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،موئسسه  یارشد معمار ی، کارشناس سيمدرس حق التدر ،یشرف بهیط-1
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 Komeil hoseinپروژه، ) تيريارشد مد ی،کارشناسیآباد نیحس لیکم -2

abadi). 
 

 چكيده 
انسان بوده است.او ابتدا ، با  یدغدغه ها نیمسکن از جمله اولدر 

خود به وجود آورد تا از گزند  یبرا یدر غارها توانست مامن یسکن

در امان باشد.به مرور زمان نحوه  یوحش واناتیو ح یخطرات جو

ح و سط ینگاه او به زندگ شينما یبرا یسکونت انسان مشخصه ا

توان گفت  نوع سکونت انسان  یم روزه.امديگرد ستنيتوقعات او از ز

 یو فرهنگ ی، علم یاقتصاد یاز توانمند یدر سراسر جهان ارائه ا

روز افزون او به  یازهایو ن تیملل مختلف است. قطعًا با رشد جمع

 یکه روزگار یتک خانوار یساخت خانه ها یبرا يیسکونت، کمتر جا

رو  ني. از ااردساخت مسکن بود ، وجود ند یبرا او ی نهيگز نیاول

 یسکونت به نظر م یبرا یمنطق یساخت متراکم مسکن راه حل نهيگز

 یواحدها ديکه مجبور یرسد، اما ساخت متراکم مسکن و به خصوص زمان

را به  ی، معضالت دیهم سوار کن یرو اديرا در ارتفاع ز یمسکون

ساخت مسکن با  یدر چگونگ یمطالعه  قیتحق نيهمراه خواهد داشت..ا

 انیم نيباشد. در ا یبلند مرتبه م یاز گونه ساختمان ها ادهاستف

 یشهر کرمانشاه به عنوان مورد مطالعات یبلند مسکون یساختمان ها

 سهيو مقا یکتابخانه ا یمطالعه  یانتخاب  شده اند.از روش ها

. طبق است دهياستفاده گرد قیتحق نيدر ا یدانیومطالعات م یاسناد

اخذ  ینقشه ها یصورت گرفته بر رو یها یسو برر یدانیم یبرداشت ها

شاخص از ساختمان  پیت 3،  ديکرمانشاه مشخص گرد یشده از شهردار

 يیغالب شناسا پیدر کرمانشاه وجود دارد و ت یبلند مسکون یها

 .ديگرد

 

 بلند مرتبه یمسکن، ساختمان ها ،یپولوژیتكلیدي:  گانواژ
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 قدمه م -1

 یتمام با  يتقر ریاخ یشهرها در دهه ها یو گسترش افق عيرشد سر

ها و در حال توسعه را با مشکالت  افتهيجهان، اعم از توسعه  یکشورها

 دهيپد نياز ا یناش یها یمواجه ساخته است. دغدغه ها و نگران یجد

دوم  یپس از جنگ جهان ژهيبه و افته،يتوسعه  یتا کشورها ديموجب گرد

 یها نهیمهار بحران کنند. زم ايجهت حل  یداتیتمه تخاذم به ااقدا

 یانبوه ساز ،یبلندمرتبه ساز یها استیشامل س داتیتمه نيا یاصل

از  نهیاستفاده به یبرا نیزم نی، وضع قوان یاتیمال نیقوان ریی،تغ

و مراکز شهرها و... بوده  یميقد یبافت ها یو نوساز یآن، بهساز

حادتر  ديشهرها در کشور ما شا یافق رشو گست عياست. مسئله رشد سر

 نيو در حال توسعه باشد. ا افتهيتوسعه  یاز کشورها یاریاز بس

است. )تراکم  دهيتر گرد دهیچیپ یمسئله در دوران پس از انقالب اسالم

 یدکتر محمد مهد ،یتراکم شهر نییتع یارهایاصول و مع یدر شهرساز

 )یزيعز

 : بلندمرتبه ارائه شده است ین هادر مورد ساختما ريز فيتعار

طبقه  نيتراز کف باالتر نیکه ارتفاع آن ) فاصله قائم ب يیبنا هر

 یها نیماش یسطح قابل دسترس برا نيتر نيیقابل تصرف، تا تراز پا

   .1شود یباشد، ساختمان بلند محسوب م شتریمتر ب 23( از  یآتش نشان

 2حداقل ارتفاع ساختمان بلند - 1 جدول

 
تفاار

ع)متر

) 

