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  .هاي بلندمرتبه تحلیل جغرافیایی ساختمان
  رود در شهر اصفهان مطالعه موردي: مناطق جنوب رودخانه زاینده

  

  2، لیال کریمی*1حمیدرضا وارثی

 ریزي شهري دانشگاه اصفهان و برنامهاستاد جغرافیا 1
  ریزي شهري دانشگاه اصفهان ارشد جغرافیا و برنامه کارشناس2
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  چکیده
امروزه مسائلی نظیر: افزایش سریع جمعیت در شهرها، افزایش مهاجرت به شهرها، نیاز به اسکان در شهرها، کمبود زمین، بـاال  

ودن قیمت و گسترش افقی شهرها باعث شده که ساخت بناهاي بلند به شدت مورد توجه قـرار گیـرد. در ایـن پـژوهش، مسـائل      ب
هـاي بلنـد    رود در شهر اصفهان بررسی شده است و تعدادي از ساختمان هاي بلندمرتبه در مناطق جنوب رودخانه زاینده ساختمان

رود است  سازي در مناطق جنوب رودخانه زاینده مرتبه دلیل بلند این پژوهش بههمیت تحلیل گردید. ا 13و  6، 5 موجود در مناطق
هـاي زیـادي در سـطح شـهر بـه       سـازي  هاي اخیر بلندمرتبـه  که اثرات متفاوت بسیاري بر سطح شهر و ساکنان آن دارد و در سال

یلـی اسـت. روش   تحل -وهش توصـیفی این پژوهش از نـوع کـاربردي بـوده و روش پـژ     خصوص در این مناطق صورت گرفته است.
و بـراي   SPSS  هاي آماري از نرم افـزار  اي و پیمایشی است. براي تحلیل  هاي کتابخانه صورت ترکیبی از روش گردآوري اطالعات به

ـ   ترسیم نقشـه    هـاي اخیـر   سـال    حـاکی از آن اسـت کـه: در     هـاي پـژوهش   یافتـه  اسـتفاده شـده اسـت.    GISهـاي   افـزار  رمهـا از ن
رود صـورت گرفتـه اسـت.     رودخانـه زاینـده    منـاطق جنـوب    خصـوص در    اصـفهان و بـه   سطح شهر   هاي زیادي در سازي مرتبهبلند

انـداز   جمله انسداد دید و چشم گذاشته است از   جاي بر متفاوترود اثرات  هاي بلندمرتبه در مناطق جنوب رودخانه زاینده ساختمان
هاي بلند و  ... . ساختمانفرهنگی و -رافیکی، مسائل اجتماعیتأثیرات ت ن باد در سطح شهر،هاي اطراف،جلوگیري از جریا ساختمان

 6بیشتر از منطقه  5   هکه ترافیک در منطق طوري باعث اختالف در میزان ترافیک شده است. به 13و  6، 5ها در مناطق  وضعیت آن
  همتفاوت است و منطقـ  13و  6، 5هاي بلند در مناطق  ساختمان  وسیله ل اجتماعی و فرهنگی ایجاد شده بهبوده است. مسائ 13و 

هاي بلند پیشنهاد شده است  بیشترین مسائل اجتماعی و فرهنگی را دارد. در این پژوهش با توجه به ضرورت احداث ساختمان 13
 ها گردد. هایی که معضالت این مناطق را ندارند مبادرت به ایجاد آن در مکان

 
  هاي بلندمرتبه، شهر اصفهان سکونت، مجتمع مسکونی، ساختمان :کلیدي هاي واژه

  
  1مقدمه

جمعیت در شهرهاي بـزرگ، کمبـود     رشد بی رویه
اراضی شهري، نیاز به مسکن و وجود تقاضـا در بـازار و   

شــهر منجــر بــه احــداث      ي هنیــز کنتــرل توســع   
هاي بلنـد   هاي بلند گردید. در ابتدا ساختمان ساختمان
داري و تجـاري اختصـاص داده شـده    هـاي ا  به کاربري

هــاي بلنــد را بــراي  بودنــد و بعــد از مــدتی ســاختمان
سازي،  هاي مسکونی نیز به کار بردند. بلندمرتبه کاربري

                                                             
 h.varesi@geo.ui.ac.ir نویسنده مسئول:*

نخست از کشورهاي آمریکایی و اروپایی آغاز شد، بعـد  
سـازي در    مرتبـه  بلنـد  در دیگر کشورها رواج پیدا کرد.

و در اوایـل   19ن اي است که از اواخـر قـر   جهان پدیده
خود را بـه ثبـت رسـانده و نخسـتین      ي هچهر 20قرن 
تـا   1880 ها از حـدود سـال   ها در تولید آسمانخراش گام

همکـاران،   در شیکاگو برداشته شـد (دانشـپور و    1900
1388:  32.(  

دوم قرن نـوزدهم بـه بعـد کـه اسـتفاده از        هاز نیم
د و هاي بلند در شهرهاي جهان متداول گردی ساختمان
عنـوان یـک    سازي همواره بـه  مرتبه یافت، بلندگسترش 
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ي مهم و اساسی مورد بحث بوده است؛ در واقـع،   پدیده
تواند به بسیاري از مسائل شهري  این پدیده از سویی می

  زمــین، مســکن، بهینــه نمــودن هزینــهماننــد کمبــود 
تأسیسات شهري، جلوگیري از رشـد افقـی شـهرها و...    

ي مشکالت  دیگر، خود پدید آورنده پاسخ داده و از سوي
ــایی ــی و    و نارس ــراکم جمعیت ــزایش ت ــد اف ــایی مانن ه

ساختمانی، اختالل در تأسیسـات زیربنـایی و خـدمات    
شهري، تأثیرات نامطلوب کالبدي و زیست محیطی و ... 

: 1380در فضاي شهري باشـد (فرهـودي و محمـدي،    
71.(  

  دهسـازي در ایـران از اواسـط سـ     تبـه مر بلند  پدیده
حاضر در تهران، بعد در شهرهاي بزرگ شکل عملی به 

ر نقـاط کشـور سـرایت    خود گرفت و به تدریج به سـای 
سازي نوین در ایران به حدود  مرتبه  بلند   کرد. تاریخچه

 ،زاده دلیـر و حیـدري   (حسـین گـردد   بـاز مـی   30  دهه
1390 :5.(  

اهمیت این پژوهش از این جهـت اسـت کـه شـهر     
اریخی اسـت و داراي آثـار تـاریخی    اصفهان یک شهر ت

ن شـهر  رود از وسط ای باشد. رودخانه زاینده بسیاري می
ــی  عبــور  ــوب  13 و  6، 5   کنــد و ســه منطقــه م در جن

سـازي در ایـن    رود قرار دارند. بلندمرتبه رودخانه زاینده
مناطق، اثرات بسیاري بر سیماي شهري خواهد داشت. 

