
جهت  بلندمرتبه های ساختمان در شبکه قطری ای سازهسیستم  بررسی نقش

 سازی بلندمرتبه امر ی درپایدار ی توسعه

 2، لیال سحیوی*1هغبًلَ ػبدل كبدقی

 چکیده:

 ّبی ػبختوبىدس ًظش گشفت، ایي سًٍذ دس عشاحی  ای ػبصُ ػیؼتن ػبهلی خذا اص تَاى ًویعشاحی هؼوبسی سا 

ٍ دس ثشخی هَاسد سٍی فشم  خَسد هیهؼوبسی اػت ثیـتش ثِ چـن  حاص عش خذاًـذًیثلٌذ کِ ػبصُ ػضَی 

ثبسص  ی ًوًَِ .ؿَد هیعشاحی  ای ػبصُ ػیؼتن ػبختوبى ثش هجٌبی ؿکل ٍگزاؿتِ  تأثیشاكلی ػبختوبى 

 قغشیؿجکِ  ای ػبصُثلٌذ عشاحی ثب اػتفبدُ اص ػیؼتن  ّبی ػبختوبىتشکیت عشاحی هؼوبسی ٍ ػبصُ دس 

ًقؾ اػبػی  ثلٌذهشتجِ ّبی ػبختوبىػٌلش اكلی دس عشاحی  ػٌَاى ثِؿجکِ قغشی  ی ػبصُ .اػت بگشیذ(دای)

هلشف هلبلح  ضاىیاستفبع ه ؾیافضا ثب داسد. سا ثلٌذ ّبی ػبختوبىفشم  گیشی ؿکلپبیذاسی ٍ حتی  ی تَػؼِدس 

 ؾیافضا کِ اصآًدبیی ػالٍُ ثِ ؛کٌذ هی ذایپ ؾیافضا ؿذت ثِ یخبًج یهقبٍهت دس ثشاثش ثبسّب هٌظَس ثِ ای ػبصُ

ثب هلشف  کِ ًحَی ثِهٌبػت  ای ػبصُ ؼتنیاًتخبة ػ کٌذ هی دبدیا یدس ضَاثظ عشاح ّبیی هحذٍدیتاستفبع 

 هؤثش ای ػبصُ ؼتنیػ کیاًتخبة  يیثٌبثشا ّؼت؛ یضشٍس یکٌذ اهش دبدیا سا ییکبسا يیـتشیث ،حذاقل هلبلح

ّذف اص ایي  اػت. ذاسیپب یعشاح کی یدس ساػتب یهْو بسیثؼ ِیگبم اٍل ثلٌذهشتجِ ّبی ػبختوبى یثشا

حبكل اص ًتبیح  ساّکبسّبیؿجکِ قغشی ٍ ثیبى  ای ػبصُػیؼتن  ّبی ٍیظگیپظٍّؾ هـخق کشدى 

ثِ  قیتحق ٌذیدس فشا .اػتثلٌذ  ّبی ػبختوبىپبیذاس دس  عشاحیخْت دػتیبثی ثِ یک  ّب ًوًَِ ٍتحلیل تدضیِ

ػبصُ ؿجکِ قغشی دس ػبخت  ثب اػتفبدُ اص ؿذُ یعشاحهَسدی  یّب ًوًَِ لیٍتحلِ یتدضثشسػی، 

ی قشاس دادُ هَسدثشسػ لیٍتحلِ یتدضاص ًتبیح  آهذُ دػت ثِػپغ ساّکبسّبی  ٍ ثلٌذ پشداختِ یّب ػبختوبى

تب چِ اًذاصُ هَخت دػتیبثی ثِ  دایبگشیذ() یقغشؿجکِ  یا ػبصُ ػیؼتن تب هـخق ؿَد اػتفبدُ اص ؿَد یه

 .ؿَد یهی ثلٌذ ّب ػبختوبىیک هؼوبسی پبیذاس دس عشاحی 

 هؼوبسی -عشاحی پبیذاس -ثلٌذهشتجِػبختوبى  -ؿجکِ قغشی ای ػبصُػیؼتن  :ها کلیدواشه

 

 مقدمه: -1

کِ دس عشاحی ٍ اخشای آى ًیشٍّبی خبًجی ثبد ٍ  ؿَد هیاص دیذگبُ هٌْذػی ػبصُ، ػبختوبًی ثلٌذ هحؼَة 

 ؿَد هیهؼوبسی، ػبختوبًی ثلٌذ هحؼَة  ًظش اصًقغٍِ  اص ًیشٍّبی ػوَدی ثبؿٌذ تش هْنٍ  تأثیشگزاستشصلضلِ 

 ّبی ػیؼتنػبصُ ؿجکِ قغشی گًَِ خذیذی اص  .[2] ثبؿذ 14/3کِ ًؼجت استفبع ثِ قغش آى حذاقل ثشاثش 

                                                           
*
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هؼوبسی ثش دیگشی ثشتشی  ّبی ػجکاص  یک ّیچاػت. دس دٍساًی کِ  ثلٌذهشتجِ ّبی ػبختوبىدس  ای ػبصُ

ثبال  ای ػبصُثب کبسایی  ای لَلِ ّبی ػیؼتنًؼخِ هتفبٍتی اص  ػٌَاى ثِؿجکِ قغشی  ای ػبصًُذاسد، ػیؼتن 

