
 

 

 شهر بلند مدت  ،كوتاه مدت جامعه ،آبادان
 

 2محمد فرضيان ،1غزال مسافرزاده

 

 چكيده
است كه تغييراتي اساسي را به خود ديده استت   تتاريآ  ن بتدل بته     « انباشت تجربه ي تاريخي»جامعه خوزستان در طول زمان 

ه عنوان يكتي از ييشتمامان تحتول هويتت اجتمتاعي      يي شده كه عال ه برداشتن سابقه ي كهن در تمدن يكجانشيني  نرا بهاد ره

شمستي توانستت در احتال اق ااتيتادي، اجتمتاعي   فرهنمتي جامعته تت  يراق          1221 ستال نفت در  كشف معرفي كرده است.

 ا ر  ن در كالبد   شاكله ي معماري منطقه اابل مال ظه بود.  بادان مستقيمي بمذارد كه  احل اين تحوالق شهري بود كه بعضاً

 ااتيتاد ه همواره با ار مي  يد كه در فر يند تحول مدرنيتي نفتي ايران   استان خوزستان به شمهابه عنوان يكي از مهمترين شهر

بود كه  احل  ن الموي خاحي از شهرنشيني است كه مي توان  م مني  افقي ر شن در يي ساختن فضا    هاحنعتي در يي  رمان

مدل المويي از  ندر نظر گرفتبا ندگي ايراني در شهرك فرنمي دانست. لذا يژ هش  اضر سعي دارد  نرا به عنوان ا لين تجربه ي ز

( شتركتي  ا لتين شتهرك   )نماينتده اي چون بِتري    لهي تطبيقي محر ش توحيفي تحليلي به مطالعه ازاي مسكن با هويت منطقه

 باشد. داشتهي منطقه اي نكاق مثبت را به همراه هاا  يژگيتوانست در طول شكل گيري   تكامل خود ييوندي ب بپردازد كه بعضاً

ي ختا   هتا ييامد  احل از تحقيق مي تواند در هويت بخشي معماري مناطق مختلف كشور در االب جديد   با استفاده از  يژگي

 هر منطقه مفيد باشد.

 هويت منطقه اي مسكن - بادان -معماري شركت نفت واژگان كليدي:

 

 مقدمه:
كالبتد  ن   ري هتويتي هتر منطقته د   هتا مي سد كه در دنياي معاحر امر ز توجه كيفي مسكن به  يژه تبلتور  يژگتي   به نظر

يي بردن به اهميت هويت   مكتان استت    اري مدرن،مع بحران در معودر  اليكه يكي از مه  ترين عوامل  ا ههمواره خالي بود

(Shadar,2005احلي ) يژگي بومي، اومي   فرهنمي منطقه ي خود مي باشد كته نتيجته ي   ترين نياز كيفي ارتباط مسكن با 

ي مسكوني در سراسر كشور بته  يتژه در كالبتد   فضتاي داخلتي عملكتردي   بتد ن هويتت         هاعدم توجه به  ن تشابه مجتمع

ا نمتاه  اتومي بتوده استت كته بت        االيمتي، فرهنمتي   كه كشور ايران داراي شتراي  مختلتف  ي خود شده است. در  الي منطقه

ي سترزمين كهتن ايتران بتا ييشتينه      ازتوان اين تمايزاق را در معماري سنتي نيز مشاهده كرد. خوزستان بخشي موشكافانه مي

گرفتت جهتتي كته مولتود      ني است. اين سرزمين در ا ايل ارن بيست  از جهتي تازه مورد توجه ارارمي بسيار غباستاني   فرهن

   هتا ي استتعداد كترد كته همته   ست   تتالش متي  داننهفته مي بود كه طبيعت را منبع انرژيهستي  اي از نماه بهبينش   شيوه

بدل شدن نفت بته مهت  تترين منبتع      امكاناق انساني   طبيعي را در جهت استخراج   بهره بردن از اين منبع به خدمت بميرد.

