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 چکیده 

 علتهب ت.اس یافته رواج حاضر زمان در سازی،بلندمرتبه راهبرد شهرنشینی، و جمعیت رشد به توجه با

  بلند، هاینساختما در انرژی منابع از توجه قابل گیریبهره و محدود سطحی در تجمیع کاربران

 امروزه، گیرد. قرار توجه مورد برداریبهره مرحله و طراحی فرآیند در رویکرد پایداری تاضرورت دارد 

 این در هاآسمانخراش که ،تاس معماری دنیای روز مسائل از مربوطه های تمام زمینه در پایدار معماری

 و انرژی مینأت و تولید هایسیستم ساختمان، مصالح مصرفی و مواد طریق از را پررنگی نقش زمینه

بلند امروزه با توجه به  هاساختماناستفاده از با گسترش روز افزون . کنند ایفا توانندمی بودن، آیکونیک

حلی برای تأمین تواند راهها میاز این ساختمانمطلوب ود مسکن، استفاده مشکالتی همچون کمب

 بر این اساس هدف از این جستار بررسی  نیازهای اجتماعی، اقتصادی و سایر نیازهای جوامع امروز باشد.

با مرور متون و در این نوشتار  باشد.سازی میسعه و طراحی پایدار در بلندمرتبهو تبیین مفهوم توقش ن

توصیفی ـ تحلیلی سعی شیوه مطالعه ای با رویکردی کیفی و اسناد در بستر مطالعات کتابخانه استفاده از

نظریات  ،با بیان مکاتب پژوهشسازی شده است. در این ه پایدار و بلندمرتبهعدر دستیابی به مفهوم توس

   . در نهایتو تحلیل شد بررسیهای بلندمرتبه بر طراحی برجعوامل مؤثر  ،سازیو دوره تحول بلندمرتبه

سازی بر مینای توسعه پایدار ارائه بلندمرتبهدر این پژوهش پیشنهادهایی در جهت افزایش اثرات مثبت 

  به آن موارد توجه نمایند. لف طراحیشد که طراحان و کاربران باید در مراحل مخت

 

 توسعه شهری، سازیپایداری، توسعه پایدار، بلندمرتبهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

های بشری است و احداث بناهای بلند با شیوه ای دیرین در تمدنبلند با اهداف و مقاصد دارای سابقه هاساختمانساخت 

امروزی ابتدا در امریکا و اروپا آغاز گردید و پس از گذشت چند دهه در کشورهای در حال توسعه نیز متداول گشت. به طور 

گسترش  این اساس که بر و توسعه شهرنشینی استنتیجه افزایش جمعیت، گسترش شهرها بلند،  هاساختمانکلی 

سازی بلندمرتبه ضرورت وضعیت و مشکالتی را در کالن شهرها ایجاد کرده تا ،شهرنشینی، رشد جمعیت و کمبود منابع و زمین

 مرتبهبلندو مرتفع  ساختماناحداث  باعث شهرها و جوامعکه از این رو نیازهای مطرح گردد  ی رایج شهریپدیدهعنوان به

بلند به دلیل توسعه شهرها و بروز نیازهای ناشی از  عملکردهای جدید و نیز  هاساختمانامروزه طراحی و اجرای  گردند.می

 طریق از این و توسعه یابند عمودی یا افقی صورتبه توانندمی شود، بنابراین شهرهامحدودیت زمین یک ضرورت محسوب می

سازی شرایطی را ایجاد نموده بر این اساس بلندمرتبه .دهند قرار خود ساکنین اختیار در فعالیت و سکونت جهت را الزم فضای

های زیست محیطی و همچنین معضالت اجتماعی و اقتصادی نموده که این مباحث که در چند دهه اخیر، بشر را متوجه بحران

 مانند شهری مسایل از بسیاری به تواندمی سویی از بلندمرتبه هاساختمان واقع، گردند. درباعث مطرح گشتن توسعه پایدار می

 خود دیگر، سوی از و داده پاسخ ...و شهرها افقی رشد از شهری، جلوگیری تأسیسات هزینه نمودن بهینه مسکن، زمین، کمبود

 خدمات و زیربنایی تأسیسات در اختالل ساختمانی، و تراکم جمعیتی افزایش مانند هایینارسایی و مشکالت پدیدآورنده

