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استاد شهزساسی دانشگاه علم و صنعت ،تهزان ،ایزان

حمیدرضا صارمی
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چکیدٌ
اهزٍسُ هکبى یبثی سبختوبىّبی ثلٌد اس ضزٍریبت است ،پس اس گذضت چٌد دِّ اس ظَْر ثلٌدهزتجِ سبسی ،سابختي سابختوبىّابی
ثلٌد ثب ضیَُ جدید در ضْزّبی ثشرگ ایزاى هبًٌد تْزاى آغبس گزدید .اهب ّوَارُ ثِ دلیل ًجَد هکبًیابثی هٌبسات ثاب پدیادُ ثلٌدهزتجاِ
سبسی هطکالت ٍ ًبرسبیی ّبیی ٍجَد داضتِ است .ثب تَجِ ثِ هطکالت سیست هحیطی ٍ ضازای اللیوای ّاز هٌطتاِ تَجاِ ثاِ ایاي
ضزٍرت اس اّن رضتِ ضْزسبسی هحسَة هیضَدّ .دف ایي هتبلِ ارائِ الگاَیی ثازای هکابى یابثی سابختوبًْبی ثلٌاد ثاب تب یاد ثاز
پبیداریوحی سیست در هحدٍدُ  3ضْزداری ضْز لشٍیي هی ثبضد .رٍش پژٍّص در ایي هتبلِ ثزاساب
تحلیلی ٍ ثز اسب

رٍش ٍ هبّیات تَفای ی-

ّدف برثزدی ٍ تَسعِای هیثبضد .هدل است بدُ ضدُ در ایي پژٍّص تبپسیس فبسی است .ایاي هادل ثاِ هٌظاَر

ارسیابثی ابرایی در ارائِ راّجزدّابی ثْیٌاِ ،در هحدٍدُ  3ضْزداری لشٍیي هَرد است بدُ لزار گزفت ً.تبیج حب ی اس آى است ِ
در تدٍیي ثزًبهِ ّبی استتزار ٍاحدّبی سبختوبًی ثلٌدهزتجِ تَجِ ثِ پبیاداری هحیطای اس افالیتازیي ه ابّین هحساَة هایضاَد ٍ
عَاهل سیست هحیطی در هکبًیبثی سبختوبى ّبی ثلٌد هزتجِ اس هعیبرّبی هْن ٍ اسبسی است .اس طزفی لیوت سهیي -ضزای طجیعای ٍ
اجتوبعی ّوزاُ ثب است بدُ اس فٌبٍری اطالعبت در هکبًیبثی سبختوبىّبی ثلٌد ًتص اسبسی داردً .تبیج حبفل اس هدل تبپسیس فابسی
ًطبى هیدّد ِ عبهل التصبدی  ،سیست هحیطی ٍ بلجدی ٍ برثزی اراضای ثاِ تزتیات ثاب سات اهتیبسّابی ٍ )5.457 ،)5.6.5
 )5.455در جبیگبُّبی اٍل تب سَم ٍالع ضدُ اًد ٍ ثیبًگز اّویت ًسجی آًْب ًسجت ثِ سبیز هؤل ِّب هیثبضد.

ياشگان کلیدی :مکان یابی ،ساختمان َای بلىد ،پایداری محیط زیستی ،تاپسیس فازی ،محدديدٌ  3شدُرداری
قسيیه
ًَ -1یسٌدُ هسئَل es_shieh@iust.ac.ir
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مقدمه
بلندمرتبه سازی و توسعه فضایی در ارتفاع به عنوان محصول رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی و همچن دوبمک نی   
زمین مناسب جهت ساخت و ساز ،در دهههای اخیر رواج یافته است .رشد شکل گیری این گونه ساختمانی با توجه
تها و تهدیدهایی مواجه است .به هم لیلد نی   
به خصوصیات و ویژگیهای آن ،طبیعتًاًا در کنار آثار مثبت با محدودی 
احداث بناهای بلند همواره مورد بحث و انتقاد صاحب نظران معماری و شهرسازی قرار داشته است .این ساختمانها
در ابتدا به منظور استفاده بهینه از زمین در مراکز شهرهای بزرگ ساخته شدند ام ب نامزمه ،جیردت هب ا ا شرتسگ        
شهرها ضرورتهای بیشتری برای احداث ساختمانها در سایر مناطق شهری ایجاد گردید .گرچه ساختمانهای بلند
یباشند ،ام  هجوت ا بب ب ببببه مس یگنهرف لئا  ،،، ،،اجتم تسیز ،یعا   
دارای پیچیدگیهایی طراحی معماری و مسائل شهری م 
محیطی و اقتصادی ،همانند پرداختن به موارد تکنیکی و ساختاری از ض و یحارط تایرور

ب اهنآ تخاس ه رامش 

     

یر و د .
م
در سالهای اخیر توجه به مقوله پایداری زیست محیطی به عنوان یکی از ابعاد پایداری در ساخت ساختمانهای بلند
توجه شده است که به گفته برخی محققین با توجه به شرایط زمین و مشکالت زیس مآ دوجو هب یطیحم ت د زا ه      
ح یاه
فعالیتهای بشری به خصوص در کشورهای جهان سوم ،این بعد مورد غفلت واقع شده و باید در انج رط ما حح حح
شهرسازی به آن توجه بیشتری کرد .زیرا برخی از صاحب نظران ،پایداری زیس صا فده ار یطیحم ت

لللل لللللی توس هع
   

پایدار میدانند .از طرفی با توجه به تاکیدات توسعه پایدار بر الگوهایی چون شهر هو مک رهش و زبس رهش ،دنمش

ح و اه
کربن الزم است چارچوب پایداری زیست محیطی در شرایط زیست محیطی ایران به منظ رط رد هدافتسا رو ححح ححح
برنامههای شهری تدوین شود .مکان یابی ساختمانهای بلند در کشور براساس معیارهای متعددی درنظر گرفته هدش
است اما تعدادی از این معیارها از جمله معیارهای پایداری محیطی مورد غفلت واقع شده است .ب دراوم هب هجوت ا     
فوقمسئله ای که مطرح است این است که این گونه ساختمانها بایددر چه مکانهایی بنا نوش ددد ت هیلک نیمأت نمض ا     
شاخصها به صورت خاص پایداری زیست محیطی را تأمین نمایند .نحوه مکان یابی اینگونه س امتخا نننهاا از اهمی ییت
خاصی برای آینده شهرها برخوردار است .این مهم ب یناکم تهج ییوگلا ر ابی ا هراشا نامتخاس یلوص هک دراد         
پایداری زیست محیطی و بعبارتی کاهش آثار سوء بر محیط زیست را به همراه داشته باشد .یک طرح پایدار همزم نا
در پی رسیدن به ارزشهای زیباشناختی ،زیست محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی ،اخالقی و معنوی است که به خلق یک
محیط سالم بر پایه بهره وری از منابع ،حفاظت از منابع تجدید ناپذیر ،کاهش مص یدجت یژرنا فر د قترا و ریذپ  ا      
محیط زیست کمک خواهد کرد .متاسفانه طرحها و برنامههای مربوط به یا رد یزاس هبترم دنلب  ر هبنج رتشیب نا

