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هاي بلند مسكوني در قزوين با استفاده از فرآيند يابي ساختمانمكان
 G.I.Sو )AHP(سلسله مراتبي

1زينب عادلي

Najmeadeli@yahoo.com

علي اكبر سردره

:چكيده
كند، اما عدم ي پايدار شهرها كمك ميي حداكثر از فضا و منابع محدود به توسعهبلند مرتبه سازي  براي استفاده

تواند باعث بروز مشكالت متعددي در مناطق ها مييابي صحيح اين ساختمانتوجه به ضوابط و معيارهاي الزم براي مكان
. ردها و يا حتي حوادث ناگواري را به وجود آوشهري گردد و ممكن است اين امر نگراني

سازي در كجا و با چه معيارها و مشخصاتي بايد انجام گيرد تا عوارض ناشي از ساخت اين بناها به حداقل مرتبهبلند
گزيني بهينه شود؛ ضوابط و معيارهاي مكاني موضوع مطرح ميممكن كاهش يابد؟ اين پرسش اساسي است كه درباره

هاي اقتصادي، اجتماعي، محيط طبيعي و وضعيت شرايط خاص محلي، اولويتها در هر شهر با توجه به براي بلند مرتبه
يابي تاثير دارند و از آن جايي كه عوامل كمي و كيفي متعددي در فرآيند مكان. با شهر ديگر متفاوت است.... تاريخي و 

ب براي تلفيق و تركيب اين يابي است؛ لذا ضروري است كه چارچوبي مناسهر معيار داراي ارزشي متفاوت در فرآيند مكان
هاي بلند و يابي ساختمانپژوهش حاضر قصد دارد كه با شناخت معيارهاي موثر بر مكان. معيارها وجود داشته باشد

ها، مكان بهينه جهت بلند مرتبه سازي مسكوني در سطح شهر قزوين را با استفاده از فرآيندي علمي هاي آناولويت
.كندمشخص مي
به عنوان ابزاري در جهت مشخص كردن وزن معيارها و  A.H.P)(مقاله از روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي در اين 

هاي مكاني با توجه به وزن به به عنوان ابزاري براي تلفيق، تحليل و نمايش داده) G.I.S(از سيستم اطالعات جغرافيايي 
سازي در شهر يابي استفاده شد و نشان داد كه بلند مرتبهندست آمده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي، در فرآيند مكا

هاي كنوني انتخاب شده براي بلند يابي در حال انجام است و مكانقزوين بدون توجه به معيارهاي اساسي مكان
.اندسازي در اين شهر تنها براي سود و منفعت مالي و اقتصادي انتخاب شدهمرتبه

.قزوين- هاي بلند مسكونيساختمان- يابيمكان- �����اطالعات جغرافيايي -)���(سلسله مراتبي:هاكليدواژه

، قزوين )ره(كارشناس ارشد برنامه ريزي شهري و منطقه اي، دانشگاه بين المللي امام خميني 1
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مقدمه.1

شده ها ي فضايي شهرتوسعههر چه بيشترباعث نيازروند شتابان افزايش جمعيت شهري و در نتيجه رشد سريع شهرنشيني

اين طريق فضاي الزم را جهت سكونت و فعاليت در اختيار ه صورت افقي يا عمودي توسعه يابند و از بتوانند ها ميشهر. است

Urban(گسترش افقي و پراكنده شهرها.ساكنين خود قرار دهند Sprawl( باعث از بين رفتن اراضي كشاورزي و سبز اطراف

عالوه عوارض طبيعي در بسياري موارد امكان رشد بهدهد،ها شده و همچنين فشار اكولوژيكي بر محيط را افزايش ميشهر

compact(اين امروزه مفهوم شهر فشردهبنابر. آوردافقي شهر را فراهم نمي city( استگرديدهدر پاسخ به مسائل فوق مطرح .