ارتفاع کشور

 )متر(
 کشور

 اتريش 22 هلند 13
 بلژيک 22 نروژ 22

 دانمارک 22 سوئد 23

 آلمان 22 سوئیس 22

 فنالند 22 انگلستان 22

 

 
بلندي خود يک حالت نسبي است و ساختمانها را نمي توان بر حسب 

ارتفاع يا تعداد طبقه دسته بندي و تعريف نمود. بنابراين ارائه يک 

یار قابل قبول همگاني براي تعريف بلندي ساختمان، عمال غیر ممکن مع

است. از نقطه نظر مهندسي، هنگامي مي توان سازه را بلند نامید که 

ارتفاع آن باعث شود که نیروهاي جانبي ناشي از باد و زلزله، بر 

    3طراحي آن تاثیر توجهي گذارند.

 
:ساختمان بلند در شهر کرمانشاه فيتعر   

 دگاهياز موارد با د یاریعوام در بس دگاهيا توجه به آنکه دب

مختلف، متفاوت است لذا بر طبق پرسش ها و  یها نهیدر زم نیمتخصص

مردم هر گونه  ديصورت گرفته ، در شهر کرمانشاه مشخص گرد یها یبررس

طبقه ارتفاع داشته باشد را جزء ساختمان  2از  شیکه ب یساختمان

 .کنند یبلند محسوب م

                                                 
 1331، سال  یمحافظت ساختمانها در برابر آتش سوز يیدستورالعمل اجرا1 

 21ص  ،یژاله طالب ،یبلند مسکون یساختمان ها یمعمار یطراح یراهنما2 

 1321سالجقه،  یسیدکتر ع نتيپاورپو3 
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بس  یقدمت یبلند در جهان دارا یساخت ساختمانها خچهياما تار

