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Abstract
Given the increasing growth of urban population, limitation of land and services, also, increasing
demand for housing, economic and environmental limitations; high-rise building is a proper solution
to control the physical growth of cities. Therefore, identification of suitable zones for construction of
high-rise buildings is essential, and of great importance for the proper growth of the city. The aim of
this study is to determine the appropriate zones with high potential for the construction of high-rise
buildings in the city of Ardabil. In this study, the MCDM methods, including VIKOR and ANP, also
19 subcriteria of 4 main criteria, were used to determine the suitable zones. We benefited EXCEL,
GIS, and SELVA IDRISI softwares for data analyzing. Research findings suggest that the east, west
and north-east zones of the city, have more potential for high-rise building construction. So that highrise construction in these zones can lead to proper distribution of construction and population in the
city. In conclusion, appropriate zones for the establishment of the high-rise buildings in Ardabiil city,
are suggested.
Keywords: high-rise buildings, site-selection, multi-criteria decision-making methods, city of
Ardabil.
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چکیده
با توجه به رشد فزایندة جمعیت شهری ،محدودیت ارائة زمین و خدمات ،تقاضا برای مسکن و محـدودیت هـای
اقتصادی و محیط زیستی ،بلندمرتبهسازی راهکار مناسبی برای کنترل رشد کالبدی شهرهاست؛ از این رو شناسایی و
معرفی پهنه های مناسب برای احداث ساختمانهای بلندمرتبه ضروری است و بـرای توسـعة مطلـو

شـهر اهمیـت

زیادی دارد .هدف اصلی این پژوهش ،شناخت پهنه های مناسب با توانمنـدی بسـیار بـرای احـداث سـاختمان هـای
بلندمرتبه در شهر اردبیل است .در این پژوهش از روش هـای  MCDMشـامل  VIKORو  ANPو همچنـین از 19
زیرمعیار در چهارچو

 4معیار اصلی برای تعیین پهنه های مناسـب و در ادامـه از نـرم افـزار هـای  GIS ،EXCELو

 SELVA IDRISIبرای دادهپردازی و تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شده است .یافتههای پـژوهش نشـان مـیدهـد
پهنه های شرقی ،غربی و شمال شرقی شهر از توانمندی بیشتری برای احداث ساختمانهای بلندمرتبه برخوردارند؛ به
نحوی که ساخت بلند مرتبه در این پهنه ها ،به توزیع متناسب و تراکم مناسب سـاختمانی و جمعیتـی در شـهر منجـر
میشود .در پایان بر مبنای یافتهها ،پیشنهادهایی برای استقرار بلندمرتبهها در پهنههای مناسب ارائه شدهاند.
واژههای کلیدی :ساختمانهای بلندمرتبه ،مکانگزینی ،روشهای تصمیمگیری چندمعیاره ،شهر اردبیل.

* نویسنده مسؤول

a.mohammadi@uma.ac.ir
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مقدمه
یکی از مسائلی که شهرهای امروز جهان ،به ویژه شهرهای بـزر

بـا آن مواجـه هسـتند ،بلندمرتبـه سـازی اسـت

( .)Hall،1998 : 19ایدة بلندمرتبه سازی ،نخست به منظور بهره برداری بهتـر از زمـینهـای مرکـز شـهر مطـر شـد
(صدوقیان زاده)2 :1375 ،؛ اما امروزه مسائلی از قبیل افزایش جمعیت ،نیاز به اسکان ،تقاضای مردم بـرای سـکونت،
کار در محلی خـا ،،گسـترش شـهرها و  ،...سـاخت بناهـای بلنـد را در شـهرهای جهـان ضـروری کـرده اسـت
( .)Gol & Lindberg, 2009: 56تمام ساختوسازهای یک شهر براساس معیارهای تعیینشده در مقـررات شـهری
انجام و این قوانین و مقررات شهری شامل بلندمرتبهها نیز میشود ( .)Short, 2007: 23ساختمانهای بلند بنا بر نوع
و ویژگی ها خودبه خود استانداردهایی نیـز دارنـد؛ ولـی ایـن اسـتانداردها در ارتبـا بـا شـهرهای مختلـ

و نـوع

ساختمان های بلند متفاوتند (مهندسین مشاور پارت .)32 :1392 ،در مکان ایجاد ساختمان هـای بلنـد ،آنچـه پـیش از
هرچیز ضروری مینماید ،انجام مطالعاتی با درنظرگرفتن مکانی بهینه برای بلندمرتبهسازی در شهر است (رضاییراد،
 .)20 :1390در مکان گزینی ساختمان های بلند عوامل بسیاری ازجمله :عوامل ملی ،منطقـه ای و محلـی بایـد در نظـر
گرفته شوند .از آن جمله میتوان به ویژگیهای محیط واطراف ساختمان ،حمل و نقل ،بافتهای تـاریخی و میـراث
فرهنگی اشاره کرد (عنابستانی و همکـاران)5 :1394 ،؛ همچنـین توجـه بـه شـبکة دسترسـی محلـی ،دسترسـی بـه
زیرساختهای اجتماعی و کالبدی نیز مهم هستند (بمانیان.)42 :1390 ،

ساختمان بلند به منزلة بنایی مهم و با قلمرو تأثیرگذاری بسیار در شهر ،صرف نظر از محل قرارگیری ،باید کیفیتی
درخور و شایسته در حد نشانه های شهری داشته باشد و توجه به این موضوع در مکان گزینی آنهـا ضـروری اسـت
(امیدوار .)32 :1389 ،در سال های اخیر که شاهد روند بلند مرتبهسازی در شـهر هـای متوسـط و بـزر

هسـتیم ،بـه

اصول مکان گزینی مناسب و معیار های شهرسازی توجه نمی شود .این مسئله ،مشکالت دیگری را به وجود می آورد؛
ازجمله :راهبندان ،شلوغی ،آلودگی بصری و اغتشاش در سیمای شهری (عادلی و سرده.)2 :1390 ،
مسئلة اصلی این است که براساس شواهد موجود ،شهر اردبیل شاهد ساخت وسازهای بدون ضابطه ،بـه ویـژه در
بخش ساختمان های بلندمرتبه است؛ به طوری که ساختمانهـای بلندمرتبـه در جـایجـای شـهر و بـدون توجـه بـه
ظرفیت شبکة ارتباطی ،تراکم جمعیت و ساختمان ،حمل و نقل و سایر معیار های شهرسازی ،ساخته می شـوند .ایـن
مسئله باعث شده است شهر با میانگین رشد سالیانه  12هکتاری ،رشد افقی چشمگیری بین سال های  1335تـا 1393
داشــته باشــد (مهندســین مشــاورین پــارس آریــان راود)52 :1392 ،؛ بنــابراین بــرای جلــوگیری از رشــد افقــی و
افسارگسیخته و نیز ارتقای محیط شهری و آسایش شهروندان  -که یکی از چالش های اصلی مدیریت شهری اسـت
 انجام پژوهشی با هدف شناسایی پهنه های مناسب برای احداث ساختمانهای بلندمرتبه ضروری است .با توجه بـهاین ضرورت ،هدف اصلی این پژوهش ،تعیین پهنه های مناسب برای مکان گزینی ساختمان هـای بلندمرتبـه در شـهر
اردبیل است .با توجه به ضرورت و هدف پژوهش ،تالش شده است به این پرسش اصلی پژوهش پاسخ داده شـود:
پهنههای مناسب برای مکانگزینی ساختمانهای بلندمرتبه در شهر اردبیل کدامند؟
این پژوهش در پنج بخش اصلی شامل مقدمه (بیان مسئله ،هدف ،ضرورت ،پرسش ها و پیشـینه) ،مبـانی نظـری،
روش ،یافتهها و نتیجهگیری تدوین شده است.
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طی یک دهة اخیر ،در زمینة ساختمان های بلندمرتبه پـژوهش هـایی انجـام شـده اسـت .جـدول ( ،)1خالصـه و
برگزیدهای از بعضی پژوهشهای انجامشده در این زمینه است.
جدول :1 -پژوهشهای انجامشده دربارة بلندمرتبه سازی در جهان و ايران
پژوهشگر و سال

شورت ()2007

موضوع

نتايج

ارزیابی تأثیر طر های

در هر جامعه ای ،وجود شماری از ساختمان های بلند که غالباً مرتفع تر از الگوی سنتی هسـتند،

پیشنهادی برای

در یک محله ،منطقة شهری یا حتی در سطح کل شهر مناسب به نظر می رسد .تقریباً در تمـامی

ساختمانهای بلند در

قرن بیستم توافقی غیررسمی ،ساختمان های فیالدلفیا را در ارتفاع  33طبقه محدود کـرده بـود.

