکن در برنامـه     ساماندهی و حمایـت از تولیـد و  
رســازي چهــارم، تأکیــد و تــرویج الگوهــاي معمــاري و شه

هـاي   وري زمـین در بافـت   ایرانی، تأکیـد بـر بهـره    -اسالمی
هـاي فرسـوده    فرسوده و نامناسب روستایی و احیـاي بافـت  

اسـت   درصـد در هـر سـال برنامـه اشـاره شـده        10حداقل 
ــدینی،  همچنــین ). 1391(پورمحمــدي، صدرموســوي و عاب

ــایی چــون  سیاســت ــاوه   اصــالح  ،هــا ســاختمان  ســازي ممق
  سـاختمان  بخـش   در  انـرژي   مصـرف   ویـژه  به  مصرف الگوي 
 ایسـتگاه  یـک  روستایی از طریق بیمه کـردن، ایجـاد    مسکن  و 
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ــه  نگــاري و پــیش نگــاري، زلزلــه شــتاب   درنشــانگرهاي زلزل
  منظـور  به نفر هزار  پنج  و  بیست  هر  ازاي  به  بزرگ  روستاهاي 

ــام ــات  انج ــراي  الزم  مطالع ــاهش ب ــذیري ک ــه خطرپ   و زلزل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي پـنج   هاي مسکن روستایی در برنامه ارزیابی سیاست
                     ساله بعد از انقالب اسالمی

در این مرحلـه بـا اسـتفاده از رویکـرد تحلیـل راهبـردي       
)SWOT( هاي مسکن روسـتایی و ارائـه    به ارزیابی سیاست

رجی از شود. براي این منظور محـیط خـا   می راهبرد پرداخته 
هـا و تهدیـدات و محـیط داخلـی از دو بعـد       دو بعد فرصت

                                                           گیرد. نقاط ضعف و نقاط قوت مورد ارزیابی قرار می

هـاي   سازي سـاختمان  هاي مناسب بررسی، تهیه و تدوین طرح
فضاهاي روستایی بـراي معلـولین جسـمی و حرکتـی توسـط      

  است. شوراي عالی شهرسازي و معماري، بیان شده 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي محیط خارج: این متغیر در برگیرنـده عـواملی    فرصت
تواند تـأثیرات مثبـت بـر     است که از لحاظ موجودیت آن می

                                                           طرح داشته باشد.
ــیط خــ   ــدات مح ــده   تهدی ــل در برگیرن ــن عوام   ارج: ای

ــی    ــت آن م ــاظ موجودی ــه از لح ــت ک ــواملی اس ــد  ع   توان
  باشـــــد.  تـــــأثیرات منفـــــی بـــــر طـــــرح داشـــــته

هـاي داخلـی: ایـن متغیـر در برگیرنـده       نقاط ضعف تحلیـل                    

  سیاست مسکن روستایی  هاي توسعه بعد از انقالب برنامه

  1368- 1372برنامه اول توسعه 

  واگذاري زمین جهت احداث مسکن روستایی -
  هاي تعمیرو نگهداري بنا در نظر گرفتن وام -
  هزار واحد مسکونی روستایی 702بینی ساخت و احداث  پیش -
  احداث واحدهاي مسکونی روستاییگذاري بخش خصوصی و سیستم بانکی براي  اتکا به سرمایه -

  1374-1378برنامه دوم توسعه 

  استفاده از تسهیالت بانکی   -
  صورت آزاد و حمایت شده با استفاده از تسهیالت بانکی بینی ساخت واحد مسکونی به پیش -
  هاي ناشی از سوانح طبیعی هزار واحد مسکونی روستایی براي مقابله با آسیب 500سازي  ایمن -
  هاي فنی، ضوابط و مقررات کمی و کیفی هاي روستایی، آموزش و ترویج روش سازي مسکن روستایی از طریق ایجاد تشکل وممقا -
  خانوار 400روستاي بیش از  2000صدور سند براي واحدهاي مسکونی روستایی در  -