هاي بلند در سـطح   انکه امروزه ساختم  با توجه به این
شهر به خصوص در این مناطق در حال سـاخته شـدن   
هستند و اغلب کاربري مسکونی دارند، بهتر است قبـل  

هـا   ها تمامی مزایا و معایـب آن  از احداث این ساختمان
هـاي مناسـب و بـا     در نظر گرفته شود، سپس در محل

  ها شود. توجه به ضوابط اقدام به ساخت این ساختمان
پــژوهش بــه دنبــال بررســی مســائل       در ایــن

(مسائل دسترسی و ارتباطات    مرتبه هاي بلند ساختمان
 6، 5مسائل فرهنگی و اجتماعی) در مناطق  و ترافیکی

  شهر اصفهان هستیم. 13 و
هایی در ارتبـاط بـا    پژوهش  مطالعه در هر پژوهش،

سـازي منـابع    موضوع الزم اسـت. در زمینـه بلندمرتبـه   
که به اختصار به معرفـی برخـی از    متعددي وجود دارد

  پردازیم.   این منابع می

 اي به بررسی بلند ) در مقاله1380( صفوي - 
منطقه از مناطق تهران   6   سازي در تهران پرداخته و مرتبه

سازي دارند مورد تجزیه و تحلیل قرار  را که بلندمرتبه
داده است و به این نتیجه رسیده است که تراکم بیش از 

ونه بناها در مناطقی که مستقیم در خطر بحران حد اینگ
تواند   ها هستند، می هاي ناشی از گسل زلزله و حرکت

  ناپذیري شود. هاي جبران لطمهسبب 
اي به بررسی   در مقاله   )1380(   محمدي و  فرهودي  -

هـاي    هاي بلندمرتبه بر کـاربري  تأثیر احداث ساختمان
نـد و بـه ایـن    شهري در سه منطقه شهر تهران پرداخت

هـا   نتیجه رسـیدند کـه در تعـداد قابـل تـوجهی از آن     
اي وجـود دارد کـه ایـن امـر      مسائل و مشکالت عدیده

خود معلول عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي در 
یابی و احـداث اینگونـه بناهـا در سـطح      خصوص مکان

 باشد. شهر می
اي بـه    مقالـه   در  )1385(  اقفـی  و  صمدي  شاکري و -

هـاي   ن پیشینه قوانین و مقررات احـداث سـاختمان  بیا
بلنــد در ایــران، شــرایط منــاطق متــراکم و فرســوده و 

عنـوان راهکـاري بـراي     سـازي بـه   هاي بلندمرتبه مزیت
 اند. بهبود وضعیت مناطق متراکم و فرسوده پرداخته

اي بـه     در مقالـه   )1386(  محمـدنژاد   عزیزي و ملک -
ــاي برنا  ــاد و معیاره ــی ابع ــهبررس ــی   م ــزي و طراح ری

هاي مسکونی پرداختند و به این نتیجه رسیدند  مجتمع
هاي مسکونی متعارف، محـیط مسـکونی    که در مجتمع

بلندمرتبـه فـراهم شـده     ي هتري نسبت به نمون مطلوب
است. تراکم پایین و وجود فضاي باز و سبز و اثرات آن 

فضایی محـیط، باعـث برتـري     -هاي کالبدي بر کیفیت
ی نمونه متعارف نسبت به بلندمرتبه گردیـده  امتیاز کل
 است.   

ــاران  کریمــی - ــه  )1389(  مشــاور و همک اي  در مقال
اي تطبیقی میان دو نوع قرارگیـري ابنیـه بلنـد     مقایسه

اي و منفـرد شــناخته   در شـهر کـه بـه صــورت خوشـه    
 نشـان  ایـن پـژوهش   هـاي  شود، انجام دادند. یافتـه  می
بلند منفـرد   ري بناهايو معما یابی در مکان که دهد می

ابعـاد تأثیرگـذار     زیـرا  شد؛ باید تفاوت قائل اي و خوشه
 است. متفاوت شهري در منظر بناها این



 3                                                                                                                                            ...بلندمرتبه هاي ساختمان جغرافیایی تحلیل

اي بـه    در مقالـه   )1390( زاده دلیر و حیدري حسین -
ــده  ــالی پدی ــل اجم ــه تحلی ــرح  ي بلندمرتب ســازي و ش

شـهري    مساکن ها و  منفی اینگونه ساختمان  پیامدهاي
 پدیـده  دهـد کـه    نتایج پـژوهش نشـان مـی      پرداختند.

افراطـی    شهرنشـینی براینـد   کشـور     در سازي  بلندمرتبه 
 است.  آن پیامدهاي    هاي اخیر و دهه 

ــاران  - ــا و همک ــه1392(  رهنم ــورد  ) در مقال اي در م
هاي بلندمرتبه با تأکید بـر نظریـه    یابی ساختمان مکان

با اسـتفاده از  مشهد  9  رشد هوشمند شهري در منطقه
GIS پردازند. می 9یابی در منطقه  به پیشنهاد مکان 

اي بررسـی تـأثیر    ) در مقاله1392(  نجفی و همکاران -
هاي بلندمرتبه مطالعه مـوردي شـهر    احداث ساختمان

انـد کـه    شهر را انجام داده و به این نتیجـه رسـیده   قایم
سـازي موجـب کـاهش سـرانه فضـاي سـبز،        بلندمرتبه

ــأم ــاهش ت ــزایش حجــم  ک ــین اف ین آســایش و همچن
  ترافیک خواهد شد.

  
 ها و مبانی نظري م، دیدگاهیمفاه

شرایطی که زندگی بشر هر روز بیشـتر و    در   : سکونت
 نیـز از » سـکونت «رود،  گرایی فـرو مـی    بیشتر در مادي

یـابی و   زمانی در هویت  شود. کیفی خود دور می  مفهوم
ــاکنان،  ــانی س ــات مک ــکو   تعلق ــوم س ــواع مفه نت و ان

کـم   گاهها، عامل قابـل تـوجهی بـود ولـی کـم      سکونت
اهمیت کیفی و غیرمادي خود را از دست داد. به قـولی  
سکونت، چیزي جز داشتن سقفی باالي سر و چند متر 

دور شدن   هدهند شانزمینی زیر پا نیست. این تعریف ن
صـرف    ههاي سکونتی و توج از کیفیت و مطلوبیت فضا

 کونت است.  بر بعد مادي س
» سـکونت «اولین مفهومی که بعد از شنیدن کلمه 

گیـرد، سـاکن شـدن و اتـراق      در ذهن انسان نقش می
 کردن در یک مکان است (رشـنو و سـعیدي رضـوانی،   

1391 :14.(  
با  مجموعه واحدهاي مسکونی  : مجتمع مسکونی

واحد مسکونی و بیشتر در یک قطعه مالکیت  10 تعداد
مشترك  عمومی   فضاي  و  ها ورودي  یا ورودي   که داراي

باشد  
)www.isfahan.ir/index.aspx?tempname=shahrsazi.(  

  امر یک ساختمان بودن بلند : ساختمان بلندمرتبه
 گوناگونی تعاریف مختلف هاي از جنبه و است نسبی

  :است شده مرتبه ارائه هاي بلند ساختمان براي
 هـاي  ختمانسا شهري اغلب طراحان و ریزان برنامه

