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  چكيده 

سريع شهر نشيني به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، باعث بروزبسياري  از مشكالت شهري از جمله رشد 

رشد لجام گسيخته شهرها گرديده است يكي از راهبرد هايي كه براي تامين مسكن و جلو گيري از عوارض 

ن مي باشد هدف ناشي از توسعه افقي ارئه شده است توسعه عمودي شهرها و ساخت مسكن به صورت آپارتما

اين پژوهش بررسي تأثير ساختمان هاي بلند بر تراكم ساختماني و مصرف زمين درمحدوده مورد مطالعه مي 

به اين منظور جامعه آماري تحقيق خيابان گلسرخي و خيابان دوستگر در شهرستان چالوس ، با استفاده  باشد.

تحليلي  -انتخاب شده است. نوع تحقيق توصيفي نفر به عنوان نمونه 214از فرمول نوع دوم كوكران تعداد 

آوري شده است. روش تحقيق هاي مورد نياز به صورت ميداني با استفاده از پرسشنامه جمعاست و داده

هاي مورد نياز به صورت ميداني با استفاده از پرسشنامه تحليلي است و داده -كاربردي نوع تحقيق توصيفي

هاي پرسشنامه با نظر تعدادي از محققان بررسي شده و پايايي آن با استفاده هآوري شده است. روايي گويجمع

 tهاي آماري ها از آزمونبراي تجزيه وتحليل داده محاسبه شده است. 0,74از آزمون آلفاي كرونباخ به ميزان 

دي مولفه هاي بنبراي رتبه TOPSISو تحليل واريانس استفاده شده است و در نهايت از تكنيك  ايتك نمونه

هاي مورد بررسي به دهد كه به طوري كه، از بين مولفهبلند مرتبه سازي بهره گرفته شده است. نتايج نشان مي

) 3,90)، ميزان رضايت از خدمات آموزشي  با (4,78هاي ميزان رضايت از كيفيت محيط زندگي (ترتيب مولفه

) 9/2هاي امنيت پياده روي (اند. از طرفي ديگر، مولفههبيشترين مقادير ميانگين عددي را به خود اختصاص داد

) پايين تر ميانگين طيف ليكرت به عنوان مطلوبيت عددي مورد آزمون 8/2و رضايت از كيفيت از مسكن (

بررسي تأثير ساختمان هاي بلند بر تراكم ساختماني و مصرف زمين درمحدوده تحليل فضايي محاسبه شده است. 

و رضايت از كيفيت محيط زندگي  0,95مولفه نشان مي دهدكه  مولفه هاي امنيت پياده روي  7مورد مطالعه در 

و ميزان رضايت از  0,64بيشترين ميزان اثرات بلند مرتبه سازي و  ميزان دسترسي به خدمات اداري  0,95

  نيز كمترين تاثير را دارا است.  0,70خدمات تفريحي 

  راكم، توسعه پايدار، شهرستان چالوسبلند مرتبه سازي، ت واژگان كليدي:
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  مقدمه 

شد و توسعه بي رويه جوامع شهري و افزايش جمعيت آنها به داليل متعددي، از جمله افزايش طبيعي جمعيت، ر

افزايش مهاجرت هاي روستايي به  شهرها، تغيير در نظام اجتماعي خانوارها، تمركز فعاليت هاي تجاري، 

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

اطراف و 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، ترافيك 

ن، تقاضا براي مسكن، افزايش قيمت زمين و اجاره بهاي  واحد مسكوني را به وجود آورده است(سرايي سنگي

).به عبارت ديگر رشد سريع شهر نشيني به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، باعث 266: 1396و جمشيدي

ي كه، مشگالت بروزبسياري  از مشكالت شهري   از جمله رشد لجام گسيخته شهرها گرديده است به طور

ناشي از توسعه شهري سريع وبي برنامه، موجب شكست بسياري از تالش سياست گذران مسائل شهري و 

از اين رو موضوع بهبود توسعه شهرها وسامان دهي گسترش  .كارايي طرح هاي توسعه شهري شده است

اي گونا گون جلب كرده نواحي شهري، توجه انديشمندان و صاحب نظران مسائل شهري را به اتخاذ سياست ه

است به طوري كه، با مطرح شدن توسعه پايدارشهري، آسيپ پذيري شهر گسترده كه با هزينه باالي حمل و 

). يكي از راهبرد هايي كه 142: 1393نقل ، زير ساخت ها و مسكن مواجه بود بيش تر روشن گرديد(سرور 

فقي ارئه شده است توسعه عمودي شهرها و براي تامين مسكن و جلو گيري از عوارض ناشي از توسعه ا

).درواقع سياست شهرنشيني كشورهاي پيش رفته 52: 1393ساخت مسكن به صورت آپارتمان مي باشد(سراني 

و در حال  توسعه از الگوي رشدافقي به سمت رشد عمودي تغيير كرده است و در آن توسعه از درون در مقابل 

). به بيان ديگر ايجاد ساختمان هاي بلند مرتبه با 48: 1392ته است(رهنما توسعه از بيرون مورد توجه قرار گرف

عملكردسكونتي و تجاري به عنوان يكي از راه حل هاي برون رفت از اين بحران در بسياري از كشور هاي 

ند ). در واقع اين پديده ازسويي مي  توا4: 1389توسعه يافته و در حال توسعه پيشنهاد شده است(رزاقي اصل 

به بسياري از مسائل شهري مانند كمبود زمين، مسكن، بهينه نمودن تاسيسات شهري، جلو گيري از رشد افقي 

شهرها پاسخ داده و از سويي ديگر خود پديد آورنده بسياري از مشگالت و نارسايي مانند افزايش تراكم 

ر نامطلوب كالبدي و زيست محيطي جمعيتي و ساختماني، اختالل در تاسيسات زير بنايي و خدمات شهري، تاثي

براي ساختمان هاي بلند ازديدگاههاي مختلف در مبحث مباني نظري ).2: 1394در فضاي شهري باشد( وارثي 

تعاريف متفاوتي ارائه شده است كه هر  يك از منظر خود به تعريف بلند مرتبه سازي پرداخته اند. در طول 

ف ساختمان هاي بلند مرتبه متفاوت بوده است. فرهنگ  جديد زمان و در مكان هاي مختلف نيز به تعاري

انگليسي آكسفورد مي گويد، ساختمان هاي كه طبقه بلند داشته باشد.از ديدگاه مهندسان ساختمان، هنگامي مي 

حي توان بنايي  را بلندمرتبه  يا مرتفع ناميد كه ارتفاع آن باعث شود نيروهاي جانبي ناشي از زلزله و باد  بر طرا

طبقه را بلند مرتبه به 10آن تاثير قابل توجهي بگذارد و بر اين مبنا از لحاظ  ارتفاع،  ساختمان هاي بيش  تر از 

). از ديدگاه جامعه اجتماعي بلندي ساختمان درمحوطه و فعاليت در 320: 1395شمار مي آورند(كشميري 
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  32مي شود مخصوصا در ارتفاع بيش تر از   هواي آزاد و  نظارت بر كودكان با زياد شدن ارتفاع مشكل ساز

