
 87                                                                          ...گزینی مسکن و اثرات آن بر الگوهاي توسعه شهريبررسی مکان

 مجله آمایش جغرافیایی فضا 
پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی  

1392سال سوم/ شماره مسلسل هفتم/ بهار   

 

 

  يتوسعه شهر گزینی مسکن و اثرات آن بر الگوهايمکان بررسی
  : مسکن مهر بجنورديمطالعه مورد

  

   2پورحسن پارسیو  1ژیال سجادي
  تهران بهشتی شهید دانشگاه فیايجغرا گروه علمیهیات دانشیار و عضو1
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  چکیده
 هایی را براي توسعهجمعیت شهري در دنیا به شدت رو به افزایش است و این افزایش جمعیت، چالش

ویژه براي طبقات فقیر اشاره توان به کمبود مسکن بهجمله می شته است که از آنپایدار به همراه دا
درصد جمعیت در نقاط شهري ساکن هستند و مسکن  5/71کرد. در کشور ما نیز در حال حاضر 

گزینی شهرنشینان به یکی از موضوعات اساسی در جامعه تبدیل شده است. در این پژوهش بحث مکان
زاي زا و بروندرون هاي دولت نهم و دهم است و تأثیر آن روي مدل توسعهاستکه از سیمسکن مهر 

 ،ها در مورد شهر بجنورد که مورد مطالعه این پژوهش استشهري بررسی و مطالعه شده است. بررسی
واحد مسکونی مسکن مهر شهر بجنورد، در بافت منفصل  6205درصد از  93دهد که حدود نشان می

تحلیلی انجام شده،  -که با روش توصیفی تحقیق لستان احداث شده است. نتایجدر قالب شهرك گ
هاي طبیعی بوده است و گزینی، بحث مالکیت زمین و شاخصمکان دهد که معیارهاي عمدهنشان می

تر توجه شده است. این مسأله سبب تداوم مدل شهر پراکنده هاي اقتصادي و اجتماعی کمبه شاخص
  خوانی مناسبی ندارد. شهرهاي پایدار همشده که با اصول 

 
 1زا، بجنورددرون یابی، مسکن مهر، توسعه پراکنده، توسعهمکان هاي کلیدي:واژه
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 مقدمه

 يکارها براخلق راه و هادهیا يت، نشو و نمایخ همواره محل ظهور مدنیشهر در طول تار: لهأطرح مس
جوامع بوده  یو فرهنگ ی، اجتماعيثر در تحوالت اقتصادؤم ياهتیریو مد يبشر از جامعهیبه ن ییگوپاسخ
اثر رشد روزافزون  برر یاخ يهااما در دهه ؛در کانون توجه قرار داشته است همواره ن شهریبنابرا .است
ها و از جمله مدل يبا مسائل متعدد يت شهریری، مدیژه مسکونیوهو ب یخدمات يازهایو ن یتیجمع

  ها مواجه شده است.یابینه در مکانیبه يهانهین انتخاب گزیو همچن يگسترش شهر يالگوها
اد ی یجهان یک چالش اساسیاست که امروزه از آن به  يابه گونه يت شهریع جمعیرشد سر

 .کردندیم یزندگ يت جهان در مناطق شهریاز جمع یمیش از نیب يالدیم 2008شود. در سال یم
 تعداد کالن و رد نفر برسدایلیم 5ش از یبه ب 2030تا سال نان یشود تعداد شهرنشیم ینیبشیپ

 .ا خواهد بودیها در آساز آن یمیش از نید که بیمورد خواهد رس 500ش از یز به بیجهان ن يشهرها
 نیب شودبینی میقا شرایط خاصی حاکم است و پیشیآفر و ایآس درکه دهد ها نشان میبررسی

  ). 1: 2011 ا،یآس (بانک توسعه شد خواهد برابر دو هاآن يهرش تیجمع ،2030 تا 2000 يهاسال
 یزندگ يشهر یدر نواح ییایارد نفر آسیلیم 2/2ش از یب ،2020شود در سال یبرآورد ما یدر آس

شهر در  شش ،ون نفر)یلیک میش از یت بیبا جمع يشهر جهان (شهرهاخواهند کرد و از هر ده کالن
رصد خواهد گذشت (جو د پنجاهاز مرز  2023ا در سال یآس ینیشهرنش ا قرار خواهد داشت و درصدیآس

است، حکایت ا یدر آس ینیشهرنش يفرارو یاساس یچالش کهش فقر یها از افزانی). ا10: 2010کوچران، 
کا) در فقر مطلق یت آمریبرابر جمع دوحدود  یعنیا (یون نفر در آسیلیم 600در حال حاضر هنوز  .دارد

 يا تالش دارد در قالب استراتژیکنند که بانک توسعه آسیم یک دالر زندگیتر از ه کمبا درآمد روزان
   ).6: 2008ا، یبانک توسعه آسبرسد ( درصد 2تر از ن طبقه به کمیسهم ا 2020

