فصلنامهی علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی

مهدی دینی

بهار  ،1394صفحات 101-114

1

بررسی تاثیر بلندمرتبه سازیهای خارج از مقررات طرح جامع در شهر اهر
تاریخ دریافت مقاله91/03/30 :

تاریخ پذیرش مقاله92/04/11 :

چکیده
با توجه به رشد روزافزون جمعيت و توسعه شهر اهر ،کوچههاي وسط شهر و بافت قدیمي آن به طور مرتب تبدیل
به ساختمانهاي بلندمرتبه ميشوند و این رشد شتابان احداث ساختمانهاي بلندمرتبه موجب شده است که ساختار
کالبدي شهر دچار تغيير شود و ضمن تغيير بافت ،ضوابط و مقررات شهرسازي رعایت نشود و بتدریج مسائل و
معضالت بسياري براي ساکنان شهر به دنبال داشته باشد .آنچه که در این مقاله به عنوان هدف مدنظر بوده ،این است
که احداث ساختمانهاي بلندمرتبه خارج از ضوابط و مقررات طرح جامع شهري در شهر اهر چه مسائل و معضالتي
براي ساکنان شهر اهر به همراه داشته است .در راستاي دستیابي به هدف مورد نظر در این پژوهش از روش
توصيفي-همبستگي استفاده شده است .جامعه آماري این تحقيق را ساکنان مجاور ساختمانهاي بلندمرتبه تشکيل مي
دهند و از آنها تعداد  50خانواده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند .در این مطالعه براي گردآوري دادههاي مورد
نظر از پرسشنامه و بررسي ميداني بهره گرفته شده است و دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSتجریه و تحليل شدهاند
و در عين حال در راستاي تعيين همبستگي بين متغيرها از آزمونهاي کندال تايبي و پيرسون استفاده شده است.
 -1استادیار گروه مهندسي عمران ،دانشکده فني و مهندسي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهر ،اهر ،ایران.
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واقعيت موضوع ایجاد برخي ناهماهنگيهاي شهري از جمله سلب آرامش رواني و آزادي از خانوادهها و ایجاد
نارضایتي در ساکنان آن مناطق ،ایجاد گرههاي ترافيکي در کوچهها و خيابانهاي مشرف به ساختمانهاي بلندمرتبه،
ایجاد اختالل در عملکرد تاسيسات خدمات رساني شهري و تغييرات ناهمگون و ناسازگار در بافت شهري ميباشد.
کلید واژهها :ساختمانهاي بلندمرتبه ،طرح جامع ،شهر اهر.
مقدمه
در چندین سال گذشته ،جریان رشد جمعيت در شهرها ،احداث ساختمانهاي بلندمرتبه را در بافتهاي فرسوده به
دنبال داشته است .رشد جمعيت و توسعه شهرنشيني واقعيت دیگري را نيز به عنوان نتيجه مورد توجه قرار داد و آن
تصویب قوانين و آیيننامههاي مرتبط با شهرسازي و تحقيقات مرتبط با آنها ميباشد .احداث ساختمانهاي
بلندمرتبه با رعایت ضوابط و مقررات شهري در بهينهسازي مصرف سوخت (محمودي ،1381 :173 ،رحيمي و
نورتقاني ،)1385 :363 ،توسعه پایدار ساختوساز در شهرها (سبحاني نژاد ،61 :1384 ،فرد و زعيم دار،)75 :1387 ،
هویت بخشي فضاي شهري (نوریان )387 :1387 ،و سامان دادن به مشکل مسکن از آن جمله ميباشند .تردیدي
نيست که اثرات احداث ساختمانهاي بلندمرتبه در بافتهاي قدیمي به علت عدم رعایت ضوابط و قوانين شهري را
ميتوان در ابعاد مختلف مورد تأمل و بررسي قرار داد .بروز مشکالت و معضالت زیستمحيطي و شهري (امين
زاده 8:1381 ،رهبر ،)1381 :82 ،توسعه نامتوازن شهرها (جنوبي )81 :1384 ،و فقدان روح و هویت شهري (مهرجو
و آفریدي )1389 :632 ،را ميتوان در این زمينه نام برد.
در سالهاي اخير 13 ،ساختمان بلندمرتبه در شهر اهر احداث شده که تعداد طبقات آنها از  6طبقه بيشتر ميباشد
و به مرحله جذب جمعيت رسيدهاند ،با توجه به مستندات ،ضوابط و مقررات طرح جامع شهري اهر در آنها
رعایت نشده است .در حال حاضر در مورد مزایا و یا معایب و اثرات این برنامه اظهارات متفاوتي وجود دارد .از
