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چکید ه
امروزه د ر اكثر كالنشهرها و شهرهاي بزرگ رشد و توسعه ساختمانهاي بلند
مرتبه مشهود است و اثرات مثبت و منفي زياد ي را برجاي گذارد ه است .تاثير
گسترد ه اين ساختمانها بر كالبد و فضاي شهرهاي امروزي غير قابل انكار
بود ه ،به نحوي كه باعث گرد يد ه ساختمانهاي بلند مرتبه از سوي متخصصين
و صاحبنظران د ر حوزه هاي مختلف مورد نقد و بررسي قرار گيرد  .د ر اين
ميان ،يكي از جنبه هاي اصلي تاثيرگذاري ساختمانهاي بلند مرتبه ،تاثير بر
سيما و منظر شهري است چرا كه ساخت اين ساختمانها د ر شهرهاي مختلف
باعث ارتقاء يا كاهش كيفيت سيما و منظر شهري شد ه است .د ر اين خصوص
توجه به مكانيابي و استقرار ،برنامه ريزي و طراحي بر اساس اصول و ضوابط،
هماهنگي با همجواري ها و بافت پيرامون ،ايجاد فضاي شهري د ر پيرامون
با تركيب شناسانه و محيط فعال و فراهم آورد ن منظر و چشم اند از مطلوب
از جمله موارد قابل توجه د ر ساختمانهاي بلند مرتبه به لحاظ كيفيت سيما
و منظر شهري است .د ر اين مقاله ضمن شناسايي جنبه هاي مختلف اثر
ساختمانهاي بلند مرتبه مسكوني بر سيما و منظر شهري و تعريف معيارها و
زيرمعيارها ،به ارزيابي انواع ساختمانهاي بلند مرتبه مسكوني د ر نمونه بافتهاي
جد يد شهر مشهد (با استفاد ه روش تحليلي و تكنيك فرآيند تحليل سلسله
مراتبي ( )AHPپرد اخته شد ه است .از نتايج اين تحقيق مي توان به تبيين
اثرات مختلف نمونه هاي انواع ساختمانهاي بلند مرتبه مسكوني بر سيما و
منظر شهري مشهد و عد م توجه به ابعاد مختلف سيما و منظر شهري د ر
مكانيابي و استقرار ،طراحي و ساخت و نگهد اري آنها اشاره نمود  .ضمن آنكه
مشخص گرد يد نوع ساختمان بلند مرتبه (نيمه بلند ) به شكل گسسته و غير
متراكم د ر مقايسه با ساختمانهاي بلند مرتبه (نيمه بلند ) پيوسته و متراكم
د اراي زمينه هاي بهتري جهت تاثيرگذاري مثبت بر سيما و منظر شهري
هستند  .د ر انتها نيز براساس يافته هاي تحقيق اصول و ضوابط كلي برنامه
ريزي ،طراحي و ساخت ساختمانهاي بلند مرتبه جهت ارتقاء سيما و منظر
شهري مطرح گرد يد .
واژگان کلید ی :انواع ساختمانهای بلند مرتبه ،سیمای و منظر شهری،
ارزیابی ،روش .AHP

Strategic Revision of Urban Services Context of
Local Management of Iran, Emphasizing the Urban Waste; Case Study: Mashhad Metropolitan

S

trategic Vision in management is not a choice but a necessity. To be of this view, is to be of knowledge, deep thinking, comprehensive visioning, realistic view, and mature
management competence. Management is a process which
projects with scientific, realistic and comprehensive characteristics are its signs. In urban management, systematic
view is an unavoidable principle. Desirable management of
cities, particularly metropolitans, without IMS (Integrated
urban Management System) is impossible and IMS is the
system as the by-product of strategic view. This view is a
burden on the shoulders of Mashhad’s managers in different
contexts and issues; such as urban services, and urban environment in the district of Mashhad Metropolitan. To make
the ultimate use of the limited resources, this local management should naturally be able to choose its specific strategies, those strategies which are toward viewpoint of local
management of Mashhad on one hand, and flourished from
the missions of urban management on the other. Theoretically and methodologically, this study is based on structuralism and historic-formative analysis in macro scale and strategy, which is done through qualitative and document-library
methods of research, aiming at attaining strategic programming methodology in urban waste management of Mash’had. Results show that recognition of Mashhad citizens
priorities and requirements; though creation of clean and
sustainable environment must be the basis for the decisionmakings in policy-making and planning for Mashhad metropolitan while is impossible without a strategic visioning.
Key words: Strategic Planning, urban waste management,
strategic approach, local management, strategic methodology.

*نویسنده مسئول مكاتبات ،شماره تماس ،09122965046 :رايانامهmehdimotevaseli@yahoo.com :

دوفصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره  30پاییز و زمستان 91
No.30 Automn & Winter

92

مقد مه
ساختمانهای بلند مرتبه از قرنها قبل مورد توجه آد می
د ر تمد نهای گوناگون بود ه است .خواستگاه این توجه
عمد ت ًا منشاء مذهبی و سیاسی د اشته و نتیجه آن
احساس تعلق و بند گی تود ه های فاقد ضرورت ،د ر
مقابل صاحبان این بناها بود ه است .ساختن بناهایی
هم چون معابد باستانی ،کلیساها ،مساجد و غيره که
به مثابه تک بنایی مرتفع و د ارای اقتد ار ،تسلط و
حاکمیت مطلق بر فضای شهری پیرامون خود اعمال
می کرد ه اند  ،شاهد این اد عا می باشند  .بر اساس نظر
مورخان ،نخستین ساختمانهای بلند مسکونی مربوط
به رم باستان است که د ر قرن سوم قبل از میالد به
تد ریج با افزایش جمعیت به همان نسبت نیز به ارتفاع
ساختمانها افزود ه شد ؛ بگونه ای که به منظور کاهش
خطر فرو ريختن ساختمانها ،ناگزیر محد ود یت های
ارتفاعی وضع گرد ید (موریس ،1368 ،ص .)69
بلند مرتبه سازی به شکل امروزی آن د ر آخرین د هه
های قرن نوزد هم د ر کشورهای غربی ظهور کرد و
از آن زمان تاکنون خود را به عنوان یکی از اشکال
غالب د ر صحنة معماری و شهرسازی جهان ،خود را
به ثبت رساند ه است .د ر كشور نيز بلند مرتبه سازی
بیش از نیم قرن است که خصوص ًا د ر كالنشهرها و
شهرهای بزرگ بکار گرفته شد ه است .این موضوع
د ر د هه های اخیر بیشتر متآثر از نیاز کارکرد ی و
عموم ًا با کاربری مسکونی بود ه است .این موضوع به
عنوان یکی از سیاستها د ر جهت پاسخ به نیاز مسکن
به سرعت گسترش یافته است .ایجاد ساختمانها و
برج های بلند مسکونی ،ایجاد مجتمع های مسکونی
د ر انواع مختلف بلند و نیمه بلند و به شکل گسسته
و پیوسته د ر شهرهای مختلف گویای صحت این
موضوع است.
احد اث ساختمانهای بلند با کاربریهای مختلف
د ر شهر مشهد نيز از اوایل د هه  50ساختمانهای
بلند مرتبه با کاربری هتل و آپارتمانهای مسکونی
رونق پید ا کرد که از آن جمله می توان به احد اث
مجموعه آپارتمانهای مرتفع یا  550واحد  ،مجموعه

آپارتمانهای  600د ستگاه اشاره كرد  .د ر بعد از
انقالب نيز ساخت اين بناها اد امه يافت كه از آن
جمله مي توان به مجموعه زيست خاور با  18طبقه
شامل واحد های تجاری و مسکونی ،ساخت مجتمع
مسكوني بانک ملی ،ساخت آپارتمانهای مسکونی د ر
شهرک ها و نواحی توسعه ای شهر مثل قاسم آباد و
امامیه اشاره نمود .
د ر طول د هه هاي اخير موضوع ساختمانهاي بلند
مرتبه از سوي صاحبنظران رشته هاي مختلف مورد
نقد و بررسي قرار گرفته است .از اينرو الزم است ابعاد
مختلف ساختمانهاي بلند مرتبه شناخته شد ه و د ر
برنامه ريزي و طراحي شهري مورد توجه قرار گيرد .
يكي از جنبه هاي انواع ساختمانهاي بلند مرتبه اثرات
آنها بر سيما و منظر شهري است كه د ر اين تحقيق
به آن پرد اخته شد ه است .د ر اد امه ضمن ارائه روش
تحقيق و سئواالت و فرضيات ،به تعاريف و مباني
اين موضوع پرد اخته مي شود  .سپس نمونه ها ،مورد
بررسي و ارزيابي قرار گرفته و فرضيات آزمون شد ه و
نتايج تبيين مي گرد د .
مواد و روشها
روش تحقیق د ر پژوهش حاضر تحلیلي و از نوع
مقایسه تطبیقی نمونه های مورد ی با تکنیک ارزیابی
می باشد  .عالوه بر این از روش های تحقیق توصیفی
نیز استفاد ه می گرد د  .ارزیابی مد نظر از نوع ارزیابی
بعد از اجرا و روش مورد استفاد ه از روشهای ارزیابی
چند معیاری يعني روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
( )AHPمی باشد  .این روش موضوع را د ر سطوح
مختلف می تواند مورد بررسی قرار د هد ؛ بنابراین
پید ا کرد ن سلسله مراتب فاکتورها مهم است .بعد
از این مرحله تعیین ضریب اهمیت هر کد ام و
سپس سنجش هد ف مورد نظر صورت می گیرد .
به این منظور و براساس مبانی نظری تحقیق ،انواع
ساختمانهای بلند مرتبه مسکونی انتخاب مي شوند
و از لحاظ ابعاد مختلف سیما و منظر شهری مورد
ارزيابي قرار مي گيرند  .باتوجه به آنكه نمونه مورد ي

تحقيق ساختمانهاي بلند مرتبه واقع د ر بافتهاي جد يد
شهر مشهد است .از اينرو بر اساس طبقه بند ي انواع
ساختمانهاي بلند مرتبه ،بر اساس نحوه استقرار و فرم
به چهار د سته .1 :بلند مرتبه با استقرار گسسته و با
تراكم كم؛  .2بلند مرتبه با استقرار پيوسته و با تراكم
زياد ؛  .3نيمه بلند با استقرار گسسته و با تراكم كم؛
 .4نيمه بلند با استقرار پيوسته و با تراكم زياد  ،چهار
مجتمع انتخاب مي گرد د كه به ترتيب عبارتند از.1 :
آپارتمانهاي مرتفع؛  .2مجتمع بانك ملي؛  .3مجتمع
ششصد د ستگاه؛ و  .4آپارتمانهاي واقع د ر اماميه.
بر اساس مطالعات مید انی ،مصاحبه با کارشناسان
و ساکنان ساختمانهای بلند مرتبه ،عکسبرد اری و
استفاد ه از مد ارک و نقشه های موجود بررسي هاي
الزم صورت گرفته و تحلیل تطبیقی براساس روش
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی انجام می گیرد  .ابعاد
ساختمانهای بلند مرتبه مسکونی د ر سیما و منظر
شهری ،می تواند گسترد ه تر از این باشد اما باتوجه به
محد ود یت های تحقیق ،تعد اد ی از این معیارها جهت
بررسی و تجزیه و تحلیل د ر نمونه های مورد نظر
انتخاب مي شوند .
سواالت و فرضیه های تحقیق :آنچه که د ر این
تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد  ،بررسی وضعیت
انواع مختلف ساختمانهای بلند مرتبه مسکونی د ر شهر
مشهد از ابعاد مختلف سیما و منظر شهری است .از
آنجا که انواع مختلف ساختمانهای بلند مرتبه مسکونی
و نحوه استقرار و طراحی و اجرا و نگهد اری آنها،
تفاوتهايی را د ر سیما ومنظر شهر ایجاد می نماید ،
از اینرو چگونگی تاثیر آنها بر سیما ومنظر شهری و
وضعیت کلی آن سئوال این تحقیق است.
فرضيه هاي تحقيق عبارتند از:
 -1به نظر می رسد د ر ساختمانهای بلند مرتبه
مسکونی شهر مشهد به ابعاد مختلف سیما و منظر
شهری د ر استقرار ،طراحی و ساخت و نگهد اری
ساختمانها توجه کافی نشد ه است.
 -2به نظر مي رسد انواع ساختمانهاي بلند مرتبه

مسكوني ،تاثيرات متفاوتي را بر سيما و منظر شهري
مي گذارند و نوع بلند مرتبه و نيمه بلند گسسته و غير
متراكم د ر مقايسه با بلند مرتبه و نيمه بلند پيوسته و
متراكم د اراي زمينه هاي بهتري جهت ايجاد سيما و
منظر شهري مطلوب هستند .
تعاريف و مباني نظري
تعریف ساختمانهای بلند
وقتی از ساختمانهای بلند صحبت می شود  ،به نظر
می رسد که همه افراد تصور یکسانی از آن د ارند ،
د ر حالیکه اینگونه نیست و نه تنها بین عامه مرد م
بلکه بین متخصصین نیز ،نظرات متفاوتی د ر ارتباط
با تعریف ساختمان بلند وجود د ارد  .ضمن آنکه این
یک موضوع نسبی است و فاکتورهای مهمی اعم از
زمان ،مکان و غيره د ر آن د خیل است .به عنوان
مثال د ر منطقه ای که همه خانه ها ویالئی هستند ،
یک ساختمان  5طبقه ،بلند به نظر می رسد و د ر
شهری مثل شیکاگو ،اگر ساختمانی نخواهد کوچک
به نظر برسد و یا تحت الشعاع ساختمانهای اطراف
قرار نگیرد  ،باید د ارای د هها طبقه باشد  .به طور کلی،
د و چارچوب تعریف جهت تعريف ساختمانهاي بلند
مرتبه مطرح مي باشد كه عبارتند از:
 -1تعریف براساس تعیین حد ارتفاع
ساختمانها؛
 -2تعریف با توجه به ویژگیهای ساختمان و
یا امکان استقرار آن د ر شهر و منطقه؛
د ر این خصوص تعاریف مختلفی مطرح شد ه است ،به
عنوان مثال برای تعریف نوع اول د سترسی تجهیزات
آتش نشانی (که د ر ایران طبق نشریه  122این حد 23
متر است) ،ضرورت استفاد ه از آسانسور د ر ساختمانها
برای ساکنان (د ر ایران ساختمانهای بیش از  4طبقه
نیاز به آسانسور د ارند و از آن بیشتر بلند محسوب
می شوند ) و د ر چارچوب تعریف نوع د وم می توان
به این تعریف پرد اخت که ساختمان بلند مشخصا به
وسیله تعد اد طبقات و یا ارتفاع آن مشخص نمی شود ،
بلکه مشخصه مهم این ساختمانها این است که طرح
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یا عملکرد ساختمان بوسیله نماد ی از بلند ی یا بلند
بود ن ،تحت تاثیر قرار گرفته باشد  .از تعاریف اصلی
که د ر انگلستان برای ساختمان بلند مرتبه مطرح است
می توان به ساختمانهايی که از متوسط تعد اد طبقات
منطقه همجوار بلند تر هستند و ساختمانهایی که خط
آسمان را به طرز چشمگیری تغییر می د هند  ،اشاره
نمود  .برای مثال د ر مرکز لند ن ساختمان با ارتفاع 75
متر بلند مرتبه د ر نظر گرفته می شود ولی د ر محد ود ه
تایمز این ارتفاع  30متر است .همچنین طبق نظریه
شورای ساختمانهای بلند و اسکان شهری د ر آمریکا،
ساختمان بلند بد ون مشخص نمود ن ارتفاع یا تعد اد
طبقات آن ،ساختمانی است که بلند ی آن به طور قابل
مالحظه ای بر یکی از جنبه های استفاده از فضا و یا برنامه
ریزی ساخت آن تاثیر بگذارد (مشاور پارت.)1389 ،
ساختمانهای بلند د ارای انواع مختلفی هستند که می
توان آنها را بر اساس کاربری های مختلف (مانند
مسکونی ،تجاری ،اد اری ،مذهبی و غيره) حجم
و مقیاس (باریک ،بلند  ،حجیم ،کشید ه و غيره)
پراکند گی (متراکم و گسسته) منفرد و خوشه ای و
بلند و نیمه بلند د سته بند ی نمود .
سیما و منظر شهری
د ر این خصوص می توان به تعاریف ذیل اشاره نمود :
فرهنگ واژه نامه مفاهیم طراحی شهری اجزای
تشکیل د هند ه منظر شهری را د ر سه بخش عوامل
کالبد ی ،عوامل غیرکالبد ی و فعالیت های انسانی
مورد بررسی قرار می د هد (بهزاد فر ،1387 ،ص
.)807
«کوین لینچ» سه عامل اد اری ،فیزیکی و عملکرد ی
را د ر منظر شهری حائز اهمیت می د ارند و «بنتلي و
همکاران» منظر شهری را د ر سه بعد  .1 :بصری؛ .2
عملکرد ی و رفتاری؛ و  .3معنایی مورد بررسی قرار
می د هند (رضازاد ه ،1386 ،ص 22و ص.)24
منظر شهری ،فهم شهروند ان از شهر است که به
واسطه اد اک نماد های آن (ابعاد کالبد ی شهر) و
تد اعی معانی مرتبط با آنها (ابعاد ذهنی و خاطره ای)