ت بخشيد   زمينه ساز تحوالتي در اين منطقه انرژي د ران جديد مواعيتي تازه به خوزستان كه  ا ي ذخايره گسترده نفت اس

 شد.
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ي ار نتد ر د كته    بادان به عنوان يكي از مه  ترين شهرهاي نفتي ايران   خوزستان به شمار مي  يد جزيره ي بزرگي در دهانه

بته   هتا اكثتر  ن   بودنتد   كه همه از طوايف مختلف اعراب بني كعبداشت هزار نفر  22شمسي جمعيتي  د د  1221در سال 

د   در هتي  كجتاي  بتادان    ودامداري   يا نخل داري مشغول بودند اين جمعيت در سطح جزيره   در چندين ر ستا يراكنتده بت  

ي د  منطقه مسجدسليمان    بادان را به منظتور اكتشتا ،   هاتراك  جمعيتي به حورق شهري  جود نداشت. شركت نفت زمين

( يتس از  12 :1712ستاني،  بختياري خريداري يا اجاره كرد )ا مره   خوانين يآ محشاستخراج، انتقال، يااليش   حد ر نفت از 

ي كوتتاه متدق منظتره خوزستتان را     ايتن جامعته   توانست شمسي  بادان محور جغرافياي نوظهوري شد   1221كشف نفت در 

حتنعتي بتود باعت      ه ااتيتاد شتيو نمتاد   بادان كه انساني شاغل در اين حنعت عظي  شد.   محل تمركز نير ي  مايددگرگون ن

ايتن   منطقه شد كه ييامد  ن الموي خاحتي از هويتت  بتاداني بتود    شيوه زندگي شهري   تعامالق اجتماعي نوگرايي تحولي در 

ي بارز  ن هاتحت ت  ير فرهنگ غرب توانست تغييراتي در جامعه ي محلي   بومي ساكنين منطقه به  جود   رد. از نمونه ييامد

اي نكتاتي مثبتت را در   ي منطقته هتا ه بود. اين الموي شهرنشين در ييوند با  يژگتي دي( بري    بوارهاتي )محلهي شركهاشهرك

 به همراه داشت.نشين بودند   اغلب عشاير   كوچ اندسابقه ي سكونت شهري نيز نداشته شهرگرايي ااوام مختلف كه بعضاً

ي زندگي ايراني در شهرك فرنمي از ديمر شهرهاي تاريخي ايران   لين تجربه بادان را به عنوان ا  هاشهر -يا گرفتن اين شركت

شتهر مترزي    فيل جديدي را در تتاريآ معاحتر ايتران مخيوحتاً     1731عرااي در تابستان  ي مله تي يايتخت متمايز كرد تا 

بته حتورق مهتاجر       هتا معيتت  ن  بادان بازكرد ييامد مه   ن نابودي كامل شهرهاي خرمشهر    بادان   يراكندگي اجباري ج

يناهده در سرتاسر كشور بود اما اين خشونت   جبر تاريخي نتوانست هويت  باداني را دستتخوش تغييتر اترار دهتد   ستاكنين      

فراموشي بسپارند شهري كته توست  حتنعت در    به ي خود را   شهر دلبسته منطقه بادان هيچماه نخواهد توانست خانه، محله، 

 گراشدن زبانزده كل كشور بود.مسير  تحول نو

تا با ر ش توحيفي تحليلي   با مشخص كردن نقش اكتشافاق نفت   تحوالق  احل از  ن بتر   دارديژ هش سعي بر  ن اين لذا 

  به تبع  ن شيوه زندگي ايراني بپردازد   همچنين بتواند به اين يرسش كليدي كه  تغيير شكل كالبدي معماري مسكوني ايران

   .ي زندگي مدرن در  بادان چيست؟ ياسآ اساسي دهد  شيوهمسكن  برتغييراق  ارد شده  ا  نفت درنقش اكتش

 

 روش تحقيق:
بته ر شتن شتدن موضتوع      ر ش تحقيتق توحتيفي تحليلتي   بته     بتود  ي كميهاي  اك  بر اين تحقيق از دسته ر شالمو  اره

باشد. لذا در ابتدا به استخراج المتوي  ( ميCaseمت مشاهده )( به سTheoryدر اين ر يكرد سوي  ركت از نظريه )يردازد مي

