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در سال 1382 بنیاد مسکن انقالب اسالمي، با همکاری سازمان برنامه و بودجه و 
مشاوران دارای صالحیت در زمینۀ آمارهای زیربنایي، ویژگي های مسکن روستایي 
ــور، نمونه گیری و گردآوری کرد. این داده ها در سال  ــطح استان های کش را، در س
ــه اولین هم بود،  ــد.3 ارزیابي و تحلیل داده های این نمونه گیری، ک ــر ش 83 منتش
ــکوني بین استان ها، آشکار کرد. توجه به این  ــکن و نیاز مس تفاوت هایي را، در مس
تفاوت ها در ارتقای محیط کالبدی و تأمین مسکن مناسب بسیار مؤثر است. در این 
تحقیق مسکن روستایي از چهار بعد مهم ارزیابي شده است:  الف(کالبد )استحکام 
ــتي در  ــي و رفاهي؛ ج( نقش فعالیت های معیش و میزان فضا(؛ ب( امکانات آسایش

مسکن و جایگاه اقتصادی آن؛ د( بعد زیست محیطي
نتایج ارزیابي ضمن نشان دادن کاستي های حاد و پنهان در برخي استان ها ضرورت 
ــکن و عمران روستایي را اثبات مي کند.  ــتگذاری منطقه ای در طرح های مس سیاس
همچنین نتایج ارزیابي نشان دهندۀ برخي ویژگي های کالبدی و هویت ساز معماری 
ــي در جهت حفظ  ــت که مي تواند به صورت احکام ارزش ــتایي در استان هاس روس

هویت معماری ملي و بومي در دستورالعمل  های طراحي و ساخت در نظر آید.
این مقاله با نشان دادن تفاوت های بین استان ها با استفاده از داده های نمونه گیری 
سال 1382 و روشن کردن وضعیت هر استان، سیاست گذاری منطقه ای متناسب با 

وضعیت پیِش رو را توصیه مي کند. 

چکيده

ــتاها، پس از انقالب اسالمي، همواره  ــکن و کالبد مناسب در روس مس
ــت.  ــۀ دولت ها بوده اس ــران و دغدغ ــب نظ ــردم و صاح ــای م تقاض
ــالۀ پس از انقالب مؤید این تقاضا و  ــي برنامه های توسعه پنج س بررس
ــد و افزایش چشمگیر طرح های بهسازی  ــان دهندۀ روند رو به رش نش

مسکن و ارتقای محیط کالبدی در روستاهاست.2
ــور پهناوری مانند ایران که مناطقي گوناگون دارد، با تنوع  اما در کش
ــي و اقلیمي و قومي و اقتصادی و هویت های خاص محلي و  جغرافیای
منطقه ای، نوع نیازها و کاستي ها متفاوت است. با وجود این تفاوت ها، 
ــتاها وجود ندارد و،  ــارۀ خصوصیات کالبدی روس ــات دقیق درب اطالع
حداقل تا زمان حاضر، برنامه های منطقه ای تدوین نشده است. از این 
ــتاهای کشور از الگویي  ــت برنامۀ بهسازی کالبدی روس رو سال هاس
ــتان ها محدود به تعداد طرح ها  ــان تبعیت کرده و تفاوت بین اس یکس
ــعه  ــاختار متمرکز نظام برنامه ریزی توس ــت. س و میزان اعتبارات  اس
ــوی  ــه بي اثر نبوده و مانع حرکت به س ــز در این روی ــن آن نی و قوانی

محلي گرایي و منطقه ای کردن سیاست ها شده است.

کلیدواژگان: مسکن روستایي، هویت کالبدی، برنامه ریزی، نیازهای مسکن، نگرش منطقه ای

1. این مقاله برگرفته از طرح پژوهشي 
ــکن  ارزیابي و تحلیل ویژگي های مس
ــال 1386  ــتایي است که در س روس
ــکن انقالب  ــاد مس ــفارش بنی به س
ــالمي در دانشگاه شهید بهشتي و  اس
ــری ویژگي  های  ــاس نمونه گی بر اس
ــال 1382 تهیه  ــکن روستایي س مس

شده است.
ــال پس از انقالب برای  2. طي 30 س
ــور طرح هادی  18469 روستای کش
ــده که در اکثر آنها طرح های  تهیه ش
پیشنهادی به مرحله اجرا درآمده است. 
ــوم حدود  همچنین تا پایان برنامۀ س
ــکوني  ــون واحد مس 1100000 میلی
ــازی و پیش بیني شده  روستایي نوس
ــۀ چهارم و پنجم 2 میلیون  طي برنام
واحد مسکوني دیگر نوسازی شود که 
ــد آن تحقق  ــون 600000 واح تا کن

یافته است.
ــک: طرح آمار گیری ویژگي های  3. ن
ــق نمونه  ــتایي از طری ــکن روس مس
گیری در 2118 روستا و46413 واحد 

مسکوني روستایي.

بررسي تحليلي مسکن روستايي در ايران۱

محسن سرتيپي پور 
دانشیار دانشکدۀ معماری و شهر سازی دانشگاه شهید بهشتي
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مقدمه

ــرمایه گذاری در روستاها در مقایسه با شهرها اندک است، با این حال  میزان س
ــتا کانون تولید ثروت و ارزش افزودۀ اقتصادی در  ــور ما روس هنوز هم در کش
ــب ترین محل برای  ــت و مناس ــتي اس ــاورزی و دامي و صنایع دس بخش کش
تأمین خوراك کشور. حدود یک سوم تولید ناخالص ملي کشور از روستاهاست. 
براساس اطالعات سرشماری نفوس و مسکن در سال 1385، 22/235 میلیون 
نفر از جمعیت 70/495 میلیوني کشور ساکن روستاها هستند. طبق همین آمار 
ــتائي است و  از مجموع 14/9 میلیون خانوار ایراني، 5/096 میلیون خانوار روس

4/42 میلیون واحد مسکوني در روستاها وجود دارد.4
با توجه به نوع زندگي و الگوی ساخت و اوضاع خاص حاکم بر برنامه های 
توسعه و عمران قبل و بعد از انقالب هم اکنون بخش قابل توجهي از واحدهای 
ــبي ندارد. فرسودگي و وجود  ــتایي فرسوده است یا اوضاع مناس مسکوني روس
برخي کاستي ها مانند تداخل فضاهای زیستي و معیشتي، که گاه باعث آلودگي 
ــت گذاری و طراحي و اجرای  ــت، تالش برای برنامه ریزی و سیاس ــکن اس مس
درست مسکن روستایي5 را از دغدغه های همۀ دولت های پس از انقالب کرده 
ــیاری هم کرده اند. بر اساس آمار و اطالعات  ــت. در این زمینه کارهای بس اس
ــتایي با  ــکوني روس ــال 1387 حدود 1/700/000 واحد مس موجود تا پایان س
ــازی و بازسازی شده است.6 حدود 620000 واحد آن در سه  حمایت دولت نوس

