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 بیان مسئلهمقدمه و 

هایاجتماعي،سیاسيواقتصادیايرانبهوقوعدردورانپهلویتحوالتوسیعيدرعرصه

1332مرداد28یوست.تمرکزروزافزونقدرتونظامکشوری،جنگجهانيدوم،کودتایپ

اجرایبرنامه غربنمونهش، فرهنگيبا افزايشمبادالتاقتصادیو هاييازهایتوسعهو

)حبیبي،ذاشتندبرجایگاينتحوالتبودندکهاثراتجمعیتي،کالبدیوفرهنگيوسیعي

1320دردههافزايشجمعیتومهاجرتازروستاهابهپايتختيدرپ(.1385:32-31

(اجتماعي)کارگری،کارمندیومرفهوطبقاتبانمودهایمتفاوتيازظهوروتنوعفرهنگ

ها،شويم.حاصلاينمهاجرتدرسطحشهرتهرانوازجملهدرساختارمسکنمواجهمي

انزوایجمعیتروستايي دولتبرایرفعنشینياست.شکلزاغهومکمبودمسکنشهری،

-کویکردازجملههایمسکوني،اقدامبهساختکویراهکارهاازبهعنوانيکياينمعضل

نازی نارمک، دستگاه، چهارصد تهرانهای شهرآرا، آبان.آباد، سیزده و مهران کن، ويال،

بررسيمعماری به استتا دکویپژوهشدرصدد پهلویدوم کههایمسکوني تهران ر

شد،بپردازدوساکنانآنطراحيوساختهميفرهنگي-باتوجهبهطبقاتاجتماعيعمدتاً

ساکنانآنمعیشتيدريکبررسيتطبیقيمیزانتطابقفضاهایطراحيشدهرابانیازهای

بهباتوجهراهاگرفتهدرمعماریاينخانهتحوالتصورتودرپاياندادهقرارارزيابيمورد

د.دهقشراجتماعيساکندرآنموردتحلیلقرار


 چارچوب نظری
ساخت خرده و اقتصادی ساخت خرده سیاسي، ساخت خرده يعني ساخت خرده سه

اندوحاصلاينکنشوواکنش،فرهنگيدرتماميلحظاتدرحالکنشوواکنشدائمي

طبقهاجتماعياست.هاپديدهزند.يکيازهایاجتماعيرارقمميهایپديدهشکلوويژگي

شود.هایاجتماعيدرسازمانجامعهاطالقميطبقهاجتماعيبهمکانخاصافرادوگروه

اليهاجتماعي مردمانيکهدر اعضایطبقه-بهبیانديگر، اقتصادیمشابهيجایدارند،

-سعهفناوری(.دردورهمدرن،باتو1387:229دهند)پیران،اجتماعيخاصيراتشکیلمي

هادارایهاوعلوم،نوعيانقالبجمعیتيرخدادوشهرهابهعنوانمکاناستقرارکارخانه

ويژه اقتصادی کارکرد صنعتي انقالب شدند. دلیلای نظمبه دادن شکل و مازاد تولید

کارفرما و روابطکارگر قشراجتماعيمبتنيبر باعثايجاد ارزشافزوده، تقسیمنابرابر و

وسرمايهج مفهومشهرنشینيديداجتماعيبهنامبورژوا دارشدوسبکياززندگيکهبا

(.84-1392:85)فاضلي،)امروزیتطابقدارد،بهوجودآمد

 

 گیری فضاهای شهریفرهنگی در شکل -های اجتماعینقش گروه

پارک رورمتفاوتروبههایبسیامعتقدبوددرپهنهشهریباموزائیکيازگروه1رابرتازرا

اساس بر و هستند خود خاص منافع و تاريخچه فرهنگ، دارای يک هر که هستیم

                                                           
1 Robert Ezra Park 
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ميایواردرقابتفرآيندهایويژه پارکپهنهطبیعيهایاقتصادیبرایتملکفضا شوند.

هایفرهنگي،اجتماعيياهابراساستعلقداندپهنهشهریرابخشيازشهر)يکمحله(مي

شهرايجادکههمین(.1383:183کنند)فکوهي،،افرادرادرهرمحلهتوزيعميهاموقعیت

ایخطاناپذيرافرادیراایاستکهبهگونهبزرگبرگزينندهسازوکاررسدگرديدبهنظرمي

محیطويژه خاصييا منطقه برایزندگيدر مناسبکه همه میانجمعیتایاز از ترند

گزينشمي 1383کند)گیدنز، لويسويرث606: مقالهمعروفخود)شهرگراييبه1(. در

ایاززندگي(شهرراجايگاهنسبتاًبزرگمتراکمودايميکهبهلحاظاجتماعي،عنوانشیوه

 تعريفمياندناهمگونفرهنگي ، )ريتزر، 1374کند شهر،150: متراکم و جمعیتزياد .)

گروه اساسوموجبجداسازی بر اجتماعي ويژگيهای قومیت مثل ايشان عمومي های

بندیشناسيوطبقهگونه،الگوييبرای2ويلیامللويدوارنر اقتصادیاست.-اجتماعيمنزلت

هایهويتاجتماعي،سبکزندگيوجامعهشهریپیشنهادکردکهدرآناساس،شاخص

باالیباالييطبقهاست:طبقه6حیثیتاجتماعيبود.اينالگویقشربندیاجتماعيشامل

طبقه فعال(؛ مرفهو طبقهمیانيبااليي)طبقهمیاني، بزرگسنتي(؛ )بورژوازیموروثيو

پايیني پايین طبقه ماهر(؛ )کارگران بااليي پايین طبقه بورژوازی(؛ )خرده پايیني میاني

بهعنوانواحداساسي3(.فیشر1383:197)کارگرانساده()فکوهي، جماعتمسکونيرا

ميشکلدر نظر در شهر گیری از گروهي وی ديدگاه از عنوانمولفهگیرد. به ها

از:آموزش،اندعبارتکنندکههاعملميهایاساسيدرشکلدادنبهجماعتزمینهپیش

 (.221-223درآمدخانوار،سنوجنسیت،ازدواج،فرزندانو...)همان:


 فرهنگیهای خردهخانواده، سبک زندگی و مسکن گروه

موجبفرهنگخرده پیچیدهوکارتقسیمگرايانمعتقدندکهجمعیتزيادشهرهایبزرگ،

گروهتأسیس تشکیل و اجتماعي همنهادهای هويتهای تشديد و مختلف هایسود

ميخرده فرهنگي سروستاني، )صديق 1383گردد خرده35-34: درفرهنگ(. شهری های

هایمرفههایگروهفرهنگفرهنگي،بهصورتخرده-ماعيهایاجتارتباطبامسکنوگروه

هاینخبگانهایمسکونيشاملمجتمعمجتمعفرهنگخردههایويالييدرشهر،دربافت

گونهشوند.اينبندیميهایفقیرنشین،طبقههایطبقاتمتوسطومجتمعثروتمند،مجتمع

وياحتييکمنطقهشهرینیز«حلهم»توانندخودرادرقالبيکهاميفرهنگازخرده

 )فکوهي، باشد فرهنگي( لحاظ )از جمعیتي انسجام نوعي دارای که دهند :1383نشان

طبقه288 اساساين شاخص(. خانوادهبندی، سبکزندگي اجتماعي و اقتصادی هاهای

ي،میزانعوامليمانندبرخورداریازآموزشعالپايگاهاجتماعيافرادکهدربرگیرندهاست.

