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 دانشگاه گلستان یا،جغراف ةدانشکد استاد -جعفر میرکتولی
 گلستان دانشگاه ی،شهر یزیر و برنامه یاجغراف شدار کارشناس -کیا آریان مصطفی

 52/00/0031: نهایی تأیید  0031 /10/10مقاله:  پذیرش

چکیده

 از نیترمهممسکنیکی انسان نیازهایاساسی ابتدایتاریخسکونتاستكه شرایط،از نقشمهمیدر

ینمسائلیاستكهبشرهموارهباآنازنخستویواقعیهادهیپدیکیازداشتهاست.همچنینهاانسانزیستی

ةمقولنیزیمساكنشناسگونهاست.تالشكردهبودهوبرایدگرگونیویافتنپاسخیمناسببرایآنمواجه

است.پژوهشتوجهیبهآننشدهیومدیریتشهریزیربرنامهیمتولیهادستگاهكنوندرمهمیاستكهتا

بهبررسیشناسگونهیمسکنشهریباتأكیدبرهاشاخصحاضرباهدفارزیابیوتحلیلفضایی یمسکن،

یدسترسیبهامکانات،مشخصاتكالبدی،كیفی،هاشاخصواحدهایمسکونیدرمناطقشهرگرگانازنظر

 است. پرداخته مسکن معماری از رضایت و نوشتاركمی اتوسعه-كاربردیاین بای كه ازاست تركیبی

تحهایپژوهش توصیفی، و بستگیهملیلی شده جامعانجام پژوهشةاست. وحاضرآماری گرگان شهر

تجزیهوبرایمورددرقالبپرسشنامهدراختیارخانوارهاقرارگرفتهاست.استكه371یپژوهشهانمونه

وتوبیشترینتفا،یپژوهشهاافتهیبراساساست.هاستفادهشدGISوSPSSیافزارهانرمازهادادهتحلیل

شباهتبسیاردلیلبهشهری5ةوكمترینآندرمنطق2ةیموردبررسیدرمنطقهاشاخصنظرتنوعمسکناز

تفاوتجزئیهاساختمانیرونزدیکیسبکمعما منطقدارندیمسکونیاینمنطقهبهیکدیگر ةرتبنیز3ة.

اجتماعی،اقتصادینظراكندراینمنطقهازنزدیکیاقواممهاجروبومیستواندیمداردكهدلیلآنمتوسطرا

وفرهنگیباشد.
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مقدمه
ی است که موجب دگرگونی در ا برجستهاجتااعی  ةدومین انقالب عظیم در فرننگ انسانی، پدید عنوان بهپیدایش شهر 

سال گذشته، جاعیت شهری  21 . در طول 51 :0031)شعبانی و رفیعیان،  ه استبا یکدیگر شد نا انسان روابط متقابل

ی آینده با شتاب بیشتری ادامه خواند یافت نا دنهکه این روند در  است داشتهافزایش درصد  111جهان حدود 

شده پیش احساس  از شهرنا بیشدر مسکن   . با تحوالت جاعیتی در سطح جهان، نیاز به5 :0030و صیدی،  زاده میابران)

نیاز  نیتر یاساسفضای شهر برای تأمین  نیشتریبو  نیتر یاصل . کاربری مسکونی 31 :0030، رفیعیانو  راد ییرضا) است

درصد و شهرنای بزرگ  11ی که در شهرنای کوچک بیش از ا گونه به ؛ 011 :0031مردم است )رحاانی و مهدوی، 

 . مسکن 23 :0030طح شهر تحت پوشش کاربری مسکونی است )پورمحادی و محاودزاده، درصد از س 11حدود 

و جانشینی برای آن وجود ندارد )محادی و است یکی از نیازنای ضروری انسان بوده ، کاالیی است که از ابتدای خلقت

  .55 :0035ناکاران، 

 . ناچنین 15 :0030 خواه، و خیر است )لطفی اساسی انسان ومسکن در میان نیازنای انسان یکی از نیازنای مهم 

عامل  این مقوله . 002 :0030و ناکاران،  راد یمسعود) استناراه مفانیم کای و کیفی با چندبخشی است که  ای همقول

ی نویت ریگ شکلسازمان اجتااعی فضاست که در  ةکنند نییتعی افراد به جهان و کاالیی عاده و ریپذ جامعهاصلی 

 . از سوی 11 :0030ی دارد )کشتکار و ناکاران، ا کننده نییتعط اجتااعی و انداف جاعی افراد نقش بسیار فردی، رواب

ی نا یناننجاربر  زیرا استارار چالش مسکن عالوه آید؛ شاار می بهدیگر، بخش مسکن کانون توجه دولتاردان نیز 

 . از زمان تصویب منشور 07 :0030بازی و کالنتری، ی اجتااعی نیز تأثیرگذار است )شهنا یتینارضااقتصادی بر گسترش 

عنصر مهم حق برخورداری از کیفیت مطلوب زندگی  عنوان بهحق داشتن مسکن مناسب  0317حقوق بشر در سال 

حق نر  آل دهیاقانون اساسی در ایران، داشتن سرپناه مناسب و  10و  00اصل براساس  . 012 :0031)ملکی،  شناخته شد

ی نا شاخصی و طیمح ستیزعامل  نیتر مهم . مسکن 005 :0030)اسدی و پورمحادی،  استنی خانوار ایرا

ی نا شاخصیکی از  درواقع . 0 :0031)وارثی و محاودزاده،  دیآ یمشاار  ی از نظر فیزیکی یا کالبدی بهافتگی توسعه

)احدنژاد  شود یمی محسوب اجتااع ةو بیش از نر محصول دیگری ارزش ویژ استارزیابی سطح توسعه در یک کشور 

عامل تأثیرگذار در میزان رضایتاندی فرد از  نیتر مهم . حتی در بسیاری از موارد، 01 :0035، مفرد  یمرادروشتی و 

  .070: 5111)وستوی،  ، مسکن و شرایط محیطی آن استنا محلهسکونت در 

 . انایت اقتصادی 001: 0030یزدی و ناکاران، امروزه مسئلة مسکن از مسائل پیچیدة کشورنا، از جاله کشور ماست )ا

ابزاری مناسب در تحقق  عنوان بهی دیگر اقتصادی نا بخشیی و ارتباط آن با بسیاری از زا اشتغالو اجتااعی مسکن و 

 . 70: 0035و ناکاران،  زرگر  زاده ینادی اقتصادی، این بخش را کانون توجهات عاومی قرار داده است )نا استیس

ی شناس گونهحاضر در حدود چارچوب کلی و انداف اصلی و فرعی خود، به بررسی مساکن شهر گرگان از دیدگاه پژونش 

ی مسکن )کالبدی، کیفی، کای، رضایت از معااری مسکن و دسترسی به امکانات زیر برنامهی نا شاخصمسکن با توجه به 

ی معااری و تاریخی نا شاخصی مسکن، از شناس گونهی نا پژونشاخته است. در پرد ة شهری گان سهو خدمات  در مناطق 

ی مسکن شناس گونهدر زمینة تحلیل فضایی و  نا پژونشجزو اولین  تواند یم حاضراستفاده شده است؛ بنابراین پژونش 

عام و در شهر گرگان  صورت بهی شهری زیر برنامهی مسکن در مدیریت و زیر برنامهی نا شاخصشهری با توجه به 

ی مسکن شهری بررسی شدند تا تأثیر شناس گونهة شهر گرگان در حوزة گان سهاساس مناطق  این بر اص باشد.خ صورت به

ی بر این مسکن مشخص و ارزیابی شود. مطالعات بسیاری در داخل و خارج از کشور در زمینة شناس گونهی مختلف نا مؤلفه

 به موارد زیر اشاره کرد: نتوا یم نا آن)مسکن  انجام شده است که از جالة  موضوع پژونش



 411...یمسکنشهریهاشاخصارزیابیوتحلیلفضایی

کارکردی معااری مسکونی استان گلستان نتیجه گرفتند –ی ساختار کالبدیشناس گونه  با 0031) این یقاساو  زاده سلطان

واحدنای مسکونی بومی این استان را به سه گونة واحدنای واقع در نواحی دشت، واحدنای واقع در نواحی  توان یمکه 

ی نا دانیم  به بررسی 0031ی کرد. رنجبر و ناکاران )بند طبقهمسکونی واقع در نواحی کونستانی  ی و واحدنایا هیکونپا

ی نسبت به فضای شهری است که از شناس گونهند. این پژونش مبتنی بر رویکرد پرداختمرکز محلة بافت تاریخی گرگان 

ی مرکز نا دانیمن مستندسازی وضع موجود ی بهره گرفته است. ضاساز هیشبتاریخی، تحلیل محتوا و -مطالعات تفسیری

 از نظر کالبدی نا دانیمدند این  نشان می نا لیتحلیکی از نتایج مهم پژونش،  عنوان بهمحلة بافت تاریخی گرگان 

ی در تغییر عالکرد ریپذ انعطافی مشترکی در نوع دسترسی، نفوذپذیری و تناسبات حجای دارند. ناچنین اصل نا شاخصه

ی و گذار خیتار  به بررسی 0031) زارعی در ترکیب با عالکرد مذنبی و تجاری، پایة طراحی است. ژهیو به، نا دانیمفضای 

ی شهر سنندج در دورة قاجار پرداخته است. در این ا هلمحی مساجد شناس گونهکالبدی و -ی فضایینا یژگیوشناخت 

پرداخته شده و  نا گونهدر دورة قاجار به تبیین  ی سنندجا محلهپژونش، با شناسایی معیارنای معااری ساخت مساجد 

ی مورد مطالعه صورت نا ناونهی بند طبقهبنیاد،  ی دادهشناس گونهتحلیلی و با الگوی -ی توصیفی، تاریخیشناس گونهکاک  به

ااری بومی ی در نوع معا هلمحمساجد  وساز ساختمعیارنای طراحی،  نیتر مهم دند یمگرفته است. برآیند این نوشتار نشان 

 نیناچنزمین، امکانات در اختیار از نظر تاکن مالی و مصالح است.  تیوضعو  گرا درونبرونگرا و معااری مرکزی ایران 

 این سبک از معااری متناسب با شرایط زمان و مکان و اقلیم منطقه است. دند یمنشان  نا گونه لیتحل

ی مسکن شهری قبل از دوران مدرن و پیشامدرن نا فرماز  یا گسترده  به مقایسه و تجزیه و تحلیل 5101اسایت )

ی مسکن شهری پیشامدرن و شناخت نا فرمی از ا سهیمقاتجزیه و تحلیل ، . در این پژونشپرداخت نا شهرستاندر 

 ینا خانه، حیاط دیواردار و وستهیپ نم بهی نا خانهی گرونی، نا خانهی فردی، نا خانه)درمورد انواع مسکن و خانواده 

اشکال و مانیت مسکن پیشامدرن شهری تأثیر بر در میان بسیاری از عواملی که  ناچنین. صورت گرفت  آپارتاانی

 است. شدهسنت فرننگی، تراکم و مسائل سیاسی استفاده  ی، تنها از سه نیروگذارند می

ی سنتی بنین به تحلیل روند ی مسکن در معاارنا گونه  با بررسی عوامل مؤثر در تکامل 5101اقاسا نوئل و ناکاران )

ی مسکن در کشور بنین شناس گونهند و نتیجه گرفتند تکامل پرداختی سبک غربی جا بهتکاملی مسکن از خانه با حیاط سنتی 

با توجه به عوامل اقتصادی، فرننگی، مذنبی و اجتااعی تأثیرگذار بر ساکنان شهر تحلیل شود. این پژونش انواع  تواند یم

ی مسکن بررسی شناس گونهدر  نا فاصلهشناسایی عوامل مؤثر در تکامل  منظور بهتحول در کشور بنین را مسکن در حال 

ی مسکن در این شناس گونهنای نگرشی و استخراج پاسخ از تحلیل عاملی، عوامل تأثیرگذار بر  کرده و با استفاده از پرسش

ة توسعی سناریوی زیر برنامهی مسکن برای نا گونهی ساز مدل  در 5101و ناکاران ) 0تروبکا کشور را تشریح کرده است.