سال 87-85 ساخته شده است.7 
ــکن روستایي بستر فعالیت انسان و پاسخي به نیازهای انساني   کالبد و مس
ــکل گیری و  ــام عوامل مؤثر در ش ــناخت تم ــت و دخالت در آن نیازمند ش اس
ــکیل دهندۀ  ــکن جزء اصلي تش ــت. مس ــاخت آنهاس ویژگي های طراحي و س
ــاخت آن نیز بیانگر  ــت. سازمان فضایي و استقرار و س ــتائي اس بافت های روس
ــتفاده از محیط و تأثیر اقتصاد و معیشت سنت ها و هنجارهای حاکم  کیفیت اس
بر جامعه روستائي است. مي توان گفت تأمین مسکن مناسب روستایي هنگامي 
ــود که ضمن توجه به تحوالت اجتماعي و اقتصادی و استفاده از  محقق مي ش
امکانات روز، با ویژگي ها و مختصات معماری روستایي و سنت های فرهنگي و 

تنوع اقلیمي موجود در مناطق مختلف کشور منطبق باشد. 

پرسش هاي تحقيق
معضالت و مشییکالت موجود مسییکن 

روستایی چیست؟
آیا نیازهای مسییکن روسییتایی در مهۀ 

استان ها یکسان است؟ 
با توجه به اوضاع موجود چه رویکردی 
برای تأمنی مسییکن روسییتایی مناسب 

است؟ ــند  ــکن، س ــک: طرح جامع مس 4. ن
تحلیلي: جمع بندی مطالعات؛ ص14 
ــي نتایج تفصیلي سرشماری  5. بررس
ــان مي دهد که جمعیت  ــال85 نش س
ــتایي کشور  22/3 میلیون نفری روس
ــاکن بوده اند.42  در 63898 آبادی س
ــکونتگاه ها )28271  ــن س ــد ای درص
ــت  نقطه( آبادی های زیر 100 نفر اس
ــي در حدود 1  ــه در مجموع جمعیت ک
ــود جای داده اند.  ــون نفر را در خ میلی
ــه در کمتر از نیمي  جمعیت مذکور ک
ــتاهای کشور ساکن  )42 درصد( روس
ــه  ــد جامع ــا 5/6 درص ــتند تنه هس
ــور را تشکیل مي دهند.  روستایي کش
ــر  نف ــتاهای 100-500  روس ــداد  تع
ــت که جمعیتي در حدود  23855 اس
ــر را در بر مي گیرد.  ــون نف 5/74 میلی
ــر نیز در  ــون نف ــدود 10/746 میلی ح
ــا 2499 نفر  ــتای 500 ت 10699روس
ــون نفر در 1043  و حدود 4/63 میلی
ــر زندگي  ــاالی 2500 نف ــتای ب روس

مي کنند.
ــۀ چهارم و  ــاس قانون برنام 6. بر اس
ــي اقتصادی و  ــعۀ اجتماع پنجم توس
ــاالنه  ــي )88-84 ( دولت س فرهنگ
موظف به حمایت از احداث و نوسازی 
روستایي  ــکوني  مس واحد   200/000

است.
ــال 1387 دفتر  7. گزارش عملکرد س
ــتایي حوزه معاونت  ــکن روس کل مس
ــتایي بنیاد  ــکن روس ــازی و مس بازس

مسکن انقالب اسالمي
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ــال 82، که  ــای کمي و کیفي نمونه گیری س ــۀ داده ه مطالع
ــتایي  ــکن روس مهم ترین و آخرین منبع اطالعاتي در زمینۀ مس
ــب به نیاز  ــخ دهي مناس ــت، و تجزیه و تحلیل آن زمینۀ پاس اس

مسکن روستایي را فراهم مي کند. 

شيوۀ پژوهش

ــال 82 اولین تجربه در تاریخ برنامه ریزی مسکن  نمونه گیری س
کشور بود. طي آن ویژگي های ساختماني و معماری 46413 واحد 
ــتایي در 2118 روستا در تمامي استان های کشور  مسکوني روس
ــد. با توجه به تعداد و حجم انبوه داده های گردآوری  گرد آوری ش
ــده در پرسشنامه ها، برای بهره برداری درست و استنتاج علمي  ش
از آنها، سازماندهي و منظم کردن و تفکیک موضوعي اطالعات 
ــتفاده از فنون تحقیق کیفي  ضروری بود. برای این منظور با اس
ــته از داده ها8 مجموع داده های نمونه گیری که  و تکنیک برخواس
ــطح اطالعاتي از خرد تا  ــده بود در چهار س در 91 جدول ارائه ش
کالن و تحت عناوین شاخص سطح یک، سطح دو، سطح نمایه 
به چهار موضوع اصلي تحت عنوان سطح ابعاد چهارگانه مسکن 
ــد. روش کار )ت 1( چنین بود که با  ــدی و کد گذاری ش طبقه بن
انتخاب9 دو یا چند دادۀ مرتبط با هم و ترکیب و تلفیق آنها سطح 
ــاخص سطح یک نام  ــت مي آمد که ش اطالعاتي باالتری به دس
ــطح یک،  ــاخص س مي گرفت و از ترکیب و تلفیق دو یا چند ش
ــاخص کلي تری به نام شاخص سطح دو حاصل مي گردید. در  ش
ــطح دو، سطح باالتری از  ــاخص های س مرحلۀ بعد با ترکیب ش
ــت مي آمد که نمایه نامیده شد. در مرحلۀ بعد از  اطالعات به دس
تلفیق نمایه های مرتبط10 سطح جامع تری از اطالعات مسکن در 
ــت، برخورداری از امکانات  چهار بعد مهم، کالبد، اقتصاد و معیش
ــي، و انرژی و محیط زیست به دست مي آمد. در پایان از  آسایش
ــنتز و تلفیق ویژگي های چهارگانۀ مسکن تصویر جامع  طریق س

مسکن روستایي کشور و استان  ها عرضه شد.

