
 

  5، پياپي1، شماره2، دوره1398 تابستانجغرافيا و روابط انساني، 

ارزيابي نقش اثرات بلند مرتبه سازي بر كاربري هاي شهري (مطالعه موردي: 

  شهرستان تنكابن) 

   2چورنمحمد علي الهي ، 1*چورناسفنديار الهي 

  دانش آموخته كارشناسي ارشد مديريت و برنامه ريزي درسي دانشگاه آزاد تنكابن-1

  جغرفيا و برنامه ريزي گردشگري دانشگاه زنجاندانش آموخته كارشناسي ارشد -2

   1398/04/25:پذيرش تاريخ 1398/04/17                                                     :دريافت تاريخ

  

  چكيده 

يكي از طرح هاي كه براي تامين مسكن و جلو گيري از عوارض ناشي از توسعه افقي ارائه شده است، 

و به اين منظور جامعه آماري  توسعه عمودي شهرها و ساخت مسكن به صورت بلند مرتبه مي باشد

تنكابن ، با استفاده از فرمول نوع دوم  ستانتحقيق خيابان فردوسي غربي و خيابان زنگيشا محله در شهر

هاي تحليلي است و داده -نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. نوع تحقيق توصيفي 214كوكران تعداد 

تحليلي  -آوري شده است نوع تحقيق توصيفيمورد نياز به صورت ميداني با استفاده از پرسشنامه جمع

آوري شده است. روايي اني با استفاده از پرسشنامه جمعهاي مورد نياز به صورت ميداست و داده

هاي پرسشنامه با نظر تعدادي از محققان بررسي شده و پايايي آن با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ گويه

 ايتك نمونه tهاي آماري ها از آزمونمحاسبه شده است. براي تجزيه وتحليل داده 0,74به ميزان 

هاي ميزان خدمات هاي مورد بررسي به ترتيب مولفهبه طوري كه، از بين مولفه. استفاده شده است

كم ترين ميانگين را  18/3با الترين ميانگين و ميزان رضايت از خدمات بهداشتي با  90/3آموزشي با 

  .دارا مي باشد.

  ن، شهرستان تنكابtواژگان كليدي: پراكنده رويي، فشرده سازي، بلند مرتبه سازي، آزمون 
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  طرح مسئله 

گسترش روز افزون شهرها، كاهش منابع طبيعي، انبوهي و ازدحام ترافيك تنها برخي از اثرات مخربي 

است كه رشد بي رويه جمعيت و پراكندگي نامعقول آن بر روي محيط هاي طبيعي و فرهنگي جوامه 

رويه جوامع شهري رشد و توسعه بي ).به طوري كه، 39: 1396بر جاي مي گذارد(قرباني و همكاران 

و افزايش جمعيت آنها به داليل متعددي، از جمله افزايش طبيعي جمعيت، افزايش مهاجرت هاي 

روستايي به  شهرها، تغيير در نظام اجتماعي خانوارها، تمركز فعاليت هاي تجاري، خدماتي و سرمايه 

سوي اراضي اطراف و اي در شهرها دردهه هاي گذشته اتفاق افتاده باعث شده است كه شهرها به 

پيرامون خود كه اغلب اراضي  مرغوب كشاورزي هستند، گسترش يابند و مشگالتي از قبيل: تخريب 

اراضي كشاورزي و ناهمگوني سيما منظر شهرها،تمركز و تراكم جمعيت در نواحي مركزي شهري، 

ني را به وجود ترافيك سنگين، تقاضا براي مسكن، افزايش قيمت زمين و اجاره بهاي  واحد مسكو

يكي از طرح هاي كه براي تامين مسكن و جلو گيري از . )266: 1396آورده است(سرايي و جمشيدي

عوارض ناشي از توسعه افقي ارائه شده است، توسعه عمودي شهرها و ساخت مسكن به صورت بلند 

عملكردسكونتي و تجاري ايجاد ساختمان هاي بلند مرتبه با  ).51: 1392و گورانيمرتبه مي باشد(سرايي 

به عنوان يكي از راه حل هاي برون رفت از اين بحران در بسياري از كشور هاي توسعه يافته و در حال 

.بنابراين ساخت ساختمان هاي بلند مرتبه در شهرها با )4 :1389اصل  توسعه پيشنهاد شده است(رزاقي

ت مختلف آن توجيه مي شود. منظور از كاربري هاي مختلط مسكوني، تجاري، اداري، و غيره در طبقا