ت یکه سهم جمعيطورهب ،اد بوده استیار زیبس ریاخ يهادر کشور ما در دهه ینیرشد شهرنش
ج یده است و بر اساس نتایدرصد رس 5/68درصد به  5/31از  ،1385تا  1335 يهان سالین بیشهرنش

(مرکز  افته استیش یدرصد افزا 71ش از یبه ب ،1390سال  و مسکن سنفو یعموم يه سرشماریاول
 يمناسب برا ینیگزو مکان يشهر توسعه يالگوها يهاتر به بحثشیتوجه ب ،ن تحوالتیو اران) یآمار ا

  .طلبدیم دیجد يهاو چه در گسترش کانون يد شهریجد يهاه در کانونچ-ت رایاستقرار جمع
از  ،یژه مسکونیوهها بيکاربر يمناسب برا يهان مکانییشهر و تع يهادهیعناصر و پد یابیمکان

و  هستند همواره در شهر با آن مواجه يرندگان شهریگمیزان و تصمیراست که برنامه یجمله موضوعات
مسکن در سبد  هزینه در کشور ما چرا که ،رتباط با مسکن خانوارها اهمیت خاصی داردله در اأاین مس
در  ؛رسددرصد نیز می 70هاي فقیر جامعه تا و گاهی براي خانواده استدرصد  32حدود  ،خانوار هزینه
 یابیموضوع مکان ).134: 1386(کرمی،  استدرصد  10تر از که در سطح دنیا این نسبت کم حالی
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بوده  يزان شهریردانان و برنامهیهمواره مورد توجه جغراف یگاهها در هر سکونتيکاربر ينه برایبه
سبب  يامروز يتر شهرهاشیب یدگیچیاند اما پرگذارتر بودهیثأت یطیمح يهااست. در گذشته شاخص

رد تا یار گقر دستور کارمختلف در  يهانهیب شوند و گزیمتعدد با هم ترک يهاشده است که شاخص
و در دستور کار  ییشناسا ،يدار شهریپا در چارچوب توسعه يکاهش معضالت شهر براينه یمکان به

   .یردقرار گ
 استها دولت یر از اقدامات اساس،رفاه مردم ساکن شه يبرا يمکان شهر يو توسعه ینیگزمکان

است احداث یم و دهم ست در کشور ما، در دولت نهیبا توجه به رشد جمع .)68 :1381،یی(مهکو
 يدر شهرها ودرآمد در دستور کار قرار گرفت کمقشر  يژه برایوهببراي رفع معضل مسکن، مسکن مهر 

دهد که یرا نشان م یمتفاوت تیها وضعآن ینیگزمکان ،ط خاص هر منطقهیمختلف و با توجه به شرا
  . شود یرسبر تواندمیزا برون يزا و توسعهدرون يتوسعه يهادر قالب

حدود  یتیک شهر متوسط با وزن جمعی کهمسکن مهر در شهر بجنورد  ینیگزمکاندر این تحقیق، 
 یشناخت کل ،ن پژوهش در شکل کالن آنیهدف از ا شود.و بررسی میمطالعه است هزار نفر  200
زا زا و بروندرون يتوسعه يکشور در قالب الگوها يد شهریجد يهاگسترش ینیگزت مکانیوضع

مسکن مهر در  ینیگزمکان یت چگونگیشناخت وضع ی،یقالب هدف جز و درباشد و به شکل خاص یم
ن یافتن پاسخ به ای یق در پین تحقین در ایبنابرا است.ا منفصل یشهر بجنورد در قالب توسعه متصل و 

ن مهر در مسک يواحدها یابیمکان يدر نظر گرفته شده برا يهان شاخصیترم که مهمیاالت هستسؤ
توسعه  يبر مدل و الگو يریثأمسکن مهر چه ت ینیگزن مکانیو همچن ؟استبوده  چهشهر بجنورد 

  گذاشته است؟ يشهر بر جا
  

  قیات تحقیادب
 در یشرکت يشهرها احداث و یابیمکان در یاجتماع مداخالت به یقیتحق در) 1370( خاتم اعظم

 نیا که است کرده مشخص یاجتماع مسائل یبررس با يو .است پرداخته معادن و عیصنا به یوابستگ
 و یاجتماع يتضادها وجود و یزندگ روح و تحرك فقدان جمله از یاجتماع مشکالت يدارا هاشهرك
   .است کرده دیتاک هاشهرك یابیمکان در یاجتماع مالحظات به توجه بر و هستند یفرهنگ

پرداخته  یستیز يهادر مجموعه یابینروش مکا یبه بررس يا) در مقاله1378( میرریاحید یسع
 ،ستین يو ادار يکالبد صرفاً یموضوع ،يشهر یاستفاده از اراض یکه چگونگنید بر ایاست و با تاک

   .استرا مد نظر قرار داده  یو فرهنگ یطیمح ،ی، اجتماعيتوجه به ابعاد مختلف اقتصاد
در منطقه  يامحله يهانگیپارک نهیبه یابیمکان يبارهدر یقی) در تحق1390و همکاران ( ییروستا

