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تاريخ دريافت5231/32/32 :
تاريخ پذيرش5231/30/30 :

چكیده
با توجه نتايج تحقیقات در مورد موشک بکارن سکا هکای  5200و  520۱و تهديکدهای نمییتکد در پهیکهبیکدی تهکرن نلکپ پکرن ی و
تمر ززدنيد نز پايتخت در قالب يکد نز پايهها ی طرح آماي دفاعد سرزمین نست .اه ونبستگد تهرن به شهرهای نطرنف و نوسکازی و
مقاومسازی نبییه مسکوند و خدماتد جزو نهدنف نللد در حوزه بحث تمر ززدنيد نز تهرن برنی سب آمادگد دفاعد و مقابلکه بکا جیک
شهرها و جی های بدقاعده نست .تأثیرگذنرترين بخ در مدتزما و میزن هزيیه ساخت ننتخاب سیستم سازهنی میاسب نست .در نين
مقاله ساختما  51طبقه نلگو با سه سیستم سازهنی نسکلت فوالدی و نتصاالت درختد سیستم بتن مسلح پی ساخته با نتصاالت غالفد و
سیستم سازهنی ديونر عايق ماندگار پانلد با نستفاده نز نلما های شبیهسازیشده با سطوح جزئیات باال در نبعاد سوم چهارم و پکیمم مکد
نطالعات ساختما مد سازی شد .شبیهسازی دقیق هر سه سیستم سازهنی میمر به پیشیهاد سیستم سازهنی ديونر عکايق مانکدگار پکانلد
برنی اه هزيیه تمر ززدنيد نز تهرن شد.
کلیدواژهها :تمر ززدنيد نز تهرن نلپ پرن ی

