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 چکیده
های ساخت شهرهای فرشده، برای عنوان یکی از روشسازی بهبلندمرتبه 

ی مدیران شهر  موردتوجهاستفاده حداک8 از فضا و منابع محدود، بسیار 
ابی یاما عدم توجه به معیارها و ضوابط الزم برای مکان ،قرار گرفته است

تواند باعث بروز مشکالت متعددی در میها صحیح این ساختEن
Uاید تا . پژوهش حارض تالش میمناطق شهری و آینده شهرها گردد

های مسکونی بلندمرتبه در های مناسب برای استقرار ساختEنمکان
شهرداری مشهد را شناسایی و نسبت به ارزیابی و قیاس  ۱منطقه 

ستفاده از روش اسنادی شده اقدام Uاید. این تحقیق با ابناهای ساخته
معیار در چهار گروه (اجتEعی، اقتصادی، محیطی و  ۱۳و میدانی، 

اب سازی انتخهای مناسب جهت بلندمرتبهکالبدی) برای بررسی مکان
عنوان ) بهUAHPوده است. بنابراین از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (

ها و اطالعات که دادهطوریشده، بهابزار تعیین وزن معیارها استفاده
نفر از کارشناسان مربوِط و خربگان  ۲۵ای از صورت پرسشنامهپژوهش به

عنوان ابزار به GISاین حوزه گردآوری گردید و نیز از سیستم جغرافیایی 
یری گیابی بهرههای مکانی در فرایند مکانتلفیق، تحلیل و Uایش داده

معیار  AHPدر روش دهد که های این تحقیق نشان میشده است. یافته
) بیشرتین اهمیت را در منطقه مورد ۰٫۵۱۲اقتصادی با رضیب تأثیر (

های مسکونی، بندی ساختEنمطالعه دارد. پس از تهیه نقشه پهنه
هکتار  ۱۰۰۰درصد از کل سطح منطقه با مساحت  ۶۷مشخص گردید، 

سازی های کامالً مناسب، مناسب و متوسط، قابلیت بلندمرتبهدر پهنه
ساختEن بلندمرتبه مسکونی موجود در منطقه،  ۸را دارد. درنهایت از بین 

ساختEن (یاس و فیروزه) در پهنه کامالً مناسب قرار دارند و از منظر  ۲
معEری، بناهای فیروزه، یاس، دوقلو و مهر کوهسنگی در رتبه اول این 

 اند.تحلیل قرار گرفته
، سیستم AHPیابی، ی، مکانهای بلند مسکونساختEنواژگان کلیدی: 

 شهرداری مشهد ۱)، منطقه GISاطالعات جغرافیایی (

 

Abstract 

The high-rise construction as a one way to create and 
construct compact cities, has attracted a lot of urban 
managers attention due to the maximum use of space 
and required minimum resources. However, lack of 
attention to the essential criteria for correct locating of 
these buildings can cause many problems in the urban 
areas and in the future of cities. The present study 
attempts to identify suitable areas for high-rise 
residential buildings in Mashhad Municipality at district 
1 and evaluate and compare the constructed buildings. 
This research has selected 13 criteria in 4 categories 
including social, economic, environmental, and 
physical factors to identify suitable areas for high-rise 
buildings. Thereupon, Analytical Hierarchy Process 
(AHP) is used as a tool to determine the weight of 
criteria; so that the data and research information were 
collected in the form of questionnaires from  relevant 
experts in this field. The Geographic Information System 
(GIS) was used for integrating, analyzing, and 
displaying spatial data in locating process. The results 
reveal that economic criteria with impact factor of 
(0.512) is essentially effective in the study area when 
using AHP. After preparing the zoning map of 
residential buildings, it was found out that 67 
percentages of total region (with equivalent area of 1000 
hectares), which was categorized in three zones 
including perfectly appropriate, appropriate, and rarely 
appropriate, can be employed for constructing high-rise 
buildings. Finally, among eight high-rise residential 
buildings existing in the region, there are two buildings 
locating in perfectly suitable zones, so that Firoozeh, 
Yas, Dogholo, and Mehr Kohsangi high-rise buildings 
ranked at the top with respect to architectural aspects. 
Keywords: High-rise residential buildings, Locating, 
Readability, Geographic Information System (GIS), 
Mashhad Municipality-District 1 
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 مقدمه
سازی و توسعه عمودی فضای شهری حاصل روند بلندمرتبه

افزایش شهرنشینی و درنتیجه نیاز به  رو به رشد جمعیت و
شدن با کمبود زمین مناسب جهت ساخت رسپناه و مواجه

نظر معEری و و ساز، دغدغه امروزه جوامع صاحب
شهرسازی است. چراکه رشد عمودی شهر با توجه به 

های آن، طبیعتاً باعث تغییر در الگوی خصوصیات و ویژگی
شود. از فضا می ساخت و ساز و همچنین فرهنگ استفاده

 ها،ویژگی نوع و بر بنا بلند هایساختEن« و به گفته محمدی

 استانداردها این ولی ، دارند نیز استانداردهایی خودبهخود

 بلند هاینوع ساختEن و مختلف شهرهای با ارتباط در

در مکان ). ٢٠: ١٣٩٦(محمدی و همکاران،  »اندمتفاوت
-پیش از هر چیز رضوری می های بلند، آنچهایجاد ساختEن

Uاید، انجام مطالعاتی با در نظر گرف¸ مکانی بهینه برای 
آنچه  ).۲۰: ۱۳۹۲سازی در شهر است (رضایی راد، بلندمرتبه

است،  های بلند، رضوریپیش از هر چیز در ایجاد ساختEن
انجام مطالعاتی با در نظر گرف¸ مکانی بهینه برای 

در  ).۲۰: ۱۳۹۲راد، ست (رضاییسازی در شهر ابلندمرتبه
های بلند عوامل بسیاری ازجمله: مکان گزینی ساختEن

ای و محلی باید در نظر گرفته شوند. از عوامل ملی، منطقه
های محیط و اطراف ساختEن، توان به ویژگیآن جمله می

های تاریخی و میراث فرهنگی اشاره کرد حمل و نقل، بافت
همچنین توجه به شبکه  .)۵: ۱۳۹۴ (عنابستانی و همکاران،

های اجتEعی و دسرتسی محلی، دسرتسی به زیرساخت
 ساختEن ).۴۲: ۱۳۹۰کالبدی نیز مهم هستند (¼انیان، 

 شهر، در اربسی تأثیرگذاری قلمرو با و مهم بنایی منزلة به بلند
 در ستهشای و کیفیتی درخور باید قرارگیری، محل از نظررصف

 رد موضوع این به توجه و باشد داشته شهری هاینشانه حد
 شاهد که اخیر هایسال است. در رضوری هاآن گزینی مکان
به  ،هستیم بزرگ و متوسط شهرهای در سازیبلندمرتبه روند

 توجه شهرسازی هایمعیار و مناسب گزینیمکان اصول
؛ آوردمی وجود به را دیگری مشکالت مسئله، این. شودUی

 در اغتشاش و برصی آلودگی شلوغی، بندان،راه: ازجمله
 ).۲: ۱۳۹۰(عادلی و رسده،  شهری سیEی

سازی و در این پژوهش به معرفی معیارهای بلندمرتبه
ی شود و تحقیقاتیابی آن در حوزه شهرسازی پرداخته میمکان

های ویژه در ارتباط با ساختEنکه در این زمینه به
اطق گردند. یکی از منعرفی میصورت پذیرفته، مبلندمرتبه 

سازی در آن از هEن گانه شهرداری مشهد که بلندمرتبه ۱۳
شهرداری مشهد است.  ۱ابتدا رواج داشته منطقه 

فردوسی،  ای که از شEل به میدان استقالل، بلوارمحدوده
 دکرت میدان دانشگاه، میدان شهدا، از رشق به خیابان

 حمدم شهید ب به بلوارکوهسنگی، از جنو  خیابان رشیعتی،
آزادی ختم  بزرگراه آزادی، منتظری و از غرب به میدان

ای که ساکنین آن از اقشار ثروÅند و اصیل شود، منطقهمی
ر این سازی دمشهد هستند. با توجه به رشد رسیع بلندمرتبه

سازی یابی مناطق مناسب جهت بلندمرتبهمنطقه، مکان
دقیق منطقه و بررسی  رضوری است. در این راستا شناخت

جانبه اوضاع اقتصادی، اجتEعی، طبیعی و انتخاب همه
معیارهای مؤثر در این پژوهش امری رضوری است. هدف 

های مستعد اصلی این پژوهش شناسایی پهنه
های مسکونی و مقایسه سازی در ساختEنبلندمرتبه
شده در این منطقه با های بلندمرتبه ساختهساختEن
باشد. همچنین از این تحقیق اصلی پژوهش می معیارهای

توان برای کمک به نهادهای مدیریت شهری استفاده می
شود این است که چه Uود. لذا سؤالی که مطرح می

 سازی است؟های از این ناحیه مناسب برای بلندمرتبهمکان
های بلندمرتبه فعلی (در دست و چه تعدادی از ساختEن