لذا لزوم  (.10: 0831محمدی،  و فرهودی(باشد شهری در فضای ...و محیطی زیست و کالبدی نامطلوب شهری، تأثیرات

 شود.  سازی در شهرها به خصوص کالن شهرها بیش از پیش احساس میرعایت معیارها و الگوهای پایداری جهت بلندمرتبه

توسعه پذیری تحقق تواند عاملی در راستای سازی میآیا بلندمرتبهباشد این است که ای که در حال حاضر مطرح میمسئله

 باشد.سازی در راستای توسعه پایدار شهری میبحث و بررسی در مورد بلندمرتبهدر این راستا هدف مقاله،  پایدار شهری باشد؟

و  هامکتب ،سازیبلندمرتبه پرداخته شده و سپس توسعه پایدار و معماری پایدار بدین ترتیب، در مقاله حاضر ابتدا به تعریف

های بلندمرتبه و عوامل مؤثر بر طراحی برجو ضمن بررسی مورد تحلیل قرار گرفته در ایران و جهان  هاسیر تاریخی آن

سازی بررسی توسعه پایدار در بلندمرتبهبلندمرتبه و ابعاد  هایساختمان در پایداری رویکرداین زمینه،  در موجود هایدیدگاه

 گردند.می

 
 روش تحقیق 

مطالعات  اساس برو  باشدمیتوصیفی ـ تحلیلی  شیوه مطالعهاز  و کیفی صورتبهروش  ازلحاظروش تحقیق در این پژوهش، 

 سؤال پاسخ به دستیابی راستای در وقبلی در این زمینه  شدهانجامقات ای با استفاده از مرور متون و بررسی تحقیکتابخانه

 ابعاد تا. گیردمیدر این پژوهش صورت  هاواژه این از مشخصی تعاریف ابتدابنابراین  می باشد. شد اشاره آن به که تحقیق اصلی

در ارتباط با توسعه پایدار  تعاریف مختلف برای این پژوهشدر جهت تحقق این هدف مشخص شود.  درستیبه تحقیق مختلف

 است. شدهارائهها به و تحلیل آنسازی و مفاهیم مشاشهری، بلندمرتبه
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  0توسعه پایدار

ن نیاز خود به مخاطره های آتی را در برآوردکه توانایی نسلای است که نیاز کنونی جهان را تأمین کند، بدون آنتوسعهه پایدار عتوس

 پیوندهای از آگاهی رشد حاصل پایدار، توسعه مفهوم (.WCED, 1987)ها و طبیعت استی متقابل انسانرابطه واقعافکند و در

 سالم آینده یک درباره هانگرانی و نابرابری و فقر اجتماعی، اقتصادی، موضوعات رشد، حال در محیطی مشکالت مابین جهانی،

 :Hopwood et al. 2005).دهدمی پیوند هم به را اقتصادی و محیطی، اجتماعی موضوعات پایدار، توسعه باشد.می بشر برای

38-39) 

 
 معماری پایدارابعاد  و الگوهای  

 شود:معماری که در زیر توضیح داده می باشد: پایداری اقتصادی، اجتماعی، محیطی وقسمت می 4پایداری شامل 

  / آب.محیطی: جهت، اقلیم، تهویه / فضا / نور، انرژی 

  :واقعیت تجاری، طول عمر بنا.پذیریانعطاف، افزودهارزشاقتصادی ، 

 .اجتماعی: فرهنگ، فواید اجتماعی، مردم، سالمتی و رفاه 

 معماری: مردم و عملکرد، هویت، سازه، مصالح، نوآوری(Li, 2010: 174.) 