 ییاز کارا یها زماننگیاند که پارکدهیجه رسین نتیشاخص به ا یازدهز بر اساس یتبر يشهردار 4 و 3
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ب یها براساس ترکآن یابیالزم برخوردار خواهند بود که در مکان مناسب احداث شوند و مکان
   رد.یرت پذصو يو کالبد ی، اجتماعيمختلف اقتصاد يهاشاخص
 ینه سمت توسعه شهر بابلسر به بررسیبه یابیمکان ي) در راستا1390قرخلو و همکاران ( يمهد
هم مثل  يگریقات دیتحق اند.د کردهیکأپرداخته و بر ضرورت توجه به آن ت یعیطب يهاشاخص

د یتول يواحدهامحل  یابی)، مکان1378، ی(فن يارهیزنج يهاع فروشگاهیمراکز توز ينهیبه یابیمکان
ع با استفاده از یصنا یابی) و مکان1388سبکبار و همکاران،  یدر بخش طرقبه مشهد (فرج ییروستا

همه بر  ی) انجام شده است که به نوع1389ان، یانیو سف یسیدر شهر اصفهان (رئ ییایجغراف يارهایمع
کید أتها یابیدر مکان یگو فرهن یعی، طبی، اجتماعيمختلف اقتصاد يهاب شاخصیلزوم توجه بر ترک

  دارند.
 یو داود کاظم یرضوان يدید سعیز نویمسکن مهر ن یابیبه شکل خاص و مرتبط با بحث مکان

توسعه  يهامسکن مهر در شهر نطنز در قالب مدل يجار يهااستیس نقدبه  یقی) در تحق1390(
مسکن مهر در  ینیگزه استقرار و مکاند بر آن دارد کیکأج حاصله تینتا .اندزا پرداختهزا و بروندرون

ها و رساختین زیمأرا در ت یمضاعف يهانهین شهر، هزیافته ایشکل  ییخارج از ساختار و سازمان فضا
  زا دارد.درون يها به سمت توسعهاستین سیت ایه به هدایتوص ،در بر داشته يخدمات شهر

 
  ينظر یمبان و هادگاهی، دیابیمکانم یمفاه

، انتخاب یابین و مکانیآن بر سطح زم ییگاه عبارت است از محل استقرار و برپاسکونت کیمکان 
شود یف مین تعریزم یعموم يهایژگیط و وید با توجه به شرایجد ياستقرارها ين مکان برایترمناسب

از  یکه ما ادراک ییانسان است و هم جا يهاتیفعال يبرا ییمکان هم جا .)767 :1387، يدی(سع
، ی(سرمست و متوسل کندیدا میت ساکنان در آن معنا پیکه هو میو بودن خود داشته باش  یسته

ن اشاره دارد یک مکان معیط اشغال یا مستقر شدن و شرایاستقرار  به نحوه ینیگزمکان .)135 :1389
 نمیانه از ین گزیبه دنبال انتخاب بهتراره است که یمع م چندیک تصمی و) 17 :1388، يدی(سع
ار ین معیکند بر اساس چندیکه به افراد کمک م شودیم ییهاشامل روشگردد و یها ممکن منهیگز

دقت در  بردن باال يبرا يادیز یین روش توانایا .رندیم بگیتصممتضاد  گاهیمتفاوت و 
  ). 116و  115 :1389ان، یانیو سف یسیدارد (رئ ییفضا يهايریگمیتصم

و  یعی، مسائل طبیاجتماع يازهایمثل ن ییهابه شاخص ،هاسکونتگاه یابیه در مکانیاول يارهایمع
تر شدن موضوعات دهیچیل پیاما امروزه به دل ؛)770 :1387، يدیدارد (سعتوجه ن یت زمیحقوق مالک

آن  یعموم يارهایکه از مع ردیگیها مورد توجه قرار میابیدر مکان يترشیب يهاشاخص ،يشهر
 ،یاختصاص يارهاینه معیو در زم یمنیو ا یت، سالمتی، مطلوبییش، کارای، آسايتوان به سازگاریم
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 مهم نکته ،يمسائل شهر طهیدر ح )26 :1389 پور،اشاره کرد (رحمان يو ناسازگار يتر به سازگارشیب
چرا که  است؛ یخصوص يهاو بنگاه یخدمات عموم يهایابی، تفاوت در مکانیابیدر مطالعات مکان

 يهااما بنگاه تري کسب کنندهستند که سود بیش ییهابه دنبال استقرار در مکان یخصوص يهابنگاه
شهروندان  یتر و پوشش باالتر دسترسشیب یجاد رفاه اجتماعیا يبرا ییهابه دنبال مکان یعموم

  .)164 :1390و همکاران،  ییهستند (روستا
ن یتریمیقدکرد.  ییخودنما يزیرات برنامهیادبدر  يابتدا با مباحث اقتصاد ،یابیمکان يهايتئور

