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 :تٛخٝ

ٚ  ٔٙتـش ؿذٜ اػت 808اص ًشیك ٚتؼایت ٚ   اػت ؿذٜ اسػاَ 808 تؼایتٚ ظٜیٚ( یىیاِىتشٚ٘)وتاب  ثٛنیا ٗیا

 ثاؿذیٔ ٔدٕٛػٝ ٗیا ٘اؿش ٚ ِٔٛف ػٟذٜ خضٜٚ تش ٗیتٕاْ حمٛق ٔشتٛى تٝ ٘ـش ا
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 مقدمه ناشر:

تشای اِٚیٗ تاس الذاْ تٝ ا٘تـاس وتاب ٞای تخللی دس ٔاسوتیًٙ ٔداصی ٕ٘ٛدٜ اػت تٝ  808ٌشٜٚ آٔٛصؿی 

٘حٛیىٝ وتاب ٞای تخللی وٝ حتی دس د٘یای چاج فیضیىی ٞٓ تاتحاَ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای آٖ تٝ چاج ٘شػیذٜ ٚ 

س غاِة ایثٛن ٔٙتـش ٕ٘ٛدٜ اػت وٝ اػتمثاَ صیادی اص ایٗ دس ػیٗ حاَ ٔخاًثاٖ صیادی ٞٓ داسد سا د

وتاب ٞای اِىتشٚ٘یىی تٕأا دس غاِة حشفٝ ای ٕٞشاٜ تا ٚیشاػتاسی  .خضٚات ٔمذٔاتی ٚ پیـشفتٝ ؿذٜ اػت

ٚ كفحٝ آسایی حشفٝ ای ٔٙتـش ٔی ؿٛد ٚ حك ِٔٛف ٚ ٘اؿش اص ا٘تـاس ایٗ وتاب اص تثّیغاتی وٝ دسٖٚ ایٗ 

سایٍاٖ ػشهٝ ٔیـٛد ٚ دػتٝ ای دیٍش  اص ایثٛن ٞا   ٔی ؿٛد تأیٗ خٛاٞذ ؿذ دػتٝ ایایثٛن ٞا ٔٙتـش 

وٝ كٛست پِٛی دس فوای ٔداصی ٔٙتـش ٔی ؿٛ٘ذ ٚ ٕٞچٙیٗ دسٖٚ دی ٚی دی ٞای ٔحلٛالت آٔٛصؿی 

 .ػشهٝ ٔی ؿٛ٘ذ 808

 :تشخی اص ٔض ایای ا٘تـاسات ٔداصی

 حمیمی وتاب ٞا ٔضیت ا٘تـاس وتاب ٞای اِىتشٚ٘یىی ٘ؼثت تٝ ا٘تـاس 

  ٌٖؼتشؽ فشًٞٙ وتاتخٛا٘ی اِىتشٚ٘یىی ٔیاٖ ٟٔٙذػا 

  ػِٟٛت دػتشػی تٝ ا٘ٛاع وتاب ٞا 

   ّٝسایٍاٖ تٛدٖ تؼذاد ٘ؼثتا صیادی اص وتاب ٞا ٚ ٕٞچٙیٗ ٔد ٚ ! 

اٌش تٝ د٘ثاَ حٕایت ایٗ دس ایٗ ؿیٜٛ آٔٛصؽ ٔداصی ساٜ تأیٗ ٞضیٙٝ ٞای ٔا ٚ ِٔٛفاٖ ٔا دسج تثّیغات اػپا٘ؼش ٞای ًالیی ػایت اػت، پغ 

 ؿیٜٛ ٘ـش ٔداصی ٞؼتیذ ٔی تٛا٘یذتا ٔا دس تٕاع تاؿیذ

 

 

 

 

 

 808ٌشٜٚ آٔٛصؿی 

 ا٘تـاسات ٔداصی
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 تَضیح:

ایي کتاب حاصل زحوت ًَیسٌذُ در گردآٍری  ٍ ارسال پٌح هقالِ تحلیلی آهَزشی هرتثط تا هَضَع راٌّوای طراحی 

از سَی هَلف  Civil808ٍ تِ طَر رایگاى ٍیژُ اًتشار در ٍتسایت   2931سازُ ّای خاص هیثاشذ کِ در طَل پاییس 

در ارتثاط تا ًکات طراحی قاب ّای شیثذار ، هیلِ پرچن ، ارسال شذُ است .  خلذ اٍل ایي کتاب  تا اًتشار پٌح هقالِ 

تیلثَرد ، ترج کٌترل ترافیک دریایی  ٍ ّلی پَرت ّوراُ تا هثال ّای کارتردی ترای ّر یک  هٌتشر شذُ است. ترای 

دریافت اطالعات تیشتر در ارتثاط تا ّر هَضَع ٍ دریافت فایل ّای اکسل ٍ فیلن آهَزش ٍیذئَیی هرتثط تا ّر 
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 808ضَ تین خثری آهَزشی   )رزٍهِ (سیذ صادق علَی : ًَیسٌذُ
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 )شاید نشنیده باشید(نکاتی پیرامون طرح قابهای شیبدار 

وشدٖ دٞا٘ٝ ٞای ػشین تا تاْ تخت ٔیؼش ٘یؼت ٘ثٛدٜ ٚ ایٗ ٔؼاِٝ اص ٔذتٟا پیؾ تـش دسیافتٝ تٛد ٔؼمف 

ٔٛخثات ٘اپایذاسی تٙا سا فشاٞٓ ٔی آٚسد. ٕ٘ٛد ایٗ ٔٛهٛع سا دس ًاق وؼشی ٔی تٛاٖ تٝ ٚهٛح ٔـاٞذٜ وشد. دس آٖ 

 دٚساٖ تٝ دِیُ ٔحذٚدیت دس أىا٘ات ػاخت ٚ ػاص اص ًشفی ٚ تشٚص غاِة تٕذٟ٘ا دس ٔٙاًك ٌشٔؼیشی، ػًٙ ٚ

 خـت ػٕذٜ ٔلاِح تـىیُ دٞٙذٜ تٙاٞای ػظیٓ تٛدٜ ا٘ذ.

 

 ًاق وؼشی

سفتٝ سفتٝ تا پیذایؾ تٕذٖ دس ػایش ٘ماى ٚ تٝ خلٛف اٚسٚپا، چٛب ٚ اِٛاس خای خـت ٚ ٌُ پش ٔی وٙذ. تٝ 

ًٛسیىٝ حتی أشٚص اِٛاس تٝ ًٛس ٌؼتشدٜ دس ػاخت خا٘ٝ ٞای ٚیالیی ٚ ػمف ؿیشٚا٘ی دس وـٛس آٔشیىا ٔٛسد 

٘ؼثت تٝ اغّة ٔلاِح، حذالُ دس ٕٔاِه اػتفادٜ لشاس ٔی ٌیشد. چٛب تٝ دِیُ ٚصٖ وٓ ٚ تٟای تٕاْ ؿذٜ پاییٗ تش 

داسای خٍُٙ ٞای ا٘ثٜٛ ػشدػیشی دس كٙؼت ػاخت ٚ ػاص تؼیاس ٔحثٛب ٔی تاؿذ. وـٛس آٔشیىا ٔٛػؼٝ ای تحت 

ػٙٛاٖ ٔٛػؼٝ ػاصٜ ٞای چٛتی آٔشیىا ٘یض داسد وٝ ًثیؼتاً آییٗ ٘أٝ ٚیظٜ ًشح ایٗ ػاصٜ ٞا سا ٘یض ٔٙتـش ٔی وٙذ. 

 َٛ اػتشاتظیه ٚ وٕیاب دس وـٛس ٔا تٝ حؼاب ٔی آیذ. تٝ ٞش تشتیة چٛب یه ٔحل

 

 ػاِٗ ٚسصؿی ػاختٝ ؿذٜ اص اِٛاس
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پغ اص آ٘ىٝ تـش أشٚصی تٝ فٙاٚسی رٚب فّضات ٚ تٝ د٘ثاَ آٖ ٘ٛسد فٛالد دػت یافت، تحِٛی ػظیٓ دس ػاخت ٚ 

٘ٛسد ؿذٜ وٝ ٔماًغ ػشد  ػاص سخ دادٜ ٚ كٙؼت ػاختٕاٖ ػاصی سا دٌشٌٖٛ ٔی وٙذ. أشٚصٜ ٘ٝ تٟٙا ٔماًغ فٛالدی

فشْ یافتٝ ٚ حتی آِٛٔیٙیْٛ اص ٔلاِح تـىیُ دٞٙذٜ لاتٟای ؿیثذاس تٝ ؿٕاس ٔی سٚ٘ذ. دس حاَ حاهش لاتٟای 

 ؿیثذاس اص ٔماًغ تتٙی پیؾ ػاختٝ ٘یض دسكذ وٛچىی دس ایٗ تخؾ سا تٝ خٛد اختلاف دادٜ اػت. 

 

 لاب ؿیثذاس ػاختٝ ؿذٜ اص ٔماًغ تتٙی پیؾ ػاختٝ

ش ػٙٛاٖ اغّة ٔٛاسد روش ؿذٜ دس وـٛس ٔا تٝ كٛست ٌؼتشدٜ ٔٛسد الثاَ لشاس ٍ٘شفتٝ ا٘ذ. تٝ ٞش حاَ دس ایٙدا تٝ ٞ

تٝ ٔٛسدی خٛاٞیٓ پشداخت وٝ ػٕذٜ لاتٟای ؿیثذاس دس وـٛس ٔا سا ؿأُ ٔی ؿٛد. تٙاتشایٗ دس اتتذا تٝ تاسیخچٝ 

 پیذایؾ ٚ تىٕیُ ایٗ لاتٟا خٛاٞیٓ پشداخت.

 
 1950اتٟای ؿیثذاس پیؾ اص دٞٝ ًشح االػتیه ل

 ٔیالدی

 
 1950-1960ًشح پالػتیه لاتٟای ؿیثذاس 

 ٔیالدی

 
 1960ًشح پالػتیه لاتٟای ؿیثذاس پغ اص دٞٝ 

 ٔیالدی

 
 1975ًشح االػتیه لاتٟای ؿیثذاس پغ اص دٞٝ 

 ٔیالدی



 

11 
 

ٔٙـٛسی اػتفادٜ ٔیـذ، أا سفتٝ ٕٞاٌ٘ٛس وٝ ٔالحظٝ وشدیذ دس اتتذا اص اػواء تا ٔماًغ یىٙٛاخت یا دس اكٌالح 

سفتٝ تا دسن تٟتش اص سفتاس فٛالد ٚ اثثات پذیذٜ تاص تٛصیغ ٍِٙش تٛػي ٟٔٙذع آٔشیىایی تٙاْ ٞاسدی وشاع، اػتفادٜ 

اص ٔماًغ غیش ٔٙـٛسی ٚ ٔماًغ تمٛیت ؿذٜ تٝ وٕه ٔاٞیچٝ تاب ؿذ. تا ٚخٛد ایٙىٝ پیذایؾ سٚؽ ٔماًغ غیش 

اسای ٔاٞیچٝ ٔی تاؿذ، أا تٝ دالیّی وٝ روش خٛاٞذ ؿذ دس ػایش ٕٔاِه اػتفادٜ اص ٔٙـٛسی تؼذ اص سٚؽ ٔماًغ د