ي بلند هانابه اين ترتيب ساختم. باشدوساز شهري ميشهري مستلزم ساخت در ارتفاع و تغيير الگوي ساخترشد فشرده 

چه قبل از هر چيز هاي بلند، آندر ساخت ساختمان.اندتبديل شده21شهرهاي قرن به يكي از نمادها و الزامات كالنمرتبه 

متاسفانه در .نظر گرفتن مكاني بهينه جهت بلندمرتبه سازي در شهر انجام شودبا دركه مطالعاتي ، اين نمايدميضروري

كشورمان هستيم، كمتر به در نظر گرفتن مكاني مناسب، به منظور بلند بلندمرتبه سازي درركه شاهد رونق هاي اخيسال

به همراه هابلند مرتبهتوجهي به اين گونه مسائل، نتايج منفي و زيانباري بيش از اثرات مثبت بي. شودسازي توجه ميمرتبه

آميز در اثر ايجاد موجب نارساهايي گردد و اتفاقي فاجعهها بلند مرتبهصحيحگزينيچه بسا عدم توجه به مكان.خواهد داشت

پس ازذكرگاهآن. از ساختمان بلند ارائه مي شودا تعريفي ابتددر اين مقاله در .رخ دهدنامناسب يهااين گونه بناها در مكان

و رتبه بندي معيارها، به  G.I.Sمربوط به معيارها در هاي اطالعاتي اليهتهيه باهاي بلند يابي ساختمانمعيارهاي موثر بر مكان

به تلفيق در نهايت، پردازيمتحليل سلسله مراتبي ميفرآيندبا استفاده از ي مربوط به آن هادهي معيارها و رتبه هاوزن

.پردازيممي G.I.Sافزار در نرمها دست آمده براي آنهاي اطالعاتي براساس وزن بهاليه

:شودبه آنچه بيان گرديد، در اين پژوهش به سواالت زير پرداخته ميبا توجه 

باشند؟هاي بلند مرتبه موثر مييابي ساختمانچه عوامل و معيارهايي در مكان-1

سـازي  مرتبـه هاي بدست آمده، چه مناطقي در شهر قزوين داراي قابليت و پتانسيل الزم به منظور بلندبر اساس معيار-2
باشند؟مي

پژوهشفرضيات.2

:باشندفرضيات به قرار زير مي،با توجه به سواالت پژوهش

... فرهنگي، زيسـت محيطـي و كالبـدي و    -هاي بلند مرتبه معيار هاي مختلف اقتصادي، اجتماعيدر مكانيابي ساختمان-1
اولويت هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسـي،  ،وزن و اهميت اين معيارها در شهرهاي مختلف به تبع شرايط محلي .ثرندؤم

. متفاوت است... محيط طبيعي، وضعيت تاريخي و 
هاي بلند مرتبه به صورت پراكنده و بدون توجـه بـه اصـول    يابي ساختمانرسد در شهر قزوين ساخت و مكانبه نظر مي-2

سـازي هسـتند كـه بـا     مرتبـه نسيل بلنددر شهر قزوين مناطق خاصي داراي پتا. گيردگونه بناها صورت مييابي اينمكان
توان اين ميGISو )	���ها با استفاده از فرآيند سلسله مراتبييابي ، وزن و اهميت آنثر بر مكانؤشناخت معيارهاي م

.مناطق را شناسايي نمود
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مرتبهتعريف ساختمان بلند.3

بلند بر مفهومنسبي بودنريشه دراين موضوع .تصور مردم و حتي متخصصين مختلف از ساختمان بلند مرتبه يكسان نيست 

به صورت هاي بلندساختمانتعريفبراياصليي شيوهدو.گردداساس شرايط كالبدي و فضايي محيط انسان ساخت بر مي

:وجود دارد زير 

ها براساس تعيين حد ارتفاع ساختمانتعريف)1

رار آن در شهر و منطقههاي ساختمان و يا مكان استقويژگيبا توجه به تعريف)2

:سازمان برنامه و بودجه تعريف ساختمان بلند را به اين نحو ارائه داده است

ترين سطح قابل دسترسي براي يا نبشفاصله قائم بين تراز كف باالترين طبقه قابل تصرف تا فراز(هر بنايي كه ارتفاع آن

