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رویش شکوفههای همدلی بر شاخسار تالش مهندسان
بررسی فعالیت نظامهای حرفه ای و تاثیر آنها بر روند فعالیتهای اجتماعی مستلزم شناخت کافی از توانمندیها و محدودیتهای
آنهاست.تنها در این صورت است که می توان به درک صحیحی از کارآیی و توفیق آنها در نیل به اهداف تعیین شده دست یافت.
سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز با بهره مندی از جوانان پر شور و با اتکای به خرد پیشکسوتان خوش نام خویش بستر مناسبی
را برای تعالی نظام حرفه ای خود از یکسوی و توسعه همه جانبه جامعه فراهم ساخته اند.با این حال چنانچه این مجموعه را بخشی
از زنجیره مناسبات حرفه ای و نیز ضرورت اجتناب ناپذیر در تعامل با سایر نظامهای شغلی بدانیم ،وجود فراز و فرودها و گاه برخی از
چالشهای آن را تایید خواهیم کرد و برای از میان برداشتن آن نیز گامهای فراتری را برخواهیم داشت.
در موضوع نظامهای مهندسی صرفنظر از موضوعات درون سازمانی با دو چالش عمده مواجه هستیم؛ نخست وضعیت دانش آموختگان
این حوزه است که به نظر می رسد تا کنون نظارت و کنترلی چندانی بر آن نبوده است.
بدون تردید دانش آموخته مهندسی نیز همچون سایر دانش آموختگان در نظام آموزش عالی مطالبه شغل و کسب جایگاه اجتماعی دارد
و متاسفانه ظرفیت کاری موجود با این خواسته فاصله بسیار دارد .برای گریز از بحرانی اینچنینی الزم است تا مهندسان بیش از گذشته
به موضوعاتی همچون خلق پروژه و تفکر کار جمعی و شناخت کمبودهای اجتماعی بلحاظ ساخت و ساز و سرمایه گذاری بیندیشند تا
بتوانند عالوه بر حوزه مسکن حوزههای دیگر ساخت و ساز را که تا کنون مغفول واقع شده شناسایی کرده و پس از رعایت مقررات زمینه
تولید و ساخت را مهیا سازند.
نا گفته پیداست گرچه دولت و نظام اجرایی نیز با اتخاذ تدابیری همچون اصالح بافتهای فرسوده می کوشد به نیاز و دغدغههای بازار
کار و تقاضای دانش آموختگان دانشگاهها و مرا کز آموزش عالی پاسخ دهد اما در عین حال جامعه دانشگاهی و نخبگان جامعه نباید در
انتظار برنامههای اینچنینی دولت بماند و الزم است خود نیز با تا کید بر کار تیمی و جمعی و ایجاد تفکر توسعه فضای کسب و کار و نیز
فرصتهای مناسب سرمایه گذاری در زمینههای مغفول واقع شده ،موضوعاتی همچون توسعه شهری را با کمک مسئوالن احیا نموده
و از همین منظر زمینههای ایجاد اشتغال هر چه بیشتر نسل جوان مهندسان را فراهم نمایند.
در چنین شرایطی ا گر نظامهای مهندسی بتوانند از چنبره گرفتاریهای خدماتی خویش رهایی یافته و در حوزههای صدور خدمات
مهندسی ،مطالعات و نیازمندیهای جامعه در صنعت ساختمان همچون حاشیه نشینی و بافتهای فرسوده و توسعه ناموزون شهرها
همگام با دستگاههای ذیربط به مطالعه و بررسی پرداخته و موضوع ایجاد اشتغال را در دستور کار و پیگیری عاجل قرار دهند کمک بزرگ
و ارزشمندی را در این برهه زمانی برای بهبود اشتغال می توانند فراهم سازند.
سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی با تا کید بر ضرورت تحقق هر آنچه به آن اشاره شد کوشیده است ضمن بهره مندی از
تجربیات گذشته افق ارزشمندی را برای دستیابی به اهداف عالیه خود ترسیم سازد.
این مجموعه توانمند اهداف ارزشمندی را برای این منظور در نظر گرفته است که بد نیست به ً آن اشاره کنیم .از جمله اهدافی که می
توان به آن اشاره نمود موضوع پیگیری فرایندهای تغییر جایگاه نظام مهندسی از یک حوزه صرفا خدماتی به حوزه پویای مدیریتی است
تا با همکاری سایر دستگاهها بویژه وزارت راه و شهرسازی بتوانیم سازمان نظام مهندسی را به سازمان مدیریتی مرجع ،چابک و سبک که
بتواند به اهداف عالیتری دست یابد تبدیل کنیم.
عالوه بر این آنچه در مقوله ساخت و سازها انجام گرفته ،روان سازی وضع موجود است ,با این تدبیر کوشیده ایم مهندس را مسئول بدانیم
نه نظام مهندسی را .در حقیقت با ارزش دادن به مهندسان ؛ بیش از گذشته به شان و جایگاه آنها بیاندیشیم نه آنکه نظام مهندسی
را متولی بزرگی بدانیم که خود با معضالتی دچار است .در همین راستا در سالجاری چارچوبها و قراردادهایی را در موضوعات نظارت،
اجرا و توسعه کنترلهای کیفی همچون جوش و بتن تنظیم کرده و در راستای عمل به ماده دوقانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
آنرا توسعه خواهیم داد.
همچنین امیدواریم بتوانیم موضوع مجریان ذی صالح را نیزبه سمت و سوی شایسته ای هدایت کرده و بصورت جدی از دخالت افراد
فاقد صالحیت در ساخت وسازها جلوگیری کنیم.
این مهم و تمهیداتی اینچنین ،گامهای ارزشمند و امید آفرینی است که با تحقق آنها بیش از گذشته می توان به رونق و تعالی کشور و
امیدی وافر داشت.
آن گاه می توان امیدوار بود که با رونق بیش از پیش فعالیتهای حرفه ای و ایجاد اعتماد میان آحاد جامعه شاهد از میان رفتن مشکالت
متفاوتی همچون بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی بود.
کوتاه سخن آن که اینک که در طلیعه بهاری دیگر قرار گرفته ایم ،همگام با ورق خوردن فصل دیگری از کتاب طبیعت که خود جلوه ای
است از به بار نشستن شکوفههای همدلی بر شاخسار تالش مهندسان سختکوش کشورمان ،امید آن داریم با تابش انوار رحمت الهی،
شاهد رویش جوانههای رفاقت و همدلی در میان همکاران صدیق خویش باشیم.
نوروز  97تان لبریز از سطرهای امید
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...راز موفقیت شما این است
ا گر بخواهید در كارتان موفق باشید باید بعد از توكل به خدای متعال و مستقیم تر كردن و مستحكم تر كردن رابطه قلبی خودتان به طور
دائم با ذات مقدس ربوبی از ورود در مناقشات جناحی و حزبی كه عده ای میخواهند در كشور ما اینها را روز به روز بیشتر كنند پرهیز كنید
و راز موفقیت شما این است .دستهایی در كار است تا سر مسائل هیچ و پوچ عده ای را به جان هم بیاندازند و سر موضع گیریهای
گونا گون حزبی و جناحی و گروهی و گاهی گروهكی افراد را نسبت به همدیگر مسئله دار كنند؛ درست نقطه مقابل \”انما المؤمنون اخوه
فاصلحوا بین اخویكم \” قرآن میفرماید كه مؤمنین به خدا مومنین به دین مومنین به راه انبیاء با هم برادرند دو برادر ممكن است با هم
دعوا كنند اما تكلیف ما چیست؟ “فاصلحوا بین اخویكم” بین دو برادر را باید اصالح كرد .درست نقطه مقابل این ،عده میخواهند با
جناح بندی و اظهارات حزبی و ایجاد والیت حزبی به تنور اختالف افكنی و آتش افروزی بدمند.
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| رهنمود | رئیس جمهور

...مردم بهتر از دولت کار میکنند
من به مهندسان عزیز كشور اعالم میكنم ،دولت به فكر شما ،به كار شما و تالش شما و به خدمات شما ،هم نیازمند است و هم متقاضی،و
هم میخواهدهر كاری كه از دولت میشود وا گذار كرد به انجمنهای مختلف و ازجمله جمعهای مهندسی ،ما به آنها وا گذار كنیم،
تردید نداریم كه مردم بهتر از دولت كار میكنند در بسیاری از زمینهها.
| چهارم اسفندماه نود و سه در روز ملی مهندسی |برج میالد|

در این وزارتخانه ( راه و شهر سازی) اولین نکته ،تغییر مصالح ساختمانی است ،البته نمی خواهم بگویم یک روزه این کار انجام شود به
تدریج ببینیم مصالح بهتر نداریم؟ آیا مصالحی که امروز مصرف میکنیم بهترین است .بر مصالح چگونه نظارت کنیم؟ آیا این مصالح ما؛
سیمان ،میلگرد و ...کیفیت الزم را دارد؟ بتنی که ما میسازیم چگونه بر آن نظارت کنیم؟ بر مقاومت ساختمان چگونه نظارت کنیم؟چه
جور قابل قبول است که یک ساختمان در ایران درست میشود بعد از سی سال كلنگی میشود و در اروپا بعد از صدو پنجاه200 -سال هنوز
هم كلنگی نیست و با یک تعمیر مختصر  250سال عمر میکند.

| در جمع وزیر و معاونان وزارت راه و شهرسازی |
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|بـهاریه | مزدا نوبری | مهندس معماری | عضو هیات علمی دانشگاه خیام مشهد

درخ ــت دوسـ ــتی بنشان...
نسیم باد نوروز از کوی یار وزان میشود و جعبههای چوبی بنفشهها به دیدار میخوانند تو را
بر شـ ــاخ نازکتن گیــالسها و سـیب ،شــکوفههای نو رنـگ به رخسـار میآورند و جلوه بر چشــمان من و ما میگشایند
خراب شـــب ســـرد زمســــتانی
باران به دلربایــی بر گونـ هه ــای زمین مینشــیند و صـ ــورت میشویدش از خــواب و ِ
دامان دش ــت آغوش میگشاید به دامن دامن نشستن گلهای صحرایی و چهره خــا ک مشاطه میکند به جلوهگری
بهار میرسد و جان حیات ،تو را میخواند تا نفسی یک دو نفر بهر خدا در ساحتش بنشینند و فنجانی از عطر خوش
چای مزه کنند و مستوری به یک سـو نهند و مستانه ترانه ش ــوق بخوانند و آواز شــــور
انـگار دسـتان خـ ــیام بر شــقیقههاسـت ه ــنوز در ح ــیرت از ایـن سـ ـ ّـر م ـگـو.
انگار آواز فارابی هنوز بر نغمههای رود است و حافظ مست از بهار نارنجهاست.
سفره هفتسین به پهنای ایرانزمین از سبزه و سرور؛ از سایههای مهر تا هفتمین سین سعادت ،تن گشاده و تو را
میخواند .لختی بنشین و با خا ک بگو اسرار نهان در گنج سینه را که همدلی آیین بهار است و همسخنی طریقتش
حــاال دوبـاره بـهار ســر رسید بـه آواز طـربنا ک و نـامـه دع ــوت بـر منقــار مرغ ــان نهاد تـا فص ــل گفت و شــنید انســـــان
و زمــین به ســنت دیرینه برپا شــود
چشمان خویش بگشاییم و گوشها را تیز کنیم به شنیدن ترنم باران که با ما سخن دارد و باور کنیم که شنیدن پیام
بهار آغاز همدلی است و همنفسی.
ن نداشت ،هم
احوال حرفه هندسه و کار ساختن خانههای زمین در این روزهایی که رفت هم چندان کم از زمستا 
در غبار و ابر هم در تنهایی و سرما و مه که چشم ،تن را نمیدید.
انـگار زمسـ ــتانی کـه رفـت ،غوغای هوای ســنگین و ســین ههـای آزرده بـود هـم بر تق ــویم ایــام و هـم بر دفـ ــتر ح ــرفـ ه مـا
سخن نگفتیم با هم اما در تنهایی فریاد زدیم
دس ــت ندادیــم بــه یکدیــگر امــا انگشـ ــت س ــکوت بر دهــان گذاشــتیم تـا شــدیم مهـندسـانی غریـب از هـم و چ ــندپـاره
در نـظـ ــر و چ ــهل تک ــه در گـ ــفتار و کـ ـ ــردار...
حاال بهار است.
توگو با س ــبزه و بنفشـــهها
رســم سخن گفتن از باران بیاموزیم و ســخاوت خــا ک در گف 
که طراوت زمین تنها از همدلی میسر میشود.
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| دیدگاه | محسن رنانی

آسیب شناسی مدیریت شهری مشهد و تخریب فرآیند توسعه

شــــهر و توسـ ــعه

اشاره :آنچه میخوانید برگرفته از سخنان دکتر محسن رنانی ؛ عضو هیئت علمی و استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان در
نشستی است که جمعه پانزدهم مردادماه سال  95در پژوهشکده ثامن برگزار شد.
وی در این نشست با بیان چالشهای پیش روی توس ــعه شـ ــهری بویژه در شهر مشهد به تبیین بایدها و الزامات فره ــنگی و نیز
دغدغههای مرتبط با حوزههای شهری در این کالنشهر و توصیههایی در این خصوص اشاره دارد.
شایان ذکر است دکتر رنانی به دعوت اتاق بازرگانی صنایع و معادن مشهد برای حضور و سخنرانی در مراسم گرامیداشت چهلمین روز
درگذشت زنده یاد سید جواد شهرستانی و شرکت در همایش بینالمللی خاتمالشعرا عبدالرحمان جامی به مشهد و تربت جام سفر کرده
بود .ضمن سپاس از دست اندرکاران پژوهشکده ثامن به دلیل ارایه فایل صوتی این نشست متن حاضر را تقدیم حضورتان می کنیم.
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در ابتدای ورود به خراسان و شهر مشهد با یک تصویر تعارض
آمیز در بافت اجتماعی و شهری مواجه میشویم و همین مسئله
سبب میشود که در نگاه نخست ،نظام شهری مشهد بسیار پر
تعارض نمایان شود .سال به سال این تعارضات شدیدتر میشود
و به تدریج این پرسش را در اذهان شکل میدهد که چرا این
نماد هویتی تشیع در کشوری اسالمی دارای ساختاری متعارض و
متضاد در رفتار اجتماعی و ساختار شهر است؟! از کجا نشات گرفته
و چرا اینگونه شده است؟! به گونه ای که هم ا کنون نمیتوانیم
مشهد را به عنوان یک الگوی مدنی شیعه به دنیا معرفی کنیم.
باید توجه داشت که مشهد شهری هویت ساز و استراتژیک برای
جمهوری اسالمی است و به بیانی دیگر تمامی امکانات برای نمود
یک حکمرانی نمادین دینی وجود داشته است در نتیجه این
انتظار میرفته که در بدو ورود به این شهر انعکاس یک مدنیت
دینی را در مشهد به عنوان یک شهر راهبردی و هویت ساز برای
جمهوری اسالمی شاهد باشیم .اما متاسفانه چنین نیست.
من ریشه این مهم را در ساختار نظام سیاسی میبینم یعنی
معتقدم ما یک الگویی در نظام سیاسی داریم که این الگو به
گونهای شدیدتر و افراطی تر در مشهد و در استان خراسان منعکس
شده است .در واقع تعارضی که ما در بدو ورود در ساختار شهری
مشهد میبینیم از آنجا ناشی میشود که نظام جمهوری اسالمی
به لحاظ ساختار سیاسی از جنس نظام نفوذهای ناهمگن است.
مشهد و حکومت نفوذ ناهمگن
در اقتصاد سیاسی ،حکومتها را به «حکومت نفوذ همگن» و
«حکومت نفوذهای ناهمگن» تقسیم میکنیم .حکومتهای نفوذ
همگن حکومتهایی هستند که تمام ارکان قدرت هماهنگ با هم
برای تحقق مجموعهای از اهداف مشخص با اولویتی معین تالش
میکنند به عبارت دقیقتر یک تابع هدف واحد را حدا کثر میکنند
به لحاظ سازماندهی هم ،تمامی اجزا هماهنگ عمل میکنند و
تقسیم منابع و منافع هم در یک سازمان یک دست برای همه
اجزا صورت میپذیرد .در جمهوری اسالمی به علل متعدد از جمله
ساختار انقالب اسالمی ،ساختار قانون اساسی و به علت وجود نفت
که سبب میشد این ساختار شدیدتر تجزیه و تفکیک شود ما با یک
حکومت نفوذهای ناهمگن مواجه هستیم یعنی گرچه ما یک نظام
سیاسی واحد داریم اما ذیل این نظام سیاسی واحد بخشهای
مختلف حکومت را گروههای مختلف قدرت به دست گرفتند و به
همین ترتیب منابع و منافع مختلفی را هم در پشت سر خودشان
ذخیره و جذب کردند؛ به عبارت دیگر منابع کشور ما اعم از زمین،
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نفت ،آب و ....ذیل نظام سیاسی جهت تحقق اهداف نیست؛
بلکه منابع میان حا کمیت گروههای ذی نفوذ متعدد تقسیم شده
است .هر بخشی از این سیستم دارای قدرتی است و بنابراین هر
بخشی به دنبال حدا کثر سازی قدرت و منافع در حوزه خودش
هست یا به دنبال اهدافی است که آن حوزه قدرت تعریف میکند.
سه قوه مجریه ،مقننه و قضاییه را فرض بگیرید ا گر از روسای هر یک
از این سه قوا بخواهیم که سه اولویت نخست ملی ما را بنویسند ا گر
هریک از سه قوه اولویتها و ترتیب یکسانی داشته باشند ،آن موقع
میتوانیم ادعا کنیم که این روسای قوا در ذهنشان اولویتهای
ملی یکسانی دارند و به دنبال اهداف مشترک و واحدی هستند،
پس این نظام از جنس همگن است.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.

من ضمن اینکه انتظار داشتم بافت شهری مشهد یک
هویت واحد را منعکس کند ،انتظار داشتم هر خیابان
مشهد یک نماد ویژه ای ،یک طراحی ،معماری ،ارتفاع
و فضاسازی خاص را از یکی از جنبههای تاریخی مذهبی
ما ایرانیان یا مشهد منعکس کند یعنی در واقع ما نه تنها
باید یک ساختمان و خیابان نمادین بسازیم بلکه باید
شهری نمادین بسازیم که هر کجا از دنیا تصویری از
این شهر را میبینند ،بگویند اینجا مشهد هست ،اینجا
جمهوری اسالمی است

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.

اما ا گر اولویتهای اصلی ملی ما از نظر رئیس قوه مجریه رکود،
بیکاری و حل تخاصمات و برخوردها با خارج بود ،و در ذهن رئیس
ً
قوه قضاییه اولویتهای اصلی ملی مثال مبارزه با تهاجم فرهنگی
ً
و بدحجابی بود و رئیس قوه مقننه دغدغه اش مثال ادامه فعالیت
ایران در انرژی اتمی و چیزهای دیگری باشد به این معناست که
هر قوه به دنبال اهداف متفاوتی است حاال ا گر شما گروههای
دیگری مانند نظامیها یا سایر بخشهای حکومت که خارج از سه
قوه هستند یا حتی بخشهای دیگری از نظام سیاسی که خارج
از حکومت هستند ،مثل حوزههای علمیه ،را هم در نظر بگیرید
میبینیم که با تعدد گروههای قدرت و در نتیجه تعدد اهداف
مواجه هستیم .یعنی اینکه ما با یک حکومت از جنس همگن
مواجه نیستیم و این گروههای ذی نفوذ و ذی نفع منابع کشور را
بین خودشان تقسیم میکنند و هر یک در یک حوزه ای حکمرانی
خود را بر اساس اهدافش اعمال میکند .این مشکالت ساختاری
اجتماعی و اقتصادی و شهری که امروزه در جمهوری اسالمی با آن
مواجه هستیم و بعضی از آنها آهسته آهسته تبدیل به مشکالت
الینحل میشوند ،محصول آن ساختار سیاسی است .یعنی حتی
ا گر ما از رکود اقتصادی کنونی هم خارج شویم برای ورود به فاز
توسعه نیازمند حل مشکل «نفوذهای نا همگن» هستیم .به بیانی
دیگر حکومتی میتواند توسعه ایجاد کند که از جنس نفوذ همگن
و یکپارچه باشد.
حال وقتی شما وارد مشهد میشوید ،آن الگوی نفوذ نا همگن
که در سطح ملی وجود دارد را به گونه ای بسیار شدیدتر و افراطی
تر در مشهد احساس میکنید یعنی شما احساس نمیکنید یک
مدیریت واحد ،یک فکر واحد و یک حکمرانی واحد در حال
مدیریت این شهر است؛ بلکه با یک حا کمیت چند پاره مواجه

میشوید که هر بخش از حا کمیت یک بخش از بافت اجتماعی،
شهری و اقتصادی مشهد را مدیریت میکند و این حوزههای نفوذ
هم ،نه تنها با هم رفاقت و هماهنگی ندارند بلکه با هم رقابت و
در مواردی هم خصومت دارند .بنابراین در نگاه اول که با بافت
شهری مشهد مواجه میشوید ،متوجه میشوید که چقدر این
شهر از فقدان یک مدیریت واحد استراتژیک با دید بلندمدت
رنج میبرد .از همین رو امروزه مشهد که باید شهری استراتژیک،
هویت آفرین و نماد آفرین برای جمهوری اسالمی باشد ،نمیتواند
به عنوان نماد و الگویی از حکمرانی شهری ،حکمرانی سیاسی،
حکمرانی اقتصادی و حکمرانی مدنی برای جمهوری اسالمی
مطرح شود .من ضمن اینکه انتظار داشتم بافت شهری مشهد
یک هویت واحد را منعکس کند ،انتظار داشتم هر خیابان مشهد
یک نماد ویژه ای ،یک طراحی ،معماری ،ارتفاع و فضاسازی خاص
را از یکی از جنبههای تاریخی مذهبی ما ایرانیان یا مشهد منعکس
کند یعنی در واقع ما نه تنها باید یک ساختمان و خیابان نمادین
بسازیم بلکه باید شهری نمادین بسازیم که هر کجا از دنیا تصویری
از این شهر را میبینند ،بگویند اینجا مشهد هست ،اینجا جمهوری
اسالمی است اما ما نه تنها خیابانها و شهر نمادین نساختیم بلکه
عناصر نمادین اولیه برای هویت بخشی به یک نظام شهری را هم
طراحی و اجرا نکردیم .برای نمونه صحن جامع رضوی را در نظر
بگیرید؛ ا گر شما تصویری از گوشههای مختلف این صحن داشته
باشید ،یا حتی تصویری از کل صحن داشته باشید و در آنطرف
ً
دنیا به کسی ،مثال به یک گردشگر فرهنگی ،نشان دهید ،او متوجه
نمیشود اینجا کجاست چرا که آن تصویر به مانند تمامی مساجد
دیگر است و هیچ نماد و عنصر هویت بخش و تمایز آفرینی در آن
نیست .در حالی که این همه سرمایه میتوانست یک نماد فرهنگی
تاریخی ویژه برای مشهد و برای جمهوری اسالمی ایجاد کند.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..

عالوه بر اینکه نتوانستیم در مشهد یک صحن نمادین،
یک خیابان نمادین ،یک هتل نمادین ،یک مسجد
نمادین یا یک ساختمان نمادین را بسازیم بلکه آن نماد
تاریخی مان یعنی حرم مطهر رضوی را نیز در میان صحنها
و هتلهای ساخته شده در اطراف آن دفن کردهایم.

...
...
...
...
...
...
...
...
...
..

غفلت از سرمایه نمادین
امروز یکی از عناصر مهم توسعه تولید سرمایههای نمادین است.
برای نمونه دوبی از الگوی بادگیرهای شهر یزد الهام گرفت و
بخشی از شهر را با شکل بادگیرهای یزد ساخت ،امروزه پوسترهای
این بادگیرها در دنیا منتشر شده و هر کس در دنیا این تصاویر را
میبیند میگوید اینجا دوبی هست! یعنی ما نتوانستیم بادگیرهای
بومی یزدمان را به نماد ملی مان تبدیل کنیم ولی اماراتیها نه تنها
معماری بادگیرهای ما را برای هویت بخشی به خودشان استفاده
کردند بلکه کارهای نمادین بسیار دیگری برای هویت بخشی به
خودشان انجام دادند؛ نظیر ساخت برج العرب ،جزایر نخل و
ساختمانهای یگانه دیگر که به ًگونه ای ساخته شدند که هر
کسی میرود دوبی میگوید من حتما باید اینها را ببینم ،یعنی به
گونه ای نمادین ساخته شدند.
حاال نگاه کنید در طول این چهار دهه این همه منابع مالی در

استان خراسان و شهر مشهد هزینه شده اما امروزه چه نمادی غیر از
حرم رضوی را میتوانیم به دنیا معرفی کنیم؟! حتی در حرم رضوی
هم فقط گنبد و صحنهای قدیمی و مسجد گوهرشاد نمادین
هستند و هیچکدام از ساختانهای الحاقی دیگر را نتوانستهایم
نمادین بسازیم و این نمونه اعالی ناتوانی مدیریتی ماست.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..

جای جای بافت فرهنگی شهر مشهد به خاطر ساخت و
سازهای تجاری آستان قدس ،شهرداری و دیگر متولیان
تخریب شده و بخشهای هویت آفرین در زیر نگاه
تجاری از میان رفته است .متاسفانه در یک کالم باید
بگویم ،مشهد را نگاه تجاری نابود کرده است.

...
...
...
...
...
...
...
...
...
..

عالوه بر اینکه نتوانستیم در مشهد یک صحن نمادین ،یک خیابان
نمادین ،یک هتل نمادین ،یک مسجد نمادین یا یک ساختمان
نمادین را بسازیم بلکه آن نماد تاریخی مان یعنی حرم مطهر
رضوی را نیز در میان صحنها و هتلهای ساخته شده در اطراف
آن دفن کردهایم .هر کس از هر کجایی که وارد مشهد میشود ،از هر
ساختمانی ،در ورودی هر خیابان اصلی و در هر صحنی باید بتواند
گنبد رضوی را ببیند؛ اما مدیریت شهری و مدیریت خود آستان
قدس به حدی ناتوان بوده و غیر علمی بوده است که نمیدانسته
این نگین باید روی سر انگشتر باشد نه در داخل سازه انگشتر
مدفون شود؛ بنابراین ا کنون شما حتی در داخل صحنهای حرم
رضوی هم که هستید نمیتوانید حرم اصلی و گنبد را ببینید .یعنی
ما مهمترین مولفه هویت آفرین و نمادین مشهد را در انبوهی از
آهن و سیمان مخفی یا مدفون کردهایم.
و جای بسی تامل است که این نحوه مدیریت نه تنها بافت
فیزیکی یعنی ساختارهای مسکونی و شهرسازی هویت بخش
شهر را تخریب کرده بلکه بافت فرهنگی شهر را نیز نابود کرده
است .یعنی شما دیگر از خاطرات و حال و هوای مشهد تاریخی
چه چیزی در این کوچههای تنگ که ساختمانهای پانزده طبقه
ساخته اند ،میبینید و حس میکنید؟ بنابراین جای جای بافت
فرهنگی این شهر به خاطر ساخت و سازهای تجاری آستان قدس،
شهرداری و دیگر متولیان تخریب شده و بخشهای هویت آفرین
در زیر نگاه تجاری از میان رفته است .متاسفانه در یک کالم باید
بگویم ،مشهد را نگاه تجاری نابود کرده است .این نگاه تجاری در
دیگر شهرها هم هست اما در آن شهرها باید چند روزی بمانید،
با مردمانشان وقت بگذرانید تا متوجه این نگاه تجاری شوید و
متوجه نابودی هویتهای فرهنگی آنها بشوید؛ ولی در مشهد در
همان نگاه نخست متوجه این مسئله میشوید که چیزی به نام
سرمایه نمادین در اندیشه کارگزاران این شهر وجود نداشته است.
مشهد خودش به عنوان یک شهر باید سرمایه نمادین ملی تلقی
شود ،حرم رضوی هم به تنهایی یک سرمایه نمادین ملی است و
بنابراین هر چیزی که در این بافت ساخته و به آن افزوده میشود
باید سرمایه نمادین و هر توسعه ای در این شهر و در حرم باید
متناسب با سرمایههای نمادین گذشته آن انجام شود اما متاسفانه
نه تنها این مهم رخ نداده بلکه آنچیزی هم که میتوانست به نوعی
نماد مشهد و نماد تاریخ این شهر باشد از میان رفته است .کم کم
به واسطه حضور انبوه مهاجران در مشهد لهجه مشهدیها هم از
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میان میرود .من هر وقت به مشهد میآیم جز با دلی پر از غصه از
شوم.
این شهر خارج نمی ً
این آتش سوزی که اخیرا در مشهد رخ داد خود یک حادثه نمادین
است و نشان میدهد که با یک حادثه کوچک نیز ممکن است شهر
مشهد آتش بگیرد .این بافت جمعیت گسترده حاشیه نشینی که
دارد مشهد را در خود میبلعد ،این بافت تجاری بیقوارهای که همه
ما را در خود میبلعد ،اینها همه میتوانند زمینهساز بحرانهای
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و شهری شوند .به گمان من با این
بافتشهری ،جمعیتی و این شیوه مدیریت ،مشهد مستعدترین
شهر برای شروع بحرانهای آتی اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی در
کشور است .ا گر به سرعت به یک اجماع درون استانی و ملی در میان
سیاست مداران و نخبگان تان برای نجات مشهد نرسید ،ممکن
است به زودی و درآینده ای نزدیک که به بحران تامین آب یا دیگر
بحرانها برخورد کنیم مدیریت بحران در شهری مثل مشهد تقریبا
ناممکن شود .در نتیجه به نظر میرسد باید در اندیشه تشکیل
یک اتاق بحران برای بازنگری در شیوه حکمرانی در این شهر
باشید و هیچ خط قرمزی را برای نقد وضع موجود باقی نگذارید
تا راهکاری برای قرار دادن مشهد بر روی ریلی جدید یافت شود.
الگوی توسعه شهر مشهد
ً
اصوال باید محور توسعه هر منطقه و هر شهری در چارچوب مزیت
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نسبی اولیه و اصلی آنجا طراحی و بعد در کنار آن مزیتهای
رقابتی جدیدی آفریدهشود .مزیت نسبی که حاصل داراییهای
یک شهر میباشد ،در شهر مشهد ،حرم رضوی است اما در کنار
این مزیت نسبی ،مزیتهای رقابتی که حاصل مدیریت ماست،
طراحی نشده است .ایده کلی من این است که شهری به مانند
مشهد باید از صنعت فاصله بگیرد و ا گر هم قرار است صنعتی باشد،
باید صنایع پا ک و دانش پایه باشند و ا گر قرار است کشاورزی محور
قرار گیرد باید کشاورزی معطوف به توسعه پایدار و محیط زیست ،و
نه معطوف به کسب درآمد و تجارت ،باشد.
ا گر بخواهیم برای مشهد و خراسان الگوی توسعه ای طراحی
کنیم در مرکزیت آن مزیت نسبی یعنی جاذبههای حرم رضوی
و نیاز زیارتی را قرار میدهیم و در اطراف آن باید مجموعه ای از
خدماتی که از جنس مزیت رقابتی است ،طراحی کنیم .با این نگاه
معتقدم استراتژی توسعه خراسان و به طور خاص مشهد باید حول
گردشگری زیارتی طراحی شود و باقی بخشها باید مکمل این
باشند یعنی از بخشهایی که با گردگشری زیارتی سازگار نیستند باید
به تدریج کاسته شود یا حداقل جلوی گسترش آنها گرفته شود
و بخشهایی که مکمل آن هستند توسعه بیابند مثال ما میتوانیم
گردشگری طبیعی و گردشگری فرهنگی و گردشگری درمانی را نیز در
مشهد داشته باشیم یعنی یک الگوی گردشگری طراحی شود که در
مرکزیتآن گردشگریزیارتیاستوهمراهآنقابلیتهای گردشگری

طبیعی و فرهنگی و درمانی نیز طراحی شده و موجود است.
شما در در مرکز مشهد ،حرم رضوی و در اطراف این شهر مرا کز
فرهنگی خاصی مانند توس را دارید و مرا کز طبیعی مانند طرقبه
و شاندیز که میتوان این مناطق گردشگری را به هم متصل کرد؛
در نتیجه نباید به گردشگر به دید فردی نگاه کرد که فقط در هتل
اسکان مییابد و چند باری به حرم میرود و سپس به شهر خود
باز میگردد .به بیان دیگر باید کوشید که زائران را به گردشگر هم
تبدیل کرد .توجه داشته باشید که مشهد به تنهایی پتانسیل
اقتصادی برخی از کشورهایی را داراست که آثار تاریخی و باستانی
فراوانی دارند .برای نمونه ترکیه را در نظر بگیرید که  30میلیون
گردشگر دارد و بخش بزرگی از اقتصادش بر اساس این  30میلیون
گردشگر تنظیم میشود و میچرخد؛ حاال چطور میشود که یک
شهر مثل مشهد و یک استانی مثل خراسان بین  10تا  15میلیون
گردشگر داشته باشد ولی نتواند یک اقتصاد پویا و پیش رو داشته
باشد؟! این نشان میدهد که برنامه ریزی بلندمدت برای استفاده
مناسب از این پتانسیل وجود نداشته است.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.

توجه داشته باشید که مشهد به تنهایی پتانسیل
اقتصادی برخی از کشورهایی را داراست که آثار تاریخی و
باستانی فراوانی دارند .برای نمونه ترکیه را در نظر بگیرید
که  30میلیون گردشگر دارد و بخش بزرگی از اقتصادش
بر اساس این  30میلیون گردشگر تنظیم میشود و
میچرخد؛ حاال چطور میشود که یک شهر مثل مشهد
و یک استانی مثل خراسان بین  10تا  15میلیون گردشگر
داشته باشد ولی نتواند یک اقتصاد پویا و پیش رو
داشته باشد؟!
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نکته دیگر اینکه با توجه به همجواری استان خراسان با مرزهای
شمالی میتوانید روی موضوع ترانزیت هم به عنوان یک محور
کمک کننده به توسعه نگاه کنید .حتی میتوان عالوه بر ترانزیت
مسافر ،ترانزیتهای دیگری نیز داشت؛ یعنی مشهد میتواند یک
مرکز صدور کاال و خدمات به برخی از کشورهای همسایه باشد یا
میتواند مرکز مدیریت و واردات برخی از کاالهای کشاورزی باشد که
سرمایه گذار و نیروی کار ایرانی میتواند در کشورهای شمالی ایران
تولید و سپس وارد کشور و توزیع کند .بنابراین مشهد میتواند
یک مرکزیت برای تعامل کل کشور با کشورهای همجوار شمالی
باشد .در نتیجه میتوان یک الگوی گردشگری -ترانزیتی را طراحی
کرد و همه اینها با محوریت هویت معنوی و دینی مشهد باشد.
نفوذ ناهمگن و توسعه
حکومت نفوذ ناهمگن اصوال نمیتواند منجر به توسعه شود ،زیرا
توسعه مستلزم تقسیم دقیق انرژی در بلندمدت است به گونه
ای که جمع آنتروپی (یعنی اتالف انرژی در سیستم) و مصرف
انرژی کمتر از ورود ان رسیده است؛ و آنچه میبینیم ،سرمایههای
اجتماعی ،ارزشها ،هویت ملی ،هویت قومی و هویت مذهبی
است که در حال نابود شدن است؛ در حالی که اینها مولفههایی
انسجام اجتماعی میبخشند بنابراین ،این ساختار
هستند که
ً
سیاسی کنونی ذاتا توانایی تولید توسعه را دارا نیست.

...
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معتقدم استراتژی توسعه خراسان و به طور خاص
مشهد باید حول گردشگری زیارتی طراحی شود و باقی
بخشها باید مکمل این باشند یعنی از بخشهایی
که با گردگشری زیارتی سازگار نیستند باید به تدریج
کاسته شود یا حداقل جلوی گسترش آنها گرفته شود
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...
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...
..

ً
اصوال قدرت نظام اقتصادی با یک شیبی در طول تاریخ به باال
میرود ،حاال هرچه تحوالت فناوری بیشتر و سریعتر باشد این شیب
نیز بیشتر میشود ،اما این نظام اقتصادی زمانی میتواند در عین آن
که شیب مالیم رشد خود را حفظ میکند به تدریج با هزینه ای کمتر
و کمتر فعالیت کند که یک نظام حقوقی پیشرفته و کارآمد و پویا
مکمل آن باشد و بتواند آن نظام اقتصادی را حمایت و پشتیبانی
کند .چون هر تحول اقتصادی یک آثار حقوقی را داراست ،ا گر نظام
حقوقی نتواند آن آثار حقوقی را حمایت و حفاظت کند ،حفاظت
از این آثار حقوقی برای خود بخش خصوصی دشوار و پرهزینه
میشود و کمکم او را ناتوان و خسته و فرسوده میکند .اصطالحا
میگوییم هر فناوری جدیدی دارای «برونریز» یا پیامدهای بیرونی
است که این پیامدهای بیرونی را باید نظام حقوقی تحت پوشش
درآورد .ا گر برونریز منفی است باید نظام حقوقی جلوی آن را بگیرد
مثل آلودگی کارخانهها و ا گر این برونریزها مثبت است ،مثل
رونق و اشتغالی که یک طرح اقتصادی در یک منطقه میآورد،
نظام حقوقی باید آنرا حمایت کند تا تداوم یابد و تقویت شود.
اما از آنجایی که نظام حقوقی در کشور ما هیچ از این دو کار را
انجام نمیدهد یا خیلی ضعیف انجام میدهد ،نظام اقتصادی
فرسوده و زمینگیر میشود یا حتی فرو میریزد.
در یک جاهایی
ً
نظام حقوقی ما حدودا  40سال از نظام اقتصادی ما عقب است؛
یعنی  40سال به لحاظ فناوری ،دانش و سازماندهی از نظام
ً
اقتصادی عقب است؛ مثال شما در حالی که میبینید بنگاههای
تولیدی میتوانند به صورت آنالین در ظرف چند دقیقه یا چند
ساعت مواد اولیه مورد نیاز خود را در آن سوی دنیا مشاهده کنند و
از کیفیت آن مطلع شوند و سپس سفارش بدهند و حتی وجه آن را
پرداخت کنند ،اما همان مواد اولیه وقتی به گمرک رسید در گمرک
برای ترخیص آن گاهی چند ماه باید در نوبت بررسی بماند .یا در
اداره ثبت اسناد برای یک تغییر ساده مالکیت یک شرکت یا بنگاه
چندماه یا چند سال باید دوندگی کرد .اینها همه نشانههایی
است که نظام حقوقی نمیتواند نظام اقتصادی را حمایت کند.
این شکاف میان نظام اقتصادی و حقوقی نیز به مسئله نفوذ
ً
ناهمگن افزوده شده است و عمال سیستم زمین گیر است .بنابراین
یکی از تحوالت مهم مورد نیاز برای عبور کشور ما از بحرانها،
جراحی جدی در نظام حقوقی کشور است وگرنه اقتصاد ما انرژی
الزم برای ادامه دادن با این وضع را ندارد .البته فعالیت اقتصادی
کشور ادامه مییابد اما جهشهای بزرگ که بتواند بحرانها را پشت
فرایند تدریجی اضمحالل
سر بگذارد رخ نخواهد داد و شاهد یک
ً
تدریجی در اقتصاد خواهیم بود .و البته اصوال در چنین شرایطی
سخن از توسعه ،بی وجه است.
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گفتوگو | محمد تقی خسروی

در گفت و گو با عباس آخوندی مطرح شد:

میتـوان چـشـمانـداز روشـنی را برای آیــــنده ایـــران ترسیـــم کرد
بازخوانی همزمان ایران و مدرنیته
شهرهای ما با گسستگی هویتی از پیشینه تاریخی و فرهنگی خود مواجه شدهاند .عدهای ریشه آن را در نزاع فرهنگی ما با غرب و عدهای
آن را در توسعه اجتناب ناپذیر شهرگرایی و شهرنشینی میدانند.
دکتر آخوندی در گفتوگوی پیش روی در ترسیم وضعیت حاضر ابتدا تصویری از وضعیت توسعه شهری ایران هم از جهت مفهومی و
هم از جهت کارکردی و عملیاتی شدن مفاهیمی همچون موبیلیتی ( Mobilityحرکتپذیری) و لیویبیلیتی ( liveabilityزیستپذیری) در
شهرهای ایران ارایه میدهد و مراتب خوشایندی مردم از شهرهای ایران را تشریح میکند .او در این گفتوگو به ریشههای مشکالتی که
در این دو زمینه در ایران وجود دارد و در نهایت چشماندازی از آینده شهرسازی کشور اشاره کرده است :
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امروز وضع ایران شهر ما از منظر شما چگونه است؟ ضمن اینکه
فکر میکنید گروهها و طبقات اجتماعی از زندگی در ایران شهر ما
تا چه حد راضی اند؟
نیازی به توضیح فراوان درباره این موضوع نیست که سرزمین ما،
ایرانشهر ما در چه وضعیت پرچالشی قرار دارد .در همین زمستان
امسال دیدید که برای نفس کشیدن در تهران با مشکل جدی
مواجه بودیم؛ در حال حاضر نیز امکان ارتقای کیفیت زندگی در
تهران هم از جهت منابع زیستی و توانهای زیست محیطی و هم
از نظر روابط اقتصادی وجود ندارد .نزدیک به  ۵میلیون نفر در زیر
خط فقر شهری در پیرامون کالنشهر تهران با حدود  ۱۲تا  ۱۳میلیون
نفر جمعیت زندگی میکنند ،با انواع جرم و بز ه ناشی از فقر .وجود از
هم گسیختگی اجتماعی و بحران هویت در تهران و دیگر شهرهای
ایران مشهود است.
وجود مشکل در تحرک پذیری (موبیلیتی) و حرکت در فضای
ً
شهری کشور کامال ملموس است .برای جابهجایی روزانه در
تهران باید ساعتها وقت گذاشت ،و از آن مهمتر مشکل حرکت
در اندیشهها و تولید واقعی و نمادین آنها را داریم .در زمینه تاریخ
و مشکالت تاریخی اندیشهای و تصلب حرکت آن در طول زمان نیز
حرف برای گفتن بسیار است .ما در ایرانشهر دچار یک چالش
بنیادین هم از جهت حرکت و هم زیست و زندگی هستیم .نبود
دوگانه زیستپذیری و تحرک فکری و عملی بنمایه ناخشنودی
طبقات مختلف اجتماعی از شهر و زندگی شهری است.
ریشه مشکالتی که به آن اشاره میکنید در کجاست؟
نمیتوان به عنوان یک مسئول از این مشکالت چشمپوشی
کرد ،واقعیت این است که به سبب نکات گفته شده و به ویژه
ناخرسندی همه جانبه از زندگی موجود ،جوانان ما هراس سنگینی
از آینده دارند .نکته کلیدی و بنیادی سخن من این است که
ریشه این ناخرسندی در “از جا کندگی اجتماعی” است؛ ما دچار
از جا کندگی هویتی ،تاریخی ،اجتماعی ،فرهنگی و ...هستیم .در
غربت قرار گرفتن مفهوم اندیشهایرانی و زندگی در ایرانشهر این
وضع را ایجاد کرده است :من در میان جمع و دلم جای دیگر است.
در ایران زندگی میکنیم ولی در حال و هوای جای دیگری هستیم.
مقصودتان از مفهوم ایران ،دولت ـ ملت است؟
نه .منظورم فهم از هستی موضوعی به نام ایران است .هستی
ایران در مجموعه فرا گرد فکری ،تاریخی ،اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی و به طور کلی در یک نظم معرفتی معنی پیدا میکند و نه
جغرافیایی صرف به نام ایران.
در یک چارچوب
ِ
اجازه بدهید به گذشته نگاهی بیندازیم .گذشته ای که به زندگی
در ایران زمین یا ایرانشهر معنی میبخشید .برای بازخوانی و
بازتولید ایران معاصر باید به یک نظام معرفتی که ریشه در اعماق
سرزمین دارد و تعامل آن با مدرنیته اندیشید ،موضوعی که در دو
سده اخیر با تقابل همراه بوده است .قصد بیان دردها و رنجهای
ناشی از این تقابل را ندارم بلکه میخواهم چشماندازی نیز ارایه
دهم .چشمانداز مورد نظر یک داد و ستد چندسویه است باید
چیزهایی را داد و چیزهایی را گرفت .مشکل در فرایند شکل یابی
این تعامل و داد و ستد است و این که در این چشمانداز باید همه
موارد را با هم در نظر گرفت.

ً
مسایل اقتصادی و دیدگاههایی که مثال لیبرالیسم مطرح
میکند چقدر در پدید آوردن وضع امروز موثر بوده است؟
کارل پوالنی ،اندیشمند مجارستانی مقیم آمریکا که پس از مهاجرت
به این کشور کتاب “تغییر بزرگ” را در  ۷۰سال قبل نوشت در کتابش
اندیشهای مطرح کرد که ًهنوز هم جای توجه و بررسی دارد .وی
در نقد لیبرالیسم که عمدتا بر محور اقتصاد و آن هم ایدئولوژیک و
جهانی است صحبت میکند .بزرگترین مشکل لیبرالیسم از نظر
پوالنی این است که مفهوم اقتصاد را از بستر اجتماع و سرزمین
جدا میکند و میخواهد اقتصادی بسازد که جایگاهی در اجتماع
ندارد و جهانی است .یکسانسازی و جهانیسازی و فراموش
کردن تاریخ زیست سرزمینی و اقلیم پیرامونی ،علت العلل از جا
کندگی اجتماعی است .مشکل لیبرالیسم و نئولیبرالیسم این است
که میخواهد برای همه جهان یک نظریه ثابت بدهد .البته این
مشکل در سوسیالیسم نیز به شکل بسیار حادتری دیده میشود و
به گمان من ،تجربه از جا کندگی در ایران هر دو نگاه لیبرالیستی و
سوسیالیستی را شامل میشود.
این نظریه پوالنی بود که البته هنوز هم در دنیا راجع به آن بحث
میشود .این اندیشمند لهستانی میگوید این نظریه در مرحله
اجرا امکان وقوع ندارد ،چون زندگی از اقتصاد قابل تفکیک نیست
و اقتصاد بخشی از زندگی اجتماعی است .نتیجه اجرای یک امر
غیر ممکن به انواع مشکالت منجر شده و به توسعه تعارض و انواع
ناآرامیهای اجتماعی میانجامد.
میخواهم با کمک گرفتن از نظریه از جا کندگی اجتماعی پوالنی
این موضوع را بگویم که از جا کندگی تنها در اقتصاد نیست ما از
جا کندگی را در همه حوزهها اعم از فرهنگ ،اجتماع ،سیستم،
اقتصاد و ..هم میبینیم .از جا کندگی بحثی فراتر از اقتصاد صرف
است .نتیجه از جا کندگی اجتماعی در ایران منجر به کاالیی شدن
( )commodificationهمه چیز شده است .زندگی ایران پس از وقوع
ازجا کندگی منجر به کاالیی شدن همه چیز و قابل خرید و فروش
شدن همه چیز شده است :شهر ،قانون ،آب و هوا ،رودخانه و ...را
به راحتی خرید و فروش میکنند.
مفهوم کاالیی شدن را چه کسانی دنبال میکنند؟
کسانی که میخواستند شهر را اداره کنند دیدند به وضعیت امتناع
و غیر قابل اداره شدن شهر رسیدهاند .اولین چیزی که به ذهنشان
رسید این بود که شهر را بفروشند .در اوایل فقط کوهپایهها را
میفروختند و ساختمان میساختند ،اما بعد به تدریج همه
منابع زیستی ،آب و هوا ،رودخانه و همه چیز را به فروش گذاشتند.
بنابراین بالفاصله پس از بحث از جا کندگی با مفهوم کاالیی شدن
مواجه شدیم که در این مفهوم ،همه چیز کاالست.
حتی کسانی که میخواستند راه حل بدهند هم در چنبره
کاالیی شدن گرفتار شدند .مگر مسکن مهر غیر از این است که
برخی میخواستند یک سری انسانهایی که کاال هستند را در
خانههایی که انبارند جای دهند؟ در هر جای کشور که خواستند
انبار و قفسههایی ساختند و مردم را در آنها چیدند .در مسکن
مهر نه شهر میبینیم ،نه مقام انسان .در مسکن مهر نه ساختار
اجتماعی وجود دارد و نه حتی ساماندهی شهری دیده شده است،
فقط یک سری قفسه هستند که میتوانید در آن انسان یا هر کاالی
دیگری بگذارید.
15

مفهوم کاالییشدن تنها مختص لیبرالیسیم است؟
نه ،در سوسیالیسم این مفهوم به صورت حادتری دید ه میشود.
سوسیالیسم هم ساحت زندگی انسان را به تعارض طبقاتی تبدیل
میکند و میخواهد همه انسانها را بدون توجه به ویژگیهای
متفاوت آنان و بدون توجه به حق انتخاب آنان در یک جامعه به
اصطالح بدون طبقه به پیش براند :یعنی افراطیتر از لیبرالیسم.
سوسیالیسم از ابتدا و از اساس به هویت جوامع بیاعتقاد است
ا گر شما به نوشتههای عامیون یا اعضای حزب توده در دهه ۲۰
بنگرید درمییابید که تمام افتخارشان این است که هیچ تعلقی به
ً
هیچ سرزمینی ندارند .اصال از جا کندگی شعارشان است نه نتیجه
اعمالشان.

