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مقدمه 
پیدایش شهر بهعنوان دومین انقالب عظیم در فرننگ انسانی ،پدیدة اجتااعی برجستهای است که موجب دگرگونی در
روابط متقابل انساننا با یکدیگر شده است (شعبانی و رفیعیان . 51 :0031 ،در طول  21سال گذشته ،جاعیت شهری
جهان حدود  111درصد افزایش داشته است که این روند در دنهنای آینده با شتاب بیشتری ادامه خواند یافت
(ابرانیمزاده و صیدی . 5 :0030 ،با تحوالت جاعیتی در سطح جهان ،نیاز به مسکن در شهرنا بیشازپیش احساس شده
است (رضاییراد و رفیعیان . 31 :0030 ،کاربری مسکونی اصلیترین و بیشترین فضای شهر برای تأمین اساسیترین نیاز
مردم است (رحاانی و مهدوی 011 :0031 ،؛ بهگونهای که در شهرنای کوچک بیش از  11درصد و شهرنای بزرگ
حدود  11درصد از سطح شهر تحت پوشش کاربری مسکونی است (پورمحادی و محاودزاده . 23 :0030 ،مسکن
کاالیی است که از ابتدای خلقت ،یکی از نیازنای ضروری انسان بوده است و جانشینی برای آن وجود ندارد (محادی و
ناکاران. 55 :0035 ،
مسکن در میان نیازنای انسان یکی از نیازنای مهم و اساسی انسان است (لطفی و خیرخواه . 15 :0030 ،ناچنین
مقولهای چندبخشی است که با مفانیم کای و کیفی ناراه است (مسعودیراد و ناکاران . 002 :0030 ،این مقوله عامل
اصلی جامعهپذیری افراد به جهان و کاالیی عاده و تعیینکنندة سازمان اجتااعی فضاست که در شکلگیری نویت
فردی ،روابط اجتااعی و انداف جاعی افراد نقش بسیار تعیینکنندهای دارد (کشتکار و ناکاران . 11 :0030 ،از سوی
دیگر ،بخش مسکن کانون توجه دولتاردان نیز بهشاار میآید؛ زیرا استارار چالش مسکن عالوهبر ناننجارینای
اقتصادی بر گسترش نارضایتینای اجتااعی نیز تأثیرگذار است (شهبازی و کالنتری . 07 :0030 ،از زمان تصویب منشور
حقوق بشر در سال  0317حق داشتن مسکن مناسب بهعنوان عنصر مهم حق برخورداری از کیفیت مطلوب زندگی
شناخته شد (ملکی . 012 :0031 ،براساس اصل  00و  10قانون اساسی در ایران ،داشتن سرپناه مناسب و ایدهآل حق نر
خانوار ایرانی است (اسدی و پورمحادی . 005 :0030 ،مسکن مهمترین عامل زیستمحیطی و شاخصنای
توسعهیافتگی از نظر فیزیکی یا کالبدی بهشاار میآید (وارثی و محاودزاده . 0 :0031 ،درواقع یکی از شاخصنای
ارزیابی سطح توسعه در یک کشور است و بیش از نر محصول دیگری ارزش ویژة اجتااعی محسوب میشود (احدنژاد
روشتی و مرادی مفرد . 01 :0035 ،حتی در بسیاری از موارد ،مهمترین عامل تأثیرگذار در میزان رضایتاندی فرد از
سکونت در محلهنا ،مسکن و شرایط محیطی آن است (وستوی. 070 :5111 ،
امروزه مسئلة مسکن از مسائل پیچیدة کشورنا ،از جاله کشور ماست (ایزدی و ناکاران . 001 :0030 ،انایت اقتصادی
و اجتااعی مسکن و اشتغالزایی و ارتباط آن با بسیاری از بخشنای دیگر اقتصادی بهعنوان ابزاری مناسب در تحقق
سیاستنای اقتصادی ،این بخش را کانون توجهات عاومی قرار داده است (نادیزاده زرگر و ناکاران. 70 :0035 ،
پژونش حاضر در حدود چارچوب کلی و انداف اصلی و فرعی خود ،به بررسی مساکن شهر گرگان از دیدگاه گونهشناسی
مسکن با توجه به شاخصنای برنامهریزی مسکن (کالبدی ،کیفی ،کای ،رضایت از معااری مسکن و دسترسی به امکانات
و خدمات در مناطق سهگانة شهری پرداخته است .در پژونشنای گونهشناسی مسکن ،از شاخصنای معااری و تاریخی
استفاده شده است؛ بنابراین پژونش حاضر میتواند جزو اولین پژونشنا در زمینة تحلیل فضایی و گونهشناسی مسکن
شهری با توجه به شاخصنای برنامهریزی مسکن در مدیریت و برنامهریزی شهری بهصورت عام و در شهر گرگان
بهصورت خاص باشد .برایناساس مناطق سهگانة شهر گرگان در حوزة گونهشناسی مسکن شهری بررسی شدند تا تأثیر
مؤلفهنای مختلف گونهشناسی بر این مسکن مشخص و ارزیابی شود .مطالعات بسیاری در داخل و خارج از کشور در زمینة
موضوع پژونش (مسکن انجام شده است که از جالة آننا میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
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سلطانزاده و قاساینیا ( 0031با گونهشناسی ساختار کالبدی–کارکردی معااری مسکونی استان گلستان نتیجه گرفتند
که میتوان واحدنای مسکونی بومی این استان را به سه گونة واحدنای واقع در نواحی دشت ،واحدنای واقع در نواحی
کونپایهای و واحدنای مسکونی واقع در نواحی کونستانی طبقهبندی کرد .رنجبر و ناکاران ( 0031به بررسی میداننای
مرکز محلة بافت تاریخی گرگان پرداختند .این پژونش مبتنی بر رویکرد گونهشناسی نسبت به فضای شهری است که از
مطالعات تفسیری-تاریخی ،تحلیل محتوا و شبیهسازی بهره گرفته است .ضان مستندسازی وضع موجود میداننای مرکز
محلة بافت تاریخی گرگان بهعنوان یکی از نتایج مهم پژونش ،تحلیلنا نشان میدند این میداننا از نظر کالبدی
شاخصهنای مشترکی در نوع دسترسی ،نفوذپذیری و تناسبات حجای دارند .ناچنین اصل انعطافپذیری در تغییر عالکرد
فضای میداننا ،بهویژه در ترکیب با عالکرد مذنبی و تجاری ،پایة طراحی است .زارعی ( 0031به بررسی تاریخگذاری و
شناخت ویژگینای فضایی-کالبدی و گونهشناسی مساجد محلهای شهر سنندج در دورة قاجار پرداخته است .در این
پژونش ،با شناسایی معیارنای معااری ساخت مساجد محلهای سنندج در دورة قاجار به تبیین گونهنا پرداخته شده و
بهکاک گونهشناسی توصیفی ،تاریخی-تحلیلی و با الگوی گونهشناسی دادهبنیاد ،طبقهبندی ناونهنای مورد مطالعه صورت
گرفته است .برآیند این نوشتار نشان میدند مهمترین معیارنای طراحی ،ساختوساز مساجد محلهای در نوع معااری بومی
برونگرا و معااری مرکزی ایران درونگرا و وضعیت زمین ،امکانات در اختیار از نظر تاکن مالی و مصالح است .ناچنین
تحلیل گونهنا نشان میدند این سبک از معااری متناسب با شرایط زمان و مکان و اقلیم منطقه است.
اسایت ( 5101به مقایسه و تجزیه و تحلیل گستردهای از فرمنای مسکن شهری قبل از دوران مدرن و پیشامدرن
در شهرستاننا پرداخت .در این پژونش ،تجزیه و تحلیل مقایسهای از فرمنای مسکن شهری پیشامدرن و شناخت
درمورد انواع مسکن و خانواده (خانهنای فردی ،خانهنای گرونی ،خانهنای بهنمپیوسته ،حیاط دیواردار و خانهنای
آپارتاانی صورت گرفت .ناچنین در میان بسیاری از عواملی که بر اشکال و مانیت مسکن پیشامدرن شهری تأثیر
میگذارند ،تنها از سه نیروی سنت فرننگی ،تراکم و مسائل سیاسی استفاده شده است.
اقاسا نوئل و ناکاران ( 5101با بررسی عوامل مؤثر در تکامل گونهنای مسکن در معااری سنتی بنین به تحلیل روند
تکاملی مسکن از خانه با حیاط سنتی بهجای سبک غربی پرداختند و نتیجه گرفتند تکامل گونهشناسی مسکن در کشور بنین
میتواند با توجه به عوامل اقتصادی ،فرننگی ،مذنبی و اجتااعی تأثیرگذار بر ساکنان شهر تحلیل شود .این پژونش انواع
مسکن در حال تحول در کشور بنین را بهمنظور شناسایی عوامل مؤثر در تکامل فاصلهنا در گونهشناسی مسکن بررسی
کرده و با استفاده از پرسشنای نگرشی و استخراج پاسخ از تحلیل عاملی ،عوامل تأثیرگذار بر گونهشناسی مسکن در این
کشور را تشریح کرده است .تروبکا 0و ناکاران ( 5101در مدلسازی گونهنای مسکن برای برنامهریزی سناریوی توسعة
شهری ،به بررسی و ارزیابی حوزة سیستم مبتنی بر وب و پیشبینی سناریوی برنامهریزی پرداختند که بهکاک مجاوعهای
از گونهشناسی مسکن برای تولید آسان بهمنظور استفاده از پایین به باال ،مقیاس گزارش در پنلنای مسکونی و ارائة
مجاوعهای از گونهشناسی است که کاربران نهایی میتوانند بهسرعت و بدون دانش پایه ،از انواع حاالت مسکن تصویر
بسازند و بتوانند راهحل مناسب برای طیف وسیعی از مسائل مربوط به برنامهریزان و سیاستگذاران معاصر را تعیین کنند.
ناچنین پژونشنای زیر به موضوع گونهشناسی و مسکن شهری پرداختهاند .ذاکر حقیقی و ناکاران ( 0077با
تدوین شاخصنای مؤثر بر گونهشناسی بافت شهری ،وطننواز ( 0031با بررسی رانکارنای ارائهشدة معااری سنتی و
گونهشناسی مسکن بومی نادان در جهت معااری پایدار ،نیکقدم و ناکاران ( 0035با گونهشناسی شهرنا ،بنادر و
جزایر جنوبی ایران در دورة قاجار با معیارنای آبادانی ،اشرفی و ناکاران ( 0030در مفهومسازی و گونهشناسی فضای
1. Roman Trubka
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عاومی شهر معاصر ،سایعی و ناکاران ( 0030با گونهشناسی خانهنای بافت تاریخی گرگان و آنامرادنژاد ( 0031در
ارزیابی ویژگینای کای و کیفی مسکن در ایران طی سالنای .0031-0012

