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   چكيده
سازي در ميان سرمايه گذاران دولتي و خصوصي در حال افزايش است. امروزه با توسعه شهرنشيني گرايش به بلندمرتبه

مباني شهرسازي و برنامه ريزي شهري پيروي نمي كند. اما مكانيابي اين پهنه ها، از روندي هدفمند براساس اصول و 
ادامه اين نوع روند بلندمرتبه سازي در شهرها، به اختالل در ساختار فضايي شهر، اغتشاش در سيما و منظر، آسيب هاي 
اجتماعي، معضالت زيست محيطي و به كمبود خدمات و زيرساختهاي عمومي مي انجامد. با مكانيابي مناسب براي اين 

 گونه ساخت و سازها، مي توان از بروز مسائل فوق جلوگيري نمود. 
باشد. در ابتدا نقش برخي از بندي آنها ميها و اولويتهاي بهينه جهت ساخت بلندمرتبهيابي پهنههدف اين مقاله مكان

به شناسايي عوامل  گيرد و براساس آن،سازي مورد بررسي قرار ميمكاتب مهم معماري و شهرسازي بر روند بلندمرتبه
تأثيرگذار، در چهار محور كلي اجتماعي فرهنگي، اقتصادي، زيست محيطي و كالبدي پرداخته خواهد شد. در بخش دوم 

هاي بلندمرتبه استخراج يابي بهينه ساختمانهاي موثر در مكانمقاله براساس مباني بررسي شده، معيارها و شاخص
فازي و سيستم اطالعات جغرافيايي براساس هريك از زيرمعيارها، پهنه شهر جهت  خواهد شد و سپس با استفاده از منطق

نهايت با استفاده از تحليل سلسله مراتبي و  سيستم اطالعات جغرافيايي، هريك  گذاري و درسازي ارزشايجاد بلندمرتبه
ق خواهند شد. روش انجام كار پس از دهي شده و به منظور ارزشگذاري نهايي، با هم تلفياز معيارها و زيرمعيارها، وزن

هاي مورد نياز، و سپس استفاده از آوري و استانداردسازي ورودياي، شامل جمعبررسي منابع مربوطه به صورت كتابخانه
روش منطق فازي و تحليل سلسله مراتبي در تركيب معيارها و زيرمعيارها بوسيله سيستم اطالعات جغرافيايي است. 

بندي در ارتباط با يك نمونه موردي(شهر بجنورد) به آزمون گذارده خواهد شد. نتيجه اين كار اولويت فرايند ذكر شده
هاي بلندمرتبه و همچنين ارائه معيارها و پهنه شهر بجنورد، از نظر دارا بودن پتانسيل جهت مكانيابي بهينه ساختمان

  هاي بلندمرتبه خواهد بود. هاي مكان بهينه ساختمانشاخص
  ست.ا

  
  سازي، منطق فازي، تحليل سلسله مراتبي.مرتبهمكانيابي، بلندحداقل  كليدي: هايواژه
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   مقدمه - 1
اي شده است. رشد سريع شهر نشيني و گسترش سطح شهرها مشكالت هاي اخير جمعيت كشور دچار تحوالت عمدهدر دهه

، آنچه بيش از همه در شهرها تحت تأثير افزايش جمعيت رخ اي را پديد آورده استعمده اجتماعي اقتصادي و فيزيكي عديده
نموده است، كالبد و ساختار آن است. شهرهاي موجود كشور غالباً شهرهايي با رشد پراكنده هستند و روز به روز بر وسعت آنها 

كه ناهمخوان با توسعه كردن توسعه در درون خود شهر، بسياري از مشكالت مربوط به شهر گسترده  شود. با افزونافزوده مي
هايي هستند هاي ساختماني باال تالشهاي اخير، گسترش عمودي و اعمال تراكمتوانند برطرف شوند. در سالپايدار هستند مي

هاي تجاري  و اداري هاي بلند غالباً در محدودهكه به اين منظور صورت گرفته است. اگرچه در سطح شهرهاي جهان، ساختمان
ها به منظور پاسخگويي به نيازهاي مسكوني نيز مورد توجه قرار گرفته و در د اما در چند دهه اخير اين ساختمانانايجاد شده

سازهاي  هايي گسترش يافته است. در ايران شيوه جديد ساخت وهاي شهري ايجاد چنين ساختمانهايي از محلهقسمت
هاي اوليه دهه چهل در تجاري و اداري آغاز شد. اين شيوه در سال هاي، در تهران و اغلب با كاربري1300بلندمرتبه از سال 

طبقه آلومينيوم با كاربري تجاري آغاز  13طبقه پالسكو و ساختمان  16مان تتهران اوج گرفت. ساخت اين بناها با احداث ساخ
هاي اوليه اكثراً ع ساختمانشد و سپس اين حركت با احداث ساختمان شركت ملي نفت ايران و بانك كار ادامه يافت. در واق

). نخستين بناهاي بلند مسكوني در ايران، 1380مشابه الگوهاي وارداتي خود داراي عملكرد تجاري و اداري بودند (پارت، 
ساخته شد.  1343- 49هاي باشند كه توسط سازمان مسكن در سالآباد و پارك ساعي ميهاي بهجتمجموعه آپارتمان

به بعد  50هاي ). از حدود سال1377ساخته شد (بمانيان،  1347-49هاي ي سامان كه در طي سالچنين مجموعه مسكونهم
-هاي كشور نيز گسترش يافت. در دوره حاضر نيز، موج جديد احداث ساختمانسازي در ساير مراكز استانگرايش به بلندمرتبه

ي از بارزترين عوامل تغيير در سيماي كالبدي فضايي هاي اداري، تجاري و مسكوني به عنوان يكهاي بلندمرتبه با كاربري
با اوج  1370آغاز شد و بويژه در دهه  1360هاي پاياني دهه شود. موج ساخت و سازهاي بلندمرتبه از سالشهرها مشاهده مي

يا عدم  بدليل تصويب لوايحي در ارتباط با فروش 1381و  1380هاي بيشتر ساخت و سازهاي بلند تشديد يافت و در سال
رويه قيمت زمين و فروش تراكم در پي هاي اين دوره افزايش بيفروش تراكم عمالً به اوج خود رسيد. مهمترين ويژگي

دهد ها نشان ميتقاضاهاي فزاينده براي آن و به همراه آن افزايش مجدد قيمت زمين پس از فروش تراكم بوده است. بررسي
ايه سازوكارهاي اقتصادي بخش ساختمان بر محور تحوالت اقتصاد زمين شكل گرفته است. بلندمرتبه سازي در ايران عمدتا بر پ

هاي مختلف اقتصاد زمين، اقتصاد شهري، تاسيسات و ساختمانهاي بلند به عنوان يكي از عناصر سيستم شهري، از جنبه
ماي شهري بر سيستم شهر تاثير مي زيرساختهاي شهري، كالبد و محيط طبيعي، روابط اجتماعي و فرهنگي، ديد، منظر و سي

هاي ها در پهنهگذارند بنابرين بر اساس نگرش توسعه پايدار شهري ضرورت توزيع و مكانيابي علمي و با برنامه اين ساختمان
  شهري براي دستيابي به محيط شهري مطلوب، ضرورت مي يابد. 

