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امروزه با افزایش جمعیت وساخت آسمان خراشها وکاهش منابع تجدید 

یش ناپذیر نیاز به طراحی بناهای پایدار ، هماهنگ وسازگار باطبیعت ب

معماری پایدار با شناخت محیط و به وجود .از پیش احساس میشود 

ا اوردن معماری سازگاری با طبیعت از میزان اتالف انرژی درساختمان ه

ع این نو. می کاهد وآسایش بیشتری برای شهروندان به وجود می آورد

.طراحی بر تعامل بین انسان ومنابع طبیعی تاکید فراوانی دارد

متر گفته میشود درفارسی 150طبقه وارتفاع بیش از40آسمان خراش به ساختمانهای دارای 

.دردهه اخیر واژه برج نیز برای اشاره به این مفهوم کاربرد یافته است

سی استskyscraperواژه فارسی آسمان خراش یک گرته برداری از واژه نگلی این واژه .ا

نخستین بار دراواخر سده نوزدهم برای ساختمان های بلند شهرهای شیکاگو ونیویورک

عماری از بعدها درقرن بیستم با پیشرفت فناوری ومهندسی تاریخنگاران م.آمریکا بکار رفت

کاربرد این واژه برای ساختمان های بلندآجری خودداری کرده وآن راتنها درمورد ساختمان 

.  های بلند مرتبه با اسکلت فوالدی بکاربردند

نمودار اسمان خراشهای ایران

افزایش بهره وری از نورطبیعی و بکارگیری آن در داخل ساختمان.1

استفاده از مواد قابل بازیافت.2
. استفاده از سیستم پیشرفته دیوارهای دوجداره وشیشه های عایق جهت استفاده بهینه از نور خورشید.3

ل که درهنگام کاهش نور روز انرژی برق را تولید میکند و سبب ورود هوای تازه به داخLEDبهره گیری ازچراغهای.4
.برج میشود

استفاده ازسیستم تهویه مطبوع داخلی به کمک نما با پوسته دوجداره. 5

استفاده ازسیستم رطوبت زایی وبهره گیری از گرمای جمع شده درنمای دوجداره به عنوان منبع انرژی.6
استفاده از سلولهای فتوولتائیک جهت تامین انرژی درمقیاس بسیار گسترده درسطح پوسته خارجی.7

کاهش انتقال صدا از خارج به داخل اسمان خراش.8

وراستفاده از شکل هندسی پانل های خورشیدی جهت ایجاد یک سیستم روشنایی کارامد و توزیع مناسب ن.9
وجود سه واحد خنک کننده بزرگ در زیرزمین آسمان خراش جهت کاهش دمای خارجی برج که به هیچ منبع .10

.خارجی برای تامین انرژی نیاز ندارد

امین متری بر روی سقف و استفاده ازسیستم سلولهای فتوولتائیک برای ت60قرار گرفتن یک توربین بادی  . 11
تولید برق

استفاده از یک مجموعه پانل خورشیدی که سبب جمع اوری وذخیره انرژی میشود. 12

درصد آن رانیز دارد30درصد که امکان ذخیره سازی بیش از 100قابلیت تهویه طبیعی اسمان خراش بطور . 13
سلول خورشیدی درنمای آسمان خراش که انتظار میرود 4000استفاده از سه محور بزرگ توربین بادی و. 14

. کاهش دهد% 40و میزان مصرف آب را تا % 65میزان کل انرژی مصرفی را تا 
مگاوات انرژی 900تا 700توربین بادی به علت باد ثابت که با دریافت نسیم دریا میتواند حدود 3بکارگیری .15

.تولید کند
سیستم تهویه مطبوع با قابلیت بازیافت سرمایش وگرمایش. 16

رادارد سنسور های اطمینان که با بکارگیری سنسورهای خورشیدی سعی دراستفاده کمتر از نور مصنوعی. 17

ر گرفتن استفاده از اتریوم مرکزی جهت استفاده از نورطبیعی درتمام ساعات روز وایجاد تهویه طبیعی بادر نظ. 18
جنبه های زیست محیطی

بکارگیری نمای دوجداره جهت ذخیره و صرفه جویی درمصرف انرژی. 19
وجود منافذ در نمای ساختمان که امکان ورودهوای تازه را به داخل آسمان خراش فراهم می آورد. 20

