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رانيا ،گلستان ،گلستان دانشگاه ،ريزي شهريدانشيار گروه جغرافيا و برنامه  
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رانيا ،گلستان ،گلستان دانشگاه شهري، ريزيبرنامه جغرافيا و ق و كارشناس ارشدمحّق  
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  مقدمه

زايش اتيك و سير افرشد شتابان شهرنشيني در قرن حاضر همراه با انقالب انفورم

: 1394 عيان،(شعباني و رفيجمعيت، نشان از تغيير، دگرگوني و استحاله ساختار شهري دارد 

دگي گاهي زن هاي شهرنشيني را تحت تأثير خود قرار داده وتمامي جنبهاي كه به گونه )20

يتي در جمع ). با تحوالت114: 1391شهري را مختل كرده است (مدانلوجويباري و ميركتولي، 

د و راياند (رضايسطح جهان، شهرها همواره بيش از پيش نياز به مسكن را احساس نموده

هم به مهاي گذاري مربوط به مسكن يكي از سياست). در دنيا سياست96: 1391رفيعيان، 

اي ه گونههاي شهري باهميت اين كار در طرح). 42: 1391رود (لطفي و خيرخواه، شمار مي

ي و (محمد دهددرصد از سطح شهر را معموالً به خود اختصاص مي 50بر  است كه بالغ

ماري هاي مختلف معبندي صحيح گونهاين اساس شناخت و دسته ). بر88: 1390رضويان، 

ع فيد واقاحي مهاي جديد طرتواند در درك بهتر فضا، حفاظت از آن و نيز دستيابي به شيوهمي

ارتباطات،  ها و گسترشرچند كه امروزه با تعامل فرهنگ). ه117: 1392پورلمر، گردد (حسن

ود شمي هاي مختلف ساختهمساكن جديد تقليدي بدون توجه به شرايط جغرافيايي در مكان

 - الف د:گيري مسكن را به شرح زير برشمرتوان عوامل مؤثر در شكلاما به طور كلي مي

 - ب ترسي).گياهي، مصالح قابل دس محيطي و طبيعي (اقليم، توپوگرافي، پوششعوامل زيست

تصادي اق عوامل - عوامل اجتماعي (فرهنگ، تعداد، جمعيت، پايگاه اجتماعي، شهرنشيني). ج

تي، ي دولهاعوامل سياسي (سيستم - گذاري، درآمد خانوار، زمين، نوع معيشت). د(سرمايه

 ي و(ضراب عوامل فني تكنولوژي ساخت، مصالح ساختماني - ـتسهيالت بانكي و ...). ه

  ). 55: 1394محمودزاده، 

 هاديدهپ بهتر شناخت و بنديدسته براي مختلف علوم در كه است ايمقوله شناسيگونه

 بايد بنديرده با ار شناسيگونه باب، اين در گيرد.مي قرار استفاده علم مورد آن در بررسي مورد

 هاياختالف وجود اب مشترك يك خصوصيت اساس بر بنديرده كه چرا دانست متفاوت

 داراي بايد ريمبمي نام گونه يك تحت ما كه را افرادي ولي گيردمي انجام هم اعضا بين فراوان

  ).77- 76: 1395باشند (دهداري،  بارز مشترك خصوصيات
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  عبارت است از:  شناسيرويكردهاي مطرح در تفكر گونه و گونه

ي شناسي در معماري از فلسفهگونه اولين رويكرد به: 1روشنگري نظرية گونه در فلسفة

شود. متفكران اين دوره تحت تأثير عقايد ميالدي آغاز مي 18خردگرايي عصر روشنگري قرن 

هاي بشر قابل مند به تمام فعاليتنيوتون در فيزيك به اين نتيجه رسيده بودند كه تفكر نظام

- بندي دادهدوره و با هدف طبقهها در علوم مختلف در همين المعارفةتعميم است. اولين داير

همانند نيوتون در علم، الك در فلسفه و « 2ي ويدلرهاي عقالني نوشته شده است. بنا به عقيده

ي مسكن ها به عنوان اولين گونهمعمار عصر روشنگري منشاء سرپناه» شناسيروسو در مردم

دا توسط مارك آنتوان شناسي كه ابت). اين برداشت از گونهVidler. 1977: 439نگرد (مي

مطرح شد، يك بنيان طبيعي را  »اي در باب معماريمقاله«اش تحت عنوان در نوشته 3الژيه

شود. در تفكر الژيه اين ديده مي» 4كلبه ابتدايي«ي يك نهد كه در نمونهبراي معماري پيش مي

  كلبه اوليه واجد عناصر و استانداردهاي معقول است.

