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کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطـابق بـا قـانون حقـوق مؤلفـان و      

براي ناشر محفوظ و منحصـراً متعلـق بـه     1348مصنفان مصوب سال 

از ( ا هرگونه استفاده از کل یا قسمتی از این کتابباشد. لذ نشر نوآور می

برداري، نشر الکترونیکی، هر  قبیل هر نوع چاپ، فتوکپی، اسکن، عکس

دي، فیلم فایل صوتی یا  وي دي، دي نوع انتشار به صورت اینترنتی، سی

تصویري و غیره) بدون اجازه کتبی از نشر نوآور ممنـوع بـوده و شـرعاً    

 گیرند. تحت پیگرد قانونی قرار میحرام است و متخلفین 
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کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلفان و مصنفان، مصوب سـال  

باشد. لذا هر گونه استفاده از  براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلق به نشر نوآور می 1348

از قبیل هر نوع چاپ، فتوکپی، اسـکن، تایـپ از    کل یا قسمتی از این کتاب به هر شکل

برداري، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار به صـورت   کتاب، تهیه پی دي اف از کتاب، عکس

کتبی از  وي دي، فیلم، فایل صوتی یا تصویري و غیره بـدون اجازه  اینترنتی، سی دي، دي

قانونی  خلفین تحت پیگرداست و مت  شرعـاً حـرام  وآور ممنوع بوده وـر نـنش

 گیرند. قرار می و قضایی

با توجه به اینکه هیچ کتابی از کتب نشر نوآور بصورت فایل ورد یا پی دي اف و موارد 

اینچنین، توسط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است لذا در صورتی 

و کل یـا قسـمتی از مـتن    که هر سایتی اقدام به تایپ، اسکن و یا موارد مشابه نماید 

کتب نشر نوآور را در سایت خود قرار داده و یا اقدام بـه فـروش آن نمایـد، توسـط     

کارشناسان امور اینترنتی این انتشارات که مسئولیت اداره سایت این انتشارات را به 

ـ  هـا مـی   عهده دارند و به طور روزانه به بررسی محتواي سایت د، بررسـی و در  پردازن

گونه تخلف، ضمن اینکـه ایـن کـار از نظـر شـرعی حـرام       شدن هر صورت  مشخص

باشد، وکیل قانونی انتشارات از طریق وزارت ارشاد و نیز سایر مراجع قانونی اقدام  می

به مسدود نمودن سایت متخلف کرده و طی انجام مراحل قانونی و اقـدامات قضـایی،   

سـارات وارده بـه ایـن    خاطیان مورد پیگرد قانونی و قضـایی قرارگرفتـه و کلیـه خ   

 گردد. انتشارات از متخلف اخذ می

همچنین در صورتی که کتابفروشی اقدام به تهیه کپی، جزوه، چاپ دیجیتـال، چـاپ   

ریسو، افست و غیره از کتب انتشارات نوآور نموده و اقدام به فروش آن نماید، ضـمن  

محترم، از طریق  اطالع رسانی تخلفات کتابفروشی مزبور به سایر همکاران و موزعین

وزارت ارشاد، اتحادیه ناشران، و انجمن ناشران دانشـگاهی و نیـز مراجـع قـانونی و     

 نماید. قضایی اقدام به استیفاي حقوق خود از کتابفروشی متخلف می

 خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطالعه از روي نسخه غیر اصل کتاب شرعاً حرام است.

رامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهده هر گونه انتشارات نوآور از خوانندگان گ

هاي انتشارات نـوآور به شـماره   تخلف از قبیل مــوارد فـوق مراتب را از طـریق تلفـن

و یـا از   info@noavarpub.comو یا از طریق ایمیل  09123076748و  021 66484191 -2

ن انتشارات ابالغ نمایید تـا  به ای  www.noavarpub.comطریق منوي تماس با ما در سایت 

از تضییع حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیز خود خوانندگان محترم جلوگیري به عمل آید. و 

 نیز به عنوان تشکر و قدردانی از کتب انتشارات نوآور هدیه دریافت نمایید.