یک سو متوليان امر یعني شهرداري و ساکنان شهر بر مزایاي این قبيل ساختوسازها پافشاري کرده و از سوي دیگر
منتقدان خصوصاً ساکنان مجاور ساختمانهاي بلندمرتبه در مورد معایب آن را بيان ميدارند .هدف این مطالعه
درصدد پاسخگویي به این پرسش است که احداث ساختمانهاي بلندمرتبه در اهر بدون رعایت ضوابط و مقررات
شهري چه اثرات شهري ،اجتماعي و زیستمحيطي دارد؟ براي پاسخگویي به این سوال ،مطالعهاي به روش
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تواند به عنوان یک مطالعه موردي زمينه را براي انجام مطالعه بر روي سایر شهرهاي مشابه فراهم آورد.
پيش از پرداختن به موضوع باید نکاتي چند در مورد قوانين شهرسازي گفت:
اشرافيت :برابر مقررات و ضوابط شهرسازي براي رعایت حریم اشرافيت در گذرهاي با عرض کمتر از  8متر،
پنجره در ارتفاع  1/8متري و در قطعات داراي حياطخلوت ،پنجرهها در طبقات باالي همکف در ارتفاع  1/8متر
تعبيه ميشود .ضمناً در گذرهاي کمتر از  4متر تعبيه هر نوع پنجره و روشنایي ممنوع ميباشد.
ضوابط گذربندي :در نقشههاي طرح تفضيلي گذرهاي با عرض  12متر و بيشتر از آن به عنوان شبکه اصلي ارتباطي
شهر مشخص ميگردد و شهرداري براي امالك واقع در مسير این گذرها ،مجوز تملک دارد .درحاليکه در گذرهاي
با عرض کمتر از  12متر شهرداري مستقيما برنامه تملک ندارد.
ضوابط ایجاد پارکينگ :صدور پروانه موقع طرح ساختمان و یا انجام تغييرات در آن مشروط به در نظر گرفتن
پارکينک به ابعاد  25مترمربع ميباشد (اداره کل تدوین ضوابط ،نظارت و صدور پروانه.)1387 ،
محدوده مورد مطالعه
شهر اهر در استان آذربایجان شرقي و در شهرستان اهر در  90کيلومتري تبریز واقع شده است .این شهر در شرایط
موجود مساحتي در حدود 100هکتار دارد .جنوبيترین نقطه آن در امتداد رودخانه اهرچاي و در مختصات
جغرافيایي  38درجه 27 ،دقيقه و  46ثانيه عرض شمالي و شماليترین نقطه آن در دامنه کوه قزلقيه در مختصات 38
درجه 29 ،دقيقه و  49ثانيه عرض شمالي واقع شده است .قسمت اصلي شهر اهر به صورت فشرده ميباشد که در
اثر گسترش در امتداد جادههاي اصلي منتهي به آن به تدریج شکل ستاره به خود ميگيرد .در شکل  ،1موقعيت استان
آذربایجان شرقي و شهر اهر نشان داده شده است.
شهر اهر داراي بافت قدیمي است به طوري که اکثر ساختمانهاي موجود در آن یک یا دو طبقه بوده و در قسمت
هاي خاصي از شهر ساختمانها حداکثر  4طبقه ميباشد ،در سالهاي اخير به یکباره مجوز ساخت ساختمانهاي
بلندمرتبه تا  12طبقه صادر گردیده است.
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مواد و روشها
در پژوهش حاضر از روش توصيفي-همبستگي استفاده شده است .جامعه آماري این پژوهش را ساکنان مجاور
ساختمان بلندمرتبه تشکيل ميدهند .بر اساس فرمول کوکران با توجه به همسایگان مجاور  13ساختمان بلندمرتبه
نمونهاي به حجم  50خانه به دست آمد .براي جمعآوري دادهها از دو روش پرسشنامه و ميداني استفاده شده است.
با استفاده از کليه اطالعات مستند و بر اساس چالشهاي مطرح بين مردم شهر اهر ،پرسشنامهاي (جدول  )1تهيه و
در بين  50خانواده به صورت تصادفي توزیع و همچنين مصاحبه به عمل آمد .براي سهولت پاسخگویي تنها سه
وضعيت زیاد ،متوسط و کم براي هر یک از سئواالت در نظر گرفته شده است .همچنين براي حصول از عدم رعایت
ضوابط و مقررات شهرسازي در احداث ساختمانهاي بلندمرتبه از روش ميداني استفاده گردید و براي این منظور
ضوابط شهرسازي و معماري با نقشههاي وضع موجود ساختمانهاي بلندمرتبه مقایسه شد.
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زیاد

متوسط

کم

کل

عنوان

ردیف

1

چه ميزان فکر ميکنيد با ساخت ساختمانهاي بلند مرتبه ،شهر پيشرفتهاي دارید.