ي ي  ن با منطقه خواهي  يرداخت   در ادامه اين المو در مورد معمتاري مستكوني شتركت نفتت در محلته     مفهوي خانه   رابطه

 ي مي باشد. ن با المو ييشنهادي مي يردازي  ابراز احلي تحقيق نيز استفاده از اسناد كتابخانه ا تطبيقبري    

 

 يشمس( هجري 8181-8331تاريخ آبادان پيش از تأسيس پااليشگاه)
ااجار، شيآ خزعل كه خود را را اميتر   د رهتحت كنترل كامل  كومت مركزي بود امّا در ا اخر  ني عبادادر د ران ااجار جزيره

به  يراني نهاده بود   تا ابل از كشف نفتت در  ان در د ره ي ااجاريه ر  بر خوزستان مسل  شد. جزيره عَبّادعربستان مي خواند 

ي كته در  ن حتيادي متي كردنتد، بتود.  تاج       يت ا هجري شمسي( جزيره اي  رام   با درختتان خرمتا   ر دخانته    1221ايران )

در ايتن جزيتره غيتر از    »هجري امري يس از ديدار از شهر، مشاهداق خود را چنين بيان متي كنتد:    1211الملك در سال نج 

 .«(271:1717سيستاني،  ما چيز ديمري ندارد )افشاري خرهاي يك شهر اديمي   نخلستانهاخرابه

اين جزيره شور زار كه اكثر مورخان  ن را فااد امكاناق شهري مي دانستند، در د ران ااجاريه به  يژه در ا اخر  ن به تدريج كه 

زي، دامپر ري   حيادي متي شتود. در ايتن ايتام اگتر چته       ي كشا رها ب دريا عقب نشيني مي كند محل مناسبي براي فعاليت

مورد استتفاده اترار متي گرفتته استت. )لهستاني زاده، جامعته         بازرگاني بندري مجهز نبوده اما در هر حورق به عنوان يك بندر

ي را در كنتار  را ا داث كردند   مختير ساخت   ستاز  هادستان خود نخلستان ( مردم در جزيره ي  بادان با167شناسي  بادان:
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يي با  يار نخل   مسكن سنتي چيزي بتيش  ها لونك ها ن براي گذراندن معيشت خود انجام داده بودند. كه اين دست ساخته

 نبود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ي شهري آبادان )منبع: نگارنده( ( عامل تأثيرگذار در جامعه8شكل )

 

 تأسيس پااليشگاه و ايجاد آبادان مدرن:
 1221ان در ستال  مبادان رابطه تنماتنمي با تاريخچه حنعت نفت دارد چرا كه با كشف ميدان نفتتي مسجدستلي  تجديد  ياق  

هجري شمسي اين جريزه به لحاظ مواعيت خا  جغرافيايي   بته دليتل داشتتن  ب كتافي بتراي عمليتاق يتااليش   اابليتت         

با كشف نفتت در   ه بوديجاد يااليشماه تشخيص داده شدي  زاد در خليج فارس، محل مناسبي براي ا داث   اهادسترسي به  ب

در لندن ت ستيس گرديتد هيت ق متديره        Anglo-Persian oil company«يارسي -شركت نفت انمليسي»مسجدسليمان 

 Anglo- Iranian oil« ايتران   –شتركت نفتت انملتيس   »  هجري شمستي نتام شتركت را بته     1712شركت بعدها در سال 

company ي مسجدسليمان   انتقال  ن به جزيزه  بتادان فيتل جديتدي را در    عملياق اكتشا  نفت در منطقه مبدل نمودند

 ياق سياسي، ااتيادي   اجتماعي كشور را  زد. يس از ت سيس شركت فهرستي از ضر ري ترين امور تهيه شد كه از اين ارار 

جديد تكميل كادر فني تهيه   به كتار انتداختن ا لتين     بود تهيه ي  سايل فني مدرن،  ساي  نقليه موتوري، استخدام كاركنان