میراث ساختهشده

این محدودیت به منظور حفظ برتری بصری تندیس ویلیام سن بر سردر تاالر وضع شده بود.

عنوان پایداری بصری و
تاورنر ()2007

فرهنگی :تأثیر
ساختمانهای بلند در
لندن
تأثیر ساختمانهای

گالن کرانز

بلندمرتبه در پاسخگویی

()1992

به نیازهای انسانی
ساکنان

رضایی راد
()1392

ساختمان های بلند نقش عمده ای در هویتسازی دارند و بسیاری از جوامع بـه داشـتن همـین
ساختمان های بلند مباهات میکنند .هرچند بهکارگیری ارتفاع بیشتر و شکل و طر متمـایز بـر
اهمیت بعضی از ساختمان ها و کاربری های مهم برای جامعه داللت می کند ،امـا زمینـه و نـوع
کاربری نیز در این باره نقش دارند .در هر شهر یا جامعه ای برای ساختمان های یادواره ای ،نقش
هویتسازی و برای ساختمانهای پیرامونشان ،نقش زمینهای در نظر گرفته میشود.
تغییرات در قیمت زمین ،هزینه های مسکن و زیرساختهای شهری ،از بارزترین آثار اقتصـادی
تراکمهای مختل

و بلندمرتبهسازی متأثر از سیاستهای مختل

تراکم است .اصوالً به موازات

افزایش تراکم ،ارزش و قیمت زمین افزایش مییابد؛ اگرچه ممکن است هزینة سرانة زمین برای
هر واحد مسکونی کاهش یابد.

ارزیابی سیاستهای

ارزیابی به دست آمده از تحلیل ها و شبیه سازی هـای انجـامشـده از وضـع موجـود و سـناریوی

بلندمرتبهسازی در طر

تراکمی پیشنهادی طر تفصیلی منطقة  8تهران ،نشاندهندة این مطلب است که مزایای سیاست

تفصیلی با تأکید بر

بلندمرتبه سازی از منظر اقتصادی بـیش از هزینـههـای آن اسـت و آوردة مـالی بهینـهای بـرای

سازمان فضایی

محدودة پژوهشی دارد؛ اما به لحاظ کالبدی فضایی مستلزم هزینههای بیشتری نسبت به مزایـای

عملکردی شهر تهران

این سیاست است.

مکانگزینی ساختمانهای

از تلفیق  9الیة اطالعاتی دردسترس ،منطقة  9محدودة پژوهشی توانمندی بلندمرتبهسازی دارد؛

رهنما و رزاقیان

بلندمرتبه با تأکید بر

البته این حوزه بندیها به معنای مجازبودن بلندمرتبهسازی در همة زمینها و نقا این سطو و

()1392

نظریة رشد هوشمند

همچنین به معنی ممنوعیت بلندمرتبه سازی در سایر مناطق نیست؛ بلکه نکتـة مهـم توانمنـدی

شهری

بیشتر این محدودهها و سهولت احراز شرایط بلندمرتبهسازی است.
برج های منفرد به دلیل تناسبات ویـژه ای کـه دارنـد نسـبت بـه بـرج هـای خوشـهای ،قـدرت

کریمی مشاور و
همکاران ()1389

رابطة چگونگی
قرارگیری ساختمانهای
بلندمرتبه و منظر شهری

تأثیرگذاری بسیاری در قلمرو خود دارند؛ به همین سبب باید در مکان گزینی و همچنین تعیین
ارتفاع ،مقیاس حجم و عملکرد آنها دقت فراوانی کرد تا قدرت تأثیرگذاری آنهـا تبـدیل بـه
تهدید در شهر نشود .برج های منفرد ،توانایی ایجاد معنی و مفهوم امنیت را در شهرها دارند؛ به
همین سبب ساخت این گونه برج ها ،نیازمند مطالعة کافی کارشناسـان و ارزیـابی آثـار محیطـی
آنهاست.

تعیین ردپای اکولوژیکی
صمدپور و فریادی
()1387

در نواحی شهری پرتراکم

با افزایش ساخت وسازهای محلة الهیه طی  26سال دورة پژوهش ،میزان فضای سبز و بـاز بـه

و بلندمرتبه

منزلة یکی از اصلی ترین شاخصهای کیفیت محیط زیست شهری به درصد چشمگیری کاهش

نمونة پژوهشی :محلة

یافته است.

الهیة تهران
منبع :نگارندگان1395 ،
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بـدون توجـه بـه معیـارهـای اساسـی

بررسی سوابق موضوع نشان می دهد بلندمرتبه سازی در شهرهـای مختلـ

مکان گزینی در حال انجام است و مکان های کنونی برای بلندمرتبه سازی در این شهر ،فقط برای سود مـالی انتخـا
شده اند؛ در حالی که عواملی همچون خطر گسلها ،مسائل زیستمحیطی ،ترافیک و دسترسیها ،تـراکم سـاختمانی،
حد ارتفاعی و معیارهای زیباییشناسی ،باید در مکانگزینی رعایت شوند.
مباني نظری پژوهش
یکی از پیامدهای سریع شهرنشینی کشور در دهههای اخیر ،ظهور پدیدة بلندمرتبهسازی اسـت کـه گرتـه بـرداری
نادرستی از الگوی غربی آن برای تقاضای سرسامآور مسکن است .تحمیل اجباری این نوع ساخت وسـازها بـر بدنـة
شهرها ،عالوه بر بر همزدن توازن کالبدی آنها ،موجب بروز عوارض بسیاری بـرای فرآینـد شهرنشـینی شـده اسـت
(حسینزاده دلیر و حیدری.)3 :1390 ،

از دیــدگاههــای مختلـ
بلندمرتبه سازی را تعری

بــرای ســاختمانهــای بلنــد ،تعــاری

متفــاوتی ارائــه شــده و هــرکس از منظــر خــود

کرده است .در طول زمان و در مکان های مختل

نیز تعاری

ساختمان های بلنـد متفـاوت

بوده است؛ برای نمونه «شورای ساختمان های بلند و سکونتگاه شـهری» در آمریکـا معتقـد اسـت هرگونـه تعریـ
مناسب برای ساختمان های بلند باید بر این مبنا باشد که طراحی ،کارکرد یا تأثیرات شهری آن ساختمان تـا چـه حـد
متأثر از «بلندی» آن است و در مقایسه با ساختمانهای معمولی تا چه حـد بـه ضـوابط و تـدابیر ویـژه در طراحـی،
برنامهریزی و ساخت نیاز دارد .به طور کلی معیارهای زیر ،یک ساختمان بلند را بـدون توجـه بـه بلنـدی یـا تعـداد
طبقات آن تعری

میکنند:

 )1تراکم خالص ساختمانی :نسبت کل سطح زیربنا به سطح قطعهزمینی که ساختمان روی آن بنا شـده اسـت ،در
مقایسه با عرف محل زیاد است.
 )2از سیستم مکانیکی (معموالً آسانسور) برای ارتباطات عمودی استفاده شود.
 )3روش های ویژة ساختمانی به کاررفته در ساخت وسازهای پایین مرتبه و معمولی تفاوت داشته است (فرهـودی
و محمدی.)3 :1380 ،
با توجه به همة تعاری