 هشدار



 

 

 

 سوگندنامه مهندسان 

 

جهان،  داریه پاتوسع و یدر سازندگ یتأثیر مهندس کامل از نقش و یبا آگاه

 و یطـ یمح سـت یز يها یاز آلودگ یحفظ جهان هست انسان، شیرفاه و آسا

مهنـدس بـه    یـک  به عنوان گران،یمدت خود و د و دراز داریپا يشاد نیمأت

 کنم که: یم ادیپروردگار جهان سوگند 

گند سـو  نایـ  ه خود بـ  یاجتماع و يا حرفه ،یشغل یسراسر زندگ در همواره

 نیزتـر یانگ  شگفت خرد و  موجود صاحب کیعنوان   انسان، به بهباشم.  وفادار

کـه بـه    ی اقـدام  چیباشم و به ه نیب  واقع و قیصد شم،یاندیب نشیآفر  دهیپد

 . نورزم رساند، مبادرت بیآس تیانسان انسان و

اسـت،   يمشـترك بشـر   راثیخود را که م يا و تجربه حرفه یمهندس دانش

کنم تا آن را به روز نگهدارم و در حـد تـوان خـود بـه      کوشش و مغتنم دانم

 . میفزایب يبشر سودمندي ها دانش و تجربه نهیگنج

ام، کوشش خـواهم کـرد    زادگاه من است که در آن زاده و پرورده شده رانیا

 ادا کنم.   ندگانیو آ اکانم،یمردمانم، ن نم،یسرزم به خود را نیکه د

 داریـ در توسـعه پا  يثرمـؤ تالش کنم تا نقش  خود يا حرفه یطول زندگ در

من است  یو فن یعلم یحد توان به دانشگاه که مرب در. باشم کشورم داشته

 افـت، یمکـان مقـدس پـرورش خواهنـد      نیـ ا که پس از من در یو به کسان

 خدمت کنم.  

کـار را   يرویـ و ن سـت یز طیمحـ  ،يچـون مـاده، انـرژ    ،یهسـت  يها هیسرما

آنهـا   يبـدانم و در حفـظ و کـاربرد درسـت و بهسـاز      بشر تمام يها هیرماس

 .  میکوشش نما

خود صـداقت، دقـت، نظـم، عـدالت، سـرعت       یمهندس يها تیتمام فعال در

 یمنـ یرا مراعات کنم و سالمت، ا گرانیو حقوق د اجتماع عمل، حفظ منابع

متعهـد باشـم و   آنان مهربان، دلسـوز و   به داشته و ها را در نظر نسل ندهیو آ

 ریو سـا  يخـوار   رشـوه  کـنم،  را در منافع عام جسـتجو  شیهمواره سود خو

و  معقـول  در حـد ي زحمـات خـود ارزش مـاد    يرا طرد و برا یاخالق لیرذا



 

 متعارف طلب کنم.  

 یفنـ  يهـا  افتـه ی نیخود از دانش روز و آخـر  یمهندس يها تمام کوشش در

و اجرا  يزیر برنامه ،یدر طراح ينوآورو  تیرا با ابتکار، خالق آنها آگاه شوم و

 کار بندم.    هب

 طـه یح تنهـا در  خود استانداردها را مراعات و یمهندس يها تمام کوشش در

کنم که بـه آنهـا    ءرا امضا یمدارک هاخود کار قبول کنم و تن ییتوانا دانش و

 کامل دارم.  یاحاطه فن

ندارد، دانش خود  وجود یاختصاص تیو حق مالک یکه منع قانون يموارد در

 قرار دهم.   گرانید اریمنتشر کنم و در اخت گانیرا صورت را آزادانه و به

و  ریپذ  مشارکت ر،یپذ  تیمتعهد، مسئول محول شده، يا حرفه  فیوظا يادا در

 . باشم رازدار

مـردم    به ایر  یب يگذار خدمت  عالقه به صفا و عشق و محبت و پر از یطیمح

نـژاد،   ت،یـ آورم و همکاران خـود را بـدون توجـه بـه مل     وجود ه ب و وطنم را

را در خـود   یانسان يها بدارم و ارزش دوست دهیسن و عق ت،یمذهب، جنس

 و در آنان پرورش دهم.  