 و حـداقل  نامیدنـد  می بلند ساختمان را باال به طبقه ده
متعدد  طبقات تعداد نمایانگر که شده طراحی نماي یک

 بـه  داننـد.  یمبلند  يها ساختمان يها باشد را از ویژگی
و یا هر ساختمان با  کارخانه یک نمایشگاه، دیگر عبارت

 داخلـی  گنجد. در قوانین نمی تعریف این در ارتفاع زیاد
 هـا  سـاختمان  محافظت اجرایی العمل  دستور طبق ایران

 سـاختمان  سوزي حداقل تعـداد طبقـات    در برابر آتش
 بـا  توان که می هرچند است. شده عنوان طبقه 8 مرتفع
 طبقـات  تعداد این و امکانات،  وسایل پیشرفت به توجه

 و ضـوابط  براساس مـتن  همچنین طبقه رساند؛ 12  به را
 در تهران بیشتر و طبقه 6 هاي ساختمان احداث مقررات

در  هاي بلنـد  العملی براي ساختمان عنوان دستور به که
 سـاختمان  بلنـد،  ابنیه از رود، هرکجا می به شمار تهران

شـده اسـت، منظـور     نـام بـرده   بلنـد  بنـاي  یـا  بلنـد و 
باشـد (شـاکري و    طبقـه و بیشـتر مـی    6هاي ساختمان

تعریف وزارت مسکن   هبر پای  . )2: 1385،  صمدي واقفی
ــاختمان  ــور از س ــازي منظ ــه،   و شهرس ــاي بلندمرتب ه

طبقـه اسـت    6طبقه یـا بیشـتر از    6هایی با  ساختمان
  . )65: 1390(پورموسوي و همکاران،

  
  روش تحقیق

این پژوهش از نـوع کـاربردي بـوده و روش پـژوهش     
تحلیلــی اســت. روش گــردآوري اطالعــات بــه  - توصـیفی 

  اي و پیمایشی اسـت.   هاي کتابخانه ترکیبی از روش  صورت
ــیوه ــه در شـ ــف   اي داده  ي کتابخانـ ــابع مختلـ ــا از منـ هـ

شـده   ها گـردآوري   مجالت و سایت ،  مقاالت  ها، کتاب  نظیر
حضوري بـه    هها با مراجع داده پیمایشی  ي  شیوه است و در 

ــق   ي همحــدود ــات از طری ــت اطالع ــژوهش و ثب ــورد پ م
  ه گردآوري شده است.نامه، مشاهده و مصاحب پرسش

دلیل در دسـترس   به آماري  هدر این پژوهش، جامع
هاي بلند و تعداد سـاکنان ایـن    نبودن تعداد ساختمان

ـ   ساختمان رود،  زاینـده  ي هها در مناطق جنـوب رودخان
جمعیــت ایــن منــاطق در نظــر گرفتــه شــده اســت و  
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اي بـوده اسـت. ابتـدا از بـین       بـرداري دو مرحلـه   نمونه
ي بلند، تعدادي ساختمان در نظـر گرفتـه   ها ساختمان

هـا، تعـدادي    شده، سپس از بین ساکنان این ساختمان
نفـر   322از افراد در نظر گرفته شده است. حجم نمونه 

 نامـه  بوده که به شکل تصادفی اقدام به تکمیل پرسـش 
شده است. براي برآورد حجم نمونه از فرمـول کـوکران   

ــرماســتفاده شــده اســت.   ــزار  از ن ــراي  SPSSاف ــز ب نی
بـراي ترسـیم    GISهاي آماري و نـرم افزارهـاي    تحلیل

  ها استفاده شده است. نقشه
  محدوده و قلمرو پژوهش

شهر اصفهان، مرکز استان اصفهان واقع در مرکز 
رود واقع شده  م زایندهسبز و خر ي هایران در جلگ

هاي اردستان و  است. این شهر از شمال به شهرستان
ز جنوب به شهرضا، از مشرق به نائین نطنز و کاشان، ا

و استان یزد و از مغرب به نجف آباد محدود است 
  ).10: 1380 (سجادي نائینی،

  

  
  اصفهان  جغرافیایی شهرستان و شهر نقشه موقعیت: 1 شکل

  )1391سال   اصفهان آمارنامه شهر اصلی: هاي نقشه مأخذ (
  

رود  مناطق جنوب رودخانه زاینده مطالعه،   محدوده
باشـد کـه در    مـی  ) 13و  6، 5  (مناطق  در شهر اصفهان

  نشان داده شده است. 2 شکل
اصفهان از شمال به میدان سـهروردي در   5  منطقه

در امتـداد سـعدي و بلـوار     -خـان  امتداد میرزا کوچـک 
(اول چهاربـاغ بـاال)، از شـرق بـه       پـل   سه و ملت تا سی

،  دروازه شـیراز سـه پـل تـا     و خیابان چهارباغ باال از سی
خیابان هزار جریب، پل دفاع مقدس و امتـداد بزرگـراه   

آهن، از جنـوب بـه پـل راه      شهید دستجردي تا پل راه
در محـور جـاده خـاکی     -آهن در مسیر ریـل راه آهـن  

صفه میدان تیـر تـا برگوشـه جنـوب شـرقی کارخانـه       

کارخانـه    غـرب از برگوشـه شـرقی    از   اصـفهان،  سیمان 
تـا بزرگـراه اقـارب پرسـت در امتـداد      سیمان اصـفهان  
سـهروردي    میـدان  -سـیمین  سـه راه   -خیابان جانبازان

  شود. منتهی می
سه پل در مسـیر   و اصفهان از شمال به سی 6 منطقه

رود تا پل بزرگمهر، از شرق به پـل بزرگمهـر در    زاینده
ــل   ــل اشــکاوند، از جنــوب بــه پ ــه تــا پ مســیر رودخان

هن تا پل راه آهن، از غرب در مسیر ریل راه آ -اشکاوند
آهن در مسیر بزرگراه شـهید دسـتجردي تـا      به پل راه

، پژوهش  ریزي (معاونت برنامه  شود سه پل ختم می  و  سی
  ).18: 1390و فناوري اطالعات،
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  شهرداري اصفهان  13و  6، 5نقشه موقعیت مناطق  -2 شکل
  )1391آمارنامه شهر اصفهان سال  مأخذ نقشه اصلی:(

  
اصــفهان از شـمال بــه امتـداد حاشــیه     13 منطقـه 

رود از تقــاطع خیابــان نیروگــاه تــا میــدان      زاینــده
سهروردي، از شرق به خیابان سـیمین از پـارك میـرزا    

خان تا سه راه سـیمین و خیابـان جانبـازان تـا      کوچک
تقاطع بزرگراه شهید اقارب پرست تا قبل از میدان تیر 

یه جنـوب غربـی دیـوار    در مسیر ریل راه آهن تا حاشـ 
زندان مرکزي، از جنـوب بـه میـدان تیـر تـا کارخانـه       

در مسـیر   -سیمان اصفهان و دیوار غربی زندان مرکزي
آهن تا پل یزد آباد، از غرب به پـل یزدآبـاد در     ریل راه