23

16

11

50

2

چه ميزان براي توسعه شهر ،ساخت ساختمانهاي بلندمرتبه را ضروري ميدانيد

16

22

12

50

3

چه ميزان از اینکه ساختمانهاي بلندمرتبه به حياط شما اشرافيت دارند ،رضایت دارید.

1

4

42

47

4

چه ميزان نگران امنيت رواني و آزادي خانواده خود در کنار ساختمانهاي بلندمرتبه هستيد

32

13

5

50

5

چه ميزان از اینکه در کنار ساختمانهاي بلندمرتبه سکونت دارید ،رضایت دارید.

5

10

35

50

6

چه ميزان دید و نورگيري منزل شما در مقایسه با سالهاي قبل تغيير کرده است

33

12

5

50

7

چه ميزان راضي هستيد که همسایه شما در کنار منزل شما ساختمان بلندمرتبه احداث کند

0

9

35

44

8

چه ميزان عالقهمند هستيد ملک شخصي خود را به ساختمان بلندمرتبه تبدیل کنيد

11

15

24

50

9

چه ميزان در رفتوآمد با خودرو به خيابان و محله خود مشکل دارید

15

17

18

50

10

چه ميزان در رفتوآمد با خودرو ،منتظر بازشدن مسير یا مجبور به برگشت شدهاید

12

13

20

45

11

چه ميزان از تاسيسات خدماتي شهر به خصوص شبکه آب شهر رضایت دارید

21

20

9

50

12

چه ميزان پيش ميآید که آب منزل شما کم فشار باشد یا دچار قطعي شود.

8

18

24

50

13

چه ميزان از عملکرد شهرداري در ساخت آپارتمانهاي بلندمرتبه رضایت دارید

13

15

22

50

14

چه ميزان ممکن است شهرداري مجوز ساخت ساختمان بلندمرتبه در ملک شما را صادر کند

10

13

19

42

15

چه ميزان وقتي از ارتفاعات به شهر خود نگاه ميکنيد از بافت شهر رضایت دارید

8

15

15

38

16

چه ميزان توسعه بافت شهري به این شکل را ميپسندید

10

12

15

37

17

چه ميزان فکر ميکنيد شهر اهر در تامين زمينهاي الزم براي ساختوساز مشکل دارد

10

7

33

50

18

چه ميزان دوست دارید در یک منزل مسکوني مستقل و با مالکيت شخصي ساکن باشيد

46

4

0

50

تجزیه و تحليل دادههاي با استفاده از آمار توصيفي و آمار استنباطي صورت گرفته است .در سطح آمار توصيفي با
استفاده از شاخصهاي آماري نظير فراواني و درصد دادهها تجزیه و تحليل شد و در سطح استنباطي متناسب با
سطح سنجش دادهها و با استفاده از ضریب همبستگي پيرسن ( )Rو ضریب همبستگي کندال ( )Kendall’s tau-bبه
تجزیه و تحليل دادهها پرداخته شده است.
یافتهها و بحث
همانطوري که از جدول شماره  1پيداست براي کنترل دقت ارائه پاسخهاي ارائه شده به سوالها ،برخي سوالها به
شکل دیگري در فرم تکرار شده است به طور مثال سوالهاي ارائهشده در ردیفهاي  1و  2در راستاي هم ميباشد
که به نوعي دیدگاه مردم را در ارتباط با بحث همسویي بين پيشرفت شهر و احداث ساختمانهاي بلندمرتبه
ميسنجد و سوالهاي ارایه شده در ردیفهاي  3و  4مشابه هم بوده و به نوعي بحث آرامش روحي و رواني

Downloaded from geographical-space.iau-ahar.ac.ir at 19:39 IRST on Saturday January 7th 2023

جدول  -1پرسشنامه نظرسنجی مربوط به ساخت ساختمانهای بلندمرتبه

فصلنامهی علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی ،سال پانزدهم ،شمارهی  ،49بهار 1394