  1379- 1383برنامه سوم

  دیده ده از تسهیالت بهسازي و اعتبارات بازسازي مناطق سانحههزار واحد مسکونی در روستاها با استفا 802احداث و نوسازي  -
  صدور سند براي واحدهاي مسکونی -
  منظور فراهم نمودن صدور اسناد مسکونی) ها (به خانوار و مراکز دهستان 200هاي تفکیکی براي کلیه روستاهاي باالي  تهیه نقشه -
  هاهایی با ارزش تاریخی و فرهنگی در روستا احیاي بافت -

  1384-1389برنامه چهارم توسعه

  ها سازي ساختمان سازي و مقاوم ایمن -
  تهیه طرح جامع مسکن کشور -
  هاي حمایتی بخش مسکن سیاست -
  ها در برابر زلزله نامه طراحی ساختمان الزام به رعایت آیین -
  ها سازي ساختمان هاي مؤثر در مقاوم استاندارد کردن مصالح و روش -
  هاي اعتباري و فنی براي بهسازي و نوسازي مسکن روستایی اعطاي کمک -
                                            کنندگان خدمات فنی  هاي تولید و عرضه مصالح ساختمانی و ارائه حمایت از ایجاد کارگاه -
  صدور سند براي واحدهاي مسکونی -
  تاهاهایی با ارزش تاریخی و فرهنگی در روس احیاي بافت -

  1390-1394برنامه پنجم توسعه 

  ویژه انرژي و لزوم رعایت مقررات ملی ساختمان ها در برابر زلزله و اصالح الگوي مصرف به سازي ساختمان مقاوم -
  اسالمی-تأکید و ترویج الگوهاي معماري و شهرسازي ایرانی -
  وري زمین در مناطق روستایی تأکید بر بهره -
  ویژه انرژي در بخش مسکن و ساختمان از طریق بیمه کردن اصالح الگوي مصرف به -
هـزار نفـر یـک ایسـتگاه      25نشانگرهاي زلزلـه در روسـتاهاي بـزرگ بـه ازاي هـر       نگاري و پیش نگاري، زلزله هاي شتاب ایجاد ایستگاه -
  منظور انجام مطالعات الزم براي کاهش خطرپذیري زلزله به
  ها و فضاي روستایی براي معلولین جسمی و حرکتی سازي ساختمان هاي مناسب بررسی طرح -

 اساس بررسی اسناد موجود. مأخذ: نگارندگان، بر هاي توسعه بعد از انقالب. هاي مسکن روستایی در برنامه . معرفی سیاست1ج   
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توانـد تـأثیرات    عواملی است که از لحاظ موجودیت آن مـی 
                                        باشد.  منفی بر طرح داشته

  هـــاي داخلـــی: ایـــن متغیـــر در  نقـــاط قـــوت تحلیـــل
ــاظ موجودیــت آن      ــه از لح ــت ک ــواملی اس ــده ع   برگیرن

  باشـــد  توانـــد تـــأثیرات مثبـــت بـــر طـــرح داشـــته مـــی
  ).1390(قدیري و اکبرپور، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

از تلفیق عوامـل مـذکور بـا یکـدیگر چهـار راهبـرد زیـر        
                      گردد: می حاصل

  راهبرد تهاجمی -SOتلفیق نقاط قوت و فرصت  -1
  راهبرد اقتضایی -STتلفیق نقاط قوت و تهدید  -2
  راهبرد انطباقی -WOتلفیق نقاط ضعف و فرصت  -3
 راهبرد تدافعی -WTتلفیق نقاط ضعف و تهدید  -4
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.. ماتریس راهبردي سیاست مسکن روستایی2ج  
 

