
 

 

تز رٚی عمف ، ٞٙسعٝ ٔرزٚعی ٚ تازتا٘ی ؽىُ لغٕتی اس ایٗ عاسٜ ٔی تاؽس وٝ WILSHIRE GRANDاس زعتاٚرزٞای تشري پزٚصٜ 

ٔمیاعی وٝ تٝ آٖ تٍٙزیٓ، ایٗ لغٕت ٔرزٚعی ٚ تازتا٘ی ؽىُ تٝ ذٛزی ذٛز عاسٜ ای تٝ ؽٕار ٔی عاسٜ اصّی تزافزاؽتٝ ؽسٜ اعت. تا ٞز 

 رٚ٘س.

ایٗ تٝ عاسٜ اجاسٜ ٔی زٞس  تزاتز تیؾتز اس عاسٜ فٛلا٘ی تاؽس. 10ػٕٛٔاً، ٟٔٙسعاٖ، عاسٜ ٞا را تز رٚی پایٝ ای صّة لزار ٔی زٞٙس وٝ عرتی آٖ 

، ٟٔٙسعاٖ یه عاسٜ ی WILSHIRE GRANDؽتٝ تاؽٙس، تٝ راحتی عزاحی ؽٛ٘س. زر پزٚصٜ ی وٝ اٌز تز رٚی پایٝ ای صّة لزار زا

ایٗ ٔٛضٛع تاػج ٔی ؽٛز وٝ ایٗ لغٕت ٔرزٚعی ٚ تازتا٘ی ؽىُ، ٘یاسٔٙس ٔالحظات ِزسٜ  عرت را تز رٚی عاسٜ ای ا٘ؼغاف پذیز لزار زازٜ ا٘س.

 عثمٝ سیزیٗ تٝ ٔیاٖ ذٛاٞس آٔس. 73ای ٚیضٜ ای تاؽٙس، چزا وٝ تحج احز ٔٛزٞای تاالتز اس عزف عاذتٕاٖ 



 

 

 تٛصیف پزٚصٜ

 400000اتماق جٟت اعتفازٜ تا وارتزی ٞتُ،  900ٔیّیٖٛ فٛت ٔزتغ سیزتٙا زارز وٝ زارای  2زر حسٚز  WILSHIRE GRANDپزٚصٜ 

عثمٝ پارویًٙ سیزسٔیٙی وُ عایت پزٚصٜ را  5 فٛت ٔزتغ ٘یش تؼٙٛاٖ ٔؾاػات ٚ فضاٞای فزػی ٔی تاؽس. 45000فٛت ٔزتغ فضای ازاری ٚ 

الیا٘ٛط زیس ذٛاٞس زاؽت، ذٛزرٚ را زارز. عاسٜ زارای اعترزی تز رٚی تاْ ذٛز ٔی تاؽس وٝ تٝ عٕت  1100پٛؽؼ زازٜ اعت ٚ ٌٙجایؼ 

فٛت عاسٜ ٔؼٕارا٘ٝ ٔرزٚعی ؽىُ را ٘یش زر ٘مؾٝ ٞای ذٛز  300ٕٞچٙیٗ زٚ آعا٘غٛر ٔجُّ، یه عمف ٔجُّ ٚ ٔؼٕارا٘ٝ تازتا٘ی تٝ ٕٞزاٜ 

 زارز.

ازٜ تا وارتزی ٞتُ عثمٝ فٛلا٘ی آٖ ٘یش جٟت اعتف 40عثمٝ ٔی تاؽس، عثمات تحتا٘ی ؽأُ فضای ازاری ٔی تاؽس ٚ  73عاسٜ اصّی تزج زارای 

تٙا ؽسٜ اعت. عیغتٓ تارتز جا٘ثی تزای عاذتٕاٖ، ٞغتٝ زیٛار تزؽی تتٙی ٔی تاؽس وٝ اس تتٗ ٔغّح ؽسٜ تا عتٟٛ٘ای تاوظ فٛالزی ٚ لاب 

عیغتٓ تارتز جا٘ثی تزج تٝ ؽست الغز ٔی تاؽس. زر عزاعز ارتفاع عاذتٕاٖ،  عاسٜ ای فٛالزی زر ٔحیظ تیزٚ٘ی پایٝ ی ٞغتٝ تتٙی ٔی تاؽس.

 فٛت ارتفاع ٔی تاؽس. 1000فٛت ػزض ٚ زر حسٚز  30ٞغتٝ زیٛار تزؽی زارای 

زٜ زر عزاعز ارتفاع عاسٜ لاتٟای ٟٔارتٙسی جٟت ٔمیس وززٖ زر تزاتز وٕا٘ؼ ٚ واٞؼ تالػ ٚاصٌٛ٘ی ٞغتٝ زیٛار تزؽی رٚی فٙساعیٖٛ ٌغتز

 ٚ ٕٞچٙیٗ تزای عرت تز وززٖ عاسٜ زر تزاتز تازٞای ٔمغؼی ٚ زیزیفت عاسٜ، اجزا ؽسٜ اعت.