كاربري مختلط ساختماني است كه حداقل مساحت كاربري تجاري يا اداري آن درصد كل زير بنا 

با توجه به اين طي سالهاي اخير در منطقه مورد مطالعه  احداث ساختمان هاي ). 46: 1396باشد(رهنما 

ل افزايش تراكم انساني و ساختمان، كاهش سرانه بلند مرتبه افزايش يافته باعث بروز مشكالتي از قبي

خدماتي (فضاي سبز، بازي، آموزشي و ...) افزايش حجم ترافيك ، فشار بيش از حد بر روي شبكه 

هاي مختلف شهر از قبيل آب ، برق ، گاز و عدم وجود فاضالب شهري در بعضي نقاط و ... شده 

مطالعه ضرورتها و چالش هاي بلند مرتبه سازي است.لذا در اين تحقيق تالش خواهيم كرد تا ضمن 

شهر تنكابن ، به بررسي تأثير احدا ث ساختمان هاي بلند مرتبه در اين شهر از نظر كاربري شهري 

  بپردازيم.
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  آيا كاربري خدمات آموزشي بر بلند مرتبه سازي تاثير گذاشته است؟

  به سازي تاثير گذاشته است؟آيا بلند مرتبه سازي بر كاربري خدمات بهداشتي بر بلند مرت

  آيا بلند مرتبه سازي بر تعامل اجتماعي تاثير گذاشته است؟

  آيا بلند مرتبه سازي بر خدمات تفريحي تاثير گذاشته است؟

  مباني نظري 

توسعه شهري به مفهوم فضايي، تغييرات در كاربري زمين و سطوح متراكم براي رفع نيازهاي ساكنان 

نقل، اوقات فرغت و غذا را در بر مي گيرد. شهر زماني داراي توسعه پايدار  شهر زمينه مسكن، حمل و

و مطلوب خواهد بود  كه در طول زمان از نظر زيست محيطي قابل سكونت و زندگي، از نظر اقتصادي 

با دوام و بهينه از نظر اجتماعي همبسته و پايدار باشد و شهروندان بتوانند درآمدي عادالنه، مسكني 

) توسعه  شهري از جمله  48: 1394و زندگي سالم و احتي داشته  باشند(شمس و همكاران مناسب 

پديد هاي مهم عصر  نوين زندگي اجتماعي تلقي مي شود. شهرها به تدريج واقعياتي همچون فزوني 

جمعيت  و تراكم و فعاليت را به عنوان  بخشي از حيات كنوني خود تجربه  مي كنند(سرابي وجمشيدي 

) مي توان گفت الگوي سنتي طرح توسعه شهري در ايران، به دليل نداشتن نگرش سيستمي 268: 1396

و بي توجهي به نقاغط ضعف و قوت، پتانسيل هاي طبيعي و انساني شهر ناموفق بوده، بنابراين گسترش 

هري شهرها در اغلب كشورهاي جهان ناشي از بي برنامه گي بوده و بي بهربرداري اصولي از زمين ش

است. دركل توسعه بافت شهري مي توانتد به دو صورت پيوسته و گسسته باشد. اين معيار نشان دهنده 

فشرد گي و انسجام بافت شهري مي باشد. و نحوه استفاده از زمين را در شهر نشان مي دهد.اين معياغر 

زه از زمين هاي باير بيانگر آن است تاچه حد از زمين هاي شهر به خوبي استفاده شده است و چه اندا

در داخل بافت شهر وجود دارد در اين معيار توسعه جدا افتاده از كالبد بافت اصلي شهر به عنوان 

فيزيكي تقسيمات مختلفي  –توسعه گسسته نام مي گيرد از طرف ديگر در بررسي فرايند توسعه كالبدي 

شهر بيش تر مورد  سيم بندي توسعهاز انواع توسعه شهري ارائه شده است؛در اين ميان دو نوع از تق

رشد شهر مطابق جهت از اين نظر رشد شهر بر -2رشد شهر مطابق منشا -1توجه صاحب نظران است؛



  الهي چورن و الهي چورن                      

120 

 

اساس جهت و مسير گسترش نيز به دو صورت گسترش افقي و رشد عمودي صورت مي گيرد(شمس 

  ).48: 1392و همكاران 

 شهر فشرده

رفتن عناصر شهر و نحوه ارتباطات آن ها در چارچوب محور ساختار فضايي در حقيقت ترتيب قرار گ

