
اصول و مبانی طراحی 
بناهای بلند مرتبه

مدرس مهناز طالبی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

اردبیل  



: فهرست مطالب 
تعریف ساختمان بلند مرتبه •
آنساختمان بلندمرتبه بر اساس تعیین حد ارتفاع تعریف •
تعریف ساختمان بلندمرتبه با توجه به ویژگیها •
تاریخچه ساختمان های بلند مرتبه در جهان•

ایرانتاریخچه ساختمان های بلند مرتبه در 
مرتبه و معایب ساختمانهای بلند مزایا •
ظوابط ساختمان های بلندنمونه ای از آیتم های پیشنهادی در تعیین چار چوب تدوین •
بلندمعیارهای طراحی بناهای •
فرایند مکان یابی و تهیه ضوابط ساختمان های بلند در شهرها  •
بلندارزیابی کلی معیارهای مکان یابی ساختمان های •
شهراز نظر منظر  چگونگی قرار گیری ساختمان های بلند مرتبه در بررسی •
بررسی اثرات و جنبه های بلند مرتبه سازی شهر تهران در گذشته و حال•
ظوابط تکمیلی بلند مرتبه سازی •
مرتبهظوابط اختصاصی ساختمان های بلند •
سازه های ساختمان های بلند مرتبه •
(الزامات طراحی) نمای ساختمان•
مرتبهفرم ساختمان بلند•
انرزی باد در ساختمان بلند مرتبه•
نمونه هایی از ساختمان های بلند مرتبه•



:آسمانخراشتعریف

اتآنبهیکساختمانبسیاربلندکهطبقآسمانخراش•

ازدیگریقابلاقامتباشندیکپسهر

در.گفتهمیشودساختمانبلندمرتبهیاآسمانخراش

ننیزبرایاشارهبهایبرجفارسیدردههاخیرواژه

.مفهومکاربردیافتهاست

تدسدررسمیاستانداردیخراشآسمانتعریفبرای•

معیارعنوانبهمتر۱۵۰کمدستبلندایامانیست

.میرودبکارآسمانخراشهاتعریف

ازگرتهبردارییکفارسیخراشآسمانواژه•
ننخستیواژهاین.استانگلیسیskyscraperواژه

بلندساختمانهایبراینوزدهمسدهاواخردربار

.رفتبکارآمریکاشهر

ایبرواژهاینکاربردازمعمارینگارانتاریخبعدها•

تنهاراآنوکردهخودداریآجریبلندساختمانهای

بابلندمرتبهساختمانهایمورددر

(1384عدیلی،ها،امیرعلیخراشآسمان).بردندبکارفوالدیاسکلت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF


وجهانامروزشهرهایکههاییپدیدهازیکی

رودرروهستندآنبابزرگشهرهایویژهبه

بهرهمنظوربهنخستسازیمرتبهبلند

پیدروشهرمرکزهایزمینازبرداری

اززیرا.گردیدمطرحشهراقتصادبهتوجه

واحدهایوتمرکزتراکمبهگرایشسویی

ارشهردرمرکززمینبرای،تقاضااقتصادی

دیگرسویازوبوددادهافزایششدتبه

.بودمحدودشهرمنطقهایندرزمینعرضه

انعنوبهساختمانیتراکمافزایشنتیجهدر

موردبنایزیرسطحافزایشبرایحلیراه

(1384عدیلی،ها،امیرعلیخراشآسمان).شدارائهبرداریبهره



هاییکاربرمانندهایبرکابریافزونتدریج،بهروشاینازفراگیراستفاده

اطقمنبهوگشتنیزمسکونیهایگیرکاربریدامنتجاریواداری،صنعتی

ودهبونیزمنفیآثاروتبعاتحلراهاینیافت،گسترشنیزشهرپیرامونی

:جملهآنازکهآوردپدیدشهروندانبرایرانوینیمشکالت

ازدحام -۱

تراکم-2

افزایش آلودگی ها زیست  محیطی-3

افزایش مزاحمت های شهری -4

کاهش دسترسی شهروندان به هوای آزاد-4

ونور خورشید 

(1384آسمانخراشها،امیرعلیعدیلی،)



تعریفساختمانبلندمرتبهبراساستعیینحدارتفاعآن.1

حدندبلساختمانارتفاعتعیینمعیارهایازیکی

.شدمیباآنبهنشانیآتشتجهیزاتدسترسی

قوانیندرخصوصایندرکهاستانداردهایی

رد.استمتفاوتشده،ذکرمختلفکشورهای

ومدیریتسازمان113نشریهطبقایران

اجراییدستورالعملکشورریزیبرنامه

سوزیآتشبرابردرساختمانهامحافظت

دهشمطرحنحواینبهبلندساختمانتعریف

ینبقائمفاصلهآنارتفاعکهبناییهر:است

ترازاتتصرفقابلطبقهباالترینکفتراز

شینهایمابرایدسترسیقابلسطحترینپایین

لندبساختمانباشد،بیشترمتر23ازآتشنشانی

(محدوده شهر تهران )ضوابط ساخت و ساز و مكان یابي ساختمان هاي بلند مرتبه .میشودمحسوب



منطقهتعریفساختمانبلندمرتبهباتوجهبهویژگیهاویامکاناستقرارآندرشهرو.2

ویژگیهایاساسبرتعریفنوعاین•

وشهردرآناستقرارمکانیاوساختمان

اینهبکهتعاریفیازیکی.میباشدمنطقه

ساختمان:ازاستعبارتدارداشارهمطلب

یاوطبقاتتعدادوسیلهبهمشخصا بلند

ویژگیبلکهنمیشود،مشخصآنارتفاع

یاطرحکهاستاینساختمانهااینمهم

دیبلنازنمادیوسیلهبهساختمانعملکرد

.باشدگرفتهقرارتأثیرتحتبودن،بلندیا
(محدوده شهر تهران )ضوابط ساخت و ساز و مكان یابي ساختمان هاي بلند مرتبه 



تاریخچهساختمانهایبلندمرتبهدرجهان

سدددازیدرجهدددانپدیددددهایاسدددتکدددهازمرتبدددهبلندددد

چهدرهخدودرابده2۰و در اوایل قرن ۱9قرن اواخر

رساندهثبت

گامهددادرتولیدآسددمانخراشددهاازحدددودسددالنخسددتین

.درشیکاگوبرداشتهشد1900تا1880

(1384آسمانخراشها،امیرعلیعدیلی،)



دردودهددهاخیددرگرانددیزمددینومحدددودیتف،دداومندداب ،

حددا شرایطمتفاوتیرابرفعالیتهایسداختمانیوا

مجتم هدددایمسدددکونیدرتهدددرانتحمیدددلکدددردهودر

نتیجددهرشدددافقددیشددهر،درمندداطقمختلددفازطریددق

.برجسددددازیبددددهرشدددددعمددددودیمبدددددلشدددددهاسددددت

سددداختبدددرجازحددددودپدددانزدهسدددالپدددیشودرپدددی

افددزایشنجددومیقیمددتسدداختمانورشدددروزافددزون

بخدشتقا،ا،رونقگرفتتداجداییکدهامدروزتقریبدا

بزرگدددیازشدددمالشدددهرتهدددرانومنددداطقیازشدددمال

غربددیشددهرمملددوازبرجهدداییاسددتکددهبسددیاریاز

آنهدداازبرجهددایدورانپددیشازانقددالبهددمبلندددترو

.چشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمگیرترهسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتند

ساختمانهایبلندمرتبهدرایران

بلواردرواق «سامان»طبقه2۱دوقلویبرج های

هبتهرانمسکونیبرجهایاولیناحتماالکشاورز،

کل.شدندساخته۱349سالدرکهمیروندشمار

یعنیشد،ساختهروز210درقلودوبرجاینبنای

معدودازساختماناین.طبقهیکروز10هر

قطعاتازاستفادهدرکشورمهندسیتجارب

.میشودمحسوبپیشساخته

(1384آسمانخراشها،امیرعلیعدیلی،)

(1384آسمانخراشها،امیرعلیعدیلی،)



آندرکهراتهرانبلندساختماننخستین
مهندسآقایشد،گذاشتهکارنیزآسانسوری
30-1328سالهایدرخانشقاقیهوشنگ
تقاط محل1339-41سالهایدر.اندساخته
تجاریساختمانجمهوریوفردوسیخیابان

نامفتهگکهشدساختهالقانیانبهمتعلقوبهای
انساختماولیناینمیشودوپالسکساختمان

اسکلتبودایراندرفلزیاسکلتبابلند
.بودنمایانبیرونازهمآنفلزی

2آلومینیومطبقۀ۱3تجاریساختمانبعدسال
ابجمهوریخیاباندرفلزیاسکلتبانیز

گاهدستدودارایکهشدساختهالقانیانسرمایۀ
.بودنیزآسانسور

تهراندربلندشاخصساختمانهایازجمله
درکاربانکساختمان،40دهۀدرسالهای

عبدالعزیزآقایکهبودحافظخیابان
.بودکردهطراحیراآنفرمانفرمائیان

تاریخچهساختمانهایبلندمرتبهدرایران



اولیندرشهرها،در«نقطه»و«لبه»،«پهنه»گروهسهازهریکدربلندهایعرصهتعیین
ساخت،رورتخصوصدرایرانمعماریوشهرسازیعالیشورایمصوبهاخذنیازمندقدم،

صورتدر)زیرهایمحورلحاظباتوجیهیگزارشیمنظوراینبرایاست؛بلندساختمان
:شودارائه(لزوم

نظرازشهردربلندهایساختماناحدا استالزم:باالدستهایسندباتطابق
ایحیهنا،ایمنطقهملی،فرادستاسناددرشهربرایشدهتعریفنقشواندازچشمباهمسویی

.گیردقراربررسیموردمنطقهتوسعهآتیهایبرنامهدرآنجایگاهومحلیو

نبایدبلندساختماناحدا ،مصوبجام طرحدارایهایشهردر:شهرپذیریجمعیت
شودمصوبطرحدرشدهبینیپیشمجازپذیریجمعیتافزایشمنجربه

هارائزیرمحورهایراستایدرشهردربلندهایساختماناحدا تاثیر:کالبدیبررسی
:شود

شهریهویتوفرهنگیواجتماعیهایویژگیبابلندهایساختمانسکونتیالگوهایهمسویی-

شهریبافتکیفیارتقاوبندیدانهدرمرتبهبلندهایساختماناحدا تاثیر-

سکونتیغیرکاربریبابلندهایساختماناحدا ،عفوقوتنقاط-

بلندهایساختماننگهداریوساختبرایشهردرموجودفنیهایظرفیتوهاتوانمندی-

ضرورتساختساختمانهایبلند



محیطیزیستمسایل

محیطیزیستحساسمناطقباتعارض

اکولوژیکیتوانباهماهنگیومناب برم،اعففشارایجاد-

ارا،یکاربریبرتاثیرنحوه-

تاریخیوفرهنگیآثاربرمنفیاثراتایجاد-



مزایاومعایبساختمانهایبلندمرتبه

موافقانساختمانهای بلند از دیدگاه مزایای 

مناطقامکاناستفادهبیشتراززمینخصوصا درمراکزشهرهاو-1

پرتراکم

شهرهاراهحلیبهمنظورکاهشتراکمدر-2

متمرکزنمودنمراکزاداریوتجاریوف،اهایمسکونیدرنقاط-3

مناسب

بیشترکسبنوربهترو-4

بزرگراهحلمناسبجهتاسکانمردمدرشهرهای-5

شهرهاایجادنقاطتاکیددر-6

(1384آسمانخراشها،امیرعلیعدیلی،)



بهاثراتبلندمرتبهسازیدربارهمو،وعافزایشجمعیتوجمعیتپذیریشهرتهران-1

طورکلیوجمعیتروزوشبدرپهنههایمجاز

طقاقتصادیونیزامکانسنجیمو،وعاتایمنیدرمنا-بررسیدقیقساختاراجتماعی-2

لندمرتبهتعیینشدهبهویژهدربرابرزلزلهوآتشومو،وعتأمینخدماتناشیازبارگذاریب

سازی

تعیینجریانبادوکریدورهایهواییشهرتهرانوارائهگزارشعلمیوتخصصی-3

رحشبیهسازیدرتونلبادبامدلسازیجریانبادتهرانوبافرضتودهگذاریمطابقط

دربارهاثراتبلندمرتبهسازیدرمناطقپیشنهادی

بررسیدقیقواعالمنتایجنحوهتأمینمناب آبوخدماتزیربناییوروبناییدر-4

ساختمانهایمرتف 

بهبررسیواظهارنظرکمیتهتخصصیمعماریوطراحیشهریدربارهتأثیراتبلندمرت-5
اسالمی–سازیدرهویتشهریباانگارهایرانی