 بر سوء ساختمان تأثیر طبیعی منابع و انرژی از صحیح وریبهره واسطهبه که است این ساختمان در پایدار طراحی از کلی هدف

 ، اجتماعی،محیطیزیست زیباشناختی، هایارزش به رسیدن پی در زمانهم پایدار طرح یک .یابد کاهش زیستمحیط

 تجدید از منابع حفاظت منابع، از وریبهره پایه بر سالم محیط یک خلق به پایدار معماری .است معنوی و اخالقی اقتصادی،

 (.6: 0831 نژاد، پروردی و زندیه(کرد خواهد کمک زیست ارتقاء و پذیر تجدید هایانرژی مصرف کاهش ،ناپذیر

 

 سازیرتبهتعریف بلندم

سازی بلندمرتبه تعریف به خود منظر از هریک که، اندشدهعنوان متعددی تعاریف با بلند هاساختمان و سازیبلندمرتبه 

 انگلیسی جدید فرهنگ است. بوده متفاوت بلند هاساختمان تعاریف نیز مختلف هایمکان در و زمان طول اند درپرداخته

 و مقررات ضوابط اساس بر ایران در مرتبهبلند هاساختمان باشد. داشته بلند طبقات که ساختمانی گوید:می بارهدراینآکسفورد 

، زنجانی پور اسمعیلی(است شدهگفته طبقه6باالی  هاساختمان به 0811سال  مصوب ایران شهرسازی و معماری عالی شورای

 تراز تا ،تصرفقابل طبقه باالترین کف تراز بین قائم فاصله(آن ارتفاع که بنایی هر مقررات، این ضوابط اساس (. بر8: 0811

و  تدوین دفتر)شودمی محسوب بلند عمارت باشد، بیشتر متر 18 از )نشانیآتش هایماشین برای دسترسقابل سطح ترینپایین

 (.0831 ،ساختمان ملی مقررات ترویج

 محاسن و معایب "بومی سازیز بلندمرتبها جدید ای نمونه پایداری؛ " عنوان با خود مقاله در 2007 سال در وود آنتونی

 .نمود مقایسه (0شماره ) جدول مطابق جدولی قالب در تطبیقی شیوه با را سازیبلندمرتبه
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 1111، 0مأخذ: وود سازیبلندمرتبه معایب مزایا و تطبیقی مقایسه :(0)شماره جدول 

 (-سازی )معایب بلندمرتبه سازی )+(مزایای بلندمرتبه

 ارتفاع در ساخت برای مصالح و انرژی زیاد مصرف عمومی ونقلحمل کاهش = فشرده شهرهای

 کاهش = جمعیت تمرکز به توجه با زمین بهینه کاربرد

 محیط به وارده آسیب کاهش و حومه شهری توسعه

 کل انرژی مصرف % 15 تا( باالبرها جهت انرژی زیاد مصرف

 )ساختمان

 بنائی زیر هایشبکه حجم کاهش = متمرکز شهرهای

 شهری

 ساختمان نظافت و نگهداری جهت انرژی مصرف

 وسیع، اندازیسایه باد، هایطوفان( شهری مقیاس در منفی ثیراتأت کمتر وقت اتالف کمتر، شهریدرون مسافرت

 )نورگیری مانع ایجاد

 باز، فضاهای کمبود(ویژه و مشخص هایمکان در زیاد جمعیتی تراکم مختلط کاربری با ساختمان ایجاد امکان و بالقوه توان

 ...( و تفریحی فضاهای

 برای بیشتر بالقوه توان ( ارتفاع در باد بیشتر سرعت

 ) بادانرژی  از وریبهره

های المان ابعاد و سایز روی بر ثیرأت( ارتفاع در باد از ناشی زیاد بارهای

 )نما و ایسازه

 امکان و پتانسیل = ارتفاع در و کشیده و عرضکم طبقات

 فضا نورگیری طبیعی

 )هوا تهویه به بیشتر نیاز(ارتفاع در ایزوله و بسته فضاهای

 دورازبه و آرام و دنج فضاهای خلق امکان = آسمان در فضا

 شهری اندازشلوغی، چشم

 )کاربران برای ساخت، حین در( ارتفاع در امنیت و ایمنی مشکالت

 

 سازیهای بلندمرتبهمکتب

 شیکاگو در مهندسی علم یدرزمینه نوآوری شروع با که دارد وجود دوره چهار ،بلندمرتبه هاساختمان وسازساخت یدرزمینه

 .شودمی روع( شمکتب شیکاگو(

 شیکاگو مکتب -

 از بعد شیکاگو مکتب .گیردمی صورت خیابان کنار در و یکدیگر به زدیکن و متراکم صورتبه سازیبلندمرتبه مکتب این در

 با بود شهرسازی و معماری در مدرنیسم نهضت بر شروعی که جنبش این. یافت رواج 0310سال  در شهر این بزرگ سوزیآتش