     

کالبدی به خود گرفته و به عنوان معماری شهری مطرح هستند و در اکثر اوقات حتی متناسب با زمینه اب راگزاس و     
حها با طبیعت
یگردد .این بیگانگی طر 
بافت نیستند و کمتر به نیازهای ساکنین و جنبههای زیست محیطی آن توجه م 
و مقوله زیست محیطی منجر به کاستیهایی در ارائه خدمات میگردد و نیز سبب

 زاس ز نیم هه ههههه یارب رتدعاسم یاه    

آسیبهای زیست محیطی و به دنبال آن افت اقتصادی ،ناکارآمدی پروژه و عدم استقبال افراد از آن میگردد .قابلیت
پایداری از نظر زیست محیطی مشتمل است بر قابل س ،اوه یگدولآ مدع ،ندوب تنوک یضارا ،یندیماشآ بآ و      
آبهای سطحی ،اقتصاد بادوام ،هماهنگ با تغییرات فنی و صنعتی برای حفظ مشاغل پایهای و تأمین مس دح رد نک   

نهای بلند مرتبه331 ...
نیابی ساختما 
ارائه الگویی برای مکا 

ثهای شهر  ...همچن نی
استطاعت ساکنان با بار مالیاتی عادالنه ،همبستگی اجتماعی و احساس تعلق شهروندان به میرا 
ذخایر منابع طبیعی شهر و منطقه نباید فراتر از توان بازتولید آن ،در شهر مصرف شود.
مبانی نظری
كوين لينچ معتقد است اگر ساختمان رظنم و مدرم اب يرتشيب طابترا هبترم دنلب یاه و ياميس

هتشاد راكشآ            
نآ ه يهجوت ا       

باشد،ممكن است مورد توجه مردم و در نهايت مورد استفاده بيشتر واقع هب تروصنيا ريغ رد دوش

یت ناو
نمیشود .از اين رو عملكرد اين نوع بناها در منظر شهري داراي اهميت است اگر توان درست استفاده شود می ی
انتظار داشت كه شخصيت كي

ییابد( .لينچ) 13 : 1389 ،
شهر ارتقا م 

یشوند:
ساختمان بلند مرتبه بر اساس نوع استفاده از آنها به شرح ذيل تقس مي م 
 مسكوني
 اداري و تجاري
 مختلط
ساختمانهای بلند
ترا مك را میتوان به عنوان كي

سامانه « »systemاندازه گيري تعريف ماس .درك ا  ام روبزم يريگ هزادنا هن ر ق ا ادر      

میسازد تا به كش ل رياضي و ساده تعداد افراد در سطح معيني از زمين را به عنوان «ترا مك جمعيتي» با مقدار زير بناي
ینمایی .م (مدني پور)6 1379:30 ،
واقع در سطح معيني از زمين را به عنوان «ترا مك ساختماني» محاسبه و تعريف م 
ش اب طبترم یاه    
به طور كلي برخي از صاحب نظران بر اين عقیدهاند كه سه گونه تعبير مختلف میت هوژپ زا ناو شش شش
مفهوم ترا مك ارائه كرد:
ترا مك صرفًاًا به منزله تعداد افراد،يا تعداد واحدهای مسكوني موجود در كي
ترا مك به مثابه شاخص و ميزان تفاوت و كش اف فرهنگي طبقات فق و ينغ و ري

محل تعبير گردد.
عنام کی هلزنم هب

رب ا كرحت ی   

     

یشود تعبير گردد.
اجتماعي طبقات محروم جامعه م 
ترا مك از ديدگاه عدم توجه و بي تفاوتي ملي به كي

مسئله مهم اساسي (فقدان سياست ملي و رشد شه عيزوت و اهر   

یگیرد( .عزيزي) 22 - 19 : 1382 ،
جمعيت) مورد تفسير قرار م 
در نيمه دوم قرن نوزد مه و آغاز قرن بيستم در زماني كه زندگي مردم در شهرها مشكالت و بحرانهاي خاص خود به
همراه داشت و مردم به عللي از قبيل امكان وجودكار و اختيار در تغ يي ر كار اس يگنهرف و يداصتقا يايازم زا هدافت     
بيشتر امنيت ،اميد به ترقي و آیندهای بهتر امكان پيشرفت و فعاليت بيشتر  ...كه در شهر بالنسبه فرا مه

و دوب هدش

زا   

طرفي كمبود كار،فقر عمومي ،امكانات نامناسب رفا يه ودستمزد پا يي ن و  ....در روستا به شه ترجاهم گرزب ياهر    
كردند و عواملي از قبيل بهبود وضع بهداشت و تغذيه و  ....رشد جمعيت را باعث گرديد( .ادیب خواه) 17:1381 ،
به دنبال اين تحوالت هدف از ايجاد ساختمانهای بلند بيشتر از آن جهت است كه ضمن صرفه ج فرصم رد ييو   
زمين و سر كش ن كردن قيمت آن براي ساكنان،قيمت مسكن را با سطح درآمد خانوارها هماهن و هتخاس گ

لح هار    

مناسبي را جهت پاس  شيپ رد اهرهش نانكاس ينوكسم زاين هب ييوگخ ر زا هدافتسا ور نيمه زا .دنراد رارق و            
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ساختمانهای بلند مسكوني چه از نظر سطح درآمد متقاضيان و چه از نظر جل مشكالت سازمانهای شهري چ را ه های
یآید( .بمانيان ) 1377:115
مناسب به شمار م 
یتوان تهج رد يخساپ د
ا م ينامز لح هار ني ییی ی یییی 

يقلت نكسم لكشم لح

هك دوش

  

بوچراچ رد نآ يانبم        

  

        

برنامهریزیهای كاربري زمين قرار گرفته باشد .در پاسخ به هدف رفع نيازهاي مس يزاسرهش شناد رد يرهش نك     
اعمال سیاستهایی در جهت به حدا ثك ر رساندن ميزان به و نيمز زا يرو هر

م عوضوم بوچراهچ رد و ثحب در

    

مطرح است ( .يش عه ) 1380:301
پایداری محیط زیست
توسعه پایدار شهری یعنی تالش برای ارتقاء زندگی شهری در ابعاد بوم شناسی ،فرهنگی ،سیاسی ،نه یدا  ،،اجتم یعا
و اقتصادی ،بدون تحمل هزینههای ناشی از کاهش سرمایه طبیعی و محلی .قبل از دهه  1960میالدی توجه به مقوله
توسعه بیشتر به جنبههای اقتصادی آن معطوف بود .لکن از این دهه به بعد تاکید ب بنج ر ههههه طیحم تسیز یاه ی نآ 