یابی فته) در موقعیت مناسب مکاناحداث و یا خاÅه یا
  اند؟شده

  پیشینه پژوهش
یابی دهد در رابطه با مکانهای نگارندگان نشان میبررسی

های بلندمرتبه در مشهد هیچ کتاب تخصصی و ساختEن
ای اعم از تألیف و ترجمه ارائه نشده و تنها در تعدادی مقاله

ن به توامی شده که از آن دستهپژوهش به این موضوع پرداخته
ای به عنوان موارد زیر اشاره Uود: محمدرحیم رهنE در مقاله

 رشد نظریه های بلندمرتبه با تأکید بریابی ساختEنمکان
به تواUندی  مشهد شهرداری ۹ منطقه شهری در هوشمند

کند و این سازی اشاره میمشهد در زمینه بلندمرتبه ۹منطقه 
داند، عزیزی در مند میمنطقه را جزئی از شهرسازی هوش

 های بلندمرتبهارزیابی انواع ساختEنپژوهشی تحت عنوان 
ایی هبه یافته مسکونی ازلحاظ تأثیر بر سیE و منظر شهری
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 هایهای گره، نشانه و لبه در ساختEنازجمله توجه به جنبه
د و کنیابی آن اشاره میهای مکانبلندمرتبه عالوه بر جنبه
یسه مقااکرب عنابستانی تحت عنوان همچنین در پژوهش علی

ی یابگیری چند معیاره در مکانهای تصمیمتطبیقی روش
 ۹های بلندمرتبه، Uونه موردی: منطقه بهینه ساختEن
 ANPو  AHPمشهد را با روش  ۹، منطقه شهرداری مشهد

ده Uو های بهینه را شناسایی و ارائه بندی کرده و پهنهپهنه
ارزیابی اثرات ای با عنوان است. محمدرضا مبهوت در مقاله

سازی با توجه به اهداف توسعه منفی و مثبت بلندمرتبه
ها به ارزیابی این ساختEن مشهد ۹پایدار شهری در منطقه 

ها بر اساس معیارهای معEری، شهرسازی که ازجمله آن
به ی بلندمرتهانقل و ترافیک ایجادی توسط ساختEن وحمل 

پردازد. مهندسین مشاور پارت در پژوهشی به عوامل می
سازی در مشهد پرداخته که از نتایج آن در این بلندمرتبه

شناسایی  مورد در پژوهش استفاده شده است. ازآنجاکه
های بلندمرتبه مسکونی و های مستعد ساختEنپهنه

 ۱صورت تخصصی در منطقه ها بهمقایسه تطبیقی آن
 این انجام است، پرداخته شده کمرت داری مشهد،شهر 

  یابد.می رضورت تحقیق

  روش پژوهش
-های کمیپژوهش حارض از نظر ماهیت درمجموعه پژوهش

های کاربردی کیفی است و از نظر هدف در دسته پژوهش
ر تحلیلی د-گیرد. در این تحقیق از روش توصیفیقرار می

گام اول پژوهش به ها استفاده شده است. در تحلیل داده
های ای به تکنیکهای اسنادی و کتابخانهآوری دادهجمع

های تحقیقی و پژوهش مختلف ازجمله کتب، مجالت،
های اینرتنتی های مربوطه و پایگاهمراجعات به سازمان

های میدانی از منطقه، پرداخته شده و سپس توسط برداشت
  صحت این اطالعات مورد ارزیابی قرار گرفت.

یابی بر ر گام دوم معیارهای مورد استفاده جهت مکاند
اساس ضوابط آن، انتخاب گردید و به همراه اطالعات فضایی 
(شیب، فاصله از گسل و رودخانه، مقاومت خاک، جهت 
باد، سازگاری، قیمت زمین، مساحت، نوع دسرتسی، عرض 
معرب، رسانه خدمات موجود، تراکم جمعیت و بعد خانوار) و 

آمده از گام اول، چهارچوبی تدوین گردید دستی بههاداده
ظور منو از آن برای طراحی پرسشنامه استفاده شده است. به

ت یابی سایافزایش دقت در انتخاب متغیرهای مؤثر در مکان
 بندی آن از روشهای بلندمرتبه و صحت اولویتساختEن

ه م) بهره گرفته شد. این پرسشناAHPفرایند سلسله مراتبی (
توسط اساتید دانشگاهی و برنامه ریزان شهری و همچنین 

شهر مشهد تکمیل گردید و خربگان این حوزه در کالن
طور کامل به این پرسشنامه جواب نفر به ۲۵درمجموع تعداد 

های قبل آمده از گامدستاند. در گام سوم اطالعات بهداده
یل فراهم لو پرسشنامه باهم متصل گردید تا امکان تجزیه و تح

منظور انجام به Super Decision افزارگردد. سپس از نرم
 مقایسه زوجی، محاسبه اوزان، میزان ناسازگاری و تولید سوپر

ه ک ها در فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شدماتریس
و همپوشانی  AHPهای مدل درنهایت با استفاده از وزن الیه

های سب احداث ساختEنیابی مناهای مؤثر در مکاننقشه
، نقشه ARC GISافزار گیری از نرمبلندمرتبه مسکونی با بهره

مشهد ترسیم  ۱یابی این فضاها در سطح منطقه بهینه مکان
شده در این منطقه های بلندمرتبه ساختهگردید. ساختEن

آمده و دستشده و توسط معیارهای اصلی بهشناسایی
های یابی ساختEنبهینه مکان هایتأثیرگذار و همچنین نقشه

بلندمرتبه مورد مقایسه قرار گرفت و میزان تأثیر معیارهای 
ها مورد ارزیابی قرار گرفت. در گام چهارم یابی آنمکان

های بلندمرتبه (مقایسه تطبیقی معEری) ساختEن
شده در منطقه یک شهرداری مشهد، توسط مسکونی ساخته

ذپذیری، گوناگونی و خوانایی پارامرتهای معEری نظیر نفو 
موردسنجش قرارگرفته و با توجه به تراز هر شاخص، به هرکدام 

ها امتیازی تعلق گرفت تا پژوهش از پایایی از ساختEن
بهینه  ایبیشرتی برخوردار باشد. در پایان پس از ارائه نقشه

سه و مقای سازی مسکونیهای مستعد بلندمرتبهبرای مکان
-شده در این منطقه، یافتهندمرتبه ساختههای بلساختEن

های تحقیق در قالب راهکارهایی پیش روی جامعه معEران، 
  دهد.برنامه ریزان شهری و شهرسازان قرار می

  سازیبلندمرتبه
 های اخیر،کشور در دهه شهرنشینییکی از پیامدهای رسیع 

تی از برداری نادرسسازی است که گرتهظهور پدیده بلندمرتبه
مسکن است.  آوررسسامالگوی غربی آن برای تقاضای 

ها، عالوه رتحميل اجباری این نوع ساخت و سازها بر بدن شه
ها، موجب بروز عوارض بسیاری هم زدن توازن کالبدی آن بر
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زاده دلیر و شده است (حسین شهرنشینیبرای فرایند 
برای های مختلف از دیدگاه ).۳: ۱۳۹۰حیدری، 

ز و هر کس ا شدهارائههای بلند، تعاریف متفاوتی ساختEن
سازی را تعریف کرده است. در طول زمان منظر خود بلندمرتبه

های بلند های مختلف نیز تعاریف ساختEنو در مکان
د های بلنشورای ساختEن«برای Uونه  ،فاوت بوده استمت

 ه تعریفدر آمریکا معتقد است هرگون» و سکونتگاه شهری
های بلند باید بر این مبنا باشد که مناسب برای ساختEن

طراحی، کارکرد یا تأثÖات شهری آن ساختEن تا چه حد متأثر 
های معمولی آن است و در مقایسه با ساختEن» بلندی«از 

و  ریزیبرنامهتا چه حد به ضوابط و تدابیر ویژه در طراحی، 
های زیر، یک ساختEن طورکلی معیار ساخت نیاز دارد. به

بلند را بدون توجه به بلندی یا تعداد طبقات آن تعریف 
تراکم خالص ساختEنی: نسبت کل سطح زیربنا  .۱ کنند:می

به سطح قطعه زمینی که ساختEن روی آن بنا شده است، در 
از سیستم مکانیکی  .۲ مقایسه با عرف محل زیاد است.
 .۳ مودی استفاده شود.(معموالً آسانسور) برای ارتباطات ع

کاررفته در ساخت و سازهای های ویژه ساختEنی بهروش
پایین مرتبه و معمولی تفاوت داشته است (فرهودی و 

  ).۷۳: ۱۳۸۰محمدی، 
با توجه به همه تعاریف یاد شده، ساختEن بلند، ساختEنی 

طبقه است. اصول و رسچشمه  ۱۰ کمدستبا 
ان به مرور زمبی است که بهسازی، منبعث از مکاتبلندمرتبه

سازی نیز زمینه به وجود آمدن وجود آمده و رضورت بلندمرتبه
ر د کنیم.ها را مرور میاین مکاتب است. در ادامه این دیدگاه

اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، افزایش استفاده از آهن 
و اخرتاع آسانسور، ازجمله عواملی بودند که  آبیبرقو فوالد، 

زمینه توسعه عمودی بخش مرکزی شهر شیکاگو و احداث 
های بلند را در آن فراهم آوردند و موجب ظهور ساختEن

مکتب شیکاگو شدند. مکتب شیکاگو که Uاینده تحوالت 
اجتEعی، اقتصادی و تکنیکی جامعه عرص خود در آمریکا 

های دوران خود خراشآمیز به آسEنبود، نگرشی تحسین
). این مكتب از اولین ۳۲: ۱۳۷۵زاده، یانداشت (صدوق

گیری از سازی و بهرههایی است که بلندمرتبهدیدگاه
د های مسکونی تشویق کر های بلند را برای استفادهساختEن

و در روند تکاملی خود، تشکیل مکتب جهانی مدرنیسم را 
  رقم زد.

