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 چکيده
های عرضه رشد روزافزون جمعیت، محدودیتبا توجه به تورم اقتصادی یک دهه اخیر و 

اری و هزاران عامل زگمسکن، سودآور بودن بازار، عدم سوددهی بازارهای دیگر سرمایه

 هاییاز جمله سیاست والن مطرح شده است.ئدیگر بارها و بارها از سوی کارشناسان و مس

ساله که نتیجه منتج از آن مسکن  99که در این دوره مطرح گردید، بحث زمین با اجاره 

باشد. از این رو، این پژوهش سعی دارد تا نقش و جایگاه معماری را در ساخت مهر می

های مسکن مهر مورد بررسی قرار دهد و با استفاده از تجربیات آن موارد مورد مجموعه

ح دهد. بدینسان، هدف کلی مقاله بررسی موانع و مشکالت مسکن استفاده در آینده را شر

 هدف به توجه بامهر و تحلیل فرآیند اجرای آن در سایت راه آهن شهر گرگان است. 

شناسی از روش، تحقیق به لحاظ هدف از نوع کاربردی بوده و به لحاظ مطالعه نیا یاصل

 با و موفقیت مندیتیرضا انزیم یابیارزش .می باشد یلیتحل -یفیتوصنوع مطالعات 

سایت  مهر مسکن یمسکون مجتمع ساکنان با رودررو مصاحبه ومشاهده  از استفاده

 مقوله با مرتبط معیارهای و هاشاخص ابتدا راستا این در. است گرفته صورتمذکور 
کشور  شرایط با و استخراج داخلی و خارجی معتبر مسکن مطلوب کالبدی از منابع

 استفاده موجود مورد به وضع توجه با شده یاد هایشوند. سپس شاخصمی داده تطبیق
 پیشنهاد مهر مسکن وضعیت ارتقای عملیاتی برای گیرند و در نهایت راهکارهاییقرار می

 گردد.می

مسکن، طرح مسکن مهر، معیارهای کالبدی، سایت راه آهن،  :يديکل واژگان

 شهر گرگان
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 .دانشگاه پیام نور، تهران، ایران آموخته معماری و دانشجوی دکتری جغرافیا،دانش 1
 .کارشناس ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسالمی، آزادشهر، ایران 2

 

 نام نویسنده مسئول:

 محمد کریمی
 

 واکاوي طرح مسکن مهر سایت راه آهن شهر گرگان
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 مقدمه
 مفهوم. شودیم نیتأم درآن خانواده یاعضا یتیامن و یروان ،یاجتماع یازهاین که است یسرپناه ،یکیزیف مکان عنوان به «مسکن»

 ستنیزبه یبرا ازیموردن یضرور التیتسه و خدمات هیکل شامل که ردیگیم دربر زین را یمسکون طیمح کل ،یکیزیف مکان بر عالوه مسکن

در این میان، با توجه به مشکالت متعددی نظیر عدم تأمین مالی ساکنان در خرید  .است فرادا بهداشت و آموزش اشتغال، یهاطرح و خانواده

های کشور، توجه به مسأله مسکن بیش از ریزیهای کم درآمد و... بحران مسکن پدید آمد. بر این اساس در برنامهمسکن، عدم توجه به گروه

های ایش مشکل مسکن در تهران و شهرهای دیگر، توجه دولت به مسأله جلب و سیاستر دوران قبل از انقالب اسالمی، با پیدپیش گردید. د

های افزون جمعیت، محدودیت رشد روزبا توجه به تورم اقتصادی یک دهه اخیر و های پنج ساله متجلی شد. بینی شده، در قالب برنامهپیش

والن ئاری و هزاران عامل دیگر بارها و بارها از سوی کارشناسان و مسزگهعرضه مسکن، سودآور بودن بازار، عدم سوددهی بازارهای دیگر سرمای

ساله که نتیجه منتج از آن مسکن مهر می  99هایی که در این دوره مطرح گردید، بحث زمین با اجاره از جمله سیاست مطرح شده است.

و مشکالت آن هم اکنون زمان مناسبی برای ارزیابی این ایده سال از اجرا شدن این گونه از مسکن و بروز موانع  5باشد. با گذشت قریب به 

باشد. در این پژوهش سعی برآن است تا با بررسی جامع این مسکن، در ابتدا و نتایج حاصل از آن بویژه تأثیر آن بر ساختار معماری کشور می

روژه مسکن مهر راه آهن شهر گرگان آن را مورد نقد به بررسی مشکالت و مزایای آن پرداخته شود و در نهایت با دید تفصیلی نسبت به پ

 یموضوع آن، آوردن دست به یبرا جوش و جنب و شودی م محسوبی اجامعه هر در یاساس و هیاول یازهاین از یکی همواره مسکنقرار داد. 

 است، گرفته قرار کار دستور در مسکن خشب معضالت رفع راهکار عنوان با یمتفاوتی ها برنامه تاکنون. افتدینم وتاب تب از چگاهیه که است

 یهابینش و فراز ،یارزگاستیس دهه چهار در مسکن بخش. اندبوده مسکن زخم یبرا پمادی تنها کارشناسان اظهارات طبق هاطرح نیا اما

. اندکرده مواجه نیسنگ رکود با را بخش نیا گاه و شده وساز ساخت رشد و رونق باعث گاه که ییهااستیس. است داشته همراه به رای ادیز

 آمده فائق بخش نیا فراوان مشکالت بر اند توانسته یراحت به گذشته یهاسالی ط رانیا مشابه تیوضع با ییکشورها که است یحال در نیا

 دولت شود. در گرفته نظر در به ویژه در بخش ساخت و ساز کشور اقتصاد محرک موتور عنوان به مسکن بخش ،ییهااستیس یاجرا با یحت و

 طرح. دیانجام مهر مسکن طرح همانند ییاجرایی راهکارها به مختلفی دنبال شد که نهایتاً ییاهتاسیس با مسکن بخش در نهم و هشتم

 مترمربع 75واحد  هر زیربنای متوسط با کوچک مسکن ساخت برای زمین ی ازبردار بهره حق یواگذار قالب در که است یطرح مهر، مسکن