 يهـا  تیـ متواضع باشم و موفق يفرد شهیخود هم یمهندس يها کوشش در

 کوشش خـود مرهـون تـالش همکـاران و     و  یسع عالوه بر را دست آمده  به

 کنم.   يگذار و سپاس یقدردان آنان بدانم و از نشیآفر  امنظ

نقد و اظهار نظر صادقانه  يرایو پذ ایخود جو یمهندس يها تمام کوشش در

 گـران یاشتغال د ای ییشهرت، دارا ت،یثیو از لطمه زدن به ح باشم همکاران

 کنم.  يآنان خودار يبرا خواهانهو از اقدامات بد زیپره

که بـه منظـور توسـعه رفـاه      یاجتماع يها تیو فعال یفرهنگ يها کوشش از

 استقبال و در آنها شرکت کنم.   رد،یگ یم انجام یعموم

 قیتشـو  يا و وجدان حرفه یاصول اخالق مهندس تیخود را به رعا همکاران

 کنم.  



 

 

 سازي در ایران و خاورمیانه بیانیه پایانی اولین کنفرانس بلندمرتبه
کنندگان در کنفـرانس مـوارد زیـر را     اري و شرکتگذ اعضاي شوراي سیاست -1

 داننـد.  سـازي در کشـور داراي اهمیـت و شـایان توجـه ویـژه مـی        در امر بلندمرتبه

گذاران، مسئوالن و متولیان ذیربط و هموطنان گرامـی توجـه بـه     امیدوارند سیاست

 د قرار دهند.هاي بلن این مورد را جزء الینفک فعالیت در بخش ساختمان

ارایه تعاریف الزم جامع، مانع و واحـد از وجـوه مختلـف در قلمـرو مباحـث       -2

هاي اجرایـی الزم، عینـی و قابـل فـرض در ایـن       د، تبیین ضمانتهاي بلن ساختمان

بخش، بسیار ضروري و مورد نیاز است. در این راستا نیازسنجی عمومی و تخصصـی  

 شود. لزومات امر قلمداد میاز م

توجه به انسان به عنوان رکن اصلی در ارتباط بین شهر، انسان و طبیعت بـه   -3

اي پـیش   عنوان اصل حاکم و همچنین انجام مطالعات اجتماعی و فرهنگی و منطقه

 سازي الزامی است. از شروع هر پروژه بلندمرتبه

در ایـن   مـرتبط،  قـانونی رعایت دقیق و کامل ضوابط شهرسـازي و الزامـات    -4

ناپذیر تأمین حقوق شهروندي(قبل، بعد و حـین   خصوص با توجه به ضرورت اجتناب

 کنندگان در کنفرانس است. بدیل شرکت خواسته قاطع و بی )ساخت

د هاي بلنـ  اصالح قوانین و ضوابط جاري و تکمیلی آنها در خصوص ساختمان -5

هـاي   نامـه  د، آیینهاي بلن نامه خاص ساختمان ملی ساختمان، آییناز جمله مقررات 

برداري و نگهداري، همچنین تجدیدنظر در قانون تملک  هاي بهره نامه حفاظتی، شیوه

آنها جزو هاي اجرایی کافی براي  بینی ضمانت نامه اجرایی آن و پیش و آیین آپارتمان

آید که الزم اسـت   سازي کشور به شمار می نیازهاي مدارك فنی و حقوقی بلندمرتبه

 هاي الزم در این باره انجام شود. توجه و اقدام

سـنجی، اقلـیم شـناختی،     ی، امکـان یـاب  و اقدامات مربوط بـه مکـان   ترتیبات -6

ثر در ؤ، انـرژي و سـایر عوامـل مـ    ساخت، ترافیکخیزي و زمینمحیطی، لرزه زیست

 سازي در مدیریت و طراحی و اجراي آن لحاظ گردد. بینی بلندمرتبه پیش

هاي هوشمند و تجهیزات ایمـن بـراي    هاي نوین و سیستم استفاده از فناوري -7

کـه بایـد مـدنظر     د از نیازهاي امروز کشور و پیشرفت جهانی استهاي بلن ساختمان

هـاي تجدیدپـذیر جـزء     منـدي از انـرژي   ه بـه بهـره  جـ قرار بگیرد. در این راسـتا، تو 