روشهای لیعتدسازی نرزيابد زما و هزيیه مد نطالعات ساختما

 - Email: Nobakht@csr.irنويسیده مسئو

 -5نستاد مر ز تحقیقات نسترنتژي
 -3نستاديار دننشگاه شهید بهشتد
 -2ارشیاسد نرشد مديريت پروژه و ساخت دننشگاه شهید بهشتد
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 -1مقدمه
در حوزه دفاع که زيرممموعکه نمییکت نسکت و در برنبکر تهديکدهای
هوشمید ننسا ساز به ار مدرود دشمن شیاسد بسیار بانهمیت بوده
و بايد روش میاسبد برنی آ نرنئه دند .در نگاه لد به موقعیت نيکرن
و شیاخت روشهای پیشین حمله دشمیا مدتون دريافت ه آ ها
نز هر روشد برنی بهزننو درآورد شور مورد هموم خصولاً نز طريق
حمله به ضعفهای آ شور نستفاده مد یید .به دلیپ تممع حمکم
ننبوه نمکانات و جمعیت شور در شهر تهرن ضربه به آ بزرگترين
ضربه بر پیکره شور خونهد بود .نزنينرو تصور برهم زد نظم دنخلد
شور توسط دشمن نز طريق حمله هايد مشکابه موشک بکارن سکا
 520۱دور نز ذهن نیست .نين تمر ز سازما نیافته عکالوه بکر نقطکه
ضعف در برنبر تهديدهای نمییتد در برنبر تهديکدهای طبیعکد مانیکد
زلزله نیز نيمید ندنرد بیابرنين آسیبهای البدی خطرهای طبیعکد
نیز مانید تمربه تصرف نظامد هائیتد پک نز زلزلکه مکدتوننکد در
بزرگککد باشککد ککه دشککمن در نيککن شککرنيط نز در ننسککا دوسککتد و
م رساند ونردشده و بدو ننمام عملیات نظامد نیروهکای خکود رن
در شور مورد هدف مستقر ید .بر طبق تحقیقات ننمام شده جکدی
] [5رنه ارهای نيکن ضکعف بکزرگ تمر ززدنيکد نز تهکرن و نجکرنی
نلزنمات پدنفید غیرعامپ در مقیا البدی نست .در آ پکژوه بکه
رنه ارهای نوسازی بافتهای فرسوده اه ونبستگد شهر تهرن به
شهرهای نطرنف به ويژه بکرنی تکأمین نیازهکای ضکروری نوسکازی و
مقاومسازی نبییه مسکوند و خدماتد نشاره شده نسکت .همنیکین در
برنامههای پیج ساله توسکعه که بکهعیکون برنامکههکای میکا مکدت
سیاستهای لکد بخک هکای مختلکف شکور رن تکدوين و در قالکب
برنامههای وتاهمدت به نجرن درمدآيد توجه نساسد به بخ مسکن
به ويژه پ نز جی تحمیلد شده نست ] .[3نيده ننتقا مرن ز ندنری
و سیاسد به میطقه نی بکر نز زما حیات حضرت نمام (ره) بکا عیکون
طرح ممیر تدوين و به دفتر آ رهبر فرزننه نرسا شده و ظاهرنً مورد
تأيید نيشا بوده نست ] .[2نز سوی ديگر با توجه مبید بکر نطالعکات
سرشماری نفو و مسکن سا  5233قريب به  5/3میلیو دسکتگاه
ونحد مسکوند در شور الزم نست ه نين تعدند بدو ملحوظ رد
نیاز ساختما های فرسوده به نوسازی نست ].[1
در تب دستورنلعمپهای سکتادی نرتک نيکاالت متحکده دفکاع
غیرعامپ بهعیون روشد اربردی برنی مقابله با تمامد ننونع موش ها
و بمبها تولیه شده نست بهگونهنی ه در شوک نو حمله رويکرد
دفاع غیرعامپ (تقويت و نستحکام بیشتر بیا پرن یکدگد تحکرک) در
مقايسه با دفاع عامپ قابکپ نطمییکا تکر نسکت ] .[1آننکه در تهکاجم
نمروزی نهمیت زيادی دنرد بهره وری نقتصادی نست .برآورد نقتصادی
دشمن به روش نقتصاد تالش (نقتصاد نثرگذنر) در حوزه تهاجم هونيد
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برآورد مد شود .درروش نقتصادی سود به هزيیه میزن سود مکدنفعا
نسبت به هزيیه نی ه برنی دفاع برآورد شده نست مقايسه مدگکردد
] [0در نين تحلیپها بايد به نين نکته توجکه گکردد که هرچکه خطکر
تهاجم بیشتر باشد دفاع متیاسب بهتکری بايکد وجکود دنشکته باشکد
بیابرنين عرله دفاع دشمن شیاسد و تهديد شیاسد بهقدری لکحیح
ننمام شود ه سود حمله دشمن بسیار متر نز ضکرری باشکد که در
ننتظار آ ها خونهد بود .در تحقیق ننمکامشکده توسکط حسکیید ][۱
حلقههای هدف ونرد برنی مخاطرنت پی روی تهرن نز ديد نهپفن
بکهوسکیله پرسشکیامههککايد بررسکد و بکومد شککد .بکر نسکا نتککايج
نولويت بیدی عونمپ تهديد شهر تهرن سکونتگاههای ننساند (شهر و
روستا) جذنبیت نو رن برنی حمالت موشکد دشکمن دنرد .در جیک
السی تمر ز جی بکر تهکاجم علیکه مرن کز مونضکع و نیروهکای
نظامد طرف درگیر بوده و نيماد تلفات نز نظامیا و تصکرف فیزيککد
سرزمین نست درحالد ه هدف جی های بدقاعده مردم و ضربه بکه
عزم و نرنده ملد نست ] .[0در پژوهشد ديگکر عونمکپ آسکیبپکذيری
میطقه ي شهر تهرن در برنبر حمالت هونيد با نسکتفاده نز سیسکتم
نطالعات جغرنفیايد نرزيابد شد ه بر نسا نتايج آ  33/1درلد نز
بلوکهای ساختماند میطقه ي تهرن دنرنی آسیبپکذيری متوسکط
به باال هستید .رنه ارهای نللد پیشیهادشده برنی رفکع نيکن معضکپ
بزرگ توسعه و نوسازی بافت فرسوده موجود و نظارت برنفزني ترن م
جمعیتد تشخیص دنده شد ] [3سابقه نستفاده نز قطعات پی ساخته
در دورن جی به سا های 5313تا  5303بازمدگردد که تقاضکای
بسیار زياد بازسازی مسکن پ نز جیک جهکاند دوم بکا نسکتفاده نز
سیستمهای ساختماند پی ساخته مرتبط با نلمکا هکای سکازهنی نز
قبیپ تیرها دن ها قطعات نما و نلما های عمودی سکاختما پاسکخ
دنده شد ] . [53به علت عدم وجود نطالعات افد در حوزهی ننتخاب
روش ساخت نستفاده نز ساليق شخصد عدم وجود نرزيابد روشکمید
در ننتخککاب روشهککای سککاخت لککیعتد تحقیقککات ننککد د دربککارهی
تصمیمگیری نسبت به ننتخاب ي روش نز میا چیکد روش سکاخت
درزمییهی لیعتد سازی مربوط به سازههای متوسکط و بلیدمرتبکه و
بهطور لد ساختما در سطح مقاالت و پژوه های بیننلمللد ننمام
شده نست ] [55و ] [53در جدو های ( )5-3به ترتیب پژوه هکای
ننمامشده نز میظر سودمیدی و محدوديت نستفاده نز لکیعتدسکازی
عیون شده نست .در پژوه مارنسیید و همکارن ] [52تأ ید شکده
نست ه روشهای بررسد لکیعتدسکازی پیشکین میفعالنکه بکوده و
سیستم رن بهلورت پ نظاره نمد یید ( پنگکر نیسکتید)ب بیکابرنين
رونبط دنخلد بین متغیرهای دنخلد و خارجد ه بر روند ساخت تأثیر
مدگذنرند ناديده گرفتکه شکده نسکت .همنیکین در تحقیکق يکوآ و
همکارن ] [51تأ ید شده نست ه مکديريت کپ فرنيیکد سکاخت بکا
نستفاده نز قطعات پی ساخته بسیار پینیده نسکت بکهگونکهنی که
فعالیتهای مرتبط با فرنيید ساخت بايد بهلورت سامانمید تحلیکپ و
سازما دهد گردند .بدو در نظر گرفتن رونبط درونکد نساسکد نيکن

