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  گذاري مسكن روستايي در ايران  ريزي و سياست هاي ضروري در برنامه ها و مؤلفه شاخص

  18/9/88: تاريخ پذيرش مقاله               12/7/88: تاريخ دريافت مقاله

  

  )دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسارعضو هيأت علمي ( ∗دكتر حيدر لطفي
  )ريزي روستايي دانشگاه تهران ارشد جغرافيا و برنامه كارشناس( 1علي احمدي
  )دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات( ٢زاده فرجود داود حسن

 
    چكيده

ريزي و سياستگذاري مسـكن مناسـب و الگـوي مطلـوب بـراي سـاكنان روسـتايي از         مسئله برنامه
عليرغم تالشهاي صورت گرفته در مسير تحـول و توسـعه مسـكن    . ريزان روستايي است هاي برنامه دغدغه

  . هاي توسعه روستايي قرار دارد روستايي كشور، اين مسئله همچنان در اولويت برنامه
ريـزي روسـتايي، اسـتفاده از     اي مهـم آگـاهي از وضـعيت مسـكن در فرآينـد برنامـه      يكي از راهه

ها بيانگر وضعيت كمي و كيفي مسكن روسـتايي از يـك سـو و     اين شاخص. باشد هاي مسكن مي شاخص
  . ريزي مسكن از سوي ديگر براي يك افق بلندمدت است بهبودبخشي برنامه

هاي  هاي مسكن روستايي و شناخت ويژگي جايگاه شاخص در اين مقاله ابتدا با مروري بر مفهوم و
هـاي مسـكن روسـتايي كـه در      هـاي شـاخص   ها و معـرف  مسكن روستايي كشور و سپس مهمترين مؤلفه

هاي وزارت مسـكن و شهرسـازي آمـده اسـت،      انداز و قوانين و دستورالعمل هاي توسعه، سند چشم برنامه
  . شود تأكيد مي

هـاي مسـكن روسـتايي از     استخراج شاخص. اي است روش كتابخانه روش تحقيق در اين نوشتار،
هـاي علمـي كـه در بخـش      محتواي اسناد رسمي و باالدستي كشور و همچنين استخراج از طـرح و پـروژه  

  . مسكن روستايي تهيه گرديده است، قسمت ديگري از روش تحقيق اين مقاله است
كن روستايي كشـور را متحـول و ايـن    هاي مسكن در بلندمدت، مس شناخت و بكارگيري شاخص 

  .يافته مسكن روستايي در كشور خواهد شد امر منجر به ارائه يك الگوي مناسب و توسعه
  

   واژه هاي كليدي
  ريزي، ايران ها، قوانين، برنامه مسكن روستايي، توسعه روستايي، شاخص

                                                 
   Heydare.lotfi@gmail.com نويسنده رابط ∗

1 a.ahmadi@isu.ac.ir 
2 Farjood@isu.ac.ir   
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   مقدمه
بخشـهاي دولتـي و غيردولتـي    گرچه در فرآيند برنامه ريزي مسـكن روسـتايي و شـهري كشـور،     

لي نظيـر  يانـد؛ لـيكن مسـا    اقداماتي را در جهت رفع كمبودها و نواقص مختلف مسكن بـه انجـام رسـانده   
فرسودگي، عمر زياد ساختمان، عدم رعايت اصول ساخت و ساز، آسيب پذيري در برابر سـوانح طبيعـي و   

ر وزارت مسـكن و شهرسـازي و بنيـاد    وليت نهادهاي دولتي نظيـ ؤموجب شده تا مس... آلودگي محيطي و 
ل مسكن كشـور هسـتند، در حـل ايـن مشـكالت و      يمسكن انقالب اسالمي كه متوليان اصلي در حل مسا

  . ل مسكن دو چندان شوديمسا
ل مسكن روستايي و نيز ميزان تحقـق برنامـه هـاي مسـكن     يحل مسا ه يدر راستاي آگاهي از نحو

توسط ارگانهاي دولتي و يا ساير بخشها نياز به ابزاري است تا بر اساس آنها بتوان وضعيت عملكرد اهداف 
در ايــن رابطــه شــاخص هــاي مســكن مــي توانــد كمــك شــاياني در بــرآورد و . تعيــين شــده را ســنجيد

هـا و معيارهـايي در    بديهي است عـدم وجـود شـاخص   . ه نمايدسنجي مسكن روستايي كشور ارائ وضعيت
  . بخش مسكن موجب عدم دستيابي به معيارهاي مطلوب در اهداف برنامه هاست

اين نوشتار با مروري بر شاخص هـاي مسـكن روسـتايي و شـناخت وضـعيت موجـود از طريـق        
گـذاريهاي   سياست ريزيها و مههاي مسكن روستايي، تحول و دگرگوني در برنا شاخص هاي معرف ها و مؤلفه

  . مسكن روستايي را الزم و بهبود آن را ضروري مي داند
هاي كمي نظير تعداد اتاق، مساحت زمين، مساحت زيربنـا، و   هاي مسكن از يكسري مؤلفه شاخص

هاي كيفي مانند كيفيت ساخت و ساز، دوام مصالح سـاختماني، برخـورداري از آب آشـاميدني،     و مؤلفه... 
توزيع و پراكندگي در سطح كشور، توجـه بـه    ه يلي همچون نحويو مسا...  ، تلفن و ساير خدمات و گاز

گـذاري در   هاي روستايي از نظر سياست محروميت و فقر ناشي از عدم درآمد، و ميزان توجه به سكونتگاه
  . آيد دست ميه حوزه هاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و كالبدي است ب

م چنين تحليل هاي كمي و كيفي و دستيابي به ابعاد مختلـف مسـكن روسـتايي در    به هر حال انجا
شاخص هاي مسكن بـه عنـوان ابـزاري    . كشور، توجه به شاخص هاي مسكن را الزم و ضروري مي نمايد

براي نماياندن اجزا و ابعاد مختلف مسـكن همچـون شـرايط اجتمـاعي، اقتصـادي، فرهنگـي و كالبـدي و        
اين شاخص ها بصورت مقادير . ت مسكن روستايي كمك شاياني به اين امر مي نمايندشناسايي بهتر وضعي

و آمارها، معرف ها، متغيرها، مفاهيم و توصيف هايي كه بازتابي از اين شرايط هستند، بـه كـار گرفتـه مـي     
  . شوند

ايـن  . تهاي مختلفي اسـ  مساكن روستايي در ايران با توجه به تنوع اقليمي و جغرافيايي داراي تيپ
هاي زيستي و سبك زندگي هر  مساكن با توجه به ويژگيهاي جغرافيايي، وضعيت زمين، نوع معيشت، شيوه
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روستاييان با توجه به دسترسي به مواد اوليه مسكن كه اغلب از منـابع محلـي تـأمين    . اند ناحيه ساخته شده

هاي مربوط به مسكن، رعايت نشده نمايند كه در نهايت استاندارد شود، اقدام به احداث مسكن خود مي مي
ريزيهاي  توجه جدي به كيفيت و كميت ساختمانها يا به عبارتي مسكن روستايي، در برنامه ياز اينرو. است
 ه يهاي توسع نمايد؛ چرا كه مسكن مناسب و استاندارد از شاخص روستايي الزم و ضروري مي ه يتوسع

 . آيد روستايي به شمار مي
  

   روش تحقيق
هاي مسكن روستايي مـورد كنكـاش قـرار     اي، شاخص اين تحقيق با استفاده از روش كتابخانهدر  

براي دستيابي به شاخص هاي مسكن مناسب روستايي با مراجعه به اسناد و مـدارك، كتـب و   . گرفته است
  .تها و مصاحبه ها و نظاير آن اطالعات مربوطه جمع آوري شده اس مجالت، گزارشها، طرح ها، سخنراني

همچنين براي جمع آوري مهمترين شاخص هاي مسكن روستايي با مراجعـه بـه اسـناد باالدسـتي     
كشور، سند چشم انـداز، قـوانين و مقـررات وزارت     ه يچهارم توسع ه يكشور مانند قانون اساسي، برنام

 . مسكن و شهرسازي و بنياد مسكن انقالب اسالمي اطالعاتي از اين منابع به دست آمده است
 

