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 چکیده

یتا اهش توانتد در  تیادی در پایداری شهر داشتته و متیزهای بلندمرتبه، نقش اختمانمکانیابی و نحوه توزیع فضایی س

طبقه  12ساختمان بلندمرتبه  112گیری أثیر داشته باشد. با توجه به شکلها بر فضای شهری، تافزایش اثرات این ساختمان

است، این مقاله  مشهد و افزایش تعداد آنها  ه عمدتاً در طی دهه اخیر اتفاق افتاده شهر لاندر  1931-111به بالا طی دهه 

( و 1931-1911مشهد )طی دهه  شهر لانهای بلندمرتبه احداث شده در رسی و تحلیل توزیع فضایی ساختمانبا هدف بر

تأثیر آن بر فرم شهری  لانشهر مشهد انجام گردید. پژوهش از نوع  اربردی و از نظتر رو،، پیمایشتی بتوده و از شتیوه 

همبستگی فضایی و ه برده است. به این منظور از آمار و اطلاعات موجود و مدل خودتحلیلی بهر -تجزیه و تحلیل توصیفی

های بلندمرتبه شتهر مشتهد در طتی ایتن دوره است  ه ساختمان نتایج بیانگر آن سیستم اطلاعات جغرافیایی استفاده شد.

مطالعه تأثیرات این ای دانست. خوشهتوان آن را دارای الگوی مبستگی فضایی برخوردار بوده و میزمانی، از الگوی خوده

ها بر فرم شهری، نیز بیانگر الگوی چندمر زی با مر زیت غالب در هسته مر زی )پیرامون حرم مطهر( با  اربری ساختمان

جه به مر زیت اصلی و باشد.  ه ایجاد چند هسته فرعی نقش هسته اصلی را  اهش داده است و با توتجاری و اقامتی می

های مختلف در سطح شهر، با پایداری فرم شهری ارتباط مثبتی دارد زیرا از طریق پخشتایش چنتدمر زی شهپرا نش خو

 سبب شده است  ه از مشکلات و مسائل زیاد پیرامون هسته مر زی شهر و الگوی تک مر زی  امل  استه شود.

 مشهد ر لانشهسازی، توزیع فضایی، فرم شهری، بلندمرتبه: هاکلیدواژه

D
O

I:
 1

0
.2

2
0
6

7
/g

u
sd

.v
7

i1
.8

6
8

5
6

 

شی
وه

 پژ
الۀ

مق
 

mailto:ho_1924@yahoo.com
mailto:ho_1924@yahoo.com


  اول شمارۀ                                            مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری                                                             112

 

 مقدمه. 9

 . طرح مساله9 .9

هتای شهرنشتینی از الگتوی رشتد امروزه سیاست

افقی به سمت الگوی رشد هوشمند تغییر  رده و ایتده 

شهر فشرده  ته مستتلزم ستاخت در ارتفتاع و تغییتر 

باشتد، متورد توجته متیالگوی ساخت و ساز شهری 

(. در 6.ص ،1912قرار گرفته است )عتادلی و ستردره،

هتای عنتوان یکتی از رو،سازی بهاین میان بلندمرتبه

ساخت شهرهای فشرده، برای استفاده حدا ثر از فضتا 

( و  1.ص ،1911و منابع محتدود )رهنمتا و رزاقیتان، 

منظور حفظ توازن میان توسعه عمتودی و افقتی در هب

شهرها از سوی  ارشناسان و متخصصین امور شتهری 

همواره متورد تا یتد قترار گرفتته استت )رحمتانی و 

   (.1.ص ،1919د وهی، سفی

ازی در شتهرهای جهتان سعنوان بلندمرتبههآنچه ب

کتتب شتیکاگو در شود حاصل نگتر، ماز آن یاد می

-19.ص، 1911زاده، )صتدوقیان میلادی است 11قرن 

) طتر   1روجین اصلی این پدیده، رابرت پتار م (.3

هتا و گتوهتا و فراینتد تقستیم فضتای خرده فرهنت 

)الگتوی گستتر، فیز تی  1، ارنست بترگ  شهری(

 9، مکنتزی و ویترث شهر، فرایند تقسیم فضایی شهر(

)طراحتی بتر   4)طر  گتو و شهرنشینی( لو وربوزیه

 ،1911چشمه، اند )محمدی دهطبقه( و... بوده 62های 

اصتلی شتهرهای بتا (  ه در این بین ایده پرداز 91.ص

تتتوان بتته لو وربوزیتته نستتبت داد تتترا م زیتتاد را متتی

اهای بلنتد شتیکاگو نظیتر بناهتای ده طبقته ساخت بن
                                                           
1. Robert H.Park 

2. Ernest Burgess 

3. McKenzie & Wirth 

4. Le Corbusier 

-شر ت بیمه منازل شیکاگو در قرن نوزدهم تا آستمان

های بلند امروزی نظیر بتر  خلیفته )دبتی( بتا خرا،

متتر  141متر، بتر  آزادی )نیویتور ( بتا  313ارتفاع 

متر ارتفاع در عصر حاضتر  342بر  میلینیم )تو یو( با 

انتد )بمانیتان، همگی تحت تاثیر مکتب شتیکاگو بتوده

امروزه نیز ستاخت بناهتای بلنتد  (.96-13.ص ،1912

ها شتهر لتانمسکونی به طور مداوم در مناطق مر زی 

های مسکونی ستاخته در سراسر جهان با وجود حومه

 ،1211، 1و وانت  3، زان 1، چن6، لیو1شده است )ژو

بتته رشتتد ستتریع جمعیتتت  ( و بتتا توجتته412.ص

میلیتارد ستا ن  1/1ن بینی اضافه شتدشهرنشین )پیش

( و به جهت مقابلته بتا شتهرهای 1212شهری تا سال 

- ننتد سیاستتگسترده  ه منابع زیادی را صرف متی

بتته ستتوی الگتتوی ریتتزان شتتهری را متتداران و برنامتته

، 12)الکودمتانیمند نموده است شهرهای عمودی علاقه

 (.1ص.، 1213

العتاده بلنتد، شتهرهای های بلنتد و فتوقساختمان

هستتند  ته تتاثیرات اجتمتاعی، اقتصتادی و  وچکی 

محیطی آنها در سراسر محله و در سطحی وسیع تتر از 

در ایتن راستتا، نحتوه توزیتع  یابتد.شهر گستر، می

های بلندمرتبه در شتهرها، موضتوعی فضایی ساختمان

است  ه باید به آن توجه نمتود. اساستاً نحتوه توزیتع 

پتییری بته های بلندمرتبه، به منظور دستتر ساختمان

 م بالتا در آینتده های ساختمانی پایدار و بتا تتراگزینه

، ژو، لیو، چتن، زانت  و وانت  ) شهر، ضروری است

                                                           
5. Zhou  

6. Liu 

7. Chen 

8. Zang 

9. Wang 

10. Al-Kodmany 
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همچنتتین توستتعه دهنتتدگان شتتهری،  (.1.ص ،1211

ی های بلندمرتبته را در نتواحی اصتلموقعیت ساختمان

هتای دهند تا نیازمندیشهر، مورد بهره برداری قرار می

طرف  رده و بازدهی را افتزایش فضای مسکونی را بر

های بلند، دهند. از این رو فهم توزیع فضایی ساختمان

های اقتصادی و اجتماعی مترتب  برای طراحی و جنبه

عنتوان یتک پدیتده شتهری، هتا بته با ایتن ستاختمان

   (.1.ص ،1224 ،1)فرانکلضروری است 

سازی در  شور ما بیش از نیم قرن استت بلندمرتبه

ها بته  تار شهر لانشهرهای بزرگ و   ه خصوصاً در

هتای اخیتر، گرفته شده است. ایتن موضتوع در دهته

بیشتتتر متتتأثر از نیتتاز  تتار ردی و عمومتتاً بتتا  تتاربری 

هتا در عنوان یکی از سیاستتمسکونی بوده است و به

جهت پاسخ به نیاز مسکن به سرعت گستتر، یافتته 

 .(11.ص ،1911است )عزیزی و متوسلی، 

ی توسعه  البدی شتهر و ارزیتابی شناخت الگوها

درجه پرا ندگی و فشردگی آن جهتت هتدایت آن در 

راستای توسعه پایدار شهر ضتروری استت، چترا  ته 

داری میتان قدنتد ارتبتاط معنتیامروز ا ثر محققان معت

الگوی توسعه  البدی شتهر )فترم شتهر( بتا پایتداری 

 (.1.ص ،1911شهری وجود دارد )حسینی و قدمی، 

دلیتل  عنوان دومین شهر بزرگ  شور بته همشهد ب

های تشویقی واگیاری زمتین شتهری و نبتود سیاست

برنامه مناسب برای  نترل گستر، شتهر، رشتد افقتی 

داشتته استت  1911تا  1991های گیری بین سالچشم

هکتار در ستال  91222و  1991هکتار در سال  1322)

