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 :چکیده  

با تداوم .آن توسعه ی شهرهای کوچک و بزرگ است دنبال  کنونی شهرنشینی  ، افزایش شهرها و بهویژگی عصر 

توسعه ی شهرها در آینده ، پیش بینی ها حاکی از افزایش هرچه بیشتر تخریب ها و آلودگی های محیط زیست در 

توسعه ی پایدار که پیدایش آن به به دنبال این تحوالت و نگرانی ها ، امروزه نظریه ی .شهرها و مناطق شهری است

 .دهه های پایانی قرن بیستم باز می گردد پیش از پیش قوت گرفته است

ای و  های ملی، منطقه ریزی ریزی آن در راستای توسعه پایدار شهری در غالب برنامه لزوم توجه به مسکن و برنامه

ریزی، مشکالت شهروندان رابرطرف  های برنامه گیری از دانش و تکنیک شود تا بهره شهری، بیش از پیش احساس می

بدین منظور این . نموده و در نتیجه محیطی آرام و سرسبز، همراه با امنیت و آسایش و رفاه، برای آنان فراهم شود

های کمی و کیفی مسکن  مقاله، ضمن اشاره اجمالی به ادبیات نظری و عملی مسکن و توسعه پایدار، بابررسی شاخص

های برگزیده زیست ـ اجتماعی، به ارزیابی وضعیت  ها و شاخص ضعیت مسکن بکارگیری این شاخصجهت شناخت و

 .پردازد پایداری در مجموعه مناطق مسکونی و محالت می

 

 

 :واژه های کلیدی
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 ، محیط زیستشهرنشینی برنامه ریزی، مسکن، توسعه پایدار،

 

 :مقدمه 

شهری در شهرهای ایران به دالیل مختلف از ردش قابل مسکن .مسکن جز اساسی ترین نیاز های انسان است

توجه کمی و کیفی به مسائل مسکن شهری می تواند به تویعه شهرهای کسور و به .توجهی برخوردار بوده است

 .دنبال آن اهداف توسعه ملی در سایر بخش ها کمک قابل توجهی نماید

ابتدایی ترین و  .(Sclar,2005)نداوان در زیست کرده زمین شده اامروزه شهرها باعث پیدایش ناپایداری های فر

این اصل در بین تمامی موجودات .در عین حال ضروری ترین نیاز هر انسانی در طبیعت ، مسکن و سرپناه است

اصلی ترین راهبرد در تصمیم گیری های بزرگ کشورها برای برنامه .زنده حتی در حیوانات نیز صدق می کند

 (.4،13،4غضنفری، پیمان و).است ریزی مسکن

 

 :مبانی نظری پژوهش 

از سکن به معنای آرام گرفتن پس از حرکت ،آرامش باطن گرفته شده است،،پس بیشترین کاربرد مسکن ،آرامش  "مسکن"ریشه ی 

 (11،13،1اینانلو،.)خاطر فرد جای گرفته در آن است که این آرامش هم می تواند جسمانی باشد و هم روحانی

 :آمد کار و مؤثر اسکان های سیاست

 برای خاطر همین ،به باشند می مسکن مدت ی بلند موجود تابع مسکن های یمت ق مدت بلند در اقتصادی، اصل یک عنوان به

 این مواقع دولت ها در . شود تقویت و بررسی دقت به مسکن عرضه جنبه است الزم ترساختن مسکن یافتنی دست هرچه و بهبود

 شده تعیین ازپیش الگوهای با مطابق های ساخت مسکن به خصوصی بخش غیب تر طریق از را عرضه جانب کنند ی م سعی

 (.13،2غیررسمی، های گاه سکونت ندهی ساما و سازی توانمند سند) . نمایند تقویت

 در باید که آن حال شود می قیمت کاهش به منجر مسکن عرضه گونه هر که رسد به نظر گونه این است ممکن

 ی مختلف های درجه ، مکانی ساخت وموقعیت کیفیت لحاظ به ها خانه بلکه ، نیست متجانس کاالی یک مسکن داشت نظر

 تقویت سیاست باشند موجود های خانه با رقابت قابل مکانی و کیفی به لحاظ جدید ازهای س و ساخت که درصورتی وتنها دارند