 شده گرفته نظر در درآمد و میان درآمد کم خانوارهای مالی توان با انطباق برای ساختمان قیمت از زمین هزینه حذف و کاهش هدف با و

 نابرابری کاهش مسکن، عرضه و کیفی تولید و کمّی ارتقای درآمد، کم اقشار مسکن تأمین به کمک مسکن مهر طرح کلی در اهداف  .است

سال از آغاز این طرح، مشکالت و  5است. با گذشت  شده دیده محیطی معیارهای زیست ارتقای و بهبود ب ومسکن مناس از برخورداری در

ها به صورت کلی و مزایای آن بیش از پیش مشخص گردیده شده است. این پژوهش سعی بر آن دارد تا با بررسی معماری گونه به این پروژه

تر آن بپردازد. به منظور بررسی باشد به بررسی دقیقوژه مسکن مهر راه آهن شهر گرگان میبررسی تفصیلی به یک نمونه موردی از آن که پر

یابی، روابط های تأثیرگذار در عرصه معماری نظیر نحوه مکانهای متفاوتی وجود دارد. اما به صورت کلی می توان شاخصاین پروژه شاخص

حی و نحوه ساخت، کیفیت و نوع مصالح ساختمانی، امنیت در برابر زلزله، همسایگی، الگوی مسکن، کیفیت فضای اجتماعی، کیفیت طرا

روشنایی و نور، هزینه ساخت، طراحی بر اساس اقلیم و همچنین دسترسی به خدمات مورد سنجش قرار داد. نگرش کلی به این مساکن نقاط 

و مورد تصویب قرار گرفت، بحران گرانی مسکن به حدی ر زمانی که این طرح در دولت مطرح سازد. دمثبت و منفی بسیاری را نمایان می

های بسیاری در این راستا، طرح. دانسترسیده بود که هیچ منطق کارشناسی روند افزایش قیمت زمین و مسکن در شهرها را قابل توجیه نمی

ی مستقیم در ساخت را با اختصاص ارزگمطرح شد. بنابراین دولت الزم دید در طرح جدید مسکن مهر در کنار واگذاری زمین سرمایه

هایی که در در نقد. دار گرددالحسنه عهده های قرضها در اعطای وامهای خاص و پرداخت اقساطی متقاضیان و همچنین کمک بانکبودجه

 :اشاره نمود به نقاط منفی آن نیز موارد زیر ازتوان های اخیر در ارتباط با مسکن مهر مطرح شده است، میسال

 ،یابی نامناسبمکان ( 1

 ،مشکل تأمین تأسیسات زیربنایی( 2

 ...(وآموزشی، فرهنگی، درمانی، ورزشی، تفریحی، فضای سبز عمومی)مشکل تأمین نیازهای خدمات عمومی ( 3

 ،ضعف اجرایی (4

 ،افزایش قیمت ساخت با توجه به افزایش میزان تورم ( 5

 (،)زمان تحویل و سهم پرداختی متقاضی نارضایتی متقاضیان نسبت به تعهدات دولت ( 6

توان مسائل زیر را به عنوان نقاط ( عدم توجه به خصوصیات اقلیمی. همچنین در بررسی اجمالی به مسکن مهر راه آهن گرگان می7

 مثبت و منفی اشاره نمود؛

http://www.racj.ir/


 129 -143، ص  1396، تابستان  5مهندسی عمران و معماری، شماره رویکردهای پژوهشی در 
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

ود که عالوه بر تعدد واحدهای سکونتی و یابی نامناسب در خروجی شهر اشاره نمتوان به مکانمسئله اوّل برای این سایت را می -1

 توان به معضالتی نظیر ایجاد آلودگی صوتی ناشی از تردد خودروها، عدم دسترسی به خدمات و... اشاره نمود.مشکالت اجتماعی، می

این قبیل مساکن  ای که در طراحی و اجرایباشد. به گونهمی مسئله دوّم در این سایت عدم توجه به فرهنگ خانوارها در طراحی -2

با توجه به آنکه قشر رو پایین جامعه ساکن هستند مسائلی از قبیل فرهنگ عمومی، سیستم مدیریت مجموعه، اشرافیت، عدم قرارگیری 

 واحدهای سکونتی در روبروی هم و... اشاره نمود.

طورکه از متون باال باشد. همانسب میتوان به اختصاص فضاهای گردشی مناترین نقطه مثبت در این سایت را میهمچنین مهم -3

باشد، این طرح دارای نقاط مثبت و منفی بسیاری بوده است، لذا توجه به این موضوع و جلوگیری از نقاط منفی آن و تقویت مشخص می

ها و بررسی موردی صنقاط مثبت آن با بررسی معمار گونه به این مساکن نتایج مثبتی را به همراه خواهد داشت. پیش از بررسی این شاخ

 گردد:این موضوع، سواالتی به شرح زیر بیان می

 

 توان برای آن ارائه داد؟ضرورت احداث مسکن مهر چیست؟ و آیا راهکار جایگزین می □

یابی این مساکن )بویژه مسکن مهر راه آهن شهر گرگان( چه معیارهایی درنظر گرفته شده و از چه معیارهایی غفلت در مکان □

 ده است؟گردیده ش

 آیا این پروژه توانسته است رضایت ساکنان را برآورده سازد؟ □

 چه نقاط مثبت و منفی در این پروژه موردی وجود دارد و چه نتایجی را به بار آورده است؟ □

 

 ضرورت انجام تحقيق

را برای خانه دار شدن بخش های متعددی ای مواجه بوده و دولت برنامهگذشته با رشد فزاینده هایقیمت مسکن در ایران در سال

عالوه بر استطاعت مالی خانوارها و متقاضیان واقعی مسکن، بر سیمای شهری و همچنین  زیادی از متقاضیان مسکن در دست اجرا دارد.