- 11( )سرشتتماری نفتتو  و مستتکن ایتتران، 1911

تردگی بیش از حد شهر در  نتار عتواملی (. گس1991

                                                           
1. Frankel 

مانند بالتا رفتتن قیمتت زمتین، رشتد عمتودی شتهر، 

تر از وری و استفاده بهینهضرورت امروز جامعه و بهره

ستتازی در شتتهر زمتتین از عوامتتل گستتتر، بلندمرتبتته

(. ستتابقه 13.ص، 1919زاد، مشتتهد بتتوده استتت ) تتوه

-رتمتانهای بلند با بیش از ده طبقته نظیتر آپاساختمان

ه و... در مشتهد های مرتفع و مجموعه ششصد دستگا

ختاور گردد و بجز مجموعه زیستبرمی 1912به دهه 

هتا در بلنتدترین ستاختمان 1911طبقه، تا ستال  13با 

طبقته داشتتند )مشتاور  19تتا  12شهر مشهد حدا ثر 

پ  از پیروزی انقلاب استلامی  (.11.ص ،1931پارت، 

-ت و ساز بویژه بلندمرتبتهروند ساخ 12تا اوایل دهه 

 ستتازی  نتتد و در حتتد تکمیتتل بناهتتای قتتدیمی بتتود

بتتتا تصتتتویب ضتتتواب  و  (.1.ص، 1914)داوودی، 

به منظور استتفاده  14/12/61مقررات افزایش ترا م در 

بیشتر و بهتر از سطح زمتین در شتهرها بترای استکان 

ی باز و محی  زیست بهتر مسیر و تامین فضا جمعیت

تر شتده و مجتددا در سازی همتواررتبهمهای بلندطر 

تهران و شهرهای بزرگ  شتور ستاخت ایتن بناهتا از 

، 1911سرگرفته شد )مقررات شهرستازی و معمتاری، 

ستازی در شتهر اما تصویب طر  بلندمرتبته (.11.ص

هتای انجمتن شتهر و و حمایت 1931مشهد در سال 

های بلندمرتبه مشتار تی شهرداری برای احداث پروژه

له برگزاری سته نمایشتگاه ویتژه مشتار تی در )از جم

تتوان نقطته عطفتی در ( را می13و  31، 1936سالهای 

ها طی دو دهه گیشتته دانستت. افزایش این ساختمان

 ه پت  از تصتویب ایتن طتر  و حمایتت از بطوری

هتای بته مراتتب ستازی، احتداث ستاختمانبلندمرتبه

ای بلندتر و با  تاربری مختتل  و متفتاوت از دوره هت

هتای  ه طتی ستال قبل، در شهر نمایان شدند. بطوری
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ستازی بتا پتروژه بلندمرتبته 122بیش از  1931-1911

 انتتدهتتای مختتتل  تعریتتف و یتتا اجتترا شتتده تتاربری

)گزار، سیستم یکپارچه شهرسازی شهرداری مشتهد 

 (.  1911های مشار تی شهرداری، و آرشیو طر 

 حال با گیشتت بتیش از یتک دهته از آغتاز دوره

سازی در شهر مشهد ایتن ستوالات مطتر  جدید بر 

هتتای شتتود  تته نحتتوه توزیتتع فضتتایی ستتاختمانمتتی

مشتهد چگونته استت   شتهر لتانبلندمرتبه در سطح 

ها بر مبنای چه الگویی بوده و آیتا توزیع این ساختمان

اسا  منطق خاصی استوار است و چته تتأثیری بتر بر

لگتو و فترم فرم شهر داشته است و آیا توانسته استت ا

 شهر را به سمت پایداری هدایت نماید 

بتتا توجتته بتته تعتتاریف مختلتتف موجتتود بتترای 

هتتای بلندمرتبتته از جنبتته هتتای ارتفتتاعی، ستتاختمان

های ساختمانی و یا امکان استتقرار آن در شتهر ویژگی

هتای بلندمرتبته، در و منطقه لیکن منظور از ستاختمان

و بیشتتر  طبقته 12هایی است  ه این تحقیق ساختمان

 باشند.

 . پیشینۀ پژوهش و مبانی نظری3 .9

 . پیشینه پژوهش9 .3 .9

هایی  ه مستتقیماً بحتت توزیتع فضتایی پژوهش

انتد در منطقته های بلندمرتبه را بررسی نمودهساختمان

ی تل آویو، شانگهای، لندن، قزوین، تهتران و شهر لان

اصفهان بوده است  ه به شر  زیر متورد اشتاره قترار 

 گیرد.می

هتای بلنتد در های فضتایی ستاختمانمطالعه جنبه

منطقه شتهری تتل آویتو در استرائیل توست  فرانکتل 

هاست  ته ( بیانگر الگوی پرا نده این ساختمان1224)

گرایی در رونتد الگتوی های اخیر به سوی همدر سال

باشتد  ته ادامته چنتین حر ت می سازی دربلندمرتبه

صتورت فشتترده رونتدی در هستته مر تتزی شتهری ب

 رود.ومتمر ز انتظار می

توزیع فضتایی »( در مقاله 1213) 1و پلسون 1گوان

های بلندمرتبه و ارتباط آن با توسعه حمتل و ساختمان

بته ایتن نتیجته رستیده  ته « نقل عمومی در شانگهای

و  1222هتتای احتتداث شتتده پتت  از ستتال ستتاختمان

های هسته مر زی به صورت متمر ز شتکل ساختمان

ستازی مناستب بتوده و بته مرتبته ه و برای بلنتدگرفت

 های مترو نزدیکی مکانی بیشتر دارند. ایستگاه

( در ستند 1213های بلند لنتدن )شورای ساختمان

-و مطالعه توزیع ستاختمان 1212سازی لندن بلندمرتبه

، به این نتیجه رسیده  ته 1213های بلند لندن در سال 

ر چنتد خوشته هتای بلنتد در لنتدن دبیشتر ساختمان

بته  1112ها از سال شکل گرفته و موقعیت این خوشه

اند. ایتن تحقیتق همچنتین حتاوی بعد تغییری نداشته

های بلنتد آینتده در رعایتت پیشنهاداتی برای ساختمان

گزینی در بافت ارزشتمند تتاریخی مناظر شهری، مکان

و هویت شهری، محدوده دید به آثار تاریخی و اقلتیم 

 لودگی هوا و ... است. محلی از نظر آ

-تأثیر بلندمرتبته»( در مقاله 1916غلامی و زیاری )

