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  خالصه

 

ی از تحول اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته است. میل به مصرف و دستیابی بر ی سریعی ایران در مرحلهامروزه جامعه
ی ایرانی است. داشتن مسکن خوب و مناسب نیز کلیه امکانات رفاهی و تمام مظاهر توسعه خواست هر یک از افراد جامعه

بینی و تفکر مردمان است نگرفته از جهای متحول امروزی است. از طرفی عوامل فرهنگی نشاتیکی از خواست های جامعه

ای پیچیده از دانش ها، باورها، فرهنگ را می توان مجموعه .هستند وابسته فرهنگ به نیز اجتماعی و بسیاری از رفتارهای

ها با داشتن الگوهای فرهنگی مشترک می توانند انسجام خود را با جامعه هنر و آداب و رسوم یک جامعه دانست و انسان
قیده راپوپورت فرهنگ به گونه ای غیر مستقیم از پایه های اصلی زندگی روانی انسان محسوب می شود و حفظ کنند. به ع

فرهنگ عامل مهمی در  0با مطالعه آن می توان به ادراک محیطی انسان از محیط پی برد که گرداگرد خود ساخته است

های گوناگون که ی معیشت مردم و فعالیتاین نحوههاست. بنابرهای فعالیتی و در پی آن سکونتگاه آدمشکل دهی سامانه
گیرند بر فرم دادن به مکان زندگی تاثیر مستقیم خواهند داشت. برای شناخت عوامل  می شکل فرهنگی بر اساس نیازهای

گیری ی مورد مطالعه از روش توصیفی تحلیلی استفاده کردیم. بنابراین عوامل فرهنگی موثر بر شکلفرهنگی در نمونه

ها در ساخت و سازهای جاری محله مورد بررسی قرار گرفت و کارگیری آنمسکن ترکمن شناسایی گشت و میزان به

های موجود و بهبود شرایط ارائه شد. الگوی مسکن و فرهنگ جوامع ارتباط تنگاتنگی پیشنهاداتی نیز به منظور رفع کاستی
غفلت شدید مدیران است. نتایج حاصل شده حاکی از آن است که این  با یکدیگر دارند، اما این مسئله در شهر بجنورد مورد

 اند.ی راهبرد نادیده انگاشته شدهریزی و ارائهعوامل فرهنگی در برنامه
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 مقدمه  .1

ز بدو تولد زمینه ی الزم را برای رشد انسان فراهم آورد مسکن به مثابه یکی از نیازهای ابتدایی و اساسی انسان، باید ا
تا انسان بتواند برحسب نیازهای روحی و روانی و عالیق خود، فضای مناسب و حریم الزم را برای انجام دادن فعالیت ها و 

نگی است. کسب آسایش روانی و جسمانی بیابد. این نیاز بیش از آن که از جنس طبیعت و غریزه باشد، مقوله ای فره

ها با داشتن ای پیچیده از دانش ها، باورها، هنر و آداب و رسوم یک جامعه دانست و انسانفرهنگ را می توان مجموعه
الگوهای فرهنگی مشترک می توانند انسجام خود را با جامعه حفظ کنند. عقائد، آداب و رسوم به انسجام اجتماعی فرد با 

زشی مشترک را تقویت می نماید. به عقیده راپوپورت فرهنگ به گونه ای غیر مستقیم از جامعه پیرامون پرداخته و عناصر ار
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پایه های اصلی زندگی روانی انسان محسوب می شود و با مطالعه آن می توان به ادراک محیطی انسان از محیط پی برد که 

هاست. به طور در پی آن سکونتگاه آدمهای فعالیتی و گرداگرد خود ساخته است. فرهنگ عامل مهمی در شکل دهی سامانه
اند. جای ایران مطابق با شرایط خاص طبیعی و غیرطبیعی حاکم بر مکان خود درست شدههای ایرانی در جایکلی خانه

گرفته از باشد. عوامل فرهنگی نشاتی خانه در مناطق مختلف فرهنگ مردم میگیری گونهیکی از عوامل تاثیرگذار بر شکل

ی معیشت بنابراین نحوه .هستند وابسته فرهنگ به نیز اجتماعی ی و تفکر مردمان است و بسیاری از رفتارهایبینجهان

گیرند بر فرم دادن به مکان زندگی تاثیر مستقیم  می شکل فرهنگی های گوناگون که بر اساس نیازهایمردم و فعالیت
 خواهند داشت.

بر  یابیبه مصرف و دست لیقرار گرفته است. م یو اجتماع یتحول اقتصاداز  یعیسر ی در مرحله رانیا ی امروزه جامعه

 زیاست. داشتن مسکن خوب و مناسب ن یرانیا ی از افراد جامعه کیو تمام مظاهر توسعه خواست هر  یامکانات رفاه هیکل
که با تمام  یباطآن و به سبب ارت یها یژگیمسکن به علت و ضوعاست. مو یمتحول امروز یجامعه  یاز خواست ها یکی

است که  یعموم مردم بوده است. مسکن از جمله مسائل اجتماع ی مورد توجه و عالقه وستهیدارد، پ یاجتماع های گروه

 ]1[.همه سو نگر به سراغ آن رفت یدیبا د دیابعاد گوناگون دارد که با

شود و عوامل  یدرنظر گرفته مصرف  یکیاز عناصر تکن یکیمطالعات مربوط به مسکن، معموال مسکن به عنوان  در
و  یاست، عنصر اجتماع یکیتکن یعنصر نکهیگردد. اما مسکن، عالوه بر ا یمحدود م یعیموثر بر مسکن به عوامل طب

 ]2[.ستا یو ذهن یاجتماع یساختارها یهست. مسکن نمود ماد زین یفرهنگ

چادر،  دار، اطیح ،یسنت ،یآپارتمان ،ییالیوبه اشکال مختلف از جمله  تواند یمسکن در هر منطقه و کشور م یطرف از

 ،یاقتصاد های یژگیبا توجه به محل استقرار، و یو آپارتمان ییالیباشد. مساکن مختلف اعم از خانه و یننشی آلونک و زاغه
 کی یاجتماع یاز قشربند ی. درواقع نمودستندیهمسان ن التیو تسه مکاناتا ت،یفیساکنان از نظر ک یو فرهنگ ،یاجتماع

تحت تاثیر عوامل فرهنگیِ جامعه،  ،یو اقلیم یو ضوابط طبیع ی. مسکن انسان، صرف نظر از ابعاد فیزیک]3[باشند یطبقه م

 یفرهنگ-ی. در ساخت مسکن، عوامل اجتماعبخشندیقرار دارد که سکونت انسان را معنا م یزندگ یباورها و الزامات فراماد
 ]4[.کنندیمسکن اعمال م یمهم بر شاکله یزیست آنان، ضوابط یاهمردم و شیوه یروزمره یموثر بر زندگ

 ت،یگشته و از مرحله بربر رهیچ عتیفرهنگ بر طب قیاست که از طر یکه انسان موجود میدانیم گرید ییسو از

و فرهنگ  د،یگرد یتمدن استفاده م یآن به معن یاست. فرهنگ به مفهوم سنت دهیسرانجام به جامعه متمدن مدرن رس

که برنت  یدر حال شد، یداشتند شناخته م یخاص یژگیکه و اتیهنر و ادب ،یقیآنان، غذا، موس یافراد بر اساس رفتارها
و  ییآداب و رسوم و هرگونه توانا ات،یهنر، اخالق ن،یشامل دانش، د ای درهم تافته تیانسان شناس فرهنگ را کل لودیتا

 ردهک یمعرف _ اشد یاز فرهنگ م یجامع فیکه تعر _دهد  یم وندیعه پاز جام یخاص یکه انسان را به گروه ها یعادات

 ]5[است.