ها با توجه به رشد جمعیت شهرهای بزرگ و مدرنیسم
از آن، مانند کنرتل توسعه  گرفتهنشئتبارهای رضورت و اج

های شهری، نیاز به مسکن و وجود تقاضا شهر، کمبود زمین
طبیعی و مناسب  حلراهدر بازار و ..، توسعه شهر در ارتفاع را 

دانند (¼انیان، برای اسکان مردم در شهرهای بزرگ می
طورکلی پرهیز از فضای یکنواخت و خنثای به ).۱۰۲: ۱۳۹۰

، گرایش به نظم ارگانیک در شهرها و عملکردگراییحادث از 
صورت محالت شهری، نگریس¸ به شهر و ساخت آن به

رصف معEران،  گسرتهو خارج ساخ¸ آن از  ایرشتهبین
یاراحمدی، (دهد عمده عقاید این دیدگاه را تشکیل می

پیرو مکتب آمایش انسانی و گسرتش انتقاد از  ).۱۵: ۱۳۷۸
 زیریبرنامهدر  مدرنیسمپستها، جنبش مدرنیستعملکرد 

شهری شکل گرفت که سعی در بازنگری اصول مدرنیسم برای 
ارتقای کیفیت محیطی شهرها داشت. تأکید بر سازماندهی 

ها، اهمیت دادن به اختالط طراحی کامل آن جایبهشهرها 
ا در خودروه ها، تشویق حرکت پیاده و کنرتل نسبیکاربری

دادن به تداوم تاریخی فضای شهری و  ی، بهافضای شهر 
اع، های کم ارتفدرنهایت تأکید بر خیابان، میدان و ساختEن

دهند (عنابستانی و اصول عمده این دیدگاه را تشکیل می
-ها، دیدگاه). با رشد روزافزون بلندمرتبه۹: ۱۳۹۶همکاران، 

ر دها و نظریات مختلفی درباره چگونگی برخورد با این پدیده 
ها و نظریات در جهان شکل گرفت. بررسی این دیدگاه
ها راهگشا خواهد شناخت ابعاد مختلف ساخت بلندمرتبه

بود و امکان مقایسه و تحلیل این نظریات را فراهم خواهد 
سازی ها و نظریات مرتبط با بلندمرتبهطورکلی دیدگاهکرد. به

افق با های مو دیدگاه .۱ شود:به سه دسته عمده تقسیم می
های مخالف با دیدگاه. ۲. های بلندمرتبهساختEن
های میانه که ارتفاع دیدگاه. ۳ .های بلندمرتبهساختEن
پذیرد (رضایی راد، ها را در حدی مطلوب میساختEن

۱۳۹۲ :۱۴.(  
گرایی و سازی از دیدگاه ماتریالیسم و واقعموافقان بلندمرتبه

اجتEعی و فرهنگ گرایی های مخالفان آن از منظر ناهنجاری
پردازند که هر دو نظر نیز در جایگاه خود مقبول به قضاوت می

موافقان معتقدند ). ۴۵: ۱۳۹۰و محرتم است (¼انیان، 
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بهرتین روش برای پاسخگویی به مشکالت روزافزون مسکن و 
های بلند است و زمین در شهرها، ساخت ساختEن

هری ازی بر فضاهای شسمخالفان بر تأثیرات سوء بلندمرتبه
و کیفیت زندگی تأكید بیشرتی دارند. دیدگاه میانه نیز اعتقاد 

ها در حد مطلوب و دارد محدود کردن ارتفاع ساختEن
معتدل و متناسب با ظرفیت و پتانسیل هر شهر و محل، 

  ).۳۸: ۱۳۸۹امیدوار، (ایده بسیار سودمندی است 

 های بلندیابی ساختEنمکان
 بخصوص رشد غیرمنطقی قیمت آن در رسارس کمبود زمین و

هرها، شسو و افزایش تقاضا برای اسکان در کالناز یک کشور
گذاران را بر آن داشت که ضوابط و مقررات افزایش سیاست

کرده را تصویب  ۲۴/۱۰/۱۳۶۹ سازی را درتراکم و بلندمرتبه
سازی، تطبيق الگوی تفکیک با بلندمرتبه به و تشویق

سازی، تشویق به تجمیع قطعات در ندمرتبهمقتضیات بل
مناطق نوسازی را در دستور کار خود قرار دهد (شورای عالی 

  ).۱۸: ۱۳۸۸معEری و شهرسازی ایران، 
 اند از:دالیل عمده گرایش به ساخت و سازهای بلند عبارت

استفاده نسبتاً آسان از فوالد و . ۲ کاهش ذخایر زمین.. ۱
ساز و نیز پیرشفت فنون ترسیع در امر ساخت و 

Åرکز خدمات در نواحی . ۳ سازی در عرص حارض.ساختEن
کاهش هزینه احداث ساختEن قیمت . ۴ مرکزی شهرها.

شده ساخت مجتمع نسبت به ساخت زمین، قیمت Åام
کننده و کاهش هزینه برای مرصف. ۵. جداگانه واحدها

ای شهری هعنوان نشانههای مرتفع بهکه ساختEنازآنجایی
گیری ساختار فضایی و سیEی شهری شکل سهم مهمی در

-کنند، نیاز مربمی به تنظیم معیارها و دستورالعملایفا می

های طراحی و نظارت بر اجرای مبتنی بر دستورالعمل های
گونه بناها وجود دارد. این نظارت باید فوق در مورد این

ندی که در های بلای باشد که از توسعه ساختEنگونهبه
گیری ساختار و سیEی مطلوب شهری در تضاد با روند شکل

های چارچوب اهداف طراحی و توسعه شهری و در زمینه
  زیباشناختی برصی و ادراکی هستند، مEنعت به عمل آورد.

د در های بلنیابی ساختEندرنهایت باید به موارد زیر در مکان
. خیزهای لرزهسلدور بودن از محل گ. ۱ شهرها توجه Uود:

دور . ۳. نفوذناپذیری و مقاومت کافی خاک محل احداث. ۲
-دور بودن از حریم مسیل. ۴. بودن از حریم خطوط انتقال برق

محیطی و آلودگی عدم ایجاد مشکل از نظر زیست. ۵. ها
ها با توجه به میزان عرض و ارتفاع ونیز زیرا این نوع سازه ،هوا

عنوان سدی در مقابل حرکت هوا توانند بهشکل ظاهری، می
عمل کرده و آلودگی هوا را افزایش دهند، در این مورد بهرت 

تر) بهره جست های باریکاست از شیوه مدادی (ساختEن
 ).۲۷: ۱۳۹۲(حسینی، 

نگارندگان): مأخذ( های بلندمرتبهینی ساختEنکاررفته در مکان گزهای بهشاخص :۱جدول 
  پژوهشگران تأکید کننده  ها)زیر معیارها (شاخص  معیارها

  اجتEعی

  )١٣٩٠)، شکوهی و همکاران (١٣٩٠)، عادلی و رسده (١٣٩٢رهنE و رزاقیان (  بعد خانوار

  Westminster City Hall (2009))، ١٣٨٩)، امیدوار (١٣٨٣عزیزی (  تراکم جمعیت
  )١٣٨٣)، عزیزی (١٣٩٠عادلی و رسده (  های درآمدیگروه

  )١٣٩٢)، رضایی راد (١٣٩٢)، رهنE و رزاقیان (١٣٩٠شکوهی و همکاران (  قیمت زمین و ابنیه  اقتصادی

  محیطی

  )١٣٩٤)، عنابستانی و همکاران (١٣٩٢رضایی راد (  مقاومت خاک
  Westminster City Hall (2009))، ١٣٩٤عنابستانی و همکاران (  جهت باد غالب

  )١٣٩٠)، عادلی و رسده (١٣٩٠)، شکوهی و همکاران (١٣٨٣عزیزی (  فاصله از گسل

  )١٣٩٠)، شکوهی و همکاران (١٣٨٣)، عزیزی (١٣٩٢مهندسین مشاور پارت (  شیب زمین

  کالبدی

  )١٣٨٣)، عزیزی (١٣٩٤()، عنابستانی و همکاران ١٣٨٩امیدوار (  های سازگارهمجواری با کاربری

  فاصله از تأسیسات شهری
 Leicester city council)، ١٣٩٠)، شکوهی و همکاران (١٣٩٢رهنE و رزاقیان (

