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چکیده
مکانیابی و نحوه توزیع فضایی ساختمانهای بلندمرتبه ،نقش زیادی در پایداری شهر داشتته و متیتوانتد در تاهش یتا
افزایش اثرات این ساختمانها بر فضای شهری ،تأثیر داشته باشد .با توجه به شکلگیری  112ساختمان بلندمرتبه  12طبقه
به بالا طی دهه  1931-111در لانشهر مشهد و افزایش تعداد آنها ه عمدتاً در طی دهه اخیر اتفاق افتاده است ،این مقاله
با هدف بررسی و تحلیل توزیع فضایی ساختمانهای بلندمرتبه احداث شده در لانشهر مشهد (طی دهه  )1931-1911و
تأثیر آن بر فرم شهری لانشهر مشهد انجام گردید .پژوهش از نوع اربردی و از نظتر رو ،،پیمایشتی بتوده و از شتیوه
تجزیه و تحلیل توصیفی -تحلیلی بهره برده است .به این منظور از آمار و اطلاعات موجود و مدل خودهمبستگی فضایی و
سیستم اطلاعات جغرافیایی استفاده شد .نتایج بیانگر آن است ه ساختمانهای بلندمرتبه شتهر مشتهد در طتی ایتن دوره
زمانی ،از الگوی خودهمبستگی فضایی برخوردار بوده و میتوان آن را دارای الگوی خوشهای دانست .مطالعه تأثیرات این
ساختمانها بر فرم شهری ،نیز بیانگر الگوی چندمر زی با مر زیت غالب در هسته مر زی (پیرامون حرم مطهر) با اربری
تجاری و اقامتی میباشد .ه ایجاد چند هسته فرعی نقش هسته اصلی را اهش داده است و با توجه به مر زیت اصلی و
پرا نش خوشههای مختلف در سطح شهر ،با پایداری فرم شهری ارتباط مثبتی دارد زیرا از طریق پخشتایش چنتدمر زی
سبب شده است ه از مشکلات و مسائل زیاد پیرامون هسته مر زی شهر و الگوی تک مر زی امل استه شود.
کلیدواژهها :بلندمرتبهسازی ،توزیع فضایی ،فرم شهری ،لانشهر مشهد
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شر ت بیمه منازل شیکاگو در قرن نوزدهم تا آستمان-

 .9مقدمه
 .9 .9طرح مساله

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

امروزه سیاستهتای شهرنشتینی از الگتوی رشتد

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

افقی به سمت الگوی رشد هوشمند تغییر رده و ایتده

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

شهر فشرده ته مستتلزم ستاخت در ارتفتاع و تغییتر

همگی تحت تاثیر مکتب شتیکاگو بتودهانتد (بمانیتان،

الگوی ساخت و ساز شهری متیباشتد ،متورد توجته

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

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

مسکونی به طور مداوم در مناطق مر زی لتانشتهرها

این میان بلندمرتبهسازی بهعنتوان یکتی از رو،هتای

در سراسر جهان با وجود حومههای مسکونی ستاخته
1

6

1

3

ساخت شهرهای فشرده ،برای استفاده حدا ثر از فضتا

شده است (ژو  ،لیو  ،چن  ،زان

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

ص )412.و بتتا توجتته بتته رشتتد ستتریع جمعیتتت

بهمنظور حفظ توازن میان توسعه عمتودی و افقتی در

شهرنشین (پیشبینی اضافه شتدن  1/1میلیتارد ستا ن

شهرها از سوی ارشناسان و متخصصین امور شتهری

شهری تا سال  )1212و به جهت مقابلته بتا شتهرهای

همواره متورد تا یتد قترار گرفتته استت (رحمتانی و

و وانت

1

،1211 ،

گسترده ه منابع زیادی را صرف متی ننتد سیاستت-
متتداران و برنامتتهریتتزان شتتهری را بتته ستتوی الگتتوی

سفید وهی ،1919 ،ص.)1.
آنچه بهعنوان بلندمرتبهسازی در شتهرهای جهتان
از آن یاد میشود حاصل نگتر ،مکتتب شتیکاگو در
قرن  11میلادی است (صتدوقیانزاده ،1911 ،ص-19.

12

شهرهای عمودی علاقهمند نموده است (الکودمتانی ،
 ،1213ص.)1.
ساختمانهای بلنتد و فتوقالعتاده بلنتد ،شتهرهای

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

وچکی هستتند ته تتاثیرات اجتمتاعی ،اقتصتادی و

خرده فرهنت هتا و گتوهتا و فراینتد تقستیم فضتای

محیطی آنها در سراسر محله و در سطحی وسیع تتر از

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

شهر گستر ،مییابتد .در ایتن راستتا ،نحتوه توزیتع

9

فضایی ساختمانهای بلندمرتبه در شتهرها ،موضتوعی

شهر ،فرایند تقسیم فضایی شهر)  ،مکنتزی و ویترث
(طر گتو و شهرنشینی) لو وربوزیه( 4طراحتی بتر

است ه باید به آن توجه نمتود .اساستاً نحتوه توزیتع

های  62طبقه) و ...بودهاند (محمدی دهچشمه،1911 ،

ساختمانهای بلندمرتبه ،به منظور دستتر پتییری بته

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

گزینههای ساختمانی پایدار و بتا تترا م بالتا در آینتده

تتترا م زیتتاد را متتیتتتوان بتته لو وربوزیتته نستتبت داد

،

ساخت بناهای بلنتد شتیکاگو نظیتر بناهتای ده طبقته
1. Robert H.Park
2. Ernest Burgess
3. McKenzie & Wirth
4. Le Corbusier

شهر ،ضروری است (ژو ،لیو ،چتن ،زانت

و وانت

5. Zhou
6. Liu
7. Chen
8. Zang
9. Wang
10. Al-Kodmany
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 ،1211ص .)1.همچنتتین توستتعه دهنتتدگان شتتهری،

مانند بالتا رفتتن قیمتت زمتین ،رشتد عمتودی شتهر،

موقعیت ساختمانهای بلندمرتبته را در نتواحی اصتلی

ضرورت امروز جامعه و بهرهوری و استفاده بهینهتر از

شهر ،مورد بهره برداری قرار میدهند تا نیازمندیهتای

زمتتین از عوامتتل گستتتر ،بلندمرتبتتهستتازی در شتتهر

فضای مسکونی را برطرف رده و بازدهی را افتزایش

مشتتهد بتتوده استتت ( تتوهزاد ،1919 ،ص .)13.ستتابقه

دهند .از این رو فهم توزیع فضایی ساختمانهای بلند،

ساختمانهای بلند با بیش از ده طبقته نظیتر آپارتمتان-

برای طراحی و جنبههای اقتصادی و اجتماعی مترتب

های مرتفع و مجموعه ششصد دستگاه و ...در مشتهد

با ایتن ستاختمانهتا بته عنتوان یتک پدیتده شتهری،

به دهه  1912برمیگردد و بجز مجموعه زیستختاور

ضروری است (فرانکل ،1224 ،1ص.)1.

با  13طبقه ،تا ستال  1911بلنتدترین ستاختمانهتا در

بلندمرتبهسازی در شور ما بیش از نیم قرن استت

شهر مشهد حدا ثر  12تتا  19طبقته داشتتند (مشتاور

ه خصوصاً در شهرهای بزرگ و لانشهرها بته تار

پارت ،1931 ،ص .)11.پ

از پیروزی انقلاب استلامی

گرفته شده است .ایتن موضتوع در دهتههتای اخیتر،

تا اوایل دهه  12روند ساخت و ساز بویژه بلندمرتبته-

بیشتتتر متتتأثر از نیتتاز تتار ردی و عمومتاً بتتا تتاربری

ستتازی نتتد و در حتتد تکمیتتل بناهتتای قتتدیمی بتتود

مسکونی بوده است و بهعنوان یکی از سیاستتهتا در

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

جهت پاسخ به نیاز مسکن به سرعت گستتر ،یافتته

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

است (عزیزی و متوسلی ،1911 ،ص.)11.