این شکست بود .در هر دو نگاه صورت مسئله ای به نام “ایران”
و هستی آن در تعامل با مدرنیته از اندیش ه آنان در برون رفت از
مشکالت حذف میشود.
از این پس ،پشت کردن به کل میراث معنوی ،اقتصادی ،زیستی
و ...چه به شکل چپ آن و چه به شکل لیبرالیستی آن در تاریخ
کشور وجود دارد ولی آنچه در هر دوی این جنبشها دیده میشود
این است که مفهومی به نام “هستی معنایی و معنوی ایران”
در آنها جایی ندارد .بنابراین بیوزنیای که اآلن داریم تصادفی
نیست بلکه به یک ریشه تاریخی و از جا کندگی اجتماعی برمیگردد
که در فرایند تاریخی خود به سودا گری مطلق منجر شده است .به
نحوی که وقتی برای جوانان ایرانی از بازار آزاد بحث میشود آنچه
در ذهنشان شکل میگیرد یک نوع بیقانونی ،القیدی و عدم
تعهد به همه چیز است در حالی که اصل نظام بازار رقابتی در دل
خود چنین چیزی ندارد.ناتوانی در بازتولید و خلق مجدد مفاهیم
هستیشناسانه در ایران در تعامل با مدرنیته جهانشمول ،موجب
فزونییافتن تعارضها و تقابلها بهجای یافتن راهی برای بازخوانی
اندیشهایرانی و برون رفت از مفهوم ازجا کندگی شدهاست.

به نظر شما دلیل این از جا کندگیاز بستر اجتماعی و کاالیی
شدن را در کجای تاریخ کشورمان باید جست و جو کرد؟
ا گر نگاهی تاریخی کنیم میبینیم که سید جواد طباطبایی درباره
نظریه انحطاط تاریخ در ایران میگوید :ما دو شکست بزرگ تاریخی
پس از اسالم داریم که یکی در چالدران و دیگری ترکمنچای است.
پس از شکست چالدران شاهد روی کار آمدن صفویه هستیم.
صفویه آنچه از شکست یاد گرفت و برای ما به ارث (از جهت معرفتی)
گذاشت این بود که ایران را با بازتولید سنت ،یک بار دیگر یکپارچه
و متحد کرد .آنها با طرح مفهوم ایران شیعی در چارچوب نظام
مرید و مرادی و تبعیت از “مرشد کامل” به نخستین دولت متمرکز
ایران پس از سقوط دولت ساسانی شکل داده و سرزمین ایران را
یکپارچه کردند.
آغاز دولت صفوی ،همراه با رنسانس پسین در غرب است که
پدیده مدرنیته به جان مایه تمدن غرب مدرن تبدیل شده و
بدان شکل تازهای میبخشد .در شکست چالدران یاد گرفتیم
که باید در آمیختگی با جهان همه چیز را درونی کرده و در عین
حال داد و ستد با جهان بیرون را بیشتر کنیم .البته نحو ه درونی
کردن امور در دوران صفویه جای نقد بسیاری دارد و عدهای بر این
باورند که ناتوانی کنونی ما در بازتولید مفاهیم در ایران به چگونگی
مشکل کنونی ما
دولت صفوی از هستی ایران باز میگردد و ریش ه
ِ
همانجاست.
یک بار دیگر در ترکمنچای شکست خوردیم این بار سیاست
معکوس اتخاذ شد .این شکست همزمان با مدرنیته دوم و انقالب
صنعتی در غرب است مدرنیته غربی چونان نماد پیشرفت و
توسعه مورد استقبال قرار میگیرد و تامل در اندیشهایرانی را سبب
میشود و با احاله همه نا کامیها به سنتهای زیست سرزمینی
و سنتگریزی ،سیاست باز کردن آغوش به روی جهان غرب را در
پیش گرفته میشود .چه در نگاه سرمایه دارانه و چه در نظریههای
چپگرایانه و سوسیالیستی سنت گریزی غلبه دارد .در نگاه چپ،
شکلگیری عامیون در تهران ،حزب دموکرات در گیالن ،چپ
گرایان در آذربایجان و نهایتا ایجاد حزب توده در سراسر کشور از آثار

ما چقدر فرصت داشته ایم و تالش کرده ایم تا خودمان را به
این تاریخ و فرهنگ پیوند بزنیم؟
اآلن متأسفانه این منابع تاریخی و میراث فرهنگی که در کشور
داریم و در مقیاس شهر در بافتهای کهن شهری حضور دارند،
بر روی دوش عدهای سنگینی میکند و فکر میکنند ا گر این آثار
تخریب شوند و برج به جای آنها ساخته شود از شرشان راحت
میشویم .اآلن چه قدر از فضای چهارباغ اصفهان و چه مقدار از
فضای  ۳۰سال پیش پیرامونی حرم مطهر امام رضا (ع) باقی مانده
است؟ سودا گری همه جانبه ،همه منابع تاریخ زیست سرزمینی
(فرهنگ سرزمینی) و توانهای محیط زیست و همسازی با اقلیم
(طبیعت پیرامونی) را مزاحم خود میداند.

ریشه این عدم احساس تعلق در ایران از چه زمانی قابل
پیگیری است؟
ً
مفهوم ازجا کندگی و غربت در وطن به شکلی ضعیفتر قبال هم
در ایران بوده اما شکل افراطی آن پس از مشروطه است .البته با
انقالب آیسیتی مفهوم از جا کندگی هر روز عمیقتر میشود.
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ً
اصال چرا مفهوم و اندیشه «ایران» اینقدر برای ما مهم است؟
چون این مفهومی است که تمام هستی و هویت ما را تبیین میکند.
البته در همه کشورها هم اینگونه است؛ برای فرانسویها پاریس و
اندیشه فرانسوی و برای ایتالیاییها رم و اندیشه رم اهمیت دارد.
وقتی میگوییم ایران را گم کردهایم به این معناست که با آنچه
داریم نمیتوانیم ارتباط برقرار کنیم و میخواهیم تغییرش دهیم.
ما سا کنان آپارتمانهای امروز وقتی به ساختمانهای قدیمی
کاشان میرویم احساس تعلق به مکان داریم و با آن آشنا هستیم
در حالی که هیچ تعلق خاطری به محالت امروزی نداریم .بنابراین
وقتی راجع به ایران حرف میزنیم درباره جایی سخن میگوییم که
هستی ما را تعریف میکند و بهیادمان میآورد که کیستیم و در
کجاییم ،به آن حس تعلق داریم و دوستش داریم.
نمادهای شهری و الگوهای فیزیکی فرهنگی ما مثل فضاهای
عمومی چقدر در ادبیات و فرهنگ ما قابل جست و جو هستند؟
ببینید؛ فضای عمومی یا عرصه عمومی جایی است که هویت
اجتماعی ما را شکل میدهد و بازتاب میدهد .بنابراین ،به آن
حس تعلق داریم و در آن فضا گفت و گو میکنیم .اما آیا میتوان از
این گونه فضاها بدون داشتن عقبه نظام معرفتی صحبت کرد؟ یک

فضای عمومی مانند کتابخانه ملی را در نظر بگیرید؛ آیا کتابخانه
ملی میتواند جایگزین فضای مسجد شاه تهران یا مدرسه عالی
سپهساالر شود؟ فضای عمومی یا عرصه عمومی جایی است که با
آن رابطه ذهنی برقرار میکنیم.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..

ناتوانی در بازتولید و خلق مجدد مفاهیم هستیشناسانه
در ایران در تعامل با مدرنیته جهانشمول ،موجب
فزونییافتن تعارضها و تقابلها بهجای یافتن راهی
برای بازخوانی اندیشهایرانی و برون رفت از مفهوم
ازجا کندگی شدهاست.

...
...
...
...
...
...
...
...
...
..

حافظ میگوید :در خرابات مغان نور خدا میبینم /این عجب بین
که چه نوری ز کجا میبینم /جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که
تو /خانه میبینی و من خانه خدا میبینم .خرابات مغان؛ در این
شعر همان فضای عمومی است که نخستین هستههای هویتی ما
را شکل دادهاست .البته این فضا در طول زمان شکلهای مختلفی
پیدا میکند؛ مسجد ،مدرسه یا خانقاه ،کوچه ،گذر یا میدان .لیکن
روح و جوهر وابستگی و ارتباط به عالم اعلی در فضای اجتماعی
ایران همچنان محفوظ میماند .ا گر بخواهیم تفسیر جدید از این
عبارت بر اساس مفاهیم جامعهشناسی ارایه دهیم خرابات مغان
همان عرصه عمومی است؛ جای عشق ورزیدن به مبداء هستی و
بازجستن آن در این عالم است .جایی که صورت و ماده در هم
میآمیزند .نور هستی سنت معماری و شهرسازی در اندیشهایرانی
است .نظام معرفتی این سنت بر پایه نور است .نوری که در
حکمت و اندیشهایرانشهری جای دارد .این غزل بسیار
بنمایه
ً
پرمعناست؛ اوال پیوستار تاریخ زیست سرزمینی را در آن میبینیم:
حافظ مسلمان به خرابات مغان ًبرای بیان فضای عمومی در
اندیش ه ایرانشهر باز میگردد .ثانیا باید پرسید حافظ کیست؟
مجالی ایران است که شما را دوست و شما او را
ِ
محب خدا که ً
دوست دارید .ثالثا نظام معرفتیاش چیست؟ نوری است که در
خرابات مغان وجود دارد ،یعنی عرصه عمومی مکانی مبتنی بر نور
و عشق است.
وقتی از فرهنگ صحبت میشود بر لزوم گسترش فضاهای عمومی

تأ کید میگردد ،اما آن فضای عمومی کجاست؟ آن عرصهای که
در آن از عشق بتوان سخن گفت کجاست؟ وارد بحث فلسفی
نمیشوم ولی نکته بسیار مهمی که به اجمال آن را بیان میکنم
بحث پدیدارشناسی مفهوم «ایران» است .آنچه در حکمت ایرانی
میبینید همواره جنگ میان نور و تاریکی است .نور است که
میتواند جهان را به شما پرده به پرده بنمایاند .تمام این جهان
پر است از حکمت و مفهوم «ایران» پردهای است که هر لحظه
میتوان در آن نقشی دید ،سنت معماری و شهرسازی در اندیشه
ایرانی در پی زمینی کردن و مادیت بخشیدن به این حکمت است.
البته این نظام فکری با پوزیتیویسم(اثباتگرایی مادی) فاصله
دارد.من منکر اثباتگرایی نیستم اما باید دانست که این مکتب
فکری برای طبیعیات است و در حوزههای دیگر باید پرواز کرد و
پردههای دیگری از جهان هستی را دریافت.
حافظ در جایی دیگر میگوید :مشکل خویش بر پیر مغان بردم
دوش /کو به تأیید نظر حل معما میکرد .در اینجا باز حافظ وقتی
مشکل معرفتی مییابد به پیر مغان برمیگردد این پیوستار تاریخی
را در اندیشه حافظ میبینید .نظام معرفتی آن هم جالب است
همه جهان آینه اسماءاهلل هستند :دیدمش خرم و خندان قدح
باده به دست .یعنی فراتر از پوزیتیویسم اثباتی حرکت میکند و در
این آینه هر لحظه نقشی جدید میبیند.
وقتی به نظام معرفتی فکر میکنیم این نظام بر فهم ما از
گیتی و نحوه زندگی اثر دارد.ما در نظام حکمی ایران مفهومی
پدیدارشناسانه به نام نور داریم که مهم است این نور از چه زاویهای
به پدیدهها تابانده شود و به شما تصاویر مختلفی ارایه میدهد و در
نتیجه چه فضاهایی برای زندگی خلق میشود .سعدی میگوید:
سروی به لب جویی ،گویند چه خوش باشد /آنان که ندیدستند
سروی به لب بامی /روزی تن من بینی قربان سر کویش /وین
عید نمیباشد اال به هر ایامی .سعدی با یک پدیده طبیعی رشد
سرو لب جوی مواجه میشود و از این سرو لب جوی هزاران سرو
دیگر خلق میکند .وی میگوید سرو لب بام ،اما آیا سرو ،لب بام
هم رشد میکند؟ این هستیشناسی وی است که هر چیزی را
به عالم باال ارجاع میدهد .قدرت خالقیت سعدی هم از همین
نگاه پدیدارشناسانه وی نشأت میگیرد .در حالی که در نگاه
پوزیتیویستی سرو لب جوی همواره سرو لب جوی بوده است که
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از این اندیشه نباید انتظار ابداع و خالقیت ذهنی داشت اما این
حکمت ایرانی است که از سرو لب جوی ،به سرو لب بام میرسد.
سعدی میگوید :همه بینند نه این صنع که من میبینم/
همه خوانند نه این نقش که من میخوانم /آن عجب نیست
که سرگشته بود طالب دوست /عجب اینست که من واصل و
سرگردانم.
صنع الهی را همه میبینند اما سعدی جور دیگر میبیند که فراتر از
پوزیتیویسممادیاستواینجاست کهمفهوموحدتدر عین کثرت
و کثرت در عین وحدت در زندگی ما نقش میبندد .به تعبیر حافظ:
پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت /آفرین بر نظر پا ک خطاپوشش
باد؛ باز میبینیم که صنع جلوههای گونا گون دارد حافظ در اینجا
وحدت در کثرت و کثرت در وحدت را به هم پیوند میدهد.
ا گر به نظام معرفتی ایرانی ،حکمت ایرانی و مفهوم نور برگردیم،
آیا اجرای این مفاهیم در هر قالبی امکانپذیر است و آیا میتوان
با این اندیشههای بلند در چنین شهرهای آشفتهای زندگی
کرد و به نظام معرفتی ایرانی پایدار بود؟
اینکه به حکمت ایرانی ـ اسالمی پایبندیم نباید فقط به شعار ختم
شود و در عمل هیچ تغییری در کیفیت زندگیمان رخ ندهد .در
معرفت ایرانی شما نمیتوانید معرفت را مستقل از عمل دریابید و
معرفت محصول عمل است .تفکیک حکمتها به نظری و عملی
است.در حکمت ایرانی این دو همواره بههم
یک تفکیک یونانی
ً
پیوستهاند .از نظر ما اساسا معرفت پرده پرده است و شما به هر
پردهای از معرفت رسیدید ،نیاز به معرفت جدیدی برای حرکت
به پرده دیگر دارید .بنابراین امکان تفکیک از کیفیت زیست و
حکمت ایرانی وجود ندارد.
میان نحوه بودن و نحوه فهم ،ارتباط قوی وجود دارد .کیفیت
زندگی در نظام شهرسازی بسیار مهم است .اما آیا کیفیت زندگی
فقط شاخصهای مادی دارد یا باید به شاخصهای معنوی از
زندگی هم برگردیم؟ مشکل اینجاست که وقتی وارد کیفیت زندگی
میشویم تفسیر میشود به «شهر خوب» و برای آن مشخصات
مادی تعریف میکنیم .من با مشخصات شهرخوب هیچ مشکلی
ندارم .فقط میگویم کافی نیست .در شهر خوب وضع ذهنی هم
مهم است .باید «ایران» را در این میان یافت .وقتی میخواهید
«ایران» را در این کیفیت زندگی بیابید دنبال آینه و خرابات مغان
و پیر مغان و نور باشید تا پرده پرده معرفتتان افزایش یابد .بحث
بسیار هم در حکمت ما این است که شیوه وجود و زیست ما به
فهم ما اثر میگذارد هر تغییری در فهم و معرفت مستلزم تغییر در
شیوه وجودی است :ما زنده به آنیم که آرام نگیریم /موجیم که
آسودگی ما عدم ماست.
نکته مهم دیگر این است که وقتی میگوییم حکمت ایرانی مبتنی
بر حکمت نور در برابر ظلمت است ،هم به دانش برمیگردد و هم
به عمل .ا گر میگوییم دانش نور است عمل هم نور است و اساسا
گویدَ :ی ْو َم
عمل به دانش
مبتنی بر
نور
است .این آیه از َقرآن می َ
َ ْ ْ
ْ ْ
ُ
ات َی ْس َعى ن ُور ُه ْم َ َب ْی َن أ ْی ِد ِیه ْم َو ِبأ ْی َما َ ِن ِه ْم
ین َ َوال ُمؤ ِم َن
َت َرى ُال ُم ْؤ ِم ِن
ِ
َ َ َْ َ
ْ
ٌ َ
ین ف َ
یها ذ ِل َك
ُبش َر ْا َك ُم ْال َی ْو َم َج ّنات ت ْج ِری ِم ْن ت ْح ِتها األنه ُار خا ِل ِد َ ِ
ُ
َ
ُه َو الف ْوز الع ِظ ُ
یم :میگوید روزی را میبینی که مؤمنین و مؤمنات
نورشان پیشاپیش آنها حرکت میکند و راه را نشان میدهد
و آنها را به جنات مخلد و جاودان راهنمایی میکند که این
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ُ ُ
بشری است اماَّ در ادامه در آیه بعد میخوانیمَ :ی ْ ُو َم َیق َول
ْسعادت
َ َ ُ ُْ ُ َ َْ
ُ
ْ ُ
ون َو ْال ُم َناف َق ُ
َ
َ
ْ
ورك ْم ِقیل
ن
ن
م
س
ب
ت
ق
ن
ا
ون
ر
ظ
ان
وا
ن
آم
ین
ذ
ل
ل
ات
ال ُم َن ِافق ُ َ ْ ِ
ِ ُِ َ ُ َ َ َ ُ ْ ِ َ ِ ُ َ ٌ ِ
اب َباط ُنهُ
َ
َ
ُ
ْارج ُعوا و َر َاءك ْم فالت ِم ُسوا ن ًورا فضر ْ
ور له ب
ِ
ب بینهم ِبس ٍ
ْ َِ
ِ َ ُ َ
اه ُر ُه ِم ْن ِق َب ِل ِه ال َعذ ُاب .یعنی :دیگران به مؤمنان
یه ّالر ْح َمة َوظ ِ
ِف ِ
میگویند که به ما نگاه کنید تا ما از نور شما استفاده کنیم و در پی
شما حرکت کنیم .پاسخ میآید که برگردید و به عقب بروید شما
باید نور را در گذشته مییافتید .این نور ،نور عمل و کردار است و
کسی نمیتواند به دیگری بدهد.
در شاهنامه سراسر جنگ نور و ظلمت و نیکی و بدی میبینیم.
ولی فردوسی در حکمت نظری باقی نمیماند و به حکمت عملی
هم ورود میکند .رستم کسی است که در عمل پیرو این نور است
و در زندگی فردی و در هفت خوان حکمت عملی را نشان میدهد.
میبینید که رستم در حکمت عملی است که این نور را خلق میکند.
ا گر راجع به اندیشه حکمی ایران بحث میکنیم ،این اندیشه نیاز
به ساختار دارد .نمیتوان ساختار را از کنشگر جدا کرد .این کنشگر
در ساختار قرار دارد و با آن ارتباط اقتصادی ،فکری ،اجتماعی،
سیاسی و ...دارد.
ما در چالش جدی شهرنشینی قرار داریم همه مفاهیم شهرنشینی
ما اعم از موبیلیتی و حرکت ،امکان زندگی خوشایندی از شهر
و ...مشکالت و چالشهای جدی دارند .این مشکالت به از جا
کندگی اجتماعی و کاالیی شدن برمیگردد .راه حل این چالشها
بازخوانی همزمان دو مفهوم بنیادین مدرنیته و ایران در دو سده
سال اخیر است .البته بازگشت به «ایران» بدون بازخوانی مدرنیته
ممکن نیست و بازخوانی مدرنیته در ایران بدون بازخوانی معنی و
مفهوم هستی “ایران معاصر” ممکن نیست.
چشماندازی که شما از آینده تصور دارید چگونه است؟
پس از ً توافقنام ــه برنامــه جــامع اقــدام مش ــترک (برجـــام) ،ایران
مجددا به نقطه تع ــادل منطــقه برگشــت .عدهای از قــدرتهـــای
یهــای داخلی سبب شدند که
جهانی به همراه برخی بیتدبیر 
نقطه ثقل خــاورمیانه ،غرب آسیا ،شــمال آفریقا و آسیای میانه از
ایران خارج شود .اما ما دوباره به نقطه تعادل منطقه بازگشتیم
که نشان میدهد در این کشور منابعی داریم که میتواند آینده
روشـ ــنی بسازد .بسیار مهم است که بدانیم این منابع هنوز در
اختیار ماست چه از نظر جغرافیای سیاسی و ژئــوپلیتیـــــکی چه از
نظر معرفتی.
ما هنوز در ایران بیش از  ۱۰۰شهر میانی داریم که منابع تاریخیشان
از بین نرفته ،سبزوار ،کاشان ،یزد ،زاهدان ،زابل و ...از جمله این
ً
شهرها هستند بنابراین اصال نباید فکر کنیم که منابع ما محدود
بوده و از بین رفته است ،نه؛ هنوز منایع مادی و معرفتی مختلفی
داریم که میتوانیم با استفاده از آنها ایران را بسازیم.
فردوسی موفق شد اندیشه ایرانشهری را در قرن چهارم تحت
سایه اسـ ــالم بازخ ــوانی کــند .ما هم باید یک بار دیگر رویکـــــرد
ایرانشهری را با نور اسالم همراه با گشودن درهای کشور به جهان
مدرن بازخوانی کنیم .ما هم ایران را میخواهیم هم اسالم را و هم
تمدن جدید را .ا گر بتوانیم کاری را که فردوسی کرد تکرار کنیم،
چشمانداز آینده روش ـ ــنی را برای ایران ترسیم خواهیم کرد .این
بحث س ــرآغاز بح ــث پیچیدهای در دانشـ ــگاهها خــواهد بـود.

|یادداشت |

ضــــــــرورتی به نام اخـــــــالق
مهــندســـــی
مهندس فرج اهلل رجبی
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور

اعضایسازمانهاینظاممهندسیساختمانسرمایهانسانی کشور
به شمار می روند که بخش گسترده ای از عمران و آبادانی در سراسر
کشور به دست این متخصصان عرصه ساخت و ساز رقم می خورد.
در حقیقت جان مایه تمام تالشها و خدمات فنی و مهندسی
خلق آثاری است که قرار است سالها باقی بمانند و به عنوان
سرمایههای ملی مورد بهره برداری قرار گیرند .از این رو است که
رسالت سنگینی را متوجه مهندسان می کند تا در نهایت با رعایت
ضوابط و مقررات و باالتر از آن با مراعات کردن ارزشهای واالی
اخالقی ،انسانی و حرفه ای که در مجموع از آن به عنوان اخالق
مهندسی یاد می کنیم شاهد آثاری با باالترین کیفیت باشیم.
ا گر بخواهیم هدف کلی از طرح موضوع اخالق مهندسی و تا کید
مکرر بر این بحث را که در حقیقت شاخه ای از اخالق اجتماعی و یا
عمومی به شمار می رود متوجه مهندسان کنیم مقصد این است
که در نهایت شاهد مجموعه اقداماتی باشیم که آسایش ،رفاه و
ایمنی جامعه را فراهم آورد .در حقیقت اخالق مهندسی مجموعه
باورها و ارزشهای فردی ،اجتماعی و حرفه ای را در بر می گیرد که
در درون خود مقولههای مهمی از جمله انصاف در عمل ،رعایت
عدالت ،پا کدستی و خدمت مسئوالنه و متعهدانه را شامل می
شود و خالصه اینکه بنا به فرموده معصوم می بایست برای خود
همان بپسندیم که دوست داریم دیگران برایمان بخواهند.
رعایت ضوابط و قوانین و فراتر از آن؛ آنچه که به عنوان اخالق
مهندسی و یا حرفه ای از آن یاد می کنیم در عرصههای مختلف
طراحی ،محاسبه ،نظارت و یا حتی در ارایه مشاوره به عنوان یک
مهندس متخصص ؛ موضوعی اجتناب ناپذیر است و باید این باور
را پذیرفت که از رعایت تک تک اعضای یک جامعه ،جامعه ای
اخالقی و قانونمند خواهیم داشت که در نهایت پیشرفت و توسعه
محقق خواهد شد.
برخالف صنف پزشکی که اخالق در آن سابقه ای  ۶۰ساله ای دارد؛
مقوله اخالق مهندسی نوپا و جوان است ؛ بنابر این برای نهادینه
سازی این موضوع مهم باید گامهای عملی نیز برداشت و به نظر
می رسد مفاهیم عمیق و ریشه دار اخالق حرفه ای باید از دوران
تحصیل دانشجویان رشتههای مختلف مهندسی در دانشگاهها
و مرا کز عملی مطرح گردد تا دانشجویان با آن آشنا شوند .نظام
آموزش عالی کشور نیز می تواند در این عرصه نقش آفرین باشد
چرا که در حقیقت یکی از راهکارهای توسعه ،گسترش و تعمیق
مقوله اخالق مهندسی توجه دانشگاهها به این مسئله مهم است
تا از همان دوران این حساسیت و برانگیختگی در بین دانشجویان
رشتههای مهندسی ریشه بدواند.
سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها نیز می توانند با
مورد توجه قرار دادن موضوع اخالق مهندسی در قالب برگزاری
همایشها و کارگاهها ،تالیف متون مربوط به این حوزه و تدوین
منشورات اخالقی که می تواند راهکاریی برای مسائل اخالق
مهندسی مبتالبه جامعه مهندسان ارایه دهد ؛ گامهای خوبی در
راستای تعمیق ارزشهای اخالق مهندسی و حرفه ای بردارند.
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تاللو خورشید تابان در ایران

درباره دکتر نعمت حسنی

| گفت و

گو | معصومه گلمکانی

گفت و گـــوی طاق با دکترنعمت حســـنی

وقتی سیمان را با ایـمان
مخــــــــلوطمیکــردنــد
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دکتر نعمت حسنی در سال  1338در تهران متولد شده است .وی
در سال  1373با استفاده از بورس تحصیلی دولت ژاپن برای ادامه
تحصیل به ژاپن سفر کرد .در سال  1374زمان تحصیل وی در
مقطع دکترا در دانشگاه کوبه ژاپن ،زمینلرزه بزرگ «هانشین» در
کوبه رخ داد .علیرغم وقوع این زمینلرزه بزرگ وی در کوبه ماند و
در سال  1376موفق به دریافت مدرک دکترا از دانشگاه کوبه شد.
دکتر حسنی پس از عزیمت به ایران ،به دعوت دانشگاه کوبه بار
دیگر به ژاپن سفر کرد و به عنوان استادیار در دانشگاه کوبه به
تدریس پرداخت .در این میان وی به برگزاری کارگاههای عملی
ژاپن و ایران در خصوص مدیریت بحران و همچنین به توسعه
پروژههای تحقیقاتی توسط متخصصان ایرانی و شرکتهای ژاپنی
در زمینه مقاومسازی در برابر زلزله و اجرای پروژههای مختلف
مشترک میان ژاپن و ایران پرداخت و بدین ترتیب تبادل تحقیقاتی
میان ژاپن و ایران را گسترش داد.
ایشان به عنوان رئیس انجمن فار غالتحصیالن ژاپن در ایران به
سخنرانی و برگزاری جلسات متعددی در خصوص گسترش شیوه
آموزشی ژاپن در دانشگاههای مختلف ایران و مکانهای دولتی
پرداخته است.
دولت ژاپن سوم نوامبر  2016میالدی مصادف با  13آبان ماه سال
 95به  96نفر از اتباع خارجی نشان افتخار اعطا کرد.در این میان
دکتر حسنی ،نیز موفق به دریافت نشان افتخار «خورشید تابان،
انوار زرین به همراه نقش گل» شد.
وی با استفاده از اجرای پروژههای تحقیقاتی مشترک بین
ژاپن و ایران به گسترش تبادالت تحقیقاتی دوجانبه و توسعه
همکاریهای بین شرکتهای ژاپن و ایران و همچنین توسعه
تحقیقات مهندسی زلزله در ژاپن پرداخته است و سهم بزرگی در
ترویج درک ژاپن در ایران را داراست.
دکتر حسنی تحقیقات مختلفی در زمینه منابع توسعه ژاپن انجام
داده است و فرهنگ غنی ژاپن را یکی از دالیل پیشرفت اقتصادی
ژاپن میداند و نتایج تحقیقات خود را با چاپ کتاب «ژاپن چگونه
ژاپن شد؟» به زبان فارسی در سال  1390مکتوب و چاپ کرد.

اشاره:
اتفاقات بد هم میتواند منشا تحوالت ژرف ،توسعه پایدار و افزایش
امید به زندگی شود .ا گر از این منظر به رخدادی همچون زلزله
بیندیشیم ضرورت پیشبینی تمهیدات الزم برای پیشگیری از
صدمات ناشی از آن را درک خواهیم کرد.
توگوی ما با دکتر نعمت حسنی رئیس دانشکده مهندسی
گف 
عمران ،آب و محیطزیست دانشگاه شهید بهشتی ضمن آنکه به
چرایی وقوع و تعدد زلزلههای اخیر اشاره دارد زوایای تازهای از
چگونگی مقابله با پیامدهای آن را روشن خواهد ساخت.
تکرار زلزلهها در یک منطقه خاص در یک محدوده زمانی مثل
ً
این که در کشورمان میبینیم قبال در نقاط دیگر دنیا سابقه
داشته است؟
بله ،این مسئله به اصطالح ،زلزلههای حالت فوجی مانند است.
در ژاپن هم نمونههایش را در ادوار مختلف داشتهایم .در کشور
خودمان هم ا گر به کاتالوگهای زلزله نگاه کنیم گاهی اوقات به
ً
چنین مواردی برخورد میکنیم .مثال در ابعاد وسیعتر زلزله معروف
فوکوشیمای ژاپن را که  11مارس  2011اتفاق افتاد جزو مجموعه
زلزلههایی میدانند که در ابعاد وسیع منطقه از نیوزلند شروع
شد.وقتی صحبت از زلزله ًهایی است که در مرز صفحات اتفاق
میافتد این زلزلهها معموال یکسری زلزلههای دیگری هم همراه
خودشان میآورند و ا گر زلزله طوری باشد که فقط در داخل خشکی
اتفاق بیفتد -جایی که مرز بین البته مرز صفحات مثل کرمانشاه
که در خشکی است -منظورم گسلهای کوچک یا متوسطی است
که در داخل خشکی جریان دارد مثل گسلهایی که در تهران داریم
مثل گسل شمال تهران یا گسل ری شمالی یا ری جنوبی کهریزک یا
پاچین؛ وقتی زلزله میآید یکی از آنها تحریک میشود .ولی خیلی
بندرت این اتفاق میافتد اما وقتی مرز صفحات حرکت میکنند
ً
مثال زلزله  2004که در آچه اندونزی رخ داد و خیلی از کشورها را
درگیر کرد پدیده سونامی شکل گرفت و زلزلههای مختلف بعد آن
اتفاق افتاد یا حرکتی که در اقیانوس آرام صورت گرفت و نیوزلند و
ژاپن و گینه را درگیر کرد .بنابر این آنها بیشتر مناطق نزدیک به مرز
صفحات را تحریک میکنند.
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...
...
...
...
...
...
...
...
...
..

علت صداهای وحشتنا ک و تولید نور به دلیل برخورد
سنگها به یکدیگر است .ا گر زلزله هنگام شب باشد از
خودش نور هم ساطع میکند .ایجاد نور و صداهای زیاد
در زلزلههای دیگر هم دیده شده و ربطی به پدیدههارپ
و پدیدههای آسمانی ندارد.

...
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...
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...
...
...
...
..

به نظر میرسد در ایران پس از این زلزله بسیار قوی که به بزرگی
 7/3ریشتر در زلزله کرمانشاه داشتیم مرز بین ایران و عراق که در
مجموعه زا گرس و در مرز بین صفحه آفریقا و اوراسیا ( اروپا و آسیا )
اتفاق افتاد از نظر انرژی بسیار قوی بود و ا گر بخواهیم به زبان ساده
و مقایسه ای بیان کنیم قدرتی حدود  700بمب اتم هیروشیما
داشت که در زیر زمین در عمق  23کیلومتری یا  18کیلومتری رخ داد.
به هرحال اینها چیزهای غیر طبیعی نیست و مهم این است که

صفحهای که فالت و کشور ما روی آن قرار گرفته است؛ از یک طرف
تحت تاثیر اقیانوس اطلس است که مواد مذاب کف اقیانوس
صفحه آفریقا را به سمت راست و چپ فشار میدهد و از این طرف
صفحه آفریقا را به سمت ما فشار میدهد .از طرف دیگر آمریکای
التین را به سمت چپ فشار میدهد و صفحه آفریقا هم از منطقه
خلیجفارس و زا گرس به صفحه اروپا و آسیا فشار میآورد .با این
فشارها صفحه آفریقا که عربستان هم روی آن است زیر صفحه اروپا
و آسیا میرود و سبب چین خوردگی و جمع شدگی میشود که
زا گرس را به وجود میآورد .از طرف دیگر در اقیانوس آرام مواد مذاب
کف اقیانوس صفحه آسیا را به سمت اروپا و آفریقا فشار میدهد.
خالصه آنکه این منطقه به طور عمده تحت فشار این عوامل است.
بخشی از این فشار به صورت کوهزایی بروز کرده و بخشی هم داخل
صفحه ذخیره میشود .هر از گاهی در منطقهای که فشار زیادی
وارد میشود ،انرژیهای ذخیره شده سبب شکسته شدن سنگها
شده و شکست زمین یا گسل را حرکت میدهد که از این حرکت،
یسابند و
به زلزله یاد میکنیم .سنگهای دو طرف گسل بهم م ً
انرژی زیادی صرف حرکت گسل میشود .زلزلهها معموال صدای
وحشتنا کی داشته و نور تولید میکنند.
چرا این اتفاق میافتد؟
علت صداهای وحشتنا ک و تولید نور به دلیل برخورد سنگها به
یکدیگر است .ا گر زلزله هنگام شب باشد از خودش نور هم ساطع
میکند .ایجاد نور و صداهای زیاد در زلزلههای دیگر هم دیده شده
و ربطی به پدیدههارپ و پدیدههای آسمانی ندارد.
زلزلههای اخیر که در شهرهایی مانند تهران ،کرج ،کرمان و...
اتفاق افتاده هم مسئله عجیبی نیست .زلزلههای کوچک همیشه
و در بیشتر ساعات اتفاق میافتد اما وقتی مقدار از  4یا  5ریشتر
میگذرد از نظر مهندسی جدی شده و میتواند به ساختمانها و
زیرساختها آسیب بزند.
آقای دکتر به عنوان کارشناسی که بیش از  20سال در مورد
زلزله تحقیق و تجربه داشتهاید و حداقل در دو زلزله  7.3و 7.1
ریشتری ژاپن حضور داشتهاید ،بفرمایید به نظر شما کدام بناها
و مناطق در برابر زلزله آسیب پذیرتر هستند؟
وقتی میخواهیم در مورد مباحث زلزله اظهار نظر کنیم ،باید بدانیم
زلزله طیف وسیعی از دانشها را به خود اختصاص میدهد .از یک
طرف زمینشناسی لرزهای یا لرزه زمین را داریم که باید متخصص
زمین شناسی در آن اظهار نظر کند و دیگری بحث لرزه شناسی.
بعضی افراد تخصصشان لرزهشناسی است که مسئله لرزیدن سنگ
کف را بررسی میکنند .عالوه بر این متخصصانی هستند که کارشان
ژئوتکنیک لرزهایاست .یعنی رفتار لرزهای خاص و سازههایی درون
خا ک مانند تونلها را بررسی میکنند .بعد از این سه تخصص
به تخصص چهارمی به نام مهندسی زلزله ،میرسیم .مهندسی
زلزله کارش این است که اثر زلزله را روی ساختمانها بررسی کند.
تخصصپنجممهندسیزلزلهشریانهایحیاتیاست.اینتخصص،
اثر زلزله را روی زیر ساختها و خطوط آب و برق و گاز بررسی میکند.
تخصص ششم مدیریت ریسک و بحران است که مسئله زلزله را از
نگاه آسیب ،زمان ،پول ،هزینه و مباحث مدیریتی بررسی میکنند.
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من  6تخصص نام بردم .ا گر فردی بخواهد در رابطه با مسائل
مدیریتی صحبت کند باید از آن پنج تخصص قبلی هم زمینه
داشته و کار کرده باشد .کسی که تنها لرزهشناسی کار کرده باشد،
نمیتواند در مورد آسیب ساختمانها و شریانها صحبت کند زیرا
در این زمینه تخصص ندارد.
...
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اما اینکه حساس شده و هر لحظه فکر کنیم که امشب
زلزله میآید ،فردا شب یا یک هفته دیگر کار درستی
نیست .ما میگوییم هر لحظه ممکن است زلزله اتفاق
بیافتد .باید خودمان را آماده کنیم.
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در همین راستا نکاتی ساده و کاربردی خدمت خوانندگان ً نشریه
شما عرض میکنم .کشور ما از نظر علم آیندهپژوهی ،معموال آینده
تا  50سال در نظر گرفته میشود .ا گر فرض کنیم که هر  150سال
یکبار زلزلهای شدید اتفاق میافتد تا  100سال قبل آن را از نظر
آیندهپژوهی نمیتوانیم حرفی بزنیم .اما وقتی  100سال آن گذشت،
 50سال مانده دیگر میشود آینده .برای آن تا  40سال ،تا  30سال،
تا  20سال و تا  10سال به عناوین آینده خیلی دور ،دور ،متوسط،
آینده محتمل وآینده نزدیک برنامهریزی میکنیم.
اما وقتی  150سال را رد کردیم ،هر لحظه ممکن است این زلزله
اتفاق بیافتد .ا گر  100سال گذشته و زلزل ه شدیدی ًاتفاق نیفتاده ،از
آن به آینده حتمی یاد میکنیم .یعنی در آینده حتما اتفاق میافتد.
از مطالبی که گفته شد نتیجه میگیریم که در تهران هر لحظه
ممکن است زلزله بیاید .حتی وقتی شهرهایی مانند مشهد و
تبریز هم مورد مطالعه قرار میگیرند مشاهده میشود که هر لحظه
ممکن است این اتفاق بیافتد.
اما اینکه حساس شده و هر لحظه فکر کنیم که امشب زلزله میآید،
فردا شب یا یک هفته دیگر کار درستی نیست .ما میگوییم هر
لحظه ممکن است زلزله اتفاق بیافتد .باید خودمان را آماده کنیم.
آقای دکتر از کجا بدانیم ساختمانی که زندگی میکنیم چه
وضعیتی دارد؟
پاسخ به پرسشهایی از این دست در کتاب «زلزله در آلبوم تجربه»
که با همکاری پروفسورها کونو و محمدرضا اسالمی برای همه اعم از
متخصص و عموم مردم نوشته ام پاسخ داده شده است.
به طور خالصه توضیح میدهم که باید دید چه عواملی بر خراب
شدن یک ساختمان اثر گذار هستند .ممکن است زمین خیلی به
گسل نزدیک باشد .ا گر ساختمان روی گسل باشد و گسل حرکت
کند ،ساختمان دو تکه میشود .نه به این معنا که ساختمان
میلرزد و همه خراب میشود ،بلکه آن قسمتی که گسل از زیرش رد
میشود آسیب میبیند.
البته در میزان این خسارت نوع سازه ساختمان که فلزی یا بتونی
باشد،اثرگذار است.ا گرساختمانخوبساختهشدهباشدهمانیک
تکهای که روی گسل است آسیب میبیند و بقیهاش سالم میماند.
نمونه این ساختمانها در زلزلههای مختلف زیاد دیده شده است.
حالت دیگر اینکه ساختمان روی گسل نبوده و در مجاورت گسل
ً
قرار داشت .مثال در  100متری 50 ،متری یا  20متری گسل بود .کنار
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ً
گسلها معموال لرزش آنچنانی نداریم .یعنی ساختمانهایی که
نزدیک گسلها هستند نسبت به آنها که خیلی نزدیکتر یا روی
گسل بودهاند آسیب کمتری دیدهاند .چرا که لرزش آنچنانی نداشته
مسافتی بعد از گسل شروع میشود.
است .لرز ًشها معموال از یک ً
مخصوصا اینکه گسلها عمدتا روی خا کهای سنگی هستند.
س آنها
یعنی روی سنگهای آذرین قرار دارند و برای همین جن 
خیلی سفت و سخت است .البته گسلهایی هم هستند که آبرفت
یا خا ک رسوبی زیادی روی آنها را گرفته است که در اینصورت
لرزش نزدیک گسل هم قابل توجه خواهد بود.
پس نباید ریسک کرد و ساختمان را آنجا بنا کرد .طبق تجربهای که
از زلزلهها در توکیوی ژاپن و سایر کشورها دیدهایم ،به این نتیجه
رسیدهایم که کمکم به الیههای آبرفتی روبرو میشویم .یعنی
خا ک داریم و عمقش زیاد میشود .بنابراین مناطقی که خا ک
وجود دارد ارتعاش زمین مربوط به ارتعاش خا ک است .به عبارتی
خا ک به لرزه در میآید که ساختمان م ًیلرزد .لذا ساختمانهایی
که روی زمینهای سفت هستند معموال لرزه کمتری را نسبت به
ساختمانهایی که روی خا کهای سست هستند تجربه میکنند.
این خا کها ممکن است ریزدانه یا خا ک با آب زیرزمینی باال باشد
که خطر را افزایش میدهد .یعنی لرزه را افزایش میدهد.
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اما سـاخ ــتمانهای بتنـ ــی خـ ــیلی خ ـ ــوب هستند .از
اصلیترین شرایط ساخت این ساختمانها نظارت بر
بتنریزی آن است .باید فردی که بتن را آماده میکند
بداند بتن درستکردن چگونه است یا برای سهولت
استفاده از بتن در طبقات باال و روان شدن آن ،بتن را با
آب قاطی نکرده باشد.
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نکته بعدی این است که غیر از خا ک ضعیف یا سطح آب زیرزمینی،
ا گر خا ک سفت باشد یا در منطقهای باشد که سنگ دارد ،آنجا
ساختمانها لرزه کمتری دارند .ساختمانهایی که روی شیب
ساخته میشوند احتمال لغزش دارند و هم اینکه امواج زلزله در
شیب مقداری انکسار یا انعکاس میکند.
ً
تجربه نشان داده است که ا گر سنگهای کف ،شیبدار باشد مثال
آنهایی که در دامنه کوه ساختمان میسازند ،این احتمال وجود
دارد که ا گر  20کیلومتر آن طرفتر گسل حرکت کند یک لرزه به کوه
بخورد .این لرزه به زیر همین ساختمان منعکس شده و  20تا 30
درصد اثر زلزله افزایش پیدا کند .به خاطر شیب سنگی که وجود دارد
یا همان شیب کوه.
از طرف دیگر وقتی خانهای خشتی و گلی ساختهایم باید بدانیم
که این ساختمانها هر جا که باشند خراب میشوند .ایراد اصلی
این ساختمانها این است که در صورت بروز زلزله سا کنین را خفه
میکند .مانند آنچه در بم اتفاق افتاد .یعنی قبل از اینکه ضربه
انسانها را بکشد ،خا ک زیادی که تولید میشود در دهان و بینی و
ریه اشخاص رفته و سبب مرگ میشود.
ساختمانهای بعدی ،ساختمانهای آجری که یک یا دو طبقه
هستند ولی کالف سازی نشده و قدیمی ساز هستند میباشند .این
ساختمانها نیز در مقابل زلزله آسیب پذیری زیادی دارند .اما ا گر
دیوار آنها پهن باشد ،یعنی دیوارها  35سانتیمتری بوده و تعداد

آنها زیاد باشد ،نیز ساختمانها در حد یک طبقه باشد؛ تا حدی
مقاومتشان زیادتر است .این ساختمانها خرابی را میبینند ولی
ی آنها کمتر از آنهایی است که دیوارهای نازکتری دارند.
خراب 
این ساختمانها قابل اطمینان نیستند اما کمتر از ساختمانهای
خشتی و گلی کشته میدهند.
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در جهان اول مانند ژاپن و آمریکا ساختمانهای بتنی
که خراب میشوند بخاطر ضعف در خاموتبندی است
مانند
اما در جهان سوم و در کشورهای در حال توسعه
ً
ترکیه و آمریکای التین بتن ،بتن خوبی نیست و اصال
فشار را تحمل نمیکند.
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ساختمانبعدی نیمه اسکلت هستند .یعنی یک دیوار سمت چپ،
یک دیوار سمت راست و یک سری ستون وسط است و سقف
تیرآهن است یا طاق ضربی زدهاند .این ساختمانها عملکردشان
نسبت به آجری ساده که کالف ندارد ،بهتر است اما اینها هم در زلزله
آسیبهای جدی میبینند که میتواند با تلفات جانی همراه باشد.
اما این تلفات مقداری از ساختمانهای آجری کمتر است.
ساختمانهای آجری یک یا دو طبقه طبق همان استاندارد ،2800
ا گر با کالف بندیهای افقی و ًقائم ساخته شده باشند در مقابل
زلزله رفتار خوبی داشته و معموال کشته هم نمیدهند.
ساختمانهای متداول مهندسیساز را
پس از این ساختمانها،
ً
بررسی میکنیم .این سازهها عمدتا فوالدی یا بتنی هستند.
اسکلت ساختمانهای بتنی ارزانتر از فوالدی است .چون فوالد
گرانتر بوده و باید اسکلت را  4یا  5طبقه با هم زد .اما بتنی را طبقه
به طبقه میزنند پس از نظر سرمایهگذاری ارزانتر است .گرایش
به ساختمانهای بتنی برای افرادی که بساز و بفروشی میکنند
بیشتر است .هر کدام از این ساختمانها محاسن و معایبی دارد.
ساختمانهای فلزی ا گر ستونها در کارخانه باشد ،خیلی خوب
است .یعنی پروفیل ساختمانی را میآورند و میگذارند .فقط جوش
در این مرحله مهم است که باید خوب جوشکاری شده و مهاربندی
شود .ا گر مهاربندی هم نداشته باشد ولی خوب جوشکاری شده
باشد که به آن سیستم قاب میگویند ،قاب خمشی باز هم خوب
است به شرط آنکه جوشها خوب زده باشند .اما به هر حال مسئله
جوش چون در سقف میرود و این سقف یک پارچه است ،ا گر یک
جوشی کنده بشود پایین نمیآید چون کل سقف با هم هست اما
آسیبمیبیند.
ستون در ساختمان خیلی مهم است .ستون نباید پایین بیاید
زیرا ا گر ستون پایین بیایید آن وقت سقف به کف میخورد و خیلی
کشته میدهد.
پس ستون فلزی از این جهت که ستونش کارخانهای است ،نقطه
این ستونها اجازه نمیدهد سقف پایین
قوت حساب میشودً .
تجربه دنیا معموال ساختمانهای فلزی کشته نمیدهند
بیاید و در ً ُ
یا اصطالحا آدمکش نیستند.
اما ساختمانهای بتنی خیلی خوب هستند .از اصلیترین شرایط
ساخت این ساختمانها نظارت بر بتنریزی آن است .باید فردی
که بتن را آماده میکند بداند بتن درستکردن چگونه است یا برای

