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 سازی و توسعه فشرده شهری تحلیل رضایت شهروندان از گسترش بلندمرتبه

 )مورد مطالعه: منطقه یک شهر ارومیه(

 1علی موحد

 2امین شهسوار

 چکیده

آوري در جهان امروز که به سبب رشد و انفجار جمعيت، فرايند توسعه شهرها و ايجاد شهرهاي جديد با سرعت ناشي از تحوول در صونعت و فو 
و رشد عمودي و فشرده سازي شهرها  يسازهبلندمرتب؛ گسترش تاريخي يهاادمانادامه دارد، لزوم حفاظت از اراضي منابع طبيعي و کشاورزي و نيز ي

در  يسوازبلندمرتبه. هدف اي  پژوهش بررسي رضايت شوهروندان از افوزايش توسعه شهري قرار داده است يهااستيسو  هاياستراتژرا در سرلوحه 
لحاظ زمان، مقطعي؛ اي؛ بهمقايسه -زيابي لحاظ هدف، شناختي؛ از نظر ماهيت و روش، ارالگوي حاکم بر تحقيق به .باشديممنطقه يک شهر اروميه 

لحاظ نوع داده، کمّي است. فضاي پژوهشي دربرگيرنده منطقه يک اروميه؛ جامعه آماري شامل شهروندان ساک  در واحدهاي بلندمرتبوه منطقوه و به
نامه ي  شد. روايي صوري و محتووايي پرسوشنفر نمونه تعي 924براي تعداد  نامه است که براساس فرمول کوکرانيک اروميه و ابزار سنجش پرسش

برآورد و مورد اعتماد قرار گرفته است. براي تجزيه و تحليل  22/1با آزمون آلفاي کرونباخ به ميزان  با نظرخواهي از اساتيد و متخصصان؛ و پايايي آن
 يهواآزموناده شوده اسوت. براسواس اطلاعوات حاصول از و فريدم  استف نمونهتست تک هاي تيو بطور مشخص از آزمون SPSSافزار ها از نرمداده

ناشوي از سوودآوري در ، اقتصوادي )مناسب بودن وضعيت امنيت و نرخ پايي  درگيري سواکنان بوومي سبب يادشده وضعيت چهار معيار اجتماعي )به
کيفيت مناسوب شوب ه آو و گواز و )به علت    و کالبديوضعيت نسبتاً مناسب بهداشت)به دليل زيستي ، محيطساخت و ساز و وجود مشاغل فصلي 

 .باشديممتوسط به بالا  تلف  

 روميها رضايتمندي،، شهر فشرده، يسازبلندمرتبه: واژگان کلیدی

 مقدمه

هاي واقع در محدوده و سو، و لزوم نگهداري از زمي در دنياي معاصر، روند رو به رشد جمعيت شهرنشي  و فرايند شهرنشيني از يک
سازي و جويي در استفاده از زمي  از سوي ديگر، برنامه بلندمرتبهارزش طبيعي و در يک کلام لزوم صرفه هاي باهرها و زمي حومه ش
هاي تشويقي براي جلوگيري از مهاجرت به شهرها و کنترل زادوولد و را در دستور کار مجموعه سازي و صرفنظر از اجراي سياستفشرده

هايي از اي  ريزيست. تأمي  مس   و موضوع اس ان جمعيت، همواره مهمتري  عامل در ماهيت و هدف برنامهمديريت شهري قرار داده ا
ي را به حاشيه رانده است. با اي  ستيزطيمحدست بوده و چه بسا که ملاحظات و رعايت معيارهاي گوناگون کالبدي، اجتماعي، فرهنگي و 

دمرتبه، مطالعاتي مبني بر سنجش ميزان رضايت شهروندان و ساکنان اي  بناها و بررسي حال، پس از تأمي  مس   در قالب بناهاي بلن
پذيرد. تداوم توسعه فشرده بدون عدم طور بهينه صورت نميپيامدهاي مثبت و منفي آن، از طرف دستگاه رسمي دولتي و اجرايي به

هاي جنگ هشت ساله، فرايند ه بنا به عللي چون بازسازي خرابيمحوري، دليلي بر اي  مدعاست. شهر ارومينگرش چندجانبه، بويژه بومي
ش ل هاي شهري نخست بهاي با تغيير متعدد کاربريغربي در برههپذيري از نواحي روستايي و شهرهاي ديگر استان آذربايجانمهاجرت

از جهات جغرافيايي، ناتواني دستگاه اجرايي  هاي کلان، وجود موانع طبيعيافقي آغاز به توسعه نمود، پس از آن به دلايلي چون هزينه
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هاي مرتفع در ميان مجموعه مديريت شهري و به تبع آن در ميان هاي زيرساختي؛ گرايش به توسعه ساختمانمحلي در تأمي  شب ه
اروميه  خورشيدي آغاز شد و از آن زمان، شهر 41بخش خصوصي قوت گرفت. روند ساخت فشرده اروميه کم و بيش از اواخر دهه 