ارتباطي، عرصه يا حوزه معين جغرافيايي در رابطه  با يكديگر است، به عبارت ديگرساختار فضايي به  

مجموعه  اي از ارتباطات ناشي  از فرم شهري وتجمع مردم، حمل و نقل و جريان كاال و اطالعات 

،برنامه ريزان شهري وحمل ونقل، شروع  به ترويج ايده 1970  .درسال)9: 1391اشاره دارد (لطيفي 

جوامع و شهرهاي فشرده كردند؛ پس از آن، ايده ي پيتر كالتورپ، با عنوان روستا شهرها كه بر پايه 

حمل ونقل عمومي، پياده روي و دوچرخه سواري به جاي استفاده از اتومبيل بود با اقبال عمومي، 

و ايده  شهر فشرده اولين بار توسط جورج دمتزيگ و توماس  ال ساعتي در سال روبرو شد.ازاين ر

به  عنوان راهكاري جهت توسعه افقي شهرها و محافظت از فضا هاي باز روستايي  مطرح  شد.  1973

اين ايده معتقد به محدود بودن گسترش مراكز شهري به منظور كاهش ترافيك، بهبود دسترسي ها  و 

). معمار ديگر به نام 24:  1396د كيفيت زندگي شهروندان  است (لطفي و همكاران در نهايت هبو

آندرز دواني ايده تغييرقوانين طراحي براي ارتقا مفهوم اجتماع و كاهش استفاده از اتومبيل را مطرح 

نمود. مشگل تهيه زمين وهزينه ي باال آن جهت احداث ساختمان و تعريض بزرگراهها( به ويژه تخريب 

زمينهاي با ارزش تاريخي و حفاظت شده)باعث شد برخي سازمان ها ايده هاي  ديگري را براي متمايل 

ساختن طرحهاي حمل ونقل به سوي استفاده از وسايط نقليه عمومي مطرح سازند. سازمان حفاظت 

ن محيط زيست آمريكا رشد رشد هوشمند را به عنوان راهي براي كاهش آلودگي هوا پيشنهاد كرد.اي

محيطي -رشد به نوعي از برنامه ريزي است كه با استفاده از فاكتورهاي اجتماعي،اقتصادي و زيست

توسعه را به نواحي باير ومجهز به زير ساخت هاي الزم و يا نواحي كه ميتوانند به تاسيسات مورد نياز 

) شهرفشرده 108-92ك1382). به عقيده (مثنوي90: 1393مجهز تجهيز شوند، هدايت مي نمايد( رهنما 

شهري  است با فرم مناسب براي پياده روي، دوچرخه سواري و حمل ونقل عمومي همراه با تراكمي 

كه  سبب  تشويق تعامالت اجتماعي مي  گردد.مشخصه اصلي آن، تراكم و تركيب كاربري اراضي و 

ش دهد.در درصد طول فاصله هاي طي شده ي داخل شهري  را كاه70استفاده از آن مي تواند تا 
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شناخت الگوهاي متفاوت فشرده از پراكنده با  بررسي  شاخص هاي از جمله  Tasi, 2005:43) (مطالعه

اندازه مصرف زمين بيش تر، سرانه ي  زمين باالتر، توزيع نامناسب تر كاربري ها در شهر گسترده و در 

: 1391(زياري و همكاران مقابل پيوستگي و  اتصال و استمرار بافت در شهر فشرده قابل بررسي است

). از ديدگاه ونس و  هدل تراكم هاي  باال با  تركيب كاربري اراضي ها و برنامه ريزي بهينه كاربري 221

زمين، سفر  با   اتومبيل را  كاهش مي دهد مطالعات  اخير نشان مي دهد كه اختالط كاربري ها بهترين 

توسعه و توليد حمل  نقل  عمومي به عنوان يك نقطه نظر است به طوري كه، امروزه شكل فشرده با

ابزار كاهش شلوغي و  تامين دسترسي راحت  بايد در انجمن برنامه ريزي مورد توجه باشد(لطيفي 

) شهرهاي فشرده شامل ويژگي هاي؛ افزايش استفاده از فضا در شهر، 1991). به عقيده ( اليكن 9: 1391

دگي، تلفيق و تركيب كاربري ها و نوعي خود بسندگي را دارا تراكم باالي مسكوني، تمركز زدايي، فشر

خواستار تراكم زياد، كاربري هاي مختلط و رشدي هستند كه  (Nioman, 1989 )مي باشد. از ديدگاه 

