
 

 بزرگ هایقوساز  ایمجموعهزاها حدید و  دارموجبرج 

 
 به هیچ چیزی در شهر شبیه نیست. ی که داردهایقوسبا  Muesum 1000مسکونی ساختمان 

مسائل متعددی  باوجود .، قرار داردطراحی شده توسط زاها حدیدکه موزه هزاره  مسکونی برج موزه میامی امریکاپارک مجاور 

 .رسدمی( متر 216فوت ) 709حدود این برج به  ارتفاع، برج داشت بودن اسکلت دارموج یواسطهبهکه تیم ساخت 

زاها حدید است  این طرح سبک اصلی .وجه خارجی است 4طبقه، قاب سینوسی شکل آن در  62 یپروژهاصلی این  یمشخصه

 .شودمییاد  هامنحنی یملکه عنوانبهکه از او 

Joe Cerri  و سرپرست پیمانکاران عمومی در شرکت معاونPlaza Construction که با چالش روبرو  دانستیممیما : گویدمی

 چالش تا چه اندازه گسترده خواهد بود. که دانستیممینخواهیم شد اما 

در وجه خارجی  هاقوساز  توانندمیاین بود که چگونه تیم  اصلی یدغدغهشروع شد. اوایل کار،  2015ساخت و ساز برج در سال 

 یک المان طراحی. صرفا  استفاده کنند و نه  ایسازهعضوی  عنوانبه

 ساختهدر داخل  معمولییک ساختمان  ، برخی بر این باور بودند کهیدگومیکورت دانوولف رئیس شرکت طراحی و معماری 

باشد. خواسته  گرایانهواقعایده باید اما ؛ در وجه خارجی اجرا شود ایغیر سازهه با اجزای بخش منحنی شکل سازسپس شود و 

 باشند. ایسازه هایالماناز  جزئی هاقوساین  زاها حدید این بود که

وقت زیادی  استفاده کرد، در نما ایسازهاعضای  عنوانبهمعماری  هایالماناز  توانمیچطور  کهاینکشف  ،گویدمیاو در ادامه 

 داشته باشد.فضاهای داخلی  را ازحداکثر استفاده  قصد داشتتیم طراحی  عالوهبه .گیردمی



 

 سازیمقاوم رااین سازه  اسکلت خارجی توانمی زمانی که یک مهندس طراح سازه طرح را مورد بررسی قرار داد، متوجه شد که

 حذف کرد. دیوارهای پیرامون را مابین هسته مرکزی و هایستونهمچنین  وکرد 

کردن اسکلت خارجی بدون برخورد  دارموج ، هدف اولیهگویدمی DeSimone مدیر ارشد شرکت مهندسان مشاور لوییز رامیرز

 کردیم.شده در وجه خارجی  یمهاربندسازه  به یکتبدیل  را هاآنما ، هاالمانفواصل برخی  بسته شدنبا  بود. هاقوس

چون اسکلت در قسمت خارجی  گویدمی( Luis Ramirez). رامیرز شودمیاسکلت سازه هر دو بارهای ثقلی و جانبی را متحمل 

 .کندمی تأمیناز سختی جانبی مورد نیاز ساختمان را  ایعمدهآن بخش  یبندقابساختمان قرار دارد، 

 3دیوار برشی به ضخامت را با یک هسته مرکزی به شکل  متداول ایسازهیک سیستم  DeSimone شرکت مهندسان مشاور

وجوه خارجی، مورد مطالعه در قوسی شکل  ایسازهغیر  هایالمانتحمل بارهای جانبی و یک سری  به لحاظمتر(  1فوت )حدود 

سبب شد تا این شرکت بتواند  دال پس کشش؛ اسکلت بتنی خارجی در هر چهار وجه به همراه یک سیستم مهاربندی .دادقرار 

کار  نیا مربوط به سازه داشته باشد. هایهزینهدر  جوییصرفهدرصد  40حدود  را به نصب برساند و ایهسته ضخامت دیوار

 فوت برسد. 5 هفوت ب 30از  بدون ستون در فضای داخلی هایدهانه ههمچنین باعث شد ک

 هایدستکبه شکل  هابالکناین  گویدمی. رامیرز داردفوت مربع بالکن در سطوح مختلف  1000سازه بیش از خارجی  اسکلت