بیشتر و بهتر از سطح زمتین در شتهرها بترای استکان

شناخت الگوهای توسعه البدی شتهر و ارزیتابی

جمعیت و تامین فضای باز و محی زیست بهتر مسیر

درجه پرا ندگی و فشردگی آن جهتت هتدایت آن در

طر های بلندمرتبهسازی همتوارتر شتده و مجتددا در

راستای توسعه پایدار شهر ضتروری استت ،چترا ته

تهران و شهرهای بزرگ شتور ستاخت ایتن بناهتا از

امروز ا ثر محققان معتقدنتد ارتبتاط معنتیداری میتان

سرگرفته شد (مقررات شهرستازی و معمتاری،1911 ،

الگوی توسعه البدی شتهر (فترم شتهر) بتا پایتداری

ص .)11.اما تصویب طر بلندمرتبتهستازی در شتهر

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

مشهد در سال  1931و حمایتهتای انجمتن شتهر و

مشهد به عنوان دومین شهر بزرگ شور بته دلیتل

شهرداری برای احداث پروژههای بلندمرتبه مشتار تی

سیاستهای تشویقی واگیاری زمتین شتهری و نبتود

(از جمله برگزاری سته نمایشتگاه ویتژه مشتار تی در

برنامه مناسب برای نترل گستر ،شتهر ،رشتد افقتی

سالهای  31 ،1936و  )13را میتتوان نقطته عطفتی در

چشمگیری بین سالهای  1991تا  1911داشتته استت

افزایش این ساختمانها طی دو دهه گیشتته دانستت.

( 1322هکتار در سال  1991و  91222هکتار در ستال

از تصتویب ایتن طتر و حمایتت از

( )1911سرشتتماری نفتتو

بطوری ه پت

و مستتکن ایتتران- 11 ،

بلندمرتبهستازی ،احتداث ستاختمانهتای بته مراتتب

 .)1991گستردگی بیش از حد شهر در نتار عتواملی

بلندتر و با تاربری مختتل و متفتاوت از دوره هتای

1. Frankel

قبل ،در شهر نمایان شدند .بطوری ه طتی ستالهتای
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 1911-1931بیش از  122پتروژه بلندمرتبتهستازی بتا

بلندمرتبهسازی در حر ت میباشتد ته ادامته چنتین

تتاربریهتتای مختتتل تعریتتف و یتتا اجتترا شتتدهانتتد

رونتدی در هستته مر تتزی شتهری بصتورت فشتترده

(گزار ،سیستم یکپارچه شهرسازی شهرداری مشتهد
و آرشیو طر های مشار تی شهرداری.)1911 ،
حال با گیشتت بتیش از یتک دهته از آغتاز دوره
جدید بر سازی در شهر مشهد ایتن ستوالات مطتر

ومتمر ز انتظار میرود.
گوان 1و پلسون )1213( 1در مقاله «توزیع فضتایی
ساختمانهای بلندمرتبه و ارتباط آن با توسعه حمتل و
نقل عمومی در شانگهای» بته ایتن نتیجته رستیده ته

متتیشتتود تته نحتتوه توزیتتع فضتتایی ستتاختمانهتتای

ستتاختمانهتتای احتتداث شتتده پت

بلندمرتبه در سطح لتانشتهر مشتهد چگونته استت

ساختمانهای هسته مر زی به صورت متمر ز شتکل

توزیع این ساختمانها بر مبنای چه الگویی بوده و آیتا

گرفته و برای بلنتد مرتبتهستازی مناستب بتوده و بته

براسا

منطق خاصی استوار است و چته تتأثیری بتر

فرم شهر داشته است و آیا توانسته استت الگتو و فترم
شهر را به سمت پایداری هدایت نماید

از ستتال  1222و

ایستگاههای مترو نزدیکی مکانی بیشتر دارند.
شورای ساختمانهای بلند لنتدن ( )1213در ستند
بلندمرتبهسازی لندن  1212و مطالعه توزیع ستاختمان-

بتتا توجتته بتته تعتتاریف مختلتتف موجتتود بتترای

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

ستتاختمانهتتای بلندمرتبتته از جنبتته هتتای ارتفتتاعی،

بیشتر ساختمانهتای بلنتد در لنتدن در چنتد خوشته

ویژگیهای ساختمانی و یا امکان استتقرار آن در شتهر

شکل گرفته و موقعیت این خوشهها از سال  1112بته

و منطقه لیکن منظور از ستاختمانهتای بلندمرتبته ،در

بعد تغییری نداشتهاند .ایتن تحقیتق همچنتین حتاوی

این تحقیق ساختمانهایی است ه  12طبقته و بیشتتر

پیشنهاداتی برای ساختمانهای بلنتد آینتده در رعایتت

باشند.

مناظر شهری ،مکانگزینی در بافت ارزشتمند تتاریخی

 .3 .9پیشینۀ پژوهش و مبانی نظری

و هویت شهری ،محدوده دید به آثار تاریخی و اقلتیم

 .9 .3 .9پیشینه پژوهش

محلی از نظر آلودگی هوا و  ...است.

پژوهشهایی ه مستتقیماً بحتت توزیتع فضتایی

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

ساختمانهای بلندمرتبه را بررسی نمودهانتد در منطقته

سازی بر ساختار البتدی-فضتایی شتهر قتزوین» بتا

لانشهری تل آویو ،شانگهای ،لندن ،قزوین ،تهتران و

بررسی توزیع ساختمانهای بلندمرتبته بته ایتن نتیجته

اصفهان بوده است ه به شر زیر متورد اشتاره قترار

رسیدهاند ه ساختمانهای بلند شهر قزوین بهصتورت

میگیرد.

پرا نده شکل گرفته و اگرچه تمر ز تعتدادی از آنهتا

مطالعه جنبههای فضتایی ستاختمانهتای بلنتد در
منطقه شتهری تتل آویتو در استرائیل توست فرانکتل

در هسته مر زی شتهر استت .امتا پترا نش در ستطح
شهر مشهود میباشد.

( )1224بیانگر الگوی پرا نده این ساختمانهاست ته
در سالهای اخیر به سوی همگرایی در رونتد الگتوی

1. Guan
2. Pelson

سال هفتم
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 .3 .3 .9مبانی نظری تحقیق

تحلیل فضایی ساختمان بلندمرتبه در جنوب رودخانته

 .9 .3 .3 .9تعریف ساختمان بلندمرتبه

زاینده رود» به این نتیجته دستت یافتته استت ته در

«ساختمان بلند» داری یک مفهوم نسبی استت ته

سالهای اخیر بلندمرتبهستازی بتیرویتهای در ستطح

باید علاوه بر ارتفاع آن ،به متوارد دیگتری نیتز توجته

شهر اصفهان بته خصتوص منتاطق جنتوب رودخانته

شود .به همین دلیتل تعریتف ستاختمان بلندمرتبته در

زایندهرود شکل گرفته و اثرات منفی زیتادی از جملته

رابطه با مسائل شهری میتوانتد تر یبتی از متغیرهتای

انستتداد دیتتد و چشتتمانتتداز ستتاختمانهتتای اطتتراف،

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

جلتتوگیری از جریتتان بتتاد در ستتطح شتتهر ،تتترا م

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

جمعیتتتی ،تتتاثیرات ترافیکتتی ،مستتائل اجتمتتاعی و

ای است ه ارتفاع قابل توجهی نستبت بته ستاختمان

فرهنگی و  ...بر جای گیاشتهاند .بررستیهتا نشتان از

های محی اطراف ختود دارد (حستنوند ،خجستته و

توسعه فیزیکی مترا م شهر دارد ولی در درازمدت بته

رضایی ،1214 ،ص .)911 .انجمن ساختمانهای بلنتد

طور نسبی در مقایسه با دورههای قبل شهر بته ستمت

و مسکن شهری ( )CTBUHساختمان بلندمرتبته را

بیقوارهای و رشد گسترده در حر ت است.

ساختمانی عنوان می ند ه ارتفاع آن ،شرای متفتاوتی

پورموستتی و همکتتاران ( )1912در مقالتته «تتتاثیر

را در طراحتتی ،ستتاخت و استتتفاده نستتبت بتته ستتایر

بلندمرتبهسازی بر میزان جرائم شهری تهران» مجمتوع

ساختمانهای معمول آن منطقه یا دوره ختاص داشتته

ساختمانهای بلندمرتبته تهتران را تتا ستال  ،1931در

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

حدود  11119واحد ذ ر نموده ونتتایج بیتانگر توزیتع

انگلستتتان ،ستتاختمانهتتای بلنتتد بتتر استتا

ارتفتتاع،

فضتایی بیشتترین میتزان بلندمرتبته ستازی در منتتاطق

تأثیرگیاری بر محی اطراف یا تتأثیر عمتده بتر خت

شتتمالی ،مر تتزی و شتترقی متتیباشتتد .اگرچتته ایتتن

آسمان تعریف میشود( .شتهرداری وستت مینستتر،1

ساختمانها در ل شهر نیز بهصتورت پرا نتده شتکل

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

گرفتهاند.