مرتفع منحصر بودند  ی، بناها11قبل از قرن  تا که یاست به قسم یطوالن

 ساهایتئاترها، مسجدها و کل یبه عبادتگاهها، اهرام، قلعه ها، آمف

 یرفتند. همزمان با انقالب صنعت یبه شمار م مانيکه مظهر قدرت و ا

 یرا به همراه آورد، انبوه ساز تیو رشد شتابان جمع ینیکه شهرنش

   .1بود ینم سریم یبدون رشد علم کيژتکنولو شرفتی. پافتيمسکن رواج 

به اواخر قرن نوزدهم  یامروز ی وهیبلند با ش یساخت بناها شروع

که در  ونددیپ یبه وقوع م یاتفاق در زمان نيگردد، ا یباز م یالدیم

 یفن ساختمان فرصت بروز و شکفتگ یها شرفتیبا پ یقرن نوزدهم، معمار

 ( 11:1321دئون،ی. )گافتي

شهر  سهآپجان افتخار زادگاه آسمانخراش را به  -م-ا نیهمچن

 ی( . از سو111 -نسبت داده است)آپجان سیناپلیو م کاگویش ورک،يوین

 یدهه س در  یبه شکل امروز رانيبلند در ا یساخت ساختمانها گريد

 یتجار یکاربر یدوره  دارا نيبلند ا یعمده  بناهااغاز شد که 

است که در  یطبقه ا 11ساختمان بلند تهران شامل  نیبودند. نخست

 ساخته شد.  1322-31 یسالها

بلند عمدتًا در شمال و شمال  ی، ساخت مجموعه ها21دهه  یدر سالها

  .افتيغرب تهران رونق 

 ی، ساخت بناها 1323بهمن  22در  یوقوع انقالب شکوهمند اسالم با

 شیبا ارتفاع ب يیقرن حاضر بناها یجار یدو دهه  در.بلند متوقف  شد

  .باشند یطبقه در دست احداث م 21و  21از 

 ی مهیدر دو ن ديرا با رانيبلند در ا یاوج ساخت بناها یسالها

قرن حاضر دانست که به سبک مدرن بود که ادامه  31و  21اول دهه 

 یرسد بلند مرتبه ساز یباشد.  به نظر م یلملل ما نیسبک ب یدهنده 

در  یکشور ما و با توجه به رشد روز افزون زندگ یکنون طيدر شرا

برخوردار است لذا  یا ژهيو تیسرپناه از اهم نیمبه تا ازیشهرها و ن

برخوردار  یخاص گاهيساختمان ها از جا نيها و مشکالت ا یزگيشناخت و

 .باشد
 یساختمان ها یين باورند كه آنچه طراحمقاله بر ا نويسندگان

 قیتلف د،ينما یم زيهاي ديگر متما یانواع طراح ريبلند را از سا

 نيبه صورت هم زمان در ا یو مهندس یهنر یجنبه ها نيشاخص تر و نماد

و فن  یکه هم شامل علوم مهندس یباشد. به گونه ا یساختمان ها م

 ن،ينماد  یجنبه ها از يكسو و هم شامل قتد تيساختمان در نها

  .از سوي ديگر مي باشد یعملکرد یو جنبه ها یباشناختيز

 یسازه، شهرسازان دارا نیمعماران، مهندس یگاهي برخ متاسفانه

نوع  نيباشند و با ا یگونه ساختمان ها م نيدرباره ا یسطح ینگرش

 یطبقه  برخورد م 2-3کم ارتفاع  یساختمان ها مانند ساختمان ها

بلند وجود ندارد لذا در  یدر احداث ساختمان ها یط کافشودو ضواب

  یبلند مسکون یساختمان ها کيبر آن بود تا از نزد  یمقاله سع نيا

 یپولوژی)ت یها یکرده و گونه بند یدر سطح شهر کرمانشاه را بررس

 را ارائه داد. یبلند مسکون ی( مختلف ساختمان ها یها

 

 

 

 

                                                 

 1321بلند ، یساختمان ها خچهي، تار یناد دیدکتر حم1 
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 : قیبستر تحق طيشرا یبررس -2

 

از کوه ها و  دهیبوده و پوش ایدر آس یجنوب غرب یکشور رانيا

 یمیاقل ی(. نظر به نقشه منطقه بند2شماره  رياست. )تصو ابانهایب

  .در منطقه گرم و خشک واقع شده است رانيا ن،یزم

  
 رانيکشور ا یمیاقل طيو شرا تیموقع -1 ريتصو

 

 
 1321کرمانشاه،  منبع: سايت هواشناسی

 

در  ديانتخاب گرد یدانیمطالعه م هیکه به عنوان ناح کرمانشاه

متر از سطح متوسط  1221و در ارتفاع  رانيا یسرد و کوهستان هیناح

 33 يیایدر عرض جغراف رانيشهر در غرب ا نيآزاد قرار دارد. ا یآبها

  قهیدق 22درجه و 22و  يیایشمال و در طول جغراف قهیدق33درجه و 

را به  یرییمتغ اریبس يیآب و هوا تیوضع هیناح نيقرار دارد. ا یشرق

 یدر زمستان و آب و هوا نیها و برف سنگ یگذارد. بارندگ یم شينما

 .(IR 2007) .است یعیطب هیناح نيگرم و خشک و غبار آلود در تابستان در ا

 

 

 : مقاله نيمورد استفاده در ا قیروش تحق-3

داده  لیو تحل هي، ثبت و تجز یوش جمع آوراز دو ر قیتحق نيا در

و  یا نهیمطالعات زم نیو همچن یاسناد یا سهي، مقا یطیمح یها

 یمختلف ساختمان ها یگونه ها تا  ياستفاده شده است که نها یدانیم

 .دنديدر شهر کرمانشاه مشخص گرد یبلند مسکون

 تیموقع یبه بررس یو کتابخانه ا کيمرحله مطالعات تئور در

بلند پرداخته شدو در مرحله  یکرمانشاه و ساختمان ها يیایافجغر

کرمانشاه  یاخذ شده از شهردار ینقشه معمار 213 یو با بررس یدانیم

بلند پرداخته شده است و از  یمختلف ساختمان ها ینمونه ها یبه بررس

ساختمانها  در سطح شهر  نيمجموعه اصول به کار گرفته شده دراحداث ا

 یآنها مشکالت متعدد یمعمار یکه در مرحله طراح ديص گردکرمانشاه مشخ
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را به  یمشکالت زیکرمانشاه ن یوجود دارند که به تبع در بافت شهر

  .وجود آورده اند

 

 یموارد مطالعات فاتیتوص-2

موجود و در حال  یآپارتمان یساختمان ها تیمشخص نمودن وضع جهت

و  یطالعات کتابخانه ام11/2/1321 خياحداث در شهر کرمانشاه  از تار

 نيکه در ا افتيادامه  31/11/1311 خيآغاز شد و تا تار یدانیم

از  ینقشه معمار 213، تعداد  یراستا پس از کسب اطالعات کتابخانه ا

نقشه ها به صورت نمونه  ني.  در واقع ادياخذ گرد اهکرمانش یشهردار

ه ها مربوط .نقشديانتخاب گرد یبه عنوان موارد مطالعات یتصادف یها

 .باشند یشهر کرمانشاه م یو مرکز یانیم یبه بافت ها
 شده یبررس یمسکون ینمونه پالن ها -3 ريتصو