ها، چهارچوب تفکری ای یکی از این پروژهاند و لذا توجه به این نتایج و اثرات و بررسی نمونههای معماری مناطق تأثیرات فراوان داشتهویژگی

 هاسکونتگاه از رضایت میزان طراحی و اجرای آن را روشن خواهد ساخت و در آینده اثرات مثبتی را به وجود خواهد آورد. اندازه گیری

 که آن دارد از نشان سکونتی، محیط از رضایت میزان به مربوط نوشتارهای مرور و بستگی دارد. بررسی بسیاری عوامل به و است پیچیده

است. لذا در این  متفاوت فیزیکی، و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، شخصی، مختلف شرایط در و شخص هر سوی از رضایت میزان درک

های طراحی و ویژگی های اجرایی آن مورد بررسی قرار گیرد و پژوهش سعی برآن است تا عالوه بر مصاحبه با ساکنان پروژه موردی، نقشه

 های مورد نظر، به نتیجه گیری مناسب دست یافت.خصدر نهایت با بررسی شا

 

 اهداف پژوهش
های مسکن مهر مورد بررسی قرار دهد و با استفاده از تجربیات این پژوهش سعی دارد تا نقش و جایگاه معماری را در ساخت مجموعه

 ن پژوهش به شکل زیر برشمرد:توان اهداف کلی و جزئی را برای ایآن موارد مورد استفاده در آینده را شرح دهد. می

 .هدف کلی: بررسی موانع و مشکالت مسکن مهر و تحلیل فرآیند اجرای آن در سایت راه آهن شهر گرگان است 

 توان به فرمت زیر اشاره نمود:اهداف جزیی: دیگر اهداف این پژوهش را می 

 بررسی و ارزیابی مساکن مهر، -1

 اثرگذاری پروژه های مسکن،مشخص نمودن نقش و جایگاه معماری در  -2

 مسکن مهر راه آهن شهر گرگان، شناسایی نقاط مثبت و منفی طرح -3

 ارائه تدابیر معماری جهت بازنمایی اصول مناسب طراحی مجموعه های مسکونی متناسب با مناطق مختلف کشور. -4

 

 پيشينه تحقيق
 اجرا می حال در همچنان یا و گردیده اجرا کشور مختلف اطنق گسترده در صورت به که مهر مسکن طرحهای ارزیابی زمینه در

 به مراجعه با مهر مسکناما در خصوص تأثیرات معماری . است گرفته شماری صورت انگشت تحقیقات آن، بر وارد نقدهای علیرغم باشند،

 ، از جمله:است گرفته رتکمتری صو هایپژوهش محدود و ها و مقاالتگردید که پایان نامه مشاهده متعدد منابع و مراکز
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مسکن  متقاضیان هایبررسی ویژگی و مهر مسکن طرح و عملکرد ساختار مطالعة  عنوان با کارگل زهرا ارشد کارشناسیپایان نامه  -1

 گروهی روی بر که مطالعاتی انجام از پس نامه پایان اینتحقیقات  و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه "1388-1386های سال طی آزادمهر

 نقاط قوت است. از جمله شده پرداخته مهر مسکن طرح ضعف و قوت نقاط بیان به شدند، گیری تعیین نمونه طریق از که متقاضیانی از

 و ساخت های هزینه در جویی صرفه فنی، از اصول استفاده با مسکونی هایساختمان کیفیت افزایش چون نکاتی به توانمی مهر مسکن

اشاره کرد.  ...و مسکونی واحدهای شده تمام قیمت کاهش و ساخت هایهزینه در جویی مسکونی، صرفه واحدهای دهش تمام قیمت کاهش

عدم تطابق مسکن مهر با خصوصیات اقلیمی هر منطقه، طوالنی شدن و در نتیجه کاسته شدن از کیفیت  چون نکاتی نیز ضعف نقاط از

 نمود. واحدهای مسکونی به دلیل استهالک واحدها عنوان

 شهر کالبدی -توسعه فضایی در مهر مسکن طرح آثار ارزیابی و بررسی"کوروش پور سعادت با عنوان  ارشد پایان نامه کارشناسی -2

 بر دیتأک با حاضر پژوهش در ارتباط نیا در نامه پایان زابل:  این دانشگاه "گمیشان

 پرداخته شانیگم شهر کالبدی -ییفضا توسعه با ارتباط در کنمس طرح اثرات ییشناسا به مهر مسکن طرح کالبدی -ییفضا ابعاد

پژوهش و هانقشه اسنادی، مطالعات قیطر از ازین مورد اطالعات آوری جمع. باشدیمی لیتحل -یفیتوص صورت به قیتحق روش. است شده

 محدوده عنوان به شانیگم مهر مسکن تیسا و شانیگم شهر راستا نیهم در. است گرفته صورت مطالعه مورد منطقه سطح دری دانیم های

معماری  استاندارد هایسرانه از نیهمچن و شانون یآنتروپ و هلدرن هایمدل از اطالعات لیتحل و هیتجز منظور به. شدند انتخاب مطالعه مورد

 نحوه که دهدیم نشان به تهگرف صورت یابیارز به توجه با ها افتهی جینتا. است شده استفاده مهر مسکن تیسا یابیارز جهت و شهرسازی

 تیوضع با ارتباط در گرفته صورت یابیارز از حاصل جینتا نیهمچن .است بوده موثر شانیگم شهر ناموزون توسعه در مهر مسکن یابیمکان

معماری  ارهاییمع و اصول و یعلم ضوابط و استانداردها با موجود هاکاربری از ارییبس که دهدیم نشان مهر مسکن تیسا سطح در هاکاربری

 .است نامتعادل و نبوده منطبق و شهرسازی

 مسکن یمورد مطالعه) یمعمار و یشهرساز اصول و ارهایمع با انطباق لحاظ به مهر مسکن پروژه یابیارز"مقاله ای تحت عنوان  –3

وه معماری دانشگاه آزاد قزوین ارائه اساتید گر سهیلی الدین جمالو  زرندی محمودی مهنازی، گلستان پیمانهتوسط  "(ماهدشت البرز مهر

 و شهری زیست محیط و انرژی گردشگری، عمران، معماری، پایدار توسعه و سازیدتوانمن در نوین هایافق یملّ همایش اولینشده در 

 در با عی شداین پژوهش باهدف ارزیابی پروژه مسکن مهر البرز ماهدشت انجام گرفت دراین پژوهش ساشاره نمود.  1393 سال روستایی

خصوصیات  ،ط به اصول و معیارهای شهرسازی و معماری که شامل سرانه مسکونی تراکم مسکونی ناخالصوهای مربنظرگرفتن شاخص