ي ساختار اجتماعي درحال تغيير و نياز به توليد انبوه در دوره درنيسم:گونه در تفكر م نظرية

پس از جنگ دوم جهاني محيطي را فراهم آورد تا تئوري مدرنيستي گونه به ظهور برسد. اين 

نگرش بر روي خود موضوع فرآيند توليد تمركز دارد، تا بتواند مدلي براي طراحي معماري 

هاي مدرنيستي سازي آلمان پس از جنگ كه خاستگاه ايده). بازGuney.2007:8پيدا كند (

هاي معماري گرفت كه پروژهشد، تحت يك مديريت راديكال و پيشرو انجام ميمحسوب مي

بندي استوار ساخته بود. اين نظام، معماري را به عنوان سازي و گونهخود را بر مبناي استاندارد

يست فضاي زيستي سالمي را براي شهروندان باكرد كه ميي اجتماعي تلقي مييك وظيفه

اقتصادي تأمين كند و در چنين بستري فرآيند ساخت فرم با  - خود، از تمام طبقات اجتماعي

). در حالي كه برداشت مدرنيستي از مفهوم Vidler,1976:291شود. (توليد انبوه معادل مي

تقاد بوده است، اما در اين ميان گونه به خاطر نزديك كردن آن به مفهوم كليشه همواره مورد ان

را نبايد از نظر دور داشت. لوكوربوزيه بر اين  5تفكرات خالقانه افرادي همچون لوكوربوزيه

                                                                 

1. Enlightenment 
2. Anthony Vidler 
3. Marc Antoine Laugier 
4. Primitive Hut 
5. Le Corbusier  
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اي از عملكردهاست كه اغلب اوقات ممكن است با هم باور بود كه يك اثر معماري، مجموعه

قابل سنجش، تحليل و  در تضاد باشند و از اين رو اين عملكردها ابتدا بايد با معيارهاي

  ).Reichlin.1985شناسايي شوند (

صل ي را حاشناسآنتوني ويدلر دو رويكرد قبلي به گونه گونه در انديشه نوخردگرايي:نظرية 

- جه ميعت موداند. اولي خود را با طبيمقايسه معماري با طبيعتي خارج از خود معماري مي

يز ني سومي شناسسازد. گونهود را موجه ميخ» طبيعت جديد توليد انبوه«سازد، و دومي با 

دلر . ويگيردهست، كه در انديشه نوخردگرايان شكل گرفته و از خود معماري مشروعيت مي

ون يك ها و فضاهاي شهري، در عين حال كه همچها، خانهستون گويد:در اين باره مي

صر عنا ن به عنواناند، تنها بر طبيعت خودشازنجيري متداوم و ناگسستني به هم مرتبط

انه است  معماره ذاتاًها، نه طبيعت گرايانه و نه فناورانه بلكي آنمعماري داللت دارند و هندسه

)Vidler.1976:291.( توان بهكاركردهاي اساسي مساكن به منظور سازماندهي فضايي را مي 

ران و ديگكاركردهاي زيستي مانند استراحت، غذاخوردن، ارتباط با  - 1 سه گروه اصلي:

نگهداري و  كاركردهاي خدماتي و بهداشتي مانند پخت و پز، شستشو، - 2پذيرايي از مهمان، 

د .. تقسيم نموبافي و.توليدي مانند قالي - كاركردهاي اقتصادي - 3ذخيره مواد غذايي و ...، 

  ).249: 1392(محمدزاده و بخشوده، 

يت، جبران خسارت جنگ، رشد جمع بدين شرح است: نشينيآپارتمان عوامل توسعه

- ريزان را به سوي انبوههاي اخير، برنامهتورم، مهاجرت به شهرها و تغيير شيوه زندگي در سال