 شکل بود بلندمرتبه هاساختمان اولیه اماتزال از که سیساتیأت و یاسازه مسائل بر کیدأت با و بناها کردن ساده و ئیناتزحذف ت

 (.1: 0810)صدوقیان، شد زده امریکا کشور در معماری جنبش یک ظهور جرقه بار اولین و برای گرفت

 مدرنیسم مکتب -

                                                           
1 Antony Wood 
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 بیستم قرن در نوگرایی مکتب .شودمی انجام خیابان از دور و زسب فضای دل در پراکنده صورتبه سازیبلندمرتبه مکتب این در

 نوگرایی مکتب نظرات است. داشته قرن این در هاخراشآسمان دهیشکل بر را ثیرأت بیشترین و رسیده خود رشد به اوج

  :از اندعبارت

 سبز و باز فضای برای آن از استفاده و وسازساخت قید از زمین سطح شدن آزاد  -

 راحت دسترسی یتزم با بلند هاساختمان در عمومی خدمات دادن قرار  -

 زمین کم مصرف و انبوه ساختمان؛ تولید تولید در اقتصادی جوییصرفه  -

 زمین قیمت رفتن باال از ناشی عملی فواید از گیریبهره  -

 (.14: همانغیره) و مسکونی اداری، تجاری، متفاوت هایکاربری برای بلند هاساختمان از استفاده  -

 کنستراکیتویسم مکتب -

 ارائه عمومی و مشترک فضاهای حداکثر و خصوصی فضای حداقل شامل مسکونی انبوه هایسازیبلندمرتبه مکتب این اساس بر

 :از اندعبارت کنتراکتیویسم مکتب نظرات .شودمی

جویی صرفه .... و سیساتأت و زمین مصرف در و آورده پایین را واحد هر هزینه که بازدهی حداکثر اصل بر بنا سازیبلندمرتبه -

 .گرددمی

 عمومی و مشترک فضای حداکثر و شخصی و خصوصی فضای حداقل ارائه با مسکونی سازیبلندمرتبه  -

 کار محل دیکیزن و جوار در مسکونی بلند هاساختمان  -

 (.3: همان(غیرمسکونی و مسکونی بلند بناهای خارج و داخل در افراطی سادگی  -

 ساختار کالن یا استراکچر مگا مکتب -

 این طی. گردید حاکم سال 11 تقریباً برای و 0191 دهه اواسط در که برد نام را استراکچریسم مگا توانمی دیگر مکاتب از

نظرات  .رسدمی انجام به پرهزینه و پیچیده بسیار هایآوریفن بر مبتنی شهر یک ابعاد در آساغول هایسازیبلندمرتبهمکتب، 

 :از اندعبارت استراکچرایسم مکتب

 نامشخص آینده برای خاص طوربه آساغول هایمرتبهبلند طرح و نظریه طرح -

 آساغول ابعاد و تخیلی اشکال در سازیبلندمرتبه از استفاده  -

 زمین اعماق و دریا اعماق فضا، مانند هاییکانم در سازیبلندمرتبه از استفاده  -

 (.10: همان)آساغول هایبلندمرتبه طراحی در پرهزینه و پیچیده العادهفوق تکنولوژی از استفاده  -

 

 جهان و ایران سازیبلندمرتبهسیر تاریخی گذری بر 
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 .اندشدهبیان (1جدول شماره ) که در دوره تقسیم کرد 9به  توانمیدر جهان را  بلندمرتبه هاساختماندوره تحول احداث 

 
 (4 -01: 0836)بمانیان، مأخذ: نگارندگان بر اساس  سازی در جهان(: سابقه بلندمرتبه1)شماره جدول 

 مرتبه در جهانبلند هاساختماندوره تحول احداث 

 توضیحات دوره زمانی دوره تحول

بلوک و حداکثر بیست  صورتبه هاساختماندر شیکاگو شکل گرفت و  - 0111 – 0331 دوره اول

 طبقه

 در شهر نیویورک به وقوع پیوست - از دهه آخر قرن نوزدهم دوره دوم

 طبقه: امریکن شورتی 10ساخت ساختمان  -

 مرتبط با مدرنیسم - 0111 – 0189 دوره سوم

 ی بناهای دوره اولتکامل دهنده -

 در ادامه دوره دوم آرت دکو - به بعد 0111از  دوره چهارم

 کنگهنگبانک شانگهای و  -

اواخر قرن بیستم تا قرن  دوره پنجم

 حاضر

 با افزایش روند شهرنشینی -

 پتروناس مالزی دوقلویهای برج -

 