 ًیبص حبضش ػلش دس .[6] اػت ؿذُ هؼشفیثلٌذ  ّبی ػبختوبىثشای  خذیذی ی ؿٌبػبًِساّکبس صیجبیی  ػٌَاى ثِ

 هَسدًیبص هلبلح ٍ اًشطی هلشف کبّؾ هٌظَس ثِ ثلٌذ ّبی ػبختوبى ػبخت دس ًَیي ّبی ػبصُ اص اػتفبدُ ثِ

 ؿَد هی احؼبع اصپیؾ ثیؾ ثلٌذ ّبی ػبختوبى ػبخت دس پبیذاسی ثِ تَخِ ضشٍست ّوچٌیي ٍ ٍػبص ػبخت

 ی ػبصُػیؼتن خبًجی  ثلٌذ؛ ّبی ػبختوبى ػبخت دس هَسداػتفبدُ خبسخی ٍ داخلی ّبی ػبصُ هیبى اص لزا

 هؼوبسی یک ثِ دػتیبثی ثبّذف ثلٌذ ّبی ػبختوبى اخشای ٍ عشاحی ثشای سا ساّکبس ثْتشیيؿجکِ قغشی 

 .اػت گزاؿتِ هب اختیبس دس پبیذاس

 

 مروری بر مبانی نظری تحقیق: -2

 ثِ ٍخَد آهذُ اػت. هٌْذػی ػبصُدسصهیٌِ ی خذیذی  ّبی خَاػتًِیبصّب ٍ  ،فٌبٍسیػلَم  پیـشفت ثباهشٍصُ 

ػالقِ ثِ ػبخت فضبّبی  یبفتِ ٍ ثب افضایؾ خوؼیت ثـشی، دٍچٌذاىاّویت  ّب ػبصُػبهل صهبى دس ػبخت 

اص  تؼذادی قشى حبضش، دس دس ایي ساػتب، اػت. پیذاکشدُهیبًی خَاّبى ثؼیبسی  ّبی ػتَىثضسگ ثذٍى 

ثلٌذ ؿذُ ٍ  ّبی ػبختوبىدس  قغشیای ؿجکِ  ػیؼتن ػبصُ فشد هٌحلشثِ ّبی قبثلیتهتخللبى هدزٍة 

هجتٌی ثش  ای تبصُ ؿٌبػی صیجبیی. ظَْس اًذ خؼتِ ای ػبصُ ػیؼتن پبػخ ثؼیبسی اص ًیبصّبی خذیذ سا دس ایي

 ّبی ػبصُتَاًبیی . ؿذُ اػت (دایبگشیذ)ؿجکِ قغشی  ای ػبصُػیؼتن  گیشی ؿکل ػجت ،ػبصی ثْیٌِػولکشد 

پظٍّـگشاى ٍ  هٌذی ػالقِثلٌذ ػجت  ّبی ػبصُػختی خبًجی ٍ پیچـی پشثبصدُ دس  تأهیيدایبگشیذ دس 

 .[2] اػتثلٌذ گشدیذُ  ّبی ػبختوبىعشاحبى 

توبهی  تقشیجبًٍ  ؿَد هیدس ایي ػیؼتن، لَلِ اص ػٌبكش هَسة ًضدیک ثِ ّن ثذٍى ّیچ ػتَى قبئوی ػبختِ 

، صیشا ایي ػیؼتن تَاًبیی تحول ًیشٍّبی ثقلی سا ثِ ّوبى خَثی ؿذُ حزفهشػَم دس ًوب  ّبی ػتَى

 ّبی ػبصُدس  ّب ػتَىّوضهبى ًقؾ تیشّب ٍ  k،x ٍ v ثِ اؿکبل هختلف هَسةًیشٍّبی خبًجی داسد. اػضبی 

 تش ػختٍ ػبصُ سا دس ثشاثش ثبسّبی خبًجی  کٌٌذ هی، توبم ثبسّبی ٍصى سا تحول داسًذ ػْذُهؼوَل سا ثش 

ثَدى هؼیش اًتقبل ًیشٍّبی ػوَدی ٍ  یکؼبى هَسة، اػضبی ٍ ّب ػتَىؿذى  یکی ،دیگش ػجبست ثِ .ػبصًذ هی

. ٍخَد گیشد هیؿکل  ثؼذی ػِ ای ػبصُثب ػولکشد  ٍ كلتپَػتِ یکپبسچِ  دسًتیدِ ؛ؿَد هیافقی سا ػجت 

سفتي ایؼتبیی اػضب خَاّذ ؿذ. ػٌبكش هَسة  ثبال ٍدس اػضبی ػتَى هبًٌذ ًیض هَخت کبّؾ عَل  ّب گشُ

تقَیت ػبصُ هثلثی  هٌظَس ثِاص ایي ػٌبكش  اػتفبدُ تیشّبی افقی ثِ یکذیگش هتلل ؿًَذ. ٍػیلِ ثِهوکي اػت 

ثشای ػبخت گیشد.  هیافقی كَست  کوشثٌذیثِ  ّب گشُاتلبل  عشیق اصثشدى هیضاى اػتقبهت ػبصُ ثبال  ٍ

