فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي  /سال دهم  /شماره چهل  /زمستان  /1400ص100-85 .
DOR: 20.1001.1.20087845.1400.10.40.6.4

مقاله پژوهشي

شناسایي پهنههای مستعد احداث سازههای بلندمرتبه با استفاده از مدل AHP
و GIS
(نمونه موردی :شهر گرگان)
سید کامبیز لطیف عقیلي؛ دانشجوي دكترا ،گروه جغرافيا و برنامهريزي شهري ،واحد نور ،دانشگاه آزاد اسالمي ،نور ،ايران
جعفر میرکتولي*؛ دانشيار ،گروه جغرافيا و برنامهريزي شهري ،دانشگاه گلستان ،گلستان ،ايران
غالمرضا جانباز قبادی؛ استاديار ،گروه جغرافيا و برنامهريزي شهري ،واحد نور ،دانشگاه آزاد اسالمي ،نور ،ايران

چکیده:
با رواج انديشه مدرنيسم در معماري و شهرسازي به همراه رشد فزايندهي جمعيت شهري ،بلندمرتبهسازي در شهرهاي بزرگ جهان گسترش
يافت و مکانيابي اين ساختمانها در فضاهاي شهري از اهميت زيادي برخوردار گرديد .بلندمرتبهسازي راهکار مناسبي براي كنترل رشد
كالبدي شهرهاست و شناسايي پهنههاي مناسب براي احداث بلندمرتبهها ضروري است .هدف از اين پژوهش ،شناخت پهنههاي مناسب
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مقدمه
شهر فضائي پيچيده است كه تمام اجزاء آن بهطور سيستماتيک در ارتباط نزديک با يکديگر ميباشند (انتظاري .)21 :1۳94 ،شهر
مجموعهاي سازمانيافته از فعاليتهاي گوناگون ،ساختوسازي در فضا و در مقياس وسيع ،شيئي است كه تنها از طريق برهههاي
زماني طوالني قابلادراک بوده و جريان حركت ميليونها انسان به آن زندگي بخشيده و به يک ارگانيسم زنده تبديل ميكند .با
روند شتابان افزايش جمعيت شهري و گسترش افقي و پراكنده شهرها در بسياري از كشورهاي پيشرفته و درحالتوسعه،
بلندمرتبهسازي در راستاي حل مسائل امروزي و آينده شهرها بهعنوان راهبردي مهم محور توسعه آتي شهرها قرار گرفت
(مبهوت و همکار .)2 :1۳92 ،اينگونه بناها اگرچه اغلب موردانتقاد واقع ميشوند ،اما همواره با توجه به ضرورتها ظهور دائمي
خود را به اثبات رساندهاند (كمالي پور .)۳ :1۳88،اين بناها در ابتدا بهمنظور بهرهگيري بهتر از زمينهاي مركز شهرهاي بزرگ
كشورهاي غربي مورداستفاده قرار گرفتند (تركمن نيا و همکاران .)1۶-20 :1۳91 ،ليکن روند رو به رشد جمعيت ،نياز به اسکان،
تقاضاي مردم براي سکونت ،كار در محلي خاص .)Gál & Lindberg, 2009:56( ،افزايش قيمت زمين در شهرها؛ كمک به از
بين نرفتن زمينها و توليدات كشاورزي باعث شد كه ساختمانها در جهت عمودي گسترش يابد و ساختمانهاي بلند ظهور
نمايند ( )M. Ali, M. and Sun, 2007سازههاي بلند از ابتداي شکلگيري تمدنهاي بشري مورد توجه بوده و توانستهاند خود را
در متن شهر ،چه در فضاي اتصال ميان شهر ،اكولوژي و منابع و چه در نظريه ي طراحي شهر عمودي ،جاي دهند (پارت:1۳92 ،
)49؛ و ساخت بلندمرتبه به اشکال مختلف آن توجيه ميشود ( .)Jenks, 1999:87اصوالً يک تعريف عمومي مورد قبول براي
ساختمان بلند نيست و هيچ رويکرد منحصربه فردي در ميان مردم نيست اما در ميان متخصصين وجود دارد ( & Al-kodmany

 .) Ali, 2013:11تعريف ساختمان بلند بر مبناي ارتفاع ،امري نسبي و باگذشت زمان متغير است و ميتواند به عواملي چون
تجهيزات آتشن شاني ،ايمني ،ارتفاع متوسط نسبت به بافت همجوار و تأثير چشمگير بر خط آسمان متکي باشد (پارت:1۳92 ،
 .)49اصول و مباني و سرچشمه بلندمرتبه سازي منبعث از مکاتب شيکاگو ،مدرنيسم ،كانستراكتيويسم ،مگا استراكچراليسم،
پستمدرنيسم است كه بهتدريج به وجود آمده و ضرورت بلندمرتبه سازي زمينه به وجود آمدن اين مکاتب است (پاكزاد:1۳92 ،
 .)۳2مخالفان بلندمرتبهسازي معتقدند بلندمرتبهها كيفيت زندگي شهري را كاهش داده و با فقدان امنيت و ايمني و نگهداري بد و
ضعيف از تسهيالت عمومي مواجه هستند (شماعي و جهاني .)1۳90 ،ليکن موافقان ،احداث ساختمانهاي بلند را راهحل طبيعي و
مناسب جهت اسکان مردم مي دانند و صاحبان نظريه ميانه ضمن مخالفت با دو ديدگاه قبلي احداث ساختمانهاي بلند در شرايط
زماني و مکاني مناسب و بعضي كاربريهاي خاص را از شرايط آن ميدانند (شاهرخيان )4 :1۳9۳ ،نخستين ساختمانهاي
بلندمرتبه مربوط به رم باستان است كه در قرن سوم قبل از ميالد ارتفاع ساختمانها افزايش يافت .تا قرن نوزدهم ،ساختمانهايي با
بيش از شش طبقه ،بسيار نادر بودند ،زيرا نياز به استفاده از پلکان براي صعود از چنين ساختمانهايي ،اين ايده را غيرعملي
ميكرد؛ اما با تغييرات اساسي در روش زندگي مردم بهرهگيري از ساختمانهاي بلند با شيوهي امروزي بهعنوان يکي از
راهحلهاي توسعهي شهري مورداستفاده قرار گرفت (بمانيان )۳ :1۳90 ،و بهعنوان يک پديده از اواخر قرن  19و در اوايل قرن
 20چهره خود را به ثبت رساند (نريمان پور و همکاران )1 :1۳94 ،دورهي تحول احداث بلندمرتبهها در جهان به  5دوره تقسيم
ميشود :دوره اول از سالهاي  1880تا  1900ميالدي در شيکاگو كه ساختمانهابهصورت بلوک و حداكثر بيست طبقه بودند.
دورهي دوم از دههي آخر قرن نوزدهم با ايجاد مرحلهي جديدي در بلندتر ساختن بناهاي بلند آغاز و بهطور غالب در شهر
نيويورک به وقوع پيوست  .دورهي سوم حدفاصل سالهاي  19۳5الي  19۷0ميالدي است .احداث بناهاي بلند در اين دوره با
مدرنيسم مرتبط است (آذرمي )18-1۳ :1۳90،دورهي چهارم ازنظر مکتب معماري با مکاتب پستمدرنيسم متأخر همزمان است
و تصوير اوليهي آسمانخراش را احيا كرد ودوره ي پنجم در اواخر قرن بيستم به وقوع پيوست و تا قرن حاضر ادامه دارد
8۶

فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي  /سال دهم  /شماره چهل  /زمستان  /1400ص100-85 .