مطرح شده در ياين تعريف بر اساس شيوه.شودمتر بيشتر باشد ، ساختمان بلند محسوب مي23از )هاي آتش نشانيماشين

.باشدمي1بند

اني با نشهاي آتشبراي مثال ارتفاع نردبان(در طول زمان، 1حاصل از روشبا توجه علت متغير بودن معيارهاي تعاريف 

علت دوم بهروشبه دست آمده از تعاريف. دنرساين نوع تعاريف قابل قبول به نظر نمي) كندپيشرفت تكنولوژي تغيير مي

به عنوان نمونه ]1[.هستندتر قبولتر و قابل، كاربرديمكان استقرار ساختمان بلنداي و محليهاي منطقهتوجه به ويژگي

گيرد در حالي كه شهرداري قزوين ساختمان هاي بلندتر طبقه را بلند در نظر مي10تر از شهرداري تهران ساختمان هاي بلند

با توجه به پژوهشدر اين .هاي كالبدي و فضايي شهرهاستاين تفاوت ناشي از ويژگي. كندطبقه را بلند محسوب مي6از 

.اندهاي بلند مرتبه  فرض شدهطبقه جز ساختمان6با بيش از يهايتمانالذكر ساخمطالب فوق

يابيدر مكان G.I.Sو كاربرد يابيتعريف مكان-4
نيازمندكهاستگستردهطرحيكانجامبرايپايداريتصميماتازيكيشهرسطحدرفعاليتيكبرايمناسبمكانانتخاب

ازبزرگيحجم،داردزيادياهميتواطالعاتبهنيازيابيمكانكهآنجاازباشدميمختلفهايديدگاهازمكاندرتحقيق

كهعوامليازصحيحيارزيابيتاشوندتحليلوتجزيه،تركيب،آوريجمعبايدمختلفهايمكانمعرفيبرايجزئياطالعات

كهاستفعاليتييابيمكانشهردرمقياسبنابراين. پذيردصورتباشدداشتهتأثيرمكان بهينه انتخابدراستممكن

انتخاببرايشهرهايكاربريسايرباآنارتباطوكافيومناسبزمينوجودلحاظازرامنطقهيكهايتواناييوهاقابليت

برايكهاينبهتوجهبامكانيكهايتوانوهاقابليت.دهدميقرارتحليلوتجزيهمورد،خاصكاربريبرايمناسبمكاني

با هممعيارهاييياهاشاخصبايدنظرموردكاركردنوعبهبستهبنابراينبود،خواهدمتفاوت،شودگرفتهنظردرمفاهيميچه

.گيردقراربررسيمورد،آنبهتوجهبامكانتوانتادنشوتلفيق

شوند؛ميهمسومناسبمكانانتخابجهتدرهاآنيهمهاماهستندمتفاوتكاربردنوعبهنسبتهامعياروهاشاخصاين

تحقيقاتنيازمنداطالعاتاينبهدستيابيوداردمكانازكاملوصحيحاطالعاتداشتنبهنيازهاشاخصاينازاستفاده

. باشدميجامعوگسترده

به راكه آن G.I.Sهاي يكي از مهمترين توانايي. باشدهدف نهايي اين معيارها يافتن محلي است كه كمترين آثار سوء را داشته 

و تعيين تناسب اراضي از طريق يابيمكانسازي ها براي مدلكند، توانايي تلفيق دادهعنوان سيستمي ويژه و انحصاري مجزا مي
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ر مراكز و مكان بهينه زيرا در نتيجه تلفيق و تركيب معيارها، بهترين نقطه براي استقرا؛ ي سرزمين استگذاري پهنهارزش

به منظور يافتن نيز  A.H.Pسلسله مراتبي فرآينداز آن جايي كه وزن معيارها با يكديگر برابر نيستند از . شودانتخاب مي