)٢٠٠٧(  
 Tavernor, R (2007))، ١٣٨٣)، عزیزی (١٣٩٤عنابستانی و همکاران (  عرض معرب

  )١٣٩٢)، رضایی راد (١٣٩٠()، شکوهی و همکاران ١٣٩٤عنابستانی و همکاران (  رسانه خدمات

  )٢٠٠٧( Leicester city council)، ١٣٩٢)، رهنE و رزاقیان (١٣٩٠عادلی و رسده (  دسرتسی به خطوط ارتباطی

  
  



 

���� 1398   
����34  

20  

  

��
�

� �
��

�
��

�
��

��
� 

�
��

…
 

  )۱۳۹۱(بنتلی و همکاران،  نفوذپذیری برصی : تأمین۱تصویر 
 

 

)۴: ۱۳۹۵پورمهدی و خاکی، (زدگی صفحات عاملی برای کاهش نفوذپذیری برصی : بیرون۲تصویر 

  ، محرمیتنفوذپذیری
وسیله هر فردی چه از جنبه کالبدی و چنانچه هر مکانی، به

دار خدشهبود محرمیت دسرتسی میچه از جنبه برصی قابل
هم قابلیت  تاً شد. واقعیت این است که فضا ماهیمی

خصوصی بودن را دارد و هم قابلیت عمومی بودن را، اما یکی 
ز گیری اترین منابع قدرت انتخاب ما در نحوه بهرهاز اساسی

هر دو وجه خصوصی و عمومی، از قابلیت فضا رسچشمه 
ی باید هم هایمندی از چنین قابلیتگیرد. در جهت بهرهمی

(بنتلی و  عمومیت و هم محرمیت فضاها تقویت شوند
طور که قبالً بیان شد هEن .)۱۳: ۱۳۹۱همکاران، 

د. از تواند تلقی گردنفوذپذیری مشتمل بر وجوه مختلفی می
 ،توان به نفوذپذیری برصی، حرکتی، صوتیآن جمله می

اشاره کرد. همچنین دو وجه کلی عمومی و  غیرهگرمایی و 
وانند تصوصی نیز در بحث نفوذپذیری مطرح است که Uیخ

کننده ها تکمیلآن، تنهایی کار کنندمستقل از هم و به
اند و مردم نیاز دارند ضمن احساس تقابل بین همدیگر بوده

ذرند. در حقیقت این روابط متقابل و گب میانشاناین دو از 

اندر کنش بین فضاهای عمومی و خصوصی است که به 
م یک منبع اساسی برای ارتقای غنای حسی و قدرت مرد

  .)۴: ۱۳۹۵پورمهدی و خاکی، ( دهندانتخاب می
های بلند که مرزی میان درون و ساختEنUای در بحث 

ها ازجمله بناهای بلند است ایجابات خاص بیرون ساختEن
مطلوبش  خود در ارتباط تأمین نفوذپذیری برصی در حد

). فرهنگ زمینه ایران است و حدودی ۱وجود دارد (تصویر 
برای محرمیت و ارشافیت و از سوی دیگر رؤیت مناظر و 

). بر اساس آنکه کاربری طبقات ۲ تصویر( محیط وجود دارد
بناهای بلند چه باشد، حد نفوذپذیری برصی قابل تنظیم و 

ناهای در بمثالً چنانچه در یک کاربری مسکونی  ؛تغییر است
، توسط Åامی افراد ناظر در بلند، Åامی فضاهای طبقات
 درسرؤیت باشد، به نظر میخیابان یا در دیگر واحدها قابل

حد نفوذپذیری برصی در Uای بناهای بلند ازجمله کاربری 
). ۳صورت مناسبی روی نداده است (تصویر مسکونی به

بری اداری که ممکن است این اتفاق برای یک کاردرحالی
نوعی مزیت محسوب گردد.
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 )۴: ۱۳۹۵حد نفوذپذیری برصی (پورمهدی و خاکی، : ۳تصویر 

های داخل از بیرون Åامی قسمت باالدر تصویر 
های ، قسمتپایینی است اما در ساختEن مشاهدهقابل

پایینی ساختEن با مصالح غیر شفاف پوشش داده شده 
ی برص  نفوذپذیریهای پایینی در بخش بنابرایناست. 

های باالیی، با انتخاب است و در قسمت یافتهکاهش
است  رؤیتقابلشیشه مناظر بسیار زیادی از داخل 

 توسط ناظر خیابان دیده افراد درون فضا، کمرت کهدرحالی
  .شوندمی

کنرتل شخص بر « کند:آلتمن حریم را چنین تعریف می
 )،۱۳۴: ۱۳۸۲(آلتمن،  »دسرتسی دیگران به او یا به گروهش

این تعریف دو بخش مهم دارد. اولین بخش اینکه حریم را به 
معنی توانایی کناره گرف¸ یا جدا کردن خود از دیگران تعریف 

ا هکند. بخش مهم دیگر، توانایی خصوصی ساخ¸ فضامی
برای عرضه اطالعاتی درباره خودمان است. بنابراین حریم 

بت به بسته بودن نسو گزینی، نوعی فعالیت پویای باز بودن 
های دیگران است. فضای شخصی و قلمرو، مکانیسم

رندی، م(اسEعیلی کنندرفتاری هستند که حریم را کنرتل می
۱۳۸۸ :۱۹.(  

Eً بر احساس تواند مستقیهایی که محیط مییکی از راه
محرمیت تأثیر بگذارد، افزایش یا کاهش احساس دیده شدن 

تواند باعث کاهش یا افزایش و دیدن است. این امر می
مزاحمت برصی شود. اگر محرمیت برصی وجود نداشته 

یعنی اگر کسی هنگام  ؛باشد، ارشافیت برصی وجود دارد
ه انجام کارهای روزمره و کارهای شخصی داâاً مورد دید

شدن باشد احساس محرمیت ندارد. مسئله ارشاف در 
نشده ها با توجه به وضع قوانین جدید هنوز حلساختEن

  ).۷: ۱۳۹۴، جورابچیان و عرفان( باقی مانده است
  
  

 گوناگونی

هدف از گوناگونی این است که میزان حق انتخاب را فزونی 
دهد. اما قدرت انتخاب خود به میزان تحرک بستگی پیدا 

کند. کسانی که از تحرک باالیی برخوردار باشند قادر می
مند شوند، ها بهرهخواهند بود از مزایای گوناگونی فعالیت

برای   .سرتده پراکنده شده باشندگها در یک حوزه حتی اگر آن
ه بستگی ب اجراقابلاک8یت مردم، قدرت انتخاب عملی و 

ی را در در آن محیط افراد مختلف بتوانمحیطی دارد که 
(بنتلی و  ، جذب کردهم بههای گوناگون نزدیک فعالیت

توان از تعمیم بحث گوناگونی، می در. )۵۷: ۱۳۹۱همکاران، 
های ها را در Uای ساختEنسو، حد گوناگونی فعالیتیک

بلند مدنظر قرار داد و از سوی دیگر حد گوناگونی اشکال در 
تر شدن ای اقتصادیUاها را منظور نظر قرار داد. امروزه بر 

رشط ها بهبحث گوناگونی فعالیتاز های بناهای بلند، پروژه
 Uایند.برداری میبهره، اعتبار اجتEعی عدم تداخل

محمود گالبچی در بحث گوناگونی کاربردها در بناهای بلند 
های بلندمرتبه عالوه بر ساختEن«کند: چنین بیان می

های مسکونی، تجاری و اداری استفاده برای هر یک از کاربری
صورت مناسبی برای عملکردهای تلفیقی نیز توانند بهمی

ها برای مرکزیت بخشیدن به مورد استفاده قرار گیرند و از آن
» های مرتبط با یکدیگر استفاده Uودفعالیت
توان در ترازهای ارتفاعی مختلف ). می۵۲: ۱۳۸۰،(گالبچی

یط الزم عملکردهای یک ساختEن بلند با رعایت رشا
تر مانند مرکز خرید تا های عمومیاز کاربری(گوناگونی 

تر مانند فضاهای اداری و هتل) را به های خصوصیکاربری
بینی و طراحی Uود. تلفیق عملکردهای نحو مطلوب پیش

مختلف در یک بنا در گذشته نیز وجود داشته است. مزایای 
زم در طبقات متعدد، حاصل از آن مانند تأمین زیربنای ال 

اشد بتأمین پارکینگ به تعداد کافی و اقتصادی بودن می
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ها در برخی موارد گوناگونی اشکال با رنگ ).۵۹هEن: (
ممکن است سبب شلوغی کار شود یا اینکه اجزا با یکدیگر 
سنخیت نداشته باشند. لذا بایستی بسیار دقت کرد. در 

و گوناگونی رنگ یا  هایی از گوناگونی کاربریادامه Uونه
  .اشکال آورده شده است

  خوانایی
کند: فرم کالبدی و خوانایی در دو سطح اهمیت پیدا می

ها ممكن است در یکی از این دو الگوهای فعالیت مكان
گیری کامل از برای بهره .باشند فهمقابل وسطح خوانا 

آگاهی از فرم کالبدی و امكانات بالقوه یک مکان، باید 

الگوهای فعالیت به تکمیل یکدیگر بپردازند. این موضوع، 
 ازها نیآن چراکهویژه برای افراد بیگانه خیلی مهم است، به

به درک مکان نائل  رسعتبهدارند بدون مقدمات قبلی و 
شهر مدرن از «کنند که: بنتلی و همکاران وی بیان می  آیند.

