
  1ي عصبي محتمل با استفاده از شبكه شهري عملكرد هاي در هماهنگيبلند مرتبه سازي  نقش

 )مجتمع بلندمرتبه فيروزه ي بانك ملي مشهد: نمونه ي موردي(

  استاديار گروه جغرافياي دانشگاه فردوسي مشهد: دكترمحمد اجزاء شكوهي

  سي مشهددانشيار گروه جغرافياي دانشگاه فردو: دكتر محمدرحيم رهنما

  فوق ليسانس جغرافيا و برنامه ريزي شهري: محمدحسن اميدوار

  : چكيده
رشد شتابان جمعيت شهري و به تبع آن نياز به مسكن از يك سو و جلوگيري از گسـترش بـي رويـه شـهرها بـراي      

نقـل   استفاده ي بهينه از زمين شهري و رفع مشكالت، سيما، فضا، كاربري اراضي، مسائل زيست محيطـي، حمـل و  

را در راستاي توسعه ي پايدار شهري در كشور » شهر فشرده«و الگوي » بلند مرتبه سازي«از سوي ديگر، ... شهري و

 .هاي پيشرفته و در حال توسعه مطرح كرده است

لـذا بـا توجـه    . در اين راستا پارادايم شهر فشرده و الگوي بلندمرتبه سازي مبناي كار اين تحقيق قـرار گرفتـه اسـت   

در راستاي حل مسائل امروزي و آينده  وميليون جمعيت  5/2يت شهر مشهد به عنوان دومين كالنشهر كشور با موقع

  .ي آن، راهبرد شهر فشرده و پروژه هاي بلندمرتبه سازي، مي تواند محور توسعه ي آتي شهر قرار گيرد

كار، تامين نيازهاي ضروري و گـذران  «رابطه ي بلندمرتبه سازي و هماهنگي عملكردهاي در اين تحقيق  بر اين مبنا

حجـم جامعـه نمونـه    . بررسـي شـده اسـت   ) به كيلومتر(با توجه با معيار فاصله» سكونت«با عملكرد » اوقات فراغت

 .درصد جامعه ي آماري مي باشد كه از بين كل خانوارهاي مجتمـع فيـروزه بدسـت آمـده اسـت     33معادل(384برابر

د كار، تامين نيازهاي ضروري و گذران اوقات فراغت تا محـل سـكونت بـا    روش كار  كالس بندي  فواصل عملكر

درصد فواصل سه عملكرد فوق تـا محـل    30تا  25كه معادل (توجه به استاندارد بدست آمده براي بلندمرتبه سازي 

كه ابزار تحليـل نيـز اسـتفاده از شـب    . مي باشد) سكونت در طرح جامع حمل و نقل مشهد در نظر گرفته  شده است

   .عصبي محتمل در محيط نرم افزار مطلب مي باشد

ي موردي و مشهد مشخص شـد كـه فواصـل ذكـر      نهايت با مقايسه ي ميانگين فواصل اين سه عملكرد در نمونه در

شده در مشهد بيشتر از نمونه ي موردي است؛ پس در كل بلند مرتبه سازي تاثير نسـبتا محسوسـي در كـاهش ايـن     

ل عملكردهـاي تـامين نيازهـاي    فواصـ      ا به جز فاصله ي عملكرد كار تـا محـل سـكونت،   ام. فواصل داشته است

  .و گذران اوقات فراغت تا محل سكونت،  مطابق استانداردهاي بدست آمده براي بلندمرتبه سازي نبوده اندضروري 

  بيان مسأله و سؤالهاي اصلي تحقيق

ا افـزايش تـراكم و احـداث سـاختمانهاي     امروزه اساس بسياري از طرح هاي شهري اين است كه ب

تا آنجا كه ممكن است از سطح اشـغال سـاختمانها    ،بلند مرتبه و توجه به كاربري مختلط و تركيبي

 سـكونت، «كاسته و  با استفاده ي بهينه از زمين شهري، بتوان رابطه ي مناسبي را بـين عملكردهـاي  

د تا محيط زندگي مناسـبي را بـراي نسـل    در سطح شهر برقرار كر» اوقات فراغت و رفت آمد كار،

  . امروز و آينده ايجاد شود

                                                 
1- Probabilistic Neural Network 



شهر مشهد نيز با توجه به موقعيت ويژه ي آن در شمال شـرق كشـور و دومـين كالنشـهر مـذهبي      

 7800نفـر و وسـعت   240000از جمعيت  1385تا  1335از سال , ميليون نفر جمعيت 5/2جهان و 

هكتار رسيده است كـه بـه نـوعي گسـترش      30000سعت و و 2427000هكتار به جمعيتي بالغ بر 

   ).1335-85سرشمارهاي نفوس و مسكن ايران؛ (دهد روزافزون شهر را نشان مي

اين مسئله بيشتر از سياست هاي تشويقي واگذاري زمين شـهري و عـدم برنامـه ي مناسـب بـراي      

توجه به اين آمـار پـر    با. كنترل گسترش شهر و هدايت مهاجران در بعد از انقالب نشئت مي گيرد

نيازمنـد   مشـهد  ي بلندمرتبه سازي در سـطح ه مشهد نيز در زمينه ي اجراي پروژه هاواضح است ك

  . راهبردهاي ويژه اي است

هماهنگي بين عملكردهاي سكونت، كار، تامين نيازهاي « در بلند مرتبه سازي  ، نقشتحقيقدر اين 

  . مورد بررسي قرار مي گيرد شهريهينه از زمين وهمچنين در استفاده ب،»ري و اوقات فراغتضرو

 مجتمـع مسـكوني  (الزم به ذكر است كه نمونه ي موردي ساختمان هاي بلند مرتبـه ي بانـك ملـي   

تعيـين محـدوده هـاي داراي    «طـرح  منطقه در اين. باشدمي در منطقه يك شهرداري مشهد  )فيروزه

تهيـه شـده،    1380مشـاور پـارت در   كـه توسـط مهندسـين    » پتانسيل براي بلندمرتبه سازي مشـهد 

   .براي بلند مرتبه سازي در نظر گرفته شده است مستعدترين منطقه

  .در اين راستا در اين مقاله سعي مي شود به سئواالت ذيل پاسخ داده شود

، »سكونت و كار«رابطه اي بين بلندمرتبه سازي و عملكردهاي  از نظر هماهنگي فاصله،آيا  •

  دار شهري  وجود دارد؟در راستاي توسعه پاي

سكونت و تامين «رابطه اي بين بلندمرتبه سازي و عملكردهاي  از نظر هماهنگي فاصله،آيا  •

 در راستاي توسعه پايدار شهري  وجود دارد؟، »نيازهاي ضروري

سـكونت و  «رابطه اي بـين بلندمرتبـه سـازي و عملكردهـاي      از نظر هماهنگي فاصله،آيا  •

  توسعه پايدار شهري  وجود دارد؟ ، در راستاي»اوقات فراغت

  فرضيات تحقيق

سكونت و محل «فاصله ي مناسبي بين عملكردهاي ) در نمونه موردي(به نظر مي رسد كه  •

 .وجود ندارد»  كار

سكونت و تامين «فاصله ي مناسبي بين عملكردهاي ) در نمونه ي موردي(به نظر مي رسد  •

  .وجود ندارد» نيازهاي ضروري

سكونت « فاصله ي مناسبي بين عملكردهاي) در نمونه ي موردي(ر مي آيد اين گونه به نظ •

 .ديده نمي شود» و اوقات فراغت

 



  تحقيق هدفا

شناخت ابعاد و مسائل اساسي نظري بلند مرتبه سازي و نقـش آن در توسـعه پايـدار شـهري و      -1

