
 

 

 )مطالعه موردی سه ساختمان بلند مرتبه پایدار در ایران( بلند مرتبه پایدار هایساختمان

 مقدمه 

همراه  که این شودمیبیشتر از همیشه احساس  ،بلند هایساختمانشهرنشینی نیاز به ساخت  با توجه به رشد سریع جمعیت و

راه را برای مهندسین سازه برای تهیه و آماده سازی و نمایش  تواندمیمختلف از ساخت و ساز  هایزمینهبا پیشرفت تکنولوژی در 

 اندتومی یاباشد و  راه رسیدن به راه حلی برای مقاصد مهندسی تواندمیمعماری کارآمد هموار کند. تکنولوژی  هایایدهو  هاطرح

بلند بدون استفاده از تکنولوژی ممکن  هایساختمانباعث اختالل در طبیعت و موجودات طبیعی شود. از آنجایی که ساخت 

برای پیشگیری از ایجاد اختالل در طبیعت در نظر  هاییحلنیست و به طور مستقیم با فناوری تولید در ارتباط است باید راه 

بلند پایدار است. هدف از این مقاله شناخت و  هایساختمان ،ساخت هایمکانیسم تریناساسیو  ترینمهم. یکی از گرفته شود

 ایران است. دربلند پایدار و معرفی چند نمونه از معماری پایدار  هایساختمانمفهومی برای  ارائه

 معرفی

 مشکل و نیاز

 تأثیربخش ساخت و ساز بشر را تحت  هایجنبهفسیلی تمام  هایسوختهفتاد و آغاز جنبش سبز در جهان و استفاده از  دهه

 هایتمانساخسکونت داشتند که به تبع آن کمبود  برای مناسب هاییمکانبیشتری نیاز به  هایانسانرشد جمعیت  با قرار داد.

اما  نبود یبلند در شیکاگو نیز حس شد که موضوع جدید هایساختمانبه ایجاد  نیاز .شدمیکه بسیار مفید بودند احساس  بلند

دستاوردهای این  ترینمهم بلند با امکان هماهنگی با طبیعت حرکت کرد. هایساختمانهفتاد به بعد به سمت ایجاد  از دهه

که  دستاوردهایی توانیممیاین میان ما  در و هوش خود را نشان دادند. خالقیت ،معماران و طراحان بودند که استعداد هاپروژه

ه نمایش ب هامقبرهکه نتایج آن به صورت بناهای یادبود و  غیرمتداولپایدار  هایساختمانبه ویژه در ساخت یانگ و نورمن فاستر 

توسط  Commerzbankتوسط کن یانگ و  Menara Mesiniaga. برای نمونه بناهایی مانند کنیممیمعرفی  ،آیندمیدر 

بلند پایدار  هایساختمانشناسایی و معرفی  ،موضوع و این مطالعهانتخاب  نگرانی اصلی در نورمن فاستر طراحی و ساخته شد.

ه صورت گرفت غیره فرهنگ و، اقلیم، هوا وه و تحلیل ایران از نظر آب در ایران است که توسط طراحان و معماران ایرانی با تجزی

 .است

 
 Commerzbank . برج1شکل 



 

 

 
 ، مالزیMenara Mesiniaga برج. 2شکل 

 پژوهشی: هایسؤال

 ؟شدمسیری باید بابلند و پایدار در معماری به چه صورت و در چه  هایساختمانشکل  حجم و

 ست؟ا بلند پایدار در معماری ایرانی چیست و دارای چه امکاناتی یک سازه

 بلند هایساختمانتاریخچه و نیاز به 

 وارد زندگی بشر شد. به جلوتربرای یک قدم  20و اوایل قرن  19بلند در جهان از اواخر قرن  هایساختمانساخت و ساز 

William Le Baron Jenney  وhenry Hobson Richardson مهندسان و نوآورانی مانند  :گویندمیLouis Sullivan's 

بسیار مفید بودند و معماران از  Louisمانند  ایبرجستهمعماران ر یاخ هایآموزه آغازگران این روند در شیکاگو باشند. توانندمی

ه خوبی داشته است اما نه ب هاساختمانبصری بزرگی بر سیستم  تأثیرمعمار لوییس سالیوان  بیشترین استفاده را کردند. هاآن

بعد از قرن بیستم با فناوری  ایجاد شد «Ludwig Mies van der Rohe»توسط  که سبک شیکاگو آثار بزرگ ریچاردسون.