 . باشد تأثیرگذار موجود های خانه ازقیمت وکاستن قیمت تعدیل در خواهد توانست عرضه

 

 :مسکن و برنامه ریزی شهری
درست است که در مورد کاالهای مصرفی ضابطه تعیین . فراوانی عرضه زمین قابل ساختن، اولین پیش نیاز توسعه مسکن است

و تقاضای سایر کاالها، اعم از قیمت تابع قانون عرضه و تقاضا است ولی عرضه و تقاضای زمین آماده برای ساختمان، با عرضه 

زمین مناسب برای . همانطوری که کاالهای مختلف از این جهت وضع متفاوتی دارند. مصرفی و سرمایه ای تفاوت فاحش دارد



 

ساختمان و مسکن را که باید یک کاالی سرمایه ای بدانیم، نه فقط قابلیت فساد ندارد، بلکه برخالف اغلب کاالهای دیگر در معرض 

به این جهت  .ت هم نبوده، هزینه نگهداری و ترمیم نیز ندارد و صاحب زمین می تواند با خیال راحت آن را سالها نگاه داردسرق

بنابراین سیاست گزاری در زمین باید به گونه ای انجام . عرضه آن باید خیلی بیش از تقاضا باشد تا قیمت آن به سرعت باال نرود

 زمین آماده سازی شده برای ساختمان و مسکن وجود نداشته باشدشود که هرگز کمبودی در عرضه 

 

 

 

 زمین کاربری ریزی برنامه در ها کاربری سرانه جایگاه
 اما .می شد تصور نهایی و قطعی محصولی ایستا، مفهوم یک عنوان به پیش قرن یک در خود اولیه های دیدگاه در زمین کاربری

 انسان استفاده چگونگی و زمین و انسان بین مستمر معنی ارتباط به پویا مفهوم یک عنوان به زمین کاربری نوین، های در دیدگاه

 (Littman,2005)است این ارتباط از

 نیازهای تأمین و شهرنشینی سریع رشد به پاسخ گویی زمین، از استفاده بهینه زمین، کاربری سرانه های تعیین در اصلی انگیزه

 که هستند الگوهایی و شها رو تها، سیاس مجموعه بیان کمّی و تبلور زمین، کاربری ههای سران .است انسان مکانی و فضایی

انسان  و طبیعی عوارض هماهنگ کردن و منطقه بندی ،ضوابط فعالیت ها فضایی توزیع اراضی، تقسیم یها، کاربر انواع برای تعیین

 .شوند می گرفته کار به شهروندان نیازهای و تها فعالی با ساخت

 شهری، زمین کل ه سران ساختمانی، کم ترا توسعه یافتگی، سطح به یتوان م هها سران تعیین بر موثر عوامل مترین مه از

 .Chapin, 1965 ; )کرد اشاره مانداز شهر چش و نقش و اراضی تفکیک ه نحو شهری، طراحی شهر، الگوهای جمعیت

Chakraborty, 2001; Barton et al., 2002) 

 

 آن ریزی برنامه اهمیت و شهری زمین کاربری
 بلکه کرده، همچنان حفظ تنها نه را اهمیت این نیز امروز و بوده فراوان دارای اهمیت او نیازهای رفع و بشر برای دیرباز از زمین

 حساس از یکی زمین، کاربری. است شده بیشتر مراتب به آن ارزش شده، ساخته فضاهای  توسعه و شهرنشینی گسترش علت به

 در مختلف جوانب از را زمین تکلیف کاربری زمین، طرح و برنامه یک کلی، طور به .شهرهاست توسعه کالبدی در موضوعات ترین

 که گیرد می بر در را عمومی های از سیاست وسیعی طیف زمین، کاربری کنترل و اعمال .کند می آن، روشن از استفاده زمینه

 پوشش را سیاسی و اجتماعی محیطی، زیست اقتصادی،  ابعاد و داشته شهری توسعه های طرح و ها در برنامه کننده تعیین اثرات

 (13،4غمامی، ) .دهد می

 

 ریزی جامع مسکن برنامه

ریزی اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی در کشورهای به اصطالح پیشرفته جهان گذشته است و امروز  ها سال از برنامه هم اکنون ده