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

عمومي ماساچوست ارتفاع بيش  در هر ارتفاعي از ساختمان بر كار آن ها به طور جدي اثر مي گذارد. قوانين

ند مي خواند، اكثر مهندسان ساختمان، بازرسان، معماران و سايرصاحب نظران ارتفاع متر را به طور كلي بل33از 

متر را بلند مي دانند. هر بنايي كه ارتفاع آن ( فاصله قائم بين تراز كف باالترين طبقه قابل تصرف تا 25بيش از 

باشد، ساختمان هاي بند متر بيش تر  23تراز پايين ترين سطح قابل دسترسي براي ماشين هاي آتش نشاني) از 

) ساختمان هاي بلند امروزه جدا از كار كرد اقتصادي خود، نقش 236: 1392را در برمي گيرد.به عقيده(سيدين 

المان هاي شهري را به گونه اي فعال بر عهده دارند و جهت ارائه هر گونه راهكاري براي بهبود ميزان پايداري 

ايد به شناخت ارتفاع بلند ساختمان هاي بلند، شكل نواري و شكل برج و انعطاف پذيري بنا هاي بلند مرتبه ب

) مزايا بلند مرتبه سازي كاهش حمل و نقل، كاربرد بهينه زمين با 221: 1396آن ها پي برد.از ديدگاه (فتحي 

توجه به تمركز جمعيت، كاهش حجم شبكه هاي زير بنايي، اتالف وقت كم تر توان بالقوه و امكان ايجاد 

ختمان با كاربري مختلط، سرعت بيش تر باد در ارتفاع، طبقات كم عرض و كشيده در ارتفاع و امكان خلق سا

فضاي دنج و آرام به دور از شلوغي شهر؛چشم انداز شهري از طرف ديگر معايب ساختمان هاي بلند مرتبه كه 

ا، مصرف زياد انرژي جهت شامل؛ مصرف انرژي و مصالح براي ساخت در ارتفاع، مصرف انرژي جهت باالبره

نگهداري و حفاظت ساختمان، تاثير منفي در مقياس شهري، تراكم جمعيتي زياد در مكان هاي مشخص و ويژه، 

بارهاي زياد ناشي از باد در ارتفاع، فضاهاي بسته و ايزوله در ارتفاع و مشكالت ايمني و امنيت در ارتفاع مي 

ازه گيري ارتفاع ساختمان هاي بلند، بايد در چهار چوب محيط اطراف ) اند320: 1395باشد. به عقيده ( توكلي 

توجه نمود سپس مي توان تصميم گرفت كه آن ساختمان ها مرتفع هستند يا آسمان خراش شناخته مي شوندو 

مالك ساختمان هاي بلند مرتبه يا آسمان خراش صرفا ارتفاع نيست بلكه جنبه هاي به خصوصي بايد بررسي 

تعدادي از جنبه هاي كه بايد هنگام  (CTBUH)ين رو شوراي ساختمان هاي بلند و زيستگاه شهري گردد از ا

به  محاسبه ارتفاع ساختمان ها بررسي شود را تعريف كرده است، اين جنبه ها عبارتند از: فناوري و ارتفاع

ود داردو جدا از يكديگر طوري كه، در بافت شهري بين ساختمان هاي بلند شهري و بلند مرتبه ارتباط قوي وج

) برنامه ريزان و طراحان شهري اغلب 3: 1394از ديدگاه (وارثي   نيستند و هريك بر ديگري تاثير گذار است.

ساختمان هاي ده طبقه به باال را ساختمان بلند مرتبه مي نامند و حداقل يك نماي طراحي شده كه نمايانگر 

اي ساختمان هاي بلند مرتبه مي دانند.به عبارت ديگر نمايشگاه تعداد طبقات متعددمي باشد را از ويژگي ه

كارخانه و يا هر ساختمان با ارتفاع زياد در اين تعريف نمي گنجد. در قوانين داخلي طبق دستور العمل محافظت 

طبقه عنوان شده است. هرچند مي توان  8از ساختمان ها در برابر آتش حداقل تعداد طبقات ساختمان مرتفع 

)  چالش هاي بلند 4: 1393از نظر ( رضا زاده   رساند.12پيشرفت وسايل و امكانات، اين تعداد طبقات رابه  با

مرتبه سازي  شامل عوارض فيزيولوژيكي(ساختمان هاي بلند مرتبه با جلو گيري از جريان طبيعي موجب 

ا تصادفات و مرگ و مير دارند. بيماريهاي تنفسي مي شوند، افزايش تراكم جمعيت و خودرو ارتباط مستقيمي ب
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افزايش ارتفاع و طبقات ساختمان، موجب كاهش فشار هوا مي شود كه بر گردش خون و سلول مغزي تاثير 

مي گذارد)؛عوارض اجتماعي (انحطاط اجتماعي، انزواي اجتماعي و از خود بيگانگي در مجموعه هاي مسكوني 

هم بين ساكنين مجتمع هاي مرتفع، كاهش روابط اجتماعي مرتفع، شرايط اجتماعي متفاوت به دليل عدم تفا

سالم بين ساكنين ساختمان هاي بلند به دليل مقياس و ماهيت آن ها)؛ عوارض ترافيكي (افزايش حجم ترافيك 

به دليل افزايش تراكم در ساختمان هاي بلند، افزايش مسافت بين محل اشتغال و اسكان ساكنين به دليل احداث 

سكوني مرتفع به صورت پروژهاي انبوه سازي)؛ عوارض رواني (آپارتمان نشيني اگر چه از نظر مجتمع هاي م

مكاني جمعيت را به يكديگر نزديك مي كنند ولي از نظر رواني آن ها را از هم دور مي كنند، زندگي در 

تجمع جمعيت ساختمان هاي بلند به روند زندگي حالتي مصنوعي و ماشين زده مي دهد؛ عوارض بهداشتي ( 

در يك فضاي بسته ( ساختمان بلند) زمينه ساز انتقال بيماري ها ي همه فراگير مي شود، فشار ناشي از وزن 

ساختمان هاي بلند باعث شكسسته شدن اليه هاي خاك و تداخل شبكه هاي فاضالب با منابع آبهاي زيرزميني 

تمان هاي بلند پايداري آلودگي را به همراه مي شود وجود پاركينگ هاي خودروها در يك فضاي بسته در ساخ

دارد و عوارض امنيتي( در صورت بروز حوادثي از جمله آتش سوزي اشاعه آتش در كل ساختمان، امكان 

وقوع حوادثي از جمله افتادن از پله ها و سقوط از ارتفاع، در صورت اضطرار خروج از ساختمان هاي بلند 

) زندگي در ساختمان هاي بلند مرتبه 3: 1391ديدگاه (اميني و همكاران  از.احتمال تلفات جاني وجود دارد)

از چند لحاظ با ارزش است، از قبيل ديد ها و مناظر زيبا و دل انگيز، احساس منحصر به فرد بودن در ارتفاع، 

د ديگري محرميت و سكوت، اعتبار جايگاه اما اين اطالعات نتيجه نهايي و قطعي نيستند. از آن جايي كه افرا

هم وجود داشتند كه نارضايتي خود را از زندگي در اين نوع ساختمان ها بنا به داليلي همچون خراب گري و 

: 1395از ديدگاه (رئيسي     آسيب ساختمان، فقدان محرميت، احساس منزوي بودن و تنهايي گزارش دادند.