فَالد، ثِ دلیل ٍیظگی  فَالد، چَة ٍ ثتي. هلبلح هختلفی اص هلبلح ٍخَد داسد: بیّ گضیٌِدایبگشیذ،  ّبی ػبصُ

تب  ّبیی ػبختوبىى دس آهلبلح ثشای ػبخت دایبگشیذ اػت ٍ اص  تشیي سایحهقبٍهت ثبال دس ثشاثش کـؾ ٍ فـبس، 

 .[2] کشداػتفبدُ  تَاى هیعجقِ  100

 



 

 :شبکه قطری ای سازهکارایی سیستم  -3

 ذایپ ؾیافضا ؿذت ثِ یخبًج یهقبٍهت دس ثشاثش ثبسّب هٌظَس ثِ ای ػبصُهلشف هلبلح  ضاىیاستفبع ه ؾیافضا ثب

 ؼتنیاًتخبة ػ کٌذ هی دبدیا یدس ضَاثظ عشاح ّبیی هحذٍدیتاستفبع  ؾیافضا کِ اصآًدبیی ػالٍُ ثِ. کٌذ هی

 ؛ّؼت یضشٍس یکٌذ اهش دبدیا سا ییکبسا يیـتشیث ،ثب هلشف حذاقل هلبلح کِ ًحَی ثِهٌبػت  ای ػبصُ

 یدس ساػتب یهْو بسیثؼ ِیگبم اٍل ثلٌذهشتجِ ّبی ػبختوبى یثشا هؤثش ای ػبصُ ؼتنیػ کیاًتخبة  يیثٌبثشا

ثبال ٍ هالحظبت  ای ػبصُ ییثِ ػلت کبسا یؿجکِ قغش ای ػبصُ ؼتنیاػت. اهشٍصُ ػ ذاسیپب یعشاح کی

ٍ ػبخت  یدس عشاح ای گؼتشدُ عَس ثِ اػتآى  فشد هٌحلشثِ یٌّذػ پیکشثٌذیکِ حبكل  ؿٌبػی صیجبیی

اػتفبدُ  ای ػبصُ ؼتنیػ يیکِ اص ا ّبیی ػبختوبى. گیشد هیقشاس  هَسداػتفبدُ ثلٌذهشتجِ ّبی ػبختوبى

 یخبف ٍ ؿبخق ؿْش یثٌب کیثِ  تَاًٌذ هی فشدؿبى هٌحلشثِخبف ٍ  یظبّش خبسخ لیثِ دل کٌٌذ هی

ػبختِ  یاًشط یبدیاص هٌبثغ ٍ هلشف هقذاس ص یبدیص ضاىیثب ه ثلٌذهشتجِ ّبی ػبختوبى اصآًدبکِ ؿًَذ. لیتجذ

 یساّجشدّب ایي پظٍّؾ دس اػت. ذاسیپب یهجبحث هشثَط ثِ عشاح ّب آى یدس عشاح هؼئلِ تشیي هْن ؿًَذ هی

 یهؼوبس کیثِ  یبثیدػت یثشا یؿجکِ قغش ای ػبصُ ػیؼتن ثب اػتفبدُ اص ثلٌذهشتجِ ّبی ػبختوبى یعشاح

 ثب اػتفبدُ اص ؿذُ یعشاحهَسدی  یّب ًوًَِ لیٍتحلِ یتدضثِ ثشسػی،  قیتحق ٌذیدس فشا .ؿَد هیهغشح  ذاسیپب

اص ًتبیح  آهذُ دػت ثِػپغ ساّکبسّبی  ٍ ثلٌذ پشداختِ یّب ػبختوبىػبصُ ؿجکِ قغشی دس ػبخت 

تب هـخق ؿَد اػتفبدُ اص ػبصُ ؿجکِ قغشی تب چِ اًذاصُ  ؿَد یهقشاس دادُ  یهَسدثشسػ لیٍتحلِ یتدض

 .ؿَد یهثلٌذ  یّب ػبختوبىدػتیبثی ثِ یک هؼوبسی پبیذاس دس عشاحی هَخت 

 

 :ها نمونه وتحلیل تجسیه -4

 ، کلگریببيبرج  4-1

 
 [9] ثشجًوبی  :1 ؿکل



 
 [9] خبًجیتحلیل هقبٍهت ػبصُ دس ثشاثش ثبسّبی  :2 ؿکل

 
 [9] ثشج ػبصُ خبسخی ػبختبس :3 ؿکل

 تدسیٍ، تحلیل ي وتبیح حبصل از بررسی برج: 4-1-1

هالحظِ اكلی  ،كَست گشفتِ اػت پیـشفتِثؼیبسی ثشای سػیذى ثِ ػبختبس پبیذاس  ّبی تالؽدس ایي ثشج 

 ًظش، خلق هکبًی اػت کِ ثِ عجیؼت احتشام ثگزاسد دس ایذُ اٍلیِ ػبخت ثشج، هکبًی ػوَهی دس استجبط دسایي

هَخَد دس عجقبت هختلف ثشای یک فضبی  ّبی ثبؽؿذ کِ ثتَاًذ ػبکٌبى ؿْش سا ثِ تؼبهل دػَت کٌذ،  گشفتِ

کِ  گشدد هیهؼتغیل ؿکل سایح، هـبّذُ  ّبی ػبختوبىثیي ایي ػبختوبى ٍ  ای هقبیؼِػجض عشاحی ؿذ؛ دس 