یادشده ،ساختمان بلند ،سـاختمانی بـا دسـت کـم  10طبقـه اسـت .اصـول و سرچشـمة

بلندمرتبه سازی ،منبعث از مکاتبی است که به مرور زمـان بـه وجـود آمـده و ضـرورت بلندمرتبـه سـازی نیـز زمینـة
بهوجودآمدن این مکاتب است .در ادامه این دیدگاهها را مرور میکنیم.
در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ،افزایش استفاده از آهن و فوالد ،برق آبی و اختراع آسانسور ،ازجملـه
عواملی بودند که زمینة توسعة عمودی بخش مرکزی شهر شیکاگو و احداث ساختمانهای بلند را در آن فراهم آوردند
و موجب ظهور مکتب شیکاگو شدند .مکتب شیکاگو که نمایندة تحوالت اجتماعی ،اقتصادی و تکنیکی جامعة عصر
خود در آمریکا بود ،نگرشی تحسین آمیز به آسمانخراشهای دوران خـود داشـت (صـدوقیانزاده .)32 :1375 ،ایـن
مکتب از اولین دیدگاههایی است که بلندمرتبه سازی و بهره گیری از ساختمانهای بلند را برای استفادههای مسـکونی
تشویق کرد و در روند تکاملی خود ،تشکیل مکتب جهانی مدرنیسم را رقم زد.
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مکتب مدرنیسم در فاصلة دو جنـ

جهـانی اول و دوم شـکل گرفتـه و بـیش از سـایر جنـبشهـای فکـری در

شکلگیری و رشد عمودی شهر های قرن بیستم ایفای نقش کرده است .این مکتب بر به کارگیری هنر های تجسمی و
معماری و فن استوار است و به شهر بدون درنظرگرفتن گذشته و تاریخ و زمان مینگرد (زیاری.)11 :1378 ،
مدرنیسم ها با توجه به رشد جمعیت شهر های بزر

و ضرورت و اجبار هـای نشـئت گرفتـه از آن ،ماننـد کنتـرل

توسعة شهر ،کمبود زمین های شهری ،نیاز به مسکن و وجود تقاضا در بازار و  ،...توسعة شـهر در ارتفـاع را راه حـل
طبیعی و مناسب برای اسکان مردم در شهرهای بزر

میدانند (بمانیان.)102 :1390 ،

با گسترش کار فعاالن شهرسازی مدرنیسم و نقد آنها ،به ضرورت محـور قرارگـرفتن انسـان و روابـط اجتمـاعی
او در فرآیند برنامهریزی توجه شد و به ظهور نگرشی انجامید که به انسانگرایی یا مکتـب آمـایش انسـانی معـروف
است (مهندسین مشاور معمـار و شهرسـاز پـارت .)22 :1380 ،بـه طـورکلی پرهیـز از فضـای یکنواخـت و خنثـای
حادث از عملکردگرایی ،گرایش به نظم ارگانیک در شهرها و محالت شهری ،نگریستن بـه شـهر و سـاخت آن بـه
صورت بین رشته ای و خارج ساختن آن از تیـول صـرف معمـاران ،عمـدة عقایـد ایـن دیـدگاه را تشـکیل مـی دهـد
(یاراحمدی.)15 :1378 ،
پیرو مکتب آمایش انسانی و گسترش انتقاد از عملکرد مدرنیسـت هـا ،جنـبش پسـت مدرنیسـم در برنامـهریـزی
شهری شکل گرفت که سعی در بازنگری اصول مدرنیسم برای ارتقـای کیفیـت محیطـی شـهرها داشـت .تأکیـد بـر
سازماندهی شهرها به جای طراحی کامل آنها ،اهمیت دادن به اختال کاربری ها ،تشویق حرکت پیاده و کنترل نسبی
خودروها در فضای شـهری ،بهـادادن بـه تـداوم تـاریخی فضـای شـهری و درنهایـت تأکیـد بـر خیابـان ،میـدان و
ساختمانهای کمارتفاع ،اصول عمدة این دیدگاه را تشکیل میدهند (عنابستانی و همکاران.)6 :1394 ،
با رشد روزافزون بلندمرتبه ها ،دیدگاهها و نظریات مختلفی دربارة چگونگی برخورد با این پدیده در جهان شکل
گرفت .بررسی این دیدگاهها و نظریات در شناخت ابعاد مختل

ساخت بلندمرتبهها راهگشا خواهـد بـود و امکـان

مقایسه و تحلیل این نظریات را فراهم خواهد کرد .به طور کلی دیدگاهها و نظریات مرتبط با بلندمرتبهسازی بـه سـه
دستة عمده تقسیم میشود:
 )1دیدگاههای موافق با ساختمانهای بلندمرتبه؛
 )2دیدگاههای مخال

با ساختمانهای بلندمرتبه؛

 )3دیدگاههای میانه که ارتفاع ساختمانها را در حدی مطلو

میپذیرد (رضایی راد.)14 :1390 ،

موافقان بلندمرتبهسازی از دیدگاه ماتریالیسم و واقعگرایـی ،و مخالفـان آن از منظـر ناهنجـاریهـای اجتمـاعی و
فرهن گرایی به قضاوت میپردازند که هر دو نظر نیز در جایگاه خود مقبول و محتـرم اسـت (بمانیـان.)45 :1390 ،
موافقان معتقدنـد بهتـرین روش بـرای پاسـخگویی بـه مشـکالت روزافـزون مسـکن و زمـین در شـهرها ،سـاخت
ساختمان های بلند است و مخالفان بر تأثیرات سوء بلندمرتبه سـازی بـر فضـاهـای شـهری و کیفیـت زنـدگی تأکیـد
بیشتری دارند .دیدگاه میانه نیز اعتقاد دارد محدودکردن ارتفاع ساختمانها در حـد مطلـو
ظرفیت و پتانسیل هر شهر و محل ،ایدة بسیار سودمندی است (امیدوار.)38 :1389 ،

و معتـدل و متناسـب بـا
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روششناسي پژوهش
روش این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است و مبـانی نظـری آن براسـاس مطالعـات اسـنادی ،کتابخانـه ای و
مراجعه به سازمان ها و ارگان های مربوطه انجام شده است .درنهایت با مراجعـه بـه محـل مـدنظر بـه روش میـدانی
صحت اطالعات گردآوریشده ارزیابی شد.

در این پژوهش ،معیارهای بهکاررفته برای مکـانگزینـی (سـاختمانهـای حـداکثر  12مرتبـه) ،براسـاس ضـوابط
مکانگزینی انتخا

شدهاند که  19معیار است .در جدول ( )2به آنها اشاره شده است.