  .شناخت تجارب كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه

 مزاياي بلندمرتبه سازياست هاي مناسب در جهت استفاده ي بهينه از و سي راه حل هاارائه ي  -2

   .دستيابي به الگوي توسعه ي مطلوب پايدار شهري براي گسترش آتي مشهد و ساير شهرها -3

بـا  » فراغـت  كار، تامين نيازهاي ضروري و گـذران اوقـات  «ايجاد هماهنگي بيشتر عملكردهاي  -4

كاني در نمونه ي موردي و در سـاخت پـروژه هـاي بلندمرتبـه     ر فاصله ماز نظ» سكونت« عملكرد 

 . در راستاي پايداري شهر )در مشهد و ساير شهرهاي كشور( بعدي در آينده 

  روش تحقيق   

  .استفاده شده است )پژوهش تركيبي چند جانبه(روش تركيبي يا آميخته در اين تحقيق از 

  روش و ابزار گردآوري اطّالعات

, تصوير خـواني و اسـتفاده از كروكـي    , فيش برداري, متن خواني: اي شامل انه از دو بخش كتابخ

آزمون،  پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، روش صـوتي  : بخش ميداني شامل و... نقشه و امار خواني و

  .تشكيل شده است..... و تصويري و

  نمونه حجمجامعه آماري و 

خانوارهـا   1137نفر است كه حدود 3523دود تعداد ساكنين ساختمانهاي بلندمرتبه ي بانك ملي ح

در اين تحقيق به جهت اينكـه جامعـه نمونـه يـك دسـت باشـند، هـر پرسشـنامه بـراي          . مي باشد

و لذا تعداد خانوارها به عنوان تعداد جامعه ي آمـاري در نظـر    شده استسرپرست خانوار طراحي 

اسـت كـه ازبـين جامعـه ي      384 حجم جامعه نمونه برابر. مي باشد 1137گرفته مي شود كه همان

  . آماري بدست آمده است

  روش تجزيه و تحليل اطّالعات

شيوه تجزيه تحليل مركب از روشهاي كمي و كيفي؛ كه در تحليل آن از روش هاي آماري توصيفي 

 Excel، )نرم افـزار اصـلي تحقيـق اسـت    (مطلبو استنباطي و نرم افزارهاي كامپيوتري الزم مانند 

 اما مبناي اصلي روش تجزيه تحليل اين تحقيق استفاده ازشـبكه عصـبي  . ه خواهد شدوغيره استفاد

  .در محيط نرم افزار مطلب مي باشد محتمل

  

  



  مباني نظري

نخستين ساختمان هاي بلند مسكوني مربوط به رم باستان است كه در قرن سـوم قبـل از مـيالد بـا     

در قـرن شـانزدهم مـيالدي نيـز اسـتفاده از       .ارتفاع ساختمان ها نيز افزايش يافت افزايش جمعيت،

در يمن بسيار رايج  19در قرن  اين گونه ساختمان ها. رايج شد» يمن«ساختمان هاي بلند مرتبه در 

متر ساخته  30در جنوب عربستان و به ارتفاع » خشت خام«شد كه به روش ساخت و ساز سنتي با 

در انگليس و بـه آسـياب    19را نيز به اوايل قرن  آغاز بلندمرتبه سازي با سازه ي غير بنايي. مي شد

اسـتفاده از  . ها و انبارها نسبت مي دهنـد كـه در آنهـا از اسـكلت بنـدي چـدن اسـتفاده مـي شـد         

از نيمـه دوم قـرن نـوزدهم متـداول     در شهرهاي جهان، )  روزيبه شكل ام(ساختمانهاي بلند مرتبه

و رفـع محـدوديت هـاي تكنولـوژيكي،      20نبا شروع قر  ).2: 1380مهندسين مشاور پارت،(گرديد

ساختمان هاي بلند مرتبه ي امروزي به منظور خلق محيط هايي كه به شكل مصنوعي و بدون توجه 

شايد بتوان لوكوربوزيه را بزرگتـرين مـروج شـهرهاي    .ايجاد گرديدند, كنترل شده باشندبه طبيعت 

نفر درجريب و برج هاي اداري بـا   1200وي شهر معاصر خود را با . عمودي با تراكم زياد دانست

در مقابل افرادي مانند ابنزر هاوارد كه فشردگي را غير بهداشتي . مطرح كرد 1922طبقه در سال  60

« همچنين فرانـك لويـد رايـت بـا پيشـنهاد الگـوي       . مي دانستند و طرفدار شهرهاي گسترده بودند

دگي جامعه امريكا كه متكي بر اتـو مبيـل   افق تازهاي از شهر كم تراكم را جهت زن» برودايكرسيتي

در واقع اين الگو از اقتصاد سياسي حاكم بر آن زمان امريكا نشئات مي گرفت كـه  . مطرح كرد, بود

   ).  31-33: 1383عزيزي،(بعد ها به شهرهاي استراليا نيز رسوخ كرد

. سـاخته شـد   در قرن بيستم سازه هاي عظيم و آسمان خراشهاي چندصدمتري با اهداف گونـاگون 

آن را به عنـوان جـامعترين آسـمان    » ارناسن«با عنوان نخستين مركز اجتماعي قرن كه » راكفلر«مركز

  ).3: 1380مهندسين مشاور پارت،. (ساخته شد 1931-9خراش دنيا مطرح مي كند،  در 

بـان  و بسـياري از كمـال طل   ،گرايي فن پست مدرنيسم، كنتركتيويسم، ،درنيسممبه طوركلي در دنيا  

در مكتب مدرنيسـم افـرادي   . داراي پيوند هايي با بلند مرتبه سازي و نظريه شهر عمودي مي باشند

از ...  مـيس وان دروهـه و    ،الـوار آلتـو   ،استروملين ،لوكوربوزيه ،والتر گريپيوس ،چون توني گارنيه

  در قالب فن   نظريات خود را 1933و منشور آتن در  1928بزرگان آن بودند كه در كنگره سيام در 

انسان در اين مكتب عنصري بيولوژيك است كه . و هنرهاي تجسمي در مسائل شهري انتشار دادند

   ).11-12: 1383زياري،(است» ر، رفت و آمد و اوقات فراغتكا ،سكونت« داراي عملكردهاي 

ش با افزايش ساخت برج هاي بلندي در شهرهاي مختلـف جهـان، واكـن   در دهه هاي هفتاد تا نود 

اين تنش ها بيشتر به خاطر مشكالت ناشي از . هاي سياسي براي مهار رشد عمودي صورت گرفت

اين امر موجبات تالشهايي را براي رفع كاسـتي هـا و   . بلندمرتبه سازي بود كه گريبانگير شهرهابود



وسعه اتخاذ سياست هاي قانونمند براي روند بلند مرتبه سازي را فراهم كرد تا اين روند در جهت ت

  . )4-5: 1380مهندسين مشاور پارت،(پايدار شهري گام بردارد

امروزه اساس بلندمرتبه سازي و هماهنگي عملكردهاي شهري با مفهوم شهر فشرده در هم پيچيـده  

 ابتدا ظهور و سپس سـقوط مفهـوم فضـايي شـهر فشـرده      1990و  1980در خالل دهه هاي  .است

ابتدا، به شهر فشرده به عنوان پاسخ مهم براي از بـين بـردن    .مالحظه گرديد) مرتبط با رشد پايدار(

بـرخالف  . مشكالت شهري نگاه شد؛ ولي ثابت نشد كه اين مدل پاسخ به تمام ايـن مسـائل باشـد   

انتظار عمومي، ثابت شد كه دسترسي به رشد شهري فشرده، از طريق اجراي قوانين سفت و سخت 