مختلف متفاوت است. کاربران بر اساس فرهنگ  یدر فرهنگ ها یزندگ یاز فضاها کیدر هر  یروش زندگ نیبنابرا

نقش متفاوت خود  ندتوا می فرهنگ. باشد یبه فرهنگ وابسته م زین یاجتماع یاز رفتارها یاریو بس گردند یم یطبقه بند

به  بهیبا افراد غر ای شاوندان،یبه معاشرت و تعامل با خو لیتما دمع ای لی. تمادینما فایمتفاوت ا یسازوکارها قیرا از طر

فضاها، انتظام فضاها  مینوع حر نهمچنی. متفاوتند ها¬در فرهنگ زین یشاوندیخو ی. معنگردد یوابسته م یفرهنگ اجتماع
 یشخص های میو کار حر ازس نی. بنابراباشند می متفاوت ها¬مان در آنها و آداب و تعامالت، در فرهنگز یو رفتارها در ط

 ]6[. باشند یم یفرهنگ یرهاییاز متغ زین

 یمتفاوت ی، از فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها13۹1نفر در سال 1۹۹،۹۹1بالغ بر  یتیشهر بجنورد با جمع انیم نی درا
 نهیمورد نظر آنها در زم یسبب استانداردها نیدارند. به هم یمتفاوت اریبس یزندگ ی وهیو ش قیشکل گرفته که گاها سال

کمتر به  دیجد های امروزه در ساخت و ساز شود، یمسکن مطلوب معموال متفاوت است. اما همانطور که مشاهده م ی
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مسکن  یالگوها کند یم جابیا یطیشرا نی. چنشود یاقشار مختلف جامعه توجه م یزندگ ی وهیفرهنگ و ش ی مسئله

متناسب با هر خرده  یو الگو رندیقرار گ یاقشارمختلف جامعه مورد بررس یمتفاوت زندگ های وهیمتناسب با فرهنگ و ش
 .میابیدست  یاجتماع طیبه بهبود شرا یزندگ طیمح اتیفیو اعمال شود تا با بهبود ک ییفرهنگ شناسا

 

 ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق  .2

 لذا نماید، می مشخص را انسانی های پدیده از بسیار وسیعی ویژگی یک و است نظری ساختار یک فرهنگ، صطالحا

 بسیار محیط و فرهنگ رابطه تبیین نتیجه در شده است، ارائه آن برای زیادی بسیار تعاریف و دارد وسیع بسیار ای محدوده
 .گیرد قرار تحلیل و موردتجزیه فرهنگی های باید مولفه ، طراحی در آن از استفاده کردن عملی برای لذا. بود خواهد مشکل

کلیت  زندگی سبک گویدمی بیند. وی می شخصی خودانگاره ظاهری توضیح یک عنوان به را زندگی سبک هاکینز

 .دگیر می شکل اجتماعی های فعالیت طریق از خودانگاره که کند می استدالل همچنین او .است شخص افکار و احساسات

 خانواده، مثال )برای فرهنگ زیر ، فرهنگ چون عواملی ی سلطه و تاثیر تحت خود خودی به زندگی سبک دیگر به عبارت

 ]۹[ .است شخصیت و هاارزش ... (، و اجتماعی هایطبقه

 بستگی ها ارزش به که هستند موضوعاتی از اجتماعی گروههای اقتصاد و همسایگی های محیط ، مسکن نوع انتخاب

 معانی و ها واره طرح تصورات، ها، آل ایده طریق کنند، از می ایفا مهمی نقش محیط ارزیابی در که ارزشها. می کنند پیدا

 به همه نهایت در که گردند، می...  و توقعات قوانین، هنجارها، استانداردها، ایجاد به منجر ها جنبه این که می شوند بیان
 ها فعالیت زندگی، محیطی، کیفیتهای های کیفیت انتخاب به ویژه طور به زندگی وشر مفهوم. هستند زندگی وابسته روش

 ایده یعنی ها ارزش اساس بر شده ساخته های درمحیط حال هر به که است مفهومی زندگی روش. وابسته است رفتارها و

 در زندگی روش ماهیت در که آنچه. آید می پدید جوامع در و گیرد می شکل...  و ذهنی ی ها طرح واره تصورات، آلها،
 مقیاس های در بلکه نیست، فضا یک به منحصر زندگی روش که است آن کند می پیدا شده اهمیت ساخته های محیط

 ]8[ کند. می پیدا زیادی تنوع سبب همین به آید، می پدید های گوناگونی محیط در و مختلف

در  را انها که مشخصاتی کند، می پیدا نمود مسکن فیزیکی مشخصات از آنها ارزیابی در مردم های ارزش و اعتقادات

 می بازتاب را خانه در اجتماعی روابط مسکن، فضایی آرایش دیگر عبارتی به .نماید می ممانعت یا یاری اهدافشان به رسیدن

 به معانی این .ندده می معنی آنها به مردم که است معنی با زمانی فضای اجتماعی کند می اظهار ساندرز که دهد. همانطور

 به .بخشد می تحقق را معانی این که ست اجتماعی روابط این بلکه وجود ندارد مستقرند آن در آنها که فضایی در ذاتی طور

 و کند می بندی طبقه را مهمانان( فضا و خانواده اهل بین و مرد و بین زن روابط مثال )برای خانه در اجتماعی روابط عالوه
 ]۹ [ .سازد می مشخص را مکان به امعن اطالق چگونگی

 181۹بیان کرد و در  New Views Societyخود را با نام « نظریه ی محیط»برای نخستین بار  1813اوئن در 

کانسپت شهری خود را در گزارشی برای کمیته ی انجمن صنعتگری فرودستان مطرح ساخت. در ایده ی اوئن هر دهکده از 

نفر کافی است و زمین پیرامون آن دارای چهارصد تا ششصد  1211ه  که برای پذیرفتن فضای ساختمانی مربع درست شد
هکتار گستره است. در فضای داخلی مربع ساختمان های عمومی آن جای می گیرند. ساختمان های مرکزی، دربرگیرنده 

ت. در طبقه ی همکف آن، مدرسه ی آشپزخانه ی عمومی، انبارها و کلیه تجهیزات الزم برای آشپزخانه و گرم کردن غذا اس

برای بچه های کوچک منظور شده است که سالن مطالعه و مکانی نیز برای عبادت در طبقه ی اول آن قرار دارد و باز، در 
ساختمانی دیگر، در طبقه ی همکف، مدرسه ای برای بچه های بزرگتر و سالنی برای اجتماعات ساخته شده و در طبقه ی 

مکان هایی برای بزرگ ساالن وجود دارد. در فضاهای باز و خالی وسط مربع، قسمت هایی برای ورزش و باال، کتابخانه و 

تفریحات سالم تعیین شد که البته می باید آن ها را مشجر تجسم نمود. ساختمان هایی که در سه ضلع دیگر مربع قرار 

که هریک دارای چهار دستگاه خانه است. چهارمین ضلع دارند، برای سکونت، بویژه برای خانواده ها درنظر گرفته شده است 
مربع، خابگاه بچه های بیشتر از سه سال است، همچنین هر خانواده که بیش از دو بچه داشته باشد، بچه های اضافی در 
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انخانه ای اینجا می خوابند. در وسط این ضلع، خانه ی نگهبانان خوابگاه قرار دارد. در یک سر درمانگاه و در سر دیگر مهم

 ]11[برای بازدیدکنندگان منظور شده است. 

در شهر گارنیه محله های مسکونی از ویالهای کوچک جدا از هم درست شده که در شبکه ای یکسان از خیابان های به 

تی می دنبال هم قرار گرفته اند. فرض گارنیه این بود که در شهر خیالی او جهت ساختمان ها و جهت بادها، به تنظیم مقررا

انجامد که میتوان آن ها را به این صورت خالصه کرد: در ساختمان های مسکونی، اتاق های خواب باید دست کم یک 

پنجره به سمت جنوب داشته باشد که اجازه دهد تا سرحد امکان، پرتو آفتاب وارد اتاق بشود. ساخت هرنوع دیوار حیاط و 
نی، دیوارها، کف و غیره باید از مصالح صاف و صیقلی ساخته شده و حیاط خلوت ممنوع است. در درون ساختمان مسکو

متر از شرق  151دارای زوایای منحنی باشند. زمینی که در آن محله های ساختمانی ساخته می شود، به صورت به درازای 

متر  15×15های  متر از شمال به جنوب تقسیم شده است. این قطعه ها به نوبه ی خود به قطعه 31به غرب و به پهنای 
تقسیم می شوند که هریک، از یک سو به خیابان مشرف است. سطح ساخته شده نباید از نصف سطح کل زمین بیشتر باشد 

و بقیه ی آن باید برای ساختن باغچه های همگانی که گذرگاه پیاده هاست به کار رود. به عبارت دیگر، هر ساختمان باید 

اهروی آزاد برای ساختمان مقابل خود بگذارد. فاصله ی شمالی جنوبی میان دو در بخشی که ساخته نمی شود، یک ر

 ]11[ساختمان مسکونی دست کم برابر ارتفاع ساختمان جنوبی خواهد بود.