ای  در بین آنان نیست که، به خصوص در شرایط پیچیده و به سرعت در حال تحویل و تحول کنونی، به ملغمهدیگر هیچ کشوری 

هایی همیشگی، اهدافی غیر  بنام برنامه جامع مشتمل بر انبوهی از آمار و اطالعات ناقص و غیرمستند، منشآت مکرر از کلی بانی

 .تن دردهد... کمی، غیر عملی و بلندپروازانه، و



 

های جهان فقط  ترین استراتژیست ریزی است که به تأکید بعضی از بزرگ برنامه« ریزی جامع مناسب برنامه»چند دهه قبل از این،  از

طبیعتاً ... حمل و نقل عمومی ـ تأسیسات آب و فاضالب ـ و : به امور زیربنایی، یعنی مسکن، تأسیسات و خدمات شهری و روستایی

 .پردازد کاربرد زمین برای آنها می

به عالوه، همچنان که ذکر شد، به دلیل شتاب در تغییر و تحوالت عصر حاضر و از آن جمله فرایندی که جهانی شدن نام گرفته 

ریزی جامع، یعنی فراگیر  حال آن که برنامه. تواند جامع و برای همیشه و همه حال معتبر باشد ای نمی است هیچ طرح یا برنامه

 .یابد ریزی و کنترل و اصالح مداوم، ضرورتی بیش از پیش می رین اصول برنامهت ترین و پیشرفته کامل

داشته ( به درستی طی نشده: یه با احتمال بسیار زیاد)بایست نگاهی به عقب و راه طی شده  ریزی جامع مسکن در ایران می برنامه

تواند به آن دست یابد به عنوان اهداف کمی در  میبینی کند، تعدادی را که طی مدتی معین  باشد، چند و چون مسکن الزم را پیش

  ...آن مدت مشخص دارد؛ و

و )ی سوم، سند برنامه جامع یا طرح جامع مسکن که در ارتباط با زمین شهری  سابق بر این، یعنی در قرن بیستم و قبل از هزاره

شد در فراگردی قانونی و نهایتاً قانون  می و گسترش شهر و روستا با در نظر گرفتن تعدادی کافی مسکن تهیه( زمین روستایی

های  تملک دارایی)ةای عمرانی  گرفت که هم با قوانین مربوط به ساخت و ساز مسکن، هم با تمهیدات بودجه مسکن قرار می

 .شوند ای و شهری مرتبط می و هم با قوانین و مقررات منطقه( ای؟ سرمایه

گاه همگام با تحوالت سریع اوضاع و احوال اقتصادی ـ  چنین قوانینی که تقریباً هیچ بر بوروکراسی و وضع« استراتژیک»امروز لفظ 

قوانینی برای تمام شهرها و روستاهای گاه بسیار . ای از ابهام کشیده است روند نه قلم بطالن بلکه هاله اجتماعی ـ فرهنگی پیش نمی

از مدت، بعید است ضمانت اجرایی الزم را بیابند و در همه جا و نزد ای در متفاوت از یکدیگر، تمام اقشار مختلف جامعه، و در دوره

ریزی بخش  از این رو است که به تدریج و در تمام جهان برنامه. هم کس و در هر زمان به صورتی منطقی و عادالنه اجرا شوند

اصول استراتژیک و مشترک آنها را  مسکن در هر منطقه و استان و شهر و شهرستان به نهادهای همان محل واگذار شده است و فقط

 .است« عین واقعیت»نظام تمرکززدایی در بخش مسکن . کنند ها تصویب می در پارلمان

  

 ریزی جامع نظام برنامه

 .گیرد گزاری صورت می ریزی و به خصوص دو نظام برنامه کاربرد برنامه در سطح کل کشور، طی دو نظام برنامه

های غیردولتی و از جمله  ـ سایر سازمان  دولت ـ بخش عمومی غیردولتی)های اجتماعی  تمام گروه ارشادی با همکاری  برنامه -1

شود و با این وجود دولت و با این وجود دولت به جای آن که شرکای خود در برنامه را مجبور به اهداف تعیین  تهیه می( بخش تعاون