بلندمرتبهسازیبهطورعمومیدرشهرتهرانمحدوداستمگرمواردومحدودههای-6

.مشخصکهمعیارهایتعیینوانتخاباینمحدودههاهمراهبا،وابطمیبایستارائهشود

کثرگزارشیازآخرینو،عیتصدورپروانهوو،عیتبلندمرتبهسازیشهرتهرانحدا-7

ظرفمدتیکماهتوسطشهرداریتهرانباهماهنگیدبیرخانهشورایعالی

(۱392مطالعات، تحلیل و ارائه ضوابط پیشنهادی طرح تدوین ضوابط و مقررات ساخت و ساز بناهای بلندمرتبه ،)

نمونهایازآیتمهایپیشنهادیدرتعیینچارچوبتدوینوبررسیضوابط

بلندمرتبهسازیشهرتهران



هابنیپیرامونپایه،مطالعاتازبخش

ابتااستآنبرسعیبلندمرتبه

پیرامونموجوددیدگاههایارائه

دربح موردمو،وعابنیه،این

طوربه.گرددتعریفپروژهاین

ایندرکهاصلیتعریفدوکلی

:ازعبارتندمیشوندارائهخصوص

ساسابربلندمرتبهساختمانتعریف.1

آنارتفاعحدتعیین

وجهتبابلندمرتبهساختمانتعریف.2

نآاستقرارمکانیاوویژگیهابه
منطقهوشهردر

(محدودهشهرتهران)،وابطساختوسازومكانیابيساختمانهايبلندمرتبه



نظریاتمرتبطبابلندمرتبهسازیرامیتوانبهسهدستهعمدهتقسیم

:نمود

دیدگاه های موافق با ساختمان های . ۱
کهدرایندیدگاهاعتقادبرایناستبلندمرتبه

لزیرساختمانهایبلندمرتبهبایستیبهدالی
.ساختمانهایتکواحدیگردندجانشین

کنترل توسعه شهری-الف 

کمبود اراضی شهری-ب 

امکانات تکنولوژی برای بهره برداری -ج 

سریع تر

سرویس دهی آسان تر-د 

امکانات مدیریت مطلوب تر-ه 

پاسخگویی به نیاز شدید مسکن-و 

(محدوده شهر تهران )ضوابط ساخت و ساز و مكان یابي ساختمان هاي بلند مرتبه 



بههایبلندمرتهای مخالف با ساختمان دیدگاه . 2

یلدرایندیدگاهساختمانهایبلندمرتبهبهدال

:زیرمنفیمیگردد

پایینبودنکیفیتزندگیشهری-الف

جلوگیریازعملکردصحیحواحدهای-ب

اجتماعی

زیرپاگذاشتنارزشهاوسنتهایقدیمی-ج

محیطباالبردنتراکمشهریوبالطب آلودگی-د

زیست
جلوگیریازایجادسیمایشهریمناسب-ه

ر دیدگاه های میانه که ارتفاع ساختمان ها را د. 3

.یک حد مطلوب می پذیرد

:نظریاتمرتبطبابلندمرتبهسازیرامیتوانبهسهدستهعمدهتقسیمنمود

(محدوده شهر تهران )ضوابط ساخت و ساز و مكان یابي ساختمان هاي بلند مرتبه 



:دمعیارهایطراحیبناهایبلندراتحتاصولزیرطبقهبندیمیکن

فرمساختمانهایبلند-1

زمینهسایت2-

تغییرمقیاس3-

سایتهایخاص،دیدهاومناظر4-

سازماندهیسایت5-

ورودیساختمانبلندمرتبه6-

خدماتسایتوپارکینگ7-

ف،ایباز8-

ساختمانهایتاریخی9-

تودهگذاریبناهایبلندمرتبه10-

سطحاشغالساختمانبلندمرتبه11-

جداییف،ایی12-

قلمروپیاده13-

آسایشاقلیمی14-

خورشید،سایهودیدآسمان15-

تأثیراتباددرمقیاسپیاده16-

(محدوده شهر تهران )ضوابط ساخت و ساز و مكان یابي ساختمان هاي بلند مرتبه 



مطالعاتپایه،تحلیلوارزیابی،الزامات،دستورالعملهاومعیارهایطراحی،

پیوستهاوسازوکارهایتحققپذیری

.طرحمیباشد

(1392مطالعات،تحلیلوارائه،وابطپیشنهادیطرحتدوین،وابطومقرراتساختوسازبناهایبلندمرتبه،)



شهردربلندهایساختماناحدا مجازهایعرصهبلندهایساختمانساخت،رورتتصویبازپس

تهیهبایستمیکالبدیمحیطباارتباطوجهازطراحیظوابطهمچنینوهاآنبرمرتبطظوابطوها

.برسدایرانمعماریوشهرسازیعالیشورایتصویببهبررسیمراحلطیازپسو

:یابیمکان

بایهاعرصهتعیینبرایسلبی،وابطاساسبربلندهایساختماناحدا مجازغیرهایمحدودهحذف

،«ساختهازیروونقلحملبهدسترسی»اصلسهاساسبربایدشهرهادرسازیمرتبهبلندپتانسیل
.«مصنوعوطبیعیزیستمحیطازحفاظت»،«پذیریخطرکاهش»

شهرهادربلندهایساختمانضوابطتهیهویابیمکانفرایند



ارزیابیکلیمعیارهایمکانیابیساختمانهایبلند

دربلندمرتبههایساختمانیابیمکان

همتغیرچندارزیابینوعیزیستاطرح

ازناشیومخاطراتهواآلودگیاست؛

توجهیقابلنقشمطالعاتایندرزلزله

در.دارندنهایی،وابطویابیمکاندر

تایجنبررسیباشودمیتالشگزارشاین

ادهاستفبافوقمواردبررسیوطرحاین

مطالعاتواطالعاتاز

ازبع،یتأثیرمیزانتهرانجام طرح
.گیردقرارمجددارزیابیموردمتغیرها

محدودهشهر)،وابطساختوسازومكانیابيساختمانهايبلندمرتبه
(تهران



روشهایمکانیابیواولویتبندی

(1392مطالعات،تحلیلوارائه،وابطپیشنهادیطرحتدوین،وابطومقرراتساختوسازبناهایبلندمرتبه،)



مجموعهضوابطومقرراتپیشنهادیساختوسازبناهایبلندمرتبه

هایساختمانسازوساختالزاماتمجموعه

ومصوبهایزیرپهنهوهاپهنهدربلندمرتبه

مجاز،

اساسبرعموما کهاستمقرراتیو،وابطشامل

هانآرعایتواندشدهتدوینوتنظیمکمیمقادیر

در

هر.استالزامیبلندمرتبهبناهایسازوساخت

راج مطریقازصرفا ،وابطایندرتغییرگونه

.استپذیرامکانذیصالح
لندبابنیهساخترونددر،وابطاینبرانطباق

ترلکننظامارتقاءراستایدرمثبتگامیمرتبه،
.بودخواهدسازهاوساختگونهاینوهدایت

(1392مطالعات،تحلیلوارائه،وابطپیشنهادیطرحتدوین،وابطومقرراتساختوسازبناهایبلندمرتبه،)



سازوكارهایتحققپذیریطرح

:پیشنهادی

ظر،وابطبهتعریفسازوکارهایاجرایینا

ایفبربلندمرتبهسازی،تعریفساختارووظ

ابطوکمیسیونوکمیتههایتعیینشدهدر،و

تعیینمدارکموردنیازدرفرآیندصدور

.بلندمرتبهسازیمیپردازدپروانه
(1392مطالعات،تحلیلوارائه،وابطپیشنهادیطرحتدوین،وابطومقرراتساختوسازبناهایبلندمرتبه،)



اجراییسازوكارهای

جهتارا،یازبرداریبهرهگونههر-1

ها،هپهناساسبرصرفا سازیبلندمرتبه
دارایومصوبقطعاتوهاپهنهزیر

.بودخواهدمجازالزمشرایط
لدستورالعمومقرراتو،وابطتدوین2-

به(سازیبلندمرتبهدرخصوصالزمهای

،وابطصورت
بازنگریو)تشویقیومشروطاالجرا،الزم

.باریکسال4هرآن
ساختمانساختواستقرارساماندهی3-

عمالاوصحیحیابیمکانبابلندمرتبههای

و،وابط

.گیردصورتاالجراالزممقررات
کیفیتارتقاءبرایمناسبهایزمینه4-

یشهردارتوسطبلندمرتبهسازهایوساخت

.شودفراهم

(1392مطالعات،تحلیلوارائه،وابطپیشنهادیطرحتدوین،وابطومقرراتساختوسازبناهایبلندمرتبه،)



سازوكارهایحقوقیوساختاری
متصمیمراج تخصصیتوانافزایش-1

وسازیبلندمرتبهدرخصوصگیری
هاگیریتصمیمنمودنترتخصصی

برنظارتومدیریتنامهنظامتدوین2-

زمالفرآیندهایتعریفباسازیبلندمرتبه

بهرهوکارپروانه،پایانصدوربرای

طراحی،نحوهنمودنمشخصوبرداری

ها؛ساختماناینبرنظارتواجرا
دردخیلهایبخشتمامدادنمشارکت3-

وهاگیریتصمیمدرسازیبلندمرتبه
.هاریزیبرنامه

دوینمطالعات،تحلیلوارائه،وابطپیشنهادیطرحت)

،وابطومقرراتساختوسازبناهایبلندمرتبه

،1392)



ساختمجوزاخذبرایالزممراحلشاملفرآیندهااین

انهپرووتمدیدکارپایانصدور،(ساختمانیپروانهصدور)

دموارشرحبهکارانجامنحوهومراحلکهاستبرداریبهره

.(باشدمیذیل
پرونده؛تشکیلوپروانهصدوردرخواست1-

شدهارائهاسنادبررسیوبازدید2-

هایدستورالعملو،وابطهمراهبهنقشهدستورصدور3-

الزم
آنبررسیوتوجیهیهایگزارشوهانقشهتهیه4-

)لزومصورتدر(سازیآمادهپروانهصدور5-
ساختمانیپروانهصدور7-

)...وساختمانیکارپایانصدور(ساختمانگواهیصدور8-
.برداریبهرهپروانهتمدید9-

هبکلیکارروندساختمانی،هایپروانهصدورخصوصدر

همچنینوبندیزمانکلی،وظایفهمراه
.استگردیدهارائهادامهدرجزئیکارروند

(1392مطالعات،تحلیلوارائه،وابطپیشنهادیطرحتدوین،وابطومقرراتساختوسازبناهایبلندمرتبه،)

بلندمرتبههایساختمانازبرداریبهرهوساختبرایالزمفرآیندهای



بندیاخذمجوزبلندمرتبهسازیزمان :

(1392مطالعات،تحلیلوارائه،وابطپیشنهادیطرحتدوین،وابطومقرراتساختوسازبناهایبلندمرتبه،)



:چک لیست ها

سیوجهتسهولتبررسی،کلیهمواردیکهدرروندصدورمجوزبلندمرتبهسازیبایدموردبرر
.تصمیمگیریقرارگیرند،درقالبچکلیستهاییارائهگردیدهاست

(  1392مطالعات،تحلیلوارائه،وابطپیشنهادیطرحتدوین،وابطومقرراتساختوسازبناهایبلندمرتبه،)



:عوارضزیستمحیطی

یشبافزایشعلتبهشهردمایطبیعیغیرتغییر•

ساختمانیسطوححداز

مو،عیافزایشوشهرسطحدربادوزشکاهش•

غالببادجهتدرکههاییخیاباندربادسرعت

.اندگرفتهقرار

شهرهوایکوالسیونسیرمسیردرتغییر•

:شبکهارتباطیودسترسی

مو،وعاتقالبدرارتباطیهایشبکهمعیار•

وهاکاربریباشبکهمکانیارتباط:مانندمختلف

حلیلتوتجزیهترافیکیمسائلنیزوهافعالیت

.کرد

بکهشبرساختمانیوجمعیتیتراکمتغییراثرات•

میراسازیبرجدرنتیجهدسترسیوارتباطی

رانهسوترافیکیگره،نقاطترافیکحجمدرتوان

وهاکاربریباشبکهرابطهوارتباطیشبکههای

.باشدمعیارایناساسیمو،وعاتازهافعالیت
89رابطةچگونگيقرارگیريساختمانهايبلندمرتبهومنظرشهري،