هاييرادردهدوتفاوتدرآمدونوعشغلاست،مناسباتومسیرهایخانوادهراشکلمي

                                                           
1 Louis Wirth 
2 William LIoyd Warner 
3 Claude Fischer 
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ميکیفیتخانواده وجود به خانوادهها لحاظفرهنگيآورد. از هایشهریطیفيگسترده

ترطیفقرارهنوزبهسنتگرايشدارندوگروهديگردرطرفمدرنهاآندارند.بخشياز

تریقراردارند،ترشهریکهدرسطحاقتصادیوآموزشيپايین.درطبقاتپايینگیرندمي

بهالگوهاوهنجارهایموروثيبندتريپاتروخانوادهنسبتبهطبقاتباالتراجتماعيسنتي

(.خانهدرفرهنگسنتيروستايي،کااليياقتصادینیست.1391:66ايرانياست)فاضلي،

خانه روستايي را ميمياش ارث به يا بردسازد نمي؛ را آن هرگز کسياما از يا فروشد

ونمي خرد است اعتبار و منزلت دارای خانه 1393)فاضلي، خانه111: شهر، در و(. ها

مجتمع و هستند اعتبار اصالتو چنین فاقد آپارتماني استقرارمعموالًهای دائمي پايگاه

اازجملهنیازهایتفريحياعضاخارجازمحلسکونتبسیاریازنیازههانیستندوخانواده

هادرشهرمتنوعاست؛اقشارمرفهشود.فرهنگمصرفيمعیشت،درمیانخانوادهميتأمین

لوکسمعموالً پيتهیه نمايشدر و خانه اتاقپذيراييهاآنترينوسايلدر در ويژه به

اک حدامکاندر تا پايیننیز قشرمتوسطو باالالگوثرزمینههستند. قشر هایارزشياز

شود.پسازآنکهروستايیاندرحاشیهشهرهاهایسنتيدراينجاکمرنگميگرفتهوارزش

مي مستقر کارهایسطحپايینرویميمعموالًشوند، مراکزبه به را فرزندانخود آورند،

ي،زندگيشهرنشینيرافرستندوبافرهنگروستاياشتغاليامدارسنهچندانمطلوبمي

مي مدتآغاز و ميکنند طول )نشريهها بیاموزند را شهرها در زندگي رسوم تا کشد

(.1381همشهری:

گیرند.سازیدربارهطراحي،نقشهومشخصاتخانهتصمیمميهایخانهشرکتعموماً

( 1395سیراد، پاسخ237: توصیفانتخاب(. در مرفه، تمايلبهگويان ازهايشان، استفاده

احساسي واژگان تر »نظیر عاشق اول، نگاه همان در شديم.ما اينجا » همان»و از من

دارند«دانستماينجامالمناست.ایکهقدمدرآنگذاشتم،ميلحظه در247)همان: .)

ترهستند.دراينبستر،گرايانهمقايسهافرادکمترمرفهجامعهمايلبهاتخاذرويکردیعمل

ويژهمو طور به قعیتمکاني ایپراهمیتاست. است: اينحکايتمعمول نیاز»گفتن ما

بهاينترتیب،«بتوانیمپیادهبهمحلکارمانبرويم.جازندگيکنیمواشتیمنزديکهمیند

(.248چرخید)همان:بحثتصمیماتپیراموندوشاخصکلیدیهزينهوراحتيمي

پژوهشي در موبورديو افراد ويژگياز تا بود خواسته مطالعه ايده»هایرد «آلخانه

 يکلیستشاملصفاتياز از را مرتب»خود و تمیز » تا نرم»گرفته و «گرم ،«راحت»،

موزون» » جیدهسن»و » نمايند. ويژگيپاسختعیین کارگر، طبقه کارکردیدهندگان های

خانه درنظرداشتندوطبقاتمتوسطجامعه، و«راحت»،«گرمونرم»یاداخليخانهرا

شاملاساتیدومتخصصان،ترينطبقکردهکهتحصیلدرحالي؛خواستندمي«پاکیزه» ات،

-1396:73دادند)وبستر،ترراترجیحميشناسانهوزيبايي«موزون»،«سنجیده»هایخانه

دگيوجود(.بهاينترتیب،ارتباطقابلتشخیصيبینانتخابحرفه،سرمايهوسبکزن72

فرهنگي) (واقتصادینماديندارد.مردمترکیبيازمعیارهایاجتماعي)پیوندخانوادگي(،
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گروه برای معیارها اين و برده کار به مسکن انتخاب برای را مختلف)ارزشپولي( های

اند.اجتماعي،درمیزانوچگونگياثرگذاریمتفاوت


تحلیليپژوهشالگو:1نمودار  















منبع:نگارندگان



 

 

 


 های پژوهشپرسش
پاسخ درصدد پژوهش چگونه که است اصلي پرسش اين به اجتماعيگروهگويي -های

درتهرانهایمسکونيگیریمعماریکوییپهلویدومبرشکلفرهنگيمختلفدردوره

 کند،بهاينشرحاست:رابررسيميهاآنهاييديگرکهمقالهگذاشتهاست؟پرسشتأثیر

1.  اقتصادیپايگاهچگونه -های اجتماعي شکلدافراد ر فضاهایگیری معماری

 ؟شداردنقهاآنونيمسک

هایفرهنگيمختلفچگونهاست؟سبکزندگيومسکنگروه .2

 اند؟هایارزيابيمسکنبهلحاظکميوکیفيکدامشاخص .3

 

 پژوهششناسی روش
صورتتاريخي به اينمطالعه، تطبیقي-روشتحقیقدر مقايسه نوع از و تفسیریبوده

.استهدوصورتکميوکیفيهایموردیاست.نوعتحقیق،کاربردیورويکردآن،بنمونه

هایمسکونيدورهپهلویدومازطريقکلیهاطالعاتتاريخيواسنادیدرارتباطباکوی

بندیفرهنگيساکنانطبقه-شودوبراساسگروهاجتماعيایگردآوریميمنابعکتابخانه

گروهمي اجتماعي، طبقه مفاهیم خردهشود. وهای مسکن با ارتباط در نظرياتفرهنگي

انسانجامعه با مرتبط ميشناسي بررسي شهر و شاخصشناسي از تعدادی هایشود.