صورت می گیرد  .اهد اف سه گانه منظری شهری:
 .1زیباشناختی؛  .2فرهنگی -هویتی؛ و  .3عملکرد ی
است (منصوری.)1387 ،
«گورد ن كالن» د ر كتاب گزيد ه اي از منظر شهري،
منظر شهري را هنر تناسبات مي د اند  .از اينرو اهميت
مطالعه تاثير ساختمانهاي بلند مرتبه د ر منظر شهري
نيز به د ليل تاثير گذاري زياد آنها د ر تناسبات شهري
است (كريمي مشاور ،1389 ،ص.)90
سیمای شهری و ساختمان بلند مرتبه
از نکات اولیه ای که لینچ مطرح ساخت آن بود که
چگونه شهروند ان یک شهر از طریق اد راک به این
نتیجه برسند که شهر د ارای چه ویژگی ریخت شناسانه
یا فرم خاص است .ویژگی عمد ه اد راک شهری از این
بعد وضوح بصری یا خوانایی سیمای شهر است؛ لذا
لینچ عوامل پد ید آورند ه مظاهر قابل لمس سیمای
شهر را به پنج عامل اصلی مرتبط د انست که عبارتند
از .1 :نشانه؛  .2گره؛  .3محله؛  .4راه؛ و  .5لبه که این
عوامل به عنوان پد ید ه های شاخص شهر د ر ازاء
اجزای اصلی د ر ایجاد تصور انسان از شهر می باشند .
ساختمانهای بلند مرتبه نیز به عنوان یک عنصر د ر
سیمای شهر ،د ارای تاثیرات زیاد ی د ر هر يک از
عوامل ذکر شد ه می باشد ؛ به نحویکه بلند مرتبه ها
اگر به طور صحیح و فکر شد ه د ر شهر استقرار يابند ،
می توانند باعث شاخص شد ن سیمای شهر و عوامل
آن گرد ند و اگر ناصحیح قرار گیرند  ،د ر رقابت بصری
با د یگر عوامل شاخص سیما از تاثیرات بصری آنها
می کاهند  .د ر این خصوص سه عامل نشانه ،گره و
لبه د ارای تاثیرگذاری بیشتری هستند .
نشانه و ساختمان بلند مرتبه
عوامل موثر د ر یک نشانه شهری عبارتند از.1 :
عملکرد آن مهم باشد ؛  .2قابلیت مشاهد ه از افق های
متعد د د ر شهر را د اشته باشد (هرچه یک ساختمان
یگانه تر ،بزرگ تر ،مشرف تر و مسلط تر باشد  ،بیشتر
از د یگر ساختمانها مشخص و متمایز بود ه و قابلیت

بیشتری برای نماد شد ن خواهد د اشت)؛ و  .3د ارای
د سترسی خوب و آسان باشد .
ساختمانهای بلند مرتبه به عنوان شاخص و د ارای
قابلیت مشاهد ه زیاد  ،می توانند خود به عنوان
عناصری نماد ین مطرح گرد ند و از طرف د یگر قابلیت
د يد را از نشانه های موجود شهری سلب کرد ه و د ر
مقابل آنها قرار گیرند  .بنابراین مکان ساختمانهای بلند
اگر صحیح انتخاب شود و د ر مکانهای مورد لزوم قرار
گیرند  ،حس مكان و جهت را د ر ساکنین شهر عمیق
تر نمود ه و از آنها به عنوان عواملی د ر تشخیص شهر
و د ر قسمتهای مختلف آن ،می توان استفاد ه نمود
(اشپر ،1373 ،ص)57؛ بنابراین می توان گفت که
ساختمانهای بلند د ارای تاثیر د و گانه بر نشانه شهر
هستند به نحوی که اگر به صورت صحیح استقرار
یابند می تواند به عنوان یک نماد به بهترین شکل
نقش خود را ایفا کند و د ر صورت استفاد ه ناد رست از
ارزش بصری نماد های موجود شهر می کاهد  .عالوه
بر محل استقرار بنا ،نوع فرم ،رنگ و مصالح و سبک
طراحی د ر نشانه بود ن ساختمانهای بلند مرتبه می
تواند نقش د اشته باشد .
لبه و بلند مرتبه سازی
لبه عاملی خطی است که به د ید ه ناظر با راه تفاوت
د ارد  .مرز بین د و قسمت ،شکافی د ر امتد اد طول و بین
د و قسمت پیوسته شهر ،برید گی که خطوط راه آهن
د ر شهر بوجود می آورد  ،حد مجموعه ای ساختمانی
و یا د یوار را می توان به عنوان مثال هائی از لبه د ر
سیمای شهر ذکر کرد (كبيري ،1378 ،ص .)100لبه
های شهر می تواند از وجود بلند مرتبه ها متضرر یا
منتفع گرد د  .نحوه استقرار صحیح بلند مرتبه ها می
تواند د ر تقویت بصری لبه شهر موثر باشد  .پد ید ه
ای که بسیار اتفاق افتاد ه  ،نحوه استقرار ناصحیح
بلند مرتبه ها د ر شهر و کاستن از نقش بصری لبه
های طبیعی می باشد  .شاخص بود ن لبه های طبیعی
مثل رود خانه ،د ریا و کوه که با افق د ید و چشم اند از
شهری هویت می یابند  ،هنگام مسد ود شد ن افق د ید

آنها توسط ساختمانهای بلند کم می گرد د  .د ر واقع
استقرار ساختمانهاي بلند متراکم از طرفی می تواند
د ر کاهش د ید  ،منظر طبیعی و کاستن از هویت لبه
های طبیعی نقش د اشته باشد و از طرفی می تواند
خود ایجاد لبه کند (بمانیان ،1377،ص .)58
گره و ساختمان بلند مرتبه
گره عبارت است از نقطه ای که چند راه بهم پیوسته و
یا از کنار هم می گذرند و یا اینکه ممکن است محل
تمرکز بود ه و اهمیت آن به سبب تراکم پاره ای از
امور د ر آن نقطه باشد (لينچ ،1355 ،ص .)142گره
شهری می تواند د ارای شاخص های عامل نشانه نیز
باشد  .بنابراین می توان ساختمانهای بلند را به عنوان
یکی از عوامل سیمای شهر با یک گره طوری طراحی
کرد که د ر افزایش خصوصیات بصری شهر نقش
مثبتی د اشته باشند .
نماي ساختمان هاي بلند مرتبه
نمای ساختمانهای مختلف به علت مشرف بود ن آنها
به فضاهای عمومی ،نماهای شهری را بوجود می
آورند  .نمای شهر به عنوان مهمترین عامل ارتباطی
شهر با بینند ه ،زبان گویای یک شهر هستند که حالت
شهر را به بینند ه القاء می کنند  .نماهای شهری ارتباط
فضای شهری را با بینند ه برقرار ساخته و بیشترین
تاثیرات بصری را بر ناظر شهری دارند (بحرینی.)1377 ،
بررسی نماهای ساختمانهای بلند مرتبه به لحاظ
کیفیتی زیباشناسانه و به لحاظ کیفیت عناوین آنها
حائز اهمیت می باشد د ر بررسی تاثیرات بلند مرتبه
ها بر نماهای شهری عوامل زیر می تواند مورد توجه
قرار گیرد  .1 :مقیاس؛  .2شکل؛ و  .3رنگ.
مقیاس
د ر طول تاریخ معماری و شهرسازی همواره مقیاس
انسانی (یعنی تناسباتی از اند ازه ساختمان یا فضا که
د ر برگیرند ه مطلوبترین اد راک بصری برای انسان
باشد ) به عنوان موجه ترین مقیاس برای اند ازه گیری
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ابعاد ساختمان یا فضا مطرح بود ه است .به عبارت
د یگر وقتي اند ازه یک شئی یا فضا با پیکر انسان
ارتباط مطلوب د اشته باشد  ،گفته می شود که فضا
مقیاس انسانی د ارد (توسلي ،1369 ،ص.)51
منظور از مقیاس یک ساختمان بلند مرتبه ارتفاع ،جثه
و تناسبات کلی ساختمان به صورت منفرد و مجزا و
یا به صورت ترکیب با مجموعه می باشد  .با توجه
به اصل ترکیب و هماهنگی از اصول اولیه طراحی
شهری ،همسایگی و همجواری ساختمانهای بلند و
کوتاه به لحاظ مقیاس نابرابر ،د ر نما و د ر سیمای
شهری ایجاد ناهمگونی می کنند و به همین علت
است که مقیاس هماهنگی ساختمانهای بلند د ر بافت
های شهری ،موضوعی بسیار با اهمیت تر از مقیاس
این ساختمانها به تنهایی است.
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شکل
شکل ساختمانهای بلند باتوجه به تاثیرات بصری آن
د ارای اهمیت بسیاری می باشد ؛ چرا که ارتفاع آنها
بسیار د ر د ید انسان جلب نظر می کند  .از اینرو شکل
ساختمان های بلند مربته از لحاظ ابعاد زیباشناسانه
مهم می باشد  .به طور کلی اشکال این ساختمانها به
د و صورت قابل تقسیم بند ی است:
 انواع باریک و بلند ( ،)slendeساختمان هایبلند ی که بعد ارتفاع د ر آنها نسبت به ابعاد د یگر
بسیار چشمگیر است.
 انواع حجیم ( :)massiveساختمانهایی که بعدارتفاع در آنها نسبت به سایر ابعاد تفاوت چشمگیری
ندارد.
د ر یک ارزیابی مختصر از انواع اشکال ساختمانی بلند
مرتبه ،ساختمانهای باریک و بلند  ،بسیار بیشتر از انواع
ساختمانهای حجیم ترجیح د ارند  .علت ترجیج د اشتن
اين شكل از ساختمانهاي بلند  ،نه تنها وجود تناسبات
زیبا و مطلوبتر د ر ساختمان به صورت منفرد است،
بلکه این ساختمانها از لحاظ همجواری با بافت اطراف
خود  ،د ر صورت طراحی مناسب ،ارتباط مطلوبتری
برقرار می کنند .

رنگ
رنگ یکی از اجزاء مهم نمای شهری می باشد .
ساختمانهای بلند  ،رنگ را به علت ارتفاعی که د ارند
به طرز چشمگیری عرضه می کنند  .ساختمانهایی
که رنگ نمای آنها تازه و تمیز هستند  ،می توانند
د ر طراوت ،زیبایی ،تمیزی ،جذابیت و آرامش به
فضای بیرونی خود بسیار موثر باشند و برعکس
نماهای فرسود ه و کثیف پیام آور کسالت ،مالل و
خستگی د ر فضا خواهند بود  .نوع عملکرد ساختمان
و فرهنگ جامعه از عوامل تاثیرگذار د ر نحوه انتخاب
رنگ هستند  .تباین و هماهنگی رنگ ساختمانهای
بلند با بافت همجوار خود نقش تعیین کننند ه ای
د ر مطلوبيت نما د ارد ؛ ضمن آنكه نورپرد ازي اين
ساختمانها د ر شب نيز مي تواند باعث افزايش زيبايي
نما و ارتقاء سيما و منظر گرد د .
د ید و چشم اند از و ساختمان بلند مرتبه
ایجاد چشم اند از مطلوب از د اخل ساختمانهای بلند
به مناظر گوناگون شهری و طبیعت اطراف ،یکی از
مزیتهای قابل توجه طرفد اران این ساختمانها می باشد
و آن را یکی از جاذبه های این ساختمانها بیان نمود ه
اند  .اما چشم اند از زیبا و د اشتن افق د ید وسیع از
د اخل به مناظر اطراف د ر ساختمانهای بلند یک جنبة
پد ید ة د ید و چشم اند از است و جانب د یگر آن انسد اد
د ید و چشم اند از ساختمانهای د یگر به مناظر اطراف
توسط این ساختمانها می باشد  .ساختمانهاي بلند د ر
صورت استقرار نامناسب چشم اند از ساختمانهاي كوتاه
و حتي ساختمانهاي بلند همجوار را مسد ود مي كنند .
اين مشكل بيش از همه د ر مناطقي كه بلند مرتبه ها
به صورت متراكم و به هم فشرد ه ساخته مي شوند ،
د يد ه مي شود (كازروني حقيقت ،1372 ،ص .)125
فضای شهری و ساختمانهاي بلند مرتبه
فضای شهری جزئی از شهر است که محصور بود ه،
خوانایی خصوصیات هنری ،کیفیت زیباشناختی و
الگوی خاص عملکرد آن موجب شد ه که فضایی