 باشند. ایطرهفوت  30تا طول  هابالکناین  شودمیهمین موضوع سبب  منحنی هستند که

ک دست عنوانبهقوسی شکل  هایالمان. ادامه دارد تا باال هاییتورفتگیو  زدگیبیروندر هر وجه، اسکلت منحنی شکل سازه 

 ،مرکزیهسته ، چون در بخش اینچ هستند 11 باضخامتدال بتنی پس کشیده  گاهتکیهکه  کنندمیی عمل هایستونبرای 

 بلندی وجود دارد. هایدهانه

 ابتدای در .کردمیواقعیت پیدا غیرمعمول و پیچیده به  یسازه تبدیل این باید راهی برای، تیم ساخت و ساز قویطراحی  باوجود

 هایشرکت تیم ساخت با ،گویدمیکری  .کمک گرفت این مشکلرا برای حل  Capformیک پیمانکار بتن از شرکت از کار، پالزا 

 .کردمیری برای یافتن گزینه مناسب همکا بتنی سراسر کشور

، اما ثابت شد که این متداول در محل را برای اجرای کل اسکلت در نظر گرفت ریزیبتندر این مرحله از کار، تیم ساخت روش 

 هنگفتی در بردارد. هایهزینهروش 

 ،سازه یدهندهتشکیل اعضای ل هندسیشک( داد. به دلیل GFRC) ایشیشهدر نهایت، تیم ساخت تن به استفاده از بتن با الیاف 

از دوبی  GFRCقطعات  یکلیهعالوه بر این چالش،  با شکل قوسی احتیاج داشتند. GFRCسفارشی  یقطعه 5000پیمانکاران به 

 .شدمیبه میامی منتقل 

و مسائل  افزایش دادرا  هاهزینه روشگرچه این  ،گویندمی( و گرگ کوین Louis Birdman) بیردمنلوییس  کوین ونگر،

ارتقای به میزان بیش از شش ماه و در زمان پروژه  جوییصرفهایجاد کرد، اما در نهایت باعث  از قبیل لجستیک ایپیچیده

 شد. پروژهدستاورد 



 

برنامه  تربیشهر چه  کاراییاین مسیر به  بود، برزمانو روی روال افتادن کارها احتیاج به  اندازیراهکه  آنجااز  ،گویدمیونگر 

اری بپردازیم، چرا که این کار با گچ ک شناسیزیبایی هایجنبهبه  بتوانیمتا ما  شدمیاین موضوع سبب  .کردمیکمک  بندیزمان

 که فرآیندی معمول در میامی است، میسر نبود.

 ، به طوریکرده بوده این پروژ متوجهقابل توجهی را  اتاقیانوس اطلس، خطر ازمسائل مربوط به حمل و نقل قطعات سفارشی 

 .کردمی بندیزمانقبل روند تحویل این قطعات را  هاماهباید از تیم که 

کری  در طبقات همیشه مثل یکسان نیست. مراحل ساخت، استمتعددی  یپیچیده هایالمانپروژه حاوی  کهاینبه دلیل 

 متفاوت بود.روز کاری  20تا روز  6 از زمانی یبازهبرای تکمیل یک طبقه  گویدمی

از طبقات پایینی با استفاده  ایسازهاعضای  استفاده شد اماسفارشی  GFRCاز اعضای  سازه هایقسمتدر اغلب  کهاین باوجود

 شدند.ساخته درجا  ریزیبتن وبتن معمولی 

ی فضاها کهاین باوجود. نیستندفضاهای داخلی و خارجی ساختمان دقیقا  شبیه به یکدیگر  :گویدمی( Dannwolfدانوولف )

 .دارد هاییتفاوت زیرین و باالیی، اما هر واحد با واحد شوندمیمسکونی برج در طبقات تکرار 

 .های متفاوتی قرار داردمختلف در موقعیت ، حمام در طبقاتنیستدر پالن ثابت  هاستون موقعیتکه  آنجا: از دهدمیاو ادامه 

 مترجم: ابوالفضل فرقدانی
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