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 چكيده
 سوي از و زندگي و كار هاي محل به نياز افزايش آن ي نتيجه در و شهرها كالن در جمعيت ي مالحظه قابل رشد

 در سازي بلندمرتبه از ناگزير را جوامع شهرها، مرز در ساخت قابل هاي زمين محدوديت و زمين قيمت افزايش ديگر

 از ناشي محيطي زيست معضالت و زمين ي كره سيستم اكو در اساسي تغييرات ديگر سوي از .است كرده شهرها كالن

 بخش موثر نقش .است بشر روي فرا هاي چالش ترين از مهم انرژي منابع از رويه بي ي استفاده و صنعتي هاي فعاليت

 فاكتورهاي به توجه رو اين از. نيست پوشيده كسي بر محيطي زيست هاي توليد آلودگي و منابع مصرف در ساز و ساخت

 به و -ها ساختمان تخريب و نگهداري برداري، بهره ساخت، طراحي، مصالح، ي تهيه تمامي مراحل در پايداري اساسي

 تخريب روند از جلوگيري براي - ميروند شمار به اخير ي ههد هاي پديده ترين مهم از كه هاي بلند ساختمان خصوص

 بررسي ضمن داريم سعي مقاله اين در. است ضروري جهان در زيستي معضالت شدن تر پيچيدهو  زيست محيط

. بپردازيم بلند هاي ساختمان در پايدار طراحي هايي از نمونه بررسي به پايدار، طراحي و سازي بلندمرتبه هاي ضرورت
 در پايداري موضوع به شهري ريزان برنامه و طراحان، مسئوالن توجه عطف و آشنايي راستاي در گامي كه باشد

  .نهيم پيش به بلند هاي ساختمان
 

  محيطي زيست معضالت انرژي، بهينه مصرف پايدار، معماري سازي، بلندمرتبه پايدار، توسعه :كليدي ايه هواژ

 مقدمه  - 1
 رفع راهكارهاي همچنين و پايداري مباحث پيرامون اي گسترده مطالعات يافته، توسعه كشورهاي خصوص به و دنيا در

 درحال كشورهاي در. ]1[ است اجرا دست در و گرفته انجام شدن صنعتي از ناشي محيطي زيست و اجتماعي شهري، معضالت

 كالن مرز در افراد اسكان به نياز و جمعيت رشد. است ه شد واقع غفلت مورد بيشتر مهم اين عزيزمان، ميهن جمله از و توسعه

 افزايش محيطي، زيست اجتماعي، شهري، مشكالت. است برده پيش بلند هاي ساختمان ساخت سوي به را جوامع شهرها،

 وجود به جوامع در انرژي منابع از رويه بي ي استفاده و جمعيت تراكم اثر در كه. ..و نقل و حمل و ترافيك معضالت ها، آلودگي
 شهرها كالن در بلند هاي ساختمان ساخت كه آنجا از. نمود روشن را شهري كالن و خرد هاي برنامه ريزي طرح لزوم آمد،

 را پايدار ي توسعه راهكارهاي شهرها، ي پيكره بر ناپذير جبران صدمات آمدن وارد از پيش است ضروري نمايد، مي گريزناپذير
 و پايداري ي حوزه در تجربيات و مطالعات انتقال مقاله اين هدف. نمود ريزي طرح پايه اين بر راهبردي ايه هبرنام و شناخت

 مسئوالن طراحان، توجه عطف و آشنايي منظور به پايدار، بلند هاي ساختمان از اجراشده ايه هنمون بررسي و بلند؛ هاي ساختمان

 .باشد يم است، امروزي شهرهاي كالن در مهم مسائل از يكي كه بلند هاي ساختمان در پايداري موضوع به شهري ريزان برنامه و
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 تحقيق روش  - 2
 در "بلند هاي ساختمان و پايداري" موضوع پيرامون نگارنده مطالعات حاصل كه است مروري اي مقاله رو پيش ي مقاله

 موردي مطالعات به منتهي پاياني بخش در مقاله. باشد يم. ..و گزارشات مقاالت، تأليفات، ها، كتاب شامل اي كتابخانه منابع

 و طراحي براي جهان سطح در تاكنون كه است هايي تالش و ها روش برخي با آشنايي موارد، اين بيان و مطالعه از هدف. است
 در پايداري مفهوم بهتر فهم در كمك بر عالوه ا،ه هايد اين دانستن. است شده انجام پايدار بلند هاي ساختمان ساخت

 .كشور نيازهاي و امكانات سطح در آنها سازي پياده و اه هايد سازي بومي سوي به بود خواهد راهي بلندمرتبه، هاي ساختمان