بتا « فضتایی شتهر قتزوین-سازی بر ساختار  البتدی

های بلندمرتبته بته ایتن نتیجته بررسی توزیع ساختمان

صتورت ههای بلند شهر قزوین باند  ه ساختمانرسیده

هتا پرا نده شکل گرفته و اگرچه تمر ز تعتدادی از آن

هسته مر زی شتهر استت. امتا پترا نش در ستطح  در

 .باشدشهر مشهود می

                                                           
1. Guan 

2. Pelson 
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بررستتی مستتائل و »( در رستتاله 1911 ریمتتی )

تحلیل فضایی ساختمان بلندمرتبه در جنوب رودخانته 

به این نتیجته دستت یافتته استت  ته در « زاینده رود

ای در ستطح رویتهستازی بتیهای اخیر بلندمرتبهسال

جنتوب رودخانته  شهر اصفهان بته خصتوص منتاطق

رود شکل گرفته و اثرات منفی زیتادی از جملته زاینده

هتتای اطتتراف، انتتداز ستتاختمانانستتداد دیتتد و چشتتم

جلتتوگیری از جریتتان بتتاد در ستتطح شتتهر، تتترا م 

جمعیتتتی، تتتاثیرات ترافیکتتی، مستتائل اجتمتتاعی و 

هتا نشتان از بررستیاند. فرهنگی و ... بر جای گیاشته

مدت بته دارد ولی در دراز مترا م شهر توسعه فیزیکی

های قبل شهر بته ستمت هطور نسبی در مقایسه با دور

 ای و رشد گسترده در حر ت است.قوارهبی

تتتاثیر »( در مقالتته 1912پورموستتی و همکتتاران )

مجمتوع « سازی بر میزان جرائم شهری تهرانبلندمرتبه

، در 1931های بلندمرتبته تهتران را تتا ستال ساختمان

واحد ذ ر نموده ونتتایج بیتانگر توزیتع  11119حدود 

ستازی در منتتاطق  فضتایی بیشتترین میتزان بلندمرتبته

باشتتد. اگرچتته ایتتن شتتمالی، مر تتزی و شتترقی متتی

صتورت پرا نتده شتکل هها در  ل شهر نیز بساختمان

 اند.گرفته

درتحقیقات انجام شده، تتا حتدودی بته موضتوع 

ستتازی و توستتعه پایتتدار توزیتتع فضتتایی بلندمرتبتته

صتورت جتامع، الگتوی هاند امتا هیچکتدام بترداختهپ

سازی در تغییتر فترم و توزیع فضایی و نقش بلندمرتبه

الگوی شهری و توسعه فضایی پایدار را مورد بررستی 

-هاند و از این نظر تحقیق حاضر، بتو تحلیل قرار نداده

عنوان اولین پژوهش  اربردی جامع با نوآوری در این 

 باشد.زمینه می

 ق. مبانی نظری تحقی3 .3 .9
 . تعریف ساختمان بلندمرتبه9 .3 .3 .9

داری یک مفهوم نسبی استت  ته « ساختمان بلند»

باید علاوه بر ارتفاع آن، به متوارد دیگتری نیتز توجته 

شود. به همین دلیتل تعریتف ستاختمان بلندمرتبته در 

توانتد تر یبتی از متغیرهتای رابطه با مسائل شهری می

) ریمی مشاور، منصوری و ادیبتی،  می و  یفی باشد 

-در برخی تعاریف، بلندمرتبه، ستازه (.11 ، ص.1931

 ای است  ه ارتفاع قابل توجهی نستبت بته ستاختمان

های محی  اطراف ختود دارد )حستنوند، خجستته و 

های بلنتد انجمن ساختمان (.911 ، ص.1214رضایی، 

( ساختمان بلندمرتبته را CTBUHو مسکن شهری )

 ند  ه ارتفاع آن، شرای  متفتاوتی عنوان میساختمانی 

را در طراحتتی، ستتاخت و استتتفاده نستتبت بتته ستتایر 

های معمول آن منطقه یا دوره ختاص داشتته ساختمان

در برختتتی منتتتاطق  (.1، ص.1211، 1باشتتتد )وینتتتتر

هتتای بلنتتد بتتر استتا  ارتفتتاع، انگلستتتان، ستتاختمان

تأثیرگیاری بر محی  اطراف یا تتأثیر عمتده بتر خت  

، 1شود. )شتهرداری وستت مینستترسمان تعریف میآ

 ،4و شتهردار لنتدن 1213، 9، شورای شهر لستتر1213

سازمان مدیریت و برنامه ریزی  شتور بنتایی (. 1211

متتتر )قابتتل دسترستتی بتترای  19بتتا ارتفتتاع بالتتاتر از 

-نشانی( را ساختمان بلند تعریف میخودروهای آتش

 (.11،ص.1911وشهرسازی،  )مر ز تحقیقات راه ند 

هتای بلندمرتبته از اختلاف برای تعاریف ساختمان

هتای اسا  تحقیقات شتورای ستاختماننظر ارتفاع بر

                                                           
1. Winter 

2. Westminster city Hall 

3. Leicester City Council 

4. Mayor of London 
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(، استتاندارد CTBUHهای شتهری )بلند و زیستگاه

Emporis  و سایر محققان ستاختمان بلنتد در چهتار

 بخش قابل تشخیص هستند:

 164متتری ) 12بنای بلند شامل بنایی بتیش از  -1

 فوت( 

 112خرا،: شامل ستاختمان بیشتتر از آسمان -1

 فوت(  913متر ارتفاع )

العاده بلند، شتامل ستاختمان بتا ساختمان فوق -9

 فوت( 134متر ) 922ارتفاع بیشتر از 

های بسیار بلند، شتامل ساختمان مگاتال یا بر  -4

)شتتورای  فتتوت( 1161متتتری ) 622یتتک ستتاختمان 

فرهنت   ؛1213ی، های بلند و زیستگاه شتهرساختمان

 )1211، 1لغت آ سفورد
 

 
 معیارهای ساختمان بلند به لحاظ ارتفاع .9شکل 

های بلند و زیستگاه شهری، شورای ساختمان): مأخی

1213) 
 

                                                           
1. CTBUH, Oxford Dictionary 

هتای ریزان و طراحان شهری غالبا ستاختمانبرنامه

نماینتد. در ده طبقه به بالا را ساختمان بلند اطلتاق متی

ستتتورالعمل اجرایتتی قتتوانین داخلتتی ایتتران طبتتق د

ستوزی حتداقل ها در برابتر آتتشمحافظت ساختمان

طبقته عنتوان شتده  3تعداد طبقات ستاختمان مرتفتع 

، 1914، ستازمان برنامته و بودجته 111است )نشتریه 

ستتازی  شتتور نیتتز ضتتواب  عتتام بلندمرتبتته(. 1ص.

عنتوان متتر را بته 13های با ارتفتاع بتیش از ساختمان

وده استتت )وزارت راه و ستتاختمان بلنتتد تعریتتف نمتت

(. با توجه بته جمیتع متوارد عنتوان 1911 شهرسازی،

 12توان ساختمان بلند را ساختمانی با حتداقلشده، می

طبقه عنوان نمود  ه در حیطه  لیه تعاریف فوق قترار 

بتر ایتن  (.1، ص.1936گیرد )شا ری و صتمدی، می

استتا ، تعریتتف متتورد نظتتر در ایتتن پتتژوهش نیتتز، 

 طبقه باشند. 12است  ه حداقل دارای هایی ساختمان

 . شهر فشرده3 .3 .3 .9

بینتی توستعه افزایش جمعیت در شتهرها و پتیش

و  مبتتود فضتتای توستتعه در  1212شتتهری تتتا ستتال 

اطراف شتهرها و تخریتب محتی  زیستت بته همتراه 

های گزاف شهرهای گسترده باعتت مشکلات و هزینه

 ای بترای ضترورت حر تت بتهشد تا اجماع گسترده

سمت توسعه پایدار شهری بوجتود آیتد و ایتده شتهر 

پایدار، شهر فشترده مطتر  شتود. ستازمان همکتاری 

(، شتهر فشترده OPDCاقتصادی و توسعه سازمانی )

را شهری با فرم فضتایی متترا م شتده تعریتف  ترده 

، 1211، 1است )ستازمان توستعه همکتاری اقتصتادی

 (.11ص.

                                                           
2. OECD 
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دارای شهر فشرده، شهری با چگالی بالا استت  ته 

 :مشخصات اصلی زیر است

 احیای منطقه مر زی -1

 توسعه با چگالی بالا -1

 توسعه مخلوط -9

هتتا، ارتقتتاخ ختتدمات و امکانتتات: بیمارستتتان -4

 ها، مدار ، اوقات فراغت و سرگرمیپار 

-در شهر فشرده با تا ید بر پایداری، مرا ز فعالیتت

هتای حمتل و های اجتماعی و تجاری واقتع در گتره

 ننتد. نقتاط  تانونی در اطتراف عمومی رشد می نقل

ای از ایتن شوند. شهر فشترده شتبکهمحلات ایجاد می

هتا و امتا ن محلات است  ته هتر یتک دارای پتار 

هتتای عمتتومی استتت و انتتواع مختلفتتی از فعالیتتت

، 1211، 1گیرد )بوویخصوصی و عمومی را در بر می

 (.1ص.