یا چیتانووا را آغاز نمود. آسمانخراش « شهر نوین»، تهیه ی طرح بزرگ خود به نام 1۹13سنت الیا )فوتوریسم( در 

الکنی و دارای سازه های سربه فلک کشیده و کانال های آسانسور که از ساختمان فاصله گرفته اند و هایی به صورت تراس ب

برای اصالح »برنوتاوت در دوره ی اکسپرسیونیستی خود برج ها و آسمان خراش هایی  ]12[شریان های عبوری پرابهت.

 ]13[طراحی می کرد.« سیلوئت شهری

ماعی مسکن یک عنصر فرهنگی است. اهداف اجتماعی مسکن را می توان در قالب به نظر یکی از اندیشمندان علوم اجت

فراهم آوردن سرپناه کافی یا متعارف برای تمام مردم، زندگی جمعی، احساس افتخار اجتماعی، احساس انطباق با محیط 

 ط جمعی مشاده کرد.جمعی، داشتن ثبات اقتصادی، سرمایه گذاری اقتصادی، اجتماعی و مشارکت خانوادگی در یک محی

به عبارت دیگر مسکن چیزی بیش از یک سرپناه صرفا فیزیکی است و کلیه ی خدمات و تسهیالت عمومی الزم برای ]14[

ی آن فراهم باشد. در شود و باید حق تصرف نسبتا طوالنی و مطمئن برای استفاده کنندهبهزیستن انسان را شامل می

 ]15[داده شده است.نمودار زیر اجزاء مسکن مدرن نشان 
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 (13۹1مآخذ:)پورمحمدی؛



 

 

 
wwwCAUP.ir         5 

 

ساماندهی مسکن در بافت فرسوده با تاکید بر نقش فرهنگ، نمونه »( در مقاله ای با عنوان 13۹4شکری و همکاران )
قش فرهنگ در بهسازی و سعی کرده اند با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی با تاکید ن« موردی بخش مرکزی ایالم

 SWOTنوسازی مجتمع های مسکونی بافت فرسوده باالخص بافت فرسوده بخش مرکزی شهر ایالم با استفاده از مدل 

پرداخته و راهکارها، سیاست ها و راهبردهایی را در جهت بازگرداندن سرزندگی و حس تعلق به ساکنان این بخش ها ارائه 

تحقیقاتی که در این راستا انجام گرفته بافت های فرسوده در بخش مرکزی شهر ایالم از نمایند. براساس نتایج حاصل از 
نوع بافت های فرسوده شهری فاقد میراث فرهنگی بوده که برای مداخله در آنها باید با درنظر گرفتن مسائل فرهنگی که با 

 ]16[ی پاسخ مثبت داده شود.روح و روان شهروندان در ارتباط تنگاتنگی قرار دارد و هم از لحاظ کالبد

با روش ترکیبی « مسکن  و دینی فرهنگ بین ی رابطه بررسی» ( در پژوهشی با عنوان 13۹4میرباذل و همکارش )
 در دهد می ها انسان به ای ویژه خصوصیات که آنچه هر شامل توان می را فرهنگ"صورت گرفته است بیان می دارد که: 

 می پیچیده بسیار را فرهنگ موضوع که شده ارائه مختلف محققان توسط نیز تعددیم تعاریف دیگر سوی از. نظرگرفت

 و عادات و انسان ذهنی های جنبه زندگی، روش: از عبارتند که شده توجه اصلی مورد سه به تعاریف دراین اما. نماید

 ]1۹[.باشند می مختلف محیطهای با همسازی

 و ها آن در زمان طی در رفتارها و فضاها انتظام فضاها، حریم نوع مچنینه. متفاوتند فرهنگها در نیز خویشاوندی معنی

 می فرهنگی متغیرهای از نیز شخصی های حریم کار و ساز بنابراین. باشند می متفاوت ها فرهنگ در تعامالت، و آداب

 معمول طور به روانی رهایفشا و تنش. گردد می درونی فشارهای و تنش ایجاد به منجر ازدحام و تراکم منفی تأثیر. باشند

 می وجود به شرایط هر در که است معانی یا قبول، قابل شرایطی به نسبت نامطلوب شرایط یک حاصل یا ارزیابی حاصل
 به آید، می وجود به ازدحام و زیاد تراکم دلیل به که مسکونی، بسته یا باز فضاهای داخل به وجوداشراف مثال؛ برای. آید

 کننده ایجاد عوامل. میکند پیدا بستگی و ارتباط" اشراف از جلوگیری برای مختلف ترفندهای نوع و غریبه افراد "تعریف

 همه که کند، می پیدا بستگی ذهنیتشان های واره طرح و آنها زندگی آداب و قواعد افراد، توقعات میزان به روانی فشارهای
 ]18[گیرند. می سرچشمه فرهنگی عوامل از شرایط این

 نسل، جنس، سن، نظیر؛ اجتماعی های گروه در عضویت عوامل که دارد را خود خاص ویژگی ها گروه گیزند شیوه

 شیوه توانند می که کنند، می تعیین را ویژگی این درآمد و ایدئولوژی حرفه، تحصیالت، مذهب، طایفه، قبیله، نژاد، طبقه،

 الگوهای طریق از توان می را مختلف های گروه زندگی یوهش درباره نیاز مورد اطالعات. آورند پدید را زندگی مختلف های
 به نیاز اجتماعی، ارتباطات فراغت، اوقات گذران تفریح، نوع کتب، ها، رسانه نقل، و حمل پوشاک، خوراک، مصرف،

 .نمود توصیف اجتماعی محیطهای و آموزشی محیطهای

و با « اسالمی-یم فرهنگ و اقلیم در الگوی مسکن ایرانیبازشناسی رابطه مفاه»( در مقاله ای با عنوان 13۹3احمدنژاد )
اسالمی، به بازشناسی رابطه مفاهیم -هدف شناخت خانه به عنوان صحنه سکنی گزینی انسان بر اساس الگوی ایرانی

 است. برای گردآوری اطالعات از روش کتابخانه ای پرداخته مسکن طرح گیری شکل در رابطه این تبعات و فرهنگ و اقلیم

استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که درتعریف واژه مسکن، ردپای فرهنگ دیده می شود که با 

 ]1۹[. تبارشناسی واژه فرهنگ، آن را بر پایه هایی مستحکم از اقلیم می یابیم

« ه های فرهنگی مسکنی ایرانی بازخوانی مولفهویت؛ فرهنگ؛ خانه»( در مقاله ای با عنوان 13۹3پور )حبیبی و ایران

تحلیلی و مطالعه ی منابع کتابخانه ای و میدانی به -برای یافتن مولفه های ارزیابی فرهنگی مسکن ایرانی، با روش توصیفی

استخراج، بررسی و تحلیل مولفه های فرهنگی موثر در معماری خانه های سنتی ایرانی پرداخته اند. نتیجه ی پژوهش 
ه استفاده از مولفه های فرهنگی بکارگرفته شده در معماری خانه های ایرانی، کمک شایانی در نشان می دهد که بازگشت ب

راستای احیای هویت فرهنگی از دست رفته ی مسکن ایرانی خواهد بود. ایشان همچنین معیارهای ارزیابی فرهنگ در 
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یت تناسبات، سلسله مراتب، ورود نور با معماری ایران را چنین معرفی می کنند: در حوزه ی کارکردی : مردم واری، رعا

ایجاد گشودگی، محوریت در طراحی، مرکزیت، احترام به مرکز قبله، خودبسندگی، در حوزه ی روانشناختی : پرهیز از 
بیهودگی، درون گرایی، سکون و آرامش، اعتقاد به محرمیت و عدم دید مستقیم، تعامل و رفتار اجتماعی با افراد، تعلق 

مکان، تعریف و تمایز حرایم و قلمروها، خلوص و شفافیت فضا در معماری، در حوزه ی زیبایی شناختی : هنر خاطر، حس 

 ]21[ایرانی، جایگاه عناصر طبیعی، هنر ایرانی اسالمی، کهن الگوها.