 مفاهيم و اصطالحات تعريف - 3
 توانايي آنكه بدون سازد برآورده را حال زمان نيازهاي كه است اي وسعهت WCED1طبق تعريف : توسعه پايدار )الف

 محتاطانه و هوشمندانه ي استفاده به تشويق طريق از مهم اين. اندازد خطر به نيازهايشان ساختن برآورده در را آينده هاي نسل

  ]2[.شود مي حاصل ...و طبيعت دوستدار طراحي انرژي، نگهداري و توليد گوناگون هاي روش تجديدپذير، منابع از
 ساختمان محافظت اجرايي العمل دستور( كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان 112 نشريه طبق ايران در :بلندمرتبه  )ب

 باالترين كف تراز بين قائمي  فاصله( آن ارتفاع كه بنايي هر :شود مي تعريف اينگونه بلند ساختمان )سوزي آتش برابر در

 بلند ساختمان باشد، بيشتر متر 13 از) نشاني آتش هاي ماشين براي دسترسي قابل سطح ترين پايين تراز تا تصرف قابل ي طبقه

 و بروند باال آن از ندتوان مي راحتي به مردم كه باشد ارتفاعي حداكثر از بلندتر ساختمان، اينكه ديگر تعريف. شود مي محسوب
 به ملزم بيشتر و طبقه 5 هاي ساختمان ايران در شهرداري ضوابط به توجه با كه دارد وجود آسانسور به نياز صورت اين در

 مهندسين ديدگاه از. شوند مي حساب بلندمرتبه تر بيش و طبقه5 هاي  ساختمان نظريه، اين به توجه با. هستند آسانسور نصب

 آن طراحي بر باد و زلزله از ناشي جانبي نيروهاي شود باعث آن ارتفاع كه ناميد بلندمرتبه را بنا توان مي هنگامي ساختمان،

 تحقيق اين در ]3.[شوند مي محسوب بلندمرتبه طبقه 11 از بيشتر هاي ساختمان مبنا اين بر و بگذارد توجهي قابل تأثير

 .است طبقه 11 از بيش هاي ساختمان بلندمرتبه، از منظور

 پايداري مبحث به پرداختن ضرورت -4
ي كره امروزه هاي آلودگي از ناشي محيطي، زيست اساسي مشكالت با زمين  ي رويه بي مصرف از حاصل محيطي   منابع 

افزايش. ]4[و ] 1[ است مواجه انرژي ي كره دماي ميانگين  ايه هگون نابودي ازون، اليه شدن سوراخ زمين،  زايي، بيابان زيستي،   

]4[ خشكسالي ..و  از.  هاي فعاليت اثر بر آمده وجود به مشكالت جمله  قرن در صنعتي   .است اخير 
%  40-30اي كه  گونه به ].4[و ] 1[ است وساز ساخت بخش جهان، در انرژي ي كننده مصرف هاي بخش ترين مهم از يكي

 را شهري مسئوالن و زيست محيط كارشناسان توجه واقعيت اين. ]1[ شود مي مصرف ها ساختمان در جهان خالص انرژي كل از
 و گسترده مدت، بلند و كوتاه ايه هبرنام مختلف جوامع در كه نحوي به. است داشته معطوف خود به دنيا سراسر در

 ].4[و ] 1[است شده اجرا و ريزي طرح ها آلودگي انتشار و زيست محيط تخريب روند از جلوگيري جهت اي سختگيرانه
 توليد مديريت چگونگي پيگير  -شوند مي موجب را ها آلودگي انتشار بيشترين كه -صنعتي كشورهاي كه مادامي

 و كرده طي پايدار ي توسعه مسير در ابتدا از را پيشرفت هاي گام ندتوان مي توسعه حال در كشورهاي هستند، خود هاي آلودگي
 جلوگيري توجهي قابل شكل به است آن مردمان و زمين ي كره انتظار در مهم اين به توجه عدم صورت در كه فجايعي وقوع از

 از كمتر بسيار وساز ساخت جمله از مختلف ايه هزمين در پايداري مبحث به جوامع اين توجه كه است حالي در اين. ]1[ نمايند

                                                      
1 World Commission on Environment and Development 
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 اي ويژه اهميت از پايدار معماري خاص طور به و پايدار توسعه هاي روش و پايداري مباحث با آشنايي لذا. است انتظار حد

 .است برخوردار

 سازي بلندمرتبه - 5
 افزايش ديگر سوي از و زندگي و كار هاي محل به نياز افزايش آن ي نتيجه در و شهرها كالن در جمعيتتوجه  قابل رشد

 كرده شهرها كالن در ،سازي بلندمرتبه از ناگزير را جوامع شهرها، مرز در ساخت قابل هاي زمين محدوديت و زمين قيمت