ی خوانای توانند دروغ بگویندها Uیاین جنبه که ساختEن
ی گر های اداری بزرگی در نقاط کلیدی شهر جلوهدارد. بلوک

» های عظیم مالی شهرها هستندکنند و در دست قدرتمی
بنتلی و همکارانش به نقل  .)۱۱۳: ۱۳۹۱(بنتلی و همکاران، 

ا ها ر ، گره و نشانه و حوزهليهاز کوین لینچ، پنج عنرص راه، 
ها برای مفهوم خوانایی برای کنند و از تعمیم آنیمطرح م

.)۴ تصویر() ۱۱۹(هEن:  کنندهای بناها استفاده میعرصه
 

  
)۱۱۹: ۱۳۹۱(بنتلی و همکاران،  گانه خواناییعنارص کلیدی پنج .۴تصویر 

ا ب ییهابلندمرتبه تفاوت یو شاخص شدن بناها ییخوانا
ود بلند، وج مهین یهابا ساختEن ییدارند. در شهرها گریکدی
خود شاخص خودبه یساختEن بلندمرتبه، به شکل کی
ر بودن تبلند لینوع شاخص شدن که تنها به دل نی. اشود¬یم

 فتدیاتفاق ب نیرا ندارد و اگر ا ییاست رشافت بحث خوانا
اظر ن ییشهر نخواهد داشت. خوانا یEیبر س یمطلوب ریتأث

هم قد و قواره، هر بنا با  یهابه آن است که در ساختEن
 اف¸یو  صیتشخخود بتواند قابل یچهره خود و نحوه دسرتس

 یها¬تیبتواند رفتار و فعال نیباشد. همچن یدهو آدرس
 یورمهدبنا انعکاس دهد (پ هیدرون خود را متناسب با روح

 ).۶: ۱۳۹۵ ،یو خاک

  تحلیل سلسله مراتبی
ای هنامه و بررسیبرای استفاده از امتیازات حاصل از پرسش

ها و زیر معیارها و ها در هر یک از معیارمیدانی و نظرسنجی
شده در منطقه و های بلندمرتبه ساختهارزیابی ساختEن

ها از روش فرایند سلسله مراتبی استفاده بررسی و مقایسه آن
است. اولین گام در انجام تحلیل فرآیند سلسله گردیده 

مراتبی، ایجاد ساختار سلسله مراتبی در موضوع موردبررسی 
ها مشخص گردد (عزیزی، ها و زیر معیاراست که در آن معیار

).U) (۱ودار ۹۸: ۱۳۹۱
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 نگارندگان): مأخذ . ساختار سلسله مراتبی پژوهش(U۱ودار 

 

پس از تشخیص ساختار سلسله مراتبی، برای تعیین رضیب 
کمیتی ساعتی  ۹ها و زیر معیارها، از جدول اهمیت معیار

شود. با توجه به ها استفاده میبرای مقایسه دو به دوی آن
معیار کلی اجتEعی، اقتصادی، محیطی و کالبدی  ۴که آن

ستفاده قرار گرفته است. مقایسه جهت این تحقیق مورد ا
 در صورت گرفته است. ۴*۴ها در ماتریس دو به دوی آن

ها بررسی پس از انجام این مرحله، سازگاری منطقی قضاوت
  ).۸۲: ۱۳۸۹زبردست، (شوند می

ا، همکانیزمی که ساعتی برای بررسی ناسازگاری در قضاوت
، محاسبه رضیبی به نام رضيب در نظر گرفته است

 CI است که از تقسیم شاخص ناسازگاری (CR) ناسازگاری

چنانچه این  ،شودحاصل می (RI) به شاخص تصادفی بودن
باشد سازگاری در قضاوت  ۱/۰تر یا مساوی رضیب کوچک

ها باید در قضاوت، در غیر این صورت است موردقبول
قایسه دو دوئی ماتریس م دیگرعبارتبهشود.  تجدیدنظر

پس از تشکیل ماتریس،  .تشکیل شود مجدداً معیارها باید 
محاسبه رضیب اهمیت معیارها با استفاده از روش ساعتی 

-پذیرد. در این روش ابتدا میانگین هندسی ردیفانجام می

ها را نرمالیزه و سپس آن شدهمحاسبه Aهای ماتریس 
)U۲اییم (جدول می

 های پژوهش)یافته: ی اصلی (مأخذمعیارها مقایسه دو دوئی: ۲جدول 

 هدف

  رضیب اهمیت معیار  کالبدي  محيطي  اقتصادي اجتEعي 

 0/101 0/378 0/672 0/225 1 اجتEعي

 0/512 1/929 4/349 1 4/436 اقتصادي

 0/149 0/771 1 0/230 1/487 محيطي

 0/239 1 1/297 0/518 2/646 کالبدي

 1 جمع CR=0.0133 رضیب سازگاری

  
مرحله بعد محاسبه رضایب اهمیت زیر معیارها است که با 

 صورتاز ماتریس ساعتی (مقایسه دودویی و به استفاده

هندسی انجام گردیده  ماتریس جداگانه) با روش میانگین
است)منعکس گردیده  ۳نتایج آن در جدول شEره ( است.

 
معیارهای تحلیل

اجتEعی

بعد خانوار

تراکم جمعیت

گروه درآمدی

قیمت زمین و ابنیهاقتصادی

محیطی

مقاومت خاک

جهت باد غالب

فاصله از گسل

شیب زمین

کالبدی

همجواری با کاربری های 
سازگار

فاصله از تاسیسات شهری

عرض معرب

رسانه خدمات

یدسرتسی به خطوط ارتباط
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 های پژوهش)یافته: : ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارهای اصلی (مأخذ۳جدول 

  کالبدی  محیطی  اقتصادی اجتEعی زیر معیار 

 _ _ _ 0/264 گروه درآمدی

 _ _ _ 0/556 تراکم جمعیت

 _ _ _ 0/180 بعد خانوار

 _ _ 1/000 _ قیمت زمین و ابنیه

 _ 0/073 _ _ شیب زمین

 _ 0/345 _ _ فاصله از گسل

 _ 0/291 _ _ جهت و رسعت باد

 _ 0/291 _ _ مقاومت خاک

 0/103 _ _ _ دسرتسی به خطوط ارتباطی

 0/408 _ _ _ رسانه خدمات

 0/163 _ _ _ عرض معرب

 0/203 _ _ _ فاصله از تأسیسات شهری

 0/122 _ _ _ های سازگارهمجواری با کاربری

 

محاسبه سوپر ماتریس حد: هدف از به حد رساندن سوپر 
ماتریس موزون این است که تأثیر نسبی درازمدت هریک از 
عنارص آن در یکدیگر حاصل شود. برای واگرایی رضیب 

که  Kاهمیت هر یک از عنارص ماتریس موزون، آن را به توان 
که همه رسانیم تا اینیک عدد اختیاری بزرگ است، می

وپر ماتریس هEنند هم شوند و مقادير سطری آن عنارص س
 آمده، بردار وزندستباهم برابر شوند. بر اساس ماتریس به

: ۱۳۹۴شود (عنابستانی و همکاران، عمومی مشخص می
۱۵.(  

عنارص سوپر ماتریس حد باید نرمالیزه شوند تا  همچنین
جمع عنارص (حالت تصادفی یا احتEلی به دست آید 

ستونی آن یک شود). بردار اهمیت نهایی برای اهداف این 
.)۴جدول (مطالعه پس از نرمالیزه شده ارائه شده است 

 های پژوهش)یافته: (مأخذ مسکونی های بلندمرتبهیابی ساختEن: وزن نهایی معیارهای مؤثر در مکان۴جدول 

  توضیحات  وزن  معیار رشح

  
  
  

W ahp  
  
  
  

 0/027 گروه درآمدی

قیمت زمین و ابنیه  زیر معیار ahpW ۳بر اساس این بردار اهمیت 
) به ۰٫۰۵۶) و تراکم جمعیت (۰٫۰۹۷)، رسانه خدمات (۰٫۵۱۲(

بندی لویتاو ترتیب بیشرتین اهمیت و درنتیجه بیشرتین تأثیر را در 
  انتخاب سایت دارند.

