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اصول و مباني طراحي 
بناهاي بلند مرتبه



تعریف ساختمان بلند 

بینقائمفاصله)آنارتفاعکهبناییهر•
تارف،تصقابلطبقهباالترینکفتراز
برایسدسترقابلسطحترینپایینتراز

بیشترمتر23از(نشانیآتشماشینهای
.دشومیمحسوببلندساختمانباشد،

دستورالعمل -سازمان برنامه و بودجه
تش اجرایی محافظت ساختمانها در برابر آ

، 1374، سال 112سوزی، نشریه شماره 
.تهران



• A high-rise building is a tall building, as
opposed to a low-rise building and is defined
by its height differently in various jurisdictions.
It is used as a residential, office building, or
other functions including hotel, retail, or with
multiple purposes combined. Residential high-
rise buildings are also known as tower
blocks[by whom?] and may be referred to as
"MDUs", standing for "multi-dwelling
unit".[1][full citation needed] A very tall high-rise
building is referred to as a skyscraper.

https://en.wikipedia.org/wiki/Building
https://en.wikipedia.org/wiki/Low-rise_building
https://en.wikipedia.org/wiki/Jurisdiction
https://en.wikipedia.org/wiki/Apartment_building
https://en.wikipedia.org/wiki/Office_building
https://en.wikipedia.org/wiki/Hotel
https://en.wikipedia.org/wiki/Retail
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Manual_of_Style/Words_to_watch#Unsupported_attributions
https://en.wikipedia.org/wiki/High-rise_building#cite_note-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Citing_sources#What_information_to_include
https://en.wikipedia.org/wiki/Skyscraper


High-rise residential apartmentbuildings, Hong Kong

https://en.wikipedia.org/wiki/Residential_apartment
https://en.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
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خط اسمان نیو یورک



خط اسمان تهران



خط اسمان تهران



سطح قابل دسترس برای
23نشانی ماشینهای آتش 
متر

سطح شیبدار یا 
باسکولی

طول مهاری

تعریف ساختمان بلند 



تعریف ساختمان بلند 

مورددرشدهبیانتعریفبا•
یمنتیجهاینبعبلندساختمانهای

شاملبلندساختمانکهرسیم
تصرففرضباکهاستساختمانی
رویازاشکوب8شاملآندرمسکونی

.باشدمیزمین
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ساختمان بلند 
در اردبیل 



ساختمان بلند 
در اردبیل 



ساختمانهاي فوق بلند جهان 



ساختمان بلند در
کشورهاي اروپایي

(متر)ارتفاعکشورارتفاع مترکشور

13هلند25اتریش

22نروژ25بلژیک

23سوئد22دانمارک

22سوئیس22آلمان

24انگلستان28فنالند



ساختمانهاي بلند اتریش 



ساختمانهاي بلند هلند 



آتش سوزی در مانهاتان



تعریف آسمانخراش 
(Skyscraper)

طبقاتواستثناییارتفاعباساختمانی•
یافلزیاسکلتبرمتکیکهمتعدد
میآویختهآنازدیوارهاکهاستبتنی

.شوند



آسمانخراش



آسمانخراش



ند دالیل توجه به بل
مرتبه سازي در ایران به مرور به ساختمانهای

.شدبسیار بلند عنوان برج اتالق



ند دالیل توجه به بل
مرتبه سازي

جدید شهر  فعالیتهاي •

رشد روز افزون جمعیت •
در شهر هاي بزرگ به 

دلیل مهاجرت  

بهره گیري اقتصادي از•
زمینابعاد 

قدرت و تکنولوژي•



مجموعه مسکونی کوی نوبنیاد ونک    A.S. P 1348



بلند مرتبه سازي در  
ایران

طبقه 10نخستین ساختمان بلند تهران شامل 
که در آن آسانسور نیز کار گذاشته شد در 

ساخته شد و نخستین 1328–30سالهای 
مجموعه بلند مسکونی در تهران مجموعه 

بنا 1343–49بهجت آباد بود که در سالهای  
. گردید



بلند مرتبه سازي در  
ایران



برجهای مسکونی بهجت آباد تهران



برجهای مسکونی بهجت آباد تهران



، ساخت مجموعه های مسکونی 50در سالهای دهه •
بلند عمدتاَ در شمال و شمال غرب تهران رونق 

.  یافت
ز پیش اسالهای درصد از ساختمانهای بلند در 80•

انقالب توسط موسسات و افراد خارجی و یا با 
.مشارکت آنان ساخته شده است

ریباَ به با وقوع انقالب اسالمی، بلند مرتبه سازی تق•
.  سال متوقف شد10مدتی بیش از 

 .



یپایانسالهایدرسازیمرتبهبلندجدیدموج•
وتهران،درزمینقیمتافزایشپیدر،60دهه
آغازتهرانشهرداریسویازتراکمفروشآغاز
هکاستاینروندایندرتوجهقابلنکته.شد

وانهپشتفاقدکههاییمرتبهبلندعظیمحجم
وخساراتاست،الزمتخصصیمطالعات
دبایکهداشتخواهدپیدرراعظیمیضایعات

.یابدتقلیلاستممکنکهآنجاتا



مجموعه مسکونی کوی نوبنیاد ونک    A.S. P 1348



برج

مسکونی 

A.S.P



متر162ارتفاع 

220زیر بنا 

مترمربعهزار

واحد 572

مسکونی

سوییت : شامل

آپارتمان، 

دوخوابه، سه 

خوابه، چهار 

خوابه و تریپلکس



هضوابط و مقررات ملی در بناهای بلند مرتب

مقررات ملی ساختمان4مبحث 



بلنددرساختمانهای•
محفظه)،8گروه)