 شتهر (1211سازمان توسعه همکتاری اقتصتادی )

فشرده را به سه مؤلفه تقستیم  ترده استت، الگوهتای 

-وانبوه و مترا م توسعه، مناطق شهری مرتب  با حمتل

نقل عمومی و دسترسی به خدمات و مشتاغل محلتی. 

نیز در این زمینته پتنج  1برنامه اسکان بشر سازمان ملل

اصل را توصیه  رده است از جمله ترا م بالا )حتداقل 

رمربتتع(،  تتاربری اراضتتی نفتتر در هتتر  یلومت 11222

هم پیوستگی اجتماعی، تخصیص محتدود  مختل ، به

)همتان   اربری اراضی و یک شبکه خیابتانی  ارآمتد

تر را گزینته حققان شهرهای مترا مم )12-3ص. منبع،

نقتل عمتومی و نیتاز وروی یا حمتلبهتری برای پیاده

داننتد و نقتل اتومبیتل شخصتی متیو متری به حمل

                                                           
1. Bowie 

2. UN Habitat 

هتتا و ا افتتزایش دسترستتی، حفتتظ پتتار مزایتتای آن ر

فضای ستبز در ختار  از شتهرها، استتفاده مجتدد از 

های موجود، احیای مناطق شهری،  تاهش زیرساخت

بیشتتر، مصرف انرژی برای گرمایش، عمتر و  یفیتت 

گان و امنیتت بیشتتر ذ تر ارتقاخ مناسبات بین همستای

، 6، گترام1هنستن ،4، تو  هانستترو 9)جسپر نند می

   (.19-11ص.، 1211

طتور رویکردهای جدید برای پایداری شتهری بته

و  1زمان با دیدگاه شهر فشترده، شهرنشتینی جدیتدهم

و رشتد  (TOD) توستعه در مستیر ترانزیتت اصتلی

ها و پیشتنهادهایی استت ترین سیاستاسمارت، اصلی

انتد  ه به همان رو، و مفهوم شهر فشرده مطر  شده

 (.119.، ص1211پور و شکیبا منش،)دانش

 . تاثیر بلندمرتبه سازی بر فرم شهرها2 .3 .3 .9

لحاظ تاثیرات آشکار  های بلند بهبررسی ساختمان

هتای باشد، زیرا ستاختمانز اهمیت میئبصری آن، حا

بلند خود به تنهایی به لحاظ ارتفاعی  ته دارنتد بستیار 

توانتد در افتزایش می« شکل» نند. عامل جلب نظر می

 (.16، ص.1911باشد )عزیزی،  این پدیده موثر

هتا را در شکل و الگتوی  لتی توستعه بلندمرتبته

شهرهای دنیتا در سته گتروه ستاختار شتهری یتا  لان

 بندی نمود:توان طبقهتر یبی از آنها می

 ساختار عمومی شهری مبتنی بر ابنیه بلندمرتبه -1

صتورت پرا نتدگی ساختار شهری تر یبتی بته-1

 مرتبه و میانهای بلندمرتبه ساختمان

                                                           
3. Jesper 

4. Toke Haunstrup 

5. Hanssen 

6. Gram 

7. New urbanism 
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 (.11، ص.1916)مهندسین مشاور فرنهاد، هتای تجمتع بلندمرتبته ساختار شهری  تانون -9
 

 
 ساختارهای شهری با توجه به الگوهای بلندمرتبه سازی .3شکل

 (11.ص، 1916مهندسین مشاور فرنهاد، ): مأخی

 

. الگوهای توزیع فضایی ساختمانهای 0 .3 .3 .9

 بلندمرتبه

های زیادی استت ناسب شامل مؤلفهمکان گزینی م

های مختلف شهری، ضرورت یافتته  ه در انجام پروژه

هتای مربتوط بته شترط ستایر فعالیتتعنوان پیشو به

هاستتت. بستتیاری از مشتتکلاتی  تته امتتروزه در پتتروژه

های بلند وجتود دارد، معلتول عتدم رعایتت ساختمان

یتابی و احتداث آن استت. ضواب  در خصوص مکان

یتتابی ستتاخت ستتازی و مکتتانندمرتبتتهمقتتررات بل

 -بلندمرتبتته، بتتر استتا  مستتایل سیاستتی، اجتمتتاعی

اقتصادی، فرهنگتی، آداب و رستوم و بتازار محلتی از 

 شوری بته  شتور و از شتهر بته شتهر دیگتر  املتاً 

 (. 123، ص.1219متفاوتنتتتد. )الکودمتتتانی و علتتتی، 

مطالعات توزیع فضتایی در  شتورهای جهتان نشتان 

های بلندمرتبته بصتورت مجمتتع ماندهد  ه ساختمی

در  نار هم بیشتترین تتاثیر مثبتت بتر فترم شتهری و 

 توسعه شهری پایدار دارند. 

ریزی شهری با ملاحظاتی نظیتر در انگلستان، برنامه

هتتا، بافتت تتتاریخی، رضتتایت دیتد و منظتتر رودخانته

باشتد و ایتن ها متیاجتماعی و ... در احداث بلندمرتبه

هتای بلنتد در ست تا ستاختمانملاحظات سبب شده ا

ای شتکل ای و خوشتهصورت چند هستهاین  شور به

صتورت  های بلند شهر لندن عمدتا بهگیرند. ساختمان

انتد. در های مجزا در شمال و شرق قترار گرفتتههسته

های بلندمرتبته توزیتع بسیاری از این نواحی، ساختمان

هتا آن نسبتاً پرا نده دارند و همبستگی بصری قوی بین

وجود ندارد. تنها در قسمت  وچکی از ناحیته شترقی 

هتا شهر، مجتاورت بیشتتر و ارتفتاع بیشتتر ستاختمان

سبب شده است  ه از نظر بصری، خوشه مجزایتی را 

-ای است  ته متدتایجاد نماید. خوشه شرقی، ناحیه

های ستاختمانی در وسیله بالاترین ترا مهای زیادی به

( ایتن ناحیته در 9 شهر، مشخص شده استت. )شتکل

بترای  1192ریتزی شتهر در دهته اولین طتر  برنامته
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اجازه دادن به ارتفاع ساختمانی بیشتر، مشتخص شتده 

نیز بته منظتور بالتاترین نستبت  1112است و در دهه 

قطعات بلندمرتبه در لندن مشخص شده است. هرچته 

به بعد شتکل گرفتته،  1112های بلند از دهه ساختمان

استتت و خوشتته تاً پرا نتتده بتتوده موقعیتتت آنهتتا نستتب

)دپارتمان محی  زیستت مشخصی شکل نگرفته است

 (.16، ص.1212، 1انسان ساخت
 

 
پراکنش ساختمان های بلندمرتبه در شهر  .2شکل 

 لندن
 11 .ص 1211ساخت، انسان زیست محی  دپارتمان :مأخی

 

در شهر نیو اسل نیز ملاحظتات دیتد و منظتر بته 

دو رو، توستعه بصتتورت هتای تتتاریخی و ... مکتان

-ای در چند مکان مختلف و رو، بلو  نقطتهخوشه

ها مصوب شتده استت و ا ثتر ای دراحداث بلندمرتبه

-های بلند در هسته مر زی شهر توسعه یافتتهساختمان

 (.1226، 1شورای شهر نیو اسلاند )