  

مورد توجه قرار گرفته و به تدریج تالشهایی در این زمینه صورت گرفت  .)Clark,1992:140) ...قابلی زا یرادیاپ ت   
نظر زیست محیطی مشتمل است بر قابل سکونت بودن ،عدم آلودگی هوا ،آب آشامیدنی ،اراضی و آبهای س ،یحط
اقتصاد بادوام ،هماهنگ با تغییرات فنی و صنعتی برای حفظ مشاغل پایهای و تأمین مسکن در حد استطاعت س نانکا
با بار مالیاتی عادالنه ،همبستگی اجتماعی و احساس تعلق شهروندان به میراثهای شهر .همچنین ذخایر منابع طبیعی
شهر و منطقه نباید فرانر از توان بازتولید آن ،در شه وش فرصم ر ددد دددد ( .)Clark,1992:140کمیس طیحم یناهج نوی    
زیست ،توسعه پایدار را چنین تعریف کرده است :توسعه پایدار توسعهای که پاسخگوی نیاز نسلهای حاض ،دشاب ر   
بدون آنکه توان نسلهای آتی را برای برآورده کردن نیازهای زمانه خود محدود کنددد (برآب ،یدا

 .) 144:1384توس هع

پایدار در حقیقت تعادل میان توسعه و محیط زیست است .این مفهوم را برای اولین بار به طور رسمی براندت لند در

سال  1987در گزارش "آینده مشترک ما"مطرح کرد .در این گزارش عسوت زا فده ه    پای لسن یاهزاین عفر( راد     
حاضر بدون تضییع توانایی نسلهای آینده برای نیازهایشان) است و از این تعریف ساده و مه سنارفنک زا یدنس م    
ملل متحد در زمینه محیط زیست و توس کی ناونع هب هع حرط

اک ر هعسوت  رادیاپ ق یارب رن      

    

 21بی مآ نور دد ددد

(.)Roseland,1997:200
عوارض زيست محيطي پديده برج سازي
ج بلاق رد اه
ايجاد آلودگیهای مختلف توسط برجها قابل تأمل است .آلودگي هوا و بطور كلي اث  برخم تار بر ججج ججج
یتوان در موارد ذيل ارزيابي كرد:
عوارض زيست محيطي را م 

 -تغ يي ر غير طبيعي دماي شهر به علت افزايش بيش از حد سطوح ساختماني

 كاهش وزش باد در سطح شهر و افزايش موضعي سرعت باد در خيابانها يي كه در جهت باد غالب قرار گرفتهههاندددو اثرات بر پیادهها
 -تغ يي ر در سير كوالسيون هواي شهر ،همچنين،جلوگيري از تابش مس هب باتفآ رون ميقت

 دوجوم ياهنامتخاس و     

اثرات آتش سوزي برجها در ابعاد زيست محيطي قابل مالحظه است .افزايش بي رويه حجم اتومبی ییلهاا و وس طيا

نهای بلند مرتبه333 ...
نیابی ساختما 
ارائه الگویی برای مکا 

نقليه متعلق به ساكنين و مراجعين برجها عالوه بر افزودن به عوامل آالينده هوا،ب ايجادتراف كي  ،سروصدا ،و آلودگي
یافزاید .با افزايش ترا مك ساختماني و به نآ عبت    
یهای محيطي م 
یهای صوتي ،به حجم آلودگ 
صوتي ،به حجم آلودگ 
ترا مك جمعيتي نا يش از بلند مرتبه س يزا ،،تاسيس  طبترم يرهش تا با وع ا تسيز لم

يطيحم

عا بآ لماش م زا 

       

یگیرنددد.
آشاميدني ،مصرفي و آبهای سطحي ،زباله و نحوه دفع آن و نيز فاضالب شهري تحت تأثیر جدي ق رار م مم 
(گالبچی) 55:1389 ،
بیشینه
چن ( , Chen ( 2000روش تاپس يـ س را در مح يـ ط ف عــسوت يزاـ ه اد  د و  م ثثثثث و هــيزجت دــنيارف زا يددــع لاــ   
تحل ــي ل سيستمي به منظور انتخ را يرازفا مرـن تكرـش كـي رد سدـنهم با ا هئ

 وچ .داد (((((((( ((((((((( , Chu ( 2002م لد

تاپس يـ س فـازي بر مبناي تصميمگيري گرو يه را بـه منظـور حـل مسـ ائ ــنيهب يباــي ناــكم اــب طبترــم ل ه       
ارائ ــ ه ــك رد .چ ــ و و ل يــ ن )(2003, Lin and Chuاز روش تاپس يـ س فـازي بـه منظـور انتخـاب روبـات اس هدافتـ
كردنـد .ابوس يـ نا و آمـر را تاپس يـ س د ـي دگاه ) ) (Abo-Sinna and Amer, 2005به منظ يزيرهمانرب لئاسم لح رو     
غ ـي ر خط ــنداد هعــسوت ساــيقم گرزــب هـفده دـنچ يـ د يزاــجح و نايفقــس .

ات يزاف

پپپپپپپپپپ پپپپپپپپپپپس سي

روش

( )Saghafian and Hejazi, 2005توسعه يافتهاي را به منظور حل مسائل تصميمگيري چن يـــهورگ هراـــيعم دـ    
ارائ ـــ ه كردن ـــ د و همچن يـــ ن ان ـــ دازه فاص ــ لهاي جد ــي دي ارائ ــ ه دادن ــ د .بوت يزــير و يناــ   

(2006, Rizzi

)and Bottaniديدگاه چند شاخصـه بـرمبناي روش تاپسيس و تئوري مجموعههـاي فـازي را بـه منظ و باختنا رو
طبقهبنـدي شرک 
تهای خـدماتي ارائـه دادنـد.
در ارتباط با مکان یابی در پژوهشي با عنوان ارزیابی اثرات ترافیک ککی اح امتخاس ثاد نن نننهاای بلندمرتبه رظ رب  فف فففی ییت
قابلتحمل شبکه دسترسی پیرامون آنها (مطالعه موردی :مجتمع تجاری اداری رسالت) آقایان فالح زاده و محم یدو
در فصلنامه مطالعات برنامهریزی شهری در دوره  2شماره  6در سال پرداختند که  1385به نب دو