ــاس این تحلیل سطوح اطالعاتي  همانگونه که ذکر شد اس
ــه به این صورت  ــت ک ــاخص و نمایه و موضوع« اس »داده و ش

تعریف مي شود: 
داده: خردترین و پایین ترین سطح اطالعاتي در این ارزیابي 
ــطوح اطالعاتي کوچکتر نیست. در  ــت که قابل تقسیم به س اس
واقع داده ها اطالعاتي هستند که بالفاصله پس از نمونه گیری به 

دست آمده اند. )به نمودار توجه شود(
شاخص: همان گونه که قباًل توضیح دادیم از ترکیب و تلفیق 
ــت  ــا چند داده، اطالعات کلي و جامع تری از داده ها به دس دو ی
ــاخص مي گوییم. )شاخص ها  مي آید که در این ارزیابي به آنها ش

در دو سطح تقسیم مي شوند.(
نمایه11: پس از تعیین شاخص ها مجموعه ای از آنها به دست 
ــت و مفهوم جامع تری از ویژگي های  مي آید که با هم مرتبط اس
مسکن را عرضه مي کند. به این سطح از اطالعات که از ترکیب 
ــد نمایه مي گوییم.  ــت مي آی ــاخص به دس  و تلفیق دو یا چند ش
موضوع: پس از طي شدن فرایند تدوین داده و شاخص و نمایه، 
ــکن  از تلفیق نمایه های مرتبط ابعاد اصلي و کلي اثرگذار بر مس

ت 1. شکل شماتیک سطح بندی 
داده های پرسشنامه به سطوح 

اطالعاتي باالتر و تعیین وضعیت 
مسکن روستایي در کشور و 

استان ها

8. grounded theory
9. selective
10. axiall
11.index
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ــت مي آید. نتایج حاصل از تلفیق نمایه ها در چهار موضوع  به دس
ــت، برخورداری )رفاه و  ــي وضعیت کالبدی، اقتصاد و معیش اصل

ــایش( و زیست محیطي )تعامل با محیط طبیعي( جمع بندی  آس
ــتایي ابعاد 4 گانه ای  ــود. به این ترتیب برای مسکن روس مي ش
تعریف مي شود که تحقق مسکن مناسب و مطلوب در گرو میزان 

تحقق و کمیت و کیفیت آنهاست. 
ــل12 قرار گرفت تا با  مجموعۀ این اطالعات در نرم افزار اکس
ــتفاده از امکانات آن پردازش شود. برای تکمیل این بخش و  اس
ــکن در استان ها و امکان مقایسۀ  به منظور توضیح وضعیت مس

دادهشاخص سطح 2

میزان دوام مصالح بکار رفته در پي 
واحدهای مسکوني روستایي

تعداد واحدهای مسکوني با پي شفته ای

تعداد واحدهای مسکوني با پي سنگي

تعداد واحدهای مسکوني با پي بتني

ت ۲ و ۳. مصادیقي از وضعیت 
مسکن در استان های گروه یک 
)راست( و چهار )چپ(

ت 4. جدول ارتباط شاخص سطح 
2 مربوط به دوام مصالح به کار 
رفته در پي ، با داده های آن

12. Microsoft Excel

شاخص هاي سطح 2شاخص هاي سطح 1نمايهموضوع

یي
ستا

 رو
کن

مس
ی 

لبد
 کا

یت
ضع

و

 میزان استحکام 
واحد های مسکوني

 میزان دوام مصالح بکار رفته 
در واحدهای مسکوني

میزان دوام مصالح به کار رفته در پي واحدهای مسکوني

میزان دوام مصالح به کار رفته در دیوار واحدهای مسکوني

میزان دوام مصالح به کار رفته در کرسي چیني واحدهای مسکوني

میزان دوام مصالح به کار رفته در سقف واحدهای مسکوني

میزان دوام مصالح به کار رفته در کف واحدهای مسکوني

میزان دوام سازه واحد های مسکوني

میزان دوام اسکلت واحدهای مسکوني

میزان دوام سازه سقف واحدهای مسکوني

میزان برخورداری واحدهای مسکوني از امکانات ضد زلزله

میزان متوسط عمر واحدهای مسکونيقدمت واحدهای مسکوني

 میزان برخورداری واحدهای 
-مسکوني از فضا

میزان تراکم اتاق در واحدهای مسکوني

میزان تراکم طبقات در واحدهای مسکوني

میزان برخورداری واحدهای مسکوني از سطح زیربنا

ت ۵. جدول نمایه ها و 
شاخص های سطح1 و سطح2 
مربوط به وضعیت کالبدی مسکن 
و ارتباط بین سطوح
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آنها، با استفاده از تکنیک دلفي و برگزاری جلسات نظرخواهي از 
صاحب نظران و کارشناسان مسکن و معماری، بر اساس اهمیت 
ــاخص ها برای هر یک از آنها وزن و درجه ای بین  و اثرگذاری ش
ــد. وضعیت مسکن در استان های مختلف  صفر تا 100 تعیین ش
ــتان ها در این فرآیند به دست  ــاس وزني که هر یک از اس بر اس
ــۀ  ــد. به منظور فراهم کردن امکان مقایس مي آورد تعیین مي ش
ــته از آنها که مجموع نمره ای باالتر از 70 به  ــتان ها، آن دس اس
ــوب( و 50-70 در گروه 2  ــروه 1 )خ ــد در گ ــت آورده بودن دس
ــط( و کمتر از 40 در  ــط( و 40-50 در گروه 3 )زیر متوس )متوس
گروه 4 )ضعیف( جای گرفتند. بر اساس تعاریف فوق و مطالعات، 
ــتان ها در ابعاد چهارگانه در جدول  وضعیت مسکن روستایي اس

»ت 6« آمده است.