 مردم به نیاز ،مانند رشد جمعیت مسائلیدر قرن بیستم  .باشدمی همراه بلند هایساختمانمدرن و ایجاد یک نسل جدید از 

شهری پر جمعیت و نیاز به بازسازی و نوسازی در مناطق شهری  بیشتر از زمین در مراکز به استفاده نیاز ،هامحل سکونت در شهر

ساخت در هایی که شهرها و فاکتور یگسترش افق در نتیجه هاهزینهنیاز به کاهش  زندگی مردم، کار در مراکز شهرها،برای 

 .شوندمیمحسوب به عنوان یک اصل و ضرورت  ؛اثر گذار هستند بلند در سراسر شهرهای مهم جهان هایساختمان

 ،یسممدرن ،گوناگون معماری مانند سبک شیکاگو هایسبکدر  توانمیبلند که تا کنون دیده شده را  هایساختمانایده ساخت 

 .سازه یافت و مگا ساخت گرایی

 



 

 

 
 بلند هایساختمان. فرآیند 3شکل 

 بلند هایساختمانتعریف 

طراحی و پیاده سازی  ،بلند هایساختمانسازه  نظر مهندسی از تعریف دقیقی از طرف کارشناسان ساخت ساختمان وجود ندارد.

متر( بر سازه  32این نیروها در ارتفاع باال )حدود  تأثیرنیروهای جانبی ناشی از باد و زلزله است که  ساختمان در جهت تحمل

 است. 3.14 حداقل قطر از نظر معماری نسبت ارتفاع به اما ؛بیشتر است

با  Bashd.brبر کودکان ساختمان در محوطه و فعالیت در هوای آزاد و نظارت  بلندی ،و خانواده اجتماعی مسائلاز دیدگاه 

ایمنی حریق در  المللیبیندر کنفرانس  .متر 32در ارتفاعات بیشتر از  مخصوصاً، شودمیزیاد شدن ارتفاع مشکل ساز 

قوانین  .گذاردمیبه طور جدی اثر  هاآنمردم در هر ارتفاعی از ساختمان بر کار  خارج کردنبلند گفته شد که  هایساختمان

معماران و سایر  ،بازرسان ،اکثر مهندسان ساختمان .خواندمیمتر را به طور کلی بلند  23عمومی ماساچوست ارتفاع بیش از 

 .دانندمیمتر را بلند  25صاحب نظران ارتفاع بیش از 

متر داشته باشد یا یک ساختمان  100تا  35ه بلندی بین بلندی را با توجه به چند طبقه بودن ساختمان ک Emporisاستاندارد  

انگلیسی آکسفورد یک ساختمان فرهنگ لغت کوچک و جدید  .کندمیطبقه دارد بیان  39تا  12 که ارتفاعش مشخص نیست ولی

 که دارای طبقات زیادی باشد. کندمیبلند را ساختمانی تعریف 

: هیچ تعریف قطعی و دقیقی برای ساختمان بلند کندمیبیان  (CTBUHبلند و زیستگاه شهری آمریکا ) هایساختمانانجمن 

دهد و از یک یا چند نمونه  ارائهوجود ندارد. یک ساختمان بلند ساختمانی است که برخی از عناصر و خصوصیات بلند بودن را 

 پیروی کند. ،شودمیاز خصوصیاتی که بیان 

 مساحتنسبت ارتفاع به  .1

 تناسب و قرینه .2

 بلند هایساختمانفن آوری  .3



 

 

 
 بلند مرتبه هایساختمان. طبقه بندی 4شکل 

 تعریف معماری پایدار:

 معماری شدند. ئل اصلی در زمینهاز مسا 90 و پایداری از دهههفتاد  اقلیم معماری از دهه

 در طراحی وآینده است  هاینسلاندن به منابع رس برنامه ریزی برای پاسخ به نیازهای فعلی بدون آسیبو  این نوع از طراحی

 اجتماعی و قانون مصرف انرژی مانند تصویب زیست محیطی بودن در نظر گرفته شود. پایدار، پایداری اقتصادی،

برنامه ریزی و  صرفه جویی، معماری پایدار نیز دارای قوانین خاص خود است و سه مرحله ،دیگر معماری هایبندیمانند دسته 