106

بوده و عملکرد ترافيکي شهر در کوچهها و خيابانهاي مجاور ساختمانهاي بلندمرتبه را از دیدگاه ساکنان آن مناطق
بررسي ميکنند .الزم به توضيح است که در فرم خام اوليه سوالهاي مشابه در کنار هم نبوده و در گزارش براي
اینکه نتایج در کنار هم قرار گيرد و مقایسهها آسانتر باشد به این شکل آورده شده است.
براي اینکه نتایج جدول  1را بهتر بتوان تحليل نمود ،پاسخها به موارد زیاد ،متوسط و کم نسبت به کل تعداد جواب
ها به صورت درصد در جدول  2آورده شده است.
جدول  -2نتایج نظرسنجی در مورد ساختمانهای بلندمرتبه
زیاد

متوسط

کم

عنوان

ردیف
1

چه ميزان فکر ميکنيد با ساخت ساختمانهاي بلندمرتبه ،شهر پيشرفتهاي دارید.

%46

%32

%22

2

چه ميزان براي توسعه شهر ،ساخت ساختمانهاي بلندمرتبه را ضروري ميدانيد

%32

%44

%24

3

چه ميزان از اینکه ساختمانهاي بلندمرتبه به حياط شما اشرافيت دارند ،رضایت دارید.

%2

%9

%89

4

چه ميزان نگران امنيت رواني و آزادي خانواده خود در کنار ساختمانهاي بلندمرتبه هستيد

%64

%26

%10

5

چه ميزان از اینکه در کنار ساختمانهاي بلندمرتبه سکونت دارید ،رضایت دارید.

%10

%20

%70

6

چه ميزان دید و نورگيري منزل شما در مقایسه با سالهاي قبل تغيير کرده است

%66

%24

%10

7

چه ميزان راضي هستيد که همسایه شما در کنار منزل شما ساختمان بلندمرتبه احداث کند

%0

%20

%80

8

چه ميزان عالقه مند هستيد ملک شخصي خود را به ساختمان بلندمرتبه تبدیل کنيد

%22

%30

%48

9

چه ميزان در رفتوآمد با خودرو به خيابان و محله خود مشکل دارید

%30

%34

%36

10

چه ميزان در رفتوآمد با خودرو ،منتظر بازشدن مسير یا مجبور به برگشت شدهاید

%27

%29

%44

11

چه ميزان از تاسيسات خدماتي شهر به خصوص شبکه آب شهر رضایت دارید

%56

%30

%14

12

چه ميزان پيش ميآید که آب منزل شما کم فشار باشد یا دچار قطعي شود.