ٔماًغ ٘ٛسد ؿذٜ ٕٞشاٜ تا ٔاٞیچٝ ٔمثِٛیت تیـتشی داسد. تٙاتشایٗ تذیٟی اػت تحمیمات ٚ تٝ د٘ثاَ آٖ 

ػاخت لاتٟای دػتٛساِؼّٕٟای ٔؼتثش تیٗ إِّّی تٝ ٔثٙای ایٗ سٚؽ اسائٝ ؿٛد. اػتفادٜ اص ایٗ سٚؽ دس ًشح ٚ 

 ؿیثذاس چٝ ٔحاػٙی ٔی تٛا٘ذ تٝ ٕٞشاٜ داؿتٝ تاؿذ؟

 ػِٟٛت دس ػاخت اػىّت ٚ تٝ حذالُ سػیذٖ ٔٛ٘تاط واسی 

 واٞؾ حدٓ وٙتشَ ویفیت تٝ دِیُ ٘یاص وٕتش تٝ ػّٕیات ٔٛ٘تاط

 ٜ٘یاص وٕتش تٝ تدٟیضات ٌشا٘میٕت ٚ ٘یشٚی فٙی ٔاٞش خٟت ٔٛ٘تاط اػىّت ػاص 

 ُاػتفادٜ اص ظشفیت پالػتیه ٔمٌغ التلادی ؿذٖ ًشح تٝ دِی 

 وٕه تٝ تٟثٛد ٔؼٕاسی تٝ دِیُ اػتفادٜ اص ػتٖٛ تا ٔمٌغ ٔٙـٛسی دس اغّة ٔٛاسد

 ػذْ ٘یاص تٝ ًشح ِشصٜ ای ػاصٜ تٝ خٟت اػتفادٜ اص پٛؿؾ ػثه خٟت دیٛاس 

 أىاٖ اػتفادٜ اص دػتٛساِؼُٕ ٞای ٔؼتثش ٚ  تٝ سٚص تیٗ إِّّی تش خالف سٚؽ ٞای ػٙتی 

  ٖخإ٘ایی ٞٛؿٕٙذا٘ٝ الپٝ ٞا خٟت ٟٔاس تاَ فـاسی اػواءأىا

 ٖٛأىاٖ تؼثیٝ ػیٙٝ تٙذ دیٛاسی خٟت خٌّٛیشی اص وٕا٘ؾ تاَ ػت

 ٚخٛد ٘شْ افضاسٞای واستش پؼٙذ ٚ ػُٟ اِٛكَٛ خٟت ًشح اختلاكی ػاصٜ ٚ اتلاالت 

  ْافضاسٞای اختلاكیأىاٖ تٟیٝ ٘مـٝ ٞای ؿاج واسٌاٞی دس وٛتاٜ تشیٗ صٔاٖ ٕٔىٗ تٝ ٚاػٌٝ ٚخٛد ٘ش

 

 اػتفادٜ اص ایٗ سٚؽ چٝ ٔؼایثی داسد؟

 ػذْ تِٛیذ ٔماًغ ٘ٛسد ؿذٜ ػایض تاالتش دس واسخا٘ٝ ٞای داخّی 

ساٜ حُ چیؼت؟ ػاخت ٔماًغ اص ٚسق ٚ یا ٚاسد وشدٖ ٔماًغ ٘ٛسد ؿذٜ ػٍٙیٗ. تٝ ٞش حاَ تا ٕٞیٗ ٔماًغ تِٛیذ 

 تٛػي سا تا ایٗ سٚؽ ًشاحی ٚ اخشا وشد.داخُ ٘یض ٔی تٛاٖ لاتٟای كٙؼتی دس ػایض وٛچه تا ٔ
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 یه ٕ٘ٛ٘ٝ لاب ؿیثذاس اٚسٚپایی اص ٔماًغ ٘ٛسد ؿذٜ تا اتلاالت ٔاٞیچٝ ای

ٕٞاٌ٘ٛس وٝ ٌفتٝ ؿذ یىی اص ٔضایای اػتفادٜ اص ایٗ سٚؽ آؿٙا ؿذٖ تا دػتٛساِؼّٕٟای ٔؼتثش ٚ تشٚص دس ایٗ صٔیٙٝ 

ٚپا تؼیاس لٛی ػُٕ وشدٜ، تٌٛسیىٝ غاِة لاتٟای ؿیثذاس ػاختٝ ٔی تاؿذ. دس صٔیٙٝ لاتٟای ؿیثذاس آییٗ ٘أٝ اٚس

ؿذٜ دس ػایش ٕٔاِه تش پایٝ دػتٛساِؼّٕٟای اسائٝ ؿذٜ تٛػي اتحادیٝ اٚسٚپا ًشاحی ٚ ػاختٝ ٔی ؿٛ٘ذ. آییٗ ٘أٝ 

تٟیٝ ؿذٜ تٛػي ٔؼاٚ٘ت ٘ظاست ساٞثشدی سییغ خٕٟٕٛس  325اكّی ًشاحی لاتٟای ؿیثذاس دس وـٛس ٔا ٘ـشیٝ 

تاؿذ. دس اغّة ٔٛاسدٌٔاِة اسائٝ ؿذٜ ؿأُ وّیات ًشح ٚ اخشای ایٗ لاتٟا تٛدٜ ٚ ٘یاص یه ًشاح لاب ؿیثذاس سا ٔی 

تٝ تٟٙایی ٔشتفغ ٕ٘ی ػاصد. تشای ٔثاَ دس ٞٙذتٛوٟای اٚسٚپایی تٝ اثش خشٚج اص ٔحٛسیت ِٔٛفٝ افمی ٘یشٚٞای ایداد 

خٛد ایداد یه اهافٝ ٍِٙش لاتُ ٔالحظٝ دس اتلاَ ؿا٘ٝ ؿذٜ دس الپٝ ٘ؼثت تٝ آوغ سفتش ٔی تٛاٖ ؿاسٜ وشد وٝ 

لاب ٔی وٙذ. دس ٞیچ ٔٙثغ فاسػی صتا٘ی حذالُ ؿخق تٙذٜ ایٗ ٔٛهٛع سا ٔـاٞذٜ ٘ىشدٜ اْ. ٕٞچٙیٗ دس ساتٌٝ تا 

 وٙتشَ خیض ٚ خاتدایی لاب وٝ سٚاتي اسائٝ ؿذٜ دس ایٗ دػتٛساِؼّٕٟا اختلاكاً تشای ایٗ لاتٟا تٟیٝ ؿذٜ اػت.

ػخٗ دس تاب اؿىاالت سایح دس صٔیٙٝ ًشاحی ٚ ٔذِؼاصی لاتٟای ؿیثذاس تؼیاس اػت وٝ تٝ ًٛس ٔفلُ دس  اِثتٝ

وتاتٓ تٝ آٟ٘ا اؿاسٜ وشدٜ اْ. تٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔشػْٛ اػت وٝ لاتٟای ؿیثذاس ًشح ِشصٜ ای ٘ـٛد. تٝ چٝ ٔٙاػثت؟ تا 

تشاتش تاد تحشا٘ی خٛاٞذ تٛد. ایٗ یه خّٕٝ ٚاسداتی  ایٗ تؼثیش وٝ ػاصٜ تٝ دِیُ ٚصٖ ٘اچیض دس تشاتش اتؼاد صیاد دس

اػت اص آٌ٘شف آب وٝ ٔتاػفا٘ٝ سٚؽ اخشا سا تٝ ٕٞشاٜ خٛد ٚاسد ٘ىشدٜ اػت. دس وـٛسٞای پیـشفتٝ اػتفادٜ اص 

ٔلاِحی ٔثُ آخش فـاسی، آٟ٘ٓ دس ػاخت لاتٟای ؿیثذاس تؼیاس تؼیذ ٔی تاؿذ. تا تٛخٝ تٝ ٚصٖ لاتُ ٔالحظٝ 

أٛ٘ی اص آخش فـاسی تىاس سفتٝ دس ػاخت لاتٟای ؿیثذاس داخّی، اػتفادٜ اص ایٗ خّٕٝ وأالً ٘ا تدا  ٚ دیٛاسٞای پیش

 غیش فٙی اػت.

اص ًشفی ٕٞٝ ٘ماى وـٛس یه الّیٓ ٚ ؿشایي ِشصٜ خیض ی ٚاحذ ٘ذاس٘ذ. اخاصٜ دٞیذ تا روش یه ٔثاَ خي تٌال٘ی تش 

وٙیذ دٚ لاب ؿیثذاس تا ٞٙذػٝ ٚاحذ دس دٚ ٘مٌٝ ٔتفاٚت اص تاٚسٞای غّي ٚ اِثتٝ تؼیاس سایح وـیذٜ ؿٛد. فشم 
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وـٛسٔاٖ لشاس اػت اخشا ؿٛد. ایٗ ؿٟشٞا تٟشاٖ دس دس ٔشوض ٚ تٛؿٟش دس حاؿیٝ خّیح فاسع ٔی تاؿٙذ. ٘یاص تٝ 

ٌفتٗ ٘ذاسد وٝ ٘یشٚی صِضِٝ اص خٙغ ؿتاب صٔیٗ تٛدٜ ٚ ساتٌٝ ٔؼتمیٓ تا ٚصٖ ػاصٜ داسد. لاتٟای ؿیثذاس تٝ دِیُ 

ایٙىٝ ٚصٖ پاییٗ تشی ٘ؼثت تٝ ػاصٜ ػاختٕا٘ی داس٘ذ، تاس تشف تاْ دس ایٗ ػاصٜ ٞا تا تٛخٝ تٝ تاال٘ـیٗ تٛدٖ ٘مؾ 

ػٕذٜ ای دس تؼییٗ ٘یشٚی صِضِٝ داسد. تا یه ٔمایؼٝ ػادٜ تیٗ ایٗ دٚ ؿٟش خٛاٞیٓ دیذ ٔحُ پشٚطٜ ٔی تٛا٘ذ تا چٝ 

 ػاصٜ ٞا ٔٛثش تاؿذ. حذ دس ٔمذاس ٘یشٚٞای تؼییٗ وٙٙذٜ دس ًشح ایٗ لثیُ

 ؿٟش 

 تٟشاٖ تٛؿٟش 

 ویٌّٛشْ تش ٔتشتغ 25 تاس تشف ٔثٙا
ویٌّٛشْ تش  200

 ٔتشٔشتغ

ؿتاب ٔثٙای 

 ًشح
25/0 3/0 

 فـاس ٔثٙای تاد
دوا٘یٛتٗ تش ٔتش  50

 ٔشتغ

دوا٘یٛتٗ تش ٔتش  50

 ٔشتغ

 

دٚ حاِت ٔٛسد تشسػی لشاس دادٜ وٝ سا تشای ٞش  8ٔتش ٚ استفاع تاج  18تا ایٗ اًالػات یه ػِٛٝ تٝ ػشم دٞا٘ٝ 

 ٘تایح ریالً لاتُ ٔـاٞذٜ ٔی تاؿذ.