نرزيابد سیستمهای سازهنی لیعتد جهت تأمین نلپ تمر ززدنيد نز تهرن
فعالیتها نمدتون درک درستد نز نين پینیدگد دنشکت .عکالوه بکر
نين میزن محکدود وجکود بانک هکای نطالعکاتد در سکاختما هکای
متوسط و بلیدمرتبه و فقدن دندهها الزم در برنامهريزی پی سکازی
در شککر تهککای خصولککد يکککد ديگککر نز وجککوه پینیککده شککد
تصمیمگیری نست ] .[51در نين زمییه در آيیننامههای دنخلد مانید
بخ  3-1-35مقررنت ملد ساختما نسکتفاده نز ديونرهکای بتیکد
مسلح درجا و پی ساخته به عیون سیستمهای سازه نی برنی تحمکپ
فشارهای ننفماری متوسط و زياد پیشیهاد شکده نسکت ] .[50نهکدنف
نين مقاله مقايسه مدت زما و هزيیه ساخت ساختما هکای متوسکط
مرتبه با بهرهگیری نز رويکرد نقتصاد نثرگذنر سکاختما و مسککن بکا
نبزنر بعد چهارم و پیمم مد نطالعات ساختما در حوزه قابپ اربرد
در پدنفید غیرعامپ و نیز نيماد پايگاه دنده مشترک برنی نلمکا هکای
سازهنی در فرنيید شبیهسازی سیستمهای لیعتد میتخب نست.
جدول  -1معیارهای سودمندی استفاده از صنعتیسازی
میظر سودمیدی نستفاده نز لیعتدسازی
عدم محدود شد و اه

پژوه

میزن ضايعات

[]3۱

بهبود یفیت یتر
اه

ننمامشده
[]30
[]33

آلودگد لوتد

باالتر برد نستاندنرد سالمتد و نمییت جامعه
اه

زما و هزيیه

اه

نیروی ار الزم

[]23

اه

میابع موردنیاز

 -1-2ابزارهای منتخب مدل اطالعات ساختمان
نبزنر موردنستفاده برنی مد سازی نبعاد موجود در سیسکتمهکای
سازه نی نين پژوه با رويکرد مد سازی نطالعات ساختما مطابق
جدو ( )1نست .همنیین طبق تعريف سازه متوسط مرتبکه در نيکن
پژوه با توجه به محاسبه نرتفاع ساختما در نين مکد مطکابق بکا
دستهی باالترين سطح قابپ سکونت ساختما مد نلگکو سکاختماند
متوسط مرتبه با اربری مسکوند تکا نرتفکاع  13متکر نز تکرنز پايکه و
دنرنی  51طبقه و فرض زمین تا مسکاحت  3133متکر طرنحکد شکد.
مشخصات ساختماند مشترک مد نلگو برنی هر سه سیستم سازهنی
مطابق با جدو ( )1نست.
جدول  -3روشهای پردازش اطالعات در پژوهشهای صنعتی سازی
محدودهی زماند
نز سا  3333تا 333۱