%12

%36

%52

13

چه ميزان از عملکرد شهرداري در ساخت آپارتمانهاي بلندمرتبه رضایت دارید

%26

%30

%44

14

چه ميزان ممکن است شهرداري مجوز ساخت ساختمان بلندمرتبه در ملک شما را صادر کند

%24

%31

%45

15

چه ميزان وقتي از ارتفاعات به شهر خود نگاه ميکنيد از بافت شهر رضایت دارید

%22

%39

%39

16

چه ميزان توسعه بافت شهري به این شکل را ميپسندید

%27

%32

%41

17

چه ميزان فکر ميکنيد شهر اهر در تامين زمينهاي الزم براي ساختوساز مشکل دارد

%20

%14

%66

18

چه ميزان دوست دارید در یک منزل مسکوني مستقل و با مالکيت شخصي ساکن باشيد

%92

%8

%0

همانطوريکه از جدول شماره  2پيداست ساکنان مجاور ساختمانهاي بلندمرتبه ،اثر احداث ساختمانهاي بلندمرتبه
را در پيشرفت شهر  46درصد زیاد 32 ،درصد متوسط و  22درصد کم ارزیابي کردهاند .همچنين از لحاظ ضرورت
ساخت ساختمانهاي بلندمرتبه براي توسعه شهر  32درصد تاثير آن را زیاد 44 ،درصد متوسط و  24درصد کم بيان
داشتهاند .البته باید اشاره شود که در تمامي شهرهاي دنيا ،توسعه اقتصادي و سياسي شهرها همواره همراه با توسعه
فضاي شهرنشيني بوده است (عزیزي ،)13 :1381 ،لذا تصور عمومي از این موضوع ،بر اساس سوابق تاریخي مسئله
نيز درست ميباشد.
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ميزان رضایت ساکنان از مجاورت با ساختمانهاي بلندمرتبه 89 ،درصد به ميزان کم 9 ،درصد به ميزان متوسط و 2
درصد به ميزان زیاد از اشرافيت این ساختمانها بر حياط منزلشان رضایت دارند و  64درصد به ميزان زیاد26 ،
درصد به ميزان متوسط و  10درصد به ميزان کم نگران امنيت رواني و آزادي خانواده خود در کنار ساختمانهاي
بلندمرتبه ميباشند 70.درصد به ميزان کم 20 ،درصد به ميزان متوسط و  10درصد به ميزان زیاد از سکونت در
مجاورت ساختمانهاي بلندمرتبه رضایت دارند و  66درصد به ميزان زیاد 24 ،درصد به ميزان متوسط و  10درصد
به ميزان کم اعتقاد دارند ،دید و نورگيري محل سکونتشان در مقایسه با سالهاي قبل از احداث ساختمانهاي
بلندمرتبه به شدت کاهش پيدا کرده است.
در ارتباط با رفتوآمد با خودرو به خيابانها و کوچههایي که در آنها ساختمانهاي بلندمرتبه احداث شده است30 ،
درصد به ميزان زیاد معتقدند که در رفتوآمد با خودرو به این محلها با مشکل زیادي مواجه هستند درحاليکه 34
درصد مشکالت متوسط و  36درصد مشکل کمي دارند .همچنين  27درصد ساکنان در این مناطق بيان کردهاند که
در رفتوآمد با خودرو در این محلهها ،زیاد منتظر بازشدن مسير یا مجبور به برگشت شدهاند درحالي که  29درصد
متوسط و  44درصد کم با این شرایط برخورد کردهاند.
در ارتباط با عملکرد تاسيسات خدماترساني (شبکه آب شهري ،برق و تلفن) در مجاورت ساختمانهاي بلندمرتبه
 56درصد پاسخگویان به ميزان زیاد 30 ،درصد به ميزان متوسط و  14درصد به ميزان کم رضایت دارند به عبارت
دیگر تنها  12درصد ساکنان این مناطق کمبود فشار آب و قطعي آب در محل سکونت خود را احساس نمودهاند.
در مورد عملکرد مدیران شهرداري در ساخت ساختمانهاي بلندمرتبه ساکنان  26درصد به ميزان زیاد 30 ،درصد به
ميزان متوسط و  44درصد به ميزان کم رضایت دارند و بر این باورند که شهرداري به صورت مقطعي مجوز ساخت
برخي ساختمانهاي بلندمرتبه را صادر کرده است و در حال حاضر مجوز الزم براي ساخت آپارتمانهاي بلندمرتبه
را صادر نميکند به طوري که در مورد صدور مجوز ساخت ساختمانهاي بلندمرتبه در ملکهاي مجاور 45 ،درصد
به ميزان کم 31 ،درصد به ميزان متوسط و  24درصد به ميزان کم به ارائه مجوزهاي جدید اميدوارند.
ساکنان این مناطق در مورد بافت شهري و تغيير آن در اثر ساخت ساختمانهاي بلندمرتبه خيلي دقت نکرده بودند
ولي با بحثهایي که مطرح ميشد از این وضعيت ناراضي بودند و مطرح ميکردند که بهتر بود ساختوسازها با
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به ميزان زیاد 39 ،درصد به ميزان متوسط و  39درصد به ميزان کم راضي هستند .بعضي ساکنان در این مناطق از
اصطالح رشد قارچي شکل بافت شهري استفاده ميکردند و بعضيها از پاسخگویي به دو سوال فوق خوداري نموده
اند.
در سوال دیگري که در فرم  2مطرح شده است .نظرات ساکنان مجاور ساختمانهاي بلندمرتبه در ارتباط با ساخت
ساختمانهاي بلندمرتبه بيشتر مورد کنکاش گردیده است ،به طور مثال از ساکنان در این مناطق سوال گردیده چه
ميزان راضي هستيد که همسایه شما در کنار منزل شما ساختمان بلندمرتبه احداث کند ،در پاسخ به این سوال 80
درصد راضي به این کار نبودند درحاليکه که در بخش دیگر فرم از آنها سوال شده است که چه ميزان عالقهمند
هستيد ملک شخصي خود را به ساختمان بلندمرتبه تبدیل کنيد تنها  48درصد راضي به این کار نبودند .همچنين از
آنها سوال شده است که چه ميزان دوست دارید در یک منزل مسکوني مستقل و با مالکيت شخصي ساکن باشيد
تقریباً همگي یعني حدود  92درصد پاسخگویان دوست داشتند که در منزل مسکوني مستقل ساکن باشند .این
سوالها با اینکه نوعي هماهنگي و ارتباط نسبي بين جوابها را نشان ميدهد اما تا حدودي نوعي تناقض در پاسخها
را بيان مي دارد که از جنبه اقتصادي قابل توجيه باشد .به طوري که اکثر ساکنان در مجاورت ساختمانهاي بلندمرتبه
از ساخت ساختمانهاي بلندمرتبه در مجاورت خود نگران و ناراضي هستند درحاليکه که بخشي از آنها به دليل
بهرهگيري از سود بيشتر عالقه دارند ملک خود را به ساختمانهاي بلندمرتبه با تعداد واحدهاي زیادتر تبدیل کنند.
از طرفي اکثریت همين افراد خود راضي به زندگي در همان ساختمانها نيستند و دوست دارند منزل مسکوني
مستقل و با مالکيت شخصي داشته باشند.
همچنين در ارتباط با فضاي ساختوساز و توسعه شهري از ساکنان در مناطق همجوار ساختمانهاي بلندمرتبه سوال
گردید که چه ميزان فکر ميکنيد که شهر اهر در تامين زمينهاي الزم براي ساختوساز مشکل دارد ،اکثریت بر این
باور بودند که بافت شهري نياز به تعمير و ساخت بناهاي جدید دارد و حتي مطرح ميشد که شهرك شيخ شهاب
اهري شهرك تازه تاسيسي است و براي اسکان جمعيت مازاد شهر ،پيشبيني شده است به طوري که ساخت
ساختمانهاي بلند مرتبه تمرکز اسکان را به سمت نقاط خاصي از شهر پيش ميبرد و با این رویکرد ،سایر مناطق به
شکل مخروبه رها خواهند گردید .در این ارتباط حدود  66درصد ساکنان بر این باور بودند که شهر اهر براي طرح
هاي توسعه شهري زمين هاي کافي در اختيار دارد و مشکالت کمي در این ارتباط وجود دارد .هر چند برخي نزدیک
بودن به بازار و مراکز خرید و فروش را عامل مهم براي عالقه مردم جهت سکونت در مناطق مرکزي شهر بيان مي
کردند و فضاي موجود براي ساختوساز در این مناطق را کم ارزیابي ميکردند.
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شده در پرسشنامه هست و اعداد داخل جدول نشانگر همبستگي بين سوالهاي مرتبط با یک موضوع به صورت
ضریب همبستگي پيرسون ( )Rو ضریب همبستگي کندال ( )Kendall’s tau-bو سطح معنيداري آزمون مي باشد.
جدول  -3ضرایب همبستگی بین سوالهای مرتبط با تحقیق
عنوان