(شاهرخيان  )۶ :1۳9۳درگذري بر تاريخچه ي نخستين بناهاي بلند ايران ،عمارت هفت طبقه شمسالعماره ازجمله زيباترين
بناهاي تاريخي است كه در طول  200سال از تاريخ  250ساله ي تهران بلندترين ساختمان شهر بوده و در فاصله سالهاي -84
 1282هـ .ق ،پس از بازگشت ناصرالدينشاه از سفر اول اروپا با مباشرت دوستعلي خان نظام الدوله (معير الممالک) و توسط
ميرزا مهدي خان معمار در محل شرق ارگ بنا شد(مقصودي .)۶-9 :1۳88 ،البته آغاز حركت بلندمرتبهسازي در ايران را
ميتوان سال  1۳28هجري شمسي دانست .تا پيش از سال  ،1۳28بلندترين ساختمانهاي ايران و تهران را ميتوان ساختمان
باشگاه افسران دانست(رحماني .)1۷5-1۷۶ :1۳91 ،لذا دراينبين آنچه اهميت دارد مکانيابي مناسب سازههاي بلند با استفاده از
شاخصهاي موجود است؛ در فرايند مکانيابي معيارهاي كلي وجود دارند كه عبارتاند از:
 سازگاري باهدف قرارگيري كاربريهاي سازگار در كنار يکديگر و جداسازي كاربريهاي ناسازگار از يکديگر؛
 آسايش باهدف چگونگي دسترسي به خدمات شهري موردنياز ساكنان و دوري از كاربريهاي مزاحم و ناسازگار؛
 كار آيي باهدف سودمندي -هزينه و ميزان قيمت زمين ،صرفه اقتصادي ،سرمايهگذاري و بهرهوري؛
 مطلوبيت باهدف حفظ عوامل طبيعي ،چشماندازها ،فضاهاي باز ،فضاهاي سبز ،شبکه معابر ،راهها ،فضاهاي مسکوني؛
 سالمتي (لطيف عقيلي )292 ،1۳98 ،و ايمني باهدف امنيت و ايمني در برابر مخاطرات طبيعي و انساني (پورمحمدي.)92 :1۳82 ،
از نيمه قرن نوزدهم به بعد كه استفاده از ساختمانهاي بلند در شهرهاي جهان متداول گرديد ( .)Hall, 1998: 19توجه به
معيارهاي مختلف در مکانيابي آن كامالً ضروري و حياتي شناخته شده ( )Hameed & Azeem, 2013و مکانيابي و تعيين
چگونگي توسعهي اين ساختمانها از الزامات مهم در فرايند شهرسازي گرديد (رزاقيان و رهنما .)45 :1۳92 ،انتخاب موقعيت
مناسب براي استقرار يک كاربري جستجويي جهت يافتن مکاني است كه بتواند با نيازهاي خاص كاربري مربوطه هماهنگ گردد
استقرار در محل مناسب ،با در نظر گرفتن معيارهاي مکانيابي صورت ميگيرد .فرايند يافتن و انتخاب موقعيت محل كاربريها با
توجه به معيارهاي موردنظر ،مکانيابي ناميده ميشود .در فرايند تصميمگيري در مورد يک مکان ،بايد تعداد زيادي از
شاخصهاي موجود آزمايش و نتيجه تصميمات ارزيابي گردند (چرامين ،)۳۳-4۳ :1۳95 ،در فرايند مکانيابي تبيين معيارهاي
اصلي مرتبط با موضوع است و اين معيارها قابليت تعميمپذيري در بسياري از پروژههاي مشابه رادارند اما پس از تبيين
معيارهاي اصلي ،تعريف زير معيارهاي مرتبط با موضوع و موقعيت محلي مکانيابي ،فرايند مکانيابي را خاص آن موضوع و
منطقه ميكند .)Ruiz Puente et al, 2007( .ازاينرو بنياديترين و ابتداييترين اصل در معماري ساختمانهاي مسکوني،
مکانيابي بهينه مناطق و نواحي مستعد و استفاده از قابليتهاي طبيعي يک منطقه بر اساس اصول و ضوابط مکانيابي است كه در
حقيقت چه مکانهايي براي بلندمرتبهسازي مناسب بوده و در انتخاب مکان چه معيارهايي مهم هست (شورايعالي معماري و
شهرسازي ايران .)18 :1۳88 ،بهعنوان نمونه از معيارهاي اقتصادي ميتوان از شاخصهاي قيمت زمين ،هزينهي ساخت ،درآمد
خانوار و هزينهي احداث يا گسترش زيرساختهاي شهري و از معيارهاي اجتماعي و فرهنگي و برخي از محدوديتهاي مربوط
به آن (عزيزي و همکار )188 :1۳92،و از عوامل طبيعي مي توان معيارهاي فاصله تا گسل و احتمال وقوع زلزله ،جنس خاک
فاصله تا رودخانه و مسيل (شورايعالي معماري و شهرسازي ايران )۳2 :1۳88 ،و ساير موارد اشاره كرد و ميتوان براي مکانيابي
سازههاي بلندمرتبه در حالت كلي از معيارهاي اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي ،كالبدي و زيستمحيطي استفاده نمود؛ بنابراين
عامل مهمي كه قبل از ساخت ساختمان هاي بلندمرتبه بايد به آن توجه كرد توزيع بهينه ساختمانهاي بلندمرتبه در سطح شهر
است زيرا اين عامل ميتواند بر مورفولوژي شهر تأثير داشته باشد ،بهگونهاي كه تقسيم فضاهاي شهري به طور متعادل ميتواند
پيامدهاي گسترش شهر را كاهش دهد .روش  AHPاز سوي پرفسور توماس ال ساعتي براي تصميمگيري و ارزيابي ابداع
روش  AHPبر اساس تحليل مغز انسان براي مسائل پيچيده و فازي ميباشد AHP ،تحليل سلسلهمراتبي ،روشي است منعطف،
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قوي و ساده كه براي تصميمگيري در شرايطي كه معيارها تصميمگيري متضاد ،انتخاب بين گزينهها را با مشکل مواجه ميسازد
(قربان زاد و همکاران .)۶ :1۳99 ،فرايند تحليل سلسلهمراتبي با شناسايي و اولويتبندي عناصر تصميمگيري شروع ميشود .اين
عناصر شامل :هدفها ،معيارها يا مشخصهها و گزينههاي احتمالي ميشود كه در اولويتبندي به كار گرفته ميشوند .فرايند
شناسايي عناصر و ارتباط بين آنها كه منجر به ايجاد يک ساختار سلسلهمراتبي ميشود؛ ساختن سلسلهمراتب ناميده ميشود.
سلسلهمراتب بودن ساختار به اين دليل است كه عناصر تصميمگيري را ميتوان در سطوح مختلف خالصه كرد .همچنين امکان
در نظر گرفتن معيارهاي مختلف كمي و كيفي را در مسئله دارد .اين فرايند گزينههاي مختلف را در تصميمگيري دخالت داده
و امکان تحليل حساسيت روي معيارها و زير معيارها را دارد ،عالوه بر اين بر مبناي مقايسهي زوجي بنا نهاده شده كه قضاوت
و محاسبات را تسهيل مينمايد و ميزان سازگاري و ناسازگاري تصميم را نشان ميدهد كه از مزاياي ممتاز اين تکنيک در
تصميمگيري چندمعياره ميباشد (لحميان.)1۷5-1۷4 :1۳9۶ ،
پیشینه پژوهش
به دليل اهميت موضوع مکانيابي سازه هاي بلندمرتبه مطالعات بسياري كه در رابطه با آن صورت گرفته است ميتوان به موارد
زير اشاره كرد:
آنتوني وود در سال ( )200۷در مقاله خود بهعنوان «پايداري؛ نمونهاي جديد از بلندمرتبهسازي بومي» معايب و محاسن
بلندمرتبه سازي را با شيوه تطبيقي مقايسه نمود و بر ميان دو گونه رشد افقي و عمودي در مؤلفههايي چون فضاي باز ،زمين و
چشمانداز شهري تأكيد ورزيد .نتيجه تحقيقات عزيزي و همکار ( )2009با عنوان تعيين و بکار گيري معيارهاي مکانيابي
ساختمانهاي بلند در كالنشهرها نشان داد ،تأثير قيمت زمين در بين شاخصهاي مؤثر مکانيابي از ديگر شاخصها واضحتر