با شناسایی  .باشندمیهای خاص خود را دارا دهد که هرکدام استراتژیمیزندگی انسان را پوشش  طراحی برای بازگشت به چرخه

 محیط اجرای طرح را بهتر و بیشتر بشناسد و درک کند.معمار باید  ،و بررسی این مطالعات

 اشاره شده است: ،ام شونددر متن زیر به اصولی که باید برای دست یابی به معماری پایدار انج

 از انرژی حفاظتاصل  .1

 هماهنگی با آب و هوا .2

 کاهش استفاده از منابع جدید .3

 بررسی و توجه به نیازهای ساکنان .4

 هماهنگی با سایت .5

 کل گرایی .6

 اصلی در طراحی معماری وجود دارد:به طور کلی سه رکن 



 

 

 اهداف اززیست محیطی و منابع انرژی واقعی  هایسیستمحفظ و انسان  نیازهای روزانه، بهبود کیفیت زندگی و سالمت انسان

 مخرب ساختمان بر محیط تأثیرات ،صحیح از انرژی و منابع طبیعی وریبهرهتوجه به  . به این ترتیب باهستندطراحی پایدار 

 ،عیاجتما ،زیست محیطی ،زیبایی شناختی هایارزشبا حفظ منابع و محیط زیست به  زمانهمپایدار  یک برنامه .یابدمیکاهش 

 :پردازیممیمعماری پایدار  هایویژگیبررسی . در متن زیر به پردازدمیاخالقی و معنوی نیز  ،اقتصادی

 ؤثرمدر حفظ و گسترش محیط طبیعی  تواندمیو استفاده از منابع تجدید پذیر  تجدید غیرقابلکاهش مصرف منابع  -

 باشد.

 عت مضر هستند در صنعت ساخت و سازیا موادی که برای طبی و حذف و یا کاهش استفاده از مواد سمی -

 حفظ هویت قومی و فرهنگی -

 ترویج زندگی سالم -

 ی سازگار با محیط زیستهاها و پاکتکیسهمنطقی از زمین و ساخت  استفاده -

 های ساخت مقرون به صرفهتکنولوژیجایگزین کردن  -

 ایجاد آلودگی صوتی و آلودگی هوا جلو گیری از -

 بلند هایساختمانمعماری پایدار و 

ی تکنولوژی باال یا تکنولوژی برتر بعد از حوادث سبک معماری با تکنولوژی برتر قرار گیرند. در رده توانندمیبلند  هایساختمان

اعث عوامل ب این .را به دلیل آسیب به محیط زیست در پی داشت المللیبین هایانجمنهفتاد اتفاق افتاد انتقادات  که در دهه

شد و سبک معماری اکو تکنولوژی و تکنولوژی ارگانیسم با به  المللیبینجلوگیری از ساخت نشد اما باعث هماهنگی جوامع 

 همراه احترام به طبیعت شکل گرفت. تکنولوژیکارگیری 

کنولوژی ارگانیسم مطالعه بلند در سبک معماری اکو تکنولوژی و ت هایساختمانمعماری پایدار در  ،با توجه به موارد فوق

 موارد زیر متمرکز است: بر ،محیط زیست توجه به معماری تکنولوژی محیط زیست با هدف .شودمی

 کاهش هدر دادن انرژی در محیط -

 نامطلوب بر سالمتی بشر تأثیراتکاهش تولید مواد با  -

 استفاده از مواد قابل بازیافت -

 حذف سموم از مواد -

متوجه شد که طراحی ساختمان در طی زمان دچار تغییر شده  توانمیمعماری انجام شده است  زمینهبا نگاهی به آن چه در 

 فضای ،آن در جریان ساخت و ساز و بعد از آن هایانرژیبه منظور محافظت از فضای داخلی و برای استفاده از طبیعت و  است.

 هابرجمردمی که در  برای تواندنمیبدیهی است که سبک معماری سنتی در بسیاری از موارد  .شودمیخارجی تقسیم بندی 

مکانیکی  هایسیستمروشنایی و  ،تهویه منطقی و عقالنی با محیط زیست معتقدند استفاده شود. ایرابطهیا به  کنندمیزندگی 

امکان جریان هوا از سقف را طبیعی  تهویه قرار گرفتند.معماران و همچنین ساکنین  هستند که مورد استفاده هاییفناوریاز 

جدید و  دستاوردهایتمام  ،کنترل روشنایی و غیره ،مطبوع سرتاسر شب و دمیده شدن هوا در زیر کف تهویه .کندمیایجاد 

ی انرژی گرمای ،باد ،شیدخور ،به علت سود بردن از انرژی و منابع طبیعی مانند گرما هاساختماندر برخی از  هاآن اشکال نوآورانه

مختلف مکانیکی به منظور صرفه جویی و ذخیره انرژی  هایروشدر همین حال از  زمین و آب باران مورد استفاده قرار گرفتند.