ر شود. اهميت اين موضوع از آنجا مشخص ). توسعه عمودي  ابنيه مسكوني  ميتواند به نوعي حق الناس منج6

مي شود كه، به جايگاه بسيار مهم حق الناس و رعايت حقوق ديگران در آموزههاي ديني توجه كافي شود ازاين 

) مي تواند  مزاحمت توسعه  عمودي براي دريافت جريان هوا را به  1رو بر اساس قاعده فقهي  (تنقيح  مناط

ورو آفتاب نيز  بسط داد.  يعني به همان دليل كه  ساختمان همسايه   نبايد  موضوع مزاحمت براي دريافت ن

مانع دريافت هوا براي همسايه اش گردد  نبايستي باعث سايه اندازي و مانع دريافت نور و آفتاب هم گردد.  

در ارتباط مي باشد ) تراكم ساختماني با ميزان استفاده از زمين و ارتفاع ساختمان  11: 1390از ديدگاه (رفيعيان 

به طوريكه، بر ميزان مصرف  انرژي  در  ساختمان  تاثير مي گذار مي باشد. در واقع، هر چه تراكم  ساختماني 

افزايش يابد، ميزان سطح  پوشيده  از زمين  كاهش مي يابد و  خرد  اقليم محدوده از شرايط بهتري برخوردار 

فزايش بيش از حد تراكم ساختماني در شهر، ارتفاع ساختمان مي گردد.  الزم  به ذكر است  كهدر صورت ا

افزايش يافته و اين موجب به  وجود آمدن  كوران باد در اطراف ساختمان و در نتيجه كاهش دما مي شود.  

                                           
تنفيح مناط يعني منفح كردن و پاك كردن مالك و علت حكم سپس تعميم دادن آن و در اصطالح فقهاي شيعه يكي از شيوه هاي حكم است   1

  وجود دارد. تعميم داد.كه در آن با. جتهاد، علت حكم تمييز داده مي شود تا بتوان حكم را به تمام مواردي كه علت در آن ها 
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: 1391بنابراين انرژي بيشتري در ساختمان صرف گرمايش فضاي خانه مي گردد.از ديدگاه (اميني و همكاران 

ساختمان هاي بلند مرتبه و متراكم تقاضاي فضاي سبز را بر طرف نكرده است  به طوري كه، ) زندگي در 2

فضاي سبز همسايگي به منظور تامين محدوده مشخص از فعاليت ها در اوقات فراغت مانند بازي كودكان، 

ضا ها مي بايست ايجاد آرامش، برقراري روابط اجتماعي و ايجاد مناظر طبيعي زيبا طراحي مي شوند. لذا اين ف

در محلي با فاصله معقول قرار بگيرند و خصوصا دسترسي آن ها بايد راحت و ايمن براي خانواده و فرزندان 

متون و پژوهش هايي با محوريت طراحي شهري عمودي و مناظر عمودي در آسمان حاكي از  .بررسي.باشند

بررسي آسمان خراش سبز و پايدار  -1ي داد:آن است كه مي توان مطالعات انجام شده را در سه دسته كلي جا

بررسي  ).20072اجتماعي ساختارهاي عمودي( پنر-مباحث روانشانسي -3نظريه طراحي شهري عمودي -2

اجمالي دو دسته اول جهت دستيابي به مفهوم جامع در طراحي شهري عمودي مفيد به نظر مي رسد.  طراحي 

ياتي همچون نظريه طراحي بوم شناختي و پايداري شهرسازي شهرهاي عمودي در وهله نخست خود مولود نظر

بوم شناختي آسمان خراش هاي پايدار و ايده هاي همچون منظر عمودي است. بدين منظور در اينجا تحت 

عنوان ريشه شكل گيري نظريه طراحي شهرهاي عمودي به صورت خالصه به بررسي رويكردها پرداخته مي 

؛ يري طراحي شهري عمودي  به شرح زير مي باشد:نظريه طراحي بوم شناختي شود. از اين  رو ريشه شكل گ

به طور ساده طراحي اكولوژيك به معناي كاربرد اصول طراحي اكولوژيك و استراتژي هاي  طراحي  محيط 

مصنوع وشيوه هاي زندگي به گونه اي كه با محيط طبيعي همسازويكپارچه شود،  تعريف شده است؛ كه اين 

از اين رودر دهه هاي آينده، بقاي  د يك  پايه اساسي براي طراحي همه  محيط هاي مصنوع باشدهدف باي

بشريت  بستگي به حفظ كيفيت محيطي وابسته است.اين نظريه به دنبال جمع آوري ومونتاژصرف تجهيزات 

ختي، يكپارچگي اكولوژيك نيست ونبايدنقش اين تجهيزات را ناديده گرفت،بلكه هدف اصلي از طراحي بوم شنا

وهمسازي محيطي به وسيله طراحي است. ميان رويكردهاي مهندسي طراحي سبز، طراحي بوم شناختي و 

رويكرد اكولوژيك تفاوت اساسي وجود دارد.مهم ترين نكات در طراحي  اكولوژيك كه طراحان عالوه بر 

ميت تنوع زيستي، ترميم اكوسيستم اصول ومفاهيم اكوسيستم بايستي به آن ها توجه كنند در مفاهيمي چون: اه

ها، همزيستي ميان سيستم هاي مصنوع و طبيعي،  بي نظمي در سيستم هاي طبيعي، طبيعت به عنوان آخرين 

الگو طراحي، استفاده از منابع تجديد پذير، وجود نگاهي پيش بيني كننده وهمه جانبه خالصه مي شود(رزاقي 

با افزايش قيمت زمين و كمبود آن به جهت تحوالت اقتصاد   ؛يدار ).آسمان خراش پا6: 1389اصل و همكاران 

جهاني، بلند مرتبه سازي  با هدف اصلي بهره برد اري از زمين، جاي  دادن حداكثر فعاليت ها وكسب اعتبارات 

به طوري كه، در يك آسمان خراش،   از طريق  بنا و معماري آن به عنوان اثر مرتفع شاخص شهري رايج شد

ترين فضاي افقي مفيددر ايده حداقل فضاي افقيدر سطح زمين ميتواند  بروز يابد اين امر در مناطق گران  بيش 

شهري ميتواند فوايل بسياري براي استفاده كنندگان به همراه داشته باشد.بنابراين مطابق رشد فزاينده جمعيت 

لعملي در مابل توسعه شهري قلمداد در  شهرهاي  كنوني وآينده جهان آسمان خراش ها مي توانند عكس  ا