  باني نظري م
  تبيين جايگاه و ابعاد مسكن روستايي

بخشي  در اولويت. انسان به مقتضاي نيازهاي گوناگونش، در تالش براي رفع هر كدام از نيازهاست
بعد داشتن مسكن و اسـتقرار   ه يبه نيازهاي اساسي انسان، تأمين مواد غذايي در درجه نخست و در مرحل

  . ز اهميت استيادر آن به عنوان يك سرپناه بسيار ح
نياز به سرپناه، مانند غذا نيازي اساسـي و  . اولين جنبه مهم مسكن نياز به يك سرپناه بهداشتي است

  )33: 1363مخبر، (. همگاني است
ل مسكن يك امر جهاني شده و جوامـع و كشـورهاي مختلـف نيـز بـا چنـين       يدر حال حاضر مسا

مسـئله   .(Gallent, Shucksmith & Tewdwr Jones, 2003: 15)لي دسـت بـه گريباننـد   يمسـا 
  .(Milbourne & Cloke, 2006: 1)خانماني و نداشتن سرپناه يك مشكل جهاني است بي

در اين شرايط پيشـنهاد شـده اسـت كـه بـا      . در آلمان مقررات ساخت و ساز، دست و پا گير است
 ي ههم -اند سازي آلمان آن را تأسيس كرده باغ ي هملي روستايي و اتحادي ي هكه اتحادي -كمك انجمن كار

هاي نماي ظاهريِ روستا مانند فـرم سـقف،    هاي روستا به شكلي دقيق بررسي شوند و مهمترين نشانه خانه
هـا و درهـا بـا يكـديگر      شيب سقف، نوع اسكلت چوبي و نوع نماي ساختمان، رنگ ديوار، و ابعاد پنجـره 

 شود كه كدام مصالح  به اين شكل معلوم مي. ترين نوع آنها مشخص شودمقايسه گردند تا به اين صورت، به
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  )42: 1382نوبخت، (. ها بهتر و مناسبتر است يا كدام طرح براي خانه

ريـزي مربـوط بـه     چون اين نوع برنامـه . ريزي فيزيكي قرار دارند هاي مسكن در قالب برنامه برنامه
 .مـين، ارتباطـات و تأسيسـات و تجهيـزات و غيـره     ساختار فيزيكـي يـك ناحيـه اسـت، ماننـد كـاربري ز      

كشـي آب، تأسيسـات    هايي نظير لولـه  بنابراين ساخت خانه و احداث زيرساخت) 68: 1368مجتهدزاده، (
  .ريزيهاست بهداشتي، ايجاد راهها و معابر روستا از جمله اين نوع برنامه

مسكن توجه نشان داده  ه يزريزي در حو گذاري و برنامه در كشورهاي مختلف نسبت به سياست  
ريـزي سـكونت، وزارت    گـذاري و برنامـه   ترين مرجـع سياسـت   در جمهوري اسالمي ايران، عالي. شود مي

مسكن و شهرسازي است كه از طريـق بسترسـازي، نهادسـازي، توانمندسـازي و تقويـت مشـاركت تمـام        
چنـين  . ان افـراد جامعـه دارد  سازي شـكل و محتـواي اسـك    نهادهاي مؤثر بر نظام سكونت، تالش در بهينه

اندر كـار   ها و مصوبات سازمانهاي دست هاي توسعه، دستورالعمل هايي در قانون اساسي، برنامه ريزي برنامه
   .خورد مسكن به چشم مي

دست آوردن شاخص هاي مسكن روسـتايي اسـناد باالدسـتي    ه يكي از منابع مهم براي ب ياز اينرو
چهارم توسعه، سند چشـم انـداز    ه ياسناد مي توان به قانون اساسي، برنام از مهمترين اين. كشور مي باشد

  .كشور، اسناد بنياد مسكن انقالب اسالمي و وزارت مسكن و شهرسازي، اشاره كرد ه يسال 20
در اصل سي و يكم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران برخورداري از مسكن متناسـب بـا نيـاز،    

براي رفع چنين نيازي، دولت موظف به تأمين مسكن . اني برشمرده شده استاير ه يحق هر فرد و خانواد
  . روستانشينان با اولويت دهي به مناطق محروم هستند

در اصل چهل و سوم قانون اساسي نيز تأمين نيازهاي اساسي و از جمله مسكن به عنـوان يكـي از   
  . پايه هاي استقالل اقتصادي و ريشه كني فقر در جامعه برشمرده شده است

براي آگاهي از ميزان دستيابي به اهداف پيش بنيي شده در اصول فوق الذكر قانون اساسي، تعريـف  
ي براي وضعيت سنجي موجود مسكن روستايي كشور ميسر خواهد بـود؛ چـرا كـه    شاخص ها و معيارهاي

شاخص ها ابزار مناسبي براي سنجش وضعيت موجود و ميزان تحقق برنامه ها در طول اجراي آنها از يك 
سو و شفاف سازي در امر نظارت بر چگونگي اجراي سازمانهاي ذي ربط و عملكرد آنان از سـوي ديگـر   

  .خواهد نمود
. درآمد روستاييان بوده است هاي كم ويژه خانوادهه مين مسكن يكي از معضالت اقشار گوناگون بتأ

افزايش جمعيت و جواني جمعيت كشور از يك سو تقاضا براي مسكن را باال برده و از سوي ديگر پـايين  
رآمد كم و عـدم  بودن استاندارد مسكن روستايي به دليل استفاده از مصالح كم دوام و سنتي، محروميت و د

مشـكالتي  . ساخت مدرن و علمي سبب نگراني در بخش مسكن روسـتايي شـده اسـت    ه يآگاهي از نحو
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نظير تكوين و گسترش خودجوش و بدون نقشه قبلي، قدمت اكثر روستاها با بافت فرسوده از داليل مهـم  

اسـتاندارد بـه    عدم دسترسي به مسـكن مناسـب و  . هاي استاندارد مسكن روستايي است توجه به شاخص
هاي رواني و اجتماعي در زندگي روستاييان  هاي توسعه روستايي باعث بروز آسيب عنوان يكي از شاخص

نهايت بحرانهاي اقتصادي و اجتماعي در سـطح ملـي   در و اختالل و ناهنجاري در بافت مسكوني روستا و 
هاي مسؤوالن كشـور بايـد    ن از دغدغهبنابراين لزوم توجه به تأمين مسكن مناسب براي روستاييا. نمايد مي

گيرد و اعتبارات عمراني زيـادي را   اهميت اين موضوع در زمان حوادث غيرمترقبه شدت بيشتري مي. باشد
  . طلبد مي

روستايي و الزام تطابق  زندگي شرايط تحول: عبارتند از روستايي مسكن لهأمس توجه به داليل مهمترين
 زمين، الزامات بهسـازي و  رانش زلزله، طوفان و سيل، طبيعي، بالياي خسارت كاهش ضرورت حال، با شرايط

ـ   و شـهر  زندگي و توازن آوردن محيط مناسب فراهم وابسته، مساكن مقاوم سازي وجـود آوردن  ه روسـتا و ب
  . كرده، عدم رعايت ضوابط فني در ساخت و ساز شرايط مناسب زندگي براي جوانان و افراد تحصيل

هاي انجام پذيرفته، روستاهاي كشور از نظر كالبدي و فيزيكـي دچـار    عات و بررسيبر اساس مطال
عدم دسترسي به مسكن مناسب، معابر تنگ و باريك، كيفيـت پـايين سـاخت و    . باشند اي مي ل عديدهيمسا

هـا، اسـتفاده از مصـالح     پذير بودن بافت خانه مقاومت كم در مقابل عوامل مخرب طبيعي و در نتيجه آسيب
بـر  . هاي اقتصادي، اجتماعي نموده اسـت  روستايي كشور را دچار آسيب ه يدوام و بومي، و غيره جامع مك

اين اساس از آنجا كه مسكن در روستاهاي كشور از كيفيت خوبي برخوردار نيسـت، ضـرورت توجـه بـه     
گيـرد   روستايي از عوامل مختلفي نشأت مـي  ه يتوسع. كند له بهسازي مسكن روستايي اهميت پيدا ميأمس