مرتفع  و نسبتاً -شناسيبدون اقداماتي چون خاکبرداري و ملاحظات خاک -هاي بلند مس وني در مناطق مرتفع بسترگاه احداث ساختمان
زده کميسيون موضوع ماده هاي شتاوهاي منابع طبيعي و باير دستخوش تغيير کاربري )حاصل از مصوبهبوده؛ و در اي  بازه زماني، زمي 

هاي ها و کوچهعالي معماري و شهرسازي استان  و رشد فشرده گرديد؛ در ادامه اي  جريان، روند توسعه بناهاي بلند به خيابان شوراي 5
ها و در سطح کلان، هاي اجتماعي و فرهنگي، مش لات ازدحام و ترافيک در سطح کوچهمتري نيز تسري بافته و جدا از نارسايي 2و  6

ساخت، عملاً حس تعلق به محله و محيط دمنظري را به اي  شهر تحميل نموده است و در اي  فضاي انسانناهمگوني عدم تجانس و ب
گردد که ميزان رضايت شهروندان از اي  گونه رشد شهري در مس وني وارد مرحله پسروي خود گرديده است. در اي  تحقيق تلاش مي

 سطح منطقه يک اروميه ارزيابي شود.

 پیشینه تحقیق

اند که هاي گوناگوني انجام شده و محققان بنا به شرايط زماني و م اني سعي کردهسازي و پيامدهاي آن، پژوهشورد بلندمرتبهدر م
اي از اي  پيامدها اشاره نمايند. اي  تحقيق نيز بر آن است تا حدام ان ابعاد ساختاري و بسيار مهم اي  موضوع را براي شناخت به گوشه

کمي براي تعيي   يهامدلاز  يامجموعهبه بيان  "تعيي  کميت فرم شهري"  در فعاليت خويش با عنوان 2115)2تسايد. بهتر، پياده نماي
ملاک پايداري براي سنجش "  در 2121و هم اران ) 2فرم شهري و همچني  به بيان تشخيص فرم فشرده از پراکنده پرداخته است. ژاگر

مشخص به توسعه شهري اشاره نموده  طوربهي پراکندگي را بيان نموده و ريگاندازهگانه براي ضوابط اصلي سيزده "رشد پراکنده شهري
که ملاحظه رشد آلودگي شهرها و کمبود  اندگرفتهنتيجه  "بلند در آلودي محيطي يهاساختمانتأثير "  در 2122) 9است. حياتي و صيادي
اي بلند بر جريان هوا و پارامترهاي آلودگي و به دنبال آن آلودگي هوا در شهرها رو بناه است و تأثير ريناپذاجتناوزمي  و قيمت زياد آن 

يک ساختمان،  يسازمدلکه  اندگرفتهنتيجه  "طراحي ساختاري بناهاي بلندمرتبه"  در 2126) 4به افزايش است. هالبرند و ياکوبس 
نتيجه  .دينمايمشهري را ارائه  اندازچشمي ساختمان و تأثير آن بر اهسازآن رفتار مدلي است که بر مبناي  روش بسيار مناسبي براي ايجاد
بلندمرتبه مس وني از لحاظ تأثير بر سيما و منظر شهري در  يهاساختمانارزيابي انواع "  با عنوان 2921پژوهش عزيزي و متوسلي )

دور و  يهاافقمرتفع و قابليت مشاهده از  هاتماناپاربر سيماي شهري با توجه به موقعيت قرارگيري  در خصوص معيار تأثير "مشهد
ششصد دستگاه به علت تعداد طبقات کمتر و  يهاآپارتمانآن، خوو و مثبت بوده است. در نزدي ي به ميدان و افزايش تقويت بصري 

در   2922. رهنما و رزاقيان )باشديمي بر گره و عدم تش يل لبه، نتايج ارزيابي ضعف قرارگيري با فاصله از خيابان اصلي و عدم تأثيرگذار
در کليه  يسازبلندمرتبهکه  انددهيرسبه اي  نتيجه  "بلندمرتبه با تأکيد بر نظريه رشد هوشمند شهري يهاساختماني ابيم ان"مقاله 

مصوو فرادست،  يهاطرحها عبارتند از: ضوابط کنترل ارتفاع از طريق مناطق منوط به احراز شرايط و رعايت ضوابطي است که اهم آن
ساختمان با خط آسمان، ضوابط مربوط به ارتفاع ساختمان  ، رعايت هماهنگيياندازهيساضوابط مربوط به تناسبات فضايي، محصوريت و 

رهنگي، ضوابط مربوط به کنترل ارتفاع ساختمان مصول سازمان ميراث ف يهاطرحدر حريم آثار و ابنيه با ارزش تاريخي طبق ضوابط و 
بررسي تطبيقي تأثير "  در مقاله 2929کريدورهاي هوايي براساس ضوابط و مقررات سازمان هواپيمايي کشوري. گلستاني و هم اران )در 

سازي و ايجاد فضاي مس وني رعايت اصول شهر يهامجتمعکه در ساخت  اندکردهبيان  "مس وني يهامجتمعالگوهاي کالبدي شهري 
 از کند.مس وني مطلوو تبديل  يهاطيمحفضاي جديد را به  توانديمات و تسهيلات براي ساکنان آنها مناسب براي زندگي و تأمي  خدم