هایرابرتازراپارک:تعلق

فرهنگي،اجتماعيو

هاموقعیت

لويسويرث:منزلت

اجتماعي،اقتصادیو

فرهنگي

ويلیامللوندوارنر:سبک

زندگيوقشربندیاجتماعي

هایشهریفیشر:جماعت

تحتتأثیرآموزش،درآمد

خانوار







تمايزاجتماعي،فرهنگيو

اقتصادیوظهورفضاهایمختلف

ها()اعمازسکونتگاهشهری

متناسببااقشاراجتماعي

کميوکیفيدربازتاب

فرهنگخردهمعماریمسکوني)

باکارکردمسکوني(
)وياليي(مرفهیهافرهنگخرده

متوسطیهافرهنگخرده

)مجتمع(

 )مجتمع(پايینیهافرهنگخرده

گیرییمفهوميدرشکلهامؤلفه

فضاهایشهریومعماری
طبقهواقشاراجتماعي

بازتابدرمسکن

)وجهاجتماعيفرهنگي(
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هایموجوددراينتحقیقفرهنگيدرارتباطبامسکنوباتوجهبهمحدوديت-اجتماعي

موردتجزيهوتحلیلقرار هایموردبررسيبهصورتکیفيوکميودرنمونهشدهاستخراج

آمي پساز نمونهگیرند. ارتباطبا يکبررسيتطبیقيبهتحلیلنتايجحاصلدر هاندر

بتوانمیزانتطابقفضاهایمسکونياينکوی تا نیازهایمعیشتيساکنانپرداخته با ها

راموردارزيابيقرارداد.کهازاقشارمختلفجامعههستندهاآن


 پهلوی دوم یها در دورهفرهنگی خانواده -نظری بر پایگاه اجتماعی
شهر،32وبرای1338درسالاطالعاتآماریمربوطبهدورهپهلویدومبرايناساس

هاآنبیشازنصفکسانيکهدريکاتاقسکونتدارند،ازطبقاتپايینهستندکهدرآمد

 از اتاقمسکندارند،30000سالیانهکمتر دو نصفکسانيکهدر از بیشتر ريالاستو

ريالاست.اشخاصمجردفقط40000دکهمیزاندرآمدشانکمترازساليکسانيهستن

درصداست.40اقبهنسبتکلمساکندهندوسکونتدريکاتدرصدراتشکیلمي4/3

هاکهافرادشانبیشازدونفراست،دريکاتاقتواندريافتکهتعدادزيادیازخانوادهمي

 (.1341:51است)مجلهبانکساختماني،هاآندرآمدکنندواينبهعلتکميزندگيمي


هایيکيادواتاقهدرهابرحسبطبقاتدرآمدبرایخانه:منحنيتراکمنسبتخانواده2نمودار

1338سال

 
(1341:52منبع:بانکمرکزی)بهنقلازمجلهفنيبانکساختماني،



:شغلريیسخانواده1جدول

کارگرکارفرماجمع

ارمنددولتک

يابنگاهيا

کارخانه

کارمندموسسه

غیردولتي
بیکار

1004/65/316/216/358/4

(1341:74منبع:بانکمرکزی)بهنقلازمجلهفنيبانکساختماني،
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1338:تراکممنحنيتقسیمطبقاتدرآمدبرحسبشغلريیسخانوادهدرسال3نمودار

 
(1341:71زمجلهفنيبانکساختماني،منبع:بانکمرکزی)بهنقلا



 3مطابقنمودار ،70 از کارمندانغیردولتيکمتر از سالیانه%40000 ريالدرآمد

ريالوکارمنداندولتيکمتر60000کنند،کمترازدارندوکارگرانيکهبرایخودکارمي

دردورهپهلویدیريال.باتوجهبهاختالفشغلودرآمدمیانطبقاتاقتصا100000از

دوماعمازکارگری،کارمندیومرفه)پايین،متوسطوباال(کهمبینپايگاهاجتماعيافراد

هابهعنوانيکعاملفرهنگي،نوعاستونیزبهتبعآنتفاوتدرسبکزندگياينگروه

هابايکديگرمتفاوتاست.مسکناينگروه
 

 های اجتماعی و فرهنگی مسکنشاخص

اجتماعيمسکناستکننهادیچندعملکردیمس ابعاد دارد. مختلفيتوجه ابعاد به که

اولويت اساس بر خانوارها مالي توان بر انطباق و مطلوبیت امنیت، ترجیحاتنظیر و ها

بهيکواحدفیزيکيمحدودنميکنندگانمسکنشکلميمصرف شود،گیرد.مسکنصرفاً

شامل نیز اشتغال،ميبلکهمحیطمسکونيرا رفاه، کهکلیهخدماتضروریاعماز شود

ایدرفرهنگ،شیوهزيستوبههایمنطقهدهد.تفاوتآموزشوسالمترامدنظرقرارمي

گونه به منجر ساختماني مصالح از خاص نوع ميکارگیری مسکن از خاصي شودهای

از:عبارتاستمسکنهایاجتماعيوفرهنگيشاخصترينمهم(.34-1383:35)عزيزی،

خانوار بعد و خانوار شاخص تعداد دو شاخص)اين آن، سالیانه رشد نرخ با هایهمراه

اجتماعيهستندکهتعدادمسکنموردنیازدرآيندهوکمبودمسکندروضعیتکنونيرا

کندوبهعواملکنند(؛سطحزيربنا)الگویفرهنگينیازبهمسکنرابازگوميمشخصمي
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سیاست و خانوارها مالي توان نظیر مصالحمختلفي نوع دارد(؛ بستگي زمین عرضه های

ساختمانيوالگویساخت)بیانگرمیزاندسترسيخانوارهابهمسکنبادواموقابلقبولاز

هایفرهنگيدرجنبهتواندبیانگرويژگيشاخصمزبورميهمچنیننظرنوعمصالحاست.