 تشؽ پایٝ

 تش حؼة تٗ

 ؿٟش

 تٟشاٖ تٛؿٟش

 30 30 تاد

 51 33 صِضِٝ

ػالٜٚ تش ایٗ ٞٙذػٝ لاب ؿیثذاس تؼیاس ٔٛثش اػت دس غّثٝ تاد یا صِضِٝ، ٞشچٙذ وٝ خٛد ایٗ خّٕٝ ٘یض ٔحّی اص 

 ؿیثذاس ؿٕا فاسؽ اص ٔٛلؼیت خغشافیایی چٝ ٞٙذػٝ ای داسد؟ػٛاَ ٔی تاؿذ. تٝ ٞش حاَ لاب 

 ػشم دٞا٘ٝ ٘ؼثت تٝ استفاع چٝ وؼشی داسد؟ 

 ؿیة تاْ چٙذ دسكذ ٔی تاؿذ؟

 ٔحلٛس اػت یا خیش؟

 ...
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 راَىمای طراحی میلٍ پرچم

 مقذمٍ

پشچٓ دس ٚالغ  ؿٛد.ٚ تش اػاع دػتٛساِؼُٕ ٚیظٜ آٖ ا٘داْ ٔی   ANSI اػتا٘ذاسدتاسٌزاسی ٔیُ پشچٓ تش اػاع 

ٕ٘اد تٕأیت اسهی ٚ التذاس یه وـٛس ٔی تاؿذ، تٙاتشایٗ ؿایؼتٝ اػت ایٗ ٕ٘اد دس خٛس ٘اْ ٚ اػتثاس آٖ وـٛس تٟیٝ 

ؿذٜ ٚ تٝ ٔؼشم دیذ ٌزاؿتٝ ؿٛد. تٟتش اػت پشچٓ ٞای ٚیظٜ دس ٔٙاًك ٔشصی ٚ ٔٛسد ٔٙالـٝ لشاس دادٜ ؿٛد، تا 

 دٚس ؿٛد. تذیٙٛػیّٝ چـٓ ًٕغ تیٍاٍ٘اٖ اص وـٛس

 

دس حاَ حاهش اػتفادٜ اص ٔماًغ چٙذ ٚخٟی تٝ ٚیظٜ خٟت ٔیُ پشچٓ ٞای تّٙذ تؼیاس تاب ؿذٜ اػت. حتٕاً تا تٝ 

حاَ دوُ ٞا ٚ پایٝ ٞای سٚؿٙایی ػاختٝ ؿذٜ اص ایٗ ٔماًغ سا ٔـاٞذٜ وشدٜ ایذ. ؿىُ صیش ٕ٘ٛ٘ٝ ػاختٝ ؿذٜ اص 

 ایٗ ٔماًغ سا ٘ـاٖ ٔی دٞذ.
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 چىذ يجُی مقاطع مسایای استفادٌ از

 تِٛیذ آػاٖ ٚ ػشیغ تذٖٚ ٘یاص تٝ تدٟیضات ٌشا٘میٕت 

 ٔٛ٘تاط ػشیغ ٚ آػاٖ تذٖٚ ٘یاص تٝ تدٟیضات ٌشا٘میٕت 

 ٜتٙٛع دس ؿىُ ٚ اتؼاد ٌٔاتك تا ٘یاص پشٚط 

 ػاصٌاس تا ٔثّٕاٖ ؿٟشی داؿتٗ ظاٞش ٔٙاػة ٚ 

 ٔماٚٔت تاال دس تشاتش ػٛأُ ٔحیٌی 

  آػاٖلاتّیت ٔٛ٘تاط ٚ دٔٛ٘تاط ػشیغ ٚ 

 ٖحُٕ ٚ ٘مُ آػا 

 ٜ٘لة ٚ تشپایی آػاٖ تذٖٚ ٘یاص تٝ تدٟیضات ٚیظ 

 ُتوٕیٗ ویفیت تٝ خٟت ػذْ ٘یاص تٝ ػّٕیات اخشایی دس ٔح 

 ٗلاتّیت تِٛیذ ا٘ثٜٛ دس وٛتاٜ تشیٗ صٔاٖ ٕٔى 

 

 چىذ يجُی ريوذ تًلیذ مقاطع

تِٛیذ ایٗ ٔماًغ تؼیاس ػادٜ تٛدٜ ٚ ٘یاص تٝ تدٟیضات آ٘چٙا٘ی ٘ذاسد. اتتذا ٚسق خاْ سا تٝ ؿىُ ٔٛسد ٘ظش تٝ ٚػیّٝ 

ٔی دٞٙذ، ػپغ دسصٞای ٔٛخٛد تٝ وٕه خٛؽ پش ٔی ؿٛد ٚ دس ٟ٘ایت ػٌٛح اػواء سً٘  فشْدػتٍاٜ خٓ وٗ 

 یـتشی داسد.ت سٚاجآٔیضی ؿذٜ یا ایٙىٝ ٌاِٛا٘یضٜ ٌشْ ٔی ؿٛد، وٝ ٔٛسد دْٚ 

تؼذاد  ًثیؼتاًٚسق ٔی ػاص٘ذ، وٝ دس ایٗ حاِت  4ٚ حتی  2دس كٛستی وٝ اتؼاد ٔمٌغ تضسي تاؿذ، ٔمٌغ سا اص 

 دسصٞا افضایؾ ٔی یاتذ.

  
 فشْ دادٖ ٚسق ػشد دس واسخا٘ٝ
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 پش وشدٖ دسص تٝ وٕه خٛؽ
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 ٔمٌغ چٙذ ٚخٟیٌاِٛا٘یض وشدٖ 

 

دس حُٕ، ایٗ اػوا دس چٙذ تخؾ ػاختٝ ؿذٜ ٚ دس ٔحُ ٔٛ٘تاط ٔی ؿٛ٘ذ.  تٝ دِیُ ٔحذٚدیت اخشایی ٚ ػِٟٛت

خٟت ٔٛ٘تاط تخؾ ٞا دٚ سٚؽ ٚخٛد داسد، یىی اػتفادٜ اص اتلاالت فّٙدی ٚ سٚؽ دْٚ اػتفادٜ اص خاكیت 

اكٌىان خذاسٜ ٔی تاؿذ. اػتفادٜ اص سٚؽ دْٚ تٝ ٚیظٜ دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای وٛچه تش ٔمثِٛیت تیـتشی داسد، تٝ دِیُ 

ٔتشی تِٛیذ ؿذٜ ٚ دس ٔحُ تٝ  6یٙىٝ اثش ٘أٌّٛتی دس ظاٞش ٔیُ پشچٓ ٘ذاسد. ٔؼٕٛالً تخؾ ٞا دس ًَٛ ٞای ا

 ٔٛ٘تاط ٔی ؿٛ٘ذ. ٚ یا ص٘دیش ٚػیّٝ خه ٞیذسِٚیىی ٚ تٝ وٕه واتُ

ؿىُ صیش وّیات ٚكّٝ دٚ لٌؼٝ تٝ سٚؽ اكٌىان خذاسٜ سا ٘ـاٖ ٔی دٞذ. ٕٞاٌ٘ٛس وٝ دس ؿىُ ٘یض ٔـخق 

 تشاتش لٌش لؼٕت تحتا٘ی تخؾ ٔادٜ تاؿذ.)ػوٛ فٛلا٘ی( 5/1ٕٞپٛؿا٘ی حذالُ تایؼتی ؿذٜ، ًَٛ 

 

 ًَٛ ٔٛسد ٘یاص خٟت ٕٞپٛؿا٘ی دٚ تخؾ
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ٕٞاٌ٘ٛس وٝ ٌفتٝ ؿذ، تخؾ ٞا دس واسخا٘ٝ ػاختٝ ؿذٜ، ػپغ تٝ ٔحُ اخشا حُٕ ؿذٜ ٚ دس ٔحُ ٔٛ٘تاط ٔی 

 ٔٛسد تایذ إًیٙاٖ حاكُ ؿٛد.ؿٛ٘ذ. تٙاتشایٗ پیؾ اص ػضیٕت تٝ ٔحُ ٘لة پشٚطٜ، اص چٙذ 

 تٟیٝ خشثمیُ تا ظشفیت ٔٙاػة 

  ُتا ٔماٚٔت وافی)خٟت ٔٛ٘تاط وشدٖ تخؾ ٞا(ٚ یا ص٘دیش داؿتٗ وات 

  ُ٘فش واسٌش دس ٔحُ 3حوٛس حذال 

 تٝ ٕٞشاٜ داؿتٗ خه ٞیذٚسِیىی ٔٙاػة 

دِیُ هخأت وٓ خذاسٜ ایٗ ػُٕ آػیة  ٍٞٙاْ تخّیٝ تخؾ ٞا اص تشان حأُ، اص پشتاب آٟ٘ا تش سٚی صٔیٗ خٛدداسی وٙیذ. تٝ*

 خذی تٝ ٔیُ پشچٓ ٚاسد خٛاٞذ وشد.

 

% ٔی تاؿذ. 10تشاتش لٌش تخؾ ٔادٜ ٔی تاؿذ. ٔمذاس ٔداص خٌا  5/1ٕٞاٌ٘ٛس وٝ ٌفتٝ ؿذ، ًَٛ ٕٞپٛؿا٘ی تشاتش تا 

ٓ ٘حٜٛ ٔٛ٘تاط % تیـتش اص ًَٛ ٔحاػثاتی دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿٛد. تا 10ٞتٙاتشایٗ تٟتش اػت ًَٛ ٕٞپٛؿا٘ی دس اخشا 

 یه ٔیُ پشچٓ دس ٔحُ سا تٝ كٛست ٔلٛس ٔشٚس خٛاٞیٓ وشد.

 اتتذا سٚی تخؾ ٘ش تٝ ا٘ذاصٜ ًَٛ ٕٞپٛؿا٘ی تٝ ٚػیّٝ ٌچ یا ٔاطیه تاتّٛ ػالٔت ٌزاسی ٔی ؿٛد. 

 

 

چٙذیٗ سٚؽ تشای خه وشدٖ)خٟت ٔٛ٘تاط تخؾ ٞا( ٚخٛد داسد. تٙاتشایٗ تؼتٝ تٝ ٘ٛع ًشاحی، اتؼاد ٔماًغ ٚ 

 تدٟیضات تایؼتی سٚؽ ٔٙاػة اتخار ؿٛد. اػتفادٜ اص خه ٞای ٔىا٘یىی ٔی تٛا٘ذ یه سٚؽ ٔٙاػة تاؿذ.
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پیٕا٘ىاس ٔی تٛا٘ذ دس كٛست كالحذیذ دػتٍاٜ ٘ظاست اص ٔٛاد سٚاٖ ػاص خٟت ٔٛ٘تاط وشدٖ لٌؼات اػتفادٜ ٕ٘ایذ. 

اؿی اص تٝ واس تشدٖ سٚاٖ ػاص ٔتٛخٝ ٔٛاد ِغض٘ذٜ ٘ثایذ ٔٛخة ِىٝ ٌزاسی ٚ صً٘ صدٌی لٌؼات ؿٛ٘ذ. ػٛالة ٘

 ؿخق پیٕا٘ىاس خٛاٞذ تٛد. 

 

 

تخؾ ٔادٜ تایذ تٝ ٘حٛی لشاس ٌیشد وٝ ا٘تٟای تضسٌتش آٖ دس ٔداٚست ا٘تٟای وٛچىش لؼٕت ٘ش ٚالغ ؿٛد. ٘حٜٛ لشاس 

تٝ  ٞٓ ٚالغ ؿٛ٘ذ. ٘یشٚی خه وشدٖ تایؼتیٌیشی دٚ لؼٕت سا ًٛس تٙظیٓ ٔی وٙیٓ وٝ دسصٞای خٛؽ دس أتذا 

 كٛست یىٙٛاخت تاؿذ. خه وشدٖ سا تا صٔا٘ی وٝ ٕٞپٛؿا٘ی تٝ حذ ٟ٘ایی تشػذ ادأٝ ٔی دٞیٓ.