 .نماید نها میشده بکند آنان را تشویق به کوشیدن در راه رسیدن به آ



 

برنامه پنجساله )  و شاید تعریف متداول برنامه توسعه. شود ی دستوری یا متمرکز که معموالً توسط دولت تهیه و اجرا می برنامه -2

 :ریزی باشد نیز مرتبط با همین نوع یا نظام برنامه( اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی کشور

  «.لت برای دسترسی به اهدافی از قبیل تعیین شده استریزی کشور شامل مساعی سیستماتیک دو برنامه»

ریزی بخش مسکن  اما برنامه. شوند ریزی مسکن را نیز شامل می ریزی هر کدام که انتخاب شوند طبیعتاً برنامه این دو نظام برنامه

ریزی  به این که اصل تعریف برنامه ریزی کل کشور، به صورتی ارشادی یا متمرکز باشد و با توجه تواند تا حدودی مستقل از برنامه می

ی نسبی  ها را بیشتر خاص امور کالبدی و زیربنایی و بنابراین در برگیرنده یابد، برنامه ریزی متمرکز تطابق بیشتری می جامع با برنامه

اتخاذ نظام ( نبا توجه به اهداف اسالمی و تمرکز انفال نزد حکومت اسالمی ایرا)شاید . اند مسکن دانسته( ساختمان و)بخش 

 .ای، در بخش مسکن ایران بدون توجیه منطقی نباشد ریزی بخشی و نه منطقه از دیدگاه برنامه ریزی متمرکز، یا نیمه متمرکز، برنامه

 ریزی نیمه متمرکز مسکن نظام برنامه

اقعیت امر این است که، به ریزی متمرکز، یا نیمه متمرکز به تعبیر سیاسی آنها، نیست؛ اما و های منسوخ برنامه بحث بر روش

 :خصوص در نظر به حل مسایل مسکن

و ابزار الزم، قدرت نزد دولت متمرکز شده است، عدم ...( حاصل از نفت و)اوالً در شرایط کنونی کشور و به ویژه با توجه به منابع 

و « عدم تمرکز بخشی»رار توان به امید استق بر است و در فوریت حل مسایلی حیاتی چون مسکن نمی تمرکز در آن زمان

 .سازی، و به خصوص آزادسازی، نشست و آنگاه دست بکار شد خصوصی

ثانیاً در نظام حکومتی اسالمی ایران، دولت نه تنها برگزیده، بلکه بهترین نماینده و مرجع قابل اعتماد مردم است که به دلیل همین 

 .ماً پاسخگوی تمام اعضای جامعه، از جمله در بخش مسکن باشدبایست مستقی ضریب رابطه اعتماد و اطمینان و به ناچار می

ریزی نیمه مرکز مسکن، یا تولیت امر مسکن، به مفهوم در انحصار گرفتن بخش مسکن، اقتصاد مسکن و به اصطالح  ثالثاً برنامه

از دولت تفکیک وظایف نیست؛ بلکه ( های خصوصی و تعاونی تعلق دارد که ترجیحاً به بخش)ساخت و ساز یا صنعت ساختمان 

ها،  اساسی در بخش تأمین و توزیع مسکن صورت گرفته با رعایت نقشی اساسی که به مؤسسات عمومی غیردولتی، به ویژه شهرداری

ده شده دا الزم بهای... و تعاونی، بخش گیرد به مشارکت مردم در بخش مسکن در هر چارچوب بخش خصوصی،  تعلق می

 .شود هایی مسکنونی تهیه، امضاء و اجرا می تولید و توزیع و مدیریت مجتمع هایی نهای در موافقتنامه

ها، و  ها، شهرداری شعبات استانی آنها، استانداری های مرتبط با مسکن، بنابراین دولت در بخش مسکن، قدرتی متشکل از وزارتخانه

به منظور تولیت اقتصاد و صنعت ساختمان و مسکن، است که نه ( چون بنیاد مسکن)هایی از نوع بیمه و تأمین اجتماعی  سازمان

بینی این است که ایران اسالمی هنوز به چنان  واقع. کنند بلکه به منظور خدمت به مردم در امر تأمین مسکن مناسب آنها فعالیت می