                    )Sها ( قوت    
سازي مسکن  ایمنی و مقاومتوجه به  -1

 روستایی در برابر حوادث طبیعی
مطرح نمودن استفاده از تسهیالت  -2

وساز  منظور حمایت از ساخت بانکی به
 واحدهاي مسکونی در روستاها

 مسکن ساخت براي اعتبار تخصیص -3
  روستایی

پیشنهاد استفاده از مصالح مقاوم در  -4
 ساخت مسکن روستایی

نقشه تفکیکی براي توجه به تهیه  -5
صدور سند واحدهاي مسکونی در 

 روستاها
نامه طراحی  تأکید بر رعایت آیین -6

  ساختمان در ساخت مسکن روستایی
ساخت مسکن روستایی با تکیه بر  -7

  وري مناسب زمین بهره
ویژه  توجه به اصالح الگوي مصرف به -8

  انرژي در بخش مسکن روستایی

                     )Wها ( ضعف
وساز و  عدم توجه به ظرفیت و توان واقعی نظام ساخت -1

  گذاري سرمایه
وساز و محدود شدن کیفیت فضایی  نگاه کمی به ساخت -2

 مسکن در بعد استحکام
هاي عملکردي فضایی، جغرافیایی  عدم توجه به تفاوت -3

هاي بومی و یکسان فرض  هاي سکونت و ارزش اقلیمی و سنت
                   کردن نیاز مسکونی

 ها به روستاهاي بزرگ گرایش برنامه -4
         الگوهاي بازسازي و بهسازي به صورتی یکسان در تمام نقاط -5
مسکن  ساخت براي مشخص الگویی ارائه در ضعف -6
  اي و متناسب با زندگی روستایی منطقه صورت  به
ها براي ساخت  عدم توجه به نیروهاي بومی و مشارکت آن -7
  سکن روستاییم
عدم توجه به استفاده از مصالح بومی موجود در روستاها  -8

  براي ساخت مسکن

                     )Oها ( فرصت
ایجاد شرایط مناسب تولید و تأمین مواد و مصالح  -1

  ساختمانی از منابع داخلی کشور
ها در  امکان مشارکت بخش خصوصی در فعالیت -2

                   ن اساسیقانو 44راستاي اجراي اصل 
هاي اجتماعی و  هاي تعاون و همکاري وجود زمینه -3

  فرهنگی در جوامع روستایی
  وجود معماران محلی در روستاها -4
هاي دانشگاهی  وجود کارشناسان باتجربه و رشته -5

  ریزي روستا در کشور مرتبط با برنامه
 

 SOراهبردهاي 
 در راستاي تولید مصالح مقاوم و -1

متناسب با شرایط محلی روستاها 
  گذاري شود. سرمایه

منظور حمایت از بخش  شرایط الزم به -2
گذاري در بخش  خصوصی براي سرمایه

مسکن روستایی و باالبردن کیفیت 
  واحدهاي مسکونی فراهم شود.

براي پشتیبانی از ساخت مسکن،  -3
خرید و تعمیرات مسکن روستایی با 

اندازي  هایی راه کمک مردم روستا اتحادیه
  شود.

آموزش الزم به معماران محلی در  -4
نامه طراحی ساختمان  آیینجهت رعایت 

وري  و اصالح الگوي مصرف و بهره
مناسب از زمین براي ساخت مسکن 

  شود. روستایی داده 
  

 WOراهبردهاي 
در ساخت مسکن روستایی به محیط و فرهنگ بومی روستا  -1

  ، کیفیت هم مد نظر قرار گیرد.توجه شود تا عالوه بر کمیت
هاي نوینی  با استفاده از معماران محلی و آموزش روش -2

ها به یک فرهنگ طراحی بومی براي ساخت  وساز به آن ساخت
  مسکن روستایی رسید.

توان با توانمندسازي مردم و نهادهاي محلی، به بهبود و  می -3
  ارتقاي مسکن در روستاها پرداخت.

لعات و تحقیقات گسترده در زمینه مسکن با انجام مطا -4
مسکن  ساخت براي مشخص الگویی ارائه توان به روستایی می

  متناسب با زندگی روستایی دست یافت.
از روحیه همکاري اجتماعی در روستاها براي مشارکت مردم  -5

  در ساخت مسکن روستایی استفاده شود.
در  با حمایت دولت، آموزش و تشویق نیروهاي مردمی -6

  راستاي حل مشکالت روستاهاي کوچک اقدام شود.