د ر شهر به عنوان فضای شهری خواند ه شود  .فضای
شهری به عنوان فضای زند گی اجتماعی و گروهی
مرد م شهر ،تاثیرات زیاد ی از وجود ساختمانهای بلند
مرتبه می پذیرد  .د ر ارتباط فی مابین بنای بلند و
فضای شهری هد ف اصلی ارتقاء و بهبود کیفیت
این فضا می باشد و این نحوه ارتباط باید به گونه
ای باشد که نه تنها از ایجاد تاثیرات منفی د ر فضای
شهری پرهیز گرد د بلکه بنای بلند باعث تقویت
و اعتالی فضا نیز شود  .بنابراین ساختمانهای بلند
باید د ر ایجاد سه خصیصه مهم فضای شهری نقش
د اشته باشند که عبارتند از .1 :محصوريت فضا؛ .2
ترکیب زیباشناسانه؛  .3عملکرد و فعالیت اجتماعی
(صد وقيانزاد ه ،1375 ،ص.)84
ترکیب زیباشناسانه
هر فضایی را د ر شهر نمی توان فضای شهری د انست
محصوریت فضا و ساختمانهاي بلند مرتبه
مگر آن که براساس قواعد زیبایی شناسی شکل
احساس محصور بود ن د ر فضا اساس ًا بر رابطة فاصله گرفته باشد و منظور از زیبایی ،ترکیب هماهنگ و
چشم ناظر از ارتفاع بد نه محصور کنند ه فضا ،استوار متناسب تود ه ساختمانی و فضا می باشد  .د ر واقع
است (توسلي ،1369 ،ص)29؛ بنابراین چنانچه نسبت هماهنگی تناسب جزء و کل است .به این ترتیب
مناسب بین ارتفاع بد نه بنای مجاور و عرض فضا اگر فضای شهری (یک مید ان یا خیابان) به عنوان
رعایت شود  ،د ر آن صورت فضا ،فضایی ساد ه ،قابل کل د ر نظر باشد  ،اجزاء آن شامل کلیه جد اره ها و
د رک و انسانی شد ه و برخورد اری آن از مقیاس ،جزئیات آنها خواهد بود که مفهوم زیباشناسانه فضای
مطلوبیتی را برای انسان بوجود می آورد که احساس شهری د ر ترکیب هماهنگ اجزاء فوق نهفته است.
محصور بود ن مناسبی از فضا تد اعی می گرد د  .د ر حصول وحد ت و هماهنگی د ر شکل و د ستیبابی به
تك ساختمانهای بلند  ،محصوریت کالبد ی که شرط کل مطلوب با پیروی از قواعد ی مسیر می گرد د که
اساسی برای تشکیل فضا می باشد  ،از بین می عبارتند از .1 :اصل هم پیوند ی عناصر شهری؛ .2
رود  .بطور کلی د ر این حالت فضا بوجود نمی آید و اصل محصور کرد ن فضا؛  .3اصل مقیاس و تناسب
پد ید ه بی فضایی ایجاد می شود و د ر ساختمانهای و رعايت مقياس انساني و تناسبات د ر تركيب فضاها؛
بلند متراکم ،هماهنگی فضا با مقیاس انسانی از بین  .4اصل فضای متباین -کاستن از یکنواختی فضاهای
می رود به طوریکه فضای شهری محصور د ر میان مرتبط شهری با استفاد ه از خصوصیات متفاوت فضایی؛
بلند مرتبه ها از مقیاس انسانی د ور بود ه ،خیابان  .5اصل قلمرو  -وجود سه فضای مشخص با قلمرو
یا مید انی که د ر میان ساختمانهای بلند مرتبه قرار متفاوت د ر شهر .1.5 :فضای خصوصی شامل حیاط و
گرفته ،مکانی است تنگ و باریک با محصوريت باال .عناصر د ربرگیرند ه؛  .2.5فضای نیمه خصوصی -نیمه
هرچه ساختمانها بلند مرتبه تر باشد  ،تنگی و نامطلوبی عمومی به صورت یک بن بست اختصاصی؛ .3.5
فضا بیشتر می گرد د و عالوه بر احساس نامطلوب فضای عمومی به صورت گذر و مید ان؛ و  .6اصل
حاصل از فضاي تنگ ،به علت عد م بهره گیری فضا ترکیب وجود هماهنگی وحد ت شکل د ر بد نه های
از نور ،تهویه طبیعی و سایه گیر بود ن ،این احساس محصور کننده فضا (توسلي ،1371 ،ص 20و ص.)30

نامطلوب تشد ید می گرد د .
بنابراین برای آنکه نه بی فضایی رخ د هد و نه فضایی
خارج از مقیاس انسانی ایجاد شود  ،بهترین راه حل
آنست که طراحی متناسب و متعاد ل از ساختمانهای
بلند و کوتاه باتوجه به مسائل همجواری و همسایگی
و اصل مقیاس و هماهنگی صورت گيرد  .بطوریکه
ساختمانهای کوتاه تر جد اره های محصور کنند ه
فضای شهری خیابان و مید ان را تشکیل د هند و
ساختمانهای بلند تر د ر ترکیب خود با مجموعه کوتاه
تر د ر مراحل عقب تري از جد اره اصلی فضای شهری
قرار بگیرند .
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بنابراین می توان گفت منظور از ترکیب زیباشناسانه
فضای شهری ،ترکیب هماهنگ اجزا د ر ساخت
فضای شهری است که به شهر سیمای بصری
مطلوب می بخشد  .د ر ساختمانهای بلند متراکم
معمو ًال فضای محصور فاقد تناسبات انسانی است و
باتوجه به اصول فوق به لحاظ کیفیت زیباشناختی
د ارای جنبه های نامطلوبی هستند  ،به طوریکه
ساختمانهای بلند از فاصله های نسبی منظر زیبایی
د ارند ولی چنانچه از کنار این ساختمانها به آنها نگاه
کنیم ،منظر مطلوبی ند ارند  .از این رو برای افزایش
کیفیت زیباشناسانه فضای شهری بلند مرتبه ها و باال
برد ن جاذبه های بصری و کالبد ی این فضاها ،می
بايست تناسبات ابعاد ی فضا به مقیاس انسانی نزد یک
گرد د  .یعنی ارتفاع ساختمانهای جد اره اصلي کاهش
یابد و ساختمانهای بلند از جد اره فضا به مراحل عقب
تری برد ه شوند .
د ر مجموعه ساختمانهای بلند پراکند ه نیز اکثرا د چار
بی فضایی هستند و آنچه که این نحوه استقار فاقد
آن است پیوند بین اجزاء می باشد و د لیل آن نیز
عد م وجود فضاهای تعریف شد ه و محصور است؛ به
طوریکه هیچ عنصر ارتباط د هند ه ای که د ر مجموعه
حس جهت یابی ،تد اوم و تشخیص را القاء کند وجود
ند ارد و مجموعه اجزاء هرگز به یک کلیت پیوسته
بزرگتر تبد یل نمی گرد د  .بنابراین اصل مسلم آن است
که به یاری اصول سازمان د اد ن فضاهای عمومی
(اصول ششگانه نامبرد ه شد ه) می باید فضاهای رها
شد ه بین برجهای بلند طراحی سه بعد ی شود تا پیوند
و هماهنگی د ر مجموعه این ساختمانها برقرار گرد د .
عملکرد و فعالیت جمعی
فضای شهری با فضای باز د ر شهر تفاوت د ارد  .فضای
شهری د ارای عملکرد و فعالیت ویژه ای است .شرط
ضروری برای تشکیل فضای شهری وجود فعالیت و
عملکرد ی است که نه تنها د ر تود ه ساختمانی بلکه
د ر فضا نیز جریان د ارد  .وجود فعالیت د ر اطراف
خیابان یا مید ان ،باعث وجود جمعیت و حرکت د ر

فضا گرد ید ه و از تبد یل آن به فضای مرد ه و بی د فاع
جلوگیری می کند  .ساختمانهای بلند باتوجه به نحوه
قرارگیریشان (متراکم یا پراکند ه) بر روی عملکرد و
فعالیت جمعی فضای شهری اطراف خود تاثیر می
گذارند (توسلی ،1371 ،ص .)12
تحقیق علمی انجام شد ه د ر شهر سانفرانسیسکو که
کیفیت عملکرد و سرویس د هی میاد ین و پارکهای
محصور د ر میان ساختانهای بلند را مورد بررسی قرار
د اد ه است ،حاکی از آنست که این میاد ین به علت
محصور بود ن شد ید و عد م وجود د ید و چشم انداز
از اطراف به آنها دارای عملکرد ضعیف بوده و جمعیت
کمتری را جلب کرده است (صدوقيانزاده ،1375 ،ص.)121
د ر الگوی استقرار پراکند ه به موازات تحلیل رفتن
فضای شهری ،عملکرد های اجتماعی و گروهی موجود
د ر آن نیز ،کم کم نقصان یافته و از بین می رود  .این
نابود ی فضای شهری د ر الگوی استقرار پراکند ه بلند
مرتبه ها بسيار روشن تر و صريح تر از الگوي استقرار
متراكم خود را نشان مي د هد  .تك ساختمانهاي بلند
كه د ر فضاهاي وسيعي د ور از يكد يگر قرار گرفته
اند به علت عد م وجود فضا قاد ر نيستند كه فعاليت
گروهي موفقي را ارائه د هند و براي ايجاد فضاي
شهري فعال و پرتحرك د ر بين اين ساختمانها مي
بايد از راهكارهاي مختلفي سود جست.
رویه تحقیق مید انی
جهت تحقق اهد اف تحقیق ،باتوجه به مطالعات نظری
و با استفاد ه از مشاوره متخصصان و کارشناسان معیارها
و زیر معیارهایی د ر حوزه سیما ومنظری شهری جهت
ارزیابی نمونه ها (آپارتمانهای مرتفع ،مجتمع بانک
ملی ،ششصد د ستگاه و آپارتمانهای امامیه) د ر نظر
گرفته شد ه است (طبق جد ول شماره )1؛ سپس ضمن
بررسی ها و مشاهد ات مید انی ،پرسشنامه ای جهت
تعد اد ی از زیر معیارها تهیه و ساکنین مجموعه های
مذکور به آن پاسخ د اد ند .
بعد از آنکه اطالعات د سته بند ی شد ند  ،جوابهای
د اد ه شد ه و بررسی های صورتگرفته به صورت خیلی

ﺩﺭ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺯﺍﺕ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺭﻑﺕﻥ ﻓﻀﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ  ،ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ  ،ﻛﻢ
ﻛﻢ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ  .ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺑﻮﺩﻱ ﻓﻀﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺭﻭﺷﻦ ﺗﺮ ﻭ
ﺻﺮﻳﺢ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﺘﺮﺍﻛﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ  .ﺗﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻭﺳﻴﻌﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻳﻜﺪ ﻳﮕﺮ
ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﻀﺎ ﻗﺎﺩﺭ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﻣﻮﻓﻘﻲ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﻀﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ
ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﭘﺮﺗﺤﺮﻙ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺳﻮﺩ ﺟﺴﺖ .
ﺭﻭﻳﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ
ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺯﻳﺮ
فرآیند سلسله مراتبی استفاد ه گرد ید ه است.
زیاد  ،زیاد  ،متوسط ،کم و خیلی کم و معاد ل عد د ی از روش
ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﻣﻨﻈﺮﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ )ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﻔﻊ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ،ﺷﺸﺼﺪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
گرد
ترتیب با
ﺟﺪﻭﻝتا به
 ید ند .
آنهاﺩﺭازﻧﻈﺮ 5تا
ﻣﻴﺪﺍﻧﻲد،ر انجام تحلیل فرآیند سلسله مراتبی،
ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕگام
انجامﻫﺎ ﻭ اولین
ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ
این ﺳﭙﺲ
ﺷﻤﺎﺭﻩ (1؛
ﻃﺒﻖ
تنظیم )
ﮔﺮﻓﺘﻪ 1ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺍﻣﺎﻣﻴﻪ (
 یل ﺁﻥ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ
نسبتﻫﺎﻱ
ی،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ
محاسباتﺯﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ
به تبد
ﺗﻬﻴﻪ ﻭعد د
جوابها به
ریاضی و
ﺩﺍﺩﻧﺪ  .ایجاد ساختار سلسه مراتبی د ر موضوع مورد بررسی
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﻜﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺟﻮﺍﺑﻬﺎﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎﻱ ﺻﻮﺭﺗﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻴﻠﻲ ﺯﻳﺎﺩ ،ﺯﻳﺎﺩ،
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎاین
نمود  .به
ارزشهای نسبی و ارزیابی نمونه ها اقد ام
ﺭﻳﺎﺿﻲد ﻭر آن معیارها و زیر معیارها آن مشخص
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ که
ﺍﻧﺠﺎﻡ است
ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻛﻢ ﻭ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻋﺪﺩﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ  5ﺗﺎ  1ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ  .ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻱﻥ
زیرمعیارها از
هریک
ﺍﺭﺯﺷﻬﺎﻱد ی
مقد ار عد
منظور
ول شمارة .)1
ﻋﺪﺩﻱ(جد
گرد د
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻘﺪﺍﺭ
ﺍﻗﺪﺍﻡازﻧﻤﻮﺩ  .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ارزیابیﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﻧﺴﺒﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ
ﺟﻮﺍﺑﻬﺎ ﺑﻪ
ﻋﺪﺩﻱ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ
∑
ﺟﻮﺍﺑﻬﺎ
ﺍﺯ
ﻫﺮﻳﻚ
ﻭﺯﻥ
wi
ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ،
ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﻳﺎ
ﺟﻮﺍﺏ
ﺩﺭﺻﺪ
pi
ﺁﻥ
ﺩﺭ
ﻛﻪ
=Ei
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
*wi
ﺭﺍﺑﻄﻪ
ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﺯﻳﺮﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﺍﺯ
رابطه
که د ر آن  piد رصد جواب یا پس از تشکیل ساختار سلسله مراتبی ،برای تعیین
ﺍﺳﺖ )ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ( ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

میزان احتمال wi ،وزن هریک از جوابها است (که ضریب اهمیت معیارها و زیرمعیارها ،از جد ول 9
طبق انجام
ﻣﺮﺍﺗﺒﻲمحاسباتی تعیین شده اند) بدست آمده است .کمیتی ساعتی برای مقایسه د و بروی آنها استفاد ه
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ
ﻭ
ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ
ﺯﻳﺮ
ﻭ
ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ
ﺍﺯ
ﻳﻚ
ﻫﺮ
ﺩﺭ
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ
ﻭ
ﻱ
ﻣﻴﺪﺍﻥ
ﻫﺎﻱ
ﺑﺮﺭﺳﻲ
ﺍﺯ
ﺣﺎﺻﻞ
ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ
می شود  .باتوجه به آنکه  4معیار کلی تاثیر بر سیمای
ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ  ،ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺒﻲ ﺍ ﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺍﻭﻟﻴﻦ ﮔﺎﻡ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺤﻠﻴﻞ
تحلیل فرآیند سلسله مراتبی
تاثیر بر فضای شهری ،وضعیت نمای
شهری،
ﻋﻴﺎﺭﻫﺎ ﺁﻥ
ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺒﻲ ،ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﻠﺴﻪ ﻣﺮﺍﺗﺒﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺯﻳﺮ ﻡ
برای
استفاد ه از امتیازات حاصل از بررسی های مید اني ساختمان ،د ید و چشم اند از جهت این تحقیق مورد
ﺷﻤﺎﺭ ﺓ .(1
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩﺩ )ﺟﺪﻭﻝ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺒﻲ ،ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺯﻳﺮﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ  ،ﺍﺯ ﺝﺩﻭﻝ  9ﻛﻤﻴﺘﻲ ﺳﺎﻋﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ
و نظرسنجی د ر هر یک از معیارها و زیر معیارها و استفاد ه قرار گرفته است .مقایسه د و بد وي آنها د ر
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺩﻭ ﺑﺮ ﻭﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ  .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻜﻪ  4ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻛﻠﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ،ﺗﺎ ﺙﻳﺮ ﺑﺮ ﻓﻀﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ،
میان
مقایسه
بررسی و
ارزیابی نمونه های مورد
صورت ﺩﺭگرفته است:
شكل
ماتریس ﻗﺮﺍﺭ4*4
زیرﺩﻭ ﺑﺪﻭ ﻱ ﺁﻧﻬﺎ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪبه ﺍﺳﺖ.
آنها،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺟﻬﺖ ﺍﻳﻦ
ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ،ﺩﻳﺪ ﻭ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻧﻤﺎﻱ
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ  4*4ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺯﻳﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ :
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﻤﺎﻱ
ﺷﻬﺮﻱ
1/3
1/2

ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻓﻀﺎﻱ
ﺷﻬﺮﻱ
1/2
1

ﺩﻳﺪ ﻭ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ

ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻧﻤﺎﻱ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
1/2
1

1
2

1/2

1

1

2

1

2

2

3

ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ  :1ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺯﻳﺮﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ ﺍﺯ
ﺿﺮﻳﺐ ﺍﻫﻤﻴﺖ ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ

ﺩﻳﺪ ﻭ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻧﻤﺎﻱ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻓﻀﺎﻱ
ﺷﻬﺮﻱ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﻤﺎﻱ
ﺳﻴﻤﺎ ﻭ ﻣﻨﻈﺮ
ﻟﺤﺎﻅ
ﺷﻬﺮﻱ

دوفصلنامه مديريت شهري
Urban Management

ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ

اهميت؛ ماخذ :نگارندگان
شهري با
ﺳﺎﻋﺘﻲمنظر
سيما و
لحاظ
مرتبه از
ساختمانهاي بلند
ارزيابي
زيرمعيارهاي
ضريب ﺍﺑﺘﺪﺍ
لحاظﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ
ﭘﺬﻳﺮﺩ  .ﺩﺭ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ
ﺭﻭﺵ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﺑﺎ
انواعﺿﺮﻳﺐ ﺍﻫﻤﻴﺖ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ،
جدول شماره  :1معيارها وﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺭﺩﻳﻒ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ  Aﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺰﻩ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ) .ﻃﺒﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺫﻳﻞ ( ﭘﺲ ﺍﺯ
ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ
ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﺩﺳﺖ .(1384 ،ﺿﺮﻳﺐ
ﺿﺮﻳﺐﻣﻨﻄﻘﻲ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻫﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲﺯﻳﺮ
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )ﺯﺑﺮ
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺯﻳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ

ﺍﻫﻤﻴﺖ
ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ
0/1222
0/62470/2274
CR = 0/0164
ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ  0/1ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ0/2274
0/2386
0/4230
ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ
0/1367

 1 1 1 25ﺍﻫﻤﻴﺖ
=ﺿﺮﻳﺐ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻌﻴﺎﺭ
= [1 × 2 × 2 × 3] =0/5373
ﻧﺸﺎﻧﻪ 1
25
ﺑﺮ
ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﺷﻬﺮﻱ×0/4230= [2×1ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻧﻤﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ
=ﺿﺮﻳﺐ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻌﻴﺎﺭ
1 ×1× 2] =1
1 25
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻓﻀﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ
×= [2×1×1
ﮔﺮﻭﻩ]1 × 2
=ﺿﺮﻳﺐ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻌﻴﺎﺭﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ =1
ﺷﻬﺮﻱ
ﺳﻴﻤﺎﻱ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ
=ﺿﺮﻳﺐ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻌﻴﺎﺭ
= [3×2×2× 1] 25 =1/8612
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻟﺒﻪ ﺷﻬﺮﻱ
ﺷﻬﺮﻱ
ﺩﻳﺪ ﻭ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ

) (.