در درون مرزهاي كنوني مناطق شهري صورت گرفته و هيچگونه توسعه اي وراي محدوده ي شهري 

)  محدوديت بسيار زياد توسعه 1990ديدگاه (كميسيون اروپا  از   ) 56: 1378صورت نگيرد( شكوهي

شهري، استفاده مجدد از زير ساخت ها واراضي توسعه يافته قبلي، تجديد حيات مناطق  موجود شهري 

نتيجتا زندگي شهري، محدوديت و تراكم باالي  جمعيت و بلند مرتبه سازي موجب شكل شهري فشرده 

به طور گسترده  .(Far, 2008از ديدگاه  ). 46: 1389مي شود(رهنما وحفظ اراضي  كشاورزي و باغات

و كار اشتغال  يتجار ،يمسكون يها نيكم؛ استفاده مجدد از زم يدر توسعه چگال تيپراكنده جمع يا

به آنها را  يكند كه دسترس يم جاديرا ا نيرزميو ز ميعظ ياز جاده ها كه بلوك ها يشبكه ا يجد

 يها نهيمطالعات نشان داده است كه هز تيالمهم فع يگره ها ايكند. و فقدان مراكز شهر  يمحدود م

باالتر، به  يانرژ يها نهيوجود دارد كه شامل هز يشهر يدر ارتباط با گسترش فضا يقابل توجه

 ياضاف يها رساختيز نيبه تام ازيمصرف آب و ن شيافزا ك،يتراف يباال زانيم ن،يخصوص مصرف بنز

كتابخانه ها)  س،ي(مدارس، آتش، پل يفاضالب) و امكانات عموم يها ستميس(حمل و نقل، برق، آب، 

در ارتباط با  يقابل توجه يطيمح ستيز يها نهيهز ني). همچنFar, 2008( افتهيبه مناطق تازه توسعه 

 ل،يآب، س يودگهوا، آل يآلودگ ،يگلخانه ا يانتشار گازها شيوجود دارد از جمله افزا دهتوسعه گستر

باز و تاالب، از  ياز دست دادن فضا ،يكشاورز هياول يها نياز دست دادن زم ش،يسر و صدا، فرسا

گسترش  يها نهياز شهروندان در پاسخ به تحقق هز تيحما يمعماران و گروه ها دست دادن منظره
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 ينيرا به شهرنش "رشد هوشمندانه" كرديحومه شهر، رو يمحدود به توسعه  ينيگزيو جا يشهر يفضا

حفاظت  مت،يتوسعه انبوه، مسكن ارزان ق د،يجد يمانند شهرساز ميبر مفاه هيكرده اند. با تك ليتحم

توسعه  قيجنبش رشد هوشمند، تشو يمحور اصل ،يرشد شهر يگرا و مرزها تيترانز عهتوس ،يخيتار

با  نياز زم يبيترك كي يشهرت هستند و حاو يكه در حال حاضر دارا يبا تراكم باال در مناطق شتريب

در   يو استفاده از حمل و نقل عموم يدوچرخه سوار ،يرو ادهيپ قيبه تشو كينزد يهم به اندازه كاف

) هوشمند شهري 21: 1394از ديد گاه (فردوسي   .(Goetz, 2013: 2181)استرشد هوشمندانه شهري 

در نهايت منجر به توسعه شهري با الگوي عمودي وفشردگي مي شود  كه سطح زمين كم تري را اشغال 

نموده، به ارتقاي كيفيت زند گي جامعه، تنوع طراحي، توانمدسازي اقتصاد وترقي مسائل زيست محيطي، 

مسكن وفراهم كردن شيوه هاي مختلف حمل ونقل مي  افزايش سالمتي عمومي، تنوع وگوناگوني

انجامد و با افزايش دسترسي، به كاهش سفرها و در نتيجه كاهش انتشار آالينده ها ومصرف انرژي 

منجر مي شود  به طوري كه، شهرسازي جديد رشد هوشمند و توسعه پايدار، همگي در راستاي مديريت 

) شهر  فشرده ساخت  انعطاف پذير دارد  كه درآن 59: 1393رشد عمل مي كنند. از  ديدگاه (موحد 

بخش ها به يكديگر مرتبط هستند به طور كه، در فرم  شهر فشرده تاكيد بر رشد مراكز شهري موجود 

و زمين هاي بازيافتي ودر عين حال دوري  از گسترش و پخش شدن در حاشيه هاست اين فرم به دليل  

ترگي و استفاده پايدار از زمين همبستگي  اجتماعي و توسعه ي ايجاد حمل و نقل پايدار، كاهش گس

فرهنگي، صرفه  جويي اقتصادي در ارئه زير  ساخت ها و حمايت از خدمات كسب و كار محلي مورد 

  توجه است.