های داده و نوع پیمایشی بود روش تحقیق توصیفی و از .اراضی به ارزیابی پروژه مسکن مهر پرداخته شود نحوه استفاده از قرار کالبدی از

شیوه تجزیه و تحلیل براساس درصد تحقق هرشاخص اصولی بود نتایج نشان داد  .آوری شدندمحل پروژه جمع روش میدانی از با مورد نیاز

های سکونتی، عدم توجه . نادیده گرفتن ویژگیساخته نشده است و معماری مجموع مسکن مهر براساس اصول و معیارهای شهرسازی که در

 طراحی بر اساس تعداد خانوارها و... اشاره نمود. به طراحی اقلیمی، عدم توجه به

 نمونه -کوچک  اندازه در معماری مسکن هایطرح کارکردپذیری تحلیل و ارزیابی"شاید به جرأت بتوان مقاله ای تحت عنوان  –4

انشگاه تهران در پاییز توسط حمیدرضا انصاری چاپ شده در نشریه هنرهای زیبا د "مهر مسکن غدیر واحدی هزار پنجاه مجموعه :موردی

 گرفته قرار بررسی و تحلیل مورد معماری خبرگان از نظرسنجی طریق از مختلف آپارتمانی گونه 10تعداد  تحقیق، این اشاره نمود. در 1394

 در آنها بینارتباط  و مختلف فضاهای قرارگیری موقعیت با را رابطه بیشترین مسکن کارکردپذیری دهدکهمی تحقیق نشان این نتایج .است

 هایشاخص ارتقای برای را راهکارهایی نهایت، در باشد. تحقیقمی کارکردپذیری تامین در پالن هندسه نقش اهمیت حاکی از که دارد پالن

 .دهدمی ارایه بالاستفاده فضاهای کاهش چگونگی و یکدیگر با ابعاد فضاها نسبت نظیر تنظیم مسکن، کارکردپذیری

 .اندپرداخته شده اجرا هایطرح از مهر مسکن های ساکنان مجتمع رضایتمندی میزان به نیز تحقیقات از دیگری همچنین دسته -

 و طراحی سایت واحد، طراحی(فنّی  مالحظات نوع پنج سنندج، مسکن مهر هایهپروژ کیفی ارزیابی (: در1391) حسینی و پناهسلطان

 مالحظات ،)مالی پرداخت، تسهیالت نحوه تحویل، زمان مدت ساخت، ینه)هزصادی مالحظات اقت ،)مصالح کیفیت اجرا، کیفیت ساختمان،

 امکانات رفاهی، امکانات ایمنی،(مالحظات آسایشی  و ،)تجهیزات و مصالح نوع داخلی، معماری نمای خارجی، داخلی، نمای(سلیقه ای 

 که دهدمی نشان آنها داده اند. تحقیق قرار تحلیل ساکنین مورد از پرسشنامه طریق از را آنها و داده قرار مدنظر را )موقعیت محلی جنبی،

 دریافتند آنها باشد. همچنینمی دارا کاربران نظر از را %7.6اهمیت  ای کمترینسلیقه مالحظات و %46.2اهمیت  بیشترین مالحظات فنی

 داده اختصاص خود به نظر کاربران از را اهمیت کمترین درصد 4/0ه ب خارجی نمای و %23.1با  واحد طراحی فنی، معیار 16 بین از که

 .بوده اند ناراضی طراحان عملکرد از سنندج، مهر مسکن از ساکنان درصد 67مجموع  در و است

 یزد پرداختند شهر فاطمیه مهر مسکن هایمجتمع ساکنان میزان رضایتمندی ارزیابی به دیگر تحقیقی در نیز  زادهکمائی و رضایی -

 منظر، و تهویه، دید و روشنایی امنیت، اقتصادی، نگهداری، و مدیریت حمل ونقل، و دسترسی مجتمع، تسهیالت معیار ده تدوین با و

http://www.racj.ir/


 129 -143، ص  1396، تابستان  5مهندسی عمران و معماری، شماره رویکردهای پژوهشی در 
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

 ،)مسکونی واحدهای ارتفاع سقف مجتمع، در موجود واحدهای تعداد دسترس، در هایتعداد اتاق مسکونی، واحد بعاد)ا کالبدی هایویژگی

 هایویژگی مندیرضایت موردی، وضعیت نمونه این در .دادند قرار پرسش مورد هامجتمع آن از ساکنان را محیطی زیست و همسایگی روابط

 کم اقتصادی، معیار از و رضایتمندی متوسط معیارها سایر و ارزیابی گردیده زیاد تهویه، و روشنایی امنیت و معیار دو همراه به کالبدی

  شد. ارزیابی

 مطالعه، مورد محدوده در مندیرضایت که میزان داد نشان زنجان مهر مسکن کنان سا رضایتمندی میزان درزمینه دیگری تحقیق -

 (.1393اسدی،  و است )پورمحمدی گرفته نامطلوب نمره نسبتاً نیز طراحی کیفیت و گرفته را نامطلوب نسبتاً نمره های مختلف برخوردار از
 

 روش تحقيق
لذا  باشد؛راه آهن شهر گرگان می مهر مسکن و ناکارآمدی سایت تیموفق زانیم یابیارز همطالع نیا یاصل هدف نکهیا به توجه با

و  مندیتیرضا زانیم یابیارزش .است یلیتحل -یفیتوصشناسی از نوع مطالعات  روشنظر  ازتحقیق به لحاظ هدف از نوع کاربردی بوده و 

 اهمیت به توجه با. است گرفته صورتسایت مذکور  مهر مسکن یمسکون جتمعم ساکنان با رودررو مصاحبه و مشاهده  از استفاده با موفقیت

 و ساخت و سازها در الگویی عنوان به تا شود مطلوب جمع بندی مسکن تحقق منظور به نیاز مورد معیارهای است نیاز مهر مسکن مقوله

است  آن بر سعی مقاله این در شود. همچنین کسب همم این شده است سعی مقاله این در که گیرد قرار استفاده مورد مهر ارزیابی مسکن

ارائه  مهر مسکن ارتقای وضعیت راستای در راهکارهایی ارائه برای مسیر کدام، هر میزان اهمیت و مهر مسکن بر مؤثر عوامل شناسایی با تا