هایمختلف(؛تعداداتاقدرواحدمسکوني)وجودهريکازعرصههایکالبدیمسکنباشد

هایاجتماعيوفرهنگيخانوارهایوالدين،فرزندان،مهمانو...،بیانگرويژگياعمازعرصه

مکانخاصيبرایاينعرصه لحاظکالبدینیز از قابلپیشاست. ارتباطها و بینيبوده

واحدمس اتاقدر تعداد با خصوصیاتواحدهایمسکونيمستقیم اينجنبه،)کونيدارد(

شاخصبیانگر اينزمینهوضعکیفيسکونتاست. در راستایشناختابعادهاييکه در

از:درصدبرخورداریواحدهایمسکونيازيک،اندعبارتگردندمطرحمياجتماعيمسکن

اخليمناسب،درصددووسهاتاقخواب،درصدبرخورداریواحدهایمسکونيازدماید

درصدبرخورداریواحدهایمسکونيازتهويه نورکافي، برخورداریواحدهایمسکونياز

توانبههایذکرشدهراميبندی،شاخصدريکجمع(.381-1374:382فر،الزم()خوش

از:بُعدخانوار،مساحتاندعبارتهایکميدوبخشکليکميوکیفيتقسیمکرد.شاخص

زيربنا،تعدادتیپ،طبقهوواحدمسکونيدرهربلوک،مساحتزيربناوفضایبازکویو

مساحت مسکونيو واحد اتاقدر تعداد شاخصهاآنخصوصي، از:اندعبارتهایکیفي.

ن از کیفیتمسکن به دسترسي نورتأسیساتظر از واحدها برخورداری کیفیت عمومي،

اجتماعي،-مسکنازنظردسترسيبهخدماتفرهنگيکافي،تهويهودمایمناسب،کیفیت

نوعمصالحوالگویساخت.


 جامعه مورد پژوهش
پهلویدومدرطراحيفضاهایفرهنگيدوره-هایاجتماعيدرراستایبررسينقشگروه

کوی شماریاز اجتماعيهایمسکونيمسکوني، اساسطبقه بهفرهنگيساکنانآن-بر

ها،زماناحداثاساسوترتیبدرمعرفياينکویشدهاست.نتخابعنوانجامعهآماریا

.استهاآن
 

 )قشر کارگری( دستگاهکوی چهارصد 

احداثکویچهارصددستگاهدر،قیمتدولتياولینقدمدولتبرایاحداثمسکنارزان

نقش)مهندسینمشاوربودندبضاعتيبکوی،گودنشیناناينساکناناولیه.بودشرقتهران

فاقدامکاناترفاهيوتفريحياولیهتأسیسچهارصددستگاهدرزمان(.1377،295محیط،

هایفرعيمحلتنهاخیابانهمچونمحليبرایاجتماعمردم،مرکزتجاریو...بودهاست.

(.1351:38)کیاکجوری،شدمحسوبميردهایاجتماعيساکناننقطهتماسوبرخو
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-حیاطخانه:3.ريتصوچهارصددستگاهخانه:2.ريتصوچهارصددستگاهمينمایعمو:1ريتصو

چهارصددستگاه

  
2017:49منبع:حبیبي،49.:2017منبع:حبیبي،.1350،111بانکرهني،گزارشمنبع:



 )قشر کارمندی( کوی نارمک

احداث1331درسالهایدرآمدیمتوسطتیر(درشرقتهرانبرایگروه30کوینارمک)

ازطريقمعابر شد.طرحمجموعهشاملتعدادیمیدانکوچک)میدانچه(استکهعموماً

 يکشبکه–شمالي در و وسیعجنوبي استشطرنجي شده ملحق يکديگر به اينتر .

مرکزيکواحدهمسايگيواقعشدهمیدانچه کهدر دارایفضایسبزیهستندکهها اند،

واحد ساکنان استفاده ميمورد قرار نقشمحیط،هایهمسايگي )مهندسینمشاور گیرند

1377:403-399)


.بناشدهبهدستخودمردمدرکوینارمک:خانه5.ريتصو.:نارمک4ريتصو

 
1334:22منبع:خدايار،.2015:32منبع:حبیبيومِیلدِر،



 )قشر کارگری( آبادکوی نازی

توسطبانکساختمانينشینانجنوبتهرانبرایآلونکآباداجرایکوینازی1335ازسال

-)جهانهایآجرپزیبودهاستشروعشد.اراضياولیهواحدهایمجموعهمتعلقبهکارخانه
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 بلوکنازی(.1380:123پور، از بودآباد منظميتشکیلشده طرفاينهای دو در که

بلوک سبزی فضای ها، منظور بچهبه بازی و محلاجتماع بودهای شده گرفته نظر در

(.1351:27)کیاکجوری،


آباد،شروععملیاتتهرانبرباالیگودالبزرگيازاراضينازی:اجتماعيازمردمجنوب6تصوير

.نمايندنظارهميساختمانيبانکرهنيرا

 
1350:123بانکرهني،گزارشمنبع:



هایبهصورتآپارتمانسپسآجرنمودند،هایآجرپزیخاکآنرا:محليکهروزیکوره7تصوير

 متعدد،پارکو...درآمدهاست.

 
 1350:123بانکرهني،گزارشمنبع:

 

 )قشر کارمندی( کوی کاالد 

شمالشرقيتهران در متوسطرایب1337-1339هایطيسالکویکاالد توسطقشر

کهدراطرافطقه(است)پارکمنمرکزی شد.کویکاالددارایهستهاجرابانکساختماني

 (.46:همان)اندآمدهبهوجودديگرمحليتأسیساتآنمرکزخريدو


 :کویکاالد8تصاوير


126-127منبع:نشريهسازمانمسکن:
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 )قشر کارگری( کوی کن