طراحی  استفاده شده است. ،کنندمیجدید که کمترین عوارض نامطلوب را به محیط زیست وارد  هایسیستمو تولید 

جدید با  ایمبارزهانرژی و  هایذخیرهادارات و استفاده از  تهویه هایسیستم سبز یک جایگزین مناسب برای هایساختمان

 آلودگی هوا و مصرف انرژی باالست.



 

 

ز ا استفاده ،بهره برداری از انرژی خورشیدی ،تکنولوژی نما ،ساختار و مواد بهتر ،جذب انرژی خورشیدی و استفاده از منافع آن

استفاده از انرژی زیست توده و  ،بلند سبز هایساختمانسوختی و سایر راهکارها برای  هایسلول ،گرما و انرژی روابط ،انرژی باد

 .شودمیزمین گرمایی نامیده 

 موردی مطالعه

 مقر دیوان محاسبات کشور:

مهندسین مشاور طراحی خورشیدی توسط محمد تقی رضایی حریری و  1384 تا 1369 هایسالاین ساختمان در تهران بین 

هفتاد  ایشیشه و اجرا شد. این اولین ساختمان مدرن برای کاهش مصرف انرژی است که در ایران اجرا شد. یک الیه پنجره

برای  .شودمیبر نمای خارجی ساختمان مانند قابی بیرون آمده وجود دارد که در هر چهار نمای ساختمان مشاهده  سانتی متری

ضای داخل ف ،بیرونی و الیه درونی الیه .نصب شد هاپنجره بر روی سطح بیرونی هاییشکاف ه بین دو دیوار،سیستم تهوی ایجاد

ور به منظ هاییشکاف. شودنمیاما مانع از ورود نور خورشید به داخل ساختمان  کندمیمحافظت ساختمان را از باد سرد زمستان 

 ،دارند که در تابستان با ورود هوای بیرون از پایین دریچه به فضای دوجداره دودکش مانند وجود عملکردیهوا همچنین با  تهویه

گرمای زمین برای کاهش استفاده از  .ماندمیداخلی از گرم شدن دور  و الیه کنندمیهوای گرم موجود در آن از باالی آن خارج 

 مصرف انرژی در عمل اجرا نشد.

 یادمانبرج دوقلوی 

 برتربرنده جایزه  1390و آقای داریوش ستار زاده در سال  یک رقابت معماری مطرح شد و خانم لیدا بلیالن طراحی این برج در

 هایشهشی ،خورشیدی هایگلخانه ،بادی هایتوربینخورشیدی در شهرستان اردبیل واقع شده است. استفاده از  پروژه این شدند.

 معماری سبز است. این پروژه هایویژگیفتوولتائیک و باغ سبز بر روی پشت بام از 

 
 دیوان محاسبات کشور. 5شکل 

 
 Memorialبرج دوقلوی . 6شکل 



 

 

 برج مسکونی سبز کوثر

ارائه  را یبا کیفیت و از مفهوم زندگی لوکس یدر شهرستان مشهد قرار دارند که تعریف جدید سبز کوثر طبقه 22و  18دو برج 

 کردند.

بخشی جدا نشدنی از این پروژه با انرژی فسیلی مصرف صرفه جویی در و زیست محیطی مانند استفاده از انرژی پاک  هایجنبه

اجتماعی و فرهنگی طراحان  هایجنبه نمود ،بخشدمیکوثر فردیت  هایبرجآن چه بیشتر از معماری سبز به . هستندسبز  ایده

 وانتمی هابرجاز جمله خصوصیات این  آن در پروژه است که موجب پایداری و گسترش کیفیت زندگی ساکنان آن شده است.