بعد کالبدي مسکن روستايي
ــن بعدی  ــي آن عیني تری ــا وجه فیزیک ــکن ی ــد کالبدی مس  بع
و  ــا  تحلیل ه و  ــا  ارزیابي ه در  ــواًل  معم ــه  ک ــت  اس

 

ــیاری از  ــا بس ــت و چه بس ــکن در نظر اس برنامه ریزی های مس
ــامل همین بعد  ــکن صرفًا ش ــا و تحلیل های مس برنامه ریزی ه

باشد. 
مسکن روستایي از نظر کالبدی با دو نمایۀ  استحکام، شامل 
ــًا بنا متکي به آن است،  ــقف و دیوار و مانند آن که اساس پي و س
ــکن، نظیر اتاق ها و طبقات و  و نمایۀ برخورداری از فضاهای مس

زیربنای آنها، بررسي مي شد. 
ــتحکام  ــده، نمایۀ اس ــای نمونه گیری ش ــي داده ه ــا بررس  ب
ــطح یک، میزان دوام مصالح  ــکوني با سه شاخص س کالبد مس
ــتایي ارزیابي  ــکوني روس ــت واحدهای مس ــازه و قدم و دوام س
ــۀ »میزان  ــاخص نمای ــه ش ــب این س ــد. ترکی ــنجیده ش  و س
ــن مي کند.  ــتایي« را تعیی ــکوني روس ــتحکام واحدهای مس  اس
ــطح یک از  ــاخص س ــه آمد هر ش ــه ک ــان گون )ت 4 و ۵( هم
ــطح پایین تر )سطح 2( و هر یک از  ــاخص س ترکیب تعدادی ش

ــطح دو از تعدادی داده به دست آمده است، که  ــاخص های س ش
ــنامه های نمونه گیری است.13 مثاًل داده هایي که با  نتیجۀ پرسش
استفاده از آنها شاخص میزان دوام مصالح به کار رفته در »پي« 

واحدهای مسکوني به دست آمده است در »ت4« آمده است.
ــکوني  ــرای تعیین نمایۀ »میزان برخورداری واحدهای مس ب
ــتایي از فضا« و سنجش مقدار فضای موجود یا اشغال شده  روس

نام استانتعداد استان هاگروه بندي 

یزد، همدان، مازندران، گیالن4گروه اول

فارس، چهارمحال و بختیاری، تهران، قزوین، 9گروه دوم
مرکزی، ایالم، لرستان، اردبیل، اصفهان 

14گروه سوم

آذربایجان غربي، آذربایجان شرقي، خراسان، 
بوشهر، کرمان، کردستان، کرمانشاه، هرمزگان، 
خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، قم، گلستان، 

زنجان، سمنان

سیستان و بلوچستان1گروه چهارم

ت 6. جدول مقایسۀ تعداد و 
درجه بندی »وضعیت کالبدی 
مسکن روستایي« استان های 

کشور

13. برای مثال داده های مورد استفاده 
ــاخص سطح دو تحت  برای تعیین ش
عنوان میزان دوام مصالح به کار رفته 
ــکوني در جدول  در پي واحدهای مس

شماره )2( نشان داده شده است. 
ت 7. نقشۀ مقایسه وضعیت 
کالبدی مسکن روستایي در 

استان های کشور
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ــطح 2، به نام تراکم اتاق و طبقات و سطح  ــاخص س نیز از 3 ش
زیربنای مسکن، استفاده شده است. 

ــاخص ها و  ــن وزن ش ــرای تعیی ــه ب ــي ک ــاس روش  بر اس
ــتان ها، در بعد کالبدی، 4  ــۀ اس نمایه ها توضیح دادیم و با مقایس
ــروه دوم )33%( و  ــتان در گ ــتان در گروه اول )14%( و 9 اس اس
ــوم )50%( و 1 استان در گروه چهارم قرار  14 استان در گروه س

مي گیرد. 
ــکن روستایي در کشور  ــاهدۀ وضعیت کالبدی مس برای مش
ــای14 مذکور روی »ت7«  آمد و پهنه بندی هایي به  گروه بندی ه

دست آمد. 

بعد اقتصاد و معيشت مسکن روستايي
ــتایي  ــت در خانه های روس ــای زیس ــا فض ــت ب ــب معیش  ترکی
از  ــش  بخ ــن  ای در  ــرمایه گذاری  س ــادی  اقتص ــر  اث  و 
ــه آن تصویری  ــت که بدون پرداختن ب ــای مهمي اس موضوع ه
ــاید  ــود. ش ــر نمي ش ــتایي میس ــکن روس ــع از وضعیت مس  جام
ــهری آمیختگي  ــتایي با ش ــکن روس ــاوت مس ــي ترین تف اساس
ــد. بنابراین  ــتایي باش ــي در خانۀ روس ــت و زندگ ــد و معیش  تولی
ــتایي، پرداختن به این وجه و  ــکن روس ــي وضعیت مس در بررس

بررسي نقش سرمایه گذاری در این بخش جایگاه ویژه ای دارد.

در روستاها جای بخشي از فعالیت های اقتصادی مردم درون 
ــت. تجلي کالبدی  ــتي آمیخته اس ــت و با فضاهای زیس خانه اس
فعالیت های تولیدی در خانه و رابطۀ متقابل فعالیت های زیستي و 
معیشتي در زندگي روستایي عملکرد معیشتي بخشي از فضاهای 
ــت و شکل گیری فضاهایي با عملکرد مختلط زیستي  مسکن اس
ــز از فضاهای صرفًا  ــاری متمای ــا ویژگي های معم ــتي ب و معیش

زیستي. 
از طرف دیگر هدایت سرمایه های ملي به سوی تأمین مسکن 
ــتغال روستایي و بازار عرضه و  ــتایي، ضمن تأثیر بر نرخ اش روس
ــعه و  ــکن، کمیت و کیفیت توس ــای زمین و مصالح و مس تقاض
ــي اقتصادی  ــتاها را تحت تأثیر قرار مي دهد. بررس ــران روس عم
ــاخص های  ــتلزم وجود داده ها و ش ــن زمینه مس ــترده در ای گس
ــال 82  ــت که تهیۀ آن در نمونه گیری س ــادی معتبری اس اقتص
مقدور نبود اما سعي کردیم با اتکا به اطالعات موجود این بعد را 
هم بررسي کنیم. این موارد را به نام »وضعیت اقتصاد و معیشت 

مسکن روستایي« با پنج نمایه بررسي کرده ایم. 
ــاخص های سطح یک  ــت در مسکن با ش نمایۀ نقش معیش
ــزای فضاها و میزان  ــد که زیرمجموعه ای از اج و دو ارزیابي ش
ــان مي دهد. هر چه میزان این  ــتي را نش ــطوح کاربری معیش س

ت ۸. تاثیر معیشت در معماری 
فضاهای مسکن: اختصاص 
بخشي از حیاط به حصیر بافي 
پایین: نخ ریسي در بخش از اتاق 
با عملکرد زیستي و معیشتي

ــت گروه بندی  ــه ذکر اس 14. الزم ب
ــاس  ــتان هابر اس ــن درجۀ اس و تعیی
ــدرج  من ــای  داده ه و  ــات  اطالع
ــری  نمونه گی ــنامه های  پرسش در 
ویژگي های مسکن روستایي سال 82 
ــت. اعتبار علمي این نمونه گیری  اس
بر اساس نامۀ شمارۀ 27/2849 مورخ 
ــر آمارهای  ــورد تائید دفت 85/2/3 م
ــي مرکز آمار ایران قرار گرفته  زیربنای

است. 
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نمایه بیشتر باشد فعالیت های معیشتي و اقتصادی خانوار در واحد 
مسکوني نقش مهم تری دارد. 