كه يكي از آنها مسكن مطلوب است كه بررسي دقيق آن در مطالعات اجتماعي ـ اقتصادي و فضـايي مـورد    
له مسكن در رونـد اجـراي   أبويژه اگر مس. ل روستايي استيريزان بخصوص فعاالن عرصه مسا توجه برنامه

  شد، ضرورت توجه به آن دو چندان خواهد بودهاي توسعه اثرات نامطلوب داشته با برنامه
كه در استانبول برگزار شد مسـكن مناسـب چنـين تعريـف     ) 1996(در دومين اجالس اسكان بشر 

سرپناه مناسب تنها به معناي وجود يك سقف باالي سـر هـر شـخص نيسـت؛ بلكـه سـرپناه       " : شده است
منيت مناسب، امنيت مالكيت، پايـداري و  مناسب يعني آسايش مناسب، فضاي مناسب، دسترسي فيزيكي و ا

مناسب از قبيـل بهداشـت و    ه ياي، روشنايي، تهويه و سيستم گرمايي مناسب، زيرساختهاي اولي دوام سازه
دفع زباله، كيفيت مناسب زيست محيطي، عوامل بهداشتي مناسب، مكان مناسب و قابـل دسترسـي از نظـر    

  . موارد بايد با توجه به استطاعت مردم تأمين شوداين   ه يكار و تسهيالت اوليه است؛ كه هم
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  مسكن مدرن ياجزا                                              
 1382پورمحمدي، : منبع

 

مسـكن  . مسكن ابعـاد متنـوعي دارد  . آمده است "سكني گزيدن در مكان"مسكن در لغت به معني 
در ايـن سـرپناه   . آيـد  و اساسي خانوار به حسـاب مـي   يك مكان فيزيكي است و به عنوان سرپناه نياز اوليه

برخي از نيازهاي اوليه خانوار يا فرد مانند خوراك، اسـتراحت و حفاظـت در برابـر شـرايط جـوي تـأمين       
  )7: 1367اهري، (. شود مي

 ه يگيـرد كـه شـامل كليـ     مفهوم مسكن عالوه بر مكان فيزيكي، كل محيط مسكوني را نيز دربر مي
در واقـع تعريـف و   . ت ضروري مورد نياز در بهزيستن روستاييان و بهداشت افراد استخدمات و تسهيال

شود و به عبارت ديگـر   مفهوم عام مسكن يك واحد مسكوني نيست بلكه كل محيط مسكوني را شامل مي
  )18: 1363مخبر، (. مسكن چيزي بيش از يك سرپناه صرفاً فيزيكي است

: توان مسكن مناسب و بهينه را چنين تعريـف كـرد   مختلف، ميبا توجه به تعاريف مسكن در ابعاد 
مسكن مناسب عبارت است از فضاي سكونتي مناسبي كه آسايش، دسترسـي مناسـب، امنيـت، پايـداري و     

آبرسـاني، بهداشـت و آمـوزش،    : اي، روشنايي كافي، تهويه و زيرساختهاي اوليه مناسب از قبيـل  دوام سازه
رشد و  ه يو قابل دسترسي از نظر كار و تسهيالت اوليه و همچنين زمين محيط زيست سالم، مكان مناسب

را بـراي سـاكنانش   ) ارتبـاط عمـودي  (و روابط همسايگي) ارتباط افقي(تقويت روابط بين اعضاي خانواده 
 )62: 1382ملكي، (. فراهم آورد و مهمتر از همه متناسب با توان مالي خانوار باشد

  
 روستاييانانواع واحدهاي مسكوني 

اين نوع مساكن، اغلب در سطح استاندارد بوده و جزء موجودي مسكن به  :مساكن دايمي و قراردادي -1
  . آيند حساب مي

  تفريح                كار
  

 پخت و پز    خوردن      

 خوابيدن
دسترسي به مراكز آموزشي

 پاركها و مراكز آموزشي

دسترسي به مراكز گذران  دسترسي به مراكز خريد
 اوقات فراغت

 خويشانمالقات با دوستان و 

 به فرصتهاي شغلي دسترسي
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اغلب شامل يك نسبت اساسي از موجود مسكن، بخصوص در مناطق روسـتايي و   :مساكن شبه دايمي-2

  . هاي زاغه نشين است محله
نوع خاصي از مسكن است كه فقط ممكن است مناسب شرايط بعضي از  :واحدهاي مسكوني متحرك -3

 . هاي قايقي و چادري از جمله آنهاست خانه. كشورها باشد

شوند و يا  اي است كه خيلي فوري ساخته مي شامل واحدهاي مسكوني :واحدهاي مسكوني مارجينال -4
تحـت همـه شـرايط غيرقابـل قبـول       اين مساكن تقريباً. اضافات ساختمان كه براي سكونت مناسب نيست

 ).59: 1382پورمحمدي، (هستند

  
  هاي روستايي شكل ظاهري، طرح و كاركردهاي خانه

هـاي روسـتايي بـر اسـاس      بندي سـكونتگاه  ها تا حد زيادي به تبيين و رده ساختمان خانه ه ينحو
هـاي   خانـه . كنـد  مـي  هاي اجتماعي ساكن، قدمت برپايي و تاريخ تكوين سكونتگاه و مانند آن كمك گروه

روستايي براي سكنه خود فضاهاي الزم براي كار و زندگي، انبار كاالها و آذوقه، محل نگهداري دام، محل 
اين اجزا يا فضاها در واقع عناصر خانـه  . سازد ارتباط و تبادل نظر، اجراي مراسم مذهبي و مانند آن مهيا مي

هـاي روسـتايي را مشـخص     نهايـت كاركردهـاي خانـه   رددهند و  يا واحد مسكوني روستايي را تشكيل مي
توان به هفت دسته تقسيم نمـود   هاي روستايي را به طور كلي مي به اين ترتيب كاركردهاي خانه. سازند مي

  : كه عبارتند از
   استراحت و غذا خوردن و مانند آن مانند زيستي -كاركردهاي بنيادي) الف
   شستشوي ظروف و پوشاك و مانند آن مانند پخت و پز، كاركردهاي خدماتي) ب
  مانند استحمام و شستشو و مانند آن كاركردهاي بهداشتي) ج
  ش طيور؛ توليد لبنيات و مانند آنمانند توليد صنايع دستي، پرور توليدي –كاركردهاي اقتصادي ) د
  و اجراي وظايف شرعي و مانند آن مانند ارتباطات با ديگران فرهنگي -كاركردهاي اجتماعي) هـ
  لوفه و توليدات زراعي و مانند آنآب و آذوقه، انبار ع ه يمانند ذخير سازي كاركردهاي ذخيره) و
  . مانند ارتباطات موجود ميان فضاها و اجزاي خانه و مانند آن كاركردهاي ارتباط فيزيكي) ز

بافت كالبدي مسـكن خواهـد    درنهايتنحوه فضابندي و  ه ياين كاركردها تعيين كنند ه يمجموع
  : هاي زير را مورد توجه و تدقيق قرار داد توان جنبه هاي روستايي مي به طور كلي، در بررسي خانه. بود

  د فضاي حياط و باغچه و مانند آنوسعت و شكل قطعات زمين يا فضاي آزاد، مانن
  پيرامونيمحيط  ني و ارتباط آن باانواع مصالح ساختما ساختمان و ي هنحو

 ها ميدانگاه آبادي و شبكه معابر عمومي مانند هاي به عرصه نسبت و وضعيت آن ساختمان قرارگيري ي هنحو
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ده اقتصـادي،  سطح زيربنا، سطح مفيد و تخصيص آن بر اساس فضاهاي مسكوني، فضاهاي مـورد اسـتفا   -

 انبارها و مانند آن

 اع خانه يا  تعداد طبقات ساختمانارتف -

  فضاها و كاركرد هر يك از آنهااد تعد -

 هاي همانند وارها، حياط و محوطهها، دي فضاهاي كاركردي خاص مانند پرچين -

 ي هزد منـاطق زلزلـه   در بازسـازي  طرح بسيج تـوان فنـي كشـور   (نوع ساخت و ساز و مديريت اجراي بنا -
 )125  :1375كشور، 

زهاي اساسي قرار دارد، لذا بـراي رفـع   دوم اهميت نسبت به نيا ه يدر كشور ايران مسكن در درج
  : هايي به شرح زير اتخاذ گردد گردد برنامه اين مسأله پيشنهاد مي