) (.

) (.

) (.

ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﻋﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻫﺎ ،ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺒﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺿﺮﻳﺐ

0/2274
ﻣﺤﺼﻮﺭﻳﺖ
0/25
CR = 0/01
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ
ﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ) (CRﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ  CIﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﺑﻮﺩﻥ )(RI
ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻮﻝ
ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱﻛﻮﭼﻚ/5ﺗﺮ0ﻳﺎ ﻣﺴﺎﻭﻱ  0/1ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺩﺭ
ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ  0/1ﺩﺭﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ
ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﺯﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻫﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮﻓﻀﺎﻱ
ﺷﻮﺩ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺩﻭ ﺩﻭﺋﻲ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﺪﺩﺍً ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮﺩ  .ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  CRﺑﺎﻳﺪ ﺍﺑﺘﺪﺍ  Lﺭﺍ
ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ
ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ
0/25
ﺷﻬﺮﻱ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮﺩ.

0/2274

ﻣﻘﻴﺎﺱ
0/5394
CR = 0/0046
ﺷﻜﻞ
ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ  0/1ﺩﺭﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ 0/297
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺩﻭﺩﻭﺋﻲ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ )ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ  (Aﺩﺭ ﺑﺮﺩﺍﺭ  Wiﺑﺮﺩﺍﺭ ﻭﺯﻥ ﻳﺎ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺿﺮﺏ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
ﺭﻧﮓ
ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ0/
 Lﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ 1635Awi
ﺿﺮﻳﺐ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ( ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮﺩﺩ  n) .ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﺍﺳﺖ( ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
0/𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐1222
ﺩﻳﺪ ﻭ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺍﺯ
𝑛𝑛𝑛𝑛0/25𝑙𝑙𝑙𝑙−
CR = 0
ﺩﻳﺪ ﻭﭼﺸﻢ
= 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ
= 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﻭ ﺿﺮﻳﺐ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﺮﻣﻮﻝ
ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺷﺎﺧﺺ
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑛𝑛𝑛𝑛−1
ﺩﺍﺧﻞ
ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ  0/1ﺩﺭﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ
ﺍﻧﺪﺍﺯ
ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ
ﺩﻳﺪ ﻭ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺍﺯ
0/75
ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ

ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻧﻤﺎﻱ
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2

ﺳﻴﻤﺎﻱ
ﺩﻳﺪ ﻭﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ
ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ
ﺷﻬﺮﻱ

ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻧﻤﺎﻱ 3

1
 2ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻓﻀﺎﻱ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﻤﺎﻱ
ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﻋﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺩﺭ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺷﻬﺮﻱ
ﺷﻬﺮﻱ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺎ
)(CRﺍﻧﺪﺍﺯ
ﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﭼﺸﻢ
ﺩﻳﺪ ﻭ
1
1/2
1/2
1/3
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺳﺎﻋﺘﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﺩ  .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺍﺑﺘﺪﺍ
ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ ﻳﺎ ﻣﺴﺎﻭﻱ  0/1ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﺯﮔ
ﺿﺮﻳﺐ
ﺍﻳﻦ
ﺭﺩﻳﻒ 1ﻫﺎﻱ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ  Aﻣﺤﺎﺳﺒﻪ1ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺰﻩ1ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ) .ﻃﺒﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ2ﺫﻳﻞ( ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻧﻤﺎﻱ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻨﺪﺳﻲ /2
ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺩﻭ ﺩﻭﺋﻲ ﻣ
ﺑﻪ
.
ﺷﻮﺩ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻫﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )ﺯﺑﺮﺩﺳﺖ.(1384 ،
.
ﻧﻤﻮﺩ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻓﻀﺎﻱ
2
1
1
1/2
ﺍﻧﺪﺍﺯ است که از ضرب ماتریس
ﭼﺸﻢاری
 Awiﻭبرد
اهمیت× × L1 × 1که [1د=ر آن
پس از تشکیل ماتریس ،محاسبه ضریب )1 (.25
ﺩﻳﺪ
ﻣﻌﻴﺎﺭ
ﺍﻫﻤﻴﺖ
ﺿﺮﻳﺐ
=
0/1222
] =0/5373
ﺷﻬﺮﻱ
2
2
3
1
(ماتریس  )Aد ر برد ار Wi
مقایسه د ود وئی معیارها
مي](.25پذيرد .
روش
)
ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻌﻴﺎﺭ
ازﺿﺮﻳﺐ
معیارها0/با استفاد ه =
×= [2×1× 12×1
ساعتی انجام =1
ﻭﺿﻌﻴﺖ3ﻧﻤﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﻤﺎﻱ
2
1 2274
2
)1 (.25
های برد
اهمیت معیارها) تعد اد معيارها
ضریب
هند سی رد
میانگین
ﻓﻀﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ
وزن یا ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ
ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻌﻴﺎﺭ
این 0روش ابتد ا=ﺿﺮﻳﺐ
د ر /2274
×[2×1×1ار =
 یف1 × 2
] =1
ﺷﻬﺮﻱ
)(.25
ﺳﻴﻤﺎﻱ
ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻌﻴﺎﺭ
محاسبهﺿﺮﻳﺐ
=
/4230
1] =1/8612
تعد ادﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺿﺮﺏ ﻣﺎ
n(Awiﺑﺮﺩﺍﺭﻱ
آید ،ﺷﻬﺮﻱ Lﻛﻪ
محاسبهﺩﺭ ﺁﻥگرد د .
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮمی
×= [3×2×2به د ست
نرمالیزه است
ماتریسA 0
سپس آنها را
شد ه و
شاخـــص ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺳ
فرمولﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ( ﺗﻌﺪﺍﺩ
ﺿﺮﻳﺐ ﺍﻫﻤﻴﺖ
ﺍﻧﺠﺎﻡباﻣﻲاستفاد
ﺭﻭﺵاست) سپس
معيارها
ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ این
ﺍﻫﻤﻴﺖاز انجام
ﺿﺮﻳﺐ پس
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ذيل)
ﺗﺸﻜﻴﻞ(طبق محاسبات
می نمائيم.
𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑙𝑙𝑙𝑙−ﺍﺑﺘﺪﺍ
ﭘﺬﻳﺮﺩه .از ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻲﭘﺲ
ﺳﺎﻋﺘﻲﻧﺎﻡ ﺿﺮﻳﺐ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺒﻲ ﺑﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪﺑﺎ ﺍﺳﺖ،
ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻫﺎ ،ﺩﺭ ﻧﻈﺮ
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ،ﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺩﺭ
ﻛﻪ ﺍﺯﺳﺎﻋﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ
=ﺍﺯ𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺑﺪﺳﺖ ﻣ
ﺷﺎﺧﺺ
ﻓﺮﻣﻮﻝ
شوند
مي
بررسی
ها
قضاوت
منطقی
سازگاری
مرحله،
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻣﻲﻣﻲ ﺷﻮﺩ
ﺣﺎﺻﻞ
ﺑﻮﺩﻥﺭﺍ)(RI
ﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ  CIﺑﻪ
ﺷﺎﺧﺺ
) (CRﺍﺳﺖ
ﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ
𝑛𝑛𝑛𝑛−1ﭘﺲ
ﻃﺒﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺫﻳﻞ (
ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ؛ ) .
ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺰﻩ
ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﺁﻧﻬﺎ
ﺷﺎﺧﺺﻭ ﺳﭙﺲ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ A
ﺗﻘﺴﻴﻢﻫﺎﻱ
ﻛﻪ ﺍﺯﺭﺩﻳﻒ
ﻫﻨﺪﺳﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺗﺠﺪﻳﺪوﻧﻈﺮضریب سازگاری با استفاد ه
می آید
ست
بد
سازگاری
.)1384
ست،
(زبرد
ﻗﻀﺎﻭﺕ .ﻫﺎ
ﺩﺭ
ﺑﺎﻳﺪ
ﮔﺮﻧﻪ
ﻭ
ﺍﺳﺖ
ﻗﺒﻮﻝ
ﻣﻮﺭﺩ
ﻗﻀﺎﻭﺕ
ﺩﺭ
ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ
ﺑﺎﺷﺪ
0
/
1
ﻣﺴﺎﻭﻱ
ﻳﺎ
ﺗﺮ
ﻛﻮﭼﻚ
ﺿﺮﻳﺐ
ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻫﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )ﺯﺑﺮﺩﺳﺖ(1384 ،

ﺷﻮﺩ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺩﻭ ﺩﻭﺋﻲ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﺪﺩﺍً ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮﺩ  .ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  CRﺑﺎﻳﺪ ﺍﺑﺘﺪﺍ  Lﺭﺍ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮﺩ.
1
1
1
=ﺿﺮﻳﺐ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻌﻴﺎﺭ
0/1222
= [1 × × × ](.25)=0/5373

0/2274

1

=ﺿﺮﻳﺐ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻌﻴﺎﺭ

2

3

ﺩﻳﺪ ﻭ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ

2

ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻧﻤﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ

= [2×1× 1 ×1× 2](.25)=1

)1 (.25
] =1
2

ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻓﻀﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ

=ﺿﺮﻳﺐ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻌﻴﺎﺭ
0/2274
× = [2×1×1× 1
ﻭﺯﻥ ﻳﺎ
(.25()Aﺩﺭ]1ﺑﺮﺩﺍﺭ  Wiﺑﺮﺩﺍﺭ
ﺩﻭﺩﻭﺋﻲ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ )ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
ﺿﺮﻳﺐﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
 Lﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ  Awiﺑﺮﺩﺍﺭﻱ
ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻌﻴﺎﺭ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺿﺮﺏ =
0/4230
×= [3×2×2
=1/8612
ﺿﺮﻳﺐ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ( ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮﺩﺩ  n) .ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﺍﺳﺖ( ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ

ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ

ﺿﺮﻳﺒﻲ ﺑﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻫﺎ ،ﺩﺭ
ﺿﺮﻳﺐﺩﺭ
ﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ
ﺳﺎﻋﺘﻲ
ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻲ
ﻣﻲ
ﺣﺎﺻﻞ
ﺍﺳﺖ𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ،
ﮔﺮﻓﺘﻪ =
ﻧﻈﺮﻓﺮﻣﻮﻝ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ
ﺑﺮﺭﺳﻲﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﻭ
ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺪﺳﺖ
ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ
مکانیزمیﻛﻪ=که𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺷﺎﺧﺺ
ﺿﺮﻳﺐ RIد ر این
مي ﻧﺎﻡگرد د .
حاصل
ﻗﻀﺎﻭﺕﺑﺎد ر
ناسازگاری
بررسی
برای
ساعتی
از فرمول 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑛𝑛𝑛𝑛−1
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
است ﺷﻮﺩ
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ
ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﺑﻮﺩﻥ
ﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ
ﺷﺎﺧﺺ
گرفتهﺗﻘﺴﻴﻢ
نظر ﻛﻪ ﺍﺯ
)(CRر ﺍﺳﺖ
اساس
که؛ بر
)(RIبود ن
تصاد فی
ﺷﺎﺧﺺشاخص
 CIﺑﻪفرمول
ضریبی
محاسبه
است،
قضاوت
ﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱها ،د
ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻫﺎ
ﺍﺳﺖو ﻭ ﮔﺮﻧﻪ
اد ﻗﺒﻮﻝ
ﻣﻮﺭﺩ
ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺩﺭ
 0)CRﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺴﺎﻭﻱ /1
ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ ﻳﺎ
ﺿﺮﻳﺐ
ناسازگاری (
ضریب
ﺍﻳﻦ نام
به
ﺗﺠﺪﻳﺪآنﻧﻈﺮتعیین
مقاد ير
استفاد هﺑﺎﻳﺪازﺩﺭجد ول،
معیارها
ﻗﻀﺎﻭﺕتعد
تقسیم
است که از
ﺗﺸﻜﻴﻞ .ﺷﻮﺩ  .ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  CRﺑﺎﻳﺪ ﺍﺑﺘﺪﺍ  Lﺭﺍ
ﺍ
ً
ﻣﺠﺪﺩ
ﺑﺎﻳﺪ
ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ
ﺩﻭﺋﻲ
ﺩﻭ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
ﺩﻳﮕﺮ
ﻋﺒﺎﺭﺕ
ﺑﻪ
.
ﺷﻮﺩ
شاخص ناسازگاری  CIبه شاخص تصاد فی بود ن می شود
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮﺩ.
دوفصلنامه مديريت شهري ()RI
حاصل می شود ؛ چنانچه این ضریب کوچک تر محاسبه برد ار  AWجهت محاسبه  CRو سازگاري به
Urban Management
یا مساوی  0/1باشد سازگاری د ر قضاوت مورد قبول شرح ذیل است سازگاري وجود د ارد .
شماره  30پاییز و زمستان 91
است و گرنه باید د ر قضاوت ها تجد ید نظر شود  .به گام بعد  ،محاسبه ضرائب اهمیت زیر معیارهاست
No.30 Automn & Winter
عبارت د یگر ماتریس مقایسه د و د وئی معیارها باید که با استفاد ه از ماتریس ساعتی (تشکیل ماتریس
100
 Lﻛﻪ ًﺩﺭ ﺁﻥ  Awiﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺿﺮﺏ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺩﻭﺩﻭﺋﻲ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ )ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ  (Aﺩﺭ ﺑﺮﺩﺍﺭ  Wiﺑﺮﺩﺍﺭ ﻭﺯﻥ ﻳﺎ
مجد د ا تشکیل شود  .جهت محاسبه  CRباید ابتد ا  Lجد اگانه ) وبا روش میانگین هند سی انجام گرد ید ه
ﺿﺮﻳﺐ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ( ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮﺩﺩ  n) .ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﺍﺳﺖ( ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
را محاسبه نمود .
بررسی شد ه است (که نتایج
است و سازگاری آنها نيز
𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑙𝑙𝑙𝑙−
ﻣﻲ
ﺣﺎﺻﻞ
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
=
ﻓﺮﻣﻮﻝ
ﺍﺯ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺑﺎ
ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ
ﺿﺮﻳﺐ
ﻭ
ﺁﻳﺪ
ﻣﻲ
ﺑﺪﺳﺖ
ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
=
ﺷﺎﺧﺺ
ﻓﺮﻣﻮﻝ
شماره1 ،ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺁﻥ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩولﺍﺯ ﺟﺪﻭﻝ
𝑛𝑛𝑛𝑛−1ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ
ﺷﺎﺧﺺ
ﻓﺮﻣﻮﻝ
ﮔﺮﺩﺩ RI .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺗﻌﻴﻴﻦد ید ه است) .پس
منعکس گر
آن ﻭد ر جد
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
از محاسبه ضرائب اهمیت زیر معیارها ،جهت انجام
مقایسه میان امتیازات کسب شد ه توسط هر کد ام از
𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑙𝑙𝑙𝑙−

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭ  AWﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  CRﻭ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺍﺳﺖ :
0/1222
0/4905
0/9107
0/9107
1/6992

=

1

0/2274

1

2
1

0/2274

2

0/4230

1
1/6992

] = 4/0099

0/4230

+

1

1
2

2

1
2

0/9107 0/9107

+

+

2
3

0/4905

[

0/1222
0/2274 0/2274
4/0099−4
0/0099

= 0/0033

3

=

= 0/00367 < 0/1

4−1
0/0033
0/9

=

1
4

=L

[ =CI

𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

=CR

ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﮔﺎﻡ ﺑﻌﺪ  ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺯﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺳﺎﻋﺘﻲ )ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ( ﻭﺑﺎ ﺭﻭﺵ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ )ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1ﻣﻨﻌﻜﺲ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ( .ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺯﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ،ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻛﺴﺐ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ
ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ،ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻻﺯﻡ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ .

نمونه های مورد مطالعه د ر معیارهای مختلف ،اقد ام موازی با فاصله  20متر ساخته شد ه اند و فاصله د و
الزم صورت می گیرد .
بلوک مجاور د ر هر رد یف حد ود  13متر است .این
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺩﺍﺭﺍﻱ  550ﻭﺍﺣﺪ ﺁﭘﺎﺭ ﺗﻤﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ
ﻭ
ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ
50
ﺩﺍﺭﺍﻱ
ﺑﻠﻮﻙ
ﻫﺮ
ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺍﻳﻦ
ﺑﻪ
.
ﺍﺳﺖ
شناخت نمونه های مورد مطالعه
مجموعه با حفاظ از محیط اطراف آن جد ا شد ه است
ﺟﻨﻮﺏ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﺩﻳﻒ ﻣﻮﺍﺯﻱ ﺑﺎ ﻓﺎﺻ
ﺳﻤﺖ
ﺑﻪ
ﺑﻠﻮﻛﻬﺎ
ﮔﻴﺮﻱ
ﺟﻬﺖ
.
ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻲ
ﺩﺭﺻﺪ
140
چهار نمونه مورد ی تحقیق حاضر آپارتمانهای مرتفع ،و د ر طبقه همکف بلوکها کاربری تجاری ،مذهبی و
ﺍﻧﺪ ﻭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﻭ ﺑﻠﻮﻙ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺭﺩﻳﻒ ﺣﺪﻭﺩ  13ﻣﺘﺮ ﺍﺳﺖ  .ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﺎﻅ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﺍ
مجتمع آپارتمانی بانک ملی ،ششصد د ستگاه و چند غيره قرار گرفته است (عكس شماره  1و .)2
ﻭ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﺑﻠﻮﻛﻬﺎ ﻙﺍﺭﺑﺮﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ،ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ )ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1ﻭ 2
مجتمع آپارتمانی د ر امامیه که د ر بافت های جد ید
شهر مشهد واقع شد ه اند می باشد  .آپارتمانهای
مرتفع نمونه ساختمانهای بلند مرتبه با استقرار
گسسته و غير متراكم ،مجتمع آپارتمانی بانک
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺩﺍﺭﺍﻱ  550ﻭﺍﺣﺪ ﺁﭘﺎﺭ ﺗﻤﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺁﻥ
ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻭ
نمونه ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ملی ﺍﺳﺖ.
استقرار
ﺩﺍﺭﺍﻱ با50نحوه
ﺑﻠﻮﻙمرتبه
ساختمانهایﻫﺮ بلند
ﺟﻨﻮﺏ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﺩﻳﻒ ﻣﻮﺍﺯﻱ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  20ﻣﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ
ﺑﻠﻮﻛﻬﺎ ﺑﻪ
آپارتمانهای ﮔﻴﺮﻱ
متراکم،ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺟﻬﺖ
 140ﺩﺭﺻﺪ
ﺳﻤﺖنمونه
ستگاه
ششصد د
پيوسته و
متراكمﺍﺳﺖ  .ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﺎﻅ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺁﻥ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
غير  13ﻣﺘﺮ
پراکند هﺣﺪﻭﺩ
استقرارﻫﺮ ﺭﺩﻳﻒ
ﺑﻠﻮﻙباﻣﺠﺎﻭﺭ ﺩﺭ
ﺩﻭ
ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻭ
ﺍﻧﺪ
ساختمانهاي نیمه بلند
ﻭ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﺑﻠﻮﻛﻬﺎ ﻙﺍﺭﺑﺮﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ،ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ )ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1ﻭ .(2
عكس  .1آپارتمان مرتفع از نماي نزد يك
و امامیه نمونه الگوی نیمه بلند با استقرار پيوسته و
ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻭ ﻋﻜﺲ  .2ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻱ ﺩﻭﺭ ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻋﻜ
ﻋﻜﺲ  .1ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻱ
متراکم است که مشخصات کلی هر یک به شرح
ذیل است.
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  40000ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺍﺱﺕ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ  1ﺷﻬﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ،ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﻳﻦ ،ﻳﻚ ﻡ ﺟﻤﻮﻋﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺮﻧﻲ  ،ﺍﺯ ﻏﺮﺏ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺻ
آپارتمانهای مرتفع
شهري ﻣﻠﻲ ﻭ ﻣﺴﻜ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﻠﻲ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻨﻮﺏ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺍﺳﺖ  .ﺍﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻮﺳﻂ
مديريت
دوفصلنامه
مساحت سایت مجموعه آپارتمانهاي مرتفع 46200
Urban Management
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻭﻳﻼﺋﻲ ﻗ
ﻛﻪ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  1377ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺩﺭ ﺩﺭ ﻭ ﻥ ﻳﻚ ﺑﺎﻓﺖ
متر مربع است و د ر منطقه  2شهر قرار گرفته است.
پاییز و زمستان 91
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ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺣﺪﻭ
ﺑﺎﺷﺪ .
ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺁﻥ  11ﻃﺒﻘﻪ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ  1420ﻣﻲ
آستان قد
مجموعه از
اراضی این
نگارندگان.
عکسبرداری
نماي دور؛ ماخذ:
آپارتمان
عكس .2
ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ .
ﻋﻜﺴﺒﺮﺩﺍﺭﻱ
مرتفع؛ازﻣﺎﺧﺬ:
ﻧﻤﺎﻱ ﺩﻭﺭ
ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺍﺯ
رضوی ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ
سﻋﻜﺲ .2
ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻭ
موقوفات ﻧﻤﺎﻱ
ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺍﺯ
ﻋﻜﺲ .1
No.30 Automn & Winter
ﻣﻔﻴﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﺪﻭﺩ  480ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮﻱ ﺑﻞﻭﻛﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
است که کارفرمای احد اث آن نیز بود ه است .احد اث
 101ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪ
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ  .ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ،ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ
 1351آغاز و
آن سال
 1357به تد ریج پس از
سال ﻣﻠﻲ
ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻲازﺑﺎﻧﻚ
ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺴﺠﺪ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺁﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ )ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3ﻭ 4
ﺷﻤﺎﻝ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﺯ
مجتمعﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
 ید .ﻣﻨﻄﻘﻪ  1ﺷﻬﺮ
ﺍﺱﺕگرﻭدﺩﺭ
آنﻣﺮﺑﻊ
آپارتمانهایﻣﺘﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 40000
واگذار
ﺳﺎﻳﺖبلوک،
ﻣﺴﺎﺣﺖهر
آماد ه سازی
ملی
آپارتمانی .بانک
ﺯﺍﺋﺮﺳﺮﺍﻱ ﺑﺎﻧﻚ
ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺎﺩﻗﻲ ﻭ
سایت ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
مساحت ﻏﺮﺏ ﺑﻪ
ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺮﻧﻲ  ،ﺍﺯ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
باغ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ
ﺟﻤﻮﻋﻪ
ﺑﻨﺰﻳﻦ ،ﻳﻚ
ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ،ﭘﻤﭗ
آستان ﻭ قد
شرقﻡ به
شمال و
مجموعه از
س ،از
است و
مجموعه
ﻋﻜﺴﺒﺮﺩﺍﺭﻱ
مربع؛ ﻣﺎﺧﺬ:
مترﻧﺰﺩﻳﻚ
40000ﻧﻤﺎﻱ
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﺍﺯ
ﻋﻜﺲ  .3ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ
ﺷﺪﻩ
ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻓﺎﺯ
5
ﺩﺭ
ﻣﺴﻜﻦ
ﻭ
ﻣﻠﻲ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
ﺷﺮﻛﺖ
ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻳﻦ
.
ﺍﺳﺖ
ﻣﻨﺘﻬﻲ
ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺑﻪ
ﺟﻨﻮﺏ
ﺍﺯ
غرب به
ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.شهر واقع شد ه است .مجتمع از شمال
ﻣﻠﻲ ﻭمسیل اقبال و از جنوب به بلوار فرد وسی د ر منطقه 1
ﻛﻪ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  1377ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺩﺭ ﺩﺭ ﻭﻥ ﻳﻚ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻭﻳﻼﺋﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ
محد ود شد ه است .تيپ بلوكهای مجموعه به صورت یک مجموعه د رمانی ،پمپ بنزین ،یک مجموعه
ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺁﻥ  11ﻃﺒﻘﻪ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ  1420ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ  75ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻱ
خیابان
سه مکعب مستطیل با قاعد ه مربع است که از زائد ه آموزشی و خیابان شهید قرنی ،از غرب به
ﻣﻔﻴﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﺪﻭﺩ  480ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮﻱ ﺑﻞﻭﻛﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮﺏ ﻭ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ ﻃﻮﺭ
مربوط ﺑﺎﺯشد ه
 یگر
ﺳﺎﺧﺘﻪیکد
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ به
ای د اخلی
ملی وﺁﻥازﭘﻴﺶجنوب
زائرسراي
صاد ﻭقی و
بانکﺍﻃﺮﺍﻑ
ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺩﺭ
ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ ﻫﺎﻱ
شهیدﻣﺤﺪﻭﺩ
مجموعهﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،
اند .ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺒﺰ
ﺧﺼﻮﺻﺎً
ﺍﻧﺪ  .ﻓﻀﺎﻱ
ﺷﺪﻩ
ارای یک
ﺍﺳﺖ ،هر
بلوک و
پیلوت و
بلوک د
خیابان
است .این مجتمع توسط
منتهیﻭ .(4
ولیعصرﺷﻤﺎﺭﻩ 3
ﺍﺳﺖ )ﻋﻜﺲ
به ﺷﺪﻩ
10ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺁﻥ
ﻣﺴﺠﺪ ﺩﺭ
ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
 11ﺷﺪﻩ
د ارای ﺑﻴﻨﻲ

طبقه مسکونی است هر طبقه مسکونی د ر  520متر شرکت ساختمانی ملی و مسکن د ر  5فاز ساخته شد ه
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻲ ﺷﺸﺼﺪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
واحدﻧﺰﺩﻳﻚ ؛ ﻣﺎﺧﺬ
یکﻧﻤﺎﻱ
ارایﻣﻠﻲ ﺍﺯ
ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ دﺑﺎﻧﻚ
مربع ﻋﻜﺲ
طراحی .3شد ه و
آپارتمانی :سه كه
ﻋﻜﺴﺒﺮﺩﺍﺭﻱواگذاري آن از سال  1377آغاز شد ه است .مجتمع
ﻭﺳﻌﺖ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﺸﺼﺪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ  60000ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ  1ﺷﻬﺮ
ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ
خوابه ،د و
واحد .آپارتمان د و خوابه و د و واحد آپارتمان د ر د رون یک بافت مسکونی ویالئی قرار گرفته است
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻨﻮﺏ ﺑﻪ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺷﺮﻕ ﺑﻪ ﺑﻠﻮ
ﺗﻮﺳﻂآن
واحد های
طبقه و
ﺑﻠﻮﺍﺭآن
طبقات
یک خوابه است .به این ترتیب هر بلوک د ارای  50و تعد اد
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ  1350ﺗﺎ
مجموعﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺍﺳﺖ  .ﺍﻳﻦ
ﺧﻴﺎﻡ11ﻣﺤﺪﻭﺩ
ﻏﺮﺏ ﺑﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪآن19د رﻣﻲحد ود
آپارتمانهای
ﺳﺎﺧﺘﻪمیﺷﺪ .باشد .
1420
آپارتمان و مجتمع د ارای  550واحد آپارتمانی است د ر حد ود
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ  5ﻃﺒﻘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﻜﻒ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﻠﻮﻙ
ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ
که تراکم ساختمانی آن  140د رصد می باشد  .جهت  75متر مربع زیربنای مفید د ارد و تراکم ساختمانی د ر
گیری بلوکها به سمت جنوب بود ه که د ر چهار رد یف آن حد ود  480د رصد می باشد  .جهت گیری بلوکها
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻲ ﺷﺸﺼﺪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﻭﺳﻌﺖ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﺸﺼﺪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ  60000ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ  1ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻨﻮﺏ ﺑﻪ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺷﺮﻕ ﺑﻪ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺎﺩﻗﻲ ﻭ ﺍﺯ
ﻏﺮﺏ ﺑﻪ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺧﻴﺎﻡ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺳﺖ  .ﺍﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ  1350ﺗﺎ  1353ﺟﻬﺖ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﻭ
ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ  .ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﻠﻮﻙ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  19ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ  5ﻃﺒﻘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﻜﻒ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍ ﺳﺖ 16 .ﺑﻠﻮﻙ ﺁﻥ 30

ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺍﺱﺕ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ  1ﺷﻬﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﻝ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺮﻧﻲ  ،ﺍﺯ ﻏﺮﺏ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺎﺩﻗﻲ ﻭ ﺯﺍﺋﺮﺳﺮﺍﻱ ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺍﺳﺖ  .ﺍﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻠﻲ ﻭ ﻣﺴﻜﻦ ﺩﺭ  5ﻓﺎﺯ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ
ﺗﻌﺪﺍﺩشد ه اند .
ﺍﺳﺖ ﻭساخته
پیوسته
ﻗﺮﺍﺭطور
ﻭﻳﻼﺋﻲًا به
جنوب و غالب
سمت
ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
ﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺩﺭ ﺩﺭ ﻭﻥ ﻳﻚبهﺑﺎﻓﺖ
محد ود و
مجموعه،
ﺣﺪﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ  1420ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .فضای باز
ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻱ
فضای 75سبزﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
خصوص ًاﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ
ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺁﻥ
بینی شد ه
اطراف آن
متعد د ی
های
نگهبانی
پیش ﻃﻮﺭ
ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ
ﺳﻤﺖد رﺟﻨﻮﺏ ﻭ
ﻭﻛﻬﺎ ﺑﻪ
ﮔﻴﺮﻱ ﺑﻞ
ﻥ ﺣﺪﻭﺩ  480ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺟﻬﺖ
ﭘﻴﺶساخته
اطراف آن
مسجد د ر
تجاری و
ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺁﻥ
ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺩﺭ
مجموعهﻫﺎﻱ
است ،ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ
ﺯ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ،ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ
شماره 3 .و .)4
(عكس
است
ﻭ ﻣﺴﺠﺪ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺁﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ شد
ﺍﺳﺖه)ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3ﻭ (4

ﻤﺎﻱ ﻧﺰﺩﻳﻚ ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻋﻜﺴﺒﺮﺩﺍﺭﻱ

ﻭﺍﺣﺪﻱ ﻭ  30ﺑﻠﻮﻙ ﺁﻥ  40ﻭﺍﺣﺪﻱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ  600ﻭﺍﺣﺪ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤ
ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ  90ﺩﺭﺻﺪ ﺑ
ﺑﺎﺯ ﻭ ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻴﻬﺎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺱ ﺕ  .ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  5ﻭ .(6

مربع د ر هر واحد د ر این مجموعه ساخته شد ه است.
تراکم ساختمانی د ر حد ود  90د رصد بود ه و بیش از
 70د رصد مساحت مجتمع به فضای باز و فضای سبز
و د سترسیها اختصاص یافته است .د ر قسمت شمالی
آن کاربریهای مختلف قرار گرفته اند (عكس شماره  5و .)6

ﻭﺍﺣﺪﻱ ﻭ  30ﺑﻠﻮﻙ ﺁﻥ  40ﻭﺍﺣﺪﻱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ  600ﻭﺍﺣﺪ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻱ ﺣﺪﻭﺩ  80ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭ
آپارتمانهای امامیه
ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ  90ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺏﻳﺶ ﺍﺯ  70ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺴﺎ ﺡﺕ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻱ
آپارتمانهای
ﻗﺮﺍﺭد ولت،
سیاستهای
امامیه د ر قالب
ﻗﺴﻤﺖمنطقه
ﺑﺎﺯ ﻭ ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻴﻬﺎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺱ ﺕ .ﺩﺭ د ر
ﻋﻜﺲ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ )
ﻛﺎﺭﺑﺮﻳﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺁﻥ
زیاد ی ساخته شد ه است .این اراضی د ر شمال غربی
ﺷﻤﺎﺭﻩ  5ﻭ .(6
ﻋﻜﺲ  .5ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻲ ﺷﺸﺼﺪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻱ ﻧﺰﺩ

عكس  .3آپارتمان بانك ملي از نماي نزد يك

مشهد واقع شد ه است که اکثر ساختمانهای آن  4یا
 5طبقه هستند و شيوه و الگوی ساخت آنها متفاوت
ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺍﻣﺎﻣﻴﻪ
مي باشد ؛ بطوریکه بعضی از آنها به صورت پیوسته و
ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻣﺎﻣﻴﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ  ،ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺳﺎﺧﺘﻪ
متراکم و بعضی به صورت گسسته ساخته شد ه اند .
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻛﺜﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺁﻥ  4ﻳﺎ  5ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺷﻴﻮﻩ ﻭ ﺍﻝﮔﻮ
چند نمونه از آپارتمانهای این مجموعه شامل شقایق،
ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺘﺮﺍﻛﻢ ﻭ ﺑﻌﻀﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷ
گالیل ،یاس و کاج جهت بررسی و ارزیابی کلی د ر
ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻘﺎﻳﻖ ،ﮔﻼﻳﻞ ،ﻳﺎﺱ ﻭ ﻛﺎﺝ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻠﻲ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ
نظر گرفته شد ه اند .