 رود. ضروریات اصلی کشور به شمار می



 

 

هـاي   مصـالح و فـرآورده    ارتقـاي کیفیـت مـواد،     استفاده از مصالح استاندارد، -8

ناپذیر بایـد   ساختمانی، اجزا و تجهیزات و پایش مستمر آن به عنوان ضرورت جدایی

 ند مورد توجه شایسته قرار گیرد.هاي بل ن در کلیه ساخت و سازها به ویژه ساختما

سـازي بـه عنـوان بهتـرین روش افـزایش کیفیـت        نهادینه نمـودن صـنعتی   -9

جمله اجـزاي   هاي مختلف از د و جزییات اجرایی مناسب در بخشهاي بلن ساختمان

هاي بلند در طراحی و داراي صالحیت و  اي سازه اي و لرزه اي در رفتار سازه غیرسازه

هاي عمیق به طـور خـاص توجـه     کنترل و پایش عملیات مربوط به ویژه گودبرداري

 شود.

ــزایش طــول عمــر    راه -10 ــراي تحقــق اف ــا تفکــر سیســتمی ب کارهــاي الزم ب

دهی مناسب و صرفه  و سالمت، آسایش، بهره ها، حفاظت و تأمین بهداشت ساختمان

 اقتصادي به صورت مجموعه مدون مدنظر قرار گیرد.

سـازي در   برندسازي، اهمیت به استاندارد جهانی کیفیت فرآیند سـاختمان  -11

گذاري، مهندسـی فـروش و بازاریـابی، ضـوابط و مقـررات اقتصـادي و        حوزه سرمایه

 به واجد اهمیت و جایگاه ویژه است.کننده براي ساخت و ساز بلندمرتتسهیل

ــدار   -12 ــعه پای ــدگاه توس ــاب دی ــره  انتخ ــاخت و به ــی، س ــرداري  در طراح ب

د در حفـظ منـابع طبیعـی، مصـالح، آب، انـرژي و منـابع انسـانی        هاي بلن ساختمان

 اي دارد. اهمیت ویژه

ه در ارتقـاي  ژو استفاده از دانش مدیریت پرو HSE رعایت قوانین و مقررات -13

هـاي مـدیریت    ه و الزامـی شـدن کـاربرد دانـش    هاي بلندمرتب یت فنی ساختمانفکی

در همه ساخت و سازهاي کشور و ترتیبات مربوط به کنترل آنها داراي  HSE پروژه و

 اهمیت ویژه است.

 منفـی  یـا  مثبت تبعات و اثرات گرفتن نظر در بدون سازي بلندمرتبه مقوله -14

ــر آن ــک شــهري نقــل و حمــل هــاي شــبکه ب ــود نخواهــد فرصــت ی  ســینرژي. ب

 بـر  مبتنـی  اي توسـعه  نظام یک چارچوب در عمومی نقل و حمل و سازي بلندمرتبه

 خودروهـاي  پیمـایش  اسـتفاده و  کـاهش  بـه  توانـد  مـی ) TOD(عمومی نقل و حمل

 و زیستمحیط بهبود و انرژي مصرف کاهش، شهري سفرهاي طول کاهش، شخصی

 .شود منجر پایدار توسعه

 خورشیدي سه و نود و سیصد و هزار یک ماه دي یکم و بیست



 

 

 

 مقدمه 
 

 تو افالك شده برقرار ز يا          ز ازل تا به ابد ماندگار      يا

 هزار هزاران زیرا ن شکر تو               دفتر کنم تـنینام تو را ز

 