  . مسكن به عنوان يكي از فاكتورهاي اصلي نيازهاي اساسي همانند غذا محسوب گردد -1
 . گذاري در امر مسكن انجام پذيرد تشويق به سرمايه

 . گرددهاي عمومي بخش خصوصي تشويق  خانه -3

 تجديد ساخت بخش عمومي براي بهبود و كارايي -4

 )330-331:  1374زياري، (افزايش در نيروي كار -4
  

  مروري بر مفهوم و ابعاد شاخص هاي مسكن
گيري و سنجش وضـع مسـكن و رونـد تحـول آن و همچنـين       ها در واقع ابزارهاي اندازه شاخص

بـه همـين دليـل عـالوه بـر ارزيـابي       . شوند محسوب ميارزيابي ميزان موفقيت و تحقق سياستهاي مسكن 
  ) 46: 1384پور،    سرتيپي(. گيرند ها نيز مورد استفاده قرار مي وضعيت؛ در تدوين اهداف كمي برنامه

به مـديريت بنيـاد    1382گيري ويژگيهاي مسكن روستايي كه در دي ماه سال  بر اساس طرح نمونه
نگار وابسته به مركز آمار ايران تهيه و  ده آمار و شركت شاخصمسكن انقالب اسالمي و مشاركت پژوهشك

ريزي مسكن روسـتايي مـورد اسـتفاده     گذاري، طراحي و برنامه شاخص در سياست 37اجرا شد، مجموعاً 
    :قرار گرفته است كه در سه گروه به شرح ذيل آمده است

؛ ميـزان  )اني و معمـولي آپارتمـ (نوع واحدهاي مسكوني در روسـتاها  :هاي اجتماعي شاخص) الف

بـرداري از واحـد مسـكوني؛ نسـبت      برخورداري واحدهاي مسكوني از اسناد مالكيـت؛ مـدت زمـان بهـره    

واحدهاي مسكوني خالي، ميزان برخورداري واحدهاي مسكوني از فضاهاي معيشتي و فضـاهاي مشـترك   

برخورداري از امكانات آموزشي زيستي و معيشتي؛ ميزان برخورداري از امكانات بهداشتي و درماني؛ ميزان 

؛ ميـزان برخـورداري واحـد    )اي، وقفـي، سـازماني   ملكي، اجـاره (و فرهنگي؛ نحوة تصرف واحد مسكوني 
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دفع فاضـالب   ه يمسكوني از امكانات آسايشي خدماتي؛ تعداد خانوار ساكن در واحدهاي مسكوني؛ نحو

  ... سبك؛ تراكم نفر در اتاق و 

ساخت واحدهاي مسـكوني روسـتايي؛ متوسـط قيمـت      ه يل دورطو  :هاي اقتصادي شاخص) ب

مسكن به درآمـد خـانوار؛ قيمـت مسـكن بـه درآمـد        ه ياحداث يك متر مربع بناي مسكوني؛ نسبت هزين

   ...خانوار؛ متوسط قيمت فروش يك متر مربع واحد مسكوني؛ متوسط قيمت مسكن و 

تايي؛ مسـاحت زمـين واحـد    سطح زيربنـاي واحـدهاي مسـكوني روسـ     :هاي كالبدي شاخص) ج

ــتي و         ــاي زيس ــاحت فض ــتي؛ مس ــاهاي معيش ــاحت فض ــتي؛ مس ــاهاي زيس ــاحت فض ــكوني؛ مس مس

اي فضـاي   ؛ تراكم طبقاتي؛ تعداد اتاق در واحـدهاي مسـكوني؛ دوام مصـالح؛ دوام سـازه    )مشترك(معيشتي

  ).46: 1384پور،  سرتيپي... (زيستي؛ عمر بنا؛ نسبت سطح اشغال و 

مسكن، معموالً بـه عنـوان معيارهـاي مقبوليـت در زمـان و مكـان معـين و در يـك         استانداردهاي 

مقبوليـت مسـكن را بايـد در پرتـو     . اقتصادي، تكنولوژيك و فرهنگي معين تعريف شده است ه يمجموع

هاي  اولويت و ارزشها و اجتماعي نيازهاي زندگي، ي هآنها، شيو سطح درآمد( كنندگان مصرف خاص هاي ويژگي

هدف از طرح مسأله استانداردهاي مسكن بـراي اولـين   . ارزيابي كرد) ها خانواده هاي بين ساكنان، و تفاوت

در استانداردهاي جديـد مسـكن تعـداد اتاقهـا در     . بار، كاهش ازدحام بيش از حد و بهداشت نامناسب بود

  )59 -60: 1363خبر، م(. منزل و مقدار مساحت موجود براي زندگي خانواده نيز مورد نظر قرار گرفت

هدف از استانداردهاي مسكن تعيين حداقل قابل قبول ضخامت، وزن و يـا وزن مخصـوص انـواع    

بلكه هدف افزايش كـارايي و تـأمين حـداكثر انعطـاف و آزادي بـراي طراحـان مسـكن در        . مصالح نيست

  ) 214: 1374رسولي، (. هاي ساختماني و ابعاد و اشكال ساختماني است انتخاب مصالح و روش

به طور كلي هدف از استانداردها، باال بردن كيفيت مسكن يا تضمين شرايط قابل قبول زيست براي 

  )214: 1374رسولي، ( .باشد و رعايت آن، تأثير مستقيمي در كيفيت مسكن دارد ها مي اكثريت خانواده

براي مطالعات مربوط به مسكن روستايي عواملي را بايد مورد بررسي قرار داد كـه مهمتـرين آنهـا    

  : عبارتند از

  بررسي نسبت تعداد خانوار به واحد مسكوني  -
 بررسي نفرات ساكن در واحد مسكوني  -
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 بررسي نسبت تعداد نفرات و تعداد اطاق -

 ..تلفن و  بررسي تجهيزات ساختماني مثل آب، برق، گاز، -

 ...  طويله، زيرزمين، تنور، باغچه، حوض و توالت، بنا مثل ايوان، آشپزخانه، ي هدهند عناصر تشكيل بررسي -

 بررسي عمر واحدهاي مسكوني  -

 مرمتي، تخريبي، قابل قبول] با توجه به عمر ساختمان[    وضعيت ساختمان  -

 ).126تا  124:  1374شيعه، (عمر واحدهاي مسكوني و جنس مصالح ه يرابط -

ها و معيارهايي را بايد در نظر گرفـت كـه    آگاهي از وضعيت مسكن در روستاهاي كشور، شاخص

 :گردد ها به دو گروه تقسيم مي اين شاخص
 

  هاي كمي  ويژگيها و شاخص -1
، )متـر مربـع  (سـرانه زيربنـاي مسـكوني   : هايي كه به ابعاد فيزيكي مسكن همچون نخست شاخص

اشـاره دارد كـه   ) متر مربع(ميزان زمين تخصيص يافته به واحد مسكوني) متر مربع(مسكوني مساحت واحد

تراكم نفر در واحـد  : هايي نظير همچنين شاخص. گيرند مورد بررسي قرار مي "هاي كمي شاخص"در قالب 

تراكم نفر مسكوني، تراكم خانوار در واحد مسكوني، متوسط اتاق در واحد مسكوني، اتاق براي هر خانوار، 

در اتاق، تـراكم خـانوار در اتـاق، نسـبت رشـد خـانوار بـه واحـد مسـكوني جـزو شـاخص هـاي كمـي              

 ).128-131: نيا و ديگران حكمت(است
 

  ها و خصوصيات كيفي شاخص -2
. توان به ارزيابي كيفي بناها پرداخت ها بيانگر وضعيت خود بناست و از طريق آنها مي اين شاخص 

كند و آيا  دهند كه بنا از نظر قابليت سكونت چقدر نياز سكونتي انسان را تأمين مي مي ها نشان اين شاخص

طـول عمـر   : لي همچونيمسا. ارزش كيفي يك مسكن مناسب و مطلوب را دارد يا خير "مسكن"به عنوان 

 ساختمان، مقاومت در برابر آسيبهاي طبيعي، وضعيت مصالح ساختماني بـه كـار رفتـه در آن، زيرسـازي و    

در ايـن مقولـه   ... ساخت مسكن، وضعيت تأسيسات و تجهيزات به كار رفتـه در آن، ميـزان فرسـودگي و    