 ،نقطه سهک فضا با داشتن یگردد که چگونه در ی) بر ميالدیم 1600ر دو درمه (یبه پ یابیمدل مکان
 يل الگوهایتحل يرا برا یمدل ،1826بعدها فون تونن در سال  .میبه دنبال مکان نقطه چهارم بگرد

پرداخت.  یصنعت يهاتیفعال یابیمکان يبرا ییالگو بر به ارائه و ،1909در سال  و ارائه داد يکشاورز
به  ،ياقتصاد ياین جغرافیدهد که قوانیح میتوض يمکان مرکز يهايدر تئور 1933ستالر در سال یکر

به دنبال  ياقتصاد يهاانیتواند زینامناسب م یابین هرگونه مکانیبنابرا .گرددیم ییش فضایدنبال آرا
  د. داشته باش

رتر شد. یفراگ ياانهیزات رایعلم مکان قرار گرفت که بعدها با استفاده از تجه يربنایز ،اتین نظریا
 يترشیب رابطه ،ترندکیکه به هم نزد ییزهایچدارد که یابراز م ایقالب قانون اول جغراف اساس بر ،تابلر
رد یمستقل را بگ يالگوها يجا ،نهیبه مکانی چند يد الگوهایها بایابین در مکانیبنابرا .دارند باهم
ن مکان یی، تعیابیمکان يهاهینظر یاصول حاکم بر تمام ).72-70 :1388سبکبار و منصور،  ی(فرج

ثر بر ؤعوامل م که به ن الزم استیبنابرا .فاصله و زمان سفر است -  نهیحداقل کردن هز ينه بر مبنایبه
   .)794 :1382فرد،  ی(صالحشود ها توجه خاص یترسمات درون آن در کنار نظام دسیفرم شهر و تقس
ک یدر درون شهرها  یبه نوع شود،یمطرح م یمکان يزیردر قالب برنامه یکه گاه یابیاصل مکان

- 15 :1370، یبانی(ش کندمیتوجه  یوستگیو پ ییکارا مانند یاصولبه بوده که  یموضع يزیربرنامه
اسکان  يبرا ییفضا يازهاین و يت شهریافزون جمع رشد روز با توجه بهها یابیمکان درباره ).21

، يدرون شهر رشد و توسعه شود: یابیارز تواندمیق و الگو یاز سه طر شهر توسعه هايمدل ،تـیجمع
و  یرضوان يدی(سع يا رشد اقماریو رشد و توسعه منفل از شهر  يرامون شهریپ يد و توسعهـرش

  ).1تر است (جدول کیدار نزدیبه اصول توسعه پا یدرون توسعه يهایژگیو. )117 :1390، یکاظم
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  در ابعاد مختلف شهر يمتفاوت رشد شهر يها و مشخصات الگوهایژگیو یبرخ. 1جدول 
  يرشد اقمار  رامونیرشد در پ  رشد از درون  عوامل

ط یمح يهاعدم توجه به ارزش  يو کشاورز یطیمح يهاحفظ ارزش  یطیمح
  يو کشاورز یعیطب

 يهاتر به ارزشتوجه کم
  یطیمح

  ياقتصاد

ها و رساختین زیمأنه بودن تیکم هز
 - يورش بهرهیافزا -يخدمات شهر

کاهش  -يدر مصرف انرژ ییجوصرفه
مت یش قیافزا - يدرون شهر يسفرها

  یاراض

ب یتخر - یرسانخدمات ينه باالیهز
 يهانهیش هزیافزا - يکشاورز یاراض
درون  يش سفرهایو افزا ییجاهجاب

  يشهر

     يباال يهانهیهز
 يهانهیهز -یرسانخدمات
 يهاییجاهجاب يباال

کاهش  -يدرون شهر
  نیمت زمیق

  يکالبد
 یاراض ينوساز - يانسجام بافت کالبد

 -فرسوده يهابافت يبازساز -متروکه
  يناکارآمد شهر یاز اراض يوربهره

عدم  -يبافت کالبد یختگیاز هم گس
 -اخت و سازهاانداز و سچشم یهمگن

 یکم توجه -متروکه یرها شدن اراض
  موجود يهابافت يبه نوساز

 يبه الگو یعدم توجه کاف
احداث  -موجود یسکونت

مساکن با مصالح نوساز و 
  دیجد

حس تعلق و حس  يحفظ و ارتقا  یاجتماع
  يت شهریحفظ امن - مکان

 - موجود يت شهریبه هو یتوجهکم
  ياهیحاش يهابافت يریگشکل

د و یجد يهاتیهو
  ینگ اجتماعهناهما

  سندگانیو مطالعات نو 117 ص ،1390، یو کاظم یرضوان يدی: سعمأخذ
  

ها در درون یفروش، مراکز اشتغال و خردهیمسکون يوساز واحدهابر ساخت ،يشهر يزاتوسعه درون
ماکن متروکه و مجدد از ا ير، استفادهیبا یانواع ساخت در اراض يدارد که داراتأکید  يشهر يهیناح