امل بازشناسی فاکتورهای تاثیرگذار بر روش زندگی به عنوان عو»(در پژوهشی با عنوان 13۹3آبادی )ستایش و علی
-تحلیلی شیوه به که تحقیق به ارتباط فرهنگ و مسکن می پردازند. این« فرهنگی مسکن-موثر در تحقق پایداری اجتماعی

 فرهنگی ویژگیهای شناسایی برای به روشی دستیابی هدف با گرفته، صورت کتابخانهای مطالعات به استناد با و توصیفی

 آن بر تأثیرگذار عوامل و زندگی بررسی روش به طراحی، در مؤثر هایشاخصه تعیین منظور به مسکن در تأثیرگذار

 زندگی روش تأثیرگذار فاکتورهای به عنوان پنهان جنبه های و آشکار جنبه های جمعیتی،-اجتماعی ویژگیهای .میپردازد

 روش اساس بر مسکونی محیطهای جهت طراحی را مناسبی مطالعاتی معیارهای میتواند عوامل این بررسی .اند شده بیان

 در را مهمی تفاوتهای زندگی شیوه طبق مطالعات انجام گرفته پژوهشگر اظهار می دارد تفاوتهای .دهد ارائه افراد زندگی

 بودن خانگی میزان مردم، تعامل چگونگی فعالیتهای خانه، تمرکز مکان مسکن، طراحی در .میشود موجب محیط طراحی

 طریق از افراد زندگی روش که میرسد نظر ضروری به لذا طراحیاند، اهداف تدوین در یمؤثر عوامل خانواده نهاد و فعالیتها

 افراد استفادهی نحوهی تا گیرد، قرار مورد مطالعه یکدیگر با عوامل این ارتباط سنجش و آن بر تأثیرگذار عوامل بررسی

 مسکن فضاهای طراحی بر آنها تأثیر سنجشمنظور  به مصرفیشان کاالهای و آنها فعالیتهای زمان مسکن، فضاهای از مختلف

 -فرهنگی پایداری تداوم و حفظ و آنها وکسب رضایت ساکنین زندگی روش با مطابقت منظور به و گرفته قرار بررسی مورد

 ]21[. گردد لحاظ جمعیتی متفاوت، – اجتماعی ویژگیهای با مختلف، گروههای برای طراحی در اجتماعی

 

 

 لعاتیبررسی محدوده مطا  .3

شهرداری بجنورد  2منطقه  8ی شهر بجنورد می باشند. این محله در ناحیه 2-2مورد مطالعه، ساکنین محله  محدوده

 از بهشتی، شهید خیابان به غرب از شهربازی، خیابان به شمال از هکتار، 41 تقریبی مساحت به 2-2 واقع شده است. محله

 1385 سال در 2-2 محله جمعیت. گردد می محدود شهریور1۹ خیابان به شرق از و غربی طالقانی خیابان به جنوب

 در نفر 123 محله، این( ناخالص تراکم) جمعیتی تراکم. شود می برآورد نفر 48۹۹ گرفته صورت جمعیتی مطالعات براساس
 ]22[. باشد می هکتار هر
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 (بندی ناحیه بندی، محله)شهری تقسیمات ی نظامنقشه -2شکل
 (138۹ جامع طرح:)مآخذ

 

 های اجتماعی و فرهنگیویژگی
است و بعد خانوار در نفر برآورد شده 48۹۹براساس مطالعات جمعیتی صورت گرفته  1385در سال  8-1جمعیت محله 

محاسبه  5.1و شاخص نفر در واحد مسکونی معادل  1.3باشد.همچنین تراکم خانوار در واحد مسکونی می 3.8این محدوده 

 ]23[نفر در هر هکتار می باشد 123ده است. تراکم جمعیتی )تراکم ناخالص( این محله، ش

نشینی خود دارای آداب و رسوم و نوع زندگی خاصی بوده اند که با یکجانشینی این آداب و اقوام ترکمن در زندگی کوچ

جامعه ای شبانی است و دارای ساختار جامعه ترکمن رسوم را به خانه ها و محیط روستایی یا شهری خویش منتقل کردند. 

ایلی می باشد. یک ایل مجموعه ای از واحد های اجتماعی است که از پیوستن خانوارهای هم نسبت به وجود می آید. 
بنابراین تبار و خویشاوندی یکی از عوامل مهم این نظام است و تقسیم اجتماعی کار در نزد ایشان نیز در قالب همین 

 ]24[ی شکل یافته است.سازمان خانوادگ

و زبان آنها ترکمنی است که با زبان ترکی و مغولی  ترکمن ها: ترکمن ها دین اسالم و مذهب حنفی دارندو زبان دین 

 ]25 [مرتبط می باشد
ی سکونت: مسکن ترکمن ها با نوع معیشت آنها ارتباط مستقیم دارد و نظام تولیدی آن ها بر شکل و عملکرد شیوه

کونی شان تاثیرگذاشته است. مسکن نه تنها محل آسایش افراد بلکه، محل نگهداری دام، انبار آذوقه، محل واحدهای مس

تهیه مواد لبنی و غذایی، انبار گندم و جو و جایی برای تولید صنایع دستی )نمدمالی، حصیربافی،قالی بافی، سوزن دوزی و 
 ترکمن های دامدار یعنی اوی دارای ویژگی های بسیاری است. ...( نیز می باشد. به خاطر این عملکردها واحد مسکونی

]26[ 

با توجه به این که در ابتدا کوچ نشین بودند و در این صد سال اخیر، به تدریج یک را مسکن ترکمن ها  مسکن ترکمن:

 دسته تقسیم کرد: 4شده اند از نظر فنی می توان به  جا نشن
 ساختمان های آجری.-4ساختمان های مدرن امروزی.    -3تام )خانه(.   -2اُی )آالچیق(.   -1
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ترکمن های ایران در سه ناحیه کوهستانی، دشتی و هموار و ساحلی زندگی می کنند که بر حسب نوع آب و هوا، گاها 

دیده می شود، پس از اسکان به ساخت گونه های مختلفی از مسکن پرداخته اند. چهار گونه مسکن در این مناطق شناخته 
 ده اند:ش

 یورت )آالچیق ترکمنی( در مناطق دشتی و هموار. -

 منازل چوبی ساحلی در مناطق ساحلی. -

 منازل چوبی و آجری به صورت پراکنده. -

 منازل گلی و سنگی مورد استفاده در مناطق کوهستانی و کوهپایه ای. -

چک با اتاق هایی اندک بود که غالبا خانه هایی که ترکمن ها در اوایل یکجانشینی، برای خود می ساختند، خانه هایی کو
در کنار آالچیقی که ترکمن ها سال ها بدان عادت کرده بودند، برپا می شد. به مرور زمان و با رفت و آمدهایی که شاه و 

طبقه به خصوص در منطقه گمیشان، گسترش  3و  2درباریان به مناطق ترکمن صحرا داشته اند، ساخت خانه های چوی 

اختن تام از چوب )آغاچ(، گل و نی )قارقی(، و گاها از گچ و خاک استفاده می شده است. فراوانی استفاده از یافت. برای س
نمود دیگر تاثیر فرهنگ ماقبل اسکان بر مساکن پس از اسکان ترکمن ها، است. چوب در این ساختمان ها بسیار چشمگیر 

از سایر ساختمان های اطراف می باشد، چنانچه عدم وجود فضای عدم وجود دیوار در اطراف تام به عنوان عامل جدا کننده 

ها و مشخصه های دیگری است که نشات گرفته از نوع زندگی جمعی خصوصی مشخص برای افراد خانواده در تام از مولفه

الی و در آالچیق ها در ساختار اجتماعی سنتی این قوم می باشد و در عین حال بر اساس معماری برونگرای مناطق شم
 ]2۹[مجاور دریای خزر قابل توجیه است که از نمونه های تاثیرپذیری مسکن بومی از ویژگی های اقلیمی به شمار می رود.