خروجراهدرکهپلهای
بطوربایدشود،واقع

شارفوتهویهمکانیکی
.باشدداشتهمثبت

دبلنساختمانهایپله•
برابردرچگونهباید

باشد؟مقاومحریق



آخرطبقۀششبرایحداکثربلند،ساختمانهایدر•
هویۀتونورگیریبرایداخلیپاسیوهایازمیتوان

.ردکاستفادههاآشپزخانهواشتغالاقامت،فضاهای

اسیوپازبلندساختمانهایدرمیتوانایا•
کرد؟استفادهنورگیریبرای



ف،کشتجهیزاتبهبایدبلندساختمانهایتمام•
نجاتوامدادهمچنینوحریقاطفایواعالم

ومسمبحثدراعالمشدهخاصضوابطبامنطبق
.باشندمجهزساختمانملّیمقررات



یریتمداستقراربرایاتاقیبایدبلندساختمانهایتمامدر•
مداركتمامبایداتاقایندر.شودپیشبینیساختمان
واتتاسیسوساختمانشدةاجراهاینقشهجملهازساختمان
،ساختماناصلیدرهایقفلبهمربوطکلیدهایهمچنین

مناسبنحوبهکنتورهاجعبۀیااتاقکوبامموتورخانه،
.شودنگهداری



دبلنساختمانهایتمام•
قبرسیستمبهباید

مسیستکهاضطراری
وحریقاعالموکشف

روشناییهمچنین
ارتباطعمومیفضاهای

د،میکنتامینراخروجو
.باشندمجهز





مبحث سوم در ساختمانهای بلند



راهروها در ساختمانهای بلند



آیا ورود به واحدهای مسکونی از راه پله مجاز  
است؟



ساختمانهایدرحریقخروجراههایتعداد•
بلند



نوع دربهای راههای خروج در ساختمانهای بلند



پله های فلزی حریق در ساختمانهای بلند مجاز  
است یا خیر؟



1348کوی نو بیناد ونک سال ساخت 



برج مسکونی پرنس    



فاصله بین راه پله های خروج در ساختمانهای 
بلند



البی آسانسور در ساختمانهای بلند



در ساختمانهای بلند15مبجث 







تعداد آسانسور در ساختمانهای بلند



تعداد آسانسور در ساختمانهای بلند



عمق فضای ورودی جلوی آسانسور





انتخاب نوع آسانسور در ساختمانهای بلند







شکل کلي ساختمانهاي بلند
برجساختمانهای بلند معموالَ به دو شکل اصلی •

(Tower  ) و نواری (Slab )یافت می شود .





فاصله دو بلوک ساختماني 
ی است که دو بلوک ساختمانی به اندازه ارتفاع بنایفاصله •

دیگری قرار  جنوب غربی در جنوب، جنوب شرقی و 
.اشدبدارد، که میتواند به شکل پله ای یا شیب دار نیز 

مالی کمتر البته این فاصله نباید از نصف ارتفاع بنای ش•
.باشد





ساختمانحجم کنترل 

دی ساختمانهای بلند و حجیم برای سیمای شهری،مشکالت ج•
.طراحی بوجود می آورند

ی آن مهمترین جابرای کاستن از اندازه ساختمان، قسمت باالی•
.است



ضوابط کنترل حجم ساختمان در شهر سانفرانسیسکو

سانفرانسیسکو1971قوانین کنترل حجم مناطق تحت پوشش

ثرباالتر،حداکازآنکهارتفاعی(متر)طول(متر) قطر

.میشودکارگرفتهبهابعاد

12و 15و 383324مسکونی
12و 20و 433324مسکونی و اداری،پیرامونی

24و 30و 615246اداری مرکز شهر
12و 18و 24و 917630صنعتی







 سیستم حمل و نقل عمودی و آسانسورها از اهمیت
.باالیی در ساختمانهای بلند برخوردارند





دسترسی سواره از اهمیت باالیی در ساختمانهای
.بلند برخوردار می باشد























سازه در معماري ساختمان هاي بلند

اولین سازه فوالدی در یک ساختمان  1888در سال •
.طبقه مورد استفاده قرار گرفت10



:یستمهای سازه ایدسته بندی سازه ای ساختمانهای بلندتوسط فضلورخان در خصوص ارتفاع بهینه انواع س



:دسته بندی سازه ای ساختمانهای بلند
دیوارهای برشی سلولی-1
دیوارهای برشی بیرونی-2
دیوارهای برشی منحنی-3
هسته مرکزی طره شده با طبقات طره شده-4
هسته مدور طره شده با طبقات طره شده-5
هسته طره شده با طبقات معلق-6
سیستم قاب خمشی-7
سیستم قاب خمشی با دو هسته مرکزی-8
سیستم قاب خمشی با یک هسته مرکزی-9

هسته مهاربندی شده-10
دهانه خارجی مهاربندی شده-11
هسته مهاربندی شده مرکزی با خرپاهای کمربندی-12



: :انواع سازه های لوله ای در سازه ای ساختمانهای بلند

لوله قاب بندی شده-1

لوله مهاربندی شده-2
لوله قاب بندی شده دسته شده-3
لوله مهاربندی شده دسته شده-4









ندتکنولوژي و مباحث غیر سازه در ساختمانهاي بل

شکل کلی ساختمانهای بلند•
فاصله بین بلوکهای ساختمان بلند•
محدودیت زمین در ساختمانهای بلند•
سیر کوالسیون  عمودی و آسانسورها •
محوطه سازی •
باد و تهویه•