 نـام  هاي ب کنند، از روزي که موجود ناشناخته شواهد و قراین چنین حکم می

پا به عرصـه کـره خـاکی گذاشـته، بـا درایـت و آگـاهی کامـل در         » انسان«

جستجوي مأوا و سرپناه براي خود و همزاد خویش در جهت حفاظت جان و 

و حمـالت حیوانـات درنـده و گزنـده      در مقابل بالیاي طبیعی ،اموال متعلقه

هـاي زیـادي را پشـت سـر نهـاده و       بوده است که در این راه فـراز و نشـیب  

کردن نوع و محل سکونت خـویش بـوده    مطلوبهمیشه و همواره در صدد 

هـا را   ها و دشـت  از آن جنگل پسها و  غارها و کوه دلکه ابتدا  است، طوري

ضـیات زمـانی و مکـانی و در اثـر     بر اسـاس مقت  .براي سکونت برگزیده است

دستخوش تغییـرات   انسان سکونت و نحوه اکتشافات و اختراعات، نوع محل

هــاي اولیــه جــاي خــود را بــه  عمــده گردیــده اســت تــا آنجــا کــه ســرپناه

 نخواهد بوداند و هیچ جاي تعجب  متري داده 100هاي چندین  آسمانخراش

کرات دیگر را جهـت   حتی هاین موجود ناشناخت دور، که در آینده نه چندان

 امتحان کند. سکونت

 زاد آدمـی تاریخچه سکونت انسان در روي کره زمین حاکی از آن اسـت کـه   

ـ    اسـت.   رو بـوده  هدر طی این مسیر طوالنی با مشکالت و موانـع فراوانـی روب

شـد   زمانی این مشکالت فقط در ابزار، مصالح و تکنیک ساخت خالصـه مـی  

ا مشکالت دیگري چون ترافیک، عدم دسترسـی بـه   ولی امروزه، عالوه بر آنه

و سـبز نیـز در    سیسات شـهري، فضـاي بـاز   أامکانات، خدمات، تجهیزات و ت

نشـده   است که باید تـا دیـر   اضافه شده گزینی مسکن به آنها ارتباط با بهینه

 پـیش  گرنه ناکجابـاد در  صورت گیرد و در این خصوص عملی اقدام علمی و

 .  د بودخواه

بـازهم در   فـراوان، مشـکالت   رغـم  علـی کـه   اسـت  نکته حائز اهمیـت ایـن  



 

 هـاي  بخـش تبریز،  تهران و از جمله ایران زمین شهرهاي بزرگشهر و  کالن

وري هرچه بیشتر از  دولتی و خصوصی، اشخاص حقیقی و حقوقی براي بهره

را نسبت بـه سـایر   ي ساز بلندمرتبه، و ساختمان زمین و زمان در امر مسکن

دهنـد کـه بـه دلیـل      ممکن در زمینه تهیـه مسـکن تـرجیح مـی     هاي روش

در  متعدديمشکالت  ،ضابطه و بدون قانون بودن این نوع ساخت و سازها بی

را به وجود آورده است که  شهرسازي و ي، ترافیکانداز زمینه اشرافیت، سایه

 اي اندیشیده شود.  باید چاره

 نظران و کارشناسان امور شهري و شهرسازي اینک زمان آن است که صاحب

شـهري بـا در نظـر گـرفتن      و توسعه پایدار در جهت تحقق عدالت اجتماعی

اي جامع، بر مبناي  ضابطهي ساز بلندمرتبهکلیه جوانب احتمالی در خصوص 

ــه   ــوق عام ــت حق ــا رعای ــات علمــی ب ــردم) و خاصــه( مطالعــات و تحقیق  م

انـدرکاران و شـهروندان عزیـز بـا      ) ارائه نمایند تا مسئوالن، دستسازندگان(

جهت رفع مشکالت کنونی برداشته و مانع  ثري درؤالتزام عملی به آن گام م

 بروز مشکالت جدید و ناشناخته در آینده باشند.  