                                           
2 Penner 
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شوند.به عبارتي آسمان خراش همچون اتومبيل، در  عصر حاضر، ازملزومات زندگي بوده و توسعه شهري 

قلمداد شوند . به عبارتي اسمان خراش ها همچون اتومبيل، در عصر حاضر، از ملزومات زندگي بوده و توسعه 

ست. ولي آنچه در اين روند مهم است، هم زيستي ساختمان ها با شهر ها به وجود آسمان خراش ها نياز مند ا

اين ساختمان مي تواند   .)193: 2005 3فضاي سبز طراحي شده  و به طور كلي با محيط زيست است (استيل

خود را در متن شهري چه در فضا هاي اتصالي ميان شهر، اكولوژي و منابع و چه در نظريه طراحي شهري 

مي  ).  يك بلوك آسمان خراش در نما يا برش مي تواند ديد ه شود. وقتي درنا مشاهده4نرعمودي، جاي دهد(پ

شود،  خوشه اي از آسمان خراش ها خط آسمان مجسمه گونه اي را براي شهر به وجود مي آورد. برخي از 

يو فرمي آن  ها شايد ويژگي معمولي داشته باشند ولي برخي نقش وحدت بخش و  ايجاد كننده يك تضاد شكل

با محيط زمينه خود دارد.تاكيد بر عمودي بودن آسمان خراش ها در نما، نمود نظريه طراحي شهري عمودي 

يك فاكتورحياتي ومهم درطراحي اكولوژيك، ادغام منظر سازي ؛).منظر سازي عمودي 2007 5است( يونگ

اع، يك موضوع ارگانيك عمودي بافضاي داخل آسمان خراش است منظر سازي عمودي ساخت و ساز در ارتف

را پيش روي يك توده عظيم ساختماني غير ارگانيك قرارمي دهد از لحاظ كاربردي فضاي سبز در اين گونه از 

كنار هم قرار گيري فضاي سبز در قالب يك -1ساخت وسازها  اساسا  سه استراتژي اوليه  مجزا وجود دارد  

پيوستگي و تداوم  منظر سبز ازپايين، در ارتفاع روي -3نپراكنده كردن فضاي سبز در كل ساختما-2توده سبز

بام  گياهان و فضاي سبز عالوه بر  مزاياي اكولوژيكي، زيبايي شناسي ومحافظت انرژي مي تواند پاسخگوي  

اقليمي مو ثري به باد وباران باشد.  فضاي سبز توانايي  سايه اندازي مناسب در فضاي خالي و نيز رويديواره 

 ).پيوستگي فيزيكي1998 6ي و كاهش بازتاب حرارتي ديواره هاي خارجي را نيز دارد(جفرسونهاي خارج

ميان فضا هاي سبز جهت  ترويج تنوع گونه هاي گياهي، حائز اهميت است.  سيستم براي دستيابي بهد تداوم 

وجود و تعامل فيزيكي منظر سازي عمودي در ساختمان شهري بايد به هم متصل باشد چنين شيوه هاي امكان 

)گزينه ديگر جداسازي و 72001زگونه هاي زيستي و ارتباط يا اكوسيستم در تراز زمين فراهم مي كند(ريچارد

متمايزكردن تراس هاي سبز و يا فضاهاي باز درارتفاع است. كه به عنوان فضاهاي حايل ميان نواحي داخلي و 

ديدگاه هاي  ).ازاين رو ديدگاه هاي غالب بلند مرتبه سازي عبارتند از: 1998 8خارجي عمل كند(جفرسون

اين گروه ضمن ارائه ديدگاه و نظريات گوناگون، داليل بسيار قوي در خصوص  ؛موافق بلند مرتبه سازي

ضرورت استفاده از ساختمان هاي بلند مرتبه جهت حل مشكالت كنوني جامعه دارند. مزاياي ساختمان هاي 

لند مرتبه از ديدگاه موافقان اين نظريه عبارتند از:امكان استفاده بيش تر از زمين، به خصوص در مراكز شهر ها ب

و مناطق پرتراكم؛راه حلي به منظور كاهش تراكم درشهرها؛كسب نوربهتر و بيش تر؛راه حل مناسب جهت 
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ان اين نظريه بر اين عقيده اند كه صاحب؛ اسكان مردم در شهرهاي بزرگ؛ديدگاههاي مخالف بلند مرتبه سازي

ساختمان هاي بلند مرتبه سبب تزلزل كيفيت زندگي شهري به طرق مختلف شده اند و با زير پا گذاشتن ارزش 

ها و سنت ها، شرايط نا مطلوبي از زندگي در شهرها فراهم آورده و صرفا اجبار سبب شده است كه نسبت به 

بزرگ اقدام شود. اشكاالت ساختمان هاي بلند از ديدگاه آنان به شرح  ساخت اينگونه ساختمان ها در شهرهاي

زير است:برهم خوردن مقياس انساني در محيط شهري؛از بين رفتن مناظر طبيعي در ديدگاه ها و مناظر شهري؛ 

ه ).ديدگاههاي بينابين و ميان220: 1396جداسازي انسان ها از يكديگر ايجاد زمينه براي وقوع جنايات(فتحي 

اما گروه سوم ديدگاههاي بينابين و ميانه درباره احداث بناهاي بلند است؛ اين گروه ساخت ؛بلند مرتبه سازي 

بنا در ارتفاع را به شرايط خاصي محدود مي كنند. شرايط مد نظر آن ها عبارتست از: احداث بلندمرتبه ها در 

از كاربري ها و تعيين حد ارتفاعي براي ساخت. شرايط زماني و مكاني مناسب، احداث بناهاي بلند براي برخي 

از زاويه اين نگاه به بلندمرتبه سازي، بايد توجه داشت كه تمايل به احداث ساختمان هاي مرتفع به دليل 

جذابيت اقتصادي و نماديني كه براي مالكين اراضي و صاحبان سرمايه دارد، در صورت عدم اعمال محدوديت 

تواند مستقيما باعث ازبين رفتن و حذف فيزيكي مناظر، اي كنترلي و ضوابط، ميهاي توسعه از طريق روش ه

نشانه ها، مكان ها، فضاهاي باز و ويژگي هاي محيطي و محلي مانند باغات يا ابنيه قديمي با ارزش و يا اراضي 

قيق مطالعات در رابطه با موضوع تح ).1390:25در برگيرنده ساير ارزش هاي بصري و محيطي گردد( حاجي پور

در تحقيقي به بررسي بلند 1380صورت گرفته كه در زير به تعدادي از آنها اشاره شده است.صفوي  در سال 

منطقه از مناطق تهران را كه بلند مرتبه سازي ذاشتند مورد تجزيه و تحليل  6مرتبه سازي در تهران پرداخته و 

د اين گونه بنا ها در مناطقي كه مستقيم در خطربحران قرارداد. به اين نتيجه رسيده است كه تراكم بيش از ح

زلزله و حركت هاي ناشي ازگسل ها هستند، مي تواند سبب  لطمه جبران ناپذيري شود.شاكري و صمدي در 