طرح ريزي نخستين سيست  خطوط اجتماعي مذاكره   عقد ارارداد با شيآ محمره در جهت جزيزه ي  بادان كارخانه مولد برق،

بتتراي ايجتتاد يااليشتتماه  كشتتيدن جتتاده اي مناستتب از درخزينتته بتته مسجدستتليمان   همچنتتين انتختتاب محتتل مناستتب در  

( سرعت اين عملياق بته  661:1731جدسليمان براي ايجاد   ساختمان ا لين دهكده به منظور سكونت در  ن )مجله بي يي، مس

]مسجدسليمان[ تتا   هايل از چاههاي اين تپهام 171خ  لوله اي به طول  (شمسي 1211)ميالدي  1111 دي بود كه تا سال 

( اما چنانچه مشاهده مي شود عال ه بر اين موضوع كته مستاله   16:1723سون، جزيره  بادان در كرانه ار ند ر د كشيده شد )كري

  به موازاق ه  به چش  متي ختورد : نيتر ي انستاني   استكان  نهتا.        ي محور به شمار مي رفت د  مورد اساسي نيز در ا لويت

نيز از كشتوري چتون هند ستتان تت مين     نير ي انساني ماهر كه مي بايست از بريتانيا  ارد ايران مي شد  تي نير ي نيمه ماهر 

 ر د اين نير ها مستلزم تعبيه ي مكتاني   ي كارگري بسيار ساده بود اما مسلماًها  سه  افراد بومي منطقه  ضور در كار شدمي

اليش نفتت  جهت استقرار  نها نيز بود. لذا از اين زمان به بعد، مسجدسليمان به عنوان مركز استخراج    بادان به عنوان مركز يتا 

 به عنوان سكونتماههاي جديد دراين منطقه سر بر  رد.

 

 مسكن وارداتي در آبادان:
شمستي   1221باشتد كته از ستال    ي شركت نفت در ايران ميهاي شكل گيري ا ليه ي فعاليتاين د ره ي زماني در  ااع د ره

. سترانجام يتس از   داشتت ارارداد دارستي ادامته   شمسي يعني زمان لغو   احالح  1712يعني زمان اكتشا  نفت  غاز   تا سال 

حنعت 

 نفت

 ي شهري بلند مدقجامعه

 ي كوتاه در شهرنشيني  بادان با سابقه

 مسكن شركتي
 تحوالق شهرنشيني
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ميالدي( عملياق اكتشافت نفت در مسجدسليمان به نتيجه رسيد از لحاظ زمتان   1111هفت سال از عقد ارارداد دارسي )سال 

شمستي   1223اين د ره با يكي از نقاط عطف كشور يعني تالش جهت براراري مشر طه   در نهايت امضاي  ك   ن در ستال  

  مه  تتر از همته انتقتال ستلطنت از سلستله ي       1211است. همچنين تد ين اانون اساسي، ت سيس مجلس، كودتاي ق بمنط

ي هتا ا ج برنامته  1771در اين بازه ي زماني اتفاق افتاد. بعد از ملي شدن حنعت نفتت در ستال    1712ااجار به يهلوي در سال 

  بي ميلي شركت نسبت به سرمايه گذاري در طر هتاي مستكن،   معماري   شهرسازي شركت نفت ايران   انمليس بود. برخال

به علت برخي فشارهاي د لتي  كارگران ايراني، در اين د ره ساخت مسكن ر نق بيشتري ييتدا متي كنتد. همچنتين از  التت      

ريتزي  ي   نمترش برنامته  (، توجه بته مستايل طرا تي شتهر    هابنمله)رشد ي مسكوني بزرگ براي مديران اهاطرا ي تك  ا ده

. بعتد از  شودمياي به ايران به  يژه  بادان باز در ايران شد. لذا در اين زمان ياي طرا ان  رفه كنداي جاي خود را باز ميمنطقه

ي  ياليي اختيتا  يافتت. ايتن منطقته     هاساخت يااليشماه محوطه اي چسبيده به  ن در ضلع جنوب غربي براي ساخت خانه