ﺳﺘﮕﺎﻩ
ﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ  60000ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ  1ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
مجتمع آپارتمانی ششصد د ستگاه
ﮕﺎﻩ ﻭ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻨﻮﺏ ﺑﻪ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺷﺮﻕ ﺑﻪ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺎﺩﻗﻲ ﻭ ﺍﺯ
وسعت سایت مجتمع ششصد د ستگاه د ر حد ود
ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﻭ
ﻋﻜﺲﺗﺎ 1353.5ﺟﻬﺖ
ﺍﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ 1350
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻱ ﻧﺰﺩﻳﻚ ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻋﻜﺴﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻲ شهر
ﻣﺠﺘﻤﻊمنطقه 1
دوفصلنامه مديريت شهري  60000متر مربع است و د ر
ﺷﺸﺼﺪمشهد
 5 Urbanﻃﺒﻘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﻜﻒ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍ ﺳﺖ 16 .ﺑﻠﻮﻙ ﺁﻥ 30
Managementﻛﻪ ﺩﺭ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  19ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

واقع شد ه است .مجموعه از شمال به محل نمایشگاه
شماره  30پاییز و زمستان 91
ﺍﻣﺎﻣﻴﻪجنوب به بلوار ارشاد و از شرق
ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻬﺎﻱ و از
و بلوار فرد وسی
No.30 Automn & Winter
ود ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﻭﺍﻗﻊ
ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻬﺎﻱ
شهیدﺍﻣﺎﻣﻴﻪ
بلوارﻣﻨﻄﻘﻪ
به ﺩﺭ
ﺩﻭﻟﺖ ،خیام محد
ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ بلوار
ﻗﺎﻟﺐاز غرب به
صادﺩﺭقی و
102
ﺑﺎﺵ؛ ﺑﻄﻮﺭﻳﻜﻪ ﺑﻌﻀﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺷﻴﻮﻩ ﻭ ﺍﻝﮔﻮﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻲ ﺩ
ﻃﺒﻘﻪ
5
ﻳﺎ
4
ﺁﻥ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ
ﺍﻛﺜﺮ
ﻛﻪ
ﺍﺳﺖ
ﺷﺪﻩ
است .این مجتمع توسط وزارت مسکن د ر طی
کارگرانﮔﺴﺴﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ  .ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺑﻌﻀﻲ وﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﻣﺘﺮﺍﻛﻢ ﻭ
سالهایﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺍﺯ ﺁ
کارمند ان
ﺻﻮﺭﺕ1353
 1350تا
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻭجهت
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻠﻲ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .
میﺑﺮﺭﺳﻲ
ﺟﻬﺖ
بلوک ﻳﺎﺱ ﻭ
ﺷﻘﺎﻳﻖ،ادﮔﻼﻳﻞ،
باشد ﻭکه د ر
ﻛﺎﺝ19
مجموعه
ﺷﺎﻣﻞشد  .تعد
ساخته
عكس  .7آپارتمانهای امامیه
ﻋﻜﺲ  .7ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺍﻣﺎﻣﻴﻪ ﻭ ﻋﻜﺲ  .8ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺍﻣ
ﻣﺮﺑﻊآنﺩﺭ ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭ
ﻣﺘﺮ
80
ﺣﺪﻭﺩ
ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻱ
ﺑﺎ
ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻲ
ﻭﺍﺣﺪ
600
ﻣﺠﻤﻮﻉ طبقه و از همکف قرار گرفته است 16 .بلوک
ﺑﻠﻮﻙ ﺁﻥ  40ﻭﺍﺣﺪﻱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ 5
ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻴﻬﺎﻱ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﻭ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻤﻮﻥ ﺓ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻪ ﺑﺮ
ﻓﻀﺎﻱ
ﺩﺭﺻﺪیﻣﺴﺎ ﺡ
بلوکﺏﻳﺶ
ﺩﺭﺻﺪ30ﺑﻮﺩﻩ ﻭ
ﺣﺪﻭﺩ
استﺕ و د ر
آنﺍﺯ 7040واحد
واحد90ی و
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺩﺭ30
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺳﻴﻤﺎ ﻭ ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓ
ﮔﺮﻓﺘﻪمترﺍﻧﺪ )ﻋﻜﺲ
ﻛﺎﺭﺑﺮﻳﻬﺎﻱ
ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺁﻥ
ﺒﺰ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻴﻬﺎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺱ ﺕ  .ﺩﺭ
ﻗﺮﺍﺭ 80
ﻣﺨﺘﻠﻒحد ود
زیربنای
آپارتمانی با
ﻗﺴﻤﺖ واحد
مجموع 600

ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺷﻬﺮ ،ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻓﻀﺎﻱ ﺷﻬﺮ ،ﻧﻤﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﺩﻳﺪ ﻭ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ
ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪﻩ ﺍ ﺳﺖ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻻﻳﻞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﻣﻨﻌﻜ
ﺿﺮﺍﺋﺐ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ  8ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

ﻋﻜﺲ  .7ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺍﻣﺎﻣﻴﻪ ﻭ ﻋﻜﺲ  .8ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺍﻣﺎﻣﻴﻪ ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻋﻜﺴﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻴﻬﺎﻱ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﻭ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻤﻮﻥ ﺓ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺯﻳﺮﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭﻧﻈﺮ
بر اساس مشاهد ات و بررسيهاي ميد اني و نظرات
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺳﻴﻤﺎ ﻭ ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ
ﻭﻝ از
موردﺟﺪ ﺍنظر
ﺍﻧﺪﺍﺯ چهار ﺑﻪنمونة
ساكنان
زيرمعيارها7
لحاظ ﻭ  3ﻭ  5ﻭ
ﺷﻤﺎﺭﻩ 2
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭ
ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺷﻬﺮ ،ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻓﻀﺎﻱ ﺷﻬﺮ ،ﻧﻤﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﺩﻳﺪ ﻭ ﭼﺸﻢ
عكس  .5مجتمع آپارتمانی ششصد د ستگاه از نماي
ﻧﻤﻮﻧﻪوﺑﺎمنظر
ﭼﻬﺎﺭسيما
جهت
گرفته
رنظر
معيارهاي
نزد يك؛ﻧﻴﺰ ﺩﺭ و
ﺍﻋﻤﺎﻝ
شد هﻧﻬﺎﻳﻲ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ
ﺍﺳﺖ .
ﻣﻨﻌﻜﺲ دﺷﺪﻩ
ﺟﺪﺍﻭﻝ
ﺩﻻﻳﻞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ
عکسبردﺍﻳﻦ
ﺳﺖ .ﺩﺭ
ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪﻩ ﺍ
ﺧﺼﻮﺹگان.
اری نگارند
ماخذ:
.
ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ
ﻋﻜﺴﺒﺮﺩﺍﺭﻱ
:
ﻣﺎﺧﺬ
؛
ﻧﺰﺩﻳﻚ
ﻋﻜﺲ  .5ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻲ ﺷﺸﺼﺪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻱ
ﺿﺮﺍﺋﺐ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ  8ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
عكس  .8آپارتمانهای امامیه؛ ماخذ :عکسبرد اری نگارند گان.

ﺍﻣﺎﻣﻴﻪ
ﻴﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ  ،ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﻭﺍﻗﻊ
ﺑﺎﺵ؛ ﺑﻄﻮﺭﻳﻜﻪ ﺑﻌﻀﻲ
ﺍﻛﺜﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺁﻥ  4ﻳﺎ  5ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺷﻴﻮﻩ ﻭ ﺍﻝﮔﻮﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻲ ﺩ

شهري مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفتند كه نتايج تاثير بر فضاي شهر ،نماي ساختمان و د يد و چشم
ارزيابي د رخصوص معيارهاي تاثير بر سيماي شهر ،اند از به ترتيب د ر جد اول شماره  2و  3و  5و 7

1/5

1/5

2

2/5

ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﻳﺖ
ﺷﺪﻩﺧﺼﻮﺻﺎ
ﺑﺼﺮﻱ ﻣﻴﺪﺍﻥ )
ﻟﺬﺍ
ﺗﻮﺣﻴﺪ
ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ (
ﺍﺳﺖ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺏ .
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ
ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﺍﻩ )ﻧﻪ
ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﻬﻢ( ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ
ﺑﺼﺮﻱ ﺁﻥ ﻟﺬﺍ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﺭ
ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﺳﺖ.
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1/5684

/43165
1

2

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪﻡ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﻱ
ﺩﺭ ﮔﺮﻩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺟﻠﺐ
ﺗﻮﺟﻪ ،ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺣﺪ
ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪﻡ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﻱ
ﺩﺭ ﮔﺮﻩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺟﻠﺐ
ﺗﻮﺟﻪ ،ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺣﺪ
ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

/3579
0

/3579
0

/4772
0

1/5

1/5

2

ﺩﺭ ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻲ .

/1367
0

/2734
0

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﺘﺮﺍﻛﻢ /2734
ﺩﺭ ﻟﺒﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ،ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ 0

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ
ﻣﺘﺮﺍﻛﻢ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ،ﻟﺒﻪ ﺩﺭ
ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﺭ
ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﺏ
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ
ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺯﻳﺎﺩ ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﻢ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺧﻴﻠﻲ
ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺯﻳﺎﺩ،
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺣﺪ
ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

2

1

2

/93705
0

1/2494

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﺍﺳﺖ
ﻭﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺍﺻﻠﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﻄﺮﺡ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ
ﺑﺎﺷﺪ
ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ .
ﻛﻢ
ﻃﺒﻘﺎﺕ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺪﺍﺩ
/93705
ﻭ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﺸﺎﻧﻪ
0
ﺷﻬﺮﻱ ﻣﻄﺮﺡ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ ﺁﻧﻜﻪ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ
ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ
ﺁﭘﺎﺗﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﻔﻊ ،ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ
ﺩﺭ ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻓﻖ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺭ ﻭ
ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ
ﺩﺭ ﺣﺪ ﺧﻮﺏ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

1/5

1/5

2

ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺍﻣﺎﻣﻴﻪ
)ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻭ
ﻣﺘﺮﺍﻛﻢ(

ﺷﺸﺼﺪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
)ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﻭ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﺍﻛﻢ(

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﻔﻊ
)ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﻭ
ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﺍﻛﻢ(

ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺷﻬﺮ

ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ
)ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻭ
ﻣﺘﺮﺍﻛﻢ(

ﺟﺪﻭﻝ  .2ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺷﻬﺮ ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
ﺯﻳﺮﻣﻌﻴﺎﺭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﺯﻳﺮﻣﻌﻴﺎﺭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺩﺭ ﻟﺒﻪ
ﺯﻳﺮﻣﻌﻴﺎﺭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺩﺭ ﮔﺮﻩ
ﺟﻤﻊ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ
ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﻻﻳﻞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ
ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ
ﺍﺭﺯﻳﺎ ﺩﻻﻳﻞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ
ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ
ﺩﻻﻳﻞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ
ﺑﻲ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺑﻪ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ
2/5
/56175
1/5 /2051
3
 2/4827ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ /7158
ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﻧﺰﺩﻛﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺑﺰﺭگ
ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺮﻏﻢ
1
0
0

دوفصلنامه مديريت شهري

1/5

2

1/5

2

1/625

1/875

1/625

1/75

ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻱ
ﺷﻬﺮﻱ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪﻡ
ﻭﺟﻮﺩ ﺣﺼﺎﺭ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮﺍﻱ
ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺖ ،ﺩﺭ ﺣﺪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻱ
ﺷﻬﺮﻱ ﺍﻃﺮﺍﻑ ،ﺩﺭ ﺣﺪ
ﺿﻌﻴﻒ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ

ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻱ
ﺷﻬﺮﻱ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎ
ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺩﺭ
ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ

ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ
ﻓﻀﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﻫﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﺍﻃﺮﺍﻑ ،ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ
ﺑﺎﺷﺪ
ﺩﺭ ﺣﺪ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ .

2

1/5 0/375

0/5

0/5

2

1/5 0/375

0/75

1

ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺍﺻﻮﻝ
ﺯﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻱ
ﺷﻬﺮﻱ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﺻﻞ
ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻭ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻫﻢ
ﭘﻴﻮﻧﺪﻱ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﻛﻢ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺍﺻﻮﻝ
ﺯﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻱ
ﺷﻬﺮﻱ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﺻﻞ
ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻣﺘﺒﺎﻳﻦ ﻭ
ﻣﺤﺼﻮﺭﻳﺖ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺍﺻﻞ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻭ ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺍﺻﻮﻝ
ﺯﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻱ
ﺷﻬﺮﻱ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻋﺪﻡ
ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻞ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﻧﺪﻱ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻬﺮﻱ ،ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﻓﻀﺎﻱ ﻣﺘﺒﺎﻳﻦ ﺍﺻﻞ
ﻗﻠﻤﺮﻭ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ

0/75

1

1/5

2

1/5

2
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ﻛﻢ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺍﺻﻮﻝ
ﺯﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻱ
ﺷﻬﺮﻱ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺍﺻﻞ
ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻣﺘﺒﺎﻳﻦ ﻭ
ﻣﺤﺼﻮﺭﻳﺖ
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ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺘﺮﺍﻛﻢ ﺑﻮﺩﻥ
ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎ ﺩﺭ ﻟﺒﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ،
ﻣﺤﺼﻮﺭﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ
ﺁﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻭﻟﻲ ﻋﻠﻲ
ﺍﻟﺮﻏﻢ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻓﺎﻗﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺮﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﺭ
ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﺑﻠﻮﻛﻬﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩ ،ﻣﺤﺼﻮﺭﻳﺖ
ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺷﻜﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻭ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﻀﺎﻱ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺣﺪ
ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩ ﻭ
ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﺭ ﻟﺒﺔ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻳﺎ
ﻣﻴﺪﺍﻥ ،ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺮﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺣﺪ
ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

0/5

/375
0

/375
0

/375
0

2

1/5

1/5

ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺍﻣﺎﻣﻴﻪ

ﺷﺸﺼﺪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ

ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﻔﻊ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ

ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻓﻀﺎﻱ
ﺷﻬﺮﻱ

ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ

1/5

ﺟﺪﻭﻝ  .3ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻓﻀﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
ﺯﻳﺮﻣﻌﻴﺎﺭ ﻣﺤﺼﻮﺭﻳﺖ
ﺯﻳﺮﻣﻌﻴﺎﺭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺯﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ
ﺯﻳﺮﻣﻌﻴﺎﺭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ
ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﻻﻳﻞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ
ارزیابی ﺩﻻﻳﻞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ
ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ
ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﺭﺯﻳﺎ
ﺩﻻﻳﻞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ
ﺑﻲ

دوفصلنامه مديريت شهري

2

2/5

1/5

2/5

ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

1/7695

2/5392

1/5149

2/3363

ﺟﻤﻊ

ﺯﻳﺮﻣﻌﻴﺎﺭ ﺭﻧﮓ
ﺩﻻﻳﻞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ
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ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ ﻭ ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ
ﺁﻧﻜﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﻲ ﮔﺬﺭﺩ 0ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﺴﺒﻲ ﺁﻥ ،ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﺭ
ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ ﻭ ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ
ﺁﻧﻜﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺍﺯ ﺍﺣﺪﺍﺙ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻧﻤﻲ ﮔﺬﺭﺩ ﻭ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻧﻤﺎﻱ
ﺁﻧﻬﺎ ﻛﺜﻴﻒ ﻭ ﻛﺴﺎﻟﺖ ﺁﻭﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺿﻌﻴﻒ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ
ﻭ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺁﻧﻜﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻧﺴﺒﺘﺎً
ﻧﻮﺳﺎﺯ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺭﻧﮓ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﺁﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺣﺪ
ﺧﻮﺏ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ
ﺍﺯ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ )ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ  (5ﻭ ﺑﺎ
ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﻜﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺍﺯ
ﺳﺎﺧﺖ ﺁﻥ ﻣﻲ ﮔﺬﺭﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺑﻪ ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﻭ ﻧﻮﺭﭘﺮﺩﺍﺯﻱ ﺁﻥ ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﺸﺪﻩ ،ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

/24525
0

0/327

0/4088

0/2453

ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

1/5

2

2/5

1/5

ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺗﻨﺎﺳﺒﺎﺕ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻭﺟﻮﺩ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ
ﺣﺠﻴﻢ ﻭ ﻓﺮﻡ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﺴﺒﺘﺎً
ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺗﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺯﻳﺒﺎ
ﻭ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﺷﻜﻞ
ﺑﺎﺭﻳﻚ ﻭ ﺑﻠﻨﺪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ

0/4455

0/594

0/297

0/7425

ﺯﻳﺮﻣﻌﻴﺎﺭ ﺷﻜﻞ
ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ
ﺩﻻﻳﻞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

1/5

2

1

2/5

ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

ﻭﺟﻮﺩ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺑﻠﻮﻛﻬﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ،ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻋﺪﻡ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻭﺟﻮﺩﺩﺍﺭﺩ ،ﺩﺭ
ﻛﻞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺏ .ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻃﺒﻘﺎﺕ  4ﻳﺎ  5ﻃﺒﻘﻪ ﻭ ﻋﺮﻳﺾ
ﺑﻮﺩﻥ ﻧﺴﺒﻲ ﺩﺳﺘﺮﺳﻴﻬﺎﻱ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺍﺯ ﺩﻳﺪ ﻧﺎﻇﺮ
ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ  .ﻭﻟﻲ ﺍﺯ ﺩﻳﺪ ﻧﺎﻇﺮ ﺩﺍﺧﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻏﻴﺮﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ  .ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻭ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻛﺜﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻳﻜﺴﺎﻥ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭﻟﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻞ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺎﻫﺎ ﺗﻔﺎﻭﺗﻬﺎﻱ
ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻭﺟﻮﺩﺩﺍﺭﺩ  .ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ
.

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻃﺒﻘﺎﺕ ) 10ﻃﺒﻘﻪ ( ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﺯ ﺩﻳﺪ
ﻧﺎﻇﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻀﺎﻱ
ﺑﺎﺯ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ
ﺩﻳﺪ ﻧﺎﻇﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺑﻠﻮﻛﻬﺎ ،ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻧﻴﺴﺖ  .ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﺻﻞ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻋﺪﻡ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻙ ﻭﺗﺎﻩ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ
ﺑﻠﻮﻛﻬﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .ﻟﺬﺍ
ﺩﺭ ﻛﻞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺧﻮﺏ ﻣﻲ .ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺯﻳﺎﺩ ﻭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻫﺎ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻏﻴﺮﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻫﻢ
ﻭ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ،ﺩﺭ ﻛﻞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﺭ
ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺪ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ .

ﺯﻳﺮﻣﻌﻴﺎﺭ ﻣﻘﻴﺎﺱ
ﺩﻻﻳﻞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

ارزیابی
ﺍﺭﺯ

0788
1/

6182
1/

2

3

ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺍﻣﺎﻣﻴﻪ

ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ
ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﻔﻊ

ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﻤﺎﻱ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ

ﺷﺸﺼﺪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ

1/5 8091
0/

ﻳﺎﺑﻲ
2/5 3485
1/

ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺟﺪﻭﻝ  .4ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﻤﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.

دوفصلنامه مديريت شهري

1
2
3
4
5

جد ول  .5نظرسنجي از ساكنان د رخصوص وضعيت نماي ساختمانهاي بلند مرتبه؛ ماخذ :نگارند گان.

ﺟﺪول  .5ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ از ﺳﺎﻛﻨﺎن درﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻤﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن.
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ارزﻳﺎﺑﻲ
ﻧﺴﺒﻲ

ارزﻳﺎﺑﻲ
اﺻﻠﻲ

ارزﻳـــﺎﺑﻲ
ﻋﺪدي

درﺻـــــﺪ ﻓﺮاواﻧـــــﻲ ﺧﻴﻠـــﻲ ﻛﻢ
ﺧﻴﻠـــﻲ
زﻳﺎد
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺳــــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺑﻠﻨــــﺪ ﻛـــــﻢ در
زﻳﺎد
درﺻﺪ
درﺻﺪ
درﺻﺪ ﺻﺪ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
درﺻﺪ
1/5
 0/1906ﺿﻌﻴﻒ
15
20
35
20
15
ﻣﺮﺗﻔﻊ
2/5
ﺧﻮب
0/3237 41/9
29
22/6
6/5
0
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ
1/5
 0/1616 6/1ﺿﻌﻴﻒ
24/2
39/4
18/2 12/1
اﻣﺎﻣﻴﻪ
2
 0/2312ﻣﺘﻮﺳﻂ
20
30
30
15
5
ﺷﺸﺼﺪ دﺳﺘﮕﺎه
2
 0/2292 21/2ﻣﺘﻮﺳﻂ
26
31/7
14/4
6/7
درﻛﻞ
راﻫﻨﻤﺎ :ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺻﻠﻲ و ﻋﺪدي:
ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ0/0329 – 0/1283 :؛ ﺿﻌﻴﻒ0/1283 – 0/2238 :؛ ﻣﺘﻮﺳﻂ0/2338 – 0/3192 :؛ ﺧﻮب– 0/4147 :
0/3192؛ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب0/4147 – 0/5101 :
ردﻳﻒ

ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

ﺟﺪﻭﻝ  .6ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺩﻳﺪ ﻭ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.

ﺟﻤﻊ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

ﺩﺍﺧﻠﻲ

ﺩﻳﺪ ﻭ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺍﺯ ﺍﻃﺮﺍﻑ
ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺧﻮﺏ
2/5

2/5

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻄﺢ ﺍﺷﻐﺎﻝ
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻢ ﻭ ﻋﺪﻡ
ﻓﺸﺮﺩﮔﻲ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﻳﺪ ﻭ
ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ
ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺧﻮﺏ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

1/5
ﺿﻌﻴﻒ

1/625

2/5
ﺧﻮﺏ

2/375

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭ ﺗﺮﺍﻛﻢ
ﻭ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻬﺎﻱ
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻭ
ﺑﻠﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ،ﺍﺯ ﺩﻳﺪ
ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺩﻳﺪ ﻭ
ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻣﺴﺪﻭﺩ ﺷﺪﻩ
ﻭ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺿﻌﻴﻒ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
1/875
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻄﺢ ﺍﺷﻐﺎﻝ
ﻧﺴﺒﺘﺎًﻛﻢ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻓﺸﺮﺩﮔﻲ
ﺯﻳﺎﺩ ،ﺩﻳﺪ ﻭ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺍﺯ
ﺩﻳﺪ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺍﻃﺮﺍﻑ،
ﺧﻮﺏ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ
2

1/875

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﻣﺘﺮﺍﻛﻢ ﺍﺯ ﺩﻳﺪ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ
ﺍﻃﺮﺍﻑ ،ﺩﻳﺪ ﻭ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ
ﮔﺮﺩﺩ

ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

ﺩﻳﺪ ﻭ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ
ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ
ﺩﻻﻳﻞ

1/875

2/5

1/125

1/5

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻓﻖ ﺩﻳﺪ
ﻭﺳﻴﻊ ﻭ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ
ﻛﻮﻫﻬﺎ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ
ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ
ﺑﺎﺯﺗﺮ ،ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻃﺒﻖ
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ ﺍﺯ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ
)ﻃﺒﻖ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ
(7ﺧﻮﺏ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻓﻖ ﺩﻳﺪ
ﻭﺳﻴﻊ ﻭ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ
ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

2/5

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺼﺎﻱ
ﺳﺒﺰ ﻭ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻱ
ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻲ
ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻧﺒﻮﺩ ﺍﻓﻖ ﺩﻳﺪ
ﻭﺳﻴﻊ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪﻡ ﺍﻓﻖ ﺩﻳﺪ
ﻭﺳﻴﻊ ﻭ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺒﺰ
ﻭ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ
ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ

1/5

2

ﺩﻳﺪ ﻭ ﭼﺸﻢ
ﺍﻧﺪﺍﺯ

0/625
)ﻃﺒﻖ
ﺟﺪﻭﻝ
ﺷﻤﺎﺭﻩ (7

2/5

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﻔﻊ

0/5

2

ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ

0/5

2

ﺷﺸﺼﺪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ

0/375

1/5

ﺍﻣﺎﻣﻴﻪ
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ﺟﺪﻭﻝ  .7ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻳﺪ ﻭ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
جد ول  .7نظر ساكنان ساختمانهاي بلند مرتبه د ر خصوص د يد و چشم اند از؛ ماخذ :نگارند گان.

ﺭﺩﻳﻒ
1
2
3
4
5

ﺩﺭﺻﺪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ
ﺍﻣﺎﻣﻴﻪ
ﺷﺸﺼﺪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﺩﺭﻛﻞ

ﺧﻴﻠﻲ
ﻛﻢ
ﺩﺭﺻﺪ
5
12/9
18/8
0
10/7

ﻛﻢ
ﺩﺭﺻﺪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺩﺭﺻﺪ

ﺯﻳﺎﺩ
ﺩﺭﺻﺪ

5
9/7
18/8
0
9/7

20
19/4
34/4
50
30/1

25
32/3
25
30
28/2

ﺧﻴﻠﻲ
ﺯﻳﺎﺩ
ﺩﺭﺻﺪ
45
25/8
3/1
20
21/4

ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ
ﻧﺴﺒﻲ

ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ
ﺍﺻﻠﻲ

0/3262
0/2524
0/1445
0/246
0/2332

ﺧﻮﺏ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺿﻌﻴﻒ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ
ﻋﺪﺩﻱ
2/5
2
1/5
2
2

نگارند گان.
ﻣﺎﺧﺬ:ماخذ:
شهري؛
ﻣﻨﻈﺮمنظر
سيما و
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ بلند
ساختمانهاي
نهايي
ارزيابي
جد ول .8
ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
ﺷﻬﺮﻱ ؛
لحاظﺳﻴﻤﺎ ﻭ
مرتبهﺍﺯازﻟﺤﺎﻅ
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ
انواعﺍﻧﻮﺍﻉ
ﻧﻬﺎﻳﻲ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ
ﺟﺪﻭﻝ .8
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ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ )ﺑﻠﻨﺪ
ﺷﺸﺼﺪﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﺍﻣﺎﻣﻴﻪ )ﻧﻴﻤﻪ ﺑﻠﻨﺪ
ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺘﺮﺍﻛﻢ ( )ﻧﻴﻤﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻭ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ
ﻣﺘﺮﺍﻛﻢ(
ﻭ ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﺍﻛﻢ(
ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺭﺯﺵ
ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺭﺯﺵ
ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺭﺯﺵ
ﺿﺮﻳﺐ
ﺿﺮﻳﺐ
ﺿﺮﻳﺐ
ﺍﺳﻤﻲ
2
ﻣﺘﻮﺳﻂ 0/846 1/4317 0/6056 1/5684 0/6634 1/8707

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ
ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ

ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﻔﻊ
)ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮔﺴﺴﺘﻪ
ﻭ ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﺍﻛﻢ(
ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺭﺯﺵ ﺿﺮﻳﺐ
ﺍﻫﻤﻴﺖ
ﺿﺮﻳﺐ
0/4230 2/4827 1/0502

ﻣﻌﻴﺎﺭ

ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ
ﺳﻴﻤﺎﻱ
ﺷﻬﺮ
ﺿﻌﻴﻒ  0/2274 1/75 0/398 1/625 0/3695 1/875 0/4264 1/625 0/398 1/7188ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ
ﻓﻀﺎﻱ
ﺷﻬﺮﻱ
ﻣﺘﻮﺳﻂ  0/2274 2/3363 0/5313 1/5149 0/3445 2/5392 0/5774 1/7695 0/4024 2/04ﻧﻤﺎﻱ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﻣﺘﻮﺳﻂ 0/3055 1/625 0/1986 2/375 0/2902 1/875 0/2291 2/0938

1/909

1/6929

1/8996

1/7586

2/285

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺿﻌﻴﻒ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺧﻮﺏ

2/5

ﺭﺩﻳﻒ

1

2

3

 0/1222ﺩﻳﺪ ﻭ
ﭼﺸﻢ
ﺍﻧﺪﺍﺯ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺩﺭ
ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ
ﻧﺘﻴﭽﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺩﺭ
ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﻱ
ﺟﻤﻌﺒﻨﺪﻱ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ :
ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻓﻖ ﻫﺎﻱ
ﺩﻭﺭ ﻭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺼﺮﻱ ﺁﻥ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ )ﺧﻮﺏ( ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺩﺭ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺷﺸﺼﺪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻛﻢ ﺗﺮ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍ ﺻﻠﻲ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺮ ﮔﺮﻩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺒﻪ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻓﻀﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻫﻴﭽﻜﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮﺩﻩ ،ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺷﺸﺼﺪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺁﻥ ،ﻭﺿﻌﻴﺖ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻡ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺍﻣﺎﻣﻴﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺴﺒﻲ ﻓﻀﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪﻡ
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منعكس شد ه است .د ر اين خصوص د اليل ارزيابي
نيز د ر جد اول منعكس شد ه است .ارزيابي نهايي چهار
نمونه با اعمال ضرائب اهميت هريك از معيارها د ر
جد ول شماره  8ارائه شد ه است.نتیجه ارزیابی جمع
زیرمعیار تاثیر د ر گره زیرمعیار تاثیر د ر لبه زیرمعیار
تاثیر بر نشانه معیار تاثیر بر سیمای شهر
نتیجه گیری و جمع بند ی
جمعبند ي وضعيت انواع ساختمانهاي بلند مرتبه د ر
معيارهاي مختلف به صورت كلي به شرح ذيل مي
باشد:
د رخصوص معيار تاثیر بر سیمای شهری باتوجه
به موقعیت قرارگیری آپارتمانهای مرتفع و قابلیت
مشاهد ه از افق های د ور و نزد یکی به مید ان و
افزایش تقویت بصری آن ،نتایج ارزیابی (خوب)
بود ه است .د ر آپارتمانهای ششصد د ستگاه به علت
تعد اد طبقات کم تر و قرارگیری با فاصله از خيابان
اصلی و عد م تاثیرگذاری بر گره و عد م تشکیل لبه،
نتایج ارزیابی ضعیف می باشد  .د رخصوص معيار
تاثیر بر فضای شهری هرچند وضعیت هیچکد ام از
ساختمانهای مورد بررسی مناسب نبود ه ،د ر مجموع
ششصد د ستگاه به علت وجود فضای باز د ر اطراف
و استفاد ه عموم مرد م از آن ،وضعیت ارزیابی متوسط
می باشد و د ر مجتمع بانک ملی و امامیه علی الرغم
تشکیل نسبی فضای شهری ،به علت عد م مطلوبیت
آن و بی توجهی به اصول زیباشناسانه ضعیف
ارزیابی گرد ید ه است .د رخصوص معیار مطلوبیت
نمای ساختمان ،آپارتمانهاي ششصد د ستگاه به
علت رعایت مقیاس انسانی و بانک ملی به علت
عد م رعایت مقیاس انسانی و نامناسب بود ن شکل
ساختمانها ،علی الرغم مناسب بود ن رنگ د ر نمای
ساختمان ضعیف ارزیابی گرد ید ه است .د ر خصوص
معيار د ید و چشم اند از ،آپارتمانهای مرتفع باارزیابی
خوب بهترین بود ه که علت آن د ید و چشم اند از
مناسب ساکنان د ر ساختمان و اطراف آن بود ه است.
د ر مجتمع بانک ملی به علت استقرار فشرد ه و وجود