 .)1211سازمان مدیریت و برنامه ریزی شتور بنتایی

درتحقیقات انجام شده ،تتا حتدودی بته موضتوع

بتتا ارتفتتاع بالتتاتر از  19متتتر (قابتتل دسترستتی بتترای

توزیتتع فضتتایی بلندمرتبتتهستتازی و توستتعه پایتتدار

خودروهای آتشنشانی) را ساختمان بلند تعریف می-

پرداختهاند امتا هیچکتدام بتهصتورت جتامع ،الگتوی

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

توزیع فضایی و نقش بلندمرتبهسازی در تغییتر فترم و

اختلاف برای تعاریف ساختمانهتای بلندمرتبته از

الگوی شهری و توسعه فضایی پایدار را مورد بررستی

تحقیقات شتورای ستاختمانهتای

نظر ارتفاع براسا

و تحلیل قرار ندادهاند و از این نظر تحقیق حاضر ،بته-
عنوان اولین پژوهش اربردی جامع با نوآوری در این
زمینه میباشد.

1. Winter
2. Westminster city Hall
3. Leicester City Council
4. Mayor of London
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بلند و زیستگاههای شتهری ( ،)CTBUHاستتاندارد

برنامهریزان و طراحان شهری غالبا ستاختمانهتای

 Emporisو سایر محققان ستاختمان بلنتد در چهتار

ده طبقه به بالا را ساختمان بلند اطلتاق متینماینتد .در

بخش قابل تشخیص هستند:

قتتوانین داخلتتی ایتتران طبتتق دستتتورالعمل اجرایتتی

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

محافظت ساختمانها در برابتر آتتشستوزی حتداقل
تعداد طبقات ستاختمان مرتفتع  3طبقته عنتوان شتده

 -1آسمانخرا :،شامل ستاختمان بیشتتر از 112
متر ارتفاع ( 913فوت)

است (نشتریه  111ستازمان برنامته و بودجته،1914 ،
ص .)1.ضتتواب عتتام بلندمرتبتتهستتازی شتتور نیتتز

 -9ساختمان فوقالعاده بلند ،شتامل ستاختمان بتا
ارتفاع بیشتر از  922متر ( 134فوت)

ساختمانهای با ارتفتاع بتیش از  13متتر را بتهعنتوان
ستتاختمان بلنتتد تعریتتف نم توده استتت (وزارت راه و

 -4ساختمان مگاتال یا بر های بسیار بلند ،شتامل

شهرسازی .)1911 ،با توجه بته جمیتع متوارد عنتوان

یتتک ستتاختمان  622متتتری ( 1161فتتوت) (شتتورای

شده ،میتوان ساختمان بلند را ساختمانی با حتداقل12

ساختمانهای بلند و زیستگاه شتهری1213 ،؛ فرهنت

طبقه عنوان نمود ه در حیطه لیه تعاریف فوق قترار

لغت آ سفورد(1211 ،1

میگیرد (شا ری و صتمدی ،1936 ،ص .)1.بتر ایتن
استتا  ،تعریتتف متتورد نظتتر در ایتتن پتتژوهش نیتتز،
ساختمانهایی است ه حداقل دارای  12طبقه باشند.
 .3 .3 .3 .9شهر فشرده

افزایش جمعیت در شتهرها و پتیشبینتی توستعه
شتتهری تتتا ستتال  1212و مبتتود فضتتای توستتعه در
اطراف شتهرها و تخریتب محتی زیستت بته همتراه
مشکلات و هزینههای گزاف شهرهای گسترده باعتت
شد تا اجماع گستردهای بترای ضترورت حر تت بته
سمت توسعه پایدار شهری بوجتود آیتد و ایتده شتهر
پایدار ،شهر فشترده مطتر شتود .ستازمان همکتاری
شکل  .9معیارهای ساختمان بلند به لحاظ ارتفاع
مأخی( :شورای ساختمانهای بلند و زیستگاه شهری،
)1213

اقتصادی و توسعه سازمانی ( ،)OPDCشتهر فشترده
را شهری با فرم فضتایی متترا م شتده تعریتف ترده
است (ستازمان توستعه همکتاری اقتصتادی،1211 ،1
ص.)11.

1. CTBUH, Oxford Dictionary

2. OECD
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مزایتتای آن را افتتزایش دسترستتی ،حفتتظ پتتار هتتا و

مشخصات اصلی زیر است:

فضای ستبز در ختار از شتهرها ،استتفاده مجتدد از

 -1احیای منطقه مر زی

زیرساختهای موجود ،احیای مناطق شهری ،تاهش

 -1توسعه با چگالی بالا

مصرف انرژی برای گرمایش ،عمتر و یفیتت بیشتتر،

 -9توسعه مخلوط

ارتقاخ مناسبات بین همستایگان و امنیتت بیشتتر ذ تر

 -4ارتقتتاخ ختتدمات و امکانتتات :بیمارستتتانهتتا،

می نند (جسپر ،9تو هانستترو  ،4هنستن ،1گترام،6

پار ها ،مدار  ،اوقات فراغت و سرگرمی

 ،1211ص.)19-11.

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

رویکردهای جدید برای پایداری شتهری بتهطتور

های اجتماعی و تجاری واقتع در گترههتای حمتل و

همزمان با دیدگاه شهر فشترده ،شهرنشتینی جدیتد 1و

نقل عمومی رشد می ننتد .نقتاط تانونی در اطتراف

توستعه در مستیر ترانزیتت اصتلی ) (TODو رشتد

محلات ایجاد میشوند .شهر فشترده شتبکهای از ایتن

اسمارت ،اصلیترین سیاستها و پیشتنهادهایی استت

محلات است ته هتر یتک دارای پتار هتا و امتا ن

ه به همان رو ،و مفهوم شهر فشرده مطر شدهانتد

عمتتومی استتت و انتتواع مختلفتتی از فعالیتتتهتتای

(دانشپور و شکیبا منش ،1211،ص.)119.

خصوصی و عمومی را در بر میگیرد (بووی،1211 ،1

 .2 .3 .3 .9تاثیر بلندمرتبه سازی بر فرم شهرها

ص.)1.

بررسی ساختمانهای بلند به لحاظ تاثیرات آشکار

سازمان توسعه همکتاری اقتصتادی ( )1211شتهر

بصری آن ،حائز اهمیت میباشد ،زیرا ستاختمانهتای

فشرده را به سه مؤلفه تقستیم ترده استت ،الگوهتای

بلند خود به تنهایی به لحاظ ارتفاعی ته دارنتد بستیار

انبوه و مترا م توسعه ،مناطق شهری مرتب با حمتلو-

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

نقل عمومی و دسترسی به خدمات و مشتاغل محلتی.

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

برنامه اسکان بشر سازمان ملل 1نیز در این زمینته پتنج

شکل و الگتوی لتی توستعه بلندمرتبتههتا را در

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

لانشهرهای دنیتا در سته گتروه ستاختار شتهری یتا

 11222نفتتر در هتتر یلومترمربتتع) ،تتاربری اراضتتی

تر یبی از آنها میتوان طبقهبندی نمود:

مختل  ،به هم پیوستگی اجتماعی ،تخصیص محتدود

 -1ساختار عمومی شهری مبتنی بر ابنیه بلندمرتبه

اربری اراضی و یک شبکه خیابتانی ارآمتد (همتان

-1ساختار شهری تر یبتی بتهصتورت پرا نتدگی

منبع ،ص (12-3.محققان شهرهای مترا متر را گزینته

ساختمانهای بلندمرتبه و میانمرتبه

بهتری برای پیادهروی یا حمتلونقتل عمتومی و نیتاز
متری به حملونقتل اتومبیتل شخصتی متیداننتد و
1. Bowie
2. UN Habitat

3. Jesper
4. Toke Haunstrup
5. Hanssen
6. Gram
7. New urbanism
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(مهندسین مشاور فرنهاد ،1916 ،ص.)11.

شکل .3ساختارهای شهری با توجه به الگوهای بلندمرتبه سازی
مأخی( :مهندسین مشاور فرنهاد ،1916 ،ص)11.

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

در انگلستان ،برنامهریزی شهری با ملاحظاتی نظیتر
دیتد و منظتتر رودخانتههتتا ،بافتت تتتاریخی ،رضتتایت

مکان گزینی مناسب شامل مؤلفههای زیادی استت

اجتماعی و  ...در احداث بلندمرتبهها متیباشتد و ایتن

ه در انجام پروژههای مختلف شهری ،ضرورت یافتته

ملاحظات سبب شده است تا ستاختمانهتای بلنتد در

و بهعنوان پیششترط ستایر فعالیتتهتای مربتوط بته

این شور بهصورت چند هستهای و خوشتهای شتکل

پتتروژههاستتت .بستتیاری از مشتتکلاتی تته امتتروزه در

گیرند .ساختمانهای بلند شهر لندن عمدتا به صتورت

ساختمانهای بلند وجتود دارد ،معلتول عتدم رعایتت

هستههای مجزا در شمال و شرق قترار گرفتتهانتد .در

ضواب در خصوص مکانیتابی و احتداث آن استت.