غربتهرانوبرایاقشاربادرآمدپايیندرسازیکویکندرشمالساختپروژهآپارتمان

1339سال سالشروع در عنوانهسته1343و مرکزیبه کویکن، در يافت. خاتمه

پارکدرجنوبمرکزیزندگياجتماعيوجودنداشت.تنهاامکاناتتفريحياينکوی،يک

(.23)همان:شرقيمحلبودکهدسترسيمناسبيبرایهمگاننداشت


کویکن-ماني:منطقهآپارت10تصوير.کویکن-:دويستدستگاهخانهمجزا9تصوير


12:منبع:نشريهسازمانمسکن7.:1340منبع:نصراصفهاني،



 )قشر کارمندی(شهرآرا  کوی

گروه برای تهران غرب در دشهرآرا متوسط درآمدی های سال بخش1340ر وسیله به

اينمجموعهشاملدوگروهواحدمسکونياست.گروهاولکهسیسشدهاست.خصوصيتأ

طبقهاستوگروه4الي3آنقرارگرفتهشاملتعدادیبلوکآپارتمانيدربخششمالي

تعدادیواحدومدو گرفته، قرار قسمتجنوبيمجموعه در طبقهکه دو حداکثر يالييو

است داریيکهستهمرکزیاست(.1377:407)مهندسینمشاورنقشمحیط، شهرآرا

(.9-1351:10ی،)کیاکجورکهپارکومرکزخريددرآنقراردارد
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هایدوطبقه:شهرآرا،خانه12تصوير.:شهرآرا11تصوير




1351:14منبع:کیاکجوری،.1393:24،منبع:طالبيوديگران



 )قشر مرفه(مجموعه مسکونی تهران ویال 

سال در تهران غربي شمال در ويال تهران دهه توسط1340های مرفه اقشار برای

بناهایدارانسرمايه هایوياليييکودواحداثيشاملخانه خصوصيساختهشدهاست.

:1377)مهندسینمشاورنقشمحیط،اندهفضایسبزخصوصينیزداشتهایبودهکطبقه

اند،انتخابموقعیتمذکوربهازآنجاکهمالکاناولیهآنازاقشارمرفهاجتماعبوده.(413

ازدحامدرونشهردلیلبرکناریواحدهایمسکونيا ودرعینحالدرجهتگسترشز

 (.416است)همان:آيندهشهرصورتپذيرفته


ويال:تهران13تصوير

 
 1351:17منبع:کیاکجوری،
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 )قشر مرفه(کوی صد دستگاه 

 ريزیبهوسیلهبانکرهنيايرانپي1342برنامهايجاداينکویدرشرقتهراندرسال
ایکهبتواندبهگونه؛متوسطوعاليمدنظربود هاييازنوعساختخانهشد.دراينبرنامه

اضربهمشارکتدرطرحدولتوسايرافرادحرتبهبرایسکونتدراختیارکارمندانعالي

گیر )قرار کل(.418همان:د وضعیتاجتماعي بر مجموعه، ساکنان اجتماعي قشربندی

باعثکمشدن سطحباالیفرهنگآنان، نسبيساکنانو رفاه و گذاشته تأثیر مجموعه

 (.423:تعداداعضایخانوارشدهاست)همان

صددستگاههایکوی:نماييازساختمان14تصوير


1350:113بانکرهني،گزارشمنبع:



 )قشر کارگری(زدهم آبان سیکوی 

آبان کویسیزدهم است. گرفته قرار جنوبتهران کویطيدر اين واحدهایمسکوني

نشیناناحداثشدجهتاسکانآلونکبهوسیلهسازمانمسکن1346تا1344هایسال

(.1377:425ینمشاورنقشمحیط،)مهندس


مآبانهایکوینه:خانه16تصوير.:کوینهمآبان15تصوير


101منبع:نشريهسازمانمسکن:.99منبع:نشريهسازمانمسکن:

 
ارديبهشت» 1344در و شد شروع آبان يک2200بنایکویسیزده خانه

حیاط ديوارکشي، لولهخوابه دبستان،سازی، بازار، روشنايي، برق، و آب کشي

 درختکاری، اصلي، خیابان آسفالتسه شهرداری، چمنکارلگدبیرستان، ی،
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سال همان آبان نهم روز و رسید پايان به مدتششماه در اصلي خیابان

روزدهمآبانکامیونبهره دروهایبهجتهایارتشآلونکبرداریشد. آبادرا

آلونک همه و کامیوننشینکردند به ناچیزشان بنه و بار با را زدند.ها بار ها

آلونکهمان )لودرها( تراکتورها آنجاهدم در کسي ديگر تا کردند خراب را ا

کامیون خانهننشیند. جلویيکياز را خانوار هر ميها پیاده ميها و -کردند

(.1374:126)جوادی،«گفتند:اينخانهمالتو


 )قشر متوسط( کوی مهران

ایازغربتهرانبرایاقشارمتوسطساختهشد.اينکویازمجموعهکویمهراندرشمال

اهخان دوطبقهتشکیلشده فاقدهرگونهستهایيکو خیاباناصليمحل، تأسیسات.

(.19-1351:20)کیاکجوری،استفضایسبزبودهمحليو


:کویمهران17تصوير


1351:20منبع:کیاکجوری،

 ها یافتهتحلیل 
کونيهایمسفرهنگيمسکندرارتباطبانمونهکوی-هایاجتماعياينبخش،شاخصدر

پهلویدومدرتهرانموردارزيابيوتحلیلقرارگرفتهاست.
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هایمسکونيپهلویدومفرهنگيمسکندرکوی-هایکمياجتماعي:بررسيشاخص2جدول

عه
مو

ج
م م

نا
 

ر 
ش

ق

ی
اع

تم
اج

 

خصوصیات واحدهای 

 مسکونی
 هانقشه

گاه
ست
د
صد

هار
چ

ن
ايی
دپ
رآم
د
با
شر

ق


باطبقه2و1تیپ4در-

حدود زيربناهای مساحت

مساحت90 و مربع متر

حدود خصوصي باز فضای

خانوار50 بعد و مترمربع

18/4

اتاقخواببامساحت4-

5/7حدود

سايرفضاها:آشپزخانه،

بهداشتي،حماموسرويس

انبار



ک
رم
نا
ی
کو

ط
وس
مت
ر
قش

 
2تا1قطعاتتفکیکيدر-

200طبقهبامساحتزيربنا

 بعد500تا و مترمربع

 5/4خانوار تعداد 2و 3تا

مترمربع12اتاق

و پذيرايي فضاها: ساير

آشپزخانه، هال، نهارخوری،

،حماموبالکنسرويس
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    ی
ناز

اد
آب



ن
ايی
دپ
رآم
د
با
شر

ق


:5تیپبابعدخانوار3در

خانه- مسکوني 1های

زيربنای مساحت با طبقه

باز40 فضای مساحت و

40خصوصي 2مترمربع

 حدود مساحت با 10اتاقه

و پذيرايي و مترمربع

سرويسبهداشتيوحمام

4هاآپارتمان- طبقه5و

زيربنا10 مساحت با واحد

اتاق2مترمربعو65حدود

 حدود مساحت 9به

و پذيرايي و مترمربع

آشپزخانه، نهارخوری،

وسرويس حمام بهداشتي،

بالکن

 