 شرایط با و استخراج داخلی و خارجی معتبر مسکن مطلوب کالبدی از منابع مقوله با مرتبط معیارهای و هاشاخص ابتدا راستا این در .گردد

عملیاتی  گیرند و در نهایت راهکارهاییقرار می استفاده موجود مورد به وضع توجه با شده یاد شاخصهای شوند. سپسمی داده کشور تطبیق

 گردد.می پیشنهاد مهر مسکن وضعیت ارتقای برای

 

 هاي ارزیابی:شاخص 

 و کیفیت عملکردی کیفیت دو از باشد. وورت،می ساختمان آن وجوه مختلف ارزیابی به طوفمع محصول، یا ساختمان یک ارزیابی

(. 8: 392 وگان، است )وورت و ساخته برآورده را شده خواسته الزامات حد چه محصول تا که دهدمی نشان کیفیت برد. واژهمی نام معمارانه

 اشاره مالی از لحاظ آن اجرای قابلیت و کاربرد عملی، استفاده قابلیت اختمان،کارآیی س به اول درجه در عملکردی آن کیفیت وجوه مختلف

 عملکرد اقلیمی، عملکرد از سه فضایی و فیزیکی هایکیفیت پشتیبانی میزان به ساختمان، بودن یک کاربردی (.  البته9دارد )همانجا: 

شامل: )الف(  را ساختمان یک معمارانه کیفیت (. وورت،Hillier and Leaman, 1976,25وابسته است ) نیز اقتصادی عملکرد و فرهنگی

: 1392 وگان، و وورت)داند اقتصادی می فنی و )د( کیفیت زیبایی شناسانه، )ج( کیفیت کاربردی، )ب( کیفیت معیار یا عملکردی کیفیت

 هر که باشدمی متنوعی و متعدد هایو شاخص معیارها تدوین نیازمند آن، گیریشکل بر موثر هایمولفه دلیل تنوع به مسکن ارزیابی (.15

ای تحت عنوان: عزیزی در مقاله های بنیادی توسط دکترو پژوهش تحقیقات از هستند. یکی معطوف تاثیرگذار از عوامل وجهی به آنها از یک

از:  که عبارتند کندمی اشاره مسکن بیارزیا برای معیار باشد که به ششمی "مسکن ریزیبرنامه فرآیند در مسکن هایشاخص جایگاه"

 دسترسی از کیفیت رضایت باز، فضای کیفیت و میزان از رضایت شهری، زیست محیطی، سیمای فرهنگی، معیارهای -اجتماعی معیارهای

 شاخص، هدست سه از دیگر جایی در ( . همچنین38: 1383نقل )عزیزی،  و حمل سیستم دسترسی به کیفیت شهری، تسهیالت و خدمات به

 ادبیات و مربوطه برمتون مروری از بعد و اساس این (. بر32: 1386برد )عزیزی،می نام مسکن تحلیل در کالبدی اجتماعی، و اقتصادی،

 گردیده بندیجمع اختصار به جدول ذیل مهر در مسکن ارزیابی و سنجش هایسنجه و هاابعاد، شاخص مسکونی، محیط و مسکن موضوع

 است.

 هاي نهایی مورد استفاده به منظور ارزیابی پروژه مسکن مهر سایت راه آهن گرگانشاخص -1جدول 

 منبع مورد استفاده معيار شاخص کالن

 شهرسازی -معماری 

 مکانیابی نحوه -1

 مسکن  الگوی -2

 فضاهای پر و فضاهای خالی رابطه  -3

 عمومی فضای کیفیت -4

 کیفیت نمای خارجی  -5

 بنا ساخت و طراحی کیفیت -6

 Moon-Jeong Kim(2010:33) 

 Kleinhans (2010:51)  
 Mulder (2010:435) 

 Gang Meng (2006:415) 

 World Bank (1992) 
 O’Neill ( 2008:168) 

 Malpezzi(1997:6) 

 Clapham (2009:5) 
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 ساختمانی مصالح نوع -7

 طبیعی حوادث و زلزله مقابل در امنیت -8

 روشنایی و نور معابر -9

 دسترسی به خدمات -10

 بنا توجه به اقلیم و طراحی اقلیمی -11

 Zebardast ( 2008:312) 

 azizi ( 2004:37) 

 1394ماخذ : نگارنده با اقتباس از منابع و مقاله خليلی و دیگران، 

 

 قلمرو مکانی تحقيق
 باشد.می "هن )شهرک گلستان(مسکن مهر راه آ"سایت مورد بررسی در شمال شهر گرگان و ورودی از جانب شهر آق قال تحت عنوان 

که مرکز استان گلستان  است شرجی های آن نسبتاً گرم ودارد، هرچند تابستان وهوای معتدلآب گرگان از شهرهای شمالی ایران است،

شته کوه البرز قرار متر از سطح دریا واقع شده است. این شهر در دامنه ر 155تهران قرار دارد و در ارتفاع متوسط  -باشد؛ بر سر راه مشهدمی

موسوم شده از یکم دی  استان گلستان خورشیدی به صورت رسمی به 1376شهر گرگان و منطقه پیرامونش که از نیمه سال گرفته است. 

 نفر بوده است. 329٬536، 1390بر سرشماری  جمعیت این شهر بنا .است داشته شهرت گرگان و دشت خورشیدی تاکنون به نام 1311ماه 

 گرگان؛ شهر مرکز در که مرکزی شهرداری باشد.می شهرداری منطقه گرگان دارای سه هستند زبانپارسی  مردم گرگان شهر جمعیت اکثریت

 در که سه منطقه و  باغچاله خیابان) قدس بلوار در در دو منطقه ،(محمدیعلی کوی) خمینی مصطفی خیابان در یک منطقه شهرداری

 باشد.تصویر زیر موقعیت سایت مسکن مهر راه آهن در شهر گرگان می .انداقع شدهو رجایی خیابان

 

 موقعيت مسکن مهر سایت راه آهن در شهر گرگان -1تصویر 
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 موقعيت شهرک گلستان )مسکن مهر سایت راه آهن( نسبت به جاده اصلی -2تصویر 

 