  

 عوامل درونی

ونیبیرعوامل   
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  نتیجه                                      

هاي روسـتایی در ایـران بـا معضـالتی چـون       سکونتگاه
هاي بهداشتی  فقدان استحکام مناسب، فرسودگی، آلودگی

ناشی از تداخل فضاهاي زیسـتی و معیشـتی درون خانـه    
باشند. در راستاي حل این معضالت دولـت بـه    مواجه می

اله هاي توسعه پـنج سـ   هایی در قالب برنامه اتخاذ سیاست
روستایی  ها در بخش مسکن است. ارزیابی سیاست پرداخته
ــزایش   بیشتـــر متوجــه نوســازي واحــدهاي مســکونی و اف
 ها با تکیه بر تسهیالت بـانکی اسـت. در ایـن میـان     تعداد آن
  دولت هـاي دولت در این زمینه سیاست دهد که نشان می

  

  
  
  
  
  

  
  

تنها به ابعاد کمی نوسازي مسکن روسـتایی اشـاره دارد و   
الگویی مشخص و متناسـب بـا شـرایط خـاص هـر         به ارائه

روستا توجهی ندارد. مشکل مسکن را تنهـا از دیـد کالبـدي    
ــه جنبــه      ــه ابعــاد کیفــی از جمل ــدم توجــه ب  هــاي و ع

ــور، فــن ســ محیطــی، تســهیالت زیســت اخت، بهداشــتی، ن
هاي محلی مـورد بررسـی قـرار     هاي بصري و هویت کیفیت

تـوان از نقـاط مثبـت     دهد. صدور سند براي مسکن را می می
هاي بخش مسـکن روسـتایی دیـد، چـرا کـه بسـتر        سیاست

مناسب براي دریافت تسـهیالت بـانکی را بـراي روسـتائیان     

                     )Sها ( قوت  
سـازي مسـکن روسـتایی در برابـر      منی و مقاومتوجه به ای -1 

 حوادث طبیعی
منظور حمایـت   مطرح نمودن استفاده از تسهیالت بانکی به -2

 وساز واحدهاي مسکونی در روستاها   از ساخت
  روستایی مسکن ساخت براي اعتبار تخصیص -3
ــکن    -4 ــاوم در ســاخت مس ــتفاده از مصــالح مق پیشــنهاد اس

 روستایی
قشه تفکیکی براي صـدور سـند واحـدهاي    توجه به تهیه ن -5

 مسکونی در روستاها
نامـه طراحـی سـاختمان در سـاخت      تأکید بر رعایت آیـین  -6

  مسکن روستایی  
  وري مناسب زمین ساخت مسکن روستایی با تکیه بر بهره -7
توجه به اصالح الگوي مصرف به ویـژه انـرژي در بخـش     -8

  مسکن روستایی

                     )Wها ( ضعف
وسـاز و   عدم توجه به ظرفیت و توان واقعی نظـام سـاخت   -1

  گذاري   سرمایه
وساز و محدود شـدن کیفیـت فضـایی     نگاه کمی به ساخت -2

 مسکن در بعد استحکام
هاي عملکـردي فضـایی، جغرافیـایی     عدم توجه به تفاوت -3

هـاي بـومی و یکسـان     هـاي سـکونت و ارزش   اقلیمی و سنت
                   فرض کردن نیاز مسکونی

 ها به روستاهاي بزرگ گرایش برنامه-4
ی یکسـان در تمـام   صـورت  بهالگوهاي بازسازي و بهسازي  -5

         نقاط
مسـکن   سـاخت  بـراي  مشـخص  الگـویی  ارائـه  در ضعف -6
  اي و متناسب با زندگی روستایی منطقه صورت به
هـا بـراي    عدم توجـه بـه نیروهـاي بـومی و مشـارکت آن      -7