یي ثِ ااػت، ثٌبثش ثبد اصؿکل خویذُ حبكل اص اًحٌبی هَخَد دس ؿکل ثشج قبدس ثِ کبّؾ ثبسّبی ًبؿی 

ًیبصهٌذ اػت. ّوچٌیي ثشای ایٌکِ هیضاى تبثؾ خَسؿیذ دس فضبی اداسی  ای ػبصُهقذاس کوتشی اص فَالد 

کوک  کِ ؿذقشاسگیشی ػبختوبى اًدبم  هَقؼیتٍػیؼی ثشای یبفتي ثْتشیي  ّبی پظٍّؾحذاکثش ثبؿذ، 

ػبختوبى هبًٌذ یک خوغ کٌٌذُ  اًحٌب، ص ایياًحٌبی ػبختوبى کشد، ثب اػتفبدُ ا گیشی ؿکلثؼیبسی ثِ ًحَُ 

دس ًوبی خٌَثی  آتشیَهیکِ قبدس ثِ خزة ًَس خَسؿیذ اػت. ثِ ّویي دلیل استفبع کلی فضبی  کٌذ هیػول 

افضایؾ یبفت. ایي آتشیَم ثشای خزة گشهبی حبكل اص ًَس خَسؿیذ دس عَل سٍص عشاحی ؿذ ٍ اص آى ثشای 

ًتیدِ ًْبیی،  ؿَد هیهؼوَلی اػتفبدُ  ّبی ػبختوبىى ًؼجت ثِ گشم هبًذى ػبختوب صهبى هذتافضایؾ 

هؼوَلی اػت. ّوچٌیي کل ػبختوبى اص ًَس  ّبی ػبختوبىهلشف اًشطی دس هقبیؼِ ثب  دسكذی 30کبّؾ 

لزت  دسًْبیت ٍعجقبتی کیفیت ثبالیی داسًذ  ّبی ثبؽدلیل داؿتي  ثِ فضبّب ؿَد هی  هٌذ ثْشُعجیؼی سٍص 

دس کلگشی دس اسائِ یک هحیظ  ثبٍ. پشٍطُ ؿَد هیاص ػبختوبى ایدبد  کٌٌذُ اػتفبدُثیـتشی ثشای افشاد 

 ؿجکِ قغشی ی ػبصُػیؼتن خبًجی ػبختوبى هَفق ثَدُ اػت.  اص کٌٌذُ اػتفبدُثشای ّوِ افشاد  فشد هٌحلشثِ



 ؿٌبػی صیجبییخَد تَاًؼتِ اػت ثِ اّذاف  فشد هٌحلشثِهَخَد دس هشحلِ ػبخت، ثب ظبّش  ّبی چبلؾ ثبٍخَد

 .[9] آٍسدعشح هتوبیض هؼوبسی ثشای ؿْش کلگشی ثِ ٍخَد  ٍ یکدػت یبثذ 

 برج: يتحلیل تدسیٍاز وتبیح  آمدٌ دست بٍراَکبرَبی  4-1-2

 ؛تؼبهل ػبکٌبى ؿْش هٌظَس ثِدس ًظش گشفتي هکبًی دس ثشج  -1

 ؛عجقبتی دس ثشج ّبی ثبؽعشاحی  -2

 ؛ثبسّبی خبًجی ثبد ثِ دلیل اًحٌبی حبكل اص عشح خویذُ ثشج هقبٍهت دس ثشاثش -3

 ؛ای ػبصُدس هلشف فَالد  خَیی كشفِ -4

 ؛اػتفبدُ ثْیٌِ اص ًَس خَسؿیذ هٌظَس ثِهَقؼیت قشاسگیشی هٌبػت ثشج  -5

خزة گشهبی حبكل  هٌظَس ثِدسكذی هلشف اًشطی ثِ دلیل اخشای آتشیَم دس ًوبی خٌَثی  30کبّؾ  -6

 ؛خَسؿیذ اص

ٍ اّذاف  فشد هٌحلشثِدػتیبثی ثِ ظبّشی  هٌظَس ثِعشاحی ثشج ثب اػتفبدُ اص ػبصُ ؿجکِ قغشی  -7

 .ؿٌبػی صیجبیی
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 [10] ثشج ای ػبصُدیبگشام  :5 ؿکل



 تدسیٍ، تحلیل ي وتبیح حبصل از بررسی برج: 4-2-1

 کِ اػت خَسدُ پیچ اكغالح ثِ یب یبفتِ دٍساى ّبی فشم اهشٍصی، ثلٌذ ّبی ػبختوبى دس هتذاٍل ّبی فشم اص یکی

 صیجبیی ّوچَى هضایبیی ػلت ثِ اخیش ّبی ػبل دس ّب فشم گًَِ ایي. ؿًَذ هی ایدبد ّن سٍی عجقبت چشخؾ اص

 ػبصُ عشاحی ،ّب فشم ایي ثب استجبط دس هْن هؼبئل اص یکی. اًذ یبفتِ گؼتشؽ اعشاف هٌبظش ثِ دیذ تٌَع ایدبد ٍ

 ثب کِ اػت کبالتشاٍا تَسػَ تشًیٌگ ، ثشجّب ػبختوبى گًَِ ایي اٍلیِ ّبی ًوًَِ اص یکی؛ اػت ّب آى ثشای هقبٍم