 

 

 

ؿىُ صیش دٚ تخؾ تحتا٘ی سا پغ ٔٛ٘تاط وشدٖ ٘ـاٖ ٔی دٞذ. تٝ واٞؾ ًَٛ ٟ٘ایی ٘اؿی اص ٕٞپٛؿا٘ی تٛخٝ 

 تفشٔاییذ.
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 خه صدٖ ٚ ٔٛ٘تاط تخؾ تحتا٘ی ٔیُ پشچٓ

 

تاسٞای ػٕذٜ ٚاسد تش ٔیُ پشچٓ تاس ٔشدٜ ٘اؿی اص ٚصٖ ٔیّٝ ٚ تاس تاد ٚاسد تش ٔیّٝ ٚ خٛد پشچٓ ٔی تاؿذ. تٝ دِیُ 

دس حاَ ٕٞاٌ٘ٛس وٝ ٌفتٝ ؿذ ایٙىٝ ٚصٖ ػاصٜ لاتُ ٔالحظٝ ٘یؼت اص تاسٌزاسی ِشصٜ ای كشف ٘ظش ٔی وٙیٓ. 

 ٔی تاؿذ. ANSIٓ، اػتا٘ذاسد حاهش ٔؼتثشتشیٗ اػتا٘ذاسد دس صٔیٙٝ تخٕیٗ تاس ٚاسد تش پشچ
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 بار باد يارد بر میل پرچم

         
       

 پشچٓ تش اػاع دوا٘یٛتٗ تش ٔتشٔیُ ٘یشٚی ٚاسد تش    
 ػشػت ٔثٙای تاد تش حؼة ٔتش تش ثا٘یٝ  
 لٌش ٔیُ پشچٓ تش حؼة ٔتش  
 هشیة استفاع   

 

 

 بار باد يارد بر پرچم

 ٘ایّٖٛ ٚ وتاٖاص خٙغ تشای پشچٓ ٞای 

          
  √      

 

 تشای پشچٓ ٞای اص خٙغ پّی اػتش

          
  √      

 

         
                     

                   

 

 ٚاسد تش پشچٓ تش اػاع دوا٘یٛتٗ ٔٙتدٝ تاس تاد   
 ػشػت ٔثٙای تاد تش حؼة ٔتش تش ثا٘یٝ  
 ٔؼاحت پشچٓ تش حؼة ٔتش ٔشتغ   
 هشیة استفاع   

 



 

22 
 

 اتؼاد ٔٙاػة پشچٓ تا تٛخٝ تٝ استفاع ٔیُ پشچٓ

 تٝ كٛست تمشیثی پشچٓٔٙاػة اتؼاد  استفاع ٔیُ پشچٓ

               

               

                 

             

                

                

                  

              

                
                

                

 

 

دس ادأٝ ػاصٜ یه ٔیُ پشچٓ سا تٝ كٛست ٌاْ تٝ ٌاْ ًشاحی خٛاٞیٓ وشد. ایٗ پشچٓ دس حٛٔٝ ؿٟش تٛؿٟش ٚالغ 

 ٔتش اص سٚی تشاص فٛلا٘ی فٛ٘ذاػیٖٛ ٔی تاؿذ. 50تشاتش تا ؿذٜ اػت. پایٝ پشچٓ تٙا تٝ ػفاسؽ واسفشٔا داسای استفاػی 

تذیٟی اػت وٝ تٝ دِیُ واٞؾ تشؽ ٚ ٍِٙش ٘اؿی اص تاد تش ٔیّٝ اص تشاص تحتا٘ی تٝ ػٕت تاال تٝ اتؼاد وٛچىتشی ٘یاص 

ٕتش ٚ ػا٘تی 80خٛاٞیٓ داؿت. تٝ ػٙٛاٖ یه حذع اِٚیٝ ٚ تٝ خٟت تشآٚسد ٔیضاٖ تاس ٚاسدٜ ػشم پایٝ سا دس اتتذا 

 ػا٘تیٕتش دس ٘ظش ٔی ٌیشیٓ. 20دس ا٘تٟا 

 تا تٛخٝ تٝ استفاع ٔیُ پشچٓ اتؼاد ٔٙاػة پشچٓ سا تٝ كٛست صیش ا٘تخاب ٔی وٙیٓ.

                        

 پشچٓ تشاتش خٛاٞذ ؿذ تا : خٛد تا فشم ایٙىٝ خٙغ پشچٓ اص پّی اػتش تاؿذ، وُ ٘یشٚی ٚاسد تش

          
  √      

         
          (  )          

 ویّٛٔتش تش ػاػت ٔی تاؿذ. 100*ػشػت ٔثٙای تاد دس ؿٟش تٛؿٟش تشاتش تا 

 دوا٘یٛتٗ تش ٔتش ٔشتغ ٔی تاؿذ. 50*فـاس ٔثٙای تاد دس ؿٟش تٛؿٟش تشاتش تا 
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         (
   

   
)
 

 √                  

 فاكّٝ ٘لف ػشم پشچٓ اص ٘ٛن ٔیُ پشچٓ ٔی تاؿذ.ٚ تٝ ٔحُ اثش ایٗ ٘یشٚ تٝ كٛست ٔتٕشوض 

 ٕٞچٙیٗ تاس ٚاسد تش ٔیُ پشچٓ تشاتش خٛاٞذ تٛد تا :

         
       

 تخؾ تمؼیٓ ٔی وٙیٓ. 6خٟت تاسٌزاسی، ٔیُ پشچٓ سا تٝ 

 ٔتش تحتا٘ی خٛاٞیٓ داؿت : 5خٟت 

                   

                (
   

   
)
 

                    

                 (
   

   
)
 

                     

 

                  
          (  )        

         (
   

   
)
 

                  

 

                  
          (  )           

         (
   

   
)
 

                     

 

                  
          (  )           

         (
   

   
)
 

                     

                  
          (  )           
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         (
   

   
)
 

                     

 

                  
          (  )          

         (
   

   
)
 

                   

 

 تاس تاد ٚاسد تش ٔیُ پشچٓ ٚ ٔٙتدٝ تاستاد ٚاسد تش خٛد پشچٓ
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 تٙاتشایٗ تشؽ ٚ ٍِٙش پای ٔیُ پشچٓ تشاتش خٛاٞذ ؿذ تا :

  {(
     

 
)    (

     

 
)    (

     

 
)     (

     

 
)     (

     

 
)     (

     

 
)

   }      

            

  {(
     

 
)        (

     

 
)        (

     

 
)        (

     

 
)       

 (
     

 
)        (

     

 
)       }           

 

               

 

 آخشیٗتخؾ تٟیٝ وٙیٓ. تٙاتشایٗ تا تٛخٝ تٝ ًَٛ ٕٞپٛؿا٘ی ٔٛسد ٘یاص خٟت ٚكّٝ ٞا ًَٛ  6للذ داسیٓ ٔیُ پشچٓ سا اص 

ٔتش دس ٘ظش ٌشفتٝ ٚ دس ا٘تٟا ًَٛ آخشیٗ تخؾ سا تا ِحاٍ ًَٛ  9تخؾ تحتا٘ی سا  5ًَٛ  سا تؼییٗ ٔی وٙیٓ. تخؾ

 ٕٞپٛؿا٘ی تخؾ ٞای تحتا٘ی تٝ تشتیثی وٝ ٌفتٝ خٛاٞذ ؿذ تؼییٗ ٔی وٙیٓ.

تٝ ایٗ ٔٙظٛس ٘یاص اػت وٝ لٌش ٔیُ پشچٓ دس ٔحُ ٚكّٝ سا تذا٘یٓ. تؼییٗ لٌش تٝ ٚػیّٝ لویٝ تاِغ تٝ ساحتی ا٘داْ ٔی 

 د. تٙاتشایٗ اص پشداختٗ تٝ آٖ كشف ٘ظش ٔی وٙیٓ.ؿٛ

 تشاتش خٛاٞذ ؿذ تا : تخؾایٗ  ا٘تٟای ٔتش دس ٘ظش تٍیشیٓ، لٌش ٔیُ پشچٓ دس 9دس كٛستی وٝ ًَٛ لؼٕت اَٚ سا 

        

                                                            

 ٔتش دْٚ خٛاٞیٓ داؿت : 9تشای 

        

                                                           

 ٔتش ػْٛ خٛاٞیٓ داؿت : 9تشای 
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 ٟاسْ خٛاٞیٓ داؿت :ٔتش چ 9تشای 

        

                                                           

 ٔتش پٙدٓ خٛاٞیٓ داؿت : 9تشای 

        

                                                           

 

 آخشیٗ تخؾ تشاتش خٛاٞذ ؿذ تا :تٙاتشایٗ ًَٛ 

     (   )  (                     )           

 

 هخأت ٔٛسد ٘یاص ٞش تخؾ تٝ ساحتی تا یه ٔذِؼاصی اخضاء ٔحذٚد تؼییٗ ٔی ؿٛد.

تٙاتشایٗ اص پشاختٗ تٝ ایٗ تخؾ كشف ٘ظش وشدٜ ٚ دس ادأٝ كفحٝ ػتٖٛ سا ًشاحی وشدٜ ٚ دس ا٘تٟا اتؼاد ٔٛسد ٘یاص 

 فٛ٘ذاػیٖٛ سا تؼییٗ ٔی وٙیٓ.

دس ایٗ ٘ٛع ػاصٜ ٞا تٝ غاِثاً تیغ پّیت تا فاكّٝ اص سٚی فٛ٘ذاػیٖٛ اخشا ٔی ؿٛد. تٙاتشایٗ تیغ پّیت ٔتىی تش فٛ٘ذاػیٖٛ 

٘ثٛدٜ ٚ سٚؽ تحّیُ آٖ اص تیغ پّیت ٞای ػٙتی ٔتفاٚت ٔی تاؿذ. دس كٛستی وٝ فوای تیٗ تیغ پّیت ٚ فٛ٘ذاػیٖٛ 

 ٟا تاؿذ، وفایت خٕـی تِٛتٟا ٘یض تایذ ٔٛسد تشسػی لشاس ٌیشد.تیؾ اص لٌش تِٛت

 

 *حفشٜ ٔشوضی خٟت أىاٖ خه صدٖ ٚ ٔٛ٘تاط ٔیُ پشچٓ تؼثیٝ ؿذٜ اػت.
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 ٔاوضیٕٓ ٘یشٚی ایداد ؿذٜ دس تِٛتٟا اص ساتٌٝ صیش ٔحاػثٝ خٛاٞذ ؿذ.