بسیاری از این نواحی ،ساختمانهای بلندمرتبته توزیتع

مقتتررات بلندمرتبتتهستتازی و مکتتانیتتابی ستتاخت

نسبتاً پرا نده دارند و همبستگی بصری قوی بین آنهتا

مستتایل سیاستتی ،اجتمتتاعی-

وجود ندارد .تنها در قسمت وچکی از ناحیته شترقی

اقتصادی ،فرهنگتی ،آداب و رستوم و بتازار محلتی از

شهر ،مجتاورت بیشتتر و ارتفتاع بیشتتر ستاختمانهتا

شوری بته شتور و از شتهر بته شتهر دیگتر املتاً

سبب شده است ه از نظر بصری ،خوشه مجزایتی را

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

ایجاد نماید .خوشه شرقی ،ناحیهای است ته متدت-

مطالعات توزیع فضتایی در شتورهای جهتان نشتان

های زیادی بهوسیله بالاترین ترا مهای ستاختمانی در

میدهد ه ساختمانهای بلندمرتبته بصتورت مجمتتع

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

در نار هم بیشتترین تتاثیر مثبتت بتر فترم شتهری و

اولین طتر برنامتهریتزی شتهر در دهته  1192بترای

بلندمرتبتته ،بتتر استتا

توسعه شهری پایدار دارند.

تحلیل اثرات بلندمرتبه سازی بر فرم شهری لانشهر مشهد
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اجازه دادن به ارتفاع ساختمانی بیشتر ،مشتخص شتده

سازی برای استفاده حدا ثری از زمین در دستتور تار

است و در دهه  1112نیز بته منظتور بالتاترین نستبت

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

قطعات بلندمرتبه در لندن مشخص شده است .هرچته

برنامهریزان شهری سیاست شهر مولد و تولید ننتده را

ساختمانهای بلند از دهه  1112به بعد شتکل گرفتته،

به جای شهر مصرف ننده درپیش گرفتهانتد ته ایتن

موقعیتتت آنهتتا نستتبتاً پرا نتتده بتتوده استتت و خوشتته

امر با اجرای طر های بلندمرتبتهستازی در شتهرهای

مشخصی شکل نگرفته است(دپارتمان محی زیستت

بتتزرگ چتتین ،اراضتتی بتتاز بستتیاری بتترای مقاصتتد

انسان ساخت ،1212 ،1ص.)16.

شاورزی ایجاد شتد .ایتن سیاستت منجتر بته ایجتاد
شهرهای فشرده در چین شده و ستاختمانهتای بلنتد
جدید از مر ز شهر تا حومهها شیده شدند .در برنامته
ملی شهرسازی جدید چتین ( )1212-1214ستطح و
یفیت شهرنشینی به طتور پیوستته بهبتود متییابتد و
حالتتت توستتعه فشتترده و بلندمرتبتته بتتا تتترا م بالتتاتر،
اربریهای مختل و جهتگیری در جهتت ترافیتک
عمومی به حالت غالب تبتدیل خواهتد شتد .و موانتع
نهادی ه مانع پیشرفت صحیح شهرنشتینی متیشتوند

شکل  .2پراکنش ساختمان های بلندمرتبه در شهر

اساساً برداشتته متیشتوند .ایتن سیاستت بتهصتورت

لندن

عمومی از احداث ساختمانهای بلند حمایت متی نتد

مأخی :دپارتمان محی زیست انسان ساخت 1211،ص11 .

در شهر نیو اسل نیز ملاحظتات دیتد و منظتر بته
مکتانهتای تتتاریخی و  ...دو رو ،توستعه بصتتورت
خوشهای در چند مکان مختلف و رو ،بلو نقطته-
ای دراحداث بلندمرتبهها مصوب شتده استت و ا ثتر
ساختمانهای بلند در هسته مر زی شهر توسعه یافتته-
اند (شورای شهر نیو اسل.)1226 ،1
در چین همزمان با توسعه چشمگیر اقتصتاد ،دوره
جدیتتد صتتنعتیستتازی و نوستتازی از دوران پتت

از

اصلاحات در اواخر دهه  1132آغتاز شتده و متترا م-
1. Department of the Built Environment
2. Newcastle City Council

(گزار ،ملی چین سومین جلسه سازمان ملتل ،1ص.
.)11
در سیاست بلندمرتبتهستازی وهتان چتین عوامتل
مکتتانی ،اجتمتتاعی و ا ولتتوژیکی بتتر توزیتتع فضتتایی
ساختمانهای بلند مستکونی و عوامتل مکتانی مرا تز
شغلی و قیمت زمین بر توزیع فضایی ستاختمانهتای
بلند با سایر اربریها تاثیرگتیار بتوده استت .توزیتع
فضایی لی ساختمانهای بلند به سمت مر ز تجتاری
شهر هدایت شدهاند .شتکل ( )4موقعیتت ستاختمان-
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

مر زی شهر ،ساختمانهای بلند بیشتری مشاهده متی-

نشان میدهد.

گردد .و بهعلت نبود امنیت در حاشیه شهرها با وجتود
برنامهریزی دولت امتا استتقبال متتری شتده استت.
مطالعات در شهر حیدرآباد هند بیانگر هستته شتهری،
پویاتر و بسیار ناپایدار میباشد ،بهطتوری ته نتواحی
م ترا م ،دائماً به بلندمرتبه تبتدیل شتدهانتد .توستعه
بلندمرتبه عمدتاً وابسته به چند فا تور مانند قیمتهتای
زمتتین ،دسترستتی ،در دستتتر

بتتودن زمتتین بتترای

ساختوستاز و موقعیتت ادارات دولتتی بتوده استت.
سیاستهای تشویقی حکومتی نیز بر این نوع توستعه،
تأثیر داشته است (ردی ،1116 ،9ص.)62.
شکل  .0موقعیت ساختمانهای مسکونی بلندمرتبه در
ناحیه شهری ووهان
مأخی( :ژو ،لیو ،چن ،زن

و وان  ،1211 ،ص)413.

نوع برنامهریزی و نظام اجتماعی و اقتصتادی هنتد
شهرهای این شور را دچار جتداییگزینتی اجتمتاعی
نموده است ،شهرها ،با داشتتن پتانستیل بترای توستعه
گستترده شتهری رشتتد بالتای جمعیتت ،مهتتاجرت از
روستاهای اطراف ،تقاضتای مستکن ،افتزایش هزینته
زمین منجر به ارتقای اقتصاد مسکن بلندمرتبته و جتزو
سیاست و راهحتل هتای لتان شتهرها در هنتد شتده
است .شهرهای بمبئی ،دهلتی ،پونته و حیتدرآباد و ...
دستخو ،رونق گستترده ستاختوستاز ،بتا هتزاران

ساختمانهای بلندمرتبه در ایران نیتز بتا الگوهتای
مختلفی در لانشهرها مشاهده متیگتردد ،بتر استا
مطالعات انجام شده در تهران ،مجموع ستاختمانهتای
بلندمرتبه تهران (ساختمانهای با  6طبقه یا بیشتتر) تتا
سال  ،1931در حدود  11119واحد بتوده استت .ته
نحوه توزیع آنها بتهصتورت پرا نتد بتوده ،امتا تترا م
ساختمانهای بلندمرتبه در شهر تهران بیتانگر آناستت
ه بیشترین میزان بلندمرتبهستازی در منتاطق شتمالی،
مر زی و شرقی استقرار یافتهاند (پورموستوی ،زنگنته،
احمتتدی فتترد و ناصتتح ،1912 ،ص .)66.شتتکل()1
پرا نش ستاختمانهتای بلندمرتبته در شتهر تهتران را
نشان میدهد.

ساختمان بلند و فعالیتهای عظیم ستاختمانی هستتند
( اویلکار 1و پاتیتل ،1214،1ص .)36.الگتوی فضتایی
ساختمانهای بلندمرتبه در هند نوع پرا ندهای دارد .امتا
بعلت تمر ز فعالیت های اقتصادی و اشتغال در هستته
1. Kavilkar
2. Patil

3. Reddy
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 .3روششناسی تحقیق
 .9 .3روش پژوهش

رو ،گردآوری اطلاعات در این طر به صتورت
اسنادی و تابخانهای و پیمایشی و بهرهگیتری از آمتار
و اطلاعات شهرداری مشهد میباشتد .جامعته آمتاری
تحقیق ،شامل لیه ساختمانهای بلندمرتبته ده طبقته و
بیشتر ه طی سالهای 1931-1911در  11سال اخیتر
شکل  .5تراکم ساختمانهای بلندمرتبه و آپارتمانها

شهر مشهد احداث و یا دارای مجوز میباشند.

