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چکیده
یکی از پیامدهای شهرنشینی در دهه های اخیر ،بلند مرتبه سازی در جهت رفع نیازهای ناشی از گسترش شهرها و تراکم ایجاد
شده در مراکز شهر است .ساختمان های بلند مرتبه نسبت به ساختمان های قبلی ،نیازمند برنامه دهی و برنامه ریزی بیشتر و دقیق تر
هستند ،برنامه دهی قبل از ساخت ،در هنگام ساخت و پس از اجرا (ارزیابی) .با توجه به بهره برداری و استفاده از ساختمان های بلند
مرتبه که در دهه های گذشته ساخته شدهاند ،اهمیت برنامه دهی پس از ساخت و پس از اشغال ،و ارزیابی این نمونه از بناها دو چندان
میگردد.
مقاله حاضر بر آن است که با استفاده از مطالعه اسنادی و روش استدالل منطقی و تحلیل محتوایی کیفی و توجه به آسیب های
پیش آمده برای ساختمان های بلند مرتبه در کشور به خصوص در کالنشهر تهران ،پیامد های منفی عدم ارزیابی و برنامه دهی پس از
ساخت و پس از اشغال ساختمان های بلند مرتبه را مورد بررسی قرار دهد ،و با ارائه راهکارهایی مناسب و منطبق با شرایط اقتصادی
و مدیریتی کشور ،بابی جدید برای برنامه ریزان ،معماران ،شهرسازان و مدیران اجرایی در برنامه دهی دانش بنیان بگشاید.

کلمات کلیدی
ساختمان های بلندمرتبه ،برنامه دهی دانشبنیان ،آسیبشناسی متدولوژیک

 - 1مقدمه
بلند مرتبه سازی هرچند توانسته است به برخی مسائل امروز مثل
افزایش جمعیت شهری و کمبود زمین پاسخ گوید ولی خود،
پدیدآورنده مشکالت و نارساییهایی بوده ،چرا که به موازات تأمین
نیازهایی مانند سکونت شهروندان ،برخی از الزامات کیفی را مورد
خدشه قرار داده است .به این معنا که در فرآیند بلندمرتبه سازی
مرتفع نم ودن نیازهای اولیه امری ضروری میباشد ،اما به پارهای از
مالحظات کیفی توجه نمی گردد .این امر باعث شده است که در طی
یک دوره زمانی ،ساختمان های بلند مرتبه با مشکالتی مواجه شوند.
یکی از ابعاد قابل توجه در ارتباط با اینگونه ساختمانها ،مسأله
کیفیت مکان است .زندگی شهری تلویح اٌ در مکانهایی جریان دارد ،که
م ردم زندگی روزانۀ خود را درآن می گذرانند .زمانی که این مکانها
کیفیت مطلوبی نداشته باشند ،ساکنان از زندگی در چنین مکانی
رضایت نخواهند داشت .این نارضایتی منجر به عدم مشارکت و عدم

تعلّق به مکان میشود و در نهایت ترک آن مکان را در پی خواهد
داشت.
عدم برنامهدهی و ارزیابی پس از ساخت و اشغال میتواند از مهم-
ترین دالیل نارضایتی ساکنان ساختمانهای بلندمرتبه باشد .ارزیابی
باید در تمام مراحل انجام یک پروژه صورت پذیرد ولی ارزیابی پس از
ساخت و استفاده از بنا ،مشخص مینماید که یک پروژه تا چه میزان به
هدف اصلی و مأموریت تعیین شده ،پاسخ میدهد(دورک،1394،
 .)222اهمیت برنامهدهی پس از استفاده ا ز بنا ،با توجه به رفتار متقابل
محیط و ساکنان ،بیش از پیش مشخص می شود .برای یک برنامهدهی
خوب ،معماران باید تمامی اطالعات مربوط به رفتاراستفاده کنندگان از
بنا ،که در بهرهبرداری از محیط مفید هستند را دراختیار داشته باشند
و درطراحی بنا مدنظر قرار دهند.