 ثشای عجیؼت دس هَخَد ًوًَِ ثْتشیي حقیقت دس اػت؛ کشدُ عشاحی اًؼبى، ثذى فقشات ػتَى فشم اص الْبم

 ػٌَاى ثِ ثتٌی هشکضی ّؼتِ ػبصُ داسای عشح ًیض ایي، اػت اًؼبى ثذى ،ّب ػبختوبى گًَِ ایي ای ػبصُ پبیذاسی

 هٌظَس ثِ خَسدُ پیچ فشم ایي ّبی لجِ دس ایٌکِ ضوي اػت؛ دایبگشیذ ًَع اص ثیشًٍی ػبصُ ٍ ای ػبصُ اكلی ػٌلش

 .[9] اػت ؿذُ اػتفبدُ ؿکل ػیٌَػی ػبصُ یک اص ثیـتش پبیذاسی ایدبد ٍ صیبد ای ػبصُ ثبسّبی تحول

 برج: يتحلیل تدسیٍاز وتبیح  آمدٌ دست بٍراَکبرَبی  4-2-2

 ؛دػتیبثی ثِ هضایبیی ّوچَى صیجبیی ٍ تٌَع دیذ ثِ اعشاف هٌظَس ثِاػتفبدُ اص فشم دٍساى یبفتِ  -1

 .ػٌلش اكلی ٍ ػبصُ ثیشًٍی اص ًَع دایبگشیذ ػٌَاى ثِاػتفبدُ اص ػبصُ ّؼتِ هشکضی ثتٌی  -2

 

 بریتبویب –برج قًس مثلثی، لىدن  4-3

 
 [10] ثشجپالى ٍ ساّجشدّبی تَْیِ عجیؼی  :6 ؿکل

 
 [10] ثشج ای ػبصُ ّبی دیبگشام :7 ؿکل



 
 [10] ثشجدیبگشام تَْیِ عجیؼی ٍ ًوبی  :8 ؿکل

 تدسیٍ، تحلیل ي وتبیح حبصل از بررسی برج: 4-3-1

. اػت ػوَدی( استجبعبت قشاسگیشی )هحل آى گَؿِ ػِ دس ثشؿی دیَاس ػِ ؿبهل ایي ثشج دٌّذُ تـکیل ػبصُ

 ػوَدی ػٌبكش اص اػتفبدُ خبی ثِ عشح، ایي ؿکل هٌحٌی خذاسُ ػِ دس ثشؿی، دیَاسّبی ایي ثش ػالٍُ

 ّبی فشم دس تَاًٌذ هی دایبگشیذ ّبی ػبصُ. اػت ؿذُ اػتفبدُ خبكی ثبفشم یبگشیذاد ای ػبصُ ػیؼتن اص هتؼبسف

 تشاکن )کِ ثبس هقذاس ثب هتٌبػت غیشیکٌَاختی ثبفشم یبگشیذیاد ػبصُ ػبختوبى ایي دس. ؿًَذ عشاحی هتٌَػی

 دس ػبصُ ایي اكلی ثبس .اػت گشفتِ ؿکل( ؿَد هی کن ًیشٍّب کبّؾ دلیل ثِ ثبال ثِ پبییي اص آى ای ػبصُ

 ایي دس دایبگشیذ ػبصُ ثبس اًتقبل ؿیَُ. ؿَد هی ٍاسد ػبختوبى پی ثش پالى اص گَؿِ ؿؾ دس ٍ ًقغِ تشیي پبییي

 ّبی ػبصُ هـبثِ ػبختوبى ایي ػبصُ. اػت هتفبٍت ّشػت ٍ سی یغئػَ ّبی ثشج یبگشیذاد ّبی ػبصُ ثب پشٍطُ،

 اص اػتفبدُ ػذم سی، ػَییغ ثشج ثب ثشج ایي دس یبگشیذاد ػیؼتن دیگش تفبٍت. کٌذ هی ػول ؿکل ای اللِ

 حدن توبم دس ؿکل ای اللِ ای ػبصُ ػیؼتن کِ ًذاسد لضٍهی .اػت ػبختوبى حدن توبم دس یکپبسچِ ػبصُ

 ای ػبصُ هْبسثٌذی اص پالى، تش کَچک اضالع دس عشح ایي دس. ؿَد گشفتِ ًظش دس یکپبسچِ، كَست ثِ هؼوبسی

 اػت ؿذُ ػول ای گًَِ ثِ ًیض ای لشصُ عشاحی اصًظش. اػت ؿذُ اػتفبدُ خبًجی ثبسّبی تحول هٌظَس ثِ هؼوَلی

 .[10] ثبؿذ ًذاؿتِ یکذیگش ثب فبحـی تفبٍت ّن هدبٍس ّبی ثخؾ دس ػبختوبى ای ػبصُ سفتبس کِ

 برج: يتحلیل تدسیٍاز وتبیح  آمدٌ دست بٍراَکبرَبی  4-3-2

 ؛اًتقبل ثبس هٌظَس ثِاػتفبدُ اص دیَاس ثشؿی ٍ ػبصُ دایبگشیذ دس کٌبس یکذیگش  -1

 ؛ػذم اػتفبدُ اص ػبصُ یکپبسچِ دس توبم حدن ػبختوبى -2

 .تحول ثبسّبی خبًجی هٌظَس ثِهؼوَلی  ای ػبصُاػتفبدُ اص هْبسثٌذی  -3
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 [9] ثشجٍ ًوبی  ای ػبصُهـجک  ّبی کف :9 ؿکل