[]22
پژوه

ننمامشده

جدول  -2معیارهای محدودیت استفاده از صنعتیسازی
میظر محدوديت نستفاده نز لیعتدسازی

رن در نفزني پردنزش دندهها در سیستم پی سازی نيفا ردند .برخد
نز نين پژوه ها در جدو ( )2گردآوریشکده نسکت .در نيکن مقالکه
پردنزش نطالعات با نستفاده نز شبیهسازی نلما ها با سطوح جزئیکات
باال در مد نطالعات ساختما لورت گرفته نست.

[]23
[]25

میظر سودمیدی نستفاده نز لیعتدسازی
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پژوه

ننمامشده

عدم وجود نطالعات مد افد برنی طرنحد
قطعات لیعتدسازی

[]5۱

مشکالت ننباردنری و تخصیص فضای الزم به
قطعات پی سازی

[]50

مشکالت تأمین نيمید الزم برنی حمپ قطعات
خصولاً در نرتفاع

[]53

 -2روش تحقیق
دندههای گردآوریشده برنی برآورد هزيیه و زما سیسکتمهکای
سککازهنی در نيککن پککژوه نز طريککق بررسککد ندبیککات گذشککته و
آيیننامههای دنخلکد و خکارجد موجکود مشکاهدههکای ارگکاهد و
مصاحبه با خبرگا لیعت ساخت ه بهلورت مستقیم با روشهکای
لیعتدسازی درگیر بوده نند ننمام شده نست .در نبتکدنی دوره زمکاند
پردنزش نطالعات در مطالعات لیعتدسازی نقبا محققا به نستفاده
نز روشهای معمولد مانید روشهای آمکاری تحلیکپ سکیاريو بکرنی
پردنزش نطالعات بود بهتدريج روش های پینیدهتر مانید روش آنالیز
جورجیا  RFITب ا روش شیاسايد با نستفاده نز نمونج رنديويد و GPS
مد نطالعات ساختما و شبیهسازی ديیامیکد بهتدريج نق مهمد

نز سا  333۱تا 3352

فرنيید پردنزش نطالعات
روشهای آماری
تحلیپ سیاريو
روش تولید محصو
جورجیا
فرنيید توسعهيافته
مد سازی محصو
روش شیاسايد با نستفاده
نز نمونج رنديويد و GPS
مد نطالعات ساختما
شبیهسازی ديیامیکد

سابقهی تحقیق

[]33
[]35
[]33
[]32
[]31
[]31
[]30

جدول  -4ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش
نبزنر موردنستفاده
اربرد در مد نطالعات ساختما
شبیهسازی سهبعدی نلما های سازهنی
Revit Structure
زما بیدی پی بیید و هماهی سازی
Autodesk Navisworks
ديگر نبزنرها باقابلیت شیاسايد گلوگاهها
متره و برآورد و تخمین خود ار نبعاد و
نجزنی ساختما برنی تخمین هزيیه و
Autodesk Quantity Takeoff
نرنئه خروجد در نرمنفزنر ن سپ
جدول  -5مشخصات ساختمانی مدل الگو
 11۱مترمربع
مساحت زيربیا
 2231متر
نرتفاع هر طبقه
 51طبقه
تعدند طبقات
 3عدد در هر طبقه
تعدند رنهرو نرتباطد
 1020متر
باالترين ترنز نرتفاعد
نونری درجا
نوع فوندنسیو
مسکوند
نوع اربری
ضرنيب شهر در نظر گرفتهشده برنی
تهرن
طرنحد
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 -2-2روایی محتوایی پژوهش
بهمیظور نحرنز رونيد محتونيد نسبت به طرنحد نبعاد و نندنزه مقاطع
بهعیون ورودی در مد نطالعات ساختما میزن میطقد بود نبعاد
و نندنزه تمام نلما های سازهنی با چهار نفکر نز متخصصکین درزمییکه
لیعتد سازی مطرح شد و میزن تیاسب هر ي نز مونرد طرنحدشده
با نظر خبرگا برآورد گرديد.