ی ا مجاوعهکاک  ند که بهپرداختی زیر برنامهی سناریوی نیب شیپة سیستم مبتنی بر وب و حوزشهری، به بررسی و ارزیابی 

نی و ارائة ی مسکونا پنلمنظور استفاده از پایین به باال، مقیاس گزارش در  ی مسکن برای تولید آسان بهشناس گونهاز 

و بدون دانش پایه، از انواع حاالت مسکن تصویر  سرعت به توانند یمی است که کاربران نهایی شناس گونهی از ا مجاوعه

 معاصر را تعیین کنند. گذاران استیسو  زانیر برنامهمناسب برای طیف وسیعی از مسائل مربوط به  حل راهبسازند و بتوانند 

 با  0077) ذاکر حقیقی و ناکاران .اند پرداختهی و مسکن شهری شناس گونهضوع به مونای زیر  پژونشناچنین 

معااری سنتی و  ةشد ارائهبررسی رانکارنای  با  0031) نواز وطنی بافت شهری، شناس گونهی مؤثر بر نا شاخصتدوین 

ی شهرنا، بنادر و شناس گونه با  0035) ناکارانو  قدم کینی مسکن بومی نادان در جهت معااری پایدار، شناس گونه

ی فضای شناس گونهی و ساز مفهوم  در 0030قاجار با معیارنای آبادانی، اشرفی و ناکاران ) ةجزایر جنوبی ایران در دور

                                                                                                                                                                   
1. Roman Trubka 
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ر   د0031ی بافت تاریخی گرگان و آنامرادنژاد )نا خانهی شناس گونهبا   0030) عاومی شهر معاصر، سایعی و ناکاران

 .0031-0012ی نا سالو کیفی مسکن در ایران طی  ی کاینا یژگیوارزیابی 

ینظریمبان
مجاوع نیازنای بیولوژیک، اقتصادی و اجتااعی دانست که مسکن در  توان یمنیازنای اساسی مادی انسان را 

 توان ینا رو ؛ از اینابعاد متفاوتی دارد است وپیچیده  و مسکن گستردهة مقولشدن نر سه نقش بسزایی دارد.  برآورده

 منظور بهکارکردنای اساسی مساکن  .55: 0035تعریف واحد و جامعی برای آن ارائه داد )محادی و ناکاران، 

ی فضایی به سه گروه اصلی کارکردنای زیستی )استراحت، غذاخوردن، ارتباط با دیگران و پذیرایی از مهاان ، دن سازمان

تولیدی -مواد غذایی  و کارکردنای اقتصادی ةری و ذخیرشو، نگهداو ، شستوپز پختکارکردنای خدماتی و بهداشتی )

 .513 :0035 بخشوده، و محادزاده) شود میی و...  تقسیم باف یقال)

یشناسگونه

یونانی تپس و  ةخود برگرفته از ریش که تایپ گرفته شده است ةی در فرننگ غربی از ریششناس گونهتیپولوژی یا  ةواژ

ی مدل، ناونه، فرم، دسته، نااد و ویژگی قرار دارد. در زبان نا واژهبان انگلیسی معادل تیپس در زبان التین است. در ز

نسبت داد )معااریان و طبرسا، به گروه خاصی با یک ویژگی یا عالمت مشخص  توان یمگونه یا تیپ را  ةفارسی واژ

سری ارتباطات محدود بین  ن یککردن یا خواست بیان منظور به« کردن یبند دستهسیستم » یشناس گونه . 011: 0035

  الزمکه برای مشکل مورد نظر را ی مختلفی از خصوصیاتی نا جنبهفقط یک جنبه یا  تواند یم« گونه»یک  ست.نا دهیپد

و از  انتقال قابلی نا یژگیومیراث مشترک  توان یم . گونه را 1 :0035ی و ناکاران، اشرف  یراشدباشد ) برداشتهدر است

. گونه کند میرا کنترل  نا آنی ارگانیسم دانست که زایش عناصر منفرد و ساختار روابط میان دن کلشپیش موجود در 

چندین مفهوم، اصل و ة شد ی اصلی یک ساختاان و شکل مادینا یژگیوتجریدی نیست، بلکه ترکیبی از  یالگوی

 . کانینگیا گونه را چنین تعریف 35: 0337یک تادن و در گذر تاریخ پذیرفته شده است )استراپا، در مشخصه است که 

آن )تجربه ة دارشناسانیپدجدا از وجود فیزیکی آن یا نستی « آن شیءة تجرب»نستی ذننی یک شیء در نیئت   :کند یم

فردی از یک طبیعت اگزیستانسیالیستی که در فرننگ ة تجربفرننگی است نه به معنای یک ة تجرببه معنی 

از اواسط قرن نجدنم در معااری و  به نقل از کانیگا . 535: 0331)مودون،   دارد یتر متداولآنگلوساکسون معنای 

 . به 011 :0035شد )معااریان و طبرسا،  استفادهی بند دستهابزاری برای شناخت و  عنوان بهی شناس گونه، یشناس باستان

ی معااری قدمتی نا هینظری، در سشنا گونهیا به عبارت دیگر ، کاک نندسه و نظم ی اشیاء بهبند طبقهناین دلیل، 

در درک بهتر  تواند یمی مختلف معااری نا گونهی صحیح بند دسته . شناخت و 2: 5117طوالنی دارد )پفیفر و برانک، 

  .000 :0030، پورلار حسن) باشدی جدید طراحی مفید نا وهیشفضا، حفاظت از آن و دستیابی به 

یمسکنهاشاخص

 :0030و انصاری،  این حکاتی مسکن نستند )زیر برنامهابزار در  نیتر یدیکلو  نیتر ممهی مسکن نا شاخصاصوالً 

ی از شرایط مسکن در تر روشنر یتا تصو کند یمکالن بخش مسکن کاک  گذاران استیسی مسکن به نا شاخص . 030

 . 031 :0031، ریز اسطلخ یمراد) درپیش بگیرندو رانبردنای متناسبی  نا استیسدست آورند و  گذشته، حال و آینده به

ی اجتااعی، اقتصادی، کالبدی، فرننگی نا یژگیوی مسکن، زیر برنامهیک رکن اساسی در مطالعات و  عنوان به ناچنین

ی مسکن به دو نوع کای و نا شاخص . 20 :0031)عابدینی،  کنند یممورد مطالعه بیان  ةدر یک محدودرا مسکن  .و..

 .شود یمکیفی تقسیم 
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 از: اند عبارتکای  ینا شاخص

 ةتراکم خانوار در واحد مسکونی: این شاخص معرف تعداد خانوار در مقابل نر واحد مسکونی است که از رابط  الف

رشد جاعیت، رشد اقتصادی،  مانندعوامل مختلفی از تأثر م. این شاخص دیآ یم دست به« تعداد خانوار بر واحد مسکونی»

  . 01 :0035 و ناکاران، )برانی استو فرننگ بومی  وساز اختسبودن زمین مناسب برای  دردسترس

)رحاانی،  دند یمتراکم نفر در واحد مسکونی: این شاخص متوسط تعداد افراد در یک واحد مسکونی را نشان   ب

 که نوع دیگری از شاخص خانوار در واحد دیآ یمدست  از نسبت جاعیت به واحد مسکونی موجود به . ناچنین 57 :0030

  . 510: 0031 ناکاران، و حکیایاست ) نظر گرفتهمسکونی است که بعد خانوار را در

شناخت سهم نر خانوار یا افراد آن از تعداد اتاقی که در برای این شاخص در تراکم اتاق در واحد مسکونی:  ج 

از اینکه در نر واحد مسکونی . افزایش متوسط اتاق در واحد مسکونی فارغ شود استفاده میواحدنای مسکونی وجود دارد، 

  . 31 :0030، پور میابران)صارمی و  استرفاه خانوارنا   ةچند خانوار ساکن باشند، نشانگر بهبود رفاه زیستی ساکنان )درج

از  تر بزرگموارد  در بیشتر. این نسبت دند یمتراکم نفر در اتاق: این شاخص تعداد افراد را در مقابل نر اتاق نشان   د

یکی از ناچنین استقالل بیشتر خانوارنا در واحد مسکونی است.  ةنشان ،شود تر کوچکآن  ةو نرچه انداز است 0

از آن استفاده کرده که کایتة بحران جاعیت سازمان ملل  شود یمی مهم سنجش کیفیت زندگی محسوب نا شاخص

دست  ی موجود مسکونی بهنا اتاقر تعداد  . شاخص تراکم از تقسیم تعداد نفرات ب012 :0035است )غاخوار و ناکاران، 

  . 30 :0030)مرصوصی و ناکاران،  دیآ یم

که در تعیین کیفیت مسکن بسیار است یی نا شاخصشاخص امکانات و تسهیالت خانوار در واحد مسکونی: یکی از   ه

انایت این شاخص   10 :0031)گاار و شاس،  شود محسوب می ریناپذ ییجدای مسکن جزء زیر برنامهمهم است و در 

حداقل استانداردنای موجود در مسکن،  عنوان بهاست که در بسیاری از کشورنای پیشرفته وجود این تأسیسات  قدری  به

  .21 :0030است )آقاجانی، شده ی ساختاانی درج نا نامه نییآدر 

  اند از: عبارت ی کیفی مسکننا شاخص

ین شاخص تأثیر مستقیای در افزایش عار مفید ساختاان و ارزش وضعیت فیزیکی مسکن و مصالح ساختاانی: ا  الف

 . تعاریف مرکز آمار 30 :0031و قاسای،  زاده میابرانمادی مسکن و ناچنین افزایش شاخص امنیت در برابر سوانح دارد )