الد
کا
ی
کو



ر
قش

ط
وس
مت



باخانه طبقه يک های

125تا80مساحتزيربنای

اتاقبا5و3،4مترمربعو

مترمربعو9مساحتحدود

نهارخوری، و پذيرايي

بهداشتي،آشپزخانه،سرويس

بالکن و خانوار-حمام بعد

5/4.
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ن
ک
ی
کو



ن
ايی
دپ
رآم
د
با
شر

ق


:5تیپبابعدخانوار2در

واحد8طبقه4آپارتمان-

ب زيربنا مساحت 50ا

 و به3مترمربع اتاق

 مترمربع12مساحتحدود

سرويس آشپزخانه، -و

بهداشتي،حماموبالکن

باخانه- طبقه يک ها

 مترمربع85مساحتزيربنا

 مساحتحدود3و اتاقبه

آشپزخانه،18 و مترمربع

وسرويس حمام بهداشتي،

بالکن
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     آرا
هر
ش

ط
وس
مت
ر
قش



:5/4ابعدخانوارتیپب2در

6طبقه4و3آپارتمانبا-

120واحدبامساحتزيربنا

 و به2مترمربع اتاق

 مترمربع10مساحتحدود

نهارخوری،و و پذيرايي

بهداشتي،آشپزخانه،سرويس

وبالکنحمام

و1،2ويالهایرديفيبا-

زيربنا3 مساحت با طبقه

90 و160تا مترمربع

خصوصيمساحتفضایباز

45 120و 3-2مترمربعو

 حدود مساحت به 12اتاق

ومترمربع، پذيرايي

آشپزخانه، هال، نهارخوری،

وحمامبهداشتي،سرويس

بالکن





يال
نو

هرا
ت



فه
مر
ر
قش



1خانهشخصيرديفي440

 خانه2تا يکطبقه، های

 خانوار بعد با با5/4طبقه

 مترمربع90مساحتزيربنا

فضا مساحت بازو ی

 50خصوصي و 2مترمربع

 حدود مساحت به 12اتاق

و پذيرايي و مترمربع

آشپزخانه، هال، نهارخوری،

وسرويس حمام بهداشتي،

بالکن
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گاه
ست
دد
ص



فه
مر
ر
قش



:5/4تیپبابعدخانوار2در

 مساحت1واحد با طبقه

 و125زيربنای مترمربع

مساحتفضایبازخصوصي

45 و ب2مترمربع هاتاق

مترمربعو8مساحتحدود

هال، نهارخوری، و پذيرايي

بهداشتي،آشپزخانه،سرويس

حماموبالکن





 مساحت2واحد با طبقه

 و150زيربنای مترمربع

مساحتفضایبازخصوصي

40 و به5مترمربع اتاق

مترمربعو8مساحتحدود

هال، نهارخوری، و پذيرايي

بهداشتي،آشپزخانه،سرويس

بالکنحمامو





ان
آب
هم
زد
سی

ن
ايی
دپ
رآم
د
با
شر

ق


طبقهخانه يک رديفي های

بامساحت8/4بابعدخانوار

 و40زيربنای مترمربع

مساحتفضایبازخصوصي

40 و به2مترمربع اتاق

 مترمربع10مساحتحدود

سرويس آشپزخانه، -و

بهداشتي،حمام
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ان
هر
م

ط
وس
مت
ر
قش



خانه تفکیکي سازیقطعات

1 خانوار2تا بعد با طبقه

5/4 مساحتزيربنا 150و

فضای مساحت و مترمربع

 خصوصيو 3باز اتاق5يا

 حدود مساحت و5/8با

هال، نهارخوری، و پذيرايي

بهداشتي،آشپزخانه،سرويس

حماموبالکن




هایمسکونيپهلویدومفرهنگيمسکندرکوی-هایکیفياجتماعي:بررسيشاخص3جدول

 تأسیسات عمومی کوی
 برخورداری/عدم برخورداری

 از نور، تهویه و دمای مناسب

 -خدمات فرهنگی

 اجتماعی

نوع مصالح و الگوی 

 ساخت

گاه
ست
دد
رص
ها
چ



ان
هر
قت

شر


-دارایبرقوسیستملوله

کشيآبمحليبوده

است.

داراینورگیری-

موقعیتواندازهنامناسب-

هاباعثتاريکيوگرمایپنجره

هادرتابستاناست.قتاا

مدرسه-

مسجدمحل-

ديوارهایآجریحمال-

وطاقضربيآجریبا

تیرآهن

فاقدکرسيووجود-

ديوارهارطوبتوترکدر

ک
رم
نا



ال
شم

ان
هر
قت

شر


دارایآب،

برقو

جذبيفاضالبچاه

جنوبيساختن-ايدهشمالي-

واحدهایمسکونيبرایاولین

شود.ميباردراينکویمطرح

نماهایجنوبيدارایپنجره-

هاونمایشماليبرایاتاق

مشرفبهحیاطنیزدارای

ایبزرگهستند.سطوحشیشه

بازار-

حمام-

مدرسه-

ورزشگاه-

پارک-

بخشتجاریو-

اداریدرمیدان

مرکزی

برپايهمعماریکهن

هایايرانيوروش

پیشرفتهمعماریجهان

(1)سیستمکاالد

                                                           
سازند.بهاينمعنيکههارابهطريقساندويچميسیستمکاالدکهدرکشورفرانسهبهوجودآمدهاست،خانه1

شودکهدراينفاصلهبهوسیلهيکپايهبهتشکیلمي10/1ديوارهرخانهازدوقطعهبتنآرمهدارایعرض

گذارنديابامصالحيکهقیمتبسیارنازلداشتهباشد،خاليميگردند.داخلايندوجدارراياهممتصلمي

 (.15-1336،13کنند)خدايار،مانندخردهآجرونظايرآنپرمي
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ی
ناز

اد
آب

 ان
هر
بت

نو
ج







دارایآب،

برقوچاهجذبيفاضالب

هاکوچکهایايناتاقپنجره

بودهوبرطبقاصولصحیح

نسبتبهيکديگرونسبتبه

موقعیتدراتاقوجهتو

اند.اينجريانبادقراردادهنشده

موضوعکنترلدرجهحرارترا

هادرتابستانوزمستاندراتاق

د.کنمشکلمي

پارکورزشيو-

پارکعمومي

مرکزرفاهخانواده-

کتابخانه-

مرکزفرهنگي-

شاملمدارس

خدماتتجاری-

ديوارهایآجریحمال-

وطاقضربيآجریبا

تیرآهن

ديوارهایآجریو-

سقفسفاليدربخش

آشپزخانهوتوالت

الد
کا



ال
شم

ان
هر
قت

شر


دارایآب،برقو...