مبانینظری 
نیازنای اساسی مادی انسان را میتوان مجاوع نیازنای بیولوژیک ،اقتصادی و اجتااعی دانست که مسکن در
برآوردهشدن نر سه نقش بسزایی دارد .مقولة مسکن گسترده و پیچیده است و ابعاد متفاوتی دارد؛ از اینرو نایتوان
تعریف واحد و جامعی برای آن ارائه داد (محادی و ناکاران . 55 :0035 ،کارکردنای اساسی مساکن بهمنظور
سازماندن ی فضایی به سه گروه اصلی کارکردنای زیستی (استراحت ،غذاخوردن ،ارتباط با دیگران و پذیرایی از مهاان ،
کارکردنای خدماتی و بهداشتی (پختوپز ،شستوشو ،نگهداری و ذخیرة مواد غذایی و کارکردنای اقتصادی-تولیدی
(قالیبافی و ...تقسیم میشود (محادزاده و بخشوده . 513 :0035 ،
گونهشناسی 


واژة تیپولوژی یا گونهشناسی در فرننگ غربی از ریشة تایپ گرفته شده است که خود برگرفته از ریشة یونانی تپس و
تیپس در زبان التین است .در زبان انگلیسی معادل واژهنای مدل ،ناونه ،فرم ،دسته ،نااد و ویژگی قرار دارد .در زبان
فارسی واژة گونه یا تیپ را میتوان به گروه خاصی با یک ویژگی یا عالمت مشخص نسبت داد (معااریان و طبرسا،
 . 011 :0035گونهشناسی «سیستم دستهبندیکردن» بهمنظور بیانکردن یا خواستن یک سری ارتباطات محدود بین
پدیدهناست .یک «گونه» میتواند فقط یک جنبه یا جنبهنای مختلفی از خصوصیاتی را که برای مشکل مورد نظر الزم
است دربرداشته باشد (راشدی اشرفی و ناکاران . 1 :0035 ،گونه را میتوان میراث مشترک ویژگینای قابلانتقال و از
پیش موجود در شکلدنی ارگانیسم دانست که زایش عناصر منفرد و ساختار روابط میان آننا را کنترل میکند .گونه
الگویی تجریدی نیست ،بلکه ترکیبی از ویژگینای اصلی یک ساختاان و شکل مادیشدة چندین مفهوم ،اصل و
مشخصه است که در یک تادن و در گذر تاریخ پذیرفته شده است (استراپا . 35 :0337 ،کانینگیا گونه را چنین تعریف
میکند :نستی ذننی یک شیء در نیئت «تجربة آن شیء» جدا از وجود فیزیکی آن یا نستی پدیدارشناسانة آن (تجربه
به معنی تجربة فرننگی است نه به معنای یک تجربة فردی از یک طبیعت اگزیستانسیالیستی که در فرننگ
آنگلوساکسون معنای متداولتری دارد (مودون 535 :0331 ،به نقل از کانیگا  .از اواسط قرن نجدنم در معااری و
باستانشناسی ،گونهشناسی بهعنوان ابزاری برای شناخت و دستهبندی استفاده شد (معااریان و طبرسا . 011 :0035 ،به
ناین دلیل ،طبقهبندی اشیاء بهکاک نندسه و نظم ،یا به عبارت دیگر گونهشناسی ،در نظریهنای معااری قدمتی
طوالنی دارد (پفیفر و برانک . 2 :5117 ،شناخت و دستهبندی صحیح گونهنای مختلف معااری میتواند در درک بهتر
فضا ،حفاظت از آن و دستیابی به شیوهنای جدید طراحی مفید باشد (حسنپورلار. 000 :0030 ،
شاخصهایمسکن 


اصوالً شاخصنای مسکن مهمترین و کلیدیترین ابزار در برنامهریزی مسکن نستند (حکاتنیا و انصاری:0030 ،
 . 030شاخصنای مسکن به سیاستگذاران کالن بخش مسکن کاک میکند تا تصویر روشنتری از شرایط مسکن در
گذشته ،حال و آینده بهدست آورند و سیاستنا و رانبردنای متناسبی درپیش بگیرند (مرادیاسطلخزیر. 031 :0031 ،
ناچنین بهعنوان یک رکن اساسی در مطالعات و برنامهریزی مسکن ،ویژگینای اجتااعی ،اقتصادی ،کالبدی ،فرننگی
و ...مسکن را در یک محدودة مورد مطالعه بیان میکنند (عابدینی . 20 :0031 ،شاخصنای مسکن به دو نوع کای و
کیفی تقسیم میشود.
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417