). مسكن 154: 1392(شفايي و مدني، سازي و مسكن حداقل سوق داده است سازي، متراكم

ها را آپارتمان خانواري و آپارتماني تقسيم كرد.توان به طور كلي به دو الگوي تكشهري را مي

طبقه، و بيش  8هاي متعارف تا توان به دو گروه اصلي تقسيم نمود كه در آن، ساختماننيز مي

توان شامل تعدادي هاي مسكوني را نيز ميشوند. مجتمعاز آن بلند مرتبه يا برج ناميده مي

اري، خانوهاي مختلف مسكن (تكتواند شامل گونهبلوك ساختماني در نظر گرفت كه مي

سازي طي سازي و برجمرتبه) باشد. انديشه بلندمرتبهمرتبه و بلندهاي كوتاه، ميانآپارتمان

نظران مسائل اقتصادي، اجتماعي و كالبدي مورد تحليل حيات خود، همواره از سوي صاحب

اي سازي هر يك با تأكيد بر جنبههاي موافق و مخالف بلندمرتبهواقع شده است. ديدگاه
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هاي اند. از سوي ديگر ساخت مجتمعپديده را مورد تأييد يا انتقاد قرار داده خاص اين

مسكوني نيز در جهت پاسخگويي به نياز روزافزون مسكن مورد توجه قرار گرفته است. در 

مرتبه و بلند مرتبه، ميانهاي مسكوني متفاوتي اعم از كوتاهايران طي ساليان متمادي، مجتمع

گوي نيازهاي ساكنان باشند (اميني و اند تا پاسخي متفاوتي شكل گرفتههامرتبه با انگيزه

   ).2: 1392همكاران، 

كاهش  وسال گذشته افزايش مهاجرت و نرخ زاد و ولد به افزايش جمعيت شهرها  50در

 »د مسكنكمبو«اند كه از آن با اصطالح فضاي مورد نياز جهت سكونت و زندگي منجر شده

نه  فت كهگر مرحله به بعد اقداماتي براي حل مشكل كمبود مسكن شكل شود. از اينياد مي

ش فزايتنها اين مشكل را حل نكرد، بلكه موجب تشديد آن شد. كمبود مسكن از يك سو ا

چاره  ار بهگذاران و مسئوالن را وادقيمت زمين را به دنبال داشت و از سوي ديگر سياست

 سازي.نارتمارشد عمودي شهر و به عبارت ديگر آپ حل ارائه شده اين بود:انديشي كرد؛ راه

 ي فضاگيري شصت افزايش يافت و همين امر باعث شكلبر اين اساس فروش تراكم در دهه

ي سازآپارتمان .و فرصتي مناسب براي فعاالن بخش خصوصي در ساخت و ساز مسكن شد

ي و جتماعاقتصادي، ا هاي مسكوني، پيامدهايهاي بلند مرتبه و مجموعهو احداث ساختمان

مثال  براي ي عمودي شهر منجر شد؛فرهنگي زيادي به دنبال داشت كه خود به افزايش توسعه

افع دن منهاي وياليي فرصتي مناسب جهت به دست آورعد اقتصادي براي مالكان خانهدر ب

گيري كلوايل شاجتماعي، زندگي در آپارتمان به ويژه در ا- عد فرهنگيمالي فراهم شد؛ در ب

ي زياد هاي ثروت و پايگاه اجتماعي اهميتاين سبك از زندگي، به عنوان يكي از شاخص

نبال دنان به ساك پيدا كرد؛ همچنين زندگي در آپارتمان مزايايي از قبيل امنيت بيشتر را براي

مودي ي عدر هر حال، تمامي موارد ياد شده دست به دست هم دادند و به توسعه .داشت

ن ي در ايحقوق وريزي مناسبي به ويژه در ابعاد فرهنگي ميدند؛ بدون اين كه برنامهشهر انجا