سهولت استفاده از بتن در طبقات باال و روان شدن آن ،بتن را با آب
قاطی نکرده باشد .خیلی از افراد برای اینکه ًبتن روان شده و پمپ
نسوزدداخلآنآبقاطیمیکنند کهاصطالحامیگوینداسالمپشرا
زیاد میکنند .این بتن با سیمان ترکیب نمیشود و به صورت قطرات
آب در منفذهایی داخل بتن باقی میماند و آنجا پوک میشود.
ا گر بتن ساختمانی پوک باشد ،آن ساختمان به درد نمیخورد.
ً
یا باید اساسی بسازند و کاری برای آن بکنند یا مثال ستونهایش را
با موادی مثل اف آر پی یا پلی اوره محصور کنند تا مقاومتش باال
برود .در غیر این صورت ا گر بتن ساختمان بتنی آبدار باشد تمام
طبقات میتواند با زلزلهای خراب شده و پایین بریزد که نمونه این
ساختما ًنها در دنیا زیاد دیده شده است.
ً
معموال
ها
ی
ـاز
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ـ
ـ
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ن

ـ
ـ
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ب
مخصوصا در ترکـ ــیه و آمریـ ــکای التین
ً
بتنسازیهای خوبی نیست که بسیار خطرنا ک است .مخصوصا
در ستونها که متاسفانه در ساختمانها دیده نمیشوند .این
نقطه ضعف ساختمان بتنی است.
بنابراین عزیزان ما باید دقت کنند که بتن ساختمانهایشان
ا گر بتن خوبی است هیچ نگرانی ندارد .نکته دیگر این است که
خاموتبندیها را خوب بسته باشند .اینکه یک ستونی را خاموت
میبندد ،آرماتورهای عرضی که میزنند دور دو میلگردهای طولی با
فاصله زیاد نبندند.
در جهان اول مانند ژاپن و آمریکا ساختمانهای بتنی که خراب
میشوند بخاطر ضعف در خاموتبندی است اما در جهان سوم و
در کشورهای در حال توسعه مانند ترکیه و آمریکای التین بتن ،بتن
ً
خوبی نیست و اصال فشار را تحمل نمیکند.
بنابراین ساختمانهای بتنی از این نظر آسیب خیلی بیشتری
دیدهند و متاسفانه پدیده پنکیکی یعنی سقف روی سقف به دلیل
ضعف بتن است.
از کجا میتوانیم متوجه شویم ساختمانی که در آن زندگی
میکنیم یا میخواهیم آن را بخریم فوالدی یا بتنی است؟
شناسایی آن آسان است .برای آن باید به ستونهای داخل پیلوت
توجه کنید .ا گر ابعاد این ستونها حدود  35در  35کمتر بود،
این ساختمان به احتمال  99درصد فوالدی است .اما ا گر ابعاد
ستونها بیشتر از  40در  40بود این ساختمان به احتمال قوی بتن
است .بتن ابعاد ستونش زیاد ولی فوالد کم است.
ن بتنی یا فوالدی باشیم ،حتی ساختمان هم
اما چه در ساختما 
خوب ساخته شده باشد باید بدانیم که سیستم ساختمانها
معموال تیر و ستون است .تیر و ستون تنهایی خوب است اما
ً
معموال در زلزلههای دنیا به تجربه دیده شده که این ساختمانها
خراب میشوند .البته کشته زیادی ندارند ،ولی آسیب جدی
میبینند؛ اما آنهایی که مهاربندی دارند کمتر دچار آسیبهای
جدی میشوند چه در ساختمانهای فلزی که مهاربندی داشته
باشد یا در ساختمانهای بتنی که دیوار برشی داشته باشد .دیوار
برشی ،دیواری است که طولش  3یا  4متر و ضخامتش حدود 25
تا  30سانت است و از روی پی ،با آرماتوربندی باال آمده است .دو
دیوار در یک طرف و دو دیوار دیگر در طرف دیگر ساختمان قرار
دارد .ا گر ساختمان بتنی دارای دیوار برشی باشد جای نگرانی
ندارد .تجربه دنیا نشان میدهد ساختمانهایی که دیوار برشی
حداقل دو تا یک طرف و دو تا طرف دیگر دارند ،دچار آسیب جدی
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نشده و آسیبها جزیی بوده است .این ساختمانها هیچ وقت
کشته نداشته و آنهایی که کشته شدهاند آنهایی بودهاند که در
بتن آنها آب زیادی وجود داشته است.
آقای دکتر برای اینکه از خطرات زلزله در امان باشیم پایین
ساختمان باشیم بهتر است یا در طبقات باالی آن؟
خطرات زلزله بیشتر به زیرزمین و پیلوت میخورد .یعنی  70درصد
خرابیها مربوط به پارکینگ است و حدود  10یا  20درصد ممکن
است در طبقه اول باشد .این آسیبها خیلی به ندرت به طبقات
باال کشیده میشود .طبقات باال امنتر از طبقات پایینتر هستند.
تغییر شکلها هم کمتر است و لزومی ندارد کسی که از طبقه پنجم
پایین بیاید.
یا دهم یا هفتم استً ،
ضمن اینکه زلزله معموال تا قبل از  30ثانیه تمام میشود و خیلی به
ندرت هستند زلزلههایی که باالی  30ثانیه باشند و از این طبقات
به پایین آمدن زمان بیشتری الزم دارد.
پس حاال که قرار است هنگام زلزله در آپارتمان خود بمانیم،
کدام مناطق پناه بگیریم؟
ستونهای میانی از همه بهتر و امنتر هستند .زیاد به سمت لبه
ساختمان نروید زیرا امکان پرت شدن به بیرون وجود دارد .عالوه
بر آن ممکن است شیشهای بشکند و به شما صدمه بزند .بهترین
کار این است که ستون میانی را پیدا کنید و آنجا پناه بگیرید .بعضی
از راه پلهها هستند که چهار ستون دور و بر راه پله وجود دارد .این
طور راه پلهها هم جای خوبی برای پناه گرفتن هستند.
در بحث ایمنی به نظر شما ساختمانهای نوساز ایمنتر هستند
یا ساختمانهای قدیمیساز؟
به صورت اصولی ساختمان قدیمیساز آسیب پذیری بیشتری
دارند ،زیرا ممکن است هنگام ساخت آن استاندارد رعایت نشده
باشد .همینطور این ساختمانها ممکن است عمر زیادی از آنها
گذشته باشد و فرسوده یا خورده شده باشند .اما در ساختمانهای
قدیمیساز اخالق حرفهای بیشتر رعایت شده است .یعنی سیمان
را با ایمان قاطی کرده و ساختهاند .از این نظر این ساختمانها
خوب است.
ً
ً
صرفا نمیشود گفت یک ساختمان قدیمی که مثال  30یا  40سال
از ساخت آن گذشته مقاومت خوبی ندارد .یا حتی ساختمانهای
جدیدساز این موارد رعایت کرده ،نظارت بیشتری بر آنها بوده و
استاندارد رعایت کردهاند .متاسفانه برخی افراد اخالق را رعایت
نمیکنند و تفکرات بساز و بفروشی دارند.
در سخنانتان به ریزش شیش ه و بروز صدمات اشاره کردید .به
نظر شما باید چه کنیم تا از خطراتی از این دست ایمن باشیم؟
افرادی که پنجره میسازند باید مواظب حرکت شیشه هم باشند.
زیرا در موقع زلزله خانهها که بشتر مکعب مستطیل است،
میخواهد متوازی االضالع شود .وقتی به ساختمان فشار وارد
شود ،نما شکسته و جدا میشود .ا گر شیشه باشد میشکند .یا از
دیوار و سقف ممکن است اشیایی مانند قاب و لوستر بیافتد.
ا گر در بحث ایمنی گفته میشود زیر میز پناه بگیرید ،برای این است
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تا به سر و صورت این اشیا برخورد نکند .اما میز سقف ساختمان را
نمیتواند نگه دارد.
بحث دیگری هم مطرح میشود به نام مثلث حیات .این مثلث
مربوط به ساختمانی است که خراب میشود .ساختمان آجری،
نیمه اسکلت یا ساختمانی که با اسکلت ضعیف ساخته شده است
چون خراب میشود و افراد داخل آن نیز کشته میشوند فضاهایی
برای زندهماندن وجود دارد که به آن مثلث حیات گفته میشود.
کارکرد مثلث حیات در ساختمانهایی است که خراب میشوند
و زیر میز پناه گرفتن مربوط به ساختمانهایی است که خراب
نمیشوند اما احتمال دارد چیزی به آنها برخورد کند .بنابراین هر
کدام در جای خود استفاده خاصی دارند.
ا گر هنگام زلزله در خیابان بودیم چه کنیم؟
در خیابان ،بهترین راه این است که از پیادهرو و مغازهها فاصله
بگیریم .زیرا ممکن است هر لحظه هنگام زلزله چیزی از باال روی
سر و صورت سقوط کند در غیر آن مشکل خاصی ندارد .ا گر نزدیکی
شما ایستگاه اتوبوسی مسقف بود ،مکان خوبی برای ایستادن
است.وسط خیابان نباید رفت و همین کنار خیابان بهترینجا
برای پناه گرفتن است.
و توصیههای پایانی شما...
باید در شهرسازی آینده دقت بیشتری شود که پیادهروهایی
بزرگ ساخته شوند .پیادهرو باید خیلی بزرگ باشد .االن پیادهرو
ً
میسازند مثال  8یا  10متر پیادهرو دارد و خطوط لوله آب ،گاز و...
از خانهها فاصله داشته و به خیابان نزدیکتر هستند تا در صورت
وقوع زلزله یا حادثهای از این دست خانهها و افراد آسیب نبینند.
بنابراین با توجه به ساخت و سازهایی که ا کنون در کشور داریم
و آییننامههایی که نیمبند و حدود  50تا  60درصد آن رعایت
میشود ،میتوانیم بگوییم که ساختمانهای ما آسیبپذیر
هستند ،ولی کشنده نیستند.
در زلزلههای معمولی بسیاری از ساختمانها آسیب خیلی جزیی
میبینند ،ولی زلزله وقتی قوی میشود باالخره انتظار خرابی
وجود دارد .به طور مثال در زلزله اخیر استان کرمانشاه دیده شد
ساختمانهای مسکن مهر با اینکه ارزانترین ساختمان است،
ایستاده بودند و فقط نماهای آنها ریخته بود .ساختمانهایی که
ریخته بودند و کشته داده بودند ،شاید یک یا دو درصد بود.
پس میبینیم که وقتی ساختمانهایی مانند آنها با قیمت ارزان
را ا گر درست بسازند ،باز هم اسکلتش سر جایش مانده است.
ساختمانها آسیب میبینند اما کشته نمیدهند.

تقدیم به شهدای جاودان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

شهادت نهیب است به زمین
هنوز پس از گذشت سالها ،وقتی که شمیم خوش شهادت در کوچه پس کوچههای شهر میپیچد دلم عین همان روزها گره میخورد به
واپسین نگاهت روی تابوتی که با پرچم سه رنگ زینت اش داده بودند.
آنروز که آسمان غلغله بود از هلهله فرشتگان و زمین آرام و پر از فریاد سکوت.خاموش و سوت و کور.آنروز که میگفتی زندگی زیباست ،اما
شهادت از آن زیباتر .میگفتی سالمت تن زیباست ،اما پرند ه عشق،تن را چون قفسی میبیند که در باغ نهاده باشند .میگفتی نام و نشان
مهندس دلرباست اما تا آنجا که ایمان ات را به اسیری شهرت نبرد .میگفتی مگر نه آنکه گردنها را باریک آفریدهاند تا در مقتل کربالی
عشق آسانتر بریده شوند؟ و مگر نه آنکه از پسر آدم ،عهدی ازلی ستاندهاند که حسین (ع) را از سر خویش بیشتر دوست داشته باشد؟ و
مگر نه آنکه خانه تن راه فرسودگی میپیماید تا خانه روح آباد شود؟
ن بست باز میشوند یا حتی
پس ا گر مقصد را نه اینجا ،در زیر این سقفهای دلتنگ و در پس این پنجرههای کوچک که به کوچههایی ب 
در کالسهای درس نمیتوان جست ،بهتر آنکه پرند ه روح ،دل در قفس نبندد،پس ا گر مقصد پرواز است ،قفس ویران بهتر ،پرستویی که
مقصد را در کوچ میبیند ،از ویرانی النهاش نمیهراسد.
آری بهتر آنکه قلم را به دیگری امانت داد و قدم را به تمنای رفتن خواند که شهادت نهیب است به زمین ،به دلدادگانش ،به گوشهایی
که دیری است نمی شنوند و چشمانی که میل دیدن ندارند.که شهادت زمزمه عاشقانه مردانی است که تمامی ندارد.زمزمه ای که گاه از
دو كوهه گاه ،از سه راهی شهادت ،گاه از غروب دلگیر شلمچه ،گاه از رملهای فكه و كانال كمیل ،گاه از فتح المبین ،از اروند خروشان ،از
برج دیده بانی و گاه از دهالویه میتوان آن را شنید.
آری مهندس شهیدم زمزمه جاودانگی تو را میشود از اوج سازه متین دلدادگی ات شنید.می شود آنرا از امتداد خطهای صاف ایثار روی
نقشه راه والیتت خواند و مردانگی ات را هم اندازه گرفت.
و اینک ما مانده ایم و رسالتی که بر دوشمان گذارده ای .ما مانده ایم و حرفه ای که قرار است نشانی برای خدمت مان باشد ،ما مانده
ایم و وعدههایی که به”اتحادی””،ارشادی””،استیری” ”،بیاتی””،پارسی””،پورمیر”” ،رستمیان””،ساده””،شوریده””،عامری”،
“فیضی””،گندمی” وخالصه تمامی  110شهید نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی داده ام.
یاد و نامتان گرامی و همواره جاوید
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جایگاه مهندسی از منظر پیشكسوتان سازمان
نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی:

کار ما توپ زدن نیست؛ سوت
زدن در كــنار میدان اســـت!

ارتقای جایگاه ارزشمند مهندسی منوط به وجود پیش
شرطهایی همچون اطالع از نیازهای اساسی جامعه و ایجاد
اعتماد متقابل میان مهندسان و استفاده کنندگان از خدمات
مهندسی است.
مهندسی فرصت ذیقیمتی است که میتوان از آن برای ساختن
ایرانی بهتر و آبادتر استفاده کرد.در این میان بهره مندی از
تجربه بزرگان و پیشکسوتان این حوزه میتواند مسیر پر فراز و
نشیب پیش روی را هموارتر کند.
به انگیزه بهره مندی از این تجربیات به سراغ اینان رفتیم تا از
آبشخور زالل معرفت ایشان جرعه ای بر گیریم.
از سیاستگذاری فاصله گرفته ایم
مهندس مقیمی؛ رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی با
بیان اینکه ا گر قرار است کشور از وضعیت رکود خارج شود
تنها راه آن حرکت بسوی ساخت و ساز است میگوید:سابقه
کشورهای توسعه یافته در دنیا نیز حا کی از آن است وقتی
آنها به این مقطع تاریخی رسیده اند تنها راه حل مشکل
را در پرداختن به موضوع عمران و ساختمان دیده اند.
وی اضافه میکند:در ابتدای تاسیس سازمان نظام مهندسی
قرار بود این سازمان مجموعه ای سیاستگذار باشد؛ اما
متاسفانه در فرایند کار به حوزه اجرایی وارد گردید و همین
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مسئله سبب ناخشنودی برخی از همکاران شد.
مقیمی میافزاید:شما مادام که سیاستگذارباشید ؛ سیاستگذار نیز
خواهید ماند اما به محض آنکه مجری شدید باید برخی از تخلفات
را به گردن بگیرید.

...
...
...
...
...
...
...
...
...
..

ما از سیاستگذاری فاصله گرفته و در حال حاضر به
صنف تبدیل شده ایم حال آنکه باید بدانیم نظام
مهندسی صنف نیست ؛ سازمانی حرفه ای است

...
...
...
...
...
...
...
...
...
..

مااز سیاستگذاریفاصله گرفتهودر حالحاضربهصنفتبدیلشده
ایمحالآنکهبایدبدانیمنظاممهندسیصنفنیست؛سازمانیحرفه
ای است بنابر این در هر صورت باید بتوانیم مسیر خود را پیدا کنیم
و گام نخست در یافتن مسیر آن است که بتوانیم کسب درآمد کنیم.
وی در خاتمه یادآور میشود :امروزه ضرورت تحوالت ساخت و
ساز و فناوریهای نوین در صنعت ساختمان از یک سوی و ایفای
نقش گروههای تخصصی از سوی دیگر در افقی که به توسعه پایدار
منجر شود لزوم برنامه ریزی جدی و منطقی را در این راستا اجتناب
ناپذیر ساخته است.حضور مهندسان در روند توسعه اقتصادی
آنهم در شرایطی که چرخه برنامه سازی و تصمیم گیری برای
اعتالی جایگاه مهندسی کشور به نقش نخبگان و متخصصان
حوزههای مختلف وابسته است میتواند ضمن تامین امنیت
اجتماعی به تثبیت و تقویت آرمان کیفیت گرایی نیز منجر شود.
مهندس ؛ خالقیت دارد
نماینده اسبق مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی
در تعریفی از مهندس میگوید:مهندس کسی است که از علوم
مختلف به خوبی استفاده کرده و با خالقیت خود آن را به یک کاال
و محصول تبدیل کند.
سیدهاشم بنیهاشمی اضافه میکند:در جامعه امروزی علم و
دانش ابزاری است که میتوان از آن برای پیشرفت کشور استفاده
کرد .دشمن نمی خواهد کشوری که انقالبی در برابر نگرش آنها
داشته است به علم و دانش دست یابد.وقتی از مهندسی و علوم
مهندسی و پایه سخن میگوییم در واقع از یک نبرد واقعی با
استکبار سخن میکنیم.

عضو جامعه مهندسین کشور خاطر نشان میکند :ا گر امروز در دنیا به
عنوان یک قدرت مطرح توانسته ایم در برابر ابر قدرتها حرفهایی
از دل قرآن و اسالم برای اداره بشریت مطرح کنیم به این دلیل
است که انقالب شکوهمند اسالمی در دورانی به وقوع پیوست که
ابرقدرتهای شرق و غرب سلطه طاغوتی خود را پهن کرده بودند.
این پیشكسوت سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی میگوید:
رهبر انقالب با توجه به ابعاد اقتصاد مقاومتی  24بند را به همه
مسئوالن و مردم ابالغ کردند و این سیاستگذاری میتواند مسیر
مبارزه اقتصادی ما را روشن کند.
در یکی از بندهای این سیاستگذاری تامین شرایط و فعال سازی
تمامی امکانات مورد تا کید است.
وی با بیان اینکه پیشتازی اقتصاد دانش بنیان از دیگر موارد
اقتصاد مقاومتی است میافزاید :شرکتهای دانش بنیان
میتوانند براساس اختراعات و فناوریهای نوین محصوالت خود
را ارایه و کارآفرینی داشته باشند.
بنیهاشمی خاطر نشان میکند :سهم بری عادالنه عوامل زنجیره
تولید تا مصرف یکی از بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی است.
برای افزایش تولید کاالهای اساسی برای مصرف داخلی نباید مواد
اولیه از خارج وارد شود.
وی ادامه میدهد:یکی از نکات مهمی که در بحث اقتصاد مقاومتی
مطرح میشود بحث مردمی کردن آن است.

...
...
...
...
...
...
...
...
...
..

باید تشکلهای مدیریت جهادی شکل بگیرد و این
مهم با استفاده از تجربیات گذشته در راستای تشکیل
مدیریتهای جهادی و تشکلهای مردمی همچون
بسیج مهندسین دنبال شود

...
...
...
...
...
...
...
...
...
..

در جریان جنگ تحمیلی جریان مردمی و سازماندهی مردمی
بود که توانست قدرت نظامی ما را افزایش داده و ما را به پیروزی
رساند،امروز که گرفتار جنگ اقتصادی شده ایم باید حضور و
مشارکت مردم را پررنگ کنیم.
دولتمردان در رسیدن به هدف اقتصاد مقاومتی توسط حرکت
جهادی مردمی چوب الی چرخ مردم نگذارند ،ا کنون زمان اندکی
در اختیار داریم و ا گر افرادی فعالیت تولیدی و یا اختراعی دارند که
به این اقتصاد مقاومتی کمک میکند دولتمردان نباید در کار آنها
گره بیندازند.
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بنیهاشمی متذکر میشود:ما ظرفیت باالیی از نظر تجربیات فنی
داریم که میتوانیم از آن در راستای رقابت با دنیا استفاده کنیم.
صدور خدمات فنی و مهندسی یکی از باورهای ماست که از این
لحاظ ظرفیت حضور در بازارهای جهانی را داریم.
باید تشکلهای مدیریت جهادی شکل بگیرد و این مهم با استفاده
از تجربیات گذشته در راستای تشکیل مدیریتهای جهادی و
تشکلهای مردمی همچون بسیج مهندسین دنبال شود
نظام مهندسی نباید در میدان توپ بزند
مهندس نقیبی ؛ عضو اسبق هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی
ساختمان خراسان رضوی نیز معتقد است:مهندس مسئولیتی
دارد و آن این است که باید میراثی که از خود به یادگار میگذارد
منجربه آبادانی و اثرات مثبتی آن برای جامعه باشد.

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.

در مراحل نخست ،این سازمان به دلیل آنکه منابع
مالی اندکی در اختیار داشت به تشکیالت بهای
بیشتری داد و پس از آن از این مرحله گذرکرد و به مراحل
اجرایی وارد شد .حال برای آنکه در سکوی باالتری قرار
گیرد باید امور اجرایی را به عناصر اجرایی وا گذار کند و
خود ،تنها نظارت و حمایت کند
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عضو اسبق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
ادامه میدهد :مهندس باید در قالب سازمان نظام مهندسی
بکوشد منافع خویش را در منافع سازمان و همراه با منافع ملی
ببیند و تالش کند منافع جامعه را برمنافع مادی شخصی ترجیح
دهد.در اصول اولیه سازمان نظام مهندسی نیز بر ارتقای کیفیت
حرفه مهندسی تا کید شده است ضمن آنکه گرچه به تنسیق امور
مهندسی اشاره میشود؛ اما بر این نکته نیز تصریح میورزد که
مهندسان باید اولویت را به ارایه خدمات بهتر بدهند و بدانند که
باید به منافع خود نیز بیاندیشند.
وی میافزاید:در مقطعی از ادوار مختلف سازمان نظام مهندسی
ساختمان این سازمان بر اساس ضرورت حرفه ای ،برخی از امور
ً
را در اولویت کار قرار میداد؛ مثال به تشکیالت ،تربیت نیروهای
تخصصی ،مستندسازی ،هماهنگی و تامین اعتبار میاندیشید.
در مراحل نخست ،این سازمان به دلیل آنکه منابع مالی اندکی
در اختیار داشت به تشکیالت بهای بیشتری داد و پس از آن
از این مرحله گذرکرد و به مراحل اجرایی وارد شد .حال برای
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آنکه در سکوی باالتری قرار گیرد باید امور اجرایی را به عناصر
اجرایی وا گذار کند و خود ،تنها نظارت و حمایت کند .به تعبیر
دیگرسازمانهای نظام مهندسی ساختمان نباید در میدان
توپ بزنند ،بلکه باید دركنار زمین داوری کنند و سوت بزنند.
مهندس نقیبی به مهمترین دغدغههای خود در خصوص جایگاه
مهندسی اشاره میكند و میگوید :نظام مهندسی باید با ایجاد تفکر
سیستمی از برنامه ریزیها و تصمیم گیریهای موردی پرهیز كند.
باید با استاندارد سازی پروژههای عمرانی و ساخت و ساز و تولید
انبوه و صنعتی قطعات ساختمان در اندازههای محدود و معدود
استاندارد مانند پنجره ،در ،دیوار ،سقف ،تیر ،ستون و حتی قسمتی
از فونداسیونها و ایجاد بازار رقابتی و پیش ساخته و صنعتی ارزان
و استاندارد و ..و از مصرف سرمایهها بصورت تصمیمات عجوالنه
موردی و زمان ساخت طوالنی و گران پرهیز كند.
وی در پاسخ به این پرسش كه برای تاثیرگذاری بیشتر جامعه
مهندسی و حضور شایسته تر آنها در نظام فنی اجرایی استان
چه باید كرد میافزاید :باید حضور همکاران در تهیه و اجرای “
دقیق” طر حهای عمرانی استمرار یابد و از خود سماجت و خستگی
ناپذیری در باال نگه داشتن کیفیت کارها نشان دهند ا گر چه
ممكن است در کوتاه مدت از عواید کمتر مادی برخوردار شوند.
مهندس نقیبی در ادامه میگوید:ایجاد اعتماد در متقاضیان و
صاحبان سرمایه گذاری ساخت و ساز که”خدمت مهندسی در
نهایت به نفع آنهاست” یكی دیگر از راههای تاثیرگذاری بیشتر
جامعه مهندسی در نظام فنی اجرایی استان است به گونه ای
که در آینده نزدیک متقاضیان ساخت و ساز خود را نیازمند واقعی
استفاده از خدمات فنی و مهندسی احساس كنند ،نه آنکه مالکان
برای رفع موانع فرمالیته و گرفتن پروانه ناچار به قبول امضای
مهندسان باشند.
مهندسان ،مسئولیت اجتماعی بپذیرند
مهندس محمد رضا رئیسی؛ رئیس پیشین سازمان نظام
مهندسی ساختمان خراسان رضوی نیز با بیان اینکه مهندس
باید در راهبری اجتماعی ،توسعه کشور ،توسعه فعالیتها و ایجاد
زیست مناسب موثر باشد میگوید :مهندس میتواند در
محیط
ِ
هدایت حکومتها نقش بسزایی ایفا کند؛مهندسی که به اخالق
حرفه ای پایبند بوده و خود را مهیای پذیرفتن مسئولیت اجتماعی
کرده است.
وی تصریح میکند :مهمترین موضوع مهندسی مسئولیت پذیری
است .مهندس باید به آبادانی ایران و تالش در این مسیر بیاندیشد.
مسایل شهری تنها بخشی از حرفه مهندسی است.سدها ،تونلها
و سیستمهای برق و آبرسانی و تمامی موضوعاتی که میتواند کشور
را توسعه دهد در حیطه فعالیتهای مهندسی است اما متاسفانه
در شرایط فعلی ،مهندسان بیش از همه در شهرها فعالیت میکنند
حال آنکه برای اجرای امور عمرانی و زیربنایی باید در تابستان گرم
و زمستان سرد روستاها و حتی مناطق صعب العبور خدمت کنند.
مهندس رئیسی اضافه میکند:مهندسانی که به ایجاد آبادانی کشور
خودمیاندیشندهموارهمیکوشندبامسئولیتپذیری ،دینخودرا
بهجامعهخویشادا کنند.مهندسرئیسیاضافهمیکند:مهندسانی
که به ایجاد آبادانی کشور خود میاندیشند همواره میکوشند
با مسئولیت پذیری ،دین خود را به جامعه خویش ادا کنند.
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جامعهمهندسی به عنوان قافلهساالر و هدایتكننده
تبدیل ثروت به سرمایه م ــلی میبایست پیشتاز اجرایی
نمودن مقررات ملی در کشور باشد .او نمیتواند اجازه
دهد مصالح غیر استاندارد در ساختمان استفاده شود
و در نتیجه استفاده از فناوریهای نوین در صنعت
ساختمان اجازه ورود نیروی غیر ماهر به عرص ـ ــه ساخت
و ساز را نخواهد داد

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..

مهندس رئیسی اضافه میکند:مهندسانی که به ایجاد آبادانی
کشور خود میاندیشند همواره میکوشند با مسئولیت پذیری،
دین خود را به جامعه خویش ادا کنند.
وی تصریح میکند:جامعه مهندسی بعنوان قافله ساالر و هدایت
كننده تبدیل ثروت به سرمایه ملی میبایست پیشتاز اجرایی
کردن مقررات ملی در کشور باشد.او نمی تواند اجازه دهد مصالح
غیر استاندارد در ساختمان استفاده شود و در نتیجه استفاده از
فناوریهای نوین در صنعت ساختمان اجازه ورود نیروی غیر ماهر
به عرصه ساخت و ساز را نخواهد داد،كه ا گر چنین شود حاشیه
نشینی در کنار كالنشهرها به عنوان یک معضل بزرگ كاهش یافته
و كشاورز به كشاورزی خود خواهد پرداخت .در آن هنگام دیگر
نیازی نیست كشاورز داس را زمین بگذارد و بعنوان كارگر ساختمانی
و حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ وارد عرصه شود.
آبرویی که گران بدست آورده ایم
اما مهندس محسنین یکی دیگر از پیشكسوتان سازمان نظام
مهندسی ساختمان خراسان رضوی و عضو اسبق شورای مركزی
ترجیح میدهد مهندسی و ظرفیتهای پیش روی آن را با بیانی
شیواتر برایمان ترسیم و تعریف کند.او میگوید :مهندسی عبارتست
از ذهنیت را به عینیت و فعلیت رساندن ،مهندسی یعنی کالبد
فیزیکی ،توسعه و تمدن و تفکر.
مهندسی همان تحوالت ذهنی و فکری است که در طی زمان به
واقعیت تبدیل شده و فضای عملی زندگی بشر را بنا نهاده است.
مهندسی ،عبارتست از مسجد امام اصفهان ،مسجد شیخ لطفاهلل،
عالیقاپو ،گنبدسلطانیه زنجان ،مسجد عالی سپهساالر(مطهری)
و تکیه دولت ،تونل کندوان ،پل ورسک ،جادههای پرفراز و نشیب،
ریل گذاری راه آهن در دورترین نقاط بی آب و علف ایران و سدهای
عظیمی که در البالی صخرههای کوههای مرتفع انسان را در مقابل
خود به تعظیم و احترام وا میدارد.

وی ادامه میدهد:مهندسی همچنین نصب شبکههای مخابراتی
و آنتنهای رادار و تلویزیون در قلل مرتفع کوهها و سکوهای دریایی
و اسکلههای طویلی است که با پایههای محکم در زیر اقیانوسها
عمری مستحکم و با استقرار بر پاشده اند.
مهندسی پلهای با عظمت شهری است که با طراحیهای دقیق
و سازههای محکم خود مشکالت ترافیکی مردم را به زیبایی حل
کرده اند.مهندسی یعنی برج میالد و برج  55طبقه.ASPمهندسی
یعنی دو طبقه کردن بزرگراه آیت اهلل صدر،تونلهای شهری نیایش
و توحید و پلهای فجر و استقالل و پارک ملت ،مهندسی عبارتست
از تفکر و طراحی و استقرار زیرگذر حرم مطهر امام رضا( ع ) و باالخره
صدها طرح و پروژه توسعه پایدار کشور و توسعه مدنیت زندگی و شهر.
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این جایگاه براحتی و ارزانی بدست نیامده است که
ما آن را بی ارزش کنیم.ما وارثان نسلهای مهندسان
متخصص و عالم و متخصص گذشته هستیم .متعهدیم
تا آنچه که به ما سپرده شده را به جایگاه رفیع تری ارتقا
دهیم بنابر این حق نداریم مقام و منزلت مهندسی را
برای رفاه خود هزینه کنیم.
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مهندس محسنین ادامه میدهد :اینهمه فکر خالق ،فکر متعهد
و مومن ،اینهمه شجاعت و همت تصمیم گیری در ساخت اولین
پروژهها ،و اینهمه سختیها و شب زنده داری در طراحیها و
تهیه نقشهها و اینهمه تعهد و قبول مسئولیتهای بزرگ و این
همه زحمت و تحمل کار در اقصی نقاط دور افتاده کشور و دوری
از خانواده و وابستگان جایگاه مهندسی را در طول تاریخ و بویژه
تاریخ معاصر ترسیم کرده است به گونه ای که در جامعه فعلی
اولین انتخاب دانشجویان با استعداد و برتر و با هوش دانشگاهها
رشتههای مهندسی میباشد.
وی خاطر نشان میکند:این جایگاه براحتی و ارزانی بدست نیامده
است که ما آن را بی ارزش کنیم.ما وارثان نسلهای مهندسان
متخصص و عالم و متخصص گذشته هستیم .متعهدیم تا آنچه که
به ما سپرده شده را به جایگاه رفیع تری ارتقا دهیم بنابر این حق
نداریم مقام و منزلت مهندسی را برای رفاه خود هزینه کنیم.
مطمئنباشیمچنانچهآ گاهیهای ًعلمیوتخصصیخودراباال ببریم
شاخص باشیم قطعا نیاز جامعه نیز به تواناییهای
و در رشته خود
ً
ما بیشتر شده و طبعا رفاه بیشتری در اختیار ما خواهد گذاشت.
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محسنین میافزاید:دغدغه دیگر من این است که احساس میکنم
این روزها ذهن مهندسان و برنامه ریزان معطوف به محدود کردن
مهندسان در سهمیهها و شرایط خاص و عام و بخشنامهها و
بازرسیها و باالخره محدود کردن آنهاست.
لذا پیشنهاد میکنم خود را فهمیده تر و صالح تر از آنها ندانیم و
جامعه مهندسی را باور داشته باشیم و بدانیم که حد و حصری
برای استعداد و خالقیت و توان آنها که بارقه ای از قدرتهای
الیتناهی و الهی میباشد نیست و سعی کنیم مهندسان را در فضای
ذهنی و کاری از آزادیهای بیشتری برخوردار کنیم و در قالبهای
محدود ضوابط و مقررات ،خالقیت آنها را از بین نبریم ،بلکه با
کمی سعه صدر و با تشویق و ترغیب و جایزه به تمامی مهندسان
مطالعه بیشتر و باال بردن میزان علم و
و بویژه جوانان در راستای
ً
تخصص آنها را یاری کنیم .قطعا در چنین شرایطی شاهد ارتقای
قابل مالحظه مهندسی خواهیم بود.
اعتماد متقابل ،عالقه متقابل و حمایت متقابل
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در
خصوص جایگاه این سازمان میگوید:به نظر من جایگاه مهندسی
در كشور نه قابل انكار است و نه تقدیر.
مهندس کامران میافزاید :دغدغه من این است كه با توجه به
روند دانش آموختگان مرتبط با رشته مهندسی ساختمان و به
طبع انتظارات آنها از نظام مهندسی برای تنسیق امور مرتبط
روز به روز حجم وظایف نظامهای مهندسی بیشتر و بیشتر خواهد
شد.از طرفی سازمان نظام مهندسی بخشی از مسئولیتهای سایر
نهادها ودستگاههای دولتی را متقبل شده است؛ به عنوان نمونه،
کنترل بخشی از مسئولیتهای شهرداری که به دفاتر مهندسی
وا گذار میشود از یك طرف ،از سوی دیگر عدم برون سپاری وظایف
سازمان سبب شده كه بیشتر امور به صورت متمركز در سازمان
انجام شود و روز به روز بر حجم امور ستادی و متمركز و بویژه به
كارگیری پرسنل و تشكیالت اداری افزوده شود و این مسئله برای
سازمان مشكل آفرین باشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی اضافه میکند:ا گر
این روند ادامه پیدا كند سازمان از حوزه وظایف اصلی اش كه
همان حمایت و نظارت است تا حدودی فاصله میگیرد و به
سازمان تشكیالتی وسیع خدماتی با ارباب رجوع متنوع تبدیل
میشود كه در نهایت مشكالتی را متوجه خود و ارتباط با بدنه
اجتماع بوجود میآورد .از سوی دیگر در همین راستا سرگرم شدن
به این موضوعات تا حدود زیادی سازمان را از بعضی اهداف قانون
همچون رشد و اعتالی مهندسی در كشور ،ترویج اصول معماری و
شهرسازی وتوسعه فرهنگ اسالمی و معماری و موضوعاتی از این
قبیل دور نگه میدارد و تنها به مسایل داخلی و حل امور جاری
پرداخته میشود .این نکته ای است كه من آنرا بعنوان یك مشكل
برای سازمان میبینم.
وی همچنین توصیه میکند :سازمان نظام مهندسی باید هر چه
میتواند وظایفش را خالصه تر و در چارچوب قانون ،با تمركز بر برون
سپاری و نقش هیئت مدیره در جایگاه حمایت و هدایت نظارت از
جامعهمهندسیوامور مهندسیدر استانوسطح كشور تعریف کند.
وی همچنین توصیه میکند :سازمان نظام مهندسی باید هر چه
میتواند وظایفش را خالصه تر و در چارچوب قانون ،با تمركز بر
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ا گر این روند ادامه پیدا كند سازمان از حوزه وظایف اصلی
اش كه همان حمایت و نظارت است تا حدودی فاصله
میگیرد و به سازمان تشكیالتی وسیع خدماتی با ارباب
رجوع متنوع تبدیل میشود كه در نهایت مشكالتی را
متوجه خود و ارتباط با بدنه اجتماع بوجود میآورد.
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برونسپاریونقشهیئتمدیرهدر جایگاهحمایتوهدایتنظارت
ازجامعهمهندسیوامورمهندسیدراستانوسطح كشورتعریف کند.
وی میگوید:برای تأثیر گذاری بیشتر اعضا در فرایند امور ابتدا باید
مجال شنیدن نظرات تمامی مهندسان توسط سازمان فراهم شود
و با توجه به جمع بندی نظرها و پیشنهادها ،راهكارها و مشكالت
و معضالتی كه از طرف اعضا بیان میشود برای رفع و پیگیری آنها
اقدامات اساسی انجام دهد.
وی اضافه میکند :سازمان نظام مهندسی تا حدودی از بدنه
اعضا فاصله دارد ،برای رفع این مشکل باید هر دو یا سه ماه
یكبار ،مهندسان با شرکت در جلسات و یا گردهماییهایی نقطه
نظرات خود را ارایه کنند و هیئت مدیره هم این نظرات را بشنود.
حاصل این نظرات میتواند در همگرایی مهندسان به نظام
مهندسی به عنوان تكیه گاهی مطمئن موثر باشد و به نظر من
میتواند قوت و اعتبار سازمان را باالتر ببرد و حتی اعضای هیئت
کنند.خالصه اینکه
مدیره هم میتوانند در شرایط راحت تری كار
ً
این موضوع به اعتماد متقابل ،عالقه متقابل و قطعا حمایت
متقابل منجر خواهد شد.
رسالت ما تنها فکر کردن به برج سازی نیست
مهندس حسینی مهر نیز كه حدود 40سال فعالیت مهندسی انجام
میدهد معتقد است مهمترین دغدغه موجود حوزه مهندسی
ارتقای اخالق در این حوزه میباشد.
بازرس چند دوره سازمان سازمان نظام مهندسی ساختمان
خراسان رضوی میگوید:مهندس بایستی دو وظیفه كه بر دوشش
گذاشته شده را انجام دهد؛ نخست آنکه براساس مسئولیت
پذیرفته شده ای که در جامعه بر عهده آنها گذاشته شده نگاه
خاص و جامعی به وظایف خود داشته باشند.
وی میگوید:مشکل ما در بحث نظارت است که باید ناظران
وظیفه خود را سریع تر با كیفیت بیشتری انجام دهند .بنابر این ا گر
مهندسی در انجام وظیفه خود كوتاهی كند خطای نابخشودنی

مرتکب شده است.
وی همچنین در خصوص تاثیرگذاری بیشتر همكاران در نظام فنی
و اجرایی میگوید :وقتی مهندس به وظایف خودش عمل میكند
نگاه تخصصی ،جامع و كالن تری نسبت به محیط اطراف خود
بویژه شهر و کشورخود دارد.
وقتی یك مهندس نسبت به وظایف فردی خویش احساس
مسئولیت میكند به همان نسبت باید به مسایل مهندسی
ساختمانها و ترافیك و ...هم احساس مسئولیت کند و چنین
مهندسی با كسی كه مسئولیتی ندارد متفاوت است.
وقتی یك مهندس جامع نگر باشد ،به مسایل مختلف شهر
حساس میشود یعنی خودش را نسبت به جامعه و مواردی را كه
باید اصالح شود مسئول میبیند بنابراین او پیشنهاد میكند ،نقد
میكند و در ساخت وساز كلی هم سهیم میشود.
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وقتی یك مهندس جامع نگر باشد ،به مسایل
مختلف شهر حساس میشود یعنی خودش را
نسبت به جامعه و مواردی را كه باید اصالح شود
مسئول میبیند بنابراین او پیشنهاد میكند ،نقد
میكند و در ساخت وساز كلی هم سهیم میشود.
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دومین کنفرانس ملی
مهندسی عمران ،معماری
با تا کید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
اردیبهشت ماه 1397
تهران  -ایران

وی ادامه میدهد :ما تنها متخصصانی هستیم كه محصوالتمان
ارتباط مستقیمی با مردم دارد و در خانه و شهر ارتباط
مهندسان با مردم برقرار است و در این خصوص موضوع اخالق
مهندسی خیلی اساسی است كه همه باید به آن توجه كنیم.
ا گر این مسئله مورد توجه مهندسان و مسئوالن ما و كسانی كه
در سازمان نظام مهندسی و راه و شهرسازی و شهرداری خدمت
میكنند قرار گیرد،آنوقت در نظام فنی و اجرایی كشور و ساخت
وسازها موثر خواهیم بود،ا گر فقط به مسایل فردی خودمان
فكر كنیم نسبت به جامعه خودمان انجام وظیفه نكرده ایم.
در همین شهری كه زندگی میكنیم بیش از یك میلیون و دویست
هزار نفر حاشیه نشین وجود دارد پس باید یكی از دغدغههای ما
حل این موضوع باشد چون حاشیه نشینی مشكالت بسیاری در
شهر ایجاد میكند.
رسالت ما تنها این نیست كه به برج سازی فكر كنیم ،ا گر كاری از
دست مهندسان برمی آید باید برای حل این مشكالت كه مربوط
به شهرمان میشود اقدام كنند.
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| گفت و

گو | جواد صبوحی

فراز و نشیبهای ساخت و ساز بناهای
ایــــــــــرانی در گـفتو گــو با خســرو معـتضــــد

فکر نمـــیکردیم پایتخـــت
ایران دهـــــکدهای بـه نــام
تهــران باشــــد
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ساختمانسازی در ایران پیشینهای طوالنی دارد.فراز و نشیبهای
توسازها و افراد و گروههایی که در
ساختمانسازی ،کیفیت ساخ 
توگو با خسرو معتضد تاریخنگار
آن نقش داشتهاند را دستمایه گف 
و پژوهشگر کشورمان قرار دادیم که تقدیمتان میکنیم:
معماری وطنی در دوره امپراطوری ایران
خسرو معتضد معتقد است ساختمان سازی در دوران باستان؛یعنی
پیش از ظهور اسالم مراحل تکامل و تحول خود را پیموده است.
او میگوید :در دوره هخامنشیان چون امپراطوری ایران جهانی
شده بود صنعتگران ،هنرمندان ،معماران و اهل فن از کشورهای
تابعه ایران ،مصر ،بابل ،سواحل یونان ( بخشهای غربی ترکیه
فعلی ) به ایران میآمدند .معماری ایران برگرفته از معماری کهن
آسیایی بود که در کتیبههای داریوش و خشایارشاه به آن اشاره
شده است .در کتاب تاریخ ایران باستان اثر مرحوم پیرنیا آمده
است که اصحاب حرفه و فن از کشورهای تابعه ایران به ساخت
تخت جمشید کمک کرده اند.
به باور این پژوهشگر این موضوع یعنی برخورداری از ساختمانهای
با کیفیت تنها مربوط به شاهان و کاخها و کوشکهای آنها
و به گروههای باالی اجتماعی است.معتضد میگوید :مردم
عادی بیش از همه خانههای خود را از کاهگل ،چینه و خشت
میساختند.چنانچه خانههای امروزی روستاها که مقاوم سازی
نشده و با یک زلزله تخریب میشود نیز از همین مصالح استفاده
میشود چون خا ک در ایران به وفور یافت میشود و سنگ

برخالف کشورهای اروپایی در ایران نادر بوده است .عالوه بر این
به دست آوردن سنگ مستلزم شکافتن کوهستان بود .برای
همین ما ساختمانهای سنگی کمی داشتیم و بیش از همه از آجر
استفاده میکردیم.آجر پزی از هنرهای ایرانی بوده که در بسیاری از
ساختمانها مثل ساختمان طاق کسری از آن استفاده شده است.
روزهایی که سنگ نبود
وی به پیشرفتهای معماری ایران در دوره ساسانیان نیز اشاره
میکند و میگوید:برای مثال گنبد را ایرانیها میسازند.بر اساس
تحقیقات باستان شناسان در این دوره مردم از سنگ استفاده
میکردند و سنگتراشی متداول شده و بسیاری از معابد و آتشکدهها
از سنگ و آجر ساخته میشده است.ولی در عین حال شیوه زندگی
عامه مردم اینگونه نیست.برای همین است که در طی قرون،
بسیاری از شهرها بر اثر زلزله تخریب و به زیر خا ک رفته است .برای
مثال “ری” چندین بار بر اثر زلزله بکلی نابود شده ،تبریز هم از جمله
شهرهایی است که بارها دچار زلزله شده است .همانطور که اشاره
شد چون در ایران مصالح سنگین در دسترس نبود قالعی مثل قالع
اروپا را در ایران نمیبینید .شما ا گر به انگلستان ،فرانسه و آلمان
سفر کنید میتوانید قالع قرون وسطایی را با همان کنگرهها و بر جها
ببینید که هنوز سالم است.اما در ایران استفاده از خا ک و گل سبب
میشد بسیاری از شهرهای ما بر اثر زلزله از بین برود.زلزلههایی
ً
که بهانه ای برای استفاده شاعران در آثار آنها شده است .مثال
قطران تبریزی در اشعار خود بارها به زلزلههای تبریز اشاره میکند.
این تاریخ دان کشورمان ادامه میدهد:ساخت و سازها در بسیاری از
روستاهای ایران تا همین پنجاه سال گذشته نیز از وضعیت مناسبی
برخوردار نبود .در دوره پس از اسالم ساختمانهای با عظمت،
مساجد و کاخها هستند .پادشاهان برای خود کاخهای عالی
میساختند .این موضوع در برخی از شهرها مثل بخارا و سمرقند
که از ایران جدا شدند هم مشاهده میشود.ساختمانهای زیبایی
برای گور امیر تیمور ،گور امیر اسماعیل سامانی ساخته شدند.
خسرو معتضد به معماری یادگار دوره تیموری نیز اشاره میکند و
اضافه میکند :پسر تیمور شاهرخ و بویژه همسر وی گوهرشاد خانم
اهل ذوق بود.بسیاری از ساختمانها در مشهد و اصفهان یادگار
دوران شاهرخ است .دوره وی دوره هنر و معماری و مسجد سازی
است .نمونه بارز آن را میتوانید در مشهد و در مسجد گوهرشاد
ببینید.یکی از مهمترین مشوقان معماران ،خواجه رشید الدین
فضل اهلل است که در تبریز “شان غازان” یا “شنبه غازان” را ساخت
که هنوز هم در آن محل ساختمانی وجود دارد که مقبره بیشتر
شعرا و سخنوران در آنجا قرار دارد.
دوره اوج معماری ایرانی
وی از دوره صفویه به عنوان دوره اوج معماری ایران یاد میکند و
میافزاید :هر یک از پادشاهان صفوی به نحوی در معماری ایران
سهم داشته اند .از جمله پادشاهانی که از وی بخوبی یاد میشود
شاه طهماسب است که قزوین را به پایتختی خود انتخاب کرد.
پس از وی میتوان به شاه عباس اشاره کرد که بزرگترین مشوق
معماری و معماران ایران بوده است.برای مثال اصفهان را در
بیابان ساخت .البته نباید از وجود زاینده رود و تعدادی قنوات که
اختراع ایرانیان است غافل شد.ضمن آنکه بسیاری از شهرهای