هاعرضکممعابر•

پارکینگنداشتن•

:مشکالتدسترسیبرجسازی

:دسترسیبهخدماتشهری

هارامیتوانبهمثابهشهرکهایکوچکیتلقیکردکهدراینبرج•

حالترعایتاصولشهرسازیدرابعادبرنامهریزیوطراحیآنها

.مدخلیتپیدامیکند

قسیاتقالبتقسیماتکالبدیشهرهاهریکازبرجهاتنهاییدرمقیاست•

.مانندهمسایگیومحلهقابلبررسیهستند

برنامهریزیوزراحیبرجهادرقالبرعایتاصولشهرسازیمی•

.تواندمعنیپیداکند

چنانچهجانماییبرجهادرطرحاولیهیکمنطقهجدیدشهریبراساس•

برنامهریزیمنطقیصورتگرفتهباشد،دراینصورتمشکالتو

تانظمتبعاتاحدا برجهامیتواندبهصورتگرفتهباشد،دراینراس

سترسیف،اییبهگونهایدیگرمطرحمیشودوفا،لهزمانوکیفیتد

اصبهاینخدماتدرمنطقهایکهبرجهااستقرارپیدامیکنندشرایطخ

.رابهوجودمیآورند

میزانرعایتاستانداردهایموجودبرایهریکازخدماتدرمنطقهای•

.دکهبرجهااستقرارپیدامیکنندشرایطخاصخودرابهوجودمیآور

.دمیزانرعایتمحورومو،اعاتقابلارزیابیدرقالباینمعیارباش

(  1392مطالعات،تحلیلوارائه،وابطپیشنهادیطرحتدوین،وابطومقرراتساختوسازبناهایبلندمرتبه،)



ایددنقسددمتمددیتددوانیمدونددوعقددرارگیددریدر

.ابنیهدرشهررامقایسهکنیم
(Cluster)خوشه ای -1

(Stand alone)منفرد -2

هربدرارزیابیتاثیرایندوندوعابنیدهبلندددرشد

: اساسسههدف
ملکردیع-1

هویتی-2

هاقددامصدورتمدیگیدردکدهبدزیبا شناسانه . 3

بداییدرترتیبایجادبیشترینکدارایی،معنداوزی

(89. )منظرشهریموردتوجهقرارمیگیرد

رهایبررسیچگونگیقرارگیریساختمانهایبلندمرتبهدرشهرمیتواندازمنظ

.مختلفموردبررسیقرارگیرد



سه مشکل عمده در ضوابط -

مربوط

هر به بلند مرتبه سازی در ش

تهران

موثر جهت دستیابی بهعوامل -

بلندمقررات ساختمان های ضوابط و 

تعریفبنایبلند-1

،وابطمربوطبه-2
اینبناها

چکونگیارائه-3
مدارکونقشه های

پیشنهادیبنایبلند

،وابطساخت

یابی،وابطمکان

(1389،4بهمن،–بررسی،وابطبلندمرتبهسازیدرشهرتهران)

(1389،7بهمن،–بررسی،وابطبلندمرتبهسازیدرشهرتهران)



ضوابط ساخت

(تعیین کننده تراکم ساختمانی)

بند پنج گانه 

یابیضوابط مکان 

هماهنگیباعرضمعبرمجاور

عدمسایهاندازیزمستانی

اثرگیریازویژگیهایکالبدیقطعه

رعایتف،ایبازمناسب

توجهبهمباح حفاظتی

توجهبهمباح زیباییشناسیومنظرشهری

گررعایتفاصلهمتناسبباارتفاعابنیهبایکدی

خطرگسلهادرشهر

مبح سرانهف،ایباز

مطالعهترافیکی

تعیینمکانمناسببراساس

محدودیتهایزیستمحیطیناشیازآلودگیهوا

سیمایشهر

نشانهشهری

تنوعشهری

بهرهگیریازتوانهای

محیطی

(1389،8بهمن،–بررسی،وابطبلندمرتبهسازیدرشهرتهران)

(1389،9بهمن،–بررسی،وابطبلندمرتبهسازیدرشهرتهران)



مشکالت بناهای بلند در تهران

12وجودنامتناسبابنیهبلنددرتهرانوآشتفتگیشهر

ازمشکالتعملکردیسایهاندازیولفافف،اییدرطبقات

12باال

ازمشکالتزیبایشناختیتاثیرگذاریزیادیدرزیباییشهر

12دارد
نهازکیفیتمعماریالزمبرخوردارند: ادراکی-مشکالتهویت

.ونهبهلحاظمعناییوهویتیدارایارزشهایالزمهستند

ازبینرفتندیدومنظرشهری: مشکالتبصری

تعریف ساختمان بلند مرتبه

Plymouth Liverpool city Leicester city

هربناییکهبهطورقابلتوجهی-
همجواربلندترازسایربناهای

.باشد

هربناییکهدرخطآسمان-

.دادهشودتشخیص

مولیمعفاصلهازبیشترایفاصلهاز-

.شوددیده

یهانشانهرویبربیشتریتاثیر-

تاریخیهایبافتوبناهاوشهری

.بگذارد

هرشنقاطبیشترازآنهاباالیقسمت-

.شوددیده

ازسمتیقوکندتسخیررابینندهتخیل-

.گرددذهنیتصویر

.متر20ازبیشترارتفاع-

عارتفاازکهارتفاعهربابنایهر-

باشدبلندتر.اطرافشاخصبناهای

یرتاثشهرآسمانخطدرکهبناییهر-

.استگذار

(1389،13بهمن،–بررسی،وابطبلندمرتبهسازیدرشهرتهران)



بررسیاثراتوجنبههایبلندمرتبهسازیشهرتهراندرگذشتهوحال



سازیمرتبهبلنداقتصادیجوانبوآثار(الف

:هامحدودیتوسازیمرتبهبلندبهتمایلمیانرابطه-1

42

:انرژیمصرفدرجوییصرفه-2

42

:صرفهجوییدرهزینهنهادهایمحلی-3

42

بزرگتجاریومالیاداری،هایمجتم درتجم ازحاصلهایصرفه-4

وسیلهبهخطیرابطهتعیینازاستفاده

متغییرهدورگرسیون

اراضیقیمتبهشدیدوابستگی

مسکونی
دشومیمتبلورفشردهشهرمفهومدر

دگیرمیقرارمحیطیزیستپایداریراستایدر

نقلوحملجانشینعمودینقلوحمل

افقی

ترمطلوبشهریخدماتارائهکردنفراهمامکان

داخلدراولیهنیازموردشهریخدماتتامین

ساختمان

(1389،42بهمن،–بررسی،وابطبلندمرتبهسازیدرشهرتهران)



:هاصرفهسایر-5

:سازیمرتبهبلندازناشیهایهزینه-6
ا،افههزینههایناشیازسازه

ا،افههزینههایناشیازتأسیساتوتجهیزات

تأثیرمدتزمانساختبرافزایشقیمتتمامشده

افزایشهزینههایناشیازصعوبتکاردرارتفاع

افزایشهزینههایناشیازکاهشکاراییف،ا

هزینههایا،افیبابتاستفادهازنیروهایانسانیماهر

تولیدواحدهردرزمینهزینهکاهش

مشترکف،اهایدرجوییصرفهوغیرمفیدف،اهایکاهش

مرب مترحسببرساخت،مدتکاهش

تکنولوژیازگیریبهرهبرایبیشترامکان

تولیدواحدهردرسرمایشوگرمایشتأسیساتهزینهکاهش

موجودهایظرفیتازاستفادهشدتافزایشوشهریهایزیرساختازبهینهاستفاده

شهرزیرساختی

(1389،43بهمن،–بررسی،وابطبلندمرتبهسازیدرشهرتهران)



آثاروجوانباجتماعی،فرهنگیوروانیبلندمرتبهسازی( ب

واهگرایشآن،تحوالتوسازیبلندمرتبهگیریشکلابعادترینمهمازیکی

کنندهنتعییگفتبایدحتیواستخصوصایندراقتصادیواجتماعیهایانگیزه

کونتگاهستاریخطولبهایسابقهامراینکهزیرا.باشدمیموردایندرمؤلفهترین

.استشدهعملهاییانگیزهچنینمبنایبرهمیشهوداردانسانیهای

فتهگرقراربررسیموردمختلفهایزمینهدرهاساختماناینتأثیراتبلندمرتبه

.است

همسایگیروابطومسکونیسازیبلندمرتبه-1

خانوادگیآمدورفتومسکونیسازیبلندمرتبه-2

تربیتیواخالقیمسایلومسکونیسازیبلندمرتبه-3

روانیمسایلومسکونیسازیبلندمرتبه-4

ایمنیوامنیتومسکونیسازیبلندمرتبه-5

اجتماعیهایگروهوطبقاتومسکونیسازیبلندمرتبه-6

مالکیتومسکونیسازیبلندمرتبه-7

مشارکتومسکونیسازیبلندمرتبه-8



آثار جوانب کالبد مرتبه سازی( پ

تدقیقمعیارهایارزیابی( 1

بررسینمونه( 2

معیارهایمربوطبهدیدومنظرشهری

معیارهایمربوطبهنمایشهری

محدودیتهایبناازلحاظارتفاع

ایمنیدربرابرآتشسوزی

سایهاندازی

طراحیسایتباتوجهبهسایهاندازیساختمان
اشراف

فاصلهبینابنیه
ارتفاع

شکل

معیارهایمربوطبهمشخصاتکالبدی

نمایانسازیآسمانمحصوریت

ارتفاعبهلحاظایمنیدربرابرزلزله

موقعیتتوپوگرافی

میزانمطلوبیتدیدازبرجبهمناظر
اطراف

فاصلهازبرجهایمجاور
اشراف

انسدادمیداندیدازاطرافتوسطبرج

سایهافکنیبهف،اهایمجاور

نوعوکیفیتمصالح

شکل

ارتفاعبرج

مساحتزمین

مصالحنما

زیربنایکل

تعدادکلطبقات

مساحتف،ایباز

تعدادکلواحدمسکونی

تعدادطبقاطمسکونی

تزییناتنما

(1389،45بهمن،–بررسی،وابطبلندمرتبهسازیدرشهرتهران)



مرتبهبلندهایساختماناقلیمیجوانبوآثار(ت

مرتبهبلندمحیطیزیستواقلیمیجوانبوآثار

چونمتغیرهاییآثاربررسیبهمعموال ها

راثوهواآلودگیاندازی،سایهوآفتابتابش

فا،البازناشیهایآلودگیباد،

.دپردازمیحرارتیجزایرپدیدهوخانگیهای

درچهانرژیمصرفمیزانهمچنین

دورهدرچهوبلندهایساختمانساختدوره

مهموتوجهقابلمسایلازهاآنبرداریبهره

.است

(1389،47بهمن،–بررسی،وابطبلندمرتبهسازیدرشهرتهران)



آثار و جوانب تاسیساتی و زیر ساختی ساختمان های بلند مرتبه( ث

بخشطراحی( 1

بخشاجرا( 2

48

دربررسیموردهایمو،وع
هاساختمانتاسیساتطراحی

تامینهوایتازه

ایجادفشارمثبتدرپلههایفرار

استانداریمصالحساختمان

استانداردهایاطفاءحریق

ن،پیمانکاراتوسطتاسیساتاجرای

عدمناظران،توسطاجرابرنظارت

الحمصبع،یفنیمشخصاتتطابق
.موجوداستانداردهایباتاسیساتی

(1389،47بهمن،–بررسی،وابطبلندمرتبهسازیدرشهرتهران)



آیتمهاوضوابطبلندمرتبهسازیدربرخیشهرهایانگلستان

:چگونگیارتباطبازمینه-1

دیشهرمیزانپاسخگوییاینبناهابهالگوهایفرهنگیوکالب•
.وتوسعهشهر

:تاثیراینبناهابرمحیطبالفصلبراساسمواردزیر-

رعایتتناسببامحیطاطرافشاملخیابانها،ف،اهاو•
احجامپیرامونی

در( canyon effecte)جلوگیریازایجادتاثیردرهگونه•
خیابانهایاطراف

رعایتمیزاناشرافبرمحیطاطراف•

ایجادپیادهرووف،ایسبزمناسبجهتعابران•

افعدمایجادمشکلسایهاندازیبرطبقاتپایینبناهایاطر•
(rights of light)

متری5طبقهو8متریبرایبناهای3ایجادحداقلپیادهرو•
طبقه8برایبناهایبیشتراز

(1389بهمن،–بررسی،وابطبلندمرتبهسازیدرشهرتهران)