امتــداد شــهرك قــدس تــا جــاده نیروگــاه در حاشــیه  
، پـژوهش   يریز معاونت برنامه( شود رود ختم می زاینده

  ).19: 1390فناوري اطالعات، و
  

  یبحث اصل
ســازي در منــاطق جنــوب  وضــعیت بلندمرتبــه

گـذاري از شـهر    افزایش سـرمایه  رود: رودخانه زاینده
اصفهان و سایر مراکـز کشـور همـراه بـا عوامـل دیگـر       

تـراکم،   ي هها و باالرفتن بـی رویـ   موجب افزایش قیمت
در گردیده اسـت و   6 و 5  مسکن و ساختمان در مناطق

نهایت در صورت ادامه روند فعلی، یک ساختار ارتفاعی 
تـر را بـراي شـهر تـاریخی      بسیار مخدوش و ناهماهنگ

اصفهان شکل خواهد داد که به هیچ وجه قابل اصـالح  
  ).28: 1388 ،نژاد ود (قائدرحمتی و حیدرينخواهد ب

هاي مسکونی بلندمرتبه در رابطه با دیـد و   مجتمع
ــداز کــارکردي دوگ چشــم ــه دارنــد؛ان از یــک طــرف   ان
انداز زیبا و افق دیـد وسـیعی را نصـیب سـاکنان      چشم

انداز را بـر   نمایند و از طرف دیگر نه تنها چشم خود می
بندنــد، بلکــه  هــاي کوتــاه اطــراف مــی روي ســاختمان

هاي بلند مجاور خود را نیز مسدود  انداز ساختمان چشم
  ).34: 1386نژاد،  سازند (عزیزي و ملک محمد می

هـاي   جدیـد و بلندمرتبـه در سـال    سازهاي و ساخت
صـفه از   انـداز بـه کـوه    باعث مسدود شـدن چشـم    اخیر،

مسدود شدن دید به  رود و بالعکس  زاینده حاشیه شمالی
تـاریخی از ارتفاعـات شـده     شهر و عناصـر واجـد ارزش  

  ).28: 1388 نژاد، حیدرياست (قائدرحمتی و 
تش را در شکل و نیمرخ یک ساختمان بلند وضـعی 

کند. شکل فقط روي بار ساختمان اثـر   باد مشخص می
هـاي   هـا و سـاختمان   بلکه روي شـرایط خیابـان   ندارد، 

  .)Pank  et al., 2002: 39(   اطراف نیز اثر دارد
بررسی جریان باد در ناحیـه شـهري، مخصوصـاً در    

  : ساختمان بلند از دو جهت بسیار مهم است
نند باعث تشدید نامطلوب توا هاي بلند می ساختمان  )1

از  )2 ها شهري و فضاهاي باز شوند. جریان باد در خیابان
سوي دیگر نیز این قابلیت را دارند که از جریان بـاد در  

 ,Hayati  Sayadi(فضاهاي شـهري جلـوگیري کننـد    

2012: 9(               . 
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هــاي بلنــد،  در ایــن پــژوهش منظــور از ســاختمان
  باالتر اسـت. در ایـن پـژوهش    طبقه و 6  هاي ساختمان

مجتمع مسکونی بررسی شـده کـه عبـارت انـد از:      14
ــین،   پزشــکان، نگارســتان، الهیــه، خواجــه پطــرس، ام
شهرآرا، مریم، گلبرگ، بهـار، پارسـیان، سـپهر، نیکـان،     

ــمان  ــد و آس ــدول مرواری ــدانی  1 (ج ــژوهش می ). در پ
ها از نظـر فضـاي سـبز، فاصـله از      وضعیت این مجتمع

اها و دسترسی به خدمات شـهري، دسترسـی و   سایر بن
ارتباطات ترافیکی، مسائل فرهنگی، اجتمـاعی بررسـی   

  پردازیم. ها می گردید. در ادامه به بیان آن
  

  هاي مورد مطالعه مشخصات کلی مجتمع - 1جدول 
  تعداد واحدهاي مسکونی  ها تعداد طبقات بلوك  هاي ساختمانی تعداد بلوك  نام مجتمع

  50  8  1  گلبرگ
  68  8  2  بهار

  68  9و  8  2  پارسیان
  72  8  3  سپهر
  48  8  2  نیکان
  36  6  2  مروارید
  24  8  1  آسمان
  220  10-14  5  پزشکان
  13  6  1  نگارستان

  14  6  1  الهیه
  12  6  1  خواجه پطرس

  62  8  2  امین
  26  6  1  شهرآرا
  24  6  2  مریم
   1392 مأخذ: نگارندگان،

  
یدانی انجام شده فضاي سبز تحقیقات م  هدر زمین

هاي گلبرگ، الهیه و  آن است که مجتمع  هدهند نشان
باشد. مجتمع  خواجه پطروس فاقد فضاي باز و سبز می

بهار و امین تنها داراي فضاي باز کوچکی است. در 
هاي پارسیان، سپهر، نیکان، مروارید و  اطراف مجتمع

باشد. مجتمع  آسمان فضاي باز و سبز موجود می
هاي شهر  ا داراي فضاي باز است. مجتمعپزشکان تنه

، مریم و نگارستان داراي فضاي باز و سبز کوچکی  آرا
  هستند. 

هاي مسکونی از سایر بناها  در زمینه فاصله مجتمع
باید گفت که مجتمع گلبرگ و بهار بدون فاصـله و در  

هـاي کـم ارتفـاع     کنار یکدیگر و در مجاورت ساختمان
ي الهیـه، خواجـه پطـروس،    هـا  مجتمـع اند.  قرار گرفته

شهرآرا، مریم، نگارستان و امـین نیـز بـدون فاصـله در     
 انـد.  کنار سایر بناهاي مسکونی و تجـاري قـرار گرفتـه   

سپهر، نیکـان، مرواریـد و آسـمان     هاي پارسیان، مجتمع

فاصله مناسبی از سایر بناها دارند. مجتمع پزشکان نیز 
گرفتـه   در فاصله مناسبی نسبت بـه سـایر بناهـا قـرار    

  است.
هـا، بایـد    در زمینه تأمین نیازهاي ساکنان مجتمـع 

  خواجـه   بهـار، الهیـه،    هـاي گلبـرگ،   گفت که مجتمـع  
پطروس، شهرآرا، مریم، نگارستان و امین به علت محل 

از خدمات شهري دسترسـی دارنـد.    استقرار به بسیاري
هاي گلبـرگ و بهـار بـه     عنوان مثال ساکنان مجتمع به

نـه، بانـک، سـوپر مارکـت،     مانگـاه، داروخا راحتی به در
ــانوایی و ــد. ســاکنان مجتمــع ن ــاي  ... دسترســی دارن ه

پارسیان، سپهر، نیکان، مروارید و آسـمان بـه مجتمـع    
تجاري، تاالر پذیرایی، مسجد، مدرسه دسترسی دارنـد.  
البته باید گفت که این مجتمع تجاري براي پاسـخ بـه   

