
 

 

یىی اص جٌجِ ّبی سضبیتجخؾ ثشای هٌْذع ػبصُ ایي اػت وِ ثتَاًذ پشٍطُ تىویل ؿذُ ثِ دػت خَد سا هـبّذُ وٌذ. حتی ٌّگبهی وِ ثب 

 ّوىبسی دیگشاى هَاسد خبصی سا دس پشٍطُ ایجبد هی وٌذ ٍ اص ًظش خاللیت ٍ صیجبؿٌبػی ٍ همجَلیت اجتوبػی ؿشایظ هغلَثی سا ثذػت هی آٍسد.

ّبی خَة ٍ الْبم ثخؾ ٍ ثشتش، ثِ ًذست دس وبسّبی حشفِ ای دیذُ هی ؿَد ٍ هَلف اظْبس سضبیت ٍ خَؿحبلی هی وٌذ وِ ػضَ  افىبس ٍ ایذُ

لغؼبً ًوًَِ ثبسصی اص هحلْبیی اػت وِ حغ  FRIDAتیوی اػت وِ لشاس اػت یىی اص ایي وبسّبی خبف ٍ هْن سا ػولیبتی وٌذ. سػتَساى 

س اجشا ؿذُ تَػظ هٌْذع، ٍ حبصل تالؽ ٍ وبس ثی ٍلفِ ٍ خؼتگی ًبپزیش ثب گشٍُ هؼوبسی اػت وِ تَػظ گشٍُ ٌّشی ٍ صیجبیی سا ثِ ػٌَاى وب

TAG FRONT DESIGN .5105دػبهجش  05تذٍیي ؿذُ اػت، پیوبًىبس دس تبسیخ  5105دس ایي همبلِ وِ دس ًَاهجش  عشاحی ؿذُ اػت 

. ّوچٌیي دس تبسیخ اًتـبس همبلِ، سػتَساى دس حبل هتحشن ٍ ثبؿىَُ هی ثبؿذ، اػت دس حبل اجشای فبص ًْبیی ایي سػتَساى، وِ داسای ػمفی

 ثْشُ ثشداسی ٍ ػشٍیغ دّی ثِ هـتشیبى، دس تفشجگبُ ػوَهی هذسى دس تَسًغ وبلیفشًیب هی ثبؿذ.



 

 

اهب یىی اص ٍیظگی ثؼیبسی ثِ رّي هی سػذ، ػَال اصلی ایي اػت وِ چشا ّوگبى اص ایي پشٍطُ ّیجبى صدُ ٍ ػشؿبس اص غشٍس ؿذُ اًذ؟ دالیل 

ایي ثخؾ ػبصُ ثِ ایي دلیل عشاحی ؿذُ اػت وِ  اجشا ؿذُ دس ایي پشٍطُ هی ثبؿذ. هتحشن ّبی ثشجؼتِ ایي ؿبّىبس هٌْذػی هؼوبسی، ػمف

َم عشاحی تَأم ثب خاللیت ثِ خَثی هفْ 5تب  0ؿىلْبی  ثؼتِ ثِ هیل هبله ٍ هـتشیبى ثبص یب ثؼتِ ثبؿذ. ْبی وشٍن،اتَهجیل ػمف هبًٌذ

اجبصُ هی دّذ ًَس عجیؼی، فضبی داخلی ػمف داسای پٌجشُ ّبی ػمفی پیشاهًَی هی ثبؿذ وِ  آسؿیته پشٍطُ سا ثِ ًوبیؾ گزاؿتِ اًذ.

آى فشاّن  سػتَساى سا ثِ خَثی سٍؿي وٌذ ٍ فضبی گشم ٍ صویوبًِ ای سا ایجبد وٌذ، وِ تجشثِ ی ثِ یبد هبًذًی ٍ ثخصَصی سا ثشای هـتشیبى

پٌجشُ ّبی پیشاهًَی وِ دس ػشاػش عَل دیبفشاگن ػمف )دس ّش دٍ ػوت( اجشا ؿذُ اػت، ثبػج ایجبد هَضَع جذیذی دس هَسد اًتمبل هی وٌذ. 

هغشح ؿذى چبلـی جذیذ دس عشح هٌْذع ػبصُ هی گشدد. ًظش وبسفشهب ایي ثَدُ اػت وِ فضبی داخلی ثذٍى ثشؽ هی ؿَد وِ ثبػج 

 اجشا ؿَد ٍ هولَ اص ثبصؿَّبی گًَبگَى، دس جْبت هختلف ثبؿذ وِ ثب ؿیـِ ٍ ػبیش دیتبیلْبی هؼوبسی پَؿؾ دادُ هی ؿَد. ّیچگًَِ ػتًَی

ّوچٌیي وبسفشهب ػفبسؽ عشاحی یه لظ ٍیظُ ایي ًظشات اهىبى اػتفبدُ اص ػیؼتن دیَاس ثشؿی اػتبًذاسد سا ًیض اص هٌْذع ػبصُ ػلت هی وٌذ. 