تاثیر در محیط تاریخی-2

هایمیزانتاثیربرمنظرتاریخیشهروخیابان-
:اطرافشامل

خواناییافزایشمیزان•

یاگونهبهبلندبناهاییعنیپذیرینفوذمیزان•
بهورودازمردمپرهیزموجبکهشوندطراحی

ساختمثالبرای.گرددپرتاریخیمحوطههای
دممرتانگرددروهاپیادهباریکیموجببلندبناهای

وگردندمشکلدچارتاریخیمحوطاهایبهوروددر
توانمیعریضروهایپیادهطراحیباعکسبر

.کردتشویقتاریخیهایبافتبهوروددررامردم

یددکریدورهایتقویتوجدیددیدکریدورهایایجاد•
وشهرمرکزسمتبهشهراطرافمحوطهازموجود
.بالعکس

یکریدورهادرتاریخیومهمبناهایگرفتننظردر•
.دید

ارزشت،عیفیاتقویتدربلندبناهایتاثیرمطالعه-
.بافتتاریخی

پستاریخیهایساختمانتاریخی،هایالمانبرتاثیر-
هایباغوهاپارکشده،حفاظتمناطقزمینه،
.تاریخی

(1389بهمن،–بررسی،وابطبلندمرتبهسازیدرشهرتهران)



چگونگی ارتباط با سیستم حمل و نقل-3
نزدیکیبهحملونقلعمومی-

توانوکششبزرگراهها،خیابانهاوپیاده-
روهایاطراف

ایوجودپارکینگیاامکانطراحیمتناسبآنبر-
.مراجعهکنندگانواستفادهکنندگانازبنا

دسترسیمناسببرایپیادهرو-

میدسترسیمناسببرایمعلولینوناتوانانجس-
رمپ،سطوحغیرلغزنده،نورپردازی: شامل

...مناسبو

(1389بهمن،–بررسی،وابطبلندمرتبهسازیدرشهرتهران)



کیفیتمعماریمناسب-4
اشندبمیاهمیتدارایشهردراینشانهنقشدلیلبهبلندبناهای•

هتج.باشندبرخوردارمعماریلحاظبهباالییکیفیتازبایدو
:گردندرعایتبایدزیرمواردکیفیتاینبهدستیابی

اطرافبناهایباهماهنگی-

بناهایبابناشخصیتوهاشکستخطوط،ارتباطچگونگی•
اطراف

دادنپایانچگونگیمثالطوربه)محلیدیدهایبرتاثیر•
(هاصحنهبندیقابیادیدمحورهای

بنافرمکیفیت-

باشدمنطقیفرمدارای•

کندایجادناپذیرینفوذحسنباید•

(اطرافمحیطمقیاسوحجمباسازگاری)مقیاسوحجم-

بناهمکفطبقهکیفیت-

باشدمحیطدرموجودشخصیتفعالیتادامهدروسازگار•

ورودیخوانایی•

باشدکنندهمراجعهجمعیتیتراکمبامتناسبورودیمسیر•

(باشدزمیندروناستبهتر)پارکینگ-

ساختمانتاج-

استاهمیتدارایآسمانخطدرتاثیردلیلبه•

و،وحکاهشوت،عیفموجبکهمواردیدادنقرارازپرهیز•
گرددآسمانخط

عنوسهازحداکثروباشدممکنکیفیتبهتریندارای)مصالح-
(گردداستفادهمصالح

(1389بهمن،–بررسی،وابطبلندمرتبهسازیدرشهرتهران)



مشارکت در امکانات و فضاهای عمومی-5
تنوع و مشارکت در کاربری ها برای پاسخ به نیازهای محلی-

کاربری های پیشنهادی در همکف موجب سرزندگی در محیط اطراف -
گردد

.مایدبنا بتولند خدمانت عمومی عالوه بر سایت متعلق به خود ارائه ن-

تاثیر بر روی محیط اطراف و خرده اقلیم-6
تاثیر باد در پایه های بنا، اطراف ورودی و پیاده-

ظاهر بنا در شب-

(میزان انعکاس نباید آزار دهنده باشد)میزان انعکاس بنا در روز -

به باشدبنا نباید محدود کننده پیشنهادات دیگر برای بناهای بلند مرت-

میزان نفوذپذیری و خوانایی سایت-7

بنا تا چه حد می تواند نشانه ای قابل درک برای کمک به تعریف-
شخصیت یک ناحیه باشد

بنا تا چه حد سایت را به محله و محدوده اطراف مرتبط می سازد-

پایداری-8

ز میزان استفاده ا: میزان هماهنگی با پایداری شامل مقوالتی همچون-
coانرژی، میزان انتشار 

، آلودگی آب و هوا، میزان استفاده از 2
زمین، اکولوژی، مصالح 

(1389بهمن،–بررسی،وابطبلندمرتبهسازیدرشهرتهران)



شهردرمدتدرازتاثیرات-9•

برایآتینیازهایرویبراحتمالیتاثیر-

هاکاربریسایرومسکونیواحدهای

شهرآیندهاقتصاددرتاثیر-

وجزئیاتشامل)کاملهاینقشهارئه-۱۰•

(شهردربصریتاثیرات

اطراف،محالتوسایتازجام تحلیل-•

محجوفرماطراف،بناهایشناسیگونه:شامل

توپوگرافیاکولوژی،اطراف،بناهای

ینهایطراحیتاتحلیلازطراحیروندارائه-•

دیدمقیاسدربناازفتومونتاژتصاویرارائه-•

ومتری500فاصلهازدیدشهر،ازپاناراما

خیابانازنزدیکدید

طوربهمقاط ونماهااجرایی،جزئیاتارائه-•
1/20مقیاسدردقیق

(1389بهمن،–بررسی،وابطبلندمرتبهسازیدرشهرتهران)



 تکمیلی ساختمان های بلند ضوابط
مانهایدرتمامساخت. ساختمانهایبلندبایدبهسیستمکشفواعالمحریقخودکارمجهزباشند

لبرایکفباالترینطبقهقاب) متر باالی تراز زمین 23از بلندباهرنوعتصرفباارتفاعبیش

. ،بایدرعایتشود(تصرف

درهمهاتاقهایتجهیزاتمکانیکی،الکتریکی،ودراتاقهایکاشفهایخودکارحریق-

.  تجهیزاتآسانسوروالبی

.درپلنیومهوایبرگشتیاصلیوتخلیهوهرسیستمهوارسانی

یکبه( پلنیوم) درهراتصالیککانالبرگشتیاصلییامحفظه

.  رایزرکانالعمودییا

(183و59صفحات96مقرراتملیساختمانمبح سومویرایشجدید)



اختصاصیساختمانهایبلندمرتبهضوابط

دامنه کاربرد
:  الزامی نیسترعایتالزاماتمبح سومدرساختمانهاوسازههایزیر: تبصره 

برجهایکنترلهوایی-1

پارکینگهایباز-2

.  ساختمانباتصرفپارکهایتفریحی،استادیومهاویامانندآنها-3

اتدراینتصرفهابایدتمهید) تصرفهایصنعتیخاصوساختمانهاباتصرفخطرناک-4

.(  الزممحافظتدربرابرآتشبااستفادهازمراج معتبرداخلیوبینالمللیتامینشود

ندبلهایساختماناختصاصی،وابطساختمان،ملیمقرراتسوممبح ازویرایشایندر-5

اجباریزمینترازازمتر3۰ازکمترارتفاعبامسکونی،آپارتمانیهایساختمانبرایمرتبه،

.نیست

ساختار
آتشبرابردرمقاومتدرجهدرمجازكاهش•

گیردمیصورتساختمانمجازبرایساختارنوعدرزیرهایکاهش:ساختارنوع•

كاهشب-1بهتواندميالف-1نوعساختارمتر،128حداکثرارتفاعباهایساختمانبرای-1

.شودداده



.اینكاهشبرايستونهامجازنیست: تبصره 

،برايسایرگروههايتصرف،ساختارنوع1-،كون1-بهغیرازگروههايتصرفص-2

الفكاهشدادهشود-2بميتواندبه-1

رمحدودیتهايارتفاعومساحتبرايساختاركاهشدادهشده،مشابهباساختاراصليدرنظ-3

.گرفتهشود

دوربند شفتها•

مان دیوارهايبرايآتشبرابردرمقاومتدرجه،متر۱28ازكمترارتفاعباهاساختمانبراي

كاهشاعتسیكبهتواندميآسانسور،شفتهايوخروجپلكاندوربندازغیربهقائم،شفتهايآتش

.یابد

هاشفتدوربندايسازهمقاومتوايلرزهمالحظات•

رطرحواجرايدوربندشفتپلكانهاوآسانسورهاوانتخابمصالحمربوطبهآنهابایدازنظ

مارهآیین نامه شومبحث ششم مقررات ملي ساختمان مقاومتدربرابرنیروهايزلزلهمطابقبا

.صورتگیرد28۰۰

مصالح محافظت كننده در برابر آتش از نوع معدني پاششي•

ساختماندرپاششيمعدنينوعازآتشبرابردركنندهمحافظتپوششهايچسبندگيمقاومتحداقل

(184صفحه،96ویرایشساختمانملیمقرراتسوممبح ).باشد3-2-10-3جدولبامطابقباید.باشدبلندهای



خودكارشبكه بارنده 
تنظارهمهساختمانهايبلندبایدتوسطشبكهبارندهخودكارتأییدشدهمجهزبهسیستمهاي

.محافظتشوند( برايتشخیصعیوبمداروكاركردسیستم)الكتریكي

۱28با ارتفاع بیش از درساختمانهاي: تعداد رایزرهاي شبكه بارنده خودكار و طرح سیستم•

(  لولهقائمتوزی آب)دورایزرحداقلدارايشبكهبارندهخودكارباید( زون)،هرمنطقهمتر

باشد

رایزرمكان •

ابكهگیرندقرارهایياتاقدربایدآتشهايپمپ:نشانيآتشپمپاستقرارمحل•

شدهمحافظتآتشبرابردرمقاومتساعت۱/۵حداقلدرهايوساعت2حداقلباساختارهاي

.باشند
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الزاماتآسانسور

سهازبیشمعموال)اصلیورودیکفازمتر7ازبیشحرکتقائممسیرطولباهایساختماندر

.باشدمیالزامیآسانسورتعبیه،(طبقه

ورودیکفازبیشترومتر28حرکتمسیرطولباهایساختمانیاطبقه8هایساختماندر

،ظرفیتوتعدادمحاسباتنظرازاگرحتیگردد،بینیپیشآسانسوردستگاهدوحداقلبایداصلی،

.نمایدکفایتآسانسوردستگاهیک

حداقلاستالزم،اصلیورودیکفازمتر2۱ازبیشحرکتمسیرطولباهایساختمانرکلیهد

خصوصمعالمتیکبابایدآسانسورای.شودتعبیه(بربرانکارد)بیمارحملمناسبآسانسوریک

.دهدسرویسطبقاتکلیهبهوشدهمشخصرؤیتقابل

لحمقابلیتآسانسورازیکیحداقلبایدباشد،میالزامیآسانسوروجودکههاییساختماندر

.باشدداراراچرخدارصندلی

(1392ویرایش15مبح ساختمانملیمقررات)



ابعادآسانسور

آسانسور هایی که قابلیت حمل صندلی چرخدار را دارند

.متر باشد۱/۱۰*۱/4۰حداقل ابعاد کابین 

.مترباشد0/80حداقلعرضبازشودرکابین

بهسیستمترازطبقهمجددباشدومجهزبهدکمهبازماندندرکابینبرایمدتطوالنیترمجهز

.اززمانعادیبستهشدندرباشد

:را دارند باید دارای الزامات ذیل باشند( برانکاردبر)آسانسور هایی که قابلیت حمل بیمار 

مترباشد۱/۱۰* 2/۱۰حداقل ابعاد کابین 

.باشدمتر ۰/9۰عرض بازشو در کابین حداقل

بهسیستمترازطبقهمجددباشدومجهزبهدکمهبازماندندرکابینبرایمدتطوالنیترمجهز

.باشداززمانعادیبستهشدندر

(14صفحه15مقرراتملیساختمانمبح )





سازههایساختمانهایبلندمرتبه

سیستمقابصلب•

سیستمقابمهاربندیشده•

سیستمترکیبیقابخمشیوقابمهاربندیشده•

سیستمدیواربرشی•

سیستمکمربندهایخرپاییوهستهمقاوم•

سیستمترکیبیقابخمشیودیواربرشی•

(  لولهقابی) سیستمسازهایلولهای•

سیستمسازهایلولهمهاربندیشده•

سیستملولهدرلولهولولهدستهبندیشده•

سیستمسازهایشبکهخارجی•

سیستمسازهایشبکهقطری•



سازه های ساختمان های بلند مرتبه 

ونهمچسیستمهاییشاملبلندساختمانهایدراستفادهموردسازهایسیستمهایگذشتهدهههایدر
امروزهاما.استبودهسیستمهااینازترکیبییاوبرشیدیوارهایشده،مهاربندیقابصلب،قاب