باشـد و   مـی هـا کـافی ن   نیازهاي سـاکنان ایـن مجتمـع   
ها براي تأمین دیگر نیازهاي خـود   ساکنان این مجتمع

پزشکان بـه   مجبور به سفرهاي شهري هستند. مجتمع 
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مارکـت و مراکـز    کتابخانه، سالن مطالعه، نانوایی، سوپر
آموزشی دسترسی دارند و سـاکنان بایـد بـراي تـأمین     

هـاي دیگـر شـهر سـفر      سایر نیازهاي خود بـه قسـمت  
رد گفته شده باید گفت که برخی از این کنند. بنابر موا

ها به یکسري خدمات شهري دسترسی ندارند و  مجتمع
با مشکل روبـرو هسـتند و از آنجـایی کـه بـا افـزایش       
جمعیت یک مکان، خدمات و امکانات مـورد نیـاز نیـز    

یابـد بـه همـین دلیـل بایسـتی بـه هنگـام         افزایش می
اسـتفاده  ها بین امکانات و خـدمات و   احداث بلندمرتبه

  کنندگان تعادل ایجاد شود.
  

مسـائل   -ارتباطات و  تجزیه و تحلیل (دسترسی 
  فرهنگی و اجتماعی)

ارتباطـات ترافیکـی    و  دسترسـی    مسائل بررسی
ــه ــاطق  بلندمرتب ــازي در من ــهر   13و 6، 5 س ش

شـود کـه    راه به عنوان عاملی محسـوب مـی  : اصفهان
بالقوه میسـر   معموالً با استفاده از آن، حرکت بالفعل یا

گردد و کارکرد اصلی راه در تـأمین امکـان حرکـت     می
را تشـکیل   هاي اصلی بافت هر شهر ها، شریان است. راه

آن ایجـاد دسترسـی اعـم از      دهند و عمـده وظیفـه   می
و  ها از جملـه بناهـاي بلنـد    پیاده یا سواره به ساختمان

انتقـــال ســــاکنان آن بـــه نقــــاط دیگـــر شــــهر    
  ).128: 1390(بمانیان، باشد می

برنامـه   یکی از عوارض نامطلوب ناشی از احداث بـی 
 ي آن بـر سـامانه و  هاي بلندمرتبـه آثـار جـد    تمانساخ

  و حاضر فقدان ضـوابط      در زمان  ونقل است. حمل  شبکه
  کنتـرل پیامـدهاي ناشـی از    ترافیکـی بـراي     معیارهاي

ها، تهدیـدي عمـده بـراي سیسـتم و      احداث بلندمرتبه
ریزان  شود. امروزه، برنامه ونقل محسوب می شبکه حمل

  هـاي همسـو و   جوي اعمال سیاسـت  و شهري در جست
ــازي و  ــگ در شهرس ــل  هماهن ــا   حم ــتند ت ــل هس ونق

هـاي وسـیعی از خـدمات     بـه شهرهاي بـزرگ را بـا جن  
ونقل، بـیش از پـیش بـه نظـم و      ویژه حمل شهري و به

  ).87: 1381 (رموك،  مدیریت صحیح درآورند
ی و کیفـی  هاي بلندمرتبـه تـأثیرات کمـ    اختمانس

هـاي دسترسـی    مهمی بر فضـاهاي شـهري و سیسـتم   
ون رها حجـم بزرگـی از سـفرهاي د    دارند. از جمله، آن

دهنـد. از   یز جهت میشهري را تولید و جذب نموده و ن
ها با توجه به  دسترسی پیرامون بلندمرتبه  این رو شبکه

ها، همیشه تحت  حجم تقاضاي سفر توسط ساکنین آن
ریـزي و   تأثیر فشار ترافیکی قرار دارند؛ لذا اگـر برنامـه  

نقـل   و  حمـل    هاي مرتفع بـا شـبکه   یابی ساختمان مکان
تـوان انتظـار داشـت کـه      شهري هماهنگ گـردد، مـی  

نقل شهري کـاهش   و  بخشی از مشکالت مربوط به حمل
نقل عمومی  و  برداري بهینه از سیستم حمل یافته و بهره

  ).76-7: 1380محمدي، پذیر گردد (فرهودي و امکان
ترین معیارهـاي مطلوبیـت    یکی از مهم  کلی، طور به

ها  هاي مسکونی، دسترسی صحیح و مناسب آن مجتمع
ــه از دو  ــت ک ــان   اس ــل مک ــري در  عام ــهر و  قرارگی ش

تـأثیر    مهـم ترافیکـی    هـاي  ها و گره شریانبه  دسترسی
  پذیرد.   می

هاي مسکونی، ظرفیـت قابـل    یابی مجتمع در مکان
ها در برهم ریخـتن   تحمل معابر اطراف، اثر این مجتمع

شد و تعـداد    و  سلسله مراتب شبکه ارتباطی از نظر آمد
سفر، تأثیرات ترافیکی و مسائل تخلیـه در سـاعات اوج   

دسترســی در مواقــع اضــطراري و  ي هنحــو ترافیکــی و  
 ،نژادملک محمـد  (عزیزي و   بحرانی مورد توجه هستند

1386 :32.(  
هـاي بلنـد در جریـان     گذاري ساختمان در ارتباط با اثر

  هاي مورد بررسی عبارت اند از: ، شاخص ترافیک
  هـاي   خیابـان   دسترسی به از سهولت  میزان رضایت

 هاي ارتباطی اصلی و شریان
  هـاي   رضایت از کمیت و کیفیـت دسترسـی  میزان

 پیاده و سواره
 ونقل عمومی میزان استفاده از سیستم حمل 
 میزان استفاده شما از اتومبیل شخصی 
 میزان پارك اتومبیل در خارج از پارکینگ مجتمع 
  هـاي محـل بـا     میزان متناسب بودن عرض خیابـان

 ها میزان تردد خودرو
آزمـون برابـري    براي بررسی این مسئله، در ابتدا از

  ها یا آزمون لون استفاده شده است. براساس واریانس
سـطح معنـاداري از     )2 (جـدول   آزمون لون گرفته شده

بیشــتر اســت، در نتیجــه بایــد فــرض را برابــري  0,05
  ها گرفت. واریانس
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  ها براي ترافیک آزمون برابري واریانس - 2 جدول
  ناداريسطح مع  2درجه آزادي   1درجه آزادي  آزمون لون

1,499  2  319  0,225  
                              1392مأخذ: محاسبات نگارندگان،

  
ــه     ــانس یکطرف ــل واری ــون تحلی ــد از آن از آزم بع

مشـاهده   3 طـور کـه در جـدول    استفاده کردیم همـان 
است در نتیجـه   0,05شود سطح معناداري کمتر از  می

ر منـاطق  هاي بلند بر جریان ترافیـک د  تأثیر ساختمان
  با هم متفاوت است. 13و  6، 5

  
  

  نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه پیرامون ترافیک در مناطق -3 جدول
  سطح معناداري  Fمقدار   میانگین مربعات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منبع تغییرات

  78,152  13,752  2  27,505  واریانس بین گروهی
  
  

0,000  
  0,176  319  56,135  واریانس درون گروهی

    321  83,639  واریانس کل
     1392  مأخذ: محاسبات نگارندگان،

           

هاي پسین اسـتفاده کـردیم و سـه     سپس از آزمون
را بــه   Tukey HSD ،Scheffe ،Bonferroniآزمــون  

منظور بررسی تفاوت دو به دو مناطق بـه کـار بـردیم.    
شـود سـطح    مشـاهده مـی   4 طور کـه در جـدول   همان

است در نتیجـه بـین هـر سـه      0,05ناداري کمتر از مع
تـک    همچنین از آزمـون تـی   منطقه تفاوت وجود دارد.