ز استان خراسان شمالي مورد تصويب قرار گرفته است. با تفكيك استان خراسان، به عنوان مرك 1383شهر بجنورد در سال 
بجنورد به عنوان يكي از شهرهاي مهم شرق كشور با داشتن پتانسيل ايفاي نقش گذرگاه شمال شرقي ايران به كشورهاي 

ها تراكمهاي اخير، با گرايش روبه افزايش بلندمرتبه سازي روبرو شده است. افزايش آسياي مركزي، با افزايش جمعيت در سال
ها و افزايش تقاضا براي انواع بناهاي هاي الزم براي فضاهاي زيستي در اين سكونتگاهو جمعيت شهري نياز به تأمين زمينه

نمايد. از سوي ديگر شهري و بويژه بناهاي مسكوني موضوع عرضه زمين براي ساخت و سازهاي مربوطه را طرح مي
هاي توسعه شهر براي پاسخگويي به اين نياز فزاينده چه به لحاظ وجود طرح هاي موجود براي تأمين زمين جهتمحدوديت

اي را ايجاد نموده و چه به لحاظ عدم امكان توسعه افقي شهر در جامع و تفصيلي شهري كه محدوده هاي قانوني تعريف شده
اده بهينه از منابع تجديد ناپذير كه اراضي حاصلخيز اطراف شهر جهت پيشگيري از نابودي اين گونه منابع و به طور كلي استف

نهد كه افزايش تراكم در هاي شهري را پيش رو ميتر كردن كاربري زمين داخل محدودههاست ايده منطقيزمين مهمترين آن
هاي موجود زمين يكي از نتايج چنين گرايشي است. افزايش تقاضا و محدوديت در عرضه سازها و استفاده از ظرفيتوساخت
توان برداري بهتر از هر آنچه كه در موجودي و اراضي شهري ميبه طور طبيعي در افزايش قيمت زمين و در نتيجه بهره زمين
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نماياند كه افزايش تراكم و تعداد طبقات در ساخت و سازها باعث كاهش سهم زمين در قيمت تمام شده يافت خود را مي
سازي داراي تاثيرات متعددي از حيث اقتصاد زمين، اقتصاد شهري، تأسيسات هكه بلندمرتب گردد. بنابراين از آنجائيمسكن مي
ريزي در استفاده و باشد لذا بايد برنامههاي شهري، روابط اجتماعي و فرهنگي و ديد و منظر و سيماي شهري ميو زيرساخت

  هاي آن افزايش يابد.تقليل يافته و مطلوبيتاي انجام پذيرد تا با تمهيداتي اثرات نامطلوب آن استقرار چنين بناهايي به گونه
گيرد و براساس سازي مورد بررسي قرار ميدر اين مقاله در ابتدا نقش برخي از مكاتب معماري و شهرسازي بر روند بلندمرتبه

پرداخت. فرهنگي، اقتصادي، زيست محيطي و كالبدي خواهد  - آن، به شناسايي عوامل تأثيرگذار، در چهار محور كلي اجتماعي
هاي بلندمرتبه يابي بهينه ساختمانهاي موثر در مكاندر بخش دوم مقاله براساس مباني بررسي شده، معيارها و شاخص

 استخراج خواهد شد و سپس با استفاده از منطق فازي و سيستم اطالعات جغرافيايي براساس هريك از زيرمعيارها، پهنه شهر بر
سيستم اطالعات ستفاده از تحليل سلسله مراتبي و نهايت با ا گذاري خواهد شد و درزي ارزشاساس قابليت ايجاد بلندمرتبه سا

-جغرافيايي هريك از زيرمعيارها، وزندهي شده و به منظور ارزشگذاري نهايي، با هم تلفيق خواهند شد. نتيجه اين كار اولويت
  هاي بلندمرتبه خواهد بود.نبندي پهنه شهر از نظر دارا بودن پتانسيل جهت مكان بهينه ساختما

 
 . مباني نظري2

  سازيتاثير مكاتب معماري و شهرسازي بر روند بلندمرتبه -2-1
هاي اين توجه متفاوت هاي دور در آرزوهاي انسان وجود داشته، اگرچه زمينهتوجه به ساخت بناهاي بلند و مرتفع از گذشته
لزامات و تكنولوژي همان دوران تا حد ممكن پاسخ گفته شده و با آن امكانات بوده باشد. اين گرايش در هر دوره با امكانات و ا

اي هاي متمادي به مرحلههاي علمي و فني انباشته شده و تجربيات قرنشد. قرن گذشته عمالً تالشمشروط و محدود مي
فراهم آمد. تحوالت الزم براي رهايي از  رسيد كه امكان پاسخگويي به نياز توليد بناهايي كه هرچه بيشتر از زمين ارتفاع گيرند،

شد عمالً به صنايع فوالد و استقامت در عين انعطاف باالي اين نوع مواد مربوط ها ميگيري ساختمانمحدوديتي كه مانع از اوج
ه آزمون كشيده بود. ها را بهاي فلزي در بناي پل و برخي ابنيه بزرگ مقياس قبالً توانايي اين نوع سازهگيري از اسكلتبود. بهره

ها را به نمايش گيري از اين نوع سازههايي در بهرهبرخي بناهاي يادماني همچون برج ايفل، در واقع تجربه 19در اواخر قرن 
هاي غيرفلزي) ترين حركت وسيع براي گذر از ساخت بناهاي ماسونري (بنايي با سازهترين و عمدهگذاشت. اما شايد اساسيمي

هاي اسكلت فلزي در شد كه از آمريكا آغاز شد و سازهبلند اسكلت فلزي در اواخر قرن نوزدهم مربوط ميبه بناهاي 
سازي توان به چهار دوره متمايز و پيوسته در تاريخ بلندمرتبهسازي اين فرصت را فراهم ساخت. در اين خصوص ميساختمان

  اشاره داشت.
سوزي وسيع اين شهر كه صورت گرفته در بازسازي شهر شيكاگو پس از آتشهاي ؛ تالش )1880- 1900الف) مكتب شيكاگو (

روي سازندگان هاي فلزي را بعنوان بهترين انتخاب پيشموجب از بين رفتن تمامي بناهاي چوبي شهر، عمالً كاربست اسكلت
جويي را فراهم هم امكان صرفه نمود، كه در مصرف زمينتر و بلندتر را مهيا مينهاد. فرصتي كه امكان ساخت بناهاي مقاوم

تجاري  - ساخت. ساخت بناهاي بلند به عنوان پاسخي به تقاضاي روزافزون زمين، تخصيص بناهاي بلند به كاربريهاي اداريمي
هاي گذشته، شكست خط آسمان با در ابتداي دوره و سپس گرايش به كاربري مسكوني، تزيين و آراستن بنا به سبك سنت

اي بلند در لبه خيابانها، تاكيد بر احجام مكعب مستطيل با بامي مسطح به عنوان فرم اصلي بناها، توجه خاصي ايجاد ساختمانه
به عملكرد و تأكيد طراحي به تقسيمات عمودي در نماي بنا، تالش براي وحدت بين معماران و مهندسان ساختمان براي يافتن 

زدگي حاصل از امكانات، از آميز سرشار از شگفتاي، ديد تحسينهاي سازهزبان جديدي در تركيب فرم و تقسيمات بنا با ويژگي
  باشد.هاي اصلي اين دوره ميمشخصه

شروع به رشد كرد در قرن بيستم به اوج شكوفايي خود  19گرايي (مدرنيسم)؛ اين مكتب كه از اواخر قرن ب) مكتب عملكرد
هاي هاي فكري متفكران شهرسازي كه با ايدهر تلقي شدند. بنيانها بعنوان سمبل و نشانه شهرسيد در آن آسمان خراش

دهي به منشور آتن به عنوان مانيفست هايي كه در شكلپرداختند و با آموزههاي زندگي ميعملكردگرايانه به ساماندهي عرصه
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ن شهرها را در گرو مجموعه اقداماتي نهاد، ساماندهي به اوضاع نابساماعملكرد گرايان اوايل قرن بيستم تأثير اصلي را برجاي مي
بندي و كارآيي در هايي نظير منطقهدانستند كه محور آن افزايش كارآيي و بويژه كارآيي در استفاده از زمين بود كه با برنامهمي
وهه تبليغ شد كه از سوي معتقدان اين مكتب مانند لوكربوزيه، والتر گروپيوس، و ميس واندربرداري از زمين محسوب ميبهره
شد. امكان آزاد شدن زمين از قيد ساخت و سازهاي كم تراكم و استفاده از آن براي فضاهاي باز و سبز، امكان قرار دادن مي

خدمات عمومي مورد نياز مسكوني از قبيل مهد كودك، و فروشگاه و غيره در خود ساختمان با مزيت دسترسي راحت، امكان 
گيري از هاي متفاوت، امكان بهرههاي بلند براي كاربرياختمان، امكان استفاده از ساختمانصرفه جويي اقتصادي در توليد س

  سازي بودند.مرتبهفوايد عملي ناشي از باال رفتن قيمت زمين از مهمترين داليلي اين مكتب در گرايش به بلند
دادند، يل قرن بيستم بخش اصلي آنرا تشكيل ميهاي كه نوگرايي و عملكرد گرايي اواپ) مكتب كانستراكتيو؛ در ادامة ديدگاه
هاي كارآمدتر در سازه ساختمان پديد آمد كه از ها با گرايش به كامل شدن سيستمديدگاههايي چون ايدة كانستراكتيويست