مسكن، نحوة تصرف واحد ] و استحكام[دوام  :هايي نظير شاخص) 479 -482:  1374رسولي، (. گنجند مي

هـاي كيفـي مسـكن محسـوب      مسكوني، عمر واحد مسكوني، تسهيالت و امكانات مسكن، جزو شـاخص 

البته بايد گفت كـه سـنجش كيفيـت مسـكن روسـتايي      ) 131-133: 1384نيا و ديگران،  حكمت(. شوند يم
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بنـابراين الزم اسـت بـدانيم عوامـل مـؤثر يـا       . كيفيت آن است ه يمستلزم كمي كردن عوامل تشكيل دهند

مل ايمني، بهداشت، آسايش و صرفة اقتصادي، چهار عا. هاي كيفي يك ساختمان مسكوني چيست شاخص

 ).75: 1382پورمحمدي، (تشكيل دهندة كيفيت ساختمان است
  

  طراحي شاخص هاي مسكن روستايي در ايران
دست آوردن شاخص هاي مسكن روستايي اسناد باالدسـتي كشـور مـي    ه يكي از منابع مهم براي ب

سـاله   20 از مهمترين اين اسناد مي توان به قانون اساسي، برنامه چهـارم توسـعه، سـند چشـم انـداز     . باشد

  .كشور، اسناد بنياد مسكن انقالب اسالمي و وزارت مسكن و شهرسازي، اشاره كرد

در اصل سي و يكم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران برخورداري از مسكن متناسـب بـا نيـاز،    

براي رفع چنين نيازي، دولت موظف بـه تـأمين مسـكن    . حق هر فرد و خانواده ايراني برشمرده شده است

  . انشنينان با اولويت دهي به مناطق محروم هستندروست

در اصل چهل و سوم قانون اساسي نيز تأمين نيازهاي اساسي و از جمله مسكن به عنـوان يكـي از   

  . پايه هاي استقالل اقتصادي و ريشه كني فقر در جامعه برشمرده شده است

وق الذكر قانون اساسي، تعريـف  براي آگاهي از ميزان دستيابي به اهداف پيش بنيي شده در اصول ف

شاخص ها و معيارهايي براي وضعيت سنجي موجود مسكن روستايي كشور ميسر خواهد بـود؛ چـرا كـه    

شاخص ها ابزار مناسبي براي سنجش وضعيت موجود و ميزان تحقق برنامه ها در طول اجراي آنها از يك 

ي ربط و عملكرد آنان از سـوي ديگـر   سو و شفاف سازي در امر نظارت بر چگونگي اجراي سازمانهاي ذ

  .خواهد نمود

شمسي مورد توجـه    1300لي بوده كه تقريباً از ساليل كالبدي و مسكن روستايي يكي از مسايمسا

تا پـس   1300چگونگي و وضعيت مسكن روستايي و اقدامات مهمي كه در طي سالهاي . قرار گرفته است

از انقالب انجام شده، در اين نوشتار به دو دوره قبل از انقالب و پـس از انقـالب تقسـيم شـده اسـت كـه       

  . شود ياجماالً به اين دو دوره پرداخته م
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 1357ستايي قبل از سال مسكن رو وضعيت- 1

  بنياد خاور نزديك) الف

  امدادي خاور ه يمؤسس"شمسي در شهر نيويورك با نام  هجري 1294 سال در نزديك خاور بنياد    

ديده از جنگ جهاني اول در محـدوده خاورميانـه و خـاور     رساني به مردم آسيب با هدف كمك و "نزديك

به دنبال تغيير منش بنياد از امداد به آموزش نام آن نيـز بـه بنيـاد خـاور      1309در سال . شد نزديك تأسيس

 ه يمـذكور يـك برنامـ    ه يو به دنبـال تقاضـاي دولـت ايـران، مؤسسـ      1325در سال . نزديك تغيير يافت

مناسـب  ورامين به مورد اجرا گذاشت كه به دليـل وضـعيت نا   ه يعمران روستايي را در منطق ه يجانب همه

هاي ايـن بنيـاد    در گزارشي راجع به فعاليت. مسكن روستايي، به اين مقوله نيز توجه خاصي مبذول گرديد

  : چنين آمده است اين 1326در سال 

هاي غيرمكفي و با وسايل تهويه ناقص  با تشخيص اين قسمت كه اغلب روستاييان ايران در منزل"

ـ كنند، يك منزل  هاي تاريك زندگي مي و خانه منـازل روسـتايي    ه يسه اتاقي كوچك كه ممكن است نمون

اين منزل داراي نور بيشتر و طرز تهويـه  . ايم ايران براي زندگي روستايي بهتري تشخيص داده شود، ساخته

تري است كه قيمت آن هم قدري بيشـتر از منـازل فعلـي روسـتاييان تمـام       بهتر و اتاقهاي راحتر و مناسب

زارش آمده است؛ نامناسب بـودن وضـعيت بهداشـتي مسـكن روسـتاييان بسـيار       همانگونه كه در گ. "شده

بنابراين ساخت مساكن نمونه به منظور ترغيـب روسـتاييان   . تر از استحكام و دوام آنها تلقي شده بود جدي

  )4: 1376مسكن و انقالب،(. به پيروي از الگوي جديد از فعاليتهاي بنياد مذكور بوده است

  عمراني كشوراول  ي برنامه) ب
فصل بوده اسـت كـه در آن موضـوع مسـكن روسـتاييان در قالـب        6اول عمراني داراي  ي هبرنام 

فصول كشاورزي و امور اجتماعي مورد توجه قرار گرفت، تا جايي كه به عنوان هدف دوازدهم از اهـداف  

دهـات و مراكـز   باال بردن پايه معلومـات و سـطح زنـدگي و بهداشـت سـاكنان      "گانه برنامه كشاورزي 16

حكايـت از اذعـان    "اصالح مساكن زارعـين "عبارت . عنوان شده بود "روستايي و اصالح مساكين زارعين

مسـكن و  (. نمايـد  هاي موجود در اين زمينه و ضرورت مرتفع نمودن آنها مي ريزان نسبت به نارسايي برنامه

  )5و  4: 1376انقالب، 
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   4فني آمريكا در ايران يا اصل  همكاريهاياداره ) ج

و يـا   "عمليـات مخصـوص  "، "4اصـل  "هاي فني آمريكا در ايران كه با عنـاوين   همكاري ي هادار

وسيع عمران روستايي را  ه ينيز شناخته شده است، يك برنام "عمليات اقتصادي آمريكا در ايران ه يادار"

 4ويليام ئي وارن رئيس اصـل   ه يبه گفت. ا گذاشتدر ايران به مورد اجر 1965تا  1950در فاصله سالهاي 

ـ  در ايران يكي از هدفهاي اين برنامه خانه فنـي و اقتصـادي صـحيحي     ه يسازي و امور كارگري كه بر پاي

  . استوار شده، آمده است

ـ  گيرد كه مي سازي نيز به عنوان زمينه عملياتي مورد توجه هيأت فوق قرار مي بنابراين خانه بـه   دباي

  . نمايش عملياتي نسبت به بهبود و اصالح آن اقدام گردد وسيله

وضع زندگي مردم در ايران طوري است كه مقدار كافي : آمده است 4مطابق گزارشهاي برنامه اصل 

هايي با نقشه بهتـر   خانه و مراكز عمومي در اين كشور وجود ندارد و چنانكه كمك فني نسبت به تهيه خانه

فني موجود در محل و همچنين نسبت  استفاده از مصالح و كار غيرفني و يا نيمه و با مخارج كم و از طريق

به ايجاد تسهيالت و مراكز اجتماعي عمومي، انجام پذيرد پيشرفت مؤثري در بهبود وضـع مـردم بـه عمـل     

  ) 6و  5: 1376مسكن و انقالب،(. خواهد آمد

  برنام دوم عمراني كشور) د
گانـه فصـل    15سـاختمانهاي روسـتايي در قالـب دو بنـد از بنـدهاي      در اين برنامه نيز عنايت بـه  

 "اقتصـاد روسـتايي و مهندسـي زراعـي    "و  "عمران دهات و اراضي باير"كشاورزي و آبياري و با عناوين 