ــتي را به لحاظ کیفیت  ــۀ دیگر وضعیت فضاهای معیش نمای
ــت( ارزیابي مي کند. هر چه  ــتحکام و بهداش فیزیکي )میزان اس

شاخص سطح دوشاخص سطح يکنمايهموضوع

يي
ستا

رو
ن 

سک
د م

صا
اقت

ت 
ضعي

و

میزان نقش مسکن درمعیشت

میزان استفاده از مسکن جهت 
معیشت

میزان استفاده از انواع اجزا مسکن جهت عملکرد معیشتي
درصد واحدهای مسکوني دارای فضای معیشتي

میزان سطح اختصاص یافته به 
فضای معیشتي

سهم فضای معیشتي از کل زیربنا
میزان متوسط زیربنای فضای معیشتي

میزان استحکام فضای معیشتي واحدهای 
مسکوني روستایي

میزان دوام مصالح فضای معیشتي 
واحدهای مسکوني روستایي

میزان دوام مصالح به کاررفته در پي فضای معیشتي
میزان دوام مصالح به کاررفته در دیوار فضای معیشتي

میزان دوام مصالح به کار رفته در کرسي چیني فضای معیشتي 
میزان دوام مصالح به کاررفته در سقف فضای عیشتي

میزان دوام سازه فضای معیشتي 
واحدهای مسکوني روستایي

میزان دوام اسکلت بنای فضای معیشتي 
میزان دوام سازه سقف فضای معیشتي

میزان برخورداری فضای معیشتي از امکانات ضدزلزله
میزان متوسط عمر بنای فضای معیشتيقدمت واحدهای مسکوني روستایي

میزان استطاعت تأمین هزینه های مسکن 

میزان استطاعت تأمین هزینه های 
جاری واحد مسکوني

میزان سهم هزینه های جاری مسکن از درآمد خانوار
متوسط بعد خانوار در واحدهای مسکوني

میزان استطاعت تأمین هزینه های تصرف مسکن

میزان استطاعت تأمین هزینه های 
ثابت واحد مسکوني

میزان استطاعت تأمین هزینه های تعمیرات اساسي مسکن
میزان استطاعت تأمین هزینه های خرید مسکن

میزان استطاعت تأمین هزینه های ساخت مسکن

میزان استفاده از کمک های مالي 
جهت تأمین هزینه های مسکن

میزان استفاده از وام های بانکي جهت ساخت یا تعمیرات اساسي
میزان استفاده از سایر منابع جهت وام ساخت یا تعمیرات اساسي

میزان استفاده از کمک های بالعوض جهت ساخت یا تعمیرات اساسي

میزان رونق بازار زمین و مسکن

میزان تأثیر اشتغال در رونق بازار 
زمین و مسکن

میزان مهارت نیروی کار شاغل در تولید مسکن
میزان بومي بودن شاغلین در تولید مسکن

میزان تولید مسکن جدیدمیزان عرضه مسکن مناسب

میزان تقاضای مؤثر
میزان تقاضا برای زمین و مسکن

میزان استطاعت تامین هزینه های ساخت مسکن
میزان استطاعت تامین هزینه های خرید مسکن

میزان بهره وری بخش مسکن روستایي
میزان بهره وری در تولید مسکن

میزان بهره وری زماني تولید مسکن
میزان بهره وری نیروی کار شاغل در تولید مسکن

میزان بهره وری مصالح مورد استفاده در تولید مسکن
میزان استفاده از فناوری در تولید مسکن

میزان بهره وری در استفاده از مسکن
میزان بهره وری زماني در استفاده از مسکن

ت 9. مجموع شاخص های سطح میزان بهره وری در  استفاده از مسکن
یک و دو
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ــتر باشد امکان فعالیت معیشتي در واحد مسکوني  این نمایه بیش
ــت. بنابراین وضعیت فضاهای معیشتي در مسکن با این  بهتر اس

دو نمایه بررسي شد. 
ــه نمایۀ استطاعت  ــعۀ اقتصادی با س ــکن بر توس اما اثر مس
ــکن و  ــکن و میزان رونق بازار زمین و مس تامین هزینه های مس
ــکن روستایي ارزیابي شد. جدول   بهره وری و کارایي بخش مس
ــک و دو مربوط به این  ــطح ی ــاخص های س »ت 9« مجموع ش

نمایه ها را نشان مي دهد.

ــۀ استان ها در »ت۱0« نشان مي دهد 6 استان  نتیجۀ مقایس
ــتان )35%( در گروه دوم و  ــور )22%( در گروه اول و 10 اس کش
9 استان )32%( در گروه سوم و 3 استان )10%( در گروه چهارم 

قرار مي گیرد.
ــر اقتصاد و  ــور را از منظ ــتان های کش »ت۱۱« وضعیت اس

معیشت مسکن روستایي نمایش مي دهد. 

بعد برخورداري از امکانات رفاهي و آسايشي مسکن 
روستايي

ــات رفاهي  ــات و خدم ــتایي از امکان ــع روس ــورداری جوام برخ
ــعه است که نشان گر توزیع متناسب  زیربنایي از ارکان مهم توس
ــه بیان دیگر  ــت و زندگي و ب ــادل امکانات ضروری زیس و متع
ــت. در دهه های اخیر  ــش نابرابری هاس ــترش عدالت و کاه گس
ــتي و درماني  ــات زیربنایي و عرضۀ خدمات بهداش ایجاد تاسیس
ــالودۀ فکری و عملي بسیاری از برنامه های توسعه  و فرهنگي ش
ــي از مهمترین اهداف  ــوری که یک ــت. به ط و عمران بوده اس
ــعۀ روستایي توزیع عادالنه این امکانات و افزایش  عمران و توس
میزان برخورداری روستائیان از این خدمات است. به همین علت 
بررسي نوع و میزان امکانات رفاهي و آسایشي روستا و خانه ها از 
ابعاد مهمي است که بر گرایش به سکونت در روستاها و کیفیت 

مسکن را اثر مي گذارد. 
بنابراین وجود امکانات رفاهي و خدمات زیربنایي، مانند آب 
ــي و برق و تلفن و نظام دفع فاضالب مناسب، در واحد  لوله کش
مسکوني و برخورداری روستا از خدماتي مانند فضاهای آموزشي 

و بهداشتي و درماني و تجاری ارزیابي شد. 
ــکن، که بستر زندگي  به این منظور دو نمایۀ برخورداری مس
ــت، و برخورداری آبادی، که بستر قرارگیری مسکن  خانواده اس
ــطح یک و دو که در  ــاخص های س ــت، با مجموعه ای از ش اس

جدول 6 آمده است بررسي شد. 