.شودمياهميت و وزن هر معيار استفاده 

هاي بلند درشهر قزوينيابي ساختمانهاي مكانمعيار- 5

:بلندمرتبه ها عبارتند ازگزينيبيشترين تاثير را در مكاناساسي كه عامل پنج به طور كلي 

اقتصاديعامل- 5-1

كالبديعامل- 5-2

جمعيتيعامل- 5-3

] 2[زيست محيطي عامل- 5-4

.كه در ادامه به توضيح هريك از آن ها مي پردازيمهستندمعيارهايي عوامل خود شامل هر يك از اين 

هاي بلند مرتبه مسكونييابي ساختمانثر بر مكانؤمعيارهاي اقتصادي م

مسكونيبلندهايساختمانيابيمكانبرثرؤمكالبديمعيارهاي

و غيرمسكونيقيمت اجاره واحدهاي مسكوني درآمد خانوارزمينقيمت

روند 

بلندمرتبه 

سازي

وجود 
تاسيسات و 
تجهيزات 
شهري

تاثير بلند

ها بر مرتبه

)3(سيماي شهر

نسبت 

اراضي 

خالي و 

باير

در نظر گرفتن 

هاي كالبدي سياست

هاي بافتبرخورد با 

قديمي و و فرسوده

ايهاي حاشيهبافت

تراكم 

ساختماني

دستيابي به حداقل 

از فاصله سكونت

محل اشتغال

)فاصله از مركز(

ارتباط برنامه ريزي 

كاربري اراضي و 

ساختمان هاي بلند 

نسبت خدمات (

محله اي به سطح 

)كل منطقه

هاي بلند مرتبه مسكونييابي ساختمانمعيارهاي اقتصادي موثر بر مكان: 1نمودار شماره 

معيارهاي كالبدي موثر بر مكانيابي ساختمان هاي بلند مرتبه مسكوني : 2نمودار شماره 
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)4(لند مسكونيبهاي يابي ساختمانمعيارهاي زيست محيطي موثر بر مكان

)5(هايابي بلند مرتبهمعيارهاي اجتماعي موثر بر مكان

پژوهششناسيروش-6

بدين .پردازيمميفوق هاي بلند در شهر قزوين با توجه به معيارهاييابي ساختمانمدلي براي مكانژوهش به ارائه در اين پ

شهر ،س شبكه اصلي معابرمنظور ابتدا براسا

اين 1نقشه شماره .منطقه تقسيم شد39به 

اين مناطق در واقع دهدمناطق را نشان مي

براي ساخت بلند بررسيگزينه هاي مورد

روش و فرآيندمدل مفهومي . هستندها مرتبه

نشان 5شماره اين پژوهش در نمودار شناسي

.داده شده است

همچنين بر اساس و فرآيندسازي براي ساده

هاي اطالعاتي اي در پايگاههاي دادهمحدوديت

مهمترين عنوانزير بهمواردقزوينشهر

آالينده هاي زيست فاصله مناسب از 
يابي بر مكانمحيطي و تاثير آن 
هاي بلندساختمان

هاي ساختمانيابيمكانباد و تاثير آن در 

هايي كه در در نظر گرفتن خيابان(بلند 

.)جهت باد غالب قرار دارند

در نظر گرفتن گسل (نيروي زلزله

)هاها و حريم گسلها و انواع آن

نرخ اشتغال 

زنان در 

منطقه

ميزان 

تحصيالت

نرخ مهاجرت بعد خانوار

در منطقه

وميزان امنيت در منطقه 

توجه به تاثير 

هاي بلند بر آنساختمان

تناسب زندگي در 
با هاي بلند ساختمان

ها و طبقات اجتماعي گروه

معيارهاي زيست محيطي موثر بر مكانيابي ساختمان هاي بلند مرتبه مسكوني : 3نمودار شماره 