افته ینتوسعه يهانیاز گسترش شهر در زم يریجلوگ يبرا یعمل يو راهکاراماکن موجود  ينوساز
 را به دنبال دارد يبع آن کاهش مصرف انرژتروزانه و به  يو کاهش سفرها است يرامون شهریپ

مدل رشد  ،ینکه بر اساس اطالعات بانک جهایدر حال .)118-115 :1390 ،یو کاظم یرضوان يدی(سع
ژه قشر فقرا یوهشهروندان ب يآن را برا يهانهی، مدت زمان سفر و هزرامونیتوسعه در پپراکنده و 

  ).xi :2002، یبانک جهانه است (شدد فقر یش داده و باعث تشدیافزا
  

  روش تحقیق 
 و ايکتابخانه مطالعات طریق از ابتدا که است تحلیلی -توصیفی تحقیقات نوع از تحقیق این

 با سپس و گرفت قرار مطالعه مورد گزینیمکان و مکان ادبیات و تئوریک هايچارچوب اسنادي،
 اطالعات و موجود هاينقشه تلفیق با و تکمیل اطالعات مورد نیاز میدانی، هايبررسی و مشاهـدات
 ايهیافته اساس بر شد. سپس پرداخته آنها با توجه به شرایط محیطی تفسیر به شده، گردآوري
  .شد ارائه مطالعه مورد موضوع براي هاییپیشنهاد تحقیق،
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  مورد مطالعه محدوده یمعرف
ارتفاعات  حاصلخیزي قرار دارد که از غرب به شرق امتداد داشته و وسیع و يدره ،در شمال خراسان

رفته است. در را در بر گ جنوبی آن يبینالود از جبهه -  ارتفاعات آالداغ هزار مسجد از شمال و - داغکپه
دن رسوبات ـمتوسط و کوچک وجود دارد که نهشته ش هايدشتتعدادي  ،ساختمانی يطول این چاله

گیري و گسترش شهرهایی از جمله شکل زمینه هاي کشاورزي مناسبی ایجاد نموده وحوزه ،هادر آن
جغرافیایی قرار دارد و عرض  37و ْ 29طول و َ  57و ْ 20بجنورد را فراهم آورده است. شهر بجنورد در َ 

ها و از شمال و شرق گسل و جنوب غرب باکه از جهت شمال  استمتر  1070ارتفاع آن از سطح دریا 
  ).1386(فجر توسعه،  ها محدود شده استل رودخانهیمس ز باین
 

  شمالی خراسان استان در بجنورد شهر و شهرستان اداري -  سیاسی موقعیت .1شکل 
  ریزي استانداري خراسان شمالی: معاونت برنامهمأخذ

  
 200حدود  بجنورد شهرجمعیت  ،1390نفوس و مسکن یعمومسرشماري  هیاولبه استناد نتایج 

ن شهر در نظام سلسله یهرنشینی کشور، رتبه ا). در نظام ش1390ران، ی(مرکز آمار ا استنفر  هزار
تغییر چندانی نیافته است و از پنجاه و چهارمین شهر در  1385تا  1335هاي مراتب شهري بین سال

ن شهر در یکه ايطورهب ؛تغییر مکان داده است 1385به چهل و سومین شهر در سال  ،1335سال 

  

 راهنما
  محدوده خراسان شمالی

 ----------  
  محدوده شهرستان بجنورد

  
  شهر بجنورد

 

  1:3000000مقیاس : 
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عنوان شهري با جمعیت متوسط و یا اقع شده و بهنفري و هزار 499تا  100جمعیتی شهرهاي  يطبقه
  شود.شهري میانی شناخته می
، شهر بجنورد 9/3و بعد خانوار  1385نفري شهر بجنورد در سال  176726با توجه به جمعیت 

خانوار  تراکم کنند وواحد مسکونی زندگی می 38330که این جمعیت در  استخانوار  46644داراي 
  .)2(جدول  است 2/1در واحد مسکونی برابر رقم 

 
  1345 - 1385 هايسالت و روند ساخت مسکن در شهر بجنورد طی یتحوالت جمع .2جدول 

 1385 1375 1365 1355 1345 سال
 176826 134835 93392 47719 31247 تیجمع

 46644 28271 19568 10072 6390 تعداد خانوار
 38330 21588 15565 6944 3762 تعداد واحد مسکونی

 2/1 3/1 25/1 45/1 7/1 تراکم خانوار در واحد مسکونی
  نفوس و مسکن یهاي عموميج سرشماریران، نتایمرکز آمار ا: مأخذ
 

گونه که مشخص است روند افزایش تعداد خانوار و همچنین ساخت واحدهاي مسکونی در همان
له سبب کاهش تراکم خانوار در أرشد بوده است و این مسرو به  85تا  45هاي سال درشهر بجنورد 