          (
 

 
 
      

 
) 

  ∑  
 

 

 

 ایداد ؿذٜ دس دٚس تشیٗ تِٛتٔاوضیٕٓ ٘یشٚی      
 ٘یشٚی ٔحٛسی ٘اؿی اص ٚصٖ ٔیُ پشچٓ  
 تؼذاد تِٛتٟا  
 ٍِٙش پای ٔیُ پشچٓ ٘اؿی اص تاد  
 پّیت تیغفاكّٝ تِٛتٟا اص ٔشوض ٞٙذػی      
 ٕٔاٖ ایٙشػی ٔدٕٛػٝ تِٛتٟا  

 

 ػا٘تیٕتش دس ٘ظش تٍیشیٓ، خٛاٞیٓ داؿت : 100تِٛت اػتفادٜ وٙیٓ ٚ لٌش خاسخی تیغ پّیت سا  12*دس كٛستی وٝ اص 

 

 

  *  (       )+  *     +            
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 ٔیّی ٔتش دس ٘ظش تٍیشیٓ خٛاٞیٓ داؿت : 5دس كٛستی وٝ هخأت خذاسٜ ٔیُ پشچٓ سا تٝ كٛست ٔتٛػي 

           
(       ) 

 
                     

          (
    

  
 
            

     
)           

 اص ًشفی تٙؾ ٔداص وــی تِٛتٟا تشاتش اػت تا :

          

 خٟت تِٛتٟا خٛاٞیٓ داؿت : AIIIدس كٛست اػتفادٜ فٛالد 

                       
  

 تٙاتشایٗ ػٌح ٔمٌغ ٞش تِٛت تشاتش خٛاٞذ ؿذ تا :

   
    
  

 
     

    
          

 خٟت تِٛتٟا تشاتش خٛاٞذ ؿذ تا :تٙاتشایٗ لٌش الصْ 

  √
    
 

               

تشاتش  ٞش تِٛتایداد ؿذٜ دس  تٙؾ تشؿی، تٙاتشایٗ ٔی ؿٛدپزیش ٔحؼٛب  ا٘ؼٌافتٝ دِیُ ٚخٛد حفشٜ ٔشوضی، تیغ پّیت 

 خٛاٞذ ؿذ تا :

   
  

 
 

   
      

  
            

 تشاتش اػت تا :اص ًشفی تٙؾ تشؿی ٔداص دس تِٛتٟا 
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 ٕٞاٌ٘ٛس وٝ ٔالحظٝ ٔی وٙیذ، تِٛتٟا دس تشاتش تشؽ وفایت الصْ سا داسا ٔی تاؿٙذ.

*اِثتٝ تٟتش اػت تؼذاد تِٛتٟا سا افضایؾ دادٜ ٚ دس ػٛم لٌش سا واٞؾ داد، تذیٙٛػیّٝ ًَٛ ٟٔاسی تِٛت واٞؾ خٛاٞذ 

 چٖٛ تأیٗ ًَٛ ٟٔاسی خٟت تِٛتی تا ایٗ لٌش ٘یاصٔٙذ فٛ٘ذاػیٛ٘ی تؼیاس ػٕیك ٔی تاؿذ.یافت. 

 

 

 

 تعییه ابعاد فًوذاسیًن

 اتؼاد فٛ٘ذاػیٖٛ سا تا تٛخٝ تٝ ٍِٙش ٚاطٌٛ٘ی ٚ هشیة إًیٙاٖ ٔشتًٛٝ تؼییٗ ٔی وٙیٓ.

    
  
  

      

              

 ٔتش خٛاٞیٓ داؿت : 2/1ٔتش ٚ استفاع  4لٌش تٝ  دایشٜ ایدس كٛست اػتفادٜ اص فٛ٘ذاػیٖٛ 
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   {     (
             

 
)}               

 تٙاتشایٗ هشیة إًیٙاٖ ٔٛخٛد تشاتش خٛاٞذ تٛد تا :

    
     

     
              

 

 

 ٚ ػفت وشدٖ ٟٔشٜ ٞااػتمشاس ٔیُ پشچٓ تش سٚی فٛ٘ذاػیٖٛ 

 

 

 ؿة ًَٛ فشاص ٔیُ پشچٓ، خٟت خٌّٛیشی اص تشخٛسد ٞٛاٌشد تٝ ٔیُ پشچٓ دس٘لة چشاؽ ٞـذاس تش 
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 هلی پورت سازه ای راهنمای طراحی

 

 

 َلی پًرت چیست؟

تِ گَؽ تاى آؿٌا تاؿذ. ایي ٍاطُ دس فاسػی تحت ػٌاٍیي تالگشدگاُ ٍ تالگشدًـیي تشروِ  heli portهوىي اػت ٍاطُ 

ؿذُ اػت. ّواًغَس وِ حذع صدیذ، ّلی پَست دس ٍالغ هحل فشٍد تالگشد هی تاؿذ. یه ّلی پَست هی تَاًذ یه 

ًام ّلی پذ ؿٌاختِ هی ؿَد. ایي رایگاُ فشٍد داؿتِ تاؿذ یا ایٌىِ ؿاهل چٌذ رایگاُ فشٍد تاؿذ وِ ّش رایگاُ خَد تحت 

ػاصُ سا هی تَاى اص هلالح هختلفی هاًٌذ فَالد، تتي ٍ آلَهیٌیَم ٍ یا تشویثی اص دٍ یا چٌذ هلالح ػاخت. اخیشاً ػاصهاى 

عثمِ  16آتؾ ًـاًی ٍ خذهات ایوٌی تْشاى چه لیؼتی اسائِ ًوَدُ وِ اػتمشاس تالگشدگاُ تش فشاص ولیِ ػاختواًْای داسای 

عثمِ واّؾ دّذ. اص آًزایی تلٌذهشتثِ  8ـتش سا الضاهی هی وٌذ. ایي ػاصهاى دس ًظش داسد تِ صٍدی ایي هَسد سا تِ ٍ تی

ػاصی تِ ٍیظُ دس والى ؿْشّا تؼیاس سٍاد یافتِ آؿٌایی تا ًحَُ عشح عشاحی ایي ػاصُ خاف هی تَاًذ تاصاس واس رذیذی 

رْت ػاختواًْای تا واستشی ٍیظُ هاًٌذ تیواسػتاى لضٍهی تِ داؿتي پیؾ سٍی عشاحاى ػاصُ ّای خاف لشاس دّذ. الثتِ 



 

34 
 

ایي تؼذاد عثمات تا الضاهی ؿذى تؼثیِ تالگشدگاُ ًذاسد. هحل اػتمشاس تالگشد تایذ چٌذ ٍیظگی داؿتِ تاؿذ. تشخی اص ایي 

 ٍیظگی ّا ػثاستٌذ اص :

 .تِ آػاًی ٍ اص فَاكل دٍس تَػظ خلثاى تالگشد لاتل سٍیت تاؿذ 

 ىام وافی دس هماتل ًـؼت ٍ تشخاػت تالگشد داؿتِ تاؿذ.اػتح 

 .ساُ دػتشػی هٌاػثی داؿتِ تاؿذ 
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ّواًغَس وِ دس تلاٍیش فَق هالحظِ فشهَدیذ، ایي ػاصُ هی تَاًذ اؿىال ٍ اًَاع هختلفی داؿتِ تاؿذ. ّلی پذ هی تَاًذ 

خَد تخـی اص ػاصُ اكلی تاؿذ یا ایٌىِ تِ كَست ػاصُ ای هزضا تاؿذ. دس اغلة هَاسد هحل اػتمشاس تالگشد تا یه حشف 

H تالگشدگاُ تشد الؼشب تاؿذ وِ تِ هٌاػثت افتتاح ایي تشد یه ػالهت گزاسی هی ؿَد. ؿایذ هؼشٍف تشیي هَسد ،
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هؼاتمِ تٌیغ ًوادیي هیاى سارشس فشدسس ٍ آًذسُ آغاػی تش سٍی آى اًزام ؿذ. ّوچٌیي ساًٌذُ تین سد تَل دلایمی تش فشاص 

 ایي تشد ٍ تش سٍی تالگشدگاُ ایي تشد تا اتَهثیل فَسهَل یه خَد تِ ٌّشًوایی پشداخت.
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الگشدگاُ هی تَاًذ تِ كَست اختلاكی تاؿذ یا ایٌىِ اػتیزاسی تاؿذ. ّوچٌیي تالگشدگاُ هی تَاًذ تِ كَست پشتاتل ًیض ت

عشاحی ٍ ػاختِ ؿَد. دس تشخی هَاسد حتی تشان ّایی تِ ّویي هٌظَس عشاحی ٍ ػاختِ هی ؿًَذ، تِ ًحَی وِ تالگشد 

 اهىاى فشٍد دس هحل ّای هختلف سا داؿتِ تاؿذ.
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 هَاسد ػوذُ اػتفادُ اص تالگشدگاُ چیؼت؟

 اهذاد ٍ ًزات َّایی دس كَاًح ٍ تالیای عثیؼی .1

 رْت ػشٍیغ آهثَالًغ َّایی .2

 ػولیات تؼیمة ٍ گشیض َّایی .3

 هماكذ ؿخلی ٍ راتزایی ّای پشّضیٌِ .4

 

 چشا اغلة تالگشدگاُ سا تش تام تشرْا تؼثیِ هی وٌٌذ؟

  صهیي تِ ٍیظُ صهاًی وِ لیوت هتش هشتغ آى تاال تاؿذ.ػذم ًیاص تِ تْیِ فضای اضافی تش سٍی 

 .رلَگیشی اص تْذیذاتی  وِ هوىي اػت تِ ٍاػغِ افشاد خشاتىاس هتَرِ تالگشد ؿَد 

 .رلَگیشی اص اًؼذاد ساُ ّای استثاعی دس كَست لشاسگیشی تالگشدگاُ دس ایي هحلْا 

 واتل تشق. پشّیض اص تشخَسد تالگشد تا ػَاسم عثیؼی ٍ هلٌَػی هاًٌذ دسخت ٍ 

 .واّؾ آلَدگی كَتی ًاؿی اص چشخؾ پشُ تالگشد 

 

دس كَستی وِ تالگشدگاُ هَسد هلشف ػوَهی داؿتِ تاؿذ یا ایٌىِ تِ كَست اؿتشاوی هَسد اػتفادُ لشاس گیشد، هىاًیاتی 

 آى تایذ تِ كَست تاؿذ وِ دػتشػی تِ آى تشای افشادی وِ پتاًؼیل اػتفادُ داسًذ آػاى تاؿذ.
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 گردگاُ از ًظر ٌّذسی تایذ چِ هشخصاتی داشتِ تاشذ؟یک تال

ػغح تالگشدگاُ دس اغلة هَاسد اص تتي ػاختِ هی ؿَد. الثتِ دس پاسُ ای اٍلات دس رٌگل ّای هؼتؼذ آتؾ ػَصی 

تالگشدگاُ ّای هَلتی اص چَب ٍ حتی تش سٍی یخ ػاختِ هی ؿَد. ػغح تالگشدگاُ تایؼتی تِ ًحَی ًماؿی ؿَد وِ اص 

 لاتل سٍیت تاؿذ. ؿىل صیش ًؼثت اتؼاد ولی یه تالگشدگاُ تِ هلخ تالگشدگاُ سا تش حؼة فَت ًـاى هی دّذ. دٍس دػت

 

 

ّوچٌیي دس تلاٍیش صیش اتؼاد هٌاػة ّلی پذ ًؼثت تِ اتؼاد تالگشد سا ًـاى هی دّذ. ّواًغَس وِ دس ؿىل صیش هـخق 

ؼاد ٍ ٍصى تالگشدّایی وِ هزاص تِ ًـؼت ٍ تشخاػت تش سٍی ؿذُ، تایؼتی تِ ًحَ هٌاػثی هحذٍدیت هشتَط تِ حذاوخش ات

پًَذ ٍ لغش  12000تالگشدگاُ ّؼتٌذ هـخق ؿَد. تشای هخال ؿىل صیش ًـاى هی دّذ، حذاوخش تالگشدی تا ٍصى تشخاػت 

صُ فَت هزاص تِ فشٍد تش سٍی ایي تالگشدگاُ هی تاؿذ. ّوچٌیي ًـاى هی دّذ حذالل ضخاهت خغَط تِ چِ اًذا 44هلخ 

 ای تاؿذ وِ اص فَاكل دٍس لاتل سٍیت تاؿذ.
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41 
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 اتعاد پیشٌْادی ّلی پذ جْت چٌذ تالگرد
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تِ كَست افمی یا هایل هحلَس هی ؿَد وِ دس ٍالغ تشای  safty netحاؿیِ ّلی پذ تِ ٍػیلِ یه تخؾ اضافِ تِ ًام 

ػاًتیوتش  120رلَگیشی اص ػمَط افشاد اص استفاع دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت. تؼثیِ ایي تخؾ تشای پذّای تا استفاع تیؾ اص 

تاؿذ. تَس ویلَگشم تش هتش هشتغ سا داؿتِ  120اص ػغح صهیي الضاهی اػت. تَس هحافظ تایذ تَاًایی تحول تاسی هؼادل 

 ػاًتیوتش پاییي تش اص پذ اكلی ارشا ؿَد. 20الی  15هحافظ تایذ 
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 ؿىل صیش ولیات یه پذ تیواسػتاًی سا ًـاى هی دّذ.