 

 [9] عشحػبصُ ٍ پالى : 10ؿکل 

 تدسیٍ، تحلیل ي وتبیح حبصل از بررسی برج: 4-4-1

 سا ّب فشم گًَِ ایي ای ػبصُ ًیبص تأهیي ٍ آصاد ٍ اسگبًیک ّبی فشم دس اػتفبدُ قبثلیت دایبگشیذ ّبی ػبصُ گشچِ

 هشکضی ثتٌی ّؼتِ ثب تشکیت دس ثبیذ آى ثیشًٍی یبگشیذاد ػبصُ ٍ اػت هبسپیچ فشهی داسای پشٍطُ ایي اهب داسد،

 ایي ّبی ٍیظگی دیگش اص .ثبؿذ ػبختوبى ثش ٍاسد افقی ٍ ػوَدی ثبسّبی تحول ًیبص پبػخگَی تب گشفت هی قشاس

 ثِ کف ػبختبس اتلبل ٍ پشٍطُ ایي عجقبت کف ػبصُ دس یبگشیذاد ػبصُ هـبثِ ای ػبصُ ػبختبس اص اػتفبدُ عشح،

 .[3] اػت ثیشًٍی ػبصُ

 برج: يتحلیل تدسیٍاز وتبیح  آمدٌ دست بٍراَکبرَبی  4-4-2

تحول ثبسّبی  هٌظَس ثِهبسپیچ ٍ تشکیت آى ثب ّؼتِ ثتٌی هشکضی  كَست ثِاػتفبدُ اص ػبصُ دایبگشیذ  -1

 ؛ػوَدی ٍ افقی

 ػبصُ ثِ کف ػبختبس اتلبل ٍ عجقبت کف ػبصُ دس دایبگشیذ ػبصُ هـبثِ ای ػبصُ ػبختبس اص اػتفبدُ -2

 .دایبگشیذ ثیشًٍی
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 [9] ثشج ای ػبصُدس استجبط ثب ثبد ٍ خضئیبت  ّبی تحلیل :10 ؿکل

 

 [9] ثشج ای ػبصُثیشًٍی ٍ خضئیبت ًوبی  :11 ؿکل

 از بررسی برج:تدسیٍ، تحلیل ي وتبیح حبصل  4-5-1

 ثِ ،ؿَد هی دیذُ آى پالى دس کِ عَس ّوبى پشٍطُ ایي دس. اػت هٌظن فَالدی یبگشیذاد یک عشح ایي ػبصُ

 یبگشیذاد ػبصُ ٍ ًـذُ اػتفبدُ یبگشیذاد ػبصُ ثب تشکیت دس دیگشی هشکضی ػبصُ اص پالى، کن ػشم ػلت

 ّب ػبصُ گًَِ ایي ثب استجبط دس هْن ًکبت اص یکی. اػت کبفی ثبسّبی قبئن ٍ خبًجی ثبس تحول هٌظَس ثِ تٌْبیی ثِ

 کوک ثِ ٍ ثَدُ ای دایشُ هقبعغ ثب فَالدی ػٌبكش ؿبهل اغلت کِ اػت آى ای ػبصُ ّبی گشُ اخشای خضئیبت

 .[3] ؿًَذ هی هتلل کف ػبصُ ثِ ٍ یکذیگش ثِ هْشُ ٍ پیچ ٍ اتلبل كفحبت

 برج: يتحلیل تدسیٍاز وتبیح  آمدٌ دست بٍراَکبرَبی  4-5-2

ثبسّبی قبئن ثذٍى ًیبص ثِ ّؼتِ  ٍ خبًجی ثبس تحول هٌظَس ثِاػتفبدُ اص ػبصُ دایبگشیذ فَالدی هٌظن  -1

 ؛هشکضی ثتٌی ثِ دلیل ػشم کن پالى ثشج

 ٍ پیچ ٍ اتلبل كفحبت کوک ثِ اػت ای دایشُ هقبعغ ثب فَالدی ػٌبكش ؿبهل اغلت کِ ای ػبصُ ّبی گشُ  -2

 .ؿًَذ هی هتلل کف ػبصُ ثِ ٍ یکذیگش ثِ هْشُ
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 [9] ثبدیدس استجبط ثب تَسثیي  ّبی تحلیل :12 ؿکل

 

 [9] ثبساىآة  آٍسی خوغٍ دیبگشام  ًوبی ثشج :13 ؿکل

 تدسیٍ، تحلیل ي وتبیح حبصل از بررسی برج: 4-6-1

 ٍ ؿذُ اًدبم پبیذاس هؼوبسی اّذاف تحقق سٍیکشد ثب اػت، هؼکًَی ػولکشد داسای کِ ػبختوبى ایي عشاحی

 ثب استجبط دس عشح ایي هغلَة ّبی ٍیظگی اص. اػت ثَدُ ثبد خشیبى اص گیشی ثْشُ پبیِ ثش آى اكلی تَخِ

 اص اػتفبدُ غبلت، ثبد ثِ تَخِ ثب هٌبػت گیشی خْت آیشٍدیٌبهیک، حدوی فشم اص اػتفبدُ پبیذاس، هؼوبسی