ادامه داشت. در اين گرايش كه عمدتاً توسط مهندسان و شهرسازان روسي نمايندگي  1970دهه سوم قرن بيستم تا حدود 
با استفاده از بتن مسلح تجربه گرديد. عالوه بر استفاده از  هاي مستحكم و با انعطافهاي ديگري براي ايجاد سازهشد، روشمي

هاي هاي عملكردي مصالح جديد و تكنولوژي پيشرفته را فراهم ساخت. اثر اين ديدگاهگيري از كيفيتاسكلت فلزي، امكان بهره
پس از جنگ جهاني دوم براي رهايي از بحران كمبود فضاهاي زيستي پديد آمده در اثر  سازي را در شورويبلندمرتبه
توان مشاهده كرد. اصل بنيادي و مهم حداكثر راندمان و بازدهي با كاهش هزينه توليد(در اثر هاي جنگ دوم جهاني ميتخريب

ر گرايش به حداكثر نمودن فضاهاي مشترك و سازي مسكن در اثكاستن از هزينه زمين و تأسيسات و تجهيزات)، بلندمرتبه
ها وامكانات، نزديكي هرچه بيشتر عمومي بر مبناي تعبيرات ايدئولوژيك آن دوران در جهت استفادة اشتراكي از فرصت

هاي غير مسكوني و غير مسكوني و اجتناب از مؤلفه هاي كار و زندگي، سادگي افراطي در داخل و خارج بناهاي بلندمحل
  سازي هستند.ها بر روند بلندمرتبههاي كانستراكتيويستيونل، از مهمترين تأثير ديدگاهفونكس

بدينسو مطرح گرديد، بر پايه گرايشي  1970استراكچرها)؛ اين مكتب كه از سال  هاي كالن (مگات) مكتب فن گرايانه يا سازه
اي و به شكل يك ساختمان بزرگ بهم پيوسته اس منطقهگرفته است كه تقريباً از نيمة دوم قرن بيستم به شهري در مقيشكل 

انديشيدند. در اين تفكر خيابان به شكل يك راهرو يا پل حفاظت شده در مقابل آب بر مبناي تفكري معمارانه دربارة شهرها مي
وراتي از يك آسا، تصو هوا، ميدان بصورت حياط سرپوشيده داخلي و ساختمان بعنوان يك مجموعه عظيم و يكپارچه و غول

بيني كه كلية اشكاالت و نواقص موجود در شهرهاي كرد. با اين خوشآسا را براي آينده ترسيم ميفوق سازه در ساختاري غول
توان برطرف ساخت. مطرح كردن ايدة عملي و اجرايي بودن اي ميكنوني را با نيروي تكنولوژي در اين ساختار كالن سازه

هاي بسيار باال سه بعدي و شهرسازي فضايي و استقرار در فضايي مصنوعي و غيرطبيعي و تراكم شهرهاي عمودي، استقرارهاي
  هاي سنجيده و كامالً مكانيزه در اين شيوه تفكر توليد و توسعه پيدا كرد.هايي با سازهدر مجموعه

  
  سازياساسي موثر بر بلندمرتبه مسائل و عوامل -2-2

هاي بلند، موضوع تابش يابي ساختمانيطي: دو مؤلفة مهم اقليمي در ارتباط با مكانالف) نقش عوامل طبيعي و زيست مح
هاست. خورشيد و ساية ايجاد شده در اثر اين تابش و ديگري جريانات باد ايجاد شده در اثر حركت هوا در اطراف ساختمان

هاي سازد و انرژيخورشيد محروم مي هاي اطراف را از دريافت نورها، ساختمانسايه ايجاد شده توسط اين ساختمان
نماياند كه رخ مييابد. اين تأثير در حالتي كامالً ها كاهش ميخورشيدي فعال و غير فعال در همسايگي اين ساختمان

مندي هايي بلند در همجواري هم داشته باشيم زيرا در اين حالت خاصيت مفيد هر ساختمان بلند حتي در بهرهساختمان
رود. اهميت استفاده از نور خورشيد در فصل زمستان و مخصوصاً در مناطق با آب و هواي بش آفتاب نيز از بين ميخود از تا

گيرد سرعت آن اضافه شده و ). همچنين وقتي باد بين ساختمانهاي بلند قرار مي1380گردد (صادقي،سرد دوچندان مي
شود و با برخورد با پياده رو در برگشت سمت زمين منحرف مي خراش بهعالوه براين قسمتي از باد از سمت ديگر آسمان
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يابي هاي زيرزميني نيز دو عامل مهم در مكانكند. همچنين فاصله از گسل و عمق آبتالطم و آشفتگي ايجاد مي
  باشند.هاي بلند مرتبه ميساختمان

رود. عدم توجه به نقش آدمي به شمار مياز جمله حقوق اوليه  داشتن مسكن مناسبب) نقش عوامل اجتماعي و فرهنگي: 
مسكن در روابط اجتماعي خانواده شهري بدون ترديد دستيابي به هدف برخوردار شدن از رفتارهاي عالي اجتماعي و تعالي 

مسكن مهمترين تأمين كننده تمدن و خانه بهترين نگهدارنده فرهنگ  سازد.ارزشهاي واالي انساني را غيرممكن مي
. مسكن يكي از فاكتورهاي اساسي تعادل و پابرجايي اجتماعي انسان است و حافظ كيان خانواده و روابط اجتماعي است
ها و رفتن به ارتفاع باعث دگرگوني در مكان زيستن و به زندگي در بلندمرتبه). 1374نژاد، باشد (هدايتاعضاي آن مي

باشند تر ميهاي مرفه جامعه مناسبند معموال براي گروههاي بلساختمان گردد.دنبال آن دگرگوني در فرهنگ زيستن مي
-ها بهره ببرند و همچنين امكان پرداخت هزينهتوانند از تسهيالت مشترك و امنيت موجود در اين گونه ساختمانزيرا مي

تهويه مطبوع، هاي آن را تامين نمايند. ساكنان اين واحدها به انواع تسهيالت لوكس رفاهي مانند سيستم حرارت مركزي، 
 استخر، سونا، سالن بدنسازي دسترسي دارند. همچنين با ازدياد جرم و جنايت در شهرها، ساير تسهيالت مانند نگهبان،

ها است. تاكيد بر امنيت به دليل افزايش جمعيت، عدم آشنايي هاي امنيتي از الزامات اصلي اين ساختماندزدگير و سيستم
باشد كه همه هاي خياباني و عدم وجود معني و عملكرد روشني براي فضاهاي باز شهري ميبا همسايه، جدايي از فعاليت

هايي درآمدند كه در قرون وسطي ساخته هاي بلند به صورت قلعهكنند. بنابرين بسياري از آپارتمانداللت بر ناامني مي
هاي بلند براي ق نظر براين است كه آپارتماندارند. اتفاشدند، كه هم امنيت و هم تجمل را به ساكنان خود عرضه ميمي

- هاي ايجاد شده توسط والدين به منظور عدم ايجاد مزاحمت براي همسايهآل نيست. زيرا محدويتدار ايدههاي بچهخانواده
گيري و تماشاي بيش هاي، باعث محروميت كودكان از بازي كردن و در نتيجه بوجود آمدن رفتارهاي غيراجتماعي، گوشه

  ).86، 1380(شوئنوئر،  شد از حد تلويزيون خواهد
 كه در سياست افزايش توان مدنظر قرار گيرد. از آنجائيبنابرين در مكانيابي ساختمانهاي بلندمرتبه عوامل اجتماعي زير مي 

- ها و مجتمعتراكم مساحت زيربنا تاحدي تحت تأثير قرار گرفته و كاهش مي يابد بايد سعي شود گروه هدف اين آپارتمان
ها را از افرادي انتخاب نمود كه داراي بعد خانوار و يا تعداد فرزندان كمتر باشند. سكونت افراد با سطح تحصيالت و درآمد 

ريزي اسكان ها بكاهند. همچنين در برنامهساختمان هاي اجتماعي (جرم و جنايت) در اينتواند از ميزان تنشباالتر، مي
هماهنگي و متجانس بودن افراد ساكن از نظر فرهنگي اجتماعي و اقتصادي مطلوبتر خواهد بود. هر بلندمرتبه ها بايد به 

ها بيشتر باشد. احساس تعلق خاطر تقويت مي ) واحدهاي ساختماني آپارتمانچه زمينه براي مالكيت ( گرايش و امكانات
  شود و امكان همكاري و مشاركت بهتر ساكنين فراهم مي شود.