 

 عیغتٓ عاسٜ ای عاسٜ تازتا٘ی



 

ؽس. پایٝ ٚ تىیٝ ٌاٜ عاسٜ تازتا٘ی رٚی ٞفتاز ٚ عٛٔیٗ عثمٝ زر ٘ظز ٌزفتٝ ؽسٜ اعت وٝ ٕٞزاٜ آٖ عٛئیت ٚیضٜ ٚ اعترز ٔذوٛر ٘یش اجزا ذٛاٞس 

تا ظزافت  عثمٝ آذزی اعت وٝ آعا٘غٛر تٝ آٖ زعتزعی زارز ٚ تٕاْ تجٟیشات ٚ ٔٛتٛر آعا٘غٛر ٘یش زر ٕٞیٗ تزاس لزار ٔی ٌیزز.عاسٜ تازتا٘ی 

٘یش زر تزاس ٞفتاز ٚ ؽؾٓ لزار زارز ٚ اس عزیك یه  2عاذتٕاٖ زر تزاس ٞفتاز ٚ پٙجٓ ٚ ؽٕارٜ  1( ؽٕارٜ BMUذاصی، ٔزاوش تؼٕیز ٍٟ٘ساری )

 رٚؽٗ وٙٙسٜ ٞای اَ ای زی أىاٖ پذیز ذٛاٞس ؽس. آزْ رٚ زعتزعی تٝ

فٛت ارتفاع زارز ٚ عاسٜ  100تزای عاسٜ تازتا٘ی اس ذزپای فضایی عٝ تؼسی تؼٙٛاٖ عیغتٓ عاسٜ ای اعتفازٜ ؽسٜ اعت. عاسٜ تازتا٘ی تمزیثاً 

 زازٜ اعت.فٛت ٔزتغ را تٝ ذٛز اذتصاؿ  5000تٗ ٚسٖ زارز وٝ ٔغاحتی زر حسٚز  900فٛالزی آٖ زر حسٚز 

 5Gجٙٛتی رخ زازٜ اعت ٚ تا ؽتاب -ؽتاب زارز وٝ زر راعتای ؽٕاِی 4.25G( زر حسٚز MCE٘یزٚٞای جا٘ثی اس ٔاوشیٕٓ سِشِٝ ٔٛجٛز )

ٔی  3800KIPSایٗ ٘یزٚٞای ِزسٜ ای ؽأُ آپّیفت رٚی ٔحٛر لٛی عتٖٛ، زر حسٚز  غزتی تٝ ٚلٛع پیٛعتٝ اعت.-وٝ زر راعتای ؽزلی

ایٗ  اس ِزسٜ ای تاال، ٔٛزٞای تاالتز اس جا٘ة عاسٜ تىیٝ ٌاٞی وٝ ٕٞاٖ تزج اصّی اعت را تز رٚی عاسٜ تازتا٘ی ؽاٞس ذٛاٞیٓ تٛز.تاؽس. تا ایٗ ٘ی

 فٛت آٟ٘ا زر تتٗ ٔسفٖٛ ؽسٜ اعت. 14ایٙچی ٔی تاؽس وٝ زر حسٚز  2.8(، 150KSIػسز ) 8عتٟٛ٘ا زارای 

ٚ ا٘مثاض تتٗ ٞغتٝ زیٛار تزؽی ٔی تاؽس. ترؼ عاسٜ تازتا٘ی ٔغتمیٕاً ذارج اس ٞغتٝ زیٛار یىی اس چاِؾٟای تىیٝ ٌاٜ عاسٜ تازتا٘ی احز ذشػ 

عاَ آیٙسٜ، ٞغتٝ زیٛار تزؽی زچار ذشػ ٚ  100تزؽی تتٙی لزار ٌزفتٝ اعت ٚ ٔزسٞای عاسٜ تازتا٘ی رٚی لاب فٛالزی تٙا ؽسٜ اعت. زر 

 5عتٟٛ٘ای عاسٜ تازتا٘ی زر ٔزسٞای لاب فٛالزی تا  ٟ٘ای فٛالزی ذٛاٞس زاؽت.ایٙچ تیؾتز اس تغییز ؽىُ االعتیه عتٛ 2ا٘مثاضی زر حسٚز 

ایٗ لاصّٝ تزای حفظ  ایٙچ فاصّٝ تیٗ لغٕت تحتا٘ی عتٖٛ ٚ وف عزاحی ؽسٜ اعت ) وٝ ٔی تٛا٘س تىیٝ ٌاٜ ٔٙاعثی تزای عتٖٛ تاؽس(.