توانند از امکان گشودگی پنجره های نمای داخلی حتی برای آنهایی که در باالترین طبقات قرارگرفته اند تاب. 21
تهویه طبیعی استفاده نمایند

ازروزهای سال امکان بهره وری از ان را امکان %60استفاده ازسیستم تهویه هوای طبیعی که بطور میانگین در. 22
پذیرمیسازد

ایجاد پوشش گیاهی دراطراف نمای ساختمان جهت تبدیل دی اکسیدکربن به اکسیژن مصرفی.23

.استفاده از مصالح زیست محیطی که باعث عدم تخریب پذیری محیط زیست میشود. 24
استفاده از سیستم گرمایشی تشعشعی درطول ماه های زمستان. 25

:اکولوژیکینگاهبابارونمسکونیمجتمع

جنوببهشمالمحورازدرجه45چرخشتوسطانرژیدرمصرفجوییصرفه-

روزروشناییازاستفادهافزایش-

.گیردبقراراستفادهموردتراسعنوانبهتواندمیاستشدهپیشوپسافقیصورتبهمتر2واحدهر-
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.دید توانمیدبیدرنقطه ایهرازراهتلاین.استجهانبرج هایبلندترینازیکیودبیشگفتی برج العرب،
ازهسسوپراین.داردفاصلهساحلیخطازکمیکهاستشدهساختهمصنوعیجزیره ایرویبرج العرب

تامرااشارهموردبرج.می شودمحسوبشهراینجاذبه هایشده ترینشناختهازیکیوداردجهانیشهرتی
.رودشماربهشهرنمادکهشودطراحیگونه ایبهبودقرارواستکردهطراحیآمریکاییمعماررایت،

ازیکیبرج،اینامروزه.رسیداتمامبه1999سالدروشدشروع1994سالدربنااینساخت
.استیتباکیفولوکسبسیارامکاناتیدارایکهمی شودمحسوبجهانهتل هایگران ترینوتجملی ترین

ودخبهراجهانسراسراززیادیگردشگرانومشاهیرهتل،زیبایداخلیفضایوخالقانهبیرونینمای
.باشدجالببرایتاناحتماالکهمی کنیمبیانبرج العربمورددرراحقایقیاینجادر.می کندجذب

العرب یبرج  یرو یره ا نوعیجز عمص هواق شد
ترمتر280است، اساحلسطحازباال جمیر

تفاعدبیدر ردار نممالیانحنایباپلیودا آ
.می کندمتصلدبیساحلبهرا
تفاعمتر321بابرج العربهتل ،سطحازار ریا د

نازیکی یابناهایبلندتری بدن محسو
.می شود

نزمرتفع ترینمیزبانباشکوه،ساختاراین می
ناین.استجهانتنیس رورزشیزمی د

.داردقرارطبقهباالتریننزدیکی

.استشدههزینهدالرمیلیون650هتل،اینساختبرایمجموع،در
تانیا،ازپیمانکاروشرکتچندینبرج العرب،ساختبرای االتبری حدهای یهبدبیومت عالوه 

.داشته اندهمکاریکارگر3,000ازبیش
نپایه هایساخت اای ربابن مسنگ هایدادنقرا یوعظی ربتن ریز انوس،د ل3اقی هسا لب طو

تری40عمقدرشن ها،درونشدهکوبیدهبتنیستون230حدود.استانجامیده بم آ
ااینپی هستون ها،برابردرماسهوشناصطحکاک.داشته اندنگهرابن ایه هاباتثوحفظب پ

.می کندبسیاریکمک
ا از الیه ای از سنگ های عظیم به صورت الگوی النه زنبوری در سطح آب قرار گرفته است ت

.ستون ها در برابر فرسایش محافظت کنند

.استرفتهکاربهبنااینساختبرایفوالدتن9,000حدودوبتنمکعبمتر70,000حدود
.داردوسعتمربعمتر780آنبزرگ ترینو169هتلاینسوئیتکوچک ترین

دکلالبدوعالوهبه.کرداشارهبتنیبرجیدرونفوالدیاسکلتبهمی توانسازهاینشاخصه هایاز
بادهشروکشگالسفایبرصفحه یوسیله یبهبال،دواینبینناحیه یکهداردوجودمانند
وسختگرمایازرابنا،(فابریک)پارچه ایمتریالازپوششیهمچنین.استشدهپوشیدهتفلون