  کن روستاییساخت مس
عدم توجه به استفاده از مصالح بومی موجـود در روسـتاها    -8

  براي ساخت مسکن
  )Tتهدیدها (

کاهش توان مالی روسـتائیان بـه علـت بـاال     -1
 رفتن نرخ بیکاري و تورم

پــایین بــودن درآمــد اکثریــت جمعیــت     -2
 روستایی

 عدم رغبت براي زندگی در روستاها-3
ارد در سـاخت  استفاده از مصـالح غیراسـتاند  -4

 مسکن روستایی
مشــارکت ناکــافی روســتائیان در نوســازي   -5

 مسکن روستایی
ــازمان  -6 ــین س ــاهنگی ب ــاي   ناهم ــا و نهاده ه

 دولتی در جهت تأمین رفاه بخش مسکن
نبود سند مالکیـت بـراي برخـی از مسـاکن      -7

  روستایی
 

 STراهبردهاي 
کی و توان مالی روستائیان را بـا اسـتفاده از تسـهیالت بـان     -1

  توان افزایش داد. حمایت دولت می
با اعطاي تسهیالت بانکی براي ساخت مسـکن، و صـدور    -2

  یابد. سند مالکیت رغبت براي زندگی در روستا افزایش می
با گسـترش آیـین نامـه طراحـی، تخصـیص اعتبـار بـراي         -3

تـوان کیفیـت    مسکن روستایی و استفاده از مصـالح مقـاوم مـی   
  ایش داد.مصالح کاربردي را افز

بسـتر الزم   عنـوان  بـه سند مالکیت براي مسـاکن روسـتایی    -4
  براي برخورداري از تسهیالت بانکی صادر گردد.

  

  WTراهبردها 
تأمین مسکن ارزان قیمـت روسـتایی بـا تکیـه بـر نیـرو و        -1

  مصالح بومی
هاي بومی هر روسـتا در   با توجه به شرایط اقلیمی و ارزش -2

رایط زنـدگی در روسـتا بهبـود    کنار ساخت مسـکن مقـاوم شـ   
  یابد. می
  تقویت فرهنگ بومی مشارکتی روستایی -3
تقویت فرهنگ طراحی بومی و جدیـد در افـزایش مقـاوم     -4

  سازي کالبدي
هــاي  هــاي آمــوزش ویــادگیري مهــارت توســعه سیاســت -5

  گیري و تفکر گروه در میان روستائیان تصمیم
منظـور   طقـه بـه  توجه به معماري مسکن روستایی در هر من -6

  نوسازي آن

 عوامل بیرونی

 عوامل درونی
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ــه فــراهم مــی ــان ب منظــور  آورد و در ارتقــاي تــوان مــالی آن
ــن  نوســازي وا ــی ای حــدهاي مســکونی نقــش دارد. از طرف

ها استفاده از مصالح مقاوم را مطرح کرده اسـت کـه    سیاست
اگر با استفاده از مصالح بومی و متناسـب بـا شـرایط روسـتا     

شـد گـامی مـؤثرتر در راسـتاي اسـتاندارد کـردن        همراه مـی 
مصـالح ســاختمانی بـود. در ســاخت مسـکن روســتایی بــه    

است کـه توجـه بـه ایـن       ره شدهوري مناسب زمین اشا بهره
یـک سـرمایه بـا     عنـوان  بـه شود تـا از زمـین    عامل سبب می

ارزش به درستی استفاده گردد. نکته قابل توجه دیگر کـه بـا   
شـود   هـاي مسـکن روسـتایی مشـخص مـی      بررسی سیاست

عدم توجه به مشارکت مردم روستا و نیـروي بـومی اسـت،    
لـت آشـنایی بـا    که ساکنین و نیروهاي بـومی بـه ع   در حالی

شرایط روسـتا از عوامـل مهـم در جهـت نوسـازي مسـکن       
هـاي مسـکن شـهري بـه مسـکن       هستند. همچنین سیاسـت 
و تـداوم ایـن امـر سـبب هویـدا        روستایی تعمیم داده شـده 

هاي شهري در سـیماي مسـکن روسـتایی شـده      شدن نشانه
هـاي مسـکن روسـتایی بـه      است. بنابراین در اتخاذ سیاست

فرهنــگ روســتا، روســتا نشــینی و شــیوه  معمــاري روســتا،
                                                                                                                                                                                  است.  توجهی نشده روستائیانمعیشتی 

الت مـذکور ، راهبردهـایی بـا اسـتفاده از     براي حل مشک 
ــردي ــل راهب مطــرح شــده اســت.  )SWOT(رویکــرد تحلی

اساس راهبردهاي بیـان شـده در ایـن زمینـه پیشـنهادهاي       بر
                                                                                                                                                                                                                            گردد: زیر تبیین می

هــاي مسـکن روســتایی بــه شــرایط   در اتخـاذ سیاســت  -
  اقلیمی و بومی آن توجه گردد.