 های اقتصادیویژگی
ها به سبب زندگی کوچرویی از دیرباز عمدتا به دامداری و دامپروری اشتغال داشتند که رفته رفته با ساکن ترکمن

زندگی یکجانشینی به مشاغلی از قبیل تولید و فروش صنایع دستی روی آوردند. در این میان گیری ها و شکلشدن آن

نیز به همین ترتیب عمدتا در مشاغل آزاد و تولید صنایع دستی مشغول به کارند.همچنین  2-2های ساکن در محله ترکمن

های شهر ندارند از وضعیت با سایر قومیت به دلیل اینکه تمایل چندانی به تغییر این رویه و برقراری ارتباط بیشتری
 باشد:به شرح زیر می 2-2اقتصادی نسبتا پایینی برخوردارند.سطح درآمد ساکنین محله 

 

 سطح درآمد ساکنین در ماه)برحسب تومان( -1جدول

 1.511.111تر از بیش 1.511.111-411.111 411.111کمتر از  سطح درآمد

 5 25 ۹1 درصد
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 لبدیویژگی های کا
 در یک نگاه کلی کاربری های عمده ی این محله که بیشترین سطح را بخود اختصاص داده اند به شرح ذیل می باشند:

 درصد از مساحت کل 51کاربری مسکونی با اختصاص 

 درصد از مساحت کل محله 24کاربری شبه های دسترسی با اختصاص 
 حلهدرصد از مساحت کل م ۹کاربری اراضی بایر با اختصاص 

 درصد از مساحت کل محله 8کاربری تجاری با اختصاص 

درصد از مساحت محله را شامل می شوند. الزم به ذکر است که این محله فاقد کاربری  8و مابقی کاربری ها در مجموع 
 ]28[خدمات بهزیستی می باشد.

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 2-2ی کاربری وضع موجود محله نقشه  -3شکل

 (138۹جنوردمآخذ:)طرح جامع ب

 
ی اصلی تشکیل شده است که شود از دو محلهمحدوده مورد مطالعه که بخشی از آن شامل بافت قدیم بجنورد هم می

 عبارتند از: محله پای توپ و ساربان محله.

دارد های شهید بهشتی، طالقانی غربی، چهارشنبه بازار و هفده شهریور قرار توپ مابین خیابانتوپ: محله پایمحله پای
 و در بخش مرکزی و تجاری شهر واقع شده است.

چنین تعدادی از های این محله عمدتا دارای کاربری تجاری است. همها و بدنهکاربری غالب محله مسکونی بوده و لبه

 های این محله مستقر هستند.های تجاری مهم شهر نیز در بدنهمجموعه

ی نیمه شطرنجی و با گذرهای تنگ و باریک است، که از طول زیادی ابخش درونی بافت دارای بافتی فشرده و شبکه
 باشند. برخوردار می
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 توپوضعیت موجود محله پای -4شکل

 (138۹مآخذ: )طرح جامع بجنورد

ی الدین اسدآبادهای شهید بهشتی، هفده شهریور، چهرشنبه بازار و سیدجمالساربان محله: ساربان محله مابین خیابان
ای مرتفع و در بخش شمالی شهر و شمال شرق بافت قدیم شهر قرار دارد. این محله دارای بافتی ارگانیک و بر روی تپه

باشد که عرض کم معابر و عدم نفوذپذیری و دسترسی سواره در آن باعث فرسودگی شدید کالبدی محله شده است. می

 پیچ و باریک های کوچه و یکدیگر به مسکونی های جانبی ساختمان اتصال ]2۹[های محله عمدتا تجاری است.کاربری بدنه

 از درآن بازشو حداقل با ممتد و بلند است. دیوارهای زمین بلندی و پستی و های جغرافیایی محدوده از متمایز آن دارخم و

 کاهگلی سقف و چوبی پوشش با گلی و خشت اکثراً بخش این های قدیمی باشد. ساختمانمی اقلیم از متأثر عوامل جمله

 ]31[است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 محلهوضعیت موجود ساربان -5شکل

 (138۹مآخذ: )طرح جامع بجنورد
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ی موردنظر دارای بافت ارگانیک و بخشی از آن نیز دارای بافت طور که در تصویر زیر قابل مشاهده است، محدودههمان

  باشد.ای نامنظم مینیمه هندسی و شبکه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های شهری)مورفولوژی شهری(ها و شبکهالگوی بافت -6شکل
 (138۹مآخذ:)طرح جامع بجنورد

 

 2-2طبقات محله -2جدول 
 
 

 
 

 (138۹مأخذ: )طرح جامع 

 

 دهد.نشان می 1385در سال های مسکن محله موردنظر را جدول زیر ویژگی
 

 1385در سال  8-1های مسکن محله ویژگی-3جدول 

ت
عی

جم
 

ن
اک

 س
ی

مول
مع

ر 
نوا

خا
 

ی
کون

س
 م

ی
ها

حد
 وا

ل
 ک

مع
ج

 

 مساحت زیربنا

ی
کون

س
 م

حد
 وا

در
ر 

نوا
خا

م 
راک

ت
 

وار
خان

عد
ب

 

ی
کون

س
 م

حد
 وا

در
ر 

نف
 

51
تر

کم
و 

 

تا51
۹5 

تا۹6
81 

تا81
11

1
 

11
1

تا
15

1
 

15
1

تا
21

1
 

21
1

تا
31

1
 

31
1

تا
51

1
 

51
1

تر
ش

وبی
 

48۹۹ 12۹1 ۹65 1۹۹ 186 62 131 1۹۹ ۹1 65 41 14 1.3 3.8 5.1 

 (138۹مآخذ: )طرح جامع بجنورد

 کل بیشتر طبقه3 طبقه2 طبقه1 

 ۹65 48 83 2۹1 544 تعداد

 111 3.۹5 6.4۹ 31.15 56.3۹ درصد
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ها، کاررفته در لبهبه باشد. همچنین مصالحگل میتوپ نیز آجر و اندود گچ و کاهکاررفته در بافت محله پایمصالح به

گلی است و از بان محله نیز خشت و گلی با پوشش چوبی و سقف کاهباشد. مصالح عمده ابنیه قدیمی سارعمدتا سنگ می
باشد، هرچند که روند نوسازی ابنیه در این محله از حدود یک دهه قبل استانداردهای الزم مقاومت و ایستایی برخوردار نمی

ست. الزم به ذکر است که آغاز شده است، ولی باتوجه به توان اقتصادی ساکنین، ادامه این روند نیز دارای کندی سرعت ا

در وضع موجود و با آزادسازی بخشی از ابنیه به جهت احداث یک معبر جدید، این محله به دو پاره شمالی و جنوبی تقسیم 

 شده است.

 

 دهد.جدول زیر وضعیت کیفیت ابنیه محله موردنظر را نشان می

 

 1385سال  دروضعیت کیفیت ابنیه قطعات مسکونی در محله موردنظر  - 4جدول 
اراضی فاقد  تخریبی مرمتی قابل قبول نوساز

 کیفیت

 جمع

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

252 28.۹ 1 1 45۹ 52.3 16۹ 1۹ 1 1 8۹8 111 

 (138۹مآخذ: )طرح جامع 

 

 جدول ذیل گردآوری شده است:ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و مسکن اقوام ترکمن به طور اجمالی در 

 

 های ترکمنویژگی -5جدول

های اجتماعی و ویژگی

 فرهنگی

 دین اسالم 

 مذهب حنفی 

 )زبان مغولی و تنگوزی)آلتایی 

 تبارپدر 

 .خانواده های گسترده بسیار بزرگ با یک رئیس خانواده)پدر( مقتدر و مستبد 

 ای شبانی.جامعه 

 ای اجتماعی است که از پیوستن خانوارهایی هم نسبت به ساختار ایلی)یک ایل مجموعه ای از واحده

 وجود می آید(.