شاخصنای کای عبارتاند از:
الف تراکم خانوار در واحد مسکونی :این شاخص معرف تعداد خانوار در مقابل نر واحد مسکونی است که از رابطة
«تعداد خانوار بر واحد مسکونی» بهدست میآید .این شاخص متأثر از عوامل مختلفی مانند رشد جاعیت ،رشد اقتصادی،
دردسترسبودن زمین مناسب برای ساختوساز و فرننگ بومی است (برانی و ناکاران. 01 :0035 ،
ب تراکم نفر در واحد مسکونی :این شاخص متوسط تعداد افراد در یک واحد مسکونی را نشان میدند (رحاانی،
 . 57 :0030ناچنین از نسبت جاعیت به واحد مسکونی موجود بهدست میآید که نوع دیگری از شاخص خانوار در واحد
مسکونی است که بعد خانوار را درنظر گرفته است (حکیای و ناکاران. 510 :0031 ،
ج تراکم اتاق در واحد مسکونی :در این شاخص برای شناخت سهم نر خانوار یا افراد آن از تعداد اتاقی که در
واحدنای مسکونی وجود دارد ،استفاده میشود .افزایش متوسط اتاق در واحد مسکونی فارغ از اینکه در نر واحد مسکونی
چند خانوار ساکن باشند ،نشانگر بهبود رفاه زیستی ساکنان (درجة رفاه خانوارنا است (صارمی و ابرانیمپور. 31 :0030 ،
د تراکم نفر در اتاق :این شاخص تعداد افراد را در مقابل نر اتاق نشان میدند .این نسبت در بیشتر موارد بزرگتر از
 0است و نرچه اندازة آن کوچکتر شود ،نشانة استقالل بیشتر خانوارنا در واحد مسکونی است .ناچنین یکی از
شاخصنای مهم سنجش کیفیت زندگی محسوب میشود که کایتة بحران جاعیت سازمان ملل از آن استفاده کرده
است (غاخوار و ناکاران . 012 :0035 ،شاخص تراکم از تقسیم تعداد نفرات بر تعداد اتاقنای موجود مسکونی بهدست
میآید (مرصوصی و ناکاران. 30 :0030 ،
ه شاخص امکانات و تسهیالت خانوار در واحد مسکونی :یکی از شاخصنایی است که در تعیین کیفیت مسکن بسیار
مهم است و در برنامهریزی مسکن جزء جداییناپذیر محسوب میشود (گاار و شاس 10 :0031 ،انایت این شاخص
بهقدری است که در بسیاری از کشورنای پیشرفته وجود این تأسیسات بهعنوان حداقل استانداردنای موجود در مسکن،
در آییننامهنای ساختاانی درج شده است (آقاجانی. 21 :0030 ،
شاخصنای کیفی مسکن عبارتاند از:
الف وضعیت فیزیکی مسکن و مصالح ساختاانی :این شاخص تأثیر مستقیای در افزایش عار مفید ساختاان و ارزش
مادی مسکن و ناچنین افزایش شاخص امنیت در برابر سوانح دارد (ابرانیمزاده و قاسای . 30 :0031 ،تعاریف مرکز آمار
ایران دربارة مصالح ساختاانی استفادهشده در مسکن به شرح ذیل است :مصالح بادوام (اسکلت فلزی ،بتن آرمه ،آجر و
آنن  ،مصالح نیاه بادوام (آجر و چوب ،سنگ و چوب ،بلوک سیاانی ،سنگ و آجر و مصالح کمدوام (تاام چوب ،خشت
و چوب ،خشت و گل و( ...حکاتنیا و انصاری. 031 :0030 ،
ب میانگین عار بنا :یکی از شاخصنا یی که در بررسی و ارزیابی کیفی بنانا انایت دارد ،عار ساختاان و سال
اتاام بنای آن است .عار بنا ناگام با مصالح استفادهشده در ساخت آن عالوهبراینکه ناایانگر دوام و استحکام واحد
مسکونی است ،بازگوکنندة میزان استهالک و فرسودگی واحد مسکونی نیز است .این شاخص نشان میدند چند درصد از
بنانای موجود قابلیت سکونت دارند و چه درصدی بهدلیل اتاام عار بنا از ردة سرمایهنای موجود خارج میشوند
(ربیعیفر. 001 :0035 ،
ج نحوة تصرف محل سکونت خانوار (شرایط اقتصادی-اجتااعی واحد مسکونی  :برای مردم ما مالکیت زمین و خانه
بیش از آنکه معنای مأوا و سرپناه داشته باشد ،امنیت و ثبات را به ناراه دارد (محادی و رضویان . 012 :0031 ،این
شاخص ،به بررسی میزان تصرف ملکی واحدنای مسکونی میپردازد .این شاخصنا عبارتاند از :درصد خانوارنای دارای
واحد مسکونی ملکی زمین و بنا ،درصد خانوارنای دارای واحد مسکونی ملکی بنا (اعیان  ،درصد خانوارنای دارای واحد
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مسکونی استیجاری ،درصد خانوارنای دارای واحد مسکونی در برابر خدمت ،درصد خانوارنای دارای واحد مسکونی رایگان،
درصد خانوارنای دارای واحد مسکونی سایر و درصد خانوارنای دارای واحد مسکونی اظهارنشده (رحاانی. 07 :0030 ،
شکلگیریمسکن 
مؤلفههایتأثیرگذاردر 


امروزه با تعامل فرننگنا و گسترش ارتباطات ،مساکن جدید تقلیدی بدون توجه به شرایط جغرافیایی در مکاننای
مختلف ساخته میشوند .عوامل مؤثر در شکلگیری مسکن عبارت است از :عوامل زیستمحیطی و طبیعی (اقلیم،
توپوگرافی ،پوشش گیانی ،مصالح قابلدسترسی  ،عوامل اجتااعی (فرننگ ،تعداد ،جاعیت ،پایگاه اجتااعی ،شهرنشینی ،
عوامل اقتصادی (سرمایهگذاری ،درآمد خانوار ،زمین ،نوع معیشت  ،عوامل سیاسی (سیستمنای دولتی ،تسهیالت بانکی
و ...و عوامل فنی فناوری ساخت و مصالح ساختاانی (ضرابی و محاودزاده. 22 :0031 ،
گونهشناسی 
رویکردهایمطرحدرتفکرگونهو 
نظریةگونهدرفلسفةروشنگری 5

اولین رویکرد به گونهشناسی در معااری از فلسفة خردگرایی عصر روشنگری قرن  07میالدی آغاز میشود .متفکران این
دوره متأثر از عقاید نیوتون در فیزیک به این نتیجه رسیده بودند که تفکر نظاممند به ناة فعالیتنای بشر قابلتعایم
است .اولین دایرهالاعارفنا در علوم مختلف در ناین دوره و با ندف طبقهبندی دادهنای عقالنی نوشته شد .بنا به عقیدة
ویدلر« 5مانند نیوتون در علم ،الک در فلسفه و روسو در مردمشناسی» معاار عصر روشنگری ،منشأ سرپناهنا را اولین
گونة مسکن میداند (ویدلر . 103 :0300 ،این برداشت از گونهشناسی که ابتدا مارک آنتوان الژیه 0در «مقالهای در باب
معااری» مطرح کرد ،بنیانی طبیعی را برای معااری پیش مینهد که در ناونة یک «کلبة ابتدایی »1دیده میشود .در
تفکر الژیه این کلبه اولیه واجد عناصر و استانداردنای معقول است.
نظریةگونهدرتفکرمدرنیسم 1

ساختار اجتااعی در حال تغییر و نیاز به تولید انبوه در دورة پس از جنگ دوم جهانی محیطی را فرانم کرد تا تئوری
مدرنیستی گونه به ظهور برسد .این نگرش بر موضوع فرایند تولید تارکز دارد تا بتواند مدلی برای طراحی معااری پیدا
کند (گانی . 7 :5110 ،بازسازی آلاان پس از جنگ که خاستگاه ایدهنای مدرنیستی محسوب میشد ،تحت یک مدیریت
رادیکال و پیشرو انجام میگرفت که پروژهنای معااری خود را بر مبنای استانداردسازی و گونهبندی استوار کرده بود.
این نظام ،معااری را وظیفهای اجتااعی تلقی میکرد که باید فضای زیستی سالای را برای شهروندان خود از تاام
طبقات اجتااعی-اقتصادی تأمین کند .در چنین بستری فرایند ساخت فرم با تولید انبوه معادل میشود .گونه ،استاندارد
شده و نرم تولید از کوچکترین ابزار تا پیچیدهترین ماشیننا با رابطة بین ستون ،خانه و شهر نمتراز و قابلقیاس
میشود (ویدلر 530 :0301 ،؛ درحالیکه برداشت مدرنیستی از مفهوم گونه بهدلیل نزدیککردن آن به مفهوم کلیشه
ناواره مورد انتقاد بوده است ،تفکرات خالقانة افرادی مانند لوکوربوزیه 1را نباید از نظر دور داشت .وی بر این باور بود که
یک اثر معااری ،مجاوعهای از عالکردناست که در بیشتر موارد ماکن است با نم در تضاد باشند؛ از اینرو این
عالکردنا ابتدا باید با معیارنای قابلسنجش تحلیل و شناسایی شوند (رایکلین. 0372 ،
1. Enlightenment
2. Anthony Vidler
3. Marc Antoine Laugier
4. Primitive Hut
5. Modernism
6. Le Corbusier
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نظریةگونهدراندیشةنوخردگرایی 