است .رهنما و فرزانه ( )2004در مقالهاي تحت عنوان ساختمانهاي بلندمرتبه با نظريه رشد هوشمند شهري با استفاده از  AHPو
 GISاماكن مستعد سازههاي بلندمرتبه را مشخص نمودند .مبهوت و ديگران ( )1۳92در مقالهاي تحت عنوان ارزيابي اثرات مثبت
و منفي بلندمرتبه سازي با توجه به اهداف توسعه پايدار شهري به اين نتيجه رسيدند كه بلندمرتبهسازي يکي از راهکارهاي مناسب
در جهت كنترل و توسعهي شهرها است كه بهمنظور بهرهبرداري از اراضي مركز شهر و در پي توجه به اقتصاد شهر مطرح گرديد.
عنابستاني و همکاران ( )201۶در مقالهاي تحت عنوان مقايسه تطبيقي روشهاي تصميمگيري چند معياري در مکانيابي بهينه
ساختمانهاي بلندمرتبه با روش  AHPنسبت به شناسايي پهنههاي مناسب اقدام نمودند .تاجيک و همکاران ( )2018در مقالهاي با
عنوان مکانيابي پهنههاي مستعد بلندمرتبهسازي (شمال غربي مشهد) به بررسي عوامل تأثيرگذار و شاخصهاي مکانيابي
بلندمرتبهسازي پرداختند و بار روشهاي  AHPو  GISاماكن مستعد را شناسايي كردند .محمدي و همکاران ( )2018در مقالهاي
تحت عنوان پهنههاي مناسب احداث ساختمانهاي بلندمرتبه اردبيل به شناسايي پهنههاي مناسب براي احداث ساختمانهاي بلند
پرداختند و با روش  ANPو  GISپهنههاي مناسب را شناسايي كردند .فرهودي و همکار ( )2001در تحقيق خود اظهار ميدارند
كه گرايش به بلندمرتبهسازي در شهرهاي بزرگ كشور ايران يکي از پيامدهاي توسعه شهري است و اين امر ميتواند كمکهاي
مؤثري به عدم گسترش بيرويه شهرهاي بزرگ بنمايد .انسانها در تمامي دوران براي انتخاب محل زندگي بهنوعي مکانيابي
دست مي زدند كه در ابتدا ايمن بودن محل زندگي خود را تضمين نموده و سپس مؤلفههاي ديگري را مانند دوري از مخاطرات
طبيعي مانند سيل و غيره را در نظر ميگرفتند در زمان حاضر انسانها با در نظر گرفتن شاخصهاي متعدد و متفاوت منبعث از
پيشرفت تکنولوژيکي و اجتماعي بهترين مکان را براي زيستن انتخاب مينمايند و اين موضوع مکانيابي سازهها را با توجه به
كليه شرايطي كه ميتواند در انتخاب مکان تأثيرگذار باشد ضروري مينمايد دراينبين ساختمانهاي بلندمرتبه با توجه به اهميت
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و تعدد ساكنين آن ميبايستي بهگونهاي مکانيابي شوند كه شاخصهاي مربوط به مکانيابي در آن به نحو مناسبي رعايت شوند
درواقع هدف از مکانيابي سازههاي بلندمرتبه استفاده بهينه از زمين و حركت بهسوي شهر فشرده است در حال حاضر
بلندمرتبهسازي در شهر گرگان بهعنوان يکي از راههاي استفاده بهينه از زمين جريان دارد ليکن به نظر ميرسد مؤلفههاي معدودي
در اين زمينه با توجه به ساختوسازهاي موجود در نظر گرفته شدهاند كه عمدتاً بر اساس معيارهايي مربوط به غير از مکان گزيني
است ،شاخصه هايي مانند همجواري با جنگل ،نزديکي با رودخانه و مناطق اعياننشين؛ لذا اولين چالش در جانمايي مناسب
سازههاي بلندمرتبه به ظهور ميرسد؛ بنابراين شناخت و درک مسائل و چالشها و ضرورت مکانيابي براي احداث ساختمانهاي
بلند در بهترين مکان تا حد زيادي از مشکالت موجود بر سر راه ساختمانهاي بلندمرتبه ميكاهد .اين پژوهش باهدف استفاده
بهينه از زمين در احداث ساختمانهاي بلندمرتبه در گرگان صورت گرفته است بنابراين سؤال زير مطرح ميگردد.
مناسبترين مکان براي احداث سازههاي بلندمرتبه چه مناطقي از شهر گرگان ميباشند؟
روش پژوهش
مطالعات بسياري در ارتباط با مکانيابي ساختمانهاي بلندمرتبه با استفاده از معيارها و مؤلفههاي متفاوت با ابعاد مختلف در
پژوهشهاي داخلي و خارجي انجامشده است لذا آنچه در اين پژوهش مدنظر است بررسي مؤلفههاي مؤثر در مکانيابي
ساختمانهاي بلندمرتبه با استفاده از شاخصهايي از قبيل معيارهاي فاصله از معابر اصلي ،فاصله از بيمارستانها ،فاصله از تأسيسات
شهري ،فاصله از حريم رودخانه ،مسيل و دسترسي به خدمات و موارد اقتصادي ميباشد حال با توجه به آنچه مطرح گرديد اين
پژوهش در پي آن است تا مشخص نمايد بهترين مکان براي احداث ساختمانهاي بلندمرتبه در شهر گرگان چه مناطقي است .با
توجه به سؤال تحقيق و با استفاده از روش تحقيق پيمايشي به بررسي و مطالعه در رابطه با موضوع تحقيق و سؤال طرحشده
برآمديم كه ميتوان بيان كرد اين تحقيق در قالب دو بخش كلي از منظر روششناسي قابل تقسيمبندي است .بخش نخست شامل
مطالعات و بررسيهاي اسنادي (تحقيق كتابخانهاي) و بخش دوم شامل مطالعات پيمايشي (توزيع پرسشنامه) بين خبرگان
ميباشد .درواقع روش تحقيق در پژوهش حاضر ،به لحاظ هدف از نوع كاربردي و به لحاظ ماهيت و روش از نوع توصيفي و
تحليلي است؛ چارچوب نظري تحقيق ،بر اساس روش كتابخانهاي و شيوهي اسنادي با مراجعه به كتب ،نشريات و سايتهاي
علمي مرتبط و يادداشتبرداري و فيشبرداري ،طبقهبندي و تلخيص مطالب ميباشد .گردآوري اطالعات مبتني بر بنيادهاي
نظري اكتشافي به دو صورت اسنادي و ميداني است .در اين تحقيق براي بهروزرساني و پردازش دادهها و اطالعات مکاني،
طبقهبندي تصاوير و خروجي گرفتن از نقشهها و دادهها از سيستم اطالعات جغرافيايي ( )GISو براي تعيين وزن معيارها از مدل
 AHPاستفاده شده است .عمدهترين روش بهكاررفته ،قاعدهي تصميمگيري و اولويتبندي گزينهها بر پايهي تکنيک تحليل چند
معياري  AHPبوده و براي تعيين ميزان اهميت معيارها از نظرات كارشناسان خبره در حيطهي موضوع استفاده شده است .جامعه
آماري در پژوهش حاضر تعداد  10نفر بهعنوان نمونه در گروه نخبگان انتخاب شدند كه از متخصصين و مديران شهرسازي
شهرداري ميباشند و هر يک از شاخصهاي مؤثر بر مکان يابي از ديدگاه نخبگان و متخصصان مورد ارزيابي و تحليل قرار
ميگيرد بدينصورت كه پس از شناسايي شاخصهاي تأثيرگذار از بطن مباني نظري و تجربيات داخلي و خارجي مرتبط با
موضوع پژوهش ،با استفاده از نرمافزار  GISو آناليزهاي آماري اين نرمافزار ،اطالعات و نقشههاي الزم استخراج و تحليل شد
پس از آمادهسازي اليهها جهت اولويتبندي و مکانيابي پهنههاي مستعد بلندمرتبه ،درنهايت از طريق همپوشاني اليههاي
اطالعاتي و اعمال اين ضرايب در محيط نرمافزار نقشهي نهايي براي پهنهبندي مناسب جهت شناسايي بهترين قطعات براي
ساخت سازههاي بلندمرتبه اقدام گرديد (شکل(.))1
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شکل( :)1فرايند انجام پژوهش (نگارندگان)