فضايي طراحي شهري عمودي در شهر سنندج )نمونه مورد مطالعه:  -ارزيابي اثرات کالبدي "  در مقاله 2929نگاه اس ندري و مرغوبي )
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توسعه  يهاتيفعالهاي شهري، قابل توجيه است. با اي  حال بالقوه موجود در بافت گيري از ام اناتافزايش تراکم و بهره " برج آبيدر
ريزي و طراحي شهري مورد توجه جدي قرار نگرفته عمودي در سنندج، نقاط ضعف مشخصي داشته و معيارهاي لازم در فرآيند برنامه

 .است

 تحقیق یهاسوال

 ؟کنديممنطقه يک شهر اروميه، از يک الگوي واحدي پيروي سازي و گسترش عمودي در   آيا فرايند بلندمرتبه2

 سازي، وضعيت مطلوبي دارد؟هاي مدنظر اي  تحقيق در بلندمرتبه  کدام يک از مولفه2

 تعاریف و مفاهیم

 ساختمان بلندمرتبه-الف

ش ل لمان بناهاي بلند بهدر مورد بناهاي بلندمرتبه، تعريف جامعي که مورد پذيرش در سطح جهاني باشد، وجود ندارد. در آ
عنوان ساختمان بلندمرتبه تعريف شده است. محدوديت هايي براي تطبيق دائمي ساکنان، بهمتر همراه با اتاق 22هاي بالاتر از ساختمان

گري از ساختمان نشانان است. شوراي شهر لستر انگلستان تعريف ديهاي مورد استفاده آتشمزبور در استاندارد آلمان ناشي از طول نردبان
متر ارتفاع است که در واقع بلندتر از ارتفاع غالب بناهاي فضاي پيرامون  21مرتفع ارائه نموده است: ساختمان بلند، بنايي با بيش از 

بنايي   . يک ساختمان بلندمرتبه،299: 2122کودماني،  آلگذارد )اي ميباشد و / يا ساختماني است که بر خط آسمان شهر، تأثير عمدهمي
ناپذير رشد جمعيت و افزايش شهرنشيني، با ش ل و سطح کوچک، فضاي سرپوشيده کوچک و نماهاي بسيار بلند است. نتيجه اجتناو

شود. ساختمان بلندمرتبه در آغاز، به منزله يک پديده تر ميدر شهرهاي مختلف دنيا متداول روزروزبههاي مس وني بلندمرتبه است که برج
 . هر بنايي که 2222: 2114هاي بعد هدايت نمود )ابراهيم، شد که موتور محرکه نوآوري را براي سالازرگاني قلمداد مياقتصادي و ب

نشاني  از هاي آتشتري  سطح قابل دسترسي براي ماشي ارتفاع آن )فاصله قائم ميان تراز کف بالاتري  طبقه قابل تصرف تا تراز پايي 
 ريزي کشور .و به نقل از سازمان مديريت و برنامه 42: 2921شود )فرهودي و محمدي؛ ان بلند محسوو ميمتر بيشتر باشد، ساختم 29

ساختمان را از لحاظ بلندي به چهار دسته تقسيم  2هاي مختلفي صورت گرفته است. بيدلبنديهاي بلندمرتبه تقسيمدر مورد ساختمان
 کند:مي

 اند.طبقه 6طبقه و در برخي ديگر تا  4الي  9کشورها  اي که در برخيپلههاي راهساختمان .2

 اند.طبقه 22تا  5هاي آسانسوردار که بسته به مسائل مختلف از . نخستي  دسته از ساختمان2

هاي اطفاء حريق، تجهيزات و تأسيسات، ها که بسته به مسائل اقتصادي مربوط به تعبيه آسانسور، سيستم. گروهي از ساختمان9
 طبقه متغيرند. 21تا  21اي و کاربردي زمي  از ا و ملاحظات سازههويژگي

  .29: 2922نيا؛ گذارد )مهديطبقه به بالا که تأثيري به مراتب بيشتر روي محيط شهر باقي مي 21. ساختمان 4

سازي نيز زمينه ظهور اي  رتبهاند و ضرورت بلندموجود آمدهسازي منبعث از م اتبي است که به مرور زمان بهاصول و مباني بلندمرتبه
 اي  م اتب به ترتيب سير تحول و برهه زماني عبارتند از:  يترمهمباشد. م اتب مي

 هاصورت متراکم و نزديک به ي ديگر و در کنار خيابانسازي به: بلندمرتبه2الف. م تب شي اگو

                                                      
1. Beedle 
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 هاو دور از خيابان صورت پراکنده در دل فضاي سبزسازي به: بلندمرتبه2و. م تب مدرنيسم

 سازي با ارائه حداقل فضاي خصوصي و حداکثر فضاي مشترک: بلندمرتبه9پ. م تب کانستراکتيويسم

 العاد پيچيدهآسا در ابعاد يک شهر مبتني بر ت نولوژي فوقهاي غولسازي: بلندمرتبه4ت. م تب مگااستراکچراليسم

هاي بلندمرتبه )مبهوت و گرايي در برنامه و طرح و ساخت ساختمانقاد به تنوع: عدم ارائه يک الگو و اعت5مدرنيسمث. م تب پست
  .9: 2922هم اران؛ 