ایران در کویر ساخته شده است.
وی به نهضت ساختمان سازی ایران در ًسلسله صفویه نیز اشاره
میکند و ادامه میدهد:در این دوره تقریبا تمامی شهرهای ایران
دارای ساختمانهایی شد که وقف عام بود .اهلل وردی خان
در اصفهان پل ساخت.در این دوره الزامی به ساخت مسجد
نبود؛به جای آن گرمابه ،و درمانگاه میساختند.مهم دمیدن روح
اسالمیت و روح حمایت و وقف آنها بود.
پادشاهان صفویه و سرداران آنها برای ساخت این بناها زحمت
بسیاری را متقبل شدند .بنای ارزشمندی مثل پل اهلل وردی خان و
پل خواجو که  400سال پیش ساخته شده هنوز قابل استفاده است.
پس اوج معماری و محکم سازی ما در عصر صفویه است .قصر اشرف
که در زمان شاه سلیمان ساخته شده و در حال حاضر به عنوان تاالر
پذیرایی استانداری اصفهان از آن استفاده میشود بسیار زیباست.
مسجد شیخ لطفاهلل و ساختمان عالی قاپو نیز به خاطر رقابت با
عثمانیها ساخته میشود.
عثمانیها ادعا میکردند ما مرکز اسالم هستیم اما ایرانیها این ادعا
را نمیپذیرفتند و میگفتند ما مرکز اسالم شیعه هستیم.
اسیرانی که برای ما ساختند
نقش اسیران در صنعت ساخت و ساز نیز موضوع جالبی است که
خسرو معتضد به آن اشاره دارد.وی میگوید:در دوره ساسانیان
سدهایی ساخته میشود که در ساخت آن رومیها کمکهای
زیادی به ایرانیان کردند .شاپور اول به جای آنکه اسیران رومی را
اعدام کند از آنها در سد سازی استفاده میکرد.چنانچه از  70هزار
رومی برای ساختن سد قیصر در جنوب ایران استفاده کرد .ایرانیان
از معماران نظامی رومی استفاده زیادی کردند ؛ بسیاری از جادهها
و اتوبانهای اروپا را رومیها ساخته اند .آنها میتوانستند در ظرف
 48ساعت دیوار بلندی را برای محافظت اردوگاهها احداث کنند.
تعداد زیادی از ساختمانهای رومی در ایران باقی مانده است و
میراث فرهنگی میتواند از هر یک از آنها موزه مجزایی را ایجاد کند.
وی در ادامه به زوایای دیگری از نقش خارجیها در تحول صنعت
ساخت و ساز اشاره دارد و میگوید:دوره صفویه دوران اوج و اعتالی
صنعتی بود .فردی پزشک به نام انگلبرت کمپفر در زمان پس از
شاه عباس همراه سفیر سوئد به ایران آمد.وی عضو هیئت سوئدی
بود که پادشاه آنها را بمنظور بسط رابطه تجاری و کشتی سازی در
دریای خزر به ایران فرستاد.او در خصوص معماری اصفهان بطور
مفصل صحبت میکند و میگوید از تعدادی از باغبانان و فرانسویانی
که در امور لوله کشی آب تبحر داشتند استفاده میشد.ضمن آنکه
میگوید تعدادی از مهندسان فرانسوی در خدمت دربار ایران بودند.
پلیس ایران ،ژاندارمری و راه آهن را سوئدیها تشکیل دادند.
جای پای فرانسویها را در این دوره نیز میتوان دید.
“سرتامس هردور” از خانه امامقلی خان تعریف میکند .امام قلی
خان فرمانروای فارس ،امیراالمرا،فرمانده نیروی دریایی و خان
بزرگ ایران خیلی مورد توجه شاه عباس بوده است اما شاه صفی
او و خانوادش را اعدام میکند حال آنکه او فاتح هرمز است و هرمز،
قشم و جنوب ایران را به ایران برمیگرداند.
معتضد ادامه میدهد :در دروان صفویه بیشتر بزرگان خانههای
خوبی داشتند؛ خانههایی که باغ ،حوض ،شبستان ،اندرونی،
بیرونی داشته است .بسیاری از وزرا تا زمان قاجار اداره نداشتند
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و در خانههای خود از میهمانان پذیرایی کرده و به امور دولت در
همانجا رسیدگی میکردند.
حاج میرزا حسین خان سپهساالر نخست وزیر و صدراعظم
ناصرالدین شاه نخستین کسی است که کارمندان را وادار میکند
روزها به وزارتخانه بیایند و به کارهای کشور رسیدگی کنند.
نادرشاه هم کاخی استوانه ای شکل به نام کالت نادر برای خود
میسازد که جواهراتش را در آنجا نگهداری میکرد که البته چندان
مستحکم نیست.
وی ادامه میدهد:در زمان قاجاریه بعضی از دهاتها به شهر
تبدیل میشود.بطوری که وقتی خارجیها به تهران میآیند باور
نمیکنند تهران پایتخت ایران باشد.
این در حالی است که اصفهان در دوره صفویه عظمت بسیاری
پیدا کرد و هر پادشاهی که بر تخت مینشست بنای ارزشمندی
مثل مسجد و مدرس ه میساخت.
به نظر من معماری لبنانی هم در ایران موثر بوده است؛چون شیخ
بهایی که از لبنان به ایران آمد فرد دانشمندی بود و ترجیح دادند
از فکر وی استفادهکنند .فرد دیگری که کمتر کسی با او آشناست
مهندس عالیقدر اصفهان حاتم بیک اردو باجی است.اردوآباد
جایی است در نزدیکی ایروان .خارجیها به حاتم بیک اردوباجی
مهندس میگویند؛مهندسی متبحر که در جوانی معمار بوده است.
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هر یک از پادشاهان صفوی به نحوی در معماری ایران
سهم داشته اند .از جمله پادشاهانی که از وی بخوبی
یاد میشود شاه طهماسب است که قزوین را به
پایتختی خود انتخاب کرد .پس از وی میتوان به شاه
عباس اشاره کرد که بزرگترین مشوق معماری و معماران
ایران بوده است.برای مثال اصفهان را در بیابان
ساخت .البته نباید از وجود زاینده رود و تعدادی قنوات
که اختراع ایرانیان است غافل شد.ضمن آنکه بسیاری
از شهرهای ایران در کویر ساخته شده است.
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تهران جایی برای پایتخت شدن نبود
این پژوهشگر تاریخ معاصر کشورمان در بیان ویژگیهای شهری
چون تهران برای احراز جایگاه پایتختی در مقایسه با سایر شهرها
میگوید:وقتی در دوران قاجار سالتیکوف(پرنس روسی)به تهران
میآید تصاویری از تهران نقاشی میکند و با شگفتی اظهار میدارد
ً
ً
که تهران اصال شهر نیست ،بلکه یک دهکده است .مثال میدان
توپخانه میدانی زشت و مخروبه است .شخص دیگری نیز به
نام”فریه” در آغاز سلطنت ناصرالدین شاه به ایران میآید و از تهران
خیلی بد میگوید.
بسیاریاز رجالخارجی کهبهایرانسفرمیکنندازتهرانبدمیگویند
ً
و میگویند ما اصال فکر نمیکردیم پایتخت ایران دهکدهای به نام
تهران باشد؛ دهکده ای  15000نفری که هیچ ساختمانی ندارد.
معتضد در ادامه به ساخت بناهایی اشاره میکند که به کمک
آنها تهران بتواند جایگاه خاص خود را به دست آورد.وی اضافه
میکند:فتحعلی شاه دستور میدهد مسجد شاه را بسازند.مسجد
سلطانی ( مسجد امام خمینی فعلی )به دستور فتحعلی شاه
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ساخته میشود .تعدادی از علمای ایرانی االصل همچون آیت اهلل
طباطبایی و آیتاهلل بهبهانی از نجف و کربال دعوت میشدند تا به
تهران بیایند و محفل علمی و دینی تشکیل دهند.
بنابراین میتوان گفت ساختمان مسجد شاه،دومین ساختمان
محکم تهران است که تا امروز تغییری نکرده است .قبل از آن
دستی نیز به سر و روی کاخ شاه طهماسب اول در تهران میکشند.
چند پادشاه صفویه در تهران قصر میسازند .نمونه آن قصر گلستان
است.میتوان گفت تهران محل ییالقی پادشاهان اصفهان بوده و
هر از گاه آنها برای استراحت یا تغییر آب و هوا به تهران میآمدند.
خلوت کریمخانی در کاخ گلستان در همین دوره ساخته میشود.
در دوران قاجار به تدریج مجموعه ارک تهران ساخته میشود و
تصاویر زیبایی از آن را ترسیم میکنند.
در این دوره تهران چهار محله بیشتر ندارد و هیچگونه بنای قابل
مالحظهای در این شهر وجود ندارد؛ برعکس اصفهان زیبایی خاصی
دارد و بسیاری از شاهزادگان آرزوی حا کمرانی بر آن را داشته اند.
از دیگر بناهای موجود در ایران میتوان به کاروانسراها اشاره کرد که
نمونه آن کاروانسرای شاه عباسی است .شاه عباس  999کاروانسرا
ساخته است.
آثاری که خارجیها به یادگار گذاشتند
وی به نقش برخی دیگر از کشورها در توسعه صنعت معماری
کشورمان نیز اشاره دارد و میگوید:پرتغالیها نیز در جنوب
ایران صنعت معماری خوبی مثل قلعه پرتغالیها در هرمز و
ساختمانهای دیگری را بنا کردند.
یکی از بناهای ساخته شده دیگر معبد هندیهاست .این معبد در
طیدو-سهقرنزیارتگاههندوهاییبوده کهبهبندرعباسمیآمدند.
بنابراین عوامل مختلفی در معماری ایران اثر گذاشته است.
از دوران قبل از شاه عباس پرتغالیها معماری خود را در ایران
رواج دادند .فرانسویها و هلندیها هم از فکر خود برای زیبایی
بناها استفاده کردند .در کلیسای وانگ در جلفا تابلوی بزرگی از
یک اصیل زاده هلندی یا اصیل زاده انگلیسی وجود دارد .همین
نقاشی سبب شد شاه عباس تعدادی از نقاشان هلندی را برای کار
و تدریس استخدام کند.
به گفته خسرو معتضد تحول در ساختمان سازی با پیدایش سیمان
شدت مییابد .وی میگوید :طی  130سال اخیر به تدریج ابزارهای
توساز وارد میشود .پس از
جدید مثل سیمان به عرصه ساخ 
کودتای  28مرداد کارخانههای سیمان در ایران ساخته میشود.
البته با اینکه در دوره رضاخان یک کارخانه سیمان در حضرت
عبدالعظیم ساخته میشود اما با این حال باز هم مجبور بودیم
سیمان مورد نیاز خود را از خارج وارد کنیم.
بناهایایرانجزقصرشاهانمثلسعدآباد،نیاوران،کاخمرمر،گلستان
که محکم و مقاوم ساخته شده بودند سایر بناها از استحکام کافی
برخوردار نبودند و در زمستان که برف زیادی بر روی سقف خانهها
مینشست،طبقات باال فرو میریخت چون بیشتر سقفها را با
چوب میساختند.یعنی سیمان و آهن در آن به کار نمیرفت.
سیمان که آمد...
“ساختمانهای جدید مرهون سیمان است بویژه برای سد سازی
به مواد مقاوم مثل سیمان نیاز بود”.
خسرو معتضد با بیان این نکته اضافه میکند :از سالهای -1331

 1332کارخانههای سیمان در ایران زیاد میشود؛ آنقدر که امکان
ساخت سدهای بسیار فراهم میشود.سد کرج و سد کرخه ساخته
میشود و در این زمان تعداد سدها تا سال  57به  15سد رسید.
سدسازی سبب شد آب مشروب شهرها تامین شود .سال در دهه
 1330ناچار به واردات سیمان برای شهرسازی ،سدسازی و خانه
سازی شدیم .مقاوم سازی از این زمان شروع شد .خانهها و مرا کز
تجاری ساخته شد .وقتی آسمانخراش پالسکو در  1341افتتاح شد
ما از آنجا با حیرت تهران را نگاه میکردیم .باور نمیکردیم آنقدر
ارتفاع داشته باشد.پس از آن در کنار آن ساختمان آلومینیوم در
خیابان شاه ( جمهوری اسالمی) ساخته شد.
به دلیل بارانی بودن نواحی شمالی ایران تقلیدی ازکاربرد سفال
از روسیه و شهرهای اروپای شرقی رایج شد و معماران از سفال در
تمامی سقف خانهها استفاده میکردند.
به تدریج استفاده از شیروانی از زمان محمدشاه قاجار متداول
شد.قصر محمدیه که االن تبدیل به موزه سینما در تجریش شده
است سقف شیروانی دارد.
با ورود شیروانی از روسیه و رواج آن ،عده زیادی در زمان ناصرالدین
شاه شروع به کاخ سازی کردند .یکی از مجللترین قصرهای تهران
در این دوره قصر مسعودیه در جنوب غربی بهارستان است .پس از
آن کامران میرزا ،قصری میسازد که تا  70سال پیش وجود داشته
است تا اینکه رضاشاه قسمتهایی از آن را ویران کرد و این محل
تبدیل به دانشکده افسریه شد.
وی ادامه میدهد :ناصرالدینشاه چندین قصر در تهران ساخت؛
از جمله آنها میتوان به قصرهای شهرستانکه و سرخه حصار که
بیشتر آن از آجر بود اشاره کرد.
از دیگر کسانی که در ایران قصرهای بسیاری ساختند میتوان به
دوست محمد خان معیرالممالک وزیر خزانه و داماد ناصرالدین شاه
اشاره کرد .او مهرآباد را ساخت .فرودگاه مهرآباد باغ و محل زندگی
معیرالممالک بوده است .خانواده معیر تعداد زیادی خانه ،دکان و
کاروانسرا نه تنها در تهران بلکه در کربال و نجف اشرف ساخته بودند.
دوست محمد خان معیرالممالک دارای چندین کاخ و باغ از جمله
قصر و باغ فردوس و شمیران بود ،همان جایی که بعدها تبدیل به
مدرسه شاهپور شد.
از دیگر کسانی که در تهران تحول زیادی ایجاد کرد میرزا حسین
خان مشیرالدوله بود.
آن کاخ قدیمی که در زمان شاه مجلس شورای ملی بود را میرزا
حسین خان سپهساالر ساخت.او  12سال سفیر ایران در عثمانی
بود .ساختمانی زیبا در استانبول به عنوان کنسولگری ساخت که
یکی از ساختمانهای اشرافی است .وی پس از بازگشت به ایران
مسجد بسیار بزرگی را به نام مسجد سپه ساالر ساخت که پس از
پیروزی انقالب به شهید مطهری تغییر نام داد .در کنار این مسجد
قصری باشکوه به نام عمارت بهارستان بنا کرد.
از دیگر کاخهای بسیار باشکوه ساخته شده دیگر کاخی است که
در حال حاضر محل سفارت اتحاد فدراسیون روسیه است که به
آن پارک اتابک میگویند .این کاخ را علی اصغرخان امین السطان
که رکابچی ناصرالدین شاه و وزیر امور دواب ( قاطرخانهها )
بود ساخت .هنوز سفارت فدراسیون روسیه از این کاخ استفاده
میکند.کنفرانس تهران در همین پارک اتابک برگزار شد.
معتضددر ادامهمیگوید:از دیگر کشورهایی کهدر ایرانبهساختمان

سازی روی آورد انگلیس بود .آنها ساختمان بزرگی را با سردری بزرگ
ساختند که یک سردر آن در خیابان فردوسی شمالی کنونی بود.
در دوره ناصرالدین شاه ساختمانهای جدید ساخته میشود.
خندق اطراف تهران را چندبار پر میکنند و شهر بزرگتر میشود.
در این دوره  13دروازه زیبا برای تهران ساخته میشود.یکی از
حماقتهای بوذرجمهوری شهردار زمان رضاشاه از بین بردن
دروازهها بود.
ایران به ثروتی میرسید برای خودش باغ و کاخی
در
هر کسی که
ً
میساخت .معموال شیوه و روش کار بیشتر آنها وام گرفته از روسیه
بود ،چون معماران روسی در ایران نفوذ بسیار زیادی داشتند.
بنجامین سفیر آمریکا در ایران میگفت ایران کشور ثروتمندی است
چون ثروتمندانش کاخهای بسیار عالی میسازند.
خسرو معتضد جایگاه خاصی را برای آلمانیها در صنعت ساخت و
ساز ایران قایل است .وی میگوید:نهضت اصلی ساختمان سازی
از زمان رضاشاه شروع شد یکی از اقدامات او استفاده از آلمانیها
بود.رضاشاه آلمانیها و شرکتها و مهندسان این کشور را که همه
به دلیل جنگ جهانی اول ورشکسته و بیکار بودند به ایران آورد.
آلمانیها احداث بسیاری از ساختمانها مثل راه آهن ایران و بانک
ملی را در ایران را بر عهده گرفتند.
رئیس بانک ملی فردی به نام “لیندن بالت” بود که در  22شهر
ایران شعبه بانک ملی افتتاح کرد .او سبک اروپایی را به ایران آورد.
در طبقه پایین بانک بود و طبقه باال آپارتمانی برای زندگی مدیر
بانک ساخته شده بود.
برخالف ساختمانهای مستحکم آلمانی ساختمانهایی که
فرانسویها در جزیره کیش بین سالهای  1345تا  1357ساختند
ویران شدند؛ برای مثال تمامی طبقات هتل شایان تخریب و از نو
ساخته شد.
ا گر عکسهای تهران قدیم بویژه میدان توپخانه را ببینید ساختمان
تلگرافخانه اش درست مثل تلگرافخانه برلین زیباست.
ویبهنقشسوئدیهاهمدر ساختمانسازیدر ایراناشارهمیکند
و میگوید:ساختمان قدیم پلیس تهران را سوئدیها ساختند.
مستحکم برای شهربانی
الیک کاربری نوشته است:ما ساختمانی
ً
در قسمت غربی میدان توپخانه ساختیم که اخیرا مترو شده است.
در دوران رضاشاه اغلب کارهای ما با شرکتهای سوئدی و
شرکتهای دانمارکی و نروژی ،انگلیسی ،آلمانی ،دانمارکی،
ایتالیایی ،چکسلوا کی ،رومانیایی ،مجارستانی بود که زیر نظر
وزارت راه کار میکردند.
انتقاد از یک شیوه در معماری
وی در ادامه از رواج سبک خاصی در معماری انتقاد میکند که
پس از  28مرداد در کشور رواج پیدا کرد .وی میگوید :در این
دوره خانهسازی به سبک غربی بسیار بدی رایج میشود .در
کشور آفتابی مثل ایران اینقدر پنجرهها نباید بزرگ باشد .پنجرهها
را به این خاطر که در مصالح صرفهجویی کنند بصورت قدی
میساختند خوشبختانه این شیوه االن منسوخ شده و از آن
پنجرهها دیگر خبری نیست.
برای آن پنجرهها باید از پرده استفاده میکردید تا از آفتاب در امان
باشید .ایران برخالف انگلستان کشوری آفتابی است مثل لندن
نیست که هوا مه آلود باشد.
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توسعه سریع شهرهای امروز کشور ،سبب پرا کندگی عناصر شهر
در سازمان شهر شده است .فقدان سیاستهای صحیح توسعه
کاربریهای شهری موجب گسیختگی استخوانبندی اصلی شهرها
شده و متأسفانه شهرها از انسجام ساختاری برخوردار نیستند.
بنابراین توسعه همهجانبه شهر از منظر اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و کالبدی باید مدنظر باشد و همچنین توجه به ارتقای
توساز که البته باید با توجه به تأمین
عملکرد و زیبایی در ساخ 
محیط مناسب برای سکونت شهروندان باشد .در این راستا
شاید بتوان مهمترین مسئله را توجه به ضوابط مربوط به نحوه
استفاده از زمین ،از مکانیابی برای طر حها تا تفکیک و احداث
ساختمانها و نیز مسائل انسانی دانست که باید به طور جدیتر
مدنظر قرار گیرد.
مسئله دیگر تأمین امنیت مردم است که از وظایف اصلی مهندسی
و مهندس میباشد .متأسفانه بسیاری از بناهای فرسوده در
بافتهای تاریخی شهرها قرار دارند که فقط توجه به چگونگی امداد
در زمان بحران و حوادثی چون آتشسوزی یا زلزله و ...کافی است
تا به عمق فاجعه در این معابر با عرض کم پی برد .در این زمینه،
عالوه بر توجه به «ایمنی پس از حادثه» ،موارد «ایمنی تخریب»،
«ایمنی در حین ساخت» و «ایمنی در حین بهرهبرداری» ،نیز حایز
توجه است که بهرهگیری از توان مهندسان رشتههای گونا گون و
همچنین مجریان واجد صالحیت در این مسئله ضروری است.
همچنین از مهمترین وظایف مهندسان ،اقدام در مواقع بحران
است .اقدامات در فرایند مدیریت بحران در سطح ملی تدوین
سیاستهایی است كه باید در تدوین برنامههای توسعه مورد
توجه قرار گیرد .این مهم ،هم در چشمانداز بیست ساله نظام

جمهوری اسالمی ایران و هم در سیاستهای كلی نظام توسعه
است .چالشهای موجود در زمینه کاهش اثرات بالیا را میتوان
در مدیریت دانش و آموزش ،كاهش عوامل خطر اصلی ،آمادگی
بمنظور وا كنش مؤثر و بازسازی ،قانونگذاری و سیاستگذاری،
شناسایی خطرات ،ارزیابی و هشدار زودهنگام مطرح کرد.
از نگاهی دیگر ،حقوق مهندسان نیز باید با نگاه فرارشتهای مدنظر
قرار گیرد .اما با توجه به شمار اعضای سازمانهای نظام مهندسی
ساختمان و میزان پایین اشتغال و نیز میزان سهمیهها ،متأسفانه
شأن مهندسی تنزل یافته است .حفظ شأن مهندسی مسئلهای
است که باید بیشتر از قبل مدنظر قرار گیرد .در این راستا اداره کل
راه و شهرسازی ،سازمان نظام مهندسی و شهرداری و سایر ارگانها
میتوانند در بازتعریف و تبیین اصول اخالق حرفهای از یکطرف
و همچنین تنسیق امور حرفه مهندسی به حرفهمندان از سوی
دیگر دخیل باشند .در عین حال دفاع مؤثر از حقوق مهندسان
مسئلهای قابل اهمیت است و این موضوع نیز باید با نگاهی
فرارشتهای مدنظر قرار گیرد.
از دیگر موارد مسائل حقوقی است .وظیفه مهندسان ،مسئولیتی
سنگین است که حرفهمندان به آن واقف هستند .بنابراین توجه
به نظارت بر ساختوساز به صورت جدیتر باید در برنامهریزیهای
شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان مدنظر قرار گیرد.
این مورد در چند بخش قابل اهمیت است و نخستین بخش را
میتوان توجه به موضوع «نظارت مقیم» بر کارگاههای ساختمانی
دانست .این مسئله میتواند هم در حرفهمند کردن سازمانها
مؤثر باشد و هم در اعتماد مردم جامعه به سازمانهای نظام
مهندسی ایفای نقش کند .بخش بعدی را باید در نظارت بر تولید
مصالح استاندارد دانست .کشور ما کشوری زلزلهخیز است و به
لحاظ توجه به مدیریت بحران ،یکی از مسائل اساسی استفاده
از مصالح مناسب و استاندارد در ساختمانسازی است .شورای
مرکزی سازمان نظام مهندسی باید در این حوزه گامی اساسی و
روبه جلو بردارد .همچنین هدایت صنعت ساختمان به سمت
صالحیت اهل حرفه ،مسئلهای قابل توجه است .توجه به قانون
و به روز کردن آن و در واقع اصالح خطمشی سازمانهای نظام
مهندسی ساختمان از طریق دستورالعملها و نیز نظامنامههای
مؤثر ،میتواند از موازیکاریهای موجود در بسیاری از موارد
جلوگیری کند.
وظیفه مهندس «حل مشکل» است .انجام آسیبشناسی برای
حل مشکلی که از آن نام برده شد با توجه به مقوله «مهندسی
ارزش» و «مهندسی فرهنگی» است .ارزش از این جهت که
مهندسان میتوانند بناها را به گونهای مدنظر قرار دهند که تنها
ساخت ،هدف نباشد بلکه ارزشمندی بنا هم از لحاظ ساخت و هم
از لحاظ کارآیی در مواقع بحران هم مدنظر باشد .در این راستا باید
در جلب توجه افکار عمومی و افزایش سطح آ گاهی مردم در مورد
نقش مهندسی ارزشی در معماری و شهرسازی و سازه و تأسیسات
و تمام رشتههای هفتگانه مهندسی ،صحیح و اصولی اندیشید و
در ارتقای کیفیت سکونتگاههای انسانی و محیط زیست کوشید.
باید برای توجه عموم مردم و متخصصان به مهندسی در ایران
کوشید و زمینه حمایت و مشارکت بیشتر دستگاههای اجرایی را
بمنظور ارتقای کیفیت ساختمانها فراهم کرد.
امید آنکه بتوان چشمانداز مناسبی را برای مهندسان ایجاد کرد.

همایش ملی بررسی تجارب بازآفرینی شهری در ایران
(با تا کید بر تجربه سبزوار) ،اردیبهشت ۹۷
برگزار کننده :دانشگاه حکیم سبزواری
مکان برگزاری :سبزوار  -دانشگاه حکیم سبزواری
تاریخ برگزاری 5 :و  6اردیبهشت 1397
آخرین مهلت ارسال چکیده مقاالت 5 :اسفند 96
آخرین مهلت ارسال اصل مقاالت 20 :فروردین 97
اعالم نتایج داوری اصل مقاالت 29 :فروردین 97
محورهای همایش
مفاهیم و ضرورتهای بازآفرینی شهری محالت (سکونتگاههای غیررسمی،
بافتهای تاریخی ،بافتهای فرسوده ،روستاهای الحاقی و لکههای نا کارآمد)
تجارب بازآفرینی شهری در ایران و جهان
بازآفرینی شهری و الگوی شهر ایرانی – اسالمی
بازآفرینی شهری و توانمندسازی اقتصادی سا کنین
بازآفرینی شهری و توانمندسازی اجتماعی با رویکرد اجتماعمحوری
بازآفرینیشهریوآیندهپژوهشی کنترلسکونتگاههایروستاشهردر پیرامونشهرها
بازآفرینی شهری و ابعاد کالبدی – زیستمحیطی
رویکرد نهادی ،مدیریت یکپارچه و نقش حکمروایی محلی در بازآفرینی شهری
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تقیخسروی
محمدتقی
خسروی
| گفت و گو | محمد

مدیریت بحران در بن بسـت زلزله
گفت و گو با دکتر محمدرضا  اســــالمی

به قدر کافی کار نکردهایم!

زمین که میلرزد ،سقفها و دیوارها که به یکباره با دلهای آدمها
انگار کسی دلواپسیهایمان را هم دوباره شخم میزند.
تا فردا که دوباره بیاید فرصتی میماند تا چرایی آمدنش را تحلیل
کنیم .چگونه میتوان با بودنش کنار آمد.
زلزله ویرانگر و هراسنا ک نیست ا گر بتوان چگونه بهتر ساختن را
راهی سودی سرشار
آموخت .ویرانگر نیست ا گر بتوان از میان دو ِ
یا اخالق حرفهای یکی را برگزید .ویرانگر نیست ا گر بتوان از هجوم
بیامان “ تهدیدها “ ظرف بزرگ“ فرصتها “ را آفرید.
وقوع زلزلههای اخیر ؛ فار غ از برداشتهای عجوالنه ،غیر علمی و
گاه آمیخته با اغراض سیاسی فرصتی را فراهم میسازد تا این مهم را
از منظر علمی مورد کاوش قرار دهیم.
این مهم را بهانه ای برای گفت و گو با دکتر محمد رضا اسالمی ؛ قرار
دادیم که تقدیم حضورتان میکنیم.
آقای دکتر مایلیم در ابتدای این گفت و گو با فعالیتهای علمی
تان بیشتر آشنا شویم.
من دانش آموخته رشته مهندسی سازه در مقطع دکتری از
دانشگاه کوبه ژاپن هستم .در دوره پست دکتری در خصوص
رفتار سازهها در آتش در دانشگاه ایالتی میشیگان آمریکا تحصیل
و مطالعه کردم .در حال حاضر پژوهشگر مقطع پسا دکتری در
دانشگاه کلمسون در زمینه مدل سازی رفتار سازهها در انفجار
هستم .پیش از خروج از ایران در زمینه طر حهای عمرانی فعالیت
داشتم از جمله در پروژه برج مخابراتی -تلویزیونی میالد تهران
بودم و در طرح راه آهن شیراز _ اصفهان ،مدتی هم سرپرست دفتر
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فنی و مدیر دفتر طر حهای ویژه عمرانی استانداری فارس بوده ام.
عالوهبربحثمهندسیسازهدر کشورهایژاپنوآمریکادرزمینهمبانی
توسعهدر ایندو کشورنیزمطالعاتیداشتهومشغولانجامآنهستم.
پرسشی که خیلیها میخواهند پاسخ آن را بدانند این است
که چرا با وجود زلزلههای متعدد در کشورهایی مثل ژاپن و
آمریکا آمار تلفات آنها اندک است؟
برای پاسخ به این پرسش اجازه بدهید بحث کشور ژاپن را از آمریکا
تفکیک کنیم .دلیل آن این است که آمریکا کشوری نیست که
سراسر آن منطقهای با خطر ریسک باالی زلزله محسوب شود.
بخشی از آمریکا که در معرض ریسک زلزله است در ساحل غربی
یا کالیفرنیا قرار دارد و بخشهای مرکزی و ساحل شرقی ریسک
کمتری از زلزله را مواجه هستند .لذا آمریکا در زمینه مناطق لرزه
خیزی ،شرایط مختلفی را در ایالتهای خود شاهد است.
به همین خاطر عمده کدها و استانداردهای لرزهای در رابطه با چند
ایالت (در بین  50ایالت آمریکا) تنظیم شده اند که ریسک لرزلهای
باال دارند و کدها برای آنها تعریف شده است .بخش عمدهای از
ً
ایالتهای آمریکا مثال شهرهای بزرگی مثل نیویورک در برابر ریسک
لرزهای قرار ندارند و طرح لرزهای سازهها برای آنها انجام نمیشود.
در حالی که در ژاپن ،تمام کشور در برابر ریسک زلزله قرار دارد و
تمام کشور در معرض خطر باالی زلزله میباشند .به همین خاطر
پرداختن به زلزله در ژاپن با حساسیت بیشتری نسبت به آمریکا
دنبال میشود و زلزلههای گذشته در ژاپن جدی تر ،شدیدتر و
تعدادشان نسبت به آمریکا بیشتر بوده است.اما با وجود این
تفاوت ،سالهاست برای کاهش تلفات زلزله در هر دو کشور تالش
شده و پژوهشگران آنها در زمینه تدوین استانداردهای طرح
لرزهݠای سازه کارهای زیادی انجام داده اند .در سال  1994در
کالیفرنیا زلزله نورتریج اتفاق افتاد و یک سال بعد (  )1995که در کوبه
ژاپن زلزله بزرگ دیگر اتفاق افتاد ،این دو زلزله نقطه عطفی بودند در
بازنگری استانداردهای زلزله در هر دو کشور ،و هر دو کشور در این
مقطع زمانی تغییرهای جدی در استانداردهایشان اعمال کردند.
در هر دو کشور ،استانداردها مورد بازنگری قرار گرفت و محققان
و پژوهشگران ضوابط الزم را برای رسیدن به رفتار لرزهای مناسب
سازه فراهم آوردند.
اما استاندارد و تدوین کد ،تنها دلیل آمار کم تلفات جانی و مالی
داشتن استاندارد وکد طراحی خوب،
این دو کشور نیست .در واقع،
ِ
یکی از مراحل مقابله با خطر زلزله است .برای دستیابی به آمار پایین
استاندارد
تلفات چند مرحله دیگر باید لحاظ شود .جدا از تدوین
ِ
خوب ،یکی از راهها ،اطالع رسانی و آ گاهی رسانی مناسب به مردم
مقررات ملی» .ترویج به اندازه تدوین،
ترویج
است« .تدوین و
ِ
ِ
اهمیت دارد .مردم به عنوان کسانی که خانه میسازند و خانه
میخرند ،باید اطالع داشته باشند که ا گر خانه آنها در منطقه ای با
ریسک زلزله ای باالست باید این خانه در طراحی و ساختش چیزی
کم گذاشته نشده باشد و حداقلهای نیاز رفتار مناسب سازه در
آن لحاظ شده باشد .لذا یکی از مسائل مهم ،اطالع رسانی عمومی
است .چیزی که االن میبینیم در کشور ما با وجود زلزلههای
اخیر ،حساسیت عمومی نسبت به این مسئله ایجاد شده است.
مرحله بعد اجرای مناسب سازههاست .ا گر ما استاندارد خوبی

ً
داشته باشیم ولی در روند اجرا ،ضوابط لحاظ نشود مجددا مشکل
خواهیم داشت .لذا در هر دو کشور ژاپن و آمریکا در خصوص ضوابط
اجرایی به اندازه طراحی ،مالحظه و با حساسیت انجام میشود.
به این مفهوم که روند اجرایی ساختمان بدست افراد بدون
صالحیت داده نمیشود .تکنسینها یا افرادی که  qualifyیا واجد
شرایط هستند برای اجرای سازه دخالت میکنند .مثأل جوشکارها
باید تأیید صالحیت جوشکاری داشته باشند یا باید مشخصات
بتنی را که در سازه استفاده میشود آزمایشگاه بررسی کرده باشد.
یا مشخصات مکانیکی فوالدی که استفاده میشود مورد تأیید
آزمایشگاه باشد .لذا «روند اجرایی ساختمان» توسط تکنسینها و
مهندسان ناظری انجام میشود که توسط سازمان نظام مهندسی
تأیید صالحیت شده اند و نظارتشان ،نظارت صوری نیست.
...
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...
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...
...
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...
...

استاندارد خوب ،یکی از راهها ،اطالع
جدا از تدوین
ِ
رسـ ـ ــانی و آ گـاه ــی رســانـی مناس ـ ــب بــه مـ ــردم اســـــــت.
مقررات ملی» .ترویج به اندازه تدوین،
ترویج
«تدوین و
ِ
ِ
اهمیت دارد .مردم به عنوان کسانی که خانه میسازند
و خانه میخرند ،باید اطالع داشته باشند که ا گر خانه
آنها در منطقه ای با ریسک زلزله ای باالست باید این
خانه در طراحی و ساختش چیزی کم گذاشته نشده
باشـ ـ ــد و حداقلهای نی ــاز رفـتـار مناسـ ـ ــب س ــازه در آن
لحاظ شده باشد.
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در نتیجه این مرحله یکی از مراحل بسیار مهمی است که پس از
استاندارد قوی ،در این دو کشور لحاظ شده است .نکته
داشتن
ِ
آخر در این بحث این است که روند «صدور پروانه ساخت» و مهم
تر از آن روند صدور «پایان کار ساختمان» سختگیرانه اعمال شود.
به این مفهوم که ساختمانی که قرار است پایان کار برایش صادر
شود باید این اطمینان حاصل شده باشد که بر اساس استاندارد
طراحی شده و از مصالح خوب در روند ساختش استفاده شده
است و از مجری و تکنسینهای واجد صالحیت برای ساخت
بنا استفاده شده و در نهایت مهندس ناظر واجد صالحیت آن را
نظارت و تأیید کرده باشد .صدور پروانه ساخت پایان کار در این دو
کشور سختگیرانه و با توجه به این پروسه (شروع تا پایان )کار انجام
میشود .لذا به طور خالصه در پاسخ به این پرسش میتوانیم
اینگونه جمع بندی کنیم که روند طراحی و اجرای ساختمان یک
لحاظ
“زنجیره” است و این زنجیره باید به صورت متصل به هم
ً
شود تا تلفات جانی و مالی کمی داشته باشیم .اینکه ما صرفا
نداشتن استاندارد خوب ،یا روی مصالح خوب در
بخواهیم روی
ِ
بازار کار تمرکز کنیم ،به تنهایی امکان پذیر نیست.این زنجیره
شامل طراحی ،اجرا ،استفاده از تکنسینهای واجد صالحیت و
حضور مهندس ناظر واجد صالحیت و سخت گیری شهرداری در
صدور پروانه پایان کار است که میتواند منجر به نتیجهای شود که
شما به آن اشاره کرده اید.
چه راهکارهایی برای کاهش خسارات ناشی از زلزله در ایران
پیشنهاد میکنید؟
یش ـ ـ ــود بـه همان
در واقـ ـ ــع پـاسـ ـ ــخ بـه این پرس ـ ــش م ـعـطـوف م ـ ـ 
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تجربه ای که کشورهایی مثل ژاپن و آمریکا داشته اند .اینکه ما هم
بتوانیم در زنجیره طراحی سازه تا صدور پروانه کار را به صورت یک
مجموعه واحد تعریف کنیم .مجموعه ای که به هم متصل است؛
ما گـاه س ـ ــازههایی را میبینیم که در کش ـ ــورمان تـوسـ ــط طراح ــان
زبر دستی طراحی میشوند ولی با کیفیت بسیار پایین اجرا میشود.
یا سازههایی که طراحی میشود و مهندس ناظرخوب هم دارد
ولی کارفرما یا صاحب کار (مالک) میخواهد از مصالح ارزان قیمت
استفاده کند و بنابر این سازه با افت کیفیت مواجه میشود .تنها
راهکار ما در ایران تنها این است که بتوانیم روند طراحی ،ساخت،
استفاده از تکنسینهای واجد صالحیت ،نظارت و پایان کار را به
صورت یک زنجیره واحد در بیاوریم که در این زنجیره« ،جایگاه
مجری و ناظر سازمان نظام مهندسی و شهرداری» به شکل متصل
به هم لحاظ شده باشد و بصورت جزیرههای منفک و جدا از هم
عمل نکنند .این مهم ترین چیزی است که میتوانیم از تجربه
کشورهایی که زلزلههای جدی داشته اند و کارهای جدی انجام
داده اند ،استفاده کنیم.
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ً
مشخصا ما این مسئله را در تهران بطور جدی شاهدیم
که جمعیت چند میلیونی تهران پس از بروز یک بحران
بزرگراه محدود امکان خروج از پایتخت را دارند
ِ
از چند ً
و یا مثال در رابطه با شیراز میبینیم که کمربندی اطراف
شیراز یک کمربندی کامل نیست که بتواند جمعیت
کثیری از مردم یک شهر را که پس از زلزله نیاز دارند برای
دسترسی به آب ،برق و شرایط معمولی زندگی خارج
شوند پوشش دهد.

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

شاید بتوان گفت ما انرژی زیادی در این سالها در تدوین استاندارد
و تربیت مهندسان محاسب صرف کردیم اما به قدر کافی انرژی در
ایجاد آشنایی آنها با « روشهای ساخت » و همچنین «تربیت
تکنسینهای اجرایی » شامل جوشکاری ،قالب بندی ،تأسیسات
ساختمان و ...صرف نکردهایم .ما در زمینه تربیت تکنسینهای
ساختمانی ضعف داشتهایم و به قدر کافی کار نکردهایم.
بنابر این زمان آن است که نسبت به ارتقای دانش فنی مهندسان
مان در زمینه «روشهای ساخت و نظارت» و همچنین سازمان
فنی حرفه ای برای تربیت «تکنسینهای اجرایی» ،در این دو
زمینه ،اهتمام نشان دهیم.
به نظر شما مسئولیت ابتدایی پیشگیری از آسیبهای زلزله
متوجه کدام نهاد مسئول است؟
در خصوص اینکه پیشگیری وظیفه چه کسی است باید گفت
زنجیره ای از سازمانها هستند که متولی موضوع پیشگیری قبل
از بحران و امداد و نجات پس از زلزله هستند :وزرات علوم وظیفه
آموزش مهندسان را دارد تا آنها دانش فنی را برای طراحی و اجرای
ساختمانهای مقاوم را داشته باشند .شهرداریها وظیفه نظارت
و اعمال قانون را از طریق حا کمیتی دارند تا قوانین و ضوابط فنی
اجرا شود .سازمانهای نظام مهندسی وظیفه نظارت را بر عهده
دارند و بخشی از بدنه دولت که ما ا کنون در قالب سازمان مدیریت
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بحران میشناسیم وظیفه هدایت و مدیریت بحران را پس از آنکه
زلزله در یک نقطه اتفاق میافتد عهده دارند.
در خصوص بناهای عمومی و بناهای خصوصی چه راهکارهایی
را می ًتوانیم برای کاهش آسیبها ارایه کنیم؟
قدیمی باید تالش شود که مقاوم سازی
مسلما در بناهای عمومی
ً
انجام شود .مقاوم سازی الزاما ،نیاز به هزینههای بسیار باالیی
ندارد .در خصوص برخی بناها ،هزینه خیلی زیادی برای مقاوم
سازی نیاز است ولی در برخی موارد امکان اینکه با صرف هزینههای
محدود مقاوم سازی انجام شود ،این کار ممکن است و باید انجام
شود .اما ا گر بنای عمومی به شکلی باشد که دارای کاربری مهمی
پذیر است ،و
مثل بیمارستان یا مدرسه بوده و به شدت آسیب ً
مقاوم سازی آن مستلزم هزینههای زیادی است ،مسلما بهتر است
که بنا تخریب شود و از اول نوسازی انجام شود.
در ژاپن موضوع مقاوم سازی بویژه در خصوص ساختمانها و
بناهای مهم مثل مدارس چقدر جدی گرفته میشود؟
در ژاپن این مسئله ،بخصوص مربوط به مدرسه به طور جدی
انجام شده است .یعنی طبق برنامه ای که پس از زلزله کوبه ،توسط
دولت ژاپن مصوب شد ،ساختمانهای مدارس با روشهای
مورد تأیید شروع به تقویت شده اند و تا االن نزدیک به 85درصد
مقاوم سازی شده است و برخی از مدارسی که در محلهایی قرار
داشتند که حالت روستایی یا دورافتاده بودند و ساختمانهای
ً
چوبی قدیمی بودند ،به جای مقاوم سازی ،کال نوسازی شده اند.
در آمریکا حتی در شهرهایی مثل نیویورک که مسئله زلزله وجود
ندارد،ساختمانها و بناهایی که دهه 20میالدی ساخته شده اند،
االن برنامه بازسازی یا مقاوم سازی آن ساختمانها در حال انجام
است .لذا این موضوعی است که از آن گریزی نیست و با توجه به
اینکه کشور ما ،کشور زلزله خیزی است باید به آن پرداخته شود.
مهمترین مشکالتی که هنگام زلزله ودر کالن شهرها اتفاق
خواهد افتاد چه خواهد بود ؟
رابطه با مهم ترین مشکل کالن شهرهای ما در هنگام زلزله
در ً
مسلما اول ذهن ما به سمت بافت فرسوده کالنشهرها و آسیبی
که بافت فرسوده این شهرها میبیند معطوف شود اما شاید بتوان
گفت مهم تر از این مسئله با دو مسئله دیگر مواجهیم:
_ مسئله اول خروج جمعیت کالن شهرها در هنگام بروز بحران
(از راههای محدودی که ً شهرهای ما در پیرامون شان پیش
بینی شده) است .مشخصا ما این مسئله را در تهران بطور جدی
شاهدیم که جمعیت چند میلیونی تهران پس از بروز یک بحران
ً
بزرگراه محدود امکان خروج از پایتخت را دارند و یا مثال در
از چند
ِ
رابطه با شیراز میبینیم که کمربندی اطراف شیراز یک کمربندی
کامل نیست که بتواند جمعیت کثیری از مردم یک شهر را که پس
از زلزله نیاز دارند برای دسترسی به آب ،برق و شرایط معمولی
زندگی خارج شوند پوشش دهد .لذا مسئله اصلی ما ابتدا در تهران
و سپس در بقیه کالن شهرها ،مسئله حل مشکل خروج جمعیت
پس از زلزله و بحران است.