 اكنانسها و مشكالت بسياري براي رابطه صورت بگيرد كه اين امر نيز سبب بروز چالش

ضر به در اين راستا در پژوهش حا ).107: 1395(دهداري،  هاي مسكوني شده استمجتمع

ساس دو هاي شهر گرگان برابندي ساختمانكالبدي و گونههاي بررسي تأثيرگذاري شاخص

  شاخص سطح زيربنا و تعداد طبقات ساختماني پرداخته شده است.
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اضر حزمان  هاي شهرنشيني در آن شكل گرفته، تاشهر گرگان از زماني كه نخستين بنيان

ايش افز اآن قرار گرفته و متناسب ب تحت تأثير فرايندهاي اقتصادي و اجتماعي حاكم بر

كالبدي  –يهاي اقتصادي و جوابگويي به نيازهاي ساكنان خود سازمان فضايجمعيت، فعاليت

كزيت هاي موجود شكل داده است. شهر گرگان به دليل مركنوني خود را در قالب بافت

اي هروهگاداري و اقتصادي منطقه و استان، مهاجرپذير بودن و همچنين به دليل  - سياسي

ني گزيييسازي (كه با جداساكن در شهر، با توجه به نوع سكونت و خانهاجتماعي متعدد 

هنگ و فر اجتماعي به دليل تنوع قوميتي - هاي هر منطقه قوميمكاني همراه بوده) ظرفيت

هاي اهگونتاقوام مختلف در كنار يكديگر، سيما و بافت مختلف و منحصر به فردي را از سك

 قه موردان منطد دليل مناسبي براي انتخاب اين شهر به عنوتواندهد كه ميانساني ارائه مي

ي شناساين است كه گونه پژوهش ). بر اين اساس سؤال اصلي6مطالعه باشد (همان: 

  ست؟هاي سطح زيربنا و تعداد طبقات چگونه اهاي شهر گرگان براساس شاخصساختمان

ختلفي مهاي رسد گونهميفرض محتمل در پاسخگويي به سؤال مطرح شده اين است: به نظر 

  از مسكن در مناطق مختلف شهري شهر گرگان وجود دارد. 

 –شناسي ساختار كالبديگونه«پژوهشي با عنوان در )، 1390( نيازاده و قاسميسلطان

شناسي واحدهاي مسكوني در بررسي گونه ، به»كردي معماري مسكوني استان گلستانكار

توان واحدهاي مسكوني دهد كه ميبه دست آمده نشان مينتايج  پردازند.استان گلستان مي

بومي اين استان را به سه گونه واحدهاي واقع در نواحي دشت، واحدهاي واقع در نواحي 

بندي كرد. سميعي و اي و واحدهاي مسكوني واقع در نواحي كوهستاني طبقهكوهپايه

، به »هاي بافت تاريخي گرگانشناسي خانهگونه«اي تحت عنوان )، در مقاله1393( همكاران

. در اين پژوهش بناها كه واجد ارزش اندبررسي بناها و بافت تاريخي شهر گرگان پرداخته

- در نهايتاً بر اساس شكل كلي پالن و حياط مركزي با نگاه گونه باشند شناسايي وتاريخي مي

انجام شده  بندي و الگوهاي معماري آن مشخص شد با توجه به مطالعاتشناسي، دسته

        توان دستاوردهاي اين پژوهش را شامل مباحث شناخت و معرفي توسط محقق مي

گيري نوعي معماري، هاي مسكن بومي گرگان و عوامل تأثيرگذار در شكلهاي گونهويژگي

اي از اقليم چندگانه ايران دانست كه با شرايط آب و هواي معتدل و مرطوب، فضاها و در پهنه
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اي دوستانه با محيط زيست دارد و به شيوه زندگي، شرايط را خلق نموده كه رابطهعناصري 

        )، در1394رنجبر و همكاران ( .فرهنگي و اقتصادي مردمان اين ناحيه توجه كرده است

به  »هاي مركز محلّه در بافت تاريخي گرگانشناسي كالبدي ميدانگونه«اي تحت عنوان مقاله

اند. روش اين پژوهش مبتني بر مركز محلّه بافت تاريخي گرگان پرداخته هايبررسي ميدان

تاريخي، تحليل محتوا و  - شناسي نسبت به فضاي شهري، از مطالعات تفسيريرويكرد گونه

هاي مركز محلّه سازي بهره گرفته شده است. ضمن مستندسازي وضع موجود ميدانشبيه

ها حكايت از آن دارد كه از يج مهم پژوهش، تحليلبافت تاريخي گرگان به عنوان يكي از نتا