مشخصا برگشت به شهر فشـرده را پيشـنهاد    CECزيست محيطي، مشكل مي باشد؛ گزارش سبز 

اين پيشنهاد تحت تاثير اين واقعيـت بـوده اسـت كـه بسـياري از شـهرها و سـكونت        . نموده است

گاههاي تاريخي اروپا داراي هسته هاي مركزي پرتراكمي هستند كه مكانهاي مطلوبي براي زنـدگي  

اليي برخوردارنـد كـه اخـتالط و تعامـل     چنين مكانهايي از تراكم جمعيتي با .و كار تلقي مي شوند

  ). 40: 1387بحريني،.(اجتماعي را، كه عمده ترين ويژگي شهرهاي سنتي است امكان پذير مي سازد

از شهر فشرده اين خواهد بود كه همانند  شهر قرون وسطي خواهـد   ي هر شخص برداشت اوليه

هـاي روشـن و قـاطعي، معمـوالً بـه       بهها در يك مركز بسيار متراكم متمركز شده با ل بود كه فعاليت

  ).Thomas  and consins، 1996: 59(شود شكل حصار شهر از مناطق روستايي جدا مي

 گـروه تمركزگـراي  . گونـه باشـد   هـاي بلندمرتبـه ايـن    آيد كه شهر فشرده با مجتمع اما به نظر نمي

ــراي پ   ــاس مناســب ب ــد كــه يــك شــهر پايــدار بايــد داراي مقي ــادهدوســتان زمــين معتقدن روي،  ي

سواري  و حمل و نقل عمومي كارا و آنچنان تراكم و فشردگي باشد كه تعامل اجتماعي را  دوچرخه

  ).Elkin and others، 1991: 12(ترغيب نمايد

  .در ذيل ويژگي هاي شهر فشرده از ديدگاه برخي نظريه پردازان بيان شده است 

افزايش استفاده از فضا در شـهر،  : اند اختههاي زير را مطرح س ويژگي) 1991(ـ اليكن و ديگران 1

ــراكم بــاالي مســكوني، تمركززدايــي، فشــردگي، تلفيــق و تركيــب كــاربري       هــا و نــوعي   ت

  ).43و16 :همان(خودبسندگي

هاي مختلط و رشدي هسـتند كـه در    خواستار تراكم زياد، كاربري) 1989(ـ نيومن و كن ورثي 2

ي شـهري   ه اي وراي محـدود  و هيچگونه توسـعه  درون مرزهاي كنوني مناطق شهري صورت گرفته

تر و به كار گرفتن اراضي باير داخل شهر انجـام خواهـد    اين كار از طريق كاربريهاي متراكم(ندهد 

  ).45: 1387بحريني، )(گرفت

ي همگـن   تـوان دريافـت كـه شـهر فشـرده الزامـاً يـك پديـده         با توجه به موارد ذكـر شـده مـي   

ترين تفاوت در اين ديـدگاهها   رسد مهم ظر ميبه ن).Burton and others، 1996: 235(باشد نمي



هـاي بلندمرتبـه و فشـرده بايـد تـك مركـزي باشـد يـا          اين باشد كه آيا يك شهر پايدار با مجتمع

ه وسعت فشردگي همگن در يك طـرف و مقيـاس و ابعـاد    نچندمركزي؟ تفاوت ديگر در مورد دام

بر اين باورند كه شهر پايدار بايد از مركز تا لبه فشـرده  برخي . كلي شهر فشرده از طرف ديگر است

ي كلي شـهر   در هر حال اندازه. بوده و مانند شهرهاي قرون وسطا داراي مراكز بزرگ متمركز باشد

تفريح،دريافـت  بايد نسبتاً كوچك باشد تا دسترسي مناسب به فضاي بـاز خـارج شـهر بـه منظـور      

اي ديگـر بـر ايـن     عده. ر كاربريها داخل شهر ميسر گرددو ساير مقاصد و دسترسي به ساي خدمات

ي حمل  تواند از سكونتگاههاي مختلفي تشكيل شده كه پراكنده بوده ولي بوسيله باورند كه شهر مي

  .گيرد در چنين صورتي فضاي باز در بين سكونتگاههاي قرار مي. و نقل عمومي به هم متصل گردد

بنـابراين  . ست برحسب ميزان استقالل و خودكفايي آنها باشدي بين اين سكونتگاهها ممكن ا فاصله

ي مدافعين مـدلهاي متفـاوت شـهر مفيـد خواهـد       مشخص كردن وجوه مشترك نقطه نظرهاي كليه

  )45ـ46: 1387بحريني، (بود

تا كنـون انديشـمندان مختلـف بـا     ) 1970دهه ي (از زماني كه مكتب پست مدرن پايه گذاري شده

برنامه ريزي شهري و شهرسازي قـرن بيسـتم، پيشـنهادهاي مختلفـي را بـراي      بررسي و نقد وقايع 

هدايت برنامه ريزي شهري، شهرسازي و طراحي شهري قرن بيست و يكم ارائه داده اند كه اسـاس  

 2000اين بررسي هـا منجـر بـه صـدور منشـور      . همه ي آنها بر عدم قطعيت و شرايط متغير است

تاكيد بر اصل عدم قطعيت و شرايط متغير بيان مي شود كـه شـكل   اين منشور با  4در اصل . دگردي

هاي جديد شهري بايد بر نيازهاي در حال تحول اجتماعي پاسخ دهند و همانگونه كه جامعه تغيير 

همچنين تفكر سنتي كاربري زمين كـه بـر   . مي كند، بايد الگوهاي جديد ساختماني نيز ايجاد شوند

در . اكيد مي كرد، بايد در جهت همبستگي و پيونـدها، تغييـر يابـد   جدايي عملكردها و كاربري ها ت

اين راستا مي توان از افزليش تراكم، اختاط كاربري هاي مختلـف بـا مسـكوني و اهميـت دادن بـه      

  ). 15:  1379محمد زاده تيتكانلو، (راههاي پياده استفاده كرد

 كـن و ، نيومن  1990ارش سبز در حاميان اصلي شهر فشرد مثل كميسيون اروپا با گزبه طور كلي 

، 1992، اون و ريكبـي در  1991، شـرلوك در  1992، ايـوميچ در  1992، جكـوبز در  1989در  ثيور

و ديگران بر اين باورند كه شهر فشرده داراي امتيازات زيست محيطـي، انـرژي،    1992الرن در  مك

  :ير استبرخي از اين امتيازات به قرار ز. باشد منافع اجتماعي و غيره مي

  يافتـه   ي شهري، استفاده مجدد از زيرساختها و اراضي توسـعه  ـ محدوديت بسيار زيادي توسعه1

قبلي، تجديد حيات مناطق موجود شهري  نتيجتاً زندگي شهري، محدوديت و تراكم باالي جمعيت 

  .شود شهري فشرده و حفظ اراضي كشاورزي و باغات مي و بلندمرتبه سازي موجب شكل



قل عمومي با صرفه كه نياز اكثريت جمعيت شهري را بـرآورده سـاخته و در نتيجـه    نو ـ حمل 2

  .دسترسي و تحرك كلي افزايش پيدا خواهد كرد

ي حمل و نقل عمومي حجم ترافيك موتوري، آلودگي هوا، خطر مرگ و جراحت و  ـ در نتيجه3

  .يابد غيره كاهش مي

ن تراكم كلي جمعيت، كـاهش فواصـل سـفر بـه     هاي مختلط به دليل باالبود ـ مطلوبيت كاربري4

سـواري بـه عنـوان      روي و دوچرخـه  هاي مختلط و باال بودن تـراكم جمعيـت، پيـاده    خاطر كاربري