ن آرمه، آجر و )اسکلت فلزی، بت بادوامدر مسکن به شرح ذیل است: مصالح  شده مصالح ساختاانی استفاده ةایران دربار

)تاام چوب، خشت  دوام کم)آجر و چوب، سنگ و چوب، بلوک سیاانی، سنگ و آجر  و مصالح  بادوامآنن ، مصالح نیاه 

  .031 :0030و انصاری،  این حکاتل و...  )گو چوب، خشت و 

ساختاان و سال یی که در بررسی و ارزیابی کیفی بنانا انایت دارد، عار نا شاخصمیانگین عار بنا: یکی از   ب

دوام و استحکام واحد  انگریناااینکه  بر شده در ساخت آن عالوه استفاده. عار بنا ناگام با مصالح استاتاام بنای آن 

چند درصد از  دند یم. این شاخص نشان استمیزان استهالک و فرسودگی واحد مسکونی نیز ة بازگوکنندمسکونی است، 

 شوند یمی موجود خارج نا هیسرما ةاتاام عار بنا از رددلیل  بهو چه درصدی  دارندبنانای موجود قابلیت سکونت 

  .001 :0035، فر یعیرب)

اجتااعی واحد مسکونی : برای مردم ما مالکیت زمین و خانه -تصرف محل سکونت خانوار )شرایط اقتصادینحوة ج  

 . این 012: 0031ناراه دارد )محادی و رضویان،  بیش از آنکه معنای مأوا و سرپناه داشته باشد، امنیت و ثبات را به

از: درصد خانوارنای دارای  اند عبارت نا شاخص. این پردازد یمشاخص، به بررسی میزان تصرف ملکی واحدنای مسکونی 

واحد مسکونی ملکی زمین و بنا، درصد خانوارنای دارای واحد مسکونی ملکی بنا )اعیان ، درصد خانوارنای دارای واحد 
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سکونی استیجاری، درصد خانوارنای دارای واحد مسکونی در برابر خدمت، درصد خانوارنای دارای واحد مسکونی رایگان، م

  .07: 0030درصد خانوارنای دارای واحد مسکونی سایر و درصد خانوارنای دارای واحد مسکونی اظهارنشده )رحاانی، 

یمسکنریگشکلیتأثیرگذاردرهامؤلفه

ی نا مکانو گسترش ارتباطات، مساکن جدید تقلیدی بدون توجه به شرایط جغرافیایی در  نا فرننگعامل امروزه با ت

ی و طبیعی )اقلیم، طیمح ستیزوامل عبارت است از: عی مسکن ریگ شکلعوامل مؤثر در . دنشو یممختلف ساخته 

د، جاعیت، پایگاه اجتااعی، شهرنشینی ، عوامل اجتااعی )فرننگ، تعدا ی ،دسترس قابلتوپوگرافی، پوشش گیانی، مصالح 

ی دولتی، تسهیالت بانکی نا ستمیسی، درآمد خانوار، زمین، نوع معیشت ، عوامل سیاسی )گذار هیسرماعوامل اقتصادی )

  .22 :0031مصالح ساختاانی )ضرابی و محاودزاده،  و ی ساختفناورو...  و عوامل فنی 

یناسشگونهرویکردهایمطرحدرتفکرگونهو

5روشنگریةفلسفگونهدرةنظری

. متفکران این شود یممیالدی آغاز  07خردگرایی عصر روشنگری قرن ة فلسفی در معااری از شناس گونهاولین رویکرد به 

 میتعا قابلی بشر نا تیفعال ناةبه  مند نظامعقاید نیوتون در فیزیک به این نتیجه رسیده بودند که تفکر از تأثر مدوره 

ة دیعقی عقالنی نوشته شد. بنا به نا دادهی بند طبقهدر علوم مختلف در ناین دوره و با ندف  نا الاعارف رهیدااولین است. 

اولین را  نا سرپناه منشأ ،معاار عصر روشنگری« یشناس مردممانند نیوتون در علم، الک در فلسفه و روسو در » 5ویدلر

در باب  یا مقاله»در  0ی که ابتدا مارک آنتوان الژیهشناس گونهبرداشت از   . این103: 0300)ویدلر،  داند میمسکن ة گون

. در شود یمدیده « 1ابتدایی ةکلب»یک ة ناونکه در  نهد یمطبیعی را برای معااری پیش  ی، بنیانکردمطرح « معااری

 تفکر الژیه این کلبه اولیه واجد عناصر و استانداردنای معقول است.

1مدرنیسمگونهدرتفکرةنظری

تا تئوری  کردپس از جنگ دوم جهانی محیطی را فرانم ة دورتغییر و نیاز به تولید انبوه در  در حالساختار اجتااعی 

یند تولید تارکز دارد تا بتواند مدلی برای طراحی معااری پیدا امدرنیستی گونه به ظهور برسد. این نگرش بر موضوع فر

، تحت یک مدیریت شد یمی مدرنیستی محسوب نا دهیان پس از جنگ که خاستگاه  . بازسازی آلاا7: 5110)گانی،  کند

بود.  کردهی استوار بند گونهی و استانداردسازی معااری خود را بر مبنای نا پروژهکه  گرفت یمرو انجام  رادیکال و پیش

رای شهروندان خود از تاام فضای زیستی سالای را ب بایدکه  کرد یماجتااعی تلقی  ای هفیوظاین نظام، معااری را 

. گونه، استاندارد شود یمیند ساخت فرم با تولید انبوه معادل ادر چنین بستری فر .اقتصادی تأمین کند-طبقات اجتااعی

قیاس  و قابل تراز نمبین ستون، خانه و شهر ة رابطبا  نا نیماش نیتر دهیچیپابزار تا  نیتر کوچکشده و نرم تولید از 

کردن آن به مفهوم کلیشه  نزدیک دلیل برداشت مدرنیستی از مفهوم گونه به که یدرحال ؛ 530: 0301، )ویدلر دشو  یم

بر این باور بود که  ویرا نباید از نظر دور داشت.  1لوکوربوزیه مانندافرادی  ةناواره مورد انتقاد بوده است، تفکرات خالقان

این  رو نیاز ا ؛ماکن است با نم در تضاد باشندتر موارد در بیشی از عالکردناست که ا مجاوعهیک اثر معااری، 

  .0372تحلیل و شناسایی شوند )رایکلین،  سنجش قابلعالکردنا ابتدا باید با معیارنای 

                                                                                                                                                                   
1. Enlightenment 

2. Anthony Vidler 

3. Marc Antoine Laugier 

4. Primitive Hut 

5. Modernism 

6. Le Corbusier 
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نوخردگراییةگونهدراندیشةنظری

. اولی خود را با اندد یممعااری با طبیعتی خارج از خود معااری  ةی را حاصل مقایسشناس گونهدو رویکرد قبلی به  0ویدلر

 ةکه در اندیش وجود داردی سومی نیز شناس گونه. دکنن  یمموجه « طبیعت جدید تولید انبوه»طبیعت و دومی با 

و فضانای  نا خانه، نا ستون: دیگو یم. ویدلر در این باره ردیگ یمنوخردگرایان شکل گرفته و از خود معااری مشروعیت 

عناصر  عنوان به، تنها بر طبیعت خودشان نددار  طارتبانم  ایری متداوم و ناگسستنی بزنج مانندشهری، در عین حال که 

  .530: 0301و نه فناورانه بلکه ذاتاً معاارانه است )ویدلر،  انهیگرا عتیطب، نه نا آنة نندسو  کنند میمعااری داللت 

 
پژوهشی.مدلمفهوم5شکل

نگارندگان:نبعم

روشپژوهش
از ی اطالعات وضع موجود، آور جاعاست. در بخش  بستگی نمتحلیلی و -ی و توصیفیا توسعه-ربردیپژونش حاضر کا

 برای هو مشاند ساخت محقق ةاز پرسشنامنیز میدانی  ة. در شیواستفاده شددو روش مطالعات میدانی و مطالعات اسنادی 

سکونی شهر گرگان براساس اطالعات واحد م 20.115آماری پژونش شامل  ةی اطالعات استفاده شد. جامعآور جاع

واحد مسکونی  071است که براساس فرمول کوکران حجم ناونه  0031طرح جامع شهر گرگان مصوب  ةپای ةنقش

بهبود رای بو  یا چندمرحلهی تصادفی بند طبقهی ریگ ناونهاز روش  نا پرسشنامهتکایل  منظور بهانتخاب شده است. 

 استفاده شد.و کارشناسان  نظران صاحب، اندااست نای از دیدگاه، پس از تدوین آن، نا اسیمقروایی محتوایی پرسشنامه و 

 ةبررسی اعتااد پرسشنام برای. ناچنین صورت گرفتو اصالحات الزم در آن شد بازبینی  بار چندیننیز پرسشنامه 

به اینکه میانگین ضریب آلفای ی متداول است، استفاده شد. با توجه نا روشپژونش از روش آلفای کرونباخ که یکی از 

و در  داردگفت ابزار پژونش پایایی باالیی  توان یم ،آمده است دست به 75/1کرونباخ برای مفانیم اصلی پژونش 

سنجش و آزمون  برایو   EXCEL،SPSSی آماری افزارنا نرماز  نا دادهتجزیه و تحلیل  منظور به. است قبول قابل یسطح

با توجه به تعداد متغیرنای زیاد در مدل، برای )استفاده شد  گام به گامون آماری رگرسیون خطی پژونش از آزم نای هفرضی

گام  به انتخاب گام روشاز   را دارند، بستگی نمکاترین  کنارگذاشتن خودکار متغیرنایی که در پیشگویی متغیر وابسته

سیستم اطالعات  افزار نرمدر سطح شهر از  نا شاخصو ناایش پراکندگی  نا نقشهترسیم  برایناچنین  . استفاده شد

 ی مانندینا شاخص تحلیل و مقایسةدستیابی به انداف پژونش،  منظور بهاستفاده شد. سپس  GIS Arcجغرافیای 

 گرفت. صورتدسترسی به امکانات، مشخصات کالبدی، کیفی، کای و... 