ردیف

1

چه ميزان فکر ميکنيد با ساخت ساختمانهاي بلندمرتبه ،شهر پيشرفتهاي دارید.

2

چه ميزان براي توسعه شهر ،ساخت ساختمانهاي بلندمرتبه را ضروري ميدانيد

3

چه ميزان از اینکه ساختمانهاي بلندمرتبه به حياط شما اشرافيت دارند،رضایت دارید.

Q1,Q2

ضریب

تاي بي

سطح

همبستگي

کندال

معنيداري

0/508

0/633

0/302

چه ميزان نگران امنيت رواني و آزادي خانواده خود در کنار ساختمانهاي بلندمرتبه

Q3,Q4

-0/772

-1/000

0/000

5

چه ميزان از اینکه در کنار ساختمانهاي بلندمرتبه سکونت دارید ،رضایت دارید.

Q3,Q5

0/996

1/000

0/000

6

چه ميزان دید و نورگيري منزل شما در مقایسه با سالهاي قبل تغيير کرده است

Q3,Q6

-0/739

-1/000

0/000

4

7

هستيد

چه ميزان راضي هستيد که همسایه شما در کنار منزل شما ساختمان بلندمرتبه احداث
کند

8

چه ميزان عالقهمند هستيد ملک شخصي خود را به ساختمان بلندمرتبه تبدیل کنيد

9

چه ميزان در رفتوآمد با خودرو به خيابان و محله خود مشکل دارید

10

چه ميزان در رفتوآمد با خودرو ،منتظر بازشدن مسير یا مجبور به برگشت شدهاید

11

چه ميزان از تاسيسات خدماتي شهر به خصوص شبکه آب شهر رضایت دارید

12

چه ميزان پيش ميآید که آب منزل شما کم فشار باشد یا دچار قطعي شود.