 ي محدوده در بيشتر جمعيت اسكان نيازهاي به پاسخگويي براي مناسب راهكاري سازي بلندمرتبه. ]7[و  ]6[، ]5[، ]3[است
 .]6[و ] 3[ است موجود هاي زمين

 از. ددگر نظام آن در اجزا تعادل زدن برهم موجب دتوان مي نظام، يك در جديد عضو هرگونه ورود كه داشت توجه بايد اما

 و نيازها بررسي ضمن بايد نظام، هر به جديد عناصر ورود ي اجازه صدور يا و جديد راهكار هرگونه از استفاده آغاز از پيش رو اين
 و كوتاه اندازهاي چشم ترسيم همچنين. كرد فراهم نظر مورد ي مجموعه در را جديد عنصر حضور مقدمات آن، واردسازي تبعات

 خود تصميم اجراي معايب و مزايا بيني پيش در را ريزان برنامه دتوان مي مجموعه، در آمده وجود به تغيير از حاصل بلندمدت

 نياز. است ساخته مواجه اي ويژه و جديد مسائل با را شهرها ساز، و ساخت ي عرصه به بلندمرتبه هاي ساختمان ورود. رساند ياري

 شهر، در عمومي فضاهاي به نياز شهري، آلودگي و ترافيك نقل، و حمل و دسترسي ايه هشبك به نياز زيرساختي، تأسيسات به

 در بلند هاي ساختمان ساخت و جمعيت تراكم كه است مسائلي جمله از ...و انرژي باالي مصرف ساخت، جديد هاي روش به نياز
 توجهي بايد شهرها، در جمعيت اسكان مسائل حل براي روش اين كارگيري به از پيش رو، اين از. است آورده وجود به شهرها

 مراحل از اندازي چشم ترسيم با است الزم چنين هم. داشت آن كردن اجرايي براي مناسب بستر آوردن فراهم به خاص

 و محيطي زيست ي پيكره بر ناپذير جبران هاي جراحت آوردن وارد از بلند، هاي ساختمان تخريب حتي و نگهداري برداري، بهره
 از يكي به دتوان مي سازي بلندمرتبه ملزومات، و نيازها پيش رعايت عدم صورت در است بديهي. نمود پيشگيري شهرها اجتماعي
 .شود تبديل دور چندان نه ي آينده در شهري معضالت
 اين ،مختلف ايه هجنب از داريم قصد ادامه در امروز، دنياي در يكديگر با آنها ارتباط و فوق مبحث دو اهميت به توجه با

 .گردد آشكار آنها، به همزمان توجه لزوم تا دهيم قرار بررسي مورد را ارتباط و پيوند

 پايداري و بلند هاي ساختمان  -6

 تنظيم هاي روش به ريزان برنامه و معماران از بسياري شد، مطرح جهان سطح در بار اولين براي پايداري مفهوم كه زماني

 آوردند، روي طبيعي ي تهويه از استفاده و حرارتي جرم افزايش ها، بان سايه از استفاده مانند سنتي معماري در شرايط غيرفعال

 ها روش اين آنكه با. دبو يافته كاهش آنها در مكانيكي هاي سيستم ايه ههزين كه بود ي"سبز" هاي ساختمان آن ي نتيجه كه

 هاي ساختمان بر ها آن اعمال كه شد مشخص مدتي از پس بودند، اجرا قابل كوچك مدرن هاي ساختمان روي بر سادگي به

 اين به است، نداشته وجود آنها براي پيچيدگي نظر از چه و مقياس نظر از چه تاريخي ي پيشينه هيچ كه بزرگ مدرن

 و روشنايي به دسترسي آنها داخلي ي گسترده فضاهاي كه بلند اداري هاي ساختمان به توان مي مثال، براي. نيست ها سادگي
 آنان براي را اه هپنجر كردن باز باران، بارش و باد وزش و دارند قرار ارتفاع در كه فضاهايي و كنند مي دشوار را طبيعي ي تهويه

 ].2[ كرد اشاره كنند، مي ساز مشكل
] 2[ است "جامع" طراحي است، گرفته قرار توجه مورد بسيار بلندمرتبه هاي ساختمان طراحي در كه اي مسئله ترين مهم

 جهت طراحي، هاي گام اولين همان از گوناگون، متخصصان از متشكل تيمي همكاري از است عبارت جامع طراحي. ]5[و 

 ساخت، تا طراحي فرآيند مراحل يك از هيچ است بديهي. ]6[ ساخت و طراحي مراحل ي كليه هماهنگ طي و پيگيري

 مختلف هاي تخصص ي جانبه همه و دقيق ارزيابي حاصل ها، گيري تصميم ي كليه روش اين در. كنند نمي عمل هم از مستقل
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 روشن مهم فاكتور دو را همكاري نوع اين ضرورت. يابد دست خود كارايي حداكثر به دتوان مي بنا آن، ي نتيجه در كه] 1[ است