تحقيقي تحت عنوان قوانين و مقررات ساختمان هاي بلند مرتبه در ايران و شرايط مناطق متراكم  1385سال در 

نتيجه رسيده است كه  مزيت بلند مرتبه سازي به عنوان راهكار براي بهبود وضعيت مناطق و فرسوده به  اين 

در تحقيقي تحت عنوان بررسي ابعاد و معيارهاي  1386متراكم و فرسوده مي شود.عزيزي و ملك نژاد در سال 

بلند مرتبه برنامه ريزي و طراحي مجتمع هاي مسكوني متعارف، محيط مسكوني مطلوب تري نسبت به نمونه 

فضايي محيط، باعث  -فراهم شده است. تراكم پايين و وجود فضاي باز و سبز و اثرات آن بر كيفيت كالبدي

در مقاله اي تحت عنوان  1387برتري امتياز كلي نمونه متعارف نسبت به بلند مرتبه گرديده است.رهبر درسال

در تهران عنوان كرد كه مسئله تراكم و بلند  ضرورت ارزيابي اثرات زيست محيطي تراكم و بلند مرتبه سازي

مرتبه سازي درتهران با پيچيدگي خاص خود مدتهاست فكر و زمان شهروندان، برنامه ريزان، سياست گزاران، 

تصميم گيران قتصادي، اجتماعي و دست اندركاران مديريت شهري را به خود مشغول نموده پيامدها و. اثار 

در تحقيقي تحت عنوان  1389بال داشته است.كريمي مشاور و همكاران در سال گوناگون مثبت و منفي به دن

مقايسه تطبيقي بين دو نوع قرار گيري ابنيه بلند در شهر كه به صورت خوشه اي و منفرد شناخته مي شود انجام 

تفاوت قائل دادند به اين نتيجه رسيد ه اند كه مكان يابي و معماري و معماري بلند و منفرد و خوشه اي بايد
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در  1390شد؛ زيرا ابعادتاثير گذار اين بنا ها در منظر شهري متفاوت است.حسين زاده دلير و حيدري در سال 

تحقيقي تحت عنوان تحليل اجمالي پديده بلند مرتبه سازي و شرح پيامد منفي اينگونه ساختمان ها و مساكن 

به سازي در كشور برآيند شهرنشيني افراطي دهه هاي شهري پرداختند به اين نتيجه رسيدند كه پديده بلند مرت

در تحقيقي تحت عنوان بررسي تاثير احداث  1392اخيرو پيامد هاي آن مي باشد.نجفي و همكاران در سال 

بلند مرتبه در شهرستان قائم شهر به اين نتيجه رسيدند كه بلند مرتبه سازي موجب كاهش سرانه فضاي سبز، 

در تحقيقي   1392چنين افزايش حجم ترافيك خواهد شد.رهنما و همكاران  در سال كاهش تامين آسايش و هم

شهرداري  9تحت عنوان مكان يابي ساختمان هاي بلند مرتبه با تاكيد  بر  تئوري نظريه رشد  هوشمند در منطقه 

اشته است.فالح  زاده مشهد  به  اين نتيجه رسيدند كه بلند مرتبه سازي تاثيرات مثبتي  در منطقه  مورد مطالعه د

در تحقيقي عنوان ارزيابي اثرات ترافيكي احداث ساختمان هاي بلند مرتبه بر ظرفيت  قابل  1393در سال 

تحمل شبكه دسترسي پيرامون آن ها به  اين نتيجه رسيده  است كه بلند مرتبه سازي باعث كاهش حجم ترافيك 

پارچه كاربري زمين حمل  نقل برداشته شده است. توكلي شده است و گامي به سوي پايداري و برنامه ريزي يك

در تحقيقي تحت  عنوان واكاري نقش ساختمان هايبلند مرتبه بر فرهنگ سكونتي شيراز  1395كازروني در سال 

با استفاده از روش كتابخانه اي به تبين و بررسي مشتقات حاصل از نظريات فرهنگ سكونتي و نظريات موثر 

پرداخته است. نتايج حاصل به شكل ارائه چند نظريه در باب ساختمان هاي بلند مرتبه  بر ساختمان سازي

با توجه به اين طي سالهاي اخير در منطقه مورد مطالعه  احداث ساختمان  مرتبط بر فرهنگ سكونتي خواهد بود.

تمان، كاهش سرانه هاي بلند مرتبه افزايش يافته باعث بروز مشكالتي از قبيل افزايش تراكم انساني و ساخ

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 است.لذا در اين تحقيق 

، به بررسي  شهرستان چالوسلند مرتبه سازي تالش خواهيم كرد تا ضمن مطالعه ضرورتها و چالش هاي ب

  بپردازيم. مولفه هاتأثير احداث ساختمان هاي بلند مرتبه در اين شهر از نظر 

  آيا تفاوت معنا داري بين بلند مرتبه سازي و كاربري شهري وجود دارد؟

  داده ها و روش شناسي  

تحليلي –آن از روش هاي توصيفي ن موضوع و نتايج يپژوهش حاضر يك پژوهش كاربردي است براي تبي

شهرچالوس مي باشد  مبتني بر مطالعات ميداني (پرسشنامه و مشاهده) استفاده شده است. قلمرو مكاني پژوهش

نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده  212نفر مي باشد كه بر اساس جدول مورگان  512جامعه آماري تحقيق 

تعدادي از محققان دانشگاهي تاييد شده و پايايي آن نيز با استفاده از هاي پرسشنامه با نظر روايي گويهاست .

تك نمونه  tمحاسبه شده است. براي براي تجزيه وتحليل داده ها از آزمون  0,74آزمون آلفاي كرونباخ به ميزان 

   ضريب همبستگي استفاده شده است.اي و 
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هاي منحصر به فرد طبيعي و با برخورداري از جاذبه در استان مازندران واقع شده است. چالوسستان شهر

ميليون 10كه ساالنه پذيراي بيش از 		مي شوند	تاريخي يكي از مناطق برتر كشور به لحاظ طبيعت گردي محسوب

ها، مسافر و گردشگر است. وجود آبشارها، آب هاي سرد و گرم معدني، بوستانهاي جنگلي، غارها، چمشه

ريخي، صدها مراكز اقامتي و پذيرايي و تفريحي و به ويژه نزديكي كوه، دريا و جنگل درياچه، يادمان هاي تا

و بي نظير ترين جنگل  .اين منطقه را به عنوان قطب مهم گردشگري در كشور و حتي جهان مطرح كرده است. 