در مناطق مختلف تهران

 .3 .3متغیرها و شاخصهای پژوهش

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

برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز ،ابتدا بتا استتفاده

در شهر قزوین ،نیز رونتد بلندمرتبتهستازی رو بته

از آمار و اطلاعات موجود از ساختمانهتای بلندمرتبته

فزونی بوده و از نظر موقعیت مکانی این ساختمانهتا،

در سیستتتم یکپارچتته شهرستتازی شتتهرداری مشتتهد

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

نسبت به تعیین موقعیتت جغرافیتایی آنهتا ،بتر روی

سایر قسمتهای شهر است (غلامی و زیاری،1916 ،

نقشه اقدام گردید .سپ

ص .)11.اما همانطور ه در شکل( )6مشتاهده متی-

توجه به ماهیت و مراحل انجتام تحقیتق ،بته صتورت

شود ،ساختمانهتای بلندمرتبته در شتهر قتزوین بته-

می و یفی و با استفاده از متدل ریاضتیاتی متوران و

صورت پرا نتده در ستطح شتهر وجتود دارد و فاقتد

استتتفاده از نتترمافتتزار  GISبتتویژه ابتتزار Spatial

الگوی فضایی مشخص هستند.

تجزیته و تحلیتل دادههتا بتا

 Autocorrelationونترمافزارهتای آمتاری ماننتد
 Excelو  SPSSبهرهگیری شده است.
ضریب موران از جمله مدلهای ختود همبستتگی
فضایی 1است ه میزان تجمع و پرا نش را نشان متی-
دهد.
فرمول محاسباتی ضریب موران به شر زیتر متی
باشد ( :تسای ،1221 ،1ص)146.

شکل  .6توزیع فضایی ساختمانهای بلندمرتبه در
شهر قزوین
مأخی( :غلامی و زیاری ،1916 ،ص)3.

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

شهرداری مشهد ،نشان میدهد ه در این متدت112 ،

ها ،الگوهتای فضتایی دارای سته حالتت خوشتهای،1

ساختمان  12طبقه و بالاتر شکل گرفته استت .از نظتر

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

نحوه پرا نش در سطح مناطق شهرداری نیتز ،پترا نش

طبقه بنتدی ،متیتتوان بتر چگتونگی نظتم و ترتیتب

ساختمانها در سطح همه مناطق به جتز منطقته  4و 1

قرارگیری واحدهای ناحیتهای ،متمر تز شتد .ضتریب

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

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

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

تعامل فضایی منفی و الگوی شتطرنجی توستعه و +1

ساختمانها در این زمینه ،بیشترین بلندمرتبتهستازی را

برابر تعامل فضایی مثبت و الگتوی املتاً تتک قطبتی

داشتهاند جدول (.)1

است .مقدار  2نیز نشاندهنده الگوی تجمتع تصتادفی
یا چندقطبی است .بهطور لی ،هرچه قدر مقتدار ایتن
ضریب ،بالاتر متیشتود ،نشتاندهنتده تجمتع زیتاد و

جدول  .9پراکنش ساختمانهای بلندمرتبه در مناطق
مختلف شهرداری شهر مشهد
فراوانی تعداد

درصد از کل

ساختمان

ساختمان ها

1

11

11/11

1

12

1/21

شهری محاسبه گردیده و در نهایت ارتباط آماری بتین

9

9

1/96

6

1

2/11

ساختمانهای بلندمرتبه و میزان فشردگی مناطق متورد

1

11

6/31

تحلیل قرار گرفته است

3

41

12/41

1

16

11/41

قلمرو جغرافیایی پژوهش شامل محدوده ختدماتی

12

3

9/64

11

14

6/96

شهر مشهد و مرز مناطق شهری میباشتد ته بتر ایتن

11

12

4/11

شتتتهر مشتتتهد دارای  19منطقتتته و دارای

19

12

1/21

مجموع
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هرچه قدر پایینتر میرود ،نشاندهنده پرا نش پدیتده
مورد مطالعه است .علاوه بر این ،بتا توجته بته آمتار و
اطلاعات موجود ،ضرایب موران برای مناطق مختلتف

 .2 .3قلمر جغرافیایی پژوهش

استتتا

112ساختمان بلند بر مبنای تعریف این مقاله میباشد.
 .2یافتههای تحقیق

منطقه شهرداری

مأخی( :یافتههای پژوهش)1911 ،

شکل ( )1نحوه پترا نش ایتن ستاختمانهتا را در

 .9 .2یافتههای توصیفی و تحلیلی

سطح مناطق شهرداری مشهد نشان میدهد .چنتان ته

بررسی پروانههای ساختمانی صادر شتده از ستال

مشاهده میگردد اگرچه تمر ز این نتوع از ستاختو-

 1931تتتا  1911در سیستتتم یکپارچتته شهرستتازی

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

1. Clustered
2. Dispersed
3. Random

است لیکن در سطح تمام مناطق شهری بجز منتاطق 4
و  ،1دارای پرا نش بوده و بیتانگر آناستت ته بترای

سال هفتم
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بلندمرتبهستازی ،پهنته و محتدوده خاصتی نداشتته و

بلندمرتبهستازی مشترفیت و محرمیتت را در محلتات

عمده ساختمانهای موجود بته صتورت منفترد و بته

نادیده گرفته و نارضتایتی اجتمتاعی زیتادی را ایجتاد

صورت پرا نده در سطح مناطق شتهری بتوده استت.

مینماید.

این امر نشان میدهد ه بلندمرتبهسازی دارای الگتو و
معیار مشخصتی نبتوده و برحستب تقاضتای بتازار و
عمدتاً باتوجته بته شترای زمتین و ویژگتیهتای آن،
تعریف گردیده است.
بیش از  %41از ساختمانهای بلندمرتبته مشتهد در
مناطق  1و  3شهرداری ه در مر ز شهر و دامنه هتای
رشته وههای بینالود قرار گرفته ،احداث شدهاند ،ایتن
محدوده دارای بافتهای تاریخی ،حریم حترم مطهتر
رضوی و بافت ارزشمند معاصر بتوده و درارتفاعتات

شکل  .7توزیع ساختمانهای بلندمرتبه در سطح

دارای محی طبیعی بکر ،چشمههای فعال و گونههای

مناطق شهرداری مشهد ()9235-17

جانوری و گیاهی خاص محلی میباشتد .و از ستوی

مأخی( :یافتههای پژوهش)1911 ،

دیگر اختلاف فشار هوا بتین مر تز شتهر و ارتفاعتات

 .3 .2الگوی فضایی ساختمانهای بلندمرتبه

جنوبی مشتهد در ایتن منطقته باعتت جریتان هتوایی

برای محاسبه همبستگی فضتایی ستاختمانهتا ،از

محلی و خار نمودن آلودگیهتای شتهری و تهویته

اطلاعات مکتانی ستاختمانهتای بلندمرتبته و سیستتم

مطبوع طبیعی مر ز شهر میگردد .بتا گستتر ،بتدون

اطلاعات جغرافیایی استتفاده گردیتد ته نتتایج آن در

ضابطه ساختمانهای بلند در این مناطق بتدون توجته

شکل( )3نشان داده شده است .چنان ه نتایج ضتریب

به محی طبیعتی و جریتانهتای هتوایی در آینتدهای

نشان متیدهتد ،مقتدار ضتریب محاستبه شتده بترای

نزدیک موجب انسداد جریانهای هتوایی ایتن منطقته

ساختمانهای بلند برابر با  2/911میباشد ه بتاتوجته

شده و علاوه بر افزایش آلودگی هوا ،موجتب بترهتم-

بتته قرارگیتتری بتتین  2و  +1بیتتانگر الگتتوی تجمتتع

ختتوردن تعتتادل محیطتتی و از بتتین رفتتتن گونتتههتتای

ساختمانها میباشد .به عبارت دیگتر ،ستاختمانهتای

جانوری و گیاهی ارتفاعات جنوبی میگتردد .احتداث

بلندمرتبه موجتود شتهر مشتهد ،تتا حتدی از الگتوی

بسیاری از ساختمانها در حریم منظری حرم مطهتر و

خودهمبستگی فضایی برخوردارند .از آنجا ته مقتدار

در بافت تاریخی شهر ،نیز موجب آستیب بته داشتته-

 P-valueبرابر با  2/22محاستبه گردیتده استت ،در-

های فرهنگی و تتاریخی شتهر شتده و در نهایتت بته

واقع نتیجه پترا نش تصتادفی ستاختمانهتا ،پییرفتته

میتتراث فرهنگتتی شتتهر مشتتهد آستتیب فراوانتتی وارد

نیست .و همانطور ه شکل ( ،)3نشان میدهد ،متی-

خواهد رد .همچنتین از نظتر اجتمتاعی نیتز توستعه

توان آن را دارای الگوی خوشتهای دانستت و اگرچته

111
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مر زیت حرم مطهر غالب می باشد ،لیکن مقدار پتائین
ضریب موران بیانگر خوشههتای متفتاوتی استت ته
نقش مر زیت اصلی مشتهد در پیرامتون حترم مطهتر
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 .2. 2بررسی تأثیرات ساختمانهای بلندمرتبه بر
الگو و فرم شهری مشهد

بررسی پرا نش و توزیتع فضتایی ستاختمانهتای
بلندمرتبه ،نشتان متیدهتد ته نحتوه پرا نتدگی ایتن

(ع) را اهش داده است.