داخلبهشیریسفیدنورروز،طولدرتامی دهداجازهپارچهاین.می کندمحافظتغباروگرد
.می شوندمتریالاینشدننورانیباعثرنگیچراغ هاینیزشب ها.کندنفوذساختمان

.داردوجودالعرببرجدرروشناییتجهیزات28,000ازبیش

رسنگاز ره هاساختبرایStatuarioمرم ستفادهطبقاتودیوا برای.استشدها
.استرفتهکاربهسنگاینازمربعمتر43,000حدودداخلی،نمایتزئین

ریزمینه یدرکهاستجمیراگروهنظارتتحتبرج العرب میهمان نوازیوهتل دا
دفعالیت رحالدرومی کن زیکیحاض هایا گدوبیشرکتزیرمجموعه  هولدین

.است

طبقه ارتفاع میباشد20دارای -

قات پیچ چشمگیر درساختار موجب شده که ساکنان طب-

مختلف آن از چشم اندازهای متفاوتی از میامی لذت 

.ببرند

از مصالح مورد نیاز ساخت انها % 30طراحان این برجها -

را از مواد بازیافت شده تامین کردند 

از مواد دور ریز مربوط % 80جالب اینجاست که بیش از -

ندبه فرایند ساخت وساز این برجها نیز بازیافت شد

برج های دوقلوی پیچ خورده درمیامی آمریکا
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 طبقه ای شانگهای، امروزه به عنوان 128متری و632دومین آسمان خراش جهان، برج
سبزترین سازه جهان به شمار می رود که عالی ترین اصول طراحی سازه های پایدار درآن

.لحاظ شده است

راحیطدرکهقابلیت هاییاساسبرلزوممواقعدرتاداردتواناییسازهاین
بهتریکمفشارتاشدهجابجامتر1است،شدهگرفتهنظردرآنسازه
.کندتحملمحیطی،مسائلوبادوزشدلیل

درکهافقیمحوربابادیهایتوربین-
ایبرجباالی استشدهنصبشانگه

باالیدربادوزشجریانازمی تواند
.کنداستفادهسازه

دررفتهکاربهجدارهدوهایشیشه-
زانتااستشدهسببسازهنمای زنمی یا

.یابدکاهشسازهدرمطبوعتهویهبه

-م نایگرمایشوسرمایشهایسیست
نرژیمنابعاز،سازه انرژی)ژئوترمالا

شنقکهمی کننداستفاده(زمیناعماق
هایهزینهکاهشدرزیادی،بسیار
.داردانرژیمصرفمیزانوبرجسربار

ای باریک شوندگی نما ،  بافت و عدم تقارن در مشارکت بر
درصد کاهش 24کاهش بار باد ساختمان و در نتیجه آن 

میلیون دالر ذخیره پول 58مصالح  مورد نیاز ساختمان و 
پوسته ی شفاف داخلی و خارجی ساختمان . می باشد

بیشترین نور روز و به موجب آن کاهش نیاز به روشنایی
. الکتریکی خواهد داشت

عایق پوسته بیرونی این برج همچنین ساختمان را به نوعی-
ش و بندی می کند و در نتیجه آن انرژی مورد نیاز برای سرمای

.گرمایش کاهش می یابد
ن دیواره ی مارپیچ این برج آب باران را جمع می کند که ای-

ار آب باران برای گرمایش و سیستم  تهویه ی هوای آن به ک
. برده می شود

توربین های بادی واقع شده درست در زیر دیواره ی نما -
ندبرای طبقات باالتر ساختمان در محل انرژی تولید می ک

کیلو واتی 2130آتش طبیعی -همچنین با یک سیستم گاز-
ینی در سایت انرژی الکتریسیته و گرما را برای طبقات پای