جدول :2 -شاخصهای بهکاررفته در مکانگزيني ساختمانهای بلندمرتبه و پژوهشگران تأيیدکننده
معیارها
اقتصادی

اجتماعي

شاخصها
قیمت زمین

رهنما و رزاقیان ( ،)1392شکوهی و همکاران ( ،)1390امیدوار ()1389

قیمت ابنیه

عادلی و سرده ( ،)1390شکوهی و همکاران ( ،)1390رضاییراد ()1390

تراکم جمعیت

امیدوار ( ،)1389عزیزی (Westminster City Hall (2009) ،)1383

بعد خانوار
گروههای درآمدی
تراکم ساختمانی

عادلی و سرده ( ،)1390امیدوار (Westminster City Hall (2009) ،)1389

فاصله از معابر

رهنما و رزاقیان ( ،)1392امیدوار ( ،)1389رضاییراد ()1390

تعداد طبقات
فاصله از میراث فرهنگی
(بافتهای تاریخی و فرسوده)
فاصله از بیمارستانها

محیطي

عادلی و سرده ( ،)1390امیدوار ( ،)1389عزیزی ( Leicester city council ،)1383
)(2007
رهنما و رزاقیان ( ،)1392عادلی و سرده ( ،)1390عزیزی ()1383
رهنما و رزاقیان ( ،)1392رضایی راد ( ،)1390مهندسین مشاور پارت ()1392
عادلی و سرده ( ،)1390امیدوار ( ،)1389عزیزی ()1383

ریزدانگی

رهنما و رزاقیان ( ،)1392مهندسین مشاور پارت ( ،)1392عزیزی ()1383

نفوذپذیری

شکوهی و همکاران ( ،)1390رضاییراد ( ،)1390مهندسین مشاور پارت ()1392

شیب زمین

شکوهی و همکاران ( ،)1390عزیزی ( ،)1383مهندسین مشاور پارت ()1392

فاصله از آالیندههای زیستمحیطی
فاصله از گسل
دسترسی به خطو ارتباطی

زيرساخت

رهنما و رزاقیان ( ،)1392عادلی و سرده ( ،)1390شکوهی و همکاران ()1390
عادلی و سرده ( ،)1390عزیزی ()1383

نسبت زمینهای بایر و خالی
کالبدی

پژوهشگران تأيیدکننده

فاصله از تأسیسات شهری
فاصله از دکلهای برق فشار قوی

شکوهی و همکاران ( ،)1390عزیزی ( ،)1383مهندسین مشاور پارت (،)1392
)Westminster City Hall (2009
عادلی و سرده ( ،)1390شکوهی و همکاران ( ،)1390عزیزی ()1383
رهنما و رزاقیان ( ،)1392عادلی و سرده ( ،)1390رضاییراد (Leicester city ،)1390
)council (2007
رهنما و رزاقیان ( ،)1392شکوهی و همکاران (Leicester city council ،)1390
)(2007
امیدوار ( ،)1389عزیزی ( ،)1383رضاییراد ()1390
منبع :نگارندگان ،گردآوری از منابع نوشتهشده در جدول

در این پژوهش از چندین نرمافزار مختل

برای به روزرسانی و پـردازش دادههـا و اطالعـات مکـانی ،سـاخت،

ویرایش ،تعیین وزن معیارها ،طبقه بندی تصاویر و خروجی گـرفتن از نقشـههـا و دادههـا اسـتفاده شـده اسـت .ایـن
نرمافزارها عبارتاند از ،IDRISI SELVE ،Arc GIS :نرمافزار ( EXCELبرای انجام محاسبات کمی).
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عمدهترین روش بهکاررفته ،قاعدة تصمیمگیری و اولویتبنـدی گزینـههـا بـر پایـة تکنیـک تحلیـل چنـدمعیاری
 VIKORاست .ارزش گذاری و استانداردسازی نقشههای معیار به روش منطق فازی است .برای تعیین میزان اهمیـت
معیارها از نظرات کارشناسان خبره در حیطة موضوع و برای به دست آوردن وزن نهـایی هریـک از معیارهـا ،از روش
 ANPدر قالب نرمافزار  Super Decisionsاستفاده شده است.
از نوآوری های این پژوهش این است که تاکنون دربارة بلندمرتبه سازی در شهر اردبیل ،به ویژه بـا بهـره گیـری از
معیارها و روشهای بهکاررفته در این مقاله ،پژوهشی انجام نشده است.
محدودة پژوهش
شهر اردبیل در شـمال غـر

ایـران بـین  38 11تـا  38 18عـرض شـمالی و  48 14تـا  48 20طـول شـرقی از

نص النهار گرینویچ با ارتفاع متوسط 1400متر از سطح دریا قرار گرفته است .این شهر ،مرکز استان اردبیـل بـوده و
در فاصلة  588کیلومتری شمال غر

تهران واقع شده است .براساس آخـرین گـزارشهـای سـال  1395شـهرداری

اردبیل ،جمعیت آن  496973نفر است و مساحتی برابر با  6271هکتار دارد .براساس تقسیمات کالبدی ،شهر اردبیـل
 4منطقة شهرداری و  44محلة شهری دارد .بیشترین تراکم جمعیت در بین محالت شهر اردبیل متعلق به محلـة  7از
منطقة  4و کمترین تراکم مربو به محلة  11از منطقة  2است (طر جامع شهر اردبیل.)1390 ،

شکل :1 -محدودة پژوهشي ،شهر اردبیل
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يافتههای پژوهش
در این بخش از پژوهش ،هدف پژوهش ،یعنی ارائة الگویی بهینه در مکان گزینی ساختمان هـای بلندمرتبـة شـهر
اردبیل ،با انجام چند گام عملی شده است؛ این گامها به ترتیب عبارتاند از:
 )1فهرستکردن معیارها دربارة موضوع پژوهش؛
 )2تهیة نقشههای معیار؛
 )3ارزشگذاری و استانداردسازی نقشههای معیار بر مبنای درجة عضویت در تابع فازی؛
 )4وزندهی نقشههای معیار؛
 )5تحلیل وضعیت مکـانگزینـی در چهـارچو

تحلیـل تصـمیم گیـری چنـدمعیاری ( ،)MCDMیعنـی الگـوی

.VIKOR
مراحل یادشده در این بخش تشریح شده است و نتایج به دست آمده از این اقدامات ،در قالب نقشة تناسب مکانی
زمینهای موجود در شهر اردبیل ارائه میشود.
مالحظات مطرح در تشکیل ماتريس معیارهای ارزيابي برای مکانگزيني
یک معیار ،میزان و مبنا برای آزمون سطح مطلوبیت گزینه هـای تصـمیم گیـری بـه حسـا
چندمعیاری برای دستیابی به یک هدف ،باید معیارها را تعری

مـیآیـد .در ارزیـابی

و معین کرد که بر مبنـای آنهـا بتـوان بـه آن هـدف

معین دست یافت؛ بنابراین براساس معیار ،تصمیم گیری صورت میگیرد و همچنـین بایـد قابـل انـدازه گیـری باشـد
(غالمی.)33 :1390،
در پژوهش حاضر در زمینة چیدمان ساختمانهای بلندمرتبه (ساختمانهای حـداکثر  12مرتبـه) شـهر اردبیـل ،بـا
توجه به مطالعات کتابخانهای و ضوابط و اسـتانداردها بـه تشـکیل مـاتریس معیارهـا و قیـود محـدودیت در زمینـة
مکان گزینی ساختمان های بلندمرتبه اقدام شده است .در این پژوهش از  19معیار بهره برده ایم و تفاوت آن بـا دیگـر
پژوهشها در این است که معیار های بررسی شده تفکیک شده و بسیار جزئیتر به مقولـة بلندمرتبـه سـازی در سـطح
شهر پرداخته شده اسـت .در مـاتریس معیـارهـای ارزیـابی ،هـر  ،Xijمعـرف صـورت وضـعیت پیکسـل ( iسـلول
تشکیل دهندة نقشة رستری از محدودة پژوهشی) است که به ازای وضعیت ثبـت شـده از معیـار( )jتعیـین مـیشـود.
نقشههای مربو به معیارهـای بـهکاررفتـه در محـیط  GISاسـتخراج ،در ادامـه ایـن نقشـههـا بـه محـیط نـرمافـزار
 IDRISI Selvaوارد و به صورت نقشههای رستری ذخیره و درنهایت نقشهها به تناسب نیاز با بهـرهگیـری از توابـع
موجود در نرمافزار ایدریسی تهیه شدند.
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جدول :3 -ماتريس معیارهای استفادهشده در مکانگزيني