 يخانواري در دوره 40254هر چند در برابر افزایش مطلق  .شده است 2/1به  7/1واحد مسکونی از 
  واحد مسکونی ساخته شده است. 34568ساله مذکور، تعداد  چهل

   
  مسکن مهر بجنورد یابیمکانبحث 

دهد که تراکم ناخالص جمعیتی ر نشان مییاخ يهادههد در هاي جمعیتی شهر بجنوربررسی تراکم
و شهرهاي ثروتمند  نفر در هکتار) 160تر از شهرهاي در حال توسعه آسیا (نفر در هر هکتار کم 3/65

 از اکیح ،روند گسترش شهر) و 89: 1382(پورمحمدي و قربانی، است  نفر در هکتار) 140( آسیا
طور که در همان .نه توسعه در درون بافت موجود ،باشدمیشهر  یمونپیرابافت تبعیت گسترش شهر در 

 3/65به  6/153از  1388تا  1320شود، تراکم ناخالص شهري از سال نیز دیده می 3جدول شماره 
به ازاي حدود  1388تا  1375هاي بین سال .)28 :1388 آبادي،آبادي و علی(علی کاهش یافته است

هکتار بر مساحت شهر افزوده شده است و به  100در هر سال حدود  ساالنه، نفر اضافه جمعیت 4000
نفر طی  65نفر به  120له و کاهش تراکم ناخالص شهري از أنفر در هکتار که این مس 40عبارتی تراکم 

  کند. روند گسترش افقی و پراکنده شهر را اثبات می ،1388تا  1365ساله  23دوره 
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  1388الی  1320هاي هر بجنورد در سالتراکم ناخالص ش .3جدول 
 تراکم ناخالص (نفر در هکتار) جمعیت (هکتار) مساحت شهر سال

1320 19,5 15293 153,6 

1335 142 19253 135,5 

1345 270 31248 115,7 

1355 450 48850 108,6 

1365 770 93392 121,2 

1375 1653 134835 82,46 

1388 2854 186297 65,27 

1390  3126  200000  63,98  
  سندگانیو محاسبات نو 1389د نظر طرح جامع شهر بجنورد یطرح تجد ،1384، یخذ: وحدانمأ 
 

 يهادر سال ،ت استانیژه ارتقا به مرکزیوهو ب ياقتصاد- ییایط جغرافیل شرایدلشهر بجنورد به
هزار نفر  200 ياالب يشهرها یتیجمع طبقه در يریو قرارگ داشته است ییباال یتیر رشد جمعیاخ
  .ر بوده و خواهد بودیاخ يهاسالدر ن شهر یا يازهایاز ن يمسکن شهر کند که یم يادآوری

دولت نهم و دهم اقدام به احداث  ،قشر محروم جامعه ياحداث مسکن برا يهااستیس بر اساس
مسکن  حدوا 5780ن است که حدود آاز  یمسکن مهر نمود که در شهر بجنورد اطالعات موجود حاک

که در حالیکرده است  ینیگزبه نام شهرك گلستان مکان  يدین شهر در شهرك منفصل جدیمهر در ا
(جدول  استواحد در قسمتی از بافت پیوسته شهر به نام شهرك الغدیر در حال ساخت  425فقط 

 ياز اداره وذ(اطالعات مأخبرداري رسیده است  واحد تکمیل و به بهره 1662 ،از این تعداد .)4شماره 
  .کل راه و شهرسازي خراسان شمالی)

  
  وضعیت احداث واحدهاي مسکن مهر شهر بجنورد .4 جدول

  درصد  تعداد واحد  مکان احداث  نوع واگذاري

  53,8  3340  گلستان شهر  ساله 99هاي اجاره تعاونی
 4,9  305  الغدیر

 39,3  2440  شهر گلستان  سازانانبوه
 1,9  120  الغدیر

  100  6205  ستان شهر و الغدیرگل  جمع
  خذ: اداره کل راه و شهرسازي خراسان شمالیمأ 
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 یاراض يسازطرح آمادهاست که  از آن سوابق مطالعاتی شهرك گلستان حاکی :گلستانشهرك 
ل مختلف یدالاما به .ه شده استیتهنیز آن  یلیآغاز و طرح تفص 1368ل در سال یموسوم به اسماع

 ییکه جهت اجرانیاست تا ا شدهن یین شهرك اجرایا ،رامون شهریدر داخل و پ موجود یژه اراضیوهب
شده  ییاجرا هاي اخیرسال در دیجد یمجدد در دستور کار قرار گرفته و با طراح ،شدن مسکن مهر

و با  )2(شکل  شمال شهر بجنورد يلومتریک 5/4 يهکتار در فاصله 272ن شهرك با مساحت یا .است
ت موجود یاز جمعیمورد ن یخدمات يازهایمادر شهر و رفع کمبودها و ن یتیجمعز یهدف جذب سرر

  .)45 :1386پارت،  ساز شهر(معمار و  شهر احداث شده است
  

  

 راهنما
  -------- محدوده خدماتی شهر  

  
  ------ محدوده شهرك گلستان  

 
 