.فراهم می کند

پوستهدوازسازه،اینطراحیدر

Double Skinی جنمایطراحیبرا بر

ادهشانگهای تشدهاستف هاس نک ای

هراامکان هدبرجب امی د ییکت نما

.یداخلنماییکوباشدداشتهبیرونی

بر اساس روش تست تونل هوا، طراحی 

درجه ای مورد تأیید و 120سازه ای 

طراحی . تصویب طراحان قرار گرفت

درجه 120سازه ای به شکل چرخش 

ای، ایده آل ترین روش طراحی این 

ان متری بود که کم ترین میز632سازه 

.فشار باد به ان وارد می شد

حالت در نظر گرفته شده در طراحی نمای برج6تصویر 
درجه ای برای آن تعبیه 120شانگهای که در نهایت، شکل 

شد
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،دیوار پرده ایcurtain-wall 
سیستم پوشش دهنده بیرونی 

این نوع دیوار . ساختمان می باشد
یر همانند سایر دیوارهای پیرامونی غ
سازه ای بوده و وظیفه ی جدایی 

بیرون و درون ساختمان از هم را به 
و به همین علت از دارد عهده 

مصالح سبک ساخته می شود تا 
عالوه برکاستن از بار مرده 

ته ساختمان هزینه کمتری نیز داش
.باشد



ساختار طراحی شده برای سازه: تصویر راست
نمای بیرونی سازه curtain-wallساختار دیوار پرده ای : تصویر چپ

به تصویر نمای درب ورودی برج شانگهای
.صورت سه بعدی نشان داده شده است

نمای ورودی برج از باال را نشان می دهد 
تکه با یک باغ سبز گرد، احاطه شده اس

 ترین و برج شانگهای، مظهر فناوری جدید در ساخت ساختمان های بلند مرتبه با رعایت عالی
نوآورانه  ترین سیستم ها و استانداردهای طراحی، ساخت و اجرای سازه های غول پیکر

ه نگاه به طراحی سبز، خود موضوع مهمی در ساخت عجیب  ترین سازه جهان داشت. است
ظر است که باید مهندسان جوان ایرانی، این پروژه را به عنوان یک کیس مطالعاتی در ن

.داشته باشند و در طراحی های خود در مقیاس های کوچک، ایده برداری کنند

هبرجاین کلبهک نش دوساختما

یاستمارپیچ یطبقه20دارا م

دخواهدسبزهرنظروازباشد بو

یبالکنطوریکهبه ههرطبقها

اناتوباغ یشرفتهامک انایپ دم ن

یسلول یوخورشیدیها بازیاب

.داشتخواهندبارانآب

Taknaz.net

ساخت این بنا که نظر بسیاری .است DNAطرح این سازه برگرفته از ساختار مارپیچ دوگانه نظیر ساختار 
آغاز شده و در حال حاضر در مراحل پایانی می 2013از معماران را به خود جلب نموده است از سال 

.باشد

http://www.bonista.ir

درخت ، گل های معطر و گیاهان داروئی را در 23000طراحی شده است تعداد معماری پایداراین برج که با رویکرد
تن گاز کربنیک را 130بالکن ها و بر روی بام خود جای داده که به گفته وینسنت کالبوت قادر هستند ساالنه مقدار 

یاری یک سیستم بازیافت آب باران روی بام ، آب مصرفی توالت ها و احتماال آب مورد نیاز برای آب. جذب نمایند
متر مربع مصارف برق 1000فضای سبز را تامین می کند و همچنین یک آرایه پنل خورشیدی بزرگ به مساحت 

ی نامه  گواهپالتیناین ساختمان همچنین موفق به دریافت رتبه.ساختمان را به طرز چشم گیری کاهش خواهد داد
LEEDشده است که باالترین درجه از این گواهینامه بین المللی می باشد.
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از قاب فوالدیِ ( در هم تنیده)نمای دیاگرید 