ویدلر 0دو رویکرد قبلی به گونهشناسی را حاصل مقایسة معااری با طبیعتی خارج از خود معااری میداند .اولی خود را با
طبیعت و دومی با «طبیعت جدید تولید انبوه» موجه میکنند .گونهشناسی سومی نیز وجود دارد که در اندیشة
نوخردگرایان شکل گرفته و از خود معااری مشروعیت میگیرد .ویدلر در این باره میگوید :ستوننا ،خانهنا و فضانای
شهری ،در عین حال که مانند زنجیری متداوم و ناگسستنی با نم ارتباط دارند ،تنها بر طبیعت خودشان بهعنوان عناصر
معااری داللت میکنند و نندسة آننا ،نه طبیعتگرایانه و نه فناورانه بلکه ذاتاً معاارانه است (ویدلر. 530 :0301 ،

شکل.5مدلمفهومیپژوهش 

منبع:نگارندگان 
روشپژوهش 
پژونش حاضر کاربردی-توسعهای و توصیفی-تحلیلی و نمبستگی است .در بخش جاعآوری اطالعات وضع موجود ،از
دو روش مطالعات میدانی و مطالعات اسنادی استفاده شد .در شیوة میدانی نیز از پرسشنامة محققساخت و مشانده برای
جاعآوری اطالعات استفاده شد .جامعة آماری پژونش شامل  20.115واحد مسکونی شهر گرگان براساس اطالعات
نقشة پایة طرح جامع شهر گرگان مصوب  0031است که براساس فرمول کوکران حجم ناونه  071واحد مسکونی
انتخاب شده است .بهمنظور تکایل پرسشنامهنا از روش ناونهگیری طبقهبندی تصادفی چندمرحلهای و برای بهبود
روایی محتوایی پرسشنامه و مقیاسنا ،پس از تدوین آن ،از دیدگاهنای استادان ،صاحبنظران و کارشناسان استفاده شد.
پرسشنامه نیز چندینبار بازبینی شد و اصالحات الزم در آن صورت گرفت .ناچنین برای بررسی اعتااد پرسشنامة
پژونش از روش آلفای کرونباخ که یکی از روشنای متداول است ،استفاده شد .با توجه به اینکه میانگین ضریب آلفای
کرونباخ برای مفانیم اصلی پژونش  1/75بهدست آمده است ،میتوان گفت ابزار پژونش پایایی باالیی دارد و در
سطحی قابلقبول است .بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهنا از نرمافزارنای آماری  SPSS ،EXCELو برای سنجش و آزمون
فرضیهنای پژونش از آزمون آماری رگرسیون خطی گامبهگام استفاده شد (با توجه به تعداد متغیرنای زیاد در مدل ،برای
کنارگذاشتن خودکار متغیرنایی که در پیشگویی متغیر وابسته کاترین نمبستگی را دارند ،از روش انتخاب گامبهگام
استفاده شد  .ناچنین برای ترسیم نقشهنا و ناایش پراکندگی شاخصنا در سطح شهر از نرمافزار سیستم اطالعات
جغرافیای

Arc GIS

استفاده شد .سپس بهمنظور دستیابی به انداف پژونش ،تحلیل و مقایسة شاخصنایی مانند

دسترسی به امکانات ،مشخصات کالبدی ،کیفی ،کای و ...صورت گرفت.
1. Anthony Vydlr
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استفادهشدهدرپژوهش 

.شاخصهای

جدول5
نوعمصالحساختمانی 

تعدادواحدمسکونی 

قیات زمین

سطح زیربنای ساختاان

دسترسی به خدمات و امکانات

شاخصنای بعد خانوار

شاخص رضایت از معااری

شاخص عار ساختاان

شناختمحدودۀمطالعاتیپژوهش

شهر گرگان با مساحت  0210نکتار از شهرنای شاالی ایران و مرکز استان گلستان است که در جنوب شرقی دریای
خزر واقع شده است و از شرق به علیآباد ،از شاال به آققال ،از غرب به کردکوی و از جنوب به استان سانان محدود
است .ارتفاع متوسط آن از سطح دریا  022متر است .این شهر در  21درجه و  51دقیقة طول شرقی و  01درجه و 21
دقیقة عرض شاالی در دامنة شاال رشتهکوهنای البرز قرار دارد و بهدلیل قرارگیری در میان دشتی وسیع و حاصلخیز و
کوهنای پوشیده از جنگل و فاصلة کم آن تا دریای خزر ،از موقعیت جغرافیایی و اقلیای ماتازی برخوردار است (مهندسان
مشاور معاار و شهرساز پارت . 0035 ،شکل  5موقعیت شهر گرگان در استان گلستان را نشان میدند.

شکل.2موقعیتشهرگرگاندرنظامتقسیماتسیاسیاستانگلستان 



منبع:نگارندگان 

افتهها 
بحثوی 
پرسشنامة مورد نظر بهمنظور تحلیل فضایی گونهشناسی مسکن شهری گرگان بوده که شامل ابعاد اجتااعی ،اقتصادی،
کالبدی ،فرننگی و زیستمحیطی است .در ادامه از کل جامعة آماری 071 ،واحد مسکونی بهعنوان ناونه انتخاب شدند
که از این تعداد 002 ،مورد موفق به جاعآوری اطالعات شدهاند .با توجه به نتایج پژونش 20/1 ،درصد کل جامعة ناونه
را مردان و  11/1درصد را زنان تشکیل دادهاند .بیشترین ردة سنی متعلق به گروه سنی  51-51با  55/1درصد است که
کل ناونة مورد مطالعه را تشکیل میدند .در بررسی وضعیت متغیر تراکم خانوار در کل جامعه ناونة پژونش برحسب
تعداد اعضای خانواده ،خانوادهنایی چهار نفره با  00/11درصد بیشترین فراوانی و خانوادهنای یکنفره با  0/00درصد
کاترین فراوانی از کل جامعة ناونه را تشکیل میدنند .در بررسی شاخص تعداد واحد مسکونی بیشترین سهم با 51
درصد متعلق به مساکنی با تعداد  0و  7واحد مسکونی و کاترین سهم با  0درصد مربوط به خانهنای با تعداد باالی 01
واحد مسکونی است.
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شکل.3توزیعفراوانیپاسخگویانبرحسبجنسیت 