سوال مشخص این است که برای تهران:
• آیا سازمان مدیریت بحران کشور (یا سازمان مدیریت بحران تهران)
خروج جمعیت پس از زلزله دارند؟
“طرح مصوبی” برای مدیریت
ِ
• در این طرح مصوب ،فرضیات تخریب پلهای بزرگراهی چگونه
دیده شده است؟
•برایچهسطحزلزلهای(باچهبزرگایی)چهتعداداز پلهایبزرگراهی
سیالب
تهران ویران خواهد شد ،و بر این اساس ،سناریوی حرکت
ِ
جمعیت هیجان زده و ترسیده ،چگونه خواهد شد؟
سونامی وار
ِ
مانع کمک رسانی [از استانهاى معین] به
موضوع،
این
• چگونه
ِ
پایتخت نیمه ویران خواهد شد؟
ِ
و پرسش بسیار اساسی آخر:
• نیروهای آتش نشان (و امداد) در چنین وضعیتی (با راههاى
مسدود) چگونه جابجا خواهند شد؟
«آتش پس از زلزله» است.
ما
مسئله دوم در خصوص شهرهای
ِ
آتش پس از زلزله بخصوص در مناطق شهری که شبکه فرسوده گاز
نشت گاز از این شبکههای فرسوده و
شهری وجود دارد .به دلیل ِ
اتصالی شبکه برق ،میتواند منجر به بروز آتش شود و از پیوستن
چند آتش بهم ،حریق بزرگ شکل میگیرد.
در خصوص مسئله «آتش پس از زلزله» در ژاپن دو بار تجربه بسیار
تلخ وجود دارد؛ یکی زلزله سال  1923کانتو که پس از بروز زلزله ،در
شهر توکیو آتش شکل میگیرد و از به هم پیوستن آتش در نقاط
مختلف شهری ،افراد در نقاط مختلف به محاصره آتش در میآیند
و در اثر قرار گرفتن در محاصره آتش بیش از چهل هزار نفر از جمعیت
توکیو در آتش کشته میشوند.
یعنی کشتههای زلزله در یک سمت و ًمسئله کشتههای ناشی از
آتش در سمت دیگر بوده است و تقریبا تمام توکیو به خاطر این
آتش سوزی ویران میشود.
درواقع ،قبل از جنگ جهانی دوم در  1923شهر توکیو یک بار طعم
ویرانی تمام عیار به دلیل آتش پس از زلزله را که در اصطالح Fire
 following earthquakeاست میچشد.
لذا ژاپنیها در بحث «آتش پس از زلزله» روی بحث شبکههای
گاز ،روی نقاط پاالیشگاهی خیلی کار میکنند .اما در 1995یعنی
چند دهه پس از زلزله توکیو ،بار دیگر زلزلهای که در کوبه اتفاق
میافتد سبب بروز آتش در این شهر میشود و شمار زیادی از منازل
مسکونی و اما کن عمومی در اثر این آتشها میسوزد و از بین
آتش پس از زلزله در ژاپن دوباره بسیار پر رنگ
میرود .لذا مسئله ِ
میشود و در کشور ما نیز این موضوع از چالشهایی است که ما با
آن دست به گریبان خواهیم بود و باید از االن برای آن فکر کنیم
و دسترسیهای آتشنشانی را برای نقاط مختلف شهر پیشبینی
کنیم و میبایست سناریوهای مختلف آتش پس از زلزله در نقاط
مختلف شهری لحاظ شود.
مدتی است کانالی با موضوع پیش بینی زلزله و با بیش از 100
هزار نفر عضو در فضای مجازی یکه تازی میکند .به اعتقاد
شما وظیفه تشکلهایی هم چون سازمان نظام مهندسی
ساختمان و دیگر سازمانهای مرتبط در این خصوص چیست؟
در خصوص کانال پیشبینی زلزله و کانالهای مشابه آن که در این
مدت که به خاطر حساسیت اخیر در جامعه شکل گرفته است ذکر

چند نکته ضروری است؛ نخست آنکه یک واقعیت وجود دارد و آن
این که اذهان عمومی در جامعه ما تا همین اواخر و پیش از زلزله
کرمانشاه و تهران ،حساس نبود و ا کنون حساسیتهای باالیی
ایجاد شده است.
حساسیت باال ،در نبود کانالهای فنی که اطالعرسانی را برای
این
ِ
بدنه غیر فنی جامعه انجام دهند؛ (یعنی کانالهایی که متولیان
آن افراد متخصص باشند اما تولید محتوا کنند برای بدنه افراد
عادی مردم جامعه) بدون پاسخ میماند.
در نبود چنین وب سایتهایی ،کانالها و شبکههای آنالین فنی-
تخصصی ،متأسفانه مردم مجبور میشوند به سمت افرادی که
متخصص نیستند و از طریق استفاده از «شبه علم» اطالعات غیر
موثق به مردم میدهند هجوم ببرند و نمونه آن را در کانالی که زلزله
پیشبینی میکند میبینیم.
ً
مثال پیشبینی میکند که زلزلهای به بزرگی  4در یک منطقهای به
وسعت چند استان کشور و در بازهای به مدت حدود  10روز اتفاق
میافتد .این یعنی برشمردن اتفاقی که رویداد آن طبیعی است
ً
و پیش بینی آن اصال در واقع «پیش بینی» و کار خاصی نیست.
مثل آنکه بگوییم در ظرف  20روز آینده در  5استان کشور هوا ابری
ُ
خواهد بود ،خب اسم این را دیگر نمیشود پیش بینی گذاشت.
اما در نبود ساختارهای اطالع رسانی فنی و علمی ،مردم به این
سمت هجوم میبرند.
ا گر در سازمانهایی مانند سازمان نظام مهندسی که  500هزار عضو
دارد و مجموعههای دیگر مثل مرکز تحقیقات ساختمان مسکن و
پژوهشگاه زلزله ،امکاناتی برای « اطالع رسانی به مردم» پیش بینی
شده بود ،این چنین اتفاقی نمیافتاد ،در واقع میتوان گفت بیش
از آنکه مردم مقصر باشند ،مقصر سازمانها و متخصصان و مرا کز فنی
و علمی هستند که فضای مناسب را برای اطالع رسانی فنی به بدنه
جامعهفراهمنکردهاست.
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شاید بتوان گفت ما انرژی زیادی در این سالها در
تدوین استاندارد و تربیت مهندسان محاسب صرف
کردیم اما به قدر کافی انرژی در ایجاد آشنایی آنها با
« روشهای ساخت » و همچنین «تربیت تکنسینهای
اجرایی » شامل جوشکاری ،قالب بندی ،تأسیسات
ساختمان و ...صرف نکردهایم .ما در زمینه تربیت
تکنسینهای ساختمانی ضعف داشتهایم و به قدر کافی
کار نکردهایم.
بنابر این زمان آن است که نسبت به ارتقای دانش فنی
مهندسان مان در زمینه «روشهای ساخت و نظارت» و
همچنینسازمانفنیحرفهایبرایتربیت «تکنسینهای
اجرایی» ،در این دو زمینه ،اهتمام نشان دهیم.
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تکرار زلزلهها در یک منطقه خاص ( در یک محدوده زمانی
ً
مشخص ) قبال در نقاط دیگر دنیا سابقه داشته است؟
تکرار زلزله در مناطق مشخص دنیا ،مسبوق به سابقه بوده است و
همان طور که اشاره شد برخی از نقاط دنیا وجود دارند که به دلیل
قرار گرفتن در محل تقاطع برخی گسلها و یا صفحات تکنونیکی،
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مستعد بروز زلزلههای متعدد در یک محدود جغرافیایی هستند.
برای مثال ژاپن بر کرانه آسیا قرار گرفته و در محل تقاطع چند
صفحه تکنونیکی واقع شده و تقریبا هر روز در یکی از مناطق ژاپن
زلـــزله مـ ـیآید .چــیزی که ا ک ـ ــنون م ــردم ما نسبت به آن حس ـ ــاس
ً
شده اند در واقع قبال هم در کشور ما اتفاق میافتاده است .این
موضوع مشابه شرایطی که در ژاپن به نحو شدیدتری وجود داشته
است و حساسیت عمومی از سالها قبل ایجاد شده بود.
اما زلزلههای خفیف زمانی که در مناطق با ترا کم جمعیتی پایین
هستند خیلی احساس نمیشود .در ژاپن به دلیل اینکه عمده
است ،مساحت
کشور در مناطق با ترا کم باالی جمعیتی قرار گرفته
ً
کشور کم است و جمعیت زیاد است لذا زلزلهها هم مرتبا احساس
ً
برای شهروندان ژاپنی
میشود و موضوعی کامال بدیهی و طبیعی ً
است که باید هر روز آماده زلزله باشند .مسلما ما هم در کشورمان
که جزو کشورهایی است که پتانسیل لرزه باال را دارد باید هر روز
آماده زلزله باشیم.
در مدت  6سال و نیمی که من در کشور ژاپن سا کن بودم بارها و
افتاد و بارها بود که داخل ساختمان چند طبقه
بارها زلزله اتفاق ً
قرار داشتم که دقیقا ساختمان با رفتار پاندولی ( یک حالت رفت و
ً
برگشتی) دچار ارتعاش میشد .کامال شهروندان ژاپنی آماده بودند
که زلزله اتفاق بیفتد و عالوه بر شهروندان ،سازمانها و ارگانها نیز
برای این وضع آماده بودند.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

در ژاپن یک «وزیر مدیریت بحران» وجود دارد که
این وزیر همیشه جزو مقتدرترین وزرای کابینه است.
اما در زمان بروز بحران ،اتاق بحران با ریاست نخست
وزیر ژاپن تشکیل میشود و وزیر بحران دبیر آن کمیته
خواهد بود .به این شکل مسئله بحران در ژاپن هدایت
و مدیریت میشود؛ وزیر مدیریت بحران در ژاپن کارهای
بسیاری را با توجه به آسیب پذیری این کشور بر عهده
دارد و جزو وزرای کلیدی است.
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...
...
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...
...
...
...
...
...
...
...
...

کما اینکه در همان مدت ،زلزله و سونامی بزرگ سال  2011در منطقه
توهوکو اتفاق افتاد و با وجود اینکه کانون زلزله نزدیک شهر سندای
بودولی در شعاع حدود 1000کیلومتری به شدت کشور را لرزاند و
لرزشها حتی در مناطق جنوبی ژاپن ،با وجود قرارگیری کانون
زلزله در شمال شرق این کشور حس شد .عوارض آن زلزله را نیز در
جریان هستید که چقدر مشکالت (با وجود تمام آن آمادگیها )
برای کشور ایجاد کرد.
در کشوری مثل آمریکا موضوع مدیریت بحران چگونه شکل
میگیرد و اهمیت پیدا میکند؟
موضوع «ساختار مدیریت بحران» یکی از مهمترین مسائلی است
که سرنوشت بحران را در کشور رقم میزند .در آمریکا سازمان
مدیریت بحران،در قالب یک سازمان فدرال دولتی به نام فیما
( FEMA) Federal Emergency Monagement Agencyوجود دارد
و دارای سابقه طوالنی از 1803یعنی 200سال پیش است .جالب
آنکه بدانید نه به خاطر طوفان و نه به دلیل زلزله بلکه به خاطر
“آتشی” که در منطقه نیوهمپشیر اتفاق میافتد ،ایده وجود و
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اهمیت یک سازمان فدرال در بحث مدیریت بحران در کنگره
آمریکا مطرح میشود .طی سالهای مختلف با توجه به اینکه
آمریکا کشوری است که بیش از مسئله زلزله در معرض طوفان
(هرکین) قرار دارد این موضوع پررنگ تر میشود.
این ساختار مدیریت بحران به تدریج تکامل یافته و شکلهای
مختلفی به خودش گرفته است .تا اینکه در سال  1979جیمی
کارتر (رئیس جمهور وقت) طی یک دستور اجرایی ،دستور شکل
قالب فعلی صادر میکند
گیری سازمان فدرال مدیریت بحران را در ِ
و از آن زمان تا کنون این سازمان در موضوعات مختلف مربوط به
مدیریت بحران اعم از آتش( ،شبیه این آتشی که چند هفته پیش
در کالیفرنیا اتفاق افتاد ًکه به آن  Wide fireمیگویند) ،طوفان (یا
هرکینهایی که مشخصا بیشتر در مناطق جنوب شرقی آمریکا،
سمت فلوریدا ،جورجیا و نظایر آن اتفاق میافتد) و زلزله ،وظیفه
اطالع رسانی پیش از بحران و مدیریت پس از بحران را داراست.
این سازمان همچنین درسها و تجربیات بحرانهای مختلف
را مستند میکند .برای مثال پس از بروز زلزله نورتریج در سال
 1994سازمان فیما ،پروژههایی مطالعاتی در خصوص علل آسیب
سازههای فوالدی تعریف میکند و متخصصان بسیاری روی این
پروژه کار کرده و دلیل بروز شکست در جوشهای اتصاالت تیر
به ستون را مطالعه میکنند و حاصل ًآن در گزارشهای فنی در
سال  2001تا  2003منتشر میشود .نهایتا این گزارشها در  2005در
استاندارد سازههای فوالدی آمریکا وارد میشود و یک مجلد به
استاندارد فوالد آمریکا با عنوان «استاندارد اتصاالت پیش پذیرفته
(یا  ) Prequalfiedاضافه میشود؛ این نمونه یکی از فعالیتهای
سازمان فیما در تجربه اندوزی از یک بحران در آمریکا محسوب
میشود .لذا نه تنها قبل و در حین بحران ،بلکه پس از بحران نیز
کارهای زیادی را انجام میدهد.
در ژاپن چطور؟
در ژاپن یک «وزیر مدیریت بحران» وجود دارد که این وزیر همیشه
جزو مقتدرترین وزرای کابینه است .اما در زمان بروز بحران ،اتاق
بحران با ریاست نخست وزیر ژاپن تشکیل میشود و وزیر بحران دبیر
آن کمیته خواهد بود .به این شکل مسئله بحران در ژاپن هدایت و
مدیریت میشود؛ وزیر مدیریت بحران در ژاپن کارهای بسیاری را با
توجه به آسیب پذیری این کشور بر عهده دارد و جزو وزرای کلیدی
است .من با وزیر بحران ژاپن در کنگره سال  2015سازمان ملل در
سندای دیدار داشتم .در کشور ما یکی از مشکالت این است که
قانون مدیریت بحران مصوب و قوی نداریم .تا همین چند سال
پیش ،سازمان ملی و کشوری مدیریت بحران “نداشتیم” و فقط
در شهرداری تهران بود که سازمان مدیریت بحران شهرداری وجود
تحت حوزه وظایف یکی از
داشت .در بقیه نقاط کشور این بحث ِ
“مدیران کل استانداری”ها قرار میگرفت (یعنی در حوزه وزارت
کشور ،و در وزارت کشور زیر مجموعه معاونت عمرانی) تا آن که چند
سال پیش سازمان مدیریت بحران فعلی شکل گرفت ولی برای
قوی تر شدن و برای موفق بودن آن نیاز به قوانینی است که توسط
مجلس مصوب بشود .سازمان مدیریت بحران ایران ،در صورت
تصویب قوانین و تجربه اندوزی از بحرانهای اخیر (نظیر پالسکو،
زلزله کرمانشاه و ) ...میتواند بسیار قوی تر و موفق تر عمل کند.
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میدان شهرداری | سال 1345

از مجموعه شخصی عکس های مهندس محمود ضيايی

| گفت و

گو | محمد تقی خسروی

مشاور رئیس جمهور در امور هماهنگی نوسازی
بافتهای فرسوده در گفت و گو با طاق

دولــت خـــــانه ســــــــازی را به
توســـــعه گران کــــشور محول
مـــــی کند

آنطور که مسئوالن می گویند در حال حاضر  ۳۰درصد جمعیت کشور
در محالتفرسودهزندگیمیکنند کها گرارادهجمعیوتدابیرمدیران
و برنامه ریزان کارگر افتد بازآفرینی این تعداد محالت که گویا شمار
آن به  ۲۷۰۰می رسد موجب بهبود زندگی  6میلیون نفر خواهد شد.
برای دسترسی سا کنان این محالت به خدمات زیربنایی و مسکن
مناسب ،توسعه امکانات روبنایی ،ارتقای امکانات زیرساختی،
ارتقای فضای شهری ،بازآفرینی محالت و ارتقای ظرفیتهای
اقتصادی آنها به  ۷۵هزار میلیارد تومان اعتبار در طی پنج سال
نیاز است.این در حالی است که با منتفی شدن افزایش قیمت
حاملهای انرژی و صندوق توسعه ملی در بودجه  97که قرار بود
اعتبارات آن صرف بازسازی بافتهای فرسوده شود ،معلوم نیست
بر سر این مهم چه خواهد آمد.
برای یافتن پاسخ این پرسش به سراغ مشاور رئیس جمهور در امور
هماهنگی نوسازی بافتهای فرسوده و ناپایدار شهری رفتیم.
گفت و گوی ما را با مهندس ا کبر ترکان بخوانید
چندی پیش نوسازی متفاوت بافتهای فرسوده در قالب
برنامه ملی بازآفرینی شهری با فرمان ریاست محترمجمهور آغاز
شد.هدف آن احیای  ۱۳۳۴محله فرسوده طی  ۵سال در دو قالب
«ساخت ساالنه  ۱۰۰هزار واحد مسکونی» و «افزایش سرانههای
خدماتی» است ،ا گر ممکن است در ابتدای این گفت و گو ضمن
اشاره به سابقه بازسازی بافتهای فرسوده در ایران بفرمایید
در این خصوص موفقیت انجام این مهم را در گرو چه می دانید؟
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برای کنکاش در علل وجودی بافتهای فرسوده باید نیم نگاهی
به علل پیدایش آن داشته باشیم .ا گر آن علل را بیابیم و برای
آن فکری نیندیشیم،به طور مرتب بافتهای فرسوده جدیدی
بازتولید میشود.
بیشترین مقدار و حجم بافتهای فرسوده مربوط به حاشیهنشینی
شهرهاست .در کالنشهرهایی مانند تهران و مشهد پدیده حاشیه
نشینی وجود دارد به همین منظور باید بدانیم حاشیه نشینی
چیست و چرا ایجاد شده است.
بد نیست ابتدا مروری به ترکیب جمعیت روستایی و شهری داشته
باشیم.در ابتدای پیروزی انقالب اسالمی جمعیت کشور 35
میلیون نفر بود که از آن تعداد  20میلیون روستایی و  15میلیون
شهرنشین بودند ؛ پس از مدتی جمعیت کشور به  45میلیون نفر
افزایش یافت که نسبت جمعیتی آنها  20میلیون روستایی و 25
میلیون شهرنشین بودند.
زمانی که جمعیت  65میلیون نفر شد ،جمعیت روستایی همان
 20میلیون نفر بود اما جمعیت شهرنشین به  45میلیون نفر رسید.
حتی االن که جمعیت کشور حدود  80میلیون نفر است 20 ،میلیون
جمعیت روستایی و  60میلیون نفر در شهرها زندگی میکنند.
از این اعداد و ارقام می توان متوجه شد که روستاها ظرفیت
اقتصادیمعینیدارند.هرچهجمعیتآنهااضافهشود،ا گراقتصاد
روستا جوابگو نباشد روستاییان مجبور به مهاجرت میشوند .این
مهاجرت یا باید مدیریت شود و یا آنها به نقاط دیگر هدایت شوند
که برنامههای اقتصادی خاصی برای آن در نظر گرفته شده است.
خود جمعیت بصورت خودکار در کنار شهرهایی که گردش مالی
زیادی دارند اقامت میکنند تا از ریخت و زیر گردش مالی شهرها

زندگی کنند .به طور مثال در اطراف شهری مانند تهران به دلیل
چرخش اقتصادی بزرگی که داراست ،بطور طبیعی افرادی که در
اثر خشکسالی یا اقتصاد نارسا از روستاها مهاجرت کردهاند ،سکنی
کرده و در کنار آن زندگی میکنند.
این سبک از زندگی یک پدیده است که به نظر میرسد باید روی آن
کار شده و فکری برای آن اندیشیده شود.
راه حل رفع آن را میتوان اینگونه بیان کرد:
ترکیب جمعیتی کشور در سواحل جنوبی از خرمشهر تا گواتر شامل
آبادان ،بوشهر ،جاسک ،بندرعباس تا چابهار که تمام سواحل
دریای عمان و خلیج فارس است 1.5میلیون نفر است .این تعداد
به نسبت جمعیت کشور کمتر از  2درصد است .این در حالی است
که این نسبت در دنیا  70درصد است .یعنی  70درصد جمیعت
جهان در سواحل زندگی میکنند.
دلیل این اختالف فاحش این است که سواحل جنوبی کشور
ظرفیت اقتصادی بارگذاری دارند و به جای اینکه از ظرفیتهای
اقتصادی جنوب کشور بیشتر استفاده کنیم بر عکس فعالیتهای
اقتصادی را از سواحل به مرکز کشور منتقل کردهایم.
بهترین مثال این است که فوالد  2.5میلیون تنی كه باید در
بندرعباس ساخته شود در ابتدای انقالب تصمیم گرفتیم که
در اصفهان تولید شود و کارخانه فوالد مبارکه احداث شد،االن
اصفهان آب ندارد و زاینده رود هم ظرفیت بارگذاری ندارد.
این در حالی است كه در سایر شهرهای دنیا کارخانههای فوالد
در سواحل ساخته شده اند ،از این مزیت باید استفاده کنیم و
عمده مشکل این حوزه از سیاستهایی است که به آن بیتوجهی
شده است .باید این صنایع را در سواحل جنوبی بارگذاری کرد.
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باید پتروشیمی ،فوالد و صنایع نفت و گاز در سواحل جنوبی
مستقر شوند تا مهاجرتی که بطور الزامی اتفاق میافتد به جایی
که ظرفیت اقتصادی دارد هدایت شود نه اینکه به حاشیهنشینی
کالنشهرها تبدیل شود.این موضوع پدیده ای است که باید برای
آن برنامهریزیهای کالن اقتصادی انجام داد.
اما حاال باید با این افراد که در حاشیهها هستند چکار کرد؟ این
افراد برنامه جبرانی نیاز دارند زیرا از جمعیت زیادی برخوردارند .به
گفته وزیر راه و شهرسازی  11میلیون نفر در حاشیه شهرها زندگی
میکنند .عددی که جمعیت بزرگی است و نشان می دهد که
جمعیت حاشیه نشین بسیار زیاد است.
مدارس این مناطق بیش از  1.5دانشآموز دارند و این عده از
حداقل امکانات متوسط شهری برخوردار نیستند .یعنی از نظر
آموزش و فضای تحصیلی ضعیف تر هستند.فضای بهداشتی،
درمانی ،پارک ،فضاهای عمومی از آنجایی که بدون حساب و کتاب
شکل گرفته اند از قاعده شهرسازی دور هستند.
نمی توانیم نسبت به این جمعیت بی اعتنا باشیم.رئیس جمهور
تا کید دارند که باید زندگی آنها بهتر شود .برخی اوقات باید
خانههایشان را تخریب کرد و خانههای جدید ساخت و در بعضی
مناطق نیز كه ساختمانها مناسب هستند باید محله را اصالح
کرد .سوارهروها و پیادهروها را درست کرد.برخی اوقات هم باید
مدرسه ،درمانگاه و فضاهای خدماتی ورزشی برای آنها احداث
کرد ،مجموعه اقدامات برای این محالت الزم است تا این افراد به
وضعیت مورد قبول برسند و سطح زندگی جمعیتی آنها ارتقا پیدا
کند.این فلسفه کاری است که آقای رئیس جمهور بر آن اصرار دارند
وما هم کمک می کنیم به این هدف زودتر برسند.
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نکته مهمی که رئیس جمهور در صحبتهای خود به آن اشاره
کرده اند آن است که مسئولیت اجرای این برنامه به جای دولت
بر عهده سرمایهگذاران ساختمانی گذاشته شود .چه تمهیدات
و روشهای تشویقی برای ورود بخش خصوصی به این مهم
اندیشیده شده است ؟
دولت نمی خواهد خانه سازی کند بلکه می خواهد تسهیالت
فراهم کند تا توسعه گران کشور خانه سازی کنند.
ظرفیتهای توسعه گران کشور،ظرفیتهای خوبی است،
خودشان می توانند مدیریت کنند ،بسازنند و محله را شکل دهند.
بنابر این باید از ظرفیت موجود استفاده كرد تا حتی االمکان دولت
به کار اجرایی ورود پیدا نکند.
برای اینکه این خانهها ارزان تمام شود برنامههایی مانند
بخشودگی عوارض ساختمانی داریم .این عوارض رقم مهمی را
تشکیل می دهد .بخشی از عوارض بافتهای فرسوده بخشوده
شده است و یا حق انشعابهای آب و برق و...را صفر کرده ایم تا
موجب ارزان شدن قیمت تمام شده خانه شود.
توسعه گرانی که در زمینهایی که دولت در اختیار آنها میگذارد
و کار توسعه ای انجام می دهند در دو بخش کار می کنند؛ نخست
ً
مشارکت در ساخت است .مثال زمین را دولت می دهد و توسعه گر
آن را می سازد .توسعه گر باید به نسبت مساوی50 ،درصدی را که
مربوط به خود اوست بفروشد و 50درصدی را که مربوط به صاحب
زمین است یعنی دولت ،به زمین بافتهای فرسوده می دهد که
آنها آن اراضی و قسمتهای فرسوده را در اختیار می گذارند تا
محله جدیدی آنجا احداث شود .این مدلی است که مشارکت در
ساخت بین صاحب زمین و توسعه گر در نظر گرفته شده تا بتوانند

ً
هر دو از آن برخوردار شوند .خریداران آن خانهها که معموال خانه
اولیها هستند ،از وام  6درصدی استفاده می کنند؛بطوری که
از طریق صندوق پس انداز یکم ورود کنند .یعنی همان سپرده
گذاریهایی که وجود دارد.ا گر از آن طریق ورود پیدا كنند وام با
بهره  6درصد به آنها تعلق خواهد گرفت.
اخیرا رئیس کمیسیون عمران مجلس عنوان كرده اند براساس
هدف گذاریهای صورت گرفته سالی  ۲۷۰محله در بافت
فرسوده باید بازسازی شود و در بودجه  ۹۷قرار بود از افزایش
حاملهای انرژی و صندوق توسعه ملی اعتبارات الزم را تامین
شود که منتفی شد.این کسری اعتبار و بودجه چگونه قرار است
جبران شود؟
البته سازمان برنامه و بودجه برای خیابانها ،پیاده روها و فضاهای
عمومی مربوط به این طرح  1500میلیارد تومان تقبل کرده است
؛ زیرا برای خیابانهای اصلی یا پیاده روها نمیتوان از توسعه گر
کمک گرفت .با بودجه دولت از طریق شهرداریها که مبلغی هم
برای آن پیش بینی کرده ایم امیدواریم بتوانیم آن را هزینه كنیم.
منظورتان از بافت فرسوده اشاره به بافت حاشیه شهر است یا
بافتهای فرسوده مرکز شهر؟
در واقع سه بافت فرسوده در کشور داریم ؛گروه نخست حاشیه
شهرهاست کهبیشترینآمار رادر شهرهابهخوداختصاصدادهاست.
گروه دوم بافتهای تاریخی است .مانند پیرامون حرم امام
رضا(ع)،كه بافتهای تاریخی است .منازل بافتهای ریزدانه درهم
كه بدون خدمات شکل گرفته اند و گروه سوم بافتهای نا کارآمد
هستند .مانند وا گذاریهای زمین که سالهای نخست انقالب
انجام می شد ،از آنجا که همه چیز با سرعت انجام می شد ،به

جای اینکه روی محله ای طرح گذاشته شود ،بدون برنامه ساخته
شده که بافت کارآمد شهری نیست و خیلی از خدمات را ندارد.
یكی از مسایل مهم در این خصوص توجه به زیر ساختهای
این محالت است ،سیاستگذاری در این ارتباط چگونه صورت
گرفته است ؟
هزینههایی که باید در بافت فرسوده انجام شود سه بخش است.
یک بخش هزینههای زیربنایی است؛مثل خیابان ،انشعابات
اصلی و شبکههای مورد نیاز كه دولت آن را می پردازد.
گروه دیگر هزینههای ساخت و ساز خانهها در یک محله جدید
است که با کمک بخش خصوصی به صورت  50-50و مشارکت در
ساخت انجام می شود.
گروه دیگر تاسیسات زیربنایی است.مانند تاسیس مدرسه،
بیمارستان ،پارک و ...كه دستگاههای ذیربط باید از بودجههای
خود آنها را بسازند .ا گر آموزش و پرورش گروه نوسازی دارد ،این
گروه کار مدرسه سازی را بعهده خواهد گرفت .مدرسههایی که
استحکام ندارند باید مقاوم سازی شوند ،کار خوبی که آموزش
و پرورش انجام داده بازسازی و استحکام برخی مدارس فرسوده
است تا در مقابل زلزله و حوادث مقاوم باشند.این هزینهها باید
توسط خود دستگاههای مربوطه پرداخت شود.
با توجه به شرایط کلی کشور و وضعیت دولت درموضوع بودجه،
چقدر به اجرای موفقیت آمیز این طرح خوشبین هستید؟
ابعاد این کار همه با هم دیده شده است.سعی كرده ایم در
مطالعات انجام شده مسئله ای مورد غفلت قرار نگیرد،بنابر این
شانس موفقیت آن باالست و آقای رئیس جمهور هم محکم پای
این کار ایستاده است.
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در بررسی رخدادهای مربوط به ساختمان توپ همیشه در زمین
نظام مهندسی است.حال آنکه مهندس محسن بهرام غفاری
معتقد است وا گذاری و یا تعریف کردن تمامی امور و یا بخش عمده
ای از مسایل مربوط به ساخت و ساز یک خطای فاحش است که
باید آن را اصالح کرد.
گفت و گوی ما با مهندس بهرام غفاری دربردارنده نکاتی است که
برخی از آنها را برای نخستین بار از زبان کسی که خود یکی از پایه
گذاران نظام مهندسی است می خوانید:
آقای مهندس،بخش عمده اتفاقاتی که گوشه و کنار کشور رخ
میدهد مثل حادثه پالسکو مربوط به ساخت و ساز بافتهای
فرسوده بر میگردد.در این میان سازمانهای نظام مهندسی
در قبال حل این موضوع چه کرده اند و یا چه کاری میتوانند
انجام دهند؟
در مورد ساختمانها و بافتهای فرسوده بیش از ما مهندسان
شهرسازان به معنای خاص کلمه حساسیت به خرج داده اند.
مهندسان متاسفانه خیلی کم به این قلمرو وارد شده اند و بیشتر
توجه مهندسان همیشه به موضوع تخریب و نوسازی معطوف
بوده است.اما نگهداری و یا بهسازی بافتهای فرسوده توجه
مهندسان شهرساز و مسئوالن و برنامه ریزان شهری را بیشتر
جلب کرده است .بنابر این هنوز مهندسی بویژه مهندسی عمران و
معماری در این زمینه فرصتی برای ادای دینی که باید برای کشور
ادا کند پیدا نکرده است.خودشان هم از این بابت هیچگونه مطالبه
گری نمیکنند.دلیل آن هم این است که حفظ بافتها بقدری به
های با ارزش فرهنگی و محوطههای تاریخی سوق
سمت بافت ً
ساختمانهای موجود از منظر چشمان
یافته که اساسا بهسازی
ً
مهندسان دور مانده است .ضمنا باید به این نکته نیز اشاره کرد که
در شهرهایی که قیمت زمین خیلی پایین است ،نه زمین آن قدر
ارزش دارد که حفظ شود و نه ساختمانهای فرسوده .بنابر این

مقرون ترین شکل نگهداری ساختمانها و بافتهای فرسوده این
است که تخریب و نوسازی شود.اما موضوع دیگر خطراتی است
که در کمین است و بویژه بناهایی که دسترسی امداد و نجات را
مشکل میکند .اینها باید نه در ذیل موضوع مهندسی بلکه در
ذیل موضوع مدیریت بحران مطرح شود .آن وقت تنها بخشی
از مدیریت بحران میتواند مهندسی باشد اما بخش عمده آن
مدیریتی است و در حوزه امنیت قرار میگیرد.این موضوع در حال
حاضر چند وجهی شده است.

میگذارد .زمان بحران دیگر زمان فکر کردن نیست.زمان اجرای
طرح در مدیریت بحران است.الگوی ما از این حیث که مراجع
متعدد در آن دخیل هستند الگوی درستی است و باید هم اینگونه
باشد .مسئله این است که به اندازه کافی چابکی ،تمرین و آمادگی از
حیث بسیج انسانی و تجهیزات و آموزش نداریم و بروشنی نمیدانیم
در هنگام بروز حادثه این دستگاهها چگونه بر اساس وظایفی که
قانون برای آنها مقرر کرده است عمل کنند .مشکل قانونی از
این نظر نداریم .مشکل عمل به قانون و عمل هماهنگ داریم.

االن در موضوع قانون و مفاد قانونی مان موفق شدهایم به این
موضوع بپردازیم یا اینکه از این منظر هم دچار کمبود و ضعف
هستیم؟
ما خال قانونی برای نگهداری ساختمانهای موجود داریم .در
مقررات ملی ساختمان یک مبحث  22وجود دارد که مبحثی
نیست که جدی گرفته شود .مبحثی است که از نظر شکل و محتوا
ً
دارای ضعفهایی است چرا که این مبحث کامال ترجمه شده ای
است که نه با شرایط اقتصادی و توان مالی مالکان ما و نه با توان
شهرداریهای ما سازگار نیست.مبحث  22چندان به درد کشور ما
نمیخورد و فاقد مبحثی هستیم که به درد کشور و شرایط ما بخورد.
بنابر این خال و خالهای قانونی دیگر وجود دارد و از همه مهمتر
اینکه قانونی در فرانسه با عنوان قانون ساختمان و مسکن وجود
دارد که حدود  1600صفحه است .ما خال قانونی در این زمینه بسیار
داریم ا گرچه در زمینههای دیگر تورم قانونی بسیار زیادی داریم.
باید یک خانه تکانی قانونی در کشور انجام دهیم چون الزم است
 90درصد قوانین تکراری و ناسخ و منسوخ را حذف کنیم و آن ده
درصدی را که اعتبار و کاربرد دارد حفظ کنیم .کشورهای دیگر هم
به این میگویند فرایند دیریگولیتینگ؛ یعنی مقررات زاید را از بین
بردن .چون خود مقررات زاید سبب ضعف در اجرای مقررات مفید و
ضروری میشود.اما این قاعده در بخش ساختمان برعکس است؛
یعنی دچار فقر قانونگذاری در حوزه ساختمان هستیم .ما موضوع
مسئولیت مدنی را داریم که حتی یک کلمه راجع به مسئولیت
سازنده ساختمان صحبت نکرده است .در قانون مجازات اسالمی
در خصوص پزشکی عنوان و سرفصل خاص هم داریم اما در مورد
ساختمان و مسکن که همه مردم بصورت  24ساعته در آن هستند
چیزی نداریم .ما به قانونی با عنوان مسئولیت ساختمان نیاز داریم
که سازنده ،طراح و مالک آن ،شهرداری ،دستگاههای امداد و
نجات ،آتش نشانی و اورژانسها و ...احکام آنها در خصوص این
قانون و تکالیفی که دارند روشن شود.

شاید موضوع دیگر ضعف نظام مهندسی در ارتباط با
دستگاههای متولی و یا کمرنگ بودن آن باشد

اتفاقـــــی کـــه در موضـ ـ ـ ــوع مدیریـ ــت بحـ ـ ــران میافتد تعدد
ً
سازمانهاست .ما واقعا ساخـ ــتمان مسئول در این حوزه
نداریم .آیا سازمانهای دیگر هم مثل نظام مهندسی دچار فقر
قانونهســــتند؟
مدیریت بحران
و
پیشگیری
نامه
آیین
و
قانون
ما سه چهار بار
ً
نوشتهایم.تمام الگوهای اینها فرنگی است و معموال از سه منبع
مربوط به پیشگیری و مدیریت بحران اقتباس شده است .آن جا
هم در مورد بحران مراجع متعددی بصورت هماهنگ کار را شروع
میکنند و هر کسی در حوزه خود ،آن طرح پیش نوشته را به اجرا

ببینید؛ تا حاال هر جا که صحبت کردیم شما به این موضوع اشاره
داشتید که موضوع مربوط به نظام مهندسی است و این نکته هم
طبیعی است که این پرسش را مطرح میکنید.طبیعی است چون
برگرفته از یک اشتباه مهلک است که در  30سال اخیر اتفاق افتاده
و آن این است که ما موضوعی داریم که مربوط به توسعه شهری،
مسکن شهری ،ساخت و ساز شهری ،طر حهای جامع و تفصیلی،
مقررات ملی ساختمان ،استانداردهای ساختمانی،مسایل مربوط
به ساختمان و روابط کار در این حوزه و دهها مسئله دیگر است.
یک جای این مجموعه بزرگ هم گفته میشود کسی که قرار است
طرح ساختمانی و عمرانی اجرا کند باید پروانه بگیرد و نقشه ای را
که یک مهندس تهیه کرده است به مرجع صدور پروانه ارایه کند و
کارهای اجرایی آن را هم به مهندسی که صالحیت دارد بسپارد.
دستگاههایی مثل شهرداری هم باید مسئله را کنترل و بازرسی
کنند.بخش خیلی کوچک در مجموعه فعالیتهای روزمره توسعه
شهری و ساختمان و روابط کار در تمام کشور است ولی متاسفانه
از سال تصویب قانون نظام مهندسی و بویژه از سال  74تمام این
منظومه بزرگ را درون قانون نظام مهندسی تعریف کردهایم .این
مسئله مثل این است که جنگل را درون یک گلدان جای دادهایم.
ً
دایما به در و دیوار میخورد و متوقف میشود.این نا کارآمدی نظام
مهندسی که به همه ثابت شده است ناشی از همین عدم تناسب
ظرف و مظروف است 6_ 5 .ماده را در قانون نظام مهندسی تعریف
کردهایم و فکر میکنیم تمام امور مربوط به کیفیت فنی ساختمان
و عمران و توسعه شهری با همین مسئله حل میشود در حالی
که نظام مهندسی سازمانی است برای انتظام دادن به حرفه ای
مشخص .دهها حرفه دیگر هم در ساختمان سازی درگیر هستند
که ربطی به مهندسان ندارد؛ولی ما همه را در یک سبد گذاشتهایم
و به نخ نازکی به نام نظام مهندسی آویزان کردهایم.ا گر این سبد را
پر بار کنیم این نخ پاره میشود و ا گر نکنیم در تنگنای محدودی
قرار میگیریم .شما این حرف را برای نخستین بار از زبان بنده
میشنوید ولی یک واقعیت است .ما باید کنترل ساختمان را از
مقررات حرفه ای نظام مهندسی جدا کنیم .یک وجه مشترک بین
این دو وجود دارد و آن اینکه نقشه و کنترل و اجرای ساختمان باید
توسط مهندسان انجام شود ولی بقیه آن که مربوط به تولید مصالح
استاندارد ،پرورش نیروی کار ماهر و تکنسین ،روابط کار،طر حهای
جامع و تفصیلی توسعه شهری و مسایل کالن مربوط به بخش
مسکن است ارتباطی به نظام مهندسی ندارد در حالی که همه
این موارد را میخواهیم از یک داالن کوچک عبور بدهیم.
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ً
سید محمد غرضی قطعا چهره نام آشنایی است که هنوز هم
نا گفتههای بسیاری در خصوص شهر ،شهروندان و مدیریت
شهری آن دارد .وی از زمان تاسیس سازمان نظام مهندسی کشور
تا سال  ۱۳۸۹که محمود احمدی نژاد ،سید مهدیهاشمی را به
ریاست آن گماشت ،ریاست این سازمان را برعهده داشت .از همین
روی موضوع ضرورت نظارت شهرسازان را بر شهرسازی در گفت و
گویی با ایشان نیز مطرح کردیم که ماحصل آنرا تقدیمتان میکنیم:
موضوع گفت و گوی ما استفاده از کارشناسان رشته شهرسازی
در نظارت شهرسازی است كه متاسفانه كمتر اتفاق افتاده است
و مشكالت شهرسازی هم به این دلیل است كه كمتر از تخصص
مهندسان شهرساز در این زمینه استفاده شده است.مایلیم به
عنوان نخستین پرسش نظرتان را در مورد حوزه شهرسازی و
مشكالت آن در كشور بدانیم.
درگذشته این گونه بود كه شهر به تناسب نیاز خودش توسعه پیدا
میكرد و مردم برای رفع مشكالت خود از فكرشان استفاده میکردند
و میدانها را میساختند ،راه و آب و فاضالب میساختند و خالصه
آنکه شهر را خود مردم اداره میكردند .در این میان حدا كثر كار
مقامهای دولتی هم این بود كه درساخت حمام و بازار و كاروانسراها
و مساجد به مردم كمك میكردند ولی نیاز مردم را خودشان
تشخیص میدادند به همین دلیل معابر و امكانات متناسب
بود و كاروانسراها نیز شكل منظم داشتند .مردم خود متعهد
بودند زندگی را در شهر شكل بدهند اما امروزه وضع بگونه

ای است که مسئولیت انجام این امور بر دوش سیستمهای
اداری افتاده است و آنها هم منفعت جویانه حركت میكنند.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.

در لندن برای اینكه بخشی از اصالح یك خیابان
منتهی به یك میدان و یا یك محور انجام شود  60معمار
و شهرساز به مدت  5سال بر روی آن بررسی كردند تا
اینکه مجوز آن برای شکلگیری توسعههای آتی ارایه شد،
یعنی  60متخصص باید مسایل مختلف مربوط به آب و
فاضالب و ترافیك و جمعیت و ...را بررسی كنند تا یک
مسئله شهری به نتیجه برسد و جوابگوی آینده باشد.
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پیداست وقتی منفعت جویانه حركت میكنند ،نیازهایشان متصور
ً
نیست،مثالفرض كنیدشهرداریاز تهرانبهمشهدمیآید وبهعنوان
شهردار معرفی میشود و یا فردی از اهواز به بیرجند میرود و شهردار
میشود ،در حالی که نه بیرجند را میشناسد و نه با اولویتهای
کاری آنجا آشنایی دارد .اولین چیزی كه از او میخواهند این است
كه حقوق كاركنان را بدهد و بتواند هزینههای شهر را تامین كند.
حال آنکه ا گر این فرد از اهالی همان شهر باشد ،مسایل اداری
است .طبیعی است كه
نیز برایش از مسایل زندگی و مردم مهمتر ً
در سیستم اداری این اتفاق میافتد و تقریبا سیستمهای اداری
ندارند لذا در دنیای مدرن برای اینكه
توانایی رفع نیازهای مردم را ً
شهرها توسعه پیدا كنند معموال شخصیتهایی كه توانایی برآوردن
نیاز مردم را دارند در شوراهای شهر شركت میكنند و شوراهای شهر
از اهل شهر دفاع الزم را میکنند و بایستی مسایل و مشكالت مردم را
برطرف كنند و زندگی مردم را سامان دهند ،لذا پیدا كردن نیروهای
متخصص كه زندگی را میشناسند باید در شهر مورد توجه قرار گیرد.
معموال احزاب و گروهها و سیستمهای اداری نمی توانند این مسایل
را برآورده كنند لذا وجود شهرسازها بسیار مغتنم است و كسانی
كه درس این مسایل را خوانده اند و زندگی را میشناسند ،قادرند
آینده را به حال و گذشته پیوند زنند و نیاز مردم را برآورده كنند راه
حل آن هم این است كه این افراد شهردار شوند .این افراد بایستی
به جای اینكه با سیستم اداری زندگی کنند با مردم زندگی كنند.
در حقیقت سیستم اداری باید در خدمت مردم باشد حال آنکه
امروزه مردم در خدمت سیستم اداری هستند.