 :سازند مي
 .رو پيش ي پيچيده و متنوع مسائل نتيجه در و بزرگ مقياس - 1
 . ]2[هستند دخيل آن در متعددي عوامل كه سبز راحيط - 2

 بار ،]9[ و] 5[ نما طراحي ،]9[ و] 1[ ساختمان فرم ،]5[ ساختمان سازه ،]8[ و ]1[ ساختمان گيري جهت و جانمايي

 ،]8[و  ]5[، ]1[ حرارتي عايقكاري، ]5[ انتخابي مصالح ،]5[ و ]1[ روشنايي تأمين ،]5[ و ]1[ ساختمان سرمايشي و گرمايشي
 را جامع طراحي لزوم و قرارگيرند توجه مورد بايد "سبز" ساختمان يك طراحي در كه هستند مواردي جمله از ...و سبز هاي بام

 .كنند مي نمايان
 شوند، مي  ساخته اداري هاي ساختمان صورت به اقتصادي هاي فعاليت نياز مورد فضاهاي تأمين براي كه بلند هاي ساختمان

 بودن متفاوت. هستند اهميت حائز برداران بهره و سازندگان براي عملكردي وري بهره و اقتصادي لحاظ از هرچيز از بيش

 هاي ساختمان خريداري در را برداران بهره اشتياق انرژي، بودن ارزان و ؛ساخت در را سازندگان اشتياق برداران، بهره و سازندگان

 وري بهره و عملكردي وري بهره ي زمينه دو هر در تعادل ايجاد و انرژي ي بهينه مصرف اهميت درك. ]5[كند مي كمرنگ پايدار

 و قوانين وضع و تشويقي هاي سياست طرح. شود پرداخته آن به جوامع در بايد كه است مهمي موضوع ها، ساختمان در انرژي
 خريد و ساخت به خريداران و سازندگان ترغيب در ندتوان مي ريزان، برنامه و مسئوالن توسط شهري كالن و خرد ايه هبرنام

 روشني به را شهرها ي آينده توان مي طريق اين از. باشند داشته سزايي به تأثير وساز ساخت ساماندهي و پايدار هاي ساختمان

 .داد ارائه هوشمندانه و صحيح پاسخي موجود، مسائل براي و نمود ترسيم

 ها ساختمان در انرژي مصرف -7
 :نمود تقسيم بخش دو به را ساختمان يك در شده مصرف انرژي توان مي بندي دسته يك در
 مجموع انرژي  1-

  نگهداري و برداري بهره حين در مصرفي انرژي  2-

   مجموع انرژي 7-1
 و تجزيه نصب، توليد، فرآوري، نقل، و حمل خام، مواد استخراج جهت شده مصرف انرژي كل از است عبارت مجموع انرژي

  .شود مي گرفته نظر در آن عمر طول در نهفته انرژي صورت به كه مصالح، نوعي تخريب
 آن ساخت در رفته كار به مصالح مجموع انرژي با دتوان مي اش ساله 50 عمر طول در بلند ساختمان يك انرژي مصرف

 نوع تا كاري نازك انتخاب از دتوان مي مسئله اين. سازد مي روشن را مصالح انتخاب در دقت اهميت واقعيت اين. ]2[ كند برابري

  .دهد قرار تأثير تحت نيز را ساختمان اي سازه سيستم حتي و نما
 مجموع انرژي با شود، مي مصرف محل همان در و توليد محل يك در كه مصالح از نوعي مجموعِ انرژيِ تعريف، مطابق

 كاهش در دتوان مي كه عواملي از يكي بنابراين،. ]1[ دارد تفاوت ،شوند مي منتقل دور ايه هرا به استفاده براي كه مصالح همان

 برخي همچنين. است بومي مصالح از استفاده باشد، داشته نقش آن پايداري افزايش نتيجه در و ساختمان محتواي انرژي

 توجه مورد دتوان مي خام، مواد فرآوري در كاررفته به انرژيِ ميزان كنار در موضوع اين كه هستند بازيافت قابليت داراي مصالح

 موادخام از آلومينيوم توليد براي الزم انرژي% 10تنها آلومينيوم بازيافت فرآيند در استفاده مورد انرژي مثال، طور به. قرارگيرد

 و سيمان جمله از ديگر معمول مصالح برابر چندين آلومينيوم ي اوليه توليد براي الزم انرژي كه است حالي در اين. ]1[ است
 فراهم عمرش ي دوره كل در را آن از مجدد ي استفاده امكان ،]1[ بازيافت در مصالح نوع اين درصدي 95 قابليت اما است، فوالد