13

چه ميزان از عملکرد شهرداري در ساخت آپارتمانهاي بلندمرتبه رضایت دارید

14

چه ميزان ممکن است شهرداري مجوز ساخت ساختمان بلندمرتبه در ملک شما را صادر
کند

15

چه ميزان وقتي از ارتفاعات به شهر خود نگاه ميکنيد از بافت شهر رضایت دارید

16

چه ميزان توسعه بافت شهري به این شکل را ميپسندید

17

چه ميزان فکر ميکنيد شهر اهر در تامين زمينهاي الزم براي ساختوساز مشکل دارد

18

چه ميزان دوست دارید در یک منزل مسکوني مستقل و با مالکيت شخصي ساکن باشيد

Q7,Q8

0/998

Q9,Q10

0/826

Q11,Q1

-0/830

2

Q13,Q1
4

Q15,Q1
6

0/993

0/803

1/000
1/000
-1/000

1/000

0/816

0/000
0/000
0/000

0/000

0/121

با توجه به نتایج جدول  ،3به غير از سوال  1و  2که مرتبط با ساخت ساختمانهاي بلندمرتبه و تاثير آن در پيشرفت
و توسعه شهر است براي سایر سوال ها ضریب همبستگي پيرسن بين گویهها در حد قابلقبول ميباشد به طوري که
کمترین مقدار آن براي سوال ها  3و  6در حدود  -0/739و بيشترین مقدار آن براي سوال ها  7و  8در حدود
 0/998ميباشد .همچنين تايبي کندال براي سوال هاي مطرحشده در یک موضوع سطح معنيداري بسيار باالیي در
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 0/816دارند.
در روش دوم یعني روش ميداني براي تحليل نتایج بهدست آمده از فرمهاي نظرسنجي ،با مقایسه ضوابط و مقررات
شهرسازي و معماري با نقشهها و تصاویر موجود از ساختمانهاي بلندمرتبه و مناطق همجوار به بررسي موضوع
پرداخته شد و نتایج بهدست آمده از فرم هاي نظرسنجي تحليل گردید.
در ارتباط با آرامش روحي و رواني خانوادهها در مجاورت ساختمانهاي بلندمرتبه مشاهدات نشان ميدهد که در
مناطق مرکزي شهري به دليل اینکه بافت شهر قدیمي ميباشد اکثر خانهها داراي حياط بزرگ و پنجرههاي باز رو به
حياط ميباشند ،عادت عمومي مردم ،وابستگي آنها به فضاي سبز حياط خانه را نشان ميدهد .ساخت ساختمانهاي
بلندمرتبه در مجاورت محل سکونت آنها ،آرامش ساکنان در دسترسي به حياط خانه و حتي آرامش داخل اتاقهاي
خانه را مختل کرده است .بررسي موقعيت مکاني تعدادي از ساختمانهاي بلندمرتبه نشان ميدهد که در آنها با
وجود تنگ بودن عرض کوچهها و زیاد بودن تعداد طبقات ساختمان ،ضوابط و معيارهاي شهرسازي و معماري از
جمله اشرافيت ،تراکم و تفکيک طبقات ،گذربندي و ایجاد پارکينک به طور کامل رعایت نگردیده است و یا در
صورت رعایت موارد فوق ،به دليل اینکه بافت شهر قدیمي ميباشد هنوز آمادگي ساختاري ،فرهنگي و اجتماعي
الزم براي کنار آمدن با این موضوع در خانوادهها وجود ندارد .لذا همين مسائل یکي از دالیل اصلي در نارضایتي
ساکنان این مناطق از احداث ساختمانهاي بلند مرتبه ميباشد .در شکل  2تصویر یکي از ساختمانهاي بلندمرتبه از
داخل اتاق یکي از ساختمانهاي مجاور نشان داده شده است که خود تصویر گویایي از مسائل پيشآمده ميباشد.

شکل  :2تصویر ساختمان بلندمرتبه از حیاط یک خانه قدیمی

در ارتباط با عملکرد ترافيکي شهر در کوچهها و خيابانهاي مجاور ساختمانهاي بلندمرتبه مشاهدات نشان ميدهد
که در کوچهها و خيابانهاي مشرف به این ساختمانها به دليل اینکه نظارت کافي براي ساختوسازهاي بدون پروانه
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موارد ،قوانين و ضوابط مربوط به گذربندي در این مناطق رعایت نشده است در ضمن در صورت رعایت قوانين
گذربندي به دليل بافت قدیمي کوچهها و خيابانها ،بعضي ساختمانهاي تازهساز عقبکشي الزم را انجام دادهاند
درحاليکه ساختمان کناري متروکه بوده و یا هنوز با همان ساختار قدیمي استفاده ميشود و عقبکشي در آنها
انجام نشده است .لذا رفتوآمد خودروها به دشواري در آنها صورت ميگيرد .شکل  3تصویر یکي از ساختمانهاي
بلندمرتبه را از سمت کوچه کناري نشان ميدهد .چنانچه از تصویر استنباط ميشود کوچه مشرف به ساختمانها
عرض بسيار کمي دارد ،با وجود اینکه هنوز از تمام واحدهاي ساختمان فوق بهرهبرداري نميشود ولي براي
رفتوآمد با خودرو از کوچههاي مجاور آنها باید منتظر بازشدن مسير شد و یا با برگشت ،مسير را براي
خودروهاي مقابل باز نمود.