 دیگش اص. اػت عجیؼی ی تَْیِ ٍ دٍپَػتِ ًوبی اص اػتفبدُ الکتشیؼیتِ، تَلیذ هٌظَس ثِ ثبدی ّبی تَسثیي

 پالى فشم اص اػتفبدُ سٍص، ًَس ٍ عجیؼی تَْیِ اص گیشی ثْشُ خْت دس ػبختوبى پالى فشم هغلَة ّبی ٍیظگی

ػیؼتن خبًجی ثِ دلیل اػتفبدُ اص  پالى فشم. گیشد كَست ثْتش ػشضی تَْیِ تب اػت ػبختوبى ػشم کن

 ثب استجبط دس عشح، ایي .کٌذ هی فشاّن سا ػتَى اص آصاد داخلی فضبی ایدبد اهکبىؿجکِ قغشی  ی ػبصُ

 ای ػبصُ فشم. اػت داخلی ّبی ثبؽ اص اػتفبدُ ًیض ٍ ثبساى آة ػبصی رخیشُ ثشای ساّکبسی داسای پبیذاس، هؼوبسی

 هؼلق پل ای ػبصُ فشم دس. اػت ؿذُ آى عشح دس ثیـتش صیجبیی ایدبد ػجت ًیض ػبختوبى ایي ًوبیبى دایبگشیذ

. اػت ؿذُ پَؿیذُ ؿفبفی هلبلح ثب ٍ ؿذُ اػتفبدُ ػبختوبى هـبثِ ای ػبصُ اص ًیض ثشج ػبختوبى ثِ هتلل

 هٌظَس ثِ ثبصؿَّبیی ٍ ؿَد اػتفبدُ ؿفبف غیش پَؿؾ اص ّب پل گًَِ ایي ػقف ثشای اػت ثْتش عَسکلی ثِ



 ای ؿیـِ پَؿؾ اص ًبؿی ای گلخبًِ ی پذیذُ دلیل ثِ کِ فضب داخل حشاست هقذاس تب ثبؿذ داؿتِ ٍخَد تَْیِ

 .[3] ؿَد کٌتشل ،ؿَد هی ایدبد

 برج: يتحلیل تدسیٍاز وتبیح  آمدٌ دست بٍراَکبرَبی  4-6-2

 ّبی تَسثیي اص اػتفبدُ غبلت، ثبد ثِ تَخِ ثب هٌبػت گیشی خْت آیشٍدیٌبهیک، حدوی فشم اص اػتفبدُ -1

عشاحی ایي  ّبی ٍیظگیاص  عجیؼی ی تَْیِ ٍ دٍپَػتِ ًوبی اص اػتفبدُ الکتشیؼیتِ، تَلیذ هٌظَس ثِ ثبدی

 .ؿَد هیثشج هحؼَة 

اص ًَس  گیشی ثْشُهٌبػت ًؼجت ثِ ثبد ٍ ًَس خَسؿیذ خْت  گیشی خْتپالى ثب  ػشم کنعشاحی فشم  -2

 ؛خَسؿیذ ٍ تَْیِ عجیؼی

 ایدبد کشدُ اػت.آصاد اص ػتَى سا  یداخل یفضب دبدیاهکبى ا ضیً ای ػبصُ اصًظشفشم پالى عشح  -3

 .اػت داخلی ّبی ثبؽ اص اػتفبدُ ًیض ٍ ثبساى آة ػبصی رخیشُ ثشای ساّکبسی داسای -4

 .اػت ؿذُ آى عشح دس ثیـتش صیجبیی ایدبد ػجت ػبختوبى ایي ًوبیبى یبگشیذاد ای ػبصُ فشماػتفبدُ اص  -5

 اص ًبؿی ای گلخبًِ ی پذیذُ دلیل ثِ کِ فضب داخل حشاست هقذاس تب تَْیِ هٌظَس ثِ ثبصؿَّبییثِ کبس ثشدى  -6

 ؿَد. کٌتشل ،ؿَد هی ایدبد ای ؿیـِ پَؿؾ

 

 :گیری نتیجه -5

 اًشطی هلشف کبّؾ هٌظَس ثِ ثلٌذ ّبی ػبختوبى ػبخت دس ًَیي ّبی ػبصُ اص اػتفبدُ ثِ ًیبص حبضش ػلش دس

 اصپیؾ ثیؾ ثلٌذ ّبی ػبختوبى ػبخت دس پبیذاسی ثِ تَخِ ضشٍست ّوچٌیي ٍ ٍػبص ػبخت هَسدًیبص هلبلح ٍ

ػیؼتن  ثلٌذ؛ ّبی ػبختوبى ػبخت دس هَسداػتفبدُ خبسخی ٍ داخلی ّبی ػبصُ هیبى اص لزا ؿَد هی احؼبع

 ثِ دػتیبثی ثبّذف ثلٌذ ّبی ػبختوبى اخشای ٍ عشاحی ثشای سا ساّکبس ثْتشیيؿجکِ قغشی  ی ػبصُخبًجی 

ثب  ّبی ثلٌذهشتجِ ػبختوبى یعشاح یساّجشدّب ایي پظٍّؾ دس .اػت گزاؿتِ هب اختیبس دس پبیذاس هؼوبسی یک