قیمت زمین

قیمت ابنیه

تراکم جمعیت

بعد خانوار

گروههای درآمدی

تراکم ساختماني

معابر

نسبت زمینهای باير و خالي

تاريخي و فرسوده)
تعداد طبقات

فاصله از میراث فرهنگي(بافتهای

فاصله از بیمارستانها

ريزدانگي

نفوذپذيری

شیب زمین

فاصله از آاليندههای زيستمحیطي

فاصله از گسل

دسترسي به خطوط ارتباطي

فشار قوی

فاصله از دکلهای برق

پیکسل

فاصله از تأسیسات شهری

معیار

پیکسل1
پیکسل2

پیکسلM

مالحظات مطرح در ارزشگذاری و استانداردسازی نقشههای معیار
ارزش گذاری به معنای آن است که به مقادیر یا برچسبهای مشخصشده از معیارها برحسـب میـزان مطلوبیـت،
ارزشی تعلق گیرد .در این پژوهش ،مراحل مربو بـه ارزشگـذاری و اسـتانداردسـازی توأمـان و بـر مبنـای ارزش
عضویت در مجموعة فازی در نظر گرفته شده است .ارزش عضـویت یـا درجـة تعلـق در یـک مجموعـة فـازی را
میتوان با شمار های تعیین کرد که دامنة آن بین مقادیر  0و ( 1یا حالـت کـشداده شـدة آن در دامنـة  0و  )255قـرار
دارد .در دامنة بین  0و  1اگر
به همین ترتیب اگر

است ،در آن صورت عنصر  Xبه صورت کامل به مجموعـة  Aتعلـق دارد.
است ،در آن صورت عنصر  Xبه طور مشخص به مجموعة  Aتعلق ندارد (غفـاری

گیالنده و غالمی.)9 :1393 ،
در منطق فازی ،هر منطقه با توجه به مقداری که معیار مدنظر ( )Xرا رعایت میکنـد ،مقـدار عضـویتی مـیگیـرد
( ) که بیان کنندة میزان مطلوبیت آن ناحیه است؛ بدین معنی که هر ناحیة بـا مقـدار عضـویت بیشـتر ،از مطلوبیـت
بیشتری برخوردار است .در منطق فازی قطعیت موجود در منطق بولین وجود ندارد و هر الیه در مقیاس بـین  0و 1
درجه بندی می شود

 .(0عالوه بر مسئلة انتخا

مقیاس برای تهیة نقشه های فازی میبایسـت نـوع تـابع

فازی را نیز بررسی و تابع مناسب تر را برای معیار مدنظر انتخا

کرد .از توابع مشهور ،توابـع  linear ،Sigmoidalو

 J-Shapeهستند .این توابع در نرم افزار  IDRISIبه صورت آماده وجود دارند و عالوه بر این توابع ،کاربر مـی توانـد
با نیاز خود تابع را تعری

کند .در معیار هایی چون فاصله از بیمارسـتان ،فاصـله از تجهیـزات و تأسیسـات شـهری،

فاصله از راههای ارتباطی که در آنها به لحاظ بحث هایی چون وضـعیت سـازگاری یـا موقعیـت دسترسـی ،افـزایش
مقادیر ثبت شده فاصله با کاهش مطلوبیت همراه است ،از تابع نوع کاهشی استفاده شده است؛ یعنـی کـاهش مقـادیر
ثبت شدة فاصله با افزایش مقادیر استانداردشدة مطلوبیت همراه است .از سوی دیگر در معیار هـایی چـون فاصـله از
کاربری های آالینده و فاصله از گسل و  ،...به لحاظ مباحثی چون وضعیت ناسازگاری ،از تابع نوع افزایشـی اسـتفاده

 / 28فصلنامه علمی  -پژوهشی برنامهریزی فضایی (جغرافیا) ،سال هفتم ،شماره چهارم( ،پیاپی  ،)27زمستان 1396

شده است .بدین صورت که افزایش مقادیر ثبت شدة فاصله از کاربری های اشارهشده به موازات آنکه بـا کـاهش اثـر
مزاحمت ناشی از ناسازگاری همراه میشود ،با افزایش مطلوبیت در دامنة مقادیر استانداردشده همراه میشود.
در این پژوهش با بهـرهگیـری از امکانـاتی کـه در تـابع فـازی از نـرمافـزار  IDRISI Selvaوجـود دارد ،بـرای
استانداردسازی نقشههایی که به صورت نقشههای معیار تهیه شدهانـد ،بـه تناسـب از توابـع عضـویت  Sigmoidalو
 Linearدر قالبهایی چون افزایشی به صورت یکنواخت ،کاهشی به صورت یکنواخت و سیمتریک استفاده شده و
نقشه های استانداردشدة هریک از معیارها در دامنة بین  0و  1به دست آمده و درنهایت هرکدام از الیههـا بـه فرمـت
پذیرفته برای  GISبه منظور ادامة محاسبات آورده شده است .نمونه ای از ارزش گذاری و استانداردسازی فازی دامنة
تغییرات مقادیر متعلق به معیارها (جدول  )4و نقشههای استانداردشده (شکل )3در جدول زیر آمده است.
جدول :4 -نمونههايي از ارزشگذاری فازی دامنة تغییرات مقادير متعلق به معیارها
نقشة معیار

توضیحات

نمايش درجة عضويت در تابع فازی و حد آستانه

روند افزایشی از سطو بدون شیب تا شیب  2درصد ،مقطع
دارای شیبهای 2تا  5درصد با مطلوبیـت زیـاد بـه واسـطة
شیب

قرارگیری در مقطع دارای درجة عضویت  ،1روند کاهشی در
حد فاصل شیبهای  5تا  9درصد ،نبود مطلوبیت در فواصل
دیگر بر پایة درجة عضویت صفر در عدد فازی
تابع :سیمتریک
مطلــو نبــودن تــا فاصــلة  300متــری و ارزش صــفر بــه

تجهیزات و
تأسیسات

پیکسلهای موجود تا این فاصله
افزایش مطلوبیت پیکسلها از فاصله  300متر به بعد
تابع :خطی
روند :افزایشی از  300متر به بعد
روند کاهشی مطلوبیت به موازات کاهش نمرة تناسب زمینها

ريزدانگي

مطلو نبودن برای قطعات زیر  800متر
تابع :سیگمودال
روند :افزایشی
مطلو نبودن تا فاصـلة  800متـر ،افـزایش رونـد مطلوبیـت

فاصله از

پیکسلهای موجود از  800متر به بعد

آاليندهها

تابع :خطی
روند :افزایشی
مطلو نبودن مناطق موجود تا  1کیلومتر از این فاصله به بعد

فاصله از
بیمارستانها

روند افزایشی و مطلوبیت
تابع :سیگمودال
روند :افزایشی
منبع :یافتههای پژوهش1395 ،
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شکل :3-2 -نقشة استانداردشدة

شکل :-2-2نقشة استانداردشدة

شکل :-1-2نقشة استانداردشدة

فازی فاصله از مراکز تاريخي

فازی فاصله از گسل

فازی فاصله از بیمارستان

شکل :-6-2نقشة استانداردشدة فازی

شکل :-5-2نقشة استانداردشدة

شکل :-4-2نقشة استانداردشدة

فاصله از آاليندهها

فازی معابر

فازی قیمت زمین

شکل :-9-2نقشة استانداردشدة فازی

شکل :-8-2نقشة استانداردشدة

شکل :-7-2نقشة استانداردشدة

گروههای درآمدی

فازی کاربری زمین

فازی تأسیسات

شکل :2 -نمونههايي از استانداردسازی فازی دامنة تغییرات مقادير متعلق به معیارها

گفتنی است وجود جا های خالی و سفیدرن

در بعضی نقشه های استانداردشده ،به دلیـل نبـود داده هـای مکـانی

مربو به کاربری های نظامی و انتظامی و داده های مربو به وضعیت درآمـد در سرشـماری ایـن محـدوده هاسـت.
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بنابراین در روش استانداردسازی ،نرم الگوی  VIKORدر نرم افزار ،به صورت پیش فرض ،ارزش صفر را بـرای ایـن
پهنهها در نظر گرفته است.
مالحظات مطرح در وزندهي نقشههای معیار