 TAG FRONTدس عشح هؼوبسی  (.5دادُ اػت )ؿىل اص ػمف ٍ ثذٍى ّیچگًَِ تىیِ گبُ لبثل هـبّذُ ای سا ًیض  داخلی سا ثِ صَست هؼلك

DESIGN  یه ػمف هؼغح وِ ػبسی اص ّشگًَِ ػتَى لبثل هـبّذُ ای ثبؿذ سا ؿبّذ ّؼتین، وِ الجتِ ّیچ گًَِ ؿجىِ ثٌذی اػتبًذاسدی

ػیؼتن تىیِ  ذی هؼتغیلی اػتبًذاسد ّن ًجَدُ وِ ثتَاى ػتًَْب سا دس آى جبًوبیی وشد.ایي عشح حتی داسای ػیؼتن ؿجىِ ثٌ ّن ًوی ثبؿذ.

گبّی ًیض دچبس ًبهٌظوی هی ثبؿذ ٍ ػتًَْب هـخصبً داسای ثبسگزاسی ّبی هؼوَل خَد ثِ ّوشاُ هَلفِ ًبؿی اص خشٍج اص هحَسی ٍ پیچؾ سٍی 

 تیشّبی جبًجی هی ثبؿذ.

 

 ساّىبس عشاحی ػبصُ ای



 

( ثؼٌَاى ػتًَْب ٍ تیشّبی تیَثی دس دٍ HSS( ّوشاُ ثب ػتًَْبی تیَة تَ خبلی فَالدی )LFRSثبسثش جبًجی لبة خوـی فَالدی )ػیؼتن 

ثِ ًذ وِ خوـی ثشاثش دس ّش دٍ هحَس سا داسًمؾ تأهیي ظشفیت  HSSػتًَْبی  ساػتب وِ ثِ ٍػیلِ اتصبالت هتذاٍل لبة خوـی اجشا هی ؿَد.

هحل دلیك  وِ ثبػج هی ؿَد ثتَاى ؿجىِ ًبهٌظوی سا ًیض اجشا وشد. وِ تؼبدل ٍ ایؼتبیی سا دس عشح خَد ثشلشاس وٌذ دّذعشاح ایي هجَص سا هی 

ب ٍ تیشّب سا دس آًْب ؿبّذ ّؼتین ٍ ثبػج هی ؿَد وِ توْیذاتی ػتًَْب ثِ ًحَی اػت وِ خشٍج اص هحَسیت ثبسّبی ًبؿی اص ػمف ٍ تىیِ گبُ ّ

اص پبی ػتًَْبی ٍػیؼی ثب اتصبالت فٌذاػیَى ثِ ًحَی اػت وِ ل وٌین تب ثتَاًین ایي ػیؼتن سا اجشا وٌین. عشاحی اضبفی سا دس عشاحی اػوب

هالحظبت لشصُ ای اص اّویت ثبالیی ثشخَسداس  لبة خوـی ّوشاُ ثب ػتًَْبی وَتبُ ٍ ؿبّتیشّبی ثیٌبثیٌی دس ایي پشٍطُ اػتفبدُ ؿذُ اػت.

خَؿجختبًِ، ّیچ احشی اص سٍاًگشایی ٍ ؿشایظ ًبهؼبػذ خبوی دس ػبیت پشٍطُ  لشصُ ای لشاس داسد. Dدس سدُ ثٌذی ّؼتٌذ صیشا ػبیت احذاث پشٍطُ 

 HSSعشاحی ػمف هتحشن ثبػج هی ؿَد وِ ًیبص ثبس هشدُ ًیض افضایؾ یبثذ، وِ ّویي اهش ثبػج ؿذُ اػت ػغح همغغ ػتًَْبی ٍجَد ًذاسد. 