 - 2سواالت پژوهش
رشد شتابان جمعیت درشهرهای بزرگ و جلوگیری از گسترش
افقی شهرها ،احداث ساختمان های بلندمرتبه را به عنوان راه حلی در
مقابل مسئله زمین ضروری ساخته است .در حال حاضرر شرهرهای
کشور ،علی الخصوص کالن شهر تهران شاهد رشد و گسترش روزافزون
ساختمانهای بلند بر بدنه خود میباشند و این امر در شرایطی صورت
می پذیرد که ضوابط و مقررات کنترل کننده ای در این زمینه وجود
ندارد.
برنامهریزی پس از طراحی ،جهت چاره جویی وضع موجود ،نیازمند
ساماندهی ساختمان های بلندمرتبه از نظر دسترسی بره خردمات و
امکانات زیربنایی است .اهمیت موضوع فوق در زمان وقوع بحران (آتش
سوزی ،زلزله و  )...بیشتر خواهد شد.

بر اسا تعاری فوق بلندمرتبه سازیها درایران در دهه ی  30با
احداث ساختمانی به بلندای  10طبقه توسط مهند خانشراقی در
خیابان جمهوری و پس از آن در دههی  40با احداث ساختمان پالسکو
و آلومینیوم ادامه یافت (حسین زاده دلیر.)5 ،1390،
اگرچه ساختمانهای بلندمرتبره در ایرران برر اسرا ضروابط و
مقررات شورای عالی معماری و شهرسازی ایران مصوب سال  1377به
ساختمانهای باالی  6طبقه گفته شده ،اما این تعری بر اسا طرح
جامع تهران ،مصوب سال  1386به ساختمانهرای براالی  12طبقره
اطالق شده است (کریمیمشاور.)92،1389،

 - 3شرح روش تحقیق
روش تحقیق این نوشتار کیفی و با نگراهی کرل نگرر بره مطالعره
اسنادی و روش استدالل منطقی و تحلیل محتوایی کیفی ابنیه بلند در
شهر میپردازد .هدف این روش در نهایت تفسیر ارائه راهکارهایی دانش
بنیان در برنامه دهی پس از ساخت در ساختمانهای بلندمرتبه است.
اهمیت این موضوع از این بابت است که نقاط قروت و ضرع در یرک
ارزیابی به مسایل داخلی یک موضوع و فرصتها و تهدیدها به مسرایل
بیرونی آن میپردازد .از آنجایی که در این تحقیق ،بحث آسیب شناسی
ابنیه بلند در مطرح است ،ارزیابی بر اسرا ایجراد تهدیردهای ابنیره
بلندمرتبه در شهر انجام می گیرد .با توجره بره عردم وجرود تعراری
مشخص از آسیب شناسی و ساختمان بلند مرتبه الزم است ترا ابتردا
تعاری مشخصی از این واژهها صورت گیرد تا ابعاد مختل تحقیق بره
درستی مشخص شود.

شکل ( : )1ساختمان آلومینیوم واقع در خیابان جمهوری ،قدمتی 4۵
ساله دارد ،منبع :روزنامه دنیای اقتصاد

 - 4تعریف ساختمانهای بلندمرتبه
برای ساختمان های بلند در کشورهای مختل جهران تعراری
متعدد و متفاوتی ارائه شده است .به عنوان مثال شورای ساختمان های
بلند و سکونتگاه های شهری در آمریکا به این نتیجه رسیده است که
هرگونه تعری مناسب برای ساختمانهای بلند باید در رابطه با ایرن
موضوع باشد که طراحی ،کارکرد یا تأثیرات آن ساختمان در مقایسه با
ساختمان های معمولی تا چه حد تحت تأثیر بلندی آن قرار دارد و تا
چه حد به ضوابط و تدابیر ویژه در طراحی و برنامه ریزی نیاز دارد.
طبق تعری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورهر بنایی کره
ا رتفاع آن بیشتر از  23مترر باشرد ،سراختمان بلنرد محسروب مری
شود(.نشریه شماره  112سازمان برنامه و بودجه)
مطابق با تعری فرهودی ( )1380بر اسا ارتفاع ساختمانها،
هر ساختمانی که  10طبقه و بیشتردارد بلند مرتبه است و در سه گروه
مسکونی ،اداری -تجاری و مختلط طبقه بندی می گردد.