 

پس  توانیم(. رشد نمایی در ارتفاع را 1992-2212ش شمار بناهای بلندمرتبه در دو دهه گذشته )و افزای ترمرتفعگرایش به ساخت  )1(شکل 

 (.131: 2212کودمانی،  آلبا ساخت برج خلیفه در دوبی مشاهده کرد ) 2212در جهش چشمگیر در  1992 یریگاوجاز 

 توان به سه دسته عمده تقسيم نمود:ها و نظريات را ميسازي، ديدگاهطور کلي در زمينه بلندمرتبهاما به

ي به دلايل زير جانشي  هاي بلندمرتبه بايستهاي بلندمرتبه: موافقان معتقدند که ساختمانهاي موافق با ساختمان)الف. ديدگاه
دهي تر، سرويسبرداري سريعواحدي شوند: کنترل توسعه شهري، کمبود اراضي شهري، ام انات ت نولوژي براي بهرههاي تکساختمان
فداران هاي بلندمرتبه: دلايل طرهاي مخالف با ساختمانتر، پاسخگويي به نياز شديد مس  .  )و. ديدگاهتر، ام انات مديريت مطلووآسان

ها و اي  ديدگاه عبارتند از: پايي  بودن کيفيت زندگي شهري، جلوگيري از عمل رد صحيح واحدهاي اجتماعي، زيرپا گذاشت  ارزش
ها را در يک حدمطلوو هاي ميانه که ارتفاع ساختمانزيست.  )ج. ديدگاههاي قديم، بالا بردن تراکم شهري و بالطبع آلودگي محيطسنت
ها در يک حد مطلوو و معقول و متناسب با ظرفيت و پتانسيل هر شهر و محل، ايده بسيار مفيد دود کردن ارتفاع ساختمانپذيرد: محمي

هاي بررسي اندازه مطلوو براي شهرها و محلات و تراکم نسبي آنها باشد، درغير حلو عملي است که اي  امر بايد همراه با پيدا کردن راه
  .92-96: 2922نيا؛ هرهاي بزرگ منجر خواهد شد.  )مهديصورت، به رشد افقي شاي 

 

 

 شهر فشرده-ب

                                                                                                                                                                                
1. Chicago 
2. Modernism 
3. Constructivism 
4. Mega-structuralism 
5.Post-Modernism 
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پيشنهاد کردند که روي رد آنها ارتقاي کيفيت زندگي، اما نه با هزينه نسل آينده  2249ساعتي در سال  آلشهرفشرده را دانتزيگ و 
مش لات موجود در شهر مدرنيستي است. شهرهاي فشرده بود. هدف اصلي اي  ايده خلق شهرهايي با فشردگي و تراکم بالا اما به دور از 

تواند مورد هاي داخل شهر ميشود و هم زمي هاي روستايي آن سوي لبه شهر حفاظت مياز اي  جهت مورد توجه هستند که هم زمي 
. 9ها و . ترکيب کاربري2 . تراکم2هاي فشردگي عبارتند از: شاخص  .261: 2921الديني و هم اران؛ استفاده مجدد قرار بگيرد سيف

ها همان نحوه هاي ساختماني است. ترکيب کاربريها. منظور از تراکم، تراکم متناسب و نسبتاً بالايي از جمعيت و تودهتشديد کاربري
ده و حجتي؛ ها به مفهوم استفاده از زمي  به روشي پايدار است )مضطرزاچيدمان، پراکندگي و ترکيب قرارگيري آنهاست. تشديد کاربري

 هاي متعددي است:به نقل از واراز مرادي مسيحي . شهر فشرده داراي جنبه و 92: 2922

 خصوص در نواحي مرکزيهاي ساختماني بههاي فيزي ي: شامل تراکم نسبتاً بالاي تودهجنبه -

 ت مختلف براي عابري  پياده است.هاي عمل ردي: شهر فشرده با عمل ردهاي مختلف و مسيرهاي جابجايي کوتاه بي  تسهيلاجنبه -

شود. ترکيبي از نژادها و طبقات مختلف هاي اجتماعي: شهر فشرده باعث کاهش جرم و جنايت، آلودگي، سروصدا و ازدحام ميجنبه -
 شود.راحت مي هاي ام  وآورد و منجر به پيدايش نواحي مس وني سالم و مناسب و خيابانوجود ميمردم و تعاملات اجتماعي بي  آنها به

هاي اقتصادي: شهر فشرده در حقيقت به علت سرزندگي که دارد و به اي  علت که حوزه نفوذ عابران پياده و علاقمند به خريد جنبه -
 آورد.بسياري است، ترکيبي از دادوستدهاي کوچک و بزرگ در نواحي شهري به وجود مي

هاي متروک درون شهر هاي شهري و استفاده از زمي کم تراکم در حومه رويه مناطق شهريهاي محيطي: کاهش توسعه بيجنبه -
 است.