 پروژه. است شده واقع گرگان یمسافربر نالیترم یوروبر قال آق به گرگان جاده یابتدا در یمسکون واحد 576 شامل گلستان شهرک

 .یواحد 312 دیگر مشتمل بر و پروژهساختمانی بوده واحد  264شامل دو بخش است. یک بخش با تعداد  مسکن مهر مورد مطالعه

 دهد.تصاویر بخشی از این مساکن را نمایش می

 

  

 تصاویري از سایت مسکن مهر سایت راه آهن -3تصویر 

 

 هاي تحقيقیافته
 و کسبه اطراف سایت مورد مطالعه به مشکالت زیر اشاره گردید: در بررسی اولیه منتج از مصاحبه با ساکنان این مجتمع

 ؛ها، کتابخانه و...مسجد، سوپر مارکت، پارک بازی بچه فاقدمحوطه شهرک  -

 های اطراف؛عدم تأمین دسترسی مستقیم پیاده از شهرک به سمت مغازه -

 کل تردد اتومبیل و ایجاد مزاحمت برای کسبه اطراف. مش -

باشد که در مصاحبه با اهالی کسب در نظر کلی شهرک فوق تنها شهرک خوابگاهی است. موارد فوق بخشی از مشکالت اجتماعی می

های پیش، در بخشهای اشاره شده های معماری و شاخصگردیده شده است. این پژوهش درصدد است با بررسی به خصوصیات و ویژگی

 باشند:های مورد بحث به شرح ذیل میارزیابی شرایط سکونتی را مورد بحث قرار دهد. از این رو، شاخص
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 هاي معماري ارزیابی طرح مسکن مهر سایت راه آهن شهر گرگانشاخص -1نمودار 

 

 رگانراه آهن شهر گ مهر مسکن با پروژه ارتباط در مسکونی محيط و مسکن هايشاخص سنجش
جمع آوری شده  شناخت مرحله طول در که است داده هایی و سنجش تحلیل پژوهش، و تحقیق هر بخش ترینمهم گفت بتوان شاید

 عمل به از اطالعات مناسبی سنجش که صورتی در و می باشد مناسب به تحلیل منوط تحقیق نتایج از مطلوب کارگیری به که اند. چرا

تحلیل  روش از داده ها تحلیل برای پژوهش این (. در54: 1390رود )خاکی، می زیر سئوال تحقیق کاربرد و اهداف تمامی واقع در نیاید،

هر آیتم به صورت  نخست گام در آمده، دست به تحلیل اطالعات منظور است. به شده ای )ارزیابی هر آیتم با میزان استاندارد( استفادهنقطه

 و مناسب راهکارهای تا بتوان شود،می سنجیده عوامل این از کدام سپس میزان اهمیت و امتیاز هر گیرند وجداگانه مورد شناخت قرار می

دسته بسیار مطلوب، مطلوب، نامطلوب و  4در این طبقه بندی شاخصها در  .داد ارائه عوامل از هر کدام موجود وضع بهبود برای عملیاتی

 بسیار نامطلوب ارزیابی شده اند.

 

 بییانحوه مکان -1

باشد. این ویژگی که این مساکن جهت قشر ضعیف جامعه طراحی و ساخته یابی یا جانمایی میاولین شاخص مورد بررسی نحوه مکان

دهد فاصله تا مرکز شهر خود باعث ایجاد ها نشان میشده و در اراضی با قیمت کم ساخته شوند ایده اصلی در این پروژه بوده است. اما بررسی

دهد فاصله این سایت تا میدان مرکزی شهر )فلکه کند. بررسی ها نشان میاری رفت و آمد، ایجاد فضای روانی نامناسب و... میترافیک، دشو

دقیقه به صورت سواره )البته در صورت عدم وجود ترافیک(  8دقیقه پیاده روی و تقریباً  25باشد که برابر با کیلومتر می 2شهرداری( برابر با 

 گردد.تقریباً دسترسی نامناسبی است. از این رو از لحاظ مکانیابی نامطلوب اراضی میباشد که می
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 فاصله سایت مورد بررسی تا مرکز شهر گرگان -4تصویر 

 

 :مسکن يالگو -2

 30های شهرک مانند گرگان نظیر فرهنگیان، بهارستان که دارای قدمت بیش از دهد که تیپ خانهبررسی الگوی مسکن نمایش می

سال عموماً به صورت یک تا چهارطبقه بوده و تعداد خانوار ساکن در هر طبقه  15دارند و همچنین شهرک مولوی و حافظ با قدمت بیش از 

 باشد. خانواده می 2

بلوک آن مجهز به آسانسور قابل استفاده بودند.  24بلوک از مجموع  10طبقه بوده و تنها  6و  5ها در مسکن مورد بررسی بلوک

خانوار سکونت دارند. این الگو منجر به ایجاد مشکالت ترددی، پایین آمدن کیفیت زندگی، سر و صدا و... گردیده  3همچنین در هر طبقه 

 گردد.است. از این رو الگوی مسکن و کیفیت زندگی به صورت بسیار نامطلوب ارزیابی می

 

 ی:خال يفضاها و پر يفضاها رابطه -3
باشد که این عامل تعیین کننده د بررسی، سنجش کیفیت فضاهای ساخته شده نسبت به کل فضای سایت میاز جمله موارد مهم مور

 باشد. کیفیت زندگی، سایه اندازی، اشرافیت و... می

هکتار از آن به فضاهای ساخته شده اختصاص یافته که این  8/1باشد که هکتار می 4مطابق تصویر زیر، کل فضای سایت نزدیک به 

ی به صورت بسیار خال یفضاها و پر یفضاها رابطهباشد که میزان بسیار مناسبی است. از این رو درصد سطح سایت می 45ان برابر با میز

 گردد.مطلوب ارزیابی می
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 نمایی از محدوده سایت مطالعاتی و مجتمع هاي ساخته شده -5تصویر 

 

 یعموم يفضا تيفيک -4

باشد. همچنین کیفیت معابر در این ک، فضای سبز مرکزی، کتابخانه و فضاهای عمومی دیگر میاین سایت فاقد فضاهایی نظیر پار

 گردد.باشد. این رو این سایت در این زمینه نامناسب بوده و بسیار نامطلوب ارزیابی میسایت نیز نامطلوب بوده و فاقد آسفالت می

 

 یخارج ينما تيفيک -5
های ه پیش از این، نمای خارجی این سایت فاقد هرگونه طرح منسجمی است و بخشی از بلوکبراساس مشاهدات و تصاویر ارائه شد

ها به صورت سیمان سفید گردد. بخش دیگری از بلوکای و کرم استفاده شده که باعث ایجاد دلسردی میهای شنی قهوهاین سایت از رنگ

باشد. از این رو با توجه به نماسازی ر شب تاریک و فاقد نورپردازی میبدون هرگونه طرحی استفاده شده است. همچنین بدنه این سایت د

 اندک و استفاده از رنگ محدود، این شاخص در سطح سایت به صورت نامطلوب ارزیابی شده است.