قلمرو جغرافیایي پژوهش
شهر گرگان با مساحت  ۳5۶۷هکتار از شهرهاي شمالي ايران و مركز استان گلستان است كه در جنوب شرقي درياي خزر واقع
شده است .اين شهر در عرض جغرافيايي  ۳۶ 50' ۳0" Nو طول جغرافيايي  54 2۶ ' 00" Eواقع شده است (بزي و ديگران،
 .)1۳9۷ارتفاع متوسط شهر از سطح درياي آزاد  155متر كه از  50متر در شمال تا  ۳80متر در جنوب در نوسان است .شهر
گرگان ازنظر سياسي ،مركز استان گلستان و شهرستان گرگان ميباشد شهرداري گرگان در سال  1۳04تأسيس گرديد و تا سال
 1۳1۶شهر گرگان ،اِسترآباد ناميده ميشد .بر اساس تقسيمات كالبدي صورت گرفته سيستم مديريت شهري گرگان در حال
حاضر شهر گرگان با  ۳منطقه و  8ناحيه خدمات شهري نزديک به  ۳5۳هزار نفر جمعيت دارد كه منطقهي يک  115هزار نفر،
منطقهي دو  124هزار نفر و منطقهي  ۳حدود  114هزار نفر جمعيت دارد .اين مطالعه در محدوده شهر گرگان و مناطقي كه در
آن ساختمان هاي بلندمرتبه احداث گرديده و همچنين مناطقي كه مناسب براي ساخت سازههاي بلندمرتبه است صورت گرفته
است (نقشه(.))1