مالحظه هب تبسن     

یپذذذیرد ،نا زا یش
موقعیت و یا ویژگی مکانهایی که تقاضای افزایش تراکم و یا تغییر کاربری برای آنها ص  ترو مم ممم 
یتوانند نقش بسیار مهمی
عدم ارزیابی اولیه است .پژوهش حاضر در پی آن است تا نشان دهد ،برنامه ریزان شهری م 
در کاهش آثار نامطلوب ناشی از تغییر کاربری زمین ،افزایش تراکم و احداث ساختمانهای بلندمرتبه تشاد  ه ،دنشاب     
یتوانند قبل از اجرای پروژههای ساختمانهای بلندمرتبه ،ظرفیت قابلتحمل مح ححیط شهررری را در س حوط
بطوریکه م 
مختلف ارزیابی کنند .در این پژوهش ،فرآیندی از ارزیابی اثرات ترافیک ککی بهههعن ور ناو ششششش ی براای محاس رظ هب ففی ییت
ترافیکی شبکه دسترسی و تعیین کیفیت سطح سرویس ارائهشده که بر اساس آن ظرفیت قابلتحمل محیط شهررری از
لونقلی مورد ارزیابی قرارگرفته است.
دیدگاه حم 
در مقالهای با عنوان ارزیابی انواع ساختمانهای بلند مرتبه مسکونی از لح ظا

ت یثأ ررر ب  ر سس سسسیما و منظ هش ر رر ررری؛ نمونههه

موردی :بافتهای جدید شهر مشهد نوشتهی متوسلی و عزیزی که در مجله مدیریت شهری در شماره  30در س لا

91

در  22صفحه منتشر شده است .محققان معتقدند یکی از جنبههای اصلی تاثيرگذاری ساختمانهای بلند مرتبه ،ت یثأ ررر
بر سيما و منظر شهری است چرا که ساخت اين ساختمانها در شهرهای مختلف باعث ارتقاء يا کاهش کيف اميس تي   
و منظر شهری شده است .در اين خصوص توجه به مکانيابی و استقرار ،برنامه ريزی و طراح ححی ب ببر اس و لوصا سا
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ضوابط ،هماهنگی با همجواری ها و بافت پيرامون ،ايجاد فضای شهری در پيرامون با ترک بي

شناسانه و مح لاعف طي   

و فرا مه آوردن منظر و چشم انداز مطلوب از جمله موارد قابل توجه در ساختمانهای بلن تيفيک ظاحل هب هبترم د      
سيما و منظر شهری است .ز نتا جي اين تحق قي میتوان به تب يي ن اثرات مختلف نمونههای انواع ساختمانهای بلند مرتبه
مسکونی بر سيما و منظر شهری مشهد و عدم توجه به ابعاد مختلف س هش رظنم و امي ررر رررری در مکان اي ببی و اس ،رارقت
طراحی و ساخت و نگهداری آنها اشاره نمود .ضمن آنکه مشخص گرديد نوع ساختمان بلند مرتبه لب همين(  نن ن نننند) به
ی بهتررری
شکل گسسته و غير متراکم در مقايسه با ساختمانهای بلند مرتبه (نيمه بلند) پيوسته و متراکم دارای زمینه اه ی ی
جهت تاثيرگذاری مثبت بر سيما و منظر شهری هستند.
محدوده  3شهرداری قزوین
شهرستان قزوین حداقل در  ٤٨درجه و  ٥۹دقیقه طول شرقی و حداکثر در  ٥٠درجه و  ٥٣دقیقه ط رارق یقرش لو    
دارد .در حداقل عرض شمالی بین  ٣٦درجه و  ٧دقیقه و در حداکثر عرض شمالی  ٣٦درجه و  ٤۹دقیقه .درادر ارق    
شهرستان قزوین با مساحت  ٥٦ ۹٣کیلومتر مربع در  ١٣٠کیلومتری غرب تهران واقع شده و  ٣٥ /۹درصد از مس تحا
استان را شامل میشود .این شهرستان دارای  ٥بخش  ٧شهر  ١٤دهستان می باشد .مح هدود  3شه تمسق نیوزق ر    
شمالی این شهر را شامل میشود .این محدوده نوساز و در حال رشد میباشد .مساحت این منطقه  954.21متر مربع
یباشد .از طرفی محدوده  3بستر مناسبی به
میباشد که جمعیت آن نیز  50888نفر میباشد که سرانه آن  0.018متر م 
لحاظ اقتصادی ،زیست محیطی و کالبدی برای توسعه عمودی میباشد و بنا به توسعه صورت گرفته و طرح تفضیلی
این بستر محیا شده است

نقشه  :1کاربری اراضی محدوده  3شهرداری شهر قزوین
منبع :نویسندگان6931،

نهای بلند مرتبه335 ...
نیابی ساختما 
ارائه الگویی برای مکا 

مواد و روش
جامعه آماری  06نفر از متخصصین رشته شهرسازی میباشد که به صورت غیرتصادفی هدفمن دش باختنا د هههههههان و د
چون روش کیفی است و با توجه به مصاحبهای که صورت گرف  اب ت ا ب نیصصختم زا دادعت نی ه شا  ب عا یرظن         
رسیدیم و پرسش نامه اولیه طراحی و در بین متخصصین پخش شد و سؤاالت با توجه به نظر متخصص و فذح نی
اضافه شد و در ادامه پرسش نامه مجدد آماده و برای گرفتن روایی صوری در بین متخصصین مجدد یدرگ رشتنم  د .......
برای گرفتن پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است و چون باالتر از  0.7شد ،پرسشنامه پایایی الزم را دارد.
دادههای این مقاله به شرح ذیل است:
جدول  :1معیارها و زیرمعیارهای مکان یابی ساختمانهای بلند
مؤلفهها

زیرمعیارها

کالبدی و کاربری اراضی

دسترسی

نوع کاربری

اقتصادی

درآمد خانوار

ارزش زمین و قیمت مسکن

اجتماعی و فرهنگی

مشارکت و همگونی فرهنگی

هویت و امنیت

حس مکان و ارزشهای فرهنگی

اقلیم

نزوالت اسمانی

تابش

جریان هوا و باد

منظر شهری

سیمای شهری

زیبا شناسی

زیست محیطی

یهای صوتی
آلودگ 

آلودگی زیست محیطی

پسماند

تراکم

جم ع ی ت ی

تراکم

سرانه

تعداد طبقات

ترافیکی

مسیرهای پیاده

ایمنی

نوع معابر

مدیریتی

ضوابط و قوانین کره زمین

فناوری

مدیریت

سرانه

دفع فاضالب
عرض معابر

منبع :نویسندگان6931،

در این بخش تکنیک تاپسیس فازي که توسط چن و هوانگ براي یک مساله تصمیمگیري چندمعیاره با  nمعیار و m
یشود:
گزینه ارائه شده است را به صورت مرحله به مرحله توضیح داده م 

قدم  )1تشکیل ماتریس تصمیم :با توجه به nمعیار و  mگزینه و ارزی گ يهمه یبا زز زززینههههاا ب یعم يهمه يار اا ااار ياه
یشود:
مختلف ،ماتریس تصمیم به صورت زیر تشکیل م 

یباشددد .اگ یبایزرا ر   
در صورتی که در مساله از اعداد فازي مثلثی استفاده شود در این صورت (Xij = (aij, bij, cijم مم 
گزینهها برمبناي معیارها ،بوسیله ي نظرخواهی از یک گروه داراي  kعضو انجام گیرد و ارزیابی فازي kامین تص میم
یت او ننن براس طباور سا   
گیرنده (Xijk = (aijk,bijk, cijkباشد با توجه به معیارهاي رتبه بندي فازي ترکیبی ،گزینهها را م 
زیر در نظر گرفت.