هاي مشتركي در نوع دسترسي، نفوذپذيري و ها داراي شاخصهلحاظ كالبدي، اين ميدان

ها به پذيري در تغيير عملكرد فضاي ميدانتناسبات حجمي هستند. همچنين اصل انعطاف

در طراحي مد نظر بوده  ويژه در تركيب با عملكرد مذهبي و تجاري، به عنوان اصلي پايه

              مسكن در شهرهاي پيشامدرن:«) در پژوهشي تحت عنوان 2014است. مايكل اسميت (

هاي مسكن اي از فرمبه مقايسه و تجزيه و تحليل گسترده» الگوهاي اجتماعي و مكاني تنوع

ش محقق به پردازد. در اين پژوهشهري قبل از دوران مدرن و پيشامدرن در شهرستانها مي

هاي مسكن شهري پيشامدرن و به ارائه شناختي در مورد اي از فرمتجزيه و تحليل مقايسه

هاي به هم هاي گروهي، خانههاي فردي، خانهانواع مسكن و خانواده كه عبارتند از: خانه

از پردازد. در اين پژوهش، در ميان بسياري هاي آپارتماني ميپيوسته، حياط ديواردار، و خانه

دهد، تنها از سه عواملي كه اشكال و ماهيت مسكن پيشامدرن شهري را تحت تأثير قرار مي

  نيروهاي: سنت فرهنگي، تراكم، و مسائل سياسي مورد استفاده قرار گرفته است. 

هاي عوامل مؤثر در تكامل گونه«) در پژوهشي با عنوان 2014و همكاران ( 1إقاسا نوئل

به بررسي روند تكاملي مسكن از خانه با حياط سنتي به جاي » نمسكن در معماري سنتي بني

تواند با شناسي مسكن در شهر بنين مياند كه تكامل گونهاند و افزودهسبك غربي پرداخته

توجه به عوامل اقتصادي، فرهنگي، مذهبي و اجتماعي تأثيرگذار بر ساكنان شهر، تحليل شود. 

در شهر بنين را به منظور شناسايي عوامل مؤثر در اين پژوهش انواع مسكن در حال تحول 

دهد و در نهايت با استفاده از شناسي مسكن را مورد بررسي قرار ميها در گونهتكامل فاصله

                                                                 

1- EKHAESE Eghosa Noel 



138        10ة شمار  مطالعات نواحي شهرية نشري  

شناسي مسكن در سؤاالت نگرشي و استخراج پاسخ از تحليل عاملي، عوامل تأثيرگذار بر گونه

  شود.شهر بنين تشريح مي
  

  شناسي ها و روشداده

 قلمرو پژوهش

ر شمال كيلومتر مربع د 81/1651مساحت شهر گرگان با احتساب حوزه نفوذ شهرستان، 

تر م 155ا ارتفاع متوسط آن از سطح دريباشد. كشور ايران واقع در استان گلستان مي

 36 دقيقه طول شرقي و 28درجه و  54دقيقه تا  24درجه و  54اين شهر در است. 

هاي وهكدر دامنه شمال رشته دقيقه عرض شمالي 49درجه و  36دقيقه تا  24رجه و د

وده شهر محد )،1شكل(. )1390آماري استان گلستان،  ةلنام(سا البرز گسترده شده است

  گرگان بر روي نقشه نشان داده شده است.
  