  1:100000مقیاس : 

  ی موجود شهر بجنوردموقعیت شهرك گلستان نسبت به محدوده خدمات .2شکل 
  و مطالعات نویسندگان Google map: سایت مأخذ

    
در قالب  نفر 46787و حداکثر  ينفر 42224ت یجمع يراین شهرك پذیشده است که ا ینیش بیپ

 يدولت برا يهااستیاز س يرویبا مذاکرات کارفرما در جهت پ یول .محله خواهد بود ششه و یناح دو
نفر مورد  64490ت تا یرش جمعیحداکثر توان شهرك در پذ ،مسکن مهر تر مسکن در قالبشیعرضه ب

 شده است ینفر طراح 46787ت یبر اساس همان جمع يشنهادیرد اما خدمات پیگید نظر قرار میتجد



 97                                                                          ...گزینی مسکن و اثرات آن بر الگوهاي توسعه شهريبررسی مکان

در  زدگیشتابنشان از  ،یو طراح يریگمین شکل تصمیا ایآ). 157: 1386پارت،  ساز شهر(معمار و 
  د؟ ت احداث مسکن نداریریمد

بر اساس مطالعات طرح توسعه و عمران (جامع)  :مسکن مهر در شهرك گلستان یابیل مکانیتحل
 يآن به کاربر هکتار 6/785که  استهکتار  5/2854مساحت شهر در وضع موجود  ،شهر بجنورد

 725حدود  یبه عبارت است.ر یبا سطح موجود شهر یدرصد از اراض4/23اختصاص دارد و  یمسکون
گر حدود ید یرها شده است. از طرف ياز هرگونه کاربر ین خالیصورت زمهسطح شهر ب یاراض هکتار از

در  و استکه قابل بازیافت  دارد ناکارآمدو  يشهرریغ يهايکاربر ،سطح شهر یهکتار از اراض 380
  ). 2 :1389، 2پارس، ج جهاننقش( استص ـمشخ 3 شکل
 

  موقعیت اراضی بایر و اراضی قابل بازیافت شهر بجنورد .3شکل 
  بجنورد و مطالعات نویسندگان شهر) جامع( عمران و توسعه مأخذ: طرح

  
 یرونیو ب یانی، میمیر رها شده در سطح شهر در سه بافت قدیبا یدهد که اراضیمطالعات نشان م

درصد از  8/6م، یبافت قد یدرصد از اراض 9/7که يطورهب ،ع شده استیتوز یمختلف يهابه نسبت
ا ناخواسته در یخواسته  ین خالیبه شکل زم یرونیبافت ب یاز اراضدرصد  4/33و  یانیبافت م یاراض

ت یظرف، شهر ياو حومه یرونین بافت بیبنابرا .)175 :1388، يآبادی(عل استسطح شهر رها شده 

 راهنما
  اراضی بایر موجود شهر

 
  

  قابل بازیافتاراضی 
 

 

  1:3000000یاس : مق
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 ،ر کل شهریبا یهکتار اراض 725که از يطورهب دارد؛کردن توسعه  یسمت درونه حرکت ب يبرا ییباال
 دارد یمسکون يدرصد از آن کاربر 13ن بافت قرار دارد و در حال حاضر فقط یهکتار آن در ا 620

ن اختصاص داده یدو برابر زم به کیدر حال حاضر نزدپس  .)30 :1389، 2پارس، جلد  جهاننقش(
 یادآورد ین جا باین بافت وجود دارد و در همیر در ایبا ی، اراضیرونیدر بافت ب یمسکون يبه کاربر شده

 يشهرك مذکور دارا یصد البته که اراض است.هکتار  272شد که کل مساحت شهرك گلستان 
  دارد.مختلف  يهاتیمالک ،ر سطح شهریبا یاراضو  است یت دولتیمالک

ن یا یابیدر نظر گرفته شده در مکان يارهاین معیترست که مهمن طرح آمده ایدر مطالعات ا
ن ییسمت شهر، پاه ب يبصر يهاانداز، چشمیب مناسب، نداشتن عوارض توپوگرافیعبارت از ش ،شهرك

بزرگ و خودکفا و امکان استفاده از امکانات  يک حوزه شهری، احداث ینیرزمیز يهابودن سطح آب
وم ی، استاديآور، پارك علم و فنیت را مراکز آموزش عالیجاذب جمع يهايکاربر یو برخ استشهر 
   .)58-52 :1386داند (معمار و شهرساز پارت، یم یفرهنگ يهاو اردوگاه یورزش

همچون مراکز  تیجاذب جمعهاي کاربري اصطالحهن بیا دهد کههاي میدانی نشان میبررسیاما 
ت ارکان در جنوب شهر مستقر یدر سا و مراکز ورزشی مللیالبینآموزش عالی، صدا و سیما، نمایشگاه 