 -3-2مدلسازی بعد سوم سیستمهای سازهای
پ نز ننتخاب سیستمهای سازهنی و حصو رضايت برنی نلما هکای
طرنحدشده شبیه سازی خانونده نلما های تشککیپدهیکده بکا سکطح
جزئیات بکاال در نکرمنفکزنر  Revit Structureبکهلکورت پارنمتريک و
سهبعدی ننمام شد .مد سازی بعد سوم سیستم سازهنی بکتن مسکلح
پی ساخته با نتصاالت غالفد در شکپ ( )5سازه فوالدی با نتصکاالت
درختد در شکپ ( )3و سیستم سازهنی عايق ماندگار پانلد در شککپ
( )2نشا دنده شده نست.

 -4-2مدلسازی بعد چهارم سیستمهای سازهای
با نستفاده نز تخمین زما خانونده نلما هکای سکازهنی نز پکروژههکای
سککاخت و نگاشککت آ در برنامککه مايکروسککافت پرنجکککت برنامککه
زما بیدی ساخت سیستم های سازه نی میتخب برنی پال نلگو تهیکه
گرديد .سپ روند برآورد زما در رويکرد مد نطالعات ساختما با
نستفاده نز تلفیکق دندههکا در نکرمنفزنرهکای ™  Microsoft Projectو
™ Revit Structurو مديرت آ ها و شیاسايد گلوگاهها با نسکتفاده نز
نرمنفزنر ™ Autodesk Navisworksننمام گرفت.

شکل  -1سیستم سازهای بتن مسلح پیش ساخته با اتصاالت غالفی

شکل  -2سیستم سازهای عایق ماندگار پانلی

شکل  -3سیستم سازهای فوالدی با اتصاالت درختی

نرزيابد سیستمهای سازهنی لیعتد جهت تأمین نلپ تمر ززدنيد نز تهرن

 -5-2مدلسازی بعد پنجم سیستمهای سازهای
در نين گام با نسکتفاده نز نطالعکات مکد سکازی بعکد سکوم و بکرآورد
قیمتهای ننمکامشکده بکر نسکا فهرسکتبهکای نبییکه سکا 5231
مد سازی بعد پیمم نطالعات ساختما ننمام شد .در نين مرحلکه بکا
تلفیق مد سهبعدی در ™ RevitStructureو نيماد پايگاه دنده قیمت
در ™ Autodesk QTOو تولیککد لیسککت پويککا نز بککرآورد هزيیککهی
سیسککتمهککای سککازهنی و نگاشککت نتککايج آ بککهلککورت خود ککار بککه

5۱

™ MSExcelتیظیم و تطبیق لیست هزيیه موردنظر و برآورد هزيیکه
لد پروژه برنی هر سه سیستم سازهنی ننمام شد.
با نگاشت برنامهی زما بیدی به مد سهبعدی نيماد بعد چهارم
مد نطالعات ساختما ممکن شد .نتايج زما بیدی سیستم سازهنی
بتن مسلح پی ساخته در شکپ ( )1سیستم سازه فوالدی با نتصاالت
درختککد در شکککپ ( )1و سیسککتم سککازهنی عککايق مانککدگار پککانلد در
شکپ ( )0نشا دنده شده نست.

شکل  -4بعد چهارم مدل اطالعات ساختمان برای سیستم سازهای بتن مسلح پیشساخته

شکل  -5بعد چهارم مدل اطالعات ساختمان برای سیستم سازهای فوالدی با اتصاالت درختی

شکل  -6بعد چهارم مدل اطالعات ساختمان برای سیستم سازهای عایق ماندگار پانلی

50

فصلنامه علمی – ترویجی «پدافند غیرعامل»؛ سال هشتم ،شماره  ،2تابستان 1316

محاسبات پايه قیمت در بعد پیمم مد نطالعات ساختما به نستیاد
قیمتهای برآورد شده در فهرست بهای سا  5231محاسبه شده
نست .در جدو ( )0و شکپ ( )۱برآورد هزيیه سیستمهای سازهنی به
تفکی هزيیه مرتبط با مقدنر نیروی ننساند ماشینآالت مقدنر
مصالح مصرفد و هزيیه حمپ نرنئه شده نست .با توجه به نتايج میدرج
در جدو ( )0و شکپ ( )۱خالله نتايج خروجد حالپشده نز بعد
پیمم مد نطالعات ساختما برنی سیستمهای سازهنی میتخب
برنی سازههای متوسط مرتبه تا نرتفاع  13متر نز ترنز پايه
نولويتبیدی شد ه بر طبق آ سیستم سازهنی عايق ماندگار پانلد
مترين هزيیه ساخت رن بین سیستمهای سازهنی لیعتد دنشت.