 احوال اين تمام با هرچند. است گوناگون هاي بخش در آلومينيوم از استفاده و توليد تداوم موجب امر همين و آورد مي
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 آيد شمار به سبز ساختمان يك دتوان مي سختي به باشد، شده استفاده آلومينيوم از اي گسترده ميزان به آن در كه ساختماني

]5.[ 
. ]5[ است اهميت حائز بسيار آن مصالح و نما نوع انتخاب ستند،ه نما ي گسترده سطوح داراي كه بلند هاي ساختمان در
 ديگر سوي از و بود خواهند ساختمان مجموع انرژي از توجهي قابل بخش ي دهنده تشكيل نما، در رفته كار به مصالح

 . ..و فعال غير سرمايش و گرمايش طبيعي، ي تهويه طبيعي، نور از استفاده امكان همچون ساختمان نيازهاي به نما پاسخگويي
 .قرارگيرد توجه مورد بايد نما نوع انتخاب در كه است هايي مالك جمله از

 ميزان در اي كننده تعيين نقش و است گسترده بسيار آن در مصالح ي استفاده كه بلند ساختمان يك از ديگري بخش

 در اي سازه هاي كف نيز و ساختمان اسكلت. است آن در رفته كار به اي سازه سيستم دارد، ساختمان مجموع انرژي

 آنجا از ديگر سوي از. برخوردارند اي ويژه اهميت از تكرار، دفعات تعداد بودن زياد و بزرگ مقياس دليل به بلند هاي ساختمان

 ساختمان ي پيكره پاسخگويي امكان است، زياد بسيار بلند هاي ساختمان عمر طول در كاربران تنوع همچنين و كاربري تنوع كه

 ندتوان مين بودند، بزرگ و متعدد هاي ستون داراي كه قديمي اي سازه هاي سيستم. دباش داشته وجود بايد متنوع نيازهاي به

 .باشند بلند هاي ساختمان براي مناسبي هاي پاسخ
 كه( ساختمان وزن حداكثري كاهش ضرورت ضمن آزاد، هاي پالن به نياز و فضاها بندي تقسيم در تغييرات ايجاد امكان

 كرده نيازمند جديد هاي سيستم و مصالح به را طراحان و مهندسان ،)است ساختمان ي سازه به مربوط آن از توجهي قابل بخش

 هاي شفت تركيبامكان  عمودي، ارتباط مسيرهاي و مكانيكي تأسيسات كثرت و تنوع كه داشت توجه بايد همچنين. است

 در نيز تجهيزات افقي انتقال. سازد مي ضروري را بلند ساختمان ي سازه با آسانسورها و اه هپل راه نيز و عمودي انتقال

 راهنمايي اي سازه كف سيستم انتخاب در را طراحان كه است ديگر اي مسئله طبقات، طول در مقياس بزرگ هاي ساختمان

 اهميت دست اين از وضوعاتيم. آورد فراهم ساختمان در را تأسيسات افقي انتقال امكان ها كف سيستم كه اي گونه به كند مي

 ].5[ نمايند مي روشن را ساختمان در استفاده مورد اي سازه هاي سيستم انتخاب در دقت
 ساختمان ي سازه نوع انتخاب براي گيري، تصميم مراحل نخستين همان در طراحان، و تأسيسات و سازه مهندسان بنابراين،

 برگشتي، و رفت مراحل طي و آيند مي هم گرد كند، مي بازي اساسي نقش ساختمان هويت گيري شكل و معماري طرح در كه

 بيشتر هرچه كاهش و ساختمان در پايداري حداكثر به دستيابي و ساختمان مختلف هاي بخش هماهنگي براي الزم هاي تصميم

 .نمايند مي اخذ را محيطي زيست مخرب اثرات
  .كنيم مي بسنده بلند هاي ساختمان مجموع انرژي بر تأثيرگذار مسائل پيرامون كوتاه اشاراتي به مقاله اين در

 نگهداري و برداري بهره حين در مصرفي انرژي 7-2
 به سرمايش، گرمايش، روشنايي، به مربوط آن عملكردي عمر طول در) اداري( بلند ساختمان يك انرژي مصرف ترين بيش

 و محيطي عوامل به پاسخگو صورت به معماري طراحي اگر. شود مي كامپيوتري هاي سيستم از استفاده و آسانسورها اندازي كار
 دست پايداري از باالتري درجات به دتوان مي ساختمان گيرد، انجام آن الكتريكي و مكانيكي تأسيسات و سازه با هماهنگ نيز

 طبيعي، ي تهويه و نور از استفاده مناسب، عايقكاري حرارتي، جرم از مناسب استفاده خورشيد، انرژي از غيرفعال گيري بهره. يابد