عدرقسمتوجودبالکنوسی-

جنوبيبرایاستفادهدرفصل

گرما

هاوموقعیتمناسبپنجره-

مندیازباددرهابرایبهره

شماليدرتابستانجهتتهويه

خدماتتجاری-

خدماتآموزشي-

فضایسبز-

قطعاتپیشساخته-

بتنمسلحيابلوکبتني

سقفتیرآهنياتیر-

بتنيپیشساخته

رنگينماسیمان-

ری(تگ)

آرا
هر
ش



ال
شم

ان
هر
بت

غر




دارایآب،برقوچاه

جذبيفاضالب

جنوبگیریواحدهاجهت-

ياستکهازنظراقلیميغرب

چندانمناسبنبودهوبهترين

شرقياست.گیری،جنوبجهت

ها،محلدربرخيازطرح-

قرارگیریدروپنجرهبرای

ايجادجريانهوادرتابستان

چندانمناسبنیست.

خدماتتجاری-

خدماتآموزشي-

فضایسبز-

درماني-

فرهنگي-

ديوارهایآجریحمال-

وطاقضربيآجریبا

تیرآهن

ن
ک



ال
شم

ان
هر
بت

غر


دارایآب،برقوشوفاژ

هاوموقعیتدرهاوپنجره-

یطورارتباطفضاهابايکديگر

ازبادشمالرااستفادهکهستا

.نمايددرتابستاندشوارمي

هاييهاپنجرهبعضيازخانه-

درشرقوغربدارندکهجهت

نورگیریمطلوبنیست.

پارک-

تعدادیمغازهبه-

صورتپراکنده

مدرسه-

استفادهازديوارحمال-

هایآجریدرآپارتمان

جنوبيوديوارهایباپنل

ساختهشدهسیمانيپیش

حمالوسقفمجوف

ساختهسیمانيدرپیش

هایشمالينآپارتما

يال
نو

هرا
ت



ال
شم

ان
هر
بت

غر


دارایآب،برقوسیستم

فاضالباِگو)زيرزمیني(
داراینورگیریوتهويهمناسب

دارایخدمات

محدودوصرفاًدر

سطحمحلهازجمله

مرکزخريدو...بوده

است.

ديوارهایآجریحمال-

وطاقضربيآجریبا

تیرآهن

پوششکفاتاقاز-

موزايیک

درهایچوبيوفلزی-
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گاه
ست
د
صد

 ان
هر
قت

شر


دارایآب،برق

جذبيفاضالبوچاه

استفادهازيکپاسیوینسبتاً

هالوسیعبراینورگیری

مرکزی

هایوسیعاستفادهازپنجره-

جنوبي

هاوموقعیتدرهاوپنجره-

ارتباطفضاهابايکديگرطوری

استکهبرخيازفضاهاامکان

ازبادشمالدرتابستاناستفاده

راندارد.

پارک-

خدماتتجاری-

مدارس-

مراکزدرماني-

گردشگاه-

ديوارباربرآجریو-

طاقضربيوتیرآهن

درنما،آجرسفالقرمز-

درترکیبباتراورتن

سفید

پوشاتاقازکف-

موزايیک

ان
آب
هم
ن

 ان
هر
بت

نو
ج



تهويهمناسبعدمنورگیریودارایآبوبرقو...

بازارروز-

مدرسه-

مرکزبهداشت

پارک-

خدماتورزشي-

ديوارآجریحمالوطاق

ضربيآجریباتیرآهن

ان
هر
م



ال
شم

ان
هر
بت

غر


عدمنورگیریوتهويهمناسبيوبرقکشلولهآبفاقد
عدمدسترسيبه

خدمات

ديوارآجریحمال،-

سقفضربيوتیرآهن

چوبيوپارتیشن-

یآجر

پنجرهدرچوبيو-

فلزی

منبع:نگارندگان



 هاتحلیل یافته

بهتبعیتازفرهنگغرببرساختارودرنشیوهزندگينويندرقالبمعماریمتحوالت

مسکنمدرنفضايياينکوی مسکنسنتيهایمسکونياثرگذاشتهاست. درمقايسهبا

فراخور به نیز فضاها اين و دارد کمتری فضايي اجتماعيتنوع قدرت-قشر و فرهنگي

بهمربوطبهاقشارپايینهایودرنمونهشدهاستترهمهاخالصهاقتصادیصاحبانخانه

فضاييکهاهاليخانهبتوانندها،اينکویدرچنداتاقوفضاهایخدماتيختمشدهاست.

رکزیجهتارتباطهایمجزابايکهستهمشودوتنهااتاق،ديدهنمينديآهمدرآنگرد

فضاهاقراردادهشدهاستکهدرنتیجهمفهومحیاتونقشمعیشتيخانهرادراينحالت

هابرایاقشارسازیاينکویکاهشدادهاست.اينمقاصددرراستایاهدافدولتدرارزان

وامکاناتوسازساختوکاهشکیفیتکوچکشدنابعادخانهمنجربهدرآمدبودهکهکم

هاازلحاظکارکردوارتباطفضاهابايکديگرنیزنامناسباست؛آنشدهاست.طرحاينخانه

درجنوبحیاط،آسايشهادرشمالحیاطوفضاهایخدماتيکهباقرارگیریاتاقبهنحوی

دراستفادهازاينفضاهامختلکردهاست. حضورعنصرحیاطدرطراحياينساکنانرا

نشانهخانه اها، گروه اين در سنتي زندگي به فرهنگي است،تمايل اجتماعي اقشار ز
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وازطريقعبورازفضایخصوصياتاقمیسرنیستبهصورتمستقلاينفضادسترسيبه

فرزندحضور8هاکهبهعلتشرايطفرهنگيعموماًدربسیاریازاينخانهپذيراست.امکان

.ستینمترمربع(پاسخگوینیازهایزيستيايناقشار40دارند،فضایناکافيسطحزيربنا)

،هایمسکونياقشارپايینهایکیفياجتماعيفرهنگيمسکندرکویدرارتباطباشاخص

هاوجودنداردوعدماجرایازلحاظنورگیریوتهويهتمهیداتمناسبيدرطراحيپنجره

سازهصحیح اينخانهعناصر اثراترایدر باعثبروز طوبتيها استکه، شده ... ترکو

هایاجتماعيبسیارپايیناستهافعالیتنارضايتيساکنانآنرابهدنبالدارد.دراينکوی

ودرطرحاولیهمراکزخريدوفضاهایتفريحيدرنظرگرفتهنشدهاست.