نقشه ( .)1موقعيت شهر گرگان در نظام تقسيمات سياسي استان گلستان (بزي و همکاران.)1۳9۷ ،
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یافتههای پژوهش
مکانیابي سازههای بلندمرتبه در گرگان
فرايند گسترش ساختارهاي شهري ناشي از نياز به زمين براي فعاليتهاي انساني است ،در راستاي دستيابي به داليل روشن و كافي
براي ضرورت توسعه دروني شهرها و ازجمله توسعه عمودي و بلندمرتبه كه مکمل توسعه افقي شهر براي پديد آوردن توسعه
متوازن شهر باشد ،از بين بردن زمينههاي تعارض و ابهام در خصوص بلندمرتبهسازي ،شناسايي پيامدهاي مثبت و منفي انتخاب
مکان بلندمرتبهها بر اساس فرايند تحليل سلسلهمراتبي و  GISانجام ميپذيرد .تمامي نقاط شهر گرگان پتانسيل مناسب و مشابهي
براي ساخت سازهاي بلندمرتبه ندارند و بهمنظور بهكارگيري معيارها براي مکانيابي بهينه ساختمانهاي بلند شيوه مناسب به كار
گرفته مي شود .به اين نحو كه پس از شناسايي منطقه براي ساخت سازههاي بلندمرتبه از بين مناطق سهگانه بهترين ناحيه و پهنه با
در نظر گرفتن شاخصهاي مکانيابي بهعنوان مناسبترين مکان شناسايي ميشوند؛ بنابراين بر اساس شرايط موجود شاخصترين
مؤلفهها براي مکانيابي سازه هاي بلندمرتبه مشخص و بر اساس معيارهاي مهم و تعيين كننده در اين زمينه نسبت به شناسايي و
تدقيق شاخص هاي موردنظر در محدوده شهري گرگان اقدام گرديد سپس اليههاي مختلف بر اساس شاخصهاي در نظر گرفته
شده شناسايي و باروي همگذاري اليههاي مختلف پتانسيل بلندمرتبهسازي در زمينهاي شهري شناسايي و در مرحله بعد با توجه
به نقشه اليههاي مختلف ،نسبت به بررسي و شناسايي پهنههاي مطلوب براي بلندمرتبهسازي اقدام گرديد بنابراين با توجه به
داده هاي مستخرج از نقشه قطعات شهري گرگان ،مشخص گرديد كه كل شهر داراي  5۶50۷قطعه ميباشد كه ميانگين مساحت
آنها  ۳0۶مترمربع است .ليکن از اين تعداد 108۷ ،قطعه داراي مساحت بيش از  800متر و كمتر از  5000مترمربع و با ميانگين
مساحتي  1۶۶9متر است و تعداد قطعات باالي  5000متر  2۶1قطعه و ميانگين مساحتي اين گروه  19۶۶۳مترمربع محاسبه
ميگردد .با توجه به تعدد شاخصها در اين بخش بهاختصار مهمترين شاخصهاي هر مؤلفه توضيح داده شده و در ادامه پس
از بررسي وضعيت هركدام از معيارها ،وزن دهي به روش سلسلهمراتبي انجام شده است.
تعیین حوزه مطلوب ازنظر معیارها
زمينهاي خالي موجود در مناطق كه باالتر از  5000مترمربع مساحت دارند بهعنوان يکي از مهمترين شاخصههاي مکانيابي
سازههاي بلندمرتبه داراي اهميت بسياري است اينگونه زمينها ميتوانند در ساخت الگوي خوشهاي به بهترين نحو عمل نمايد و
زمينههاي بروز فشردگي شهر را فراهم نمايد (نقشه( .))2معيار مهم بعدي محدودههاي پيرامون شهرميباشد و با توجه به اينکه
ساخت وساز در اين مناطق به طور كامل اجرانشده است داراي ظرفيت و پتانسيل ساختوساز مناسبي ميباشند و چنانچه
زيرساختهاي الزم براي آن آماده گردد يکي از مکانهاي مناسب سازههاي بلندمرتبه ميباشد .دسترسي به خدمات مهمترين
اصل در ساخت هرگونه سازه مسکوني است لذا با توجه به تعداد بسيار زياد ساكنين ساختمانهاي بلندمرتبه اصل دسترسي
بهعنوان برخورداري از عدالت فضايي در بين شهروندان ميتواند براي بهرهگيري از امکانات موجود استفاده شود( .نقشه (.))۳
شاخص مهم بعدي فاصله از معابر اصلي است ،با لحاظ نمودن فاصله مناسب اين سازهها از معابر اصلي ميتوان به انتخاب مکان
مناسب اين سازهها اقدام نمود .در اين مطالعه منظور از معابر اصلي محورهاي با عرض  20متر به باال بوده است (نقشه ( .))4معيار
ديگر تراكم جمعيتي باهدف استفاده بهينه از زمين شهري و رفع مشکالت مربوط به سيما ،حملونقل عمومي و فضا در بسياري از
كشورهاي توسعهيافته و درحال توسعه است .در ايران و شهر گرگان نيز اين رويکرد به شکل افزايش تراكم و احداث سازههاي
بلندمرتبه نمايان شده است( .نقشه ( .))5مؤلفههاي اقتصادي براي انتخاب مکان مناسب سازههاي بلندمرتبه از مهمترين
شاخصهاي مکان گزيني اين ساختمانها بر اساس ارزش افزوده محسوب ميگردد لذا با توجه به اهميت اين موضوع ميتوان از
آن بهعنوان يکي از مؤلفههاي مهم در اين زمينه تصور نمود (نقشه  .)۷پستيوبلنديها و درواقع شيب زمين بهعنوان يکي از
91