 .خانواده، کوچکترین واحد اقتصادی اجتماعی 

 .خانواده، به صورت گسترده 

  تقسیم کار طبیعی برحسب سن و جنس)مردان به کارهای بیرون از خانه، زنان به کارهای درون خانه و

 صنایع دستی(.

 ی.اعیاد، اکثرا با جنبه مذهب 

 های اقتصادیویژگی

 کشاورزی 

 دامداری 

 صنایع دستی 

 ی سکونتشیوه

 .خانواده های گسترده بسیار بزرگ با یک رئیس خانواده)پدر( مقتدر و مستبد 

 های تیره.های هر تیره در کنارهم و با کمی فاصله از آالچیقخانواده 

  است.شکل روستاهای ترکمن به واسطه ی نظام چادرنشینی بسیار پراکنده 

 .هر روستای ترکمن، خانواده های هر تیره و یا خانواده هایی از تیره های یک طایفه را در کنار هم دارد 
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 نوع سکونت
 نشینیابتداکوچ 

 )یکجانشین)پس از تخت قاپو شدن عشایر توسط رضاخان 

 نوع مسکن

 بر اساس معیشت

 نشینی(: آالچیق )اوی(دامداری)کوچ 

 راد بلکه، محل نگهداری دام، انبار آذوقه، محل تهیه مسکن نه تنها محل آسایش اف

مواد لبنی و غذایی، انبار گندم و جو و جایی برای تولید صنایع دستی )نمدمالی، 

 حصیربافی،قالی بافی، سوزن دوزی و ...(.

 کشاورزی )یکجانشینی(: اوبه 

در ارتباط با طبیعت 

منطقه و نیز 

 همسایگی با طوایف

  دور از هم.در امنیت: خانه ها 

 .در خطر: خانه های تکیه داده به هم با دیوارهای بلند 

 در ارتباط با اقلیم

 .یورت )آالچیق ترکمنی( در مناطق دشتی و هموار 

 .منازل چوبی ساحلی در مناطق ساحلی 

 .منازل چوبی و آجری به صورت پراکنده 

 .خانه  منازل گلی و سنگی مورد استفاده در مناطق کوهستانی و کوهپایه ای

 ها در روستاهای کوهستان، در هم فرورفته.

  ،همسازی و همگونی مابین معماری و شرایط زیست محیطی و در عین حال

 اقتضای جغرافیایی و مکانی.

 .مصالح بومی 

 از نظر فنی

 .)اُی )آالچیق 

 .)تام )خانه 

 .ساختمان های مدرن امروزی 

 .ساختمان های آجری 

 ویژگی مسکن

 اوی

 ها.اجتماعی ترکمن کوچکترین واحد 

 ی ترکمن.مخصوص یک خانواده 

 ی کوچک ترین ها در کنارهم، تشکیل دهندهچند اوی متعلق به خویشاوندان آن

 اقتصادی ترکمن ها به نام اوبه.-واحد اجتماعی

 شود.اطراف اوی با نمد و سه قطعه حصیر پوشانده می 

 اوبه

 .به وجودآمده از اوی های گلی 

 مستطیل های دراز با تعداد زیادی اتاق و ایوان و حیاطی  هایی به شکلخانه

ای یا گسترده را در خود ای هستهمشترک که در آن هر اتاق، همانند اوی، خانواده

 جای می دهد.

 تام

  برای ساختن تام از چوب )آغاچ(، گل و نی )قارقی(، و گاها از گچ و خاک استفاده

 می شد.

 ه عنوان عامل جدا کننده از سایر ساختمان های عدم وجود دیوار در اطراف تام ب

 اطراف.

 هایی با یک یا دو اتاق خشت و گلی و یک ایوان و اکثرا یک طبقه و گاه دو خانه

 طبقه و پراکنده .
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 تجزیه و تحلیل .4

 وضع موجود مسکن در محدوده محله مورد بررسی با شرایط بهینه مقایسه شده است. 6در جدول 

 و مقایسه وضع موجود و شرایط بهینه تحلیل-6جدول 
 تحلیل و مقایسه شرایط بهینه وضع موجود

مصالح آجر و تیرآهن، خشت خام و 

 کاهگل، تیرچوبی

مصالح مدرن و سبک، مقاومت باال 

دربرابر زلزله و شرایط جوی از جمله 

 بتن و کامپوزیت

وضع موجود فاصله نسبتا زیادی با 

 شرایط بهینه دارد.

 3و  2ها اغلب ساختمانتراکم کم، 

 طبقه.

وضع موجود تراکم بسیار پایین تری  تراکم ساختمانی باال

 نسبت به شرایط بهینه دارد.

 1.3تراکم خانوار در واحد مسکونی 

 باشد.می

هر واحد مسکونی تحت تصرف یک 

 خانوار.

تعداد واحدهای مسکونی در وضع 

 باشد.موجود کمتر از تعداد خانوار می

 21تا  31مسکونی موجود ی سرانه

 باشد.مترمربع می

 51ی استاندارد مسکونی معادل سرانه

 باشد.مترمربع می

ی موجود محله با توجه به بعد سرانه

خانوار، بسیار کمتر از حد استاندارد و 

 باشد.مطلوب می

باشد. و تعداد نفر در می 3.8بعد خانوار 

 باشد.می 5.1واحد مسکونی 

ونی به طور میانگن نفر در واحد مسک

 باشد.می 4معادل 

تعداد اتاق و مساحت مسکونی از حد 

 باشد.استاندارد کمتر می

مقاومت باالی مسکن در مقابل شرایط  درصد واحد ها تخریبی هستند. 1۹

 جوی و بالیای طبیعی.

 نیازمند توجه و نوسازی.

رض کم معابر در وضع موجود و لزوم ع متر می باشد. 8حداقل عرض معبر  متر . 6وجود معابر با عرض 
 تعریض برخی معابر.

 
های تاثیرگذار بر شکل واحد مسکونی ترکمن شناسایی گردید. همچنین از با توجه به مطالعات صورت گرفته، ویژگی

 :نتایج زیر بدست آمده است 6با وضعیت بهینه در جدول  2-2ی وضع موجود محله مقایسه

شده است که محتمال به دلیل ناآگاهی و عدم شناخت ح بومی و غالبا چوب تهیه میمسکن ترکمن همواره از مصال

دهد که مصالح مورد را بافت قدیمی تشکیل می 2-2گرفته است. در حال حاضر بخشی از محله تر صورت میمصالح مدرن
های جاری که سطح وسیعی ساز باشد. اما در ساخت وها غالبا مصالح بومی، خشت و کاهگل میاستفاده در ساخت و ساز آن

رود و گاها این مصالح با شرایط اقلیمی منطقه تطابق ی خود دارد، مصالح مدرن و غیربومی به کار میاز محله را زیر سلطه

بایست عالوه بر تامین ایمنی و آسایش، دربرابر عوامل جوی و الزم را ندارد. این درحالی است که مسکن مناسب امروزی می
 طبیعی نیز مقاوم باشد، همچنین ابعاد زیبایی شناسی و هویتی را نیز حفظ نماید.بالیای 

هایی با تعداد زیادی اتاق و ایوان و ی گسترده، خواستار خانهی سکونت خود، به شکل خانوادهترکمن به اقتضای شیوه

-حاضر نیمی از خانهمی دهد.در حالای را در خود جای حیاطی مشترک می باشد که در آن هر اتاق، همانند اوی، خانواده

برداری هستند. اما الگوی مسکن در ساخت و نیز به همین سبک و با تعداد زیادی اتاق درحال بهره 2-2ی های محله
ی ترکمن به های گستردهسازهای جاری بدون توجه به این خواسته، از واحدهایی با مساحتی بسیار کمتر از آنچه خانواده

گیرد. طبق آمار و اطالعات حاصل شده در بخش زیربنا در ساخت و سازهای اتاق صورت می 2یا  1، و با تعداد آن نیاز دارند

باشد لذا تراکم ی سکونت ترکمن نمیمترمربع و کمتر از آن اختصاص دارد. که جوابگوی شیوه 51جاری، بیشترین سهم به 



 

 

 
wwwCAUP.ir         15 

باشد، به این مترمربع می 51ی استاندارد مسکونی معادل سرانه دهد. در شرایط بهینهنفر در اتاق را به شدت افزایش می