 -3نتایج و بحث
بر نسا نتايج بعد چهارم مد نطالعات سکاختما که در جکدو
( )0نرنئه شده نست سیسکتم سکازهنی بکتن مسکلح پکی سکاخته بکا
نتصاالت غالفد مترين زما سکاخت رن بکین سیسکتمهکای لکیعتد
ديگر دنرد .با توجه به خروجد بعد پیمم مکد نطالعکات سکاختما
لیهی سیستمهای لیعتد بررسکدشکده در نيکن مقالکه در مقیکا
هزيیه برآورد شده به تفکی میابع الزم با يکديگر مقايسکه شکدهننکد.
به میظور نيماد ديدی دقیقتر نسبت به هزيیه سیستمهکای لکیعتد
هزيیه ساخت سیستم سازهنی قکاب خمشکد بتیکد درجکا بکهعیکون
مبیای هزيیه پايه (برنبر ونحد  )5محاسبه شد و بکرنی بکرآورد نسکبت
هزيیه سیستمهای سازه نی لیعتد مورد نستفاده قکرنر گرفکت .نرقکام
جدو ( )۱نشا دهیده نسبت هزيیه هر ي نز سیستمهکای لکیعتد
به سیستم بتنآرمه درجا نست.

جدول  -8درصد تسهیم هزینه منابع سیستمهای سازهای
نوع سیستم
سازهنی

جدول  -6خروجی برآورد زمانبندی سیستمهای سازهای
نام سیستم

نسبت هزيیه سازه به سیستم سازه بتید
متدنو

سیستم سازهنی فوالدی

5231

سیستم بتن مسلح پی ساخته

5203

جدول  -7نسبت هزینه سیستمهای صنعتی به سیستم بتن درجا
برآورد زما

نام سیستم

لد ساخت (روز)

سیستم بتن مسلح پی ساخته

531

سیستم سازهنی فوالدی

315

سیستم سازهنی ديونر عايق ماندگار پانلد

عايق ماندگار

نیروی ننساند

سیستم بتید

%3۱230

%5211

%00231

%2251

سیستم فوالدی

%23211

%512۱1

%11251

%3200

عايق ماندگار

%51232

%32۱1

%۱0230

%3221

نوع
سیستم
سازهنی

211

ماشینآالت

فوالدی با نتصا درختد

نیروی
ننساند

بتید پی

ماشینآالت

ساخته

حمپ

مصالح

بتن درجا

20.00

18.00

17.72
16.63
15.45

16.00

12.00

11.64
9.96
7.46
4.82
2.42

حمپ

مصالح

ماشین آالت

8.00
6.00

4.67
3.12

0.54
0.26

0.54

10.00

4.00
2.00
0.00

نیروی ننساند

شکل  -7مقایسه خروجی هزینه سیستمهای صنعتی

هزيیه ی ساخت (میلیارد ريا )