  ساختمان هاي بلندمرتبه

منظر براي ساختمان هاي بلند ازديدگاههاي مختلف تعاريف متفاوتي ارائه شده است كه هر  يك از 

خود به تعريف بلند مرتبه سازي پرداخته اند. در طول زمان و در مكان هاي مختلف نيز به تعاريف 

ساختمان هاي بلند مرتبه متفاوت بوده است. فرهنگ  جديد انگليسي آكسفورد مي گويد، ساختمان 

ا بلندمرتبه  يا هاي كه طبقه بلند داشته باشد.از ديدگاه مهندسان ساختمان، هنگامي مي توان بنايي  ر

مرتفع ناميد كه ارتفاع آن باعث شود نيروهاي جانبي ناشي از زلزله و باد  بر طراحي آن تاثير قابل 

طبقه را بلند مرتبه به شمار 10توجهي بگذارد و بر اين مبنا از لحاظ  ارتفاع،  ساختمان هاي بيش  تر از 
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بلندي ساختمان درمحوطه و فعاليت در  ). از ديدگاه جامعه اجتماعي320: 1395مي آورند(كشميري 

هواي آزاد و  نظارت بر كودكان با زياد شدن ارتفاع مشكل ساز  مي شود مخصوصا در ارتفاع بيش تر 

خارج  متر به طوري كه، در كنفرانس بين المللي ايمني حريق در ساختمان هاي بلند گفته شد كه  32از 

ر آن ها به طور جدي اثر مي گذارد. قوانينعمومي كردن مردم در هر ارتفاعي از ساختمان بر كا

متر را به طور كلي بلند مي خواند، اكثر مهندسان ساختمان، بازرسان، 33ماساچوست ارتفاع بيش از 

.از ديدگاه ( WWW.civil808.com)متر را بلند مي دانند25معماران و سايرصاحب نظران ارتفاع بيش از 

كه ارتفاع آن بلندتر از قطر دايره محاطي پالن باشد بلند مرتبه  هندسي ساختمان هاي منفرد مرتفع  

خواهند بود. از ديدگاه مهندسي ساختمان هنگامي كه ارتفاع ساختمان باعث شود نيروهاي جانبي ناشي 

طبقه 10از زلزله باد بر  طراحي  آن  تاثير بگذارد  براين  مبنا از لحاظ ارتفاع ساختمان هاي بيش  تر از 

طبقه، ساختمان   5تا  3رتبه به شمار مي آيد. از ديدگاه مهندسي تاسيسات ساختمان كوتاه  عمدتا بلند م

  40تا  30طبقه و ساختمان هاي بسيار بلند  16تا    15طبقه، ساختمان بلندمرتبه   10تا  8ميان  مرتبه 

طبقه   10مرتبه بيش از طبقه هستند. از  ديدگاه برنامه ريزان و طراحان شهري به آپارتمان هاي بلند 

از ديدگاه اجتماعي فاصله اي كه نظارت بر فعاليت كودكان و نوجوانان در  اصطالحا برج مي گويند.

فضاي باز و صدا كردن آن ها براحتي امكان پذيراست. تعيين كننده ساختمان بلند مرتبه است و اين 

متر  32تبه بودن ساختمان مسكوني متر مي باشد و حد ارتفاع جهت بلند مر 50الي  30مقدار حدود 

  ).42: 1392مي باشد( رهنما 

به كار گرفته شد پيشگامان 1957اصطالح پست مدرن اولين يار توسط يك فيلسوف آلماني در سال 

پست مدرنيسم در حقيقت منمنتقدان مدرنيسم بودند.فردريش دنيچه از اولين كساني بود كه به بن بست 

رداخت دستاوردهاي ÷نقد فلسفه مدرنيسم بيش تر به نقد عقل گرايي كانت هاي مدرنيسم پي برد او در 

اساسي آن را مورد حمله قرار داد او در حقيقت به عنوان اولين منتقد مدرنيته اصول و مباني آن ئها را 

مورد پرسش  مي كشد به طوري كه پارادايم پست مدرنيسم يراي حل مشگل انسان مدرن به دنبال راه 