سازمان برنامه و در ارتباط با هدف اصلي از اجراي طـرح   1336در گزارش عمليات سال . مورد توجه بود

... اصالح وضع سـاختمانهاي روسـتايي و   ... هدف اصلي از اجراي اين طرح ": تمهندسي زراعي آمده اس

هـاي كامـل سـاختمانهاي     در اين خصوص در راستاي ساخت مسـاكن نمونـه بـر اسـاس نقشـه     . "باشد مي

مسكوني با استفاده از مصالح محلي، فراهم آوردن تمهيداتي جهت بازديد روستاييان از اين مساكن نمونه و 

. نمايـد  در ايـن طـرح رخ مـي   ... ل صحيح ساخت و ساز بنا در روستا تا اصطبل و تعميرگـاه و  تعميم اصو

  )7و  6: 1376مسكن و انقالب،(
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 برنامه سوم عمراني كشور ) هـ

 درصد  60رغم اينكه نزديك به  خورد و علي در اين برنامه فصلي با عنوان عمران روستايي به چشم نمي

روستايي استقرار داشتند، به عمران شهري در قالب يك فصل نگريسته شده  از جمعيت كشور در نقاط     
بود ولي از عمران روستايي در چارچوب يك فصـل غفلـت گرديـد و حتـي بـا اينكـه فصـلي بـا عنـوان          

سازي و ساختمان در برنامه لحاظ شده بود ولـي اقـدامي در ارتبـاط بـا مسـكن روسـتاييان در قالـب         خانه
سوم  ه ييك سال مانده به خاتمه برنام(1345نجام نپذيرفت؛ آنگونه كه تا خاتمه سال اعتبارات اين فصل ا

طرح در اين فصل به تصويب رسيد كه هيچ يـك مربـوط بـه منـاطق روسـتايي و يـا        24مجموعاً ) عمران
  )9و  8: 1376مسكن و انقالب، (. عشايري نبود

  

  عمراني چهارم و پنجم ي برنامه) و
، عمران روستايي در نظـام برنامـه ريـزي كشـور جايگـاه      )1347 -1351(ارم از برنامه عمراني چه

هـاي توسـعه و    مشخص و مستقلي يافت و عمران روستاها از بخش كشاورزي جدا و از آن به بعد برنامـه 

 ه يعمرانـي چهـارم، عمـران يـا توسـع      ه يبنـابراين در برنامـ  . عمران روستايي در كشور تهيه و اجرا شد

 ي هبرنامـ . يابـد  جايگاه خـويش را مـي   ،هاي بخشي سياست ريزي و در برنامه ان يك بخش،روستايي به عنو

عمراني چهارم، كه در آن صـنعتي شـدن بـه صـورت      ي هنيز در راستاي برنام) 1352-1356(عمراني پنجم 

در اين برنامه نيز بخش عمران و نوسازي روستاها به صورت منفك شده . كند غالب مطرح بود، حركت مي

  ) 117و  116: 1383ازكيا و غفاري، (. از بخش كشاورزي مطرح است

  

  1357سال مسكن روستايي پس از  -2
در اجراي سياست توجه به مناطق روستايي و در اولويت قرار دادن توسعه و گسترش  كشـاورزي،  

در اين رابطه چند اقـدام  . اقداماتي جهت تغييرات كالبدي مناطق كشاورزي در دستور كار قرار گرفته است

د مركزي هيأتهـاي  اولين اقدام براي محروميت زدايي از جامعه روستايي، تأسيس ستا. اساسي به اجرا درآمد

  . تدوين و ارائه گرديد "اليحة قانوني واگذاري و احياي اراضي"نفره واگذاري اراضي است كه در  هفت

دومين حركت سازندگي و عمران و آباداني روستاها، آغاز به كار جهـاد سـازندگي بـا حكـم امـام      

ب، اقـدامات خودجـوش و   جهاد سـازندگي در سـالهاي اول پـس از انقـال    . بود 1358در سال ) ره(خميني

اي را در روستاهاي ايران انجام داد كه عمدتاً متوجه بخش كشـاورزي و يـا تأسيسـات زيربنـايي و      پراكنده
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نيـز در بخـش كالبـدي    ) نيافتـه  كـم و بـيش سـازمان   (چه بسا بخشي از ايـن اقـدامات  . خدماتي بوده است

ن كار طراحي شده و سازمان يافتـه در  تري عمده) 18، ص1378زرگر، .(روستاهاي مختلف انجام شده باشد

توسـط   1365گـردد كـه از سـال     برمي "طرحهاي هادي"مورد دخالت در بافت كالبدي روستاها به شروع 

بنياد مسكن نيز يكي ديگر از نهادهاي بعد از انقالب است كه در زمينـه عمـران   .جهاد سازندگي شروع شد

به تصويب رسيد و شامل مجموعه فعاليتهاي عمران  1360 اساسنامه بنياد در سال. روستايي فعاليت مي كند

  )96، 1382مطيعي لنگرودي، (. روستايي مثل تهيه و اجراي طرح هاي هادي روستايي و غيره است

انـدركار بهسـازي كالبـدي روسـتاها      عمالً دسـت  1368بنياد مسكن انقالب اسالمي از حدود سال 

ي جهت تهيه و اجراي طرحهاي بهسازي روستايي هزينـه شـده   نسبتاً زياد ه ياگرچه تاكنون سرماي. گرديد

شود كه اكثر اين طرحها متوجه تفكيك و تعيين كاربري زمين و اصـالح معـابر در    چنين استنباط مي. است

بديهي اسـت كـه   . اند كشي خيابانها و تفكيك مسير پياده و سواره و يا انسان و دام شده روستاها و يا جدول

. ت و پايدار اين نوع مداخالت در كيفيت زندگي روستاييان ترديدي كامالً جدي وجود دارددرباره تأثير مثب

بنياد مسكن انقالب اسالمي در راستاي حل اين مشكل اقدام بـه تهيـه و اجـراي طـرح      )18، 1378زرگر، (

. اسـت وسيعي به نام طرح بهبود كيفيت مسكن روستايي كرده كه تاكنون مراحلـي از آن بـه پايـان رسـيده     

هاي جديد اقدام به تأمين و ايجاد سه عامل اساسـي زمـين، منـابع مـالي، و      همچنين به منظور احداث خانه

  ) 30: 1373آسايش، (. نيروي انساني كرده است

به طور مختصـر ايـن مـوارد ايـن     . اي شده است چهارم توسعه، به مسكن توجه عمده ه يدر برنام

گـذاري را افـزايش داده، ايجـاد اشـتغال      انداز و سرمايه ساخت و توليد مسكن، انگيزه پس  :گونه آمده است

شـور  توليد مسكن و توزيـع بهينـه آن ميـان اقشـار مختلـف ك     . برد كند و در نهايت توليد ملي را باال مي مي

هـاي توسـعه، مسـكن،     ها ايجاد شـده و شـاخص   هاي خانواده شود كه تعادل الزم در سبد هزينه موجب مي

: اسـت  شرح اين به  برنامه اجرايي سياستهاي برخي. بهداشت و آموزش، همواره و توأمان بهبود و ارتقاء يابد

 بخش تخصيص يارانه به -2 مسكن بخش در هاي مسكن، سازمانهاي خيريه و غيردولتي فعال تقويت تعاوني

حمايـت و   -3عمـومي  و تعـاوني  خصوصـي،  بخش مسكن اقشار كم درآمد توسط توليد از حمايت و مسكن

وري نيروي كار در  هاي شغلي و افزايش مهارت و بهره تقويت سازندگان مسكن در جهت گسترش فرصت

  ).1384برنامه چهارم توسعه، (شهرها و روستاها
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  كالبدي مسكن روستايي در ايران/ ويژگيهاي ساختاري
 هاي مسكن مناسب و كيفيت مسكن روستايي كشور مطابقت شاخص

يعنـي بـا   (به علت يكجانشيني و اتكاي معيشت كشاورزي، مسكن روستايي مسكني از نوع سنگين

روستايي ساختماني است كه  ه يخان. باشد و ثابت مي) مصالحي نظير تيرآهن، آجر، بتون ساخته شده باشد

ـ . گرفته است طابق نظر و نياز روستايي و در انطباق با شرايط اقليمي، طبيعي و فرهنگي آنها شكلم  ي هخان