جويي در انرژي جهت دسترسي به تسهيالت محلي، وابسـتگي   ي صرفه كاراترين و مؤثرترين وسيله

  .كمتر به اتومبيل

اي و مصـرف كمتـر    هـا و گازهـاي گلخانـه    آاليندهـ محيط زيست بهتر به خاطر كاهش كلي و 5

  .سوختهاي فسيلي و در نتيجه سالمتي بيشتر

تر و همراه با مصرف كمتر انرژي و  ي بافت شهري متراكم هاي گرمايش در نتيجه ـ كاهش هزينه6

  .آلودگي كمتر

ه با طيـف  ك هاي زياد جمعيتي، و خصوصاً هنگامي ي تراكم ـ پتانسيل اختالط اجتماعي در نتيجه7

  .هاي مسكوني و ساكنين در محالت همراه باشد وسيعي از انواع گونه

هاي محلي در محالت و در نتيجـه بـاالرفتن كيفيـت زنـدگي، امنيـت بيشـتر و        ـ تمركز فعاليت8

طور حمايت از مشاغل و خدمات كه به مفهوم ايجـاد محيطـي اسـت بـراي      محيطي فعالتر و همين

  . قتصاديهاي تجاري و ا رونق فعاليت

هـا اسـت تـا از ايـن      ترين توجيه شهر فشرده نياز به الگوهاي كم مصرف انرژي براي فعاليت مهم

 (IPCC)المللي دولتي تغيير آب و هـوا   ي زمين كه توسط گروه بين طريق با مسائل گرم شدن كره

  ).Hillman،1996:  39(مورد تأكيد قرار گرفته است، مقابله شود 9995و  1992، 1990در 

طبقـه   16سـاختمان   1339 سالدر . ميرسد 40دهه ي  سابقه بلند مرتبه سازي در ايران نيز به اوايل

تمان بلنــد مرتبــه در ايــران ســاخته شــد كــه مــي تــوان آن را اولــين ســاخ» پالســكو« اي بــه نــام 

ساخت مجتمع هاي مسكوني در در شـمال   50در دهه ي ). 73:  1380فرهودي و محمدي،(دانست

در همين سالها در ساير كالنشهر ها از قبيل مشهد نيز تعـدادي از  . ب تهران رونق يافتو شمال غر

با وقوع انقالب .انجام شد..) از قبيل آپارتمانهاي مرتفع،زيست خاور و( پروژه هاي بلند مرتبه سازي

ي موج جديد بلند مرتبه سازي در سالهاي پايان. سال متوقف شد 10اسالمي بلند مرتبه سازي براي 

در پي افزايش قيمت زمين و فروش تراكم در تهران و ساير كالنشـهرهاي كشـور آغـاز     60دهه ي 

، مطهـر ، هتـل بـين المللـي قصـر طاليـي      شد همچنين در مشهد مي توان هتل هاي اطـراف حـرم   



بلنـد مرتبـه بانـك     طبقـه و چهارطبقـه قبـل از انقـالب،  آپارتمانهـاي      12آپارتمان هاي مرتفع يـا  

  .را ذكر كرد... و  ، برج آلتون، هتل نارنجستان)فيروزهمجتمع (ملي

  مشخصات نمونه ي موردي

. مجتمع مسكوني بلندمرتبه فيروزه بانك ملي در ضلع جنوب شرقي فلكه فردوسي مشهد قـرار دارد 

به پايان  1375توسط بانك ملي ايران زده شد و تا سالهاي  1369كلنگ احداث اين مجتمع در سال 

هكتار بـوده اسـت كـه بعـد از      13تدايي در نظر گرفته شده براي احداث اين مجتمع زمين اب. رسيد

مترمربع  91800هكتار يا  18/9به عنوان زائرسراي بانك ملي،  6و  A3واگذاري زمين براي فازهاي 

يعني شبكه هـاي جمـع كننـده، كوچـه     (زمين براي احداث فازهاي مسكوني به انضمام متعلقات آن

مساحت مورد نظر اين تحقيق هـم همـان   . باقي ماند) اسيسات وابسته به مسكنهاي درجه يك و ت

مـي  ) 5و فـاز   4، فـاز   C3، فـاز   B3، فـاز  2، فاز1شامل فاز (هكتار و فازهاي مربوطه ي آن 18/9

مـي باشـد   ) واحـد 2هر طبقه ( طبقه  4واحدي يا  8بلوك 3كه شامل  2تا به امروز به جز فاز. باشد

، بقيه فازها به فروش كامـل سـاكنين مشـهد رسـيده     )متر مربع 3770يربناي كل واحد با ز 24كال (

 . مي باشد 5و فاز  4، فاز  C3، فاز  B3، فاز 1اين فازها شامل فاز . است

   نفر 3523: )جامعه ي آماري(نمونه ي مورديجمعيت كل 

سرپرسـت  ن از بـي اسـت كـه    384جامعه ي نمونه ي ما (نفر  1190: جمعيت كل جامعه ي نمونه 

  )خانوارها مي باشند

  خانوار 1137: تعداد خانوار جامعه آماري 

  نفر در هر خانوار 1/3: بعد خانوار در جامعه آماري 

  : )pnn(محتمل شبكه عصبي

Pnn   شـبكه عصـبي داراي   . يك نوع شبكه ي پايه اي مناسب براي كالس بندي داده ها مي باشـد

شبكه مـورد نظـر مـا كـه بـراي ايـن       . وت استفاده مي شودانواع متفاوتي است كه براي مقاصد متفا

تحقيق استفاده شده است براي كالس بندي داده ها با توجه به يك اسـتاندارد و درصـد خطـا مـي     

از قابليت هـاي آن  . اين شبكه در محيط نرم افزار مطلب دستور نويسي و راه اندازي مي شود. باشد

مـي  ) 3*  10000مـثال  (ريس هايي با سـطر و سـتون زيـاد   تحليل داده هاي بسيار زياد در قالب مات

  .اما برنامه نويسي آن بايد دقيق باشد. باشد

  مراحل و چهارچوب جمع آوري و تحليل اطالعات  

بـا  » كـار، تـامين نيـاز و اوقـات فراغـت     «ي عملكردهـا همـاهنگي فاصـله بـين    براي سـنجش   -1

. ان به استانداردهاي الزم نيز دسـت يافـت  بايد معياري در نظر گرفته مي شد كه بتو »سكونت«محل



دانشـگاه  (بدست آمـد  1374اين استانداردها از روي طرح جامع حمل و نقل شهري مشهد در دي 

  ). 66: 1374مقصد ساكنين مشهد،-يري مبداصنعتي شريف، جلد نتايج آمارگ

را  سـازي  براي سنجش فاصله ي سه عملكرد نمونه ي موردي، بايـد اسـتانداردهاي بلندمرتبـه    -2

اما استانداردهاي طرح جامع حمل و نقل مشـهد نمـي توانسـت بـراي نـواحي      . بدست مي آورديم

براي دست يافتن بـه اسـتاندارد   ) چون شهر مشهد تقريبا گسترده است(بلندمرتبه به كار گرفته شود

دارد درصد استان 30تا  25فاصله ي عملكردها تا محل سكونت در مناطق بلندمرتبه در شهر مشهد، 

زيـرا بـر مبنـاي    . مـد آفواصل طرح جامع كم شد و بدين ترتيب استاندارد مناطق بلندمرتبه بدست 

تـا   25سـازي   فشردگي و بلندمرتبه) در كشورهايي چون استراليا صورت گرفته استمطالعاتي كه 