14.00

0.86
0.46
0.22

مصالح

حمپ

نرزيابد سیستمهای سازهنی لیعتد جهت تأمین نلپ تمر ززدنيد نز تهرن

53

در جدو ( )3سیستمهای سازهنی نز میظر جیبههای نثرگذنر در دفاع

سیستم عايق ماندگار پانلد نز مقادير میدرج در شکپ ( )۱نیز بیشکتر

غیرعامپ با يکديگر مقايسه شدهنند .همکا طکور که قکبالً ذ کر شکد

خونهد شد .بیاب رنين با عیايت به مطالب میدرج در جدو ( )3برآورد

محککدود بککه طرنحککد و شککبیهسککازی سککازه

مدگردد ه سیستم عکايق مانکدگار پکانلد نیکازی بکه نعمکا هزيیکه

سیستمهای لیعتد بوده و هزيیه زيرسیستمها مانید ديونرهکای غیکر

جدنگانه برنی مسلح سازی پوسته بیروند و دروند ساختما ندنشته و

باربر در نتايج نين مقاله ملحوظ نشده نست .به دلیپ ماهیت سیسکتم

ماهیت ذنتد نيکن سیسکتم نز حفاظکت جکدنری و نطفکه ضکد ننفمکار

عايق مانکدگار پکانلد مبیکد بکر حفاظکت جکدنری ديونرهکای مسکلح

بهرهمید نست .عالوه بر آ هزيیه ساخت نين سیسکتم در مقايسکه بکا

پیرنموند و نجرنی تقريبکاً  03تکا  03درلکدی ديونرهکای خکارجد و

سیستمهای لیعتد ديگر برنی اه

هزيیه تمر ززدنيد نز تهرن بکا

دنخلد در نين سیستم هزيیه سیستمهای بتید و فوالدی در لکورت

در نظر گرفتن ضونبط پدنفیدی متر نست.

محککدوده نيککن پککژوه

در نظر گرفتن زيرسیستمها مانیکد ديونرهکای غیکر بکاربر نسکبت بکه
جدول  -1مقایسه قابلیتهای سیستمهای سازهای با رویکرد دفاع غیرعامل
قابلیتهای سیستم سازهنی با رويکرد دفاع غیرعامپ

سیستم سازهی بتن مسلح
پی ساخته با نتصاالت
غالفد

سیستم سازهنی فوالدی
پی ساخته با نتصاالت درختد

سیستم سازهنی عايق ماندگار
پی ساخته پانلد با رنبطهای
فوالدی

مترين هزيیه نیروی ننساند

•

مترين هزيیه ماشینآالت

•

مترين هزيیه مصالح

•
•

مترين هزيیه حمپ
•

مترين زما ساخت سیستم سازهنی
مقاومت سیستم سازهنی در برنبر ننفمار

•

•

•

همگو سازيسیستم سازه پی ساخته با سیستم سازه درجا

•

•

•

عدم نیاز به مسلح سازی ديونرهای پیرنموند جدن نز سیستم سازهنی برنی مقابله
بانفوذ تر ها و نمونج ننفمار

•
•

حفاظت ذنتد سیستم سازهنی در برنبر ننتشار نمونج
برخوردنری نز نطفههای ضد ننفمار در سازههای متوسط مرتبه

•

•

درگیری میاسب ديافرنگم ف با سیستم سازهنی
قابلیت جابمايد ديونرها در دورن بهرهبردنری
سهولت طرنحد نزنقطهنظر معماری درزمییه تأمین پار یی
قابلیت سیستم جهت طرنحد بازشوهای بزرگ و ننعطافپذيری طرح معماری

 -4نتیجهگیری
در جی های بد قاعده و جی شهرها نحتما برخورد موش به هکر
قسمت نز ساختما وجکود دنرد .بخک سکازه سیسکتم بکتن مسکلح
پی ساخته و نیز سیستم فوالدی با نتصاالت درختد در برنبکر ننفمکار
بهخوبد مقاوم هستید ولد قسکمتهکای غیکر سکازهنی آ هکا مانیکد
ديونرهای غیر باربر در برنبر نمونج ننفمار و نلابت تر هکا بکهمثابکه
سیستم عايق ماندگار مقاومت الزم رن ندنرند مگر آ ه ديونرهای غیر
باربر نیز در نين دو سیستم سازهنی مسلح شوند .نتیمه نين نمر عالوه
برنفزني وز ساختما و بزرگتر شد مقاطع سیستمهای سازهنی
هزيیهی مازندی به پروژه تحمیپ مدنمايد .در جی هکای بکدقاعکده

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

بهره وری نقتصادی جی نز روشهايد مانید نقتصاد نثرگذنر در حکوزه
تهاجم هونيد برآورد مد شود و نقتصاد جی بکا متکر بکود هزيیکه
تهاجم نسبت به سود مکدنفعا نز ديکد دشکمیا توجیکه مکدگکرددب
بیابرنين نفزني هزيیه جی برنی دشمیا يکد نز رنه ارهای مؤثر و
بازدنرنده در جی نفروزی و به خصوص شروع جیک هکای بکدقاعکده
نسککت .در نيککن مقالککه سککه سیسککتم میتخککب سککازهنی بککتن مسککلح
پی ساخته با نتصاالت غالفد سیستم سازهنی فکوالدی بکا نتصکاالت
درختد و سیستم سازه نی عايق ماندگار پانلد در نبعاد سوم چهکارم و
پیمم مد نطالعات ساختما در پال نلگويد ونحد بهمیظور کاه
هزيیهی تمر ززدنيد نز تهرن و تأمین نلپ پرن ی مرن ز حسکا و