شناسايي پهنههاي مستعد احداث سازههاي بلندمرتبه با استفاده از مدل  AHPو ( GISنمونه موردي :شهر گرگان)  /سيد كامبيز عقيلي و همکاران

مهمترين معيارهاي مکانيابي سازه هاي بلندمرتبه بايد قبل از طراحي بررسي و مطالعه گردد .آنچه به لحاظ توپوگرافي زمين براي
بلندمرتبهسازي مناسب ميباشد زمينهاي داراي شيب كمتر از  %5ميباشد بررسي و تحليل توپوگرافي شهر گرگان نشان ميدهد
كه شيب زمين در شهر گرگان بهطرف شمال بوده و با حركت به سمت جنوب شيب زمين افزايش مييابد؛ با حركت به سمت
شمال شهر از شيب زمين كاسته و شهر در دشت وسيعي قرار ميگيرد( .نقشه (( ،))۶نمودار .)1

نقشه ( :)2زمينهاي بيش از  800و كمتر از  5000متر (نگارنده)

نقشه ( :)4معابر بيش از  20متر (نگارنده)

نقشه ( :)۳مراكز دسترسيها (نگارنده)

نقشه ( :)5تراكم جمعيت ( پارت )1۳92

نقشه ( :)۶ارزش اقتصادي زمينهاي موجود (نگارنده)
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نقشه ( :)۷شيب شهر گرگان( ،منبع :اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان)

نمودار ( :)1وزن بهدستآمده شاخصهاي مطالعه بر اساس مدل AHP؛ (يافتههاي نگارنده)