 

   
 

    
 

 

 :  بحث و بررسي-2

صورت گرفت مشخص  یبافت مرکز ینقشه ها یبر روکه  یمطالعات با

 ايساختمان ها در آنها بنا شده و  نيکه ا يیها نیاکثر زم ديگرد

آنها  %21که  یباشند به طور یم یکوچک یمساحت ها یخواهند شد دارا

 یمساحت یدارا %21باشند و  یمتر مربع م 111کمتر از  یمساحت یدارا

 1است که تنها % یدر حال نياباشند و  یم ربعمتر م111-211 نیب
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مناسب  نیزم جهیباشند. در نت یمترمربع  م 311از  شیب یمساحت یدارا

 یبا ابعاد بزرگ که بتوان در آنها ساختمان بلند با امکانات جانب

هر کشور سطح  نیبر طبق قوان گريد یاست. از سو ابیاحداث نمود، کم

در نظر گرفته شده مختلف  یشهرها رهر ساختمان د یبرا یاشغال مشخص

مقاله در سطح شهر کرمانشاه ،  نيا نیمحقق یها یاست، طبق بررس

 جهیباشنددر نت یاز حد مجاز م شتریسطح اشغال ب یساختمان ها دارا

باز وسبز را اشغال نموده اند  یفضاها یجا یصلب ساختمان یبلوک ها

شهر در سطح  یانرژ فمصر زانیم شيافزا ت،یاشراف لیاز قب یکه مشکالت

مسائل در بافت  نيهوا و... شده است که ا یها ی، جمع شدن آلودگ

ها  یباشد. طبق بررس یم یحادتر طيشرا یشهر کرمانشاه دارا یمرکز

بلند و  یساختمان ها یدر نظر گرفته شده برا یها نیزم ديمشخص گرد

 نيا رکه اکث یباشند به قسم یم یکوچک اریابعاد بس یدارا یآپارتمان

متر  و  11-21 یمتر و طول 11کوچکتر از  یعرض یها دارا نیزم

به  یصورت مصرف انرژ نيباشند در ا یمتر م 11-12در حدود  یارتفاع

ساختمان ها) طبقات  ینيیطبقات پا رايز ابدي یم شيافزا یریطور چشمگ

 یدر زمستان نم دیمناسب از نورخورش یریاول و دوم ( قادر به بهره گ

در  یسرد زمستان میه آن که شهر کرمانشاه جزء اقلباشند ) با توجه ب

دهند  یاجازه نم يیساختارها نیچن نینظر گرفته شده است ( ، همچن

 هيوارد ساختمان ها شده و عمل تهو یباد در تابستان ها به راحت

   .گردد یبه صورت ناقص اجرا م یعیطب

مان بازشو ها در هر طبقه ساخت زانی، م ديها مشخص گرد یبررس طبق

مساحت هر طبقه باشد  3در حدود % دياست )با یقابل قبول تیوضع یدارا

  .( را داشته باشد دیخورش یعیاز نور طب یریکه توان بهره گ

ها معلوم  یکه طبق بررس ديگرد رییدچار تغ یزمان تیوضع اما

و  نیزم تيبه علت محدود یآپارتمان یمتاسفانه در ساختمان ها ديگرد

کوچک در کنار  اریبس يیو واحدها اديز اریاکم بستر ی، دارا یگران

 یبلند دارا یاز ساختمان ها یاغلب  تعداد  جهیدر نت گريکدي

از  یداخل یرهاینورگ قيو از طر ندباش ینم یخارج یبازشوها

صورت  نيکنند که در ا یاستفاده م هيتهو یو باد برا دینورخورش

داخل  یهوا یدما نیب دگرایدرجه سانت 11در حدود  یاختالف درجه حرارت

 شيمساله در تابستان سبب افزا نيوجود دارد   که ا رونیو ب رینورگ

   .شود یم  شيسرما یبرا یمصرف انرژ زانیم

 

 بلند مرتبه در کرمانشاه یساختمان ها تیوضع یبررس -1 نمودار
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 یآپارتمان یاکثر ساختمان ها ديمشخص گرد یدانیم یها یطبق بررس