نام استانتعداد استان هادرجه

آذربایجان شرقي، ایالم، تهران، زنجان، قزوین، 6درجه اول
همدان

10درجه دوم
یزد، مرکزی، مازندران، لرستان، گیالن، گلستان، 

چهارمحال و بختیاری، خراسان، اصفهان، 
آذربایجان غربي

اردبیل، بوشهر، خوزستان، سمنان، فارس، قم، 9درجه سوم
کردستان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویر احمد

هرمزگان، کرمان، سیستان و بوچستان3درجه چهارم

ت ۱0. جدول مقایسۀ تعداد و 
درجه بندی »وضعیت اقتصاد 
و معیشت مسکن روستایي« 
استان های کشور

ت ۱۱. نقشۀ مقایسه وضعیت 
اقتصاد و معیشت مسکن روستایي 
در استان های کشور
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ــاس نتایج به دست آمده از بررسي این بعد مسکن که  بر اس
ــه استان کشور )11%( در گروه اول و  در »ت۱۳« آمده است س
دوازده استان )43%( در گروه دوم و هشت استان )28%( در گروه 

سوم و پنج استان )18%( در گروه چهارم قرار مي گیرند. 
ــات رفاهي و  ــکن از امکان ــت برخورداری مس توزیع وضعی

آسایشي در »ت۱4« آمده است. 

بعد زيست محيطي مسکن روستايي
ــورها اقدامات و فعالیت های توسعه ای  امروزه در بسیاری از کش
ــگیری از آلودگي های  ــت و پیش ــه حفظ محیط زیس ــروط ب مش
ــاورزی است.  محیطي و تخریب و تغییر طبیعت و زمین های کش
ــت محیطي از مهم ترین معیارها برای تعیین میزان  وضعیت زیس
ــعه یافتگي جوامع است. اثراتي که فعالیت های ساختماني و  توس
عمراني بر طبیعت و محیط زیست روستایي دارد بررسي این بعد 
ــکن را ضروری مي کند. به این منظور بعد زیست محیطي  از مس
ــکوني در تخریب  ــزان اثر واحدهای مس ــکن با دو نمایۀ می مس
ــکوني با طبیعت و  ــاق واحدهای مس ــت بوم و میزان انطب زیس

محیط زیست سنجیده شد. 
ــتایي در تخریب  ــکوني روس ــۀ میزان اثر واحدهای مس نمای
ــاخص های تولید مواد زاید و آلودگي هوا  زیست بوم از تلفیق ش
ــر داده های مرتبط نمونه گیری به  و تخریب منابع طبیعي و دیگ
ــت مي آید. نمایۀ میزان انطباق با محیط زیست و طبیعت نیز  دس
با شاخص های میزان اثر معماری واحد مسکوني در صرفه جویي 
ــتایي در صرفه جویي انرژی و  ــکوني روس انرژی و اثر بافت مس
میزان کاربرد مصالح بومي در واحدهای مسکوني تعیین مي شود. 
ــده  ــي ش ــن نمایه ها در دو بعد اثرات مثبت و آثار منفي بررس ای

است. 
ــت را ارزیابي  ــر محیط زیس ــکن ب ــدا وجه منفي اثر مس ابت
ــب زباله و فاضالب سبک و سنگین و  کردیم؛ مانند دفع نامناس

آلودگي و تخریب زمین های کشاورزی و باغات یا منابع طبیعي و 
آسیب هایي که از این طریق بر طبیعت روستا وارد مي شود.

شاخص سطح 2شاخص سطح 1نمايهموضوع

يي
ستا

رو
ن 

سک
ي م

دار
ور

رخ
ن ب

يزا
م

ني
کو

مس
ی 

دها
واح

ی 
دار

خور
 بر

زان
می

میزان برخورداری واحد مسکوني 
از امکانات

میزان برخورداری واحدهای مسکوني از تأسیسات زیربنایي

میزان برخورداری واحدهای مسکوني از تأسیسات بهداشتي

میزان برخورداری واحدهای مسکوني ازامکانات رفاهي

میزان امنیت مالکیت واحدهای 
مسکوني

میزان رسمیت مالکیت واحدهای مسکوني

میزان امنیت تصرف در واحدهای مسکوني

میزان برخورداری واحد مسکوني 
از فضا

میزان برخورداری واحدهای مسکوني از سطح زیربنا

میزان برخورداری واحدهای مسکوني از سطح زمین

میزان تراکم خانوار در واحدهای مسکوني

میزان تراکم اتاق در واحدهای مسکوني

ی ها
آباد

ی 
دار

خور
 بر

زان
می

میزان برخورداری آبادی ها از 
خدمات

میزان برخورداری آبادی ها از خدمات آموزشي

میزان برخورداری آبادی ها از خدمات فرهنگي و مذهبي

میزان برخورداری آبادی ها از خدمات بهداشتي و درماني

میزان برخورداری آبادی ها از فعالیتهای خدماتي و بازرگاني

میزان برخورداری آبادی ها از زیر 
ساخت ها

میزان برخورداری آبادی ها از تأسیسات زیربنایي

میزان برخورداری آبادی ها از امکانات مخابراتي و ارتباطي

میزان برخورداری آبادی ها از راه ارتباطي

میزان برخورداری آبادی ها از 
میزان برخورداری آبادی ها از امکانات سیاسي ، انتظاميامکانات سیاسي ، انتظامي

نام استانتعداد استان هادرجه

یزد، اصفهان،مرکزی3درجه اول

12درجه دوم
فارس، هرمزگان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، 

خوزستان،قزوین، مازندران، سمنان، همدان، 
اردبیل، آذربایجان غربي، آذربایجان شرقي

خراسان،کرمان، اردبیل، خوزستان، کهگیلویه و 8درجه سوم
بویراحمد،گلستان،زنجان،تهران، لرستان

کردستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان ، قم، 5درجه چهارم
گیالن