شکل ( : )2برج بین المللی تهران ،این برج با ارتفاع 1۶2متر ،بلندترین
برج مسکونی تهران است  .منبع :روزنامه دنیای اقتصاد

 - ۵آسیبشناسی متدولوژیک ساختمانهای
بلندمرتبه
با تو جه به حضور تعداد زیادی از انسانهرا در سراختمانهرای
بلندمرتبه ،این ساختمان ها دارای مالحظاتی هستند ،از جمله عوارض
بلند مرتبه سازی ایجاد تغییر و تحول مستقیم و غیرمستقیم در بافت
قدیم شهرها است .بلندمرتبه سازی یکی از خصوصیات شهرهای قدیمی
ایران ،یعنی هماهنگی و ارتفاع نسبتا یکسان بافت شهر را تحت تأثیر
قرار داده است .از دیگر آسیبهای ساختمانهای بلند مرتبه میتوان به
آثار سوء فیزیولوژیکی ،ترافیکی ،اجتماعی ،روانری ،زیبرایی شناسری،
ایمنی(مانند آتش سوزی ،سقوط و ،)...فرهنگی و ...اشاره کرد (حسین
زاده دلیر .)5 ،1390،معماران در زمینه بلند مرتبه سازی در فضاهای
شهری باید عالوه برر جنبرههرای اقتصرادی ،اجتمراعی ،محیطری و
تکنولوژیک جنبه های مخاطرات ،آسیب پذیری و ریسک را نیز در نظر
بگیرند .بسته به نوع و میزان مخاطرات در یک منطقه ،بلند مرتبره -
سازی میتواند درست و یاغلط باشد .مثال در مناطقی که با مخاطرات
طبیعی با شدت زیاد مواجه هستند ،مانند سرزمینهایی که در معرض
زلزله و پیامدهای مرتبط با آن هستند ،بلند مرتبه سازی دارای شرایط
متفاوتی نسبت به سرزمینهای دیگر است .ضمن آنکره بسریاری از
مخاطرات یا ویژه مناطق متراکمتر هستند و یا در آنجا با سررعت و
حرکت بیشتری گسترش می یابند .اما صرف نظر از نروع و میرزان
مخاطرات معموال افزایش تراکم فعالیتها و سکونت به دلیل افرزایش
جمعیت و ثروت باعث افزایش آسیب پذیری می شرود .بره طوریکره
کوچک ترین اتفاقات در این مناطق باعث بیشترین خسارات و تلفات
میشوند .بنابراین در مجموع افزایش تراکم و بلند مرتبه سازی باعث
افزایش ریسک می شود .در این میان نباید از پیدایش مخاطرات جدید
که در حال حاضر شناخت درستی از آنها نداریم و ممکن اسرت در
آینده پیدا شوند نیز غافل شد (عسگری .)1391،از دیگرر مشرکالت
ساختمان های بلند مرتبه تغیر کاربری به علت نیازهای ایجاد شرده
جدید در طول زمان است ،که ناشی از اشرتباهات مردیریتی و عردم
حضور افراد متخصص در نهادهایی مانند شورای شهر و شهرداریها
است .تغیی ر کاربریها ب اعث به وجود آمدن مشکالت عدیدهای مثرل
آلودگی محیط زیست ،ترافیک ،و در مواقع بحران موجب نراتوانی در
مدیریت بحران می شود (فرهودی.)74،1380،

شکل ( : )3ساختمان پالسکو ،عدم امکان انجام خدمات پس از سانحه
آتشسوزی .منبع :روزنامه عصر ایران