 

 

 

اص هلضٍهات یه پذ اػتاًذاسد ًلة رَساب تاد تِ هٌظَس ًـاى دادى رْت ٍصؽ تاد تِ خلثاى تالگشد هی تاؿذ. رَساب 

 وِ ػثاستٌذ اص :تایذ داسای ٍیظگی ّایی تاؿذ 

  ػاًتیوتش عَل داؿتِ تاؿذ. 240تا  180پایِ آى حذالل 

 .تش فشاص آى یه الهپ تؼثیِ ؿَد 

 .تِ اًذاصُ وافی اص پذ فاكلِ داؿتِ تاؿذ 



 

45 
 

 .هحل ًلة آى دس رایی تاؿذ وِ ؿذت ٍ رْت ٍصؽ تاد سا تِ خَتی ًـاى دّذ 

 

 

 نمشخصات فیسیکی چىذ بالگرد فعال در وايگان ًَایی کشًرما
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 بارَای يارد بر َلی پذ

 تاسّای صًذُ ًاؿی اص ًـؼت ٍ تشخاػت تالگشد 

 تار زًذُ گستردُ یکٌَاخت.)اعوال ضریة کاّش تار هجاز ًوی تاشذ(-1

 ویلَگشم ٍ ووتش. 1335دواًیَتي تش هتش هشتغ تشای تالگشدّای تا حذاوخش ٍصى تشخاػت  200-الف

 ویلَگشم ٍ تیـتش. 1335تالگشدّای تا حذاوخش ٍصى تشخاػت تیؾ اص دواًیَتي تش هتش هشتغ تشای  300-ب

ساًتیوتر اعوال هی شَد. هحل  12در  12دکاًیَتي کِ تر سطحی تِ اتعاد  1335یک تار هتورکس زًذُ تِ هقذار -2

تار تِ اعوال ایي تار تایستی تِ ًحَی اًتخاب شَد کِ تیشتریي تاثیر تر سازُ داشتِ تاشذ. لسٍهی تِ اعوال ایي 

 صَرت ّوسهاى تا سایر تارّای زًذُ گستردُ ٍ هتورکس ًوی تاشذ.
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ساًتیوتر)هعادل طَل پایِ ّای فرٍد تالگرد(، الثتِ هی تَاى ایي طَل را  242دٍ تار زًذُ هتورکس در طَلی هعادل -3

از ًشست یا  تِ صَرت دقیق ٍ هطاتق تا هشخصات فیسیکی تالگرد ًیس لحاظ ًوَد. تِ جْت آًکِ اثر ضرتِ ًاشی

درصذ حذاکثر ٍزى ترخاست تالگرد در ًظر  55ترخاست تالگرد تر پذ لحاظ شَد، ّر کذام از ایي دٍ تار را هعادل 

هی گیرین. هحل اعوال ایي تار تایستی تِ ًحَی اًتخاب شَد کِ تیشتریي تاثیر تر سازُ داشتِ تاشذ. لسٍهی تِ اعوال 

 زًذُ گستردُ ٍ هتورکس ًوی تاشذ. ایي تار تِ صَرت ّوسهاى تا سایر تارّای

 تاسّای هشدُ ؿاهل ٍصى دال تتٌی ٍ اػىلت تتٌی یا فلضی ػاصُ اكلی 

 تاس تشف 

 ِتاس صلضل 

 

 

ّواًغَس وِ گفتِ ؿذ، ّلی پذّا اص هلالح هختلفی ػاختِ هی ؿًَذ، اها اهشٍصُ تیـتش تِ كَست ػاصُ ّای فضاواس ٍ یا تِ 

هی ؿًَذ وِ هَسد دٍم سٍاد تیـتشی داسد. حذالل ضخاهت دال تتٌی رْت ایي كَست لاب هختلظ تتي ٍ فَالد ػاختِ 

ػاًتیوتش ػٌَاى ؿذُ اػت. دس ؿىل صیش یه ًوًَِ اص ّلی پذ تیواسػتاًی دس وـَس آلواى سا هـاّذُ هی وٌیذ.  6ػاصُ ّا 

اٍم راًثی اص هْاستٌذّای ّن پذ اكلی ػاصُ اص تیشّای فَالدی تِ ّوشاُ تشؿگیش ٍ دال تتٌی هی تاؿذ. ّوچٌیي ػیؼتن هم

 هحَس دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت. دس وٌاس ػاصُ اكلی یه تاالتش رْت اًتمال تشاًىاسد هلذٍهیي تؼثیِ ؿذُ اػت.
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 وِ دس ًاٍگاى َّایی وـَس فؼال اػت سا هَسد تشسػی لشاس هی دّین. Bell205دس اداهِ تا ّن ولیات یه پذ رْت تالگشد 

 ویلَگشم 4700 حذاوخش ٍصى تشخاػت

 هتش 3/17 عَل ولی

 هتش 4/14 لغش هلخ اكلی

 هتش 6/3 عَل پایِ )اػىی(
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تا تَرِ تِ تَضیحات اسائِ ؿذُ هی تَاى ػایش هـخلات فیضیىی ّلی پذ هٌاػة سا اػتخشاد ًوَد. عشح ػاصُ ای ّلی 

 پذ اص حَكلِ ایي هتي خاسد هی تاؿذ. 
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 راَىمای طراحی برج کىترل ترافیک دریایی

 ضًابط معماری ي سازٌ ای

تشد وٌتشل دس تٌادس، ػاختواًی اػت وِ تزْیضات ٍ ًیشٍی اًؼاًی الصم تِ هٌظَس وٌتشل تشافیه دسیایی دس آى رای داسد. 

ّای دسیایی تیي الوللی الصم اػت تا تٌادس وـَس هغاتك تا ایي ضَاتظ تزْیض ؿًَذ.  وٌَاًؼیَىتا پیَػتي وـَسهاى تِ 

ّای وٌتشل تشافیه دسیایی دس تٌادس وـَسهاى تَدُ این. دس حال حاضش هْن ػال گزؿتِ ؿاّذ احذاث تشد  10تٌاتشایي دس 

هتش اص تشاص پایِ تلٌذتشیي دس  52تشیي ػاصُ تشد وٌتشل تشافیه دسیایی هتؼلك تِ تٌذس تَؿْش هی تاؿذ. ایي تشد تا استفاع 

 1385ػولیات احذاث آى دس ػال  ًَع خَد دس وـَسهاى تِ ؿواس هی آیذ. رالة اػت تذاًیذ اػتثاس سیالی ایي پشٍطُ وِ

 هیلیاسد سیال هی تاؿذ. 180آغاص ؿذُ تالغ تش 

 
 تشد وٌتشل تشافیه دسیایی تش فشاص ػاختواى اداسی اداسُ ول تٌادس ٍ دسیاًَسدی اػتاى تَؿْش

 اًال ٍاسد استفاع تشد وٌتشل تایذ تِ اًذاصُ ای تاؿذ وِ اهىاى دیذ چـوی اص داخل اتاق وٌتشل تِ ؿٌاٍسّایی وِ اص و

 حَضچِ هی ؿًَذ ٍ وٌاس اػىلِ پْلَ هی گیشًذ تِ ساحتی هؼیش هی تاؿذ.

  فاكلِ افمی تشد وٌتشل تا لة اػىلِ تایذ تِ اًذاصُ ای تاؿذ وِ اهىاى سٍیت وـتی پْلَ گشفتِ تِ ًضدیه تشیي

 اػىلِ تا تشد هیؼش تاؿذ.

 ن یه پٌزشُ ٍرَد داؿتِ تاؿذ.دس اتاق ّای آهَصؽ، تَریِ خذهِ ٍ دفتش سییغ وٌتشل تایذ دػت و 
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  ،)ٍپیؾ تیٌی یه ساُ دػتشػی دائوی تِ پـت تام تشد تا اػتفادُ اص ًشدتاى دس هحل واتیي یا ساُ پلِ)گشتِ س

تشریحاً اص اتاق وٌتشل الضاهی اػت. ایي ًشدتاى تایذ لاتلیت روغ ؿذى اص عشف ػمف تِ وف واتیي سا داؿتِ تاؿذ. 

تشػی تِ پـت تام تایذ تِ ًحَی عشاحی ؿَد وِ تشای فضای هفیذ اتاق وٌتشل ًلة ساُ پلِ تیشًٍی تشای دػ

 هضاحوت ایزاد ًـَد.

  ِپلىاى فلضی ٍ پلِ ّای فشاس تایذ تِ گًَِ ای عشاحی ؿَد وِ هاًغ دیذ هتلذیاى تشد وٌتشل تِ دسیا ٍ هحَع

 تٌذسگاُ ًـَد.

  ُواسوٌاى ٍ تؼذاد ووی پاسویٌگ تشای هشارؼاى پیؾ تیٌی هحَعِ ّای پاسویٌگ ٍ هؼیشّای دػتشػی تشای اػتفاد

 احتوالی دس هزاٍست تشد وٌتشل الضاهی اػت.

  هتش تاؿذ. 6ػشم هؼیش دػتشػی تِ تشد وٌتشل تایذ دػت ون 

 .ًوای تشد دس عثمات تاالیی تایذ تِ ًحَی عشاحی ؿَد وِ ؿیـِ ّای تشد تِ ػَْلت ًظافت ؿًَذ 

 یذ اعشاف تشد وٌتشل اص اتاق تشد وٌتشل تشافیه ضشٍسی اػت.عشاحی حذاوخش صاٍیِ دیذ افمی ٍ اهىاى د 

 

 فاكلِ افمی هٌاػة تشد تا لة اػىلِ
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 گًوٍ شىاسی برج َای کىترل

 گًَِ ولی لاتل عشاحی ّؼتٌذ. 3تشد ّای وٌتشل تشافیه دسیایی دس 

ایي گًَِ، تذًِ تشد وٌتشل تا هؼاحت یىؼاى تا تاالتشیي ًمغِ)اتاق وٌتشل( اهتذاد هی یاتذ. دس  (1

فضاّای عثمات صیش اتاق وٌتشل واهالً تشای رْیضات هشتثظ تا تشد، اتاق تَریِ ٍ هذیشیت لاتل 

 اػتفادُ خَاّذ تَد.