  
  نقشه موقعيت شهر گرگان در نظام تقسيمات سياسي استان گلستان - 1شكل 

 

  شناسيوشر

آوري اطالعات توصيفي است. جهت جمع -روش تحقيق در پژوهش حاضر تحليلي

وضع موجود، دو روش مطالعات ميداني و مطالعات اسنادي به كار رفته است. در شيوه 

آوري اطالعات استفاده شده ساخت، و مشاهده جهت جمعميداني از پرسشنامه محقق

سكوني شهر گرگان است. حجم نمونه براساس است. جامعه آماري نيز كليه واحدهاي م
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واحد مسكوني انتخاب شده است. در ادامه نيز جهت تجزيه و  375فرمول كوكران 

و براي تهيه نقشه از نرم  SPSS آماري افزارها و تحليل فضايي آمارها از نرمتحليل داده

  استفاده شده است. GIS Arcافزار سيستم اطالعات جغرافياي 
  

  بحث

  ربناي ساختمانسطح زي

 ها براي بررسي كيفيت سكونتيترين شاخصسطح زيربناي واحدهاي مسكوني از مهم

ست. اشود. اين شاخص هر چه باالتر باشد نشانگر مطلوبيت بهتر خانوارها محسوب مي

ي و رهنگفشاخص سطح زيربنا، عالوه بر بازتاب شرايط اقتصادي جامعه، مسائل اجتماعي و 

، 1ول دهد. براساس نتايج بدست آمده در جدن و زمين را نشان ميهاي بخش مسكسياست

تا  50هايگانه مربوط به گروه ساختمانبيشترين سطح زيربناي ساختمان در مناطق سه

 1ر منطقه دمترمربع  100تا  50هاي با مساحتباشد. بدينگونه كه ساختمانمترمربع مي100

 3و در منطقه  درصد) 49,64( 66با فراواني  2ه درصد)، در منطق 46,35( 57شهري با فراواني 

هاي به ساختمان متعلق 1باشد. اما كمترين فراواني در منطقه درصد) مي 50,42( 60با فراواني

حت كمتر از هاي با مساساختمان 3و 2درصد، در منطقه 2,43مترمربع با  300با مساحت باالي

  باشد.مي درصد 3,36درصد و  3,0مترمربع، كه به ترتيب  50
  

  هاي مناطق سه گانه شهريوضعيت سطح زيربناي ساختمان - 1جدول 

مساحت زيربناي   رديف

  ساختمان

  شهرداري 3منطقه   شهرداري 2منطقه   شهرداري 1منطقه 

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني

  3,36  4  3,0  4  5,70  7  مترمربع 50كمتر از   1

  50,42  60  49,64  66  46,35  57  مترمربع 100تا  50  2

  31,10  37  30,0  40  32,52  40  مترمربع 150تا  100  3

  7,56  9  6,80  9  11,38  14  مترمربع 300تا  150  4

  4,20  5  6,80  9  2,43  3  مترمربع 300باالي   5

  3,36  4  3,76  5  1,62  2  اظهار نشده

  100  119  100  133  100  123  جمع
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  دهد.ر گرگان را نشان ميهاي شهسطح زيربناي ساختمان )،2(نقشه 
  

  
  هاي شهر گرگاننقشه موقعيت زيربناي ساختمان - 2شكل 

  تراكم ساختماني و تعداد طبقات

ابطه هاي مهم كالبدي مسكن است، اما لزوماً رهرچند تراكم ساختماني يكي از شاخص

- يا معنر فوق مستقيم با ميزان توليد مسكن ندارد. متوسط سطح زيربنا متغيري است كه رابطه

ري وني كمتحد مسكتوان به تعداد واكند. به عبارتي حتي با افزايش تراكم ساختماني ميدار مي

فضا و  - ترين وجه تراكم ساختماني را در موضوع توده دست يافت و بالعكس. شايد عمده

هاي محيط مسكوني جستجو كرد. با اين حال، اين شاخص در بحث معيارها و شاخص

سكوني هاي ساختماني دارد. در بررسي شاخص تعداد واحد مدر پروانهاي جايگاه عمده

مترين سهم با كواحد مسكوني و  8تا  6درصد متعلّق به مساكني با تعداد  26بيشترين سهم با 

ي با تعداد هاباشد. مسكنواحد مسكوني مي 10هاي با تعداد باالي درصد مربوط به خانه 3

درصد و  13درصد،  14درصد،  16واحد به ترتيب با  4تا 2واحد و  6تا 4واحد،  1واحد، 2

  درصد در جايگاه بعدي قرار دارند. 12
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  فراواني تعداد واحد مسكوني  - 2جدول 