معيارهاي اجتماعي موثر بر مكانيابي ساختمان هاي بلند مرتبه مسكوني : 4نمودار شماره 

نگارندگان: ماخذ–فرآيند پزوهش : 5نمودار شماره 
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منطقه بندي شهر قزوين بر : 1نقشه شماره 

–اساس شبكه معابر اصلي شهر 

نگارندگان: ماخذ

سازي و اجرايي سازي معيارهاي بيان شده در قسمت اين معيار ها در واقع حاصل خالصه.معيارهاي قابل بررسي مطرح هستند

.باشدقبل مي

قيمت زمين در مناطق مختلف: الف

متر به سطح كل منطقه12نسبت طول معابر با عرض بيش از : ب

سرانه خدمات محله اي در مناطق مختلف: ج

تراكم جمعيت در مناطق مختلف: د 

نسبت فاصله از مناطق صنعتي: ذ

روند بلندمرتبه سازي در مناطق مختلف: ز

باد غالب قرار دارند به سطح كل منطقهنسبت طول معابري كه در جهت : ر

متر مربع به سطح مناطق500نسبت اراضي خالي با مساحت بيش از : ه

مشخص هاي بلند رايابي ساختماندر اولين اقدام، ساختار سلسله مراتبي مربوط به مكان

معيارها و رتبه ها هدف،: سلسله مراتب سه سطحي شامل در اين نمودار)6نمودار(.كنيممي

مهمترينبررسي به يك ساختار سلسله مراتبيله مورد اتبديل موضوع يا مس. شودمشاهده مي

با تجزيه مسائل مرحلهزيرا در اين . شودفرآيند تحليل سلسله مراتبي محسوب ميبخش از

و بيانمشكل و پيچيده به شكلي ساده كه با ذهن و طبيعت بشري مطابقت دارد تبديل

را تجزيه و آن را در قالب ي مسائل پيچيدهبه عبارت ديگر فرآيند تحليل سلسله مراتب. شوندمي

]3[.دله بيان مي دارااجزاء ساده تر مسارتباطات چند سطحي بين 

ساخت درخت سلسله مراتبي: 6نمودار شماره
نگارندگان:ماخذ
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ها دارد، مقادير مختلف هر معيار نيز به ، عالوه بر اين هر معيار تاثيري متفاوت در تعيين مكان بهينه بلندمرتبهكهبديهي است

در . پردازيماز اين روي به رتبه بندي هر معيار مي.گذاردجاي ميهاي بلند برساختمانيابيمكاننوبه خود تاثيري متفاوت در 

با استفاده از اين سه رتبه، به دسته بندي مقادير كمي به . شودي كم، متوسط، زياد تقسيم ميرتبه3اين پژوهش هر معيار به 

ي فوق با استفاده از سه دستهبندي اطالعات كمي در قالبدستهفرآيند. پردازيمدست آمده از برداشت اطالعات هر معيار مي

ميزان تاثير نهايي مقادير مختلف يك معيار ،در نهايت.هاي آماري و اطالعات موجود در مورد آن معيار انجام شده استشرو

، وضعيت مناطق قسمت به عنوان نمونهدر اين. شودمشاهده مي7شمارهبندي شده و در نموداريابي جمعمكانفرآينددر 