کاربرد کمتر فوالد 21%مثلثیِ تشکیل شده که 

نسبت به همین گونه ساختمان های سنتی را به 

همچنین نکته ی تاثیرگذار این بنا، . دنبال داشت

زمانی که مشخص می شود . استاتیک آن است

تن فوالد استفاده شده حاصل 10480از %90

.متریال های بازیافتی است

ای سنگ های آهک رسانای گرمایی، کف آتریوم را پوشانیده اند و لوله ه

ردش در پلی اتیلن که آب را به منظور کنترل دمای محیطی ساختمان به گ

ع در اوقات بارانی، آب باران بر روی بام جم. می آورند ، را پوشش می دهند

و سپس در زیرزمین ذخیره می گردد، و در لوله کشی کف، آبیاری و 

.تندیس آبی در البی استفاده می شود

ابستان آب از طریق شیلنگ های پلی اتیلن که در کف نصب شده اند در ت

در زمستان این . ایجاد خنکی و در زمستان ایجاد گرمایش می کنند 

ده شده به سیستم قادر است دمای کف را که به وسیله سنگ گرانیت پوشی

درصد 36درجه سانتیگراد برساند که این به به معنای تامین 26حدود 

ه کمتر گرمای مورد نیاز است و در طول تابستان این سیستم دمای کف را ب

درصد صرفه جویی در عملکرد 10درجه سانتیگراد رسانده که باعث 20از 

.سیستم ایرکاندیش می گردد

به سه آبشار یخ، این تندیس آبی که ارتفاعش
طبقه می رسد، از هزاران پنل شیشه ای 

[  رلفرآیند کنت]تشکیل شده، و همچنین در 
شرایط دمایی ساختمان بواسطه ی برودت و

از تزریق رطوبت به هوای محیط با بهره بری
.  همان آب باران بازیافتی، شرکت می کند

برج، در دوره ای طوالنی از سال، از طریق 
تهویه ی طبیعی؛ در دمای نرمال باقی می 

.ماند

ی از نورهایی که در این برج به انجام رسیده پیش بین
هایی را می توان نام برد که در جهت کاهش مصرف 

ده انرژی بوده است که در این زمینه تدارکات وسیعی دی
شده که از جمله آنها می توان از حسگرهای حرکتی تا 

. ام برد تجهیزات سیستم تهویه با راندمان بسیار باال را ن
رعایت این مسائل باعث گردید که کل میزان مصرف 

درصد کمتر از آسمانخراشهای 22انرژی در این ساختمان 
مشابه و هم اندازه با آن باشد که این به معنای صرفه

.ت جویی به میزان دو میلیون کیلووات برق در سال اس

ده در تهیه مواد بر قسمت های مختلف این برج سعی ش
کت که در مصرف منابع صرفه جویی شود به طوری که مو

های مورد مصرف در کف پوش ها و همینطور تجهیزات 
تی سقف ها و بخش اعظم دکوراسیون داخلی از مواد بازیاف

.استفاده شده است 

.  محدود ساختن دیوارهای داخلی تا نور کمتری توسط آنها حذف شود-
وجه به حسگرهای نوری نیز به منظور اندازه گیری مقدار نور طبیعی و واکنش خودکار آنها با ت-

.نور مورد نیاز به کار می روند

http://archline.ir/
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رت این برج به صورت قایق های بادبانی که به صو-

. قوس دار می باشد نمایان شده است

متر مربع می باشد278000مساحت کل پروژه -

ل پوسته این ساختمان به صورت هوشمندانه ای عم-

درصدی در مصرف 50می نماید و باعث صرفه جویی 

.انرژی می گردد

عی برای تهویه در ساختمان از خنک کننده های طبی-

ه به استفاده می شود که جهت قرار گیری برج ها با توج

جهت باد طراحی شده است 

در این برج از انرژی خورشید و باد و آب به روشهای-

.گوناگونی استفاده شده است

از مهمترین اصول طراحی پایدار در این -

ل مجتمع استفاده از تهویه طبیعی به دلی

ی کاهش استفاده از خنک کننده ها مکانیک

می باشد که از نور خورشید در نما جهت 

.بهرگیری از باد طراحی گشته است

تمامی آب باران در این مجتمع تصفیه -

.می شود

پانل های خورشیدی در سقف مجتمع -

انرژی خورشیدی را به انرژی الکتریکی 

.  تبدیل می نماید

زله سیستم سازه ای این مجتمع در مقابل زل-

.و سونامی مقاوم و محکم می باشد

اهی گروه معماری و طراحی این پروژه با مطالعه بافت گی. در طبقه چهارم این مجموعه، یک باغ سرتاسری طراحی شده است
اد کرده شهر جاکارتا، تمامی گونه های گیاهی موجود در منطقه را در این باغ به کار برده اند و فضای منحصر به فردی را ایج

.اند

نشان می نمای این مجموعه، کامال انعطاف پذیر می باشد و با توجه به میزان باد و نور خورشید، رفتار متفاوتی را از خود
.دهد