 زيست اثرات كاهش نتيجه در و ساختمان در تجديدناپذير هاي انرژي مصرف كاهش به ندتوان مي. ..و باد نيروي از گيري بهره

 جهات به نسبت آن مختلف هاي ههجب گيري جهت شهر، در ساختمان مناسب جايگيري از پس. نمايند كمك آن محيطي

 جريان و خورشيد تابش كنترل يا بهينه ي استفاده طريق از تواند مي ها، همسايگي و محلي هاي ويژگي تناسب به و جغرافيايي
 ].5[ باشد داشته مهمي سهم ساختمان انرژي مصرف كاهش در محيط، با هماهنگي ايجاد ضمن باد،

 آن جانمايي شود، بررسي بايد پايداري معيارهاي به يابي دست براي ساختمان طراحي در كه مسائلي ترين ابتدايي از يكي

 هاي زيرساخت اجتماعي، و اقليمي جمعيتي، هاي ويژگي ها، همسايگي شهر، در پروژه سايت موقعيت ارزيابي. تاس شهر در

 ي درباره مسئله اين. دارند اساسي نقش ساختمان كالبدي ي برنامه ريزي طرح در كه هستند مطالعاتي جمله از. ...و شهري
 به توجه عدم. كند مي پيدا برابر چند اهميتي دارند، پي در را ويژه مسائلي زياد ارتفاع و تراكم دليل به كه بلند هاي ساختمان
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 پايداري در مشكالتي ايجاد موجب اجتماعي، و شهري مشكالت بروز بر عالوه دتوان مي امروزي شهرهاي در ها ساختمان تراكم

 هاي ريزي برنامه لذا. شود. ..و منطقه در باد وزش الگوي تغيير اندازي، سايه طريق از شده ساخته تازه و موجود هاي ساختمان

 نقش پايدار هايي ساختمان و شهر به دستيابي در دتوان مي بعدي هاي گام در طراحان گيري تصميم و اول ي وهله در شهري كالن

  .ايفا نمايد سزايي به
 بر فتوولتائيك صفحات از استفاده ،]2[ نورطبيعي از گيري بهره جهت عمق پر هاي پالن جاي به باريك هاي پالن طراحي

 ي تهويه از استفاده گرمايش، و سرمايش غيرفعال هاي روش از استفاده حرارت، و الكتريسيته تأمين جهت نما و ها بام روي
 ساختمان، پسماندهاي مديريت مناسب، اجرايي روش انتخاب ارتفاع، در ايه هباغچ طراحي اجرايي، جزئيات طراحي طبيعي،

 از هوشمندانه گيري بهره و رعايت با كه هستند مواردي جمله از. ..و ] BMS] (8( ساختمان مديريت هاي سيستم از استفاده

 .يافت دست محيطي زيست تأثيرات و انرژي مصرف ميزان كمترين با پايدار ساختماني به توان مي ها، آن
 خارج مقاله اين ي حوصله از كه است مفصل بحثي ساختمان پايداري افزايش در موارد اين از يك هر نقش بسط و شرح

 .كنيم مي بيان پايداري تأمين جهت را آنها در كاررفته به روشهاي و پردازيم مي موردي ي نمونه چند بررسي به ادامه در. است

 موردي مطالعات - 8

 2 بيرمنگهام مسكوني برج  1- 8

 ساختمان اين طراحي. است واقع آمريكا ي متحده اياالت در بيرمنگهام شهر ميان در )1شكل ( بيرمنگهام ي طبقه 44 برج

 نيازمند ،مهم اين به رسيدن. رسيد برداري بهره به 2006 سال در ساخت در محيطي زيست اثرات رساندن حداقل به هدف با

 از گيري بهره فضاها، جانمايي به توجه ساخت، هاي تكنيك و مصالح انتخاب. ]9[ است پايداري معيارهاي ي كليه به خاص توجه
 عدم رعايت ضمن الكتريكي، و سرمايشي گرمايشي، تأسيسات از استفاده زمان مدت كاهش باد، و خورشيد انرژي طبيعي، نور

 كه فاكتورهايي برخي. اند قرارگرفته توجه مورد طراحي اين در كه است مهمي مسائل جمله از كاربران آسايش در اختالل ايجاد

 :از عبارتند اند، گرفته قرار توجه مورد طراحي در

 ميزان تعيين براي، 2شكل  نمودار مطابق كه تحليلي ضمن: ها كف اجراي سيستم و اي سازه سيستم انتخاب 

 و ها كف سيستم به سهم ترين بيش گرفت، انجام محيطي زيست اثرات ايجاد در ساختمان بخش هر مشاركت
 قرار بررسي مورد اي سازه سيستم و ها كف اجراي مختلف هاي روش بنابراين .يافت اختصاص ساختمان ي سازه