چه راه حلی برای این موضوع پیشنهاد میكنید؟
ا گر شوراهای شهر مسایل مبتالبه شهر را به گروههای متخصص
ً
وا گذار كنند؛ یعنی مثال شورای شهر بگوید برای بهداشت ،گروههای
بهداشتی و برای آب و فاضالب گروههایی كه در این زمینه تخصص
دارند نظر بدهند بسیاری از مسایل شهر حل خواهد شد.
در لندن برای اینكه بخشی از اصالح یك خیابان منتهی به یك
میدان و یا یك محور انجام شود  60معمار و شهرساز به مدت 5
سال بر روی آن بررسی كردند تا اینکه مجوز آن برای شکلگیری
توسعههای آتی ارایه شد ،یعنی  60متخصص باید مسایل مختلف
مربوط به آب و فاضالب و ترافیك و جمعیت و ...را بررسی كنند تا
یک مسئله شهری به نتیجه برسد و جوابگوی آینده باشد.
بكارگیری تخصصهای فنی و اجتماعی ا گر توسط شهرداریها نه
كه
به عنوان افراد مشاور یا به عنوان كارمند بلكه به عنوان افرادی ً
مورد نیاز مردم هستند ،در سیستم اداری شكل بگیرد ،معموال
همین اتفاقاتی كه ظرف این صدسال در شهرسازی كشور اتفاق
افتاده است ،همینها شكل میگیرد ؛ یعنی گروههایی میآیند و
میروند و طرحی را میدهند و بعد هم متعهد به انجام آن نیستند
و هر اتفاقی بیافتد كسی جوابگو نیست.
ما مجموعه عوامل بایستی كه پاسخگو باشیم.
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تا وقتی شهرسازی در قسمتهای دانشگاهی تبلور
پیدا میكند ،نتیجه اش غیر از این نمیتواند باشد.
سیستم اجتماعی  -فنی و زندگی
شهرسازی باید در
ً
تبلور پیدا ً كندكه معموال دانشگاهها سیستمهای فنی
شان نسبتا بد نیست ولی سیستمهای اجتماعی آنها
بسیار ضعیف است.حال آنکه زندگی نمی تواند در
دانشگاه تعریف شود بلکه باید برای مردم تعریف شود.
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متاسفانه همانگونه كه گفتید ما در مدیران شهری كمتر از
تخصص مهندسان شهرساز استفاده میكنیم.با وجود حدود
 5000شهرساز عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان در
ً
كل كشور ولی كمتر از این تخصصها استفاده کردهایم .مثال
در طر حهای تفصیلی و جامع شهر كمتر از نقطه نظرات شان
شهرسازان استفاده شده است
تا وقتی شهرسازی در قسمتهای دانشگاهی تبلور پیدا میكند،
باید در سیستم
نتیجه اش غیر از این نمیتواند باشد .شهرسازی ً
اجتماعی  -فنی و زندگی ًتبلور پیدا كندكه معموال دانشگاهها
سیستمهای فنی شان نسبتا بد نیست ولی سیستمهای اجتماعی
آنها بسیار ضعیف است.حال آنکه زندگی نمی تواند در دانشگاه
تعریف شود بلکه باید برای مردم تعریف شود.
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| گفت و

گو | سعیده سمیعی دلویی

توگو با متخصصان ایـن حــــوزه
در گف 
بررســـی شـــد:

نقشهبرداری
و دغدغههای حــرفـه ای
توســعه همگون و متناســب شهـرها ضــرورت مهم رف ــاه اجتماعی
و در پی آن توس ــعه همه جانبه جــامعه است .این مهم بویژه در
حـ ــوزه ساخــتمان از اهمیت بسزایی برخوردار اسـت .بویژه آنکه
امروزه در دنیا اســتفاده از روشهای نوین در جمعآوری ،حــفظ و
نگهداری ،پردازش و نمایش اطالعات مکانی به بهینهتر شدن این
وضـعیت بیش از پیش انجامیده اسـت.
به بهانه برگزاری دومین همایش سراسـری نقشــه برداری در صنعت
ساخــتمان با موضـوع شهرهـای هوشمند آتی با فناوری و اطالعات
مکانی سـهبعدی در مش ــهد که توسـط سازمان نظام مهندسـی
توگویی را با
ساختمان اســتان خراسـانرضوی برگزار شد ،گف 
پروفس ــورعباس رجبی فرد و مهندس احمد اسدی انجام دادهایم
که تقدیمتان میشود.
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درباره پروفسـ ــور
عباس رجبی فـرد
پروفسور عباس رجبی فرد متولد سال  1345و دانشآموخته رشته
مهندسی نقشه برداری از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
طوسی در سال  1368در مقطع کارشناسی است که پس از آن
در دانشگاه  ITCهلند ادامه تحصیل داده و درسال  1372موفق
به دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته  GISشده است .وی
سپس بعنوان مدیر دپارتمان  GISسازمان نقشه برداری كشور تا
سال  ١٣٧٧فعالیت اجرایی خود را در ایجاد بستر ملی دادههای
مكانی ادامه داده و اولین نقشه دیجیتال پوششی كشور را تهیه
کرد .وی تحقیقات علمی خود را در علوم ژئوماتیك در دانشگاه
ملبورن استرالیا ادامه داده و در سال  1381در گرایش طراحی و
توسعه زیر ساخت دادههای مكانی ( )SDIدر مقطع دکتری از این
دانشگاه دانشآموخته شده است.
استاد و رئیس دپارتمان مهندسی زیرساخت (شامل مهندسی
عمران ،مهندس نقشه برداری و مهندسی محیط زیست و منابع
اب) در دانشکده مهندسی دانشگاه ملبورن استرالیا ،ریاست مرکز
تحقیقات زیرساخت دادههای مکانی و مدیریت زمین ،و ریاست
مركز تحقیقات مدیریت بحـران ،رئیس شبكه ا كادمیك سازمان ملل
در حوزه جهانی مدیریت اطالعات مكانی و استفاده آن در توسعه
پایدار ،مشاور بانك جهانی در حوزه مدیریت و استفاده اطالعات
مكانی ،عضویت در شورای دادههای مکانی ایالت ویکتوریا ،رئیس
سابق انجمن جهانی زیرساخت دادههای مکانی ،چاپ چندین
کتاب و دهها مقاله علمی پژوهشی و همچنین چندین عناوین
ملی وبینالمللی دیگر در کارنامه حرفه ای ایشان به چشم میخورد
به نحوی که ایشان در زمره استادان و دانشمندان برجسته دنیا
در زمینه علوم ژئوماتیک ومدیریت دادههای مکان محور قلمداد
میشوند.
آقای پروفسور رجبی فرد ،نگاه به فرایندهای تخصصی نقشه
برداری در کشورهای پیشرفته چگونه است؟
ضمن سپاس و تشکر از نشریه طاق ،با افزایش روزافزون جمعیت
و توسعه شهرنشینی و در نتیجه توسعههای عمودی و ایجاد زیر
ساختهای پیچیده شهری ،امروزه از فضاهای باال و زیر سطح
زمین بیش از پیش استفاده میشود .لذا به کار گیری اطالعات
مکانی ،بویژه اطالعات مكانی سهبعدی مدیریت ،کنترل و برنامه
ریزی در توسعه زمین از اهمیت بسیار باالیی برخوردار شده است.
در سالهای اخیر ،پیشرفت نقشه برداری و دانش و فناوری در
این حوزه ،استفاده از اطالعات مکانی سهبعدی را نیز امکانپذیر
ساخته است .بدین منظور تخصص نقشه برداری در حوزه
ساختمان و مدیریت زمین همگام با پیشرفت فناوری و همچنین

بهبود ساختارهای سازمانی فعلی تاثیر قابل توجهی داشته است.
در کشورهای پیشرفته عالوه بر این ،متناسب با نیازهای آتی،
سرمایه گذاری ویژه ای برای تخصص گسترش و توسعه نقشه
برداری و رشتههای مربوطه مثل سیستمهای اطالعات مکانی
زمین مرجع ( )GISو سنجش از دور( )RSو روشهای نوین دیگر
در جمع اوری دادهها انجام گرفته است .سازما ملل این سرمایه
گذاری را از پایههای اصلی برای توسعه پایدار قلمداد کرده و بحث
گسترده ای براساس آن برای ایجاد شهرهای هوشمند در کشورها
مطرح را دنبال میکند.
صنعت نقشه برداری نوین با عنوان علوم ژئوماتیک در حوزه صنعت
ساختمان در دنیای امروز از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار
شده ،و در این صنعت ،روشهای جدیدی در جمع آوری ،حفظ
و نگهداری ،پردازش و نمایش اطالعات مکانی (بویژه بسترهاى
نمایش و تحلیل سه بعدی) و درادامه آن مدیریت ،بروزرسانی و
تولید اطالعات الزم ،استفاده میشود .به عنوان مثال ،استفاده از
اسکنرهای لیزری در سطح زمین و یا از ارتفاع ،ایجاد مدلهای سه
بعدی ساختارهای شهری را میسر ساخته است .مورد دیگر تولید
و نمایش نقشههای پایه امال ک شهری به صورت سه بعدی است
که در حال حاضر بسیاری از کشورهای توسعه یافته شامل استرالیا
در این زمینه سرمایه گذاری عمده ای کرده اند .همچنین صنعت
نقشه برداری نوین در حوزههای مدیریت و نگهداری و بهره وری باال
از ساختمان نقش به سزایی ایفا میکند .نمایش در فضای واقعیت
مجازی ( )Augmented Realityنمونه ای بارز در این راستا میباشد
که شرکتهای ارایه کننده خدمات شهری از آن استفاده میکنند.
مهمترین حضور تخصصی نقشه برداری دراین موارد عالوه بر
مدیریت بر نحوه تهیه و پردازش دادههای اولیه ،کنترل صحت
فرایندهای تولید اطالعات از دادههای مكان محور اولیه است
ی که مطابق اهداف تعریف شده به روشهای بهینه تری
به نحو 
نقشه برداری از موقعیتهای مکانی صورت گیرد ومهمتر اینکه
دقت و صحت دادههای جمع آوری شده با روشهای تعدیل و
سرشکنی ارزش سنجی شوند.
جنابعالی فعالیتهای مثبتی در کشور برای انتقال تجربیات
جهانی در حوزه نوین نقشه برداری داشته اید ،ساختار موجود
را چگونه ارزیابی میکنید؟
بنظر میرسد؛ ساختار تخصصی در حرفه نقشه برداری و در ساخت
وساز کشور رو به رشد بوده ولی جای رشد بسیار بیشتری دارد.
مالحظه میفرمایید که جمعیت شهرنشین دنیا در حال افزایش
مناطق
است و در ایران نیز رشد جمعیت شهرنشینی مانند سایر
ً
دنیا در حال رخ دادن است .جمعیت روزافزون شهری نیز غالبا
در ساختمانهای چندطبقه ،چندکاربره ،بسیار مهندسی شده و
بلندمرتبه سا کن خواهد شد.
افزایش سریع و عمودی شهرها ،چالشهای محیطی ،اجتماعی و
اقتصادی جدیدی را ایجاد میکند .زیرساختهای متعددی برای
مدلسازی و مدیریت شهرها و محیطهای جدید مورد نیاز است.
بویژه این موضوع برای توسعه و مدیریت بهینه شهرهای هوشمند
با استفاده از شبكههای حسگر مرتبط و مبتنی بر دادههای مكانی
سه بعدی ،بیشتر حایز اهمیت است .این زیرساختها بایستی
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شامل اطالعاتی بروز ،تایید شده ،دارای مجوز ،قابل استفاده
مستمر و مهندسی شده در محیطی سهبعدی باشند؛ چرا که
اطالعات دوبعدی موجود قابلیت رفع نیازهای حال وآینده را دارا
نیستند.
عواملی که نیاز به اطالعات سهبعدی زمین را برجسته میکنند
شامل ضرورت مدیریت بحران شهرهای پرجمعیت ،افزایش
ارزش امال ک ،تعداد فزاینده تداخل مسیرهای حمل و نقل ،متنوع
شدن زیرساختهای کابلی و شبکه لولهکشی ،مدیریت محیط
زیست در ارتباط با ایجاد زیرساختها ،نیاز شهروندان به خدمات
جامع ،سریع و دقیق و اهمیت فناوریهای سهبعدی در طراحی،
برنامهریزی و مدیریت میباشند.
...
...
...
...
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...
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صنعت نقشه برداری نوین با عنوان علوم ژئوماتیک
در حوزه صنعت ساختمان در دنیای امروز از اهمیت
و جایگاه خاصی برخوردار شده ،و در این صنعت،
روشهای جدیدی در جمع آوری ،حفظ و نگهداری،
پردازش و نمایش اطالعات مکانی (بویژه بسترهاى
نمایش و تحلیل سه بعدی) و درادامه آن مدیریت،
بروزرسانی و تولید اطالعات الزم ،استفاده میشود
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افزایش پیچیدگی عوارض سهبعدی شهرهای مدرن نیازمند
سیستم مدیریتی است که قابلیت نمایش ارتفاع و روابط بین
زمین ،ساختمانها و عوارض و کاربرد آنها را داشته باشد ،و این
موارد توسط متخصصان نقشه برداری میتواند تهیه و ارایه شده و
همچنین كیفیت الزم آنها تضمین شود.
در ایران عالوه بر نیازهای معمول سایر کشورها به مدیریت
سهبعدی زمین و امال ک ،به دلیل قدمت زیاد و وجود آثار تاریخی
ارزشمند در سراسر کشور ،مسئله حفاظت از میراث فرهنگی نیز
بایستی مورد توجه قرار گیرد .در تعریف حریم تاریخی این بناها،
تا کنون بیشتر حریم دوبعدی آنها مد نظر بود ولی در سالهای
اخیر مشکالتی که در ارتفاع و زیر زمین برای میراث فرهنگی کشور
رخ داده است ،اهمیت تعریف ًحریم سهبعدی این بناها را کامال
مشخص کرده است ،كه مجددا در این زمینهها تخصص نقشه
برداری نوین حایز اهمیت بوده و نقش بسیار مهمی را دارد.
علیرغم مزایای ذکر شده برای دستیابی به مدلهای سهبعدی
ساختمانها و شهرها ،رسیدن به شرایطی که استفاده از اطالعات
سهبعدی قابلیت اجرایی داشته باشد با محدودیتهایی همراه
است .از نظر قانونی و سازمانی ،در ساختار کنونی بسیاری از
سازمانها و شرکتهای تولیدکننده و استفاده کننده از اطالعات
مکانی ،استفاده اطالعات سهبعدی دیده نشده است .بنابراین
زیرساختهای الزم ،نمودار سازمانی مورد نیاز و بودجهبندی
مناسب برای این اطالعات وجود ندارد .همچنین از لحاظ قانونی
نیز تفاوتهای بین اطالعات دوبعدی و سهبعدی و تاثیر بعد
سوم در تصمیمگیریها و سیاستگذاریها ،نیازمند توجه بیشتر
ت میباشد.
دستگاههای ذیربط ودول 
در زمینه استفاده از اطالعات سهبعدی نیز عالوه بر نیاز به توسعه
زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری همچون وب ،پایگاههای
54

اطالعات و غیره ،آموزش و فرهنگسازی در بخشهای مختلف
جامعه شامل دولت ،صنایع و شهروندان به منظور استفاده از
این اطالعات در سیاستگذاریها ،تصمیمگیریها و فعالیتهای
اجرایی حتی در امور روزمره نیز اجتناب ناپذیر است.
خوشبختانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان
رضوی بعنوان اولین سازمان حرفه ای استانی میزبان یك دوره
آموزشی در حوزههای جدید فناوری اطالعات مكانی سه بعدی و
نقشه برداری در صنعت ساختمان بود كه با موفقیت این دوره
انجام گرفت .ارزیابی بنده از فعالیتهای آموزشی و نگرش باالی
این سازمان فنی و حرفه ای و برنامه استراتژیك این سازمان در
اشاعه و باال بردن سطح فنی حوزه نقشه برداری و جایگاه این
حرفه در استان و كشور بسیار خوب بوده و قابل تقدیر است .حوزه
نقشه برداری ،اقدامات جدی در استان با همكاری و پشتیبانی
استانداری و سازمانهای مرتبط دیگر ،بمنظور اجرایی كردن
نگرشهای جدید در توسعه شهرها شروع كرده و برنامه ریزیهایی
با همکاری مرکز تحقیقات زیرساخت اطالعات مکانی و مدیریت
زمین دانشگاه ملبورن استرالیا انجام داده كه امید است بزودی
اجرا شود .همچنین مسئوالن این سازمان اقدام به انتقال اهمیت
این موضوعات جدید در سطح كشوری کرده اند تا دورههایی در
سطح كشور برای ارتقای دانش مهندسان حوزههای مرتبط با
فناوریهای نوین صورت پذیرد .اهتمام این سازمان در انتقال
دانش و فناوریهای نوین در صنعت نقشه برداری ،ساختمان و
سایر رشتههای مرتبط مثل تاسیسات شهری ،ترافیک و شهرسازی
قابل تقدیر است.
به نظر ،اینگونه دورهها و کارگاههای آموزشی میتوانند در انتقال
اطالعات به روز دنیا و ارتقای دانش کارشناسان و مدیران نقش
به سزایی بازی کند .مرکز تحقیقات زیرساخت اطالعات مکانی و
مدیریت زمین دانشگاه ملبورن اعالم آمادگی خود را برای ادامه
همكاری و توسعه وسیعتر این حوزه در كشور و بویژه همكاری با
سازمانهای نظام مهندسی استانهای دیگر را اعالم میکند.
برنامه ما ،برگزاری دورههای آموزش بینالمللی با محورهای جدید
و با ابعاد گسترده تر در حوزه نقشه برداری ،صنعت ساختمان و
زیرساختهای دیگر شهری در دانشگاه ملبورن است كه امیدواریم
بتوانیم میزبان تعدادی از كارشناسان و مدیران فنی كشور و استانها
باشیم .موضوعات مختلفی نیز درکشور درحال پیگیری است که
ً
اخیرا با همکاری شرکت ملی پست طرح ملی سیستم ادرس دهی
مكــان محـ ــ ــور ()GNAF : Geocoded National Address File
راه اندازی شده که فصل تازه ای در بهره مندی از اطالعات مکانی
زمین مرجع است .همکاری با کمیسیون عمران وشهرسازی شورای
محترم شهر مشهد در ایجاد پایلوتهای شهر هوشمند بارقه امیدی
تازه برای حرکت به سمت شهر هوشمند است و شهروند هوشمند
است که با تالش شهرداری محترم این مهم دست یافتنی است.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.

بنظر میرسد؛ ساختار تخصصی در حرفه نقشه برداری
و در ساخت وساز کشور رو به رشد بوده ولی جای رشد
بسیار بیشتری دارد.
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...
...
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مهندس احمد اسدی

آقای مهندس اسدی ،مایلیم با دغدغههای حرفه ای جنابعالی
دراین خصوص و بویژه وضع موجود نقشهبرداری آشنا شویم.
آنچه که میتوان از آن در وضعیت کنونی بعنوان دغدغه حرفه ای
یاد کرد و ضرورت پیگیری را برای آن درنظر گرفت ،در وهله نخست
ارتقای دانش و فرهنگ تخصصی با تکیه بر فناوریهای روز است.
این موضوع عالوه بر اینکه آ گاهی جامعه متخصص را ارتقا میبخشد
و بستر ساخت و ساز ما را علمی و توانمند میکند ،باعث میشود
مطابق اقلیم و شرایط موجود به تولید ساختمان بپردازیم .صرفه
اقتصادی و صرفه جویی در مصرف انرژی و البته آسایش شهروندان
را به ارمغان میآورد ،حقوق مردم برای سکونت در میان انبوهی
از سازههای و عناصر شهری رعایت میشود.تنها مصالح استاندارد
مورد استفاده ساخت وساز قرار میگیرد و فرایندهای ساخت و ساز
شکل واقعی تری به خود میگیرد.
چنانچه دانش تخصصی با فرهنگ عمومی و همچنین با
ضرورتهای اجتماعی که هر متخصص در ارایه خدمات مهندسی
باید بدان توجه کند ،آمیخته شود ،شاهد خدمات مهندسی
صحیحی در قبال خواسته مناسب و فرایند محور جامعه خواهیم
بود.
در اولویت بعدی ،لزوم هماهنگی و تعامل ارگانها و نهادهای
مرتبط در حوزه ساختوساز است .این هماهنگی برای توجه
بیش از پیش به نحوه رشد عناصری در شهر است که بطور عموم
ساختمان نام دارد .لزوم این هماهنگی را میتوان در بایدها و
نبایدهای میان قانون نظام مهندسی ساختمان ،دستورالعملها
و اساسنامههای دستگاهها ،نهادها و تشکلهای مرتبط با حوزه
ی ساختمان یافت .قطعا برایند این بایدها و نبایدها باید هدف
مشترکی را نشانه رود که باز همان آسایش و بهره وری عمومی و
صرفه اقتصادی و استفاده بهینه از منابع ملی است.
زمین از گذشتههای بسیار دور ،بعنوان بی دغدغه ترین سرمایه
بشری برای پویایی اقتصاد جامعه مد نظر بوده است.
شناخت زمین و زوایای مختلفی که دارد ،برای احیای پتانسیل
موثر آن در روالها و فرایندهای اقتصاد امروزی از ساخت و ساز
گرفته تا کشاورزی و صنایع و حمل و نقل و ...ضرورتی است که
دنیای پیشرفته امروزی با عناوین پر دامنه ای همچون  :سیستم
اطالعات زمین و امال ک یا )LIS(Land Information System
 ،سیستم اطالعات زمین محور و اطالعات جغرافیایی مرتبط با
زمین و محیط آن یا ) ،GIS(Geo Information Systemزیرساخت
دادههای فضایی که شامل تمام اطالعات زمین در یک ساختار
شبکههای برای استفاده هر فرد حقیقی و حقوقی را میدهد یا
) SDI(Spatial Data Infrastructureو ...آنها را درک و تمامی

خدمات عمومی و تخصصی خود را بر اساس پایگاههای اطالعاتی
مربوط به زمین ارایه میدهد و از آن بهره فراوان میبرد.
با علم به اینکه به هریک از نقاط پیرامونی ما یک مختصات الصاق
شود (عرصه ملک _ خیابان _ انواع ساختمان وبا انواع کاربری -
آپارتمان  -طبقه _ واحد _ پارکینگ _ فضای سبز _ خیابان و خطوط
حمل ونقلی _ خطوط نیرو _ تابلو _ محل خطر _ المان شهری _ خط
آسمان _ جوی _ مسیل _ کانال _ فاضالب _ لوله آب _ فیبر نوری،
شیب زمین و...مثالهایی از مستحدثات پیرامونی ما درحوزه
ساختمان میباشند) یکباره با دنیایی از اطالعات روبرو میشویم
که انگار به تمام اشیاء و مستحدثات و اطراف خود روح دمیدهایم
و میتوان آنها را به هر سو فراخواند .فراخوانی اطالعات الصاق
و الحاق شده به این همه آیتم زمین مرجع ،باعث مدیریت بهتر
آنها در هر زمان و مکان میشود .چنانچه مختصات ما سه بعدی
باشد ،ذره ذره آنچه که در دید ماست دارای بعد شده و برای آن
ذرهها میتوان برنامه تعریف کرد ،با رصد کردن و بروزرسانی این
اطالعات میتوان تغییرات زمانی آنها را مشاهده کرد ،براحتی
میتوان تاریخ مصرف برای آنها درنظر گرفت که گاه دانستن تاریخ
مصرف آنها از دانستن تاریخ مصرف یک ماده غذایی مهمتر و
حیاتی تر است.
دراین صورت میتوان سطح و حجمی که خود شامل چندین آیتم
زمین مرجع است را در یک پایگاه و قاعدتا در یک میز کار( (�Desk
 )topمشاهده کرد و برای آن فرایند و برنامه نوشت .به عبارت
دیگری میتوان گفت ما یک منطقه و محله هوشمند از دادههای
مکان مرجع را داریم.
چنانچه با سخت افزار ونرم افزارهایی متقاضیان و شهروندان را
به استفاده از این دادهها تشویق کنیم ،آنها مجهز به خدمات
هوشمند میشوند ،دیگر برای یافتن یک آدرس بارها سر هر کوچه
و خیابان توقف نمیکنند ،برای یافتن خدماتی چندین دقیقه
مکالمه تلفنی نیاز ندارند ،برای دریافت اطالعات کلی از یک
ملک ،اسیر تخلفات غیر متخصصان نمیشوند ،در خرید و فروش
ملک خود حداقل به موقعیت و مرغوبیت ملک شک نمیکنند،
در ساخت بر روی عرصه ای به تمامی عوامل معارض زیر زمینی
واقف میشوند ،در ترافیکهای سنگین ساعتها وقت گرانبها
صرف نمیشود ،در جریان ساختهای تونلی ،انشعابات آب و
برق و ...قطع نمیشود ،خطرهای طبیعی و غیر طبیعی مرتبط با
زمین و بحرانهای متعاقب آن به سهولت مدیریت میشود دراین
زمان است که میتوان گفت که شهر هوشمند داریم .شهروند
هوشمندداریم.
آیا نمیتوان با همت مضاعف ،شهر و کشور هوشمند را در افق نه
چندان دور حس کرد؟
همه این مهم در بستر نقشه برداری دقیق (چنانچه دقت الزم در
تعیین دادهها و پایگاه آن رعایت نشود ،خطاها تبدیل به اشتباهات
بزرگ شده و سیستم بصورت غیر واقعی عمل خواهد کرد) میسر است
تا با فعالیت سایر تخصصها شاهد جامعه ای پویا و بالنده باشیم.
این دغدغه تخصصی است که در بسیاری کشورهای پیشرفته قابل
لمس است و بسیار نیکوست که ما هم برای حضورش فرش قرمز
پهن کنیم و دست در دست مسئوالن و با بهره مندی از مشورت
استادان ایرانی و برجسته این علوم که این دغدغهها را شناخته
اند ،شادمانه به استقبالش برویم.
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نگاهـی به زندگی مردی که مهندسی وامدار همت اوست

پیرمردی آرام زیر درخــتی با طراوت
تاریخ مهندسی مشحون از نام بزرگانی است که انوار دانش بی
بدیل شان همچنان سخاوتمندانه بر پهنه صنعت ساختمان
میتابد؛ دانش بزرگانی که تجلی ّ
همت و ّ
حمیت عالی شان را
میتوان در نظام عـالی مـدیریت کش ــور که مشحون از خــدمـات
ارزشــــمند و اراده ست ــودن ــی آنهاست دریافت.
مرحوم مهندس علی ا کبر معین فر ؛ از جمله بزرگانی است که گرچه
چندی پیش رخ در نقاب خا ک کشید اما سخاوت دانش و حالوت
بی پایان حضورش همچنان بارقههای امید را در دل پر سوز و گداز
هر هموطن ایرانی افروخته نگاه میدارد.
او در عین فرزانگی بی بدیل خود تمثال گویایی بود از جامعه
پیشکسوتانی که راز و رمز مانایی فرهنگ و تمدن ایرانی و اسالمی را
باید در تارو پود تالش و غیرتشان یافت.
پیرمردی جوان
دکتر رنانی ،استاد دانشگاه اصفهان در توصیفی بلیغ از واپسین
دیدارش با آن بزرگمرد وارسته اینچنین میگوید “ :منتظر بودم تا
وقتی با او رو ب ه رو میشوم پیرمردی فرتوت را ببینم که از بیماری
و قضای روزگار مینالد و درباره انواع دردهای بدنش و مشکالت
مزاجی و عوارض داروهایش و بیوفایی دنیا و غربت فرزندان و...
سخن میگوید ،اما با کمال شگفتی با جوانی روبرو شدم تبلت
به دست که گرچه به دلیل مشکل قلبی و بیماری کلیه و انجام
دیالیز ،نمیتوانست به راحتی راه برود ،اما ذهنی پرتحرک ،روشن
و بسیار بهنگام داشت .آخرین نوشتههای تحلیلی فضای مجازی
کشور را دنبال ًمیکرد و
را خوانده بود و آخرین تحوالت و اخبار ً
پیرمردی عمیقا شاد ،عمیقا مومن،
مسائل روز را تحلیل میکرد.
ً
ً
عمیقا راضی از زندگی و البته عمیقا نگران برای کشور .از حجم
انرژی که از کالمش بیرون میریخت گمان میکردی که شصت
ساله است و از حجم آ گاهی و دانشی که در حوزههای مختلف
داشت ،از تاریخ و سیاست و اقتصاد ایران ،و از شعر پارسی و تفسیر
قرآن و تاریخ اسالم ،تا اطالعات زلزلهشناسی (که تخصص اصلی او
بود) و شهرسازی تهران و بودجه ریزی دولتی و بسی حوزههای

دیگر ،گمان میکردی که این مرد دویست سال عمر کرده است.
در جای جای کالمش به قرآن استناد میکرد و وقتی برخی آیات
را میخواند بغض میکرد؛ و دوستی که واسطه مالقات ما بود
درگوش من گفت «مهندس بیشتر قرآن را حفظ است».
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از حجم انرژی که از کالمش بیرون میریخت گمان
میکردی که شصت ساله است و از حجم آ گاهی و
دانشی که در حوزههای مختلف داشت ،از تاریخ و
سیاست و اقتصاد ایران ،و از شعر پارسی و تفسیر قرآن
و تاریخ اسالم ،تا اطالعات زلزلهشناسی (که تخصص
اصلی او بود) و شهرسازی تهران و بودجه ریزی دولتی
و بسی حوزههای دیگر ،گمان میکردی که این مرد
دویست سال عمر کرده است.
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حق عضویتی که نزد ما امانت است
دکتر سیمین حناچی ؛ استاد دانشگاه تهران نیز با یادی از آن
بزرگمرد در جایی نوشته است« ”:در دوره سوم هیئت مدیره
نظام مهندسی استان تهران ،من به عنوان عضو علیالبدل
انتخاب شدم .کم تجربهترین و کوچکترین عضو بودم که در
کنار بزرگانی چون مرحوم معینفر مینشستم و این مهم فرصت
و غنیمتی بود که بیش از دانشگاه به من آموخت ،از سیاست و
اخالق و مهندسی .هر شنبه در جلسات منظم هفتگی ،در کنار
مهندس معینفر مینشستم و از بحثهای تخصصی و سیاسی
که با صالبت انجام میداد بهره بسیار میبردم .در این جلسات
تا مدتها توجهم به یک رفتار مرحوم معین فر جلب شده بود.
اینکه میدیدم علیرغم شیرینی و میوهای که در جلسه وجود
داشت ایشان هیچگاه جز چای چیزی مصرف نمیکند .تا این که
روزی طاقتم ُبرید و دلیل آن را پرسیدم.پاسخ داد ”:حق عضویتی
که اعضای سازمان میپردازند نزد ما امانت است و ما حق نداریم
آن را صرف پذیرایی شخصی هیئت مدیره کنیم”.
نمی دانید آن لحظه كه این پاسخ را از او شنیدم چه حالی به
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من دست داد .از این پاسخ میتوان اوج پا كدستی و امانتداری و
پایبندی به اخالق آن بزرگ وارسته را دریافت .از آن هنگام عالقه و
ارادتم به ایشان بیشتر از گذشته شد .تنها این صفات انسانهاست
که آنها را متمایز و ماندگار از دیگران میكند و نه هیچ چیز دیگر.
انسانی آرام
دکتر مهدی زار ع ،استاد پژوهشگاه بینالمللی زلزله شناسی و
مهندسی زلزله نیز در خصوص استاد معین فر میگوید”:فكر میكنم
شعر معروف «صبر بسیار بباید پدر پیر فلك را /كه دگر مادر گیتی چو
تو فرزند بزاید» را باید برای مهندس معینفر خواند و صبر كرد برای
حضور دوباره مانند ایشان :مهندسی كه هم ،وطن پرست بود و هم
با ایمان بود و هم یك انسان ،انسانی با وجوه متنوع و خوشحالم كه
خداوند به ایشان  ٨٩سال عمر داد اما دوست داشتم باز هم زنده
بود و میتوانستیم از وجودشان استفاده كنیم .فكر میكنم تا این
مملكت هست ،كسانی مثل معین فر هم هستند و فكر میكنم تا
ایران هست بزرگانی مثل معین فر هم زنده هستند.
دکتر زار ع به خاطره ای از مرحوم مهندس معین فر در خصوص
نحوه تحصیل خود در ژاپن اشاره میکند :زمانی که در ژاپن بودیم
کمک هزینه ای هم به ما میدادند که برای گذران یک زندگی
معمولی کافی بود .دکتر «نایتو» چند باری از من پرسیده بود آیا
این کمک هزینههای تحصیل کافی است یا باید بیشتر شود که
من گفتم کافی است .در ابتدای کار نمی دانستم اما پس از مدتها
فهمیدم که این اسکالرشیپ یا هزینههای تحصیل ما را در ظاهر
دانشگاه پرداخت میکند اما در واقع این هزینهها را خود دکتر
«نایتو» میپردازد.
دکتر «نایتو» بعدها در مصاحبه ای با یک روزنامه گفت وقتی من به
ایران رفتم،متوجه شدم ساختمانهای ایران در برابر زلزله چندان
مقاوم نیست .گفتم انسانیت حکم میکند افرادی را از ایران و ترکیه
به ژاپن بیاورم و آنها را با علوم جدید زلزله شناسی و مهندسی
آشنا کنم( .البته از ترکیه فقط دکتر «مظفر ایپک» آمده بود که او هم
در زمینه زلزله صاحبنظر است ).این را هم بگویم که دکتر «نایتو»،
انسان بسیار بامحبتی بود و بسیار به ما عالقه داشت و میتوانم
بگویم روابط ما ،روابط پدر و فرزندی بود .او به من میگفت «معین
سان» یعنی «آقای معین» .بعد هم برایم یک کارت ویزیت طراحی
کرد که در آن مرا انسانی آرام توصیف کرده بود که در زیر درخت
باطراوتی نشسته است.
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شما را وادار به تعمق در علل میکرد تا هم زمان
پیچیدگیهای ساختار زمین در وقوع زلزله و هم ،اثرات
خا ک بستر ،ضوابط طراحی ،کیفیت نظارت و ساخت
ساختمان را در نظر بگیریم ،بعد درباره آن قضاوت کنیم؛
موضوعی که شاید از مکتب استادان ژاپنی خویش
آموخته بود و همواره با افتخار از آنان به بزرگی یاد میکرد.
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زندگی در تنهایی
مهندس بهرام غفاری نیز در توصیفی از مرحوم مهندس معین فر
میگوید :وقتی قانون آزمایشی نظام مهندسی در سال 69نوشته
شد مهندس معین فر از جمله کسانی بود که پیش نویس آن را به
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ایشان عرضه کردیم و مهندس معین فر به دقت آن را مالحظه کرد
و برای آنچه پیش نویس شده بود پیشنهاداتی را ارایه داد.تمامی
نظرات ما از جمله قانون و نیز شکل گیری سازمان نظام مهندسی
ساختمان اعمال شد.
وی اضافه میکند:مهندس معین فر ویژگیهای منحصر به فردی
داشت .من تواضع ایشان را در سفر به رودبار و پس از زلزله منجیل
دیدم.آن سال ،با اتوبوس معیوبی به این سفر رفته بودیم.در وجود
ایشان هیچ تکبر و منیتی وجود نداشت .از مهمترین و کم نظیر
ترین خصوصیت وی این بود که  22سال پس از فوت همسرش به
تنهایی زندگی کرد.
بلوغ امروز مهندسی
دکتر ا کبر ترکان؛ رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان
نیز معتقد است در حوزه کار مهندسی ساختمان آنچه وظیفه
ماست مطرح کردن واقعی خدمات مهندسی مرحوم مهندس
معین فر است ؛ چرا که در غیر اینصورت ممکن است خدمات
ً
مهندسی ایشان تحت تاثیر موضوعات دیگری کم رنگ شود .مثال
باید گفت مرحوم معین فر شبکه ژئوذزی را برای کشور تاسیس کرد
و یا میتوان از نقشهایی گفت که ایشان در تبیین قانون نظام
مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامههای آن بر عهده داشت.
امروزه شما در مقطعی از آیین نامه نظام مهندسی ساختمان
میگویید ،که جامعه به بلوغ الزم خود رسیده است حال آنکه در دوره
ای ا گر از این آیین نامه میگفتید ،کسی از آن چیزی نمیفهمید.
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مهندسی امروز وامدار بزرگانی است که همچنان
سخاوتمندانه بر پهنه صنعت ساختمان میتابند ؛ دانش
بزرگانی که تجلی ّ
همت و ّ
حمیت عالی شان را میتوان
در نظام عـالی مـدیریت کش ــور که مشحون از خــدمـات
ارزشـ ــمند و اراده ست ــودن ــی آنهاست دریافت.
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“ معینفر” ،مردی از مكتب ژاپن
مرتضی بسطامی ،دانشیار پژوهشگاه بینالمللی زلزله شناسی
و مهندسی زلزله نیز میگوید:مرحوم استاد معین فر به عنوان
بنیان گذار و پدر مهندسی زلزله ایران دارای ژرف اندیشی و تعمق
ً
خاصی در حوزه زلزله بود .ا گر اظهارنظری درباره یک موضوع مثال
آسیبهای وارده به یک ساختمان در یک زلزله میشد ،به طور
غیرمستقیم به شما یادآوری میکرد که برای علت یابی وقوع آن
آسیب ،متغیرهای متنوع موثر و عدم قطعیتهای آنها را باید در
نظر گرفت.
به عبارت دیگر شما را وادار به تعمق در علل میکرد تا هم زمان
پیچیدگیهای ساختار زمین در وقوع زلزله و هم ،اثرات خا ک
بستر ،ضوابط طراحی ،کیفیت نظارت و ساخت ساختمان را در نظر
بگیریم ،بعد درباره آن قضاوت کنیم؛ موضوعی که شاید از مکتب
استادان ژاپنی خویش آموخته بود و همواره با افتخار از آنان به
بزرگی یاد میکرد.
وی اضافه میکند :یکی از شاه بیتهای خدمات ایشان مقاوم
کردن ساختمانهای آجری و سایر مصالح بنایی (به عبارت دیگر

ساختمانهای غیرمهندسی) در برابر زلزله بود که با معرفی مفهوم
شناژ در این ساختمانهای غیرمهندسی ،خدمت بی نظیری را
به کشور ارایه کرد؛ موضوعی که در طی  ٥٠سال گذشته به جرئت
میتوان گفت جان هزاران نفر را در زلزلههای کشور به ویژه روستاها
مدرسه ای در روستایی دورافتاده
نجات داده است .نمونه ای از آن
ً
در منطقه دشتی بوشهر بود که حدودا سال  ١٣٥١ساخته شده
بود و در ساخت آن شناژ اجرا شده بود؛ مدرسه ای که دو بار زلزله
باالی  6ریشتری را تجربه کرده بود ،ولی همچنان بدون آسیب و
پابرجاست؛ ایده ای که در مقاوم سازی میلیونها ساختمان در
کشور استفاده شده و میشود ،راه حلی ارزان ،آسان و موثر.
وی ادامه میدهد:نکته دیگری که باید در خصوص ایشان گفت،
مظلومیت استاد بود ،یادم نمی رود سالها پیش زمانی که
دانشجوی دکترا در ژاپن بودم و برای شرکت در کنفرانس مهندسی
زلزله اروپا به همراه استادانی از دانشگاههای ژاپن به ژنو رفتیم،
استادان پیشکسوت ژاپنی که متوجه میشدند من ایرانی هستم،
یکی از پرسشهایی که از من میپرسیدند این بود که آیا پروفسور
معین فر را میشناسی؟ من هم چون فقط اسم استاد را شنیده
بودم ،با شرمندگی میگفتم فقط اسم ایشان را شنیده ام؛ جوابی
که شاید برای آنها غیرمنتظره بود و درادامه میگفتند که ایشان
خیلی مشهور است و ما مهندسی زلزله ایران را به اسم پروفسور
معین فر میشناسیم؛ موضوعی که باید دانشگاهها و مرا کز علمی ما
پاسخ گو باشند چرا استادی در این تراز ،یک کرسی علمی در کشور
نداشت که من دانشجو بتوانم ایشان را بشناسم.
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در  ٤٥سال گذشته آشنایی با معین فر؛ از زمان ریاست
دفتر تحقیقات و استانداردهای فنی سازمان برنامه
وبودجه کشور تا وزارت نفت و نمایندگی مجلس ،معین
فر را از فساد اخالقی و مالی به دور دیدم و شخصیت
ایشان نیز در این جایگاهها هرگز دگرگون نشد.
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وی خاطر نشان میکند :نکته دیگر فروتنی استاد بود .در عصر
همان کنفرانس متوجه شدم که استاد معین فر هم تشریف دارند
و موفق به زیارت ایشان شدم .آنچنان با من به گرمی برخورد
کردند که جسارت کردم و چندساعتی از ایشان دور نشدم.ایشان
حتی با وجود اینکه از عصا کمک میگرفتند ،بخشی از مسیر را تا
نزدیکی دریاچه ژنو با هم پیاده روی کردیم .اینجا بود که معنی کالم
علی(ع) را که “فروتنی عظمت آورد” فهمیدم.
سرمایه ای ارزشمند برای لرزه شناسی
مانوئل ِب ِربریان ،عضو آ کادمی علوم نیویورک نیز در خصوص مرحوم
معین فر میگوید:آشنایی و دوستی من با ایشان از سال  ١٣٥١آغاز
شد .در دومین سال کار در سازمان زمین شناسی کشور به علت
دردسترس نبودن گزارشهای لرزه خیزی ایران زمین در کتابخانه
سازمان زمین شناسی ،به این اندیشه افتادم که تمامی گزارشها
را برای کتابخانه گردآوری کرده و کتاب نامه ای همراه با چکیده
گزارشها برای دسترسی همگان به چاپ برسانم که در سال ١٣٥٥
به چاپ رسید .از این رهگذر ،روزی در تابستان  ١٣٥١پس از پایان
وقت اداری با اتوبوس به دفتر کار ایشان در میدان بهارستان رفتم.

با اینکه جوان تازه کار و بی تجربه و ناشناسی بودم و ایشان ،رئیس
دفتر تحقیقات و استانداردهای فنی سازمان برنامه و بودجه کشور،
با رویی گشاده مرا پذیرفت و قول داد که نسخه ای از گزارشهای
خود را فراهم کند .البته به علت کار و مسئولیت زیاد ،این کار به
درازا کشید و من هر هفته سفری با اتوبوس یا تا کسی از غربی ترین
نقطه شهر به شرقی ترین نقطه آن داشتم.
وی ادامه میدهد:من معین فر را در تمامی نشستها و
گردهماییها بسیار فروتن و خا کی دیدم .شکوفایی ،شادی و
زندگی وی را در نشستهای دانشی -فنی لرزه شناسی زمین لرزهها
بیشتر و کارسازتر دیدم تا در میدان نامالیمات زمین لرزه سیاست
که با شکست همراه بود .مهر ،راستی و درستی ،پشتکاری و پویایی،
شور و امید ،سالمت اخالقی و نیکنامی تا پایان زندگی همراه ایشان
بودند .در  ٤٥سال گذشته آشنایی با معین فر؛ از زمان ریاست دفتر
تحقیقات و استانداردهای فنی سازمان برنامه وبودجه کشور تا
وزارت نفت و نمایندگی مجلس ،معین فر را از فساد اخالقی و مالی
به دور دیدم و شخصیت ایشان نیز در این جایگاهها هرگز دگرگون
نشد .معین فر از سرمایههای ارزشمند لرزه شناسی زمین لرزههای
کشور بود و گامهای ارزنده و تاریخی ایشان برای جوانان کشور
درس بزرگی است .خانواده کوچک مهندسان زمین لرزه و لرزه
شناسان زمین لرزههای ایران زمین در سال  96عضو مفید و بزرگی
را از دست داد.
برای تمامی ما الگو بود
راه و شهرسازی نیز با اشاره به خدمات
وزیر
دکتر عباس آخوندی
ً
استاد معین فر میگوید:قطعا دانش و زحمات مهندس معینفر در
دورههای مختلف برای مردم ایران و دانش مهندسی زلزله بسیار
ایشان ماندگار میماند.
سودمند است ،یاد
ً
وی تصریح میکند:قطعا هر زلزلهای که رخ دهد یادی از این عزیز
خواهد شد چرا که ایشان کسی بود که این مخاطره را برای مردم،
تمدن و سرزمین ایران شناسایی کرد و برای مبارزه با آن و کاهش
آثار تخریبیاش گامهای جدی برداشت.
وی با تأ کید براینکه یاد مهندس معین فر در ًتاریخ ایران ثبت شده و
برای همگان ماندگار خواهد ماند گفت :قطعا این ماندگاری نام نیک
از الطاف خداوند به شمار میرود چرا که هرگاه از دانش آن استفاده
میشود به عنوان ثوابی برای این مرحوم نیز محسوب خواهد شد.
دکتر آخوندی تصریح میکند:حضور همیشگی مهندس معینفر
در تمامی کانونها ،انجمنها ،محفلهای آموزشی و پژوهشی
مربوط به زلزله نشان از تالش بسیار او بود .امیدوارم که ما نیز
خستگی ناپذیری را از ایشان یاد بگیریم ،واقعیت آن است که فراز
و نشیبهای زندگی ،انسان را در موقعیتهایی قرار میدهد که آن
را خسته میکند ،به همین دلیل بود که خستگیناپذیری و نستوه
بودن ایشان برای تمامی ما یک الگو بود ،مردی که با وجود پذیرش
واقعیت ولی هیچگاه تسلیم شکست نمیشد.
.....آری خالصه آنکه ا گر امروز نظام مهندسی به خود میبالد به
دلیل وجود نام افرادی همچون مرحوم معین فر است.
مهندسی امروز وامدار بزرگانی است که همچنان سخاوتمندانه بر
پهنه صنعت ساختمان میتابند ؛ دانش بزرگانی که تجلی ّ
همت
و ّ
حمیت عالی شان را میتوان در نظام عـالی مـدیریت کشـــور که
مشحوناز خــدمـاتارزشــــمندواراده ستـــودنـــیآنهاستدریافت.
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زنده یاد مهندس سیدجواد شهرستانی

نامــــی همیشـــــه ســـبز در شــــهر
او قطعهای از حکایت بیقراری مردانی بود که میآیند و نامشان
در تکاپویی سخت به یادگار میماند .همچون حکایت تکاندن
نفسهای پرشوری که ممد حیات است و هر از گاه بر پیشانی شهر
میدمد.
زندهیاد مهندس سیدجواد شهرستانی جرعهای بود از پویایی
فر حبخشی که کام توسعه شهر را شیرین ساخته است .همت او را
میشود در چرخش توربینهای تنومند ،سنگفرشهای کوی آب و
برق مشهد ،درختان سبز کرمانشاه ،در رویش تپیدن نبض بزرگراه
چمران در دل پایتخت دید.
...
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مهندسان باید قدر خودشان را بدانند .هیچ هنری به
اندازه مهندسی لذت ندارد .من وقتی فكر میكنم تمام
خستگیهایم از بین میرود .خدا هوشی در اختیار
انسان قرار داده كه چیزهای زیادی را میفهمد .در
اسالم هم گفتند هیچ چیزی را تکذیب نکن مگر اینکه
نسبت به آن علم داشته باشی چون ممکن است امروز
وسیله تشخیص آن در دست نباشد ولی فردا امکان آن
میسر شود.
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چهره مرحوم مهندس سید جواد شهرستانی چه آنگاه که در
کسوت یک نظامی ،مرزبان امنیت کشور بود و چه آنگاه که جامه
استادی دانشگاه پوشید و به تدریس در دانشگاه پرداخت و چه
آنگاه که نامش به عنوان نخستین مدیرعامل برق منطقهای
خراسان ،شهردار مشهد ،شهردار تهران ،وزیر راه و ترابری ،استاندار
کرمانشاه بیش از همیشه بر سر زبانها افتاد هیچگاه پس از گذشت
سالها رنگ خستگی به خود نگرفت.
مشهد؛ بخش قابل مالحظهای از توسعه خود را مرهون خدمات
مهندس شهرستانی است .او پس از آنکه در سال  ۱۳۴۲مسئولیت
شهرداری این شهر را عهدهدار شد با ورودش به ساختمان شهرداری
آستین باال زده و شروع به اصالح ساختار این مجموعه کرد.
ب شهری و حفر چاههای مختلف ،تاسیس شركت واحد
لولهكشی آ 
اتوبوسرانی ،احداث نخستین كمربندی کشور در مشهد ،تبدیل
نخستین گورستان به پارك در پایین خیابان (بلوار وحدت) ،ساخت
چندین مهدكودك ،شیرخوارگاه و كشتارگاه تنها نمونههایی از
خدمات شهرستانی در مدت حضورش در اتاق مدیریت شهرداری

مشهد است .به همه اینها باید ایجاد طرح پیرامون حرممطهر امام
هشتم(ع) را نیز افزود.
اقدامات ارزنده مرحوم شهرستانی در مدیریت مشهد تا به آنجا
ادامه یافت که چندی بعد بعنوان شهرداری نمونه کشور انتخاب
و معرفی شد و همین موضوع سبب گردید این مهندس  44ساله
در سال  ۱۳۴۷و در زمانی که برای نخستینبار انجمن شهر تهران از
سوی مردم انتخاب و تشکیل شد به اتفاق آراء بعنوان شهردار تهران
انتخاب شود .مسئولیتی که بار نخست بیش از یکسال ادامه داشت.
تاسیس سازمان بهشتزهرا ،تاسیس استادیوم ورزشی ،فرودگاه،
نمایشگاه آسیایی ،اتصال تهران پارس به رسالت و از همه اینها
مهمتر اتوبان صدر که به ساختمانهای ارتش نزدیک شده بود در
هنگاممسئولیتشهرستانیدر شهرداریتهرانانجامپذیرفتهاست.
جمعآوری آبهای سطحی ،تاسیس شرکت عمران جنوب شهر،
احداث پارك ملت ،نیاوران ،جمشیدیه ،پارك چیتگر ،پارك عباسآباد
و چندین فضای سبز بخشهای دیگری از این فعالیتهای
مهندس شهرستانی در این دوره است.
زندهیاد شهرستانی در سالهای  1352-1355بر کرسی وزارت راه
وترابری تکیه میزند .اقدامات عمرانی او در این مدت نیز مثال
زدنی است .وی در این مدت ترمینال جنوب را احداث کرد.
یکیاز افتخاراتویدر طیحضورشدر اینوزارتخانهساماندادنبه
وضعیتحملونقلوبویژهتاثیرآندر اصالحوبهبودپا كیزگیهوابود.
توگو
مهندس سیدجواد شهرستانی در زمان حیات خود در گف 
با نشریه طاق عنوان کرده بود“ :یك مهندس ابتدا باید خودش را
بشناسد؛ یعنی بداند آن قوه تعقلی را كه خداوند به یك مهندس
ارزانی داشته است شاید به این اندازه به دیگران نداده باشد.
آنهایی كه فكر میكنند و كار میكنند آدمهای با ارزشی هستند
که همیشه وارد این حرفهها میشوند .باید این موهبت الهی را که
خداوند به مهندسان عطا کرده است را فعال کرد.
مهندسان باید قدر خودشان را بدانند .هیچ هنری به اندازه
مهندسی لذت ندارد .من وقتی فكر میكنم تمام خستگیهایم از
بین میرود .خدا هوشی در اختیار انسان قرار داده كه چیزهای
زیادی را میفهمد .در اسالم هم گفتند هیچ چیزی را تکذیب نکن
مگر اینکه نسبت به آن علم داشته باشی چون ممکن است امروز
وسیله تشخیص آن در دست نباشد ولی فردا امکان آن میسر شود.
بنابراین واقعیت ،غیر از آن چیزی است که تا حاال فهمیدهای.
شاید در دنیا خیلی چیزها باشد که تو آنرا نمیدانی”.
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مرحوم مهندس ناصر باقرزاده

معـمــــــارمنشـــــــیواال
زندهیاد مهندس ناصر باقرزاده نمونه بارز دیگری بود از بزرگمردانی
سختکوش که همواره نامشان بر تارک مهندسی کشور خوش
میدرخشد.
مهندس مزدا نوبری به شیوایی تمام با نگاهی به جلوههای ارزنده
زندگی حرفهای آن سفرکرده مینویسد“ :در نخستین سالهایی
که ربع قرن پیش دانشکده معماری در مشهد تاسیس شد ،شاهد
ورود مردی به تخت واال مقام معلمی بودیم با گونههایی سرخ و
قامتی فربه و تنومند که شمرده و آرام گام برمیداشت و هم شمرده
و آرام سخن میگفت .گفتارش اما وقتی به نقطه میرسید ،انگار
ا کسیری از آ گاهی و بینایی دیگربار در رگها و اندیشههایمان تزریق
شده بود ،به طنینی مطنطن و سنجیده و به وقاری که به غایت به
تراز خردمندی بود و دور بود از هر نقاب و غوغا و در سطح ماندن و
به ظاهر ماندگی.
مهندس ناصر باقرزاده فرزند شاعری بود که از دوران مدرسه
شعرهایش را خوانده بودیم و خود شاعر زیستن بود و اندیشیدن
و از هم اینرو ،معماری .در کالسهایش سخن از منطق معماری
میگفت و ساختارمندی چگونه نگریستن به هستی پیرامون
و اندیشه انسان .معلم کاردان و بلیغی بود برای شیوههای
اندیشیدن و روشمندی بکار بستن تفکر و تعمق و سپس تطابق
یافتههای ذهنی و فکری پرداخته و سوده شده در ورطههای نادره
معماری و نقش انداختن خطیر بر فضای زیستن آدمیان.
مردمان را صاحبان بیواسطه محصول نهایی معماری میدانست و
بانگاهیجامعو گستردهامامنسجمویکپارچهویگانه،شأنوحرمتی
بیمرز و بیکران در دامنههای شرافت و اخالق را برایشان قایل بود.
زندهیاد ناصر باقرزاده اما فقط پشت میز سفید کار و تدریسش،
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در یک روز دلربای اردیبهشتی مشهد وقتی از او
پرسیدم که آیا میتوان انسان بودن و معمار انسانها
بودن را خط به خط نوشت و آموخت .با همان طمأنینه
همیشگی گفت  “ :حرف عشق در دفتر نباشد “ و در یک
روز استخوان سوز زمستانی که کوال ک و برف برچشمان
هر رهگذر ،تیغ میکشید ،تقدیر ،دفتر حیات پرقدرش را
بر ما بست و خردمندی و اندیشه اش ،معماری مشهد
را در سرمای تنهایی جای گذاشت و رفت”.
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چنین معماری را به شرافت نمیشناخت ،که در همه احوال و
در همه لحظههای عمر کوتاه اما باالبلندش ،معمارمنشی واال و
اخالقی ستودنی بود.
برای معماری بهتر بودن و برای انسانی بهتر شدن -که بیاغراق از
به ساحل رسیدگان دریایش بود -همواره مفهوم انسان را حرمت
میگذاشت و به پاسداشت انسانیت ،درس میآموخت.او خود یک
منش انسانی و اندیشهای ویژه بود و حضورش شیوه تسبیح نام بلند
آدمی،کهمعماریراتنهابهشایستگیبرایانسان،محترممیشمرد.
در یک روز دلربای اردیبهشتی مشهد وقتی از او پرسیدم که آیا
میتوان انسان بودن و معمار انسانها بودن را خط به خط نوشت
و آموخت .با همان طمأنینه همیشگی گفت  “ :حرف عشق در
دفتر نباشد “ و در یک روز استخوان سوز زمستانی که کوال ک و برف
برچشمان هر رهگذر ،تیغ میکشید ،تقدیر ،دفتر حیات پرقدرش را
بر ما بست و خردمندی و اندیشه اش ،معماری مشهد را در سرمای
تنهایی جای گذاشت و رفت”.
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مرحوم مهندس مهدی شوکتیان

بـیپروا  از  هیمنه هیمههای تردید
آدمها وقتی در ذهنها جاری میشوند كه بتوان به زاللی نگاهشان
از میان انبوه سنگهای زمخت زندگی زل زد وقتی بتوان بیتشویش
از گم شدن در میانه امواج مترا كم و سترگشان گام بر اندیشههای
واالیشان گذارد و لختی به تمنای دانستن در كنارشان نشست.
آن وقت است كه بیپروا از هیمنه هیمههای تردید در ساحل،
از نردبان شكوهشان باال میروی و به كنار آنها بودن میبالی.
مهندس شوكتیان نیز در ذهنها جاری شد .وقتی كه خاطرات
سختکوشی و پشتكارش ،خلوص و تعهدش ،كمتوقعی و اخالق
نیكویش و حتی صراحت لهجه مثال زدنیاش همراه با بذله
گوییهای مهربانانهاش همچنان پر طراوت ماند.
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آدمها وقتی در ذهنها جاری میشوند كه بتوان به زاللی
نگاهشان از میان انبوه سنگهای زمخت زندگی زل زد
وقتی بتوان بیتشویش از گم شدن در میانه امواج مترا كم
و سترگشان گام بر اندیشههای واالیشان گذارد و لختی
به تمنای دانستن در كنارشان نشست .آن وقت است
كه بیپروا از هیمنه هیمههای تردید در ساحل ،از نردبان
شكوهشان باال میروی و به كنار آنها بودن میبالی.
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او تجسم زیبای واژگان بیقراری است كه تا ابد قرار است پای عهد
حضور بیمنتشان بمانند و اخم به ابرو نیاورند.