با توسعه چشمگیر اقتصتاد، دوره  مزماندر چین ه

دوران پتت  از ستتازی و نوستتازی از جدیتتد صتتنعتی

-آغتاز شتده و متترا م 1132اصلاحات در اواخر دهه 

                                                           
1. Department of the Built Environment 

2. Newcastle City Council 

سازی برای استفاده حدا ثری از زمین در دستتور  تار 

بنتابراین  (. 1، ص.1216، 4و روو 9قرار گرفت. )گوان

یزان شهری سیاست شهر مولد و تولید ننتده را ربرنامه

انتد  ته ایتن گرفته  ننده درپیش به جای شهر مصرف

ستازی در شتهرهای های بلندمرتبتهای طر امر با اجر

بتتزرگ چتتین، اراضتتی بتتاز بستتیاری بتترای مقاصتتد 

 شاورزی ایجاد شتد. ایتن سیاستت منجتر بته ایجتاد 

هتای بلنتد شهرهای فشرده در چین شده و ستاختمان

ها  شیده شدند. در برنامته جدید از مر ز شهر تا حومه

( ستطح و 1212-1214ملی شهرسازی جدید چتین )

یابتد و رنشینی به طتور پیوستته بهبتود متی یفیت شه

حالتتت توستتعه فشتترده و بلندمرتبتته بتتا تتترا م بالتتاتر، 

گیری در جهتت ترافیتک های مختل  و جهت اربری

عمومی به حالت غالب تبتدیل خواهتد شتد. و موانتع 

شتوند نهادی  ه مانع پیشرفت صحیح شهرنشتینی متی

صتورت ایتن سیاستت بته .شتونداساساً برداشتته متی

 نتد های بلند حمایت متیمی از احداث ساختمانعمو

. ، ص1)گزار، ملی چین سومین جلسه سازمان ملتل

11.) 

ستازی وهتان چتین عوامتل در سیاست بلندمرتبته

مکتتانی، اجتمتتاعی و ا ولتتوژیکی بتتر توزیتتع فضتتایی 

های بلند مستکونی و عوامتل مکتانی مرا تز ساختمان

ی هتاشغلی و قیمت زمین بر توزیع فضایی ستاختمان

گتیار بتوده استت. توزیتع ها تاثیربلند با سایر  اربری

های بلند به سمت مر ز تجتاری فضایی  لی ساختمان

-( موقعیتت ستاختمان4اند. شتکل )شهر هدایت شده

                                                           
3. Guan 

4. Rowe 

5.China National Report Prepared for the Third 

United Nations 
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های مستکونی بلندمرتبته را در ناحیته شتهری وهتان 

 دهد.نشان می
 

 
موقعیت ساختمانهای مسکونی بلندمرتبه در  .0شکل 

 هانناحیه شهری وو

 (413ص. ،1211 وان ، و زن  چن، لیو، ژو،) :مأخی

 

ریزی و نظام اجتماعی و اقتصتادی هنتد نوع برنامه

گزینتی اجتمتاعی شهرهای این  شور را دچار جتدایی

نموده است، شهرها، با داشتتن پتانستیل بترای توستعه 

گستترده شتهری رشتتد بالتای جمعیتت، مهتتاجرت از 

ایش هزینته روستاهای اطراف، تقاضتای مستکن، افتز

زمین منجر به ارتقای اقتصاد مسکن بلندمرتبته و جتزو 

حتل هتای  لتان شتهرها در هنتد شتده سیاست و راه

است. شهرهای بمبئی، دهلتی، پونته و حیتدرآباد و ... 

ستاز، بتا هتزاران ودستخو، رونق گستترده ستاخت

 های عظیم ستاختمانی هستتندبلند و فعالیت ساختمان

الگتوی فضتایی  (.36، ص.1،1412و پاتیتل 1) اویلکار

ای دارد. امتا ساختمانهای بلندمرتبه در هند نوع پرا نده

بعلت تمر ز فعالیت های اقتصادی و اشتغال در هستته 

                                                           
1. Kavilkar 

2. Patil 

-های بلند بیشتری مشاهده متیمر زی شهر، ساختمان

علت نبود امنیت در حاشیه شهرها با وجتود گردد. و به

استت. ریزی دولت امتا استتقبال  متتری شتده برنامه

مطالعات در شهر حیدرآباد هند بیانگر هستته شتهری، 

طتوری  ته نتواحی باشد، بهپویاتر و بسیار ناپایدار می

انتد. توستعه  م ترا م، دائماً به بلندمرتبه تبتدیل شتده

هتای بلندمرتبه عمدتاً وابسته به چند فا تور مانند قیمت

زمتتین، دسترستتی، در دستتتر  بتتودن زمتتین بتترای 

موقعیتت ادارات دولتتی بتوده استت. ستاز و وساخت

های تشویقی حکومتی نیز بر این نوع توستعه، سیاست

 (.62، ص.1116، 9تأثیر داشته است )ردی

های بلندمرتبه در ایران نیتز بتا الگوهتای ساختمان

گتردد، بتر استا  شهرها مشاهده متیمختلفی در  لان

هتای مطالعات انجام شده در تهران، مجموع ستاختمان

طبقه یا بیشتتر( تتا  6های با به تهران )ساختمانبلندمرت

واحد بتوده استت.  ته  11119، در حدود 1931سال 

صتورت پرا نتد بتوده، امتا تترا م نحوه توزیع آنها بته

استت های بلندمرتبه در شهر تهران بیتانگر آنساختمان

ستازی در منتاطق شتمالی،  ه بیشترین میزان بلندمرتبه

اند )پورموستوی، زنگنته، همر زی و شرقی استقرار یافت

( 1)شتتکل (.66، ص.1912احمتتدی فتترد و ناصتتح، 

هتای بلندمرتبته در شتهر تهتران را پرا نش ستاختمان

 دهد.نشان می

 

                                                           
3. Reddy 
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ها های بلندمرتبه و آپارتمانتراکم ساختمان .5 شکل

 در مناطق مختلف تهران

 (61ص. ،1912 ناصح، و فرداحمدی زنگنه، پورموسوی،) مأخی:
 

ستازی رو بته قزوین، نیز رونتد بلندمرتبتهر شهر د

هتا، فزونی بوده و از نظر موقعیت مکانی این ساختمان

تمر ز آنها در هسته مر زی و بخش شتمالی بیشتتر از 

 ،1916های شهر است )غلامی و زیاری، سایر قسمت

-( مشتاهده متی6طور  ه در شکل)اما همان (.11.ص

-ین بتههتای بلندمرتبته در شتهر قتزوشود، ساختمان

صورت پرا نتده در ستطح شتهر وجتود دارد و فاقتد 

 الگوی فضایی مشخص هستند.

 

 

 

 

 

 

 
 

های بلندمرتبه در توزیع فضایی ساختمان .6شکل 

 شهر قزوین

 (3.ص ،1916 زیاری، و غلامی) :مأخی

 شناسی تحقیق. روش3

 . روش پژوهش9 .3

صتورت  رو، گردآوری اطلاعات در این طر  به

گیتری از آمتار ی و پیمایشی و بهرهاانهاسنادی و  تابخ

اشتد. جامعته آمتاری بو اطلاعات شهرداری مشهد می

های بلندمرتبته ده طبقته و تحقیق، شامل  لیه ساختمان

سال اخیتر  11در 1931-1911های بیشتر  ه طی سال

 باشند.شهر مشهد احداث و یا دارای مجوز می

 های پژوهش. متغیرها و شاخص3 .3

و تحلیل اطلاعات نیز، ابتدا بتا استتفاده  برای تجزیه

هتای بلندمرتبته از آمار و اطلاعات موجود از ساختمان

در سیستتتم یکپارچتته شهرستتازی شتتهرداری مشتتهد 

هتا، بتر روی نسبت به تعیین موقعیتت جغرافیتایی آن

هتا بتا تجزیته و تحلیتل دادهنقشه اقدام گردید. سپ  

صتورت توجه به ماهیت و مراحل انجتام تحقیتق، بته 

 می و  یفی و با استفاده از متدل ریاضتیاتی متوران و 

 Spatialبتتویژه ابتتزار  GISافتتزار استتتفاده از نتترم

Autocorrelation   افزارهتای آمتاری ماننتد ونترم

Excel  وSPSS گیری شده است.بهره 

 همبستتگی های ختودضریب موران از جمله مدل

-متیاست  ه میزان تجمع و پرا نش را نشان  1فضایی

 دهد.