وامل اقتصادي: افزايش ارتفاع ساختمان در ارتباط مستقيم با افزايش قيمت تمام شده ان است. هر قدر ساختمان پ) نقش ع
شود. عالو ه براين تري ميسازي و اسكلت گرانسازد كه منجر به ساخت پيبلندتر باشد وزن بيشتري به زمين منتقل مي

هاي اين هاي مكانيكي و ... هزينههاي سيستمزلزله، هزينه سرويسامكان مواجهه با بادهاي افقي، لزوم ايمني در مقابل 
توان گفت در نواحي از شهر كه قيمت زمين باالتر است پتانسيل بلند مرتبه سازي كند. بنابرين ميها را بيشتر ميساختمان

داد. محدوده هايي از شهر توان سهم قيمت زمين را در هزينه تمام شده مسكن كاهش بيشتر مي باشد زيرا بدين وسيله مي
هاي خاصي است كه محدوده مورد نظر را از ساير مناطق شهر ژگيداراي مزيت ها و وي كه قيمت زمين باالتر است، طبيعتاً

انجامد بنابراين چنين ها به تقويت انگيزه متقاضيان سكونت در چنين مناطقي ميمرغوبيت ها وكند و اين مزيتمجزا مي
سود حاصل از ساخت و باشند. ها ميسازي به لحاظ تقاضاي زياد سكونت درآن مكانمرتبهداراي پتانسيل بلندهايي محدوده

بنابراين سرمايه گذاري در نواحي مطلوب سكونتي به علت  ساز هميشه مشوق سرمايه گذاران بخش مسكن بوده است
- هاي بلندبه لحاظ هزينه باالتر احداث ساختمان باشد.تقاضاي زياد تضمين كننده بازگشت سرمايه براي سازندگان مي

طلبد. از اين رو غير مسكوني در بناهاي بلند توان اقتصادي بيشتري را مي تملك واحدهاي مسكوني و مرتبه، خريد و
  بايست از توان مالي وامكان در آمدي باالتري برخوردار باشند.متقاضيان سكونت در اين مناطق مي ساكنان و
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اي كه بوجود آيد بايد مترادف با خود و ظرفيت خود با ظرفيت امل كالبدي: هر ساختمان بلند در هر منطقهت) نقش عو
هاي هاي همجوار و مؤثر مانند راه، پاركينگ عمومي، مدرسه، مركز خريد و كتابخانه، پارك و فضاي سبز، ظرفيتكاربري

آيد و در جهت ه باشد در غير اينصورت اگرچه بنا بوجود ميها (آب، برق، گاز، تلفن، فاصالب) همخواني داشتزير ساخت
كند، ولي بدون توجه به ضوابط مربوط و هاي مسكوني قسمتي از متقاضيان مسكن نقش قابل توجهي ايفا ميحل نيازمندي
  هاي شهري اضافه خواهد نمود. هاي شهر و محلههاي همجوار، گره كوري را بر ديگر گرهديگر كاربري

 
  ش انجام كار. رو3

  توان به شرح زير برشمرد؛مراحل انجام كار را مي
  تعيين هدف كالن       -3-1

  باشد.مي بجنورد شهر محدوده در سازيمرتبهبلند قابليت داراي هاي پهنه هدف يافتن
  
  خرد اهداف تعيين -3-2

 توجه با گذارد.مي تاثير شهر هايويژگي ساير بر و پذيردمي تاثير بسياري عوامل از شهرها در بلند هايسازه سازي ومرتبهبلند
اهداف خرد اين . دهد پوشش قرار تحت را ابعاد تمام كه شوندمي انتخاب ايگونه به خرد اهداف سازيمرتبهبلند ابعاد به وسعت

  مطالعه شامل موارد زير هستند؛ 
 و اقليم با هماهنگ اي كهگونه به بجنورد، شهر يطيمحزيست و طبيعي هايويژگي به توجه با هاپهنه قابليت الف) تعيين
  .باشد داشته همراه به را آسايش محيطي تامين و طبيعي هايانرژي از بهينه استفاده و باشد زمين هايويژگي

 سكونت در با آن، و اجتماعي جمعيتي هايبيشتر، سازگاري ويژگي جمعيت پذيرش هاي داراي قابليتب) تعيين پهنه
  .هاآپارتمان
 در اقتصادي خانوارها جهت سكونت هماهنگي وضعيت و گذاريسرمايه براي بيشتر پتانسيل داراي هايپهنه پ) تعيين

  .مرتبه بلند مسكوني آپارتمانهاي
 نياز مورد خدمات كننده تامين و كاربري زمين و مديريت باالدست، هاي طرح پيشنهادات با سازگار هايپهنه ت) تعيين

  .ساكنين
  .باشند داشته وضعيت مطلوبتري اآنه ظرفيت و معابر سطح راهها، دسترسي، شبكه نظر از كه هاييپهنه يينث) تع

  گذاران.هاي سازگار با گرايشات مردم و سرمايهج) تعيين پهنه
 

  بندي موضوعي شهرشاخصها و اولويت شناسايي -3-3
 شناخت و با تشريح مرحله اين در است. مهم بسيار يده،پد ديگر عناصر با آن ارتباطات و عنصر هر درون هايويژگي درك
 موضوع دست يافت. مناسب هايپهنه با رابطه در كلي بينشي به توانمي اطالعات به آوري شدههاي جمعداده تبديل و هاداده
اقتصادي،  يك از مجموعه عوامل تاثيرگذار اجتماعي فرهنگي، جهت سنجش تاثير هر هاشاخص تعيين مرحله اين در مهم

در اين مرحله هريك از . باشدمي طبيعي زيست محيطي، كالبدي به منظور رسيدن به اهداف خرد و در نهايت هدف كالن
گذاري موضوعي شهر در دامنه بين صفر تا يك، براي هر ها با استفاده از فرمول فازي زير استاندارد شده تا نقشه ارزششاخص

  �شاخص به دست آيد.

         (١)             minmax

min

jj

jij
ij XX

XX
X




  

 
  الف) معيار طبيعي زيست محيطي: 
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 شود تاجاييكند، گسترش شهر محدودتر ميتر هستند و هرچه شيب افزايش پيدا ميهاي هموار، براي گسترش مناسبپهنه
مناطقي كه داراي تغييرات  هاي با شيب تند و ياهاي بلند در مكانشود. ساخت ساختمانوساز غيرممكن ميكه ديگر، ساخت
باشند عالوه برآنكه تاثيرات محسوسي در جابجايي جريان هوا (از دشت به كوه و برعكس) دارند به دليل شديد شيب مي

از  ها در چنين مناطقي غالباًكنند. ساخت بلندمرتبههاي زياد تغييرات كلي در سيماي منطقه ايجاد ميخاكبرداري و خاكريزي
به ها شيب زمين بندي محدودهنمايد. بنابراين شاخص مورد نظر به منظور اولويتب نيز مشكالتي را ايجاد مينظر دفع فاضال

 5تا  صفرسازي بيشتري برخوردار است. شيب مرتبهاي كمتر باشد از قابليت بلنددر محدودهدرصد مي باشد، هرچه شيب زمين 
نيز امكان ساخت و ساز وجود دارد و در شيب  درصد15عد از آن تا شيب از است، بوسترين شيب به منظور ساختدرصد مناسب

 سه در اراضي شيب درصد براساس هامحدوده گذاريدرصد ساخت و ساز بسيار سخت و پرهزينه خواهد بود. ارزش 15بيش از 
 درصد 5 از كمتر هايشيب ،صفر ارزش درصد 15 از بيش هاي شيب .شود انجام مي شيب قبول قابل حدود توجه با دامنه
 تعريف زير صورت به شيب شاخص تابع گيرند.مي قرار 1صفر تا  بين ايمحدوده درصد در 15 تا 5 بين هاي شيب و 1 ارزش
  شود.  مي