 

 بنا ساخت و یطراح تيفيک -6
اخلی منازل، موقعیت قرارگیری فضای ها از یکدیگر، فضاهای دها، فاصله مجتمعدر این شاخص بررسی ورودی سایت، ورودی مجتمع

مختلف و ارتباط بین آنها، نسبت فضاهای مختلف از نظر ابعاد و... موردنظر بوده است. در این شاخص بر اساس مقاله حمیدرضا پیرامون 

توجه به آنکه تیپ  مورد مطالعه و سنجش قرار گرفته است و با"کوچک اندازه در معماری مسکن هایطرح کارکردپذیری تحلیل و ارزیابی"

 باشد.منازل مسکن مهر یکسان بوده از پرسشنامه این مقاله جهت ارزیابی استفاده شده است. تصویر زیر نمونه این چک لیست می
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 چک ليست ارزیابی منازل مسکن مهر سایت راه آهن گرگان -6تصویر 

 

لحاظ ساختار کلی مطلوب ارزیابی شده اما رعایت نکاتی نظیر خانه مورد ارزیابی قرار گرفت و در مجموع از  20چک لیست فوق برای 

 قرار گرفتن ورودی ها در روبروی یکدیگر و ... الزامی است.

 

 یساختمان مصالح نوع  -7
باشد. هر چه ها و... میمصالح به کار رفته در ساختمان نشان دهنده و تعیین کننده دوام ساختمان، کیفیت زندگی، هزینه خانواده

ح به کار رفته از قدرت و استحکام بیشتری برخوردار باشند، دوام آن نیز بیشتر خواهد بود و در نتیجه هزینه استهالک واحدها کاهش مصال

باشد. همچنین مند میباشد و همچنین از آجر در بدنه آن بهرههای این سایت در دو صورت اسکلت فلزی و بتنی مییابد. سازه این بلوکمی

سرامیک در کف به همراه سیستم استفاده از پکیج از جمله نکاتی است در که ساخت این مسکن استفاده شده است. از جمله استفاده از 

توان کیفیت مصالح ساختمانی در این سایت را مطلوب توان به عدم تعبیه پنجره های دوجداره اشاره نمود. به طورکلی مینکات منفی آن می

 اشاره نمود.

 

 یعيطب حوادث و زلزله مقابل در تيامن  -8

های سکونتی توجه شود به بحث خطرات و بالیای طبیعی نظیر بایست در ساخت مساکن بویژه مجموعهاز جمله نکات مهمی که می

شاخص ارزش  بندی خطر زلزله با درجه نسبتاً باال قرار دارد اینسوزی، بارندگی شدید و... است. از آنجایی که شهر گرگان در پهنهزلزله، آتش

توان به استفاده از بادبند جهت کنترل وزن ساختمان در یابد. در سایت مورد بررسی تنها فاکتورهای توجه به بحث پیشگیری میبیشتری می

اری، باشد. نبود پلّه اضطرنشانی در طبقات نیز از جمله فاکتورهای مقابله با خطرات میزمان زلزله اشاره نمود. همچنین وجود کپسول آتش

باشد. به طورکلی شرایط سایت نشانی، فضاهای تخلیه اضطراری در زمان وقوع حادثه از جمله نقایص این سایت مورد مطالعه میشیرهای آتش

 توان نامطلوب اشاره نمود.در برابر مقابله با خطرات را می
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 معابر نور و ییروشنا  -9

شود و تنها روشنایی در بدنه در گونه نورپردازی دیده نمیهای اصلی نما هیچجدارهطورکه پیش از این نیز اشاره گردید، در بدنه همان

باشد. در سایت نیز کیفیت روشنایی آنچنان جذاب نیست که باعث ایجاد سرزندگی شب در سایت راه آهن گردد های منازل میشب، نور اتاق

ه شده است. از این رو کیفیت روشنایی که تأثیر بسیاری در ایجاد امنیت عدد المپ استندی پارکی بسند 12و تنها در فضای سایت به تعبیه 

 گردد.تردد، کیفیت مطلوب زندگی و... دارد در سایت بسیار نامطلوب ارزیابی می

 

 خدمات به یسترسد -10
باشد. ی سایت میاز جمله مشکالت اشاره شده از سوی ساکنان عدم جانمایی خدماتی نظیر پارک، مدرسه، درمانگاه و... در فضا

 دقیقه پیاده روی از سایت به سمت میدان شهید کالنتری صورت پذیرد.  10الی  5بایست حداقل همچنین به منظور تأمین مایحتاج روزانه می

باشد. از این رو این شاخص در سایت بسیار متری در محالت پیرامونی می 800همچین نزدیکترین مدارس و مراکز درمانی در فاصله 

 گردد.امطلوب عنوان مین

 

 ی بنامياقل یطراح و مياقل به توجه  -11

ها گیری پنجرهتوان جهتهای آن میهای شیبدار و پنجره های ارسی آن معروف است که از جمله ویژگیشهر گرگان به شهر سقف

باشد، ب اقلیم و معماری استاد کسمایی میجنوبی، پالن کشیده و... اشاره نمود. بر طبق تصویر زیر که برگرفته از کتا -در جهت شمالی

باشد. با کمی تأمل متوجه این موضوع خواهیم شد که در سایت مورد مطالعه به هیچ خصوصیات زیر جهت مناطق معتدل نظیر گرگان می

امتیاز این شاخص گیری نشده است. از این رو در سایت مورد مطالعه وجه از خصوصیات اقلیمی این منطقه در طراحی و ساخت آن بهره

 بسیار نامطلوب ارزیابی شده است.