:آمده است1مت زمين در جدول شمارهنسبت به معيار قي

رتبهقيمت زمين در مناطق مختلف شهر

كم500.000-100.000

متوسط900.000-600.000

زياد1.500.000-1.000.000

قيمت زمين در رديف
مناطق مختلف 

)تومان(

رديفرتبه
قيمت زمين در 
مناطق مختلف 

)تومان(
رديفرتبه

قيمت زمين در
مناطق مختلف 

)تومان(
رديفرتبه

قيمت زمين در 
مناطق مختلف 

)تومان(
رتبه

20كم1200.000-100.000
850.000-
750.000

21متوسط
700.000-
500.000

31متوسط
700.000-
350.000

متوس
ط

11كم2400.000-250.000
500.000-
400.000

22كم
800.000-
700.000

32متوسط
700.000-
350.000

متوس
ط

12كم3400.000-100.000
500.000-
400.000

23كم
1.300.000-
1.100.000

33زياد
1.400.000-
1.000.000

زياد

13كم4500.000-250.000
500.000-
400.000

24كم
1.400.000-
1.200.000

34زياد
1.400.000-
1.000.000

زياد

14كم5100.000-80.000
500.000-
300.000

25كم
1.100.000-
1.000.000

35زياد
900.000-
600.000

متوس
ط

15كم6150.000-100.000
800.000-
600.000

26متوسط
1.500.000-
1.200.000

36زياد
700.000-
350.000

متوس
ط

16كم7150.000-100.000
800.000-
600.000

27متوسط
700.000-
400.000

37متوسط
دانشگاه بين 

امام المللي
خميني

-

8
1.000.000-
700.000

متو
سط

17
700.000-
500.000

28متوسط
1.000.000-
800.000

38متوسط
900.000-
500.000

متوس
ط

نگارندگان:ماخذ- رتبه بندي معيار قيمت زمين در شهر قزوين: 1جدول شماره 
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.گرددز به صورت مشابه مشخص ميساير معيارها نيمناطق نسبت به وضعيت 

.دهداطالعات مربوط به معيارها را نمايش مي7تا 2هاي شماره نقشه

تحليل سلسله مراتبيفرآيندمحاسبه وزن در -6-1

محاسبه وزن معيارها-1- 1- 6

بندي اطالعات كمي دستهپس از مشخص شدن معيارها و 

بايد وزن هر ها ، براي تعيين ميزان اهميت آنهاآنمربوط به

دهي معيارها از تكنيك تحليل براي وزن. معيار مشخص شود

زيرا اين تكنيك .استاستفاده شده ) �����(سلسله مراتبي 

توانايي استفاده از معيارهاي كمي و كيفي و استفاده از نظرات 

براي ]4[.بين معيارها را دارا استزوجيكارشناسان و مقايسه 

20از سپس؛مورد اقدام به تهيه پرسشنامه شدانجام اين 

با راكارشناس در اين زمينه درخواست شد كه اهميت هر معيار

اي كه طبق پرسشنامهسلسله مراتبي،آيندفرتوجه به اصول 

پس . مشخص كنندبا مقايسه زوجي بدين منظور تهيه شده بود،

و رسيدن به اتفاق نظر ميان متخصصين در از انجام نظر سنجي 

اهميت نسبي معيارها نسبت به )با استفاده از روش دلفي(زمينه

از نتايج بدست . برآورد شد1، وزن هر معيار بر طبق تصويرهم

بيشترين 336/0آمده مشخص شد كه معيار قيمت زمين با وزن 

هاي مسكوني دارد و بعد از آن تأثير را در مكانيابي بلندمرتبه

نقش 263/0وزن اي در هر منطقه  با معيار سرانه خدمات محله

كند و در آخر روند بلندمرتبه سازي يابي ايفا مياصلي را در مكان

و ارزيابيفرآيندكمترين وزن را در 026/0در هر منطقه، با وزن 

.دداريابيمكان

18كم9150.000-100.000
800.000-
700.000

29متوسط
1.400.000-
1.000.000

39زياد
900.000-
500.000

متوس
ط

19كم10500.000-400.000
900.000-
800.000

30متوسط
700.000-
350.000

متوسط

نگارندگان:ماخذ-وضعيت مناطق شهر قزوين نسبت به معيار قيمت زمين : 2جدول شماره 

نگارندگان: ماخذ

5نقشه شماره 

2نقشه شماره 

6نقشه شماره 

4نقشه شماره 

3نقشه شماره 

7نقشه شماره 



٩

هامحاسبه وزن رتبه-6-1-2

آورده 2وير شماره تصپردازيم كه محاسبات آن در ميي مربوط به هر معيار هاپس از تعيين وزن معيارها به وزن دهي رتبه