 

 ًوای راًثی اص تشد ًَع اٍل دس وٌاس پالى هؼواسی تشد
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 سٍاتظ فضاّا تشای تشد ًَع اٍل

تا تشاص ّوىف اػت ٍ فضاّای  تذًِ تشد وٌتشل فمظ ؿاهل پلىاى ٍ آػاًؼَس استثاعی اتاق وٌتشل (2

 راًثی پلىاى وَچه ٍ غیش لاتل اػتفادُ اًذ.

 

 
 ًوای راًثی اص تشد ًَع دٍم
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 یه ًوًَِ اص تشد ًَع دٍم

 
 دٍمسٍاتظ فضاّا تشای تشد ًَع 
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تشد وٌتشل تشافیه دسیایی ٍ ػاختواى اهَس دسیایی تِ دلیل استثاط ػولىشدی تا یىذیگش لاتل  (3

حالت فضاّای اداسی دس ػغَح گؼتشدُ عثمات اٍل ٍ دٍم راًوایی هی ؿًَذ تشویة اًذ. دس ایي 

ٍ تذًِ تشد وٌتشل ّواًٌذ گًَِ دٍم، ؿاهل پلىاى ٍ آػاًؼَس ٍ اتاق وٌتشل دس تخؾ تاالیی تشد 

 اػت.

 

 ًوای راًثی اص تشد ًَع ػَم
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 ػَمیه ًوًَِ اص تشد ًَع 

 

 

 ػَمسٍاتظ فضاّا تشای تشد ًَع 
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 فضاَا ي عملکردَای مًرد ویازالسامات 

  هتش هشتغ 20فضای واسی هفیذ تشای اتاق ّای ػولیات وٌتشل حذٍد 

  هتش هشتغ تشای ًلة دػتگاُ ّای فشػتٌذُ ٍ هحل  40عثمِ صیشیي اتاق تشد وٌتشل، فضای هٌاػة تِ هؼاحت

 اػتشاحت واسوٌاى ؿیفت وٌتشل تشافیه

 ٌظَس ػثَس واتل ّاایزاد واًال تیي اتاق تشد ٍ عثمِ صیشیي تِ ه 

  ًفش 3فضای وافی تشای ػشٍیغ تْذاؿتی ٍ آتذاسخاًِ دس هحل اػتشاحت، دػت ون تشای 

  عشاحی گشاًذ هؼتمل تا اػتاًذاسدّای هَرَد ٍ لشاس دادى آى دس عثمات تاالیی ٍ صیشیي تشد تشای اػتفادُ دس

 تزْیضات سادیَیی ٍ ووه ًاٍتشی

 

 مصالح پیشىُادی

 ؿذُ، سػایت ضَاتظ صیش ضشٍسی اػت.ػالٍُ تش ضَاتظ یاد 

  ٍ سًگ اًتخاتی تشای وف واتیي وٌتشل ٍ دیگش ػغَح سًگ پزیش تاالی پٌزشُ ّا دس واتیي تایذ اص ًَع غیش كیملی

 رزب وٌٌذُ كذا تاؿذ.

 .وفپَؽ ّا تایذ تیشُ تاؿٌذ تا تاصتاب ًَسّای داخلی واتیي سا واّؾ دٌّذ 

 ًَ هیلی هتش هیاى دٍ الیِ ؿیـِ اًتخاب ؿَد. 13ع دٍ رذاسُ تا فاكلِ ؿیـِ پٌزشُ ّای تشد وٌتشل تایذ اص 

  6ؿیـِ ّای خاسری تایذ اص ًَع آتی/خاوؼتشی ووشًگ اًتخاب ؿَد. دس كَستی وِ ضخاهت ؿیـِ تیؾ اص 

 هیلی هتش هَسد ًیاص تاؿذ، اػتفادُ اص ؿیـِ تی سًگ هاًؼی ًذاسد.

 رٌَتی ایشاى( اػتفادُ اص ؿیـِ دٍ رذاسُ تا ؿذت ون اًتـاس  دس هٌاعمی وِ تاتؾ هؼتمین ٍ ؿذیذ اػت)دس تٌادس

 دس پٌزشُ ّای تیشًٍی تشد وٌتشل تَكیِ هی ؿَد.  (low remittance)ًَس 

 .اػتفادُ اص ؿیـِ ّای آیٌِ ای)سفلىغ( دس پاًل ّای ؿیـِ ای ؿیثذاس لؼوت تاالیی تشد وٌتشل الضاهی اػت 

  هیلی هتش  13هیلی هتش ٍ حذاوخش  6پٌزشُ ّای تشد وٌتشل تایذ دػت ون ّشیه اص دٍ الیِ ؿیـِ هَسد اػتفادُ دس

 هیلی هتش تیـتش ًثاؿذ. 39ضخاهت داؿتِ تاؿذ، تِ عَسی وِ هزوَع ضخاهت ؿیـِ دٍ رذاسُ اص 

  اػتفادُ اص ؿیـِ ّایی تا ضخاهت هتفاٍت دس دٍ رذاسُ پٌزشُ هزاص اػت. تشای هخال هی تَاى دس الیِ داخلی اص

 هیلی هتشی اػتفادُ وشد. 13هیلی هتشی ٍ دس الیِ تیشًٍی اص ؿیـِ تی سًگ  6 ؿیـِ سًگی
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 .اػتفادُ اص ؿیـِ ّای هات، ًیوِ هات یا هـزش دس پٌزشُ ّای تشد وٌتشل هوٌَع اػت 

 .سًگ ػایِ تاى ّای ػوَدی پٌزشُ ّای واتیي تایذ خاوؼتشی، دٍدی، آتی ٍ اص ًَع خَدسًگ تاؿذ 

 م ٍ ؿیة آى تایذ تِ گًَِ ای تاؿذ وِ اهىاى حشوت ایوي ٍ اًزام تؼویشات تش سٍی آى هلالح هَسد اػتفادُ دس تا

 فشاّن ػاصد.

  دسرِ تاؿذ. 10حذالل صاٍیِ ؿیـِ هَسب تا ػغح ػوَد تایذ 

 

 
 low remittanceػولىشد ؿیـِ 

 

 ضًابط طراحی سازٌ ای

 صیش الضاهی اػت. ػالٍُ تش سػایت ضَاتظ اسائِ ؿذُ تشای ػاختواًْای اداسی سػایت ًىات

  ویلَهتش دس ػاػت هماٍم  200عشاحی تشد وٌتشل تایذ تِ گًَِ ای كَست گیشد وِ دس تشاتش تادّایی تا ػشػت

 تاؿذ.

  عشاحی پشٍفیل پٌزشُ ّا دس واتیي وٌتشل تایذ تِ ؿیَُ ای كَست گیشد وِ تا فـاس تاد ٍاسد تش ػاختواى ّواٌّگ

 تا تیـتشیي حذ هوىي هٌزش ؿَد. تاؿذ ٍ دس ػیي حال تِ واّؾ هَاًغ تلشی

 .ػاصُ ّای فَالدی هشػَم تا تادتٌذّای ضشتذسی هوىي اػت هاًغ ًلة پٌزشُ ّای تیـتش ؿَد 

  ُلاب پٌزشُ ّا ٍؿیـِ ّای هَسد اػتفادُ دسآًْا تایذ تِ گًَِ ای اًتخاب ؿًَذ وِ تا تَرِ ٍیظگی ّای لشص

حتی دس ٌّگام ٍلَع صلضلِ فشاّن ػاصًذ. ّوچٌیي دس  ؿٌاختی هٌغمِ تٌذس، ایوٌی وافی ٍ ػغح دیذ هٌاػة سا
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هحیظ ّایی وِ ٍصؽ تاد دس آًْا ؿذیذ اػت، افضٍدى یه ًَاس پشٍفیل هیاًی هی تَاًذ تِ ػٌَاى آخشیي ساُ حل 

هوىي هغشح تاؿذ. دس ایي كَست، تِ هٌظَس تاهیي دیذ وافی دس واتیي وٌتشل، پیؾ تیٌی تٌْا یه پشٍفیل ػوَدی 

 ٍرِ واتیي هاًؼی ًذاسد. دس هیاًِ ّش

  دسرِ تِ ػوت دسیا سا فشاّن ػاصد. 270ػاصُ تشد وٌتشل تایذ تِ گًَِ ای عشاحی ؿَد وِ دیذ 

لثتِ ضَاتظ روش ؿذُ دس لالة یه فایل هتٌی اص ػَی خَد ػاصهاى تٌادس ٍ دسیاًَسدی اسائِ ؿذُ اػت وِ تیـتش رٌثِ تاصاسی داؿتِ ٍ تِ *ا

 ای تا ایي اتؼاد ٍ دسرِ اّویت ًوی تاؿذ. ّیچ ػٌَاى هٌاػة عشح ػاصُ

 

 طرح لرزٌ ای سازٌ

تا تَرِ تِ دسرِ اّویت ایي ًَع ػاصُ وِ دس سدُ تا اّویت تؼیاس صیاد لشاس هی گیشد ٍ اص عشفی تا تَرِ تِ فشم خاف ٍ استفاع 

 هَرَد هی تاؿذ. ًؼثتاً صیاد آى تْتش اػت ػاصُ عشاحی دیٌاهیىی ؿَد، وِ اهشٍصُ ّن اهىاًات ٍ ّن داًؾ آى

 طراحی سازٌ در برابر باد

اكَالً ّش ػاصُ ای تایذ تشای تاد تاسگزاسی، تحلیل ٍ عشاحی ؿَد. ػثاست تحشاًی ًثَدى تاد تشای ػاصُ ّای ػاختواًی ٍ ؿثِ 

حاػة ػاختواى یه اكغالح ػاهیاًِ، غیش فٌی ٍ تاسیخ هلشف گزؿتِ اػت. دس حال حاضش تا ٍرَد ًشم افضاسّای واسآهذ یه ه

 آگاُ تِ ساحتی ٍ دس وَتاُ تشیي صهاى هوىي لادس اػت ػاصُ سا تشای تاس تاد تحلیل ٍ عشاحی ًوایذ.

تا ّن یه هَسد اص تشد وٌتشل تشافیه دسیایی اص ًوًَِ دٍم ٍالغ دس تٌذس تَؿْش سا هَسد تشسػی لشاس هی دّین.  مثال :

 اتیه تشد سا دس تلَیش صیش هـاّذُ هی وٌیذ.)ایي یه ًوًَِ توشیٌی تَدُ ٍ ٍالؼی ًوی تاؿذ.( ًوای ؿو
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*تا تَرِ تِ ایٌىِ تشد ّای وٌتشل تشافیه دسیایی دس وٌاس ػاحل احذاث هی ؿًَذ هی تَاى گفت صهیي هحل احذاث 

 هی تاؿذ. 4هؼوَالً اص ًَع لزٌی یا ًَع 
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ٍیظگی ّای طئَتىٌیىی هحل تِ عَس الثتِ تا تَرِ تِ اّویت پشٍطُ الصم اػت تش اػاع هغالؼات طئَتىٌیىی ٍ گاًِ صًی 

 دلیك هـخق ؿَد. ّواًغَس وِ هی داًیذ ًیشٍی صلضلِ ٍاسد تش ػاصُ ّا حاكلضشب ٍصى ػاصُ دس ضشیة صلضلِ هی تاؿذ.

  
   

 
 

 هی تاؿذ. 25/0ؿتاب هثٌای عشح تشای ؿْش تَؿْش تشاتش تا 

 هی تاؿذ. 4/1ضشیة اّویت آى تشاتش تا  تا تَرِ تِ ایٌىِ ػاصُ اص ًَع تا اّویت تؼیاس صیاد هی تاؿذ،

 هی تاؿذ. 7ّوچٌیي تا فشم اػتفادُ اص ػیؼتن لاب خوـی هتَػظ ضشیة سفتاس تشاتش تا 

 رْت هحاػثِ ضشیة تاصتاب عشح اتتذا صهاى تٌاٍب ػاصُ سا هحاػثِ هی وٌین.