شکل  :3تصویری از یک ساختمان بلندمرتبه و کوچه مشرف به آن

شبکههاي توزیع آب بر اساس مصارف حداکثر ساعتي انتهاي دوره طرح ،طراحيشدهاند این شبکهها در خيابانهاي
اصلي داراي لولههایي به قطر  200تا  300ميليمتر و در خيابانهاي فرعي و کوچهها داراي لولههایي به قطر  60تا
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انشعاب آب آنها از لولههاي با قطر کوچک صورت گرفته است .اثر افزایش مصارف در این لولهها به علت زیاد
شدن تعداد واحدهاي آپارتماني بسيار محسوس ميباشد .به طوري که دبي این لولهها تا  3برابر ظرفيت آنها
افزایش ميیابد .افزایش دبي در لولهها موجب افزایش سرعت جریان در لولهها و افزایش سرعت نيز افت هد در
ال افزایش  3برابري دبي ،افت هد در لوله را  9برابر افزایش ميدهد .افت هد
لولهها را به شدت افزایش ميدهد .مث ً
زیادي ،باعث افت فشار در شبکه شده و تامين آب کافي در شبکه را با اختالل مواجه ميکند .یکي از دالیل
نارضایتي از عملکرد شبکههاي توزیع آب در مجاورت ساختمانهاي بلندمرتبه همين عامل ميباشد.

راهنما:
ساختمانهاي

بلندمرتبه
رودخانه
جاده یا خيابان

شکل  :4موقعیت تقریبی ساختمانهای بلندمرتبه در شهر

تا سال  1386حداکثر طبقات ساختمانهاي ساختهشده در اهر  3یا  4طبقه بود از این سال به بعد ،به یکباره مجوز
ساخت ساختمانهایي با طبقات باال تا حدود  12طبقه صادر گردید در شکل ( )4موقعيت تقریبي ساختمانهاي با
بيش از  6طبقه بر روي نقشه اهر نشان داده شده است .به طور کلي در قسمت شرقي شهر که تقریبا از چاي کنار تا
جاده مشکين گسترده شده است ،ساختمانهایي با این مشخصات احداث نشده است .تمام ساختمانهاي بلندمرتبه
در قسمت مرکزي و غربي شهر ساختهشدهاند .بررسيها نشان ميدهد که حدود  13ساختمان در شهر ساخته شده
که بين  6تا  12طبقه دارند
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شود .آپارتماننشيني با معضالت خاص خودش در این مناطق رونق پيدا کند درحاليکه امالك شخصي در سایر
نقاط شهر به شکل مخروبه رها شده است .بازدیدهاي ميداني از نقاط مختلف شهر نيز این موضوع را تایيد ميکند.
نتیجهگیری
در حال حاضر یکي از مهمترین مسائل عمراني جامعه شهري پيدایش و رشد گسترده ساختمانهاي بلندمرتبه
ميباشد و احداث ساختمانهاي بلندمرتبه خارج از مقررات طرح جامع اثرات گوناگوني دارد .در سالهاي اخير 13
ساختمان بلندتر از  6طبقه در شهر اهر احداثشده که در طرح آنها مقررات طرح جامع رعایت نگردیده است .در
وهلهي نخست تلقي عمومي مردم شهر از احداث ساختمانهاي بلندمرتبه نوعي پيشرفت شهر ميباشد ،اما بر مبناي
مطالعات صورت گرفته برآیند این ساختوسازها ایجاد برخي معضالت است .بدین معني که احداث ساختمانهاي
بلندمرتبه بدون رعایت مقررات طرح جامع موجب سلب آرامش رواني خانوادهها و ایجاد نارضایتي در ساکنان هم
جوار ميباشد .در ارتباط با ترافيک ،این ساختمانها به صورت یک گره عمل کرده و ترافيک در کوچهها و
خيابانهاي مشرف به آن ساختمانها را زیاد ميکنند .همچنين مشخص شد ساختمانهاي بلندمرتبه موجب اختالل
در عملکرد تاسيسات خدماترساني شهري و تغييرات ناهمگون و ناسازگار در بافت شهري گردیده است.
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