.)باشدها، همانند وزن دهي معيارها ميمراحل طي شده به منظور رسيدن به وزن رتبه(.شده است

وزن معيارها، ماخذ نگارندگان: 1تصوير شماره 

وزن رتبه ها، ماخذ نگارندگان: 2تصوير شماره 

مترمربع500نسبت اراضي خالي با مساحت بيش از 

فاصله از مناطق صنعتي

قيمت زمين در هر منطقه

نسبت خدمات محله اي به سطح كل 

متر به سطح كل منطقه12نسبت طول عرض معابر با عرض بيش از 

تراكم جمعيت در هر منطقه

نسبت طول معابري كه در جهت باد غالب قرار دارند

سال هاي اخير در هر يك از مناطقروند بلندمرتبه سازي در

روند بلندمرتبه سازي در سال هاي اخير در هر يك از مناطق



اولويت مناطق به منظور ساخت ساختمان : 2نقشه  شماره ١٠

هاي بلند مسكوني در شهر قزوين، ماخذ نگارندگان

وزن دهي معيارها و رتبه ها، را فرآيندشهر قزوين پس از رهاي بلند مسكوني ديابي ساختمانمدل مكان7نمودار شماره 

:دهدنمايش مي

تحليل و ارزيابي 

هاتلفيق دادهتحليل و - 6-1-3

ها، مربوط به معيارها و رتبههاي به دست آمده در پايان با توجه به وزن
شوند تا اولويت مناطق به با هم تلفيق مي �����هاي اطالعاتي دراليه

.ي مسكوني به دست آيدهامنظور ساخت بلند مرتبه

در هر منطقه مكان دقيق ساختمان بايد به اين نكته توجه داشت كه 
از آن جمله بايد به ؛آيداي به دست ميبلند با توجه به ضوابط ويژه

در مصوبه .عالي شهرسازي و معماري اشاره كردضوابط و مقررات شوراي
ضوابط و معماري ايران در موردشوراي عالي شهرسازي و1377بهمن 5

نقاطي كه طبقه و بيشتر در شهر تهران ، 6هاي احداث ساختمانمقررات 
ها ممنوع، مجاز يا مشروط است مشخص شده مرتبهساخت بلندآن هادر 
توان نقاط ممنوع به منظور بلند مرتبه سازي ميترين از جمله مهم. است
،طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگيحريم ابنيه ارزشمند و تاريخيبه