ساختمانها دارای الگوی چندخوشتهای بتوده و متی-
توان حداقل چهار خوشه مهم حتوزه پیرامتونی حترم
مطهر (ع) منطقه ثامن (خوشه غالب) ،خوشته قستمت
جنوب غربی و منطقته  ،1خوشته انتهتایی منطقته  3و
خوشه میانی شهر در مرز مناطق یتک و دو شتهرداری
را برای آن متصور شد .برایناسا  ،به منظور بررستی
تأثیرات این ساختمانهای بلندمرتبته بتر الگتو و فترم
شهر ،نیتز ارتبتاط بتین نحتوه پترا نش و توزیتع ایتن
شکل  :3محاسبه ضریب موران برای توزیع

ساختمانهتا در ستطح منتاطق و ضترایب فشتردگی،

ساختمانهای بلندمرتبه شهر مشهد ()9235-17

پرا نش مناطق مختلف ،مورد بررسی قرار متی گیترد.

مأخی( :یافتههای پژوهش)1911 ،

جدول ()1

جدول  .3وضعیت فشردگی و پراکنش ساختمانهای بلندمرتبه در مناطق مختلف شهرداری شهر مشهد
منطقه شهرداری

ضریب فشردگی (موران) منطقه

فراوانی تعداد ساختمان

درصد از کل ساختمان ها

1

2/11

11

11/11

1

2/11

12

1/21

9

2/19

9

1/96

4

2/11

2

2

1

2/13

2

2

6

2/11

1

2/11

1

2/43

11

6/31

3

2/13

41

12/41

1

2/43

16

11/41

12

2/221

3

9/64

11

2/11

14

6/96

11

2/11

12

4/11

19

2/11

12

1/21

مجموع
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بررسی میزان ضریب موران (بالاتر از صتفر) بترای

119

استفاده شده است .به عبارت دیگر ،این ستوال مطتر

مناطق مختلف بیانگر مقداری فشردگی در همه منتاطق

گردیده است ،ه آیا پرا نش ساختمانهتای بلندمرتبته

میباشد ،لیکن ضرایب مختلتف بتا یکتدیگر متفتاوت

در سطح مناطق را میتوان با میزان ضتریب فشتردگی

بوده و از این منظر ،اختلافاتی بین آنها وجود دارد .بتا-

مناطق مرتب دانست .بهاینمنظور ،همسبتگی بین آنهتا

توجتته بتته نتتتایج فتتوق ،بتتهمنظتتور بررستتی تتتأثیرات

بتتا استتتفاده از ضتتریب استتپیرمن و پیرستتون محاستتبه

ساختمان بلندمرتبه بر فرم شتهری ،از همبستتگی بتین

گردیتتد تته نتتتایج بتته صتتورت جتتدول ( )9محاستتبه

فشتتردگی منتتاطق و تعتتداد ستتاختمانهتتای بلندمرتبتته

گردیده است.

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

مناطق

2/212

1

Pearson Correlation

2/431

-

)Sig. (1-tailed

19

19

N

1

2/212

Pearson Correlation

-

2/431

)Sig. (1-tailed

19

19

N

ضریب فشردگی منطقه

تعداد ساختمان بلندمرتبه

مأخی( :یافتههای پژوهش)1911 ،

جدول  .0محاسبه همبستگی بین ضریب فشردگی /پراکنش اسپیرمن منطقه و تعداد ساختمان های بلندمرتبه
تعداد ساختمان بلند

مناطق

2/231

1

Correlation Coefficient

2/916

.

)Sig. (1-tailed

19

19

1

2/231

.

2/916

19

19

Spearman's

N
Correlation Coefficient
Spearman's
تعداد ساختمان بلندمرتبه
)Sig. (1-tailed

ضریب فشردگی
منطقه

N

مأخی( :یافتههای پژوهش)1911 ،

نتتتایج متدل ( ،جتداول  1و  )9ستتطح

 2/21سطح معنیداری پائین را نشتان متیدهتد و بتا-

معنیداری در مدل پیرسون  2/431ودر مدل استپیرمن

توجه به این امتر ،متیتتوان گفتت ته بتین ضتریب

 2/916میباشد ه ضرایب پائین بوده و مقدار ضتریب

فشتتردگی منطقتته و تعتتداد ستتاختمانهتتای بلندمرتبتته

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

ساخته شده در آن ،ارتباطی وجود نتدارد .بته عبتارت

بتر استا
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دیگر نمیتتوان گفتت ته ستاختمانهتای بلندمرتبته،

 11شهرداری نیز تعدادی از این ساختمانهتا پرا نتده-

عمدتاً در مناطق فشرده شهری ،ساخته شده است.

اند.

 .0 .2بحث

با بررسی الگوی بلندمرتبهسازی در سایر شهرها و

این مقاله با هدف بررسی و تحلیل توزیتع فضتایی

شهر مشهد ،میتوان نتیجه گرفت ،الگتوی بلندمرتبته-

ساختمانهای بلندمرتبته احتداث شتده در لتانشتهر

سازی در مشهد متفاوت با الگوی شهر لندن میباشتد.

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

چرا ه در لندن بعد از دهه  ،1112خوشته خاصتی در

شهری لانشهر مشهد انجام گردید .به ایتن منظتور از

بلندمرتبهسازی شکل نگرفتهاست و همبستگی بصتری

آمتتار و اطلاعتتات موجتتود و متتدل ختتود همبستتتگی

قوی بین آنها وجتود نتدارد امتا در مشتهد ،الگتو بته

فضایی و سیستم اطلاعتات جغرافیتایی استتفاده شتد.

صورت خوشهای بوده است و همبستگی فضایی بتین

ضتریب متوران محاستبه شتده بترای ستاختمانهتای

آنها در خوشتههتا ،نمتایش داده شتده استت هرچنتد

احداث شده در بین سالهای  1931تا  1911برابتر بتا

شاهد پرا نش ساختمانهای بلند منفترد و پرا نتده در

مقدار  2/911میباشد ه باتوجه بته قترارگیتری بتین

سطح شهر نیز میباشیم .از ایننظر ،تشابه بیشتری بتین

صفر و  +1بیانگر الگوی تجمع ساختمانها متیباشتد.

مشهد و وهان چین برقرار است چرا ه در پرا نتدگی

به عبارت دیگر ،ساختمانهای بلندمرتبه موجتود شتهر

بلندمرتبههای وهان چین ،نیز فا تورهای مکانی ،مرا تز

مشتتهد تتتا حتتدی از الگتتوی خودهمبستتتگی فضتتایی

شغلی و قیمت زمین تاثیر داشتهاست و در مشتهد نیتز

برخوردارند .از آنجا ه مقدار  P-valueمربوطته نیتز

عمدتاً گرایش به سمت هسته شهری و پیرامتون حترم

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

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

تصادفی ساختمانها ،پییرفته نیست و متی تتوان آن را

شغلی ،نقش به سزایی دارند .همچنین قرابت نزدیکتی

دارای الگوی خوشهای دانست و چندمر زیت مهتم را

بین شهرهای هند بویژه حیدرآباد و مشهد برقراراست.