ست كه صرفا تكيه بر عقل و ساختار قدرت نباشد لذا مباحث اخالقي  جديد  مثل دفاع حل هايي ا

اخالقي از فرهنگ غير غربي را مطرح مي كند و اينها مقدمه مباحث پيدايش جنبش هاي صلح، محيط 

گرايي و فمينيستي مي گردد. بنابراين بارادايم بست مدرنيسم به دنبال بررسي شاخص هاي اقتصادي 
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مع  بسا صنعتي نشان مي دهد كه حجم و شتاب بيشرفت ها به نحوي است كه مي توان به در جوا

عنوان شاكله جديد اقتصادي و گسست از اقتصاد مدرن معتقد شد چراكه در اين اقتصاد سرمايه نه مكان 

مشخصي دارد نه سرمايه گذار، بلكه كارخانجات مختلف با سرمايه هاي مختلف در قالب گروه صنعتي 

از كشورها و ملت ها مختلف احداث و راه اغندازي ممي شوند. بنابراين سرمايه گذار غير متمركز و 

 ).63: 1392مي شود(پارسي پور 

  مكتب مدرنيسم

بيش از ساير جنبش هاي فكري در شكل گيري و رشد عمودي شهرهاي قرن بيستم نقش ايفا كرده 

، معماري و فن استوار است وبه شهر به صورت است. اين مكتب به دنبال به كار گيري هنرهاي تجسمي

قطع با گذشته، تاريخ و زمان نگاه مي كند از بزرگان اين مكتب مي توان لوكوبوزيه دگروپيوس و ميس 

  واندر نام برد.

  مكتب شيكاگو

مطالعه محيط انسان ساخت و محيط اجتماعي براي اولين بار بوسيله رابرت پارك و ويليام 1916در سال 

جامعه شناس شيكاگو صورت گرفت. اين مكتب بعدها با عنوان اكولوژي انساني شيكاگو،  توماسن

زمينه را براي شكل يابي بوم شناسي اجتماعي شهر فراهم كرد. اين مكتب رويكردي عمدتا محيط 

شناسي داشت و به همين دليل با نام محيط شناس شهري نيز مطرح گشت. نگاه مكتب شيكاگو به شهر 

بعنوان محيط شناس شهري نيز ياد مي كنند. نگاهي انتقادي و بحث برانگيز مي باشداين ديدگاه كه از آن 

  با قياس انداموارگي، شهر را همچون بهنه اي جغرافيايي در نظر مي گيرد(محمدي)

  .مكتب آمايش انساني 

جتماعي با گسترش تجارب شهرسازي مدرنيسم و نقد آنها ضرورت محو قرار گرفتن انسان و روابط ا

او در فرآيند  برنامه ريزي مورد توجه قرار گرفت و به ظهور نگرشي انجاميد كه به انسان گرايي يا 

مكتب آمايش انساني معروف است. در ديدگاه طرفداران اين مكتب، برنامه ريزي شهري وراي معماري 

اندازه شهر و تراكم  دو فعاليتي ميان رشته اي است. مامفورد از بيشگامان اين مكتب بر محدود كردن
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جمعيت جهت بهبود روابط اجتماعي تاكيد كرده است همچتين او سازمان دهي حومه هاي براكنده را 

به صورت اجتماعي  متعادل و كاهش تراكم كالن شهر را از طريق تخليه بخشي از جمعيت و اختصاصي 

هر امروزي مي مكان آن به كاربري خدماتي، دو حركت ضروري در  نظم بخشيدن به كالنش

  داند(پورمحمدي )

  مكتب كنتر كتيوسم 

از شاخه هاي مكتب نوگرايي در روسيه شوروي بعد از انقالب اكتبرو همزمان با پايان جنگ جهاني 

اول و مشخصه بترز سال هاي پس از جنگ جهاني اول است. مشخصه بارز سال هاي بعد از جنگ 

كه در زمينه شهرسازي و معماري، در ابعاد نظري و جهاني اول در شوروي، فعاليت هاي پرشوري بود 

علمي صورت گرفت. از سويي به علت متوقف شدن عمليات ساختماني در طول جنگ كمبود مسكن 

در شهر ها احساس شد از سويي ديگر به علت صدماتي كه در جنگ در بسياري از شهر ها وارد آمده 

ا به عمليات ساختماني در مقياس وسيع اقدام گردد بود، اين كمبود شدت گرفت؛ بنابر اين الزم بود ت