شکل.6توزیعفراوانیپاسخگویانبرحسبگروهسنی 

منبع:نگارندگان 

جدول .2وضعیتفراوانیتعداداعضایخانوادهوتعدادواحدمسکونینمونةموردمطالعه 
ردیف

تعداداعضایخانواده

فراوانی

درصد

تعدادواحدمسکونی

فراوانی

درصد

0

 0نفره

2

0/00

 0واحدی

21

01/1

5

 5نفره

07

01/00

 5واحدی

10

01/1

0

 0نفره

30

51/50

 0و  1واحدی

11

05/1

1

 1نفره

051

00/11

 2و  1واحدی

21

00/1

2

 2نفره

15

01/21

 0و  7واحدی

011

51/1

1

 1نفره و بیشتر

21

00/01

 01واحد و بیشتر

00

0/1

0

اظهارنشده

2

0/00

اظهارنشده

13

00/0

002

011

-

002

011

جاع
منبع:نگارندگان 

سطح زیربنای واحدنای مسکونی از مهمترین شاخصنای بررسی کیفیت سکونتی خانوارنا محسوب میشود .این
شاخص نرچه باالتر باشد ،نشانگر مطلوبیت بهتر است .شاخص سطح زیربنا ،عالوهبر بازتاب شرایط اقتصادی جامعه،
مسائل اجتااعی و فرننگی و سیاستنای بخش مسکن و زمین را نشان میدند .در پژونش حاضر ،سطح وضعیت
زیربنای ساختااننای شهر گرگان به تفکیک واحدنای کاتر از  21مترمربع ،ساختااننای  21تا  011مترمربع،
ساختااننای  011تا  021مترمربع ،ساختااننای  021تا  511مترمربع ،ساختااننای  511تا  011مترمربع و
ساختااننای بزرگتر از  011مترمربع تقسیمبندی شده است .براساس نتایج ،بیشترین سطح زیربنای ساختاان در مناطق
سهگانه با مساحت  21تا  011مترمربع در منطقة  0شهری با فراوانی  11/02( 20درصد  ،در منطقة  5با فراوانی 11
( 13/11درصد و در منطقة  0با فراوانی  21/15( 11درصد است ،اما کاترین فراوانی در منطقة  0متعلق به
ساختااننایی با مساحت باالی  011مترمربع با  5/10درصد ،در منطقة  5و  0ساختااننایی با مساحت کاتر از 21
مترمربع ،که بهترتیب  0/1درصد و  0/01درصد است .شکل  2سطح زیربنای ساختااننای شهر گرگان را نشان میدند.
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ساختمانهایشهرگرگان 

شکل.1سطحزیربنای



منبع:نگارندگان 

شاخصهایقیمتزمین،مصالحساختمانی،عمرساختمانوتعدادطبقاتساختمانی 

بررسی

متوسط قیات زمین و ساختاان در نقاط مختلف شهر گرگان بسیار متغیر است و دامنة نوسان باالیی دارد .در سالنای
اخیر ،افزایش ساختوساز اطراف بلوار نهارخوران و ایجاد ساختااننای متعدد در این قسات و قطعات تفکیکی واگذارشده
از بخش خصوصی وزنة قیات زمین به نفع این قسات سنگینتر شده است؛ بنابراین مرکز شهر (اراضی تجاری و
پیرامون این محور (اراضی مسکونی باالترین قیاتنای زمین و ساختاان را دارد .قساتی از اراضی جنوب غربی و
جنوب بلوار صیاد شیرازی و مساحتی در سات شرق بلوار نهارخوران (ابتدای بلوار  ،به دلیل آبونوای مناسب و سکونت
اقشار پردرآمد ،باالترین قیات را نسبت به سایر اراضی مسکونی شهر دارد .درواقع نرچه از سات جنوب به سات شاال
شهر حرکت کنیم از ارزش اراضی مسکونی کاسته میشود .براساس نتایج شاخص قیات زمین ،بیشترین قیات زمین با
 01/10درصد مربوط به گروه  0تا  0/2میلیون تومان و کاترین سهم با  3/00درصد مربوط به اراضی با قیات باالی 5
میلیون تومان است .در بررسی ابنیة مسکونی شهر از جهت نوع مصالح ،بیشترین سهم متعلق به ابنیة مسکونی با مصالح
آجر با  00/01درصد و پس از آن مصالح اسکلت فلزی با  00/01درصد سهم است .بتونآرمه با  51/11درصد و خشت و
گل با  1درصد بهترتیب در ردهنای بعدی قرار میگیرند .در بررسی عار ابنیة مسکونی شهر بیشترین سهم متعلق به ابنیه
با عار  0تا  01سال با  20/5درصد و کاترین سهم متعلق به ساختااننای مسکونی باالی  51سال با  03/01درصد
است .نتایج بررسی تعداد طبقات ساختااننای شهر گرگان نشان میدند بیشترین فراوانی ساختااننای یک طبقه در
منطقة  5و کاترین فراوانی در منطقة  0شهر گرگان است .از مهمترین دالیل این امر ،وجود محلهنای بافت فرسوده و
غیررسای و قرارگیری بافت قدیم شهر در منطقة  5و وجود محلهنایی که در ابتدا روستا بوده و طی گسترش فیزیکی
شهر جزء محلهنای شهری قرار گرفته است؛ مانند محلة انجیراب .شکل  1توزیع فضایی ساختااننای یک طبقه در
سطح شهر گرگان را نشان میدند.
کابود زمین و گرانی قیات آن ،تراکم باالی ساختااننا و سطح مرفه اقتصادی مردم ساکن در منطقة  0شهر گرگان
سبب شده است بیشتر ساختااننای بلندمرتبه در این منطقة شهری قرار بگیرد .شکل  0توزیع فضایی ساختااننای  2و
 1طبقه و بیشتر را در سطح شهر گرگان نشان میدند.
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ساختمانهاییکطبقهدرسطحشهرگرگان 

شکل.4توزیعفضایی



منبع:نگارندگان 


ساختمانهای1و4طبقهوبیشتردرسطحشهرگرگان 

شکل.7توزیعفضایی
منبع:نگارندگان 

منطقهبندیشهرگرگان 

گونههایمسکنبراساس
شکل.1تنوع 
منبع:نگارندگان 
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توصیفمتغیرهاومفاهیماصلیپژوهش 

بهمنظور تحلیل و بررسی شاخصنای پنجگانة مورد نظر پژونش در مناطق سهگانة شهر گرگان ،از آزمون آماری
رگرسیون خطی گامبهگام استفاده شد تا رابطه و اثرگذاری نمزمان تاامی متغیرنا با یکدیگر بررسی شود .نتایج آزمون
مناطق بهصورت جداگانه به شرح زیر است.
منطقة 5

در جدول  ،0در دو گام بهکاک متغیرنای کالبدی و کای توانستیم مناطق مختلف شهری را پیشبینی کنیم .در گام اول،
متغیر کالبدی با ضریب بتای استاندارد  1/120رقم  22درصد از واریانس مناطق شهری را تبیین کرده است .در گام دوم
متغیر کای با ضریب بتای  ،1/010به نوش کالمی (با ضریب بتای استاندارد  1/020افزوده شده و توان تبیین منطقة 0
را به  11درصد رسانده است که از این مقدار  1/125درصد بهصورت انحصاری و افزوده مربوط به حافظه بوده است.
جدول.3ضریبهمبستگیچندگانةمنطقة 5

الگو 

گامها 


ضریب

متغیرهای

همبستگی


پیشبینی 

چندگانه 

مجذور
ضریب
همبستگی

چندگانه 

مجذورضریب

خطای

همبستگیچندگانه


استاندارد

یلشده 
تعد 

برآورد 

ضریب
F

معناداری 

گامبهگام

0

کالبدی

1/120

1/221

1/215

0/11

00/501

1/111

5

کالبدی  +کای

1/101

1/115

1/217

0/50

07/205

1/111

منبع:نگارندگان 

گامبهگام 
یشبینیدررگرسیون 
جدول.6ضرایباستانداردوغیراستانداردپیشبینیمنطقة5ازطریقمتغیرهایپ 
الگو 