 (٢)       
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  . تبديل متغير شيب به تابع فازي شيب1 شكل

 
هاي بلندمرتبه ويژه ساختمانها بهيابي درست آنها به لحاظ مكانا زلزله توجه به ساختمانهاي مقابله بترين راهيكي از مهم

  )1382ها به هنگام وقوع زلزله است (مشهدي زاده دهاقاني، كته ديگر جلوگيري از تخريبنها و نسبت به وضعيت گسل
تا  4كيلومتري خطر پايين،  4تا  2لومتري خطر باال، كي 2تر خواهد شد معموال تا فاصله با فاصله از گسل درصد خطرپذيري كم

شود. بنابراين شاخص مورد نظر فاصله نقاط از خطر محسوب مياي بيكيلومتر فاصله، پهنه 6كيلومتري خطر كم و بيش از  6
 شاخص اساس بر شهر سازي نيز بيشتر است. محدودهگسل مي باشد، هرچه فاصله از گسل بيشتر باشد، قابليت بلند مرتبه

   .است شده گذاري ارزش فازي، تابع از استفاده با پيوسته گسل به صورت از فاصله
ها دارد. هرچه تعداد طبقات ساختمان افزايش يابد بارهاي هاي زيرزميني نقش مهمي در تعيين ارتفاع ساختمانموقعيت آب

باشد. ساختمان و افزايش عمق حفاري مي سازي پييابد و نياز به مقاومعمودي وارد بر ساختمان افزايش مي افقي و مخصوصاً
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 هايتر خواهد بود دادههزينهتر و كمها مناسبساز بلندمرتبهتر باشد براي ساختبه طوركلي هرچه عمق آبهاي زيرزميني پايين
   .است شده محاسبه فازي به تابع توجه با شهر نقاط فازي ارزش  هستند. ايوستهپي مقادير شهر نقاط در زيرزميني آبهاي عمق

          

  هاي زيرزميني. نقشه فازي عمق آب2 شكل
 

از جريانات سرد قطبي است كه برودت شديد هوا را به دنبال دارد. به همين دليل داراي اقليم سرد  ثرمتأ شمال خراسان شديداً 
 هاي فصلي وثير جريانات مرطوب غربي تا حدودي از شدت خشكي آن كاسته شده است. بررسيأتحت تباشد.كه و خشك مي

). بنابراين در شهر بجنورد، باد 1383(پارت،  باشددهد كه غلبه عموماً با بادهاي غربي ميهمچنين ساليانه جريان باد نشان مي
ها از شهر دارد. بنابراين معابري كه جهت استقرار آنها به جهت لودگيغربي بيشترين تاثير را در رابطه با تهويه هوا و انتقال آ

هاي تهويه هوا را در شهر داشته باشند. با توجه به اين توضيحات احداث توانند نقش تونلتر باشند ميغربي نزديك- شرقي
تر باشد و يا غربي نزديك - قيهاي بلند بهتر است در اطراف معابري صورت گيرد كه جهت استقرار آنها به جهت شرساختمان

بندي گيرد. بنابراين شاخص اولويتهايي از شهر كه تراكم اين معابر بيشتر بوده و تهويه هوا در آنها بهتر صورت ميدر محدوده
باشد هرچه اين نسبت بيشتر متر به مساحت محدوده مي 12غربي بيش از  - شهر از لحاظ تاثير باد نسبت مساحت معابر شرقي

 غربي - شرقي معابر مساحت نسبت باد شاخص براساس هامحدوه گذاري يابد. ارزشسازي افزايش ميد قابليت بلند مرتبهباش
 بدست نسبت مقادير اساس بر گسسته صورت به گذاريارزش گرفت. قرار بررسي مورد محدوده مساحت كل به متر 12 از بيش
   .است هشد انجام فازي تابع به توجه حوزه با هر در آمده

. شهر بجنورد بين متغير است هاي جغرافيايي مختلف،در عرضطول سايه بستگي مستقيم به زاويه تابش دارد و زاويه تابش نيز 
 1/29دقيقه عرض شمالي گسترده شده است. بنابراين زاويه تابش در اول دي ماه برابر  29درجه و  37دقيقه تا  27درجه و 37

 1درجه طول سايه  25غربي به اندازه  -توجه به انحراف متوسط معابر نسبت به جهت شرقي  با). 1385درجه است (كسمايي، 
طبقه) خواهد بود.  4(معادل  متر 12ها آن هاي بلند كه حداقل ارتفاعمتر خواهد بود. در مورد ساختمان 63/1متر ارتفاع برابر 

شمالي خود خواهد بود، معابر شرقي غربي مناسب استقرار  اندازي هر قطعه بر روي قطعاتبا توجه به اين موضوع كه سايه
برابر ارتفاع است  63/1متر بيشتر باشد (طول سايه  20طبقه) خواهد بود كه عرض آنها از  4هاي بلند (بيش از ساختمان

ير تابش آفتاب منظور تاثمتر سايه اندازي در جهت شمال خود خواهد داشت). شاخصي كه به 56/19طبقه  4بنابراين ساختمان 
متر به مساحت محدوده پيشنهادي در  20غربي پيشنهادي با عرض بيش از  - در نظر گرفته شده است نسبت طول معابر شرقي

اي بيشتر باشد آن محدوده از اولويت باالتري برخوردار هاي تفكيكي طرح تفصيلي است. هرچه اين شاخص در محدودهمحدوده
 حوزه كل مساحت به متر 20 از بيش عرض با معابر طول نسبت آفتاب تابش شاخص اساسبر هامحدوده گذاري است. ارزش
  ).1389است (مشهودي،  شده تعريف فازي براساس تابع
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  ب) معيار جمعيتي اجتماعي
طح متعادل جمعيت در س سازي مورد تاكيد قرار گيرد، توزيع بهينه ومرتبهآنچه بايد در رابطه با موضوعات جمعيتي در بلند

تمامي آنها به آن گرفتارند  هاي رشد جمعيتي معضلي كه تقريباًباشد. در بررسي وضعيت شهرهاي بزرگ كشور و كانونشهر مي
هايي از اين شهرها موجب رشد، تجمع و تراكم ناكارآمدي فضاهاي شهري است. به اين معني كه توجه بيش از اندازه به محدوده

هاي باير، بناهاي مخروبه، متروكه هاي كمتري برخوردارند زمينديگري كه از مطلوبيت هايجمعيت در آنها شده و در بخش
كمتر است. نتيجه نهايي عدم  كمتر و تراكم جمعيت نيز در آنها خورد و به طبع آن گرايش به سكونتبسياري بچشم مي

م توجيه اقتصادي توسعه شهر، بروز عد هاي زيادي در سطح شهر وها در توزيع جمعيت، بال استفاده ماندن زمينتعادل
گزيني طبقاتي هاي ناهمگون اجتماعي و جداييترافيكي ناشي از تراكم جمعيت باال، ايجاد بافت مشكالت خدماتي، دسترسي و

در  چه هر جمعيتي تراكم كه معني بدين دارد هامكان اولويت در معكوسي تأثير جمعيتي تراكم باشد. شاخصدر شهر مي
اساس اين شاخص با تابع  است. بنابرين سطح شهر بر برخوردار سازي بلندمرتبه در باالتري اولويت از باشد كمتر ايمحدوده

  .شده است گذاري فازي، ارزش
ها تامين با افزايش جمعيت همراه خواهد بود، و موضوع مهم در احداث بلند مرتبه هاي بلند غالباًكه احداث ساختمان از آنجايي

پذيري هايي ازاين لحاظ داراي اولويت هستند كه باتوجه به حمعيتباشد، لذا محدودهب با جمعيت آنها ميخدمات متناس
پذيري نمايانگر تعداد پيشنهادي طرح تفصيلي قابليت افزايش جمعيت بيشتري داشته باشند. بنابراين شاخص قابليت جمعيت

تواند استقرار يابد تا جمعيت آن به جمعيت پيشنهادي ه ميجمعيتي است كه بنا به پيش بيني طرح تفصيلي در هر محدود
  برسد. 