قدم  )2تعیین ماتریس وزن معیارها:
در این صورت ضریب اهمیت معیارهاي مختلف به صورت زیر است:
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ف (Wij = (Wj1, Wj2,
که در صورتی که از اعداد فازي مثلثی استفاده شود هر یک از مؤلفههای  Wiبه ص یرعت ترو فف فف

یت او ننن از
یشود .در صورتی که وزن معیارها از گروه خبرگان به دست آید براي میانگین گی ورگ رظن ير ه ممم م ممممم 
Wj3م 
روابط زیر استفاده کرد:

قدم  )3بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم فازي:

در این روش ،براي بی مقیاس کردن مقادیر ماتریس تصمیم ف یغت زا ،يزا ی دبت يارب یطخ سایقم ر ی ياهرایعم ل    

   

یشود .در این صورت با توجه به این که  Xijبه صورت فازي هستند مس مل ًاًاًاًا
مختلف به مقیاس قابل مقایسه استفاده م 
rijنیز فازي خواهد بود .اگر اعداد فازي به صورت مثلثی باشند درایههای ماتریس تص تبثم ياهرایعم يارب میم و   
یشود.
منفی به ترتیب از روابط زیر محاسبه م 

قدم  )4تعیین ماتریس تصمیم فازي وزن دار:
با توجه به وزن معیارهاي مختلف ،ماتریس تصمیم فازي وزندار از ضرب کردن ضریب اهمیت مربوط به رایعم ره   
یآید .
در ماتریس بی مقیاس شده فازي به صورت زیر بدست م 

یباشد .بنابراین ماتریس تصمیم فازي وزندار به صورت زیر خوا ده
که در این رابطه Wiبیان کننده اهمیت معیار  Cjم 
بود:

اگر اعداد فازي به صورت مثلمی باشد براي معیارهاي با جنبه مثبت و منفی به ترتیب داریم:

نهای بلند مرتبه337 ...
نیابی ساختما 
ارائه الگویی برای مکا 

قدم  )5یافتن گزینه ایده آل فازي و گزینه ضد ایده آل فازي

چن براي محاسبهی مقدار گزینه ایده آل فازي و مقدار گزینه ضدایده آل فازي مقادیر ثابت زیر را ارائه کرد:

قدم  )6محاسبه فاصله از گزینه ایده آل و ضد ایده آل فازي:
یآید :
در این مرحله فاصلهی هر گزینه از ایده آل و ضد ایده آل فازي بدست م 

یآید:
اگر اعداد فازي به صورت مثلثی باشد فاصلهی دو عدد مثلثی ) (a1,b1,c1و ) (a2,b2,c2به صورت زیر بدست م 

قدم  )7محاسبه شاخص شباهت
یشود:
شاخص شباهت از رابطهی زیر محاسبه م 

قدم  )8رتبه بندي گزینهها:

یشوند به طوري که گزینههههاایی که صخاش 
در این مرحله با توجه به مقدار شاخص شباهت گزینهها رتبه بندي م 
یآورند.
شباهتبیشتري دارند رتبه باالتري بدست م 
جدول  :2وضعیت کلی زیرمعیارها بر اساس مدل تاپسیس فازی
مؤلفهها

Di+

Di-

CLi

رتبه نهایی

مدیریتی

0.1892082

0.0783945

0.2929511

5

زیباسازی

0.1911456

0.0740329

0.2791814

7

کالبدی و کاربری اراضی

0.1525384

0.1039119

0.4051932

3

تاسیسات

0.2338207

0.085439

0.2676159

8

ترافیک

0.1614778

0.1038391

0.3913776

4

زیست محیطی

0.1375239

0.1157897

0.4571002

2

اجتماعی فرهنگی

0.1909711

0.0762619

0.2853761

6

اقتصادی

0.1002067

0.2293862

0.6959683

1

اقلیم

0.2347303

0.0630559

0.211749

9

منبع :یافتههای پژوهش6931 ،
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جدول  :3وضعیت کلی زیرمعیارها بر اساس مدل تاپسیس فازی
معیارها