خود در تأمین مسکن مردم دار وظایف ارشاد، نظارت و کنترل بر تأمین باشد، بلکه  ای از توسعه نرسیده است که فقط عهده مرحله

 .متعهد است



 

های سیاسی آنان و  های مردم از دولت، مشارکت ریزی و مدیریت مسکن در ایران ناشی از حمایت نظام تأمین مسکن و نهایتاً برنامه

ستقیم یا توقعاتی است که به این لحاظ در امر اسکان مطلوب خود دارند و هر دولتی مردم ساالر پس از انتخاب شدن به صورتی م

طرح جامع مسکن  ).گیری، اقدام و پاسخگویی به این نیاز اساسی جامعه است غیرمستقیم توسط مردم طبیعتاً ملزم به تصمیم

 (1331-13،4( منتشر نشده)

 
 
 

 برنامه ریزی توسعه مسکن در ایران
  مجمع شورای » با تشکیل 1314در واقع نخستین گام  برنامه ریزی عمرانی کشور از طریق دخالت مستقیم دولت در سال

، یکی از وظایف این شورا، طرح نقشه های اقتصادی و ارائه راههای ( 4: 13،1موالئی هشجین، . )برداشته شد« اقتصادی کشور

یک کمیسیون دائمی به نام کمیسیون تهیه برنامه برای تولید محصوالت  1314شورای اقتصادی در ششم مهر . اجرایی آن بود

ای به نام کمیسیون پیشنهادهایی درباره اصالح وضع کشاورزی و اسکان ایالت و عشایر تهیه کرد و برنامه. یل دادکشاورزی تشک

هیئت »به منظور تهیه برنامه چند ساله، تشکیل  1321فروردین  13در . برنامه هفت ساله کشاورزی به نخست وزیر ارائه نمود

یئت وزیران رسید که می توان نخستین پیش نویس برنامه هفت ساله ایران به تصویب ه« تهیه نقشه اصالحی و عمرانی کشور

 24در . به مجلس شورای ملی ارائه شد« الیحه قانون برنامه هفت ساله عمرانی کشور»، 1323اردیبهشت  14در . تلقی کرد

س شورای ملی رسید ، به تصویب مجل1323ـ  1334« الیحه قانون اجرای برنامه هفت ساله عمرانی کشور»، 1323بهمن 

 (.  34ـ  ،3:  13،3رضوانی )

 فصل مشخصی با عنوان عمران روستایی وجود نداشت، لیکن برنامه هایی برای روستا منظور ( 1323-34)در برنامه اول عمرانی

 . شده بود که عمدتاً به عمران زراعی مربوط می شد و بخشی از کارکرد اقتصادی ـ تولیدی روستاها را پوشش می دادند

در ارزیابی کلی هر چند ایجاد سازمان برنامه و بودجه و نهادی کردن برنامه ریزی و نیز اصالح وضع و تجدید سازمان صنایع از 

بنیاد مسکن انقالب ) موقعیت های نسبی آن محسوب می شد، ولی نارسایی های عمده ای نیز در این برنامه وجود داشت

 ( .  111: 1332اسالمی، 

 توجه به عمران روستایی نسبت به برنامه اول عمران بیشتر بود زیرا یکی از بندهای برنامه ( 1334-41)م عمرانیدر برنامه دو

یافته بود و اعتباراتی هر چند اندک برای اجرای عمران دهات در نظر گرفته شد  اختصاص« عمران دهات و اراضی بایر»مزبور به 

نفر دهبان  11111حوزه عمرانی با  ،4ی روستاها مستقر شدند و در کل تعداد در برخ« دهبان»و مأمورانی چند پیشه به نام 

 ( .231: 13،1حسینی ابری،)ایجاد شد
با این حال غلبه نظام بزرگ مالکی و سلطه همه جانبه مالکان بر روستاها، ضعف کارآیی و اجرای  شیوه های دیوان ساالری و 

:  13،3رضوانی، ) مالکان، موانع عمران کشاورزی و روستایی محسوب می شود همچنین تداخل این سیستم با فعالیت بزرگ 

43. ) 

  به علت فقدان اهداف مشخص در عمران روستایی و قلّت سرمایه گذاری کار مهمی در (  1341ـ  44) در برنامه سوم عمرانی