ثِ ثشسػی،  قیتحق ٌذیدس فشا .ؿذهغشح  ذاسیپب یهؼوبس کیثِ  یبثیدػت یثشا یاػتفبدُ اص ػبصُ ؿجکِ قغش

ثلٌذ  یّب ػبختوبىػبصُ ؿجکِ قغشی دس ػبخت  ثب اػتفبدُ اص ؿذُ یعشاحهَسدی  یّب ًوًَِ لیٍتحلِ یتدض

ی قشاس گشفت تب هـخق ؿَد هَسدثشسػ لیٍتحلِ یتدضاص ًتبیح  آهذُ دػت ثِػپغ ساّکبسّبی  ٍ ؿذُ پشداختِ

ی ّب ػبختوبىاػتفبدُ اص ػبصُ ؿجکِ قغشی تب چِ اًذاصُ هَخت دػتیبثی ثِ یک هؼوبسی پبیذاس دس عشاحی 

ؿجکِ قغشی  ی ػبصُی کِ ًتبیح تحقیق دس ساثغِ ثب اػتفبدُ اص ػیؼتن خبًجی ّبی هضیت اص ثشخی .ؿَد یهثلٌذ 

 اص: اًذ ػجبست گزاسد هیثلٌذ دس اختیبس هب  ّبی ػبختوبىدس 

. ؿَد هیدس پالى ػبختوبى ثلٌذ  آصادیػجت  ای ػبصُػبسی اص ػتَى ثَدى فضبّبی داخلی؛ ایي ػیؼتن  -

ًیؼت. ثبیذ تَخِ کشد ٍقتی ّؼتِ  چٌیي ایيتِ خذهبتی پالى عجقِ اص ػتَى ػبسی اػت، اهب ّؼ اگشچِ



 خبیی خبثِ قبثل ثٌبثشایيثقلی سا تحول کٌذ ٍ  ثبسّبیثبیذ  تٌْب ؿَد، کبسثشدُ ثِخذهبتی دس یک ػبصُ دایبگشیذ 

 .اػتػتًَی  ّشگًَِثیـتش پالى عجقِ ػبسی اص  دسًتیدِاػت. 

 خبًجی؛ ًیشٍّبیهقبٍهت ثؼیبس دس ثشاثش  -

 سفتبس اػضب؛ ػبصی ثْیٌِ دسًتیدِپیشاهًَی ٍ  ّبی ػتَىحزف  -

 هتذاٍل؛ ّبی ػیؼتنثب اػتفبدُ اص اؿکبل هثلثی، دس هقبیؼِ ثب  آصاد ّبی فشمفشاّن آهذى هکبى خلق  -

 عشاحی؛ ّبی ایذُآصادی  دسًتیدِ ٍتجؼیت فشم اص ٌّذػِ ػبصُ ٍ تجؼیت ٌّذػِ ػبصُ اص فشم ثٌب  -

 ّؼتِ خذهبتی(؛ اػتثٌبی ثِ) ثیشًٍیتِ یکپبسچِ اػتقالل ػبصُ کف اص پَػ -

 اثؼبد کَچک كفحِ ًلت کف عجقبت ثِ اخضای ػبصُ؛ -

 ؿذى سد پبی ػبصُ دس داخل ػبختوبى؛ تش کنٍسٍد ًَس عجیؼی ثیـتش ثِ دسٍى فضب ثِ ػجت  -

 دس فَالد هلشفی ػبصُ ًؼجت ثِ هَاسد هـبثِ؛ دسكذی 20کبّؾ  -

 ٍ هوتذ ٍ ثذٍى اًقغبع ثَدى هؼیش اًتقبل ًیشٍ؛ ای ػبصُیکپبسچگی ػیؼتن  -

کِ ػیؼتن پغ اص  ای گًَِ ثِ، ای ػبصُاعویٌبى ػیؼتن  ضشیتػٌبكش اضبفی ثشای ثبال ثشدى  دسثشداؿتي -

خغش  ای ػبصُسا دٍثبسُ هیبى ػبیش اػضب تَصیغ کٌذ دس ایي ػیؼتن  ثبسّبخشاثی یکی اص اػضب ًیض قبدس اػت 

 ؛سػذ هی اقلحذثِ  ای ػبصُ گؼیختگی

 ثلٌذ دس ایي ػیؼتن؛ ّبی ػبختوبى هتذاٍل هَسداػتفبدُ ّبی پَؿؾاص اغلت  گیشی ثْشُاهکبى  -

 .ّب گشُاهکبى ایدبد تٌَع ٌّذػی دس  -

 ثِ هَاسد صیش اؿبسُ کشد: تَاى هیاص هؼبیت ایي ػیؼتن 

 ػبخت دایبگشیذ؛ ّبی سٍؽ دسًجَد تدشثِ کبفی  -

 اخشا؛ ّبی ّضیٌِافضایؾ  دسًتیدِ ٍاتلبالت ٍ اػضب  ًلتحی ًیبص ثِ هْبست ٍ دقت دس عشا -

 ؛ّب ػبصُ گًَِ ایي ّبی پٌدشُدؿَاس ثَدى عشاحی  -

 ػذم صیجبیی ٍ تٌبػت دس كَست عشاحی ًبدسػت ػبصُ دایبگشیذ. -
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