اي و ملي بايد به منظور ترويج توسعه پايدار و جلوگيري ها در سطح محلي، منطقههايي که دولتهاي سياسي: مجموعه فعاليتجنبه -
  .2119نِس، گزارش سال نبه نقل از وا و 92: 2922از مقابله با آن انجام دهند )مضطرزاده و حجتي؛ 

 
 تر، مصرف انرژی و حمل و نقل کمتری دارندالف. تراکم و مصرف انرژی وابسته به حمل و نقل. شهرهای متراکم (.2 )شکل

  .292: 2122کودماني،  آل) 

در مورد الگوي  تواندساختار فشرده شهري منع س کننده واقعيت پيچيده زندگي روزمره در بسياري از شهرهاي موفق است که مي
فشرده،  شهر  .29: 2925گيرد، صادق باشد )حسينيون؛ شهرهاي شعاعي، خطي و نيز ارگانيک که در امتداد مسيرهاي ارتباطي ش ل مي

اند. در اي  الگو، تراکم ش لي معقول و منطقي دارد؛ صورت رديفي و فشرده در کنار هم قرار گرفتهها بهشهري است که در آن، ساختمان
اي شهري از عمل ردهاي مختلفي تلفيق يافته و زندگي شهري بيش از آن ه براستفاده مفرط از اتومبيل استوار باشد، مبتني بر فض

  .22: 2922هاي پياده و حمل و نقل عمومي است )سفلايي و منطقي؛ سيستم
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 نیترنییپابا بیشترین تراکم جمعیتی،  کنگهنگاست.  ترنییپا، ترمتراکمب. میزان انتشار کربن ناشی از حمل و نقل در شهرهای (. 2)شکل 

 (.139: 2212کودمانی،  آلدر حالی که در مورد هیوستون، عکس این قضیه صادق است )سرانه انتشار کربن را دارد. 

 هاروشو  هاداده

اوليه  يهادادهباشد. داده؛ کمّي مي اي  تحقيق به لحاظ هدف، شناختي؛ به لحاظ روش، ارزيابي؛ از نظر زمان، مقطعي؛ و از نظر نوع
تک نمونه و  تستيت آزمونو به طور مشخص با استفاده از  SPSS افزارنرم ، تهيه و در 2در چارچوو نمودار )براساس پرسشنامه و 

روميه بوده و جامعه آماري تحقيق شامل شهروندان ساک  منطقه يک شهرداري ا .اندگرفتهمورد تجزيه و تحليل قرار آزمون فريدم  
، به تعداد حجم نمونه، هادادهنفر محاسبه و تعيي  شده است. جهت گردآوري  924حجم نمونه براساس فرمول کوکران به تعداد 

لعه توزيع شده که روايي صوري و محتوايي تصادفي ساده، در سطح محدوده مورد مطا گيرياي تهيه و براساس روش نمونهپرسشنامه
 ميزان سنجش براي با آزمون آلفاي کرونباخ واهي از اساتيد و کارشناسان و برمبناي هدف پژوهش؛ و پايايي آننامه با نظرخپرسش
توصيفي پاسخگويان، ميانگي  سني  يهايژگيوبرآورد و مورد اعتماد قرار گرفته است. به لحاظ  22/1ها به ميزان  گويه دروني سازگاري

نفر بوده و ضم   225نفر، بيشتري  تعداد داراي مدرک کارشناسي با  226اراي مشاغل آزاد با سال، بيشتري  تعداد شغلي د 24/95آنها 
 درصد زن هستند. 44درصد پاسخگويان مرد و  56آن ه 

 محدوده مورد مطالعه

بود. با توجه به روند توسعه شتابان در حال حاضر مساحت ه تار  511ميه در حدود دو هزار و ور اولي  طرح جامع مساحت شهر ارد
هاي شهري اروميه در سطح مناطق چهارگانه مطابق الگوي کاربري خالص زمي  2929باشد. تا سال ه تار مي 542هزار و  21اي  شهر 
رو، در اي  قسمت از پهنه يش  بوده که منطقه يک، بيشتري  سهم را به خود اختصاص داده و در اي  تحقيق نيز مطالعات پ9ش ل )

هايي از مناطق يک و سه شهر اروميه به پنج منطقه تقسيم گرديد و منطقه پنج با جداسازي بخش 2929سال از پذيرد. شهري صورت مي
ا به خود آمد. با اي  حال منطقه يک همچنان بالاتري  درصد تراکم مس وني و توسعه بناهاي بلندمرتبه در سطح شهر ر وجودبهو چهار، 

 اختصاص داده است.
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 موقعیت شهر ارومیه در استان آذربایجان غربی و منطقه بندی جدید شهر (.3)شکل 

 

ها از ابعاد و شاخصمورد نظر اقدام گرديد. بايد توجه داشت که  يهاشاخصعملياتي تحقيق، نسبت به تعيي  معيارها و  بردشيپدر 
دهنده تصوير روندها و وجود در جامعه در يک مقطع زماني هستند و از سوي ديگر نشانيک سو ابزاري براي شناخت دقيق شرايط م

 هايي که طي دوره مشخص رخ داده است.دگرگوني

 هادادهتجزیه و تحلیل 

وگروف و کولم يهاآزمون، از هادادهدر ابتدا و پيش از اجراي آمار استنباطي، و به منظور اطمينان از نرمال بودن يا بهنجاري توزيع 
 هادادهباشد، نشان دهنده نرمال بودن توزيع  15/1لک استفاده شد در اي  دو آزمون، اگر سطح معناداري بيشتر از اسميرنوف و شاپيروووي