                                                                                                                                                                   
1. Anthony Vydlr 
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درپژوهششدهاستفادهیها.شاخص5جدول

مسکونیواحدعدادتساختمانیمصالحنوع

 ساختاان زیربنای سطح زمین قیات

 خانوار عدب ینا شاخص امکانات و خدمات به دسترسی

 ساختاان عار شاخص معااری از رضایت شاخص

 مطالعاتیپژوهشۀشناختمحدود

ریای نکتار از شهرنای شاالی ایران و مرکز استان گلستان است که در جنوب شرقی د 0210شهر گرگان با مساحت 

از غرب به کردکوی و از جنوب به استان سانان محدود  ،قال آق، از شاال به آباد یعلاز شرق به  وخزر واقع شده است 

 21درجه و  01طول شرقی و  ةدقیق 51درجه و  21متر است. این شهر در  022. ارتفاع متوسط آن از سطح دریا است

و  زوسیع و حاصلخی یدشت میانقرارگیری در دلیل  به قرار دارد وبرز ی النا کوه رشتهشاال  ةعرض شاالی در دامن ةدقیق

ن اکم آن تا دریای خزر، از موقعیت جغرافیایی و اقلیای ماتازی برخوردار است )مهندسة فاصلی پوشیده از جنگل و نا کوه

 .دند می نشانرا موقعیت شهر گرگان در استان گلستان  5 . شکل 0035مشاور معاار و شهرساز پارت، 


گلستاناستانسیاسیتقسیماتنظامدرگرگانشهرموقعیت.2شکل

منبع:نگارندگان

هاافتهبحثوی
ی مسکن شهری گرگان بوده که شامل ابعاد اجتااعی، اقتصادی، شناس گونهتحلیل فضایی  منظور به نظر مورد ةپرسشنام

شدند  انتخاب ناونهعنوان  به واحد مسکونی 071ماری، آ ةجامع کل از در ادامه .ی استطیمح ستیزکالبدی، فرننگی و 

درصد کل جامعة ناونه  1/20. با توجه به نتایج پژونش، اند هی اطالعات شدآور جاعمورد موفق به  002که از این تعداد، 

 است کهدرصد  1/55با  51-51سنی متعلق به گروه سنی  ة. بیشترین رداند دادهرا زنان تشکیل  درصد 1/11را مردان و 

 برحسب. در بررسی وضعیت متغیر تراکم خانوار در کل جامعه ناونة پژونش دند یمکل ناونة مورد مطالعه را تشکیل 

درصد  00/0نفره با  یکی نا خانوادهدرصد بیشترین فراوانی و  11/00نفره با  چهار یینا خانوادهتعداد اعضای خانواده، 

 51. در بررسی شاخص تعداد واحد مسکونی بیشترین سهم با دنند یمکیل کاترین فراوانی از کل جامعة ناونه را تش

 01ی با تعداد باالی نا خانهدرصد مربوط به  0واحد مسکونی و کاترین سهم با  7و  0ق به مساکنی با تعداد لدرصد متع

 .استواحد مسکونی 
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سنیگروهبرحسبیانپاسخگویفراوانیع.توز6شکلجنسیتبرحسبیانپاسخگویفراوانیع.توز3شکل

:نگارندگانمنبع

وضعیتفراوانیتعداداعضایخانوادهوتعدادواحدمسکونینمونةموردمطالعه.2جدول

مسکونیواحدتعداد فراوانی درصد خانوادهاعضایتعداد فراوانی درصد  یفرد   

1/01 واحدی 0 21   00/0 نفره 0 2   0 

1/01 واحدی 5 10   00/01 رهنف 5 07   5 

1/05 واحدی 1 و 0 11   50/51 نفره 0 30   0 

1/00 واحدی 1 و 2 21   11/00 نفره 1 051   1 

1/51 واحدی 7 و 0 011   21/01 نفره 2 15   2 

1/0 بیشتر و واحد 01 00   01/00 یشترو ب نفره 1 21   1 

0/00 00/0 اظهارنشده 13   0 اظهارنشده 2 

 جاع 002 011 - 002 011

منبع:نگارندگان

. این شود یمبررسی کیفیت سکونتی خانوارنا محسوب ی نا شاخص نیتر مهمزیربنای واحدنای مسکونی از  سطح

بر بازتاب شرایط اقتصادی جامعه،  نشانگر مطلوبیت بهتر است. شاخص سطح زیربنا، عالوه ،شاخص نرچه باالتر باشد

سطح وضعیت  ،. در پژونش حاضرندد یمی بخش مسکن و زمین را نشان نا استیسمسائل اجتااعی و فرننگی و 

مترمربع،  011تا  21ی نا ساختاانمترمربع،  21ی شهر گرگان به تفکیک واحدنای کاتر از نا ساختاانزیربنای 

مترمربع و  011تا  511ی نا ساختاانمترمربع،  511تا  021ی نا ساختاانمترمربع،  021تا  011ی نا ساختاان

بیشترین سطح زیربنای ساختاان در مناطق  ،ی شده است. براساس نتایجبند میتقسبع مترمر 011از  تر بزرگی نا ساختاان

 11با فراوانی  5 ةدرصد ، در منطق 02/11) 20شهری با فراوانی  0 ةمترمربع در منطق 011تا  21با مساحت  گانه سه

متعلق به  0 ةر منطقاما کاترین فراوانی د ،استدرصد   15/21) 11با فراوانی  0 ةدرصد  و در منطق 11/13)

 21با مساحت کاتر از  یینا ساختاان 0و  5 ةدرصد، در منطق 10/5مترمربع با  011با مساحت باالی  یینا ساختاان

 .دند یمی شهر گرگان را نشان نا ساختاانسطح زیربنای  2شکل . استدرصد  01/0درصد و  1/0ترتیب  مترمربع، که به
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شهرگرگانیهاساختمانیربنای.سطحز1شکل

نگارندگان:منبع

یقیمتزمین،مصالحساختمانی،عمرساختمانوتعدادطبقاتساختمانیهاشاخصبررسی

ی نا سال. در داردنوسان باالیی  ةدامن است ومتوسط قیات زمین و ساختاان در نقاط مختلف شهر گرگان بسیار متغیر 

 واگذارشدهی متعدد در این قسات و قطعات تفکیکی نا ساختاانیجاد و ا نهارخورانبلوار  اطراف وساز ساختافزایش  ،اخیر

مرکز شهر )اراضی تجاری  و ؛ بنابراین است شده تر نیسنگقیات زمین به نفع این قسات  ةبخش خصوصی وزن از

 . قساتی از اراضی جنوب غربی ودی زمین و ساختاان را دارنا اتیقپیرامون این محور )اراضی مسکونی  باالترین 

ی مناسب و سکونت ونوا آب لیبه دل)ابتدای بلوار ،  نهارخورانجنوب بلوار صیاد شیرازی و مساحتی در سات شرق بلوار 

نرچه از سات جنوب به سات شاال  درواقع. د، باالترین قیات را نسبت به سایر اراضی مسکونی شهر دارپردرآمداقشار 

بیشترین قیات زمین با ، نتایج شاخص قیات زمینبراساس . ودش یمشهر حرکت کنیم از ارزش اراضی مسکونی کاسته 

 5درصد مربوط به اراضی با قیات باالی  00/3میلیون تومان و کاترین سهم با  2/0تا  0درصد مربوط به گروه  10/01

مصالح  مسکونی با ةمسکونی شهر از جهت نوع مصالح، بیشترین سهم متعلق به ابنی ة. در بررسی ابنیاستمیلیون تومان 

درصد و خشت و  11/51با  آرمه بتون. استدرصد سهم  01/00درصد و پس از آن مصالح اسکلت فلزی با  01/00آجر با 

ق به ابنیه لمسکونی شهر بیشترین سهم متع ة. در بررسی عار ابنیرندیگ یمی بعدی قرار نا ردهترتیب در  درصد به 1گل با 

درصد  01/03سال با  51ی مسکونی باالی نا ساختاانین سهم متعلق به درصد و کاتر 5/20سال با  01تا  0با عار 

ی یک طبقه در نا ساختاانبیشترین فراوانی  دند یمی شهر گرگان نشان نا ساختاانبررسی تعداد طبقات  نتایجاست. 

بافت فرسوده و  نای هوجود محل ،دالیل این امر نیتر مهم. از استشهر گرگان  0 ةو کاترین فراوانی در منطق 5 ةمنطق

که در ابتدا روستا بوده و طی گسترش فیزیکی  نایی هو وجود محل 5 ةی بافت قدیم شهر در منطقریقرارگغیررسای و 

ی یک طبقه در نا ساختاانتوزیع فضایی  1شکل  .انجیراب ةمانند محل ؛است قرار گرفتهشهری  نای همحل ءشهر جز

 .دند یمسطح شهر گرگان را نشان 

شهر گرگان  0 ةو سطح مرفه اقتصادی مردم ساکن در منطق نا ساختاانتراکم باالی قیات آن، گرانی و  زمین کابود

و  2ی نا ساختاانتوزیع فضایی  0شکل گیرد. بشهری قرار  ةدر این منطق بلندمرتبهی نا ساختاانبیشتر شده است  سبب

 .دند یمطبقه و بیشتر را در سطح شهر گرگان نشان  1
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طبقهدرسطحشهرگرگانیکیهاساختمانییفضاعی.توز4شکل

نگارندگان:منبع


درسطحشهرگرگانیشترطبقهوب4و1یهاساختمانییفضایع.توز7شکل

نگارندگان:منبع


یشهرگرگانبندمنطقهیمسکنبراساسهاگونه.تنوع1شکل

منبع:نگارندگان
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توصیفمتغیرهاومفاهیماصلیپژوهش

شهر گرگان، از آزمون آماری  ةگان سهمورد نظر پژونش در مناطق  ةگان پنجی نا شاخصتحلیل و بررسی  نظورم به

. نتایج آزمون شودبررسی ر تاامی متغیرنا با یکدیگ زمان نمتا رابطه و اثرگذاری  استفاده شد گام به گامرگرسیون خطی 

 . استجداگانه به شرح زیر  صورت بهمناطق 

5ةمنطق

گام اول،  در. بینی کنیم را پیشمناطق مختلف شهری  توانستیم متغیرنای کالبدی و کای کاک به دو گام در ،0ول در جد

است. در گام دوم  کردهرا تبیین مناطق شهری درصد از واریانس  22 رقم 120/1با ضریب بتای استاندارد متغیر کالبدی 

 0 ةمنطق  افزوده شده و توان تبیین 020/1یب بتای استاندارد ، به نوش کالمی )با ضر010/1متغیر کای با ضریب بتای 

 انحصاری و افزوده مربوط به حافظه بوده است. صورت بهدرصد  125/1که از این مقدار  است درصد رسانده 11را به 

5ةمنطقةچندگانیبستگهمیب.ضر3جدول

هاگامالگو
متغیرهای

بینییشپ

ضریب

بستگیهم

چندگانه

مجذور

یبضر

بستگیهم

چندگانه

ضریبمجذور

چندگانهبستگیهم

شدهیلتعد

خطای

استاندارد

برآورد

ضریب

F
معناداری

ام
گ

 به 
ام

گ
 

 111/1 501/00 11/0 215/1 221/1 120/1 کالبدی 0

 111/1 205/07 50/0 217/1 115/1 101/1 کای+  کالبدی 5

نگارندگان:منبع

گامبهگامیوندررگرسبینییشپیرهایمتغیقازطر5ةمنطقینیبیشپاستانداردیراستانداردوغیب.ضرا6جدول