  . )102: 1382(پاستور 

  روش شناسي تحقيق

–پژوهش حاضر يك پژوهش كاربردي است براي تبيين موضوع و نتايج آن از روش هاي توصيفي  

تحليلي مبتني بر مطالعات ميداني (پرسشنامه و مشاهده) استفاده شده است. قلمرو مكاني پژوهش شهر 

نفر به عنوان  212نفر مي باشد كه بر اساس جدول مورگان  512تنكابن مي باشد جامعه آماري تحقيق 

هاي پرسشنامه با نظر تعدادي از محققان دانشگاهي تاييد حجم نمونه انتخاب شده است .روايي گويه

است. براي براي  محاسبه شده 0,74شده و پايايي آن نيز با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ به ميزان 

  استفاده شده است.  تك نمونه اي tتجزيه وتحليل داده ها از آزمون 

  منطقه مورد مطالعه 

دقيقه  48درجه و  36هاي استان مازندران و در موقعيت جغرافيايي شهرستان تنكابن يكي از شهرستان

ي آزاد قرار دارد. از سطح دريا ترنييپامتر  20دقيقه طول شمالي و  52درجه و  50عرض شرقي و 
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ترين شهرستان غرب مازندران است. شهرستان تنكابن چهارمين شهرستان بزرگ مازندران و پرجمعيت

البرز مركزي، از شرق به شهرستان چالوس و از غرب  كوهرشتهو از شمال به درياچه خزر، از جنوب به 

هفت دهستان است و . اين شهرستان مشتمل بر سه بخش و شوديمبه شهرستان رامسر محدود 

الدين، گليجان، تمشكل، كترا، بلده، دو هزار، سه اند از: مير شمسهاي آن به ترتيب عبارتدهستان

مساحت اين شهرستان  1391). بر اساس آخرين تقسيمات كشوري در سال 1390هزار(مركز آمار ايران،

اين تحقيق تمركز بر روي بخش ). در 1393كيلومترمربع است(سايت فرمانداري تنكابن،  2140بالغ بر 

گانه شهرستان ساحلي تنكابن هاي سهبخش مركزي تنكابن يكي از بخشمركزي شهرستان تنكابن است. 

از  گيردآن قرار ميكه با توجه به اينكه مركز شهرستان تنكابن نيز در  استاز توابع استان مازندران 

و  مركزيشامل بخش  1382شده و تا سال ستأسي 1378ن بخش در . اياستاي برخورداراهميت ويژه

ش . بخصورت يك بخش مجزا درآمدآباد از آن جدا و بهآباد بود كه در اين سال بخش خرمبخش خرم

از جنگل و مراتع سرسبز و شهر  ههاي پوشيداز جنوب به دامنه، به درياي زيباي خزر مركزي از شمال

ه مرز بخش مركزي و بخش نشتا ديگر بخش شهرستان آباد كاز سمت شرق به رودخانه ولي ،آبادخرم

عت اين بخش ت. وسباشد محدود اسشهرستان تنكابن و رامسر مي رزو از غرب به پل چالكرود كه م

بر است.  كز شهرستان ) و شهر شيرود(مر هاي تنكابنو داراي دو شهر به نام استكيلومترمربع  508

كه از اين  استنفر  86692جمعيت كل بخش  ،1390اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 

 10284خانوار شهري و  8253كه در قالب  استنفر روستايي  32850نفر شهري و تعداد  55767تعداد 

 ).1394(سايت بخش مركزي تنكابن،كنندخانوار روستايي زندگي مي
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  منطقه مورد مطالعه-1شكل

  ها و بحثيافته

  يافته هاي توصيفي   -الف

متا  9/72و31-40درصد در گروه سني 44پاسخگو، 214يافته هاي توصيفي نشان مي دهد كه از ميان 

درصد از پاسخگويان  2/73درصد دانشگاهي بوده اند. وهمچنين76هل بوده است. از نظر وضعيت سواد 

  مردان بوده اند   
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  ويژگي هاي جامعه آماري-1جدول

ويژگي هاي 

  پاسخگويان

  درصد  بيشترين تعداد

  44  31-40گروه سني   سن

  76  دانشگاهي  سواد

  1/70  148  تاهل

  76  157  جنسيت

  

  يافته هاي استنباطي 

 اي استفاده شده است.تك نمونه tهاي بدست آمده از پرسشنامه از آزمون براي تجزيه و تحليل داده

اي با در نظر گرفتن مطلوبيت تك نمونه tاي با استفاده از آزمون هاي پرسشنامهنتايج تجزيه و تحليل داده