هاي وياليي است و در سياست ها به مراتب كوچكتر از ساختمانمرتبهكه مساحت زيربناي واحدهاي مسكوني در بلند از آنجائي
ها و روه هدف اين آپارتمانيابد بايد سعي شود گافزايش تراكم مساحت زيربنا تا حدي تحت تأثير قرار گرفته و كاهش مي

هايي كه جمعيت خانوارها در ها را از افرادي انتخاب نمود كه داراي بعد خانوار كمتر باشند. عالوه بر اين در آپارتمانمجتمع
باشد. شاخص بعد خانوار به منظور بررسي اين عامل در نظر هاي اجتماعي و سروصدا نيز كمتر ميها كمتر است ميزان تنشآن
  باشد. سازي بيشتر ميمرتبهاي كمتر باشد قابليت بلندفته شده است. هر چه بعد خانوار در محدودهگر

تر با فرهنگ آپارتمان سواد رابطه مستقيمي با سطح فرهنگي افراد دارد. اقشار با درآمد باال و با سطح فرهنگي باالتر آسان
سوادي به منظور شود. شاخص درصد باها واقع ميگي مورد پذيرش آنآيند و قوانين زندگي آپارتماني به سادنشيني كنار مي

ها انتخاب شده است. هر چه هاي شهري به منظور تعيين قابليت سكونت افراد در بلند مرتبهبندي فرهنگي محدودهاولويت
  سازي باالتر برخوردار است. اي بيشتر باشد از اولويت بلندمرتبهسوادي در محدودهدرصد با

  
  ) معيار اقتصادي:پ

تواند تركيبي از هاي محيطي ميباشد. مطلوبيتهاي محيطي آن ميهاي مختلف شهر متاثر از مطلوبيتقيمت زمين در محدوده
-هاي اجتماعي، فرهنگي ساكنين، امكانات كالبدي و دسترسي باشد. هرچه قيمت زمين باالتر باشد پتانسيل بلند مرتبهزگيوي

هاي مطلوبتر هاي داراي قيمت باالتر در شهر محدودهمحدوده يابد. زيرا اوالًت و سطح زيربنا افزايش ميسازي و افزايش طبقا
گردد تا بدين وسيله باشند و ثانياً در قطعات با قيمت زمين باالتر سازنده ترغيب به افزايش زيربنا و افزايش تعداد طبقات ميمي

  . قيمت زمين سرشكن شده و اثر آن تعديل گردد
هاي قيمت تمام شده واحدهاي مسكوني در بناهاي بلند به سبب باال رفتن قيمت زمين در اثر افزايش تراكم و افزايش هزينه

شود. بنابراين خريد و تملك واحدهاي مسكوني ساخت ناشي از افزايش ارتفاع بنا، در سطحي باالتر قرار گرفته و گرانتر تمام مي
اري از توان اقتصادي و امكانات مالي بيشتري است. درآمد خانوار عامل مهمي است كه توان خريد در اين بناها نيازمند برخورد

هايي هاي بلند در مكانيابي ساختمانيا توان ساخت كميت معيني از مسكن مستقيماً از آن قابل استنتاج است. بنابراين مكان
  مد باالتر در آن وجود داشته باشد. باشد كه امكان اسكان اقشار با درآداراي اولويت باالتر مي
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تر همراه با در اشتغال همواره به عنوان عامل مثبتي در اقتصاد مطرح بوده است. نرخ اشغال باالتر و به تبع آن نرخ بيكاري پايين
د مرتبه سازي باشد از اولويت باالتري در بلنهايي از شهر كه نرخ اشتغال در آنها باالتر ميباشد. در محدودهآمد بيشتر مي

  برخوردارند. 
  

  ت) معيار كالبدي:
شوند. به عبارت ديگر شدن محسوب مي ترين عوامل كالبدي يكي از عوامل مشوق متراكمخدمات شهري به عنوان اصلي

گرداند. آستانه استقرار هر كاربري در شهر، وجود جمعيتي را جهت استفاده از آن و با حفظ شعاع دسترسي مناسب ضروري مي
تحت تأثير ماھيت  هاي مختلف متفاوت مي باشد. آستانه هاي مذبور را از يك سوگيري سرويسجمعيتي حداقل براي شكل

  ). 1383گردند (عزيزي، عملكردي سرويس مورد نظر و از سوي ديگر تحت تأثير استانداردهاي كشورهاي مختلف مشروط مي
كه  ممكن با كاربري زمين پيشنهادي طرح تفصيلي سازگار باشد، از آنجاييمرتبه بايد تا حد هاي بلندموقعيت مكاني ساختمان

هاي مسكوني پيشنهادي كامال بنابرين پهنه ؛باشدهاي بلندمرتبه در بجنورد اغلب مسكوني ميكاربري مورد نظر براي ساختمان
رهنگي، جهانگردي، بانك و تجاري هاي اداري، فهاي پيشنهادي تجاري و مختلط تا حدودي مناسب و كاربريمناسب، كاربري
هايي مانند فضاي سبز، آموزشي، بهداشتي، درماني و ... بر روي آنها هايي كه كاربرينامناسب هستند، پهنه فرهنگي نسبتاً

ها به منظور تطبيق مكان در استقرار بلند مرتبه هاب هستند. شاخص سازگاري كاربريپيشنهاد شده است، بسيار نامناس
  هاي پيشنهادي در نظر گرفته شده است. هاي بلند با كاربريساختمان

  

  . تبديل متغير كاربري به تابع فازي3 شكل
 

آيد. به شمار مي هاي يك منطقهدر افزايش مطلوبيت هاي بسيار تعيين كنندههاي قديمي از مولفهسهم فضاهاي سبز و باغ
هايي از حيث مناظر و مزاياي طبيعي، از حيث تصفيه هوا و نقشي ه و ارزششناسانوجود اينگونه فضاها عالوه بر مسائل زيبايي

هاي خدماتي مانند  تاسيسات و تجهيزات يابند. عالوه براين وجود كاربريكه فضاهاي سبز در تلطيف آن دارند اهميت مي
ناطق ديگر و گرايش به آنها شهري، فضاهاي ورزشي، مراكز فرهنگي و تفريحي از فاكتورهاي مطلوبيت يك منطقه نسبت به م

  ).1388باشد (فجر توسعه،مي
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  هاث) معيار شبكه راه
هاي اصلي براي قطعات مسكوني اهميت زيادي دارد تا حدي كه ارزش اقتصادي قطعات مسكوني را سهولت دسترسي به راه
مد را براي ساكنين در بردارد. و آ دهد همچنين  فاصله كمتر تا معابر شهر آسايش بيشتر در رفتتحت تأثير خود قرار مي

باشد، نسبت به معابر داراي اهميت ها ميهاي بلند نيز كه شامل جمعيت بيشتري نسبت به ساير ساختمانموقعيت ساختمان
يل كه ترافيك را بواسطه تقل ها دارد، از آنجائيباشد. فاصله كمتر تا معابر عالوه بر مزايايي كه براي ساكنين بنابيشتري مي

مسافت سفر كاهش داده است، نقش مؤثري در مديريت ترافيك شهر دارد. در تعيين فاصله تا معابر، معابر به تفكيك نقش و 
  عملكرد خود مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

  ها. نقشه فازي شده فاصله از شبكه راه4 شكل
 

ترافيك در معابر شهر خواهد بود. در بررسي رابطه متقابل  به طور عمومي افزايش جمعيت همراه با افزايش سفر و افزايش حجم
توان جمعيت پذيري را افزايش جمعيت شهر با سطوح معابر هر چه سطوح اختصاص يافته معبر بيشتر باشد، به طور نسبي مي

ر نظر گرفته ثير اين عامل دأدهد. بنابراين شاخص نسبت مساحت معابر در هر حوزه به مساحت كل حوزه به منظور بررسي ت
  شده است. 