 و فردوسی خیابان تقاطع محل در 0881 -40های سال یفاصله در .رسدمی 41 یهده اوایل به ایران در سازیبلندمرتبه سابقه

 اولین عنوانبه آن از توانمی که شد پالسکو ساخته ساختمان نام به ای طبقه 16 تجاری ساختمان اسالمی، جمهوری

 ساختمان و اسالمی جمهوری خیابان در لومینیومآ یطبقه 08 تجاری ساختمان بعد سال دو. برد نام ایران در بلند ساختمان

 نیز تهران در مسکونی بلندمرتبه یمجموعه نخستین .رسیدند برداریبهره به حافظ خیابان در طبقه 19 با کار بانک اداری

و  مطالعات اساس بر (.60 -18: 0811و همکاران،  موسوی پور)ساخته شد 0848 -41های در سال که بود آبادبهجت مجموعه

که در قالب جدولی با  کرد تقسیم کلی دوره سه به را ایران در سازیبلندمرتبه سابقه توانمی طورکلیبه شدهآوریجمع سوابق

 است. شدهبررسی( 8عنوان جدول شماره )

 
 (.0818)مشاور پارت، مأخذ: نگارندگان بر اساس    سازی در ایران(: سابقه بلندمرتبه8جدول شماره )

 بلندمرتبه در ایران هاساختماندوره تحول احداث 

 0841 -0846سوم  سالهپنج عمرانی برنامه از - اول دوره

 دستورالعملی و راهنما گونههیچ نوظهور و بدون معضالت برای حلیراه عنوانبه صرفا سازیبلندمرتبه -

 تربینانهواقع نگاهی با بلند وسازهایساخت و تراکم موضوع - دوم دوره

 بلندمرتبه وسازهایساخت رشد با) 0814  سال از پس - سوم دوره

 

 مرتبههای بلندؤثر بر طراحی برجعوامل م
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که با شناخت صحیح این عوامل و  دنگیرطراحان قرار می مدنظرقوانین و مقررات اصول  اساس بر عواملیها همواره در طراحی

مرتبه های بلندؤثر بر طراحی برجعوامل م به تحلیل این زیرکه در  ،گرددبرقرار می هاسازوها تأثیراتی مثبت در ساختایت آنرع

 است. شدهپرداخته
 زمانی و مکانیشرایط  -

بلند توجه به شرایط  هاساختمانگیری برای ساخت ترین معیارها در تصمیمدهد یکی از مهمنشان می شدهانجامتحقیقات 

مانند لوئیس مامفورد، احداث بناهای بلند را مستلزم  پردازاننظریهباشد. بسیاری از مکانی برای احداث بناهای بلند میزمانی و 

ول و مبانی دارند و توجه به مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را در شمار اصزمانی و مکانی مناسب اعالم مییط وجود شرا

شرایط  ،های بلندمرتبهمؤثر بر طراحی برجعامل  ای ازنمونهیک  (.011: 0894)راسکین، دانندگیری میاولیه در مرحله تصمیم

 است. شدهدادهنشان ( 0ختمان( در شکل شماره ))ضوابط کنترل حجم و ارتفاع سامکانی و زمانی

 

 
 نمونه ای از ضوابط کنترل حجم و ارتفاع ساختمان(: 0شکل شماره )

 (.64-69:  0810)آلسوپ، :مأخذ

 
 تناسبات و فرم -

( نحوه 1شکل شماره )توان به هندسه، عملکرد، زیبایی، پایداری و مسائل ایمنی اشاره نمود. ثر در تعیین فرم میؤاز عوامل م

بلند  هاساختمانکه تأثیر عوامل مذکور در دهد. با توجه به اینجهان را نشان می هاساختمانگیری یکی از بلندترین شکل

 توجهیقابلباشد، این امر نیز بر اهمیت تأثیر فرم در بناهای بلند به نحو متداول می هاساختماناز  ترپیچیدهشدیدتر و  مراتببه