فَت سا ثِ ؿبّتیشّب تحویل هی وٌذ، تب ثتَاًٌذ خَاػتِ ّبی وبسفشهب سا ثشای  51ایٌچ هشثغ ثشػذ وِ خَد ثِ خَد دّبًِ ّبیی ثیؾ اص  06ثِ 

ثبس هشدُ اضبفی ثبػج اػتفبدُ اص پبی ػتًَْب ٍ ؿبّتیشّبی ثضسگی  .ایجبد فضبیی ػبسی اص ػتَى، ثب هـخصبت روش ؿذُ دس لجل سا تأهیي وٌٌذ

یؼِ ثب ػبصُ ّبی یه عجمِ هتذاٍل( ٍ ّوچٌیي ثبػج ثَجَد دس همبلٌگش پبیِ ثؼیبسی، ًبؿی اص ّویي ثبس هشدُ تَلیذ خَاّذ ؿذ )ؿَد، صیشا هی 

هی ثبؿذ چشا وِ ثبیؼتی ثبػج وبّؾ ّش  LFRSدس ػختی ثحشاًی دیشیفت جبًجی  آهذى دّبًِ ّبی ثضسي ثشای تیشّبی تىیِ گبّی هی گشدد.

 چِ ثیـتش احشات ثِ ػبصُ ّبی هجبٍس تفشجگبُ ؿَد.

ایي  دس فضبی داخلی، عشاحی فضبیی ثبص ثشای توبم هؼبحت سػتَساى، اهىبى اجشای لظ ٍیظُ سا ثِ ػمف هتصل ٍ اص آى هؼلك ثبؿذ سا هب هی دّذ.

یىذیگش جَؽ ؿذُ اًذ ٍ اص تیشّبی ػمف آٍیضاى ؿذُ اػت ٍ ّیچ گًَِ تىیِ گبّی اص لظ ٍیظُ ًیض داسای تیشّبی ػبصُ ای هی ثبؿذ وِ ثِ 

دس ثشاثش ثبسّبی جبًجی، ثبیؼتی ًتبیج ثِ گًَِ ای حبصل ؿَد وِ دیشیفت اص یه حذ ثب آًبلیض لظ ٍیظُ فٌذاػیَى ثِ آى هتصل ًوی ثبؿذ )

ٌذ. هـبثِ لظ ٍیظُ، وبسفشهب ػفبسؽ آتـگبُ ٍ ؿَهیٌِ ای وبهالً هؼلك ٍ هـخصی تجبٍص ًىٌذ( تب هـتشیبى اص خغش ػمَط ثغشیْب دس اهبى ثبؿ

یه تیش تىیِ گبّی ثب همغغ ػبختِ ؿذُ اص ٍسق ًیض  ثذٍى ّیچ گًَِ تىیِ گبُ هؼتمین اص فٌذاػیَى سا ًیض دادُ اػت تب عشاحی ٍ اجشا گشدد.

 .ثشای آى عشاحی ؿذُ اػت تب ثتَاًذ ًمؾ تىیِ گبُ سا ثشای آى ایفب وٌذ

 عشاحی ػمف هتحشن

ثشجؼتِ تشیي هـخصِ ایي پشٍطُ ػمف هتحشن آى هی ثبؿذ وِ هبله سػتَساى ثِ ساحتی هی تَاًذ فضب سا ثش اػبع ؿشایظ آة ٍ َّایی هؼمف 

سا دس فَت ثبالتش اص صفحِ ػمف لشاس گشفتِ اػت، وِ ایي هَضَع چبلـْبیی  4ػمف هتحشن ایي پشٍطُ تمشیجبً حذٍد یب ثذٍى ػمف ًگِ داسد. 

ػبصُ ػمف داسای دٍ تیش  اًتمبل ثشؽ ٍ دیبفشاگن ایجبد خَاّذ وشد ٍ ثبػج ثَجَد آهذى لٌگش خوـی پیچـی دس تیشّبی تىیِ گبّی هی ؿَد.

ی سیلی تىیِ گبّی هی ثبؿذ )دٍ تیَة ػبصُ ای( دس ّش دٍ عشف وِ ثذیي ٍػیلِ ثبسّب سا اص عشیك ػتًَْبی تیَثی لبئن هٌتمل هی وٌذ وِ ثش سٍ

، اهب ثبسّبی ثبد اػبػبً اص ثبس هشدُ ثیـتش خَاٌّذ ؿذ. دس ایي پشٍطُ ثبسّبی لشصُ ای غبلت ًخَاٌّذ ؿذ یشّبی دیبفشاگن ػمف لشاس گشفتِ اًذ.ت

تحلیل ثب دس ًظش گشفتي اًتمبل ثبسّبی پیچـی تَػظ تیَثْبی لبئن ثِ تىیِ گبُ ػیؼتن لبة خوـی ػبختوبى هی ثبؿذ. هـخصبً ایي یىی اص 

 شیي عشاحی ّبیی ثَدُ اػت وِ هؤلف دس ػبلْبی اخیش دس ایي هجوَػِ داؿتِ اػت.ثْت

ًصت ؿَد ٍ دس ػِ هبِّ  5105ثذلیل هؼبئل صهبًی ٍ جذٍل پیـشفت پشٍطُ، ػمف هتحشن ثبیؼتی پغ اص تبسیخ افتتبح سػتَساى دس دػبهجش 