اختمانسدرتحولیقطریشبکهوخرپاییکمربندهایلولهای،سیستمهایهمچوننوینیسیستمهای
.استآوردهوجودبهسازهاینظرازهمومعمارینظرازهمبلندهای

https://autosaze.com/fa


برابردرسازهروش،ایندر.استبندیلرزهمتداولهایروشازیکیفوالدیسازهایمهاربندهای

کشهایستونهاوقطریاع،ایبادبندهاکهاستخرپاییهمچونعمالزلزلهوبادجانبینیروهای

ساختمانهایگاهیامااست،متداولفوالدیسازههایدرعمدتاچهاگرمهاربندیها.میباشدآنقطری

.میشوندمهاربندیهمبتنی

مهاربندی



برشیدیوار
وسختی.تاسبلندساختمانهایلرزهبندیبرایباصرفهایومناسبکامالسیستمآرمهبتنبرشیدیوار

ویخمشمقاومتتغییرقابلیتومتناوب،بارهایدرکاهندگیعدمونرمرفتارزیادبرشیمقاومت

یوارهاداین.استساختهاعتمادقابلوجذاببسیارراسیستماینطبقات،دردلخواهمیزانبهبرشی

.میباشندصرفهبهمقرونطبقه35ساختمانهایتاومیکنندعملعمودیطرهیتیریکمانند



(قابیلوله)ایلولهایسازهسیستم
قابازفادهاستکههنگامی.گیردمیقراراستفادهموردمرکبوفلزیبتنی،هایساختماندرسیستماین

بهیالولههایقابباشدناکارآمدبلندبسیارهایسازهدربرشیدیوارباهاقابوشدهبندیمهارهای

.گرددمیمطرحجایگزینسیستمعنوان

تیربااع،انایکهبودهنزدیکفواصلباپیرامونیهایستونازاستفادهسیستماینینشانهبارزترین

برابردربزرگبسیارطرهیکعنوانبهساختمانکلبنابراینشوندمیمتصلیکدیگربهعمیقهای

.کندمیمقاومتواژگونیممان



سیستمسازهایشبکهخارجی

درهموبتنیهایسازهدرهمجدیدسیستماین•

هایسازهدر.شودمیاستفادهفوالدیهایسازه

یناکهشودمیاستفادهقطریمهاربندیازفوالدی

اسکلتازمشخصایفاصلهدربندهامهار

تاسکلبهآنهااتصالوگیرندمیقرارساختمان

میبرقراررابطیهایتیرتوسطساختماناصلی

تهگرفنظردربرشبامقابلهمنظوربهکهشود

دگیخوربرابردرحفاظت،وابطکنترل.اندشده

ظتمحافبرایایویژهتمهیداتبابایستیآتشو

تهگرفنظردرفوالدیخارجیشبکهسیستماز

.شود



نمایساختمان

مهمیاربسینقشایسازهغیرجزءعنوانبهسازهنمایوبیرونیپوششانفجار،وقوعهنگامدر
مانندماناجزااززیادیمقادیرانفجارفشاراثردر.انفجارداردازناشیتلفاتوخسارتکاهشدر

.ندشومیپراکندهساختمانبیرونوداخلف،ایدرترکشصورتبهمصالحسایروشیشه

.باشدمحدبوشکلصافساده،بایدسازهپیرامونیهندسه•

نکمتریبههابازشوتعدادونماخورشیشهسطوحمعماری،ضوابطگرفتننظردرضمن•
.گیردرارقتوجهموردبیشترساختمانبایدترپایینطبقاتدرموضوعاین.برسدممکنمقدار

نشدهیخردشدگدچارانفجارافشاراثردرکهشونداتنخابایگونهبهبایدنماکاررومصالح•
.نشودتبدیلکوچکقطعاتبهو

تاتصاالباهاقاباینوشدهاستفادهمجزاهایقابازبایدنماروکارمصالحنصببرای•
وگیریجلهاستونبهموضعیخمشیلنگرازتاشوندمتصلهاسقفدیافراگمبهمستقیم

.شود

نیازصورتدروبازرسیامکانکهشودطراحیایگونهبهساختماننمایبندیقاب•
.شودفراهمراحتیبهدیدهآسیبقطعاتنصبوتعویض

.باشدمیممنوعسستاتصاالتعناصروشکنندهنماهایکارگیریبه•



نمایساختمان

.دنمواستفادهشیشه،جایبهنشکن،صفحاتازبایدساختمان،سقفیگیرهاینوردر•

.باشندهاشیشهازبیشتریمقاومتبایدهاپنجرهقاب•

.شوندمهارکامالبایدسازهبههاپنجرهچوبچهار•

رعایتبا)شوندبازخارجسمتبهبایدها،پنجرهوتجمعمراکزساختمانورودیهایدر•

(عمومیمعابردرالزمنشینیعقب

اتصالدارایوشدهپرمناسببتنباباید(هاچارپوبسایرو)ورودیهایدرچارچوب•

.باشندسازهبهالزم

یختگیگسازتاباشد(الیهچند)لمینتنوعازبایدهاپنجرهودررفتهکاربهشیشهجنس•

.شودجلوگیریاطرافبهشدهخردقطعات

باشدنزدیکطبقاتسقفبهاستممکنکهجاییتاهاپنجرهارتفاع•



الزاماتطراحی
لینمیعملکردیساختمان،ف،ایامنبایدمستقلوچندمنظورهبودهو–دربرنامهریزیف،ایی

ایقابلیتف،ایامنحفاظتنسبیافرادراتامینکردهودار.تواندبخشیازف،ایهایدیگرباشد

-3مقاومدربرابرترکشهایثانویه-2ایمنیبیشتردربرابرریزشآوار-1: هایزیرمیباشد

حداقلنمودننفوذدودوغباربهداخل



فرمساختمانبلندمرتبه

ابینندهیافرم،منارتباطیکهب.فرمبهمفهوممطلقکلمهعبارتستازترکیب،سازمانویاشکلهرچیز

تاثیررابراستفادهکنندهازساختمانبرقرارمینمایدبهمنزلهمجموعهایازعالئمبصریبیشترینمفهومو

طبقبربدیهیاستانتخابفرمبنایبلندبراساسدالیلیصورتمیپذیردوایندالیلمن. بینندهدارد

رهنگ،درحقیقتفرمساختمانهاتارتباطمستقیمیباف.خصوصیت،مشخصاتوعملکردبنامیباشد

.اقلیم،مسائلاجتماعی،روانیوحتیشرایطاقتصادیواجتماعیهرجامعهاست

نمونهایازفرمساختمانهایبلند



فرمهایمتداول

تاریمیفرمهاییهستندکهتاب قوانینهندسیمشخصیبودهوتشکیلیافتهازساخ: فرمهایمنظم•

.باشندکهاجزایآنبهصورتهماهنگومنظمبههممربوطشدهباشند

یفیتفرمهاییهستندازساختارهندسیمنظمیبرخوردارنبودهواجزایآنهاازنظرک: فرمهاینامنظم•

.غیرمشابهمیباشندوبایکدیگربهصورتهماهنگمرتبطنمیباشند

فرمهایمتمرکزدارایمسیرارتباطیمرکزیمیباشند: فرمهایمتمرکز•

ایفرمهاینواریمسیرارتباطیطولیعالوهبرتامینارتباطاصلیدارایمسیره: فرمهاینواری•

.افقینیزمیباشند

ایمنی به کارگیری فرم های ساده و منظم عالوه بر کمک به پایداری و ایستایی ساختمان سبب افزایش

.در بنا های بلند می گردد

(معیارهاییبرایطراحیوساختبناهایبلنددکترمحمودگالبچی)



(فرم) طراحیمعماریساختمان

طراحیحجمساختمان

ابهطبقهبایدبهصورتیباشدکهآوارآنباع انسداددسترسیه6ساختمانبیشاز( فرم) شکل

(  نظیراشکالپلکانی) ساختماننشود

شکلمناسبنمایساختمانبرایکاهشریزشآواربهمحیط



ظرفیتف،ایامنبراساسکابریساختمان



. شکلساختمانتاحدامکانبایدمحدبویامدورباشد

طراحیوف،ایورودیساختمان،بارعایتالزاماتمعماری،بهنحویباشدکهورودی

. ساختمانکمترینخطرراداشتهباشد



( وبحران) اتاقمرکزکنترلومدیریتساختمان

ایمکانیابیوطراحیف،اییخاصبرایمدیریتبحران،درساختمانالزامیبودهوبایددار

:  ویژگیهایزیرباشد

طراحیوچیدمانمناسببرایتجهیزات( الف

مقاومتوایمنیالزمدربرابرپیامدهایموجانفجار( ب

. مقاومدربرابرآتشونفوذدود( پ

.  تسهیالتالزمبرایدسترسیوح،ورمتخصصینایمنیوامنیتی( ت

.  طراحیدسترسیبهمنظورجلوگیریازورودافرادغیرمجاز(  

(ویرایشجدید21مقرراتملیساختمانمبح )



انرژیباددرساختمانهایبلندمرتبه

:بادنیروياثرات•

افزایشتسرعبهبادویژهبهجانبینیروهايرتفاعاافزایشبابلندهايساختمان

.ارددبسیارياهمیتبلندهايساختماندربادنیروهايکاهشدرنتیجه؛یابدمی



عواملتاثیرگذاربرروينیرويباد

(ارتفاعافزایشبامتناسببادسرعتافزایش)سازهارتفاع•

(کمتربادسرعتبیشترعوارضچههر)ساختماناطرافدرزمینیعوارضپراکندگی•

(  هرچهعوارضبیشترسرعتبادکمتر)عوارضزمینیدراطرافساختمانپراکندگی•

توپوگرافیمحیط•

.(  نیرويبادواردهبرسازهباپالندایرهکمترازپالنمستطیلمیباشد)شکلسازه•

(وسی ترنیرويبادبیشترچههر)سطحجانبیروبرويباد•



عواملتاثیرگذاربرروينیرويباد

(ارتفاعافزایشبامتناسببادسرعتافزایش)سازهارتفاع•

(کمتربادسرعتبیشترعوارضچههر)ساختماناطرافدرزمینیعوارضپراکندگی•

(  هرچهعوارضبیشترسرعتبادکمتر)عوارضزمینیدراطرافساختمانپراکندگی•

توپوگرافیمحیط•

.(  نیرويبادواردهبرسازهباپالندایرهکمترازپالنمستطیلمیباشد)شکلسازه•

(وسی ترنیرويبادبیشترچههر)سطحجانبیروبرويباد•



مزایایانرژیباددرساختمانهایبلندمرتبه

شودمیمحسوببلندهايساختمانبرايم،رومخالفعاملیکعنوانبهاغلبباد.