 باشد.ی موجود محله با توجه به بعد خانوار، بسیار کمتر از حد استاندارد و مطلوب میتوان گفت سرانهترتیب می
اند و تمایلی طبقه خو گرفته 2های کم ارتفاع و حداکثر ساختمانی با همچنین ترکمن ها از دیرباز به سکونت در خانه

گیری واحد مسکونی ترکمن، اشتغال به دهند، یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر شکلبه زندگی در ارتفاع از خود نشان نمی

باشد که به وفور در بین آنان قابل مشاهده است. اقتضای این امر وجود فضای باز خصوصی تولید صنایع دستی در منزل می

شده است، که این امر نیز در ساخت و در شکل بومی آن به صورت ایوان و حیاط تامین می باشد کهها میدر مسکن آن
طبقه ارتفاع، با  3سازهای جاری در محله نادیده انگاشته شده است و اغلب واحدهای نوساز در این محله، دارای بیش از 

طبقه است.  2های کم ارتفاع و کمتر از ختماندارای سا 2-2اندک فضای باز مشاء هستند.با این حال بیش از نیمی از محله 

محیطی و تحوالت در صنعت ساخت و ساز و نیز گرایش به زندگی از طرفی در عصر حاضر نیز با توجه به مسائل زیست
ی زیادی به سکونت در کنار ی آن است. از سوی دیگر ترکمن ها عالقهی مسکن، به صورت بلند مرتبهمدرن، شکل بهینه

های آپارتمانی با تعداد واحدهای محدود تحقق ی خود و به دور از سایر طوایف دارند که این امر در ساختمانطیفهتیره یا 

 یابد.نمی

باشد که رقم باالیی است، این مسئله می 5.1باشد. و تعداد نفر در واحد مسکونی می 3.8در حال حاضر بعد خانوار 
باشد. این مسئله موجب خواهد شد سطح آسایش و از حد مطلوب کمتر می حاکی از آن است که مساحت و تعداد واحدها

راحتی واحد مسکونی پایین آید و این امر آثار خود را در سطوح مختلف جامعه نمایان خواهد نمود، چرا که از دیرباز مسکن 

اد لبنی و غذایی، انبار گندم و برای ترکمن نه تنها محل آسایش افراد بلکه، محل نگهداری دام، انبار آذوقه، محل تهیه مو

جو و جایی برای تولید صنایع دستی )نمدمالی، حصیربافی،قالی بافی، سوزن دوزی و ...( بوده است. که البته در شرایط 
هایی که ترکمن در زندگی کوچ رویی و روستا نشینی خود بدان نیاز داشت دیگر امروزین زندگی در شهر، بسیاری از فعالیت

کند، زیرا اکنون هم زندگی جمعی و های مسکن برای آنان کم نمیخورد اما این امر چیزی از سایر نیازمندیبه چشم نمی

 خورد.نایع دستی درمیان آنان بسیار به چشم میصتولید 
دهد. این شاخص نشان دهده این درصد واحدها تخریبی اند که با توجه به وسعت محله درصد باالیی را تشکیل می1۹

سال است.  41های این محله در حدود باشد. عمر متوسط ساختماناست که این بافت نیازمند توجه و نوسازی میمسئله 

اند. در حال حاضر روند نوسازی ابنیه در محدوده این بافت با سرعت و روند های این محله نیازمند مرمتعمده ساختمان

بایست تدابیری اندیشیده شود که ساکنین ین درآمد ساکنین میمناسبی درحال انجام است.  همچنین با توجه به سطح پای
 بتوانند بدون نقل مکان از محله خود به بازسازی و نوسازی واحد مسکونی خود بپردازند.

متر موجب کاهش نفوذپذیری در بافت و همچنین تشدید فرسودگی شده است. عرض  6وجود معابر با عرض کمتر از 

نماید. عرض معابر ی وسایل نقلیه کمک رسانی و خدمات رسانی به داخل بافت جلوگیری میکم معابر همچنین از دسترس
باشد، که البته متر می باشد. بنابراین عرض معابر در وضعیت موجود کمتر از حد بهینه می 8در شرایط قابل قبول حداقل 

ای و ارگانیک بر وارهین بافت به صورت اندامباشد. چراکه اکم بودن عرض معابر به دلیل قدیمی و ارگانیک بودن بافت می

 بستر طبیعت شکل گرفته است.

هایی که بین وضع موجود محله و شرایط بهینه انجام شد، به طور درنتیجه با توجه به مطالعات انجام شده و مقایسه
ختمانی، تراکم انسانی و های مختلف ازجمله تراکم سادر زمینه 2-2توان گفت شرایط بهینه و وضع موجود محله کلی می

الگوی مسکن دارای اختالفات قابل توجهی هستند، که نیازمند مدیریت و برنامه ریزی دقیق و استفاده از مطالعات کاربردی 

 ها است.در کاهش سطح این اختالفات و از میان برداشتن آن
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 نتیجه گیری و پیشنهادات .5

تفکر یک جامعه است که ارزشهای یک جامعه را می سازد. مواردی که در عوامل فرهنگی نشات گرفته از جهان بینی و 

بافت مسکونی این منطقه مشهود است متراکم ساختن خانه ها و معابر کم عرض و نزدیکی فضای ورودی دو یا چند خانه به 

ها است، مانند رابطه  یکدیگر است. که عالوه بر عوامل اقلیمی و به موازات آن، نشات گرفته از روابط اجتماعی همسایه

عاطفی بین همسایه ها، اتحاد اهالی محل و جویای حال همسایه شدن، که در کنار درونگرایی و حفظ حریم خصوصی هر 
 خانه به چشم می خورد.

ساخت و سازهای جاری محله حاکی از آن است که این عوامل بررسی های انجام شده بر روی عوامل فرهنگی موثر بر 

 ی راهبرد نادیده انگاشته شده اند.ریزی و ارائهنامهفرهنگی در بر

اند، از جمله تحت تاثیر عواملی شکل گرفته است که ساختار اصلی و کالبدی آن را شکل داده 2-2وضع موجود محله 
توان به قومیت و فرهنگ ساکنین، سطح سواد، سطح درآمد، دسترسی به مصالح، شکل زمین، حاکمیت این عوامل می

دهد، از دوران قبل، بعدخانوار و ... اشاره نمود. با توجه به این که این بافت بخشی از بافت قدیم شهر را تشکیل می سیاسی

کند. چراکه بافت قدیمی هر شهر نشان از هویت و تمدن آن شهر توجه به بازسازی و نوسازی آن اهمیت دوچندان پیدا می
 د. گرددارد و به عنوان شناسنامه شهر محسوب می

باشند که های انبوه سازی در حال اجرا میپروژه 2-2الزم به ذکر است هم اکنون در بخش نسبتا وسیعی از محله 

قسمتی از آن مسکونی و بخشی دیگر تجاری است، با توجه به اطالعات کسب شده مساحت واحدهای مسکونی درحال 

باشد. همچنین عوامل ه بعد خانوار موجود در محله میساخت نیز کمتر از میزان مساحت مورد نیاز ساکنین با توجه ب
فرهنگی تاثیرگذار بر مسکن نادیده گرفته شده که این مسئله موجب خواهد شد درصورت نیاز حجمی از جابجایی های بین 

 ای به شهر تحمیل گردد. محله

ردی خانه آرامش روحی در طراحی منازل مسکونی سعی در ایجاد فضاهایی است که ضمن برآوردن نیازهای عملک
 ساکنان را برآورده سازد از جمله آن، موارد زیر است:

 اشراف نداشتن به خانه همسایه 

 های فرهنگی ساکنین و همچنین درنظر گرفتن تعیین تراکم ساختمانی مطلوب و بهینه با توجه به ویژگی