شتكل   1111هسته ي ا ليه ي شكل گيري مناطق مسكوني  بادان جديد است كه ا لين ساختمان  ياليي  ن در  تد د ستال   

گرفت. اين  يال ساختماني  جري بود كه به سبك محلي   با سقفي از  يير   چندل ساخته شد؛ يعني سقفي با تيرهاي چوبي 

( بته ايتن   16:1723)كرينسون، انداختند   ر يشان را گل مي گرفتندر  نها  ييرهايي )بافته از برگ نخل( مينازك به ه  كه ب

هنتدي بتود    –بنمله نوعي مسكن به سبك خاحي انمليسي  .ي غربي به نام بنمله در ايران بنا نهاده شدترتيب ا لين شكل خانه

به انملستان  ارد شد   از سالهاي  خر ارن نوزده  به بعتد د بتاره    1211ي دهه كه در  غاز در مستعمره ي هند يديد  مد   در

ي د  طبقته ي ديمتري نيتز    هتا براي سكونت مديران انمليسي در مستعمراق، مورد استفاده فرا ان داشت. در  ن منطقته بنملته  

اي بودنتد كته در   بتدا بناهاي ستاده در ا هاد شركت نفت اختيا  داشتند اين ساختمانساخته شدند كه به مديران شركت ارش

بناهاي بعدي با توجه به گرماي شديد  بادان   تابش  فتاب، ر اق ستوندار عريضي به د ر  نها اضافه شد  تي بعتدها ايتن ر اق   

 1127( همچنتين درستال   1721يي كه از ابتداد بد ن ر اق بودنتد نيتز كشتيده شتد ) ر يتن كتا ش يارستيان،        هابه د ر بنمله

اههايي جهت ااامت كارمندان مجرد ساخته شد. با افزايش ساخت   ساز مسكن   نيز اختيا   ا دهاي مسكوني به نتام  خوابم

ي احتلي  هتا به حتورق شتعاعي از خيابتان    در يك شبكه ي شطرنجي   بعضاً يي كه عمدتاًهاي رديفي شكل گرفت. خانههاخانه

خيوحي در يشت خانه نيز محتد د متي شتدند امتا بتا       ن به كوچه اي نسبتاًعريض ارار داشتند   در برخي مناطق به  يژه  بادا

هاي شركت نفت كماكان ادامه داشت   به عنوان مثتال يكتي از   همه ي اين ا حا  نارضايتي عمومي كارگران ايراني از تبعبيض

كن بتود )لهستايي زاده   ( مربوط به مست 1126شمسي ) 1723درخواستهاي كاركنان شركت نفت  بادان در اعتياب بزرگ سال 

 ( كه منجر به اخذ تيميماتي جديد از سوي شركت نفت جهت ت مين مسكن كارگري شد.372:1723

 

 

 

 

 ( نگارنده) هاي بومي آبادانتفاوت مسكن شركتي و خانه( 2) شكل

 

 

 منطقه: مسكن و
ن شناسي   ر انكتا ي متورد بررستي اترار     يژ هشمران موضوع مسكن را از جهاق مختلف فرهنمي فلسفي   يديدار شناسي، ر ا

( از مسايل اابل بح  است كته بته   House)  منزل  (Home( در اين بين تفا ق بين  اژه ي خانه )Moore 2000داده اند )

 بومي يخانه بنمله
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ي مختلف داراست   در معناي عام بته عنتوان يتك    هااشكال گوناگوني تعريف شده اند. مفهوم خانه معاني متفا تي را در فرهنگ

يتان  ( امتا تمتايز مهمتي كته م    Ahmadi 2005امن به فضايي خيو    مكان براي زندگي اجتماعي دريافت مي شود )مكان 

، يي خانه   منزل  جود دارد اين است كه به عنوان يك ساختار فيزيكي به كار متي ر د   خانته بته عنتوان  اژه اي شخيت      اژه

( در Hauge & Kolstad 2007:274شتود ) نت استتفاده متي  ي يك مكتان ستكو  ي، فرهنمي يا معناي ر ان شناسانهاجتماع