ت ۱۲. )راست( جدول نمایه 
ها و شاخص های سطح 1 و 2 
وضعیت برخورداری مسکن و 

ارتباط بین سطوح مختلف ارزیابي 
در ساختار سلسله مراتبي طرح

ت ۱۳. )پایین( جدول  مقایسه 
تعداد و درجه بندی »وضعیت 

برخورداری مسکن روستایي« از 
امکانات رفاهي و آسایشي
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ــپس وجه مثبت تعامل مسکن و بافت را با محیط زیست  س
ــي  ــازی و انطباق آنها با طبیعت بررس ــتایي از طریق همس روس
کردیم. از این منظر چنین موضوعاتي را بررسي کردیم: همسازی 
معماری مسکن و بافت با محیط طبیعي و استفاده از انرژی های 
ــتفاده از راهکارهای  ــر طبیعي مانند باد و آفتاب یا اس تجدیدپذی
ــي مانند بادهای مضر و  ــوء عوامل خالقانه برای دوری از آثار س

ــدید که معمواًل در سیمای بافت و  ــرمای ش طوفان و گرما و س
مسکن و نوع مصالح بومي نمایان مي شود. 

ــان  ــن بعد که در »ت۱7« آمده نش ــي ها در ای نتیجه بررس
ــور )28%( در گروه اول و شش  ــتان کش ــت اس مي دهد که هش
استان )22%( در گروه دوم و شش استان )22%( در گروه سوم و 

هشت استان )28%( در گروه چهارم قرار دارند.
ــت محیطي مسکن روستایي در  ــرایط زیس توزیع فضایي ش

»ت۱9« نشان داده شده است. 

نتيجه
بررسي و مقایسۀ نتایج ابعاد چهارگانه مسکن روستایي در کشور 
ــت و تفاوت های  ــتان ها مشابه نیس ــان مي دهد وضعیت اس نش
ــه نمي توان در  ــن آنها وجود دارد ک ــه و معناداری بی ــل توج قاب
ــت گذاری مسکن روستایي  به آنها توجه  برنامه ریزی ها و سیاس
ــتایي ابعاد  ــکن روس ــرایط حاکم بر مس نکرد. برای اطالع از ش
ــي  ــورت مجموعه ای با یکدیگر بررس ــکن به ص ــه مس چهارگان
ــتان ها مشابه  ــۀ وضعیت کلي مسکن در اس ــد. روش مقایس ش
ــکن است و مطابق  ــي هر یک از ابعاد چهارگانۀ مس روش بررس
ــد. )ت۱۸(  ــتان ها در چهار گروه طبقه بندی ش ــا آن مجدداً اس ب

 

بر اساس مقادیر به دست آمده فقط 7 استان کشور در وضع نسبتًا 

ت ۱۵. پیش بیني فضای آب 
انبار برای ذخیره آب باران )چپ( 
و دفع نامناسب فاضالب سبک 
در واحد های مسکوني در جنوب 
ایران )راست(

ت ۱4. نقشۀ مقایسه وضعیت 
برخورداری مسکن روستایي از 
امکانات رفاهي و آسایشي در 
استان های کشور
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ــب تری از نظر »وضعیت کلي مسکن« )یعني مجموع بعد  مناس
ــتي و برخورداری و زیست محیطي(  کالبدی و اقتصادی و معیش
ــتان در  ــروه دوم و 13 اس ــتان در گ ــتند )گروه اول(. 7 اس  هس
ــبب فاصلۀ قابل توجه  ــتان به س ــتند و یک اس ــوم هس گروه س
ــي در یک گروه  ــور به تنهای ــبت به بقیه کش ــای آن نس معیاره

است. 

شاخص هاي سطح 2شاخص هاي سطح 1نمايهموضوع

طي
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ت م
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ت
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ي د
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 رو
ني

کو
مس

ی 
دها

واح
یر 

 تاث
زان

می
تم(

یس
وس

)اک

میزان تاثیر واحدهای 
مسکوني روستایي در تولید 

مواد زاید

میزان استفاده از 
سیستم های نامناسب جمع 

آوری و دفع زباله
میزان استفاده از روش های 

نامناسب دفع فاضالب 
سبک

میزان تاثیر واحدهای 
مسکوني روستایي در 

آلودگي هوا

میزان تاثیر واحدهای 
مسکوني روستایي در 

آلودگي هوا

میزان تاثیر واحدهای 
مسکوني روستایي در 
تخریب منابع طبیعي

میزان گسترش بافت 
مسکوني آبادی ها به سمت 

اراضي کشاورزی و باغات
میزان استفاده از چوب 

جهت تامین سوخت 
مصرفي

ت 
یس

ط ز
حی

ا م
ي ب

ستای
 رو

ني
کو

مس
حد 

ق وا
طبا

ن ان
یزا

م
عت

طبی
و 

میزان تاثیر معماری 
واحدهای مسکوني 

روستایي در صرفه جویي 
انرژی

میزان تاثیر تعداد بازشوها 
درصرفه جویي انرژی

میزان تاثیر تعداد نماها 
درصرفه جویي انرژی

میزان تاثیر بافت مسکوني 
آبادی ها در صرفه جویي 

انرژی

میزان متراکم بودن بافت 
مسکوني آبادی

میزان کاربرد مصالح بومي 
در واحد های مسکوني 

روستایي

میزان کاربرد مصالح بومي 
در واحدهای مسکوني

نام استانتعداد استان هادرجه

آذربایجان شرقي، کردستان، قزوین، تهران، 8درجه اول
سمنان، اصفهان، یزد ، بوشهر

آذربایجان غربي،مازندران، همدان، خراسان، 6درجه دوم
فارس ، هرمزگان

زنجان، قم، مرکزی، چهار محال و بختیاری، 6درجه سوم
خوزستان، کرمان

درجه 
سیستان و بلوچستان، گیالن، اردبیل، گلستان، 8چهارم

لرستان، ایالم، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد

ت ۱6. )راست باال( جدول  
نمایه ها، شاخص های سطح یک 

و دو وضعیت زیست محیطي 
و ارتباط آنها با سطوح مختلف 

ارزیابي در ساختار سلسله مراتبي 
طرح

ت ۱7. )راست پایین( جدول  
مقایسه تعداد و درجه بندی 

»وضعیت زیست محیطي مسکن 
روستایي« 

ت ۱۸. )چپ باال( جدول مقایسه 
تعداد و درجه بندی »وضعیت 

مسکن روستایي« در استان های 
کشور

ت ۱9. )چپ پایین( نقشه  
مقایسه وضعیت زیست محیطي 
مسکن روستایي در استان های 

کشور

نام استانتعداد استان هادرجه

یزد، اصفهان، مرکزی، همدان، تهران، مازندران، 7درجه اول
قزوین

گیالن، چهارمحال و بختیاری، سمنان،آذربایجان 7درجه دوم
غربي،آذربایجان شرقي، فارس، بوشهر

13درجه سوم
خراسان، اردبیل، کرمان، کردستان، کرمانشاه، 

هرمزگان، ایالم، لرستان، خوزستان، کهگیلویه و 
بویراحمد، قم، گلستان، زنجان

درجه 
سیستان و بلوچستان1چهارم
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ــور در سطح بندی  ــکن در استان های کش وضعیت کلي مس
چهارگانه در »ت۲0« نشان داده شده است. 