کالبدی و کاربری اراضی

اقتصادی

اجتماعی و فرهنگی

اقلیم
منظر شهری

زیست محیطی

تاسیسات

ترافیکی

مدیریتی

di-

di+

cli+

رتبه

زیرمعیارها
دسترسی

0.0032

0.0566

0.0536

19

نوع کاربری

0.0036

0.0601

0.0567

14

تراکم

0.0054

0.0734

0.0684

5

سرانه

0.0080

0.0897

0.0823

1

درآمد خانوار

0.0036

0.0598

0.0565

15

ارزش زمین و قیمت مسکن

0.0029

0.0537

0.0510

22

مشارکت و همگونی فرهنگی

0.0057

0.0754

0.0701

4

هویت و امنیت

0.0027

0.0516

0.0491

24

حس مکان و ارزشهای فرهنگی

0.0044

0.0664

0.0623

10

نزوالت اسمانی

0.0042

0.0650

0.0610

11

تابش

0.0050

0.0706

0.0659

7

جریان هوا و باد

0.0071

0.0841

0.0776

3

سیمای شهری

0.0028

0.0525

0.0499

23

زیباشناسی

0.0029

0.0543

0.0515

21

پسماند

0.0036

0.0602

0.0568

13

یهای صوتی
آلودگ 

0.0074

0.0859

0.0791

2

دفع فاضالب

0.0026

0.0509

0.0484

27

آلودگی زیست محیطی

0.0036

0.0597

0.0564

16

آب

0.0050

0.0705

0.0659

8

ب رق

0.0032

0.0564

0.0534

20

گا ز

0.0032

0.0569

0.0539

18

مسیرهای پیاده

0.0026

0.0514

0.0489

26

ایمنی

0.0024

0.0492

0.0469

28

نوع معابر

0.0037

0.0612

0.0577

12

عرض معابر

0.0034

0.0579

0.0547

17

ضوابط و قوانین کره زمین

0.0027

0.0516

0.0491

24

فناوری

0.0054

0.0732

0.0682

6

مدیریت

0.0046

0.0679

0.0636

9

منبع :یافتههای پژوهش6931 ،

تجزیه و تحلیل
امروزه ساختمانهای بلند پدیدههایی هستند که جهان به ویژه شهرهای بزرگ با آنها رو به رو هستند .بلندمرتبهسازی
یکن هک د   
به منظور بهرهبرداری از زمین به دلیل داشتن تاثیرات منفی بر محیط زیست مشکالت جدیدی را ایج م دا یی یی
ازجمله آن میتوان به افزایش تراکم جمعیت ،آلودگی زیست محیطی ،کاهش دسترسی شهروندان به هوای تازه و نور
یتوان از بلند مرتبهسازی اجتناب کرد ،بن نیاربا
خورشید اشاره کرد ،اما با توجه به افزایش جمعیت و کمبود زمین ،نم 
نسازی ،فضای سبز ،جهت وزش ب لصاف ،دا ه   
برای بلندمرتبهسازی باید به عوامل موقعیت جغرافیایی ،قواعد فنی ،ایم 
مناسب با دیگر ساختمانها ،طراحی به لحاظ امکان دید و چش 
مانداز و ظاهر شهر توجه شود.
ساختمانهای بلند به دلیل تغییر در باد و جهت وزش آن و همچنین تراکم ساختمانهای بلند بهعنوان منب ،یگدولآ ع   
موجب افزایش آلودگی هوا در مناطق شهری بزرگ میشوند .بنابراین برای کاهش تاثیرات منفی بلندمرتبهههس رب یزا   
آلودگی زیست محیطی باید برخی تکنیکها در طراحی ساختمانهای بلند به کار گرفته شود .متاس شقن یافیا هناف    

نهای بلند مرتبه933 ...
نیابی ساختما 
ارائه الگویی برای مکا 

نکردن ساخت و س افح رد زا ظظ ظظظت از مح و تسیز طی

س و تخاس دنیآرف رد نیناوق ندرکن لرتنک ا م ز و بج         

یهای زیست محیطی به ویژه آلودگی هوا م 
آلودگ 
یتواند کیفیت
یشود .ارزیابی مجدد قوانین به همراه کنترل شدید م 
هوا در شهرهای بزرگ را بهبود بخشد و همچنین استفاده از فضای س ر و نیمز حطس رد زب و اب ی مممم ممممم س تخا مممان ،اه
مشکالت زیست محیطی را کاهش م 
یدهد.
اسناد و ضوابطی که در ایران تاکنون در ارتباط با بلند مرتبهها تدوین شده است و مورد استفاده قرار گرفته به صورت
یگ بلاغ و درذ
پراکنده و در بندهای معدود است که حدود  10سال از تصویب نخستین ضوابط بلندمرتبه سازی می ی
این ضوابط در چارچوبی عمومی همراه با سایر ابنیه تدوین گردیده و در اکثر موارد پارامترهای رد لرتنک و تیاده   
زمینههای کالبدی بنا ،پیکره آن و یا ضوابطی همچون سطح اشغال بنا مطرح میباشد و زمینههای خاص مانند مس لئا
اجتماعی ،اقتصادی و یا زمینههای مورفولوژیکی کمتر مورد توجه قرار گرفته است .از طرفی متاس دنلب تخاس هناف    
مرتبهها از قوانین پایداری تبعیت نمیکند مث ًالًال در مکان یابی و احداث ساختمانهای بلند تهران (زیستا) که تنها س دن
مدون کشوری در این زمینه به حساب میآید به طور مختصری به دستورالعملهای پای وصخ هب یراد ص دیاپ  ا یر     
زیست محیطی اشاره شده که به شرح ذیل است:
بنابراین با توجه به ضوابط تدوین شده در ارتباط با ساختمان هب هجوت نودب یلک طباوض یرس کی دنلب یاه          
مکانیابی ،اقلیم ،اقتصادی و اجتماعی و شرایط فرهنگی محدوده صورت گرفته و قطعًاًا توجه به پایداری محیطی مورد
ی (اقتص حم رد )یطیحم تسیز و یدبلاک ،یعامتجا ،یدا د هدو        3
غفلت واقع شده است .در ذیل پایداری محیطی ی
یشود:
شهرداری قزوین بررسی م 
توسعه شهرنشینی و تقاضای فزاینده مسکن ،کمبود زمینهای مناسب توسعه شهری در ایران و نیز فرهنگ اس زا هدافت
  

فضا و افزایش فضای باز در شهر ،تغییر الگوی ساخت و ساز به سمت بلند مرتبه س رد .تسا هدش بجوم ار یزا

نهای شهری که تقاضای مسکن در آنها
شهر قزوین در دهه  1380روند رو به رشد جمعیت به همراه محدودیت زمی 
به طور فزایندهای وجود داشت ،از یک سو و افزایش قیمت زمین مستعد توسعه شه هبترم دنلب رگید یوس زا یر      
سازی را ضروری ساخت.
شهر قزوین تاکنون برنامهای برای استقرار ساختمانهای بلند نداشته است و بنا به مباح  نامتخاس ث ن یسدنهم ماظ     
اقدام شده که به طور کلی نگاشته شده است به جز محدوده بافت تاریخی که بن هک یطباوض رب ا

ف ثاریم ر یگنه

    

مشخص کرده است و به دلیل محدودیت ارتفاعی امکان ساخت بلند مرتبه وجود ندارد برنامه دیگری ت دشن نیود ه   
است.
شکل گیری شهر قزوین نشانگر روند رو به رشد تخریب و نابودی محیط زیست آن از باغات سنتی گرفته تا ک شها
بسیار زیاد منابع آب آن بوده است .تخریب باغ و یتنس تا

 هناخدور میرح هب زواجت ،زبس یاضف و ت  ا یدح 

   

    

ی (که هقطنم رد      3همچن نا
ارتفاعات ،همه گیر شدن الگوی انفرادی تردد و رشد سیستم ناقص حمل و نقل عم مو ی ی
کمبود آن وجود ندارد و در دسترس نیست بلکه الگوی رفتاری استفاده از حمل و نقل عمومی شکل نگرفته دارفا و    
ی زا ناما )دوش   
برای آمدن به مرکز شهر از وسیله حمل و نقل شخصی استفاده کرده و بسیار تک سرنشینی دیدهه می ی
تعادل و پایداری محیط زیست شهری قزوین را گرفته است در حالی که تضمین توسعه و پایداری شهر بزرگی چون
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قزوین در خالل توازن محیط زیستی آن شکل میگیرد .یکی از راههای اصلی نیل به عسوت  ه  رادیاپ  ا جن ا یزرا م ا یب      
اثرات زیست محدوده از سیاستها ،برنامهها ،پروژههای توسعه قبل از اج  همانرب ندرک هدایپ و ار م حم تیرید یط      
زیست در تمام مراحل اجرا و بهره برداریست.
اکثریت ساختمانهای بلند مرتبه در حال حاضر در منطقه  3شهر قزوین واقع شده است.
به لحاظ زیست محیطی شهر قزوین و پیرامون آن  9942هکتار باغات سنتی دارد که به مرور زماننن و ب و شرتسگ ا
توسعه شهر قسمت اعظم آن از بین رفته است .در واقع باغهای پیرامون شهر قزوین عمدتًاًا توجه ت هب ار نیدراو هزا    
یهای شهر از جهات جنوب ،شرق ،غ درک داجیا بر ه .تسا      
یکند ،این باغها لبهی سبزی را در ورود 
خود جلب م 
همچنین این باغستانها به عنوان ریههای شهر تلقی میشوند که باعث تص هدش رهش یاوه فیطلت و هیف