 محمد عظیمی آقداش
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 سرآغاز

همیشـه و  هـاي بشـري تـا بـه امـروز       از بدو پیدایش تمـدن  بناهاي بلند ساخت

در  ادنیـ  هاي بلنـد  عمارتغالب توجه انسان را به خود معطوف داشته است. همواره 

 ي در شهرهاي بزرگهاي مراکز شهر گیري بهتر و بیشتر از زمین ابتدا به منظور بهره

و پـس از گذشـت    اند هقرار گرفت برداري و بهره مورد استفاده یافته کشورهاي توسعه

و نیز برحسب  هاحال رشد نیز به تقلید از آن چند دهه شهرهاي بزرگ کشورهاي در

 کنند.   استفاده می ضرورت از بناهاي بلند

گفتـه   ،داننـد  مـی  را اهـرام مصـر   در دوران باسـتان  ،جهان بلند اولین ساختمان

در اطـراف قـاهره    ،مسـیح  از مـیالد  قبـل سـال   2680شود این بناي تاریخی در  می

 مسـیح بـرج  میالد حضـرت  سال قبل از  2060شاه اور حدود نامو است.  ساخته شده

به مانند اهرام مصر جزو  بنا نهاد کهاي  حفاظت سیکورات اور را به شکل مخروط پله

 1.شد  ه عهد باستان محسوب میگان عجایب هفت

                                                                 
سال قبل از میالد توسط معمار کینیدي به نام سوستاروس  300-600معبد بابل که در حدود  . برج1

کیلـومتري قابـل رویـت بـوده      150سوخت که از فاصـله   اي می ساخته شده بود و در رأس آن شعله

میالدي سـاخته شـد    1439ستر در سال کلیساي اشتراسبورگ مون متر بود. 113است. طول این برج 

باشـد.   مـی متر  160گنبد) با ارتفاع ( باشد. کلیساي بزرگ کلن به نام دم متر ارتفاع می 142که داراي 

بـه طـول    آسمانخراش امپایراستید در نیویـورك  و 1889متر ارتفاع در سال  300برج ایفل پاریس با 

 رسید.   به اتمام 1931متر در سال  380



 

د پـنج، شـش طبقـه در دوران بسـیار دور     هاي بلن هایی از اولین ساختمان نشانه

در نقش رستم  از کعبه زرتشت باستان به عنوان نمونه در ایران، وجود داشته و دارد

منطقه شوش و ایالم) در کیلومتري اهواز،  60( چغازنبیل برجحدود چهار طبقه و با 

 .نام برد توان یم يمتر 50حدود  با ارتفاع

، تفکـر  در حال حاضر وجود مسائلی از قبیل افزایش جمعیـت، نیـاز بـه اسـکان    

شـهروندان  ، بازسازي، نوسازي و عمـران شـهري، تقاضـاي    استفاده مطلوب از زمین

از  و جلـوگیري از گسـترش افقـی شـهرها     براي سکونت و یا کـار در محـل خـاص،   

 هـاي  شـیوه ی از به عنوان یکـ  شوند ساخت بناهاي بلند باعث می عواملی هستند که

 دنیا مطرح گردد.   در شهرهاي بزرگساخت و ساز غالب 

اسـتفاده مناسـب و مشـروط از     یـاد شـده،  به طـور کلـی و بـا توجـه بـه شـرایط       

گرایانه و مطلوب جهت اسکان مردم و تأمین نیازهـاي   د راه حلی واقعهاي بلن ساختمان

 گردد. قلمداد می هاي اجتماعی و اقتصادي در شهرهاي بزرگ فعالیت مرتبط با

هــا و  در ادوار مختلــف حیــات بشــري و در همــه تمــدن بناهــاي بلنــد احــداث

هـاي   مـیالدي، سـاختمان   تا قبل از قرن نـوزدهم  و است ها مورد اهتمام بوده فرهنگ

، مسـاجد  ،هـا  ، همچون اهرام یا معابد عظیم زیگـورات د به صورت مقابر کوه مانندلنب

بـا  تـوأم  گیـري و خاسـتگاه غالـب آنهـا      ا وجود داشـتند کـه شـکل   ه کلیساها و برج

، عابـد یونـانی و رومـی   اسـت. نظیـر بناهـایی م    هـاي مـذهبی و سیاسـی بـوده     انگیزه

 چغازنبیل، تخت جمشید، ایوان مدائل و گنبد قابوس.