بر اساس امتيازات داده شده به هريک از معيارها بر اساس فرايند تحليل سلسلهمراتبي و همچنين باالترين و پايينترين امتيازات
كسب شده ،اولويتها براي بلندمرتبهسازي تعيين شده و محدودههاي داراي اولويت با ضريب پايداري  CI =۳2و كمتر از 0/1
است بنابراين ارجحيت وزن معيارها داراي اعتماد الزم ميباشد.
بررسي مقادیر درصدی شاخصها
بر اساس محاسبات انجام شده در هر يک از معيارهاي معرفي شده براي مکانيابي سازههاي بلندمرتبه در مناطق سهگانه از منظر
دارا بودن بيشترين شاخص به شرح ذيل قرار ميگيرند.
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الف :معيار تناسبات اجتماعي  -فرهنگي؛ در معيار اجتماعي و فرهنگي با سه شاخص در نظر گرفته شده منطقه يک با امتياز 8۶
درصد ،منطقه دو با امتياز  ۶4درصد و منطقه سه با امتياز  59درصد در اولويتهاي اول تا سوم قرار ميگيرند.
ب :معيار شاخصهاي اقتصادي؛ در معيار شاخصهاي اقتصادي بر اساس بررسيهاي ميداني مشخص ميگردد كه با چهار
شاخص در نظر گرفته شده ،منطقه يک با امتياز  %100داراي بيشترين سهم امتيازي از اين معيار بوده و منطقه دو با امتياز  %80و
منطقه سه با ضريب امتيازي  %۷۳در اولويتهاي اول تا سوم قرار ميگيرند.
ج :معيار شاخصهاي زيستمحيطي؛ در معيار زيست محيطي مشخص گرديد كه با شش شاخص در نظر گرفته شده ،منطقه دو با
امتياز  %100داراي بيشترين سهم امتيازي از اين معيار بوده و منطقه سه با امتياز  %9۶و منطقه يک با امتياز  %84در اولويتهاي
بعدي قرار ميگيرند ،معيار زيستمحيطي با دارا بودن شاخصهاي بااهميت ميتواند بهعنوان يکي از مهمترين معيارها براي
مکانيابي در ساخت سازههاي بلندمرتبه محسوب گردد.
د :معيار شاخصهاي كالبدي؛ در معيار شاخص هاي كالبدي مشخص گرديد كه با نُه شاخص در نظر گرفته شده ،منطقه دو داراي
بيشترين سهم از اين معيار بوده و داراي امتياز  %94ميباشد و منطقه سه با امتياز  %82و منطقه يک با امتياز  %۶9در اولويتهاي
اول تا سوم قرار مي گيرند الزم به ذكر است معيار كالبدي با توجه به در برگرفتن شاخصهايي كه در توسعه شهرها اهميت دارد
بهعنوان يکي از مهمترين معيارها براي مکانيابي در ساخت سازههاي بلندمرتبه محسوب ميگردد .در تلفيق امتيازات بر اساس
مهمترين شاخص هايي كه شرح آن در باال گفته شد امتيازات هفت شاخص (معيار اقتصادي با ميانگين ضرايب محاسبه شده است
و بهعنوان يک شاخص تحت عنوان شاخص اقتصادي محاسبه شده است) در نظر گرفته شده و بر اساس آن امتيازات مناطق
سهگانه شهر گرگان به شرح ذيل محاسبه گرديد.
ماتریسهای ارجحیت نسبي شاخصهای اصلي
جدول ( )1نشان دهنده اهميت نسبي معيارهاي كلي زيستمحيطي ،كالبدي ،اجتماعي و فرهنگي ،اقتصادي ميباشد .شاخص
كالبدي داراي بيشترين وزن ()0/424است (جدول ( .))2در نمودار ( )2نيز ماتريس تصميم نشان داده شده است.
جدول ( :)1ماتريس ارجحيتهاي نسبي شاخصهاي اصلي
معيار

اقتصادي

اجتماعي  -فرهنگي

كالبدي

زيستمحيطي

اقتصادي

1

4

0/۶۶

4

1

0/۳۳

0/۶۶

1

4

اجتماعي  -فرهنگي
كالبدي

1

زيستمحيطي
جدول ( :)2مشخصات وزني و اولويتبندي شاخصهاي مورد بررسي
شاخص

وزن

رتبه

زيستمحيطي

0/128

۳

كالبدي

0/424

1

اجتماعي فرهنگي

0/0۶2

4

اقتصادي

0/۳88

2
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نمودار ( :)2رتبهبندي مناطق شهري گرگان بر اساس كل مؤلفههاي موردمطالعه
جدول ( :)۳وزن و رتبه پهنههاي شهر گرگان
شماره پهنه

وزن

رتبه

پهنه 1

0/041

9

پهنه 2

0/065.

7

پهنه 3

0/053.

8

پهنه 4

0/088

6

پهنه 5

0/143

3

پهنه 6

0/176

2

پهنه 7

0/098

5

پهنه 8

0/104

4

پهنه 9

0/232

1

جدول ( )۳نشان ميدهد اهميت پهنههاي شهري گرگان بر اساس مؤلفهها از ديدگاه پاسخگويان است ،پهنه شماره  9با وزن
 0/2۳2كه بيشترين مقدار ميباشد در رتبه اول و پهنههاي  ۷ ،5 ،۶به ترتيب با وزن  0/14۳ ، 0/1۷۶و  0/104داراي اولويتهاي
دوم تا چهارم هستند و پهنه مركزي با امتياز  0/041در رتبه آخر قرار ميگيرد .در نمودار ( )۳نيز اولويتبندي نهايي پهنهها بر
اساس تمامي شاخصها نشان داده شده است.

نمودار ( :)۳اولويتبندي نهايي پهنههاي شهري گرگان

منطقه دو با ميانگين درصدي امتياز به ميزان  %92و منطقه سه با شاخص امتيازي به ميزان  %84و منطقه يک با امتياز  ۷2درصد در
اولويتهاي مناسبترين مکان براي ساخت سازههاي بلندمرتبه قرار ميگيرند .پس از مشخص شدن اولويتهاي ساخت
سازههاي بلندمرتبه بر اساس شاخصهاي امتيازي مناطق ،ويژگي پهنهها بررسي و مشخص ميگردد كه كدام پهنه از كدام منطقه
در اولويت ساخت قرار ميگيرد؛ بنابراين براي انتخاب مناسبترين پهنهها از بين مناطق نواحي سهگانه مناطق دو و سه و نواحي
دوگانه منطقه دو ويژگي نواحي مربوط به آنها و همچنين پهنه مركزي به شرح ذيل مورد بررسي قرار گرفت (نقشه (.))9
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نقشه ( :)9محدودهي داراي اولويت بر اساس مدل AHP