ریثأت و       

بسزایی در کیفیت محیط زیست دارند .یکی از راههای جلوگیری از تخریب باغات و پایداری زیست محیطی توس هع
عمودی میباشد البته توسعه عمودی درون بافتی یا توسعه میان افزا است که به صورت عمودی توسعه یافت تته اس .ت
    

در نواحی یازده گانه منطقه  3شرایط توسعه عمودی را به لوفروم ظاحل  و اراد یدبلاک و هلزلز ،یفارگوپوت ،یکیژ

میباشد و با توجه به اینکه توسعه به سمت این منطقه است شرایط زیست محیطی آن نیز پتانسیل توسعه عم ار یدو
نیز دارا میباشد .قزوین دارای دو باد است .قرار گرفتن قزوین در کانون قطب صنعتی و استقرار شهرها و شه یاهکر
صنعتی و کارخانجات بسیار در اطراف آن باعث آلودگی هوای این شهر شده است .قرار گرفتن باغستانها در اطراف
یکن جوت اب نیاربانب .د ههه هههههه به
شهر جلوی باد غالب و ورود گرد و غبار و گرم شدن هوا را گرفته و هوا را تص م هیف یی یی
اهمیت باغات و توجه به جهت دو باد ساخت بلند مرتبهها پایداری زیست محیطی شهر قزوین را به همراه دارد.
همانطور که اشاره شد منطقه  3شهر قزوین در شمال این شهر قرار داشته و با توجه به اتسور قاحلا  ه یا ا مس ا لیع     
آباد ،آب گیلک قسمتی از وضعیت محیط زیستی این روستاها از بین رفته و با توجه به اد رامآ  د زا هدش ه تیعمج     
شهر قزوین و روند کاهش جمعیت آن نسبت به سالهای قبل توسعه افقی این منطقه ن ریذپ ناکما رگید  ی و تس    
زمینهای آبادیهای الحاق شده بالاستفاده مانده است و ب ریگولج یار ی نکسم لح روطنیمه و لکشم نیا زا 

     

شهروندان قزوینی و جلوگیری از آثار مخرب محیط زیستی بیشتر ساخت ساختمانهای بلند در ای داهنشیپ هقطنم ن    
یگردد و توسعه افقی کارساز نیست
م
به لحاظ اجتماعی غالب ساختمانها در مناطق  1و  2شرایط بلند مرتبگی را ندارد و شهروندان هنوز به فرهن جرب گ   
نشینی و مانند آنها آشنایی نداشته و خو نگرفتهاند از طرفی نبود یکپارچگی فرهنگی در ساکنین چند بس دنلب نامتخا   
جهای تربیت بدنی) براساس مشاهدات میدانی مشکالت عدیدهای را به  .تسا هدروآ دوجو  ت تاعب     
ساخته شده (بر 
منفی اجتماعی ،فرهنگی و روانی ساختمانهای بلند مرتبه ناشی از زیست و فعالیت در بلن بترم د ههههه  اه ددر ای رهش ن   
براساس مشاهدات میدانی نشان میدهد که شهروندان قزوینی تمایل به سکونت در بلند مرتبه و دنرادن ار اه

رتشیب    

مایل به سکونت در آپارتمانهایی با غالب طبقات یک و دو طبقه هستند و عواملی مانن لئاسم ،یگیاسمه طباور د     
اخالقی ،مالکیت ،مشارکت ،امنیت و ایمنی و  .. ...مسائلی هستند که در بلند مرتبهها حائز اهمیت است که بدلیل عدم
یکپارچگی فرهنگی این مسئله در قزوین امکان پذیر نیست .یکی از مشکالت شهر قزوین کاهش جمعیت و رشد آن
است و این مسئله در حال حاضر روند توسعه در قزوین را دچار مشکل کرده است با توجه به گزارشات طرح جامع

نهای بلند مرتبه341 ...
نیابی ساختما 
ارائه الگویی برای مکا 

ی و اس هبترمدنلب زا نادنورهش لابقت    
توسعه افقی متوقف شده است و این مسئله در توسعه عمودی در باف نورد ت یی یی
یگذارد.
سازی تأثیر م 
به لحاظ اقتصادی و بحث توسعه شهر قزوین تا به امروز توسعه افق درک هبرجت ار ی ه فساتم و  انه یداصتقا هفرص        
نداشته و نیازمند تأمین زیرساختهای جدید بوده است .یکی از جنبههای توسعه عمودی پایداری اقتصادی میبا دش
یباشد:
و منطقه  3قزوین به دلیل شرایط ذیل جهت ساخت بلند مرتبهها مناسب م 
 -پاسخگویی به نیاز مسکن شهروندان و توجه به کمبود زمین (شهر ق لاس رد نیوز   

 1385ب وبمک ا دد ددد  5484واحد

روبه رو بوده است و گسترش عمودی یکی از را های پاسخگویی به این نیاز است چون همانطور که بیان رهش دش   
قزوین به دلیل وجود باغات با کمبود زمین مواجه است)
 کاهش هزینه دسترسی به مراکز خدماتییهایی چون فضای سبز ،ورزشی ،آموزشی و .....
 دستیابی به سرانه باال در کاربر  استفاده از زیرساختهای منطقه  3و توجه به توانهای آن در راستای ایجاد بلند مرتبههههاا (منطقه  3شه نیوزق ر   نسبت به دو منطقه دیگر زیرساختهای جدیدتر و پیش اندیشه شده تری دارد زیرا که این منطقه از ق یرتمک تمد   
برخوردار است و زیرساختهای آن پاسخگوی افراد جدید هستند و همین طور این منطقه پذیرش جمعیت بیش یرت
را دارد زیرا ساخت و ساز در آن رو به افزایش است و پتانسیل کالبدی باالیی دارد).
 یکی از عوامل پایداری و ساخت ساختمانهای بلند در منطقه  3شهر قزوین این است که به دور از باف خیرات ت ی   یباشد.
یشود و حتی شرایط تبدیل به بافت عمودی شهر را نیز دارا م 
یباشد و به آن آسیبی وارد نم 
شهر م 
به لحاظ پایداری میتوان گفت که اگر در ساختمانهای بلندمرتبه اصول پایدار در فرایند طراحی آنها مورد توجه ق رار
گیرد ،میتواند موقعیت منحصر به فردی را جهت مداخله عناصر مثب دودحم نورد هب یعیبط ت ه یانب کی 
معمول ایجاد نمایند .به عالوه از طر قي ايجاد نور طبيعي بيشتر ،تهويه طبيع ،بسانم ي

     

ب دنل

     