  درصد تجمعي  درصد  فراواني  تعداد واحد مسكوني  رديف

  0/14  0/14  56  واحد 1  1

  0/31  0/16  61  واحد 2  2

  0/43  0/12  46  واحد 4  3

  0/56  0/13  50  واحد 6  4

  0/83  0/26  100  واحد 8  5

  0/86  0/3  13  واحد 10باالي   6

  0/100  1/13  49  اظهار نشده  7

    100  375  جمع
             

 ه شده،هايي كه براي مطالعه الگوي مسكن در شهر گرگان به كار گرفتيكي از شاخص

يدار پا هتعداد طبقات ساختماني است. اصوالً شاخص تعداد طبقات ساختماني از نظر توسع

 وسعهتشهري بسيار مهم است، زيرا كه از يك طرف بر ميزان تراكم و از طرف ديگر بر 

هاي اناختمسفيزيكي شهر تأثير بسزايي دارد. بر اين اساس شاخص تعداد طبقات براي تمامي 

ي هاشهر گرگان، اعم از مسكوني يا غير مسكوني به دست آمده است. بررسي پروانه

 1384دهد از سال براي احداث بنا بر حسب تعداد طبقات نشان مي ساختماني صادر شده

توجه به روند  طبقه و بيشتر افزايش يافته است. با 5هاي تاكنون، گرايش به احداث ساختمان

نتيجه  توانهاي مرتفع، چنين ميافزايش حجم تقاضا براي اخذ پروانه براي احداث ساختمان

           د كه دار احداث بنا با تراكم ساختماني بيشتر وجود گرفت كه در شهر گرگان تقاضا براي

هاي لدر سا هاي ساخت و سازتوان آن را به سبب باال بودن قيمت زمين و افزايش هزينهمي

داث ي احهااخير دانست كه ساخت بناهاي با تراكم ساختماني بيشتر را جهت ارضاي هزينه

ه ين رابطدر ا اضا جهت احداث بنا و تمايل شهروندانكند. بنابراين شناخت روند تقايجاب مي

اختماني در ستعداد طبقات  )،3( ريزي كالبدي لحاظ گردد. نقشهتواند در مرحله برنامهمي

  .دهدرا نشان مي شهر گرگان 
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  نقشه موقعيت طبقات ساختماني شهر گرگان - 3شكل 

  

- اختمانسلحاظ طبقات شامل هاي شهر گرگان از بيشترين ساختمان )،4(اساس نقشه  بر

رگان قرار گشهرداري شهر  3و  2باشد. كه بيشترين درصد آن در منطقه طبقه مي 2و  1هاي 

ر گرفتن باقت و قرا1توان به قدمت اين دو منطقه نسبت به منطقه گرفته كه از داليل آن مي

عه در توس ديتبر خالف محدو اطقمن اين مناطق، فراواني زمين در اين اي درقديم و حاشيه

د تفاوت و شاي 1نسبت به منطقه  3و  2، سطح پايين اقتصادي مردم ساكن مناطق 1منطقه 

هرهاي شهاي مناطق مذكور كه عمدتاً از روستاها، ها و شهركفرهنگي مردم ساكن محله

ي و گزين دهند، در انتخاب سكونتاطراف و مهاجران خارج از استان گلستان را تشكيل مي

ان، ين ميامسكوني تحت تصرف و عدم تمايل به زندگي در آپارتمان نام برد. در نوع واحد 

اص ود اختصهاي يك و دو طبقه را به خشهرداري شهر گرگان كمترين ميزان از خانه 1منطقه

لگوي اين، داده كه از جمله داليل آن تراكم باالي ساختماني در اين منطقه، محدوديت زم

ت قيم ومي اين منطقه و قيمت باالي زمين و بصرفه نبودنساخت و ساز متفاوت و غير ب

  مصالح نام برد.
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  طبقه شهر گرگان 2و  1هاي نقشه موقعيت ساختمان - 4شكل 

  