بر اساس اطالعات به دست آمده مي توان چنین تحلیل هایي 
دربارۀ »وضعیت مسکن روستایي« کشور عرضه کرد:

ــًا همۀ  ــت تقریب ــخص اس ــه در »ت۲0« مش ــه ک همانگون
ــد در مرکز  ــبتًا مطلوب تری دارن ــت نس ــتان هایي که وضعی اس
کشورند و بیشتر استان هایي که مسکن در آنها نامناسب تر است 
)استان های گروه 3 و 4( در نواحي مرزی و حاشیه ای کشورند. 

ــور را مي توان مشابه هرمي  ــکن روستایي کش وضعیت مس
ــن هرم اند و هر  ــتان های مرکزی در رأس ای ــور کرد که اس تص
ــور حرکت کنیم به استان هایي  ــمت شرق و غرب کش چه به س

ــدی )صرف نظر از  ــیم. از نظر کالب ــه در قاعدۀ هرم اند مي رس ک
ــتان و بلوچستان  ــتان گیالن بهترین و سیس ــه بعد دیگر(، اس س

نامناسب ترین وضع را در کشور دارند. 
از نظر وضعیت اقتصاد و معیشت، مسکن استان های کرمان، 
ــتان، و هرمزگان در جنوب شرقي ایران، در  ــتان و بلوچس سیس
گروه چهارم است و اوضاع نامناسب تری دارد. از این حیث تهران 
ــتان در سطح کشور است به طوری که در نمایه های  بهترین اس
ــتایي و میزان  ــتطاعت تأمین هزینه های مسکن روس میزان اس

رونق بازار زمین و مسکن باالترین است.
ــي و رفاهي  ــکن از امکانات آسایش ــد برخورداری مس در بع
ــتان های نیمۀ شرقي کشور نسبت به مرکز و نیمۀ غربي  نیز، اس

ت ۲0. نقشه مقایسۀ وضعیت 
مسکن روستایي در استان های 
کشور
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ــور وضعیت نامناسب تری دارند. از این بعد استان سیستان و  کش

بلوچستان از همه نامناسب تر است.
از نظر آثار و تبعات زیست محیطي استان ایالم نامناسب ترین 
و استان یزد بهترین وضعیت را دارد. استان های گلستان و گیالن 
ــتفادۀ نامناسب از  ــاید اس ــتند که ش در وضع نگران کننده ای هس
ــع طبیعي و تعرض به جنگل ها و مراتع در آن بي تأثیر نبوده  مناب

است. 
ــکن بهترین اوضاع را  ــوع از نظر وضعیت کلي مس در مجم
ــتان یزد دارد و بدترین را استان سیستان و بلوچستان. استان  اس
یزد از نظر ابعاد برخورداری و کالبدی و زیست محیطي درگروه 1 
و از نظر بعد اقتصاد و معیشت مسکن در گروه 2 است. همچنین 
ــي و  ــتان از نظر برخورداری از امکانات رفاهي و آسایش این اس
وضعیت زیست محیطي بهترین موقعیت را در کشور دارد، اما از 
ــت مسکن  نظر کالبدی در رتبۀ پنجم و از لحاظ اقتصاد و معیش

در رتبۀ نهم است. 
ــر وضعیت  ــزد از نظ ــتان ی ــب اس ــوع وضع مناس در مجم
ــت و کالبدی باعث شده است بهترین  برخورداری و محیط زیس
وضعیت مسکن روستایي را در سراسر ایران داشته باشد با اینکه 

از نظر وضعیت اقتصاد مسکن در استان های گروه دوم است.
ــتان سیستان و بلوچستان که در مقایسه با دیگر استان ها  اس
ــکن در  ــن وضع را دارد، در هر چهار بعد اصلي مس نامطلوب تری
ــتان در ابعاد برخورداری و کالبدی آخرین  ــت. این اس گروه 4 اس
ــکن بیست وهفتمین استان و در بعد  ــتان و در بعد اقتصاد مس اس
ــور است. بنابراین  ــت وچهارمین استان کش زیست محیطي بیس
الزم است تمامي ابعاد چهارگانۀ مسکن در قالب برنامه ای مجزا 

و ویژه در این استان مورد توجه قرار گیرد.
ــۀ کمیت و  ــال 82 و مقایس مطالعۀ داده های نمونه گیری س
ــکن روستایي نشان مي دهد  کیفیت نمایه ها و شاخص های مس
ــور برای حل مشکالت مسکن،  ــان در سراسر کش راه حل یکس
که رویکرد غالب برنامه های مسکن بوده است، پاسخگو نیست. 

اکنون داشتن رویکردی منطقه ای در سیاست های توسعۀ مسکن، 
ــتان ها، ضروری  ــاخص های مسکن اس ــب با نمایه ها و ش متناس
ــاس مي توان با توجه به طبقه بندی استان ها در  است. بر این اس
ابعاد چهار گانۀ مسکن برای هر گروه سیاست و برنامه ای مستقل 

در نظر گرفت. 
ــي و در مرحلۀ  ــیر این ارزیاب ــۀ مهم دیگر اینکه در مس نکت
ــابه  ــي ادبیات موضوع و تالش برای اطالع از کارهای مش بررس
ــي تجارب آنان، روشن شد چنین نمونه گیری ای  خارجي و بررس
ــابقه ندارد و تجربۀ نمونه گیری منحصر به  ــورها س در دیگر کش
ــت. بنابراین با توجه به نتایج مفید این نمونه گیری،  ــور ماس کش
مي توان این تجربه را با اصالحاتي اندک الگویي کارآمد دانست 
ــي همه جانبۀ وضعیت مسکن روستایي  ــنجش و بررس برای س

سایر کشورها و آن را به دیگران توصیه کرد. 
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