مي  هاي كشور و جهان در غرب مازندران از جمله شهرستان چالوس ديگر ويژگي هاي اين منطقه محسوب

دقيقه طول شرقي از نصف  34درجه و  50و   دقيقه عرض شمالي 47درجه و  35شود. شهرستان چالوس بين 

النهار گرينويچ قرار گرفته است . اين شهرستان در قسمت شمال مركزي كشور واقع و از شمال به درياي 

به گيالن و قزوين و از خاور به مازندران ، از جنوب به استانهاي تهران و سمنان ، از باختر و جنوب باختري 

  استان گلستان محدود است. 
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  ها و بحثيافته

  الف: يافته  هاي توصيفي

  هاي توصيفي  يافته -

نفر بيشترين تعداد به گروه  214دهد كه از تعداد هاي پاسخگويان به سواالت تحقيق نشان ميبررسي ويژگي

 76اند. از نظر وضعيت سواد پاسخگويان متاهل بوده 76درصد اختصاص دارد و  44سال با  40تا  31سني 

 ).2اند. (جدول درصد از پاسخگويان مردان بوده 73درصد داراي تحصيالت دانشگاهي بوده و همچنين 

  هاي توصيفي پاسخگويان پرسشنامهويژگي -2جدول 

هاي ويژگي

  پاسخگويان

بيشترين تعداد 

  پاسخگويان

  درصد

  44  31-40گروه سني   سن

  76  دانشگاهي  سواد

  1/70  متاهل  تاهل

  79  مرد  جنسيت

  

  يافته هاي استنباطي 

ساختمان هاي بلند امروزه جدا از كار كرد اقتصادي خود، نقش المان هاي شهري را به گونه اي فعال بر عهده 

پذيري بنا هاي بلند مرتبه بايد به دارند و جهت ارائه هر گونه راهكاري براي بهبود ميزان پايداري و انعطاف 

هاي براي تجزيه و تحليل داده شناخت ارتفاع بلند ساختمان هاي بلند، شكل نواري و شكل برج آن ها پي برد.

اي هاي پرسشنامهنتايج تجزيه و تحليل داده اي استفاده شده است.تك نمونه tبدست آمده از پرسشنامه از آزمون 

به عنوان ميانگين  3اي با در نظر گرفتن مطلوبيت عددي مورد آزمون مساوي با (تك نمونه tبا استفاده از آزمون 

هاي مرتبط با دهد كه مقادير ميانگين عددي محاسبه شده براي همه مولفهاي ليكرت)، نشان ميطيف پنج گزينه

باشند. به عبارت ديگر، با احتساب در منطقه مورد مطالعه باالتر از مطلوبيت عددي مورد نظر ميبلند مرتبه سازي 

بر اساس طيف ليكرت در نوسان است، مقادير تفاوت از حد مطلوب در  5تا  1ها كه بين دامنه طيفي مولفه

درصد معنادار گزارش شده  95ها در سطح باشد و تفاوت معناداري مولفههمه موارد داراي جهت مثبت مي
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هاي هاي مورد بررسي به ترتيب مولفهر اين واقعيت است. از بين مولفهها بيانگبراين، تحليل يافتهاست. عالوه

) بيشترين مقادير 3,90)، ميزان رضايت از خدمات آموزشي  با (4,78ميزان رضايت از كيفيت محيط زندگي (

) و رضايت از 9/2هاي امنيت پياده روي (اند. از طرفي ديگر، مولفهميانگين عددي را به خود اختصاص داده

) پايين تر ميانگين طيف ليكرت به عنوان مطلوبيت عددي مورد آزمون محاسبه شده 8/2كيفيت از مسكن (

  است.

  تفاوت حد از مطلوب ميانگين كاربري زمين شهري و بلند مرتبه سازي -2جدول

  3مطلوبيت عددي مورد آزمون=  

  هامولفه

  ميانگين
آماره 

  tآزمون 

درجه 

  آزادي

سطح 

  معناداري

 تفاوت از

حد 

  مطلوب

 95فاصله اطمينان 

  درصد

  باالتر  ترپايين  

رضايت از كيفيت 

  محيط زندگي 

  

7821/4  041/13  213  0,000 632/0 5375/0  7289/0  

  1932/0  732/0 1332/0 0,000  213 375/4  91/2  امنيت پياده روي 

رضايت از كيفيت 

 مسكن 
89/2  695/3  213  0,000  1054/0-  1616/0-  492/0-  

شيوه دسترسي به 

  مركز خريد
82/2  590/4-  213  0,000  17944/0-  2565/-  1025/-  

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-  

ميزان دسترسي به 

  خدمات اداري 
14/3  08/11  213  0,000  2213/-  1421/0-  1402/0-  

  -1824/0  -1231/0  -/1812  0,000  213  56/15  78/3  تعامل اجتماعي 
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مولفه بلند مرتبه سازي درشهرستان چالوس نشان 9ضرورتها و چالش هاي بلند مرتبه سازي در  تحليل فضايي

مي دهد كه تفاوت معنا داري در مجموع مولفه هاي مورد استفاده قابل مشاهده شده است، به طوري كه تحليل 

با حداكثر 128ا ميانگين واريانس حاصل از بلند مرتبه سازي نشان مي دهد كه كل مولفه هاي بلند مرتبه سازي ب

در نوسان است. اين  ميزان دسترسي به خدمات اداريو حداقل براي  مولفه  امنيت پياده روي براي مولفه135

بلندمرتبه توان متفاوت بودن ) معنادار برآورد شده است. لذا مي3مطابق جدول ( 01/0در سطح آلفا  دامنه تغييرات

  شهرچالوس را پذيرفت.در  دوستگرو خيابان  گل سرخي خيابان  سازي در

در  دوستگرخيابان  گلسرخيبلند مرتبه سازي در خيابان : تحليل معناداري تفاوت شاخص 3 جدول

 بر اساس آزمون تحليل واريانسشهرچالوس 

 هامولفه
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادي

ميانگن 

 مربعات

F آماره

 آزمون

سطح 

 ريامعناد

واريانس بين 

 گروهها
7292,348 8 1215,391 6,665 0,000 

واريانس درون 

 گروهها
37566,900 206 182,364   

    212 44859,249 كل واريانس

  

هاي پرسش مورد مطالعه با استفاده از داده مولفه هاي بلند مرتبه سازي در منطقهبندي از طرف ديگر براي رتبه

استفاده شده است (جدول  TOPSISاز تحليل چندمتغيره  خانوارهاي مورد مطالعهاي گردآوري شده از نامه

گيري از مدل ). براي محاسبه وزن متغيرها از تعدادي از كارشناسان و محققان نظرخواهي شده است و با بهره5

AHP  .اقدام شده است  
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  غربيهاي بلند مرتبه سازي در خيابان زنگيشا محله و فردوسي هاي مولفهميانگين رتبه -5جدول 

ميزان 

دسترسي به 

خدمات 

 اداري

ميزان 

رضايت 

از 

خدمات 

 بهداشتي

ميزان 

رضايت 

از 

خدمات 

 تفريحي

رضايت از 

كيفيت 

 مسكن

شيوه 

دسترسي 

به مر كز 

 خريد

رضايت 

از كيفيت 

محيط 

 زندگي 

امنيت 

 پياده روي

مولفه هاي 

بلند مرتبه 

 سازي

پياده امنيت  75,98 80,21 95,58 110,23 67,67 70,85 64,13

 روي

رضايت از  107,81 93,98 93,99 102,36 94,48 105,19 150,60

كيفيت محيط 

  زندگي 

 