 سـاخت  در را یبنای هاي سازه جاي فلزي اسکلت رفته رفته ،نوزدهم قرن آغاز با

 شـتابان  رشد و شهرنشینی که صنعتی انقالب با گرفت و همزمان طبقه چند بناهاي

 یافت و اختراع رواج سازي انبوه داشت، ساخت مسکن به صورت همراه به را جمعیت

 1برد. بین از را طبقه 5 به ساختمان ارتفاع محدودیت آسانسور

 ها، قلعه اهرام، ها، عبادتگاه به بودند منحصر مرتفع بناهاي ،نوزدهم قرن از قبل تا

رم  در. رفتند می شمار به ایمان و قدرت مظهر که و کلیساها مسجدها تئاترها، آمفی

 اسـتفاده  سـازها  و در سـاخت  ماننـد  بـتن  مصـالح  از دبلنـ  هاي ساختمان در باستان

 حتـی  هـا  رومـی  .اسـت  رم در پـانتئون  مشـهور  بنـاي  آن نمونـه  بهترین که شد می

 میانـه در اروپـا،   هـاي  سـده  در امـا . سـاختند  می چوب از را طبقه 10 هاي ساختمان

                                                                 
 .کرد عرضه نیویورك نمایشگاه در 1854 سال در »الیشااوتیس«را  اَمن آسانسور اولین. 1



 

 چوبی. اسکلت و آجر سنگ، د عبارت بودند ازبلن هاي ساختمان احداث رایج مصالح

 اواخـر  از کـه  است اي هاي سکونت و اسکان، پدیده شیوه در بیني ساز بلندمرتبه

گیـري   شـکل  در ها گام نخستین و در شهرسازي بروز کرده 20 قرن اوایل و 19 قرن

ي ساز بلندمرتبه شد. برداشته شیکاگو میالدي در 1900 تا 1880 سال حدود از آنها

نظـران مسـائل    اندیشـمندان و صـاحب   از سـوي  همـواره  خود اگرچه حیات طی در

 تردید و شک با آن استفاده از و شده واقع نقد مورد شهرسازي و اجتماعی، اقتصادي

 کمبود مانند شهري مسایل از بسیاري به ه استتوانست از سوییاما است.  همراه بوده

 پاسـخ  یتأسیسـات  هـاي  شـبکه  در تمرکز و ساز و ساخت تسریع در ،مسکن زمین و

خـاص   ايهـ  نارسـایی  مشـکالت و  آورنـده  بـه وجـود   خـود  دیگر طرف از ولی دهد،

، در راسـتاي  یافتـه  توسـعه  کشـورهاي  برخـی از  در د لـذا بـر ایـن اسـاس    نباشـ  می

آن  از ناشـی  مشـکالت  و مسـائل  کنترل و نیز ،يساز بلندمرتبه مزایاي از مندي بهره

ــر اســت ســعی شــده پدیــده  و کننــد عمــل کــاربردي مقــررات و اســاس قــوانین ب

 را کنترل نمایند. سازي بلندمرتبه

 بناهاي احداث ،جدید تساخ هاي روش و از مصالح استفاده و مدرن دوره از بعد

 و شهرسـازي  عرصـه  در نظـران  صـاحب  و متخصصان و گردید، مطرح جهان در بلند

 اصـول  بـا  را هـا  بلندمرتبـه  احـداث  کـه  پرداختند کارهایی راه جستجوي به يمعمار

 .  سازند هماهنگ طراحی شهري و شهرسازي

 کسـب و  محـل  و ،سـکونتگاه  بـه  شهروندان نیاز و افزایش جمعیت شهرنشین با

 اسـتقرار  بـراي  مناسـبی  محل عنوان به بتوانند که شهري از اراضیهایی  بخش کار،

 اتفـاق  ایـن . اسـت  یافته شدت کاهش به گیرند، قرار استفاده وردم ي الزمها کاربري

 آنجـا کـه   تا ،گردیدشهرها  نواحی از برخی در زمین قیمت توجه قابل افزایش باعث

در همـین   باشد اقتصادي داشته و منطقی توجیه عمودي صورت به هاشهر گسترش

در جهـان   يشهرسـاز  ينـوین و ابزارهـا   هـاي  وهیاز شـ  یکـ یي ساز بلندمرتبهراستا 