به  154/1و  159/1ي دوگانه مذکور، به ترتيب هاآزموناست، چرا که براي  هادادهبهنجار بودن روند توزيع  دهندهنشان  2است. جدول )
 ست آمده است.د

 تحقیق یهادادهوضعیت بهنجاری توزیع  (.1)جدول 

 

 شاپیرو ـ ویلک کولموگروف ـ اسمیرنوف

 آماره
 درجه
 يآزاد

 آماره داريسطح معني
 درجه
 يآزاد

 داريسطح معني

249/1 929 159/1 214/1 929 154/1 

  2926)مطالعات تحقيق، 

 24گويه  و کالبدي )شامل  2ي )شامل ستيزطيمحگويه ،  2ويه ، اقتصادي )شامل گ 2در اي  تحقيق، چهار بعد اجتماعي )شامل  
تست تک نمونه و فريدم  نسبت به تحليل آنها اقدام هاي تيگويه  مورد نظرخواهي جامعه آماري قرار گرفته و سپس با استفاده از آزمون

جهت تعيي  اي  که آيا ميانگي  و است  t يهانوع آزمون تري تک نمونه ساده t آزمون شده است. در نخستي  اقدام تحليلي، ابتدا
آزمون فريدم  يک آزمون ناپارامتري، معادل  .رودجامعه دارد يا خير، به کار مي ورد انتظارمشاهده شده در نمونه مقداري برابر با ميانگي  م

 م.کنيمتغير )گروه  استفاده مي K ها در بي يسه ميانگي  رتبههاي ت راري )درون گروهي  است که از آن براي مقاآناليز واريانس با اندازه
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 تست تک نمونهوضعیت بعد اجتماعی بناهای بلندمرتبه منطقه یک ارومیه با آزمون تی (.2)جدول 

 وضعيت اجتماعي

 24ميانگي  مورد انتظار = 

 آماره
 درجه
 يآزاد

 اختلاف ميانگي  داريسطح معني
ميانگي  مشاهده 

 شده
ضعيت بعد در سطح و

 منطقه

 متوسط رو به بالا 4/91 4/9 111/1 929 2/25

 وضعيت اقتصادي

 24ميانگي  مورد انتظار = 

 آماره
درجه 
 يآزاد

 اختلاف ميانگي  داريسطح معني
ميانگي  مشاهده 

 شده
وضعيت بعد در سطح 

 منطقه

 متوسط رو به بالا 4/22 4/2 111/1 929 2/2

وضعيت 
 زيستيمحيط

 24يانگي  مورد انتظار = م

 آماره
 درجه

 آزادي
 اختلاف ميانگي  داريسطح معني

ميانگي  مشاهده 
 شده

وضعيت بعد در سطح 
 منطقه

 متوسط رو به بالا 2/26 2/2 111/1 929 2/26

 وضعيت کالبدي

 42ميانگي  مورد انتظار = 

 آماره
درجه 
 يآزاد

 اختلاف ميانگي  داريسطح معني
ده ميانگي  مشاه
 شده

وضعيت بعد در سطح 
 منطقه

 متوسط رو به بالا 6/45 6/9 111/1 929 24

  2926)مطالعات تحقيق، 

علت اي  وضعيت، بالا بودن وضعيت امنيت از نگاه ساکنان سودآوري  ، بُعد اجتماعي، حالت متوسط به بالا دارد. 2براساس جدول )
محل س ونت شهروندان ساک  در واحدهاي بلندمرتبه منطقه يک است. درصد بالاي سازي و وجود قابل توجه مشاغل فصلي در بلندمرتبه

بُعد کالبدي نيز وضعيت ي است. ستيزطيمحبهداشت از نظر پاسخگويان ساک  در منطقه يک، مبي  وضعيت متوسط به بالاي معيار 
 باشديميک، بالا بودن کيفيت شب ه آو، گاز و تلف  علت اي  وضعيت از نظر ساکنان واحدهاي بلندمرتبه منطقه متوسط به بالا دارد که 

 .اندشدهبر وضعيت ابعاد مذکور با استفاده از آزمون فريدم  مشخص  مؤثرهاي   گويه9که در جدول )

 با آزمون فریدمن های تأثیرگذار بر وضعیت معیارهای چهارگانهتحلیل گویه (.3)جدول 

 معیار اجتماعی

 گویه ردیف
رتبه 

 میانگین
 رتبه میانگین گویه دیفر

 4/ 9 جرائم دزدي و مواد مخدر 6 4 امنيت در شب 2

 4 تمايل به خروج از واحد 4 2/5 امنيت خودروها 2

 6/9 شناخت و ارتباط با همسايگان 2 4/5 امنيت در روز 9

 2/2 درگيري ميان ساکنان 2 4/4 حس تعلق به واحد مس وني 4

    6/4 تناسب واحد براي زندگي 5

 معیار اقتصادی

 گویه ردیف
رتبه 

 میانگین
 رتبه میانگین گویه ردیف

 2/5 ام ان خريد و اجاره 6 5/6 سازيسودآوري آپارتمان 2

 2/4 ي دائميهاشغل 4 4/6 هاي فصليشغل 2

 2/9 واحدهاي تجاري 2 5/5 تناسب درآمد سرپرست 9
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 2/2 بي اري محسوس 2 5/5 تناسب اقساط منزل 4