 به موارد زیر اشاره کرد:

از مناظر سطح شهرستان مشهد و به  العادهفوقدید  ،سبز و آرامش بخش فضای خصوصی ،تراس سبز برای هر واحد مسکونی

ه ک فصلی هایگلو  هاپرچین ،حیاط و تراس سبز با درختان ،مناسب سکونت برای ساکنان آن کامالًآوردن یک فضای وجود 

 .شوندمیو به صورت مکانیزه آبیاری  شوندمیاز هر واحد مسکونی را شامل  25%

در اتاق ذخیره سازی  ،یک باغ زمستانی در قسمت شمالی طبقات هر دو برج ،برای هر واحد مسکونی BMSسیستم هوشمند 

 مسکونی. واحدهایمشترک در هر طبقه و به تمام  هایویژگیزیر زمین با دسترسی آسان از هسته مرکزی با 

 دیدگاه معماران پروژه

یک مفهوم انتزاعی نیست بلکه  این طبیعی است. مسئلهتوجه به مسائل زیست محیطی در مهندسی و معماری جهان امروز یک 

د وجو با این تعهد به یکپارچه سازی این ساختار را در ایران دارم.بنابر ؛آینده است هاینسلی ما و وجود نگرانی برا آن دلیل

 برای تصمیم من دلیل پرداختن به موضوع انرژی پایدار و توجه به محیط زیست اجتناب ناپذیر است. ،داشتن ثروت نفت و گاز

ضعیت زندگی در ساختمان عمودی چالش و بنابراین ؛با هنر در اصفهان است توأمی طح باالی زندگسیاد آوردن  به ،کار در ایران

 دو برج مسکونی سبز را پذیرفتم.

د جدی هایانرژیبا در نظر گرفتن اهمیت پرداختن به  ،بسیار معروف استاد راهنما و سرپرست این پروژه Philip Roweپروفسور 

امروز کشور ما و با هدف ایجاد یک فضا برای زندگی  هایساختماندر معماری معاصر و نیاز مبرم به استفاده بهینه از انرژی در 

اعث ب این مدلاین پروژه را آغاز کرد.  ده اینایجاد یک مدل برای ورود به سیستم  ،از سوی دیگر و بهبود کیفیت آن از یک سو و

یزی که قابل کشت بود پرورش داده و حیاط سبز هر چ هاحیاطشد و مردم در اک در تمام سطوح معماری استفاده از انرژی پ

 .کندمیشهری به عنوان یک پارک خطی در ارتفاع برای مردم منطقه عمل  هایبرج پنجره .کنندمیایجاد 

 
 ساختمان مسکونی سبز کوثر. 7شکل 



 

 

 
 ساختمان مسکونی سبز کوثر. 8شکل 

 معماری پایدار که در این پروژه آمده است: هایمشخصهبرخی از 

 برق پروژه هاینیروگاهبرق مصرفی پروژه توسط  %20بیش از  ارائه*  -

 از آب گرم توسط انرژی خورشیدی %40بیش از  عرضه*  -

 CHPبرق و حرارت توسط گیاهان  زمانهمتولید *  -

 زمین )زمین گرمایی(کاهش مصرف انرژی با استفاده از انرژی گرمایی *  -

 ستفاده از امکانات تکنولوژی جدیدکاهش مصرف گاز با ا*  -

 از مصرف گاز متراکم دیگ بخار %35کاهش بیش از *  -

 انرژی خورشیدی و زمین گرمایی ،بادی هایتوربین ،تجدید پذیر هایانرژیحداکثر استفاده از *  -

 کاهش مصرف آب با بازیافت فاضالب*  -

 تجاری و انواع دیگر ،اداری ،ونیمسک هایساختمانبازیابی حرارت در  هایروشاستفاده از *  -

 .هااتاقبا استفاده از سیستم کنترل هوشمند  انرژیبهینه سازی مصرف *  -

 هوشمند هایخانهسط سیستم کنترل حرارتی و روشنایی فضای مسکونی و اداری تو آسایشکنترل *  -

 مختلف هایزمینهتجهیز ساختمان به کنترل ایمنی در *  -

 مسکونی هایساختمانکنترل از راه دور و مدیریت تجهیزات *  -

 مجزا بودن کنترل مصرف انرژی برای هر واحد مسکونی*  -

 کیلووات ساعت در هر متر مربع 76انرژی *  -

 معمولی کشور هایساختمانصرفه جویی در مصرف انرژی نسبت به  %73حدود *  -

 

 مترجم: آالله صدر
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