 غیره بـراي ترافیـک اسـتفاده کـردیم    مت اي یا تک نمونه
  .)5(جدول 

  

  درباره ترافیک در مناطق Tukey HSD ،Scheffe، Bonferroniنتایج آزمون  - 4جدول
  13منطقه   6 منطقه  5منطقه   منطقه  هاي پسین آزمون

  Tukey HSD آزمون
  =000/0S= 002/0 S  -  5منطقه 
  =M= -  000/0S -73/0  6منطقه 
  -  =M=  54/0 M -19/0  13منطقه 

  Scheffeآزمون 
  =000/0S=  004/0 S  -  5منطقه 
  =M=  -  000/0S -73/0  6منطقه 
  -  =M=  54/0 M -19/0  13منطقه 

  Bonferroniآزمون 
  =000/0S=  002/0 S  -  5منطقه 
  =M=  -  000/0S -73/0  6منطقه 
  -  =M=  54/0 M -19/0  13منطقه 

  1392 مأخذ: محاسبات نگارندگان،
  اي تک نمونه -نتایج آزمون تی - 5 جدول

  3ارزش آزمون=  
  % 95بازه اطمینان   

درجه   تی  متغیر  منطقه
  آزادي

  سطح
  داري معنا

  حد باال  حد پایین  اختالف میانگین

  0,4468  0,2681  0,35741  0,000  89  7,948  ترافیک  5منطقه 
  -0,3028  -0,4571  - 0,37993  0,000  92  - 9,781  ترافیک  6منطقه 
  0,2397  0,0912  0,16547  0,000  138  4,408  ترافیک  13منطقه 

     1392 مأخذ: محاسبات نگارندگان،
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، سـطح معنـاداري را نشـان    5 ستون پنجم جـدول 
اداري براي متغیـر  که سطح معن دهد. با توجه به این می

توان چنین برداشت  درصد است، می 5ترافیک کمتر از 
 3داري بـا عـدد    رد که میانگین متغیر اختالف معنـی ک

و در نظـر گـرفتن عالمـت     tدارد. با مراجعه به سـتون  
یابیم که میانگین متغیر ترافیک در منطقه  ها در می آن
ک بیشتر است و میانگین متغیر ترافیـ  3 از عدد 13و  5

باشد. دو ستون آخر  می 3کوچکتر از عدد  6در منطقه 
درصدي را بـراي   95حد پایین و باالي فاصله اطمینان 

که حـدود   دهد. با توجه به این میانگین متغیر نشان می
مثبـت هسـتند،    13و  5باال و پایین ترافیک در منطقه 

بیشتر اسـت. همچنـین منفـی     3میانگین این متغیر از 
بـه   6و پایین متغیر ترافیک در منطقه  بودن حدود باال
 3تر بودن میانگین ایـن متغیـر از عـدد     معناي کوچک

توان گفت کـه میـزان    است. با توجه به مطالب فوق می
باشــد و میــزان  زیــاد مــی 13و  5ترافیــک در منطقــه 
کلی میــزان طــور کــم اســت. بــه 6ترافیــک در منطقــه 

و میـزان   بیشتر از دو منطقـه دیگـر   5  منطقه ترافیک در
  باشد. می 6بیشتر از منطقه  13ترافیک در منطقه 

 5  هـاي منطقـه   با توجه به این مسئله کـه خیابـان  
همیشه بـا حجـم سـنگینی از تـردد خودروهـا مواجـه       

هـاي مسـکونی بسـیاري نیـز در ایـن       هستند، مجتمـع 
بــدون در   صــورت متمرکــز و یــا پراکنــده، منطقــه بــه

  اند و در  احداث شده ها گرفتن توان و کشش خیابان نظر
دلیـل ورود و   هاي مسـکونی بـه   حل قرارگیري مجتمعم

مشکل ترافیک حادتر شـده    خروج خودروها از مجتمع،
هــا بیشــتر از  اسـت. بســیاري از سـاکنان ایــن مجتمـع   

دهنـد   کنند و ترجیح مـی  اتومبیل شخصی استفاده می
نقل عمـومی اسـتفاده کننـد، از     و کمتر از سیستم حمل

ــن رو  ــط   ای ــهري توس ــفرهاي درون ش ــدادي از س تع
گیـرد و در نتیجـه    هـا شـکل مـی    ساکنان این مجتمـع 

ها همیشـه تحـت تـأثیر     هاي اطراف این مجتمع خیابان
فشار ترافیکی قرار دارند. همچنـین برخـی از سـاکنان    

ــارج از   مجتمــع ــل خــود را خ ــا در طــول روز اتومبی ه
هـا فضـایی    کنند و در ایـن مجتمـع   پارکینگ پارك می

گرفته نشده است   براي پارك اتومبیل میهمانان در نظر
سازد. از طرف دیگـر در زمینـه    و این مسئله مشکل می

  ها فاقد پیـاده  بار برخی از این مجتمع بارگیري و تخلیه 
ــر مــوارد  باشــند. رو مــی ــارك   گفتــه شــده،  عــالوه ب پ
هـاي   ها در حاشیه خیابان و نیز وجود کـاربري  اتومبیل

ري و... نیز در ایجاد ترافیک این منطقه مؤثر تجاري، ادا
ــد. همچنــین ترافیــک در منطقــه   بــوده ــیش از  13 ان ب

هاي مسـکونی   مجتمع 13باشد. در منطقه  می 6منطقه 
بسیاري احداث شده و یا در حال احداث اند. در برخـی  
از محــالت ایــن منطقــه نظیــر شــفق، بــه دلیــل عــدم 

بسـیاري از  به وسائط نقلیـه عمـومی    مناسب دسترسی
نقـل عمـومی    و ها از سیستم حمـل  ساکنان این مجتمع

کنند و بیشتر از اتومبیل شخصی اسـتفاده   استفاده نمی
کنند. همچنـین در نظـر نگـرفتن پارکینـگ بـراي       می

تمامی واحدهاي مجتمع نظیر مجتمع بهار سبب تراکم 
خودرو در معابر اطراف این مجتمع شده و ایـن مسـئله   

تـوان گفـت    کرده است؛ بنابراین می مشکالتی را ایجاد
ها در سـه منطقـه    هاي بلند و وضعیت آن که ساختمان