) و ۰٫۰۱۸) بعد خانوار (۰٫۰۱۱به همین ترتیب فاصله از شیب زمین (
 .) کمرتین اهمیت را دارند۰٫۰۲۵دسرتسی به خطوط ارتباطی (

 0/056 تراکم جمعیت

 0/018 بعد خانوار

 0/512 قیمت زمین و ابنیه

 0/011 شیب زمین

 0/051 فاصله از گسل

 0/043 جهت و رسعت باد

 0/043 مقاومت خاک

 0/025 دسرتسی به خطوط ارتباطی

 0/097 رسانه خدمات

 0/039 عرض معرب

 0/049 فاصله از تأسیسات شهری

 0/029 های سازگارهمجواری با کاربری
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 بهبلندمرت هایساختEن احداث برای بهینه هایپهنه انتخاب
شده در سوپر ماتریس تشکیل مشهد شهر ١ منطقه در

توان ها در آن لحاظ شده باشند، میکه گزینهدرصورتی
ها را از جدول حد نرمالیزه برداشت Uود. اولویت کلی گزینه

ویت شود که بیشرتین اولای انتخاب میدر این بین تنها گزینه
شته باشد. یکی از اهداف این پژوهش برداشت کلی را دا

های است. الیه ARCGISافزار نتایج حاصل از محیط نرم
ا شود تطبقه یا کالس تقسیم میها به سهوزنی زیر معیار

اهمیت هر طبقه جداگانه محاسبه شود، پس از نرمال کردن 
شود. به دلیل حجم زیاد اطالعات وارد می GISآن نتیجه در 

ها، این فرایند در م¸ پژوهش وارد نشده و داده و افزایش
تنظیم گردیده است. ٥نتایج آن در جدول شEره 

 های پژوهش)یافته: مأخذ( AHP در روش بلندمرتبه مسکونی هایساختEن یابیمکان در مؤثر معیارهای طبقات وزن مقایسه: ۵جدول 

 ردیف
شاخص 

  اصلی
  های اطالعاتیالیه  وزن شاخص

وزن 
  الیه

  توصیف الیه  بندیطبقه
وزن نسبی 

  هر طبقه
وزن مطلق 

  هر طبقه

1 

  0.101 اجتEعی

 0.264 گروه درآمدی

 مناسب
 ٢٠درامد ماهانه بیشرت از 

  میلیون تومان
0.54 0.143 

 متوسط
 ١٠تا  ٢٠درامد ماهانه بین 

  میلیون تومان
0.32 0.0085 

 نامناسب
 ١٠درامد ماهانه کمرت از 

  میلیون تومان
0.14 0.00373 

 0.556 تراکم جمعیت 2

 0.033 0.59  نفر ٥٠٠کمرت از  مناسب

 0.0185 0.33  نفر ١٥٠٠تا  ٥٠٠بین  متوسط

 0.0044 0.08  نفر ١٥٠٠بیشرت از  نامناسب

 0.18 بعد خانوار 3

 0.0114 0.63  نفر ٣کمرت از  مناسب

 0.0056 0.31  نفر ٥تا  ٣بین  متوسط

 0.001 0.06  نفر ٥بیشرت از  نامناسب

 1 قیمت زمین و ابنیه  0.512 اقتصادی 4

 0.317 0.62  میلیون تومان ٢٠مرتی کمرت از  مناسب

 0.133 0.26  میلیون تومان ٢٥تا  ٢٠مرتی  متوسط

 نامناسب
میلیون  ٢٥مرتی بیشرت از 

  تومان
0.12 0.061 

5 

  0.149 محیطی

 0.073 شیب زمین

 0.0075 0.69  درصد ٦ - ٠٫٥ مناسب

 0.0023 0.212  درصد ١٢ - ٦ متوسط

 0.00106 0.098  درصد ١٢بیشرت از  نامناسب

 0.345 فاصله از گسل 6

 0.0375 0.731  مرت ١٠٠٠بیشرت از  مناسب

 0.0107 0.21  مرت ١٠٠٠تا  ٣٠٠ متوسط

 0.003 0.059  مرت ٣٠٠کمرت از  نامناسب

 0.291 جهت باد غالب 7

 0.025 0.58  غربی -رشقی  مناسب

 متوسط
شEل غربی و -جنوب رشقی 
  جنوب غربی -شEل رشقی 

0.31 0.0134 

 0.0047 0.11  جنوبی -شEلی  نامناسب

 0.291 مقاومت خاک 8

 0.0295 0.681  خاک رسی مناسب

 0.0071 0.165  ایماسه متوسط

 0.0066 0.154  شنی نامناسب

9 

  0.239 کالبدی
دسرتسی به خطوط 

 ارتباطی
0.103 

 0.0157 0.64  بلوار مناسب

 0.0054 0.22  خیابان متوسط

 0.0034 0.14  های فرعیکوچه نامناسب

 0.628 0.645  ١ناحیه  مناسب 0.408 رسانه خدمات 10
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 ردیف
شاخص 

  اصلی
  های اطالعاتیالیه  وزن شاخص

وزن 
  الیه

  توصیف الیه  بندیطبقه
وزن نسبی 

  هر طبقه
وزن مطلق 

  هر طبقه

 0.019 0.195  ٢ناحیه  متوسط

 0.0156 0.16  ٣ناحیه  نامناسب

 0.163 عرض معرب 11

 0.00289 0.742  مرت ٥٠بیشرت از  مناسب

 0.007 0.198  مرت ٣٠- ٥٠بین  متوسط

 0.0233 0.06  مرت ٣٠کمرت از  نامناسب

12 
فاصله از تأسیسات 

 شهری
0.203 

 0.0765 0.54  مرت ٥کمرت از  مناسب

 0.0155 0.32  مرت ٣٠تا  ٥بین  متوسط

 0.00679 0.14  مرت ٣٠بیشرت از  نامناسب

13 
همجواری با 

 های سازگارکاربری
0.122 

 سازگار
مسکونی، مذهبی، انتظامی، 

  پارک و فضای سبز
0.65 0.0189 

 تفاوتبی
اداری، تجاری، مختلط، 

  تفریحی توریستی، اراضی بایر
0.28 0.0081 

 ناسازگار
صنایع، تجهیزات، کارگاه، 

  انبارداری و حمل و نقل
0.07 0.00204 

 

 

 

های (مأخذ: یافته AHPموردمطالعه با روش  منطقه در بلندمرتبه مسکونی هایساختEن احداث برای مناسب فضاهای بندی: پهنه٥تصویر 
پژوهش)

ی بندهایی که کالسها: نقشهدر گام بعد، محاسبه وزن الیه
های اند را برای ورودی به مدل نهایی آماده کرده و وزنشده

، در )AHP( یارهمعگیری چند آمده از روش تصمیمدستبه
گردند. در گام آخر با یک ستون اطالعاتی جدید اضافه می

و با استفاده از تحلیل  GISافزار ها در محیط نرمیهتلفیق این ال
ها ، نقشه مجموع امتیاز معیارspatial analysis)( مکانی

دسته کامالً  ۵بندی آن به آید که توسط طبقهبه دست می
مناسب، مناسب، متوسط، نامناسب، کامالً نامناسب 

شوند. خروجی نهایی این نقشه برای انتخاب مکان تقسیم می
 ۱بلندمرتبه مسکونی در منطقه  هاینه احداث ساختEنبهی

).۶ جدولشهر مشهد مناسب خواهد بود (
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  های پژوهش)یافته: مأخذ( موردمطالعه منطقه در بلندمرتبه مسکونی هایساختEن فضاهای مناسب برای احداث: ۶جدول 

  )AHPروش تحلیل سلسله مراتبی (

  پهنه نام  ردیف
مساحت 

)H(  
  درصد

  ۱۳  ۲۰۰  کامالً مناسب  ۱

  ۲۷  ۳۹۸  مناسب  ۲

  ۲۷  ۴۰۸  متوسط  ۳
  ۲۵  ۳۸۱  نامناسب  ۴

  ۸  ۱۱۶  کامالً نامناسب  ۵

  ۱۰۰  ۱۵۰۳  جمع  ۶

 

بندی شده توسط روش فرایند های پهنهنتایج حاصل از نقشه
ساختEن  ۸دهد، در بین ) نشان میAHP( مراتبیسلسله 

بلندمرتبه مسکونی در منطقه یک شهر مشهد که بخشی از 
برداری رسیده، تنها ساخت و مابقی به بهرهها در دستآن

های فیروزه و یاس در پهنه کامالً مناسب قرار گرفته و برج برج
برج دیگر در وضعیت متوسط  ۵الیزه در پهنه مناسب و نیز 

).۷قرار دارند (جدول 

 های پژوهش)یافته: مأخذ( موردمطالعه منطقه در شدهساخته بلندمرتبه مسکونی هایساختEن مقایسه: ۷جدول 

 وضعیت منطقه
ارتفاع 

  حدودی
تعداد 
  طبقه

  ردیف نام برج مکان برج

 ١ برج دوقلو کوهسنگی مشهد، خیابان کوهسنگی ١٨و١٤ ٥٨ متوسط

 ٢ برج مهر کوهسنگی کوهسنگیمشهد،  ٢٥ ٧٨ متوسط

 ٣ برج الیزه مشهد، بلوار مالصدرا  ۲۳ ١٠٥ مناسب

 مشهد، خیایان فردوسی،خیابان نوربخش ٢٤ ٩٦ کامال مناسب
برج مسکونی یاس 

  (هانا)
٤ 

 ٥ برج ققنوس مشهد, خیابان دانشگاه, خیابان کفایی ١٢ ٥٨ متوسط

 ٦ برج سینا مشهد, خیابان دانشگاه, خیابان کفایی ١٧ ٦٨ متوسط

  ٧ برج فیروزه مشهد، خیابان شهید صادقی  ١٢ ٥١ کامال مناسب

 ٨ برج مریم مشهد، خیابان ابن سینا ١٧ ٦٧ متوسط

 

های و مکان قرارگیری ساختEن AHPبا توجه به نتایج تحلیل 
 ها از گسرته معEریبلندمرتبه در این منطقه، لزوم بررسی آن

های موجود در امری مهم است. به همین جهت ساختEن
معیار برجسته در طراحی  ۳منطقه موردپژوهش، از نگرش 

گیرند. برای این منظور از بلندمرتبه، موردسنجش قرار می
ای هتفاده شده و با برداشتتحلیلی اس -روش توصیفی

های موردمطالعه با توجه به میدانی و استنباطی از Uونه
شده، به تحلیل هر یک برای های تعیینپارامرتها و ضابطه

رسیدن از چونی به چندی (کیفی به کمی) پرداخته شد و 
ساختEن بلندمرتبه موجود در این منطقه با یکدیگر  ۸سپس 

تنظیم گردیده  ۸در جدول شEره  مقایسه شده که نتایج آن
  است.