  
  ساز و ج) معيار گرايش مردم به ساخت

هاي خود به سكونت در مردم استفاده كنندگان اصلي از فضاهاي شهري هستند. آنها بر حسب نوع نيازها، عاليق و خواست 
رآمد خانوار، تعداد ها نيز اعم از دهاي خاص آندهند كه البته به ويژگيهاي خاص از شهر گرايش بيشتري نشان ميمحدوده

گيرد كه هايي صورت ميدر محدودهگذاري به منظور ساخت مسكن نيز ها بستگي دارد.و سرمايهفرزندان و وضعيت فرهنگي آن
هاي تحقيق گرايش مردم به سكونت در آنها بيشتر باشد. ممكن است گرايشات ساكنين همواره منطبق بر نتايج علمي يافته

توان اين عامل را ناديده لذا نمي ؛ها بستگي مستقيم به پذيرش آن توسط مردم دارده ضمانت اجرايي طرحك نباشد اما از آنجائي
سازي تاحد امكان مورد توجه و استقبال مردم واقع گردند. به مرتبههاي منتخب بلندگرفت و بايد سعي بر اين باشد كه محدوده

هاي صادر شده سال طي سه سال اخير در هر يك از ذاران از آمار پروانهمنظور شناسايي ميزان گرايشات ساكنين و سرمايه گ
  هاي شهر استفاده شده است.پهنه
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  . تبديل معيار گرايشات به نقشه فازي شده5 شكل
 

  ها. تلفيق داده4-3
مبناي قضاوت در اين امر  كنيم.به منظور تعيين ضريب اهميت (وزن) معيارها و زير معيارها، دو به دو آنها را با هم مقايسه مي

نسبت به  iكميتي توماس ال ساعتي است كه براساس آن و با توجه به هدف بررسي، شدت برتري معيار  9اي جدول مقايسه
شوند و اين ماتريس، ) ثبت مي6*6(در اين حالت  n * nشود. مقايسه دو به دو در يك ماتريس تعيين مي j  ،aijمعيار 

شروط «شود. عناصر اين ماتريس همگي مثبت بوده و با توجه به اصل ناميده مي A=aijئي معيارها) (ماتريس مقايسه دو دو

kبرابر iنسبت به  jباشد اهميت عنصر  kبرابر  jنسبت به  iدر فرآيند تحليل سلسله مراتبي (اگر اهميت » معكوس
1

خواهد  
  بود).
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  . ماتريس ضريب اهميت معيارها6 شكل
 

است. با استفاده نرم  1عناصر قطر اين ماتريس، با توجه به اهميت برابر هر معيار نسبت به خود در دستيابي به هدف، برابر با 
كه نرم افزار تخصصي فرآيند تحليل سلسله مراتبي است مقادير ضريب اهميت معيارها بدست آمده  Expert choiceافزار 
دهيم. در مرحله بعد براي بدست آوردن . براي بدست آوردن ضرايب اهميت زير معيارها نيز همان مراحل قبل را انجام مياست

ضريب اهميت هر زير معيار در كل مجموعه، ضرايب بدست آمده براي هر زير معيار را در ضريب اهميت معيار اصلي مربوطه 
شود. همچنين با استفاده از روش يب اهميت تمامي زير معيارها برابر با يك مينمائيم. در اين مرحله نيز مجموع ضراضرب مي

  ها بررسي شده است. ميانگين هندسي سازگاري در قضاوت

(٣)                    
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  AHP1. ضريب اهميت زير معيارها براساس مدل 1 جدول
 (W) ضريب  زير معيار  معيار

فيت معابرظر شبكه معابر  243/0  
088/0 نسبت مساحت معابر  

032/0 فاصله تا معابر  
120/0 خدمات پيشنهادي كاربري زمين  

هاي بايرزمين  094/0  
047/0 سازگاري كاربري   
019/0 تراكم مسكوني   

068/0 نرخ رشد قيمت زمين اقتصادي  
030/0 قيمت زمين  

  03/0 قيمت آپارتمان
  007/0 درآمد خانوار
  007/0 نرخ اشتغال

 طبيعي
 زيست محيطي

  052/0 تابش آفتاب
  024/0 سطح آبهاي زيرزميني

  026/0جهت وزش باد
  012/0 شيب زمين

  010/0 فاصله از گسل
 جمعيتي

اجتماعي   
  029/0 قابليت افزايش جمعيت

  014/0 تراكم جمعيت
  003/0بعد خانوار
  003/0 سطح سواد

 گرايش به ساخت
و ساز    

  020/0 بيش از چهار طبقه
  011/0 ساخت و ساز چند طبقه
  006/0 ساخت و سازهاي عمومي

)1387منبع: (فجر توسعه،   
هاي شهر با اعمال با ضرب هر يك از ضرايب در ارزش نقاط شهر در نقشه و يا اليه فازي شده آن ارزش گذاري موضوعي پهنه

دست آمده با هم جمع گرديده و ارزش نهايي هر نقطه هاي بهنهايت تمام اليه شود كه درها حاصل ميضرايب اهميت آن
  شود. حاصل مي

 
(۴)                    AnAAAA

n

i
i 



...3
1

21
 

  
  ها است.برابر با تعداد شاخص  nو  Aiبرابر با  Iدر زير معيار  Aو ارزش پيكسل  (A)كه  ارزش پيكسل برابر با 

                                                 
دهي معيارها، حاصل مراتبي بوده است. اين روش مبتني بر وزنشناسي تحقيق: روش مورد استفاده در اين مدل بر اساس فرآيند تحليل سلسلهروش ١

تخصين بومي در سطح مديريت شهري و مهندسين هاي تخصصي با حضور مها و كارگروهدهي بر اساس مصاحبهمقايسه دو دويي آنها است كه اين وزن
   مشاور انجام شده است. الزم به ذكر است نوع تخصص افراد متناسب با جنس معيارها بوده است.



International Conference on Civil Engineering 
  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 14

  . يافته ها:4
هاي(مربعي به ) است. اين نقشه ارزش پيكسل7هاي شهر براساس مجموع معيارها مطابق شكل شماره (هايي ارزش پهنهنقشه ن
هاي با اولويت اول، دوم، سوم، هاي شهر كه شامل پهنهبندي پهنهدهد، به منظور تعيين اولويتمتر) شهر را نشان مي 5ضلع 

گيرد. در اين مرحله به بندي قرار ميها يعني در نقاط شكست مبناي تقسيملچهارم و ممنوع است بيشترين فاصله ارزش پيكس
هاي باالدست از جمله طرح جامع و تفصيلي ريزيها با برنامهمنظور قابل اجرا بودن نقشه نهايي و تطبيق نقشه اولويت پهنه

  شهر، تغييرات و اصالحاتي براساس زير صورت گرفته است. 
  ه فضاي سبزهاي عمدحفظ كاربري - 1
  ها در محدوده يك بلوك شهرييكسان سازي اولويت - 2
  هاي بلندها و يا تك بلوكجلوگيري از اغتشاش و عدم تعادل بصري بواسطه ايجاد تك ساختمان - 3
  سازيهاي داراي قابليت بلند مرتبهدر نظر گرفتن حداقل مساحت الزم در تعيين پهنه - 4

هاي است كه باالترين اولويت را از نظر رودي شهر از جاده تهران يكي از مهمترين پهنهمحدوده غربي شهر واقع در اطراف و
وساز بلندمرتبه برخوردار است هايي كه از امتياز نسبتا بااليي براي ساختباشد. يكي ديگر از پهنهسازي دارا ميقابليت بلندمرتبه

ها كه باعث ممتاز شدن آن نسبت به ساير هاي اين پهنهگيمحدوده شمالي شهر در حاشيه محور كمربندي است مهمترين ويژ
هاي شهر شده است شامل سطح پايين آبهاي زيرزميني، قرارگيري در محدوده با خطر كم از نظر فاصله تا گسل، محدوده

درصد باالي  ها،سازگاري كاربري هاي باير در اين محدوده،ساز در اين محدوده، وجود زمينو  گرايش نسبتا باال به ساخت
 مساحت شبكه معابر، دسترسي به معابر شرياني اصلي است.