 تىویل ٍ لبثل ثْشُ ثشداسی ؿَد. 5106ًخؼت 

 پیوبًىبس ّوىبسی آسؿیتىت، وبسفشهب ٍ



 

ثشًبهِ صهبًی فـشدُ، لذست هبًَس ٍ اًؼغبف ون ٍ آخشیي صهبى ثحشاًی، توبم هـخصِ ّبیی ّؼتٌذ وِ ثبػج هی ؿَد ػغح تٌـْب دس ایي پشٍطُ 

ثیـتش ثبؿذ. عشاحی ػبصُ ای ایي پشٍطُ لغؼبً ثصَست هجضا لبثل اجشا ًجَدُ اػت ٍ تَػظ تین هٌْذػبى ػبصُ ثب ّوىبسی گشٍُ هؼوبسی ٍ 

دس حیي ػبخت، پیـٌْبدات ٍ ساّىبسّب هذاهبً تغییش هی وشد ٍ  یوبًىبس ثَدُ اػت وِ ثِ صَست گشٍّی ثش سٍی جضئیبت پشٍطُ هتوشوض ؿذُ اًذ.پ

گبّی اٍلبت  گضیٌِ ّبی جذیذ پیؾ سٍی عشاحبى لشاس هی گشفت وِ ثبیؼتی دس حیي عشاحی ٍ ػبخت ػشیؼبً هَسد ثشسػی لشاس هی گشفت.

ػبل تجشثِ وبس حشفِ  33جلؼبت ػِ جبًجِ، چْشُ ی دسگیشی ثِ خَد هی گشفت وِ الجتِ دس پبیبى سٍص لغؼبً هؼئلِ حل هی ؿذ. هؤلف پغ اص 

 ای، گبّی اٍلبت ًبچبس ثِ لجَل ساّىبسّبی ثْتش ثَد. هب هٌْذػبى ّویـِ داًـجَیبى هٌْذػی ػبصُ ّؼتین. ّش پشٍطُ دسػْبی جذیذی سا ثِ

لغؼبً ثِ هب ساّىبسّبی جذیذی سا  FRIDAّوشاُ داسد وِ اهیذ اػت هب سا ثِ هٌْذػیٌی ثب َّؽ تش ثشای پشٍطُ ّبی آتی تجذیل وٌذ. پشٍطُ 

ثشای حل هؼبئل لذیوی ثِ ّوشاُ داؿت ٍ تأویذی هجذد سا ثش سٍی هَضَع ساثغِ هیبى وبسفشهب، آسؿیتىت ٍ پیوبًىبس داؿتِ اػت. ؿبیذ 

ثب ایي وبس گشٍّی تَاًؼتٌذ ایذُ ّب ٍ ساّىبسّبی جذیذی سا پیذا  وتشیي ّوىبسی دس ایي پشٍطُ ایي ثَدُ وِ گشٍُ هٌْذػیي ػبصُثیـتشیي ٍ هْ

وٌٌذ. اغلت، ٍاوٌؾ اٍلیِ سا ثِ عشح هؼوبسی ثِ دلیل ًمؾ ثش آة وشدى ًمـِ ّبی ػبصُ ای ًـبى هی دّین! دس حبلیىِ، پشٍطُ ّبیی ثِ ایي 

اص ایي تجشثیبت اػتفبدُ وٌیذ ٍ خَؿحبل ثبؿیذ. هؤلف ثِ ایي هَضَع پی ثشد  جبلت چبلؾ ثشاًگیضی ثشای حل هی ثبؿٌذ.ػجه داسای هؼبئل 

 وِ ّوىبسی فمظ هٌْذع خَة ثَدى ًیؼت، ثلىِ پزیشا ثَدى ایذُ ّب ٍ پیـٌْبدات خَة دیگشاى اػت.

DILIP KHATRI  ِدوتشی ػبصُ، اص هَػؼKHATRI  ووپبًی ػبخت ٍ ػبص ٍKHATRI  دس پبػبدًب وبلیفشًیب هی ثبؿذ. اٍ وبسؿٌبع

ًیض ثَدُ ٍ ایویل ٍی  STRUCTUREسػوی هؼبئل حمَلی ثیوِ ّبی ػشهبیِ گزاسی دس ثخؾ ؿىؼت ػبصُ ّب هی ثبؿذ. اٍ ػضَ ػش همبلِ 

dkhatri@aol.com .هی ثبؿذ 
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