 پيش قطعات همراه به فلزي هاي قاب از استفاده روش، ترين بهينه كه كرد مشخص حاصل ي نتيجه و گرفتند

 سيستم انتخاب در مهم مسائل از ديگر يكي جانبي نيروهاي مهار. ]9[و ] 5[ هاست كف براي بتني ي ساخته

 بتني ي دوهسته اين) 3شكل ( شد تأمين ساختمان ي ميانه در بتني مركزي هسته دو توسط كه بود اي سازه

 اين ديگر سوي از. است كرده شاياني كمك ساختمان فلزي اسكلت وزن كاهش به جانبي، نيروهاي مهار بر عالوه

 اند داده جاي خود دل در را مكانيكي تأسيسات انتقال هاي شفت و برج عمودي ارتباط ايه هرا عمودي ايه ههست

]5[ . 
 بازيافتي مصالح از استفاده 
 ساختمان سرمايي بار كاهش جهت جنوبي بخش هاي دركف باال حرارتي جرم از استفاده 
 استفاده قابل فضاهاي ساختن بهينه براي خدماتي هاي شفت و سازه ي يكپارچه طراحي 
 و سرمايشي هاي سيستم از استفاده امكان ضمن طبيعي ي تهويه از گيري بهره قابليت با داخلي فضاهاي طراحي 

 تابستان و زمستان در گرمايشي

 تابش كنترل جهت داخلي لوورهاي و ساختمان جنوبي ي ههجب در اي شيشه ي پوسته دو نماي طراحي  
                                                      
2 Birmingham Residential Tower 
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 را محيط از گيري بهره امكان بيشترين و سايت با ناسازگاري كمترين كه اي گونه به ساختمان گيري جهت 
 .باشد داشته

 مختلف هاي ارتفاع در سبز سطوح طراحي  

  

 
 ]9[ رمنگهاميب برج: 1شكل 

  

 
 به مربوط مجموع انرژي ريمقاد نمودار: 2شكل 

 ]9[و ] 5[ مختلف هاي بخش

 
 و] 5[ رمنگهاميب ساختمان اي سازه ستميس: 3شكل 

]9[  

 

 بحرين جهاني تجارت مركز 2- 8

 در بلندمرتبه ساختمان بهترين ي جايزه 2008 سال در ،]10[ بحرين در متر 240 ارتفاع با طبقه 42 ساختمان اين

 30 ي فاصله به شكل مثلثي برج دو از متشكل ساختمان اين. ]11[و ] 10[ داد اختصاص خود به را آفريقا و خاورميانه ي منطقه
 از استفاده براي برج، دو اين ميان در گرفته جاي بادي هاي توربين آن ويژگي بارزترين كه) 4شكل ([12]  است يكديگر از متر

 پرّه 3 از و دارند متر 29 برابر قطري هركدام كه توربين3 اين. ]12[و ] 10[است فارس خليج مجاورت از حاصل باد نيروي

 گيري جهت و جانمايي. ]11[و ] 10[ كنند مي تأمين را ها برج نياز مورد الكتريكي انرژي درصد 15 تا 11 شوند، مي تشكيل

 جريان الگوي و منطقه طبيعي هاي ويژگي روي بر گرفته انجام هاي تحليل طريق از ها، برج ي اندازه و فرم همچنين و ها توربين

 موارد به توان مي است كرده كمك آن پايداري افزايش به كه ساختمان اين هاي ويژگي ديگر از. ]10[است آمده بدست آن باد

 :كرد اشاره زير

 نما شفاف غير هاي بخش در حرارتي كاري عايق از استفاده  
 اي شيشه نماي براي ها بان سايه از استفاده  
 تركيبي ي تهويه از استفاده جهت شدن بسته و باز قابليت با هدررفت حداقل با ايه هپنجر از استفاده  
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 هماهنگ مكانيكي تأسيسات انتقال مسيرهاي با سازه اجزاي وزن كاهش ضمن كه ها برج در بتني اي سازه هسته 

 .كند مي عمل
 خاكستري فاضالب و سياه فاضالب تفكيك جهت دوگانه، فاضالب سيستم  
 تبخيري سرمايش مندي هبهر جهت ورودي ي محوطه در آب استخرهاي از استفاده  
 محوطه نورپردازي براي خورشيدي هاي چراغ از استفاده  
 10[. ..و[ 

 

 
  ]10[ نيبحر يجهان تجارت مركز: 4شكل 

 
  ]13[نيويورك  Hearst Towerساختمان : 5شكل 

 

 يوركنيو Hearst Towerان ساختم 3- 8

 خود به را LEED3 طاليي ي گواهينامه است توانسته كه است نيويورك در "سبز" بلند ساختمان اولين ساختمان اين