هـاي   مسکن روسـتایی بـا توجـه بـه نیازهـا و خواسـته       -
                        احداث شود. کنند، مردمی که در آن زندگی می

هاي مسکن روسـتایی بـا توجـه بـه مشـارکت       سیاست -
  مردم بومی تهیه شود.  

انـدازهاي   هاي مسکن روستایی به حفـظ چشـم   سیاست -
  طبیعی تأکید کند.

یابی  سیاست مسکن روستایی به شرایط الزم براي مکان -
) نقاط مناسب (عدم قرارگیري در معرض مخاطرات طبیعـی 

  منظور احداث مسکن جدید اشاره کند. به
هاي مسکن روسـتایی، مصـالح بـومی     در اتخاد سیاست -

منظـور دسـتیابی بـه الگـوي      و سازگار با شـرایط محلـی بـه   
  مناسب در جهت مصرف بهینه انرژي مد نظر قرار گیرد.

  منابعفهرست  
)، تحلیلـی بـر رونـد    1389بدري، علی؛ موسـوي، سـیروس. (   -

هاي مسکن روستایی در ایـران، مجموعـه    ی ویژگیتغییرات برخ
                                                                                                           مقاالت چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسالم.

انسانی، هاي غالب در جغرافیایی  )، زمینه1380. (اطمهف بهفروز، -
                                                              انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

ریزي مسکن، سـازمان   )، برنامه1388پورمحمدي، محمدرضا. ( -
                                                                                                                          مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه، تهران.

الـدینی؛ بـدري،    پورطاهري، مهدي؛ افتخاري، عبدالرضـا ،رکـن   -
ــی. ( ــا1390عل ــت )، راهبرده ــدي    و سیاس ــعه کالب ــاي توس ه

                                                                             هاي روستایی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی. سکونتگاه
پورمحمـدي، محمدرضـا؛ صدرموســوي، میرسـتار، عابــدینی؛     -

هاي تأمین مسـکن دولـت بـا     )، تحلیلی بر سیاست1391اصغر. (
هـاي توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی،       تأکید بـر برنامـه  

                                .43-34، صص3مطالعات شهري، شماره
). درآمدي بر شـناخت معمـاري روسـتایی    1386اکبر. ( زرگر، -

                                                     ایران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
هـاي   ). مسکن روستایی در برنامـه 1385پور، محسن. ( سرتیپی -

                                                     .74-56، صص27توسعه، هنرهاي زیبا، شماره
اقتصــادي در  -). الزامــات اجتمــاعی1373. (بــاسســعیدي، ع -

ــاخت ــمینار    س ــاالت س ــه مق ــتایی، مجموع ــاز مســکن روس وس
  هاي توسعه مسکن در ایران، جلد نخست. سیاست

). 1390قدیري معصوم، مجتبی؛ اکبرپور سراسکانرود، محمـد (  -
هـاي   در برنامـه تحلیل نقش دولت از ساخت مسـکن روسـتایی   

ي چهارم توسعه کشور)، فصـلنامه   توسعه (مطالعه موردي: برنامه
  .47-101، صص، 43پژوهشی فضاي جغرافیایی، شماره -علمی

)، مـروري بـر   1391پـور، محسـن. (   مهدیان، عزیزاهللا؛ سـرتیپی  -
انـداز آتـی، مسـکن و     تحوالت بهسازي مسکن روستایی و چشم

                                    .3-12،صص140محیط روستا، شماره
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