 زٚری ٔی تاؽس.ض MCEعتٟٛ٘ا اس ُٞ زازٖ لاب فٛالزی زر عَٛ ذشػ، ا٘مثاض ٚ تغییز ؽىّٟای 

 

 عاسٜ ٔرزٚعی

عاسٜ اصّی تىیٝ وززٜ اعت ٚ زر  72فٛت ٔی تاؽس. ایٗ عاسٜ ٔرزٚعی زر راعتای لائٓ تٝ عثمٝ  300ارتفاع وّی عاسٜ ٔرزٚعی زر حسٚز 

فٛت لغٕت  217زارای ، یؼٙی عاسٜ تازتا٘ی ٔمیس ؽسٜ اعت. ایٗ عاسٜ ٔرزٚعی 75راعتای افمی ٘یش زر تزاتز تاز ٚ ٘یزٚٞای ِزسٜ ای زر تزاس 

 فٛت زٞا٘ٝ پؾتی ٔمیس اعت. 83عزٜ ای ٔی تاؽس وٝ زارای 



 

 

فٛت ٚ زر لغٕت فٛلا٘ی  6.5عغح ٔمغغ عاسٜ ٔرزٚعی تا افشایؼ ارتفاع واٞؼ پیسا ٔی وٙس. زر تزاس پایٝ، عاسٜ ٔرزٚعی زارای لغزی تزاتز 

ایٗ ترؼ، اس یه ٔمغغ زایزٜ ای ٝ چزاؽ زیستا٘ی عاسٜ اذتصاؿ زارز. فٛت تاالیی عاسٜ ٔرزٚعی ت 17فٛت لغز ٔی تاؽس.  3.33٘یش زارای 

 فٛالزی ضس سً٘ تاریه ؽسٜ تؾىیُ ؽسٜ اعت وٝ زر آٖ حفزاتی تىار تززٜ ؽسٜ اعت.

 



 

ا٘ی ذشػ عٛال٘ی ٔست ٚ ا٘مثاض ٞغتٝ زیٛار تزؽی تتٙی تاػج ایجاز ٔؾىالتی تزای تىیٝ ٌاٜ عاسٜ ٔرزٚعی ٔی ٌززز. لیٛز جا٘ثی عاسٜ تازت

زر تزاس ٞفتاز ٚ پٙجٓ زارای پیٗ ٞای تشري فٛالزی ٔی تاؽس وٝ تا ذاصیت ٔفصّی ذٛز تٝ عاسٜ تازتا٘ی ایٗ اجاسٜ را ٔی زٞس وٝ تا ذشػ ٚ 

تز رٚی ٞز  660KIPSٚاوٙؼ ٔاوشیٕٓ افمی تزاتز  MCEا٘مثاض حزوت وٙس ٚ ذٛز را تا ٞغتٝ زیٛار تزؽی تٙظیٓ وٙس. تسِیُ ٚجٛز تارٞای 

 تاؽس. تٕاْ تارٞای لائٓ عاسٜ تازتا٘ی زر تزاس ٞفتاز ٚ عْٛ ٚارز ٚ تحُٕ ٔی ؽٛز.پیٗ ٔی 

ایٙچی  8/9تِٛت  144لغؼٝ تؾىیُ ؽسٜ اعت وٝ تٝ یىسیٍز لفُ ٚ تغت ٔی ؽٛز. لغٕتٟای تحتا٘ی عاسٜ تازتا٘ی تٛعظ  40عاسٜ تازتا٘ی اس 

A490 .تٝ یىسیٍز ٔتصُ ؽسٜ ا٘س 

تزای جثزاٖ احز ذغتٍی زر عَٛ ػٕز عاسٜ، تٙؾٟای ٘اؽی اس تاز  عاِٟای پیؼ زر ٔؼزض تارٌذاری تاز تٛزٜ ٚ ٞغت.عاسٜ ٞای تازتا٘ی اس ذیّی 

عاِٝ ٔحسٚز ؽسٜ اعت. جٛؽٟای فزػی زر ٘ززتاٖ تٝ وار ٌزفتٝ ؽسٜ زر عاسٜ تازتا٘ی ٘یش تایس زر تزاتز ٞزٌٛ٘ٝ  50تزای سذساز تاز  10KSIتٝ 

فاظت ؽٛ٘س. تٕاْ ّٔحمات عاسٜ تازتا٘ی، زر عزاعز ٔحیظ پیزأٖٛ ذٛز زارای حفزٜ ٔی تاؽس. ٔحیظ احزات عٛئ ٔزتٛط تٝ جٛؽىاری ح

 پیزأٛ٘ی تاػج واٞؼ تٕزوش تٙؼ ٔی ٌززز ٚ اجاسٜ ٔی زٞس وٝ ػّٕیات ٌاِٛا٘یشٜ وززٖ تٝ صٛرت یىٙٛاذتی ا٘جاْ ؽٛز.