  باعث اختالف در میزان ترافیک شده است.
بررسی مسائل اجتماعی و فرهنگی 

شهر  13و 6، 5سازي در مناطق  بلندمرتبه
گوناگون اجتماعی،  مسکن داراي ابعاد: اصفهان

توان با یک دید  اقتصادي، فرهنگی و روانی است و نمی
یک بعدي به آن نگریست بنابراین کمیت و کیفیت 
مسکن هر دو مهم هستند و از آنجا که رضایت 

کنندگان در نهایت، بیشترین اهمیت را دارد  مصرف
هاي  هاي سنتی، ویژگی مسکن باید متناسب با ارزش

محیطی، اعتقادي، فرهنگی و اجتماعی ایشان باشد. 
مکان استراحت، آرامش و خانه محلی است که باید 

ها و  امنیت باشد، جایی که فشارها و خستگی
هاي محیط بیرون، از میان برداشته شود. پس  اضطراب

باید با خصوصیات روانی، اجتماعی، زیستی و فرهنگی 
انسان سازگار باشد تا آرامش دهنده و به واقع محل 
تسکین به حساب آید و نه عامل تشدیدکننده 

  ).186: 1375(بخت آور،فشارهاي روانی 
هاي بلند در زمینه  گذاري ساختمان در ارتباط با اثر

هاي مورد  ، شاخص ایجاد مسائل فرهنگی و اجتماعی
  اند از: بررسی عبارت

 میزان آشنایی و روابط شما با همسایگان 
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 میزان مشارکت شما در کارهاي گروهی مجتمع 
 میزان تضاد طبقاتی در مجتمع 
 هاي مختلف در مجتمع ا فرهنگمیزان وجود افراد ب 
    ــاي ــع (دزدي، رفتاره ــرم در مجت ــروز ج ــزان ب می

 غیراخالقی و...)
 میزان رضایت شما از عملکرد نگهبان مجتمع 
 میزان تردد افراد ناشناس و غریبه در مجتمع 
 میزان رضایت از سکوت و آرامش صوتی مجتمع 

   فضـاي سـبز، فضـاي      میزان رضایت از فضـاي بـاز)
 .در مجتمع ان) بازي براي کودک

له، در ابتدا از آزمـون برابـري   ئبراي بررسی این مس
ها یا آزمون لون استفاده شده اسـت. براسـاس    واریانس

) سـطح معنـاداري از   6  گرفته شده (جـدول  آزمون لون
کمتـر اسـت، در نتیجــه بایـد فـرض را نــابرابري      0,05

  ها گرفت. واریانس

  

  مسائل فرهنگی و اجتماعی ها براي آزمون برابري واریانس -6 جدول
  سطح معناداري  2درجه آزادي   1درجه آزادي  آزمون لون

3,409  2  319  0,034  
            1392  مأخذ: محاسبات نگارندگان،

              
بعد از آن از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه 

مشاهده  7  طور که در جدول استفاده کردیم همان
نتیجه  است در 0,05ر از سطح معناداري کمت. شود می

هاي بلند  تأثیر مشکالت ایجاد شده به وسیله ساختمان
با  13و  6، 5در زمینه فرهنگی و اجتماعی در مناطق 

  هم متفاوت است.
  

  نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه پیرامون مسائل فرهنگی و اجتماعی در مناطق -7 جدول

سطح   Fمقدار   میانگین مربعات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منبع تغییرات
  معناداري

  305,451  19,620  2  39,240  واریانس بین گروهی
  

0,000  
  0,064  319  20,490  واریانس درون گروهی

    321  59,730  واریانس کل
                   1392،مأخذ: محاسبات نگارندگان

 

کـردیم و سـه    پسـین اسـتفاده   هـاي  سپس از آزمون
را  Tamhane،  Dunnett T3 ،Games-Howell  آزمـون 

  بـردیم.  دو مناطق به کـار   دو به  منظور بررسی تفاوت به
شـود سـطح    مشـاهده مـی   8 کـه در جـدول   طـور  همان

اسـت   0,05کمتـر از  13  و 6  ، 13و 5  منطقـه   معناداري
تفـاوت وجـود دارد.    13با  6و  5در نتیجه بین مناطق 

اسـت   0,05از  بیشتر 6 و 5  ولی سطح معناداري منطقه
تفـاوت نـاچیز اسـت.    6و  5در نتیجه بـین دو منطقـه   

  

  در مناطق  اجتماعی  و  فرهنگی  مسائل  درباره  Tamhane، Dunnett T3،  Games-Howell  آزمون  نتایج -8جدول
  13منطقه   6منطقه   5منطقه   منطقه  آزمون هاي پسین

  Tamhane  آزمون
  =08/0S= 000/0 S  -  5منطقه 
  =07/0M= -  000/0S  6 منطقه
  -  =M=  66/0 M 73/0  13منطقه 

  Dunnett T3آزمون 
  =08/0S=  000/0 S  -  5منطقه 
  =M=  -  000/0S 07/0  6منطقه 
  -  =M=  66/0 M 73/0  13منطقه 

  Games-Howell  آزمون
  =07/0S=  000/0 S  -  5منطقه 
  =M=  -  000/0S 07/0  6منطقه 
  -  =M=  66/0 M 73/0  13منطقه 

          1392،  أخذ: محاسبات نگارندگانم
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   .)9 (جدولاجتماعی استفاده کردیم.  فرهنگی ومسائل  براي متغیره تک یا  اي  تک نمونه   همچنین از آزمون تی
    

  اي تک نمونه - نتایج آزمون تی - 9 جدول

  منطقه
  ارزش آزمون

  % 95بازه اطمینان   

درجه   تی  متغیر
  آزادي

  سطح
  داري معنا

الف اخت
  حد باال  حد پایین  میانگین

  - 0,6558  - 0,7467  - 0,70123  0,000  89  -30,665  و فرهنگی اجتماعی مسائل  5منطقه 
  -0,5811  - 0,6757  -0,62843  0,000  92  - 26,391  و فرهنگی اجتماعی مسائل  6منطقه 
  0,0867  -0,0099  0,03837  0,119  138  1,570  و فرهنگی اجتماعی مسائل  13 منطقه

   1392 محاسبات نگارندگان،مأخذ: 
 

، سـطح معنـاداري را نشـان    9 ستون پنجم جـدول 
که سطح معناداري براي متغیـر   دهد. با توجه به این می

 5کمتر از  6و  5مسائل اجتماعی و فرهنگی در منطقه 
توان چنین برداشت کرد کـه میـانگین    درصد است، می

بـه   دارد. با مراجعه 3داري با عدد  متغیر اختالف معنی
یابیم کـه   ها در می و در نظر گرفتن عالمت آن tستون 

میانگین متغیر مسائل اجتماعی و فرهنگـی در منطقـه   
باشد. دو ستون آخـر حـد    می 3کوچکتر از عدد  6و  5

درصـدي را بـراي    95پایین و بـاالي فاصـله اطمینـان    
دهد. منفی بودن حدود بـاال و   میانگین متغیر نشان می