سازي قرار گرفته است، اين امر عمدتا به داليل خدمات مرتبهبيشتر قسمتهاي بافت مركزي شهر در اولويت آخر از نظر بلند
حول محور ورودي شهر از طرف  هاي باير، ظرفيت كم معابر و ... است. محدوده شرقي شهر،نسبتا نامناسب،  عدم وجود زمين

سازي، هاي ممنوع ديگر از نظر بلندمرتبهاي است كه ساخت و ساز بلندمرتبه در آن ممنوع شده است، پهنهمشهد، محدوده
هاي گيري در حريم آثار تاريخي و با ارزش و يا ناسازگاري كاربريهايي در بافت مركزي شهر است كه عمدتا به علت قرارپهنه

  وده ها است.اين محد

ــا اولويــت اول  پهنــه هــاي ب

ــا اولويــت دوم  پهنــه هــاي ب

ــا اولويــت ســوم  پهنــه هــاي ب

پهنــه هــاي بااولويــت چهــارم

پهنه هاي ممنــوع

  
  سازيبندي شهر براساس قابليت بلندمرتبه. اولويت7 شكل

 
  . نتيجه گيري 5

ايست كه تأثير همه جانبه آن بر محيط شهري سازي پديدهكه بلندمرتبه با توجه به مجموع عواملي كه ذكر آن رفت، از آنجائي
ي از حيث اقتصاد زمين، اقتصاد شهري، تأسيسات و كامالً محسوس است و يك ساختمان بلند داراي مسائل جنبي متعدد

ريزي در استفاده و باشند. لذا بايد برنامهزيرساختهاي شهري، روابط اجتماعي و فرهنگي و ديد و منظر و سيماي شهري مي
  آن افزايش يابد. هاياي انجام پذيرد كه با تمهيداتي اثرات نامطلوب آن تقليل يافته و مطلوبيتاستقرار چنين بناهايي به گونه
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دهد به سبب نقش و هاي شهري را تشكيل ميويژه در بناهاي مسكوني كه پرشمارترين ساختمانهها بموضوع ساخت بلندمرتبه
گردند. اي برخوردار ميهاي شهري از اهميت ويژهشان در پهنهتأثيرگذاري آن، توجه به ضوابطي جهت مكانيابي و توزيع

هاي بلند از حيث اثراتي كه بر شعاع وسيعي از حوزه استقرار خود برجاي راحي و اجراء ساختمانهمچنين توجه به ضوابط ط
  نهند براي دستيابي به شهرسازي مناسب و مطلوب الزم است. مي
ر هاي بلند در شهر بجنورد براساس شناسايي عوامل تأثيرگذار در آن ديابي ساختمانمكانسنجي و ابراين در اين طرح امكانبن

فرهنگي، اقتصادي، زيست محيطي و كالبدي مورد بررسي قرار گرفته است. و با توجه به تأثير  -چهار محور كلي اجتماعي
هاي محيطي و هاي بلند پيشنهاد خواهد شد كه بيشترين مطلوبيتهايي براي استقرار ساختمانمجموع اين عوامل محدوده

  ها را به همراه داشته باشد.كمترين آسيب
 ازي در شهر بجنوردهاي داراي قابليت بلندمرتبه سيابي پهنهمنتج از الگوي كلي مورد استفاده در روند مكانگرام زير ديا
  باشد.ها در شهر ميبندي مناسب براي تشخيص پتانسيل ايجاد بلند مرتبهرسيدن به يك پهنهدهندة مراحل  باشد كه نشانمي
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي داراي قابليت بلند مرتبه سازي در شهر ند تعيين پهنه. فراي8شكل 

مرحله اول:
 تعيين هدف كالن

مرحله دوم:
 تعيين اهداف خرد و نوع پايگاه داده مورد نياز

مرحله سوم:
هاها و شناسايي شاخصتشريح و تحليل داده  

مرحله چهارم:
هاي شهربندي موضوعي پهنهاولويت  

مرحله پنجم:
ريزي و طراحي شهريمعيارهاي برنامهها از ديدگاهبندي پهنهتلفيق شاخص و اولويت

مرحله ششم:
 گذاري سطح شهرارزش

مرحله هفتم:
 سنجش نتايج

دي
ه بن

پهن
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ريزي و طراحي شهري پرداخته شد پس از ها از ديدگاه معيارهاي برنامهبندي پهنهها و اولويتنهايت به تلفيق شاخص در

شه نهايي با توجه به هاي موضوعي در رسيدن به نقها به منظور تلفيق نقشههاي شهر در هر يك از شاخصگذاري محدودهارزش
شوند. دسته اول باشد. در دو دسته عمده تجميع ميها و زير معيارها كه شامل دو نوع كمي و كيفي ميتفاوت ماهيت داده

باشند. و دسته دوم شامل معيارهايي است كه مرتبط با كيفيت بصري معيارهايي هستند كه مرتبط با عملكرد و كاركرد شهر مي
ريزي و معيارهاي دسته دوم معيارهاي شناسي هستند. در ادامه معيارهاي دسته اول، معيارهاي برنامهاييمحيط و عوامل زيب

  شود.طراحي شهري ناميده مي
است. از داليل  AHPريزي شهري پس از ارزش گذاري موضوعي پهنه شهر استفاده از مدل كمي روش تلفيق معيارهاي برنامه

پذيري، امكان سازماندهي، سلسله مراتبي عناصر يك رد زير اشاره كرد: سادگي، انعطافتوان به موامي AHPاستفاده از 
هاي استفاده سيستم، امكان استفاده از معيارهاي كمي و كيفي بطور همزمان، قابليت كنترل كردن سازگاري منطقي قضاوت

ري نظرات گروهي در اوليه پس از ارائه چهار چوب بندي نهايي گزينه ها و امكان به كارگيها، امكان رتبهشده در تعيين اولويت
  شود.مفهومي آن به مراحل فرآيند تحليل سلسله مراتبي توضيح داده مي

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . معيارهاي طراحي شهري9شكل

 هريمعيارهاي طراحي ش

تقويت خوانايي 

 هويت بخشي تعريف فضاي شهري هاي شهرتعريف ورودي

تههاي گسسپيوند بافت  

زتقويت ديد و ايجاد تمرك  

يابيهت مكانريزي جنامهمعيارهاي بر
ي مناسبهاپهنه  

 - طبيعي
محيطيزيست  

اجتماعي - جمعيتي  روند گرايشات شبكه راهكاربري زمين اقتصادي 

تجمعيافزايشقابليت  

 تراكم جمعيتي

 بعد خانوار

 سطح سواد

سازگاري كاربري 
پيشنهادي

هاي بايرزمينوجود  

ديتراكم مسكوني پيشنها  

 خدمات پيشنهادي

هادسترسي راه  

يپيشنهادسطح معابر  

اديپيشنهمعابرظرفيت  

 شيب

لفاصله از گس  

باد وزش جهت  

 تابش آفتاب

آبهايسطح

 قيمت زمين

 قيمت آپارتمان

زمينرشد قيمتنرخ  

درآمد خانوار

شتغالنرخ ا

ساختبهگرايش  

ساختبهگرايش  
طبقاتبراساس  

دبلنبناهايساختگرايش  
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شده است. سازي در شهر بجنورد به آزمون گزارده مرتبههاي واجد شرايط بلندبندي پهنهاين مقاله در جهت تعيين و اولويت
هايي است كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفت. اين بندي مالك بوده است، معيارها و شاخصهآنچه در اين اولويت

ليكن ممكن است به اقتضاي  هايي در شهر قابل تعميم است. وها جامعيت داشته و براي تعيين چنين پهنهمعيارها و شاخصه
  به آنها اضافه گردد.شرايط برخي شهرها، معيارهاي خاصي 

هاي مناسب احداث بلندمرتبه هاي بلندمرتبه و مكانيابي پهنهيابي ساختماناين مقاله دو هدف مشخص تبيين معيارهاي مكان
دهد ابعاد طبيعي زيست محيطي، اجتماعي، اقتصادي و كالبدي در كرد. نتايج مطالعه نشان ميدر شهر بجنورد را دنبال مي

-توانند جهت ارزششوند كه ميها بسيار مهم هستند هريك از اين ابعاد خود به زير معيارهايي تقسيم ميبهمكانيابي بلندمرت
تحليل سلسله مراتبي و سيستم اطالعات جغرافيايي  چنين استفاده از روش منطق فازي وهاي شهر به كار روند. همگذاري پهنه

  هاي بلند مرتبه به همراه داشته است. گزيني و اولويت بندي پهنهنتايج مطلوبي براي مكان
 

 
 

                                                 
توسط مهندسين مشاور فجر  1387باشد كه در سال مي "سازي شهر بجنوردسنجي بلندمرتبهطرح امكان"اين مقاله بر گرفته از طرح پژوهشي  - 1

  توسعه تهيه شده است.
 شود.به علت تعداد باالي نقشه ها و محدوديت در حجم مقاله از آوردن همه آنها خودداري مي - 2

 
 

 مراجع
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