بررسی روابط بین انواع عوامل ،معیارها و مؤلفـه هـای مختلـ

توسـعه نشـان مـیدهـد بیشـتر عوامـل مـؤثر در

مکان گزینی وضعیت پایداری توسعة مناطق اهمیت یکسانی ندارند؛ بنابراین برای ارزیابی دقیقتر ،الزم است اهمیـت
نسبی هریک از عوامل مشخص و براساس آن ،ضرایب ویژهای به منزلة وزن در تجزیـه و تحلیـل اطالعـات اعمـال
شود .هدف از وزن دهی ،آن است که اهمیت هر شـاخص را نسـبت بـه شـاخص هـای دیگـر بتـوان ارزیـابی کـرد.
همان طور که میدانیم در شکل گیری بسیاری از پدیده های جغرافیایی ،عوامل و معیارهای متفـاوتی نقـش دارنـد کـه
وزن و تأثیر هریک متفاوت است (پورطاهری .)42 :1389 ،تاکنون روشهای متعددی در تعیین وزن استفاده شده که
روش  ANPاز آن جمله است .روش  ،ANPشـکل توسـعه یافتـه ای از روش  ،AHPهمبسـتگی هـا و بازخوردهـای
موجود بین عناصر مؤثر در یک تصمیم گیری را الگو سازی و تمامی تأثیرات درونی اجزای مؤثر در تصـمیم گیـری را
منظور و وارد محاسبات می کند؛ بـه واسـطة ایـن ویژگـی ،ایـن تکنیـک متمـایز و برتـر از الگوهـای پیشـین اسـت
(پورطاهری.)53 :1389 ،
در جدول ( ،)5وزن های به دستآمده برای هر معیار با بهرهگیری از نظرات کارشناسان و روش  ANPدر نرمافزار
 Super Decisionsنشان داده شده است.
جدول :5 -وزن نهايي معیارهای استفادهشده در مکانگزيني ساختمانهای بلندمرتبه با بهرهگیری از روش ANP
معیار

وزن نهايي

معیار

وزن نهايي

فاصله از بیمارستانها

0.096

گروههای درآمدی

0.013

فاصله از دکلهای برق فشار قوی

0.105

کاربری (نسبت زمینهای بایر و خالی)

0.104

فاصله از معابر اصلی

0.092

شیب

0.023

فاصله از میراث فرهنگی (بافتهای تاریخی و فرسوده)

0.047

فاصله از آالیندهها

0.087

تراکم جمعیت

0.041

فاصله از گسل

0.031

تراکم ساختمانی

0.032

دسترسی به خطو ارتباطی

0.101

بعد خانوار

0.026

فاصله از تأسیسات شهری

0.063

تعداد طبقات

0.02

ریزدانگی

0.023

قیمت ابنیه

0.029

قیمت زمینها

0.042

نفوذپذیری

0.025

مجموع 1 :
منبع :یافتههای پژوهش1395 ،
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مراحل تعیین پهنههای مناسب با بهرهگیری از الگوی ويکور ()VIKOR

ویکور را به منزلة یک روش تصمیم گیری چندمعیاره برای حل یک مسئلة تصمیم گیـری گسسـته بـا معیـار هـای
نامتناسب ،واحد های اندازه گیری مختل

و متعارض« ،اپروکویک» و «تزن » ایجاد کردهاند .در روش ویکور راهحـل

توافقی ،همیشه نزدیکترین گزینه تا ایدهآل است .مراحل روش ویکور:
گام اول :تشکیل ماتریس تصمیمگیری

گام دوم :محاسبة ماتریس نرمال که با فرمول زیر به دست میآید:

x
 x



ij

2

m

ij

i 1

ij

r

گام سوم :محاسبة ایده آل مثبت و منفی که البته در بعضی مطالعات ،این گام محاسبه نشده است و مستقیما بـا اعـداد
غیرنرمال کار میکنند.
ij

f



 min

ij

fi

ij

f



 max
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ij

گام چهارم :محاسبة شاخص مطلوبیت  Sو شاخص نارضایتی  Rبرای هر گزینه که مطابق فرمول های زیر بـه دسـت
میآید:
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گام پنجم ،W :وزن معیار  jاست که ما با روش آنتروپی آن را به دست آوردیم.
گام ششم :محاسبة شاخص نهایی ویکور که همان امتیاز نهایی هر گزینه بوده و کمتربودن آن مطلو

تر اسـت و بـا

رابطة زیر به دست میآید:
R R
R R




مرحلة آخر :به دست آوردن سه فهرست مرتب شده از  Sو  Rو  .Qجوا

j





 (1  v).



s s
s s
j


 v.

j

Q

بهینه ،گزینه ای است که کمترین  Qرا دارد

(عطایی.)87 :1389 ،
خروجي نهايي و معرفي پهنهها

برای تهیة الیة نهایی مکان های بهینة ساختمان های بلندمرتبه ،پس از تهیـة الیـههـای مربـو بـه مکـان گزینـی و
آماده سازی داده های استانداردسازی شده به روش فازی در محیط نرم افزار  ،Idrisiاز دادهها به فرمت  ESRIبا دستور
 ASCIIخروجی گرفته شد تا داده ها به یک فرمت پذیرفته در محیط  GISدرآیند؛ درنهایت با عملیـات هـمپوشـانی
الیهها با بهرهگیری از دستور  Image Calculatorبه جمع این الیهها اقدام شد و نتیجة بهدستآمده با پیکسلهای در
حد فاصل  0/36تا  0/98و در  5طبقه به دست آمد.
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شکل ( ،)3نقشة نهایی مکان گزینی بهینة ساختمان های بلندمرتبه در محدودة پژوهشی است .با توجه به شکل کـه
نشان دهندة ارزشهای مکان بهینه برای احداث ساختمانهای بلندمرتبه است و ماهیـت فـازی دارد ،هرچقـدر مقـدار
ارزش یک پیکسل به سمت عدد بیشتر یا همان ارزش زیاد به دست آمده در این خروجی ،یعنی  0/98میـل مـیکنـد،
حاکی از تناسب بیشتر آن پیکسل برای اختصا،یافتن به منزلة محل بلندمرتبهسازی است که در اینجا طبقات چهار و
پنج ،پهنههای مناسب معرفی شدهاند .هرچقدر مقدار ارزش یک پیکسل به سمت پایین یا  0.38میل کند ،طبقات یک و
دو به منزلة طبقات بسیار ضعی

هستند و گویای پتانسیل کمتر آن پیکسلها برای احداث بلندمرتبهسازی است.

شکل :3 -خروجي الگوی ويکور در مکانگزيني ساختمانهای بلندمرتبه

همان گونه که از نقشة خروجی باال پیداست ،قسمتی از بخـش هـای غربـی و شـمال شـرقی محـدودة پژوهشـی
مناسب ترین مکان ها برای احداث ساختمان های بلندمرتبه است .علت اصلی ایـن انتخـا  ،تـراکم زیـاد جمعیـت و
نزدیکی به معابر و فاصله از مراکز تاریخی است .همچنـین نامناسـبتـرین مکـانهـا بـرای احـداث سـاختمانهـای
بلندمرتبه عمدتاً نواحی جنوبی و مرکزی شهر است که دلیل اصلی آن ،وجـود مراکـز تـاریخی و فرسـوده در مرکـز
شهر ،تراکم ساختمانی زیاد ،نزدیکی به آالیندهها و وجود ساختمانهای با طبقات زیاد است.
همانگونه که در بخش استانداردسازی گفته شد ،جاهای سفیدرن

در خروجی نهایی الگوی ویکور ،پهنههاییاند

که در ارزش گذاری اهمیت بسیار کمی برای مکان گزینی ساختما ن های بلندمرتبه دارند و بنابراین به رن
داده شدهاند.