تٝ صٛرت اػٕاَ تٙؼ پغٕا٘س َ ٚ آسٔایؼ ٔی ؽٛ٘س. فزایٙس آسٔایؼ پظ اس ػّٕیات ٌاِٛا٘یشٜ وززٖ، جٛؽٟا تزای تٙؾٟای وؾؾی پغٕا٘س وٙتز

فؾاری زر عغٛح آسٔایؼ ؽسٜ ٔی تاؽس، زر ایٗ عغٛح، تٙؾٟای فؾاری تاػج ایجاز ؽزایظ ٔغاػس تزای ٔماٚٔت زر تزاتز ذغتٍی ٚ ذٛرزٌی 

 ٔی ٌززز.

 



 

 

 ٔزاوش تؼٕیز ٍٟ٘ساری عاذتٕاٖ

زر تزاس ٞفتاز ٚ  2زر تزاس ٞفتاز ٚ پٙجٓ ٚ ٚاحس ؽٕارٜ  1ٍٟ٘ساری عاذتٕاٖ احساث ؽسٜ اعت. ٚاحس ؽٕارٜ زٚ ٚاحس تؼٕیز زر عاسٜ تازتا٘ی، 

ػٟسٜ  ؽؾٓ لزار ٌزفتٝ اعت. ٞز یه اس ایٗ ٚاحسٞا، ذارج ٚ تاالی عاسٜ تازتا٘ی را تٕیش ٔی وٙٙس ٚ ػّٕیات ٍٟ٘ساری ذارج عاسٜ سیزیٗ را ٘یش تز

 زار٘س.

 

ٔی تاؽس. ٍٞٙأی وٝ پاعد سِشِٝ را  128000ی عاذتٕاٖ تغیار عٍٙیٗ ذٛاٞٙس تٛز. تار ٔززٜ ٞز یه اس آٟ٘ا زر حسٚز ٚاحسٞای تؼٕیز ٍٟ٘سار

 ٔی تاؽس را تحُٕ ٔی وٙٙس MCEتزاتز  1.5را وٝ  6Gتز رٚی ایٗ ٚاحسٞا، رٚی عاسٜ تازتا٘ی زر ٘ظز ٔی ٌیزیٓ، آٟ٘ا تالػ ِزسٜ ای ٔؼازَ 

(700KIPS )ٚاوٙؼ ٔتٕزوش. 



 

 

فٛت ٔی تاؽس تا تٝ ٔزسٞای ذارجی عاسٜ تزعٙس. ایٗ ٚاحسٞا تایغتی تٝ صٛرت پززٜ ای  100تاسٚٞای ایٗ ٚاحسٞای تؼٕیز ٍٟ٘ساری زر حسٚز 

عثمٝ زار٘س. زر  3فٛت افمی زر اسای  6زر ٕ٘ای ؽٕاِی عاسٜ، پٛعتٝ عاسٜ )ٚ عتٟٛ٘ای فٛالزی( ؽیثی ٔؼازَ  زیٛاری ٚ ؽیثسار تٝ ٘ظز تزعٙس.

فٛت افمی زر اسای عزاعز ارتفاع عاسٜ زارز. زر ٕ٘ای ؽزلی، لغٕت فٛلا٘ی عاسٜ اس لغٕت عزٜ  45زتی عاسٜ، عاذتٕاٖ ؽیثی ٔؼازَ ٕ٘ای غ

 ای سیزیٗ ٘یش ػثٛر ٔی وٙس. ایٗ ٚاحسٞا تایغتی اس ٞزٌٛ٘ٝ آعیثی زر أاٖ تٕا٘ٙس.

 ٘تیجٝ ٌیزی

ٔی تاؽٙس. ایٗ عاسٜ تّٙستزیٗ  WILSHIRE GRANDعاسٜ تازتا٘ی ٚ ٔرزٚعی ؽىُ ایٗ عاسٜ تاؽىٜٛ زعتاٚرزٞای تشري تزای پزٚصٜ 

عاسٜ ی غزب ٔی عی عی پی ٔی تاؽس. اٌز اس تزجٟای ؽیىاٌٛ ٚ ٘یٛیٛرن چؾٓ پٛؽی وٙیٓ، ایٗ عاسٜ تّٙستزیٗ عاسٜ ایاالت ٔتحسٜ ٘یش ٔی 

زٚتارٜ ای اس افك ٚ ٞٛیت ِظ آ٘جّظ ٔی تاؽس. تا عاسٜ تازتا٘ی فٛلا٘ی سیثای ذٛز، ایٗ تٟٙا عاذتٕا٘ی اعت وٝ زر  تاؽس. ایٗ عاذتٕاٖ تؼزیف

 ِظ آ٘جّظ زارای عمفی ٔغغح ٘یغت!
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