فرمول محاسباتی ضریب موران به شر  زیتر متی 

 (146، ص.1221، 1) تسای باشد:

 

                                                           
1. Auto Corrolation 

2. Tsai 
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-در مدل موران تحلیل فضایی پترا نش ستاختمان

، 1ایها، الگوهتای فضتایی دارای سته حالتت خوشته

باشد. بتر مبنتای ایتن می 9و اتفاقی یا تصادفی 1پرا نده

تتوان بتر چگتونگی نظتم و ترتیتب طبقه بنتدی، متی

ای، متمر تز شتد. ضتریب قرارگیری واحدهای ناحیته

برابتر بتا  -1+ متغیر استت. 1تا  -1موران همواره بین 

+ 1تعامل فضایی منفی و الگوی شتطرنجی توستعه و 

برابر تعامل فضایی مثبت و الگتوی  املتاً تتک قطبتی 

دهنده الگوی تجمتع تصتادفی نیز نشان 2است. مقدار 

طور  لی، هرچه قدر مقتدار ایتن چندقطبی است. به یا

دهنتده تجمتع زیتاد و شتود، نشتانضریب، بالاتر متی

دهنده پرا نش پدیتده رود، نشانتر میهرچه قدر پایین

مورد مطالعه است. علاوه بر این، بتا توجته بته آمتار و 

اطلاعات موجود، ضرایب موران برای مناطق مختلتف 

نهایت ارتباط آماری بتین شهری محاسبه گردیده و در 

های بلندمرتبه و میزان فشردگی مناطق متورد ساختمان

 تحلیل قرار گرفته است

 . قلمر جغرافیایی پژوهش2 .3

قلمرو جغرافیایی پژوهش شامل محدوده ختدماتی 

باشتد  ته بتر ایتن شهر مشهد و مرز مناطق شهری می

منطقتتته و دارای  19استتتا  شتتتهر مشتتتهد دارای 

 .باشدبر مبنای تعریف این مقاله می ساختمان بلند112

 های تحقیق. یافته2

 های توصیفی و تحلیلییافته .9 .2

های ساختمانی صادر شتده از ستال بررسی پروانه

ه شهرستتازی در سیستتتم یکپارچتت 1911تتتا  1931

                                                           
1. Clustered 

2. Dispersed 

3. Random 

 112دهد  ه در این متدت، شهرداری مشهد، نشان می

ر ز نظتطبقه و بالاتر شکل گرفته استت. ا 12ساختمان 

رداری نیتز، پترا نش نحوه پرا نش در سطح مناطق شه

 1و  4ها در سطح همه مناطق به جتز منطقته تمانساخ

درصتد،  1/11شتهرداری بتا  1می باشد. لیکن منطقته 

درصتد  1/11بتا  1و منطقته  درصتد 9/12با  3منطقه 

ستازی را در این زمینه، بیشترین بلندمرتبتهها ساختمان

 (.  1اند جدول )داشته
 

های بلندمرتبه در مناطق پراکنش ساختمان .9ول جد

 مختلف شهرداری شهر مشهد

 منطقه شهرداری
فراوانی تعداد 

 ساختمان

درصد از کل 

 ساختمان ها

1 11 11/11 

1 12 21/1 

9 9 96/1 

6 1 11/2 

1 11 31/6 

3 41 41/12 

1 16 41/11 

12 3 64/9 

11 14 96/6 

11 12 11/4 

19 12 21/1 

 122 112 مجموع

 (1911، پژوهشهای یافته): مأخی
 

 هتا را درا نش ایتن ستاختمان( نحوه پتر1شکل )

 ته دهد. چنتانسطح مناطق شهرداری مشهد نشان می

-وردد اگرچه تمر ز این نتوع از ستاختگمشاهده می

ساز در مناطق مر زی و غربی شهر مشهد، بیشتر بتوده 

 4اطق است لیکن در سطح تمام مناطق شهری بجز منت

استت  ته بترای ، دارای پرا نش بوده و بیتانگر آن1و 
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دوده خاصتی نداشتته و ستازی، پهنته و محتمرتبهبلند

های موجود بته صتورت منفترد و بته عمده ساختمان

صورت پرا نده در سطح مناطق شتهری بتوده استت. 

سازی دارای الگتو و دهد  ه بلندمرتبهاین امر نشان می

تقاضتای بتازار و  برحستب معیار مشخصتی نبتوده و

هتای آن، توجته بته شترای  زمتین و ویژگتیعمدتاً با

 تعریف گردیده است.

های بلندمرتبته مشتهد در از ساختمان %41بیش از 

ر مر ز شهر و دامنه هتای شهرداری  ه د 3و  1مناطق 

اند، ایتن ی بینالود قرار گرفته، احداث شدههارشته  وه

حترم مطهتر  های تاریخی، حریممحدوده دارای بافت

رضوی و بافت ارزشمند معاصر بتوده و درارتفاعتات 

های های فعال و گونهای محی  طبیعی بکر، چشمهدار

باشتد. و از ستوی جانوری و گیاهی خاص محلی می

دیگر اختلاف فشار هوا بتین مر تز شتهر و ارتفاعتات 

هتوایی  جنوبی مشتهد در ایتن منطقته باعتت جریتان

و تهویته ی شتهری هتامحلی و خار  نمودن آلودگی

گردد. بتا گستتر، بتدون مطبوع طبیعی مر ز شهر می

بتدون توجته های بلند در این مناطق ضابطه ساختمان

ای آینتدههتای هتوایی در به محی  طبیعتی و جریتان

های هتوایی ایتن منطقته نزدیک موجب انسداد جریان

-هتمآلودگی هوا، موجتب بترشده و علاوه بر افزایش 

هتتای و از بتتین رفتتتن گونتتهتعتتادل محیطتتی  ختتوردن

گتردد. احتداث انوری و گیاهی ارتفاعات جنوبی میج

ها در حریم منظری حرم مطهتر و بسیاری از ساختمان

-یخی شهر، نیز موجب آستیب بته داشتتهدر بافت تار

های فرهنگی و تتاریخی شتهر شتده و در نهایتت بته 

میتتراث فرهنگتتی شتتهر مشتتهد آستتیب فراوانتتی وارد 

نظتر اجتمتاعی نیتز توستعه از  خواهد  رد. همچنتین

ستازی مشترفیت و محرمیتت را در محلتات بلندمرتبه

ضتایتی اجتمتاعی زیتادی را ایجتاد نادیده گرفته و نار

 نماید.می
 

 
های بلندمرتبه در سطح توزیع ساختمان .7شکل 

 (9235-17مناطق شهرداری مشهد )
 (1911، پژوهشهای یافته) :مأخی

 

 های بلندمرتبه. الگوی فضایی ساختمان3 .2

هتا، از ای محاسبه همبستگی فضتایی ستاختمانبر

هتای بلندمرتبته و سیستتم اطلاعات مکتانی ستاختمان

 اطلاعات جغرافیایی استتفاده گردیتد  ته نتتایج آن در

 ه نتایج ضتریب ( نشان داده شده است. چنان3شکل)

محاستبه شتده بترای  دهتد، مقتدار ضتریبنشان متی

توجته باشد  ه بتامی 911/2ا های بلند برابر بساختمان

+ بیتتانگر الگتتوی تجمتتع 1و  2بتته قرارگیتتری بتتین 

هتای باشد. به عبارت دیگتر، ستاختمانها میساختمان

بلندمرتبه موجتود شتهر مشتهد، تتا حتدی از الگتوی 

خودهمبستگی فضایی برخوردارند. از آنجا  ته مقتدار 

P-value  استت، در محاستبه گردیتده 22/2برابر با-

هتا، پییرفتته جه پترا نش تصتادفی ستاختمانواقع نتی

-دهد، متی(، نشان می3طور  ه شکل )نیست. و همان

ای دانستت و اگرچته توان آن را دارای الگوی خوشته
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ار پتائین مر زیت حرم مطهر غالب می باشد، لیکن مقد