    9/5 شغلي يهاتفرصوجود  5

 یستیزطیمحمعیار 

 گویه ردیف
رتبه 

 میانگین
 رتبه میانگین گویه ردیف

 5/4 آلودگي هوا 5 5/6 ميزان بهداشت و پاکيزگي 2

 2/4 آلودگي صوتي 6 4/5 آوري زبالهکيفيت جمع 2

9 
زيبايي ديداري )بصري  
 نماي واحد مس وني

 2/9 فرسودگي واحدهاي مس وني 4 2/5

4 
يت ديداري )بصري  کيف

 خيابان محل س ونت
 6/2 وجود بناهاي تاريخي 2 2/4

 معیار کالبدی

 گویه ردیف
رتبه 

 میانگین
 رتبه میانگین گویه ردیف

 2 تعداد اتاق مس   2 6/21 ميزان کيفيت آو 2

 2/6 ايمني در برابر حوادث طبيعي 2 4/2 ميزان کيفيت خطوط تلف  2

 2/6 سرعت اينترنت 21 4/2 ميزان کيفيت شب ه گاز 9

 9/5 هاي اضطراريکيفيت پله 22 6/2 ميزان روشنايي مس   4

 5 تأثير واحدها در شلوغي خيابان 22 5/2 ميزان کيفيت برق 5

 29 4/2 تنوع کالا و خدمات 6
کمتر بودن عرض خيابان از حد 

 متر  22استاندارد )
2/4 

 2/4 اشراف واحدها به ي ديگر 24 2/2 مساحت مس   4

  2926)مطالعات تحقيق، 

 

 بحث و بررسی

 .خورديم چشم به ازپيش بيش حاضر زمان در زمي  محدوديت و جمعيت روزافزون رشد به توجه با سازي بلندمرتبه راهبرد به نياز
 زياد اختمانيس و جمعيتي يهاتراکم با ارتباط در که محيطي منفي تبعات واسطه ت نولوژي، به پيشرفت محصول مرتفع هايساختمان

تطبيق با نتايج برخي از مطالعات  لحاظبه و هايآلودگ افزايش کافي، موجب نظارت و کنترل عدم صورت در توانندمي گيرد،مي ش ل
دسترسي؛ از  تأثير بناهاي بلند بر جريان هوا و پارامترهاي آلودگي رو به افزايش است.اذعان داشت که  توانيمانجام شده در اي  موضوع 

 از کيهر يستيزطيمح اثرات يابيارز مطالعات جينتا اساس بر ديبا يريگميتصميک منطق شهرسازي پيروي ن رده و لازم است که 

تست تک نمونه، همه ابعاد چهارگانه وضعيت متوسط مطابق آزمون تيرد. در اي  تحقيق، يپذ ي صورتسازبلندمرتبهو  تراکم يهاپروژه
  دارند. با توجه به آزمون فريدم ، علت وضعيت متوسط به 6/45؛ کالبدي: 2/26: يستيزطيمح؛ 4/22اقتصادي: ؛ 4/91به بالا )اجتماعي: 

توان بالاي بعد اجتماعي مناسب بودن وضعيت امنيت و نرخ پايي  درگيري بوميان است، اما حس تعلق و تناسب زندگي در واحدها را نمي
گر بعد اقتصادي ناشي از سودآوري در ساخت و ساز و وجود مشاغل فصلي است که تداعيوضعيت متوسط به بالاي  خواند. بخشتيرضا

زيستي، وضعيت نسبتاً مناسب بهداشت، امتياز متوسط باشد. در مورد بعد محيطاقتصاد با محوريت خدمات در منطقه يک شهر اروميه مي
باله در منطقه يک اروميه مناسب است؛ اما آلودگي صوتي در سطح آوري زبه بالا را براي آن باعث شده است و در عي  حال کيفيت جمع

. در مورد بعد کالبدي هم کيفيت مناسب شب ه قرار بگيرد يتوجهيبمنطقه رو به افزايش است و اي  مسأله موضوعي است که نبايد مورد 
منطقه يک براي بناهاي بلندمرتبه در مواردي چون  آو و گاز و تلف ، وضعيت متوسط به بالا را براي آن شامل نموده است. اما بعد کالبدي

 به علت کمبود پارکينگ با مش لاتي مواجه است. هاابانيخ، استح ام بناها، تأثير بر شلوغي اضطراري يهاپلهاشراف، 
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 گیرینتیجه

مسوأله  حول بوراي حلوي اهو رشهرنشيني  افزايش و جمعيت رشد محصول عنوان به تفاعار در فضايي توسعه و يسازبلندمرتبه راهبرد
 بنيوان اصولي اموروزهاسوت.  منفوي و مثبوت داراي اثرهوا و پيامودهاي پديده ها ديگر مانند که شده مطرح در دوران کنوني زمي  کمبود