            

                       

            

 تشاتش خَاّذ ؿذ تا : تٌاتشایي ضشیة صلضلِ

  
             

 
        

ّوچٌیي تا تَرِ تِ دسرِ اّویت ػاصُ الصم اػت ػاصُ دس تشاتش صلضلِ ػغح تْشُ تشداسی ًیض وٌتشل ؿَد. ضشیة صلضلِ 

 ػغح تْشُ تشداسی تشاتش خَاّذ تَد تا :

     
   

 
 

     
             

 
        

 هشارؼِ تفشهاییذ. 2800صلضلِ ػغح تْشُ تشداسی تِ آییي ًاهِ *رْت اعالع اص ضَاتظ 

 *ّواًغَس گفتِ ؿذ، ػاصُ ای هخل ایي حذالل تایذ تحلیل ؿثِ دیٌاهیىی ؿَد.
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ّواًغَس وِ گفتِ ؿذ، للذ داسین ػاصُ سا تشای تاس تاد ًیض تاسگزاسی وٌین. الثتِ تا تَرِ تِ استفاع ػاصُ ًؼثت تِ لغش آى 

ػثِ تاس تاد تش اػاع سٍؽ دیٌاهیىی اًزام ؿَد وِ پشداختي تِ آى اص حَكلِ ایي دػت ًَؿتِ خاسد هی الصم اػت تا هحا

 تاؿذ.

 ّواًغَس وِ هی داًیذ فـاس حاكل اص تاد تشاتش اػت تا :

          

 ّوچٌیي ًیشٍی تاد تش ػاصُ تشاتش اػت تا :

      

 

 

 دواًیَتي تش هتش هشتغ 50 *فـاس هثٌای تاد ؿْش تَؿْش تشاتش اػت تا

 هتش تحتاًی خَاّین داؿت : 10تٌاتشایي تشای 

                      

 هتش دٍم خَاّین داؿت : 10تشای 
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 ٍ دس ًْایت تا تَرِ تِ لغش هتغیش تشد دس لؼوت فَلاًی خَاّین داؿت :

                                  

                                  

 

 *دس آیٌذُ ًضدیه تا رضییات تحلیل ٍ عشاحی ایي ػاصُ تیـتش آؿٌا خَاّیذ ؿذ.

 مىابع

 تٌادس تخللی ّای ػاختواى هؼواسی ٍ عشاحی ضَاتظٌّذتَن  (1

 2800اػتاًذاسد  (2

 هثحج ؿـن همشسات هلی ػاختواى (3
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 راَىمای طراحی تابلًی تبلیغاتی)بیلبًرد(

تاتلَّای تثلیغاتی اص رولِ ػاصُ ّایی ّؼتٌذ وِ تِ ٍیظُ دس ػالْای اخیش هَسد تَرِ لشاس گشفتِ اًذ. الثتِ غالة 

تاتلَّای ارشا ؿذُ داسای ویفیت ارشای هٌاػثی ًیؼتٌذ ٍ حتی دس تؼیاسی اص هَاسد تاتلَّا عشح ػاصُ ای ًوی ؿًَذ 

رٌغ ّای هختلف ٍ دس اؿىال هتفاٍت عشاحی ٍ ارشا هی ٍ كشفاً تِ كَست تزشتی ارشا هی ؿًَذ. تاتلَّا اص 

ؿًَذ. تاتلَ ّا تِ عَس ػوذُ اص فَالد ٍ چَب ػاختِ ػاختِ هی ؿًَذ وِ ًَع چَتی آى دس وـَس ها هتذاٍل ًوی 

ػال تخویي صدُ هی ؿَد. ّوچٌیي پایِ ًگْذاسًذُ تاتلَّا هی  50ػال ٍ ًَع فَالدی  25تاؿذ. ػوش هفیذ ًَع چَتی 

ِ كَست خشپایی ٍ یا هٌَپل تاؿذ. خَد تاتلَ ًیض هؼوَالً اص ٍسلْای ًاصن گالَاًیضُ تِ كَست ػادُ یا هَرذاس تَاًذ ت

 دس ًظش گشفتِ هی ؿَد. ؿىلْای صیش دٍ ًوًَِ سایذ اص ایي تاتلَّا سا تِ تلَیش وـیذُ اػت.

 
 ًَع هٌَپل

 
 ًَع خشپایی

 ا سا هـاّذُ هی وٌیذ.دس ؿىلْای صیش ًوای ؿواتیه تشخی اص اًَاع تاتلَّ
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 ابعاد تابلً

تاتلَّا دس ػایضّای هختلفی تٌا تِ ػفاسؽ واسفشها تَلیذ ٍ ػاختِ هی ؿًَذ وِ دس صیش چٌذ ًوًَِ اص اًَاع هتذاٍل آى 

 تش حؼة فَت سا هالحظِ هی فشهاییذ.

 

 

 اتصال بٍ فًوذاسیًن

یا ایٌىِ تا تشاص تحتاًی فًَذاػیَى اهتذاد یاتذ. دس ؿىل صیش ؿوای پایِ تاتلَ هی تَاًذ اص اًتْا تِ تیغ پلیت هتلل ؿَد 

 ولی یه ًوًَِ اص ًَع دٍم سا هالحظِ هی فشهاییذ.
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 خرابی

هَدّای غالة خشاتی ایي ػاصُ ّا هی تَاًذ، خشاتی هَضؼی یا ٍاطگًَی ولی دس تشاتش تاد تاؿذ. الثتِ دس كَست عشح 

 حی تؼیاس ًاچیض خَاّذ تَد.ٍ ارشای هٌاػة احتوال تشٍص چٌیي حَاد

 

 ٍاطگًَی تاتلَ

 

 خشاتی هَضؼی تاتلَ

 بارَای يارد بر تابلً

تاسّای ػوذُ ٍاسد تش ایي ػاصُ ّا، تاس هشدُ ٍ تاس تاد هی تاؿذ. تِ دلیل ٍصى ون ػاصُ لضٍهی تِ عشح لشصُ ای آى ًوی 

ؿذُ دس هثحج ؿـن همشسات هلی ػاختواى  تاؿذ. تاسگزاسی ایي ػاصُ ّا تؼیاس ػادُ تَدُ ٍ تش اػاع ضَاتظ اسائِ

 اًزام هی ؿَد، تٌاتشایي تخؾ ّای هشتَط تِ تاسگزاسی ایي ًَع ػاصُ سا ػیٌاً ًمل هی وٌین.
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 مثال

تا ّن سًٍذ ولی عشح یه ًوًَِ سا هَسد تشسػی لشاس هی دّین. پشٍطُ هَسد تحج یه تاتلَی تثلیغاتی تِ اتؼاد 

هتش ٍالغ دس حَهِ ؿْش تَؿْش هی تاؿذ. پایِ تاتلَ اص ًَع هٌَپل هی تاؿذ. تٌا تِ ػفاسؽ واسفشها استفاع      

دواًیَتي تش هتش هشتغ هی  50هتش دس ًظش هی گیشین. ضوٌاً فـاس هثٌای تاد ؿْش تَؿْش تشاتش تا  2تاتلَ اص ػغح صهیي سا 

 هی وٌیذ. تاؿذ. دس ؿىل صیش ًوای ؿواتیه اص تاتلَ سا هـاّذُ

 

 تِ ػٌَاى اٍلیي لذم اتتذا ًیشٍی تاد ٍاسد تش تاتلَ سا هحاػثِ هی وٌین. تٌاتشایي خَاّین داؿت :

            

 هتش تَدُ ٍ هحل لشاسگیشی آى دس حَهِ ؿْش هی تاؿذ خَاّین داؿت : 10تا تَرِ تِ ایٌىِ استفاع ًْایی تاتلَ ووتش اص 
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           (    )          

 *تِ رْت ایٌىِ ػغح تادگیش پایِ تاتلَ تِ ًؼثت خَد تاتلَ ًاچیض اػت اص تاسگزاسی آى كشف ًظش هی وٌین.

رْت تحلیل ٍ عشاحی تاتلَ هی تَاًین تِ كَست دػتی ػول وٌین یا ایٌىِ اص یه هذل ارضاء هحذٍد ووه تگیشین. 

شاحی وٌین، تِ ّویي هٌاػثت دس رْت ػادُ تِ ّش حال دس ایٌزا للذ داسین تاتلَ سا تِ كَست دػتی تحلیل ٍ ع

 ػضَ افمی تَصیغ هی وٌین. 4ػاصی ًیشٍی ٍاسد تش تاتلَ سا تِ كَست هؼاٍی تش 

 هتش دس ًظش تگیشین هاوضیون لٌگش ٍاسد تش ّش ػضَ تشاتش خَاّذ ؿذ تا : 5دس كَستی وِ عَل ّش ػضَ سا 

    

 
           

    

 
    

  

 
           

  

 
            

 تِ ّویي تشتیة لٌگش ٍاسد تش پایِ تاتلَ ًیض تشاتش خَاّذ ؿذ تا :

          (  
 

 
)             

 تا داؿتي لٌگشّای هحاػثِ ؿذُ تِ ساحتی هی تَاًیذ اتؼاد هٌاػة سا تؼییي ًواییذ.

لشاس گیشد. تا تَرِ تِ ٍصى ون ػاصُ  ّواًغَس وِ گفتِ ؿذ، الصم اػت تا پایذاسی ػاصُ دس تشاتش ٍاطگًَی هَسد تشسػی

اكلی هی تایؼت تا افضایؾ ٍصى فًَذاػیَى ٍ لٌگش تاصٍی هماٍم اص ٍاطگًَی ػاصُ دس تشاتش تاد رلَگیشی تِ ػول 

هتش لشاس گشفتِ اػت. ّوچٌیي  2آٍسد. تٌاتشایي فشم هی وٌین ػاصُ تش یه پذػتال تِ عَل ٍ ػشم یه هتش ٍ استفاع 

هتش ػشم ٍ یه هتش استفاع  تاؿذ. دس ًْایت ٍصى ًاؿی اص تاتلَ ٍ  2هتش عَل ٍ  4اػیَى داسای فشم هی وٌین، فًَذ

 ویلَگشم دس ًظش هی گیشین. تٌاتشایي لٌگش هماٍم ػاصُ تشاتش خَاّذ ؿذ تا : 2000ارضاء ًگْذاسًذُ سا دس هزوَع 

      *(     )  (     )+                

      *(     )  (     )+                

                                                

 تٌاتشایي لٌگش هماٍم تشاتش اػت تا حاكل ضشب ًلف عَل فًَذاػیَى دس ٍصى ول
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ًَذاػیَى هی تاؿذ، تٌاتشایي لٌگش *دلت داؿتِ تاؿیذ تاصٍی لٌگش ٍاطگًَی تشاتش تا فاكلِ هشوض تاتلَ تا تشاص تحتاًی ف

 ٍاطگًَی تشاتش خَاّذ ؿذ تا :

        (    
 

 
)             

 دس ًْایت ضشیة اعویٌاى دس تشاتش ٍاطگًَی سا هحاػثِ وشدُ ٍ تا حذالل همذاس تَكیِ ؿذُ همایؼِ هی وٌین.
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