هتای متفتاوتی استت  ته ضریب موران بیانگر خوشه

 رامتون حترم مطهترنقش مر زیت اصلی مشتهد در پی

 است. )ع( را  اهش داده

: محاسبه ضریب موران برای توزیع 3شکل 

 (9235-17های بلندمرتبه شهر مشهد )ساختمان
 (1911های پژوهش، )یافته: مأخی

های بلندمرتبه بر بررسی تأثیرات ساختمان. 2. 2

 الگو و فرم شهری مشهد

هتای سی پرا نش و توزیتع فضتایی ستاختمانبرر

دهتد  ته نحتوه پرا نتدگی ایتن متیبلندمرتبه، نشتان 

-ای بتوده و متیها دارای الگوی چندخوشتهساختمان

توان حداقل چهار خوشه مهم حتوزه پیرامتونی حترم 

مطهر )ع( منطقه ثامن )خوشه غالب(، خوشته قستمت 

و  3، خوشته انتهتایی منطقته 1جنوب غربی و منطقته 

خوشه میانی شهر در مرز مناطق یتک و دو شتهرداری 

منظور بررستی اسا ، به اینبر صور شد.را برای آن مت

های بلندمرتبته بتر الگتو و فترم تأثیرات این ساختمان

نحتوه پترا نش و توزیتع ایتن شهر، نیتز ارتبتاط بتین 

هتا در ستطح منتاطق و ضترایب فشتردگی، ساختمان

پرا نش مناطق مختلف، مورد بررسی قرار متی گیترد. 

 (1جدول )
 

 های بلندمرتبه در مناطق مختلف شهرداری شهر مشهدختمانوضعیت فشردگی و پراکنش سا .3جدول 
 درصد از کل ساختمان ها فراوانی تعداد ساختمان ضریب فشردگی )موران( منطقه منطقه شهرداری

1 11/2 11 11/11 

1 11/2 12 21/1 

9 19/2 9 96/1 

4 11/2 2 2 

1 13/2 2 2 

6 11/2 1 11/2 

1 43/2 11 31/6 

3 13/2 41 41/12 

1 43/2 16 41/11 

12 221/2 3 64/9 

11 11/2 14 96/6 

11 11/2 12 11/4 

19 11/2 12 21/1 

 122 112 - مجموع

 (1911های پژوهش، )یافتهمأخی: 
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بررسی میزان ضریب موران )بالاتر از صتفر( بترای 

ر مقداری فشردگی در همه منتاطق مناطق مختلف بیانگ

دیگر متفتاوت باشد، لیکن ضرایب مختلتف بتا یکتمی

-ختلافاتی بین آنها وجود دارد. بتابوده و از این منظر، ا

منظتتور بررستتی تتتأثیرات توجتته بتته نتتتایج فتتوق، بتته

ین ساختمان بلندمرتبه بر فرم شتهری، از همبستتگی بت

هتتای بلندمرتبتته فشتتردگی منتتاطق و تعتتداد ستتاختمان

استفاده شده است. به عبارت دیگر، این ستوال مطتر  

ای بلندمرتبته هتآیا پرا نش ساختمان  ه گردیده است،

شتردگی توان با میزان ضتریب فدر سطح مناطق را می

منظور، همسبتگی بین آنهتا اینمناطق مرتب  دانست. به

بتتا استتتفاده از ضتتریب استتپیرمن و پیرستتون محاستتبه 

( محاستتبه 9گردیتتد  تته نتتتایج بتته صتتورت جتتدول )

 گردیده است.
 

 فشردگی/ پراکنش پیرسون منطقه و تعداد ساختمان های بلندمرتبه محاسبه همبستگی بین ضریب .2جدول 
 تعداد ساختمان بلند مناطق 

 ضریب فشردگی منطقه

Pearson Correlation 1 212/2 

Sig. (1-tailed) - 431/2 

N 19 19 

 تعداد ساختمان بلندمرتبه

Pearson Correlation 212/2 1 

Sig. (1-tailed) 431/2 - 

N 19 19 

 (1911های پژوهش، )یافتهمأخی: 
 

 . محاسبه همبستگی بین ضریب فشردگی/ پراکنش اسپیرمن منطقه و تعداد ساختمان های بلندمرتبه0جدول 

 تعداد ساختمان بلند مناطق 

ضریب فشردگی 

 منطقه

Spearman's 

Correlation Coefficient 1 231/2 

Sig. (1-tailed) . 916/2 

N 19 19 

 د ساختمان بلندمرتبهتعدا

Correlation Coefficient 

Spearman's 
231/2 1 

Sig. (1-tailed) 916/2 . 

N 19 19 

 (1911های پژوهش، )یافتهمأخی: 

 

ستتطح  (9و  1بتر استا  نتتتایج متدل، ) جتداول 

ودر مدل استپیرمن  431/2داری در مدل پیرسون معنی

دار ضتریب ه ضرایب پائین بوده و مقباشد  می 916/2

و بالتاتر از  231/2در هر دو متدل برابتر بتا  همبستگی

-دهتد و بتاداری پائین را نشتان متیسطح معنی 21/2

یب تتوان گفتت  ته بتین ضترتوجه به این امتر، متی

هتتای بلندمرتبتته فشتتردگی منطقتته و تعتتداد ستتاختمان

ی وجود نتدارد. بته عبتارت ساخته شده در آن، ارتباط
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هتای بلندمرتبته، تمانتتوان گفتت  ته ستاخدیگر نمی

 عمدتاً در مناطق فشرده شهری، ساخته شده است. 

 . بحث0 .2

رسی و تحلیل توزیتع فضتایی این مقاله با هدف بر

 شتهر لتانهای بلندمرتبته احتداث شتده در ساختمان

( و تتأثیر آن بتر فترم 1931-1911مشهد )طتی دهته 

مشهد انجام گردید. به ایتن منظتور از  شهر لانشهری 

ستتتگی و اطلاعتتات موجتتود و متتدل ختتود همبآمتتار 

فضایی و سیستم اطلاعتات جغرافیتایی استتفاده شتد. 

هتای ب متوران محاستبه شتده بترای ستاختمانضتری

برابتر بتا  1911تا  1931های احداث شده در بین سال

گیتری بتین توجه بته قترار ه با باشدمی 911/2مقدار 

د. باشتها متی+ بیانگر الگوی تجمع ساختمان1و  صفر

های بلندمرتبه موجتود شتهر به عبارت دیگر، ساختمان

ستتتگی فضتتایی مبمشتتهد تتتا حتتدی از الگتتوی خوده

مربوطته نیتز  P-valueبرخوردارند. از آنجا  ه مقدار 

اقتع نتیجته پترا نش محاسبه گردید، در و 22/2برابر با 

متی تتوان آن را و  ها، پییرفته نیستتصادفی ساختمان

ست و چندمر زیت مهتم را ی دانادارای الگوی خوشه

د برای آن، متصتور شتد. بزرگتترین و بیشتترین تعتدا

های بلندمرتبته مربتوط بته هستته شتهری و ساختمان

ن حوزه پیرامونی حرم مطهر رضوی )ع( است  ه نشتا

هتتا در مر زیتتت از تمایتتل قرارگیتتری ایتتن ستتاختمان

شهری بته دلیتل اثترات ناشتی از تجمتع جمعیتت و 

-حرم مطهر در این شتهر متییگاه خاص اشتغال و جا

(، 1منطقته غربتی )هتا در جنتوبباشد. ستایر خوشته

ر)مرز میتانی شته(، خوشه3شرقی)انتهای منطقه جنوب

و  11، 12انتد. در منتاطق مناطق یک و دو( قرار گرفته

-هتا پرا نتدهرداری نیز تعدادی از این ساختمانشه 11

 اند.