 .) Diappi and Bolchi، 2008: 6-18(و هزينه ها را در شهر كاهش مي دهددرصد فواصل  30

ه جز عملكرد كار، عملكردهاي تامين نياز و اوقات فراغت داراي زيرگروه هاي اصلي و فرعي ب -3

امـا  . اين در صورتي است كه براي هر عملكرد بايـد بـه يـك عـدد خـام دسـت يافـت       . مي باشند

از  بـا ميـانگين گيـري    عملكردهاي تامين نياز و اوقات فراغت داراي زيرگـروه هـايي اسـت؛ پـس    

   .ابيم كه فاصله محل سكونت تا هر عملكرد استي دسته به يك عدد دست ميزيرگروه هاي هر 

فواصل مربوط بـه يـك خـانوار از جامعـه ي     (به خوبي روند اين عمل را با يك مثال) 1-1(جدول

اطالعـات   حال فواصل مربوط به هر خانوار از جامعه نمونه را با توجه به. را نشان مي دهد) نمونه

  . بدست مي آوريم) 1-1(پرسشنامه بر طبق جدول

داده ي خام داريم  384پس از اين فرايند براي هر كدام از زيرگروه هاي اصلي و سه عملكرد،  -4 

حال اين داده ها را بـه وارد  . كه فواصل آنها را به كيلومتر نسبت به محل سكونت مشخص مي كند

   .مطلب شود نرم افزار اكسل وارد مي كنيم تا آماده ي فراخواني در نرم افزار

با توجه (داده هاي خام با راه اندازي شبكه عصبي در محيط نرم افزار مطلب قابليت كالس بندي -5

( را به دو صورت سه بعدي و خطي) به استانداردهاي بدست آمده براي بلند مرتبه سازي در مشهد

نـدي بايـد بـازه ي    البته براي كالس ب. را خواهند داشت) با توجه به سطرها و ستون ها در ماتريس

 .داده هاي خام مشخص شود كه اين عمل با توجه به استاندارد هاي بلندمرتبه سازي انجام مي شود

در اين مرحله بايد بازه هاي مطابق استاندارد بلند مرتبه سازي را براي كالس بنـدي و آمـوزش بـه    

درصد  30تا  25شردگي شهر همان طور كه قبال گفته شد بلندمرتبه سازي و ف. نرم افزار تعيين كنيم

پس ما براي تعيين بـازه هـاي اسـتاندارد ابتـدا كمينـه و      . را كاهش مي دهد.... فواصل، هزينه ها و 

بيشينه داده هاي خام فواصل هر كدام از عملكرد يا زيرگروه اصلي تا محل سكونت را استخراج مي 

نزديـك تـرين فاصـله بـه محـل      (از كمينه ي داده هاي خام هر عملكرد يـا زيرگـروه اصـلي   . كنيم

درصد استاندارد فاصله ي همان عملكرد يا زيرگروه اصلي در طرح جامع حمـل و   25تا ) سكونت



درصد استاندارد فاصله ي همان عملكرد يا زيرگروه  30تا 25از . بدست مي آيد 1نقل مشهد كالس

درصـد تـا    35حاصـل مـي شـود و در نهايـت از      2اصلي در طرح جامع حمل و نقل مشهد كالس

بـه   3كـالس ) دورترين فاصله تا حل سكونت(بيشينه ي داده هاي خام هرعملكرد يا زيرگروه اصلي

فواصل فراتـر از   3فواصل استاندارد و كالس 2فواصل غير استاندارد، كالس 1كالس. دست مي آيد

فـزار  اين عمل بـراي ايـن اسـت كـه بـه نـرم ا      . استاندارد هر عملكرد يا زيرگروه را شامل مي شود

  . آموزش دهيم كه هر داده ي خام را در چه كالسي از استاندارد قرار دهد

پس از اعمال دستورهاي الزم در نرم افزار مطلب، كالس بندي داده ها به صـورت نمـودار، و     -6

  .همچنين درصد هر كالس به ما داده خواهد شد
 عملكردهاي كار، نيازهاي ضروري، اوقات فراغت و زيرگروه هاي اصلي و فرعي مربوطه) 1- 1(جدول

زيرگــروه هــاي اصــلي  سه عملكرد  اصلي

 عملكردها

زيرگــروه هــاي فرعــي 

 عملكردها

فاصله ي يك خانوار از 

جامعه نمونه تا هر كدام 

زيرگروه هاي فرعي بـه  

km 

ــانگين  ــلميــ  فواصــ

زيرگروه هاي فرعي در 

ــاي ــته ه مشــخص  دس

ايـن ميـانگين هـا    (شده

داده هاي زيرگروه هاي 

  )اصلي مي باشند

ــانگين  ــلميــ  فواصــ

زيرگروه هاي اصلي در 

ــاي مشــخص  ــته ه دس

ايـن ميـانگين هـا    (شده

داده هاي سه عملكـرد   

  )اصلي مي باشند

  75/6  - - - - كار

غير از (نيازهاي ضروري

 )گذران اوقات فراغت

  46/3  3/4 5/1 مايحتاج روزانه خريد مايحتاج

 5/3  مايحتاج هفتگي

 8  مايحتاج ماهانه

  3 5/0  كودكستان  آموزشي و تحصيلي

 1  دبستان

 5/1  راهنمايي

 5/4  دبيرستان

ــز   ــتان و مراكـ هنرسـ

  آموزش عالي

5/7 

  1/3 2  مركز بهداشت  پزشكي_درماني

 5/1  درمانگاه

پزشك ( مجتمع پزشكي

  )صصعمومي و متخ

5/5 

 5/5  بيمارستان

 1  دارخانه

  4/6  7/4 75/6 پاركها علمي_تفريحي گذران اوقات فراغت

  

  

  

  

  

ورزشگاه هاي سرباز و 

  سرپوشيده

5/1 

 5/5  كتابخانه

ســينما، تئــاتر، مــوزه و 

  غيره

5 

  5/5 -  -  مراكز مذهبي و زيارتي

  5/6 -  -  ديدار نزديكان

  

  



  افته هاي تحقيق يتحليل 

ي مـي باشـند، بـه غيـر از     چون عملكرد تامين نياز و اوقات فراغت داراي زيرگروه يا زيرشاخه هاي

قابل آزمايش مي باشند؛ اما عملكرد كار فقـط بـه روش خطـي    روش خطي، با روش سه بعدي نيز 

آزمـون و   پس ابتدا عملكرد تامين نياز و اوقات فراغت به روش سه بعـدي . قابل سنجش مي باشد

  .سپس هر سه عملكرد با روش خطي سنجش خواهد شد

مربوط به عملكرد تامين نيازهاي ضروري در جامعه ي نمونه ي ما است كه خود اين ) 1-1(نمودار

به كالس بنـدي عملكـرد تـامين     اين نمودار مربوط. عملكرد به سه زيرگروه اصلي تقسيم مي شود

در زير كمينه و بيشينه ي فواصل  )2-1(جدل در. ي باشدم سه زيرگروه اصلي اريرانياز است كه د

در طـرح   فاصله هاي مربوط به عملكرد تامين نيازهاي ضروري درصد 30و  25جامعه ي نمونه و 

  .آورده شده است )استاندارد بدست آمده براي بلندمرتبه سازي(جامع حمل و نقل
  رگروه هاي اصلي تامين نياز در طرح جامعدرصد فواصل زي 30و 25بيشينه و كمينه فواصل و ) 2- 1(جدول