گاهی اوقات ایده هایی به ذهن برخی از انسان ها و طراحان خطور می کند که ممکن است تا 
سطح شاید شنیدن پوشش مو مانند بر.آن زمان به ذهن هیچ شخص دیگری خطور نکرده باشد

سمان ساختمان به دلیل غیرعادی بودن آن برایتان خوشایند نباشد،اما پوشش مو مانند این آ
ریا این ساختمان شبیه شقایقی است که از د. خراش موجب مهار انرژی باد و ذخیره آن می شود

.بیرون آمده، اما فناوری بسیار قوی و مستحکمی در آن نهفته است

ریکی تبدیل در این سیستم از فناوری پیزوالکتریک استفاده می شود و حرکات پوشش های مو مانند به انرژی الکت

ادی حرکات ظریف پوشش های مو مانند برای انسان و پرندگان خطرناک نبوده و مانند توربین های ب.می شود

.متداول، آلودگی صوتی ایجاد نمی کند
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رحدوددکهمیباشدنحویبهبناایناسکلتوسازهساختار

یچپواینخوردهپیچکاملبصورتبناکلازچهارمسه

اندرمیاتریومصورترابهمرکزیفضایزیباخوردگی

هایطبقه46برجاین.استنمودهخلقدوحجماین ب

ونلتبرجایندوطرفاز.استگردیدهتقسیمدوقسمت

باافزایش.استعبورکردهپکنشهرمترویجدیدهای

وشدهبیشتربرجاصلیهایحجمچرخشبرجارتفاع

شدهباعثچرخشاین.رسیدهدرجه45بهچرخشزاویه

پکناصلیبزرگراهوغربمحورشرقبهبناداخلازتا

.باشیمداشتهرادیدمناسبی

درجه که در دو 45حرکت پیچشی دراین برج بازاویه 

طرف برج وجود دارد اجازه میدهد مقدار نور طبیعی 

قه وارد شده بیشترشود و منظره مناسبی را درهر طب

راهرو ها در سطوح . برای واحدهای تجاری ایجاد نماید

ه درحالی ک. مختلف طبقات را به هم متصل میکنند

یک نمای شیشه ای دو قسمت برج را که ازهم جدا 

.هستند دریک بسته یکپارچه قرار میدهد

ط زاها حدید هدف از طراحی این برج را که مبتنی بر شرای

محیطی و زمانی است کاهش مصرف انرژی ساختمان

.و انتشار گازهای گلخانه ای عنوان کرده بود

.استشدهانجامکاستاریکادرواقعوزیستمحیطباسازگارطراحیعنوانبهبتنیبرجاین

.باشدمیطبقه25دارای

لوبمطصورتیبهطبیعیونورتهویهمیدهداجازهکهشدهطراحیخاصطوریبهآنشکنافتابچوبینمای

.میشودمطبوعتهویههایوسیستممصنوعینوربهنیازکاهشباعثامراینواینشودبناجذب

صخاجدارهدوایشیشهنمایزمستاندرطولمصنوعیحرارتبهنیازوکاهشخورشیدیگرمایشبرای-

.شداستفاده

استواحد145وطبقه26دارایساختماناین-

وتنوعاستآنگردشوجهتخورشیدنوربادرارتباطساخت,نمابرایمشاهدهقابلهایویژگیازیکی-

شدهبناصلبتودهسبکیوظرافتموجبکهنماهندسهدرهاشکست

.حرکتیچرخهدریکمجدداستفادهوبارانآبآوریجمعبرایمخازنیبینیپیش-

یکوانعنبهدربمبئیشدیدتراکمبامقابلهبرایبرجاین

تشویق,نقلیهوسایلازگذشته.استشهریپارکینگ

برایراعمودیپارکینگسیستم,جایگزینهایانرژی

زمینآزادمناطقومیکندایجادپارکینگتراکمحداکثر

.میگیرندقرارسبزفضایعنوانبهاستفادهبرای

دماننجایگزینانرژیهایازسیستمتعدادیساختماندر

مزرعههمراهبهیکپارچهبادیهایتوربینوفتوولتائیک

وخودکاربریبرایکهبودخواهدفتوسنتزیگیاهان

.میشونداستفادهاتومبیلهمچنین
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