،يمس حلاصم دربراك مدع

چشمانداز طبيعي و پوشش گيا يه و فضاي سبز در محي 
طهاي داخلي ،سالمت فردي – اجتماعي ءاقترا زين ناربراك    
یتواند به همراه داشته باشد.
ییابد و در نتیجه فضای زندگی بهتری برای شهر قزوین م 
م

نتیجه گیری
با توجه به اینکه مکانیابی ساختمانهای بلند نی هرایعم یسررب هب زا ای وافتم ت ت اب و هتشاد ی و تاعلاطم هب هج

        

کتابخانهای ،میدانی و تحلیل آن و تجارب ایران و جهان در ارتباط با مکانیابی ساختمانهای بلند باید همه یاهرایعم    
مهم از جمله اقتصادی ،محیط زیستی ،اجتماعی و فرهنگی ،مدیریت و فناوری ،تاسیسات و زیرساخت اه  ،،ترافیکی،،
اقلیم ،منظر و زیباسازی شهری و کالبدی و کاربری زمین بررسی گردد و حتی پایداری مح اب طابترا رد تسیز طی

   

تمامی معیارها امکان پذیر است .معیارهای توسعه پایدار تاکید بر چهار معیار کالب طیحم تسیز ،ید ی     ،اقتص و یدا
اجتماعی کرده است ولی در پایداری محیط زیستی در ارتباط با ساختما های بلند در شهرهای بزرگ در نظ نتفرگ ر   
 9معیار ذکر شده حائز اهمیت است و در محدوده  3شهرداری شهر قزوین که بعد از بررسی مطالعات پایه هلمج زا    
کیفیت ابنیه ،سلسله مراتب ارتباطی ،قیمت زمین ،جنس مصالح ،عمر ساختمانها ،قیمت زمین ،بیش

همادا رد  .....و   

زیر معیارها براساس روش تاپسیس فازی رتبه بندی شد و این مسئله خود بر تأیید ارتباط نزدی طیحم یرادیاپ ک ی    
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در منطقه  3شهر قزوین تاکید داشته است .چهار عامل پایداری محیطی در منطقه  3شهر قزوین بررسی شد که عالالالوه
بر این مسئله ارتباط تنگاتنگی بین عامل کاربری زمین که یکی از معیار متخاس یبایناکم رد مهم یاه ا نننن ننننن دنلب یاه   
بخصوص سازگاری کاربریها وجود دارد .در محدوده  3شهرداری قزوین به دلی هدش نییعت شیپ زا یحارط ل و    
منطقه تازه ساز نسبت به دیگر مناطق شهر قزوین سازگاری بین کاربریها وجود دارد و کمتر کاربری راگزاسان یاه   
دیده میشود و عامل کاربری زمین و نوع آن و مواردی از قبیل سازگاری ،مطلوبیت ،وابستگی و ظرفیت نسبتًاًا در این
محدوده رعایت شده است و در حال حاضر نیز ساختمانهای بلند در این محدوده این موارد را رعایت کردهانددد که
برای عامل سازگاری کاربریها بایستی نوع کاربریها ،ارتفاع ،اشرافیت ،سایه اندازی ،نوع فعالیت و  ....بررسی گ در د
منتها مشکالت محیط زیستی این محدوده تعمیم یافته از کل شهر است و باید این مشکالت که دایز دادعت لماش      
وسائل نقلیه ،پل سازی های زیاد ،از بین بردن پوشش گیاهی و باغات سنتی به طور مخفیانه و رانت و زمین خواری،
استفاده بیهوده و بی رویه از زمین ،مسدود کردن کریدورهای بصری و عدم توجه به زلزله و گسلهای موجود هستند
در ارتباط با کل شهر اقداماتی صورت گرفته و جلوگیری به عمل آید و متاسفانه شهر قزوین به لحاظ محیط زیس یت
پایدار نبوده و این خطرات آینده شهر را تهدید میکند و این موارد بر روی مح هدود  3شه  نیوزق یرادر ن ریثأت زی     
فراوان داشته و با توجه به شرایط بهتر این محدوده در حال حاضر به لحاظ محیط زیستی نسبت به دو محدوده دیگر
شهرداری قزوین قطعًاًا در آینده تحت تأثیر این مشکالت قرار خواهد گرفت و پایداری زیست محیطی و عوامل ذکر
شده را با مشکل مواجه خواهد کرد .رتبه بندی معیار دوجو یناسکی یهد نزو هدش رکذ یاه

تشادن لماع و

     

اقتصادی رتبه اول ،زیست محیطی رتبه دوم ،کالبدی و کاربری اراضی رتبه سوم ،ترافیک رتبه چهارم ،م هبتر یتیرید   
پنجم ،اجتماعی و فرهنگی رتبه ششم ،زیباسازی رتبه هفتم ،تاسیسات رتبه هشتم و اقل ر مهن هبتر می ا هدرک بسک      
است و با توجه به اینکه یکی از معیارهای پایداری محیطی معیار اقتصادی است این معیار ح دوب تیمها زئا ه هب و     
دلیل مشکالت اقتصادی در شهر قزوین شهرداری محدوده  3زمینهای اطراف شهررر (قس یکفت ار )یلامش تم ک و 
پیش فروش کرد .توسعه افقی که فقط در این منطقه امکان پذیر است را در روند توسعه شهر قرار داده است ول اب ی   
توجه به کاهش جمعیت این شهر مشکالتی به وجود آمده و توسعه افقی در حال حاضر بهترین گزینه توسعه کالبدی
برای این شهر خصوصًاًا این محدوده نیست بنابراین با توجه به وضع موجود و شمار ساختمان هدودحم دنلب یاه     3
شهرداری (بیشتر در این محدوده امکان ساخت ساختمانهای بلند تا به امروز وجود دا ب هجوت اب و )هتش ه فتسا اده      
یگردد و با توجه به بستر مناسب در این مح هدود
بهینه از زمین و شرایط بهینه محیط زیست توسعه عمودی توصیه م 
یشود.
مکانیابی ساختمانهای بلند با توجه به  9معیار ذکر شده در این محدوده تاکید م 
منابع
اد بي

خواه،مصطفي .) 1381 ( ،تع يي ن ترا مك ساختماني ( )F-A-Rبا توجه به ظرفيت شبكه س هراو ،،پا دشرا يسانشراك همان ناي ،،،،، ،،،،دانش هاگ

تربيت مدرس،دانشكده هنر
بمانيان،محمدرضا .) 1377 ( ،عوامل مؤثر بر كش ل گيري ساختمانهای بلند در ايران ،پايان نامه دكتراي معماري،دانش دكشناد ،نارهت هاگ ه    
هنرهاي زيبا
یها و د يه اريهاي كشور
یها)؛ تهران؛ سازمان شهردار 
برآبادي،محمود؛ الفباي شهر( .) 1384 ( ،مجموعه مقاالت ماهنامه شهردار 
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