گامها 

0

گامبهگام

5

مقادیرثابتو

ضریببتای

خطای

ضریببتای

یشبینی 
متغیرهایپ 

غیراستاندارد 

استاندارد 

استاندارد 

مقدار ثابت

-17/05

3/51

-

-1/20

کالبدی

1/103

1/10

1/120

0/251

1/110

مقدار ثابت

-01/01

00/507

-

-0/102

1/100

کالبدی

1/000

1/011

1/020

0/500

1/150

کای

1/537

1/000

1/010

0/501

1/110

مقدارT

معناداری 
1/110

منبع:نگارندگان 
با توجه به نتایج آزمون و یافتهنای پژونش در منطقة  0میتوان نتیجه گرفت فرضیة  H1مبنی بر رابطة معنادار میان
مناطق شهری و گونهشناسی مسکن در منطقة  0تنها برای متغیر کالبدی در گام اول و متغیر کالبدی و کای در گام دوم
تأیید میشود و سایر متغیرنای گونهشناسی (کیفی ،دسترسی ،رضایت از معااری از معادله خارج میشوند.
از جاله دالیل اصلی ارتباط معنادار میان منطقة  0شهر گرگان و تنوع گونهنای مسکن شهری در این منطقه میتوان
به ویژگی کالبدی-فضایی منطقة  0در جنوب شهر گرگان اشاره کرد؛ بهگونهای که موجب سکونت اقشار مرفه شهر در
این منطقه شده است .از جاله دالیل این امر قرارگیری این منطقه در بهترین نقطه از شهر بهدلیل آبونوای خوش و
کیفیت محیط ،ناچنین منتهیشدن به جنگلنای نیرکان ،پارک جنگلی النگدره و منطقة توریستی-گردشگری
نهارخوران اشاره کرد .در این منطقه خانهنا از نظر کالبدی و شاخصنای کای مسکن از تفاوت چشاگیری برخوردارند و
آزمون مربوط تأیید میشود .دلیل این امر ،شکلگیری شهرکنای جدید ناراه با سکونت قشر مرفه شهر در این منطقه
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ارزیابیوتحلیلفضایی

در کنار محلهنای نوساز مانند گلشهر ،تاالر ،سروش جنگل که ناراه با بافت فشرده و تراکم باالی ساختااننای
بلندمرتبه با سبک معااری مدرن و غربی ناراه است ،در تضاد با محلهنایی با بافت قدیای ،فرسوده ،یا تاریخی مانند
قلعهحسن ،طالقانی ،چالهباغ ،چشمانداز ،علیمحادی ،زیباشهر و از سوی دیگر ،کابود فضانای فعالیتی جاعی در سطح
منطقه ،ترافیک سنگین منطقه بهویژه بلوار نهارخوران ،کابود امکانات و خدمات شهری در این منطقه ،گرانی و کابود
زمین شهری ،نزدیکی فرننگ و سلیقة ساکنان.
منطقة 2

براساس جدول  ،2طی دو گام ،متغیرنای کیفی و کالبدی ،قادر به پیشبینی مناطق مختلف شهری بودهاند .طی گام اول،
متغیر کیفی با ضریب بتای استاندارد  1/113رقم  07درصد از واریانس مناطق شهری را تبیین کرده است .در گام دوم
متغیر کالبدی با ضریب بتای  ،1/507به متغیر کیفی (با ضریب بتای استاندارد  1/511افزوده شده و توان تبیین منطقة 0
را به  15درصد رسانده است .از این مقدار  1/10درصد بهصورت انحصاری و افزوده به متغیر کیفی مربوط بوده است.
جدول.1ضریبهمبستگیچندگانةمنطقة 2

الگو 

گامها 


ضریب

متغیرهای
پیشبینی 

همبستگی

چندگانه 

مجذور

مجذورضریب

ضریب

همبستگی


همبستگی


چندگانة

چندگانه 

یلشده 
تعد 

خطای
استاندارد
برآورد 

ضریب
F

معناداری 

گامبهگام

0

کیفی

1/113

1/071

1/010

5/001

22/103

1/111

5

کیفی  +کالبدی

1/100

1/151

1/103

5/10

50/000

1/111

منبع:نگارندگان 
گامبهگام 
یشبینیدررگرسیون 
جدول.4ضرایباستانداردوغیراستانداردمنطقةدوازطریقمتغیرهایپ 
الگو 

گامها 

0

گامبهگام

5

مقادیرثابتومتغیرهای

ضریببتای

خطای

ضریببتای

پیشبینی 

غیراستاندارد 

استاندارد 

استاندارد 

مقدار ثابت

-12/50

0/07

-

-0/10

کیفی

1/103

1/00

1/113

2/102

1/110

مقدار ثابت

-50/10

1/250

-

-5/103

1/150

کیفی

1/520

1/511

1/511

0/002

1/110

کالبدی

1/501

1/037

1/507

0/500

1/111

مقدارT

معناداری 
1/111

منبع:نگارندگان 

با توجه به نتایج آزمون و یافتهنای پژونش در منطقة  ،5فرضیة

H1

مبنی بر رابطة معنادار میان مناطق شهری و

گونهشناسی مسکن در این منطقه ،تنها برای متغیر کیفی در گام اول و متغیر کیفی و کالبدی در گام دوم تأیید میشود و
سایر متغیرنای گونهشناسی (کای ،دسترسی ،رضایت از معااری از معادله بیرون میروند .از جاله دالیل اصلی ارتباط
معنادار میان منطقة  5شهر گرگان و تنوع گونهنای مسکن شهری در این منطقه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
منطقة  5شهر گرگان در سات غرب و شاال غربی شهر واقع شده است .تارکز سایت اداری استان گلستان در این
منطقه ناراه با وجود محلهنایی با بافت فرسوده و غیررسای مانند امام رضا ،ایرانمهر ،کوی اسالمآباد ،کوی محتشم،
انجیراب ،الغدیر ،کوی عرفان که محل سکونت اقوام مهاجر سیستانی و بلوچ و خانهنای آجری و کانگلی روی دامنة
کوه ،محلهنایی با بافت تاریخی نعلبندان ،سرچشاه در کنار محلهنایی مانند صداوسیاا و چاله باغ با بافت کالبدی
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متفاوت ،وجود بازار ،سکونت اقوام مهاجر و تنوع قومیتی و فرننگی در سطح منطقه به ناراه محلهنای روستایی که در
سالنای اخیر جزو نقاط شهری شدهاند موجب شده است در این منطقه شاند تنوعی از بافتنا و ساختوسازنای شهری
باشیم .تنوع بافت و سکونتگاهنای شهری ناراه با آلونکنا و زاغهنای سکونتگاهنای غیررسای در کنار خانهنای
قدیای و تاریخ و آپارتااننای با سبک معااری مدرن و جدید در منطقه موجب شده است مساکن از نظر کیفی تنوع
چشاگیری داشته باشند.
منطقة 3

براساس جدول  ،0طی دو گام ،متغیرنای کالبدی و دسترسی ،قادر به پیشبینی مناطق مختلف شهری بودهاند .طی گام
اول ،متغیر کالبدی با ضریب بتای استاندارد  22 ،1/150درصد از واریانس مناطق شهری را تبیین کرده است .در گام دوم
متغیر دسترسی با ضریب بتای  ،1/052به متغیر کالبدی (با ضریب بتای استاندارد  1/010افزوده شده و توان تبیین
منطقة  0را به  20درصد رسانده است که از این مقدار  1/151درصد بهصورت انحصاری و افزوده به متغیر کالبدی مربوط
بوده است.
جدول.7ضریبهمبستگیچندگانةمنطقة 3

الگو 

گامه


متغیرهای

ا

پیشبینی 

ضریب
همبستگی

چندگانه 

مجذور

مجذورضریب

ضریب

همبستگی


همبستگی


چندگانة

چندگانه 

یلشده 
تعد 

خطای
استاندارد

ضریب F

معناداری 

برآورد 

گامبهگام

0

کالبدی

1/150

1/225

1/211

1/500

13/07
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1/111
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-03/00
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1/111
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منبع:نگارندگان 