 های پژوهش)یافته: مأخذ( موردمطالعه منطقه در شدهساخته بلندمرتبه مسکونی هایساختEن سنجی پارامرتهای معEریهم: ۸جدول 
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  پارامرت  معیار  ردیف

  نام برج

  توضیحات

گی
سن

وه
و ک

وقل
د

  

گی
سن

وه
ر ک

مه
  

یزه
ال

س  
یا

س  
قنو

ق
  

ینا
س

وزه  
فیر

  

ریم
م

  

۱  

ری
ذی

وذپ
نف

  

عقب رفتگی در فرم 
  ساختEن

  کاهش نفوذپذیری  �              �

  کاهش نفوذپذیری  �  �            �  حیاط خصوصی  ۲

  کاهش نفوذپذیری        �        �  هاعقب رفتگی پنجره  ۳

۴  
شده در ارتفاع پنجره نصب

  زیاد
  کاهش نفوذپذیری  �  �  �        �  �

۵  
مصالح متفاوت بازشو کم و 

  در طبقات اولیه
  کاهش نفوذپذیری          �    �  

  کاهش نفوذپذیری  �    �  �      �  �  همسایگی با ارتفاع کم  ۶

  کاهش نفوذپذیری    �          �    مقیاسبلوک بزرگ  ۷

  کاهش نفوذپذیری    �    �    �      مراتب ورودیسلسله  ۸
  کاهش نفوذپذیری  �  �      �  �      های بیرون زدهتراس  ۹

  کاهش نفوذپذیری  �  �  �  �          استفاده از عنارص طبیعی  ۱۰
  افزایش نفوذپذیری  �        �    �  �  وجود طبقات تجاری  ۱۱

  افزایش نفوذپذیری          �    �    هاتعدد و ابعاد بزرگ پنجره  ۱۲

۱۳  

یی
وانا

خ
  

    �  �  �  �  �  �  �  �  ارتفاع نسبی شاخص
    �  �  �      �  �  �  فرم متEیز نسبت به اطراف  ۱۴

    �        �    �  �  تنوع کاربری در ساختEن  ۱۵

      �          �    کریدور برصی مطلوب  ۱۶
    �  �          �  �  های اصلیمتصل به رشیان  ۱۷

    �    �  �  �        قرارگرف¸ منفرد در بافت  ۱۸

        �  �  �  �      نورپردازی شاخص  ۱۹
      �  �        �    هویت نشانه شهری  ۲۰

    �  �  �  �    �  �  �  دسرتسی راحت و آسان  ۲۱

۲۲  

نی
گو

ونا
گ

  

      �  �      �    �  گوناگونی در رنگ Uا
    �        �    �  �  گوناگونی در کاربری  ۲۳

    �        �    �  �  دهکننگوناگونی افراد مراجعه  ۲۴

    �  �  �  �      �  �  گوناگونی در فرم توده  ۲۵
        �    �  �  �    گوناگونی در مصالح Uا  ۲۶

    �  �  �  �  �        اهگوناگونی در ابعاد پنجره  ۲۷

        �      �    �  گوناگونی در Uا  ۲۸

در رابطه با مقوله نفوذپذیری، اگرچه نفوذپذیری در برخی 
های بلندمرتبه سودمند باشد، تواند برای ساختEنمواقع می

ای هطور مثال پنجرهتر است. بهاما بازده غیرمفید آن پررنگ
انداز بسیار عالی هستند ولی از چشمعریض ازلحاظ دید و 

کنند. نفوذپذیری در نظر محرمیت کامالً معکوس عمل می
های فیروزه، سینا، ققنوس و الیزه تقریباً صفر است و برج

ساختEن بلند در  ۸های مهر کوهسنگی و یاس در بین برج
منطقه موردمطالعه از نفوذپذیری بیشرتی برخوردارند که از 

دالیل افزایش آن، وجود طبقات تجاری و ابعاد ترین مهم
ها است. با تر نسبت به دیگر Uونههای بزرگپنجره

های بخش تجاری از مسکونی و تغییر نوع جداسازی ورودی
های ها در طبقات اولیه ساختEنمصالح و ابعاد پنجره
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ید را توجهی نفوذپذیری غیرمفتوان به میزان قابلبلندمرتبه می
  د.کاهش دا

ری تهای منفرد از خوانایی قویدر رابطه با مقوله خوانایی، برج
های ورند. همچنین در برجای بهرههای خوشهنسبت به برج

توان عاملی برای خوانایی بیشرت ای ارتفاع نسبی را میخوشه
 های بلند بیشرتی قراردانست، زیرا در بافتی که ساختEن

تری برای خوانایی امل مهمع »ارتفاع«داشته باشد، پارامرت 
های مهرکوهسنگی، فیروزه و مریم به ترتیب خواهد بود. برج

بیشرتین میزان خوانایی را در این منطقه از شهر مشهد دارد و 
های دیگر میزان کمرتی از این معیار برخوردار هستند. برج

های فرعی و عدم توان قرارگیری در رشیانسبب برخی را می
طلوب دانست و اما راهکارهایی که برای کریدور برصی م

نوع ت«شود؛ افزایش خوانایی در چنین رشایطی پیشنهاد می
در  »ایجاد فرمی متEیز نسبت به اطراف«و  »کاربری

  ساختEن بلندمرتبه.

و ای مکمل دگونهدر رابطه با مقوله گوناگونی، این معیار به
ی مقوله قبلی است. در دوره معارص یکی از راهکارها

های بلند، ایجاد برداری از ساختEناقتصادی در بهره
گوناگونی است مانند کاربری و فعالیت. گوناگونی در کاربری 

رسد که تداخلی در ها زمانی به کEل مطلوب میو فعالیت
کاربری اصلی بنا نداشته باشد. از سویی گوناگونی در Uا و 

در  گوناگونیفرم ساختEن باعث افزایش خوانایی شده و نیز 
ن برد، همیکننده به برج نفوذپذیری را باال میافراد مراجعه
-دهنده میزان اهمیت رضیب گوناگونی در برجموضوع نشان

-ریزان با دقت بیشرتی به آن می ها است که طراحان و برنامه

های مریم، سینا، یاس، پردازند. این مقوله در ساختEن
سنگی بسیار هوشمندانه های دوقلو کوهمهرکوهسنگی و برج

ر از تUود پیدا کرده، چنانکه در منطقه موردمطالعه برجسته
  اند.ها قرارگرفتهدیگر ساختEن

 نگارندگان): (مأخذ شده در منطقه موردمطالعههای مسکونی ساخته: مقایسه فراوانی معیارهای معEری برجU۲ودار 

 

 نگارندگان): (مأخذ شده در منطقه موردمطالعههای مسکونی ساختهدرصد کل فراوانی کیفیت معEری هر یک از برج: U۳ودار 
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عدم نفوذ پذیری نفوذ پذیری  خوانایی گوناگونی

13%

13%

6%

10%

9%

17%

18%

14%

49%

نتیجه نهایی
یبرج دوقلو کوهسنگ

برج سینا

برج الیزه
برج یاس
برج ققنوس

برج مهر کوهسنگی
برج فیروزه

برج مریم
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  گیرینتیجه
های مسکونی یابی ساختEناین پژوهش باهدف مکان

ای هبلندمرتبه در منطقه یک شهر مشهد، به شناسایی معیار
برای  های مستعدیابی این بناها و نیز پهنهمکانتأثیرگذار بر 

سازی پرداخته است. تحقیق حارض با استفاده از بلندمرتبه
های مناسب دارای )، محدودهAHPروش سلسله مراتبی (

 گیری از نظراتسازی را با بهرهمنظور بلندمرتبهبه اولویت
 ربط و خربگان این حوزه و انجام مقایسه زوجیکارشناسان ذی

معیار، مشخص Uوده است. بیشرتین میزان رضیب  ۱۳بین 
 تأثیر در پهنه کامالً مناسب به ترتیب؛ قیمت زمین و ابنیه

 ) و تراکم جمعیت۰٫۰۹۷( )، رسانه خدمات۰٫۵۱۲(
ها به باشد که پس از تحلیل و تجزیه، داده) می۰٫۰۵۶(

-پهنه منتقل گردیده است. پس از تهیه نقشه GISافزار نرم

های مسکونی های مستعد ساختEنبهینه عرصه بندی
 ۶۷بلندمرتبه در منطقه موردمطالعه، فضایی در حدوداً 

های کامًال مناسب، هکتار) را پهنه ۱۰۰۰درصد (برابر با 
مناسب و متوسط تشخیص داده شده است. البته این بدان 

ازی سمعنا نیست که لزوماً باید در همین مناطق بلندمرتبه
ه این مناطق از قابلیت بیشرتی برخوردار هستند. Uود، بلک

سازی در دیگر مناطق ممنوعیتی ندارد و هرحال بلندمرتبهبه
این منوط به احراز رشایط و رعایت ضوابط و مقررات است. 