)1-RPC-NMB (Reinforcement Precast Concrete with NMB Connection
)2-SS (Steel Structure with Tree Splice
)3-ICF Panel (Isolated Concrete Form Panel
4-Emulating
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نفزني هزيیهی جی های بدقاعده بکرنی دشکمیا شکبیهسکازی و
 بعد سوم مد نطالعات ساختما با نستفاده نز طرنحکد.مقايسه شد
قطعات نبعاد و نندنزه نلما های سیستمهای سازهنی با محدوديتهای
 بعکد چهکارم شکبیهسکازی بکا.آيین نامههای نجرنيد شبیه سازی شکد
نستفاده نز نطالعات زماند سیستمهای سازهنی پروژههکای مشکابه در
حا نجرن و تخمین زما ساخت سیستمهای سکازهنی در پکال نلگکو
 بکا عیايکت بکه خروجکد شکبیهسکازی زمکا سکاخت.مد سازی شد
سیستمهای سازه نی در بعد چهارم مد سیستم سازهنی بتن مسکلح
 روز برنی پال نلگوی530 پی ساخته با نتصاالت غالفد با مدتزما
 طبقکه متکرين زمکا سکاخت رن بکین سیسکتمهکای51 ساختما
 برنی شبیه سازی بعد پیمم مد هزيیهی نلما هکای.میتخب دنشت
 بکه تفکیک هزيیکه5231 سازهنی بر طبق فهرستبهای نبییکه سکا
 در ندنمه پايگاه.حمپ ماشینآالت مصالح و نیروی ننساند برآورد شد
دنده هزيیه تشکیپ شد و نز طريق نگاشت پايگاه دنده بهوسکیله نبکزنر
ونسط به بعد سوم مد ِ تولیدشده در گام پیشکین بعکد پکیمم مکد
 با توجه به نتايج نيکن گکام سیسکتم.نطالعات ساختما تولید گرديد
سازه نی عايق ماندگار پانلد با رنبطهای میاند فوالدی با نسبت هزيیه
 برنبر سیستم بتید متدنو درجا مترين هزيیکه رن بکرنی تکأمین5/5
.مقالد دفاعد غیرعامپ در بین سیسکتمهکای سکازه لکیعتد دنشکت
درنهايت با توجه به نتايج گامهای شبیهسازی و لحکاظ ضکرورتهکای
پدنفیککدی در نيککن مقالککه سیسککتم عککايق مانککدگار پککانلد بککهعیککون
نقتصادیترين و اربردیترين سیستم سکازهنی بکرنی تمر ززدنيکد نز
تهرن و نفزني هزيیه جی برنی دشکمیا بکه طرنحکا و تصکمیم
.سازن نرجمید پیشیهاد مدگردد
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Evaluation of Prefabricated Structural Systems for Providing
Decentralization Principle from Tehran
M. B. Nobakht*, M. R. Hafezi, S. Davar

Abstract
Regarding the results of the research about missile attacks in 1987, 1988 and security threads in
Tehran, dispersion principle and decentralization from capital are of the bases of the defense
logistic plan. Decreasing Tehran’s dependency to surrounding cities, and renewing and reinforcing
residential and service buildings are among main targets in decentralization field from Tehran so
that there is defense readiness to confront urban warfare and irregular warfare. Choosing a useful
structural system is the most influential part in time and cost rate of construction. In this study, the
15-floor building prototype was modelled with three structural systems, steel Structure with Tree
Joist (SS), Reinforcement Precast Concrete structure with NMB connections (RPC) and Isolated
Concrete Form panel (ICF) with detailed produced elements in the 3th, 4th and 5th dimensions of
building information model. The Exact simulation of all three chosen structural systems were
resulted in proposing Isolated Concrete Form (ICF) panel for decreasing the cost of decentralization
of Tehran.
Key Words: Decentralization of Tehran, Prefabricated Systems, Cost and Time Evaluation,
Building Information Model, Dispersion
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