با توجه به نتایج آزمون و یافتهنای پژونش در منطقة  ،0فرضیة

H1

مبنی بر رابطة معنادار بین مناطق شهری و

گونهشناسی مسکن در این منطقه ،تنها برای متغیر کالبدی در گام اول و متغیر کالبدی و دسترسی در گام دوم تأیید
میشود و سایر متغیرنای گونهشناسی (کای ،رضایت از معااری ،کیفی از معادله خارج میشوند .از جاله دالیل اصلی
این ارتباط میان منطقة  0شهر گرگان و تنوع گونهنای مسکن شهری در این منطقه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
محلهنایی با بافت فرسوده مانند سجادیه ،قزاق محله و انقالب و محلهنایی مانند اوزینه که جزء سکونتگاهنای
غیررسای شهر گرگان محسوب میشوند در کنار محلهنایی مانند ویالشهر با ساختوساز جدید ،شهرک دادگستری،
مریمآباد با بافت روستاشهری ،شهرک فرننگیان با ساختوساز قبل از انقالب با سبک غربی ،کوی طبیعت ،سکونت اقوام
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مهاجر با مذانب ،ادیان و فرننگنای متفاوتی مانند سکونت اقوام قزاق در قزاق محله با مهاجرانی از کشور قزاقستان،
سکونت اقوام ترکان با مهاجرانی از کشور ترکانستان و وجود اقوام بلوچ و زابلی با مهاجرانی از استان سیستان و
بلوچستان در کنار ساکنان محلی و بومی ،وجود کارگاهنای صنعتی و خدماتی در بافت شهری و پراکندگی و کابود
خدمات و امکانات در سطح منطقه موجب شده است این منطقه از دو منطقة دیگر پایداری کاتری از نظر توسعه داشته
باشد .ناچنین بافتی سکونتی ناراه با تارکز قومیتی در این منطقه شکل گرفته است که ساکنان نتوانند دسترسی
یکسان و آسانی به خدمات و امکانات شهری داشته باشند .برایناساس در منطقة  0شهر گرگان که از نظر موقعیت
جغرافیایی در شرق و شاال شرق شهر قرار دارد و از نظر اقتصادی در سطح پایینتری از ساکنان دو منطقة دیگر بهویژه
منطقة  0است ،مساکنی با تنوع کالبدی شکل گرفته است.
یافتهنای پژونش حاضر در مناطق سهگانة شهر گرگان با یافتهنای ذاکرحقیقی و ناکاران ( ، 0077سایعی و
ناکاران ( ، 0030زارعی ( 0031و مهرابپور ( 0031نمخوانی دارد.

جهگیری 
نتی 
گونهشناسی ،سیستم دستهبندی بهمنظور بیانکردن یا خواستن برخی ارتباطات محدود میان پدیدهناست .در پژونش
حاضر که با ندف شناخت تغییرات گونهشناختی مسکن شهر گرگان صورت گرفته ،ناونهنای مسکونی مناطق شهری
گرگان از نظر شاخصنا و مؤلفهنای گونهشناسی بررسی شده است .شهر گرگان از زمانی که نخستین بنیاننای
شهرنشینی در آن شکل گرفته ،تا زمان حاضر از فرایندنای اقتصادی و اجتااعی حاکم بر آن تأثیر گرفته و متناسب با
افزایش جاعیت ،فعالیتنا ی اقتصادی و جوابگویی به نیازنای ساکنان خود سازمان فضایی کالبدی کنونی خود را در
قالب بافتنای موجود شکل داده است .این شهر بهدلیل مرکزیت سیاسی-اداری و اقتصادی منطقه و استان،
مهاجرپذیربودن و تنوع گروهنای اجتااعی ساکن ،با توجه به نوع سکونت و خانهسازی (که با جداییگزینی مکانی ناراه
بوده و ظرفیتنای نر منطقة قومی-اجتااعی بهدلیل تنوع قومیتی و فرننگ اقوام مختلف در کنار یکدیگر ،سیاا و بافت
مختلف و منحصربهفردی را از سکونتگاهنای انسانی ارائه میدند که موجب شکلگیری گونهنای متفاوتی از مسکن
شهری شده است .وجود مهاجرانی از قزافستان (قزاقنا  ،ترکانستان (ترکاننا  ،افغانستان ،اقوام سیستانی و بلوچ از
استان سیستان و بلوچستان و قومیت کرد ،در کنار محلینا و بومیان با مذانب و فرننگینای متفاوت از دالیل اصلی
تنوع قومیتی و اجتااعی در شهر گرگان است .براساس یافتهنای پژونش ،بیشترین تفاوت و تنوع مسکن از نظر
گونهشناسی در منطقة  5شهرداری گرگان و کاترین آن در منطقة  0شهری است .از دالیل تنوع زیاد شاخصنا و
مؤلفهنای مسکن در منطقة  5میتوان به تنوع اقوام ساکن در این منطقه ،سطح متفاوت و آشکار اقتصادی مردم این
منطقه ،محلهنایی با بافت فرسوده و غیررسای ،قرارگیری بافت قدیم شهر در منطقة  5و محلهنایی که در ابتدا روستا
بوده و طی گسترش فیزیکی شهر جزو محلهنای شهری درآمده ،ناچنین درصد باالی مهاجران در این ناحیه در کنار
سایر ساکنان بومی منطقه اشاره کرد .ناچنین در منطقة  0بهدلیل قرارگیری در بهترین نقطة شهر و به اصطالح
باالشهربودن این منطقه ،که نشاندنندة سطح رفاه اقتصادی ساکنان این منطقه و نزدیکی سطح فرننگی اجتااعی آنان
است ،ناچنین شبانت بسیار زیاد و نزدیک به سبک معااری ساختااننای مسکونی این منطقه به یکدیگر با تفاوت
جزئی ،دسترسی یکسان انالی به ناة امکانات و تأسیسات و تجهیزات شهری سبب شده ساختاان مسکونی واقع در
سطح منطقة  0شهر گرگان کاترین تنوع را از نظر شاخصنا و مؤلفهنای گونهشناسی مسکن در این پژونش داشته
باشد .منطقة  0نیز از نظر تنوع و تفاوت گونهشناسی رتبة متوسط را دارد که دلیل این امر میتواند نزدیکی اقوام مهاجر و
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بومی ساکن در این منطقه از نظر اجتااعی ،اقتصادی و فرننگی باشد که بازتاب آن در کالبد مسکن و مشخصات کای و
کیفی خانهنا دیده میشود؛ بنابراین با توجه به یافتهنای پژونش پیشنهادنایی به شرح زیر ارائه میشود:
 .0تهیة الگوی بومی و ملی در معااری و توجه به مالحظات اقلیای در آن؛
 .5تالش برای ترویج آننا بهکاک مجاری قانونی و انجاننای حرفهای و صنفی و مدنی؛
 .0ارائة ضوابط و الگونای مناسب برای ساختوسازنای جدید؛
 .1توجه به الگونای متناسب با فرننگ منطقه؛
 .2استفاده از مصالح مناسب و ناگون با بافت و معااری بومی برای جلوگیری از تضاد در سیاای بنانای مدرن و
سنتی.
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منابع 
 .0ابرانیمزاده ،عیسی و عزتاله قاسای ،0031 ،ارزیابیشاخصهایكالبدیمسککنشکهریبکارویککردتوسکعةهپایکدار
(مطالعةموردی:شهرسامان) ،فصلنامة مطالعات و پژونشنای شهری و منطقهای ،سال 0نفتم ،شاارة  ،51صص .70-011
 .5ابرانیم زاده  ،عیسی و مصطفی صیدی ،0030 ،تحلیلیبراسکانغیررسمیوتعیینضریبتأثیرعاملهابااسکتفادهاز
مدلتحلیلمسیر(مطالعةموردی:شاطرآبادكرمانشاه) ،نشهریة جغرافیها و برنامهه ریهزی ،سهال 01شهانزدنم ،شهاارة ،10
صص.0-55
استهایتأمینمسکن