 یمتضاد یسبک ها یدر نما هستند که گاه  دارا یمصالح متفاوت یدارا

مصالح  یمقاومت حرارت نیتفاوت ب لیدل نه تنها به جهیباشند درنت یم

مصالح و  لیدهند بلکه به دل یم شيرا افزا یمصرف انرژ زانیمتفاوت م

کنند و  یم یرا دچار اغتشاش بصر نندگانیمتفاوت ب یها بکرنگها و س

 یقرار م شيعوارض نامطلوب خو ریتحت تاث یشهر را به صورت جد تيهو

    .دهند

 

 

دچار  ديجد یبه علت ساخت و سازها ریخچند دهه ا یدر ط یشهرساز

در سطح شهرها به وجود  یشده است و به تبع آن مشکالت یاساس راتیییتغ

 یتحوالت گشته است به قسم رویتغ نيدچار ا زیآمده است ، کرمانشاه ن

اکثر  ديدر سطح شهر مشخص گرد یدانیم یدهايها و بازد یبررس یکه ط

 ضيپس از تعر یحت یکم اریبس عرض یشهر دارا یانیم افتب یکوچه ها

از  یری: عدم بهره گلیاز قب یمشکالت جهیباشند در نت یمعابر م

بلند بر ساختمان  یساختمان ها هيو باد، اشراف کامل و سا دینورخورش

مناطق  نيهوا و... در ا یها یجمع شدن آلودگ شتریکوتاه ، ب یها

 ریمرگ و م و یماریب شيسبب افزا وانت یباشد که م یم ديشد اریبس

  .شود
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شود که در سطح شهرها از جمله کرمانشاه  یم یجد یزمان مساله

کوتاه  اریبس یبلند در کنار ساختمان ها يیشاهد احداث ساختمان ها

:  فشار و مکش ، لیاز قب  یکه خود سبب مشکالت افزون تر میباش یم

و... ساختمانها بلند و  يیگرما رهيجز جاديا ،یانداز هيسا

 شوند. یکوتاه اطراف م یبر ساختمان ها یفرمنیتاث

 

 در کرمانشاه یشهر ینمونه نماها -2ريتصو
 

 

 

  
 
بلند مرتبه در سطح شهر کرمانشاه و  یساختمان ها یکل یپولوژیت -3

 : گونه غالب نییتع

بلند  یساختمان ها ی)گونه( اصلپیت 3 ديها مشخص گرد یبررس طبق

آنها در  اتیکه به طور کامل خصوص در شهرکرمانشاه وجود دارد یمسکون

  .است رآمدهيجدول ز
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در  یبلند مسکون یمختلف ساختمان ها یها پیت اتیخصوص -2 جدول

 شهرکرمانشاه 

  

خصوصیات تیپ های مختلف ساختمان های بلند مسکونی در  

 شهرکرمانشاه

مساح

ت 

 زمین

سطح 

اشغا

 ل

تعدا

د 

 واحد

جهت 

گیری 

واحده

 ا

تعدا

د 

طبقا

 ت

ل طو

زمی

 ن

عرض 

زمی

 ن

ارتفا

 ع

مساحت 

بازشو

 ها

مساحت 

نورگیر

 ها

تی

پ 

1 

211-

111 

%31-

31 

1 N-S 2-2 12-

11 

کمت

ر 

از 

11 

12-11 %12-2 %2-1 

تی

پ 

2 

کمتر 

از 

111 

کمتر 

از 

%31 

2 W-E  کمتر

 2از 

کمت

ر 

از 

11 

12-

11 

21-13 %21-

12 

%12-11 

تی

پ 

3 

311-

211 

%21-

31 

2 N-S 

N-W 

N-E 

بیشت

ر از 

2 

21-

13 

21-

13 

کمتر  22-21

 3از %

%11-3 

 

 
 یدر شهر کرمانشاه ، دارا یمسکون یآپارتمان یگونه غالب ساختمان ها

 یساخته م یباشند و اغلب به صورت تک واحد یم m200-100 نیمساحت زم

 – یآپارتمان ها غالبًا به صورت شرق یکل یریشوند. خوشبختانه جهت گ

 یریبهره گ نيشترینور جنوب ب باشد که واحدها از نور شمال و یم یغرب

آپارتمانها  نيشتریباشد. ب یم 31-31. متاسفانه سطح اشغال %ارندرا د

 یمساحت هر طبقه م  2-12باشند.  مساحت اکثر بازشوها % یطبقه م 2-2

 یو عرض کم م اديطول ز یها دارا نیباشد. الزم به ذکر است اکثر زم

 یباشند و مشرف به کوچه ها یم m15-11ارتفاع حدودًا  یباشند که دارا

 باشند. یم m10عرض کمتر از  اب کيبار

 
 