نقش جاوید  40سال حمیت بیدریغ و ظرافت پرگار وجدان
كاریاش همچنان بر دیوارهها و سازههای الكن كوی و برزن
شهرهایمان به یادگار میماند تا نشان ماندگاری شود برای حرفهای
كه بدان میبالیم.
در روزهای پایانی حیات جاودانهاش ،و در ایام بازنشستگی ،بیماری
سرطان و عیادت از وی را بهانهای برای نشستی كرده بودیم كه قرار
بود در منزل او و با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی خراسان
رضوی و همكاران نشریه “ طاق “ انجام پذیرد .قرار بود همچون
توگوهایمان با بزرگان این حرفه در روزهای كودكی و
تمام گف 
نوجوانی مرحوم شوكتیان قدم بزنیم .از حیاط خلوت روزهای
حیات معنادارش عبور كنیم و دقایقی چشم به شور روزهای
جوانیاش بدوزیم .میخواستیم از راز و رمز چینهای نشسته بر
پیشانیاش بگوید .میخواستیم تلنگری به جسارت مثالزدنی و
تالش و پشتكارش بزند.
میخواستیم در واپسین روزهای سرد زمستانیمان و آنوقت كه
هنوز خورشید حضورش افول نكرده ،زیر “ طاق “ی كه به نام و
برای او بنا كردهایم بنشیند و با انگشتان تجربهاش افق پیش
رویمان را نشان دهد.
اما دریغ كه “ خبر “ ناباورانه آن روز تمام امیدهایمان را برای با او بودن
توگو را بر دلمان نشاند.
نقش بر آب كرد و حسرت آخرین دیدار و گف 
یاد و نامش گرامی...
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زنده یادهوشنگ ختایی

پــر از طــــــــراوت تكــــرار
دوســــــــت بزرگ بود و از اهالی امـ ـ ـ ــروز بود
قه ــای باز نســبت داشـ ـ ــت
و با تمــــام افــ ـ 
یفـهمید
و لحن آب و زمین را چه خوب م 
صداش به شـ ـ ــكل حزن پریش ــان واقع ـ ــیت بود
و پلكهاش مسیر نبض عناصر را به ما نشان داد
و دستهایش ،هوای صاف سخاوت را ،ورق زد
و مهـــــــربانی را ،به سمت ما كوچاند به شكل خلوت خود بود
و عاشقانهترین انحنای وقت خودش را ،برای آینه تفسیر كرد
و او به شـــــــیوه ب ــاران پر از طـ ـ ــراوت تك ـ ــرار بـ ــود
و او به سبك درخت ،میان عافیت نور منتشر میشد
همیشــه كودكـ ـ ـ ـ ــی باد را صـ ـ ـ ــدا مـیكـ ــرد
همیشــه رشـ ـ ــته صحـ ــبت را ،به چفت آب گره میزد
برای ما یك شب ،سجود سبز محبت را ،چنان صریح ادا كرد
كه ما به عاطــ ــفه سـ ـ ــطح خ ـ ــاك دس ـ ــت كشـ ــیدیم
و مثل یك لهجه یك سطل آب تازه شدیم
و بارهــــــــا دیدی ـ ـ ــم ،كـه بـا چــه قـدر سـ ـ ــبد
برای چـــــــیدن یك خوش ـ ـ ــه بش ــارت رفت
ولی نشــــد ،كه روبروی وضـ ـ ـ ــوح كبوتران بنش ـ ــیند
و رفت تا لب هیچ و پشت حوصله نورها دراز كشید
و هــــیچ فـــــــــــكر نكـ ـ ــرد
كه ما میان پریشانی تلفظ درها
برای خوردن یك س ـ ـ ــیب
چه قـــــــدر تنـها ماندیم

نج ـ ـ ــوایمه ــندس
علــم یعن ــی کـ ـ ـنـدوک ــاوی پر ز شـ ــور
از زالل ج ـ ــان هسـ ـتـی کسـ ــب نـ ــور
علـ ــم یعنــی در زالل ذات خ ـ ـ ــویش
ن ـ ــور را کــردن ت ــالوت چـ ـ ــون بلـ ــور
هـنـدسـ ـ ــه انـدازه گـ ــیریهای مــا
درکهارمونی است تفســیر شــعور
هـ ــانمه ـ ـ ــندسآش ـ ــنایهارمونی
رازه ـ ـ ـ ـ ــا را مـی ده ــی حـ ـ ــال س ـ ــرور
عش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقرادریـ ــابا گـ ــرنـ ــوآوری
عشـ ـ ــق در خ ـ ـ ــالقـ ـ ــیت دارد عـ ـ ــبور
بــا تــدبــر در کـ ـ ـ ـ ــالم عش ـ ـ ـ ـ ـقهان
نفـس خودبین را کنی از خویش دور
حاف ـ ــظ از درک همین اسـ ـ ــرار یافت
جـ ـ ـ ــاودانی در جهـ ـ ـ ــانی بی ثغ ـ ـ ـ ــور
بـا زبـ ــان ذرهها ش ـ ــو آش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنــا
تا که گـ ـ ــردی با نظام عشـ ـ ـ ـ ــق،جور
بی تعـهد را تخــصص نیســت س ـ ــود
داسـ ـ ـ ـ ـ ــتانسـ ــرمـهوابروی کـ ـ ـ ـ ـ ــور
گـ ــر نص ـ ــیر علـ ـ ـ ــم باشد عشق ح ـ ــق
خواجـــــــه در این بارگــــاهت،اهل نور
گ ـ ــر مهـ ــندس عش ـ ـ ــق را نجوا ک ـ ــند
ذه ـ ـ ـ ــن باید تا به پهـ ـ ــنای بحـ ـ ـ ـ ــور
افراسیاب نقشبندی(روشن قلب)
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مرحوم دکتر معمار ضیاء از جمله پیشکسوتان بنامی معماری
کشورمان بود که هنوز نیز جامعه مهندسی بخشی از توفیقات خود
را مرهون تالشهای اوست .از جمله فعالیتهای آ کادمیک ایشان
میتوان به عضویت در هیئت علمی و ریاست بخش معماری
دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز ،عضویت در هیئت علمی
و مدیریت گروه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی شیراز،
تدریس در دوره دکتری معماری مرکز علوم و تحقیقات دانشگاه
آزاد تهران ،مشاور و داور پروژههای تحقیقاتی مرکز تحقیقات
ساختمان و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی در تهران اشاره کرد.
آنچه میخوانید بخشی از نظرات ایشان در خصوص وضعیت
معماری،ومعماراندرجامعهدر کشورماست کهتقدیمتانمیکنیم:

از دو مقوله متفاوت است.یکی بحث اجرایی دارد و دیگری بحث
فرهنگ سازی و هدایتی.
آرزو میکنم خدا به من  5-4سال دیگر عمر بدهد که تا قبل از
هشتاد سالگی ببینم که ما هم مثل همه جای دنیا صاحب نظام
معماری شدهایم.

چرخ را نباید دوباره اختراع کرد
همچون تمامی نقاط دنیا مسئول “محیط انسان ساخت”،
معمار است.آنهم به دلیل آنکه بنایی که میسازد برای انسان
و شکوفایی تمدن است.این بنا برای رشد فرزندان ،سالمت
خانواده و رعایت فرهنگ سکونت است و این مفهوم تمامی آن
چیزهایی است که در دنیا جا افتاده است.
من مخالف تصمیمات بومی نیستم ولی از سویی بر این مهم
باور دارم که چرخ را نباید دوباره اختراع کرد و باید از تجربیات
دنیا استفاده نمود.چنانکه دنیا نیز از تجربیات ما استفاده کرده
است.ا گر مقایسه ای تطبیقی بین وضعیت معماری ،معماران و
صنف معماران در ایران با کشورهایی که از نظر توسعه از ما عقب
تر هستند داشته باشیم خواهیم دید که جایگاه و شان معمار در
کشور ما شناخته شده نیست.
در ضـــــــمن مصـ ــاحــبه مــن بـا یکـ ــی از شـ ـ ــبکـ هه ـ ــای تلویـزیون ـ ـ ــی
پرسشنامه ای ارایه شده و این پرسش در آن مطرح شده بود که آیا
مقصر وضعیت نابسامان معماری در ایران معماران هستند ،مردم
اند و یا دولت .نتیجه این پرسشنامه ،مدیریت و یا به عبارتی دولت
را مقصر میدانست.
معماری به متولی نیاز دارد
واقعیت این است که مردم معماری را میخواهند ولی امروز آنها
جایگاهی در آن ندارند.آنها در مرحله سوم از چرخه تولید قرار
گرفته اند.حرفه ای که ما میخواهیم آن را قانونمند کنیم برای
مردم حق انتخابی باقی نمیگذارد.چنانکه میبینید حتی وقتی
موضوع مسکن مهر نیز به میان میآید کوچکترین نشانی از
آموزههای معماری در این طرح نمیبینیم.
جایگاه معمار در ایران مشخص نیست و معماری به متولی نیاز
دارد.متولی معماری “ نظام معماری “ است.حضور معمار به
عنوان یکی از هفت رشته برای استانداردها ،مقررات ملی و نظم
و نسق دادن به اجرا مغتنم است بویژه آنجا که موضوع فرهنگ
سکونت و تصمیمات کالن معماری مطرح میشود.
یک آرزو
من در همایش معماری ایرانی-اسالمی سخنانی را مطرح کردم
که متاسفانه در بیانیه پایانی آن به دلیل نفوذ برخی از دوستان
این تصور که نظام معماری مغایر با نظام مهندسی است ذکر شده
بود .حال آنکه چنین چیزی نیست.باور کنید که نیست .این دو

اولین کنفرانس ملی دوام بتن
کنفرانس ملی دوام بتن به منظور آشنایی بیشتر جامعه مهندسی با دانش روز
جهان و ایران در حوزه ساخت و نگهداری سازههای بتنی با رویکرد دوام ،توسط
مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی و انجمن بتن ایران در تاریخهای  18و
ً
 19اردیبهشت ماه سال 97برگزار خواهد شد .ضمنا در این کنفرانس برنامههای
متنوعی برای آشنایی علمی و عملی مهندسین با موضوعات مختلف در قالب
کارگاههای تخصصی و علمی ،نمایشگاه جنبی ،سخنرانیهای فنی توسط
متخصصین برجسته کشور و همچنین جمعی از متخصصان دانشگاهی و اجرایی
دنیا در محل مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی برنامهریزی شده است.
حوزههای تحت پوشش :مهندسی عمران
برگزارکننده :مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی و انجمن بتن ایران
شهر برگزاری :تهران
تلفن دبیرخانه۰۲۱-۸۸۲۳۰۵۸۵-۸ :
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| گفت و

گو | فهیمه باغستانی

گفت و گو با پروفسور ابرهارد هولدر
اسـتاد دانشـــــگاه فنـــی اشـتوتکـارت

یــک ســوء تفاهم بنیادی!
پروفسور ابرهارد هولدر  Prof.Eberhard Holderدر سال 1950
در شهر  offenauآلمان متولد شده است.او مدرک خود را در سال
 1981در رشته طراحی صنعتی از دانشگاه هنر تجسمی براون
اشوایگ ) )Braunschweigدریافت کرده واز سال  1995استاد
دانشکده معماری دانشگاه فنی اشتوتکارت ،مشاور طراحی و
مؤلف پنج کتاب در زمینه طراحی معماری بوده است.
همچنین وی از سال  1981طراح گروه D-Teamو از سال  2002عضو
آ کادمی هنر اشتوتکارت میباشد.
پروفسور ابرهارد هولدر چندی پیش با هدف آشنایی با هنر و
معماری بویژه معماری خشتی در خاورمیانه و آسیا به اتفاق یکی
از شا گردان خود مسیر جاده ابریشم را طی کرد و به ایران هم سفر
نمود.در حاشیه این سفر گفت و گویی با وی انجام دادهایم که از
نظر میگذرانید.
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موضوع صرفه جویی در انرژی تا چه میزان یک مفهوم معمارانه
است و نقش دیگر حوزهها مثل مدیریت ،قوانین ،تاسیسات در
این خصوص چیست؟
صرفه جویی در انرژی یکی از مهمترین موضوعات در معماری است.
در دانشکدهمعماریمارشتهخاصیبهناممهندسیاقلیم وجوددارد
که به موضوعات میزان انرژی در ساختمان،اقلیم داخل ساختمان و
تاثیرساختمانبهمحیطاطرافشمیپردازد.در اینرشتهتازهتاسیس
که نشان دهنده اهمیت این موضوع میباشد؛ میزان انرژی مصرف
شدهدر ساختمانهااندازه گیریمیشودواینمسایلطبققوانینو
مقرراتنیز کنترلمیشود.
هدف این است که در نهایت ساختمانها مانند اتومبیلها از لحاظ
مصرفانرژیرتبهبندیشوند.بهاینترتیبساختمانهایی کهدارای
عایقحرارتیوپانلهایخورشیدیهستنددررتبهدیگریقرارمیگیرند.
عدهای میگویند کار معمارها فقط طراحی است و مسئله صرفه
جویی در انرژی مربوط به حوزه فعالیت آنها نیست آیا با این
نظر موافقید؟
به نظر من این یک سوء تفاهم بنیادی است و من در این مورد با
همکارانمدر ترکیههم گفتوگوداشتهام.در ترکیهآرشیتکتهاطراحی
و پیمانکارها ساختمانها را اجرا میکنند .در آلمان سنت اما اینچنین
نیست؛ آرشیتکت نه تنها طراحی کلی را انجام میدهد بلکه جزییات
را نیز طراحی میکند؛ البته با همکاری حرفههای مهندسی مربوط به
ساختمان.برایپروژههایبزرگمعمارانبهمدیریتپروژهنیزنیازمند
هستند.بهخاطرپیچیدگیمسایلساختمانی کنونی،معمارنمیتواند
مانند گذشتهبهتنهاییتمامفعالیتهاراانجامدهد.
تهـای طراح ــی را
آیا مسئلـه صـ ـ ــرفه ج ــویی در انرژی خالق ــی 
محدود میکند؟
بر عکس این مسئله موجب تقویت خالقیت در معماری میشود.
شرایط در خیلی از موارد موجب ایجاد راهکارهای جدید میشوند
و جست و جو برای این راهکارها باعث بوجود آمدن راه حلهای
خالقانه و جدید است .این مسئله باعث معطوف شدن توجه به
یک موضوع خاص میشود؛ به خصوص در مسئله طراحی وقتی
با یک اقلیم خاص ،باد خاص ،شرایط نور و خورشید خاص مواجه
باشیم ،طراح به این میپردازد که چطور از تمام این موارد استفاده
کند و به این ترتیب این شرایط به هیچ وجه مانع یافتن راه حلهای
خالقانه نمیباشند.
اقلیم ًهایمتفاوتچهتاثیریبرصرفهجوییدرمصرفانرژیدارند؟
مسلما هر اقلیمی باید به دنبال راه حلهای خاص خودش در زمینه
توان
صرفهجوییدر انرژیباشد.بهخصوصدر ایران.بهطور مثالمی ً
از بادگیرها نام برد که برای سرمایش استفاده میشدند .امروزه مسلما
میتوان به جای بادگیراز دستگاههای تهویه مطبوع برای سرمایش
استفاده کردولیبایدهزینهزیادیبهاینخاطربرایمصرفانرژیبپردازیم.
در ایران دانش ساختمانهای سنتی بسیار هوشمندانه عمل کرده
است.پرسش مهم این است که چطور میتوان از این دانش در شرایط
وزمانه کنونیاستفاده کنیم.بهنظرمنبایدپاسخهایتازهایرابرپایه
ایندانشپیدا کنیم.

چگونه میتوان از ساختههای سنتی به شیوه ای مناسب در
معماری کنونی استفاده کرد؟
بسیار ساده است؛ باید به این منظور پرسشهای هوشمندانه ای
را طرح کرد .به طور مثال این ساختهها به چه دلیلی بوجود آمده
اند و در حال حاضر چه تغییری در شرایط ایجاد شده است .مردم
در هر زمان با توجه به شرایط جدید راه حلهای تازه ای پیدا کرده
اند و ساختمانها به این ترتیب در طول تاریخ همواره هوشمندانه
طراحی شده اند .ما هم باید به دنبال پیدا کردن پاسخهای
تازه ای باشیم .این کار مثل تولید یک محصول تازه است که
ا گر بیش از حد دور از محصوالت مورد استفاده تا کنون باشد ،به
دلیل ارتباط برقرار نکردن با مصرف کننده به فروش نمیرسند.
ا گر هزینه ساخت ساختمانهای کم مصرف بیشتر باشد چگونه
میتوان آن را توجیه کرد؟
در بلند مدت این هزینهها جبران میشود و چنین ساختمانهایی
پایدارتر هستند ؛ ساختمانهایی که پس از چند سال تخریب
میشوند در حالی که هزینه ساخت زیادی نداشته اند ،در نهایت
باعث ایجاد ضرر مالی بیشتری میشوند.ولی متاسفانه مردم
همیشه به هزینههای اولیه فکر میکنند .ولی ما باید به این
موضوع فکر کنیم که چه هزینه ای را باید بپردازیم وقتی که دیگر از
محصولی استفاده نمیکنیم.
ما بیشتر به هزینههای سرمایه گذاری اولیه فکر میکنیم در حالی
که باید به کل هزینهها در طول عمر یک ساختمان فکر کنیم ا کنون
در آلمان هزینههای زیادی صرف عایق حرارتی میشود و این
مسئله پیش آمده که بازیافت این عایقها پس از فرسودگی مصالح
چه هزینه ای را در برخواهد داشت.
در حال حاضر کسی به فکر هزینههایی که در نهایت به منظور
بازیافت یا از رده خارج کردن پانلهای خورشیدی باید صرف شود
نیست.به هر حال قوانین در آلمان با دقت زیادی به مسئله صرفه
جویی در انرژی در ساختمانها میپردازد .البته استفاده کنندگان
همه جای دنیا عادت دارند به چیزهایی که دارند ا کتفا کنند و
خیلی عالقه به تغییر ندارند.
نظرتان در خصوص ساختمانهای سنتی ایران چیست؟
ساختمانهایی که ساخته شده اند تحت شرایط و به اصطالح
همان محدودیتهای اقلیمی شدید بوجود آمده اند با این حال
میبینیم که تا چه حد راه حلهای خالقانه و هوشمندانه ای را
ارایه داده اند .این ساختمانها یک میراث محسوب میشوند .به
طور مثال گنبدها راه حلهای فنی را ارایه کرده اند و به خاطر ایجاد
یک فرم صرفا زیبا ،شکل نگرفته اند.
من با معماری کشورهای شمال آفریقا نیز آشنایی دارم اما در ایران
استفاده از گل برای ساختمان سازی به راه حلهای فوق العاده
ای رسیده که از نظر اقلیمی بسیار هوشمندانه هستند و از نظر فرم
و اصول زیبایی شناسی نگرش مدرن و هنرمندانه ای دارند.
من در کشورهای مختلفی ساختمانهای مساجد را دیده ام .در
ایران معماری مساجد به خصوص در اصفهان بسیار شاعرانه است.

71

| یادداشـت | محمدرضا محسنین | معمار و شهرساز

شــــهرهایـــی که افســـردگی
را نهادینه مـــیکند
شهرداران و مدیریت شهری بخوانند
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آیا روح انسان نیز مانند جسم او میتواندآزار ببیند؟
آیا دیدن مناظر ناهنجار ،انسان را آزرده میکند؟
آیادیدن مناظر زیبا میتواند باعث لذت و شعف بشر شود؟
ً
و باالخره اینکه قبول میکنید که آزردن مردم،ا گر گناه نباشد ،قطعا
جایز و پذیرفته نیست؟
امروزه نوعی از این آزردگیها میتواند ناشی از شهرنشینی و دیدن
مناظر شهری باشد که مدیریت شهری میبایست در این وادی
فعال بوده و در زدودن ناهنجاریهای بصری اقدام کند و تصاویر
آزاردهنده آنها را به تصاویری زیبا و هماهنگ تبدیل کند و حق
زیبا زندگی کردن و حق زیبا دیدن و حق فضای زیبای شهری را
برای شهروندان یک حق مسلم بدانند و کوشش کنند تا این حق
به صاحب حق رسیده و ناحق نشود.
بطور ساده میتوان گفت حق زندگی در فضای زیبای شهری و حق
دیدن زیباییهای شهری توسط شهروندان بر گردن مدیریت آن
شهر میباشد.
لذا پیشنهاد میکنم شهرداران و دست اندرکاران امورشهری که
مسئولیت خطیری در خصوص زندگی روزمره مردم دارند در موارد
زیر مطالعه و کارشناسی کنند تا با اتخاذ راهکارهای درست این
موارد را به اجرا برسانند:
 -1مقرر شود در زمان صدور پروانه ساختمان و پایان کار،تمامی
ساختمانها دارای سیستم کارآمد تاسیسات برودتی در داخل
ساختمان باشند و ب ه هیچ عنوان نصب کولر و کانال و لوله و هرگونه

عنصر اضافی بر روی نمای ساختمان مجاز نباشد .متاسفانه
در بیشتر بناها بدلیل فقدان سیستم برودتی داخلی ،به اجبار
کانالهای کولرهایآبی در نماها و کولرهایگازی در پنجرهها
و کمپرسورهای اسپیلت در بالکنها قرار میگیرند که زمینه
ناهنجاریهای بصری بدنههای شهری را فراهم میسازد و حتی
بعضی از دودکشهایی که در داخل ساختمان پیشبینی نشده
اند نیز در نمای پنجرهها و دیوارها ،درجه زشتی بدنههای شهری
را مضاعف میکنند.
 -2مقرر شود در زمان صدور پروانه و بویژه پایان کار ،در داخل
تمامی ساختمانهای مسکونی محلی برای رختشویی و خشک
کردن لباس تعبیه شود تا سا کنان این واحدها مجبور نشوند از
حمام به عنوان لباسشویی و از بالکن برای خشک کردن لباس
استفاده کنند .متاسفانه نمای بندآویزهای مخصوص خشک
کردن لباس در بالکنها و لوازم لباسشویی همچون تشت و شیلنگ
و وسایل دیگر تصویر بسیار زنندهای را به ساختمانها داده است.
 در مجتمعهای مسکونی میتوان یک رختشویخانه مشترکدر زیرزمین و یا پشتبام بصورت مشاعات طراحی کرد تا سا کنان
مجتمع بتوانند بطور مشترک و یا انبار شخصی از آنها استفاده
کرده و با افزایش جزیی ارتفاع دستانداز پشتبام حتی از اشعه
آفتاب برای خشک کردن لباسها نیز بهره ببرند و دیگر مجبور
نباشندً این کار را در بالکنها انجام دهند.
 ضمنا ساختما ًنهای اداری و تجاری نیاز به بالکن ندارند و درصدور پروانه قطعا از احداث بالکن جلوگیری کنند.
 -3مقرر شود در نقشه تمامی واحدهای مسکونی کمد و انبار

مناسب در مقیاس یک زندگی ایرانی پیشبینی شود ،بگونهای
که سا کنان مجبور نشوند از بالکنهای واحد مسکونی برای انباری
استفاده کنند و منظر شهری را با انبار کردن وسایل اسقاطی در
بالکن آلوده کنند.
 -4مقرر شود در زمان طراحی نماها و زمان صدور پروانه به
هماهنگی همجواری و همسایگی بطور کامل توجه شود به گونه ای
که در طول یک خیابان و یا کوچه نمای ساختمانها و بدنه سازی
خیابانها دارای هماهنگی الزم باشند و حتی در خیابانهای
اصلی و قدیمی شهر ًکه الگوی غالبی از سبک معماری قدیمی
بجای مانده است قطعا با الگو قراردادن آن سبک این هماهنگی را
در ساختمان جدید نیز حفظ کنند.
متاسفانه مشاهده میشود علی رغم اینکه هر بنایی بطور مستقل
دارای نما و معماری خوب و قابل قبولی میباشد اما در مجاورت
هم ناهماهنگیهای زیادی را (چه در کیفیت معماری و چه در
ابعاد و اندازه ارتفاعات و مدوالسیون و زیبایی خط آسمان) بوجود
میآورند.
به زبان ساده مشاهده این بدنههای آشفته و ناهماهنگ برای
روحی و عصبی را به همراه میآورد.
شهروندان آزردگی ً
 -5مقرر شود حدودا هر ده سال یکبار پس از تمیز کردن نماها از
مواد ( Water proofضدآب وضدرسوب) استفاده شود تا مانع از
رسوب دودههای ناشی از ترافیک و دودکشها و خا ک و گل ناشی
از بارندگی شوند و بدنههای شهر بتوانند حتی االمکان در زمان
کهنگی هم تمیز و مرتب باشند.
 -6مقرر شود ساختمانهای عمومی و دولتی و بیمارستانها،
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دانشگاهها ،باشگاهها ،بانکها و سفارتخانهها و بطورکلی تمامی
بناهایی که دارای  40درصد فضای سبز میباشند ،دیوارهای حیاط
را حذف و تبدیل به نرده و یا موانع سبکتر کنند تا فضای سبز آنها
در حاشیه خیابان و در منظر رویت شهروندان قرار گیرد و از این
طریق به زیبایی منظر شهری کمک کرده و برای ساختمانهای
جدید نیز در زمان صدور پروانه و پایان کار این مورد لحاظ شود.
 -7مقرر شود ارگانها و اداراتی که به اجبار تاسیسات ،احجام و
عناصری را مانند تیرهای برق ،ترانسها و جعبههای برق و تلفن
و آنتنهای مختلف،صندوقهای نذورات و حتی کیوسکهای
مطبوعات و گل فروشی در معبر شهری نصب میکنند به منظور
هماهنگی و زیبایی بصری ًطراحیهای خود را از فیلتر کارشناسان
مدیریت شهری که احتماال سازمان زیباسازی شهرها خواهد بود
بگذرانند تا نتیجه هماهنگی آنها کیفیت زیبایی منظر شهری را
باال برده و از تناقضات بصری اجتناب شود.
 -8مقرر شود در اعیاد و روزهای سوگواری و مراسم مشابه دیگر،
پرچمها ،علمها ،تابلوهای پردهای و عناصر مختلف مربوطه نیز از
فیلتر هماهنگی مدیریت شهری عبور کند و هر کدام بصورت مستقل
و بدون هماهنگی اقدام نکنند ؛ زیرا در اینصورت از تاثیرگذاری
آنها کاسته شده و به آشفتگی منظر شهری افزوده میشود.
 -9امروزه منظر ناهنجار جدیدی به مناظر شهری اضافه شده که
همانا رویت پشت بامها از پنجره ساختمانهای مرتفع و بر جها
میباشند .مقرر شود به این موضوع نیز رسیدگی کارشناسی
نموده و تمهیداتی اندیشیده شود تا پشت بامها محل انباری لوازم
اسقاطی همچون بخاریهای فرسوده ،الستیکهای ترکیده،
آنتنها ،بشقابهای افتاده ،زنگ زده و کانالها ،کارتنها و
جعبههای ازهم پاشیده نباشد.
 -10مقرر شود طرح جامع پیاده روسازی (جنس ورنگ وابعاد
و جدول و گلدان و نیمکت و احجام غیره) برای انواع پیادهروها
(تجاری،اداری،مسکونی،بافت مرکزی،بافت سنتی) مطالعه
شده و طراحی کامل و مناسب برای تمام مدلها در قسمتهای
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مختلف شهر تهیه کرده و به مرور به اجرا برسانند تا یکی از سطوح
بزرگ اصلی منظر شهری که همانا سطح افقی شهر میباشد از
تناقضات کاسته و به زیبایی شهر بیفزاید.
 -11مقرر شود طرح جامع تابلوهای شهری(اعم از اطالع رسانی،
اصناف ،پزشکان ،اسامی محالت و خیابانها و کوچهها و تابلوهای
تبلیغاتی و بیلبردها وغیره ) تهیه شده و با مکانیابیهای مناسب
و صحیح و هماهنگ عالوه بر زدودن ضایعات بصری به زیبایی
منظر شهری افزوده شود و عالوه بر این برای نورپردازی در شب نیز
طرح جامعی مطالعه شود تا از فعالیت نورپردازی ساختمانها که
متاسفانه بطور مستقل و ناهماهنگ انجام میشود جلوگیری شده
و به مدلهای منطقی و زیبا تبدیل شود.
حق زیبا دیدن و حق داشتن فضای زیبای زندگی را
برای شهروندان بپذیرید و آنرا ناحق نکنید
برای رسیدن به هدف ،میبایست در ساختار مدیریت شهری
یک نهاد کارشناسی زیبایی شهری تشکیل شود و به این وسیله
از خبرگان واقعی با تجربه در امور نظری و عملی تاریخ و فرهنگ
ایرانی-اسالمی و معماری و شهرسازی و هنرهایتجسمی و
هنرهای مرتبط با نیازهای شهری و فضایسبز و ترافیک و غیره
استفاده شده و این هسته مرکزی در هر شهر با زیرساخت اداری و
اجرایی واحد و مستقل بتواند مغز متفکر این مطالعات و تصمیمات
ن را داشته باشد که به قسمتهای اجرایی که در
بوده و قدرت آ 
مناطق و نواحی مختلف شهر مشغول بکار میباشند راهنماییها و
رهنمودهای الزم را القا کنند و از سوی دیگر با استفاده از رسانهها
و تلویزیون و تمامی وسایل ارتباطی بتواند با شهروندان و مردم
مرتبط شده و فرهنگ شهرنشینی در شهرهای بزرگ و لزوم توجه
به زندگی شهری را برای آنها تجزیه و تحلیل کرده و با تجمیع تمام
احساسات ،عالیق ،نیروها و آ گاهیهای شهروندان در راستای
بهبود زندگی شهری نیروی بزرگتری را در اجرایی کردن این موارد
تشکیل دهد.

کنفرانسبینالمللیعمران،معماریومدیریت
شهرینوین

کنفرانس بینالمللی عمران ،معماری و مدیریت شهری نوین
در تاریخ  ۲۰اردیبهشت ۱۳۹۷توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس
و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار خواهد شد.
محورهای کنفرانس:
محورهای مهندسی عمران
مهندسی عمران در تمام گرایشها
مهندسی سازه ،زلزله و بهسازی لرزه ای
مهندسی ترافیک ،حمل و نقل و زیرساختهای شهری
مهندسی خا ک و پی (ژئوتکنیک)
مهندسی مدیریت ساخت
مهندسی آب ،سازه هیدرولیکی و دریایی
مدیریت ریسک و مدیریت جامع بحران
محورهای مهندسی معماری و شهرسازی
مهندسی معماری در تمام گرایشها
مهندسی شهرسازی در تمام گرایشها

برنامه ریزی ،مدیریت و طراحی شهری
منظر شهری و توسعه پایدار
مرمت بافتها و آثار تاریخی
فرهنگ ،جامعه شناسی و روانشناسی شهری
مدیریت جهانگردی و توسعه پایدار
مهندسی محیطزیست و محیطزیست شهری در تمام
گرایشها
آلودگی آب ،خا ک و هوا
اقتصاد محیط زیست
محیط زیست و انرژی
محورهای علوم جغرافیایی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
جغرافیا و برنامه ریزی روستای
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
جغرافیا طبیعی (اقیلم و ژئومورفولوژی )
جغرافیا سیاسی
 GISو سنجش از دور
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| مقالـه | برق
دکتر ایمان سریری

اجرای سیستم اتصال زمین

باتوجه به اینکه اجرای سیستم اتصال زمین و ایجادشبکه همبند
در ساختمانها از اقدامات مهم و ضروری در جهت حفاظت
توگویی
افراد در برابر برقگرفتگی میباشد ،در این خصوص گف 
را با دکتر ایمان سریری آجیلی عضو کارگروه تخصصی همبندی
شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان ،طراح و مشاور تاسیسات
الکتریکی ،انجام دادهایم که در ادامه میخوانید.
همانطور که مستحضر هستید خطر برق گرفتگی در ساختمانها
جان افراد را تهدید میکند ،لطفا بفرمایید برای حفاظت افراد در
برابر اتصال کوتاه و برق گرفتگی چه روشهایی متداول است؟
برای کاهش خطر برق گرفتگی افراد ،از سیستمهای ایمنی متنوعی
استفاده میشود ،که متداولترین آنها عبارتند از :حفاظت توسط
سیم زمین حفاظتی ( ،)PEحفاظت توسط عایق کاری مضاعف،
حفاظت توسط ولتاژ کم ،حفاظت توسط ترانسفورماتور ایزوله و
حفاظت توسط کلید جریان نشتی ()RCD:RCCB
آیا برای حفاظت از برق گرفتگی در ساختمانها ،اجرای سیستم
اتصال زمین ،به تنهایی کفایت میکند؟
خیر ،بر اساس ماده پ _  1 _ 7 -4 _ 1مبحث سیزدهم مقررات ملی
ساختمان عالوه بر سیستم اتصال زمین ،اجرای همبندی اصلی در
تمامی ساختمانها یک الزام است.
ِ
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لطفا در مورد نحوه پیادهسازی همبندی اصلی در ساختمانها
توضیح بفرمایید.
برای اجرای همبندی اصلی ،بایدهادی حفاظتی (ارت)،هادی
خنثی(نول) ،لولههای اصلی فلزی آب ،لولههای اصلی گاز ،لولهها و
کانالهای فلزی اصلی سایر تأسیسات ،الکترود اصلی و فرعی اتصال
زمین و تمامی قسمتهای اصلی فلزی ساختمانها مانند اسکلت
فلزی و آرماتورهای بتن مسلح را به وسیلههادیهای جدا گانه بر
روی شینه اصلی اتصال زمین ساختمان به یکدیگر متصل کرد.

اتصال زمین ساختمان در سازههای بتنی جزئیات زیادی دارد و از
مخاطبان دعوت میکنم برای اطالع از این جزئیات به دستورالعمل
ابالغی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
مراجعه کنند.

همبندی اضافی در چه مکانهایی میبایست اجرا شود؟
همبندی اضافی مکمل همبندی اصلی بوده و بهمنظور همولتاژ
کردن نقاطی که همزمان در دسترس هستند ،اجرا میشود .در این
همبندی اتصال بدنههادی تجهیزات الکتریکی وهادیهای بیگانه
که همزمان در دسترس هستند ،به ترمینال اصلی زمین ،باعث
ایجاد یک منطقه همپتانسیل میشود .در منطقه همپتانسیل،
ولتاژهایی که در اثر وجود اتصالی فاز به زمین ،بین قسمتهای
فلزی در دسترس ،به وجود میآید ،به شدت کاهش یافته اما از بین
نمیرود.بهاینهمبندی,همبندی کمکییامحلینیز گفتهمیشود.
همبندی اضافی در محیطهای مخصوص (حمام ،آشپزخانههای
صنعتی ،فضاهای دارای سونا و جکوزی ،آبدارخانه ،محیطهای
نمنا ک ،مرطوب و نظایر آن) و عالوه بر آن در هر جایی که کمترین
شکی نسبت به کارایی وسائل قطع خودکار مدار( ،فیوزها و انواع
کلیدهای حفاظتی) وجود داشته باشد ،الزامی است.
در طول مدت ساخت پروژه زمان اجرای همبندی اصلی چه
موقع است؟
با توجه به وجود مقاومت الکتریکی در اتصاالت عادی بین
میلگردهای بتن مسلح و اتصاالت پیچی تیرها و ستونهای
اسکلت فلزی ،بایستی پیش از هر مرحله بتنریزی و یا پوشاندن
ت فلزی ،اتصاالت الکتریکی مطمئنی را به وجود آورد و سپس
اسکل 
شبکه ایجاد شده را به اتصال زمین ساختمان متصل کرد.
چطور میتوان در سازه بتنی شبکه همبند تشکیل داد؟
به صورت خالصه ،طی احداث هر سقف یا کف بتنی باید عملیات
همبندی با اتصال سیم همبندی به میلگردهای مدفون در بتن
انجام شود .همچنین ستونهای موجود در گوشههای سازه هم
باید در همبندی مشارکت داشته باشند .در این شبکه همبندی،
یک میلگرد اضافی بهعنوانهادی همبندی با سیم آرماتوربندی
به میلگردهای اصلی سازه بسته میشود.
روش ایجاد همبندی اضافی در سازههای بتنی چگونه است؟
همبندی اصلی با اسکلت ساختمان و لولههای فلزی اصلی انجام
میشود و همبندی اضافی بین تجهیزات برای هم پتانسیل سازی
انجام میشود .برای همبندی اضافی کافی است شینه اتصاالت
ارت در قسمتهای مختلف ساختمان (بخصوص محیطهای
نمنا ک و مرطوب مانند بام ،محوطه ،حمام) تعبیه شود تا بتوان
اجزای فلزی موجود در این فضاها را به این شینه همبند کرد.
در پایان متذکر میشوم نحوه اتصال شبکه همبند شده به سیستم

بیست و ششمین همایش ساالنه بینالمللی انجمن
مهندسان مکانیک ایران ،اردیبهشت ۹۷
برگزار کننده :دانشگاه سمنان ،انجمن مهندسان مکانیک ایران
مکان برگزاری :سمنان  -دانشگاه سمنان
تاریخ برگزاری 4 :الی  6اردیبهشت 1397
محورهای همایش
مکانیک جامدات
دینامیک ،ارتعاشات و کنترل
مکانیک سیاالت
ترمودینامیک
انتقال حرارت و جرم
انرژی و محیط زیست
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چکیده
یکــی از مناسـبترین و کارامدتریــن روشهــا بــرای تعییــن الگوهــای
مختلــف تصادفــات ،اســتفاده روشهــای تحلیلــی مکانــی بــر پایــه
سیســتمهای اطالعــات جغرافیایــی( )GISمیباشــد .بررســی
الگوهــای مکانــی و محلــی بــرای منطقهبنــدی و اولویتبنــدی
ی میتوانــد مدیریــت شــهری را بــرای
مناطــق پــر خط رتــر افیک ـ 
تصمیمگیــری در خصــوص نــوع تمهیــدات مدیریتــی و فنــی کمــک
کنــد .هــدف نهایــی ایــن تحقیــق اســتفاده از روشهــای برپایــه
نظریــات مختلــف بررســی الگــو در ســامانه اطالعــات جغرافیایــی
و ارایــه نقشــههای تیپولــوژی طیفــی تصادفــات و دســته بنــدی
خوشــهای آنهــا براســاس الگوریتمهــای دقیــق موجــود در نــرم
افزارهــای  GISاســت .در ایــن مقالــه روش بررســی خــود همبســتگی
مکانــی بــا اســتفاده از الگوریتمهــای بررســی وابســتگی مکانــی از
جملــه شــاخص مــوران  ،Iشــاخص آمــاری  Gعمومــی و الگوریتــم
طیــف چگالــی وابســتگی فضایــی کرنــل بــرای بررســی اطالعــات
تصادفــات منجــر بــه فــوت شــهر مشــهد و ارایــه نقش ـههای طیفــی
تحلیــل وابســتگی مکانــی تصادفــات ارایــه گردیــده اســت.
کلیدواژه
سیستمهایاطالعاتجغرافیایی ،ایمنی ،خودهمبستگی مکانی،
طیف سنجی تصادفات
 -1مقدمه
تصادفــات رانندگــی در عصــر حاضــر بــه یکــی از معضــات رشــد و
توســعه جوامــع بشــری تبدیــل شــده و تعــداد آنهــا بهخصــوص در
کشــورهای در حــال توســعه در حــال افزایــش اســت .یکــی از دالیــل
اصلــی ایــن افزایــش ،عــدم توجــه بــه قوانیــن ایمنــی جــادهای و
همچنیــن عــدم توســعه متناســب زیــر ســاختهای حمــل و نقــل
همــگام بــا توســعه ســایر بخشهــا نظیــر صنعــت و محیــط شــهری
میباشــد .از ایـنرو در سرتاســر دنیــا تصادفــات یکــی از دالیــل عمــده
مــرگ و میــر و ایــراد جراحــات بــر انســانها بــه شــمار میآیــد.
اغلــب ایــن تصادفــات بــه واســطه خطــای انســانی بهویــژه بیدقتــی
راننــدگان یــا عابریــن پیــاده بــه وقــوعمیپیونــدد .بررســی ســوابق
وقــوع تصادفــات و پیــدا کــردن الگوهــای مختلــف آن یکــی از
روشهــای تصمیمگیــری مدیریتــی و فنــی بــرای تمرکــز فعالیتهــای
بهینهســازی ایمنــی میباشــد .در ایــن صــورت میتــوان احتمــال
وقــوع و شــدت تصادفــات را بــا تمرکــز تمهیــدات الزم بــر راهکارهایــی
لتــر افیــک ،طراحــی و
مثــل اســتفاده از ابزارهــای هوشــمند کنتر 
ارتقــاء طــرح هندســی جادههــا و یــا اعمــال قانــون شــدیدتر توســط
پلیــس ،کاهــش داد.
یکــی از مناس ـ ـبترین وکارامدتریــن روشهــا بــرای تعیــن الگوهــای
شهــایتحـ ـ ــلیلی بــر پایـ ــه
مخـــــتلف تص ـــادفات ،اسـ ـــتفاده رو 
سیســتمهای اطالعـ ـــات جغرافیایــی  )GIS(1م ـ ـیباشد .بررســی
الگوهــای مکانــی و محلــی بــرای منطقهبنــدی و اولویتبنــدی