ــي و   kmفاصله براي خريد به  فاصله به كيلومتر ــوارد آموزش ــا م ــله ت فاص

 kmتحصيلي به 

فاصله تا مكـان هـاي درمـاني و    

 kmپزشكي به 

  7  5/13  8  بيشينه ي فاصله 

فاصله در طرح جامع حمـل  % 25

  و نقل شهر مشهد

39/3  94/2  39/3  

امع حمل فاصله در  طرح ج % 30

  و نقل شهر مشهد

91/2  75/2  16/3  

  1  5/0  5/0  كمينه ي فاصله

بازه هاي سه زيرگروه اصلي عملكرد تامين نيازهاي ضروري را براي كالس بندي در ) 3-1(جدول 

  .نرم افزار نمايش مي دهد
  بازه هاي زيرگروه هاي اصلي عملكرد نيازهاي ضروري) 3- 1(جدول 

ــي و   براي خريدبازه هاي   فاصله به كيلومتر ــوارد آموزش ــاي م ــازه ه ب

 تحصيلي 

بازه هاي مكـان هـاي درمـاني و    

 پزشكي 

  7 - 39/3  5/13 – 94/2  8 – 3/12   1كالس

  40/3 – 16/3  95/2 – 75/2  13/3 – 91/2  2كالس

  17/3 – 1  76/2 – 5/0  92/2 – 5/0  3كالس

ي فواصـل غيـر   يعنـي بـازه    1نشان مي دهد بيشتر داده ها در كـالس   )1-1(همان طور كه نمودار 

 2درصد داده ها در كالس 85/8،  1درصد داده ها در كالس 9/81به طوري كه . استاندارد قرار دارد

عـدم همـاهنگي عملكـرد    بـر   نمودار سه بعدي اين. قرار دارند 3در كالس درصد داده ها  2/9، و 

سـه   نمودار به طور همزمـان  اين. تامين نيازهاي ضروري با محل سكونت از نظر فاصله اشاره دارد

البتـه   .مـورد آزمـايش قـرار مـي دهـد     زير گروه اصلي عملكرد تامين نيازهاي ضروري را همزمان 

  .به صورت خطي نيز آزموده خواهد شدعملكرد تامين نياز 



  
مربوط به كالس بندي عملكرد اوقات فراغت است كـه در سـه زيرگـروه اصـلي      )2-1(نمودارهاي

اين نمودار داده هاي جامعه نمونه ي ما را كه . ه صورت سه بعدي نشان مي دهدذكر شده تلفيق و ب

در زير كمينـه و  ) 4-1(در جدول  .مربوط به عملكرد اوقات فراغت است، كالس بندي كرده است

 فاصله هاي مربوط به عملكرد اوقـات فراغـت  درصد  30و  25بيشينه ي فواصل جامعه ي نمونه و 

  .آورده شده است در طرح جامع حمل و نقل
  درصد فواصل زيرگروه هاي اصلي گذران اوقات فراغت در طرح جامع 30و 25بيشينه و كمينه فواصل و ) 4- 1(جدول

فاصله تـا مكـان هـاي علمـي و       فاصله به كيلومتر

 kmتفريحي به

فاصله تا مكـان هـاي مـذهبي و    

 kmزيارتي به 

فاصله تا محل ديدار نزديكان بـه  

km 

  5/11  5/5  9/9  بيشينه ي فاصله 

فاصله در طرح جامع حمـل  % 25

  و نقل شهر مشهد

68/5  76/3  45/4  

فاصله در  طرح جامع حمل %  30

  و نقل شهر مشهد

30/5  51/3  15/4  

  1  5/0  5/0  كمينه ي فاصله

اي كالس بنـدي در  زيرگروه هاي اصلي عملكرد گذران اوقات فراغت را بربازه هاي )5-1(جدول 

  .ي دهدنرم افزار  نمايش م
  بازه هاي زيرگروه هاي اصلي عملكرد گذران اوقات فراغت) 5- 1(جدول 

بازه هـاي مكـان هـاي علمـي و       فاصله به كيلومتر

 تفريحي 

بازه هاي مكـان هـاي مـذهبي و    

 زيارتي 

 بازه هاي محل ديدار نزديكان 

  5/11 – 45/4  5/5 – 76/3  9/9 – 68/5   1كالس

  46/4 – 15/4  77/3 – 51/3  69/5 – 30/5  2كالس

  16/4 – 5/0  52/3 – 5/0  31/5 – 5/0  3كالس



يعنـي بـازه ي فواصـل غيـر      1نشان مي دهد بيشتر داده ها در كـالس   )2-1(همان طور كه نمودار

درصد داده ها در كـالس   5/6، و 1درصد داده ها در كالس 5/93به طوري كه .  استاندارد قرار دارد

اين نمودار به  .قرار ندارند 2هيچ كدام از داده ها در كالس  در عملكرد اوقات فراغت. قرار دارند 3

وجود هماهنگي فاصله بين محل سـكونت و محـل گـذران اوقـات فراغـت بـراي        شكل سه بعدي

مورد آزمايش قـرار مـي   ) با روش سه بعدي، چون سه زيرگروه دارد(را خانوارهاي جامعه ي نمونه

  .ز نظر فاصله گواهي مي دهددهد و بر عدم هماهنگي بين اين دو عملكرد ا

  
اما نمودارهايي كه از اين . بود نمودارهايي كه تا اينجا مشاهده كرديد به صورت تلفيقي و سه بعدي

 .آزمـون خواهـد كـرد    خطـي به صورت را هر كدام از عملكردهاي اصلي  به بعد مشاهده مي كنيد،

يعنـي  (م از سه عملكرد اصلي شهريعني خانوارهاي جامعه ي نمونه ي ما جداگانه نسبت به هر كدا

  . كالس بندي مي شوند )و اوقات فراغت تامين نيازهاي ضروريكار، 

فواصل خانوارهاي جامعه ي نمونه ي ما را نسبت به عملكـرد  كالس بندي مربوط به ) 3-1(نمودار

  . كالس بندي كرده است) تك بعدي(صورت خطيبه كار با توجه به استانداردهاي بدست آمده، 

فاصـله هـاي    درصـد  30و 25در زير كمينه و بيشينه ي فواصل جامعه ي نمونـه و  )6-1(جدول در

  .آورده شده است در طرح جامع مربوط به عملكرد كار
  درصد  فواصل عملكرد كار در طرح جامع 30و 25بيشينه و كمينه فواصل و ) 6- 1(جدول

 kmفاصله تا محل كار به  فاصله به كيلومتر

  18  بيشينه ي فاصله 

  12/5  فاصله در طرح جامع حمل و نقل شهر مشهد% 25

  78/4  فاصله در طرح جامع حمل و نقل شهر مشهد% 30

  2/0  كمينه ي فاصله



  .بازه هاي عملكرد كار را براي كالس بندي در نرم افزار  نمايش مي دهد )7-1(جدول 
  بازه هاي عملكرد عملكرد كار ) 7- 1(جدول 

  اي كاربازه ه  فاصله به كيلومتر

  18 – 12/5   1كالس

  13/5 – 78/4  2كالس

  79/4 – 2/0  3كالس

يعني بازه ي فواصل  3در كالس از نيمي از داده ها  نشان مي دهد بيش) 3-1(همان طور كه نمودار

درصد داده ها در كالس  7/12، و 1درصد داده ها در كالس9/28به طوري كه .  استاندارد قرار دارد

ميانگين فاصله محل كار تا محـل سـكونت جامعـه ي     اما .قرار دارند 3الس درصد در ك 4/58و  2

فاصله ي محل كار تا سـكونت  % 25يعني ( كيلومتر است كه از حداقل استاندارد ما 4/5نمونه ي ما 

سـازي  بلندمرتبـه   بـراي ) كيلومتر است 12/5كه  با توجه به طرح جامع حمل و نقل در شهر مشهد