 نگاه کيبلند کرمانشاه در  یساختمان ها یگونه شناس -3جدول 
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   : یدانیو م کيبدست آمده از مطالعات تئور جينتا-3

نقشه  یصورت گرفته بر رو یها یو بررس یدانیم یبرداشت ها طبق

شاخص از  پیت 3،  ديکرمانشاه مشخص گرد یاخذ شده از شهردار یها

غالب  پیدر کرمانشاه وجود دارد و ت یبلند مسکون یساختمان ها

راستا متعلق به  ني.گرچه مطالعات صورت گرفته در اديگرد يیشناسا

به صورت  ديمطالعات با نيباشد و ا یم شهر یو مرکز یانیم یبافت ها

 یکالن شهرها ريمناطق شهر کرمانشاه و سا ريسا یبرا یعتریوس اریبس

درباره شهرها و  یروشنتر یتا بتوان قضاوت ها رديکشورمان صورت پذ

   .ديموجود در آنها  بدست آ یساختمان ها

 

 :یریگ جهینت-8
تعداد  ینيگز یروسکنیشهرها در چند قرن اخ دهیچیپ تیعلت ماه به

هر چه بهتر  يیکشورها در شهرها،  لزوم شناسا تیکل جمعاز  یاديز

بر  قیتحق ني. در ادينما یعوامل موثر در ساختار شهرها  را مشخص م

مختلف  یگونه ها يیشناسا یهر چند کوچک در راستا یگام ميآن شد

در شهر کرمانشاه بر داشته و مشکالت  یبلند مسکون  یساختمان ها

تبه ها را شناخته و گونه غالب ساختمان از ساخت بلند مر یموجود ناش

. در  ديمشخص گرد قیتحق نيا ی. در طميینما يیبلند در سطح شهرشناسا

در شهر  یبلند مسکون یمختلف از ساختمان ها پیت 3راستا  نيا

 یسطح کرمانشاه ساختمان ها درشدند.گونه غالب  يیکرمانشاه شناسا

شوند که  یتر ساخته مم 211کوچکتر از  یها نیاست که در زم یبلند

 یمتر م111کوچکتر از  یمساحت یپس از اعمال سطح اشغال دارا تا  ينها

 اي یغالب واحدها شمال یریبا جهت گ یباشند که به صورت تک واحد

رند. در واقع یگ یاست و واحدها  نور شمال و جنوب بهره م یجنوب

متر 11-12و ارتفاع  شتریبا عرض کم ، طول ب ینیزم یگونه غالب دارا

شود.در گونه غالب  یساخته م کساني با  يتقر یاست و به صورت بلوک ها

 یفصل تابستان م یدر ط یسبب مشکالت یداخل یرهایاز سطح نورگ یرینورگ

 کوچهبلند در کرمانشاه متاسفانه در یشود.گونه غالب ساختمان ها

مقاله  نيا سندگانيشوند.نو یمتر ساخته م 11با عرض کمتر از  يیها

در سطح شهر  یا دهيصورت گرفته، معتقدند:  مشکالت عد یها یق بررسطب

 گريد يیکرمانشاه به لحاظ ساخت بلتدمرتبه ها وجود دارد و ازسو

در سطح شهر  یمشکالت افزون تر جاديخود سبب ا زیبلند ن یساختمان ها

،  نینامناسب زم کیمشکالت عبارتند از : تفک نيشده اند. ا شاهکرمان

باد  انياز جر یری، جلوگ دیاز نفوذ نورخورش یریف ، جلوگاشرا دهيپد

 یها یانرژ شتریهوا ، اتالف ب یجمع شدن آلودگ ش،يو سرما هيجهت تهو

 دهيپد شي، افزا یلیفس یها یبه انرژ شتریهر چه ب ی، وابستگ یلیفس

 نیساکن یبصر شي، عدم آسا نیساکن یحرارت شي، عدم آسا يیگرما رهيجز

ساختمان، مسکن  ینظام مهندس لیاز قب یست سازمان هاو... لذا الزم ا

ها و...ضوابط  یمصرف سوخت، شهردار یساز نهیسازمان به ،یو شهرساز

بلند که هر روزه بر  یساختمان ها یرا برا يیو الزم االجرا یمشخص

. در  ندينما نيشود،  تدو یافزوده م اختمانهانوع از س نيتعداد ا

 یضرور یو ارائه نقشه جامع شهر یقه بندلزوم توجه به منط انیم نيا

 باشد. یم
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