 (.91: 0831)گالبچی، فزایدامی
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 گیری فرم ساختمان بلند سیرز شیکاگونحوه شکل(: 1)شماره  شکل

 (Council on Tall Buildings and Urban Habitat, 1995, 283):مأخذ

 
 ارتفاع و مقیاس انسانی -

 تواند در مقیاس انسانی مطلوب جلوهای بلند نمیگیری که بنباشد، این نتیجهساختمان بلند میارتفاع زیاد جزء ذاتی  ازآنجاکه

اطراف، تقارن،  هاساختمانترکیب یکنواخت و همگن با (. وجود نظم، 136: 0819رسد)شوای، نماید، در ابتدا درست به نظر می

 (.90: 0869)توسلی، باشندبناها می گونهاینید مناسب برای تعادل و وحدت نیز از عوامل مؤثر در ایجاد د

 الگوهای برج -

گیرد و در از طریق هسته مرکزی صورت می هابرجبلند به دو شکل کلی برج و نواری وجود دارد. گردش افراد در  هاساختمان

های بسیار متنوع به کار شود. دو شکل کلی فوق به شکلانجام می هابالکنهای طویل و یا نواری از طریق راهرو هاساختمان

توانند در ها میشکل هستند که برخی از آن tو   yگوش، دایره، ستاره، هارگوش، ششگوش، چسه صورتبهها روند. برجمی

متنوع و در ارتفاعات و  یهاشکلنواری به  هاساختمانبه وجود آوردند.  یزنبورالنهو  Hو   Xجدید مانند  هایفرمحالت زوج 

 دهد.ها رو نشان میبرج ای از الگوهاینمونه (9) و (4)، (8)های اشکال شمارهدر ذیل  رود.می به کارهای مختلف ترکیب

 

 شکل X(: پالن 8)شماره شکل
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 (: پالن دایره ای شکل4)شماره  شکل

 

 
 گوشششپالن   (:9)شماره  شکل

 (.0838)طالبی، :مأخذ    

 

 سازیبلندمرتبه منفی و مثبت نکات

 این .است شهری تناسبات در هاآن زیاد تأثیرگذاری دلیل به نیز شهری منظر در بلندمرتبه هایساختمان مطالعه تأثیر اهمیت

 شود.می اشاره هاآن از برخی به  (4شماره ) جدول در که باشد تواندمی منفی و مثبت هایدارای جنبه تأثیرگذاری

 

 (.11: 0831ادیبی،  منصوری و مشاور، )کریمیمأخذ:     سازیبلندمرتبه منفی و مثبت نکات(: 4شماره ) جدول

 منفی نکات مثبت نکات

 محیط خوانایی در ارتقای -

 آسمان خط در تأثیر و شهری منظر کیفیت ارتقای -

 شهری و منظر در ابنیه نوع این ای نشانه کیفیت ارتقای -

 هویت با مکان ایجاد در هاآن تأثیرگذاری

 یهاساختمانتوسط  پانوراما و شهری دیدهای شدن کور امکان -

 بلند

 اطراف محیط در بصری ناهنجاری ایجاد -

 وسیع ههای سای و اقلیم خرده ایجاد -

 

 بلندمرتبه یهاساختمان یدرزمینه موجود هایدیدگاه بررسی

. است گرفتهشکل جهان در پدیده این با برخورد چگونگی درباره مختلفی نظریات و هادیدگاه ها،بلندمرتبه روزافزون رشد با

 این تحلیل و امکان مقایسه و بود خواهد راهگشا هابلندمرتبه ساخت مختلف ابعاد شناخت در نظریات و هادیدگاه این بررسی

 تقسیم عمده دسته سه به توانمی را سازیبلندمرتبه با مرتبط نظریات و هادیدگاه طورکلیبه .نمود خواهد فراهم را نظریات

 :نمود

 بلندمرتبه هاساختمان با موافق هایدیدگاه -
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 . گردند واحدیتک هاساختمان جانشین زیر دالیل به بایستی بلندمرتبه هاساختمان که است این بر اعتقاد دیدگاه این در