 - ۶ارائه مدلهای برنامهدهی
برنامه دهی معماری فرآیند جمع آوری و مدیریت اطالعاتی است
که در اختیار طراح قرار می گیرد و طراح با کمک آن اط العات ،مناسب-
ترین تصمیمات مربوط به طراحی ساختمان را اتخاذ میکند .ویلیام پِنا
در چاپ چهارم کتاب مسئله کاوی در سال  ،2001تعری مسئله را در
عرصه ی جستجوی مسئله معرفی می کند و طراحی کردن را در عرصه -
ی حل مسئله ،تا قبل از زمانی که شرکتهای معماری وظیفهی برنامه -
دهی را بپذیرند ،از کارفرما انتظار می رفت تا تعریفی از مسئله معماری،
و در اغلب مواقع ،مدارک برنامه را تدوین و ارائه کند .در حال حاضر،
بنابر آیین نامه انجمن معماران آمریکا (اِی.آی.اِی) ،برنامهدهی مرحلهی
نخست فرآیند طراحی معرفی شده است .مدارک برنامه را هنوز هرم
می توان توسط کارفرمایی که خود مالک است و یا توسط گروه طراحی
و حتی یک گروه مشاور برنامه دهی تهیه کرد .در مواردی کارفرمایان
اغلب مدارکی را به عنوان فهرستی از خدماتی که میتوانند ارائه دهند
در اختیار گروه طراحی قرار میدهند .تعری مسئله و برنامهریزی پروژه
در مورد تمامی پروژهها صورت می گیرد ،منتها مدارک برنامه به طور
جدی برای کارهای کوچکتر تهیه نمیشود .این روزهرا بسریاری از
شرکتها نیاز مبرم به کل اطالعات پروژه و تعری مسئله را احسا
می کنند و همواره تعداد افراد و شرکتهایی که در زمینه ی برنامهدهی
معماری تخصص مییابند و تحقیق می کنند ،رو به افزایش است .وایت
از راه نظرسنجی از شرکتهای معماری به این نتیجه رسیده است که
شرکت هایی که خود به امر برنامهدهی میپردازند در رقابت حرفهای
موفقتر از دیگر شرکتها هستند .در کشور ما ،اغلب معماران خود به

نحوی در کنار فعالیت طراحی ،به بخشی از فعالیتهای برنامهدهی نیز
میپردازند ،و تنها در پروژههای عظیم ،از حضور برنامهریزان فیزیکی ،و
نه برنامه دهندگان ،استفاده میشود (محمودی.)79،1389،
عدم حضور برنامهدهندگان ،باعث ایجاد مشرکالتی مری گرردد،
تناقضات مزبور هنگامی اتفاق میافتد که به نحوهی زندگی استفاده -
کنندگان توجه خاصی نمیشود یا در مواردی که بعضی از نیازها دارای
نتایج مشابهی میباشند .ازاینرو برنامه دهی ،پیش از آنکه طرح شکل
اصلی خود را پیدا کند ،کلیه ی وقایع مربوط به طراحی را مد نظر قرار
میدهد ،به طوریکه به عالیق و وابستگیهای متناقض هم توجه دارد و
در جهت رفع تناقضات اساسی بر میآید .برای اینکه از برنامهدهی به
گونهای مناسب استفاده شود ،باید به مسئلهی مدیریت اطالعات توجه
خاصی داشت و همواره به این واقعیت اعتقاد داشت کره اندیشریدن
درحد نیاز پروژه ،بسیار با ارزشتر از طراحی کردن نسنجیده و اجرا ی
ناقص است(.همان)83،
اما با توجه به موضوع مطرح شده در این نوشته ،معمار با استفاده
از مهارت ها و توانایی خود در زمینه های تحقیق  /تحلیل و ترکیرب،
اقدام به تهیه دستورالعمل های استفاده از ساختمان ،استفاده بهینه از
بنا بعد از بهرهبرداری از آن ،نحوه آماده سازی ارزیابی پس از اشغال بنا
و گردآوری اطالعات به دست آمده در زمینه پروژه در دست اجرا می -
کند تا بتوان از آنها استفاده کرد (دورک.)16،1394،
اگر بتوان برنامه دهی معماری را به عنوان فرآینرد تحقیقراتی و
تصمیم سازی معرفی کرد که به شناسایی گستره ی وسیعی از فعالیت -
های طراحی میپردازد ،امروزه با توجه به ظهور مشکالت اقتصادی در
سراسر جهان و از سویی پیدایش تحوالت عظیم فن اوری در زمینهی
ساختمانسازی ،حرفه ی معماری بیش از هر زمان در تاریخ ،به برنامه -
دهی احتیاج دارد .کارفرمایان همیشه به این باور بودهاند که معماران
میتوانند برای آنها مفید بوده و باعث صرفه جویی شوند ،اما حاال یک
نسل جدید از مالکین و مدیران ساختمان ها برر ایرن باورنرد کره برا
استخدام معماران به عنوان برنامهدهندگان پس از ساخت ،میتواننرد
هزینه های کمتری را متحمل شده و سود بیشتری کنند .اگر یک زمان
موضوعهای طراحی و برنامه دهی به چند موضوع اولیه مانند دسترسی
و محرمیت محدود می شدند ،امروزه موضوعات جدید مطرح در معماری
و دغدغههای برنامه دهی تحت تأثیر شرایط اجتماعی و اقتصادی نوین
میتواند بسیار فراگیر باشد (همان).