 استانداردها

 ها نظیر ایوان و حیاطدرنظر گرفتن فضای باز خصوصی در خانه 

 درنظر گرفتن تعداد متعدد اتاق در واحد مسکونی 

 هایی با حیاط مرکزی با درنظر گرفتن شرایط اقلیمیساخت مسکن به صورت خانه 

 استفاده از معماری بومی با تزئینات نمای کم هزینه تر 

 تامین دسترسی مناسب و اصالح عرض معابر 

 2-2مردم در محله  لزوم انجام مطالعات به منظور شناخت فرهنگ و الگوی سکونت 

 لزوم شناخت سبک زندگی و بعد خانوار اقوام مختلف ساکن در محل 

  تدوین ضوابط ساخت و ساز ایمن 

 امروزی تامین خدمات و تاسیسات زیرساخت محل به شیوه 

 حفظ بخشی از بافت و کمک به بهسازی آن جهت تقویت هویت محله و شهر 
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  ی سکونت ساکنین محلهشیوهنظارت بر ساخت و سازهای آتی با تاکید بر 

 های مناسبتفکیک صحیح قطعات زمین در مساحت 

 احداث پارکینگ جهت استفاده ساکنین، با توجه به بافت ارگانیک محله 

 ها در محلمشارکت دادن ساکنین در فرایند طراحی و اجرای پروژه 

زمینه در شهر بجنورد این مسئله مورد  الگوی مسکن و فرهنگ جوامع ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند، اما در این
بجنورد، و قیاس آن با الگوی  2-2ی غفلت شدید مدیران است. همچنین با نگاهی به ساخت و سازهای جاری در محله

ی تطابق نیازهای فرهنگی با الگوهای درحال ساخت های ساکن در این محله، خالئی بزرگ در زمینهمسکن مطلوب ترکمن

، که 2-2ی کند. لذا از همین روی، چنانچه بتوان در سطح شهری مانند بجنورد و خصوصا محلهنمایی میدر این محله خود
های مدیران شهری واقع شده است، به برنامه ریزی پرداخت، توجهیی مسکونی دستخوش بیدر آن ارتباط فرهنگ با گونه

گ ها و خرده فرهنگ های موجود در آن صورت در حقیقت تالشی در جهت ایجاد یک شهر با هویت برای جوامع، فرهن

 گرفته است و در واقع موجبات آسایش، رشد و تعالی ساکنان فراهم می گردد.

 
 

 مراجع   .6

های فصلنامه سیاست "مقاله بررسی اثرات مسکن مهر بر بازار مسکن در ایران" .(13۹2پور، م، )مصطفی؛ منجذب، م]1[

 .15_1،صص سوم ردی و کالن، سال یکم، شمارهراهب

مسکن کردهای خراسان شمالی؛ تکوین و تحول مسکن در بطن "( 1381پاپلی یزدی، م، وثوقی، ف، لباف خانیکی، م، )]2[

 .5-51۹،2۹، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره مقاله:"ساختارهای ذهنی و فرهنگی

، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد "تحلیل مردم شناختی مسکن سنتی، جدید در اصفهان"(، 1382عرب، م، )]3[

 اسالمی واحد تهران مرکزی دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی.

سکن ومحیط ، مفرهنگی مسکن بومی-های اجتماعیویژگی "(13۹4، )م ،، طاووسیع ،شیخ مهدی؛ م، خاکپور]4[

 .14-3،صص 14۹ ، شماره34 ،جلد"روستا

 .18-3، صص134، شماره "ه فرهنگ و مسکن، فصلنامه مسکن و محیط روستامقال"(، 13۹1، )پوردیهیمی، ش]5[

 .18-3، صص134، شماره "مقاله فرهنگ و مسکن، فصلنامه مسکن و محیط روستا"(، 13۹1پوردیهیمی، ش، )]6[

، همایش ملی سازه، راه، "تدقیق در رابطه مسکن، فرهنگ و سبک زندگی"(، 13۹1) الفمعرفی، س، مرادخانی، ]۹[

 ماری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس.مع

 .18-3، صص134، شماره "مقاله فرهنگ و مسکن، فصلنامه مسکن و محیط روستا"(، 13۹1) شپوردیهیمی، ]8[

، همایش ملی سازه، راه، "تدقیق در رابطه مسکن، فرهنگ و سبک زندگیگ(، 13۹1، )الفمرادخانی،  ؛معرفی، س]۹[

 واحد چالوس. معماری، دانشگاه آزاد اسالمی

 تهران: انتشارات آرمانشهر. "سیر اندیشه  ها در شهرسازی، شهرسازی از آرمان تا واقعیت"(. 138۹پاکزاد، ج. )]11[

 تهران: انتشارات آرمانشهر. "سیر اندیشه  ها در شهرسازی، شهرسازی از آرمان تا واقعیت"(. 138۹پاکزاد، ج. )]11[

 تهران: انتشارات آرمانشهر. "ه  ها در شهرسازی، شهرسازی از آرمان تا واقعیتسیر اندیش"(. 138۹پاکزاد، ج. )]12[

 تهران: انتشارات آرمانشهر. "سیر اندیشه  ها در شهرسازی، شهرسازی از آرمان تا واقعیت"(. 138۹پاکزاد، ج. )]13[



 

 

 
wwwCAUP.ir         18 

 و اقتصادی و اجتماعی طشرای اساس بر مسکن طراحی فرآیند بررسی" ،(13۹1)ش، بند، آتش ؛م سلحشور، طهماسبی]14[

 چالوس. واحد آزاد دانشگاه معماری، راه، سازه، ملی هماشی ،"حال و گذشته جوامع فرهنگی

 .سمت انتشارات: تهران ،"مسکن ریزی برنامه" ،(13۹1)م، پورمحمدی،]15[

قش فرهنگ، ساماندهی مسکن در بافت فرسوده با تاکید بر ن"(، 13۹4محمدی فالح، آ، ) ؛شهری، ک شکری، ف؛]16[

اسالمی، دانشگاه پیام نور استان گیالن، مرکز -، همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی"نمونه موردی بخش مرکزی ایالم

 رشت.

 شهرسازی و معماری ملی همایش ،"مسکن و دینی فرهنگ بین ی رابطه بررسی" ،(13۹4)م، یزدانی، ؛ج میرباذل،]1۹[

 .رشت مرکز گیالن، تاناس نور پیام دانشگاه ،اسالمی_ایرانی

 و گذشته جوامع فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی شرایط اساس بر مسکن طراحی فرآیند بررسی" ،(13۹1) ف البرزی،]18[

 .13۹1 اسفند چالوس، واحد آزاد دانشگاه معماری، راه، سازه، ملی هماشی ،"حال

، اولین همایش "اسالمی-م در الگوی مسکن ایرانیبازشناسی رابطه مفاهیم فرهنگ و اقلی"(، 13۹3، ) احمدنژاد، م]1۹[

 ملی معماری مسکونی، آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد مالیر.

، نهمین "ی ایرانی بازخوانی مولفه های فرهنگی مسکنهویت؛ فرهنگ؛ خانه"(، 13۹3پور، ل، )،ایرانلفحبیبی،ا]21[

 سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی، مشهد.

بازشناسی فاکتورهای تاثیرگذار بر روش زندگی به عنوان عوامل موثر در تحقق "(، 13۹3آبادی، م، )، علیش، یستای]21[

 ، همایش ملی معماری،عمران و توسعه ی نوین شهری، تبریز،کانون ملی معماری ایران."فرهنگی مسکن-پایداری اجتماعی

 .138۹طرح جامع بجنورد مصوب ]22[

 .138۹وب طرح جامع بجنورد مص]23[

 انتشارات هله. تهران: ،"مسکن بومی ترکمن گونه شناسی و مالحظات کالبدی"(، 1388محمودی نژاد، هادی )]24[

 .انتشارات هله تهران: "مسکن بومی ترکمن گونه شناسی و مالحظات کالبدی"(، 1388محمودی نژاد، هادی )]25[

 .انتشارات هله تهران:، "شناسی و مالحظات کالبدیمسکن بومی ترکمن گونه "(، 1388محمودی نژاد، هادی )]26[

 .انتشارات هله تهران:، "مسکن بومی ترکمن گونه شناسی و مالحظات کالبدی"(، 1388محمودی نژاد، هادی )]2۹[

 .1384طرح تفصیلی بجنورد مصوب ]28[

 .138۹طرح جامع بجنورد مصوب ]2۹[

 .1384طرح تفصیلی بجنورد مصوب ]31[

 
 