 شهری؛ توسعه کنترل - الف

 شهری؛ اراضی کمبود - ب

 تر؛سریع برداریبهره برای تکنولوژی امکانات - ج

 ر؛تآسان دهیسرویس - د

 تر؛مطلوب مدیریت امکانات - ه

 مسکن شدید نیاز به پاسخگویی - و

 
 بلندمرتبه هاساختمان با مخالف هایدیدگاه -

  :گرددمی نفی زیر دالیل به بلندمرتبه هاساختمان دیدگاه این در

 شهری؛ زندگی کیفیت بودن پایین - الف

 اجتماعی؛ واحدهای صحیح عملکرد از جلوگیری - ب

 قدیمی؛ هایسنت و هاارزش گذاشتن پا زیر - ج

 ؛زیستمحیط آلودگی بالطبع و شهری تراکم بردن باال - د

 مناسب شهری سیمای ایجاد از جلوگیری - ه

 
 :پذیردمی مطلوب حد یک در را هاساختمان ارتفاع که میانه هایدیدگاه -

 هاساختمانبه  نسبت تریمتعادل نظرات نقطه ر،اخی دیدگاه دوهر  با مخالفت ضمن شهری طراحان و ریزاناز برنامه بسیاری

 محدود که است این بر این گروه اعتقاد .پذیرندمی مطلوب و مناسب حدی در را هاساختمان گونهاین ارتفاع و داشته بلندمرتبه

 و مفید بسیار ایایده محل، هر و شهر پتانسیل هر و ظرفیت با متناسب و معتدل و مطلوب حد یک در هاساختمان ارتفاع کردن

 در باشد، هاآن نسبی تراکم و محالت شهرها، اندازه مطلوب برای هاییحلراه کردن پیدا با همراه باید امر این لیکن. است کلی

وساز طرح تدوین ضوابط و مقررات ساخت(شد خواهد بزرگ منجر شهرهای خصوصبه شهرها افقی رشد به این صورت غیر

 (.01 – 08: 0811 ،بناهای بلندمرتبه؛ مطالعات، تحلیل و ارائه ضوابط پیشنهادی

 

 بلندمرتبه هایساختمان در پایداری رویکرد

ها گام نخستین و رسانده ثبت به را خود چهره 11 قرن اوایل در و 01 قرن اواخر از که است ایپدیده جهان در سازیبلندمرتبه

 میالدی، بیستم قرن (. در89، 0813)عزیزی، شد برداشته شیکاگو در 0111تا  0331سال  حدود از هاخراشآسمان تولید در

 پرتراکم مراکز در زمین از بیشتر استفاده ضرورت شهرها، در مردم بیشتر اسکان به نیاز جمعیت، افزایش از قبیل مسائلی

 کاهش ضرورت و شهرها مراکز در کار یا و سکونت برای مردم تقاضای شهری، مناطق در نوسازی و ضرورت بازسازی شهرها،

 شهرهای در ضرورت یک عنوانبه را بلند بناهای ساخت که است بوده عواملی جزء شهرها افقی از گسترش ناشی هایهزینه

 (.1: 0831است )گالبچی،  نموده جهان مطرح بزرگ

 سازیدر بلندمرتبهابعاد اصلی توسعه پایدار 
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 اقتصادی آثار -

 زمین مصرف و ساختمانی تراکم بر بلند هاساختمان الف( تأثیر 

 بلند هاساختمان احداث هزینه ب( 

 زمین کاربری بر بلند هاساختمان تأثیر )ج 

 
 آثار اجتماعی -

 هابلندمرتبهدر  باهم هافرهنگ جواریهم، خوانیهمعدم  الف(

 هاملی و نژادی در بلندمرتبه های اجتماعی، قومی،گروه وزندگی جواریهمعدم  ب(

 با تراکم جمعیت و خانوارها هابلندمرتبه خوانیهمعدم  ج(

 عدم همسانی اقتصادی و اجتماعی خانوار (د

 هاساختمانامنیت  ه(

 سوزیآتشمانند زلزله، باد،  غیرمترقبهمسئله حوادث  (و

 مسئله هویت ز(

 
 محیطیزیست و اقلیمی آثار -

 زیستمحیطآلودگی هوا و  الف(

 (0831 ،مسکن پژوهشی و خبری، آموزشی نشریه) وضعیت نور و آفتاب ب(

ها مطرح است. خراشدهی آسمانعوامل دیگر برای شکل نیازپیشرت صوعوامل اجتماعی و اقتصادی به طورکلیبه