 .0احدنژاد روشتی ،محسن و سایرا مرادیمفهرد ،0035 ،نقشاستراتژیتوسعةشهری()CDSدرسی
یسیمشکهرزنجکان) ،فصهلنامة برنامههریهزی
گروههایكمدرآمدكمدرآمدشهری(مطالعةموردی:ناحیةصفرآبادوب 
منطقهای ،سال ،0شااره ،05صص .02-17
 .1اسدی ،احاد و محادرضا پورمحادی ،0030 ،ارزیابیپروژههایمسکنمهرشکهرزنجکان ،نشهریة تحقیقهات کهاربردی علهوم
جغرافیایی ،سال ،01شاارة  ،00صص .000-035
 .2ایزدی ،حسن ،برزگر ،سپیده ،پاکشیر ،عبدالرضا و خلیل حاجیپور ،0030 ،سنجشارزشهایمحیطیاثرگذاربررضایتمندیاز
یآبادشیراز) ،فصلنامة جغرافیا و آمایش شهری-منطقهای ،شاارة  ،00صص .13-11
محلسکونت(مطالعةموردی:معال 
 .1آقاجانی ،آرام ،0030 ،آسیبشناسیكالبدیمساكنروستاییباتأكیدبرتوسعهپایدار(مطالعةموردی:بخشمركزی
اصفهان،دهستانكرارج) ،پایاننامة مقطع کارشناسی ارشد با رانناایی دکتر علیاکبر نجفی کانی ،دانشگاه گلستان.
 .0بررّانی ،مریم ،مصیبزاده ،علی و میرحجت موسهوی ،0035 ،برآوردمسکنموردنیازشهرارومیهتاافقسال ،5331ناهایش
معااری پایدار و توسعة شهری.
 .7پورمحادی ،محادرضا و حسن محاهودزاده ،0030 ،ارزیابیكیفیموقعیتمکانیكاربریمسکونیدرشهرتبریزبکاروش
تحلیلسلسلهمراتبی ،نشریة جغرافیا و برنامهریزی ،سال 03نوزدنم ،شاارة  ،20صص .23-71

خانههایسنتیشهرستانتالش(نمونةهمکوردی:روسکتایخالکهسکرا،)17
گونهشناسی 
 .3حسنپورلار ،سعید ،0030، ،
فصلنامة مسکن و محیط روستا ،شاارة  ،010صص .000 -000
 .01حکاتنیا ،حسن و ژینوس انصاری ،0030 ،برنامهریزیمسکنشهرمیبدبارویکردتوسعةپایکدار ،فصهلنامة پهژونشنهای
جغرافیای انسانی ،شاارة  ،03صص .030-510
 .00حکیای ،نادی ،پورمحادی ،محادرضا ،پرنیزکار ،اکبر ،مشکینی ،ابوالفضل ،پورطانری ،مهدی ،0031 ،ارزیابیشاخصهایكمکیوكیفکی
مسکندرسکونتگاههایغیررسمیایران،مطالعهموردی:جمشیدآبادخوی ،مجله جغرافیا و برنامهریزی محیطی ،سال  ،55شهاارة
.11
 .05راشدی اشرفی ،بهروز ،حقیقیفرد ،مرتضی و سها پورمحاهد ،0035 ،گونهشناسیمسکندربافتقکدیمشکیراز(تکاانتهکای
دورانقاجاردرجهتاستخراجمصادیقپایدار) ،اولین کنفرانس ملی معااری و فضانای شهری پایدار ،مشهد ،آذر.
 .00ربیعیفر ،ولیاآله ،حقیقتنائینی ،غالمرضا و فریبا قرایی ،0035 ،ارزیابیابعادكالبدیمسکنبارویکردتوسعةپایدارشهری
(نمونةموردی:منطقة1شهركرج) ،فصلنامة معااری و شهرسازی آرمانشهر ،دورة  ،1شاارة  ،00صص .010 -050
مکانیابیاراضیمسکندرشهرهایاقمکاریبکاروش،TOPSIS

 .01رحاانی ،محاد و مسعود مههدوی ،0031 ،تحلیلیبر
صالحآبادهمدان) ،فصلنامة جغرافیایی آمایش محیط ،شاارة  ،01صص .012-031

(نمونةموردی:شهر
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سکونتگاههایرسمیوغیررسمی(مطالعةموردی:

شاخصهایكمیوكیفیمسکندر

 .02رحاانی ،مریم ،0030 ،بررسی
مناطقسه3و6چهارمشهد) ،پایاننامة مقطع کارشناسی ارشد به رانناایی دکتر علیرضا خواجه شانکویی ،دانشگاه گلستان.
 .01رضایی راد ،نادی و مجتبی رفیعیان ،0030 ،سنجشفضاییكیفیتمسکندرشهرسبزواربااستفادهازروشتحلیلکی،
فصلنامة دانشکدة ننر ،شاارة  ،7صص .32-013
دانهکایمركکزمحلکهدر
گونهشناسیكالبدیمیک 
 .00رنجبر ،احسان،؛ سادات موسوی سروینهباغی ،الهه و نینا مرادی ،نینا ،0031 ،
بافتتاریخیگرگان ،فصلنامة مطالعاتی شهر ایرانی اسالمی ،شاارة  ،50صص .10 -07
 .07زارعی ،محادابرانیم ،0031 ،گونهشناسیمعماریمساجدمحلهایشهرسنندجدردورۀقاجکار ،فصهلنامة مطالعهاتی شههر
ایرانی اسالمی ،شاارة  ،03صص .02-57
 .03سلطانزاده ،حسین و قاساینیا ،مازیار ،0030 ،گونهشناسیساختاركالبدی-كاركردیمعماریمسکونیاستانگلسکتان،
فصلنامة آرمانشهر ،شاارة  ،0صص .0-02
 .51شعبانی ،مرتضی و مجتبی رفیعیان ،0031 ،تحلیلشاخصهایخالقیتشهریدرنظامسککونتگاهیاسکتانمازنکدران،
فصلنامة جغرافیا و آمایش شهری -منطقهای ،شاارة  ،01صص .03-01
استهایپولیومالیبرمتغیرهایبازارمسکندرایران:

شوکهایسی

 .50شهبازی ،کیومرث و زنرا کالنتری ،0030 ،اثرات
رهیافت ،SVARفصلنامة پژونشنا و سیاستنای اقتصادی ،سال  ،51شاارة  ،10صص .00-011
 .55صارمی ،حایدرضا و مریم ابرانیمپور ،0030 ،بررسیشاخصهایمسکنایرانوجهان ،فصلنامة نویت شهر ،شاارة  ،01سهال
 ،1صص .30-015
 .50ضرابی ،اصغر و محاود محاودزاده ،0031 ،تحلیلیبروضعیتمسکناستاناصفهانبااستفادهازتحلیلعاملیوویکور،
فصلنامة برنامهریزی فضایی (جغرافیا  ،سال  ،2شاارة  ،0صص .13-15
اسالمآباد

سکونتگاههایغیررسمی(موردمطالعه:محلة

شاخصهایمسکندر

 .51عابدینی ،اصغر ،0031 ،تحلیلتطبیقی
كشتارگاهارومیه) ،مسکن و فصلنامة مسکن و محیط روستا ،شاارة  ،013صص .20-11
شاخصهایكمی،كیفیوبکرآورد

 .52غاخوار ،ایرج ،کشوردوست ،علیرضا ،حسنپور ،رضا و پری موسیپور میاندنی ،0035 ،بررسی
مسکنموردنیازشهررشتدرافق ،5666چشمانداز جغرافیایی در مطالعات انسانی ،سال  ،7شاارة  ،52صص .32-32
 .51کشتکار ،لیال ،امانپور ،سعید ،سلیاانیراد ،اسااعیل و صادق مختاری چلچله ،0030 ،تخمینقیمتمسکنشهراهوازبااستفاده
ازشبکةعصبی ،فصلنامة اقتصاد و مدیریت شهری ،سال  ،0شاارة  ،3صص .12-20
شاخصهایكمیوكیفیمسکندراستانهمدان(باتأكیکدبکراقشکاركکم

 .50گاار ،مونا و مجید شاس ،0031 ،ارزیابی
درآمد) ،فصلنامة برنامهریزی منطقهای ،سال  ،2شاارة  ،51صص .22-17
شبینیمسکنموردنیاز(مطالعهموردی:شهرسکاری
 .57لطفی ،صدیقه و زلیخا خیرخهواه ،0030 ،بررسیكمیوكیفیوپی 
افق ،)5666فصلنامة جغرافیا و برنامهریزی شهری چشمانداز زاگرس ،سال  ،1شاارة  ،05صص .10-27
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