روستايي ابعاد كاركردي مختلفي دارد كه تنها يك سرپناه يا خوابگاه نيسـت؛ چـرا كـه اشـتغال و معيشـت      

از آنجا كه محور مهـم اقتصـاد روسـتاييان در كشـور     . روستايي در ارتباط نزديك با كار و زندگي آنهاست

. ق بر معيشـت آنهاسـت  اصوالً وابسته به زراعت و دامداري و صنايع دستي است، لذا مسكن روستايي منطب

  :ويژگيهاي كلي مسكن روستايي عبارتند از

   ري با معيشت روستايي، فرهنگ مردمسازگا -1

  اي دارند طراحي و ساخت فضاهايي كه هر يك كاربرد ويژه -2

هـايي كلـي در ويژگيهـاي مسـكن      بنـابراين مشـابهت  . بومي و محلي بودن مصالح و تأمين آن از محـل  -3

  . ود كه با اصول و مباني معماري در ايران انطباق داردش روستايي ديده مي

مصالح ساختماني در دسترس، توان اجرايي، فرهنگ : اصوالً سبك معماري هر منطقه به چهار عامل

البته اين عوامل بايد با يكديگر متعادل بـوده و بـا امكانـات جامعـه و     . مردمي و شرايط اقليمي بستگي دارد

مسكن روستايي از چند عامل در رنج ) 68: 1376مسكن و انقالب، (. شته باشدوضع اقتصادي همخواني دا

  :رسد نگاهي به عوامل عمده مشكالت روستايي مفيد به نظر مي. است

  ضعف تكنيكي ساخت و ساز -1 

  وجود مصالح كم دوام و عدم پژوهش در مورد راههاي افزايش مقاومت مصالح مورد استفاده -2 

  )17: 1375مسكن و انقالب، (. كم توجهي به مقاوم سازي و نگهداري در فرهنگ عامه روستاها -3 

  :موضوع اشاره نمود 3توان به  اي كه در كيفيت نامطلوب مسكن روستايي مؤثر است مي از موارد عمده

  عوامل مؤثر در ضعف تكنيكي ساخت و ساز -1

  ساختمانهاي روستايي از آنها در وجود مصالح كم دوام و عدم استفاده مناسب -2

  .توجهي به مقاوم سازي بي -3
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در رابطه با تكنيك ساخت و ساز، از جمله مـواردي كـه توانسـته در مراحـل مختلـف احـداث و        

. طراحي و اجرا اشاره كرد ه يتوان به دو مرحل گيري مسكن روستايي و كيفيت آن مؤثر واقع شود مي شكل

شور پيش از آنكه تحت تأثير مواردي در رابطه با رعايت اصول طراحـي قـرار   اكثر ساختمانهاي روستايي ك

  :اند كه عبارتند از د، تحت تأثير عوامل ديگري شكل گرفتهنگرفته باش

  )جغرافيايي و اقليمي(اي  شرايط منطقه -1

  شرايط فرهنگي و اجتماعي سياسي -2

  )معيشتي(عوامل اقتصادي  -3

  ).18:  1375مسكن و انقالب، (امكانات و مصالح بومي -4  

معماري مسكن روستايي در ايران با در نظر گرفتن ويژگيهاي كلي و اصلي آن، از تنـوع برخـوردار   

به طوري كلي تركيب فضاهاي موجود در يك واحد مسـكوني در نقـاط روسـتايي كشـور متـأثر از      . است

به عنوان مثال خانواري كه در بخش كشاورزي و زراعـت و  . باشد يشرايط اقليمي، جغرافيايي و معيشتي م

نمايند به طوري كه ايـن   باغداري فعال است، نياز فضايي خود را بر اساس نوع فعاليت كشاورزي تأمين مي

ها و توليدات كشاورزي در همجواري فضاهاي زيستي تشكيل  نوع واحدها غالباً از فضاهاي نگهداري نهاده

صورتي كه وضعيت براي خانوارهاي دامدار كامالً متفاوت اسـت و فضـاهاي غالـب در ايـن      در. شوند مي

اغلـب  ) صنعت، معدن، ساختمان و خـدمات (افراد شاغل در بخشهاي غيركشاورزي . واحدها، آغل هستند

  . داراي مسكني مشابه با الگوهاي شهري هستند
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 شاخص هاي مسكن روستايي ايران
  

نوع 

  شاخص
  هاي قابل ارزيابي مصداق  مثال  ها مقوله

  كيفي

  ايمني
دوام در مقابل خطرات طبيعي، عمر ساختمان، ميزان 

  فرسودگي، وضعيت مصالح،

ميزان خسارت به واحدهاي مسكوني 

ديده از سوانح غيرمترقبه، مصالح  آسيب

بكاررفته در ساختمانهاي روستايي، تعداد 

  .ساختمانهاي فرسوده روستايي

  بهداشت
نحوه دفع فاضالب، نورگيري، امكانات لوله كشي آب، 

  .حمام، توالت، نحوة جداسازي فضاهاي معيشتي از زيستي

مند از امكاناتي  تعداد روستاهاي بهره

  ...كشي، حمام، توالت و  نظير آب لوله

آسايش و

  رفاه
  .تسهيالت و امكانات، آب، برق، تلفن، گاز

مندي روستاييان از امكانات و  ميزان بهره

  تسهيالت در سطح كشور يا به تفكيك استانها

صرفه 

  اقتصادي

، )اي، سازماني، وقفي  ملكي، اجاره(نحوة تصرف

هاي نگهداري، نسبت هزينه مسكن به درآمد  هزينه

  .خانوار، متوسط قيمت احداث يك متر مربع بناي مسكوني

ييان به نسبت هزينه هاي مسكن روستا

ساير هزينه ها، نسبت قيمت زمين و بناي 

  مسكوني در روستاها

  كمي

بعد فيزيكي

  مسكن

مساحت زمين بنا، سرانه زيربناي مسكوني، مساحت 

  فضاهاي زيستي؛ مساحت فضاهاي معيشتي

بندي مساحت مساكن روستايي در تقسيم

  سطوح مختلف، فضاهاي مورد استفاده

بعد

غيرفيزيكي 

  مسكن

تراكم نفر در واحد مسكوني، تراكم خانوار در واحد 

مسكوني، اتاق براي هر خانوار، تراكم نفر در اتاق، تراكم 

  خانوار در اتاق، نسبت رشد خانوار به واحد مسكوني

آمار مربوط به تراكم خانوار، تراكم نفر 

  مساكن روستايي... و 

 نگارنده: منبع
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واحد مسـكوني روسـتايي در    046/428/4، تعداد 1385بر اساس سرشماري نفوس و مسكن سال 

باشـد، مطـابق    هاي مهم در كيفيت مسـكن مـي   از آنجايي كه سال اتمام بنا يكي از مؤلفه. كشور وجود دارد

د واحـ  886/88، تعـداد  1385اطالعات مركز آمار ايران، از مجموع تعداد واحد مسـكوني روسـتايي سـال    

واحد مسـكوني در   3856382همچنين از مجموع . اند ساخته شده) درصد 2(مسكوني در سال مزبور يعني 

مركـز  (انـد  ساخته شده) درصد 45(يعني  1384تا 1375واحد در طي سالهاي  1742946، تعداد 1375سال 

 ).  1385آمار ايران، 

  واحدهاي مسكوني بر حسب سال اتمام بنا در نقاط روستايي

  تعداد واحدهاي ساخته شده  تمام بناسال ا
  4428046  1385جمع كل واحدهاي مسكوني روستايي كشور در سرشماري سال 

1385 88886  
1384 141808  
1383 132690  
1382 130964  
1381 118925  
1380 215074  

1379-1375 1003485  
 1385مركز آمار ايران، : منبع  

  

در هيأت محترم دولـت مطـرح شـده و بـه      1384در سال  بهسازي مسكن روستايي ه يطرح ويژ 

اين طرح نسبت بـه مقـاوم سـازي واحـدهاي مسـكوني كـم دوام و بـي دوام در        بر اساس . تصويب رسيد

شود و در طي دو برنامـه   هزار واحد مسكوني روستايي ساخته مي 200روستاهاي كل كشور اقدام و ساالنه 