، به (،: 13،3موالئی هشجین، .)گرفته شدمقوله عمران روستایی انجام نداد و عمران روستایی جزئی از بخش کشاورزی در نظر 

ها به صورت پراکنده و محدود و بر اساس نیازهای فوری و یا بر اساس تصمیمات خاص طور کلی در این برنامه ، غالب طرح

به هر حال با . های ده و اصالح امور اجتماعی و عمران دهات صورت گرفتمأموران دولتی در چهارچوب قانون تشکیل انجمن



 

را می توان از آثار مثبت و ... که محدود کردن مالکیت زمین و تقسیم اراضی، تخصیص اعتبارات بیشتر برای بخش کشاورزی واین

مفید برای آبادانی روستاها و توسعه کشاورزی در این برنامه دانست، ولی پیشرفت برنامه عمران روستاها بسیار ناچیز و 

 (.  113ـ  111: 1332، بنیاد مسکن انقالب اسالمی)غیرممکن بود 

  عمران و توسعه روستایی موقعیت تازه ای به خود گرفت، اختصاص فصل جداگانه ای به ( 1343-11)در برنامه چهارم عمرانی

عمران و نوسازی دهات، گسترش خدمات روستاها، توزیع متعادل سرمایه گذاری های زیربنایی و خدمات و تسهیالت رفاهی از 

 .به شمار می رفت اهداف عمرانی چهارم
در این برنامه اقدامات قابل توجهی نیز در زمینه های مختلفی مانند تأمین آب آشامیدنی، تأسیس راههای روستایی، مدارس، 

های مولد، انجام مرحله سوم اصالحات ارضی، بهبود کشت و ، ایجاد فعالیت(در قالب فصل عمران و نوسازی دهات)درمانگاه 

ارزه با آفات نباتی و بیماری دامی در جهت عمران روستایی و توسعه کشاورزی صورت گرفت، اما به دلیل تولیدات کشاورزی، مب

دچار ... مشکالتی همچون اعتبارات محدود تخصیص یافته، ایجاد ناهماهنگی ها، توجه صرف به جنبه های فیزیکی و رفاهی و 

 (. ،4: 13،3رضوانی، . )مشکالتی بوده و تحقق کامل نیافت

 در راستای هدف کلی برنامه مبنی بر پوشش حداکثر جمعیت از نظر تسهیالت (  1312ـ  1314) ر برنامه پنجم عمرانی د

 .پیاده شد« حوزه عمران روستایی»هایی تحت عنوان رفاهی و زیربنایی و تمرکز خدمات، این برنامه در محدوده
صیص کامل اعتبارات پیش ببنی شده، پراکندگی روستاها و مشکالت طبق گزارش عملکرد برنامه، مسائل و مشکالتی مانند عدم تخ 

حمل و نقل مصالح ساختمانی با توجه به نارسایی راههای ارتباطی، گرانی برخی از مصالح ساختمانی و نیز دستمزد کارگران 

اهر از مهم ترین عدم دقت کافی در انتخاب مراکز حوزه های عمرانی و همچنین کمبود کادر فنی و متخصص و کارگران م

 (.14: 13،3رضوانی، )مسائل و مشکالت اجرایی عمران روستایی در برنامه پنجم عمرانی قلمداد گردید 

  پس از پیروزی انقالب اسالمی تا مدتی استفاده از برنامه ریزی جهت پیشبرد بهینه امور و تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی و

نوسان قیمت نفت، کاهش منابع ارزی حاصل از صدور نفت، عدم وجود یک برنامه  فرهنگی به عللی نظیر جنگ تحمیلی، افت و

 ،4مورد توجه قرار نگرفت و عمالً برنامه اول توسعه از سال ... مشخص جهت مدیریت اقتصادی کشور، افزایش شتابان جمعیت و

 .و با بیش از یک دهة تأخیر تصویب و شروع گردید
استقالل کشور، مسائل کشاورزی و دهقانی و تغییر چهره نواحی روستایی و عمران و آبادانی در با این حال در راستای رسیدن به 