سفید نشان
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تطبیق نتايج خروجي بهدستآمده از الگو با واقعیات زمیني و ساختار فضايي شهر

از مهم ترین مسائلی که پس از انتخا

و مکان گزینی به وسیلة سیستم اطالعات جغرافیایی باید به آن توجه شود،

بررسی این موضوع است که مناطق تعیین شده تا چه حد با واقعیت و شرایط منطقه تطابق دارنـد .بـرای تحقـق ایـن
هدف ،انجام بازدیدها و مطالعات میدانی میتواند درستی و نادرستی مناطق مکانگزینیشده را نشان دهد و در صورت
میسرنبودن مطالعات میدانی ،نظرخواهی از کارشناسان بومی سودمند خواهد بود .هرچقدر عوامل شناسایی شده بـرای
مکانگزینی تطابق بیشتری با واقعیت زمینی داشته باشد ،نتایج مکانگزینی رضایتمندتر خواهد بود.

با توجه به شکل ( ،)4نقشة خروجی نتایج الگو با واقعیات زمینی و مقایسة آن با نقشة کاربری زمین های محدودة
پژوهشی ،مشخص شد که زمین های مناسب برای ایجاد ساختمان های بلندمرتبه تناسب زیادی بـا کـاربری زمـینهـا
دارند .این مکان ها نزدیک به مراکز با تراکم جمعیت زیاد ،با فاصلة زیاد از بافتهای قدیمی و تـاریخی ،نزدیـک بـه
شبکههای ارتباطی و مراکزی هستند که قیمت ابنیه و زمین در آن نسبت به بقیه سایتها کمتر است و از پارامترهای
دیگر مانند ساختمانهای بلندمرتبة موجود فاصلة مناسبی دارنـد و از همـه مهـمتـر آنهـا در زمـینهـای بـایر قـرار
گرفتهاند .نتیجة همة مباحث نشان میدهد خروجی بهدستآمده از الگوی ویکور ،کامالً منطقی و واقعی است.

شکل :4 -بررسي چند نمونه از نتايج خروجي الگو با واقعیات زمیني
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در ادامه برای اطمینان بیشتر ،نقشة نهایی به دست آمده با ساختار فضایی شهر (شکل  )5مقایسه شد .بـا توجـه بـه
ساختار فضایی شهر ،قسمتهای شمال و غر

شهر اردبیل محاسنی دارند؛ ازجملة مهمترین محاسن این محدودهها

واقع شدن به دور از مراکز صنعتی و آلوده است .این مناطق بدون تراکم ساختمان های بلند مرتبه و خارج از محـدودة
عملکردی چنین ساختمانهایی است و تا حد امکان به معابر درجة یک و دو شـهری دسترسـی الزم را داشـته و بـه
دور از مراکز ارزشمند تاریخی (در مالکیت میراث فرهنگی) قرار دارد .همچنین دسترسی به زمین های خالی در ایـن
محدوده وجود دارد؛ بنابراین برنامه ریزان شهری می توانند به مکان یابی ساختمانهای بلندمرتبه در این منـاطق توجـه
کنند.
قسمت و بخش مرکزی شهر هم به دالیلی همچون وجود معابر پرترافیک ،ریزدانگی ،وجود بافتهـای فرسـودة
شهری و بافت های ارزشمند و ادارات مختل  ،عالوه بر آلـودگی هـوا و آلـودگی صـوتی از لحـاظ بصـری نیـز بـا
ناهنجاریها و به نوعی با آلودگیهای دیداری مواجه است؛ بنابراین برای مکان یابی ساختمانهای بلند ،جـزء منـاطق
در اولویت نیست .می توان گفت مقایسة نقشة نهایی با سـاختار فضـایی شـهر ،نشـان دهنـدة واقعـی و منطقـی بـودن
خروجی الگوی ویکور در پژوهش حاضر است .شکل ( ،)5نقشة ساختار فضایی شهر اردبیل را به نمایش میگذارد.

شکل :5 -ساختار فضايي شهر اردبیل
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نتیجهگیری
با توجه به اینکه در انتخا

مکان بهینه برای احداث ساختمان هـای بلنـد مرتبـه ،عوامـل زیـادی دخالـت دارنـد،

بنابراین نظریة مکان یابی سنتی قادر به ترکیب تمـامی ایـن عوامـل در فرآینـد مکـان یـابی نیسـت .از سـویی دیگـر،
همانگونه که در روند پژوهش حاضر مالحظه شد ،سیستم اطالعات جغرافیایی با داشتن توانمنـدیهـای فـراوان در
زمینة تحلیل های فضایی مکانی ،امکان تجزیه و تحلیل انواع اطالعات را فراهم می سازد و توان ترکیب عوامل مؤثر را
در مکان یابی ساختمانهای بلندمرتبه دارد؛ بنابراین در این پژوهش از توانـاییهـای سیسـتم اطالعـات جغرافیـایی و
الگوهای مکانیابی گنجاندهشده در این نرمافزار ،استفاده و روشی کارآمد در امر مکانیابی تشخیص داده شد.
بررسیها نشان دهندة نبود ضوابط الزم برای مکان یابی پهنة بلندمرتبهها و نبود عوامـل و معیـارهـای مـؤثر بـر آن
است که باعث سطحی نگری در مکان یابی و ساخت آنها شده است .این امر در شهر اردبیل نیز دیده مـی شـود؛ بـه
گونهای که در حال حاضر ساختوساز بلندمرتبهها فقط با هدف افزایش سود اقتصادی مالکان انجام میشود.
براساس بررسی صورت گرفته در پژوهش ،با توجه به ساختار فضایی شهر و نقشه های طـر جـامع و تفصـیلی،
قسمتهای شمال و غر

شهر اردبیل ،بیشترین میزان تراکم جمعیت را دارد و قیمت زمینها و ساختمانها در ایـن

محدوده نسبت به دیگر مناطق شهر از نظر اقتصادی کمتر است .همچنین مهم ترین محاسن این محدوده ها ،دوربودن
از مراکز صنعتی و آلوده است .این مناطق بدون تراکم ساختمانهای بلند مرتبه و خارج از محدودة عملکـردی چنـین
ساختمانهایی است؛ بنابراین برنامه ریزان شهری می توانند به مکان یابی ساختمانهای بلندمرتبه در این منـاطق توجـه
کنند.
قسمت و بخش مرکزی شهر هم به دالیلی همچون وجود ترافیک ،ریزدانگی ،بافتهای فرسودة شهری و ادارات
مختل  ،عالوه بر آلودگی هوا و آلودگی صوتی از لحاظ بصری نیز با ناهنجاریها و به نـوعی بـا آلـودگی دیـداری
مواجه است؛ بنابراین برای مکانیابی ساختمانهای بلند ،جزء مناطق در اولویت نیست.
مقایسه و انطباق نتایج پژوهش با ساختار فضایی شهر اردبیل ،نشان دهندة این واقعیـت اسـت کـه محـدوده هـای
اولویت دار برای احداث ساختمان های بلند مرتبه در سطح شهر  -که در نقشـة نهـایی پـژوهش آورده شـده اسـت -
انسجام الزم را با ساختار فضایی شهر دارد؛ به طوری که محدودههای انتخا

شده (شمال شرقی و غر

شهر) برای

احداث چنین ساختمانهایی ،مناطق و محدوده هایی هستند با بیشترین تراکم جمعیت و بعد خـانوار ،ارزش زمـین و
ابنیه نسبت به دیگر مناطق در کمترین حد و به دور از از تأسیسات صنعتی و مراکز آلودگی و بافت هـای فرسـوده و
قدیمی شهر که تا حد امکان به شبکه راههای اصلی دسترسی الزم را دارند و استاندارد هسـتند .بنـابراین یافتـههـای
پژوهش برای مدیران و برنامهریزان شهر کاربردی است.
با توجه به اینکه ساخت بلندمرتبهها برای اجتنا