ي مختلتف در نتي   رفتتاري انستان بتا      هتا  ااع خانه معنايي فراتر از يك سكونتماه، سريناه   منزل را داراست   از تعامل جنبه

باشد. ميسترز: ع ميشود لذا جهت دستيابي به الموي مفهومي ارزيابي مسكن، نياز به اين نوع نماه جامسكونتماه خود  احل مي

( بتا  7ي انسان فعاليتت   محتي  متي دانتد )شتكل      گانهي سهه( نوع تعامل انسان با محي  ييرامون خود را  احل رابط2111)

( 2مسكن )منزل( دانست )شتكل   -سكونت -ي انسانگانههوم خانه را نيز  احل رابطه ي سهاستفاده از همين المو مي توان مف

ي سني   جنسيتي   تحييلي   در مدي مسكن به عنتوان كالبتدي   هابه حورق فردي يا خانوادگي با تفا قدر اين المو، انسان 

ي رفتتاري    هتا متشكل از فضاهاي باز   بسته، خيوحي   عمومي، مواد ميالح مختلف   سكونت به عنوان شكل زندگي، المر 

ايي اين سه عنير به دست مي  يتد   هتر يتك از    از ه  افز مي شود. مفهوم خانه نيزر اب  خانوادگي، اشتغال   معيشت تعريف 

تنها  ا ي بخشي از مفهوم خانه مي باشد. رابطته ي منفترد انستان   مستكن بته استكان انستان           هار اب  د گانه ي ميان  ن

متمدنانه  ي مختلف در االبيهاسكونت به فرهنگ   سكونت   مسكن به تمدن منجر مي شود   مجموع اسكان انسان با فرهنگ

 توان مفهومي جامعي از خانه ارائه نمايند.مي

 

 

 

 

 

 

 ( Meesters, 2009( الگوي تعادل انسان و محيط )منبع: 3شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( الگوي مفهومي خانه )منبع: نگارنده( 4شكل )

 

داشتته   نمتر لماه خود نمي تواند نمتاهي كت  اين مفهوم نيز هر چند در در ن خود كامل مي باشد، اما در ييوند با منطقه   ساخت

نمايد نياز به المويي است كه ارتبتاط  اي را لحاظ ميطقهني مها  نيز ر يكرد احلي يژ هش كه  يژگي باشد. لذا به همين منظور

خواهتد  ي انسان، مسكن   سكونت كامتل  توس  هر يك از عوامل سه گانه ( اين ارتباط3خانه را با مكان خود نشان دهد )شكل 

  با رهاي جمعي، ييوند سكونت بتا منطقته    هاشد. بر اين اساس ييوند انسان )خانواده( با مكان توس  نژاد، اوميت، دين   ارزش

ت خانواده هنجارهاي اجتماعي   ييوند مستكن بتا منطقته توست  االتي       تعامالق اجتماعي، ااتيادي   معيش توس  همسايمي

يي كته در بررستي   ارزيتابي مستكن اعت  از كالبتدي، فرهنمتي،        هتا   در اين المو تمامي جنبه شودمنابع طبيعي  ... برارار مي

 سكونت

 خانه

 مسكن انسان

 اسكان

 تمدن فرهنگ

 فعاليت محي 

 انسان
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شناسي، طبيعي ااتيادي   ... به  يژه ارتباط با منطقه دخيل هستند لحاظ شده است   در اين يژ هش بته عنتوان المتوي    ر ان

قش اوميت )انستان(   نيتز شتكل زنتدگي   اشتتغال      مفهومي استفاده از طبيعت   عوامل طبيعي   نوع ميالح به كار رفته به ن

 )سكونت(   ارتباط ميان  نها يرداخت خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( الگوي تعامل خانه و منطقه )منبع: نگارنده( 5شكل )

 

 گيرينتيجه
باتكامل خود در طول زمان   تطبيق بتا  بود كه  يمعماري مسكوني شركت نفت در  بادان  احل نوعي معماري  ارداتي بريتانياي

ي نفتي بيابد كه ييامد اين تطبيتق مستكن   اي منطقه اي توانست هويت خا  خود را در اين شهر   ساير شهرههابرخي  يژگي