ح شهر گرگان طبقه را در سط 6طبقه و باالتر از  6و  5هاي موقعيت ساختمان )،5( ةنقش

طبقه و  6و  5هاي اختماندهد. همچنان كه قابل مشاهده است بيشترين فراواني سنشان مي

توان به يمشهرداري شهر گرگان قرار گرفته است و پس از آن 1طبقه در منطقه  6بيشتر از 

هاي باالي نشهري كمترين ميزان برخورداري از ساختما 2شهرداري اشاره كرد. منطقه 3منطقه

نطقه ر مد طبقه را به خود اختصاص داده است. از جمله داليل افزايش طبقات ساختماني 5

 ر گرفتن، قراتوان كمبود زمين، تراكم ساختماني، گراني قيمت زمين و مسكن در منطقهيك مي

مان، آپارت در بهترين نقطه شهر و به اصطالح باالشهر، تمايل به زندگي زوجين در 1منطقه

 كنينپيروي مردم ساكن منطقه از الگوي ساخت و ساز غربي و تفاوت فرهنگ سكونتي سا

  ر نوع سكونت گزيني اشاره كرد.منطقه د
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  طبقه شهر گرگان 6و بيشتر از  6 ، 5هاي نقشه موقعيت ساختمان  - 5شكل 

  

  گيرينتيجه

قشار هاي مختلفي جهت تأمين مسكن براي اموجب اتخاذ سياستمسكن افزايش تقاضا 

وان تمي هاي اخذ شده در اين ارتباطمختلف در نقاط شهري گرديده است. از جمله سياست

           لق به ساخت انواع مساكن ويالئي و آپارتماني بزرگ و كوچك اشاره كرد كه باعث خ

مسكن  هاي مختلفي ازاندازهاي مختلف در سطح شهر و بوجود آمدن الگوها و گونهچشم

 ن زمانشهر گرگان از نخستيشهر گرگان نيز مستثني از اين امر نيست.  گردد.شهري مي

 وتصادي هاي شهرنشيني در آن تا زمان حاضر، تحت تأثير فرايندهاي اقگيري بنيانشكل

و  ، سيماهاي اجتماعي متعدد ساكن در شهرآن و همچنين به دليل گروه اجتماعي حاكم بر

رد نظر لعه مومطا دهد.هاي انساني ارائه ميگاهبافت مختلف و منحصر به فردي را از سكونت

 سطح زيربنا و تعداد طبقات هايبر اساس شاخصتوزيع مساكن شهر گرگان به  نيز

  پردازد. ميساختماني در مناطق مختلف شهر گرگان 
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 ساكن بهمكه در سطح مناطق سه گانه شهر گرگان، دهد نتايج حاصل از پژوهش نشان مي

ن در وع مسكاي كه بيشترين تفاوت و تنباشند به گونهلحاظ كالبدي از تنوع برخوردار مي

ها و خصاز داليل تنوع زياد شاباشد. شهري مي 1مترين تفاوت در منطقه و ك 2منطقه 

 متفاوت و منطقه، سطح ساكن در قوميتيتنوع به توان هاي مسكن در منطقه دو ميمؤلفه

 ار سايرر كندآشكار اقتصادي مردم اين منطقه، و درصد باالي مهاجرين كه در اين ناحيه 

در بهترين  به دليل قرارگيرينيز  1ه كرد. منطقه اشاراند سكونت يافتهساكنين بومي 

ح زديكي سطنقطه شهر كه نشان از سطح مرفه اقتصادي مردم ساكن اين منطقه و ن

هاي و همچنين شباهت بسيار باال و نزديك ساختمانفرهنگي اجتماعي ساكنين 

مي مسكوني اين منطقه به يكديگر با تفاوت جزئي، دسترسي يكسان اهالي به تما

ز اشهري گرگان  1كانات و تأسيسات و تجهيزات شهري باعث گرديده كه منطقه ام

ر ه شده دشناسي مسكن به كار گرفتهاي گونهها و مؤلفهكمترين تنوع از لحاظ شاخص

ين منطقه از دليل نزديكي اقوام ساكن در ا به نيز 3اين پژوهش برخوردار باشد. منطقه 

 مي وكبازتاب آن در كالبد مسكن و مشخصات  لحاظ اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كه

  .رتبه متوسط را به خود اختصاص داده است شودها ديده ميكيفي خانه
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