برای آن ،متصتور شتد .بزرگتترین و بیشتترین تعتداد

در حیدرآباد ،هسته شتهری ،منطقته پویتاتری بتوده و

ساختمانهای بلندمرتبته مربتوط بته هستته شتهری و

نواحی م ترا م در ایتن منطقته بته بلندمرتبته تبتدیل

حوزه پیرامونی حرم مطهر رضوی (ع) است ه نشتان

شدهانتد تهدرایتن رونتد ،قیمتت زمتین ،دسترستی،

از تمایتتل قرارگیتتری ایتتن ستتاختمانهتتا در مر زیتتت

دستر

بودن زمین برای ستاخت و موقعیتت ادارات

شهری بته دلیتل اثترات ناشتی از تجمتع جمعیتت و

دولتی تآثیرگیار بوده است و این عوامل نیز در هستته

اشتغال و جایگاه خاص حرم مطهر در این شتهر متی-

مر زی شهر مشهد ،تاثیر گیار بودهاند .مطالعتات تتل-

باشد .ستایر خوشتههتا در جنتوبغربتی (منطقته ،)1

آویو نیز نشان میدهد ته هتمگرایتی در رونتد اولیته

جنوبشرقی(انتهای منطقه  ،)3خوشهمیتانی شتهر(مرز

ساخت بلندمرتبه مشهود بوده و ادامه بلندمرتبتهستازی

مناطق یک و دو) قرار گرفتهانتد .در منتاطق  11 ،12و

در هسته مورد انتظاراست ته از ایتن نظتر ،وضتعیت
مشابهی با الگوی شتهر مشتهد را داراستت .وضتعیت
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شهر مشهد با شهرهای چتین نیتز دارای تضتاد استت

جیابیتهایی بوده استت و از ستویی وجتود اراضتی

زیرا شهرهای چین دارای فشردگی عمیق بوده و جزو

بزرگ و شبکه ارتباطی و زیرساختی مناسبتتر ،در آن

استراتژیهای ملی محسوب میگتردد .امتا در مشتهد

سبب شتده استت ته در ایتن نتواحی نیتز ،گترایش

الگتتو در مراحتتل اولیتته فشتتردگی قتتراردارد .الگتتوی

بلندمرتبهسازی را شاهد باشیم .لیکن مناطق قتدیمیتتر

بلندمرتبههای شهرهای ایران با شهر مشهد نشتان متی-

ه عمدتاً در شمال و شرق مشتهد قتراردارنتد ،دارای

دهد ه الگوی ایتن ستاختمانهتا در شتهر تهتران در

قیمت اراضی پایین بوده و عمدتاً محل استکان اقشتار

بخشهای شمالی ،مر زی و شترقی پرا نتده استت و

ضعیف و م درآمد و مهاجران شهری بتوده استت و

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

به دلیل بافت پرتر و شبکه ارتباطی و زیرستاختهتای

با توزیع ساختمانهای بلند مشهد ،در تضاد متیباشتد.

نامناسب ،عملاً جیابیتی برای ساختمانهتای بلندمرتبته

در شهر اصفهان نیز الگوی ستاختمان بلنتد بته ستمت

نداشته و از ساختوسازهای بلندمرتبه ،بیبهتره مانتده

مناطق جنوب رودخانه زایندهرود شیده شده استت و

است.

دارای توسعه مترا م است لتیکن در دراز متدت شتهر

تأثیرات ساختمانهای بلندمرتبه بر فرم شهری نیتز

اصتتفهان بتته ستتوی الگتتوی بتتی قتتواره و استتپرال در

بیانگر آن است اولاً توزیع خود ایتن ستاختمانهتا بته

حر تتتاستتت تته در ایتتن زمینتته بتتا الگتتوی رشتتد

صتتورت چندخوشتتهای بتتوده و فشتتردگی در ستتطح

ساختمانهای بلند در مشهد ه به سمت مر ز شتهر و

مناطق مختلف بهصورت نسبی بالا بوده امتا مقتادیر آن

الگوی خوشهای و شهر فشرده پیش میرود در تضتاد

بین مناطق مختلتف ،متفتاوت بتوده استت .همچنتین

است .در قزوین نیز الگتوی پترا نش ستاختمانهتای

بررسی رابطه بین تعتداد ستاختمانهتای بلندمرتبته بتا

بلندمرتبه ،در هسته مر زی شهر بیشتر بتودهاستت ته

میزان فشردگی مناطق شتهرداری ،مؤیتد آناستت ته

مشابه شهر مشهد میباشد ،لیکن الگوی آن بهصتورت

عملاً بین آنها ،ارتباطی وجود نداشته است .بته عبتارت

پرا نده و بدون الگوی مشخص محاسبه گردیدهاستت

دیگر ،توزیع ساختمانهای بلندمرتبه در ستطح منتاطق

در حالی ه الگوی مشتهد ،بتهصتورت چندخوشتهای

به نحوی بودهاست ه نمیتوان گفت ،مناطق فشترده را

میباشد.
 .0نتیجهگیری و پیشنهادها

فشردهتر نموده است .پ

بنابراین ،ستبب شتدهاستت

ه فرم لی شهر نیز به سوی چند مر زی ستوق پیتدا
نتتد .لتتیا بلندمرتبتتهستتازی بتته دلیتتل تتترا م و ستتطح

بهطور لی میتوان نتیجه گرفت ه ساختمانهای

زیربنایی بالاتری ته نستبت بته وتتاه مرتبته دارد ،از

بلندمرتبه شهر مشهد عمتدتاً تمایتل بته قرارگیتری در

سویی فرم شهری را به سوی فشردگی برده استت ته

مر تز شتتهر داشتتتهانتتد ،جتایی تته تمر تتز اشتتتغال و

باتوجه به مباحت و موضوعات مطر شتده در زمینته

خدمات و جمعیت در آن وجود دارد .لیکن بافتهای

فرم شهر و پایداری آن ،بتا مباحتت پایتداری ،قرابتت

جدید شهری و سمت غربتی شتهر مشتهد نیتز دارای

دارد چرا ه از جنبه پایداری شهری ،فرمهتای فشترده
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شهری ،مقبولیت بیشتتری دارد و از ستوی دیگتر ،بتا

ساختار فضایی مشهد بر اسا

حر ت به ستوی چنتد مر تزی ،از اثترات نتامطلوب

پرا نده عنوان نمودهاند .در حالی ه در تحقیتق حاضتر

الگوی تتک مر تزی ،شتامل فشتار بتیش از حتد بتر

نحوه توزیع ساختمانهای بلند در شهر مشهد بصتورت

تاسیستات و ختدمات متورد نیتاز و  ...استته استتت.

الگتتوی چندهستتتهای متتیباشتتد و متفتتاوت بتتا ستتایر

زاده و رهنما در سال  1931در پژوهش مقایسه

تحقیقات انجام شده در شهر مشتهد بتوده استت .لتیا

پرا نش و تمر ز شهر مشهد و سیدنی با شاخصهتای

پیشتتنهاد متتیگتتردد بتتا بررستتی و حتتیف آثتتار منفتتی

جمعیت و اشتغال بیانگر ایناست ه لانشتهر مشتهد

اجتماعی ،اقتصادی ،و زیست محیطی بلندمرتبهستازی

از نظر فشردگی تصادفی میباشد و در پژوهش مشتابه

در خوشههای شکل گرفته ،شهر مشتهد را بته ستوی

دیگری در سال  19توس رضائیان و رهنما بتا عنتوان

رشد هوشمند رهنمون نماید.

عبا

جمعیت را به صتورت

سنجش میزان فشردگی لانشتهرهای ایتران ،الگتوی
کتابنامه

 .1بمانیان ،م .)1912( .ساختمان بلند و شهر ،چا
 .1پورموسوی،

.م ،.زنگنه،

اول ،تهران :نشر شهر.

 ،.احمدیفرد ،ن ،.و عبدی ،ن .)1912( .تأثیر بلندمرتبهسازی بر میزان جرایم شهری.

فصلنامه پژوهشهای جغرافیای انسانی.61-19 ،11 ،
 .9داوودی ،م ،.و فر پور ،ه .)1914( .طراحی مسکن در مجموعههای بلندمرتبه و بر های چندمنظوره شهری.

دومین نفران

پژوهشهای نوین ،استانبول.

 .4رحمانی ،ا ،.و محمودی سفید وهی ،ع .)1919( .بررسی تحلیلی تنگناهای قانونی درتحقق طر های بلندمرتبه-
سازی و توسعه پایداری ،اولین نگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر ،تهران.