در واقع پراكندگي زياد داده  .نتيجه باال بودن پراكندگي زياد داده ها مي باشدراين ام. بيشتر مي باشد

از  يعنـي انحـراف   .و به نسبت كمتر در بقيه كالس ها سبب ايـن امـر شـده اسـت     1ها بين كالس 

در هر صورت جامعه ي نمونه ي مـا از نظـر عملكـرد كـار     . زياد است 1متوسط داده ها در كالس

. رعايت شده است نگي بين محل كار و سكونت تا حدودييعني هماه. ي داردموقعيت تقريبا مناسب

ـ     محل كار تا محل سكونتبه سخن ديگر اگر چه ميانگين  ي جامعه نمونه زيـر اسـتاندارد اسـت ول

 )2و 1يعنـي كـالس   (هاي استاندارد در كالس) 4/58+7/12=1/71(درصد قابل توجهي از خانوارها

   . قرار دارند

  



فواصل خانوارهاي جامعه ي نمونه ي ما را نسـبت بـه عملكـرد تـامين     كالس بندي ) 4-1(ودار نم

كالس بنـدي  ) تك بعدي(نيازهاي ضروري با توجه به استانداردهاي بدست آمده، به صورت خطي

 درصـد  30و  25در زير كمينه و بيشينه ي فواصل جامعـه ي نمونـه و  ) 8-1(در جدول. كرده است

  .آورده شده است در طرح جامع د تامين نيازهاي ضروريفاصله هاي مربوط به عملكر
 درصد فواصل عملكرد تامين نيازهاي ضروري در طرح جامع 30و 25بيشينه و كمينه فواصل و  )8- 1(جدول

 kmفاصله تا محل تامين نياز هاي ضروري به   فاصله به كيلومتر

  1/7  بيشينه ي فاصله 

  15/3  هدفاصله در طرح جامع حمل و نقل شهر مش% 25

  94/2  فاصله در طرح جامع حمل و نقل شهر مشهد% 30

  6/0  كمينه ي فاصله

بازه هاي عملكردتامين نيازهاي ضروري را براي كالس بندي در نرم افـزار  نمـايش    )9-1(جدول 

  .مي دهد
 بازه هاي عملكرد تامين نيازهاي ضروري )9- 1(جدول 

  روريبازه هاي تامين نياز هاي ض  فاصله به كيلومتر

  1/7 – 15/3   1كالس

  16/3 – 94/2  2كالس

  95/2 – 6/0  3كالس

يعنـي بـازه ي فواصـل غيـر      1نشان مي دهد بيشتر داده هـا در كـالس   )4-1(همان طور كه نمودار

درصـد داده هـا در    2/14، و 1درصـد داده هـا در كـالس    5/68به طوري كـه  .  استاندارد قرار دارد

در واقـع ميـانگين فاصـله محـل تـامين نيازهـاي       . قرار دارنـد  3درصد در كالس  3/17و  2كالس 

يعني (  كيلومتر است كه از حداقل استاندارد ما84/3ضروري تا محل سكونت جامعه ي نمونه ي ما 

شـهر   در طرح جـامع حمـل و نقـل   سكونت  محل فاصله ي محل تامين نياز هاي ضروري تا% 25

در واقع ميانگين كـل فاصـله   . سازي بيشتر مي باشدبلند مرتبه  براي) كيلومتر است 15/3مشهد كه 

) 4-1(تاندارد اسـت كـه بـا نتيجـه نمـودار     براي محل تامين نيازهاي ضروري تا سـكونت زيـر اسـ   

گفت كه در كل هماهنگي بين محل تامين نيازهاي ضـروري و محـل   بايد  در نتيجه. همخواني دارد

نتيجه اي مشابه همين  سه بعدي هم در روش لبته همان طور كه قبال ديديد، ا .سكونت وجود ندارد

      .)1-1(بنگريد به نمودار(، ولي از نظر درصدي كمي متفاوت بودنمودار بدست آمد

  

  

  



  
فواصل خانوارهاي جامعه ي نمونه ي ما را نسبت به عملكـرد  كالس بندي مربوط به ) 5-1(نمودار

كـالس بنـدي   ) تـك بعـدي  (رت خطياوقات فراغت با توجه به استانداردهاي بدست آمده، به صو

  . كرده است

فاصـله هـاي    درصـد  30و  25 فواصل جامعه ي نمونـه و  و بيشينه در زير كمينه )10-1(در جدول

  .آورده شده است در طرح جامع مربوط به عملكرد اوقات فراغت
 ح جامعفواصل عملكرد گذران اوقات فراغت در طر درصد  30و 25نه و كمينه فواصل و بيشي) 10- 1(جدول

 kmفاصله تا محل اوقات فراغت به   فاصله به كيلومتر

  1/8  بيشينه ي فاصله 

  65/4  فاصله در طرح جامع حمل و نقل شهر مشهد% 25

  34/4  فاصله در طرح جامع حمل و نقل شهر مشهد% 30

  5/0  كمينه ي فاصله

  .فزار  نمايش مي دهدبازه هاي عملكرد اوقات فراغت را براي كالس بندي در نرم ا) 11-1(جدول 
 بازه هاي عملكرد گذران اوقات فراغت) 11- 1(جدول 

  بازه هاي اوقات فراغت  فاصله به كيلومتر

  1/8 – 65/4   1كالس

  66/4 – 34/4  2كالس

  35/4 – 5/0  3كالس

يعنـي بـازه ي فواصـل غيـر      1نشان مي دهد بيشتر داده هـا در كـالس  ) 5-1(همان طور كه نمودار

درصد داده ها در كالس  3/7، و 1درصد داده ها در كالس 85/68به طوري كه . دارد استاندارد قرار

تـا   گـذران اوقـات فراغـت   در واقع ميانگين فاصله محل . قرار دارند 3درصد در كالس  8/23و  2



فاصله % 25يعني ( كيلومتر است كه از حداقل استاندارد ما 2/5محل سكونت جامعه ي نمونه ي ما 

 65/4شـهر مشـهد كـه     در طرح جامع حمل و نقلسكونت  محل تا وقات فراغتگذران اي محل 

در واقع ميانگين كل فاصله براي محل اوقات . بلند مرتبه سازي بيشتر مي باشد براي) كيلومتر است

مي توان گفت  پس. همخواني دارد )5-1(فراغت تا سكونت زير استاندارد است كه با نتيجه نمودار

همـان  .  هماهنگي بين محل اوقات فراغت و محل سـكونت وجـود نـدارد   صله از نظر فاكه در كل 

ولـي از  ، در كل نتيجه مشابه همين نمودار بدست آمـد بعدي هم  در روش سهطور كه قبال ديديد، 

  . )2-1بنگريد به نمودار(نظر درصدي كمي متفاوت بود

  
  ونه با مشهدجامعه ي نم) تا محل سكونت(مقايسه ميانگين هاي فواصل سه عملكرد 

عملكردها و زيرگروه هاي آن، حال به مقايسه ميانگين هاي فواصل جامعه ي نمونـه   پس از تحليل

در مي يابيم كه شهر مشـهد بـه جـز زيرگـروه     ) 12-1(با دقت به جدول. با شهر مشهد مي پردازيم

نسـبت بـه   در بقيه موارد با اخـتالف قابـل تـوجهي    ) مربوطه عملكرد اوقات فراغت(ديدار نزديكان

يعنـي  ). كيلـومتر  20/0البته اختالف فاصله ي آن هم بسـيار كـم اسـت   (جامعه ي نمونه برتري دارد

فواصل مربوط به عملكردهاي كار، تامين نيازها و اوقات فراغت و زيرگروه هاي اصلي آن تا محـل  