 - 7ارائه راهکارها
در بسیاری از مواقع که آسیبهای جبران ناپذیری در ساختمان -
های بلند مرتبه رخ میدهد ،با چند راهکار پیشگیرانه و دانش بنیان
می توان از بروز حادثه و آسیب در این گونه بناها جلوگیری کرد که به
شرح ذیل می باشد:
 رعایت است انداردهای ایمنی با توجه به مالکهای ارزیرابیساختمان در دورهی بهرهبرداری.

-

-

-

-

-

استفاده از شیوههای دانش بنیان در مدیریت بحران هنگام
وقوع آسیب در بلند مرتبه سازی ساختمان ها.
تعهد کارفرمایان به برنامهی ارائه شده توسط معماران برای
ساختمان در دورهی بهرهبرداری پس از ساخت.
حضور نیروهای متخصص در نهادهای مدیریت شرهری و
انجام مُرّ قانون در کنترل ساختمانهای شهری.
جلوگیری از توسعه ی خطرناک شهرهای بزرگ و رعایرت
ضوابط ارتفاعی در کالن شهرها.
ضرورت آموزش برنامهدهی دانشبنیران بررای بلندمرتبره
سازی ها.
با توجه به تغییر کاربری برخی از ساختمانهای بلندمرتبه،
طراحی انعطاف پذیر فضاهای ایرن سراختمان هرا جهرت
آمادگی برای تغییرات احت مالی آینده باید در دستور کار قرار
گیرد.
پیشبینی قرارگیری بار زنده ی مازاد روی بنا در صرورت
تغییر کاربری.
امکان تقویت و بازبینی سازه پس از دوران بهرهبرداری.
تهیه دستورالعملها و تبیین استانداردها برای مالکینی که به
ساخت پروژههای تکراری مشغول میباشند ]اصط الح انبو ه -
سازان در زمینهی مسکن در ایران از این دسته مریباشرد [
این اطالعات میتوانرد در پایگراههرای اطالعراتی رایانرهای
نگهداری شده در اختیار عالقمندان قرار گیرد.
ضرورت تهیه و تدوین استانداردها و دستورالعملهای جدید
برای آن دسته از تیپهای ساختمانی که قبل از ا ین وجود
نداشته و فنآوری جدید امکان بهرهگیری از آن فضراها را
ایجاب کرده است.
تعلیم کارفرمایان به ضرورت توجه به موضوع
صرفهجویی در مصرف انرژی (مانند :استانداردهای لیرد و
گرین گلوبز)  ،برنامهدهندگان نیاز دارند تا توجره بره ایرن
ضروریات را در اهداف ،مخارج ،برنامهریزی ،و فرآیند پروژه
اعمال نمایند.
ضرورت افرزایش تعرداد مشراورین برنامرهدهری .در حرال
حاضرتعداد این مشاورین کمتر از تعداد مورد تقاضا میباشد
و به ناچار از متخصصین در رشتههای مرتبط با معمراری
برای مشاورین برنامهدهی استفاده میشود.

 - 8نتیجهگیری
ه مه ساختمانهای بلند و ساکنان آنها بایرد دارای برنامرهای
مناسب و مبتنی بر دانش برای مقابله با بحرانهای مختل باشند و در
این زمینه آموزشهای الزم را ببینند .این برنامه باید در قبل ،حین و
پس از طراحی و ساخت بنا توسط معماران و برنامه ریزان تهیه شده و
همکاری الزم توسط کارفرمایان و نهادهای مدیریتی صورت بگیرد .به
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نیازهای استفادهکنندگان ،بسترو تمایالت معنایی /زیبایی شناسی شکل
گرفته ،مناسب است در این شرایط اقتصرادی و سرردرگمی هویرت
ساخت و ساز بلندمرتبهها نیز ،برنامهریزان آموزش معماری به جایگاه با
ارزش این در توجه نمایند و برگزاری دروسی در زمینهی برنامهدهی
را در سطوح مختل کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری در دستور
کار قرار دهند.
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