ثراتاوبادبارهايتوانمیبادهايتونلدربلندهايساختماندقیقایرودینامیکطراحیبا

مختلفهايریزيبرنامه.دادکاهشتوجهیقابلمیزانبهراساختمانحرکترويبرآنها

هکباشدمیگردبادهابردنبینازهاآنهدفکهاستشدهانجامهاساختماندهیشکلبراي

.استشدهبادمکررعر،یتحریکاتباع 

باامااشد،بمیبادبارهايکاهشبرايدیگردیدگاهیکتکمیلیمیراگرهايسیستمازستفادها

.استبلندهايساختماندرهاییتواناییومزایادارايبادم،راتاینوجود

انرژيراجاستخبانتیجهدر.استبیشتربادسرعتبلند،هايساختمانباالترهايارتفاعدر

ایندر.ودنماستفادهبهینهشکلیبهبادجانبینیرويازتوانمیبادهايتوربینتوسطباد

بکارنرژياتولیدبرايوبادهايتوربیننصببرايسکویییاپایهعنوانبهساختمانحالت

.رودمی



ينسبتبیشترانرژيقدرتبادموجودباتواندومسرعتافزایشمییابد،باددرترازهايباالتر

.داردبهتراززمین

دردبیومرکزAnaraهمچونقراردهیتوربینهايباددربااليساختمانهادربرجهایی

(BWTC) بحرینتجارتجهانی



.درراستایکاهشاثراتم،ربادتونلبادمدلسازیساختمانباایجاد•



ماننماییازمحلقرارگیریسهتوربینبادیدربیندوساخت

برج



نمونههاییازساختمانهایبلندمرتبه

http://www.tallbuildings.ir/1397/09/05/%d8%a8%d8%b1%d8%ac-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%86%db%8c-%d9%be%d9%86%d8%af%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84-%d8%a2%d9%88%db%8c%d9%88/
http://www.tallbuildings.ir/1397/09/05/%d8%a8%d8%b1%d8%ac-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%86%db%8c-%d9%be%d9%86%d8%af%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84-%d8%a2%d9%88%db%8c%d9%88/
http://www.tallbuildings.ir/1397/07/21/%d8%a8%d8%b1%d8%ac-%d9%85%d8%b1%d8%b3%da%a9/
http://www.tallbuildings.ir/1397/07/21/%d8%a8%d8%b1%d8%ac-%d9%85%d8%b1%d8%b3%da%a9/


-Highمرتبهبلندساختمانهايدرانرژيتوزيع
Rise Buildings

زيرياوپايينطبقاتتعدادبامعموليساختمانهايدر•
ميزانومصرفنقاطكمتعداد،بخاطركمبناي

سيمازادهاستفباراانرژيتوزيعتوانميپايينمصرف
اما)يابدافزايشبنازيرصورتيكهدر.دادانجامكابلياو
(تابلوها)انرژيتاميننقاطتوانمي(كمطبقاتتعدادبا
.تكاسكابلكشيمقطعوتعدادازتادادافزايشرا



كابلعبورجهتبزرگفضاهايبهنيازيحالتدراين•
بهرهويافتهكاهشكابلبهآسيباحتمالضمناونبوده

.بودخواهدترراحتتاسيساتازبرداري
است؟پذيرامكانمرتفعساختمانهايدركاراينآيا
عمالهكنمودنصبدرطبقاتراتوزيعنقاطبايدموردايندر

حدوديتمواصليتابلويباتوزيعتابلوهايارتباطمساله
.آوردميپيشراكابلهاهمجواريوهاكابلجرياندر



راه حل مشكل توزيع انرژي در ساختمانهاي بلند  
مرتبه

:در ساختمانهاي بلند مرتبه نياز به
انتقال جريان باال•
كاهش فضاي تاسيسات•
امكان سرويس و نگهداري ساده•
كاهش هزينه•
ظرافترعايت •

:باشدميباسداكتسيستمازاستفادهحلراه

BUS:عهدهبررابرقانتقالوظيفهكهاستبرقجریانهادیآلومينيمیامسيشينههمان
دارد

DUCT:يرندگميقرارآندرونانرژیباسهایكهاستالکتریکيساختهپيشكانال



ها (BUS DUCT)باسداكتتقسيم بندي 
شرحپارامتر دسته بندی

(Function)عملکرد 
. ر به تابلومانند ترانسفورماتو. برای انتقال انرژی بين دو خط استفاده مي شود: انتقال

.ان بلندوظيفه ی توزیع انشعابي انرژی را بر عهده دارد، مانند رایزر یک ساختم: توزیع

نوع انشعاب گيری

.  تمعموالً به صورت بسته، و انشعابات آن اجزای غير متحرک اس: ثابت

رثقيل  معموالً برای سيستم های متحرک استفاده مي شوند، مانند ج: لغزشي

های سقفي

ولتاژ و قدرت

(MV) كيلوولت و در قدرت های مختلف توزیع برق6و 20، 11در انواع : ولتاژ متوسط

.  توليد مي شود

(LV) آمپر ارائه مي گردد5000تا 25در آمپراز مختلف از : ولتاژ ضعيف.

این باسداكت ها در انواع تک فاز و سه فاز توليد مي شوند

جنس

.  هادی های باسداكت در دو نوع مسي و آلومينيومي موجود است: هادی

.مي تواند هوا را یا رزین خشک باشد: عایق

نس  باسداكت های با عایق هوا معموالً بدنه ی فلزی دارند، بدنه از ج: بدنه

.های مواد مصنوعي نيز برای كاربردهای خاص ساخته مي شود

فرم
ک محفظه ی لوله ای، محفظه ی مکعبي، سه فاز در محفظه های جداگانه، سه فاز در ی

.محفظه



مهم ترين كاربردهاي سيستم باسداكت

توزيعاصليتابلوهايتاتوزيعترانسفورماتورازرسانيبرق-1
مصرفهايمتقسيتااصليتابلوهايبينبرقانرژيفازسهوفازتکتوزيع-2

صنعتيهايپروژهدرانتهاييهايكننده
اتساختمانوروديازبلندنيمهوبلندهايساختمانرسانيبرقرايزر-3

.واحدهابرقتابلوهاي
ورتصبهساختمانرايزردربرقهايكابلجايبههاباسداكتكاربرد،ايندر

بردهشنصببرقانشعابهايجعبهتوسططبقاتدروشوندمينصبعمودي
غذيهت)فرعيرسانيبرقهايكابلتحويلطبقههرنيازموردبرقها،آنروي

تاساختمانبرقتوزيعاصليتابلوهايمسيردر.شدخواهد(واحدهايكننده
نصبيافقصورتبهكهانتقاليهايباسداكتازتوانمينيزرسانبرقرايزر

.نموداستفادهشوند،مي













Underfloorداكت دفني 



.در انتخاب باس بار مناسب بايد شرط زير لحاظ شود•



درمشاورمهندسيهايشركتگرددميباعثكهمواردي
:ازبارتندعنكنداستفادهباسداكتسيستمازهاپروژهازبرخي

در برخي از پروژه ها تصمنيم گيري براي . پروژه Site runنياز به اجراي -1
يا در اين پروژه ها محل ترانسفورماتور. جزئيات در محل پروژه صورت مي گيرد

ق باسداكت ها لذا سفارش از قبل و دقي. تابلوهاي برق اصلي ممكن است تغيير كنند
ل ها بريده در اين موارد بر اساس تراز و محل استقرار نهايي، كاب. امكان پذير نيست

.  مي گرددشده و كفشک كابل به آن ها متصل گرديده، سيستم به سهولت نصب
اختمان باال بودن نسبي هزينه ها باسداكت در پروژه هاي با قدرت پايين و يا س-2

. هاي كم ارتفاع و كم حجم
اي مثال، در يک متناسب نبودن سطح تكنولوژي پروژه با تكنولوژي باسداكت، بر-3

طبقه استفاده از باسداكت و ارسال اطالعات مصرف 5ساختمان كامالً معمولي 
تورينگ طبقات از طريق پورت هاي ديتا به سيستم ديجيتال اندازه گيري و ماني

.  ه ي آن نداردبخش ورودي ساختمان تناسبي با سيستم هاي تأسيساتي بسيار ساد



قرائت كنتور در ساختمانهاي مسكوني مرتفع در صورت
استفاده از باسداكت

محل  )جمع آوري اطالعات انرژي مصرفي در يک محل -1
ساختمان از طريق سيستم هاي انتقال ديتا( ورودي

قرائت از راه دور-2
بستر مخابراتي2-1
فرستنده راديويي–گيرنده 2-2
2-3PLC



ر، حقيقتي انكار ناپذيساختمان هوشمند



مقدمه

افزایشآوریسرسامطوربهاخیردههچنددرانرژیمصرف•
رفتنباالباکه1974سالانرژیبحرانازبعد.استیافته
روندکلیبطوربود،همراهانرژیقیمتوخامنفتقیمت
درنفتبدونکشورهایوکردتغییرکمیانرژیمصرف
دلیلهمینبه.نمودندعملترسیستماتیکبطورآنمصرف
دجدیهایانرژیجایگزینیبرایانرژیکنندهمصرفممالک

هایانرژیازبهتراستفادهوانرژیمصرفدرجوییصرفهو
.اندبرداشتهگامموجود



درژیانرمصرفسازیبهینهزمینهدرمفیدیاقداماتکنونتا•
یده،رسانجامبهمواردعلیرغماما.استرسیدهثمربهکشور

مصرفازیسبهینهبرایایگستردهبسیارپتانسیلهایهمچنان
بکارگیریصورتدرکهدارد،وجودکشوردرانرژی

تقاضایسطحکاهشهمچوننتایجیمناسب،راهکارهای
سازیظرفیتافزایشبهرورشدنرخشدنمحدودوانرژی

استفادهبضریبهبودومصرفتولید،الگویبهبود،نیروگاهی
برایعرضههایظرفیتسازیآزادوموجودسیستماز

خواهددنبالبهراانرژیالمللیبینبازارهایدرفعالترحضور
.داشت



رفمصنیزوکنندگانتولیدهدفی،چنینبهرسیدنبرای•
سیستممدیریتوکنترلبرایتوانایینیازمندانرژیکنندگان

کهساختنشانخاطرباید.شندمیباخودبرانرژیهای
الگویونپیرامکافیاطالعاتبهنیازمند،انرژیکنندگانتولید

وداشتهراالزموموثرمدیریتبتوانندتامیباشندخودمصرف
ریزیهبرنامروندوانرژیتولیدگذاریقیمتبتوانندهمچنین

نیزگانکنندمصرفوبرسانندمتعادلسطحبهحداکثرازراآن
راآنانندبتوتاببرندپیخودشانانرژیمصرفمیزانبهباید

.کنندکنترل



یشبساختمانبخشدرایراندرانرژیاتالفکهآنجاییاز•
دهدااختصاصخودبهراکشورمصرفیانرژیسومیکاز
برغبالسالیانهجهانیقیمتبهآنارزشمیرسدنظربهکه

خشببیشترفرصتایندرلذا.میشوددالرمیلیاردشش
ساختمانهایخصوصدروداردقرارتوجهموردساختمان
.میگرددذکرمطالبیآنهامدیریتیسیستموهوشمند



تعريف ساختمان هوشمند 

نامهایبادنیادرهوشمندساختمانIntelligent Buildingیا
Smart Buildingبهنسبتکهایخانه.استشدهشناخته

بدلیلخانهصاحبفرمانهایهمچنینوخودمحیطیشرایط
ددهنشانالعملعکستواندمی،مصنوعیهوشیکبودندارا
رخیباتوماتیکبصورتتواندمیمصنوعیهوشاینهمچنینو
ارهبدرآمریکامتحدهایاالتدرکهتعریفی.دهدانجامراکارهااز

تمانساخیک:استاینچنینمیشودعنوانهوشمندساختمانیک
بهنمقرووپویامحیطیدارندهبردرکهاستساختمانیهوشمند
،یستمهاسیعنیاصلیعنصرچهارکردنیکپارچهبوسیلهصرفه
.آنهاستمیانرابطهومدیریتوسرویسها،ساختار



هبمجهزکهاستساختمانی،هوشمندساختمانکلیبطور•
صورتبهمیتواندکهبودهقویارتباطاتیساختارزیریک

ودادهننشاالعملعکسمحیطوضعیتهایبهنسبتمستمر
اینساختمانساکنینبههمچنینودهدوفقآنهاباراخود
موثرتریصورتبهموجودمنابعازکهمیدهدرااجازه

طرح.دهدافزایشراآنهاآرامشوامنیتونمودهاستفاده
مقداربهانرژیمصرفدرکهشدهباعثهوشمندساختمان

آنمدیریتهمچنینوشودجوییصرفهایمالحظهقابل
.گرددآسانبسیار



استفادهرابطهایندرچشمگیریبصورتکامپیوتریسیستمهای
.دانشدهشناختهمختلفینامهایباسیستمهااین.میشوند

ساختمانمدیریتسیستم:Building management
systemزابکارگیریباساختمانهوشمندمدیریتسیستم

اههمر،آلایدهشرایطیکهاستآنصدددرهاتکنولوژیآخرین
.آوردپدیدساختماندربهینهانرژیمصرفبا
ساختمانسازیاتوماتیکسیستمAutomatic system

Buildingازمیتوانساختمانسازیاتوماتیکسیستمازاستفادهبا
.کردکنترلراساختماندورراه
انرژیمدیریتسیستمEnergy Management System

انرژیسازیذخیرهساختمانیکدرEMSسیستمازاصلیهدف
فهدایننتیجهکه،استامکاناتازبهینهوصحیحمصرفو

فصرکهاولیهسرمایهبازگشت،انرژیسازیذخیرهبرعالوه
.میگردداستشدهEMSاجرای



سيستم مديريت هوشمند ساختمان چيست ؟

اختمانسمختلفبخشهایساختمانهوشمندمدیریتسیستم
.مایدمینایجادرامناسبیمحیطیشرایطومیکندکنترلرا

،نساختماامنیتاتوماتیککنترل،دماهوشمندکنترل
دهوشمنقابلیتهایاز...وحریقاطفایهوشمندمدیریت
ریتمدیسیستمبهدسترسیوکنترل.هستندساختمان
مانساختداخلدرمربوطهافزارهاینرمازاستفادهباهوشمند