 کویدر های متوسط اقشار افزايشيافته؛ زيربنا ارتباطسطح و فضاهایموقعیت

ميداخلي هالدرمرکزوسايرفضاهادراطرافآنتوجیهمنطقيپیدا کنندهيتداعکند.

بیهاخانه لکن حیاطمرکزیاست، با سنتي معماریسنتيه رعايتمفاهیم علتعدم

هارادآرامشآنخانهتواننميدسترسيمراتبسلسله،محرمیتوييگرادرونمسکننظیر

ها،فضایپذيراييهایاينخانهباتوجهبهنقشه.يداردمساحتاندک.همچنینفراهمآورد

درکنارسايراتاق قرارونشیمنموردتوجهبیشتریقرارگرفتهوبهعنواناتاقيمجزا ها

گیردمي بنابراين؛ مساحتفضایجيتدربه و شده خصوصيکاسته مساحتفضایباز از

متعاقبآندرسبکزندگيبهتأثیروژيکيتکنولوباتحوالتفرهنگييابد.بستهافزايشمي

فضاهایمسکونيشد.ويژهدرطبقهمتوسط،آشپزخانهازحیاطوارد

هاباتوجهبهتحوالتاجتماعيدورهپهلویازعواملديگریکهدرمعماریاينخانه

هااستکهدرآنهاخانهييکايآمرگیرد،معماریژورنالیستيمجالتاروپاييودومشکلمي

صورتدوبلکسطراحيمي به را ويالها کردندو ايراندهه. 30هایدر او40، 50يلاو

سکونتخانه برای سبک اين به مرفههايي تمايزقشر نمايانگر خود که شدند طراحي

پلهبهصورتنماديندرجلویايواندر،هااينخانهاجتماعياينگروهبودهاست.درپالن

هایدوبلکسبهنمايشگذاشتهشدهوحجمبسیاریازسطحبنادرخانهحیاطوهمداخل

اشغالکرده را اتاقهاخانهايندرطرح.اندزيربنا تعداد و افزايشسطحزيربنا شرايط، ها،

مي ايجاد برایساکنان برزيستيمطلوبرا مجموعه، قشربندیاجتماعيساکنان و کند

سطحباالیفرهنگتأثیروضعیتاجتماعيکلمجموعه نسبيساکنانو رفاه و گذاشته

هایمسکونياقشارمتوسطوآنانباعثکمشدنتعداداعضایخانوارشدهاست.درکوی

ایاستکهنورگیریوتهويهفضاهایهابهگونهدراکثرمواردموقعیتدرهاوپنجرهمرفه،

داخلبهکفايتصورتمي الگویساختدر مصالحو بهتبعپیشرفتاينکویپذيرد. ها

حوزهیفنّاور ميپیشوارد مطلوبساختگي کیفیت از نتیجه در و ماندگاریشود و تر

ها،خدماتفرهنگياجتماعيبرایبیشتریبرخورداراست.همچنیندرطرحاولیهاينکوی

است.هاساکناندرنظرگرفتهشدهاستکهخودنشانگرارتقایکیفیتزيستيدراينکوی
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 گیرینتیجه
بهشکل منجر پهلویدوم، دوره فرهنگيدر اقتصادیو گیریتحوالتمختلفاجتماعي،

هایمسکونيبرایودرهمیندورهساختوطراحيکویهایاجتماعيفرهنگيشدگروه

هایانجامگرفتهدربررسياقشارمختلفاجتماعاعمازکارگری،کارمندیومرفهآغازشد.

کویارتبا باهایپايینهایمسکنگروهدهدطرحنشانميهایمسکونيپهلویدومطبا

وهایساختهزينهتأمیندرهااينگروهباتوجهبهعدماستطاعتماليمناسبدرآمدکم

مشخصه نیز از اعم گروه اين ...هایفرهنگي و تحصیالتپايین سطح اجتماعي، جايگاه

-،تنوعفضاييکمتروکیفیتزيستيپايینترکوچکدرابعادنزيادفرزنداتعدادرغميعل

دارد. اينگونهمسکنتریقرار تهیه در بهنقشمحوریاقتصاد توجه عاملبا سه از ها،

قیمت آوردن پايین و برایکنترل شدهتمامکلیدی شدهاستفادهواحدها ازاندعبارتکه

وخصوصیاتواحدهایمسکونيهایکمي(ي)ويژگموقعیتقرارگیری)قیمتزمین(،ابعاد

رسدکهنقشعاملاقتصادبهقدری.چنینبهنظرميهایکیفي()ويژگيوکیفیتمصالح

مسکن حداقل کیفي وجوه از موجبغفلتطراحان موارد از برخي در که پررنگشده

پهلویدومباازسوييدردوره.يکسرپناهتنزلدادهاستتأمیندگرديدهوآنراتاسرح

شويم.درحوزهتحوالتاجتماعيوتغییرسبکزندگيمردمازسنتبهمدرنیتهمواجهمي

تحوالتيمواجه با ايندوره منطقهستیمکهمعماریمدرنواحدهایمسکونينیزدر با

 فضا از کارکردی استفاده و فضاهایساده خلق به منجر خود، است؛شدعملکردی بهه

هایگروههایاينمسئلهدرطرحخانهکاهشنقشمعیشتيخانهشدهاست.کهباعثنحوی

وبهتقلیدمتوسطومرفههایهایگروهتاآنجاکهدرطرحخانهکندمختلفجامعهبروزمي

طرح از وشودمطرحميهایدوبلکسپالن،ييکايآمرهایمعماریژورنالیستياروپاييو

صورتدوبلکساستوههایمرفهنشینتهراناغلببیويالهایمسکونيشمالشهروکو

شدکهنمايانگرسبودنمنزليکارزشمحسوبميهایآخردورهپهلوی،دوبلکدرسال

درمجموعخانهتمايزاجتماعياينگروهبودهتشخصو هایاجتماعيفرهنگيهایگروه.

هایفرهنگيآناناعمازخصهرفاهاقتصادینسبيساکنانونیزمشدلیلومرفهبهمتوسط

تحص سطح تعداد و تخصص باال، شاخصیالت از خانوار اعضای کیفيکم و کمي های

تریجهتزيستبرخورداراست.مطلوب
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