ای و سایر عوامل های سازندهارتفاع بیشتر مطرح شد، توانمندی برای دستیابی به« خواست بشر»از هر زمان که  دیگرعبارتبه

 (. wood, 2010)بودند، رشد و گسترش پیدا کردندثر ؤکه در نیل به این هدف م

 

 گیریبحث و نتیجه

 سازیشده تا به بررسی و تحلیل بلندمرتبهسعی  ،قبلی هایپژوهشدر  یافتهانجامدر این مقاله ضمن بررسی و تحقیقات علمی 

 از یکی سازیبلندمرتبه به گرایش .پرداخته شود پذیری توسعه پایدار شهریی در تحقق سازنقش بلندمرتبهبه و همچنین 

 ؛است وابسته رهنگیف و اجتماعی تصادی،اق معیارهای به که جهانی در صوصخبه ،شودمی محسوب شهری توسعه پیامدهای

توجه،  عدم صورت در نمایدکه بسیاری از مسائل و معضالت امروز شهری را حل می مثبت اثرات ضمن پدیده ، اینروازاین

های پژوهشمطالعات  بر اساس .آورد بار به آن بخشهویت عناصر و شهری هویت ساختار در را باریزیان و منفی نتایج تواندمی

 که کنند تأمین را جامعه نیازهای توانندمی زمانی های مرتفعساختمان که دنمو بیان را نکته این در این پژوهش توانمیپیشین 
الگوهای  مبتنی برپایدار و مبانی معماری  پایه بر هاآن ساخت و طراحی و پایداریتوسعه  مطالعات صحیح بر اساس هاآن احداث

 .شود رعایت سازیمعیارهای بلندمرتبه و اصول تمام کهطوریهپذیرد، ب صورت طراحی پایداری

 که در شهرها گذارد بسزایی منفی و مثبت ثیراتأت تواندمی سازیبلندمرتبه ساختمانی تراکم افزایش شد گفته همانطورکه 
 و شود ارائه آن منفی ثیراتأت بهبود و رفع جهت راهکارهایی و اقدامات ویژگی، این مثبت ثیراتأت تقویت و حفظ ضمن بایستی

 اثرات بردن بین از برای نگارندگان، دیدگاه از ارائه شود. شهرهاکالنخصوص شهرها به در شرایط شدن ایده آل و بهبود موجبات

 :شودمی ارائه زیر شرح به پیشنهادهایی در شهرها با مبنی بر توسعه پایدار شهری سازیبلندمرتبه و افزایش اثرات مثبت بارزیان
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 منظوربه و ... خدماتی سبز، فضای فرهنگی، مذهبی، هایکاربری از تلفیقی که ایگونهبه عمومی فضاهای طراحی .0

  ناساکن میان اجتماعی تعامالت ارتقای

  بیشتر وابستگی و تعلق حس ارتقای منظوربه ساکنان میان و همبستگی تعامل هایزمینه .1

  ناساکن در مشارکت حس افزایش .8

 برای کافی باز فضای گرفتن نظر در، سبز اراضی در وسازهاساخت افزایش از ممانعت)هابلندمرتبه صحیح  یابیمکان .4

 مناسب، جلوگیری از ترافیک شهری(. دسترسی هایراه، هابرج

عملیات  و طراحی آغاز زمان از مراحل تمامی در کاربران و طراحان نقش تا است ضروری ،شدهمطرح مباحث به توجه با انتها در

 مراحل همه در منظور بدین و گیرد قرار موردتوجه مناسب ایگونهبه احتمالی بازسازی و برداریبهره زمان تا ساختمانی

 تأمین راستای در همچنین .گردد لحاظ معماری حوزهدر  توسعه پایداری و سازیبلندمرتبه میان تنگاتنگی ، رابطهیادشده

 .گیرد شکل جهتهم ایگونهبه و همگام باید فردی رفتارهای بر عالوه نیز، کالن هایسیاست اهداف پایداری،

 به اقدام که برآورند را جامعه نیازهای توانندمی زمانی مرتفع هاساختمان که کرد بیان را نکته این توانمی آخر کالم عنوانبه
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