.استمقدور(اینترنتطریقاز)آنازخارجحتیو
کهددارنباالییپذیریانعطافهوشمندکنترلسیستمهای

.نمودمنطبقمختلفنیازهایباراانهاراحتیبهمیتوان



دليل منطقي استفاده از سيستم مديريت هوشمند در
ساختمان چيست ؟

صتشخیمانندخدماتیتأمینبرایبزرگهایساختماناکثر
ییجوصرفه،برقانرژیدرجوییصرفه،حریقاطفاء،حریق

ریتمدی،بستهمداردوربینهای،فسیلیهایسوختمصرفدر
تعدد.ندمیگردمذاکرهواردمختلفیشرکتهایبا...ومطبوعتهویه

ازکهمیگرددبسیاریسربارهایهزینهتحمیلباعثپیمانکار
نیازومختلفسیستمهایبرایمتعددهایکشیسیمآنجمله

.هاستسیستماینراهبریبرایمختلفهایتخصصباافرادبه
ازاریبسیساختمانهوشمندمدیریتسیستمدریکپارچگی

زباومیدهدکاهشراهاهزینه،مینمایدرفعراشدهذکرمعایب
یبعرفعونگهداریهایهزینههمچنین.مینمایدبیشتررادهی

.استکمتربسیاریکپارچههایسیستم



مزاياي اصلي ساختمان هوشمند
رخیبگرفتنعهدهبرواتوماسیونازاستفادهباهوشمندساختمان:راحتی

آوردمیارمغانبهخودساکنینبرایبیشترراحتیتکراریکارهای

سرقتوگرفتگیآب،سوزیآتشجملهازبحرانیشرایطدر:ایمنی،
یشگیریپدربسزاییسهممیتواندکهمیکنداعالماخطارهاییهوشمندساختمان

کندایفاآنشدنبسیشتریاخرابیوقوعاز

شاخصخصوصیاتاز،استفادهواجرادرپذیریانعطاف:پذیریانعطاف
قرارتیاراخردتکنولوژیاینکهابزاریازاستفادهبا.استهوشمندتکنواوژی

هبنیازموارداکثردرموجودمنازلبهامکاناتاینکردناضافهبرای،میدهد
.نداردوجودساختماندرموجودتجهیزاتتویضومجددکشیسیم



درانرژیمصرفمدیریت:انرژیمصرفدرجوییصرفه
نرژیامصرفجوییصرفهدربسزاییتأثیرهوشمندساختمان

برنامه،شخصحضوربهتهویهسیستمونورکردنوابسته.دارد
دیقمصاازروزشبانهمختلفساعاتدراتاقهادمایبهینهریزی
.هستندانرژیمصرفمدیریتاین

قرارلکنتردرکامالَانرژیمصرفآنکهبهتوجهبا:هزینهکاهش
یدمفانرژیمیزانبهقبولیقابلحدتاپرداختیبهای،دارد

عیواقهزینهتنهاکاربرکهمعنااینبه.استنزدیکمصرفی
.پردازدمیرانیازموردانرژی



؟هستندكنترلقابلوتجهيزاتيوسايلچه

دیواریسقفیچراغازاعمنورمنابعهوشمندساختماندر:روشنایی،
بههمگیLEDالمپهایوفلورسنت،تزئینیرنگیچراغهای،،رومیزی
بهنیازدونبمیتوانروشاینبا.هستندکننترلقابلگروهییاتفکیک
ونمودحاصلاطالعآنهاتکتکوضعیتازچراغهاتمامیبهسرکشی

.کرد«خاموش–روشن»راآنها
دگیردزسیستممدیریتقابلیتهوشمندساختمان:ایمنیسیستم،

Biometricانگشتاثرحسگروبستهمداردروبینهای systemرا
،دوراهرازکنترلقابلیت،باالدقتمیتواناصلیمزیتهایاز.داراست
شپوشتحتفضایبندیمنطقه،همراهتلفنبررویSMSارسالامکان

Zoneبردنامراگرفتگیآبودودتشخیصو.



يک سيستم مديريت ساختمان هزينه ها را با 
:استفاده از روشهاي زير كاهش ميدهد 

مینساختماتأسیساتدلیلچهبه:پایانوآغازریزیبرنامه
یاوزمستاندرهفتهدرروز7وروزشبانهدرساعت24بایست

مدیریتمسیستکهصورتیکهدرکنندکارمصرفپرغیرمواقعدر
.کندجلوگیریامراینازمیتواندساختمان

اینکانامساختمانمدیریتسیستمازاستفادهبا:اقتصادیمدل
بااشدبمیتعطیلکاریدفتروقتیمثالعنوانبهکهداردوجود
.یدآدرخاموشحالتبهامکاناتکلیهسیستماینازاستفاده

درجه22حددردمااگرکارمحلبودنخالیهنگامدرٌمثالیاو
یستمساینازاستفادهباافرادورودمحضبهباشدسانتیگراد

.دادافزایشسانتیگراددرجه28تارادمامیتوان



میاستفادهندهریزپردازکنترلازساختمانمدیریتسیستم:پذیریتطبیقکنترل•
وبخکارکرد،هستندهوشمندخودخودیبههاپردازندهریزکهآنجاییازوکنند

آالتینماشازیکیمثالعنوانبهاگر.بیاموزندمیتوانندراسیستمیکومناسب
میکاربهشروعصبح7ساعتدرنظرموردهدفبهرسیدنبرایصبح5روزانه
بهارددیادگیریقابلیت،برسدنظرموردهدفبهصبح30:6ساعتدرولینماید
ونمودخواهدکاربهشروعصبح30:5ساعتدرآنازبعدروزازکهترتیباین

.گرددمیاننرژیذخیرهباعثامرهمین
مثالعنوانبه،گرمایشوسرمایشبرایآزاداستفادهوسیلهبه:بهینهانرژیمنابع•

طوربهباشددرجه15دمایکردنفراهمبهنیازوگرمایشسرمایشواحدیکاگر
درجهاگرحالهربه.نمایدمیاستفادهسردآبازهواکردنخنکبرایعادی

هنگامایندر،باشد(زمستاندر)درجه15ازکمترخارجمحیطدرجهحرارت
BMSانرژیمصرفدرترتیباینبهونمایدمیمحیطواردرابیشتریتازههوای
.میشودجوییصرفه



باساختمانحساسنقاطبرتمامیهوشمندساختمانهای•
وشمندهساختمانهای.دارندکنترلانسانینیرویهزینهکمترین

ابومیکنندجوییصرفهانرژیمصرفدردرصد40الی30
امکاناتساختمانکلیدیاجزایبینمنطقیارتباطهای
درABBشرکت.دهندمیقرارکاربراختیاردررابیشماری

بصورتآننتایجکهکردهتحقیقاتیانرژیجوییصرفهزمینه
:استذیل



مزاياي استفاده از مديريت هوشمند ساختمان براي  
:مالكان ساختمان

رتقای  تبدیل ساختمان به فضایی متمایز و چشمگیر و ا-1
کیفیت ساختمان

ه  ایجاد ارزش افزوده ملکی به مراتب بیشتر از هزین-2
سیستم

وجود انعطاف در تغییر کاربری فضا-3
ثبت مقدار دقیق مصارف هر واحد از منابع به طور  -4

جداگانه



مزاياي استفاده از مديريت هوشمند ساختمان براي
مديران تاسيسات

پایش و کنترل سیستم از محل یا از راه دور-1
هزینه کم اپراتوری-2
راندمان باالی تجهیزات تاسیساتی-3
کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری-4
اعالم سریع خرابی ها و نیازمندی های بازبینی-5
ی لزوم مهندسی اصولی و ساختار یافته در هنگام اجرا-6

تاسیسات



مزاياي استفاده از مديريت هوشمند ساختمان براي  
ساكنان

افزایش ایمنی در ساختمان-1
راندمان باالی تاسیسات-2
وجود محیطی مطبوع و راحت-3





یشبساختمانبخشدرایراندرانرژیاتالفکهآنجاییاز•
دهدااختصاصخودبهراکشورمصرفیانرژیسومیکاز
برغبالسالیانهجهانیقیمتبهآنارزشمیرسدنظربهکه

خشببیشترفرصتایندرلذا.میشوددالرمیلیاردشش
ساختمانهایخصوصدروداردقرارتوجهموردساختمان
.میگرددذکرمطالبیآنهامدیریتیسیستموهوشمند



باساختمانحساسنقاطبرتمامیهوشمندساختمانهای•
وشمندهساختمانهای.دارندکنترلانسانینیرویهزینهکمترین

ابومیکنندجوییصرفهانرژیمصرفدردرصد40الی30
امکاناتساختمانکلیدیاجزایبینمنطقیارتباطهای
درABBشرکت.دهندمیقرارکاربراختیاردررابیشماری

بصورتآننتایجکهکردهتحقیقاتیانرژیجوییصرفهزمینه
:استذیل



مزاياي استفاده از مديريت هوشمند ساختمان براي  
:مالكان ساختمان

رتقای  تبدیل ساختمان به فضایی متمایز و چشمگیر و ا-1
کیفیت ساختمان

ه  ایجاد ارزش افزوده ملکی به مراتب بیشتر از هزین-2
سیستم

وجود انعطاف در تغییر کاربری فضا-3
ثبت مقدار دقیق مصارف هر واحد از منابع به طور  -4

جداگانه



مزاياي استفاده از مديريت هوشمند ساختمان براي
مديران تاسيسات

پایش و کنترل سیستم از محل یا از راه دور-1
هزینه کم اپراتوری-2
راندمان باالی تجهیزات تاسیساتی-3
کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری-4
اعالم سریع خرابی ها و نیازمندی های بازبینی-5
ی لزوم مهندسی اصولی و ساختار یافته در هنگام اجرا-6

تاسیسات



مزاياي استفاده از مديريت هوشمند ساختمان براي  
ساكنان

افزایش ایمنی در ساختمان-1
راندمان باالی تاسیسات-2
وجود محیطی مطبوع و راحت-3



تعریف ساختمان بلند -

سطحپایینرازتتاتصرف،قابلطبقهباالترینکفترازبینقائمطبقهفاصله)آنارتفاعکهبناییهر•

حد.شودمیمحسوببلندساختمان،دباشبیشترمتر23از(نشانیآتشماشینهایبرایدسترسقابل

شکل)استمتر25تا22بیناسکاندیناویواروپاییکشورهایبیشتردرنشانیآتشتجهیزاتامکانات

.دهدمینشانراکشورهاگونهایندربلندحداقل4جدول.(57



برنامه احتیاجات طرح -2

ز های طراحی به دنبال تکمیل برنامه نیا. تا زمانی عناصر تشکیل دهنده طرح را نداند، قادر به طراحی نیستطراح •

در یک گروه معماری که ساختار آن مطابق با نمودار زیر است، . که با توافق مالک معین می گردد، آغاز می شود

.  هر یک از اعضاء وظیفه خاص خود را هماهنگ با سایر اعضا تا نتیجه نهایی انجام می دهد