دهد كه مقادير اي ليكرت)، نشان ميبه عنوان ميانگين طيف پنج گزينه 3عددي مورد آزمون مساوي با (

در منطقه مورد مطالعه  بلند مرتبه سازي  هاي مرتبط باميانگين عددي محاسبه شده براي همه مولفه

 1ها كه بين شند. به عبارت ديگر، با احتساب دامنه طيفي مولفهباباالتر از مطلوبيت عددي مورد نظر مي

بر اساس طيف ليكرت در نوسان است، مقادير تفاوت از حد مطلوب در همه موارد داراي جهت  5تا 

براين، درصد معنادار گزارش شده است. عالوه 95ها در سطح باشد و تفاوت معناداري مولفهمثبت مي

با الترين ميانگين و ميزان رضايت از  90/3خدمات آموزشي با اين واقعيت است.ها بيانگر تحليل يافته

  كم ترين ميانگين را دارا مي باشد. 18/3خدمات بهداشتي با 
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  يافته هاي استنباطي-2جدول

  3مطلوبيت عددي مورد آزمون=  

  هامولفه

  ميانگين
آماره 

  tآزمون 

درجه 

  آزادي

سطح 

  معناداري

تفاوت از 

حد 

  مطلوب

 95فاصله اطمينان 

  درصد

  باالتر  ترپايين  

رضايت از خدمات 

  آموزشي 
90/3  151/3  213  0,000  1095/0-  1780/0-  410/0-  

ميزان رضايت از 

  خدمات تفريحي 
24/3  028/11  213  0,000  2434/-  2544/0-  1503/0-  

ميزان رضايت از 

  خدمات بهداشتي 
18/3  012/11  213  0,000  2251/-  11234/0-  1403/0-  

  -1824/0  -1231/0  -/1812  0,000  213  56/15  78/3  تعامل اجتماعي 

  نتيجه گيري 

ن مواجه اند بلند مرتبه آيكي از پديده هايي كه شهر هاي امروز جهان و به ويژه شهرهاي بزرگ با 

پي سازي است. ايده ي بلند مرتبه سازي نخست به منظور بهره برداري از زمين هاي مركز شهر و در 

توجه به اقتصاد شهر مطرح گرديد. زيرا از سويي گرايش به تراكم و تمركز واحد هاي اقتصادي، تقاضا 

براي زمين در مركز شهر را به شدت افزايش داده بود و از سوي ديگر عرضه زمين در اين منطقه شهر 

طح زيربناي مورد افزايش تراكم ساختماني به عنوان راه حلي براي افزايش س  محدود بود. در نتيجه

ستفاده فراگير از اين روش، به تدريج افزون بر كاربريهاي اقتصادي مانند كاربري ا بهره برداري ارائه شد.

هاي مسكوني نيز گشت و به مناطق پيراموني شهر نيز گير كاربري هاي صنعتي، اداري و تجاري دامن

داراي تبعات و آثار منفي نيز بوده و مانند هر راه حل ديگري، اين راه حل  گسترش يافت، ليكن به

توان به افزايش ازدحام و تراكم، افزايش مشكالت نويني را براي شهروندان پديد آورد كه از آن جمله مي
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اشاره  غيرهآلودگي هاي زيست محيطي، كاهش دسترسي شهروندان به هواي آزاد و نور خورشيد و 

هاي بدست آمده از پرسشنامه از آزمون ه و تحليل دادهبراي تجزي ).102:1386( منعام و ضرابيان،  كرد

t مقادير ميانگين عددي يافته هاي تحقيق حاكي از آن مي باشد كه  اي استفاده شده است.تك نمونه

هاي مرتبط با بلند مرتبه سازي  در منطقه مورد مطالعه باالتر از مطلوبيت محاسبه شده براي همه مولفه

بر اساس  5تا  1ها كه بين . به عبارت ديگر، با احتساب دامنه طيفي مولفهباشندعددي مورد نظر مي

باشد طيف ليكرت در نوسان است، مقادير تفاوت از حد مطلوب در همه موارد داراي جهت مثبت مي

ها براين، تحليل يافتهدرصد معنادار گزارش شده است. عالوه 95ها در سطح و تفاوت معناداري مولفه

با الترين ميانگين و ميزان رضايت از خدمات بهداشتي  90/3واقعيت است.خدمات آموزشي با  بيانگر اين

  كم ترين ميانگين را دارا مي باشد. 18/3با 
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