 .1رضاییراد ،ه .)1912( .ارزیابی سیاستهای بلندمرتبهسازی در طر تفصیلی با تأ ید بر سازمان فضایی -عملکردی
شهرتهران» .پایاننامه منتشر نشده ارشناسی ارشد برنامهریزی شهری و منطقهای ،تهران :دانشگاه تربیت مدر .
 .6رهنما ،م ،.و رزاقیان ،ف .)1911( .مکانگزینی ساختمانهای بلندمرتبه با تأ ید بر نظریة رشد هوشمند شهری در
منطقه  1شهرداری مشهد .مجلة آمایش جغرافیایی فضا.41-64 ،)1(9 ،

 .1شا ری ،ا ،.و صمدی واقفی ،ا .)1936( .مشکلات احداث بناهای بلند در مناطق مترا م و فرسوده شهری ،نفران
ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی ،صنعتی و شهری .تهران :مر ز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی
شریف.
 .3شهرداری مشهد .)1914( .گزار ،ساختمانهای بلندمرتبه شهر مشهد .مشهد :معاونت اقتصادی شهرداری مشهد.
 .1شهرداری مشهد .)1911( .گزار ،سیستم یکپارچه شهرسازی شهرداری مشهد .مشهد :آرشیو طر های مشار تی
شهرداری مشهد.
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 .12صدوقیانزاده ،م .)1914( .بلندمرتبهسازی و فضای شهری .پایاننامه منتشر نشده ارشناسیارشد شهرسازی ،تهران:
دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران
 .11عادلی ،ز ،.و سرده ،ع .)1912( .مکانگزینی ساختمانهای بلند مسکونی در قزوین با استفاده از فرآیند سلسله

مراتبی ) (AHPو  .GISسومین نفران

برنامهریزی و مدیریت شهری ،مشهد.

 .11عزیزی ،م ،.و متوسلی ،م .)1911( .ارزیابی انواع ساختمانهای بلندمرتبه مسکونی از لحاظ تأثیر بر سیما و منظر
شهر ،نمونه موردی بافتهای جدید شهر مشهد .فصلنامه مدیریت شهری.11-111 ،92 ،

 .19غلامی ،ز ،.و زیاری .)1916( . ،تأثیر بلندمرتبهسازی بر ساختار البدی فضایی شهر با استفاده از  ،GISچهارمین
نفران

ملی معماری و شهرسازی :پایداری و تابآوری ،از آرمان تا واقعیت ،قزوین.

 .14ریمیمشاور ،م ،.منصوری،

 .ا ،.و ادیبی ،ع.ا .)1931( .رابطه چگونگی قرارگیری ساختمانهای بلندمرتبه و

منظر شهری .فصلنامه باغ نظر.31-11 ،19 ،

 .11ریمی ،ل .)1911( .بررسی مسائل و تحلیل فضایی ساختمانهای بلندمرتبه ( مطالعه موردی مناطق جنوب
رودخانه زایندهرود در شهر اصفهان) .پایاننامه منتشر نشده ارشناسیارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،اصفهان:
دانشگاه اصفهان.
 .16شفی ،م.ع ،.حسینی،

 .ب ،.و نوروزیان،

 .)1911( .نقش فضاهای عمومی ساختمانهای مسکونی بلندمرتبه

در افزایش تعاملات اجتماعی سا نین .فصلنامه مدیریت شهری.13-1 ،92 ،
 .11وهزاد .)1911( . ،بلندمرتبهسازی در مشهد؛ بایدها و نبایدها .ماهنامه اقتصاد آسیا.11-11 ،111 ،

 .13محمدیدهچشمه ،م .)1911( .نگرشی بر ناگفتههای مکتب شیکاگو در مطالعات شهری ،مجله علمی و پژوهشی
اطلاعات جغرافیایی سپهر .91-96 ،)34(11 ،

 .11مر ز آمار ایران ( .)1911سرشماری عمومی نفو

و مسکن ( .)1991-1911تهران :مر ز آمار ایران.

 .12مر ز تحقیقات راه وشهرسازی .)1911( .حفاظت ساختمانها در مقابل حریق مبحت سوم .تهران :مر ز تحقیقات
راه وشهرسازی.

 .11مهندسین مشاور پارت .)1932( .منطقهبندی و تعیین محدودههای دارای پتانسیل برای بلندمرتبهسازی در شهر
مشهد .مشهد :شهرداری مشهد.

 .11وزارت راه وشهرسازی .)1911( .مجموعه ضواب و مقررات و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.
تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 .19وزارت راه وشهرسازی .)1911( .ضواب عام بلندمرتبه سازی .تهران :وزارت راه وشهرسازی.
24. Al-Kodmany. K. (2018). The sustainability of tall Building developments: A conceptual
framework. Chicago: Department of Urban Planning and Policy. College of Urban Planning
and Public Affairs. University of Illinois at Chicago.
25. Al-kodmany. K., & Ali. M.M. )2013(. The future of the city; tall buildings and urban design.
UK: WIT Press publishes leading books in Science and Technology. Visit our website for
the current list of titles. www.witpress.com

شمارۀ اول

مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری

113

26. Bowie. D. (2017). Beyond the compact city: A London Case Study–Spatial impacts of social
polarization, sustainable development and social justice. Westminster: Department of
Planning and Transport. University of Westminster.
27. CTBUH. (2018). Council on tall buildings and urban habitat. Chicago: CTBUH. Available
online: http://www.ctbuh.org/ (accessed on 15 July 2018).
28. CTBUH. (2018). Tallest skyscraper completed. Chicago: CTBUH. Available online:
https://store.ctbuh.org/posters/91-tallest-skyscraper-completed-each-year.html
29. Daneshpour. A., & Shakibamanesh. A. (2011). Compact city; dose it create an obligatory
context for urban sustainability. International Journal of Architectural Engineering & Urban
Planning, 21(2), 1-9.
30. Department of the Built Environment. (2010). City of London tall buildings. Eindhoven:
Department of the Built Environment.
31. Frenkel. A. (2004). Spatial distribution of high-rise buildings within urban areas: The Case
of the Tel Aviv Metropolitan Region. Technion - Israel Institute of Technology.
https://www.researchgate.net/publication/23731112
32. Guan. CH., & Paulson. J. A. (2018). Spatial distribution of high-rise buildings and its
relationship to public transit development in Shanghai. Harvard: Harvard University.
33. Guan. CH., & Rowe. P. (2016). The concept of urban intensity and China’s townization
policy: Cases from Zhejiang Province. Harvard: Department of Urban Planning and Design,
Graduate School of Design. Harvard University.
34. Habitat III. (2015). Habitat III China national report. Third United Nations. Conference on
Housing and Sustainable Urban Development (Habitat III). Quito :Ministry of Housing and
Urban-Rural Development People's, Republic of China .online: http://habitat3.org/wpcontent/uploads/China-National-Report.pdf
35. Hasanvand. S., Khojasteh. M., & Rezaei. M. (2014). Establishment and locating criteria of
tall buildings. American journal of engineering research, 3(5), 321-328.
36. Kavilkar. R., & Patil. S. (2014). Study of high rise residential buildings in Indian cities (A
case study –Pune City). IACSIT International Journal of Engineering and Technology, 6(1),
86-90.
37. Leicester city council. (2018). Tall Buildings Supplementary Planning Document. Leicester:
Leicester city council. Available online: https://www.leicester.gov.uk/.
38. Mayor of London. (2019). Interim strategic planning guidance on tall buildings, strategic
views and the skyline in London. London: Mayor of London.
39. Newcastle City Council. (2006). Tall Buildings Guidance for Newcastle upon Tyne
Supplementary Planning Document (SPD). Newcastle: Newcastle City Council. online:
www.newcastle.gov.uk
40. OECD. (2012). Compact City Policies: A Comparative Assessment. OECD Green Growth
Studies. OECD Publishing, available: https://www.oecd.org/regional/greening-cities-regions/
41. Oxford University (2019). Oxford Dictionary. Oxford: Oxford University Press.
https://www.oed.com/
42. Reddy, K. N. (1996). Urban redevelopment; a study on high-ride building. Concept
publishing company. New Delhi: Published by Concept Publishing Company Pvt. Ltd.
43. Tsai, Y. H. (2005). Quantifying urban form: Compactness versus Sprawl. Urban Studies,
42(1), 141-161.
44. Winter. U. M. (2011). Super high-rise in Rotterdam. Master's thesis report. Delft university
of technology. Master's Thesis Report. Uriah Winter. ABT. TU Delft. 2. Super High
Rise in Rotterdam. Author: U.M. Winter. Graduation Committee: Prof.dipl.ing. R. Nijsse. 2011

111

تحلیل اثرات بلندمرتبه سازی بر فرم شهری لانشهر مشهد

سال هفتم

45. Zhoue, P., Lie, Y., Chen, Y., Zeng, C. Wang, Z. (2015). Prediction of the spatial distribution
of high-rise residential building by the use of a geographical field based auto logistic
regression model. Journal of housing and the built environment, 30, 487-508.