سرانه خدمات 

محله اي در 

مناطق 

مختلف

068/0���

مكانيابي ساختمان هاي بلند در قزوين

00/1���

نسبت طول 

معلبر با عرض 

متر به 12بيش از 

سطح كل منطقه

263/0���

قيمت زمين 

در مناطق 

مختلف

336/0���

تراكم 

جمعيت در 

مناطق 

مختلف

068/0���

نسبت طول معابري 

كه در جهت باد 

غالب قرار دارند به 

سطح كل منطقه

026/0���

نسبت 

فاصله از 

مناطق 

صنعتي

046/0���

نسبت اراضي خالي 

با مساحت بيش از 

متر مربع به 500

سطح مناطق

027/0���

نسبت روند 

بلندمرتبه 

سازي در 

مناطق مختلف

026/0���

زياد

709/0���

متوسط

231/0���

كم

060/0���

زياد

698/0���

متوسط

237/0���

كم

065/0���

زياد

558/0���

متوسط

320/0���

كم

122/0���

مناسب

785/0���

متوسط

149/0���

نامناسب

066/0���

كم

784/0���

متوسط

150/0���

زياد

066/0���

زياد

637/0���

متوسط

258/0���

كم

105/0���

مناسب

770/0���

متوسط

162/0���

نامناسب

068/0���

مناسب

699/0���

متوسط

237/0���

نامناسب

064/0���

وزن معيارها و سطوح زيرين): 7(نمودار 

نگارندگان: ماخذ 

وزن رتبه هاي هر معيار ، ماخذ نگارندگان: 2تصوير شماره 
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حفاظتي با رعايت ضوابط سازمان هاي ياد شده كه به تاييد مراجع ذيصالح حريم واحدهاي داراي طبقه بندي،مسيل هاحريم 
در هر زميني كه نتوان ضوابط مندرج در ضوابط ساختماني در نورگيري، فاصله مناسب ابنيه و سرانه فضاي باز را ،رسيده باشد
بلند هاآني شهرهايي كه در هبراي كلييژهوي خاص و ضوابطبه تدوينالزم است ،رسدبه نظر مي]5[.اشاره نمود..وتامين نمود

.اما تا زمان تدوين چنين ضوابطي بايد موارد بيان شده در اين مصوبه را مبنا قرار داد. همت گماشته سازي رواج دارد مرتب

جمع بندي و نتيجه گيري-7

آن گاه به . هاي بلند مسكوني پرداخته شدتاثيرگذار بر تعيين مكان بهينه ساختماندر ابتدا به بيان معيارهايدر اين مقاله
نتايج . پرداختيم A.H.Pو  G.I.Sهاي بلند مسكوني در شهر قزوين با استفاده از يابي ساختمانصورت مطالعه موردي به مكان

:هش به شرح زير خالصه مي شودوحاصل از اين پژ

ها از يك سو باعث بروز مشكالت متعددي براي ساكنين يابي و ساخت بلند مرتبهعلمي در مكانهاي عدم توجه به شيوه) 1
منجر شده هاي كشور شده و از سوي ديگر در بسياري موارد به تخريب سيما و منظر و همچنين محيط زيست شهري شهر
.است

هاي بلند موثرند، كه خود شامل ساختمانيابي كانعوامل مختلف اقتصادي، اجتماعي، كالبدي و زيست محيطي بر م)2
.بيان گرديده است4تا 1باشند كه در نمودارهاي شماره معيارهاي متعددي مي

بنابراين الزم است تا از ،ها تاثير دارنديابي مناسب بلند مرتبههاي كمي و كيفي متفاوتي بر مكانبا توجه به اينكه معيار)3
در اين پژوهش از. جمع بندي و نمايش نتايج استفاده گردد،تحليل،تلفيق ها و هميت معيارمناسبي براي محاسبه اابزارهاي

.استفاده شده است G.I.Sو�A.H.Pتركيب روش 

نگري باعث سطحيها و عدم شناخت پارامترها و معيارهاي موثر بر آن نبود ضوابط الزم جهت تعيين مكان بهينه بلند مرتبه)4
در حال حاضراي كه به گونه. توان در مورد شهر قزوين مشاهده نموداين مورد را مي. شده استهاآنيابي و ساخت در مكان

. گيردسود اقتصادي مالكين صورت ميباال بردنتنها در جهت ،يابيبه صورت پراكنده و بدون مكانها ساخت و ساز بلند مرتبه

:منابع فارسي

.36،ص10شماره ،هنرهاي زيبانشريه . »ريزي شهريكاربرد فرايند سلسله مراتبي در برنامه«).1380.( زبردست، اسفنديار.1

. »ساختمĤن هاي بلند تهران، ضوابط و مكانيابي«). 1379).(وابسته به شهرداري تهران(شركت پردازش و برنامه ريزي شهري.2

.5ص. A.H.Pفرآيند تحليل سلسله مراتبيروش ). 1384. (قدسي پور.3

منطقه بندي و تعيين محدوده هاي داراي پتانسيل براي بلند مرتبه سازي «�)1381.(مهندسين مشاور و معمار و شهرساز پارت.4
.61ص.»مشهد

مقررات شهرسازي و معماري و طرح هاي توسعه و عمران مصوب شوراي عالي شهرسازي و ). 1388. (وزارت مسكن و شهرسازي.5

.39،ص )1388اسيس تا پايان شهريور از تاريخ  ت(معماري ايران 
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