شيوه دسترسي  104,78 128,16 137,36 116,84 105,96 105,60 127,66

 به مركز خريد

از  تيرضا 110,54 96,76 129,50 103,70 106,44 102,26 139,30

 مسكن تيفيك

ميزان رضايت  125,72 96,76 123,81 121,60 156,53 134,11 87,89

از خدمات 

 تفريحي

ميزان رضايت  102,94  96,76 76,76 99,60 62,86 87,46 84,70

از خدمات 

 بهداشتي

ميزان دسترسي  111,48 138,70 92,54 89,46 133,41 84,70 78,87

به خدمات 

 اداري

وزن محاسبه  0,15 0,19 0,160 0,115 0,141 0,130 0,115

 شده
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آل مثبت بوده و بدترين ارزش گيري بهترين ارزش موجود از يك شاخص نشان دهنده ايدهاين مدل تصميم در

آل مثبت (يا منفي) آل منفي خواهد بود. در ضمن فاصله يك گزينه از ايدهموجود از آن مشخص كننده ايده

فواصل خطي (معروف به  ممكن است به صورت اقليدسي از (توان دوم) و يا به صورت مجموع قدر مطلق از

ها دارد (طاهرخاني، فواصل بلوكي) محاسبه گردد، كه اين امر بستگي به تبادل و جايگزيني در بين شاخص

بندي آلترناتيوها براساس ميزان ). رتبه1386
*

iC  10(ميزان فوق بين صفر و يك(
*

≤≤ iC  .در نوسان است

1در اين راستا 
*

=iC  0نشان دهنده باالترين رتبه و
*

=iC تحليل دهنده كمترين رتبه است. از اين رو، نيز نشان

دهد ميشان ن بلند مرتبه سازي در شهرستان چالوسآلترناتيوهاي مورد بررسي به منظور تعيين ضريب فضايي 

مولفه هاي  دهد كه شود. به طوري كه، نتيجه تحليل نشان ميميي ميان آلترناتيوها ديده تفاوت معناداركه 

ميزان و   اثرات بلند مرتبه سازيبيشترين ميزان  0,95و رضايت از كيفيت محيط زندگي  0,95 امنيت پياده روي

را دارا است  تاثيرنيز كمترين   0,70ميزان رضايت از خدمات تفريحي و  0,64دسترسي به خدمات اداري 

  ).5(جدول 

  در غرب استان مازندران چالوسهاي نهايي مولفه هاي بلند مرتبه سازي در شهر رتبه -5جدول 

  رتبه
iC 

  مجتمع گردشگري آل منفيايده آل مثبتايده

6  

0,64 0,08 0,02  

ميزان دسترسي به خدمات 

 اداري

 مسكن تيفياز ك تيرضا 0,05 0,06 0,86  3

 امنيت پياده روي 0,06 0,03 0,95  1

2  

0,91 0,04 0,05 

شيوه دسترسي به مركز 

 خريد

1  

0,95 0,04 0,07 

رضايت از كيفيت محيط 

 زندگي

4  

0,82 0,07 0,03 

ميزان رضايت از خدمات 

 بهداشتي

5  

0,70 0,05 0,06 

ميزان رضايت از خدمات 

 تفريحي
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  نتيجه گيري نهايي 

رشد و توسعه بي رويه جوامع شهري 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، 

ست كه شهرها به سوي اراضي خدماتي و سرمايه اي در شهرها دردهه هاي گذشته اتفاق افتاده باعث شده ا

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

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

بهاي  واحد مسكوني را به وجود آورده است). يكي سنگين، تقاضا براي مسكن، افزايش قيمت زمين و اجاره 

از راهبرد هايي كه براي تامين مسكن و جلو گيري از عوارض ناشي از توسعه افقي ارئه شده است توسعه 

عمودي شهرها و ساخت مسكن به صورت آپارتمان مي باشد درواقع سياست شهرنشيني كشورهاي پيش رفته 

ي به سمت رشد عمودي تغيير كرده است و در آن توسعه از درون در مقابل و در حال  توسعه از الگوي رشدافق

توسعه از بيرون مورد توجه قرار گرفته است به بيان ديگر ايجاد ساختمان هاي بلند مرتبه با عملكردسكونتي و 

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

اي نمونهتك tهاي آماري نظير: براي تحليل پژوهش آمار استنباطي از آزمونتوسعه پيشنهاد شده است. 

استفاده شده است. نتايج  ضريب همبستگيو ها از مطلوبيت عددي مورد نظر تحقيق)(معناداري تفاوت ميانگين

تك نمونه اي استفاده شده است  tبررسي رابطه بين كاربري زمين شهري و بلند مرتبه سازي بر اساس آزمون 

)، ميزان رضايت از خدمات آموزشي  با 4,78هاي ميزان رضايت از كيفيت محيط زندگي (به طوري كه، مولفه

هاي امنيت پياده روي اند. از طرفي ديگر، مولفهد اختصاص داده) بيشترين مقادير ميانگين عددي را به خو3,90(

) پايين تر ميانگين طيف ليكرت به عنوان مطلوبيت عددي مورد 8/2) و رضايت از كيفيت از مسكن (9/2(

 آزمون محاسبه شده است.جهت بررسي تفاوت معناداري بين كاربري زمين شهري و بلند مرتبه سازي از آزمون

بررسي تأثير ساختمان تحليل فضايي نتايج حاكي از آن است كه  .استفاده شده استTopsisس تحليل واريان

مولفه نشان مي دهدكه  مولفه هاي  7هاي بلند بر تراكم ساختماني و مصرف زمين درمحدوده مورد مطالعه در 

مرتبه سازي و  ميزان بيشترين ميزان اثرات بلند  0,95و رضايت از كيفيت محيط زندگي  0,95امنيت پياده روي 

 .نيز كمترين تاثير را دارا است  0,70و ميزان رضايت از خدمات تفريحي  0,64دسترسي به خدمات اداري 

،عيسي لو و همكاران 1390، شمائي و جهاني 1390شكر گزار و رضايي پور (نتايج يافته هاي فوق با يافته هاي 

  .رابطه همسويي دارد)1396

  پيشنهادات 

 عاد اجتماعي، فرهنگي، زيست محيطي، محيطي و مذهبي در كنار ضوابط شهرسازي توجه به اب -

 تشويق سرمايه گذاران براي دريافت مجوز در ساختمان هاي بلند مرتبه در پهنه هاي تعيين شده  -
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 استفاده متعادل و به اندازه از ظرفيت زمين براي احداث بناهاي بلند و در راستاي تحقق توسعه پايدار  -

 به تمام اقشار جامعه در طراحي ساختمان هاي بلند مرتبه توجه  -

 توجه ويژه به كاربري هاي مختلط جهت صرفه جويي در هزينه ها و برآورده كردن نيازهاي شهروندان  -

  منابع و مĤخذ

. بررسي تاثيرات افزايش تراكم ساختماني بر شبكه حمل و 1392اميري صديقه & ،مباركي اميد ،سرور هوشنگ

  بافت قديم شهر تبريز.نقل 

. تحليلي بر بلند مرتبه سازي و معايب آن در ايران، 1390حسين زاده دلير، كريم و محمد جواد حيدري 

 ،تهران4ش25رشدآموزش جغرافيا، دوره 

. بلند مرتبه سازي؛ پاسخي براي كاهش مناطق متراكم و فرسوده 1385شاكري، اقبال و اميد صمدي واقفي 

 شهري.