ا و زی در سایر شهرهسابا بررسی الگوی بلندمرتبه

-هتوان نتیجه گرفت، الگتوی بلندمرتبتشهر مشهد، می

باشتد. شهد متفاوت با الگوی شهر لندن میسازی در م

، خوشته خاصتی در 1112هه چرا  ه در لندن بعد از د

بصتری  همبستگیاست و سازی شکل نگرفتهبلندمرتبه

امتا در مشتهد، الگتو بته  ها وجتود نتداردقوی بین آن

فضایی بتین  همبستگیو است  ای بودهصورت خوشه

استت هرچنتد  ههتا، نمتایش داده شتدآنها در خوشته

فترد و پرا نتده در های بلند منشاهد پرا نش ساختمان

نظر، تشابه بیشتری بتین باشیم. از اینسطح شهر نیز می

 ه در پرا نتدگی  مشهد و وهان چین برقرار است چرا

 تز اوهان چین، نیز فا تورهای مکانی، مرهای بلندمرتبه

است و در مشتهد نیتز شغلی و قیمت زمین تاثیر داشته

ته شهری و پیرامتون حترم عمدتاً گرایش به سمت هس

است  ه در آن فا تورهای مکتانی و مرا تز  مطهر بوده

سزایی دارند. همچنین قرابت نزدیکتی  هشغلی، نقش ب

است. ند بویژه حیدرآباد و مشهد برقراربین شهرهای ه

شتهری، منطقته پویتاتری بتوده و  در حیدرآباد، هسته

نواحی  م ترا م در ایتن منطقته بته بلندمرتبته تبتدیل 

ایتن رونتد، قیمتت زمتین، دسترستی، درانتد  تهشده

عیتت ادارات دستر  بودن زمین برای ستاخت و موق

است و این عوامل نیز در هستته  دولتی تآثیرگیار بوده

-لاند. مطالعتات تتمر زی شهر مشهد، تاثیر گیار بوده

گرایتی در رونتد اولیته دهد  ته هتمآویو نیز نشان می

ستازی به مشهود بوده و ادامه بلندمرتبتهساخت بلندمرت

است  ته از ایتن نظتر، وضتعیت در هسته مورد انتظار

مشابهی با الگوی شتهر مشتهد را داراستت. وضتعیت 
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شهر مشهد با شهرهای چتین نیتز دارای تضتاد استت 

عمیق بوده و جزو فشردگی زیرا شهرهای چین دارای 

هد گتردد. امتا در مشتهای ملی محسوب میاستراتژی

دارد. الگتتوی الگتتو در مراحتتل اولیتته فشتتردگی قتترار

-هرهای ایران با شهر مشهد نشتان متیهای شبلندمرتبه

هتا در شتهر تهتران در دهد  ه الگوی ایتن ستاختمان

استت و  های شمالی، مر زی و شترقی پرا نتدهبخش

حا م نیست  ته از ایتن منظتر مر زیت خاصی بر آن 

باشتد. د، در تضاد متیهای بلند مشهبا توزیع ساختمان

ه ستمت در شهر اصفهان نیز الگوی ستاختمان بلنتد بت

استت و  رود  شیده شدهمناطق جنوب رودخانه زاینده

دارای توسعه مترا م است لتیکن در دراز متدت شتهر 

الگتتوی بتتی قتتواره و استتپرال در اصتتفهان بتته ستتوی 

ستتت  تته در ایتتن زمینتته بتتا الگتتوی رشتتد احر تتت

 ه به سمت مر ز شتهر و های بلند در مشهد ساختمان

 رود در تضتادای و شهر فشرده پیش میالگوی خوشه

هتای قزوین نیز الگتوی پترا نش ستاختمان است. در

استت  ته ه، در هسته مر زی شهر بیشتر بتودهبلندمرتب

ورت صتباشد، لیکن الگوی آن بهمشابه شهر مشهد می

استت و بدون الگوی مشخص محاسبه گردیدهپرا نده 

ای صتورت چندخوشتهالگوی مشتهد، بته  هدر حالی

 باشد. می

 گیری و پیشنهادها. نتیجه0

های توان نتیجه گرفت  ه ساختمانطور  لی میبه

ه قرارگیتری در بلندمرتبه شهر مشهد عمتدتاً تمایتل بت

ال و ، جتایی  تته تمر تتز اشتتتغانتتدمر تز شتتهر داشتتته

های . لیکن بافتخدمات و جمعیت در آن وجود دارد

غربتی شتهر مشتهد نیتز دارای  جدید شهری و سمت

استت و از ستویی وجتود اراضتی  هایی بودهجیابیت

تتر، در آن و شبکه ارتباطی و زیرساختی مناسببزرگ 

 یتن نتواحی نیتز، گترایشاستت  ته در ا شتدهسبب 

تتر مناطق قتدیمیرا شاهد باشیم. لیکن سازی بلندمرتبه

دارنتد، دارای عمدتاً در شمال و شرق مشتهد قترار  ه

قیمت اراضی پایین بوده و عمدتاً محل استکان اقشتار 

مد و مهاجران شهری بتوده استت و ضعیف و  م درآ

هتای ت پرتر و شبکه ارتباطی و زیرستاختدلیل باف به

هتای بلندمرتبته اسب، عملاً جیابیتی برای ساختماننامن

 بهتره مانتدهسازهای بلندمرتبه، بیوو از ساختنداشته 

 است.

های بلندمرتبه بر فرم شهری نیتز ساختمانتأثیرات 

هتا بته است اولاً توزیع خود ایتن ستاختمان بیانگر آن

و فشتتردگی در ستتطح  ای بتتودهصتتورت چندخوشتته

صورت نسبی بالا بوده امتا مقتادیر آن مناطق مختلف به

ن استت. همچنتی ودهبین مناطق مختلتف، متفتاوت بت

هتای بلندمرتبته بتا بررسی رابطه بین تعتداد ستاختمان

استت  ته ن فشردگی مناطق شتهرداری، مؤیتد آنمیزا

است. بته عبتارت  بین آنها، ارتباطی وجود نداشته عملاً

مرتبه در ستطح منتاطق های بلنددیگر، توزیع ساختمان

است  ه نمیتوان گفت، مناطق فشترده را به نحوی بوده

استت است. پ  بنابراین، ستبب شتده تر نمودهدهفشر

 زی ستوق پیتدا مر  ه فرم  لی شهر نیز به سوی چند

دلیتتل تتترا م و ستتطح  ستتازی بتته نتتد. لتتیا بلندمرتبتته

بته دارد، از مرت ربنایی بالاتری  ته نستبت بته  وتتاهزی

استت  ته  سوی فشردگی برده سویی فرم شهری را به

ر  شتده در زمینته توجه به مباحت و موضوعات مطبا

فرم شهر و پایداری آن، بتا مباحتت پایتداری، قرابتت 

هتای فشترده را  ه از جنبه پایداری شهری، فرمدارد چ



  اول شمارۀ                                            مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری                                                             116

 

شهری، مقبولیت بیشتتری دارد و از ستوی دیگتر، بتا 

حر ت به ستوی چنتد مر تزی، از اثترات نتامطلوب 

الگوی تتک مر تزی، شتامل فشتار بتیش از حتد بتر 

 استتت. از و ...  استتهت و ختدمات متورد نیتتاسیستا

در پژوهش مقایسه  1931عبا  زاده و رهنما در سال 

هتای پرا نش و تمر ز شهر مشهد و سیدنی با شاخص

ر مشتهد انشتهاست  ه  لجمعیت و اشتغال بیانگر این

باشد و در پژوهش مشتابه از نظر فشردگی تصادفی می

توس  رضائیان و رهنما بتا عنتوان  19دیگری در سال 

شتهرهای ایتران، الگتوی زان فشردگی  لانسنجش می

صتورت  ساختار فضایی مشهد بر اسا  جمعیت را به

 ه در تحقیتق حاضتر اند. در حالیپرا نده عنوان نموده

نحوه توزیع ساختمانهای بلند در شهر مشهد بصتورت 

باشتتد و متفتتاوت بتتا ستتایر ای متتیالگتتوی چندهستتته

لتیا  تحقیقات انجام شده در شهر مشتهد بتوده استت.

بتتا بررستتی و حتتیف آثتتار منفتتی گتتردد پیشتتنهاد متتی

ستازی اقتصادی، و زیست محیطی بلندمرتبهاجتماعی، 

های شکل گرفته، شهر مشتهد را بته ستوی در خوشه

 رشد هوشمند رهنمون نماید.

 نامهکتاب
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