هاگامالگو
ثابتویرمقاد

بینییشپیرهایمتغ

یبتایبضر

یراستانداردغ

یخطا

استاندارد

یبتایبضر

استاندارد
یمعنادار Tمقدار

ام
گ

 به 
ام

گ
 

0 
 110/1 -20/1 - 51/3 -05/17 مقدار ثابت

 110/1 251/0 120/1 10/1 103/1 کالبدی

5 

 100/1 -102/0 - 507/00 -01/01 مقدار ثابت

 150/1 500/0 020/1 011/1 000/1 کالبدی

 110/1 501/0 010/1 000/1 537/1 کای

نگارندگان:منبع

 میانمعنادار  ةابطمبنی بر ر H1 ةنتیجه گرفت فرضی توان یم 0 ةی پژونش در منطقنا افتهبا توجه به نتایج آزمون و ی

تنها برای متغیر کالبدی در گام اول و متغیر کالبدی و کای در گام دوم  0 ةی مسکن در منطقشناس گونهمناطق شهری و 

 .شوند میی )کیفی، دسترسی، رضایت از معااری  از معادله خارج شناس گونهو سایر متغیرنای  شود یمتأیید 

 توان یمی مسکن شهری در این منطقه نا گونهشهر گرگان و تنوع  0ة ان منطقاز جاله دالیل اصلی ارتباط معنادار می

ی که موجب سکونت اقشار مرفه شهر در ا گونه به اشاره کرد؛ در جنوب شهر گرگان 0 ةفضایی منطق-به ویژگی کالبدی

و  ی خوشنوا و آبلیل د بهاین منطقه شده است. از جاله دالیل این امر قرارگیری این منطقه در بهترین نقطه از شهر 

گردشگری -توریستی ةالنگدره و منطقپارک جنگلی ی نیرکان، نا جنگلشدن به  ناچنین منتهی ،کیفیت محیط

مسکن از تفاوت چشاگیری برخوردارند و  ی کاینا شاخصاز نظر کالبدی و  نا خانه. در این منطقه اشاره کردنهارخوران 

ی جدید ناراه با سکونت قشر مرفه شهر در این منطقه نا شهرکی ریگ شکل، شود. دلیل این امر میتأیید  آزمون مربوط
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ی نا ساختاانگلشهر، تاالر، سروش جنگل که ناراه با بافت فشرده و تراکم باالی  مانندنوساز  نای هدر کنار محل

 مانندیا تاریخی  ،هبا بافت قدیای، فرسود نایی هدر تضاد با محل ،بلندمرتبه با سبک معااری مدرن و غربی ناراه است

فضانای فعالیتی جاعی در سطح  کابود ی، زیباشهر و از سوی دیگر،محاد یعل، انداز چشم، باغ چالهحسن، طالقانی،  قلعه

بلوار نهارخوران، کابود امکانات و خدمات شهری در این منطقه، گرانی و کابود  ویژه بهمنطقه، ترافیک سنگین منطقه 

 .ناساکن ةو سلیقزمین شهری، نزدیکی فرننگ 

2ةمنطق

اند. طی گام اول،  بودهمناطق مختلف شهری  ینیب شی، قادر به پمتغیرنای کیفی و کالبدیطی دو گام،  ،2براساس جدول 

است. در گام دوم  کردهرا تبیین مناطق شهری درصد از واریانس  07 رقم 113/1با ضریب بتای استاندارد متغیر کیفی 

 0 ةمنطق  افزوده شده و توان تبیین 511/1)با ضریب بتای استاندارد متغیر کیفی ، به 507/1تای متغیر کالبدی با ضریب ب

 انحصاری و افزوده به متغیر کیفی مربوط بوده است. صورت بهدرصد  10/1است. از این مقدار  درصد رسانده 15را به 

2ةمنطقةچندگانیبستگهمیب.ضر1جدول

هاگامالگو
متغیرهای

بینییشپ

ضریب

بستگیهم

چندگانه

مجذور

یبضر

بستگیهم

چندگانه

ضریبمجذور

بستگیهم

ةچندگان

شدهیلتعد

خطای

استاندارد

برآورد

ضریب

F
معناداری

ام
گ

 به 
ام

گ
 

 111/1 103/22 001/5 010/1 071/1 113/1 کیفی 0

 111/1 000/50 10/5 103/1 151/1 100/1 کالبدی+  کیفی 5

ندگاننگار:منبع

گامبهگامیوندررگرسبینییشپیرهایمتغیقدوازطرةمنطقیراستاندارداستانداردوغیب.ضرا4جدول

هاگامالگو
یرهایثابتومتغیرمقاد

بینییشپ

یبتایبضر

یراستانداردغ

یخطا

استاندارد

یبتایبضر

استاندارد
یمعنادار Tمقدار

ام
گ

 به 
ام

گ
 

0 
 111/1 -10/0 - 07/0 -50/12 مقدار ثابت

 110/1 102/2 113/1 00/1 103/1 کیفی

5 

 150/1 -103/5 - 250/1 -10/50 مقدار ثابت

 110/1 002/0 511/1 511/1 520/1 کیفی

 111/1 500/0 507/1 037/1 501/1 کالبدی

نگارندگان:منبع

مناطق شهری و  میانمعنادار  ةنی بر رابطمب H1 ةفرضی، 5 ةی پژونش در منطقنا افتهبا توجه به نتایج آزمون و ی

و  شود یمتنها برای متغیر کیفی در گام اول و متغیر کیفی و کالبدی در گام دوم تأیید ، منطقهاین ی مسکن در شناس گونه

. از جاله دالیل اصلی ارتباط روند بیرون میی )کای، دسترسی، رضایت از معااری  از معادله شناس گونهسایر متغیرنای 

 اشاره کرد: زیربه موارد  توان یمی مسکن شهری در این منطقه نا گونهشهر گرگان و تنوع  5 ةعنادار میان منطقم

در سات غرب و شاال غربی شهر واقع شده است. تارکز سایت اداری استان گلستان در این  شهر گرگان 5 ةمنطق

 ،، کوی محتشمآباد اسالممهر، کوی  امام رضا، ایران دماننبا بافت فرسوده و غیررسای  نایی همنطقه ناراه با وجود محل

 ةلی روی دامنگی آجری و کاننا خانهانجیراب، الغدیر، کوی عرفان که محل سکونت اقوام مهاجر سیستانی و بلوچ و 

دی و چاله باغ با بافت کالب اایصداوسمانند  نایی ه، سرچشاه در کنار محلبندان نعلبا بافت تاریخی  نایی هکوه، محل
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روستایی که در  نای همتفاوت، وجود بازار، سکونت اقوام مهاجر و تنوع قومیتی و فرننگی در سطح منطقه به ناراه محل

ی شهری وسازنا ساختو  نا بافتموجب شده است در این منطقه شاند تنوعی از  اند شدهنقاط شهری  وی اخیر جزنا سال

ی نا خانهی غیررسای در کنار نا سکونتگاهی نا زاغهو  نا آلونک ابی شهری ناراه نا سکونتگاهباشیم. تنوع بافت و 

ی با سبک معااری مدرن و جدید در منطقه موجب شده است مساکن از نظر کیفی تنوع نا آپارتاانقدیای و تاریخ و 

 باشند. داشتهچشاگیری 

3ةمنطق

اند. طی گام  بودهمناطق مختلف شهری  ینیب شی، قادر به پمتغیرنای کالبدی و دسترسیطی دو گام، ، 0براساس جدول 

است. در گام دوم  کردهرا تبیین مناطق شهری درصد از واریانس  22، 150/1با ضریب بتای استاندارد متغیر کالبدی اول، 

  افزوده شده و توان تبیین 010/1)با ضریب بتای استاندارد متغیر کالبدی ، به 052/1متغیر دسترسی با ضریب بتای 

مربوط  انحصاری و افزوده به متغیر کالبدی صورت بهدرصد  151/1است که از این مقدار  درصد رسانده 20را به  0ة منطق

 بوده است.
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 111/1 07/13 500/1 211/1 225/1 150/1 کالبدی 0

 111/1 001/00 005/2 007/1 201/1 110/1 دسترسی+  کالبدی 5

نگارندگان:منبع

گامبهگامیوندررگرسبینییشپیرهایمتغیقطراز3ةمنطقبینییشپیراستاندارداستانداردوغیب.ضرا1جدول
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0 
 110/1 -00/1 - 21/2 -20/01 مقدار ثابت

 111/1 015/0 150/1 10/1 100/1 کالبدی

5 

 111/1 -050/0 - 015/2 -00/03 مقدار ثابت

 110/1 000/2 010/1 511/1 107/1 کالبدی

 110/1 205/1 052/1 037/1 102/1 دسترسی

نگارندگان:منبع

معنادار بین مناطق شهری و  ةمبنی بر رابط H1 ةفرضی، 0 ةی پژونش در منطقنا افتهبا توجه به نتایج آزمون و ی

برای متغیر کالبدی در گام اول و متغیر کالبدی و دسترسی در گام دوم تأیید  تنها، منطقهاین ی مسکن در شناس گونه

. از جاله دالیل اصلی شوند میی )کای، رضایت از معااری، کیفی  از معادله خارج شناس گونهو سایر متغیرنای  شود یم

اشاره کرد:  زیربه موارد  نتوا یمی مسکن شهری در این منطقه نا گونهشهر گرگان و تنوع  0 ةارتباط میان منطقاین 

ی نا سکونتگاهمانند اوزینه که جزء  نایی هسجادیه، قزاق محله و انقالب و محل مانندبا بافت فرسوده  نایی همحل

جدید، شهرک دادگستری،  وساز ساختمانند ویالشهر با  نایی هدر کنار محل شوند یمغیررسای شهر گرگان محسوب 

قبل از انقالب با سبک غربی، کوی طبیعت، سکونت اقوام  وساز ساختشهرک فرننگیان با با بافت روستاشهری،  آباد میمر
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، قزاقستانمهاجرانی از کشور  بای متفاوتی مانند سکونت اقوام قزاق در قزاق محله نا فرننگمهاجر با مذانب، ادیان و 

مهاجرانی از استان سیستان و  بالی وجود اقوام بلوچ و زاب و مهاجرانی از کشور ترکانستان باسکونت اقوام ترکان 

ی صنعتی و خدماتی در بافت شهری و پراکندگی و کابود نا کارگاهن محلی و بومی، وجود نابلوچستان در کنار ساک

 داشته دیگر پایداری کاتری از نظر توسعه ةدو منطق ازخدمات و امکانات در سطح منطقه موجب شده است این منطقه 

دسترسی نتوانند ن اکه ساکن گرفته استونتی ناراه با تارکز قومیتی در این منطقه شکل بافتی سک. ناچنین باشد

موقعیت  از نظرشهر گرگان که  0 ةاساس در منطق یکسان و آسانی به خدمات و امکانات شهری داشته باشند. براین

 ویژه بهدیگر  ةن دو منطقاساکن زای تر نییپاو از نظر اقتصادی در سطح  داردجغرافیایی در شرق و شاال شرق شهر قرار 