.بررسي تطبيقي دو الگوي مجتمع هاي مسكوني مطالعه 1386د مهدي و صارم ملك محمد نژادعزيزي، محم

 ، تهران32موردي: مجتمع مسكوني نور و اسكان تهران، نشريه هنرهاي زيبا، شماره 

. رابطه چگونگي قرار گيري ساختمان بلند 1389كريمي مشاور، مهرداد، منصوري، سيد امير و علي اصغر اديبي

 منظر شهري، مجله باغ نظر،سال هفتم، شماره سيزده، تهران.مرتبه و 

. بررسي تاثير احداث ساختمان بلند مرتبه ير كاربري 1392نجفي خوشردي، مبينا،خادم، عادله و صديقه لطفي ، 

  شهري، مطالعه موردي: شهر قائم شهر، اولين همايش ملي جغرافيا شهرسازي و توسعه پايدار، تهران

. بررسي ميزان رضايت مندي ساكنان بين دو منطقه 1391ني، سيد باقر و سعيد نوروزيان ملكي اميني، صبا، حسي

از مجتع مسكوني ميان مرتبه و بلند مرتبه، مطالعه موردي: مجتمع مسكوني شهيد محالتي و سبحان، مجله 

  1-13صص 11معماري و شهرسازي آرمان شهر شماره 

 هاي عملكرد هماهنگي در سازي مرتبه بلند نقش 1389. (واراميد & ،محمدرحيم ،رهنماء ،اجزاء شكوهي

 ملي بانك ي فيروزه بلندمرتبه مجتمع: موردي ي نمونه( محتمل عصبي ي شبكه از استفاده با شهري

  3	،مشهد پژوهي	).مشهد

-هزينه افزايش بر آن تأثير و شهري رشد پراكنش/فشردگي ميزان ارزيابي). 1393. (وحدتي & ،خدارحم ،بزي

  18-1 ،)49(18	،نشريه جغرافيا و برنامه ريزي	.بجنورد شهر در خانوار اقتصادي هاي

رضايي راد هادي. مديريت توسعه عمودي شهر با استفاده از مدل پتانسيل سنجي بارگذاري  & ،تقوايي علي اكبر

  GISدر  OWAتراكم ساختماني به روش 

  محيطي گسترش افقي شهر (مطالعه موردي: گرگان).آشور حديثه. آثار زيست  & ،پوراحمد احمد ،حسام مهدي
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 تدوين براي پروژه ريسك مديريت دانش از استفاده). 1396. (جوشقاني حجازي & ،محمدرحيم ،رهنما

 مشاركتي هايپروژه: موردي نمونه( شهري خصوصي-عمومي هايپروژه در مشاركت بهبود راهبردهاي

  22-1 ،)29(8	،ش و برنامه ريزي شهريپژوهشي پژوه-فصلنامه علمي	).مشهد شهرداري

. بررسي و تحليل عوامل موثر بر گسترش 1393رستم گوراني ابراهيم & ،بيرانوندزاده مريم ،سرايي محمدحسين

  .TOPSISو  AHPآپارتمان نشيني در شهر خرم آباد با استفاده از تكنيك هاي 

 منظوربه بهينه الگوي يك ارائه و اروميه شهر كالبدي رشد الگوهاي بررسي). 1396. (جمشيدي & ،سرايي

  287-265 ،)2(5،پژوهش هاي جغرافيايي برنامه ريزي شهري	.فشردگي افزايش

). تحليل اثرات گسترش شهري بر امنيت محالت 1396حديثه. ( & ،قيصري ،اميرعلي ،ذولفقاري ،آهار ،سرور

  335-315 ،)2(5	،ريزي شهري پژوهش هاي جغرافيايي برنامه	شهري (مطالعة موردي: شهر مراغه).

اطميناني قصرالدشتي رويا. نقش تراكم شهري در وابستگي به اتومبيل، مطالعه موردي سه ناحيه  & ،سلطاني علي

  مسكوني در منطقه يك شهر شيراز.

هويت 	.زا درون ي توسعه و ساختماني تراكـم). 1391. (مهندس & ،م. ،هوتن ايرواني ،د. ،سيد غالمرضا اسالمي

  ).3(2		،شهر

  عقلي مقدم كسري. تاثير بلندمرتبه سازي بر انعطاف پذيري محيط و پايداري آن. & ،سيدين سيدامين

جهاني رحمان. بررسي اثرات توسعه عمودي شهر بر هويت محله اي (مطالعه موردي، منطقه  & ،شماعي علي

  تهران). 7

فضايي شهر و تعيين الگوي بهينه و -ش كالبديرحماني امير. تحليلي بر گستر & ،رحماني بيژن ،شمس مجيد

  پايدار رشد كالبدي شهر صالح آباد با بهره گيري از مدل هاي كمي.

 گسترش هايويژگي تحليل: زمين كاربرد دگرگوني آشكارسازي). 1396. (تارانتاش & ،عبدي دانشپور

  .31-15 ،)3(22	،ي و شهرسازيمعمار-نشريه هنرهاي زيبا	.تهران شهريكالن منطقة در نشدهريزيبرنامه

 متغيرهاي به توجه با ايران شهرهاي فيزيكي توسعة الگوهاي تحليل). 1395. (آزاده & ،زالي ،نورالدين ،عظيمي

  .473-461 ،)3(48،پژوهشهاي جغرافياي انساني	.كالبدي و طبيعي جمعيتي،

شهر تهران  6موثر بر آسيب پذيري منطقه رضايي نريميسا محمد. عوامل  & ،نادي بهزاد ،فرجي سبكبار حسنعلي

  و پهنه بندي آسيب پذيري در مواجه با بحران هاي طبيعي.

كالبدي نواحي شهري بر اساس شاخص هاي -. تحليل فضايي1395شكري فيروزجاه پري & ،فردوسي سجاد

  رشد هوشمند.

 نواحي زندگي كيفيت بر صنعتي هايشهرك تأثير ارزيابي). 1394. (حاجيلو & ،رضواني ،قديري معصوم

 ،)2(47	،پژوهشهاي جغرافياي انساني	).ابهر شهرستان شريف، صنعتي شهرك: مطالعه مورد( پيراموني روستايي

297-313.  
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. تحليلي بر روند گسترش كالبدي شهر و اثرات 1391مهدي علي & ،مهديان بهنميري معصومه ،لطفي صديقه

  پژوهش: شهر بابلسرآن بر كيفيت محيط زيست شهري، مورد 

فصلنامه مطالعات 	"كالبدي شهر سقز با رويكرد فرم شهري پايدار.-تبيين الگوي گسترش فضايي" .1393 ،موحد
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