االتي     -2ي جديتد    هتا فنتا ري  -1با منطقه   رابطه ي  نها با ه  در جد ل   رده كالبد مسكن شركتي تحت ت  ير د  عامل 

ي خوزستان تطابق يافته كه در نهايتت  ر طبيعي )ميالح بومي   فضاي سبز( از  الت  ارداتي خود خارج گشته   با منطقهعناح

هميشته   در همته    هاي مرتب  بته ختود  شاخيهساكنين  بادان با  .انسان   سكونت را در اين منطقه تحت ت  ير ارار داده است

توان  ن را گامي در جهتت هويتت   رسد مياندكه به نظر ميخود در منطقه بوده ياد  ر مطلوبيت زندگي اجتماعي   شهري ال 

ي تهتي از  ها  نسبت ك  فضاي باز به بسته، خياباناي دانست. البته در مواردي چون تعداد ك  طبقاق سازي در معماري منطقه

 .ساخت   ساز  بادان داشتبه اين معايب  معنا   زندگي اجتماعي ناتوان بوده است كه در معماري امر ز مي توان نماهي  يژه

هاي سازي منطقه با  يژگيتواند نماه  يژه اي در زمينهييامدهاي  احل از اين يژ هش   تعمي   ن در مناطق مختلف كشور مي

، نستبت بته كتل كشتور     تواند متخييين را به سوي مطالعاق فراگيرترخا  طبيعي   انساني خود داشته باشد.موضوعي كه مي

ي منطقه اي از جمله مردم هر منطقه شكل دهي به فضاي زندگي  نان هابيشتر به نقش  يژگي ن  ردتغيير نماه متمركز   ر ي

 ي بي نتيجه  مشابه به معمار   شهرسازي كشور رهنمون سازد.ها  يرهيز از برخي ر ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سكونت

 خانه
 مسكن انسان

 اسكان

 فرهنگ تمدن

 ها   ...ها   برنامهاالي ، ميالح، سياست   

 منطقه

 همسايمي، اشتغال، تعامالق اجتماعي   هنجارهاي جمعي

 هاي جمعي   ...رزشاوميت، نژاد، ا
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 ( محاسن مسكن شركت نفت و رابطه ي آن با منطقه ي خود8جدول )

 ابطه مسكن   بافت مسكونير

 نسبت به خيابان: عرض زياد خيابان   كاهش  س محيوريت در فضا

: درها با عرض مطلوب  ر د خودر  تنها يك معبر    يار كوتتاه  خانه رابطه ي گذر با
 مشبك به همراه شمشادها

ظاهر محله: منظ  به دليل نمايان بودن  ياط هتر خانته اجبتار در انضتباط  يتاط        
 منظ  شناسييختر

 توجه به االي    عوامل طبيعي

ي بنا كه به مر ر زمتان بتا   هاي   اتيال بيشتر جدارهاضافه شدن ر اق به مسكن شهر
 اضافه شدن   با االي  تطابق ييدا كرد.

 استفاده از فنا ريهاي جديد )عايق  رارتي، سقفهاي كاذب(

 استفاده از عناحر طبيعي

 تهرابطه فضاي باز   بس

 ي متفا ق ميان فضاي باز   بستههانسبت

 -تتوده ي ستاختمان   -نظام سلسله مراتبي در توده ي ساختمان  ياط بتزرگ  ر دي 
  ياط يشتي

  ياط )مرز بين در ن   بير ن(
ي شمشتاد تتزيين متي شتد فضتاي      هتا چمن   بوته -فضايي بزرگ كه توس  درخت

 هويت سازشاخص به عنوان عنيري االيمي   تزيين   عاملي 
  مدخرين فنا ريهاي ر زتركيبي از ميالح بو  رد   ميالح  ارداتي   استفاده از   ميالح   فنا ري ساخت

 هاطرح معماري خانه
رعايت محرميت   تفكيتك فضتاهاي عملكترد در نتي بته شتكل فضتاهاي عمتومي           

 خيوحي هر چند محرميت در بين ميان محله   مسكن جايماهي نداشت 
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