آنها در سرلوحه دولت قرار گرفت به طوری که قوانینی مانندِ  واگذاری و احیاء اراضی، تشکیل جهاد سازندگی و عمران 

و عشایری و تشکیل بنیاد مسکن انقالب اسالمی  روستایی، تشکیل شوراهای اسالمی، تشکیل مراکز خدمات کشاورزی روستایی

از آن جمله به شمار می روند که تا شروع برنامه اول توسعه طی یک دهه خدمات ارزشمندی به روستاییان عرضه نمودند 

 (.143: ،133موالئی هشجین ، )

  ر بخش عمران شهری به فصل مشخصی به عمران روستایی اختصاص نیافت، ولی د( 13 ،4ـ 1332)در برنامه اول توسعه

ایجاد تعادل در توزیع جمعیت کشور، ارتقاء کیفیت عمران محیط روستایی و استفاده بهینه . عمران روستایی پرداخته شده است

از مصالح و انرژی در ساختمان و بازسازی و نوسازی مراکز جمعیتی و خدماتی آسیب دیده با تأکید بر اولویت دادن به توسعه 

 .ناطق جنگ زده در این برنامه مورد توجه  قرار گرفتروستایی در م
های بخشی نسبتاً موفق بوده است، بهسازی و ساماندهی روستاها که قبل از برنامه اول این به لحاظ میزان تحقق اهداف و سیاست

نیز تداوم یافت   توسعه و با تشکیل جهاد سازندگی و بنیاد مسکن انقالب اسالمی در کشور شروع شده بود، در این برنامه

 (. 31: 13،3رضوانی، )



 

  عمران و توسعه روستاها تحول اساسی یافت و برای نخستین بار پس از پیروزی انقالب (: 1334-،3)در برنامه دوم توسعه

 تأکید بر. ها بخش عمران و نوسازی روستایی به عنوان یک سر فصل مستقل در اسناد برنامه جای گرفتریزیاسالمی در برنامه

توسعه صنعت در فضاهای روستایی، مطالعه و طراحی و ساختار فضایی مطلوب، تجهیز سلسله مراتبی مراکز روستایی مهمترین 

های توسعه روستایی بوده است به  طوری که برنامه بهسازی و نوسازی روستاها، برنامه ساماندهی روستاهای پراکنده، سیاست

: 1332سازمان برنامه و بودجه، )مه ایجاد و توسعه صنایع روستایی مورد توجه قرار گرفت ادغام و تجمع روستاهای پراکنده و برنا

 (.1ـ  3تا  1ـ  1

  حذف و ادغام . ای به عمران و نوسازی روستاها اختصاص یافته استنیز فصل جداگانه( 1331ـ   13،3)در برنامه سوم توسعه

های دولتی به شوراهای اسالمی ران روستاها، واگذاری بخشی از      فعالیتهای موازی مرتبط با توسعه و عمها و سازماندستگاه

های روستایی با و نهادهای غیر دولتی، تعیین ضوابط برای خدمات و سطح بندی ارائه خدمات، سازماندهی فضاها و سکونتگاه

صی، رعایت اصول و ضوابط مربوط های خصوهای اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاریهدف توسعه هماهنگ و موزون    فعالیت

راه مناسب، مدرسه آب شرب بهداشتی، : خانوار از خدماتی مانند 21های روستایی، برخوردار کردن روستاهای باالی به طراحی

 (.  14ـ 11:  13،1جاللی، )برق و تلفن از جمله برنامه های فصل عمران و نوسازی روستاها به شمار می رود 

 در قالب بخش ها و فصول مختلف به صورت مستقیم و غیر مستقیم به توسعه روستایی ( 13،1-13،1)سعه در برنامه چهارم تو

قانون برنامه در قالب فصل اول  بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی درسه یند با  11از آن جمله در ماده   .پرداخته شده است

انجام سیاست گذاری، برنامه ریزی، راهبری و نظارت در امور های توسعه روستایی و عشایری دولت را به هدف ارتقاء شاخص

توسعه روستایی زیر نظر رئیس جمهور، افزایش شاخص های مذکور نسبت به پایان برنامه سوم توسعه وساماندهی اسکان عشایر 