 

 
 هاي معماري در اقليم معتدل و مرطوبچگونگی قرارگيري فرم ساختمان و ویژگی -7تصویر 

 (126: 1392)مأخذ: کسمائی،
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 گيري و ارائه راهکارنتيجه
 موضوع نیا از است، مسکن ازی نوع که زین مهر مسکن. است رانیا جمله از توسعه درحال یکشورها حاد مسائل از یکی مسکن

 رابطههای با کیفیت مناسب در این سایت معیارهای دهد که تنها شاخصبررسی امتیازات )نقاط قوت و ضعف( نمایش می. ستین یمستثن

خوردار بوده ها از کیفیت نامناسب برباشند و سایر شاخصی میساختمان مصالح نوع، ساخت و یطراح تیفیکی، خال یفضاها و پر یفضاها

ها بر اهمیت معیارها نشان دهنده اولویت شاخص زانیم یبررسباشد. همچنین، که خود نشام دهنده کیفیت پایین زندگی در این سایت می

 -4ی، ساختمان مصالح نوع -3کیفیت طراحی و ساخت بنا،  -2ی بنا، میاقل یطراح و میاقل به توجه  -1باشد: اساس درجه بندی ذیل می

، خدمات به یدسترس -8ی، خال یفضاها و پر یفضاها رابطه - 7ی، ابیمکان نحوه -6، مسکن یالگو -5ی، عیطب حوادث و زلزله مقابل در تیامن

 کیفیت نمای خارجی. -11ی و عموم یفضا تیفیک - 10، معابر نور و ییروشنا -9

 عوامل از کدام هر یبرا ،ویژه در سایت مورد مطالعهب مهر مسکن تیوضع یارتقا یراستا در و قیتحق یینها بخش درر منظو نیا به

 و راهکارها ،یبازنگر و اصالح به ازین در آنها از کدام هر تیاولو به توجه با نیهمچن و  و ارزیابی هر کدام از آنها هاشاخص به توجه با مؤثر

 کسانی یراهکارها رشهی کل برا توانینم مختلف، سطوح در متفاوت طیشرا به توجه با است واضح. گرددیم ارائه یکاربرد یشنهادهایپ

 اند:بندی گردیدهتمامی راهکار در جدول زیر جمع .نمود توجه نکته نیا به شنهادهایپ و راهکارها ارائه در یستیبا نیبنابرا داد، ارائه

 

 راه حل جهت ارتقاي شاخص شاخص ردیف

1  یابیمکان نحوه 

 توجه به نزدیکی  مرکز شهر 

 امل ایجاد سر و صدا نظیر راه آهن، فرودگاه و ...دوری از عو 

 دوری از مناطق شلوغ و پر جمعیت 

2  مسکن  الگوی 

 توجه به ویژگی های فرهنگی و جمعیتی شهر 

 توجه به الگوهای بومی و مورد استقبال مردم 

 های جذب جمعیت و تأسیسات مورد نیاز جهت توجه به ظرفیت

 ت های متفاوپذیرش خانوارها با فرهنگ

3  فضاهای پر و فضاهای خالی رابطه 

 توجه به نسبت فضاهای پر و خالی 

 ها جهت جلوگیری از سایه اندازی توجه به فواصل بین مجتمع

 زیاد، بهره مندی از آفتاب، پرهیز از ایجاد اشرافیت

 ها و واحدها جهت ایجاد توزیع مناسب فضاهای خالی بین مجتمع

 سهولت در رفت و آمد

4  عمومی یفضا کیفیت 

 توجه به فضاهای خدماتی در سطح مجموعه 

 سازی مناسب جهت ایجاد کیفیت استفاده از المان، مبلمان، کف

 و هویت فضایی

  بهره گیری از عناصر نور، آب، رنگ جهت کیفیت بخشیدن به

 فضاهای عمومی در سطح سایت

 های گذران اوقات جهت افزایش کیفیت زندگی ایجاد فعالیت

 به همراه سکونت()فعالیت فراغت 

5  کیفیت نمای خارجی 

 ها و مصالح بومی در نما نظیر گچ، شیشه های استفاده از المان

 رنگی، رنگ خشت و ... جهت ارتقاء هویت فضایی

 هایی که بدنه ها را جذاب تر نمایند.استفاده از رنگ 

  بهره گیری از نورپردازی در نما جهت ایجاد کیفیت مناسب بصری

 د نشانه با توجه به حجم بزرگ مجتمعو همچنین ایجا

6  ساخت و طراحی کیفیت 
  یواحدها ساختبومی جهت طراحی و  کارانمانیپاستفاده از 

 به جهت آشنایی با زمینه های اقلیمی منطقه یمسکون
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 راه حل جهت ارتقاي شاخص شاخص ردیف

  استفاده از فناوری های صنعتی سازی جهت افزایش کیفیت

 ساختمان

7  ساختمانی مصالح نوع 
 ی جهت ارتقاء کیفیتاستفاده از مصالح بوم 

  ... استفاده از مصالح با کیفیت نظیر سازه بتنی، بلوک سیمانی و 

8  طبیعی حوادث و زلزله مقابل در امنیت 

 جانمایی بر اساس پهنه بندی خطرات 

 بهره گیری از آیین نامه زلزله و مقررات ملی ساختمان 

 تعبیه پلّه فرار، سیستم اطفاء حریق، شیرهای آتش نشانی 

9  وشنایی و نور معابرر 
 گیری از سیستم نورپردازی در نما و همچنین نورپردازی بهره

ها بر اساس استانداردهای شرکت توزیع ها و مجموعهمحوطه

 نیروی برق

10  دسترسی به خدمات 

  جانمایی خدمات در سایت به منظور کاهش رفت و آمدها به

 پیرامون

 پیاده روی از  در صورت عدم تأمین در سایت با حداقل فاصله

 سایت تأمین گردد.

11  توجه به اقلیم و طراحی اقلیمی 

 توجه به اصول طراحی بنا بر مبنای اقلیم 

  بهره گیری از پیمانکاران با تجربه در این زمینه به منظور ارتقاء

 کیفیت
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