  .مسكوني روستايي مقاوم سازي خواهد شدپنج ساله دولت تعداد دو ميليون واحد 

  
 )1345سرشماري (جدول توزيع درصدي مصالح ساختماني بكار رفته در واحدهاي مسكوني 

  

  كل كشور    نقاط روستايي  نقاط شهري  مصالح بكار رفته  رديف
  7/11 1 23 مصالح با دوام  1
  3/16 6/11  7/25 با دواممصالح نيمه  2
  4/63 3/75  6/39 مصالح كم دوام  3
  6/8 1/12  7/1 دواممصالح بي  4

 مركز آمار : منبع
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 )1355سرشماري (جدول توزيع درصدي مصالح ساختماني بكار رفته در واحدهاي مسكوني 
  

  كل كشور    نقاط روستايي  نقاط شهري  مصالح بكار رفته  رديف
  24 8/2  5/50 مصالح با دوام  1
  4/18 9/15  5/21 با دواممصالح نيمه  2
  1/55 3/77  9/27 مصالح كم دوام  3
  5/2 4  6/0 دواممصالح بي  4

 مركز آمار : منبع

 )1365سرشماري (جدول توزيع درصدي مصالح ساختماني بكار رفته در واحدهاي مسكوني 
  

  كل كشور    نقاط روستايي  نقاط شهري  مصالح بكار رفته  رديف
  3/46 55/16 95/68 مصالح با دوام  1
  79/22 55/27 19/19 با دوامنيمهمصالح  2
  56/29 14/54 89/10 مصالح كم دوام  3
  3/1 76/1  95/0 دواممصالح بي  4

 مركز آمار : منبع

ميليون واحـد مسـكوني    8/17ميليون خانوار در  4/19، در كل كشور حدود )1388(در حال حاضر

در منـاطق شـهري   (شـود  برآورد مـي  09/1به عبارت ديگر، تراكم خانوار در واحد مسكوني . برند به سر مي

چنانچه هدف آرماني يك واحد مسكوني براي هر يك خـانوار  . باشد مي) 12/1و در مناطق روستايي  07/1

به هـر حـال، شـاخص    .   ميليون واحد مسكوني كمبود وجود دارد 6/1در نظر گرفته شود در حال حاضر 

ي بـه سـوي اسـتفاده از مصـالح بـا دوام و اسـتحكام       كار رفته در توليد واحد مسـكون ه مصالح ساختماني ب

  )17: 1372طهماسبي، (. روندي صعودي يافته و به تدريج در بهبود اين شاخص عمل شده است

درصد واحدهاي مسكوني موجود در كـل كشـور از    75شود كه در حال حاضر بيش از  برآورد مي

اين نسبت رشد كيفـي  . درصد بوده است 59حدود  1375اين نسبت در سال . اند مصالح بادوام ساخته شده

  . باشد دهد كه پيامد استفاده از مصالح بادوام مي مسكن را نشان مي

ايـن نسـبت در مـورد    . د از هزينه كل خانوار به مسـكن تعلـق دارد  درص 29به طور متوسط حدود 

  . رسد درصد مي 20درصد و در مورد خانوارهاي پردرآمد به كمتر از  50درآمد به بيش از  خانوارهاي كم
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  نتيجه گيري

با توجه به آنچه گذشت؛ مسكن روستايي در ايران از سالهاي قبل از انقالب تـاكنون بـا نـواقص و    

هاي روستاييان نسبت به گذشته تغييراتـي را در زمينـه    نبايد فراموش كرد كه خانه. يي مواجه استكمبودها

مصالح، ساخت بنا، كيفيت و كميت نداشته است؛ بلكه اين موضوع مورد توجه جدي مسـؤوالن كشـور در   

خيـر   هاي زلزلـه با توجه به اينكه كشور ايران يكي از كشـور . برنامه هاي توسعه چهارساله قرار گرفته است

الزم اسـت در   ياز ايـن رو . شود، شاخص ايمنـي از اهميـت زيـادي برخـوردار اسـت      جهان محسوب مي

نقشـه منطبـق بـا معيشـت و زيسـت       ه ي، نكات فني ساخت و ساز و نيـز تهيـ  )بادوام(انتخاب نوع مصالح

  . روستاييان در نظر گرفته شود

جود روشهاي سنتي ساخت و ساز، عـدم  ، و)چوب و گل(ساخت مساكن روستايي با مصالح بومي

مشكل اساسـي  . ، مشكالت ساخت مسكن به مراتب بيشتر است...ها و مقررات مسكن و  نامه توجه به آيين

كافي در روستا براي احـداث مسـكن مناسـب و     ه ينبود سرماي: لي نظيريمسكن در روستاهاي ايران، مسا

استاندارد، استفاده از مصالح ساختماني كم دوام، عدم نظارت و مديريت كـافي در سـاخت بناهـا از سـوي     

واضح است كـه   پسسازي توسط روستاييان،  سازمانهاي مسؤول، عدم استفاده از فناوريهاي نوين ساختمان

  .ريزي و به اجرا درآيد ل برنامهيحول محور اينگونه مسا دباي يمسكن روستايي نيز م ه يسياستهاي توسع

اينكه مسكن براي چه قشري از . در ساخت و ساز مسكن، بايد نيازهاي مردم در اولويت قرار گيرد

طرحهاي مناسب و ابعـاد مطلـوب مسـكن نشـان     . جامعه، داراي چه فرهنگي، ساخته شود بسيار مهم است

انسـانها همـواره بـه دنبـال     . هاي زندگي مردم است ها، اعتقادات، باورها و شيوهدهندة ميزان خواستها، نياز

در روستاهاي ايران اين سازگاري در چگونگي مسكن و سـاخت آن خـود   . سازگاري با محيط خود هستند

فرهنگ، مذهب، سبك زندگي، توقعات افراد خانواده، ميزان آگـاهي  : البته عواملي همچون. دهد را نشان مي

  . نش بسيار اهميت داردو دا

به طور كلي روستاهاي كوهستاني ايران در مقايسه با روستاهاي دشتي از نظر مصالح بكار رفته مثل 

قابـل تـوجهي    ه ينيافتـه و در مقابـل روسـتاهاي دشـتي از توسـع      آجر، سيمان و سنگ و تيرآهن توسـعه 

در ميزان . دهد سكن را نزولي نشان مييعني خروج از دشت به كوهستان كيفيت و استاندارد م. برخوردارند

ميزان درآمد خانوار، بعـد خـانوار، سياسـتهاي حمـايتي دولـت مثـل       : همچون يكيفي و كمي مسكن عوامل
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اعطاي وام مسكن، داشتن فرهنگ تبعيت از اصول و ضوابط ساخت و ساز، دسترسي به تكنولوژي و دانش 

تواند نقش مهمـي را در   ي دولت براي دراز مدت، ميريزيهاي مدون از سو فني ساخت مسكن، ارائه برنامه

  . اين خصوص داشته باشد

دهد كه رفته رفته سـاخت مسـكن اسـتاندارد در     روند تاريخي ساخت مسكن در روستاهاي ايران نشان مي

روستاهاي كشور متناسب با معيشت و ميزان آگاهي و فرهنگ روستاييان رواج پيـدا كـرده اسـت و اثـرات     

بطوري كه انـدازه و شـدت اشـغال و    . رود ر روستاها بخصوص روستاهاي دشتي از بين ميمسكن سنتي د

بـه تـدريج   ) هم تعداد اطاقها و هم زيربناي هر اطـاق (ها از جهت اندازه  امكانات واحدهاي مسكوني خانه

 .است گرديده نيز افزايش يافته است و از طرف ديگر كاهش جمعيت خانوار نيز باعث كاهش شدت اشغال

  :توان به اين موارد اشاره كرد نيافتگي مسكن روستايي در ايران مي از علل توسعه
  درآمد پايين و فقر -1

  ها و بويژه نيروي فعال كرده مهاجرتهاي روستايي و خروج جوانان و تحصيل -2

  ريزيها مشاركت بسيار پايين در مراحل مختلف برنامه -3

  بالتكليفي مديريت روستايي -4

طرحهاي هادي و بهسازي به طور كامل با توجه باينكه بهبود مسكن روسـتايي   عدم نظارت در اجراي -5 

  .  در راستاي اجراي طرحهاي هادي قابل دستيابي است
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