بـه  بيشترين اختالف فاصـله مربـوط   . سكونت در شهر مشهد نسبت به جامعه ي نمونه بيشتر است

و كمتـرين   مـي باشـد  ) مربوط بـه گـذران اوقـات فراغـت    (علمي_عملكرد كار و زيرگروه تفريحي

اين موضوع به ايـن خـاطر    .تحصيلي است _اختالف فاصله ها متعلق به زيرگروه خريد و آموزشي

است كه بيشتر ساكنين نمونه موردي محل سكونت را با توجه به محل كار انتخاب كرده انـد؛ زيـرا   



رفت وآمد مربوط به محل كار ساكنين هر محل تا محل كار است و رفـت آمـد تـا محـل      بيشترين

همچنين اين جدول از طرفي به ما . تامين نياز و گذران اوقات فراغت در رده هاي بعدي قرار دارند

 مجتمـع (نشان مي دهد كه هماهنگي فواصـل محـل سـكونت  و عملكردهـا در جامعـه ي نمونـه       

نسبت به شهر مشهد مناسب تر است و شايد كمي در فرضيات ما مبني بر عدم  )بلندمرتبه ي فيروزه

اما با آزموني كه با شبكه ي عصبي صورت گرفت ديديم كـه  . هماهنگي عملكردها شك ايجاد كند

البته همين كه فواصل جامعه . به جز عملكرد كار بقيه عملكردها در كالس هاي غيراستاندارد بودند

ل شهر مشهد است مي توان گفت كه مسـئولين سـازنده ي آنجـا در مكانيـابي     نمونه كمتر از فواص

   .مجتمع نزديكي به عملكردهاي زيربط را تا حدودي مورد نظر قرار داده اند
  جامعه ي نمونه با مشهد) تا محل سكونت(سه عملكرد و زيرگروه هاي مربوطة مقايسه ميانگين هاي فواصل)12- 1(جدول
روهـاي  نام زيرگ  نام عملكردها

  اصلي

ميانگين فاصله محل سكونت تـا  

هر كدام از زيرگروه هاي اصـلي  

  عملكردهاي مربوطه به كيلومتر

تفاضــل شــهر 

مشهد از نمونه 

  ي موردي از 

ميانگين فاصله محل سكونت تـا  

هر كـدام از  سـه عملكـرد بـه     

  كيلومتر

تفاضل شـهر  

ــهد از  مشـــ

ــه ي  نمونـــ

در مجتمــــع   موردي 

فيـــروزه بـــه 

ــه  عنــوان نمون

بـا  ( بلندمرتبه 

توجه به يافتـه  

  )هاي تحقيق

در شهر مشهد 

به عنوان نمونه 

با توجـه  (افقي

به طرح جـامع  

  )حمل و نقل

ــع  در مجتمــ

فيـــروزه بـــه 

عنــوان نمونــه 

بـا  ( بلندمرتبه 

توجه به يافتـه  

 )هاي تحقيق

در شهر مشهد 

به عنوان نمونه 

با توجـه  (افقي

به طرح جامع 

 )حمل و نقل

  42/1  83/6  41/5  -  -  -  -  كار

تامين نيازهاي 

  ضروري

  36/0  2/4  84/3 29/0 16/4 87/3  خريد مايحتاج

آموزشــــــي و 

  تحصيلي

7/3 93/3 23/0 

درمـــــــاني و 

  پزشكي

96/3 52/4  56/0 

گذران اوقـات  

  فراغت

  94/0  18/6  24/5 04/2 58/7 54/5  علمي و تفريحي

 74/0 02/5 28/4  مذهبي و زيارتي

 -02/0 94/5 96/5  كانديدار نزدي

  نتيجه گيري

محـل  و» كار، تامين نيازهاي ضروري و گذران اوقـات فراغـت  «محل با مقايسه ي ميانگين فواصل 

سكونت، در مجتمع فيروزه و شهر مشهد، در يافتيم كـه همـاهنگي فواصـل عملكردهـاي فـوق در      

در همـاهنگي و كـاهش    نمونه موردي بيشتر است و فواصل نزديكتر است؛ پـس بلندمرتبـه سـازي   

اما . نبوده استتاثير  بي »سكونت، كار، تامين نياز و گذران اوقات فراغت«فواصل بين عملكردهاي 

از نظر ارزيابي فواصل عملكردها با شبكه عصبي محتمل بايد گفت كـه رابطـه بلندمرتبـه سـازي و     

خانوارها از ايـن نظـر    هماهنگي فواصل ساكنين مجتمع تا محل كار مثبت بوده و فاصله ي اكثريت



در نتيجه بلندمرتبه سازي از اين نظـر در  . در كالس هاي استاندارد بلندمرتبه سازي قرار گفته است

   .مي شود رد به عبارتي فرضيه اول ما و  توسعه ي پايدار شهري عمل كرده استراستاي 

اكثريـت   ،ات فراغتو گذران اوق هاي ضروريمحل سكونت تا محل تامين نياز از نظر فاصله اما  

بايد گفت كه رابطه ي بلندمرتبـه سـازي و   ؛ پس در كالس هاي غيراستاندارد قرار گرفتندخانوارها 

بين دو عملكرد ذكر شده تا محل سكونت منفي بوده است و ) كاهش فاصله(ايجاد هماهنگي فاصله

  .يق اثبات مي شوديعني فرضيه هاي دوم و سوم تحق .در راستاي توسعه ي پايدار شهري نبوده است

همانطور كه ديديد فقط فاصله ي محل سكونت اكثريت خانوارهـا تـا عملكـرد كـار در كالسـهاي      

استاندارد قرار گرفت؛ اين امر شايد به خاطر اين بوده كه عملكرد كار مهمتر از بقيه عملكردها است 

حـل سـكونت خـود؛    پس ساكنين در انتخاب م. و رفت آمد به محل كار بيشتر از ساير موارد است

  .نزديكي به محل كار را در اولويت قرار داده اند
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Abstract:    

 
Rapid growth of urban population followed by demand for dwelling house on one hand and preventing 

irregular extension of cities in order to use urban lands optimally and solving problems of appearance, 

space, land use, environmental issues, urban transportation, etc. on the other hand have set forth ''multi-

story building construction'' and pattern of ''condensed city'' in the direction of urban sustainable 

development in developing and developed countries .Thus , paradigm of condensed city and model of 

multi-story building construction have constituted the bases of the present research. So, considering the 

position of Mashhad as the second metropolis of Iran with the population of 2.5 million and its special 

situation in the northern east of the country absorbing more than 20 million domestic and foreign 

tourists every year, in order to solve its now and future problems, guideline of condensed city and 

multi-story building projects can be fundamental in future development of the city. 

In this paper, the relationship between multi-story building and coordination of performances, ''job, 

providing essential needs and spending leisure times'' with performance of ''habitation'' given the 

criterion of distance (in kilometer) has been studied. Case study size is 384(equivalent to 33% of 

statistical universe) obtained from total households of Firozeh complex. The method is classification of 

distances of performances of job, providing essential needs and spending leisure times to habitation 

place in case sample considering standards obtained for multi-story-building( equivalent to 25 to 30 

percent of distances of the three performances and its main subgroups to habitation place in the 

integrated plan of Mashhad transportation). Analysis tool is also probable neural network in Matlab 

software. 

Eventually, comparing the average of distances of all three performances in case sample and Mashhad, 

it was identified that distances mentioned in Mashhad are more than those of case sample. So, 

generally multi-story building construction has had a sensible effect on reducing these distances. 

However, except for distance of performance, job to habitation place, distances of providing essential 

needs and spending leisure times to habitation place have not been according to standards obtained for 

multi-story building construction.                 
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