بـه   6و  5عی و فرهنگی در منطقـه  پایین مسائل اجتما
 3معناي کوچک تر بودن میانگین ایـن متغیـر از عـدد    

است. همچنین در مورد مسائل اجتماعی و فرهنگی در 
حد پایین منفـی و حـد بـاال مثبـت اسـت،       13منطقه 

باشد. بـا   3تواند معادل  بنابراین میانگین این متغیر می
اجتماعی  توان گفت که مسائل توجه به مطالب فوق می
باشــد و مســائل  کــم مـی  6و  5و فرهنگـی در منطقــه  

در حـد متوسـطی    13اجتماعی و فرهنگی در منطقـه  
ــاعی در    ــی و اجتم ــکالت فرهنگ ــائل و مش ــت. مس اس

باشـــد. در  مـــی 6و  5بـــیش از منطقـــه  13منطقــه  
 تنــوع فرهنگــی 13 هــاي مســکونی در منطقــه مجتمـع 

تمـاعی  طرف دیگر معیارهـاي اج  ازشتري وجود دارد. یب
ــژوهش، ــا  مــورد بررســی در ایــن پ آشــنایی و روابــط ب

ــت،   ــاري و مشــارکت ســاکنان، امنی همســایگان، همک
باشـد. میـزان    سکوت و آرامش صـوتی در مجتمـع مـی   

پـایینی     آشنایی و روابط ساکنان با همسـایگان در حـد  
مشارکت و همکـاري    دیگر نیز میزان  قرار دارد. از سوي

هـا   کلی این مجتمـع  ه طورساکنان کاهش یافته است. ب
هـاي داخلـی مجتمـع بـا      امنیت خوبی دارند و قسـمت 

هـاي مـدار بسـته)     (دوربـین  هاي خاص استفاده از روش
هـاي ایـن    گردد. همچنین برخی از مجتمـع  کنترل می

هـایی   باشند و مجتمـع  منطقه فاقد فضاي باز و سبز می
که فضاي باز و سبز دارند نیز به دلیـل اینکـه خـارج از    

تواننــد بــه بــازي  د والــدین هســتند کودکــان نمــیدیــ
مجتمع  ها در واحدهاي  بپردازند و در نتیجه فعالیت آن

  هـا  و آرامـش ایـن مجتمـع     خوردن سـکوت  سبب برهم
هـاي   که ساختمان گفت  توان  بنابراین می  گردیده است.

سه منطقـه باعـث اخـتالف در     ها در  بلند و وضعیت آن
  شده است.  فرهنگی و اجتماعی مسائل 

  
  گیري   نتیجه

امروزه با افزایش جمعیت شهرها و افـزایش قیمـت   
زمین و نیز کمبـود زمـین و صـرفه جـویی در مصـرف      

ــاگزیر بــه ســاخت   زمــین و زیرســاخت هــاي شــهري ن
ي عمــودي بــه جــاي  هــاي بلنــد و توســعه ســاختمان

سـازي در شـهرهاي    بلندمرتبـه ي افقی هستیم.  توسعه
ـ  بزرگ به عنوان راه راي مشـکل مسـکن در نظـر    حلی ب

  گرفته شده و از اهمیت زیادي برخوردار است.  
هاي اخیر بنا بـه دالیـل ذکـر شـده شـاهد       در سال

هــاي بلندمرتبــه در شــهر  رشــد روز افــزون ســاختمان
ــه     ــوب رودخان ــاطق جن ــوص در من ــه خص ــفهان ب اص

هاي بلندمرتبـه در   رود هستیم. احداث ساختمان زاینده
ود و شدت یافتن روند آن طی حاشیه رودخانه زاینده ر

  هایی را به وجود آورده است. هاي اخیر، نگرانی سال
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هـاي   هاي پژوهش احداث سـاختمان  براساس یافته
رود (مناطق  بلندمرتبه در مناطق جنوب رودخانه زاینده

دارنــــد. ن) در وضــــعیت مطلــــوبی قــــرار 13 و 6، 5 
 سازي در این مناطق بار ترافیکـی آن را زیـاد   بلندمرتبه

هـا بایـد گفـت کـه      کند. با توجه بـه نتـایج آزمـون    می
هـا در سـه منطقـه     هاي بلنـد و وضـعیت آن   ساختمان

ــه    ــک شــده اســت، ب ــزان ترافی ــتالف در می باعــث اخ
بیشــتر از دو  5کــه میــزان ترافیــک در منطقــه  طــوري

بیشـتر از   13منطقه دیگر و میزان ترافیـک در منطقـه   
ایـن منـاطق   سـازي در   باشـد. بلندمرتبـه   مـی  6 منطقه

مسائل اجتماعی و فرهنگی زیـادي دارد. بـا توجـه بـه     
هــا بایــد گفــت کــه مســائل فرهنگــی و  نتــایج آزمــون

باشد.  می 6و  5بیش از منطقه  13اجتماعی در منطقه 
ــه ــم  بلندمرتبـ ــاطق چشـ ــن منـ ــازي در ایـ ــداز  سـ انـ

هـا را از بـین بـرده اسـت و      هـاي اطـراف آن   ساختمان
هاي بلند به  ن ساختمانانداز برخی از ای همچنین چشم

نظیر هاي بلند از بین رفته است.  وسیله دیگر ساختمان
انداز مجتمع گلبرگ به شهر که بـه وسـیله بـرج     چشم

سـازي   بلندمرتبـه تجاري اداري آزاد از بین رفته اسـت.  
در این مناطق سبب جلوگیري از جریان بـاد در سـطح   

زي سـا  شهر و افزایش آلودگی هوا شده است. بلندمرتبه
در این مناطق از لحاظ دسترسی به خدمات شهري بـا  

ــع    ــی از مجتم ــت. برخ ــرو اس ــکل روب ــر   مش ــا نظی ه
مروارید، آسـمان و نیکـان    سپهر،  هاي پارسیان،  مجتمع

براي تأمین بسیاري از نیازهاي خود ناچار به سـفرهاي  
ــن     ــراف ای ــات اط ــدمات و امکان ــتند و خ ــهري هس ش

نـد پاسـخگوي نیـاز    توا باشد و نمـی  ها ناچیز می مجتمع
  ها باشد. ساکنان این مجتمع

  
 پیشنهادها

گـردد کـه    یبا توجه به نتایج تحقیـق پیشـنهاد مـ   
هاي بلندمرتبه در مناطقی از شـهر   یابی ساختمان مکان

بـه    گیرد که این مسـائل وجـود نـدارد.     اصفهان صورت
هـا   یـابی بلندمرتبـه   در مکـان   منظور کـاهش ترافیـک،  

اصلی شهر در نظر گرفته شـود.  هاي  دسترسی به شبکه
هـاي بلنـد در    نحوه استقرار و شکل پراکنش ساختمان

اي باشد که موجب انسـداد    سطح شهر اصفهان به گونه

هاي اطراف نشوند و بر جریان بـاد تـأثیر    دید ساختمان
منفی نداشـته باشـد و منجـر بـه افـزایش آلـودگی در       

  اطراف مجتمع نگردد.  
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