 طراحي فاستر نورمن توسط 2006 سال در] 13[ )متر 128( فوت597 ارتفاع با] 11[ طبقه 46 برج اين. ]11[ دهد اختصاص

 آن در هك] 14[و ] 13[، ]11[است  Diagonal Grid اي سازه سيستم از استفاده برج اين اصلي ي مشخصه . ]13[و ] 11[شد

 روي بر كه شبكه اين در رفته كار به الگوي. ]14[ شوند مي متصل مركزي ي هسته به تيرهايي توسط محيطي شكل لوزي شبكه

 رصدد 20 نميزا به كه است شده موجب كند، مي خودنمايي اي شيشه سطوح با تركيب در فوالدي اي شبكه صورت به نما
 )5شكل ( ]11[. قرارگيرد استفاده مورد فوالد معمول ساختمان يك اي سازه قاب از كمتر ]13[ )تن 2000] (11[

  :كرد اشاره زير موارد به توان مي ساختمان اين هاي ويژگي ديگر از

 80 % است بازيافتي فوالد ساختمان، ساخت در رفته كار به فوالد. 
 اند شده تهيه بازيافتي مواد از داخل در ها سقف و كف هاي تايل. 

                                                      
3 Leadership in Energy and Environmental Design 
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 براي ميزان اين كه ميشود منتقل زيرزمين در گالني 14000 مخزني به و شده آوري جمع بام در باران آب 
 در موجود آبنماي و گياهان آبياري سرمايشي، تجهيزات در آب اين. است كافي ساختمان رفمص %50 تأمين

 ]11[ شود مي استفاده برج البي
 اي سازه سيستم نوع ي واسطه به ساختمان داخل در آزاد پالن و وسيع ايه هدهان تأمين  
 در الكتريكي تجهيزات و تهويه سيستمهاي مديريت براي ساختمان، كنترل و مديريت هوشمند سيستم  
 .[ است شده تعبيه ساختمان] .13[ 
 و...  

  لندن  Gerkin برج  4- 8

. رسيد برداري بهره به 2004 سال در است شده طراحي فاستر نورمن توسط متركه 180 ارتفاع با طبقه 40 ساختمان اين
 الگوي با مطابق گرفته انجام هاي تحليل به توجه با فرم اين طراحي. است آن آيروديناميكي شكل برج اين ي ويژه ي شاخصه

 )6شكل (. ]15[ آمد فراهم آن اجراي امكان اي سازه سيستم انتخاب با و است آمده بدست منطقه در باد وزش
  :از عبارتند برج اين هاي ويژگي برخي
 7شكل (. ]11[ كند مي ايجاد را باد جريان برابر در تمقاوم ترين كم ساختمان آيروديناميكي فرم(  
 6 است، چرخيده زيرين ي طبقه به نسبت درجه 5 طبقه هر كه پر، 6 طبقات پالن ايجادكرده را آزاد هواي شفت 

 ].15[ كند مي فراهم را سال مايا % 40 در طبيعي اي تهويه امكان كه است
 هاي پالن و گسترده فضاهاي بتني، مركزي ي هسته و Diagonal هندسي شبكه شده، انتخاب سازه سيستم  

 ].16[ است كرده ايجاد بنا داخل در را آزاد
 16[كنند مي فراهم را خورشيد حرارت جذب كنترل امكان نما در رفته كار به ايه هشيش[ . 
 شود مي آن انرژي مصرف كاهش موجب ساختمان، در كنترل و مديريت هوشمند ازسيستم استفاده. 

 

 
  ]15[لندن  Gerkinبرج : 6شكل 

  

 ]15[ باد انيجر عبور در بنا فرم ريتاث: 7شكل 
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 گيري نتيجه - 9
 همگامي لزوم و امروزي شهرهاي در سازي بلندمرتبه ضرورت پايداري، مباحث به توجه اهميت بيان به مقاله اين طول در

 و طراحي در كه بلندي هاي ساختمان از جهاني نمونه چند نهايي، بخش در. پرداختيم پايداري مباحث با بلند هاي ساختمان
 را است، گرفته قرار ها گيري تصميم از بسياري مالك انرژي، مصرف حداكثري كاهش براي تالش و پايداري به توجه آنها ساخت
 براي مدون قوانين و اصولي ايه هبرنام وضع لزوم كشورمان، در سازي بلندمرتبه هاي ضرورت به توجه با. كرديم بررسي

 راهكارهايي با آشنايي همچنين،. است حياتي امري پايدار، توسعه سوي به جريان اين هدايت و وساز ساخت روند به دهي جهت

 توسعه سوي به حركت در مناسب و جديد راهكارهاي كشف به شاياني كمك دتوان مي است، شده ارائه زمينه اين در حال به تا كه

  .نمايد پايدار،
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