 ، مساکنی با تنوع کالبدی شکل گرفته است.است 0 ةمنطق

سایعی و ،  0077) ی ذاکرحقیقی و ناکاراننا افتهشهر گرگان با ی ةگان سهی پژونش حاضر در مناطق نا افتهی

 خوانی دارد.   نم0031) پور مهرابو   0031)  ، زارعی0030) ناکاران

یریگجهینت
پژونش در . ستنا دهیپد میانارتباطات محدود  برخیکردن یا خواستن  منظور بیان به  یبند سیستم دسته ی،شناس گونه

ی مسکونی مناطق شهری نا ناونه، گرفتهی مسکن شهر گرگان صورت شناخت گونهحاضر که با ندف شناخت تغییرات 

ی نا انیبنهر گرگان از زمانی که نخستین ی بررسی شده است. ششناس گونهی نا مؤلفهو  نا شاخصنظر گرگان از 

گرفته و متناسب با  تأثیر بر آنفرایندنای اقتصادی و اجتااعی حاکم  ازشهرنشینی در آن شکل گرفته، تا زمان حاضر 

ی اقتصادی و جوابگویی به نیازنای ساکنان خود سازمان فضایی کالبدی کنونی خود را در نا تیفعالافزایش جاعیت، 

اداری و اقتصادی منطقه و استان، -مرکزیت سیاسیدلیل  بهشهر این ی موجود شکل داده است. ان بافتقالب 

ی مکانی ناراه نیگز ییجدای )که با ساز خانهبا توجه به نوع سکونت و  اکن،ی اجتااعی سنا گروهمهاجرپذیربودن و تنوع 

نگ اقوام مختلف در کنار یکدیگر، سیاا و بافت تنوع قومیتی و فرندلیل  بهاجتااعی -قومی ةی نر منطقنا تیظرف و بوده 

ی متفاوتی از مسکن نا گونهی ریگ شکلموجب  که دند یمی انسانی ارائه نا گاه سکونتی را از فرد منحصربهمختلف و 

 ، افغانستان، اقوام سیستانی و بلوچ از نا ترکان ، ترکانستان )نا قزاقزافستان )قشهری شده است. وجود مهاجرانی از 

ی متفاوت از دالیل اصلی نا یفرننگو بومیان با مذانب و  نا یمحلقومیت کرد، در کنار  و بلوچستانتان سیستان و اس

 نظری پژونش، بیشترین تفاوت و تنوع مسکن از نا افته. براساس یاستتنوع قومیتی و اجتااعی در شهر گرگان 

و  نا شاخص. از دالیل تنوع زیاد استشهری  0 ةشهرداری گرگان و کاترین آن در منطق 5 ةی در منطقشناس گونه

تنوع اقوام ساکن در این منطقه، سطح متفاوت و آشکار اقتصادی مردم این  به توان یم 5 ةی مسکن در منطقنا مؤلفه

که در ابتدا روستا  نایی هو محل 5 ةی بافت قدیم شهر در منطقریقرارگ ،بافت فرسوده و غیررساینایی با  همنطقه، محل

ن در این ناحیه در کنار ادرصد باالی مهاجر ، ناچنینشهری درآمده نای همحل وو طی گسترش فیزیکی شهر جز بوده

شهر و به اصطالح ة قرارگیری در بهترین نقطدلیل  به 0 ةن بومی منطقه اشاره کرد. ناچنین در منطقاسایر ساکن

 آناناین منطقه و نزدیکی سطح فرننگی اجتااعی  اناقتصادی ساکن رفاهسطح  دنندة که نشان ،باالشهربودن این منطقه

ی مسکونی این منطقه به یکدیگر با تفاوت نا ساختاانی رسبک معاابه و نزدیک  زیادناچنین شبانت بسیار  است،

نی واقع در وساختاان مسک شده سببامکانات و تأسیسات و تجهیزات شهری  ناة بهجزئی، دسترسی یکسان انالی 

 داشتهی مسکن در این پژونش شناس گونهی نا مؤلفهو  نا شاخص را از نظررگان کاترین تنوع شهر گ 0 ةسطح منطق

نزدیکی اقوام مهاجر و  تواند یمکه دلیل این امر دارد متوسط را  ةی رتبشناس گونهتنوع و تفاوت  از نظر نیز 0 ةباشد. منطق
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که بازتاب آن در کالبد مسکن و مشخصات کای و  اجتااعی، اقتصادی و فرننگی باشد نظربومی ساکن در این منطقه از 

 :شود مییی به شرح زیر ارائه نا شنهادیپی پژونش نا افتهبنابراین با توجه به ی ؛شود یمدیده  نا خانهکیفی 

 مالحظات اقلیای در آن؛  توجه بهالگوی بومی و ملی در معااری و  ةتهی. 0

 ی و صنفی و مدنی؛ ا حرفهی نا انجانو مجاری قانونی  کاک به نا آنترویج برای تالش . 5

 ی جدید؛ وسازنا ساخت برایضوابط و الگونای مناسب  ةارائ .0

 توجه به الگونای متناسب با فرننگ منطقه؛  .1

جلوگیری از تضاد در سیاای بنانای مدرن و  برایاستفاده از مصالح مناسب و ناگون با بافت و معااری بومی . 2

 .سنتی
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منابع

پایکدارهیكالبدیمسککنشکهریبکارویککردتوسکعةهاشاخصارزیابی، 0031قاسای،  اله عزت، عیسی و زاده میابران .0

 .70-011، صص 51نفتم، شاارة 0ی، سال ا منطقهی شهری و نا پژونش، فصلنامة مطالعات و )مطالعةموردی:شهرسامان(

بااسکتفادهازهاعاملسمیوتعیینضریبتأثیرتحلیلیبراسکانغیرر، 0030، عیسی و مصطفی صیدی، زاده میابران .5

، 10شهانزدنم، شهاارة   01ی، سهال  زیه ر برنامهه ، نشهریة جغرافیها و   مدلتحلیلمسیر)مطالعةموردی:شاطرآبادكرمانشاه(

 .0-55صص

یتأمینمسکنهااستیس(درCDSنقشاستراتژیتوسعةشهری)، 0035، مفهرد  یمراداحدنژاد روشتی، محسن و سایرا  .0

ی زیه ر برنامهه ، فصهلنامة  شکهرزنجکان(میسیبشهری)مطالعةموردی:ناحیةصفرآبادوكمدرآمددرآمدكمیهاگروه

 .02-17، صص 05شااره، 0سالی، ا منطقه

، نشهریة تحقیقهات کهاربردی علهوم     زنجکانمهرشکهریمسکنهاپروژهارزیابی، 0030اسدی، احاد و محادرضا پورمحادی،  .1

 .000-035، صص 00شاارة  ،01سالجغرافیایی، 

یمحیطیاثرگذاربررضایتمندیازهاارزشسنجش، 0030، پور یحاجایزدی، حسن، برزگر، سپیده، پاکشیر، عبدالرضا و خلیل  .2

 .13-11، صص 00ی، شاارة ا منطقه-یشهر، فصلنامة جغرافیا و آمایش شیراز(آبادیمعالمطالعةموردی:)سکونتمحل

پایدار)مطالعةموردی:بخشمركزیهتوسعیكالبدیمساكنروستاییباتأكیدبرشناسبیآس ،0030آقاجانی، آرام،  .1

 نجفی کانی، دانشگاه گلستان. اکبر یعلة مقطع کارشناسی ارشد با رانناایی دکتر نام انیپا، اصفهان،دهستانكرارج(

، ناهایش  5331دنیازشهرارومیهتاافقسالبرآوردمسکنمور، 0035، علی و میرحجت موسهوی،  زاده بیمصانی، مریم، رّبر .0

 معااری پایدار و توسعة شهری.

ارزیابیكیفیموقعیتمکانیكاربریمسکونیدرشهرتبریزبکاروش، 0030پورمحادی، محادرضا و حسن محاهودزاده،   .7

 .23-71، صص 20نوزدنم، شاارة 03ی، سال زیر برنامه، نشریة جغرافیا و مراتبیتحلیلسلسله

(،17سکرامکوردی:روسکتایخالکههیسنتیشهرستانتالش)نمونةهاخانهیشناسگونه، 0030،، سعید، پورلار نحس .3

 .000 -000، صص 010مسکن و محیط روستا، شاارة  فصلنامة

ی نها  پهژونش ، فصهلنامة  عةپایکدارتوسیمسکنشهرمیبدبارویکردزیربرنامه، 0030، حسن و ژینوس انصاری، این حکات  .01

 .030-510، صص 03رافیای انسانی، شاارة جغ

كیفکیوكمکیهایشاخصارزیابی ،0031مهدی،  پورطانری، حکیای، نادی، پورمحادی، محادرضا، پرنیزکار، اکبر، مشکینی، ابوالفضل، .00

، شهاارة  55محیطی، سال  ریزیبرنامه و جغرافیا مجله ،خویجمشیدآباد:موردیمطالعهایران،غیررسمیهایسکونتگاهدرمسکن

11. 

)تکاانتهکایمسکندربافتقکدیمشکیرازیشناسگونه، 0035پورمحاهد،  رتضی و سها ، مفرد یقیحقهروز، راشدی اشرفی، ب  .05

 ، آذر.، اولین کنفرانس ملی معااری و فضانای شهری پایدار، مشهددورانقاجاردرجهتاستخراجمصادیقپایدار(

ارزیابیابعادكالبدیمسکنبارویکردتوسعةپایدارشهری، 0035المرضا و فریبا قرایی، ی، غنینائ قتیحق، لهآا یول، فر یعیرب  .00

 .010 -050، صص 00 ةشاار، 1، دورة شهر آرمان، فصلنامة معااری و شهرسازی شهركرج(1)نمونةموردی:منطقة

،TOPSISاقمکاریبکاروشیاراضیمسکندرشهرهایابیمکانتحلیلیبر، 0031رحاانی، محاد و مسعود مههدوی،    .01

 .012-031، صص 01، فصلنامة جغرافیایی آمایش محیط، شاارة همدان(آبادصالح)نمونةموردی:شهر
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یرسمیوغیررسمی)مطالعةموردی:هاسکونتگاهیكمیوكیفیمسکندرهاشاخصبررسی، 0030رحاانی، مریم،   .02
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 .03-01، صص 01ی، شاارة ا منطقه -فصلنامة جغرافیا و آمایش شهری

یپولیومالیبرمتغیرهایبازارمسکندرایران:هااستیسیهاشوکاثرات، 0030شهبازی، کیومرث و زنرا کالنتری،   .50

 .00-011، صص 10، شاارة 51سال ی اقتصادی، نا استیسو  نا پژونش، فصلنامة SVARرهیافت

سهال  ، 01، فصلنامة نویت شهر، شاارة یمسکنایرانوجهانهاشاخصبررسی، 0030، پور میابرانصارمی، حایدرضا و مریم   .55

 .30-015، صص 1

، تحلیلیبروضعیتمسکناستاناصفهانبااستفادهازتحلیلعاملیوویکور، 0031ضرابی، اصغر و محاود محاودزاده،   .50