 توا بتوانود کاسوته هم وف زيربنواي سطح از است مم   که آنجا تا بلند بناهاي احداث و تراکم افزايش با که است اي  شهري يهاطرح

  .4: 2925)عليزاده،  داد اس ان يت بيشتري را در خودجمع

سازي و توسعه فشرده شهري، چهار بعود مهوم اجتمواعي، در اي  پژوهش که با هدف تحليل رضايت شهروندان از گسترش بلندمرتبه
که اي   شودينم؛ اما اي  دليل ارزيابي شدند. از جنبه آماري، وضعيت هر چهار معيار، متوسط به بالا استو کالبدي  يستيزطيمحاقتصادي، 
هاي مهوم در ارزيوابي معيارهواي مطلوو قلمداد گردد؛ چرا که براساس مطالعات تحقيق، بسوياري از متغيرهوا و سونجه عنوانبهفرايند را 

ي سوازبلندمرتبهبرحسب معيارهاي مورد مطالعه و آنچه که در اصول  هستند. هاتجانسعدم  هايناسازگارمذکور، جزيي از عوامل پيدايش 
؛ ايو  در حوالي اسوت کوه موورد پژوهوي در ايو  تحقيوق، ي وي از انجامديم، فشردگي شهر به کاهش حمل و نقل شوديمبر آن تأکيد 

نقاط شهر به لحاظ جريان آمد و شد و تردد روزانه و شبانه خودروهاي شخصي است. به رغم ام ان اسوتفاده بهتور و بيشوتر از   يترشلوغ
از شيب بالاتري برخوردار بوده و ارتفاع بيشتري از سطح دريا به نسوبت سواير منواطق شوهر دارد، از  هري، اما منطقه يک کهش يها يزم

ي دام  زده و لاجرم دستاوردي بوراي نيول بوه پايوداري گسترهيساتوان و ام ان نورگيري طبيعيِ چنداني نيز برخوردار نبوده و به افزايش 
 شهري نداشته است.

و رشد عموودي و فشورده شوهر؛  اذعان داشت که باوجود گسترش بناهاي بلندمرتبه توانيماول تحقيق،  پرسشي  در پاسخ به بنابرا
وساز هم اصول بديهي نظير تناسب ارتفاع، تناسوب نموا، اشورافيت، توزيوع و در حوزه ساخت اي  واحدها به درستي انجام نشده يابيم ان

چوون  ييهارسواختيزنبوود  علاوهبوهنشده و منظر و سيماي شهري را به حالت نامناسبي درآورده است؛ ام انات و خدمات و غيره رعايت 
زده است. همه اي  موارد به دليل عدم تبعيت از يک الگوي واحد و دام   هاابانيخپارکينگ طبقاتي و کمبود پارکينگ در بناها به شلوغي 

 ي)يا فروش تراکم و کسوب درآمود بوراي شوهرداري اقهيسلش لي سازي بيشتر بهلندمرتبهاستاندارد است و روند دگرگوني منطقه از نظر ب
در پاسخ به پرسش دوم تحقيق، امتياز متوسط به بالاي ابعاد يادشده براي بناهاي بلندمرتبه منطقوه يوک شوهر اروميوه نشوان  بوده است.

وضوعيت آنهوا را  توانيم، هاهيگو ي معيارها وبندرتبهست و با توجه به دهنده رضايت بالاي مردم است؛ اما اي  به معناي مطلوبيت آنها ني
 بينابي  قلمداد کرد.

 :شوديمدر پايان، براي اي  که الگوي بلند مرتبه سازي به سمت مطلوو متمايل گردد، پيشنهاداتي در زير ارائه 

 از نظر اجتماعي و اقتصادي:

 هاه در شبويژهاي پليس در محلات منطقه بهافزايش گشت -

 تش يل شورايارها براي مشارکت ساکنان در توسعه چندجانبه محل س ونت و افزايش تعامل با شهروندان -

 هايي همچون مشاغل خانگي و ال تروني يهاي شغلي با تدوي  برنامهافزايش فرصت -

 توزيع عادلانه خدمات و واحدهاي تجاري -

 ي:ستيزطيمحاز نظر کالبدي و 

 گسترش فضاهاي سبز -

 .کنديمسازي نماها؛ اي  امر به بهبود کيفيت محيط و ارزش زيبايي و منظر شهري کمک  ساني -

 نوسازي و افزايش ناوگان حمل و نقل عمومي جهت استفاده بهينه و مطلوو از خودروهاي شاخصي با هدف کاهش آلودگي -

 هاکوچهدهاي ساخته شده در اي  متري و تعديل ارتفاع واح 2 - 6 يهاکوچهعدم صدور پروانه ساخت آپارتمان در  -
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 ساخت و ساز به ويژه در حوزه استح ام، ايمني و اشراف يهانامه ييآرعايت استانداردهاي موجود در  -

 زيربنايي يهاشب هکاهش حجم  -

 ايجاد سازوکار مناسب براي کاهش مصرف انرژي -

 ملاحظه خط آسمان، روند نورگيري در هنگام ساخت -
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