به  نـیبنابرا .ودـشیده میش دیو شهرك آزما يفربرمسا انهیاحداث پا شده است و در شمال شهر فعالً
 یاجتماع -ياقتصاد يارهایبه مع یتوجه مسکن مهر در حال حاضر ینیگزمکان که رسدیر مـنظ

 يانهیشهر، پا یشمال ي، کمربندیمرکز نظام يجوارها در هميبرکار ينداشته است چرا که ناسازگار
  و نبود هرگونه خدمات مشهود است. يمسافربر

 یهزار نفر اضاف 113 ،1400تا سال  کرده است که ینیبشیمطالعات طرح جامع مصوب شهر پ
 ینیبشیپگر ید یبه عبارت .هکتار اضافه خواهد شد 550ز یم داشت و به مساحت شهر نیت خواهیجمع

درصد ده گر اضافه شدن مسکن مهر در حال حاضر حدود ی. از طرف دنفر در هکتار 6/48تراکم ناخالص 
تراکم ناخالص  ينفر 3/1ن آمدن ییو به شکل خاص باعث پا ش داده استیمساحت محدوده شهر را افزا

ش شهر حاکم بر گستر ین مدل گسترش توسعه پراکنده و افقیبنابرا .ت در کل شهر شده استیجمع
گسترش  م به ادامهیتصم ،وستهیبافت ناپجاد مسکن مهر در قالب یرسد با ایوده و هست و به نظر مـب

  م.یدار ن مدل رایشهر در ا
  

  هاو پیشنهاد هاافتهی يبندجمع
د در آن و یجد يهاتیجاد ظرفیو ا 1383به مرکز استان در سال  ارتقا يواسطه بهشهر بجنورد 

 يت را برایش جمعیر بوده و روند افزایمهاجرپذ يشهر ،يو اقتصاد یطیمح يهالیتانسر پین سایهمچن
 توسعه برايآن  يهاتین ظرفیمب یاز طرف یژگین ویهم که شده خواهد داشت. ا چندي يهاسال
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 يامدهایاست تا پ يکالبد- ییفضا يهايزیرازمند برنامهیگر نیباشد و از طرف دیم ياو منطقه يشهر
د نتوانسته است با یجد يهاتیجاد ظرفیسفانه انشود. متأ گیرش گریبان يکالبد گسترش یمنف

ر مناسب در سطح یبا یرغم وجود اراضیسو شود و علهم يمدون ساختار کالبد شهر يهايزیربرنامه
 يهاانو پادگ هاکارخانهافت مثل زندان، یناکارآمد و قابل باز ی، وجود اراضیرونیژه در بافت بیوهشهر ب
 يهابافت یاستاندارد در برخ يسازفرسوده و امکان تراکم يهاافت بافتیت قابل بازیوجود ظرف ،ینظام
و بافت شهر را  ییشهرك گلستان را اجرا پروژه ،است احداث مسکن مهریسفانه در چارچوب سأمت ،شهر

  در قالب بافت منفصل مواجه کرده است.  یختگیبا از هم گس
که یـدارد در صورت يرـشه يزابرون هـرش توسعـگست يبرا يزیرت از برنامهیط حکاین شرایا
 مثالً  زیرا ؛دهدیآدرس م زا راتوسعه درون يزیربرنامه يالگو ياموجود خود به گونه يهاتیظرف

 يریمنفصل جلوگ یشهر در قالب بافت یکیزیهم از گسترش ف ،شهر یرونیت بافت بیاستفاده از ظرف
رسد که ین به نظر میبنابرا .خته خواهد شدین بافت از هم گسیدر ا یبخشم باعث انسجامکند و هیم

توان به یژه میوهب ؛تر مورد توجه قرار گرفته استشیها بشاخص یمسکن مهر برخ یابیدر مکان
تهدیدي  1391هاي سال که باز هم سیالب دکراشاره  یعیطب يهان شاخصیو همچن یـت دولتـیمالک
 نه تنها کم یمهم اجتماع يهابه شاخصاما  د و این معیارها را زیر سئوال برد.ي این شهرك بوبرا

توجهی توان به بییم جمله آناز  ؛است قرار نگرفتهمورد توجه  توان گفتمی یشده که به نوع یتوجه
رائه خدمات ا يمدون برا يزیرن نداشتن برنامهین و همچنیساکن یاجتماع يت و طبقهی، قومبه فرهنگ

   .کندیم یاکنون مشکالت و کمبودها خودنماین شهرك اشاره کرد که از همیبه شهروندان در ا
شهر را در دستور کار  زا کردن توسعهدرون یاز طرف يران شهریاز هم اکنون مد شودیشنهاد میپ
ه شود و شهر ب يریتر جلوگشیب یرسانخدمات يهانهیموجود شهر با هز یاراضگسترش تا از  دهندقرار 

در شهرك  یرسان، خدماتین عدالت اجتماعیمتأ يرود و هم در راستاش یمنسجم پ یسمت بافت
  .دهندت قرار ین شهر شده است، در اولویاز ساختار ا یگلستان را که در هر صورت جزی
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