ساختمانهای کوتاه د ر اطراف آن ضعیف ترین بود ه
است.
با توجه به نتايج نهايي ارزيابي ارائه شد ه د ر جد ول
شماره  ،8و با عنايت به معیارهای د ر نظر گرفته شد ه
ارزيابي وضعیت سیما و منظر شهری آپارتمانهای
مرتفع ،خوب  0د ر مجتمع بانک ملی ارزيابي متوسط،
د ر ششصد د ستگاه ارزيابي متوسط و د ر امامیه نتيجه
ارزيابي ضعیف می باشد و به صورت کلی وضعیت
سیما و منظر شهری د ر نمونه های مورد ی ،متوسط
ارزیابی می گرد د  .از اینرو باتوجه به فرضیه اول
تحقیق که به نظر می رسد د ر ساختمانهای بلند
مرتبه مسکونی شهر مشهد  ،به ابعاد مختلف سیما و
منظر شهری د ر استقرار ،طراحی و ساخت و نگهد اری
ساختمانها ،توجه کافی صورت نگرفته است ،اثبات می
گرد د  .با عنايت به نتایج نهایی ارزیابی انواع مختلف
ساختمانهای بلند مرتبه سازی مسکونی د ارای
تاثیرات متفاوتی بود ه اند و نوع ساختمان بلند مرتبه
گسسته و غیر متراکم (آپارتمانهای مرتفع) د ر مقایسه
با نوع ساختمانهای بلند مرتبه پیوسته و متراکم (بانک
ملی) د ارای زمینه های بهتری جهت ایجاد سیما و
منظر شهری مطلوب است  .همچنین این موضوع
د ر مورد آپارتمانهای نيمه بلند نیز صاد ق است به
نحوی است که د ر نوع گسسته و غیر متراکم آن
(نمونه آپارتمانهای ششصد د ستگاه) د ر مقایسه با نوع
پیوسته و متراکم (آپارتمانهای امامیه) د ارای زمینه
بهتری جهت ایجاد سیما و منظر شهری مطلوب
است .از اينرو فرضيه د وم تحقيق نيز مبني بر آنكه به
نظر مي رسد انواع ساختمانهاي بلند مرتبه مسكوني،
تاثيرات متفاوتي را بر سيما و منظر شهري مي گذارند
و نوع بلند مرتبه و نيمه بلند گسسته و غير متراكم د ر
مقايسه با نوع بلند مرتبه و نيمه بلند پيوسته و متراكم
د اراي زمينه هاي بهتري جهت ايجاد سيما و منظر
شهري مطلوب هستند ،اثبات مي گرد د .
بر اساس یافته های تحقیق می توان نکات و توصیه
های زیر را د ر مورد ساختمانهای بلند مرتبه مسکونی
د ر حوزه تاثیرگذاری آنها بر سیما و منظر شهری ارائه
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کرد .
.1با توجه به تاثیرگذار ی ساختمانهای بلند د ر سیما
شهری الزم است د ر مکانیابی و نحوه استقرار آنها
د ر سایت به جنبه های مختلف آن خصوصا تاثیر بر
نشانه ،گره و لبه توجه شود تا باعث افزایش خوانایی و
ارتقاء سیمای شهر گرد د  .د ر این خصوص موارد ذیل
مورد تاکید است
 هرچه ساختمانهای بلند از افق های د ور قابلمشاهد ه تر باشند و نحوه قرارگیری و نوع ساختمان
مناسبتر باشد  ،بیشتر قابلیت نشانه شد ن را د ارند .
 هرچه ساختمانهای بلند مرتبه (یا نیمه بلند ) د رلبه های شهری متراکم تر باشند و از د ید لبه های
طبیعی جلوگیری نکرد ه باشند  ،به ایجاد و تقویت لبه
کمک می نمایند .
 ساختمانهای بلند اگر د ر اطراف گره به طورمناسبی طراحی شد ه باشند د ر تقویت حس مکان
ناظر موثر خواهند بود .
 .2الزم است به ایجاد مطلوبیت فضاهای شهری
اطراف ساختمانهای بلند مرتبه توجه شود  .این مهم
با ایجاد محصوریت هایی با مقیاس انسانی و لحاظ
طراحی ها و المانهای مناسب با ترکیب زیباشناسانه
و وجود عملکرد های مختلف د ر این فضاها بوجود
می آید .
 .3بلحاظ اینکه بین ساختمانهای بلند و پیکر انسان
ارتباط نامناسبی وجود د ارد  ،برای انسانی نمود ن فرم
بنا می توان از ایجاد بافتهای متراکم د ر این ساخمانها
جلوگیری نمود و همچنین با ایجاد فضای باز د ر
اطراف آنها و فاصله د اد ن آنها از لبه های شهری،
باعث ایجاد عمق د ید نسبت به ساختمان د ر ناظر
شد ه و ارتباط مطلوبی با فرم د ر بینند ه بوجود آورد .
 .4باید باتوجه به اصل هماهنگی ،به هم جواری
مناسب ساختمانهای بلند و کوتاه توجه شود چرا
که هماهنگی و ارتباط بین ساختمانها موجب ایجاد
مقیاس برابر د ر نما شد ه و همگونی نمای شهر را
بوجود می آورد .
 .5هرچه شکل ساختمانهای بلند د ارای تناسبات

زیباتر و مطلوبتري باشد  ،باعث ارتقاء نمای ساختمان
و مطلوبیت منظر شهری می گرد د .
 .6باتوجه به نقش ساختمانهای بلند د ر شهر از لحاظ
بصری ،هرچه به نمای ساختمانها (چه د ر حال طراحي
و ساخت و چه د ر نگهد اری) توجه شود تا زیبایی
و جذابیت را برای ناظر بوجود آورد  ،تاثیر بصری
ساختمان بیشتر خواهد بود .
 .7هرچه به نحوه استقرار و مکانیابی ساختمانهای
بلند د ر شهر بیشتر توجه شود  ،ایجاد چشم اند از
مناسب برای ساختمانهای بلند و عد م انسد اد د ید
ساختمانهای اطراف د ر وضعیت بهتری خواهد بود .
 .8هرچه استقرار ساختمانهای بلند به صورت بازتر
باشد و فاصله مناسب بین آنها وجود د اشته باشد ،
انسد اد د ید ساختمانهای بلند توسط بلوکهای مختلف
مجتمع کمتر شد ه و از طرف د یگر ساختمانهای
اطراف هم از د ید مناسبتری برخورد ار خواهند بود .
 .9د ر برنامه ریزی هاي و طرحهای شهری باید
متناسب با ویژگی انواع ساختمانهای بلند مرتبه ،نسبت
به مکانیابی و ساخت آنها به نحوي اقد ام نمود كه به
سیما و منظر شهری مطلوب کمک نماید  .د ر این
خصوص تد وین اصول ضوابط ساخت ساختمانهای
بلند مرتبه توسط مد يريت شهري و وزارت راه و
شهرسازي متناسب با ويژگي هاي هر شهر توصيه
می گرد د .
منابع و مآخذ
استروفسكي و استالف ( )1371شهرسازي معاصر
از نخستين سرچشمه ها تا منشور آتن ،ترجمه الد ن
اعتضاد ي ،مركز نشر د انشگاه تهران ،چاپ اول
اشپر ،آلبرت ( )1373شهر هوشمند  ،مصاحبه با مجله
اسكاال ،ترجمه :شهرزاد مهد وي ،فصلنامه اباد ي،
شماره 12
امين زاد ه ،بهناز ( )1376ساختمانهاي بلند و محيط
شهري ،مجموعه مقاالت نخستين همايش ملي
ساختمانهاي بلند د ر ايران ،د انشگاه علم و صنعت،
جلد اول

بمانيان ،محمد رضا ()1377بررسي عوامل موثر بر
شكل گيري ساختمانهاي بلند د ر ايران ،پايان نامه
د كتري د ر گرايش معماري ،د انشگاه تهران
بمانيان ،محمد رضا ( )1390ساختمان بلند و شهر،
مؤسسه نشر شهر
بنه لو و لئونارد ( )1355بنياد هاي شهرسازي مد رن،
ترجمه:مهد ي كوثر ،انتشارات د انشگاه تهران
بهزاد فر ،مصطفي ( )1387واژه نامه مفاهيم طراحي
شهري ،طرح تحقيقاتي انجام شد ه د ر مركز مطالعاتي
و تحقيقاتي شهرسازي و معماري
توسلي ،محمود و بنياد ي ،ناصر ( )1371طراحي
فضاي شهري ،مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي
و معماري ايران ،جلد د وم
توسلي ،محمود ( )1369اصول و روشهاي طراحي
شهري و فضاهاي مسكوني د ر ايران ،جلد اول،
وزارت مسكن و شهرسازي ،مركز مطالعات و تحقيقات
شهرسازي و معماري ،چاپ اول
حافظ نيا ،محمد رضا )1387( ،مقد مه اي بر روش
تحقيق د ر علوم انساني ،انتشارات سمت ،تهران
حبيبي ،محسن )1375( ،از شار تا شهر ،انتشارات
د انشگاه تهران ،شماره  234چاپ اول
رضازاد ه ،راضيه ( )1386اصول و معيارهاي ساماند هي
و ضوابط و مقررات سيماي شهري ،طرح تحقيقاتي
انجام شد ه د ر مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي
و معماري
زبرد ست ،اسفند يار ( )1377جزوه د رس تكنيكهاي
برنامه ريزي شهري  ،2د انشكد ه هنرهاي زيبا
زبرد ست ،اسفند يار ( )1384مكان يابي مراكز
امد اد رساني با استفاد ه از  GISو روش ارزيابي چند
معياري  ،AHPنشريه هنرهاي زيبا ،شماره ،21
ص17-5
شواي ،فرانسواز ( )1384شهرسازي ،تخيالت و
واقعيات ،ترجمه سيد محسن حبيبي ،انتشارات
د انشگاه تهران ،چاپ د وم
شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران)1380( ،
ساختمانهاي بلند تهران ،ضوابط و مكانيابي ،مصوب

( 1380/8/2همران با آئين نامه اجرائي ،انتشارات
شركت پرد ازش و برنامه ريزي شهري چاپ اول،
تهران
شولز ،ولفانگ ( )1375مفاهيم كلي د ر طراحي
ساختمان ،مسائل اساسي بلند مرتبه سازي ،مركز
مطالعات تحقيقات شهرسازي
صد وقيانزاد ه ،مينوش ( )1375بلند مرتبه سازي و
فضاي شهري ،مركز مطالعات برنامه ريزي شهري
طاهري ،فرزانه و د يگران ( )1375مسائل اساسي
بلند مرتبه سازي انتشارات مركز مطالعات و تحقيقات
شهرسازي و معماي ايران ،تهران
عبد اهلل خان گرجي ،بهرام ( )1385سيماي شهري:
بعد رها شد ه سياست هاي شهري د ر ايران ،فصلنامه
آباد ي ،شماره  ،53صص 19-6
عزيزي ،محمد مهد ي ( )1378ارزيابي اثرات كالبد ي-
فضايي برج سازي د ر تهران ،نشريه هنرهاي زيبا،
شماره  4و  ،5صفحات -46-33تهران
عزيزي ،محمد مهد ي )1386( ،بررسي تطبيقي د و
الگوي مجتمع هاي مسكوني (متعارف و بلند مرتبه)،
نشريه هنرهاي زيبا شماره  ،32صفحه 38-27
غمامي ،مجيد  )1371( ،مالحظاتي د ر باب سياست
افزايش تراكم د ر شهرها ،مجله آباد ي ،شماره 5
كازروني حقيقت ،فرشته و نوذري ،شعله ،1372 ،
نگاهي به ساختمانهاي بلند تهران ،سازمان مشاور
فني و مهند سي شهرد اري تهران
كبيري ،مهري )1378( ،ضرورت بلند مرتبه سازي
د ر شهر تهران  ،پايان نامه فوق ليسانس د انشگاه آزاد
اسالمي تهران
كريمي مشاور مهرد اد  )1389( ،رابطه چگونگي
قرارگيري ساختمانهاي بلند مرتبه و منظر شهري،
فصلنامه باغ منظر شماره  ،13صفحه 99-89
گورد ن ،كالن )1382( ،گزيد ه منظر شهري .ت:
منوچهر طبيبيان ،چاپ د وم ،انتشارات د انشگاه تهران،
تهران
گورد ون ،كالن )1377( ،گزيد ه منظر شهري ،ترجمه
د كتر منوچهر طبيبيان ،انتشارات د انشگاه تهران
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لوكوربوزيه )1355( ،منشور آتن ،ترجمه:منصور
فالمكي ،انتشارات د انشگاه تهران
لينچ ،كوين )1355( ،سيماي شهر ،ترجمه :منوچهر
مزيني ،انتشارات د انشگاه شهيد بهشتي
متوسلي ،محمد مهد ي ،سرمست بهرام)1389( ،
بررسي و تحليل نقش مقياس شهر د ر ميزان حس
تعلق به مكان ،فصلنامه مد يريت شهري شماره ،26
صفحه 146-133
مشهود ي ،سهراب )1375( ،بلند مرتبه سازي د ر
تهران و لزوم تد وين ضوابط ويژه اي براي جلوگيري
از اثرات مخرب آن ،مجله علمي معماري و شهرسازي
موريس ،جيمز )1386( ،تاريخ شكل شهر تا انقالب
صنعتي ترجمه :راضيه رضازاد ه ،انتشارات جهاد
د انشگاهي
مهند سين مشاور پارت )1382( ،طرح منطقه بند ي و
تعيين محد ود ه هاي د اراي پتانسيل بلند مرتبه سازي
د ر شهر مشهد
مهند سين مشاور پارت )1389( ،پيش نويس طرح
تد وين ضوابط ساخت و ساز ساختمانهاي بلند مرتبه
د ر پهنه ها و زير پهنه هاي مصوب و مجاز شهر
تهران.
CABE, 2007, Guidance on tall building
Leicester city council, 2007 ,Tall Buildings Supplementary Planning Document
Liverpol city council, 2004, Tall building
«supplementary planning Document»,
Portsmouth city council 2009, Tall building «supplementary planning Docu»ment
Urban design Guidelines for high rise
building, Ottawa