 .13-15، صص 0 ، شاارة2ضایی )جغرافیا ، سال ی فزیر برنامهفصلنامة 

آباداسالمیغیررسمی)موردمطالعه:محلةهاسکونتگاهیمسکندرهاشاخصتحلیلتطبیقی، 0031عابدینی، اصغر،   .51

 .20-11، صص 013، مسکن و فصلنامة مسکن و محیط روستا، شاارة كشتارگاهارومیه(
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 .12-20، صص 3، شاارة 0، فصلنامة اقتصاد و مدیریت شهری، سال ازشبکةعصبی

كکمیكمیوكیفیمسکندراستانهمدان)باتأكیکدبکراقشکارهاشاخصارزیابی، 0031شاس،  مجیدگاار، مونا و   .50

 .22-17، صص 51، شاارة 2ی، سال ا منطقهی زیر برنامه، فصلنامة (درآمد

یمسکنموردنیاز)مطالعهموردی:شهرسکارینیبشیپبررسیكمیوكیفیو، 0030لطفی، صدیقه و زلیخا خیرخهواه،    .57

 .10-27، صص 05، شاارة 1زاگرس، سال  انداز چشمی شهری زیر برنامه، فصلنامة جغرافیا و (5666افق

مطالعکه)نشکینحاشکیهنکواحیدرمسککونیفضکاهایزتولیدبابردرآمدی ،0035محادزاده، رحات و بخشوده، شهاب،  .53

 .15، شااره 00ریزی، سال برنامه و جغرافیا نشریه ،(تبریزسیالبمنطقه:موردی

، یمسکونیشهرجدیدسهندهامجتمعبررسیكیفیتعواملفضاییوكالبدیفضاهایباز، 0031محادزاده، رحات،   .01

 .503-015، صص 10ی، شاارة معااری و شهرساز -نشریة ننرنای زیبا



 475...یمسکنشهریهاشاخصارزیابیوتحلیلفضایی

ةییغیررسمیواراهاسکونتگاهبررسیوضعیتمسکندر، 0035محادی، جاال، شانسونی، محادجاسم و نسرین شریفی،   .00

، كیلومترینیروگاهاتمیبوشهر(56تا1یواقعدرحریمهاسکونتگاهةموردی:ن)نموهاآنراهبردهایساماندهی

 .02-011، صص 0، شاارة 0رافیا ، سال ی فضایی )جغزیر برنامهمجلة 

یمسکندرشهرسردشکتاسکتانآبربایجکانهاشاخصبررسیوضعیت، 0031محادی، کاوه و محادتقی رضویان،   .05

  .70 -001صص، 00، فصلنامة آمایش محیط، شاارة موردی:شهرسردشتاستانآبربایجانغربی(هغربی)مطالعة

پایکدارمعمکاریهیالگوهایصحیحمسکنروستاییدرتوسکعةبندتیاولواختوشن، 0031، ،، گیتیریز اسطلخ یمراد  .00

 .070 -037، صص 11 ، فصلنامة مدیریت شهری، شاارةشهرستانماسالMADM یهاکیتکنروستابااستفادهاز

درشهرهایبررسیوضعیتمسکنغیررسمی، 0030، عباسی ، مصطفی و حامدطالشی ، حسین،نژاد  حاتای فیسه،مرصوصی، ن  .01

 .72 -012، صص 51 ة، شاار05سال  ،تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ة، نشرییااستانتهرانبااستفادهازتحلیلخوشه

سنجشمیزانرضایتمندیسکاكنانازكیفیکت، 0030، راد یمسعود، مریم و ماندانا رضائی، مونا، رفیعیان، مجتبی، راد یمسعود  .02

 .002-021، صص 05ی، شاارة ا منطقه-یشهر، فصلنامة جغرافیا و آمایش رشهرزاهدان(سکونتیمسکنمهر)مورد:مه

، نشریة انجان علای معااری و شهرسهازی ایهران،   یمعماریشناسگونهگونهو، 0035معااریان، غالمحسین و محادعلی طبرسا،   .01

 .010-001، صص 1شاارة 

 -ة علاهی فصهلنام ، اجتماعیمسکندرشهرستاناهکوازیكمیوكیفیهاشاخصبررسیوضعیت، 0031ملکی، سعید،   .00

 .010-001، صص 01 ةشاار، 00پژونشی فضای جغرافیایی، سال 

 .0035ن مشاور معاار و شهرساز پارت، یمهندسا  .07

یدرآمدیاستاناصکفهان)مطالعکةمکوردی:هادهکیمسکنزیربرنامه، 0031وارثی، حایدرضا و محاود محاودزاده،   .03

 .002-020، صص 07، شاارة 2، فصلنامة آمایش جغرافیایی فضا، سال یاستاناصفهان(خانوارهایشهر

یمناطقشهریاصفهاندربخشافتگیتوسعهسنجش، 0035ی، وحید و محاد مسعود، امر ی ناشا، صادق، زرگر  زاده یناد  .11

 .72-011، صص 00، شاارة 2ی، سال ا منطقهی شهری و نا پژونش، فصلنامة مطالعات و مسکن

41. Abedini, A.sghar, 2015, Comparative Analysis Of Indicators oOf Housing iIn Informal 

Settlements (Case Study: Islamabad Neighborhood, Urmia’s Slaughterhouse), Journal oOf 

Housing aAnd Rural Housing aAnd Environment, No. 149, PP. 51-66., (In Persian). 

42. Ahadnejad Roshti, Mohsen M., aAnd Samira Moradi Mofrad, S., 2013, The City Development 

Strategy (CDS) Role iIn Supplying Houses fFor Low-Income Groups iIn Urban Housing Policy 

(Case Study: Safarabad District aAnd Bisim-Shahr City oOf Zanjan Province), Journal oOf 

Regional Planning, The Third YearVol. 3, No.Issue  12, PP. 35-48., (In Persian). 

43. Aqajani, A.ram, 2014, Basic Pathology oOf Rural Housing wWith aAn Emphasis oOn tThe 

Sustainable Development (Case Study: The Central Parts oOf Isfahan City aAnd Keraj Rural 

Districts), MA Dissertation Under tThe Guidance oOf Doctor Ali Akbar Najafi Minerals, Golestan 

University. 

44. Asadi, A.,hmad aAnd Mohammad Reza Pour -Mohammadi, M. R., 2014, The Zanjan City’s Mehr 

Housing Project Evaluation, Application oOf Geographic Sciences Research, Issue No. 33, PP. 171-

192., (In Persian). 

45. Brani, M.aryam, Mosayeb Zadeh, A.,li aAnd  Mirhojjat  Mousavi, M., 2013, Calculation oOf 

Housing Need iIn Urmia tTo tThe Horizon oOf 2016, Congress oOf Sustainable Architecture aAnd 

Urban Development., (In Persian). 

46. Consulting Engineers Architects and& Urbanism Part, 2013., (In Persian). 



 5331پاییز،3ۀ،شمار15ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش472

47. Ebrahimzadeh, E.,isa aAnd Ezatoulah. Ghasemi, E., 2015, Evaluation oOf Basic Indicators oOf 

Urban Housing wWith Sustainable Development Approach (Case Study: City oOf Saman), 

Journal oOf Urban aAnd Regional Studies aAnd Research, The Seventh YearVol. 7, Number No. 26, 

Twenty-Six, PP. 83-104., (In Persian). 

48. Ebrahimzadeh, Eisa E., aAnd Mustafa Seyyedi, M., 2012, An Analysis oOf Unofficial Settlements 

aAnd Determination oOf tThe  Amount oOf Factors bBy Using Path Analysis Model (Case 

Study: City oOf Shaterabad iIn Kermanshah Province), Journal oOf Geography Aannd Planning, 

Vol. 16, No.Issue 41, PP. 1-22., (In Persian) 

49. Ekhaese Eghosa Noel, P.rof, 2014, Adeyemi Ekudayo Adeyinka, Atamewan Eugene Ehimatie 

“Causal Factors iIn Evolving Housing Typologies iIn Benin Traditional Archiecture, Global 

Journal oOf Arts Humanities aAnd Social Sciences, Vol. 2, No. 4, PP. 1-14., June. 

50. Ezadi, HassanH, Barzegar, S.epideh, Pakshir, Abdul.  R.,eza aAnd Khalil Hajipour, K., 2014, The 

Evaluation oOf Effective Environmental Values oOn tThe Satisfaction oOf People wWith tThe 

Place oOf Residence (Case Study: Maali Abad Area), Journal oOf Geography aAnd Urban-

Regional Planning, No, 11. PP. 49-66., (In Persian). 

51. Ghamkhar, I.raj, Keshvar Doust, A.li R.eza, Hassan Pour, R.,eza aAnd Parry Mousapour Miyandehi, 

P., 2013, Studying tThe Quantitative, Qualitative aAnd Housing Estimating tThe Required 

Housing iIn Rasht Until 2021, The Geographical Landscape iIn Human Studies, No.Issue 25, PP. 

95-112., (In Persian). 

52. Gomar, M.ona, and Shams, M.ajid, 2015, Assessment oOf tThe Quantitative aAnd Qualitative 

Indicators oOf Housing iIn tThe Hamadan Province (With aAn Emphasis oOn Low-Income 

Community oOf People), Regional Planning Journal, No.Issue 20, PP. 55-68., (In Persian). 

53. Guney, Y., 2007, Type aAnd Typology iIn Architectural Discourse, BAU FBE Dergisi,. PP 3-18. 

54. Hadizadeh Zargar, S.adegh, Hashemi Amri, V., ahid aAnd Mohammad M.,asoud, 2013, Assessment 

oOf Urban Development iIn tThe Housing Sectors oOf Isfahan, Journal oOf Urban aAnd Regional 

Studies aAnd Research, No. 1717
th

 Issue, PP. 85-100., (In Persian). 

55. Hakimi, Hadi, Pourmohammadi, Mohammad Reza, Parhizkar, Akbar, Meshkini, Abolfazl, and 

Pourtahari, Mehdi 2011, Evaluation of Quantitative and Qualitative Indicators of Housing in 

Iranian Informal Settlements, Case Study: Jamshidabad Khoy, Journal of Geography and 

Environmental Planning, Vol. 22 , No 44. (In Persian) 

56. Hassan Pourlamr, S.aeid, 2014, Traditional Housing Typology Ooff Talesh City (Case Study: 

Khale-Sara Village 57), Journal oOf Housing aAnd Rural Environment, No. 147, PP. 117-131., (In 

Persian). 

57. Hekmatnia, Hassan H., aAnd Xinous Ansari, X., 2012, Housing Planning oOf tThe Meybod City 

wWith Sustainable Development Approach, Human Geography Studies, No.Issue 79, PP. 191-207., 

(In Persian). 