ر طول برنامه به های اقتصادی و تخصیص صد درصدی و پرداخت اعتبارات بخش روستایی و عشایری دبا حفظ ارتقاء توانمندی

 (.1،-1،: 1312قانون برنامه پنج ساله چهارم، )میزان ارقام بودجه مصوبه ساالنه اشاره کرد 

  عالوه بر پرداختن به توسعه روستایی در فصول مختلف در فصل که در حال اجرا است، ( 1311-1314)در برنامه پنجم توسعه

عنوان توسعه روستایی به این امر اختصاص یافته است به منظور بهبود  با 114ششم با عنوان توسعه منطقه ای در قالب ماده 

وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، برنامه ریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، ارتقاء سطح درآمد 

ایری و جامعه شهری، حمایت الزم را وکیفیت زندگی روستائیان و کشاورزان و کاهش نابرابری های موجود بین جامعه روستایی، عش

قانون برنامه )تبصره در ابعاد مختلف توسعه روستایی تعیین گردیده است به عمل آورد  3بند و  13دولت از اقداماتی که در قالب 

 (.1312پنجم توسعه، 

 

 :نتیجه گیری
از نظر کاربری های شهری، چرا که قرار است باالترین  اول .برنامه ریزی شهری، ازجهات گوناگون حائز اهمیت استمقوله مسکن در 

قیمت  .کاربری زمین، متشکل از مناطق مسکونی است% 41کاربری های شهری، کاربری های مسکونی باشد که امروزه در حدود 

ورهایی که تراکم زمین و درصد آن نسبت به کل ساختمانها در کشور ما، در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر، حتی بعضی از کش

این اشکال اساسی، معلول نارسایی و نقص . جمعیت بسیار باالیی دارند و طبعاً با مساله کمبود زمین روبرو هستند، سنگین تر است

کمبود زمین و محدود بودن عرصه آن در باالتر رفتن قیمت مسکن تاثیر ایجاد می . سیاست گزاری در مورد مسکن و زمین می باشد

رفتن قیمت زمین و ساختمان بسرعت روی بسیاری از کاالهای مصرفی و سرمایه ای تاثیر گذاشته و موجب باال رفتن  کند و باال

به کارگیری سیاست های قیمت همه مایحتاج زندگی شده، تورم را که بزرگترین بالی اجتماعی و اقتصادی است دامن می زند

 .د شددرست در مورد زمین سبب تعدیل هزینه های مسکن خواه



 

نیاز گسترده مردم به واحدهای مسکونی مطالعاتی را به .تمامی جنبه ها در نظر گرفته شود ایدبه طور کلی در تحلیل فضایی مسکن ب

کشور ایران در کنار نواحی زیبای کویری .دنبال داشته است که بیشتر ابعاد کمی دارند و توجه چندانی به ابعاد کیفی نبوده است

رسبز نیز دارد که ساختن خانه در باغات و جنگلها باعث از بین رفتن این نواحی خواهد شد ، به جای ان کار می خود نواحی بسیار س

های بیرون شهری و یا نزدیک به باغات را مشروط به عدم ویرانگری آن ها در ساخت و ساز مسکن ها مورد استفاده قرار توان زمین 

به نذیر سیاست های اسکان موثر کارآمد و جایگاه سرانه کاربری ها در برنامه ریزی کار  در این مقاله پس از شرح موارد مرتبط .داد

برنامه ریزی توسعه آمد زمین و کاربری زمین شهری و اهمیت برنامه ریزی، به موضوع اصلی یعنی تعریف برنامه ریزی های مسکن و 

 .مسکن در ایران پرداختیم، امید است که مفید واقع شود

 

 

 

 

 

 :منابع 
 

، طرح سطح بندی روستاهای کشور، گزارش سوم، دفتر مطالعات و برنامه ریزی بنیاد مسکن (1332)بنیاد مسکن انقالب اسالمی  -

 انقالب اسالمی ، تهران

 ، قانون برنامه سوم توسعه در نظم حقوقی کنونی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، تهران(13،1)جاللی، سعید -

، ارزیابی سیاست ها و خط مشی های برنامه ریزی توسعه خدمات روستایی در ایران، مجله (،133)موالئی هشجین ، نصراهلل -
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