عنوان الگویی از توسعه توانند بههای بلند میساختEن
 شهری مطرح باشند. چنین الگویی نیازمند یک فرایند طراحی
جامع و شناخت اصول اساسی آن در رابطه با طراحی همگن 
و یکپارچه معEری، طراحی شهری و طراحی محیطی 

 های بلندساختEن بلند است. بنابراین معEری ساختEن
بایست برآیند چندین عامل از قبیل بافت شهری، هویت می

محیط، حفظ میراث، رشایط محل، سیEی موجود خیابان و 
 باهم را رعایت کند. زمانهمریزی ت طرحمقیاس مقررا
خوانایی و  معیار (نفوذپذیری، ۳شده از نگرش عوامل مطرح

ساختEن بلندمرتبه مسکونی موجود در  ۸گوناگونی) در 
ه آمددستمنطقه موردسنجش قرار گرفته شد. از نتایج به

ر سازی تأثیتوان دریافت که مکان مناسب بلندمرتبهمی
 ای که در برخیگونهگذارد، بهعEری آن میمستقیم بر نوع م

-مناطق به دلیل کمرت بودن عامل نفوذپذیری، موجب شکل

گیری طرحی بدون محدودیت برای محرمیت شده است. 

های؛ فیروزه، یاس، مهرکوهسنگی و این تحقیق بیان Uود برج
های کامًال مناسب و مناسب دوقلوکوهسنگی در پهنه

از نظر این سه معیار در معEری نیز،  اند، همچنینقرارگرفته
  نسبت به دیگر بناها در سطح باالتری قرار دارند.

  قدردانی
مدیریت گروه معEری دانند از نگارندگان بر خود الزم می

 افزاری،حوزه نرم و کمک در اِپسای به خاطر حEیت مالی
  .Uایند و قدردانی جهت انجام این پژوهش تشکر

  فهرست منابع
طراحی مجتمع ). «۱۳۸۸اسEعیلی مرندی، مجید. ( .۱

 نامه کارشناسیپایان». مسکونی با توجه به مسئله محرمیت
  . مشهد: دانشگاه آزاد اسالمی.ارشد

. ترجمه محیط و رفتار اجتEعی). ۱۳۸۲آلتمن، ایروین. ( .۲
 علی Uازیان. تهران: انتشارات شهید بهشتی.

ش بررسی نق). «۱۳۸۹امیدوار، محمدحسن. ( .۳
. »های مسکونی در توسعه پایدار شهریسازی مجتمعبلندمرتبه

 . مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.نامه کارشناسی ارشدپایان

. تهران: ساختEن بلند و شهر). ۱۳۹۰¼انیان، محمدرضا. ( .۴
  شهر.

های پاسخده محیط). ۱۳۹۱بنتلی، ای ین، و همکاران. ( .۵
دفر. تهران: ترجمه مصطفی بهزا (کتاب راهنEی طراحان).

  دانشگاه علم و صنعت ایران.
). ۱۳۹۵مقامی، حسین، و آزاده خاکی قرص. (پورمهدی قائم .۶
سومین کنفرانس Uاهای ». Uای پاسخده در بناهای بلند«

  .۱۸. تهران، بلند
بررسی عوامل ). «۱۳۹۴جورابچیان، هدی، روناک عرفان. ( .۷

 عنوان یکیهای مسکونی بهمؤثر بر احساس محرمیت در مجتمع
». از Uودهای اصلی معEری و شهرسازی سنتی و اسالمی

های نوین در عمران، معEری و املللی پژوهشکنفرانس بین
  . تهران.شهرسازی

). ۱۳۹۰زاده دلیر، کریم، و محمدجواد حیدری. (حسین .۸
وزش رشد آم». سازی و معایب آن در ایرانتحلیلی بر بلندمرتبه«

  .۳-۱۳)، ۲۵شEره ( .جغرافیا
نگاهی اجEلی به ). «۱۳۹۲حسینی، سید سعید. ( .۹

. »های آنسازی در کشور، ضوابط و باید و نبایدبلندمرتبه
  .۲۷)، ۵۲۲شEره ( .اقتصاد آسیا
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های ارزیابی سیاست). «۱۳۹۲رضایی راد، هادی. ( .۱۰
-سازی در طرح تفصیلی با تأکید بر سازمان فضاییبلندمرتبه

. تهران: نامه کارشناسی ارشدپایان». عملکردی شهر تهران
 دانشگاه تربیت مدرس.

-مکان). «۱۳۹۲رهنE، محمدرحیم، و فرزانه رزاقیان. ( .۱۱

های بلندمرتبه با تأکید بر نظریه رشد هوشمند گزینی ساختEن
)، ۹. (شEره گلستان». داری مشهدشهر  ۹شهری در منطقه 

۶۴-۴۵. 

کاربرد فرایند تحلیل ). «۱۳۸۹زبردست، اسفندیار. ( .۱۲
ه¥های ». ایریزی شهری و منطقه) در برنامهANP( ایشبکه

  .۷۹-۹۰)، ۴۱. (شEره زیبا معEری و شهرسازی
نقش ). «۱۳۹۰شکوهی، محمد، و همکاران. ( .۱۳

ری با استفاده از سازی در هEهنگی عملکردهای شهبلندمرتبه
شبکه عصبی محتمل؛ Uونه موردی: مجتمع بلندمرتبه فیروزه 

 .۵۷-۸۰)، ۵. (شEره مشهد پژوهی». بانک ملی مشهد

مقررات ). ۱۳۸۸شورای عالی معEری و شهرسازی ایران. ( .۱۴
. تهران: وزارت های توسعه و عمرانشهرسازی و معEری و طرح

  مسکن و شهرسازی.
سازی و بلندمرتبه). ۱۳۷۵. (صدوقیان زاده، مینوش .۱۵

ریزی شهری وزارت . تهران: مرکز مطالعات و برنامهفضای شهری
  کشور.

گزینی مکان). «۱۳۹۰اکرب رسده. (عادلی، زینب، و علی .۱۶
های بلند مسکونی در قزوین با استفاده از فرایند ساختEن

 ریزیسومین کنفرانس برنامه». GIS) و AHPسلسله مراتبی (
  .۱۴. مشهد، هریو مدیریت ش

تراکم در شهرسازی (اصول ). ۱۳۸۳عزیزی، محمدمهدی. ( .۱۷
 . تهران: دانشگاه تهران.و معیارهای تعیین تراکم شهری)

). ۱۳۹۱عزیزی، محمدمهدی، و محمدمهدی متوسلی. ( .۱۸
های بلندمرتبه مسکونی ازلحاظ تأثیر بر ارزیابی انواع ساختEن«

ای جدید شهر هسیE و منظر شهری (Uونه موردی: بافت
  .۹۱-۱۱۲)، ۳۰شEره ( .مدیریت شهری». مشهد)

مقایسه ). «۱۳۹۴اکرب، و همکاران. (عنابستانی، علی .۱۹
 گیری چند معیاره در مکان گزینی بهینههای تصمیمتطبیقی روش

شهرداری  ۹مطالعه موردی: منطقه ( های بلندمرتبهساختEن
  .۱-۲۴)، ۳. (شEره ریزی فضایی (جغرافیا)برنامه ».مشهد)

). تأثیر ۱۳۸۰الله، و علیرضا محمدی. (فرهودی، رحمت .۲۰
های شهری. های بلندمرتبه بر کاربریاحداث ساختEن
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  .۵۲-۶۲)، ۹. (شEره ه¥های زیبا». ساخت بناهای بلند

-شناسایی پهنه). «۱۳۹۶ا، و همکاران. (محمدی، علیرض .۲۲

های بلندمرتبه شهری مطالعه های مناسب احداث ساختEن
ریزی فصلنامه علمی پژوهشی برنامه». موردی: شهر اردبیل

  .۱۹-۴۰)، ۲۷(شEره . فضایی (جغرافیا)
طرح تدوین ضوابط و ). ۱۳۹۲مهندسین مشاور پارت. ( .۲۳

تهران: مرکز مطالعات  مقررات ساخت و ساز بناهای بلندمرتبه.
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