:  اعضای کلیدی گروه عبارتند از•

سازهمهندس -۱•

مهندس مکانیک و الکترونیک -2•

طراح سایت و معمار مناظر -3•



الگوهای مختلف برج 3-1

الگوایندر:گوشچهارپالن-1•

درها،آپارتماندرکوچکسرویسها

قرارداخلیگردشمرکزییهستهاطراف

.(60شکل).اندگرفته



آپارتمانمجزابهطور6درهرطبقه: پالن شش گوش-2•

داقلمنطقیدریکشش،لعیقرارگرفتهوف،ایگردشبهح

(.61شکل. ) رسیدهاست

امکاناتفراردرهنگامخطرهایا،طراریپیشبینیشدهو•

.پارکینگهرآپارتماندرزیرزمینگرفتهگرفتهاست



نیدهآپارتماندرهرطبقهپیشبی: پالن جفت-3•

وامکاناتفراردرشرایطا،طراریفراهمشده

(. 62شکل.) است



رهاکشوازربسیاریدبلوکهانوعاین:ستارهیاشکلوYپالن-4•

باهاییشاخهکهمواردیدرشکلYهایبلوک.استشدهرایج

بدونبسیاریمتنوعهایطرحباشند،داشتهنامساویهایزاویه

.(63شکل).کنندایجادمیبستههایحیاطوجود

وستنپیامکانکهارتفاعکمساختمانهایمورددرهابلوکهایناغلب•

درموارد.روندمیکاربهدارد،وجودواشرافسایهبدونآنها

.استزوجصورتبهقرارگرفتنحالتبهترینمرتف ،



:  قرارگرفته اند( دو قلو ) شکل که به صورت زوج   Yپالن -۵•

رارفف،ایگردشافراددرهستهمرکزیقرارگرفتهوامکانات

(.  64شکل) درشرایطا،طراریفراهمشدهاست



60دارایشکل،Tبرج65شکلدر:شکلTپالن-6•

آسانسور3وپلهراهدووسیلهبهکهاستآپارتمان

داردوجودآپارتمان4طبقهدرهر.شودمیدادهسرویس

فهمکطبقهازقسمتی.داردخصوصیبالکنیکهرکه

.استفروشگاهدیگرقسمتوپیلوت



کاربهجفتصورتبهدارداحتمال،شکلTپالن:شکلHپالن-7•

.(66شکل)آورندمیوجودبهراHفرمصورترایندکهروند



دوآنبالدرهرکهداردآپارتمان8طبقههر:شکلXپالن-8•

مرکزیگردشیهسته.(67شکل).استگرفتهقرارآپارتمان

هزبالپرتابمحلکهاستآسانسورویکداخلیپلهراهدوشامل

.استگرفتهقرارآندرنیز



یهستهیمرکز. هرطبقهسهآپارتماندارد: پالن مثلثی-•

(.  69شکل. ) کردششاملدوآسانسورودوراهپلهاست



الگو های مختلف ساختمان های بلند نواری 3-2

ایتنواریباایجادشکستگییاانحنادرپالنسالگوی•

در.تنوعبسیاریراداراست... وبهشکلهایمختلف

اینالگو،پالنهایدارایاختالفسطحوخانههای

طبقهکوچکبادسترسیازبالکنیاراهرودردو

طرحهای( 2تریپلکس) یاسهطبقه( 1دوپلکس) •

70درشکل. گوناگونجالبیرابهوجودمیآورد

دراینشکلدو. الگویدوپلکسنشاندادهشدهاست

آپارتمانکوچکباف،ایخوابمحدودونشمین

.  بزرگترازراهرومشترکدسترسدارند



تسهیالت وخدمات -5

آسانسور1-5•

موردهایفضانیزوبلند،هایساختماندرخدماتیوسیلهمهمترینآسانسورها،یعنیعمودی،ونقلحملسیستم•

.(8۵شکل)استهاساختماننوعاینمعماریساختاردهندهتشکیلاجزایمهمترینراهرو،فضایآننیاز

ضایفباآسانوسریعارتباطوسیلهتتنهازیرااست،برخودارخاصیاهمیتازهاآسانسورموثروخوبعملکرد

عواملآـنمناسبعملکردبرعالوهآنها،طراحیوساختمانبرایمناسبآسانسوررانتخابد.استاطرافباز

رهزینهدمهمیاثرکنندفمیاستفادهآسانسورهرازکههاییواحدتعداد.شودگرفتهنظردربایدمینیزاقتصادی

باریانانگلستاستاندارداساسبر.استموثرهزینهدرنیزساختمانارتفاعوسیستمکنترلشکل.داشتخواهد

4۵آپارتمانورودیتاآسانسورازفاصلهحداکثروشودمیگرفتهنظردرآسانسوریکمسکونی،واحد۵۰هر

.استاجباریباالترارتفاعاتدرآسانسور2ازاستفاده.استمجازارتفاعطبقه6برایآسنسوریک.استمتر

درهایآسانسوردرهایکاهشدلیلبهداند،ایستطبقاتسطحدرمتناوبطوربهکهدوآسانسورازاستفاده

میتفادهاسآسانسوردوازکهرحالتیدآسانسورازاقتصادیاستفادهباری.استتراقتصادیطبقاتدرآسانسور

ارتفاعطبقه3۰حالتبهتریندر.استضروریطبقه۱۵حداقلارتفاعوطبقههردرخانه8یا6حداقلشود،

.استمناسبی



اتومبیل الگو

ردطراحیعناصرازبسیاریطراحیمبنایالگواتومبیلابعاد•

مشخصاتازاستفادهباابعادواینگیردمیقرارپارکینگها

انتخاب،مبنای.گرددمیتعیینمحلهردرمتداولاتومبیلهای

اندازهسهدرمعموال واستمختلفهایاندازهدرآنهافراوانی

.گرددمیتعیینوکوچکاستانداردبزرگ،



هندسه پارکینگ 5-7-1

گپارکینمدولوجایگاهعرضمهم،ابعاد.استپارکینگهندسهانتخابکاربردی،طراحیدرمهممراحلازیکی•

.باشدمی

وقتیکهاستف،اییتنهازیرادانند؛میعبوریراهروهایابعادازمهمتررامدولابعادپارکینگ،طراحان•

مدول،هکحالیدراست،ومتغیرداردتئوریجنبهراهرو.آیدمیوجودبهشوند،میپارکیکدیگرمقابلاتومبیلها

.استواقعیبعدیک

.اتومبیلهاستدرشدنبازبرایکافیف،ایمهم،ینکتهاولین•

درجه45بهدرجه90ازپارکزاویههرچه.استجایگاهداخلبهنقلیهوسیلهحرکت،درطراحیینکتهدومین•

عرض.کندتغییرجایگاهبهوروددرحرکتقابلیتآنکهبدونکرد،کوچکترتوانمیراپارکمدولشود؛نزدیکتر

راحتیهمانبتوانتاداردوسیعتریمدولبهاحتیاجباریکترجایگاه.داردجایگاهعرضبهبستگیایاندازهتامدول

بازوزدندورهستند،حداقلازعری،ترکهجایگاههاییدر.کردفراهمرافراهمراعریضجایگاهداخلبهحرکت

ادیاقتصروشجایگاهعرضافزایشمعموال بیشتر،راحتیایجادبرای.شوددمیانجامراحتاتومبیلدرکردن

.استمدولعرضافزایشبهنسبتیتری



الگوهای ساختمان -5-7-2

میاستفادهاصلی،الگویچهارازپارکینگ،طراحیدر•

:شود

بدونعبوریمسطحراهروهایمسطح،پارکهایمحوطه•

شیبدارراهروهایوشیبدارپارکهایمحوطهجایگاه

نبدوعبوریشیبدارراهروهای.پارکجایگاهبدونعبوری

حلزونیهای:نوعسهشاملکهنامندمینیزرامپراجایگه

شکل)استسرعتورامپهایاکسپرسرامپهایدوار،

هبواستکمشعاعباپیچیشیرامپ،حلرونیرامپ.(100

چهیرامپنوعاین.شودمیگفتهنیزاکسپرسمارپیچآن

یاتنرفبرایسریعیبسیارومسیرنداردپارکجایگاهگونه

یایممستقرامپیکاکسپرسرامپ.کندمیفراهمآمدنپایین

میمتصلیکدیگربهراطبقهدووکهاستمالیمقوسدارای

لیاصالگویچهارکاربردیهایسیستمتمامتقریبا .کند

دوکییازاستفادهباپارکینگ،درترددمنظوربهساختمانی

.(100شکل)اندشدهتشکیلحلزونیفرم



روشهای مکانیکی کنترل دود درساختمان های بلند 1-5

عمودیروشهای-2افقیروشهای-1•

افقیروشهای1-5-1•

:استزیرشرحبهبلندهایساختماندرافقیدودکنترلمکانیکیروشهای•

وهاراهرواینطریقازفرارمرحلهاولین،ا،طراریمواق دروهستنداصلیارتباطمنزلهبههاراهرو:دودبدونراهرو-الف•

اهر،دودجهتکردنمنحرفبرای.باشنددودبایدبدونهاف،ااینسوزی،آتشاولیهمراحلدر.گیردمیانجامارتباطیراههای

.دگردبینیپیشغیرهوآتشودودازپذیرتاثیرهایف،اخارجیسطحرویبراتوماتیکتهویهنصب:قبیلازحلهایی



• روشازاستفادهباکنونتا:دودکنترلفضایپیش-ب

سیستمخصوصدرآزمایشهایی،جمعیف،اهایدرتخلیه

118شکال.استشدهانجامکهاپلهراهدردودکنترل

ف،ایکهصورتیدر.دهدمینشانراساختمانازبخشی

پلکانبهاصالدود،باشدمنفیف،ارتحتدودبدونجمعی

صورتبهدودکمیمقداراستممکناگذچه.کندنمینفوذ

قابلغیرشرایط،گردددودبدونف،ایواردخودبهخود

.نمایدنمیایجادتحمل



روشهای عمودی 1-5-2

پلکان•

پلکانووهاراهردردودیکنندهمتوقفدرهاینصببه.استپلکانازاستفادهمستلزم،امنمحلیکبهفرار،ساختمانهابیشتردر•

ممتدبازف،اییکصورتبهمعموالفرارهایپله،بلندساختمانهایدر.شوندمیتبدیلدودیشدهکنترلمناطقبهف،اهااین،

کدامهرهکگرددطراحیایجداگانهف،اییواحدهایصورتبهبایدپلکانشود،ف،ااینواردمثبتفشارباهواییاگر.اندعمودی

ملعسوزیآتشهنگامدرفقطیامداومطوربهکههواستفشارتولیدواحدیکدارایف،اییواحدهر.داردارتفاعطبقه5حدود

ازیناش،معکوسفشاراحتمالیتاثیراتوساختمانارتفاعبامتناسب،طبقه15ازبیشساختمانهایداخلدرفشارگسترش.کندمی

.بودخواهدبادجریان

اعارتفدرکاررفتههواکشهایبامقایسهدرکهدادقرارفشارتحتکوچکهایواحدباراپلکانازبخشهاییتوانمیهمچنین•

.داردکمترییهزینه،ساختمانها



متوقفمعمولیدرهایاز،فشارتولیدذجایبهچنانچه،ارتفاعطبقه3دارایپلکانیکدرکهدهدمینشانشدهانجامآزمایشهای•

میتحملقابلغیرفراریمحوطه،سوزیآتششروعهازپسدقیقه10ازکمترمدتیدر،شوداستفادهآنکنترلجهتدودیکننده

.گردد

در.استمناسب،دودیکنندهمتوقفدرهایمیانازآبستونمیلیمتر7/0تقریبافشاراختالف،دودنفوذازجلوگیریبرای•

.استآبستونمیلیمتر4/1تقریبافشاراختالفنیازمند،درهاناقصعملکردازحاصلشکلتغییر،سوزیۀآتشصورت

فشارولیدتسیستمازاستفادهمورددراستممکن،نادرستجهتدرهواوزش،کنندمیاستفادهتهویهسیستمازکهساختمانهاییدر•

.نمایدایجادمشکالتی،فرارراهروهایوپلکاندر

یصفیهتمنظوربهولی.کنندمیکاربهشروعسوزیآتشهنگامدرفقطکهداردارجحیتهاییسیستمازاستفاده،مواردایندر•

.استنیازمورد(آبستونمیلیمتر2حدودتا)بیشترفشارهای،استکردهنفوذپلکانداخلبهقبالکهدودی



الگوهای متفاوت برای کنترل دود -2

:گرددمیسرمشخصزیرشرحبهخودخاصهایویژگیبهتوجهبادودکنترلبرایمتفاوتالگوهای•

پاشیآبسیستمبهمجهزساختمانهای:الفالگوی•

.دیگریطبقهبهایطبقهازدودحرکتبرایمحدودیتوجودبهآسانسورهاوهاپلهبهبازراهروازدسترسی:بالگوی•

.دیگریطبقهبهایطبقهازدودحرکتبرایمحدودیتبدونآسانسورهاوهاپلهبهبازراهروازدسترسی:جالگوی•



دسترسیمحافظتشدهبهراهپلهوچاههایآسانسورباوجودمحدودیتبرایحرکتدودازطبقهایبهطبقهدیگر: الگوید•

برایحرکتدودازطبقهایبهطبقهدیگربدونمحدودیتدسترسیمحافظتشدهبهراهپلهوچاههایآسانسوربا: : الگویه•

آسانسورباوجودمحدودیتبرایحرکتدودازطبقهایبهطبقهدیگرباتنظیمفشارراهپلهوچاههای: الگویو•

دیگرباتنظیمفشارراهپلهوچاههایآسانسوربابدونمحدودیتبرایحرکتدودازطبقهایبهطبقه: : الگویز•

ساختمانهاباتنظیمفشارکامل: الگویح•

ردیگبرایحرکتدودازطبقهایبهطبقهودارایمحدودیت،ساختمانهاییکهقسمتیازآنهاتنظیمفشارشدهاست: الگویط•

گردیمحدودیتبرایحرکتدودازطبقهایبهطبقهوفاقدساختمانهاییکهقسمتیازآنهاتنظیمفشارشدهاست،: الگویی•

ساختمانهاییکهبهطورعمودیتقسیمشدهاند: الگویک•

ساختمانهاییدارایسطوحایمنوبدوندود: الگویل•

ساختمانهایمسکونیبالکندار: الگویم•

ساختمانهایپیوسته: الگوین•