 گردد. محسوب می يامروز

 تجـاري  مراکـز  در اداري دهـاي بلنـ   سـاختمان  از استفاده صنعتی کشورهاي در

 کـه  مسکونی بناهاي است ولی متداول روزانه استفاده زمان علت محدودیت به شهر،

 و سـاخته شـده   بلنـد  کمتـر  شـود،  می سپري آنها در زندگی مردم از بیشتري زمان

 بناهاي ارزان معموالً مدرن شهرسازي و دوران معماري از باقیمانده هاي نمونه برخی

 .هستند شهرها حومه در کیفیت فاقد و

 و مهـم  مـوارد  از هـا  سـواره  و ها پیاده آمد و رفت و همگانی نقل و حمل به توجه



 

 مورد دقت به ییاب مکان در باید که است  بلندمرتبه هاي احداث ساختمان در اساسی

 صـورت این  در گیرد، این خصوص صورت در الزم هاي بینی پیش و گرفته قرار توجه

 .کند شهرها کمک در ها فعالیت توزیع به تواند میي ساز بلندمرتبه

 در هـا  بلندمرتبـه  که یبوم زیست هاي ویژگی و یفرهنگ هاي زیرساخت به توجه

 هـاي  یژگـی و اسـت و عـالوه بـر آن    اي برخوردار ه ویژ اهمیت از شوند، می ساخته آن

 گـذار  تـأثیر  بناهاي بلنـد  ساز و ساخت نحوه بر تواند می هم شهرها ساکنان فرهنگی

 .  باشد

شهري نیـز   سیماي به دهی شکل در بلندمرتبه بناهاي موقعیت توجه به اینکه با

 هویـت  در توانـد  می بلندمرتبه براي ساخت ییاب مکان لذا. هستند حائز اهمیت بسیار

 نقش مؤثري داشته باشد. شهري نماد یک عنوان  به آنها به دادن

 اداري نیازهاي تأمین منظور به دبلن هاي ساختمان اغلب نقاط جهان، احداث در

 احـدهاي و سـاخت  براي پدیده این از ما ایران عزیز اما در. گیرد می و تجاري صورت

 و فرهنگـی  خصوصـیات  و شـیوه زنـدگی   ما کشور در .شود می استفاده نیز مسکونی

شـهرهاي   عکـس  بر که است طوري اجتماعی هاي گروه و طبقات از برخی اجتماعی

برخی از شـهروندان بـه    و است زیاد ها بلندمرتبه در سکونت از استقبال جهان دیگر

 تمایل بیشتري دارند. مسکونی هاي برج از استفاده به ویژه در شهرهاي بزرگ

در حـد   بلنـد  بناهـاي  تعـداد  شمسـی  هجـري  هفتاد دهه هاي سال تا ایران، در

الـزام   و ها در دهـه هفتـاد   با خودکفا شدن شهرداري اما. بود انگشت شمار و محدود

 ویـژه   بـه  در شهرهاي بـزرگ  توسط خود آنها، شهر هاي هزینه ها به تأمین شهرداري

 کـه  پیش گرفته شد در ناصوابی مسیر عمالً آغاز و رونق یافت و تهران، فروش تراکم

 .گردید شهرهاي بزرگ در رویه بی و سازهاي ناهماهنگ و ساخت به منجر

 شـهرهاي  از دیگر برخی و تهران در دبلن هاي ساختمان ضابطه بی ساخت امروزه

امـا  . اسـت  شـده  شهري سیماي در ناخوانایی و نظمی بی ایجاد کشورمان باعث بزرگ

زلزله در  وقوع احتمال که تبریز و تهران ویژه باید توجه داشت در شهرهاي بزرگ به 

گیـرد کـه در    صورت الزم ايه بررسیبا  بایستی ها بلندمرتبه ساخت است، زیاد آنها

وابســتگی  کــاهش و هــا شــهرداري درآمــدي نظــام اصــالح از پــس ایــن خصــوص،

 نسـبت  اهتمام جـدي  و توجه ساختمانی، درآمدهاي ناشی از عوارض به ها شهرداري

سزایی برخوردار خواهـد    ها از اهمیت به بلندمرتبه ییاب مکان زمینه در ریزي به برنامه

 .بود

 