از اتالف زمین ،تأمین زیرساختها ،صرفهجویی در هزینههـا و

پاسخ به نیاز های شهروندان در شهر مدنظر ضروری است ،از این رو نتایج پـژوهش بـا یافتـه هـای شـورت ()2007
هم سوست .اما مشاهدات و مستندات موجود نشان میدهد که در مکـانگزینـی بیشـتر سـاختمانهـای بلندمرتبـه بـه
هویت و منظر شهری ،توجه چندانی نشده است؛ از این رو یافتههای این پژوهش با نتایج تاورنر ( ،)2007و کریمـی
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و همکاران ( )1389و صمدپور و فریادی ( )1387هم سوست که بر تعیین میزان تناسب پهنه های شهری و توجـه بـه
منظر و هویت شهری در مکانگزینی ساختمانها و نوع کاربری زمین تأکید کردهاند.
با توجه به نبود یا نامناسب بودن سیاستهای کنونی بلندمرتبهسازی در شهر اردبیل ،هرگونه بلندمرتبـهسـازی ،بـه
ایجاد نوسان در قیمت زمین و ساختمان منجر می شود یا هزینه ها و منافع مالی برای افراد یا گروههـای مختلـ

بـه

وجود می آورد؛ از این رو توجـه بـه نظـرات کرانـز ( )1992و نتـایج پـژوهش رضـاییراد ( )1392در مکـانگزینـی
بلندمرتبهها ،ضروری است.
با توجه به اینکه در این پژوهش ،بعضی از پهنهها برای بلندمرتبهسـازی مناسـب تشـخیص داده شـدند ،در عـین
حال این به مفهوم ایجاد محدودیت برای بلندمرتبه سازی در سایر پهنه ها نیست؛ از این رو نتـایج پـژوهش رهنمـا و
رزاقیان ( )1392دربارة بلندمرتبهسازی جالب توجه است.
پیشنهادها
در پایان براساس هدف ،معیارها و یافته های این پژوهش نیاز اسـت بـه نکـات پیشـنهادی زیـر در مکـان گزینـی
ساختمانهای بلند توجه شود:
 )1ساختار فضایی شهر :در مکانگزینی ساختمانهای بلند ،توجه به ساختار فضـایی شـهر و توزیـع کارکردهـای
کالن ضروری است.
 )2تراکم جمعیتی :بهویژه برای بلندمرتبههای مسکونی ،مکانهای پرتراکم برای استقرار مناسب نیستند.
 )3ظرفیت و کشش معابر شهری :ایجاد بلندمرتبهها در معابر با ترافیک زیاد و کشش کم مناسب نیست.
 )4تراکم ساختمانی :تراکم ساختمانی مناسب ،تراکم ویژه مندرج در ضوابط طر های تفصیلی است.
 )5منظر و هویت شهری :مکانگزینی بلندمرتبه نباید منظر و هویت اجتماعات محلی شهری را مخدوش کند.
 )6کاربری زمین :ایجاد بلندمرتبهها باید با کاربری بیشتر محالت شهری سازگار باشد.
 )7اقتصاد و قیمت زمین :مکانگزینی بدون توجه به این موضوع موفق نخواهد بود.
 )8زیرساخت ها و خدمات عمومی :دسترسی مناسب به زیرساخت ها و خـدمات عمـومی ماننـد درمانگـاه مهـم
است.
 )9معابر و دسترسی :ایجاد بلندمرتبهها در نواحی بدون دسترسی مناسب درست نیست.
در پژوهش های آتی مربو به مکان گزینی ساختمان های بلندمرتبه ،پژوهشگران میتوانند به مرکز تجـاری شـهر،
نوع و هدف بلندمرتبهسازیها ،اقتصاد و مالیة شهر توجه کنند.
منابع
 - 1امیدوار ،محمدحسن ،)1389( ،بررسي نقش بلندمرتبه سازی مجتمع های مسکوني در توسعة پايدار شههری ،پایـاننامـة
کارشناسی ارشد ،استاد راهنما :محمد اجزاء شکوهی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکدة ادبیات و علوم انسانی.
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 - 2بمانیان ،محمدرضـا ،)1377( ،بررسي عوامل مؤثر بر شکلگیری ساختمان های بلندمرتبه در ايران ،رسـالة دورة دکتـری
در رشتة معماری ،دانشگاه تهران ،دانشکدة هنرهای زیبا.
 - 3بمانیان ،محمدرضا ،)1390( ،ساختمان بلند و شهر ،نشر شهر ،چاپ اول ،سازمان فرهنگیهنری شهرداری تهران.144 ،
 - 4پورطاهری ،مهدی ،)1389( ،کاربرد روش های تصمیمگیری چندشاخهصه در جغرافیها ،انتشـارات سـمت ،چـاپ اول،
تهران.232 ،
 - 5توفیق ،فیروز ،)1369( ،مجموعة مباحث و روش های شهرسهازی مسهکن ،انتشـارات مرکـز مطالعـات و پـژوهشهـای
شهرسازی و معماری ایران ،چاپ اول ،وزارت مسکن و شهرسازی.135 ،
 - 6حسین زاده دلیر ،کریم و حیدری ،محمدجواد ،)1390( ،تحلیلي بر بلندمرتبه سازی و معايهب آن در ايهران ،مجلـة رشـد
آموزش جغرافیا ،دورة  ،25شمارة .3- 13 ،4
 - 7رضایی راد ،هـادی ،)1392( ،ارزيابي سیاست های بلندمرتبهسازی در طرح تفصیلي بها تأکیهد بهر سهازمان فضهايي-
عملکردی شهر تهران ،پایان نامة کارشناسی ارشد رشـته :شهرسـازی ،گـرایش :برنامـهریـزی شـهری و منطقـهای ،اسـتاد
راهنما :مجتبی رفیعیان ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکدة هنر و معماری.
 - 8رهنما ،محمدرحیم و رزاقیان ،فرزانـه ،)1392( ،مکانگزيني ساختمانهای بلندمرتبه با تأکید بر نظريهة رشهد هوشهمند
شهری در منطقه  9شهرداری مشهد ،مجلة آمایش جغرافیایی فضا ،فصلنامة علمی پژوهشی دانشگاه گلستان ،سـال سـوم،
شمارة .45- 64 ،9
 - 9زیاری ،کرامتاهلل ،)1378( ،مکتب ها ،نظريه ها و مدل های برنامه و برنامهريزی منطقهای ،انتشارات دانشگاه یـزد ،چـاپ
چهارم.195 ،
 -10شکوهی ،محمد ،رهنما ،محمدرحیم و امیدوار ،محمدحسن ،)1390( ،نقش بلندمرتبه سازی در هماهنگي عملکرد ههای
شهری با استفاده از شبکة عصبي محتمل؛ نمونه مهوردی :مجتمهع بلندمرتبهة فیهروزة بانه

ملهي مشههد ،نشـریة

مشهدپژوهی ،شمارة .57- 80 ،5
 -11صدوقیان زاده ،مینوش ،)1375( ،بلندمرتبهسازی و فضای شهری ،مرکز مطالعات و برنامهریـزی شـهری وزارت کشـور،
چاپ اول ،تهران.278 ،
 -12صمدپور ،پریماه و فریادی ،شهرزاد ،)1387( ،تعیین ردپهای اکولهوژيکي در نهواحي شههری پرتهراکم و بلندمرتبهه
(نمونه مورد مطالعه :محلة الهیة تهران) ،محیطشناسی ،دورة  ،34شمارة .63- 72 ،45
 -13عادلی ،زینب و سرده ،علی اکبر ،)1390( ،مکان گزيني ساختمان های بلند مسکوني در قهزوين بها اسهتفاده از فرآينهد
سلسله مراتبي ( )AHPو  ،GISسومین کنفرانس برنامهریزی و مدیریت شهری ،مشهد مقدس.
 -14عزیزی ،محمدمهدی ،)1383( ،تراکم در شهرسازی (اصول و معیار های تعیهین تهراکم شههری) ،انتشـارات دانشـگاه
تهران ،چاپ سوم ،تهران.286 ،
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