بررسي ویژگيهای پهنهها
پهنه شماره يک (ناحيه مركزي گرگان) :پهنه مركزي شهر با قرارگيري در مركزيت شهري و دسترسيهاي مناسب به تمام نواحي
شهري ،همواره موردتوجه فعاليتها بوده است و وجود مراكز تجاري و فروشگاههاي زنجيرهاي و بازار نعلبندان سبب شده كه
مركزيت شهري ازنظر اقتصادي نيز اهميت فوقالعاده اي پيدا نمايد .ضمن اينکه اين پهنه با نزديکي به بافت تاريخي از اهميت
ويژهاي برخوردار است اين پهنه اگرچه بهواسطه شاخصهاي در نظر گرفته شده داراي تعداد مثبتي از شاخصهاست ليکن به
دليل دارا بودن قطعات ريز و مسيرهاي دسترسي تنگ ،باريک و بافت ارگانيک مناسب براي بلندمرتبهسازي نيست .اگرچه
مهمترين ويژگي اين محدوده عالوه برقرار گرفتن تمامي قطعات در  CBDكه ويژگي خاص و ممتاز آن به شمار ميرود همه
قطعات واقع در اين پهنه بافاصلهي قابلقبول براي پيادهروي قرار ميگيرند؛ بنابراين ويژگي اصلي اين پهنه بر پايه دسترسي پياده
محور تعريف ميشود ليکن درواقع بنا به داليلي كه ذكر شد اين پهنه نميتواند مکان مناسبي براي احداث ساختمانهاي بلندمرتبه
باشد.
پهنه شماره دو (ناحيه يک از منطقه يک) :اين پهنه از مجموع شاخصهاي مورداستفاده در اين امتياز مناسبي كسب كرده و عمده
امتياز آن در دسترسي به اماكن و خدمات شهري است ،دارا بودن شيب زياد از معايب اصلي اين پهنه ميباشد ليکن وجود
زمينهاي باالي  5000متر و پيراموني بودن ،اين منطقه ميتواند يکي از مناطق مناسب براي ساخت بلندمرتبهها باشد ويژگي بعدي
پهنه داشتن دسترسي خوب به مراكز خدماتي و درماني است .وجود محله قلعه حسن بهعنوان يکي از بهترين مناطق براي ساخت
سازههاي بلندمرتبه ميتواند موردتوجه واقع شود .مهمترين ويژگي اين پهنه داشتن چشمانداز به عرصههاي طبيعي است .ليکن
بهواسطه دارا بودن درصد شيب نامناسب در اولويت ساخت سازههاي بلندمرتبه قرار نميگيرد.
پهنه شماره سه (ناحيه دو از منطقه يک)  :اين پهنه تقريباً در جنوب شهر گرگان و با توجه به قرارگيري و محدوده آن به نقاط
مركزي شهر نزديک است و مي تواند از مناطق مركزي شهر باشد اين منطقه با توجه به تراكم جمعيتي گزينه مناسبي براي ساخت
سازههاي بلندمرتبه است و اگرچه به واسطه امتيازاتي كه درمجموع كسب كرده است ليکن ريز قطعه بودن قطعات اين ناحيه و
درصد شيب نامناسب مانعي جدي براي آن محسوب ميگردد .مهمترين ويژگي اين پهنه داشتن دسترسي خوب به مراكز
خدماتي و درماني ،آموزشي و داشتن چشمانداز به عرصههاي طبيعي است ليکن در اولويت ساخت سازههاي بلندمرتبه قرار
نميگيرد.
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پهنه شماره چهار (ناحيه يک از منطقه دو) :به واسطه نزديکي به بافت تاريخي و قديمي شهر از دسترسيهاي مناسبي برخوردار و
فواصل كوتاهي براي دسترسي به خدمات و پتانسيل ساخت بلندمرتبه را دارد و از مجموع شاخصهاي مورد بررسي عمده
شاخصها را در برمي گيرد .ويژگي مهم و اصلي اين پهنه با توجه به موقعيت ويژه اين پهنه در شهر گرگان و در نظر گرفتن
استراتژي كاهش تراكم بر حوزه مركزي ،داراي اثرات مثبت بلندمرتبهسازي و ايجاد رونق در اين منطقه است .اين منطقه
بهواسطه دارا بودن زمينهاي بزرگ قطعه پيراموني شرايط مناسبي براي ساخت سازههاي بلندمرتبه دارد.
پهنه شماره پنج (ناحيه دو از منطقه دو) :پهنه در محدوده غرب و با عنوان ناحيه دو از منطقه دو قرار دارد .تمامي قطعات،
شاخصهاي محدودههاي پيراموني و شاخصهاي ديگر را دارا ميباشد .با بررسيهاي انجام شده در كليه شاخصها امتيازات
مناسبي داشته و جزو بهترين مناطق براي ساخت سازههاي بلندمرتبه ميباشد ولي عمده امتيازات اين پهنه بر اساس شاخصهاي
بااهميت زيستمحيطي و معيار كالبدي عليالخصوص زمينهاي پيراموني و زمينهاي بزرگ قطعه است كه اين پهنه را بهعنوان
يکي از مناطق مهم براي توسعه شهر در قالب شهر فشرده مطرح ميكند؛ بنابراين اين پهنه در اولويت سوم قرار ميگيرد.
پهنه شماره شش (ناحيه سه از منطقه دو) :در مح دوده جنوب غربي گرگان قرار دارد كه در حدفاصل صياد  25تا ميدان الغدير
امتداد دارد .تمامي قطعات ،شاخصهاي محدودههاي پيراموني و شاخصهاي ديگر را دارا ميباشد اين پهنه با بررسيهاي انجام
شده در كليه مؤلفههاي مورد بررسي داراي امتيازات مناسبي بوده و در مجموع امتيازات كسب شده جزو بهترين مناطق براي
ساخت سازههاي بلندمرتبه است ولي عمده امتيازات اين پهنه بر اساس شاخصهاي بااهميت زيستمحيطي و معيار كالبدي
عليالخصوص زمينهاي پيراموني و زمين هاي بزرگ قطعه است كه اين پهنه را به عنوان يکي از مناطق مهم براي توسعه شهر در
قالب شهر فشرده مطرح ميكند .از ويژگيهاي مهم اين پهنه عالوه بر دارا بودن زمينهاي بزرگ قطعه و پيراموني بودن آنها دارا
بودن چشمانداز به جنگل و كوه و عرصههاي طبيعي در جنوب غربي شهر گرگان است؛ بنابراين اين پهنه در اولويت دوم قرار
ميگيرد.
پهنه شماره هفت (ناحيه يک از منطقه سه) :پهنه شناسايي شده در محدوده شمال و با عنوان ناحيه يک از منطقه سه قرار ميگيرد.
مساحت پهنه كه شماليترين ناحيه شهر گرگان است  4۶۷هکتار ميباشد .عمده قطعات شاخصهاي محدودههاي پيراموني و
برخي شاخصهاي ديگر را دارا ميباشد اين پهنه با بررسيهاي انجام شده در كليه مؤلفههاي مورد بررسي داراي امتيازات نسبي
بوده و درمجموع امتيازات كسب شده جزو بهترين مناطق داراي اولويت براي ساخت سازههاي بلندمرتبه نيست .عمده امتيازات
اين پهنه بر اساس شاخصهاي بااهميت زيستمحيطي و معيار كالبدي عليالخصوص زمينهاي پيراموني و زمينهاي بزرگ قطعه
است كه اين پهنه را بهعنوان يکي از مناطق مهم براي توسعه شهر در دهههاي آتي در قالب شهر فشرده مطرح ميكند .از ديگر
ويژگيهاي اصلي اين پهنه داشتن چشمانداز به زمينهاي كشاورزي و طبيعي در منطقه شمالي شهر ميباشد.
پهنه شماره هشت (ناحيه دو از منطقه سه) :اين پهنه شرقيترين پهنه شهر گرگان است تمامي قطعات ،شاخصهاي محدودههاي
پيراموني ،زمينهاي باالي  5000متر و برخي ديگر از شاخصها را دارا هستند و در كليه شاخصها داراي امتيازات نسبي بوده و
درمجموع امتيازات جزو يکي از مناطق براي ساخت بلندمرتبهها و گسترش شهر در دهههاي آتي ميباشد .عمده امتيازات اين
پهنه بر اساس شاخصهاي بااهميت زيستمحيطي و معيار كالبدي عليالخصوص زمينهاي پيراموني و بزرگ قطعه است كه آن
را به عنوان يکي از مناطق مهم براي توسعه شهر مطرح ميكند .از ويژگيهاي مهم اين پهنه عالوه بر دارا بودن زمينهاي بزرگ
قطعه و پيراموني بودن ،داشتن چشمانداز به عرصههاي طبيعي در شرق گرگان است .اين پهنه در اولويت چهارم قرار ميگيرد.
پهنه شماره نه (ناحيه سه از منطقه سه) :اين پهنه با داشتن بيشترين شاخصها و امتيازات موجود و با داشتن قطعات بزرگ قطعه
بيشترين قابليت را براي ساخت سازههاي بلندمرتبه دارد .دسترسي به اماكن و خدمات در اين پهنه داراي وضعيت مناسبي است
9۷
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علي رغم داشتن مركزيت تقريبي در شهر و دارا بودن بسياري از امتيازات و شاخصها ،داراي زمينهاي باالي  5000متر در درون
خود ميباشد كه ازنظر اقتصادي نيز متفاوت با پهنههاي ديگر شهر تقريباً همتراز با منطقه يک ميباشد ويژگي مهم اين پهنه عالوه
بر دارا بودن بيشترين امتيازات مربوط به شاخص وجود زمينهاي بزرگ قطعه است كه ميتواند از بهترين پهنهها براي ساخت
سازههاي بلندمرتبه باشد؛ بنابراين داراي بيشترين امتياز از شاخصها ميباشد و اولين اولويت ساخت سازههاي بلندمرتبه قرار
است.
نتیجهگیری
در انتخاب مکان مناسب براي ساخت سازههاي بلندمرتبه ،عوامل متعددي دخيل هستند .معيار تأثيرگذار در اين تحقيق در قالب
معيار كالبدي ،اقتصادي ،زيستمحيطي و اجتماعي و فرهنگي تنظيم شدند كه توجه به وزن اين شاخصها بر اساس نظر كارشناسان
اين حوزه مهمترين شاخصها عبارتاند از :قيمت زمين ،دسترسي به خدمات ،زمينهاي بزرگ قطعه و خالي ،محدودههاي
پيرامون شهر ،متوسط شيب ،فاصله از معابر و تراكم جمعيت .با بررسي آماري وضع موجود ساختمانهاي بلند گرگان ،بيش از
 90درصد در  20سال اخير احداث شدهاند و ميتوان از آن بهعنوان يک مبنا در پيشبيني افق زماني بلندمرتبهسازي استفاده كرد.
طبق آمار تهيه شده در پانزده سال گذشته تقريباً بالغبر  150مورد ساختمان بلند احداث شده است كه مجموع زيربناي آنها
حدود  ۳00هزار مترمربع ميرسد .در شکلگيري بلندمرتبههاي موجود شهر گرگان ،طرح و دستور كار مشخصي وجود نداشته و
تنها بر اساس ويژگيهاي اوليه اراضي و سياست گذاري مقطعي انجام شده است .با توجه به نقشه موقعيت مکاني بلندمرتبههاي
موجود موقعيت مکاني آنها داراي پراكندگي معنيدار بوده و از الگوي خاصي پيروي نکرده است؛ اما برخي تراكم و تمركزها
در برخي مناطق شهري قابلمشاهده است و ميتوان چند گرايش اصلي را در بين آنها مشخص نمود :گرايش يکم مربوط به
حوزه پيراموني و محور كمربندي است كه نشان از تمركز بلندمرتبهها در اين ناحيه و بهصورت خوشهاي دارد .گرايش دوم
مربوط به پهنههاي نزديک به ارتف اعات جنوب غربي شهر و گرايش سوم مربوط به حوزه مياني در محدوده عدالت و گرايش
چهارم مربوط به جنوب شرقي شهر گرگان است كه نشان دهندهي عدم وجود ضوابط كافي و الزم براي مکانيابي
بلندمرتبههاي ساخته شده و نبود معيارهاي مؤثر بر آن و سطحينگري در مکانيابي و ساخت آنها شده است .در حال حاضر
ساختوساز بلندمرتبهها فقط باهدف بهرهوري اقتصادي انجام ميشود .ازنقطهنظر اقتصادي ،بلندمرتبهها معموالً در زمينهاي
گرانقيمت توجيهپذيري الزم را دارند؛ اما بهجاي كنترل قيمت زمين هاي آن منطقه ،اثر مضاعف بر ارزش زمين آن منطقه مي
گذارد بنابراين تمركز بلندمرتبهسازي در پهنه هاي داراي اولويت ضمن توجه به ساختار فضايي و توزيع كاركردهاي ضروري،
سازمان فضايي و كالبدي شهر را ارتقاء ميدهد و از طريق ايجاد هويت و چشماندازهاي بصري احساس غرور شهروندان را
برجسته و هويت اجتماعي به آنها ميبخشد بنابراين تجمع بلندمرتبهها در يک محدوده مشخص و متراكم كه صرفاً داراي
سازههاي بلند باشد مي تواند با تقويت سازمان فضايي ،شخصيت كالبدي شهر را بهبود بخشد و بافاصله مناسب از معابر باالي 20
متر ترافيک منطقه را مناسب و داراي كشش نمايد .سازگاري بيشتر با كاربريهاي متفاوت شهر چيزي است كه از طريق
ساختمان بلند تا حد زيادي برآورده ميشود بهگونهاي كه دسترسي مناسب به خدمات و زيرساختها و معابر داشته باشد .كاهش
فشار بر منطقه مركزي شهر گرگان از طريق محدود شدن ساختمانهاي بلند در اين پهنه يکي از امتيازات مهم قلمداد ميشود .به
دليل تقاضاي باالي توسعه فضايي در اين منطقه و نيز به دليل قيمت باالي زمين ،ضروري است كه شرايط پاسخگويي مناسب
تقاضاي فزاينده ايجاد شود .در ميان پهنهها و محدودههاي حوزه مركزي ،پهنه انتخاب شده داراي جذابيتهاي الزم براي
سرمايهگذاري است .ضرورت حفاظت از عرصههاي طبيعي جنوبي گرگان و پرهيز از تسري بلندمرتبهسازي به آن نواحي و
دامنه هاي آن باعث شد كه در مطالعه حاضر كالً اين مناطق شرايط الزم را نداشته باشند .البته اهميت استفاده از چشمانداز اين
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عرصهها در انتخاب پهنههاي ويژه بلندمرتبهسازي مورد مالحظه قرارگرفته است؛ بنابراين پرهيز از گسترش بلندمرتبهسازي به
عرصههاي طبيعي و دامنههاي آن از اولويتهاي توسعه است.
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