58. Keshtkar, L.,eila Aman Pour, S.,aeid Soleymani Rad, I.,smaeil aAnd Sadegh Mokhtari Chelchele, S.,  

2014, Estimating tThe Housing Prices iIn Ahvaz Using Neural Network, Journal oOf Urban 

Economics aAnd Management, No. 9,Issue Ninth, PP. 45-57., (In Persian). 

59. Lotfi, S.edighe, and Zoleykha Kheirkhah, Z., 2012, Studying tThe Quality, Quantity aAnd 

Predicting tThe Amount oOf Needed Housing (Case Study: Sari City Untill 2021), Journal oOf 

Geography aAnd Urban Planning oOf Zagros Landscape, No.Issue 12, PP. 41-58., (In Persian). 

60. Maleki, S.aeid, 2011, Assessment oOf tThe Status oOf Qualitative, Quantitative aAnd Social 

Indicators oOf Housing  iIn tThe City oOf Ahvaz, The Journal oOf Geographical Space, The 

Eleventh YearVol. 11, No. 36, PP. 103-130., (In Persian). 

61. Marsousi, NafiseN., Hataminezhad, H.,osein, Taleshi, M.,ostafa aAnd Hamed Abbasi, H., 2012, 

Surveying tThe Status oOf Informal Housing iIn tThe Cities oOf Tehran Province Using Cluster 



 473...یمسکنشهریهاشاخصارزیابیوتحلیلفضایی

Analysis, Practical Researches oOf Geographical Sciences Journal, No.Issue 26, PP. 85-105., (In 

Persian). 

62. Masoudi Rad, M.ona, Rafieian, M.ojtaba, Rezaei, M.,aryam aAnd Mandana Masoudi Rad, M., 2014, 

Measurement tThe Satisfaction oOf Residents oOf Residential Qualities oOf Mehr Housing 

(Case Study: Mehr Shahr In Zahedan), Journal oOf Geography aAnd Preparation oOf Urban-

Regional Planning, No. 12,  PP. 135-150., (In Persian). 

63. Memarian, Gholam Gh.,Hossein aAnd Ali Tabarsa, A., 2013, Type aAnd Typology oOf 

Architecture, Iranian Scientific Society oOf Architecture aAnd Urbanism Journal, No. 6, PP. 103-

114., (In Persian). 

64. Michael E., S.mith, 2014, Housing iIn Premodern Cities: Patterns oOf Social aAnd Spatial 

Variation, Archnet-Ijar, Vol. 8, No.Issue 3, PP. (207-222), Original Research Articles, November. 

65. Mohammad Zadeh, R.ahmat, 2011, Studying tThe Quality oOf Spatial aAnd Basic Factors oOf 

Open Spaces oOf Residential Complexes oOf tThe New Town: Sahand, Fine Arts- Architecture 

aAnd Urbanism Magazine, No.Issue 47, PP. 279- 302., (In Persian). 

66. Mohammadi, Jamal., Shahsavani, M. J.,ohammd Jasem aAnd Nasrin Sharifi, N., 2013, Surveying 

tThe Status oOf Housing iIn Informal Settlements aAnd Finding Strategies fFor Organizing 

Them (Case Study: Settlements Located iIn Territory 5 tTo 10 Kilometers Bushehr Nuclear 

Power Plant), Journal oOf Spatial Planning (Geography), No. 1,Issue One, PP. 75-100., (In Persian). 

67. Mohammadi, Kaveh K., and& Mohammad Taghi Razavian, M. T., 2011, Checking tThe Status oOf 

Housing Index oOf Sardasht City iIn West Azerbaijan Province (Case Study: Sardasht, West 

Azarbaijan Province), Journal oOf Manipulating tThe Environment, No. 17, PP. 87-110., (In 

Persian). 

68. Mohammadzadeh, Rahmat and Bakhshoudeh, Shahab, 2013, Income On Reproduce of Residential 

spaces at Suburbs (Case Study: Tabriz flood zone), Journal of Geography and Planning, Vol. 17, 

No 42. (In Persian). 

69. Moradi Estalkh Zir, GityG, 2015, Identifying aAnd Prioritizing tThe Correct Patterns oOf Rural 

Housing iIn tThe Sustainable Development oOf Rural Architecture Using MADM Techniques, 

Masal City, Urban Management Journal, No.Issue 40, PP. 383- 398., (In Persian). 

70. Moudon, A.Anne V.ernez, 1994, A Catholic Approach tTo Organizing wWhat Urban Designers 

Should Know , Journal oOf Planning Literature , May , PP. 332-349. 

71. Pfeifer, G., and Brauneck, P., 2008, Courtyard Houses: A Housing Typology, Berlin, Springer. 

72. Pour-Mohammadi, M.ohammad R.,eza aAnd Hassan Mahmoud Zadeh, H., 2014, Assessment Of of 

Residential -Places Quality In in tThe City Of of Tabriz With with The the Analytic Hierarchy 

Method, Journal Of of Geography And and Planning, Vol. 19, Issue No. 51, PP. 59-80., (In Persian). 

73. Rabii Far, V., ali Ollah., Haghighat Naini, Gholamreza Gh., And and Fariba Gharaei, F., 2013, To 

Assess The the Basic Dimensions Of of Housing With with Urban Sustainable Development 

Approach, A Case Study Of of 8 In in Karaj, Journal Of of Architecture And and Urban Utopia, 

Issue No. 11, PP. 307-321., (In Persian). 

74. Rahmani, M.aryam, 2014, Reviewing tThe Qualitative aAnd Quantitative Indicators oOf Housing 

iIn Both Formal aAnd Informal Settlements (Case Study: The Third aAnd Fourth Regions Oof 

Mashhad), Master's Degree Dissertation Under tThe Guidance oOf Doctor Alireza Khajeh 

Shahkoubi, Golestan University., (In Persian). 

75. Rahmani, M., ohammad anAnd Masoud. Mahdavi Hajilouyi, M., 2011, An Analysis ofOf Finding 

Appropriate Lands fFor Housing iIn Small Towns Which Are Located Beside Metropolises  

wWith TOPSIS Method, (A Case Study oOf Saleh Abad iIn Hamadan Province), Geographic 

Journal oOf Preparation oOf tThe Environment 14, PP. 165-194., (In Persian). 



 5331پاییز،3ۀ،شمار15ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش476

76. Ranjbar, E.,hsan; Sadat Mousavi Sarvineh Baghi, E.,laheh aAnd Moradi, N.ina, 2015, Basic 

Typology oOf tThe Central Squares iIn tThe Historical Context oOf Gorgan, Journal oOf Iranian 

Studies, No. 21, PPp. 78-67., (In Persian). 

77. Rashidi Ashrafi, B.ehrouz, Haghighi -Fard, M.,orteza aAnd Soha Pourmohammad, S., 2013, 

Typology oOf Housing iIn tThe Context oOf tThe Old Shiraz (Until The End oOf tThe Qajar 

Period iIn Order tTo Extract Sustainable Instances), The First National Conference oOn 

Sustainable Architecture aAnd Urban Spaces, Mashhad, December., (In Persian). 

78. Reichlin, B., 1985, Type aAnd Tradition oOf Modern, Casabella, 509-510, PP. 32-39. 

79. Rezai Rad, H.,adi aAnd Mojtaba Rafieian, M., 2012, Measuring tThe Quality Oof Housing Space 

iIn Sabzevar City Using Analytical Method, Faculty oOf Arts, 8, PP. 95-109., (In Persian). 

80.  Roman, T.rubka, and Stephen G.lackin, 2016, Modelling Housing Typologies fFor Urban 

Redevelopment Scenario Planning Computers, Environment aAnd Urban Systems, Vol.ume 57, 

PP.ages 199-211. 

81. Saremi, H.,amidreza aAnd Maryam Ebrahimpour, M., 2012, Studying tThe Iran aAnd tThe 

World's Housing Index, City’s Identity Journal, The Tenth NumberVol. 9, The Sixth YearNo. 6, 

PP. 91-102., (In Persian). 

82. Shabani, M.,orteza aAnd  Mojtaba. Rafieian, M., 2015, Analysis oOf Indicators oOf Urban 

Creativity iIn Settlement System oOf Mazandaran Province, Journal oOf Geography aAnd 

Preparation oOf Urban-Regional Planning, No. 16, PP. 19-34., (In Persian). 

83. Shahbazi, K.,iomars aAnd Zahra Kalantari, Z.,  2012, Impacts oOf Monetary a And Financial 

Policies Shocks oOn Housing Market Variables iIn Iran: SVAR Approach, Journal oOf 

Researches aAnd Economic Policies, Vol. 12The Twentieth Year, No.Issue 61, PP. 77-104., (In 

Persian). 

84. Soltanzadeh, H.,ossein aAnd Ghaseminia, M.aziar, 2014, The Typology oOf tThe Fundamental-

Functional Structure oOf Residential Architecture iIn Golestan Province, Armanshahr Journal, 

No. 7, PPp. 1-155-1., (In Persian). 

85. Strappa, G.,  1998, The Notion oOf Enclosure iIn tThe Formation oOf Special Building Type , In 

: Attilio Petruccioli , .Typological Process aAnd Design Theory , Agha Khan Program fFor Islamic 

Architecture , .Conference Proceeding. 

86. Varesi, H.,amidreza aAnd Mahmoud Mahmoud Zadeh, M., 2015, Housing Planning oOf Isfahan 

Income Deciles (Case Study: Isfahan Urban Households), The Preparation oOf Geographical 

Space Journal, No. 1818
th

 Issue, PP. 1-15., (In Persian). 

87. Vidler, A., 1976, The Third Typology, In Hays, K  .Michael (Ed), Architecture Theory Since 

1968, MIT Press/ Cambridge Massachusetts / London, PP. 288- 294. 

88. Vidler, A., 1977, The Idea oOf Type: The Transformation oOf tThe Academic Ideal, 1750-1830, 

.Journal fFor Ideals aAnd Criticism iIn Architecture, Newyork, Princeton Architectural Press. 

89. Westaway, Margaret S., 2006, A Longitudinal Investigation oOf Satisfaction wWith Personal 

aAnd Environmental Quality oOf Life iIn aAn Informal South African Housing Settlement, 

Doornkop, Soweto, Habitat International, Vol, 30,: PP. 175-189. 

90. Zarabi, A.,sghar aAnd Mahmoud Mahmoud Zadeh, M., 2015, An Analysis  oOn tThe Status oOf 

Housing iIn Isfahan Province Using Factor Analysis aAnd VIKOR, Spatial Planning Journal 

(Geography), No. 1Issue One, PP. 49-62., (In Persian). 

91. Zarei, M. ohammad Ebrahim, 2015, Typology oOf tThe Architecture oOf tThe Mosques iIn tThe 

Neighborhood oOf Sanandaj During tThe Qajar Period, The Study Journal oOf Iranian-Islamic 

City, No. 19, PPp. 2815-1528., (In Persian). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0198971515300326
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0198971515300326