ی میتوانــد مدیریــت شــهری را بــرای
مناطــق پــر خط رتــر افیک ـ 
تصمیمگیــری در خصــوص نــوع تمهیــدات مدیریتــی و فنــی کمــک
کنــد )1،2،3،4( .بــا توجــه بــه اینکــه ا کثــر تصادفــات دارای الگویــی
ن میباشــدمیتــوان بــا تعییــن ایــن الگوهــا
وابســته بــه مــکان و زمــا 
بــه دنبــال پاسـخهایی در خصــوص چرایــی و علــت تمرکــز تصادفــات
در موقیتهــای مکانــی و زمانــی مختلــف بود ( .)۵،۶،۷،۸مشــخص
کــردن نقــاط و طیفهــای تمرکــز تصادفــات در شــبکههای حمــل
و نقــل درون شــهری توســط الگوریتمهــا و روشهــای مختلــف
ی میتوانــد یــک راه حــل مناســب و علمــی بــرای
جغرافیای ـ 
اولویتبنــدی بودجــه و منابــع در ســطح مدیریــت کالن حمل و نقل
شــهری باشــد .سیســتمهای اطالعــات جغرافیایــی یــک تکنولــوژی
جدیــد بــرای تحلیــل و بررســی اطالعــات مکانــی اســت .بــا اســتفاده
از ایــن سیســتمه ا میتــوان نقــاط تمرکــز و طیفهــای مختلفــی
بــرای روشــن شــدن وضعیــت ایمنــی معابــر و شــرایط فعلــی محــدوده
نقــاط حادثهخیــز در مناطــق مختلــف شــهری پیــدا نمــود .تا کنــون
اســتفاده از ســامانههای اطالعــات جغرافیایــی بــه منظــور تحلیــل
اطالعــات تصادفــات کاربردهــای بســیاری داشــته اســت امــا بررســی
و عینیســازی محدودههــای تمرکــز نقــاط حادثهخیــز 2و مناطــق
حادثهخیــز 3بــا اســتفاده از ســامانه اطالعــات جغرافیایــی موضوعــی
اســت کــه بررس ـیهای کمتــری در محــدوده ادبیــات ایمنــی درون
شــهری بــرای آن صــورت گرفتــه اســت ( .)9،۱۰،۱۱،۱۲براســاس
اطالعــات کســب کــرده ســازمان حمــل و نقــل وتــر افیــک شــهرداری
مشــهد از پزشــک قانونــی ،در فاصلــه ســالهای  1385تــا  1389در
شــهر مشــهد  2187نفــر در تصادفــات فــوت شــده انــد .از ایــن تعــداد
حــدود  15درصــد تصادفــات فوتــی در میادیــن و تقاطعهــا رخ داده
کــه ایــن در حالــی اســت کــه میادیــن و تقاطعهــا حــدود  5درصــد
از شــبکه معابــر شــهر مشــهد را تشــکیل میدهنــد .از طــرف دیگــر
تعــداد تصادفــات فوتــی در میادیــن ( 309تصادف)ســه برابــر تعــداد
تصادفــات فوتــی در تقاطعهــا ( 95تصــادف) میباشــد.
در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت تــا یــک روش مکانــی بــر پایه ســامانه
اطالعــات جغرافیایــی ( )GISارایــه تــا الگوهــای ایجــاد تصادفــات
براســاس وابســتگی مکانــی بــرای یــک محــدوده مشــخص را مــورد
تجزیــه و تحلیــل قــرار دهــد .از دیــدگاه دیگــر این مقاله بــا در نظرگیری
عواملــی بــه غیــر از عوامــل مرســوم مرتبــط بــا تصادفــات از جملــه
عوامــل زمانــی و چگونگــی وقــوع تصــادف ســعی در مدلســازی بهینــه
و اضافــه کــردن عوامــل مرتبــط بــا علــت وقــوع تصادفــات ،ســعی در
مدلســازی بهین هتــر الگــوی تصادفــات و نتیجهگیــری طیفهــای
حادثهخیــزی مرتبــط بــا آن دارد .هــدف نهایــی اســتفاده از
روشهــای برپایــه نظریــات مختلف بررســی الگو در ســامانه اطالعات
جغرافیایــی و ارایــه نقشـههای تیپولــوژی طیفــی تصادفــات و دســته
بنــدی خوش ـهای آنهــا براســاس الگوریتمهــای دقیــق موجــود
در نــرم افزارهــای  GISاســت .در ایــن مقالــه روش بررســی خــود
همبســتگی مکانــی 4بــا اســتفاده از الگوریتمهــای بررســی وابســتگی
مکانــی از جملــه شــاخص  Iمــوران ،5شــاخص آمــاری  Gعمومــی 6و
5. Moran I Index
6. General G-Statistic
7. Kernel Density Method

1. Geographical Information System
2. Hotsopt
3. Hotzone
4.Spatial Autocorrelation
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الگوریتــم طیــف چگالــی وابســتگی فضایــی کرنــل 7بــرای بررســی
اطالعــات تصادفــات منجــر بــه فــوت شــهر مشــهد و ارایــه نقشـههای
طیفــی تحلیــل وابســتگی مکانــی تصادفــات ارایــه گردیــده اســت.
 -۲سوابق تحقیق
بررســی متــون مرتبــط بــا ایمنــی جــادهای تعریــف مشــخص و معینــی
بــرای نقــاط حادثــه خیــز ارایــه نکــرده اســت .هــوﺋر ( )1997 hauerدر
مقالــه خویــش مناطــق حادثــه خیــزی را براســاس نــرخ تصادفــات
یکــه دیگــر محققــان ،چگالــی
مشــخص کــرده اســت .در حال 
تصادفــات (میــزان تصادفــات براســاس هــر کیلومتــر جــاده) را مــد نظر
قــرار دادهانــد .تحلیــل نواحــی حادثــه خیــز را میتــوان یــا براســاس
نقــاط (تقاطعهــا و یــا نقــاط  )blackspotیــا محورهــا (قطعاتــی از راه)
یکــه طیفهــای حادثهخیزی
در نظــر گرفــت ( 1996 Thomasدر حال 
ن براســاس آنهــا گســتره ریســک
و یــا نواحــی حادثهخیــز کــه بتــوا 
تصادفــات را بررســی کــرد اغلــب نادیــده گرفتــه شــدهاند .از دیربــاز
بهصــورت ســنتی مدلهــای آمــاری مختلفــی بــرای تحلیــل
تصادفــات در نظــر گرفت ـ ه میشــدند .امــا ایــن مدلهــای اولیــه
بــا اشــکال در نظــر گرفتــن توزیــع نرمــال بــرای تصادفــات مواجــه
بودنــد ( .)1982 Cedar ,1979 Oppeدر گام بعــد محققــان ســعی
کردنــد ایــن نقیصــه را بــا در نظــر گرفتــن رگرســیون خطــی پوآســون
بــرای مدلســازی توزیــع اتفاقــی تصادفــات بــر طــرف کننــد (Blower
 .)1993 et alبســیاری از محققــان از جملــه (,1987 Persaud
Abdel- 1996 Summergil ,1996 Shankar et al ,1994 Miaou
 )2000 aly, Radwanاز مــدل رگرســیون دو جمل ـهای منفــی بــرای
مدلســازی اســتفاده کردهانــد .در تمامــی ایــن تحقیقهــا اطالعــات
مــورد اســتفاده آمــار تصادفــات در یــک محــدوده زمانــی و بــا ثابــت در
نظــر گرفتــن خصوصیــات و رفتارهــای مکانــی نقــاط وقــوع تصادفــات
نســبت بــه هــم مــورد اســتفاده قــرار گرفتـ ه شــده اســت .در ایــن مقاله
برخــاف ایــن رویکــرد ،فــرض کلــی بــر ایــن پایــه اســتوار اســت کــه
تصادفــات بهوقــوع پیوســته در موقعیتهــای مکانــی مشــترک یــا
نزدیــک بــه هــم ،از لحــاظ مکانــی بدلیــل تمرکــز بیشــتر تصادفــات در
آن ناحیــه ،بــه یکدیگــر وابســتگی مکانــی دارنــد و تنهــا عامــل دخیــل
در ایــن تصافــات برخــاف تحقیقــات فوقالذکــر ،قطعــات محورهــای
تصادفــات و یــا ماهیــت نقطــه وقــوع حادثــه در نظــر گرفتــه نشــده
ن میتواند بهواســطه عامل
اســت .ایــن وابســتگی طبــق نظر محققــا 
مشــترک یــا عوامــل مشــترک دخیــل در تصادفــات آن ناحیــه باشــد
( .)2004 Falhaut ,2003 Flahaut et alبنابرایــن بــا توجــه بــه اینکــه
ی میتوانــد یکــی از دالیــل اصلــی وقــوع
عامــل خطــای انســان 
تصادفــات باشــد ،بــا روش مــورد بحــث در ایــن مقالــه از نادیــده
گرفتــن عوامــل مکانــی جلوگیــری نمــود.
در ایــن مقالــه تعییــن کانــون خطرخیــزی تصادفــات نیــز برپایــه ایــن
اصــل اســتوار اســت کــه وقــوع تصادفــات در نقــاط نزدیــک بــه یکدیگر
از یکدیگــر تاثیرپذیرمیباشــند ( .)2003 Flahaut et alهرچنــد یافتــن
عوامــل ایــن نــوع تاثیرگــذاری مکانــی از محــدوده ایــن مقالــه خــارج
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اســت امـ ا میتــوان گفــت ایــن وابســتگی بــه دالیــل مختلــف و خــارج
از دیــدگاه مهندســی از جملــه خصوصیــات شهرســازی منطقــه،
هندســه مســیر ،عوامــل زیســت محیطــی ،اقتصــادی ،اقلیمــی و
اجتماعــی و فرهنگــی و ....میتوانــد شــکل گیــرد .بنابرایــن نقیصــه
عــدم لحــاظ نمــودن ایــن عوامــل را بــه راحتــی میتــوان بــا اســتفاده
از فرضیــه تاثیرپذیــری نقــاط از یکدیگــر جبــران نمــود .بــه بیــان
ً
دیگــر ،دســته بنــدی نقــاط حادثهخیــز ناشــی از تصادفــات معمــوال
از طریــق اطالعــات موجــود مرتبــط بــا نقــاط تصادفــات (مثــل زمــان،
روز ،نــوع جراحــت و یــا فــوت و نــوع برخــورد بــا وســیله نقلیــه و غیــره
صورتمیپذیــرد؛ در نظــر نگرفتــن تاثیرپذیــری نقــاط از یکدیگــر
میتوانــد مســاوی بــا حــذف پیچیدگیهــای دیگــر عوامــل مختلــف
دخیــل در وقــوع تصادفــات از جملــه عوامــل اجتماعــی ،اقتصــادی،
یکــه بــا در نظــر گرفتــن فرضیــه
فرهنگــی و دیگــر عوامــل باشــد .در حال 
تاثیرپذیــری نقــاط از یکدیگ ـ ر میتــوان ایــن عوامــل را نیــز دخیــل
دانســت.
 -3محدوده مورد مطالعه
همانطــور کــه پیــش از ایــن ذکــر گردیــد ،محــدوده مــورد مطالعه شــهر
مشــهد میباشــد .موقعیــت شــهر مشــهد به عنــوان دومین کالنشــهر
ایــران و قــرار داشــتن در شــاهراه ارتباطــی آســیای میانــه و وجــود حرم
مطهــر امــام رضــا (ع) رشــد در شــهر مشــهد ســبب رشــد روز افــزون
تقاضــای حمــل و نقــل مســافری و بــاری و بهتبــع آن افزایــش تعــداد
وســایل نقلیه،تــر افیــک و تصادفــات در ایــن شــهر شــده اســت.
بــه منظــور ارایــه تمهیــدات بازدارنــده و ارتقــاء شــرایط فعلــی نا گزیــر
میبایســت نقــاط مهــم و کانونهــای اصلی تصافات در شــهر مشــهد
را شناســایی نمــود .بــا شناســایی ایــن نقــاط میتــوان برنامهریــزی
هزینــه منابــع در مقابلــه بــا شــرایط رو به رشــد وضعیتتر افیکی شــهر
مشــهد گامهــای موثــر در زمینــه کاهــش تلفــات ناشــی از تصادفــات
و حفــظ جــان هموطنــان برداشــت .بــا اســتفاده از ایــن تحلیلهــا
بــه منظــور پیشبینــی نقــاط حادثهخیــز در مشــهد بــا در نظرگیــری
ارتبــاط مکانــی نقــاط حادثهخیــز در جهــت کاهــش خســارات و
تلفــات ناشــی از تصادفــات درون شــهری گامهــای موثــری برداشــته
خواهــد شــد .همچنیــن بــا اســتفاده از ایــن مــدلمیتــوان قطعــات
ایمــن معابــر در محــدوده شــهر مشــهد را شناســایی نمــود کــه بــه
نوبــه خــودمیتــوان آنهــا بــه منظــور در نظــر گرفتــن الگوهایــی بــرای
توســعه معابــر ایمــن مــورد اســتفاده قــرار داد.
 -4متدولوژی مورد اســتفاده برای شناســایی ناحیههای بحرانی
تهیــه نتیجــه تحلیلهــای همبســتگی مکانــی یکــی از کلیدیتریــن
خروجیهــای بررســی رفتــار منطق ـهای و طیفــی الگــوی تصادفــات
میباشــد ( .)۱3 ،۸ ،2روشهــای بررســی آمارههــای مکانــی
براســاس یکســری روش یــا منطــق مدلســازی آمــاری -مکانــی
اطالعــات صــورت میپذیــرد .ایــن نــوع بررس ـیه ا میتوانــد هــم
از طریــق بررســی کلــی آمــار تصادفــات بــدون در نظرگیــری عوامــل

مختلــف دخیــل در تصادفــات (نــوع ،شــرایط ،زمــان وقــوع و غیــره) و
یــا بــرای هــر کــدام از ایــن عوامــل انجــام گرفتــه شــود.
ابزارهــا و الگوریتمهــای مختلفــی در نــرم افزارهــای تحلیــل برپایــه
اطالعــات جغرافیایــی بــه منظــور شناســایی تغییــرات مکانــی و
الگوهــای غیــر مســتقل از مــکان وجــود دارد.
در ایــن مقالــه ابتــدا فلســفه هــر کــدام از ایــن روشهــا و الگوریتمهــا
مــورد بررســی قــرار گرفتــه و ســپس بــر روی اطالعــات موجــود شــهر
مشــهد پیادهســازی شــده و نتایــج مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
تمامــی ایــن تحلیلهــا بــا اســتفاده از ابزارهــای موجــود در نــرم افــزار
 ArcMap – 10 ArcGISیــا ضمایــم شــامل در آن از جملــه ضمیمــه
 Spatial Analystانجــام گردیــده اســت .در ادامــه بــه بررســی هر کدام
از ایــن مفاهیــم و روشهــا پرداختــه و ســپس نتایــج پیادهســازی
ایــن روشهــا را بــر روی اطالعــات تصادفــات شــهر مشــهد مــورد
بررســی قــرارمیدهیــم.

 -1-4مفهوم خود همبستگی مکانی1
الگوهــای مکانــی را میتــوان بــه ســه حالــت خوش ـهای ،تصادفــی
و پرا كنــده در نظــر گرفــت .در تمامــی ایــن حــاالت چگونگــی
نظــم وتــر تیــب قرارگیــری نقــاط مکانــی را میتــوان مــورد بررســی
قــرار داد .میتــوان شــباهت و نبــود شــباهت هــر جفــت از
واحدهــای ناحی ـهای مجــاور را انــدازه گرفــت .ایــن شــباهت و نبــود
شــباهتها بــرای الگوهــای مکانــی براســاس مفهومــی بــه نــام خــود
همبســتگی مکانــی تعیینمیشــود)2000 Lee ;1988 Oldand( .
مفهــوم خــود همبســتگی مکانــی ایــن اســت كــه ارزش نقــاط مطالعه
شــده ،بــه همدیگــر همبســتهاند و همبســتگی آنهــا قابــل اســتناد
بــه فاصلــه جغرافیایــی آنهــا از یکدیگــر اســت .مثالهــای متعــددی
را میتــوان بــرای خــود همبســتگی مکانــی بیــان نمــود :وقتــی ســطح
تولیــدات كشــاورزی در میــان مــزار ع یــك ناحیــه مقایســه میشــوند،
بهنــدرت نــرخ بــازدهی یكســانی در ســطح مــزار ع ناحیــه بــه دســت
میآیــد ،حتــی ا گــر اقلیــم محلــی در ســطح ناحیــه بــرای مــزار ع
یكســان باشــد ،ولــی شــرایط آب و خــاك در درون نواحــی مختلــف
ممكــن اســت متفــاوت باشــد .ولی مــزار ع مجــاور درون ناحیــه دارای
شــرایط مســاوی رطوبــت خــاك هســتند ،همینطــور ایــن مــزار ع
ممكــن اســت از نظــر تولیــد شــرایط یكســانی داشــته باشــند .ایــن
شــباهت بهواســطه وجــود نزدیکــی ایــن نقــاط ایجــاد شــده و بیانگــر
درج ـهای از همبســتگی مکانــی اســت.
خــود همبســتگی مکانــی قــوی ،بدیــن مفهــوم اســت كــه ارزش
صفــات پدیدههــای جغرافیایــی بهطــور قــوی بــا یكدیگــر رابطــه
دارنــد (مثبــت یــا منفــی) .میــزان ارتبــاط پدیدههــای جغرافیایــی
مجــاور ،درجــات مختلفــی دارد كــه گفتــه میشــود دارای ارتبــاط
مکانــی ضعیــف ،قــوی و یــا دارای الگــوی تصادفــی میباشــند (شــكل
شــماره)1

شكل  :1انواع خود همبستگی مکانی

خــود همبســتگی مکانــی ،ابــزار ارزشــمندی بــرای مطالعــهی
چگونگــی تغییــرات الگوهــای مکانــی در مکانهــای مختلــف اســت.
روشهــای مختلفــی بــرای بررســیمیــزان خــود همبســتگی مکانــی
وجــود دارد کــه در ایــن مقالــه ابتــدا میــزان خــود همبســتگی مکانــی
تصادفــات براســاس شــاخصهای مــوران ( )Moran’s Iو شــاخص
محلــی ( G (G-Statisticsبــرای دادههــای نقطـهای تصادفــات مــورد
بررســی قــرار گرفتــه اســت.
 -2-4فلسفه شاخصهای موران و ضریب گری و آماره Gعمومی
شــاخصهای مــوران و ضریــب گــری و آمــاره Gعمومــی آمارههــای
شناســایی همبســتگی مکانــی براســاس کلینگــری بــرای بررســی
وجــود الگــو در دســته اطالعــات موجــود اســتوار میباشــند .ایــن
شــاخصها برخــاف دیگــر شــاخصها کــه خــود همبســتگی
مکانــی بــرای متغیرهــا را بــا فقــط دو نتیجــه بیــان میشــوند (وجــود
همبســتگی یــا عــدم وجــود) ،یــک منطــق فــازی بــرای ارایــه نتایــج
همبســتگی فضایــی ارای ـ ه میدهنــد.
شــاخصهای مــوران و گــری و آمــاره  Gمشــخصههای مشــتركی
دارنــد ،امــا خــواص آمــاری آنهــا متفــاوت اســت .ا كثــر تحلیلگــران
ً
بــا شــاخص مــوران موافقترنــد ،كــه اساســا بــه خاطــر توزیــع
مشــخصاتش ،مطلوبتراســت (.)1981 ,1973 .Cliff and Ord
هــر ســه روش بــر مقایس ـهی ارزشهــای همســایگی واحدهــای
ناحی ـهای متكــی هســتند .ا گــر واحدهــای ناحی ـهای همســایگی
در طــول ناحیــه ،ارزشهــای مشــابهی داشــته باشــند ،آمارههــا
(مدلهــا) بــر یــك خــود همبســتگی مکانــی قــوی دال لــت داشــتهاند.
ا گــر واحدهــای ناحی ـهای همســایگی ارزشهــای خیلــی نامشــابهی
داشــته باشــند ،آمارههــا بایــد یــك خــود همبســتگی مکانــی منفــی
خیلــی قــوی را نشــان دهنــد .بــه هــر حــال ،ســه مــدل ،روشهــای
متفاوتــی را بــرای مقایسـهی ضرایــب همســایگیها بــه كار میگیرنــد.
-1-2-4شاخص موران ()Moran’s I
شاخص موران ،براساس رابطه  1محاسبه میشود:
()1

 xiضریــب متغیــر فاصلـهای یــا نســبی در واحــد ناحیـهای n، iتعــداد
واحدهــای ناحی ـهای wij ،وزن ،درمــدل مــا محــدوده ناحیههــای
مختلــف شــهر مشــهد میباشــد.
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ضریــب مــوران بیــن  -1تــا  1متغیــر اســت -1 .برابــر همبســتگی مکانــی
منفــی و  1برابــر همبســتگی مکانــی مثبــت بــه كار مـیرود.
ا گــر تعامــل مکانــی وجــود نداشــته باشــد ،ضریبهــای مــورد انتظــار
مــوران ،برابــر رابطــه  2اســت:
()2
وقتــی شــاخص مــوران محاســبه میشــود ،ماتریسهــای
وزنــی مکانــی مــورد اســتفاده ماتریسهــای دوتایــی ( )Binaryو
تصادفــی( )Stochasticمیباشــند .ا گــر شــاخص دوتایــی اســتفاده
شــود w ،درمخــرج كســر اساســا دو برابــر مرزهــای مشــترك دركل
ناحیــه مــورد مطالعــه خواهدبــود .بــه هرحــال ،ایــن امــكان وجــود
دارد كــه انــواع دیگــری از ماتریسهــای وزنــی رابــه كار ببریــم.
 -2-3-4آمــاره  Gعمومــی()General G-Statisticو تحلیــل
کرنــل
شــاخص محلــی دیگــر خــود همبســتگی مکانــی آمــار  Gعمومــی
اســت ( .)1992,Getis and Ordآمــاره  Gعمومــی محلــی بــرای هــر
واحــد ناحیـهای محاســبه میشــود و بــر ایــن دال لــت دارد كــه چگونــه
ارزش واحــد ناحیــه مــورد مطالعــه مرتبــط بــه ارزشهــای واحدهــای
ناحیــهای مجــاور ،از طریــق آســتانهی مســافت ( )dتعریــف شــده
باشــد .از نظــر فرمولــی ،بــه شــرح رابطــه  4اســت:
()4

در اینجــا نیــز بهتــر اســت آمــاره را در بطــن امتیــاز اســتاندارد شــده
تفســیر كنیــم .بــرای بــه دســت آوردن امتیــاز اســتاندارد شــده ،بــه
دانســتن ضریــب مــورد انتظــار و واریانــس آمــاره نیــاز اســت .ضریــب
موردانتظــار بــه شــرح رابطــه  5میباشــد:
()5

ولــی بــاال ،شــكل میگیــرد .بهوســیله ضریبهــای امتیــاز منفــی بــاال
باشــد تمایــل بــه خوشـهبندی مکانــی شــكل گرفتــه پایینتــر اســت.
امتیــاز برابــر  0دال لــت بــر ایــن دارد كــه هیــچ الگــوی پیوســتگی مکانــی
وجــود نــدارد .ایــن آمــاره با تشــابه زیــادی در خصــوص الگوریتم کرنل
صــدق مینمایــد .روش کرنــل بــر پایــه قــرار دهــی یــک ســطح متقــارن
بــر روی هــر نقطــه و ســپس ســنجش فاصلــه از یــک نقطــه مرجــع و
جمــع بنــدی آنهــا میباشــد .آیــن رونــد در الگوریتــم بــرای تمامــی
نقــاط تکــرار میشــود .در ایــن الگوریتــم بــرای هــر نقطــه یــک کرنــل
یــا مخــروط در نظــر گرفتــه میشــود و بــا جمــع زدن ایــن مخروطهــا
میتــوان میــزان تمرگــز وابســتگی فضایــی بــرای نقــاط را ســنجید.
( )2000 Fotheringham et alایــن مفهــوم در شــکل  ۲توضیــح داده
شــده اســت.

شکل  -۲مفهوم الوریتم کرنل

 -5نتایج
اطالعــات تصادفــات منجــر بــه فــوت مشــهد در بیــن ســالهای ۸۵
الــی  ۸۹بــدون توجــه بــه نــوع و زمــان تصادفــات وارد محیــط GIS
گردیــد .نمــای کلــی ایــن اطالعــات بهصورتــی که از شــهرداری مشــهد
دریافــت گردیــده اســت در شــکل  2قابل مالحظه اســت .میــزان تواتر
تصادفــات بــا اســتفاده از تحلیلهــای انجــام شــده توســط ســازمانتر
افیــک مشــهد ،در محیــط  GISبــرای هــر نقطــه حادثــه خیــز بــا وزن
دهــی نقــاط مشــخص شــده اســت.

تعریــف واریانــس ،مشــابه تعریــف آمــاره  Gعمومی اســت كه براســاس
رابطــه  6تعریف شــده اســت:
()6
امتیــاز اســتاندارد شــده ) Gi (dازضریــب مــورد انتظــار و واریانــس
اســتفاده میكنــد .یــك امتیــاز بــاال وقتــی بــه دســت میآیــد كــه
دســتهبندی خوش ـهبندی مکانــی بهوســیله ضریبهــای مشــابه
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شكل  :۳اطالعات مربوط به تصادفات منجر به فوت در محیط ( GISاطالعات از
شهرداری مشهد)

ایــن وزندهــی منطبــق بــا میــزان چگالی میــزان تصادفات مشــخص
شــده در محورهــا و هــم چنیــن اولویتبنــدی تقاطعــات طبــق
جــداول  1و  2انجــام شــده اســت.

جدول  :1جدول تعداد تصادفات فوتی و چگالی هر محور

جدول  :2جدول الویت و تعداد تصادفات در میادین و تقاطعها
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ایـ�ن مقادیـ�ر بـ�ا اسـ�تفاده از ضمیمـ�ه  Spatial Analystنــرم افــزار �Ar
 cMapبــرای بررســی میــزان خــود همبســتگی مکانــی ایــن دادههــا
مــورد بررســی قــرار گرفــت .همانطــور کــه قبــا توضیــح داده شــد روش
اندازهگیــری میــزان همبســتگی مکانــی دادههــا را نشــان میدهــد.
روش مــوران بــا اســتفاده از آزمــون آمــاری میــزان ســطح اطمینــان
و  P-valueبدســت آمــده از ســطح خــود همبســتگی مکانــی را
مشــخص میکنــد .میــزان شــعاع جســتجوی جفــت نقــاط در ایــن
الگوریتــم  ۱کیلومتــر در نظــر گرفتــه شــد .ایــن نتیجــه بــرای اطالعــات
ورودی آزمــون مــوران بهصــورت شــکل  3اســت:

و ( GiPvalueاحتمــال) پاییــن بــرای یــک نقطــه نشــاندهنده
خوشهشــدگی نقــاط بــا مقــدار پاییــن میباشــد ( .)۲۲ ،۲۱بهطــور
خالصــه هرچقــدر  GiZScoreبــرای یــک نقطــه بیشــتر باشــد میــزان
خوشهشــدگی در محــل آن نقطــه بیشــتر اســت و  GiZScoreنزدیــک
بــه صفــر نشــان دهنــده عــدم خوشــه شــدگی در آن محــل اســت.
پــس از انجــام ا گوریتــم * Getis-Ord Giبــر روی اطالعــات تصادفــات
مشــهد ،گســتره  GiZScoreاز  -۲/۰۹۵تــا  ۷/۷۶۴و گســتره
 GiZScoreاز  ۰تــا  ۰/۹۴۷متغیــر بــود .از ایــن آمــار میتــوان نتیجــه
گیــری کــرد کــه مقادیــر مثبــت و باالتــر از  GiZScoreنشــاندهنده
نقــاط کانونــی حادثــه  hotsoptsو نقــاط منفــی از  GiZScoreبیانگــر
نقــاط آرام  coldspotsمیباشــند.
الگوریتــم بررســی تمرکــز کرنــل بــر روی ایــن نقــاط کانونــی پیــاده
گردیــد .طیــف حاصلــه نشــاندهنده توزیــع مکانــی تمرکــز وابســتگی
نقــاط تصــادف از یکدیگــر و یــا منطــق اصلــی کانونــی حادثــه خیــز در
شــهر مشــهد برپایــه اطالعــات تصادفــات فوتی ســال  ۱۳۸۶الــی ۱۳۹۰
میباشــد.
نقشــه نهایــی طیــف تمرکــز تصادفــات شــهر مشــهد براســاس بررســی
ا گوریتــم تمرکــز کرنــل درشــکل ذیــل قابــل مشــاهده میباشــد .ایــن
نقشــه میتوانــد درک ملموستــر ی از طبــق بنــدی مکانــی مناطــق
دارای خطــر خیــزی باالتــر بــه مدیــران و برنامهریــزان شــهری بدهــد.

شكل :3گزارش اطالعات خروجی آزمون موران از نرم افزار ArcGIS

از نتایــج ایــن شــاخص میتــوان دریافــت کــه براســاس ایــن شــاخص
اطالعــات تصادفــات ســالهای  ۱۳۸۵الــی  ۱۳۸۹شــهر مشــهد را بــا
ضریــب اطمینــان بیــش از  ۹۰درصــد ( )α = ۰/۱۰و میــزان بحرانــی
یتــر افیکــی را بهصــورت خوشــه یــا دســته
 ۱/۷میتــوان دادهها 
بنــدی شــده در نظــر گرفــت .ایــن آزمــون بیانگــر ایــن نکتــه اســت کــه
بــا اطمینــان قابــل توجهــی دادههــای تصادفــات مســتقل از مــکان
وقــوع نیســتند و دارای الگــوی دســته بنــدی شــده و یــا وابســته بــه
یکدیگــر میباشــند .ایــن موضــوع نشــاندهنده ایــن واقعیــت اســت
کــه میتــوان آنالیــز تمرکــز و طیــف ســنجی کرنــل را بــا اطمینــان قابــل
قبولــی اجــرا نمــود.
 Gبراســاس الگوریتــم کرنــل میتوانــد میــزان
آمــاره * etis-Ord Gi
خوشهشــدگی را انــدازه گرفتــه و آن را نشــان دهــد .میــزان بــاالی
خوشهشــدگی یــا تمرکــز نشــاندهنده یــک منطقــه تمرکــز تصادفــات
میباشــد .خروجــی آنالیــز* Getis-Ord Giیــک  GiPvalueو
 GiZScoreبــرای هــر نقطــه میباشــد .ایــن مقادیــر میــزان اطمینــان
از خوشهشــدگی نقــاط را اراﺋه میکننــد .میــزان  GiZScoreبــاال و
( GiPvalueاحتمــال) پاییــن بــرای یــک نقطــه نشــاندهنده خوشــه
شــدگی نقــاط بــا مقــدار بــاال و میــزان  GiZScoreپاییــن و منفــی
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شكل  :4طیف تصادفات منجر به فوت مشهد براساس الگوریتم کرنل

همانطــور کــه از شــکل بــاال مشــخص اســت نقــاط تمرکــز در
میدانهــای شــهید عباســپور ،فجــر ،امــام حســین (ع) ،فهمیــده،
و تــوس واقــع شــده انــد .همچنیــن محورهــای خیابــن طبرســی،
بزرگــراه همــت و بزرگــراه قائــم دارای تمرکــز قابــل توجهــی هســتند.

بــا اســتفاده از نتایــج ایــن تحقیــق میتــوان بــا الویتبنــدی مناطــق
 بــا انجــام اقدامــات مناســب نســبت بــه بهبــود وضعیــت،حادثــه خیــز
.ایمنــی و کاهــش آمــار تلفــات ناشــی از تصادفــات کاســت
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امروزه در تمامی شهرهای مدرن ،فرآیندهای معمول در طراحی
و برنامه ریزی شهری منجر شده تا ساختمانها به عنوان یک
موضوع جدا و فار غ از محیط پیرامونی و نه به عنوان بخشی از آن
ایجاد شوند .نتیجه این امر شکل گیری حجم زیادی از فضاهای
خالی رها شده در شهرها و حتی مرا کز اصلی شهری شده است.
به این ترتیب در انواع دستهبندیهایی که در سالهای اخیر در
مورد فضاهایشهری صورت گرفته یکی از این دسته فضاها،
فضاهای گمشده شهری است.
این فضاها شامل تمام فضاهایی است که به نوعی دور از دید
شهروندان بوده ،و یا به دلیل موقعیتی که دارند در حال حاضر
بدون هیچ استفادهای رها شدهاند .فضاهای دنجی که امکان
وقوع هرگونه ناهنجاری و جرایم در آنها وجود دارد .از جمله
این فضاها میتوان به مناظرشهری بدون ساختار و رها شده
در پیرامون رودخانههای دائمی و فصلی ،تپهها و گودهای
درون بافتهای شهری ،بافتهای فرسوده شهری ،عناصر و
كاربریهای دروازه ای و مبادی ورودی قدیمی ،فضاهای بین

ساختمانهای بلندمرتبه و غیره اشاره کرد.
در این میان و در شرایطی که ترا کم جمعیتی شهرها روز به روز در حال افزایش است و کمبود زمین برای کاربریهای شهری منجر به
توسعههای افقی شدید شده است و از سوی دیگر تعامالت اجتماعی به واسطه کمبود فضاهای عمومی مناسب و در دسترس رو به زوال
است فضاهای گمشده عالوه بر اینکه یکی از بهترین ظرفیتهای توسعه درونی به شمار میروند ،میتوانند موجبات رشد و توسعه محیط
پیرامونی خود را فراهم کنند .این فضاها که بصورت پرا کنده در تمامی محالت شهر وجود دارند و در حال حاضر به دلیل عدم بهره برداری
مناسب معضالت مختلفی را در عرصههای زیست محیطی ،امنیتی ،بصری و غیره ایجاد کرده اند میتوانند پتانسیل مناسبی برای ایجاد
عرصههای عمومی ای باشند که در دسترس تمامی سا کنان است .مهمترین عامل شكل دهنده به این نگرش (تغییر درالگوی طرحهای
توسعه شهری) ،موضوع حضور طراح شهری متبحر از آغاز تصمیم سازی و تصمیم گیری و مقوله تولید چشم انداز است.
طراحان شهری ،از طریق شناخت نیازهای شهر و شهروندانش و تحلیل علمی نتایج و تصمیم خردگرایانه در جهت ایجاد چشم انداز
مناسب ،میتوانند فضاهای عمومی رها شده و مرده ی یک شهر را به فضاهای شهری سرزنده ای تبدیل کنند که با داشتن یک
منظرشهری مطلوب ،به پیروی از آن ،سیمای شهری ماندگارتری به وجود آورند.
سازماندهی و احیای فضاهای گمشده و معطل مانده از طریق تزریق عملکردهایی برگرفته از منابع هویت بخش ،بخشی از تکنیکهایی
است که میتواند توسط متخصصین مورد تجربه و آزمون قرار گیرد تا این گونه فضاهای طرد شده شهری بستری برای حضور ،وقت
گذرانی ،دیدن و دیده شدن فراهم آورد .با این توصیف و لحاظ اهمیت موضوع در این مطلب سعی شده است ضمن معرفی فضاهای
گمشده شهری به نقش پررنگ طراحان شهری در احیاء این نوع فضاهای شهری اشاره شود.
نگاه امروز به شهرسازی ،براساس دیدگاه برنامهریزی طراحی محور است .بصورت بسیار فشرده سیر تحول نظریههای شهرسازی در جدول
آورده شد ه تا در یک نگاه سریع بتوان با مقایسه ،دریافت که چگونه جزئیات قادرند بطور خاص بر درك كلی و دیدگاهها تأثیر بگذارند.

نظریه

دوره نفوذ

برنامه ریزی
جامع

1920-60

برنامه ریزی
سیستمی

1960-80

مبانی اجتماعی و فکری

اهداف کالن

الگوی طر حهای توسعه

-مدیریت متمرکز دولتی

 -توسعه کالن اقتصادی

 -طر حهای کالن توسعه و عمران

 -خردگرایی و پوزیتیویسم

 -ساماندهی کالبدی

 -طر حهای جامع و تفصیلی

 -نگرش سیستمی به جهان

 -بهسازی سیستمهای اجتماعی

-مدیریت علمی و فنی سیستمها

 -هدایت ونظارت سیستم شهر

 -جامعه مدنی و دموکراسی

-تامین توسعه ی پایدار

برنامه ریزی
دموکراتیک  - 1980-2000اعتقاد به خرد جمعی
(مشارکتی)
 -تا کید بر ارزشهای بومی و محلی

برنامه ریزی 2000
طراحی
تا کنون
محور

 تامین عدالت اجتماعی -مدیریت مشارکتی

 -جامعه مدنی و کیفیت محیط شهری

 -تامین توسعه پایدار

 -اعتقاد به خرد جمعی

 -تامین عدالت اجتماعی

 -اعتقاد به نقش طراحی و خالقیت

 -مدیریت مشارکتی

 تا کید بر زمینه و بستر قرار گیری و توجه  -ایجاد هویت منحصر به فردمکانها
به ارزشها و اعتقادات اجتماعی

 طر حهای ساختاری _ محلی طر حهای راهبردی مدل سازی سیستمهای شهری سلسله مراتب طر حهای توسعه تنوع گزینهها و پروژهها سلسله مراتب طر حهای توسعه -حضور طراحی شهری از ابتدای
تصمیم سازی و تصمیم گیری
 ارائه چشم انداز -ارائه ایدهها و راهنماهای
طراحی
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دههی  ،1960دههی ورود به مرحلهی برنامهریزی راهبردی است.
ا گر موضوع آ گاهی نسبی به مدلهای برنامهریزی پیشرو را معیار
بدانیم ،شاید بتوان سال  1970را شروع برنامهریزی راهبردی
تلقی کرد .از اینرو نزدیک نیمقرن از آنچه در شهرسازی دنیا
ً
روی میدهد ،فاصله داریم( نه فقط كشورهای كامال پیشرفته،
بلكه بیشتر كشورهای جهان كه تحوالتشان بطور نسبی با
برنامهریزیهای پیشرفته ارتباط دارد) .اما این عقب بودن به معنی
ضرورت سپری کردن نیمقرن پرتالش ،برای رسیدن به نقطهای
که آنها در حال حاضر آنجا هستند ،نخواهد بود .بلکه باید از این
تجارب استفاده نمود .پیشرفت حاصله ،فقط مربوط به توسعهی
نرمافزارها ،سیستمها و تكنولوژیهای پیچیده نیست ،بلكه
سهم بیشتر ،مربوط به تغییر دیدگاههاست .و چون نیک بنگریم
میبینیم این تغییر دیدگاهها ،به سوی دیدگاههای حكمای بزرگ
این کشور است .به عبارتی آنها به سوی داشتههای ما میآیند.
داشتههائی از حکمت ،هنر ،ارزشها ،اعتقادات الهی و انسانی،
با ویژگیهای فرهنگی -اجتماعی و بطور کلی معرفت بشری ،که
به عنوان میراث ،از حکیمان این آب و خا ک به جا مانده است.
در حالیکه وارثان اصلی ،ضمن بیتوجهی و عدم اعتماد به این
داشتهها،سراسیمه و خودباخته ،به تعقیب دیگران ،برای جبران
این  50سال فاصله در گرد و غبار ایشان میدوند .با نگاه تطبیقی
مختصری به تغییر دیدگاهها ،افق کامال متفاوتی پدیدار میشود.
نگاه كلی به تحوالت در مبانی اجتماعی و فكری حوزهی شهرسازی،
نشان میدهد كه امروزه تغییر رویكرد از برنامهریزی مشاركتی ( كه
ا كنون بیشتر بصورت شعار در فضای شهرسازی ما مطرح است) به
برنامهریزی طراحی محور ،از جامعه مدنی و دموكراسی به جامعه
مدنی و كیفیت محیط شهری روی داده است .یعنی غلطیدن
منطقی پایههای توسعه از امر سیاست به امر اجتماع ،كیفیت
ارزشها و اعتقادات اجتماعی.
با این نگاه ،کشور واجد هویت ویژه است .واقعیت نهفته درون این
تغییر رویکرد كه بسیار ظریف ،اساسی و مهم است ،عبارت از این است
کهدیدگاهارزشهایجهانیتادودههآخرقرنبیستمبروحدتجهانی،
بر پایه یكی شدن و همسانی فرهنگها ( باقی مانده از دوران مدرن)،
جهانوطنیوجامعهجهانیباآرمانهایواحددموكراسیعملمیكرد
و پارادایم ،چماق دموكراسی كشورهای توسعه یافته بر سر كشورهای
به اصطالح درحال توسعه بود و از اواخر قرن گذشته و آغاز قرن بیست
و یکم ،با تغییر رویكرد و تأ كید بر زمینه و بستر قرارگیری و ایجاد هویت
منحصر به فرد ،پارادایم ،تفاوتها میشود .یعنی اجماع جهانی با اتكاء
به تفاوتها ممكن خواهد شد و در مفهوم جهانی شدن ،آنكه هویت
ویژه خود را ندارد و از غنای فرهنگی متكی به بستر و زمینه جغرافیایی و
محیطیخودبرخوردار نیست،كارتعضویتدریافتنمیكند.
این مفهوم جاری دركلیت ،بطور سلسله مراتبی همه اجزاء سیستم
جهانی را به بازتعریف مسئله كشانده و درآنها جریان مییابد .یعنی
مشاركتملیومفهوم کشور،در تركیبیمفهومپیدامیكند كهنگرشبر
پایه درك ،تقویت و احراز ویژگی مكانها شكل گیرد .از این رو برای ارتقاء
حس وحدت در مقیاس ملی ،شهرهای بزرگ نمیبایستی شهرهایی
مانند یکدیگر و بر اساس برنامه ریزی بخشی و متمرکز( از باال) شبیه
تهران باشند .باید وحدت را بر پایه تفاوتها پایه ریزی نمود .اهواز با اهواز
بودنش ،مشهد با مشهد بودنش ،اصفهان با اصفهان بودنش و...
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یکی از مهمترین مأموریتهای طراحان شهری ،تولید
و ارائه ایدههای خالقانه و راهنماهای طراحی برای
حصول به چشم انداز مورد نظر ،با اتكاء به هویت
منحصر به فرد مكانها و ارزشهای متمایز نهفته در آنها
و همکاری دائم در پرورش آنها با مدیریت شهری و
شهر میباشد.
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مهمترین عامل شكل دهنده به این نگرش (تغییر درالگوی
طرحهای توسعه شهری) ،موضوع حضور طراح شهری متبحر از
آغاز تصمیم سازی و تصمیم گیری و مقوله تولید چشم انداز است.
ا گرچه چشم انداز ( )visionهمواره در برنامه ریزی شهری حضور
داشته است ،اما نكته مهم در چگونگی تولید آن ،مبانی متوجه
این تولید و فرآیند چشماندازسازی است .امری که از تحلیل
علمی نتایج و تصمیم خردگرایانه متخصصین و نشان دادن سمت
حركت به “ عموم و عامه” (به اصطالح آمایش) تا اتكاء به معرفت
بشری ،خواستهها ،ارزشها و تمایالت مردمی ،تولید عزم عمومی و
تعیین تاریخ مشخص برای رسیدن به آنچه بعنوان آرزوها و آمال
قابل تحقق خود ترسیم نموده اند (به اصطالح گرایش)تبدیل
شدهاست .به عبارتی «ارتقاء نقش برنامه ریز و طراح از فرمانده،
چوپان ،تصمیم گیر ،سرنوشت ساز ،جهت دهنده و ...به قابله،
یعنی تالشگری برای اتفاق افتادن امری درحال وقوع به نحوی
كه كمترین میزان عارضه و مشکالت و عواقب ناشی از زایمان را
داشته باشد ،و مولود سالم و سالمت به دنیا آمده و توانبخشیها
و مراقبتهای الزم اولیه در بدو تولد تا رسیدن به حالت پایدار و
برای این مولود و زایندهی آن ،یعنی شهر».
ورود به زندگی عادی ً
البته این مولود طبیعتا برای رسیدن به بلوغ محتاج پرورش و
پایش است؛ یعنی نیازمند همکاری و همراهی دائم برنامهریزان و
طراحان با مدیریت شهری و نظارت دائمی تشکلهای مردمنهاد
بر این فرآیند.
بنابراین یکی از مهمترین مأموریتهای طراحان شهری ،تولید و
ارائه ایدههای خالقانه و راهنماهای طراحی برای حصول به چشم
انداز مورد نظر ،با اتكاء به هویت منحصر به فرد مكانها و ارزشهای
متمایز نهفته در آنها و همکاری دائم در پرورش آنها با مدیریت
شهری و شهر میباشد .بیتردید بررسی و مطالعه برای شناخت
فضاهای گمشدهی شهری ،که یکی از مستعدترین زمینههای
ظهور خالقیت در محیط شهری هستند ،و بازیافت آنها برای
نوزائی ،از مهمترین آثار این تغییر دیدگاه است.
از طرفی امروز رقابت در بین شهرهای جهان ( و به تبع آن رقابت
داخلی) در زمینه موضوعی است كه متأسفانه در كشور ما كمتر به آن
توجه میشود و حتی كمتر مطرح میشود .امروز رقابت بر سر جذب
نخبگان است .مجتمعهای زیستی و اجتماعات انسانی دریافته
اند كه این قشرخالق ،موتور توسعه و محور پایداری اجتماعی،
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی هستند .در بیشتر تالشها برای ارتقاء
امنیت و كیفیت خدمات و محیط زیست ،سیما و منظر شهری،
رفاه اقتصادی ،حمل ونقل ،عدالت اجتماعی ،تولید فرصت در
زمینههای مختلف و ...موضوع جذب نخبگان با استفاده از
توانائیهای همین گرو ه موردتوجه است .امروز به درستی دریافته
اند كه حضور نخبگان و تفکر خالق در عرصههای مختلف زندگی
شهری ،تهدیدات را به فرصت بدل نموده و از هنگامه چالشها

راهی به موفقیت میگشاید .ارتقاء كیفیتهای محیط شهری ،یكی
از كلیدی ترین عوامل جذب نخبگان به شهرهای امروزی تلقی
میشود.
از دید طراح شهری امروزی یكی از كارآمد ترین راههای ورود به
امر توسعه شهری با هدف ارتقاء كیفیتهای محیطی ،كشف و
شناسایی فضاهای گمشده شهری و برقراری پیوند بین آنها و
شهر ،از طریق ایجاد ارتباط و جاری نمودن جریان درآنها است.
گنجهای نهفته ای كه زیرپای ما هستند و ما غافل از آنها به سختی
روزگار میگذرانیم .تخصص ویژهی یک طراح شهری متبحر و
ارزش وجودی او ،در گرو شناسایی و استخراج این گنجهاست و
دستگاه گنج یاب خود اوست ،و تبحرش ،در تشخیص گمشدگی
در فضاهای شهری است .زدودن معیارهای متكی به ارتباطات
درختی و جایگزینی تفكرات و نگاههای متكی به شبكه ،موجب
ارتقاء مهارتهای او شدهاست .گسستگی پیوندها ،نزول ارتباطات
به كاهش و قطع جریان در شبكههای شهری انجامیده و بافتهای
فرسوده تولید میكند .این محدودههای فرسوده به انضمام
حوزهها ،فضاها و عناصری كه به دالیل مختلف هرگز نتوانسته اند
پیوند مناسبی با شهر و پیرامون خود برقرار نمایند و لذا در نتیجهی
ضعف ارتباط (بصری ،دسترسی ،عملكردی ،فضایی و ذهنی)
از جریان زندگی تهی گردیده و در طی زمان تبدیل به فضاهای
گمشدهی شهری شدهاند ،در واقع زمینهی مناسبی برای کاربست
خالقیت طراح شهری متبحر هستند.
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یكی از كارآمد ترین راههای ورود به امر توسعه شهری
با هدف ارتقاء كیفیتهای محیطی ،كشف و شناسایی
فضاهای گمشده شهری و برقراری پیوند بین آنها و شهر،
از طریق ایجاد ارتباط و جاری نمودن جریان درآنها است.
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در ادامه به برخی از دالیل بروز این گمشدگیها،که علیرغم اهمیت،
کمتر مورد توجه بودهاند ،اشاره میگردد.
امر توسعه شهر همراه با تغییر مقیاس كل و اجزاء تشكیل دهنده
آن ،بازتعریف فعالیتهای شهری در مقیاسهای جدید را که به تبع
این توسعه حاصل شدهست ،ضروری میسازد .غفلت از این
مهم میتواند از اساسیترین عوامل تولید فضای گمشده ،بویژه
در حساسترین مناطق شهری ،یعنی پیرامون مناطق مركزی آن
باشد.
امر توسعه در تاختن به پیرامون شهر نیز فضاهای گمشده
بیشماری تولید میكند كه میزان آن در توسعههای شهری شتابان
ً
و غالبا بی برنامه ( كه به نوعی ویژگی توسعه شهرهای بزرگ كشور
ما محسوب میشود) شدت بیشتری مییابد .بلعیدن روستاهای
پیرامون شهر ،بدون هضم آنها ،و چالشهای تالقی این نظامها،
مثال روشن آن است.
نوعی گمشدگی دیگر نیز كه ناشی از نگاه یكنواخت و خا كستری به
نقشه ریزی شهر است (و نه طرح ریزی) ،به وفور در بافتهای شهری
ما یافت میشود که مربوط به عدم توجه به موقعیتهای ویژه در
پهنه شهری است .موقعیتهای ویژه ،سرمایههایی گرانقدر و عناصر
گرانبها و بی بدیلی هستند كه در غیاب نگرش طراحانه ،به یونیفرم

ً
برنامه ریزی ملبس شده ( به بهانه نوعی عدالت كور) ،و غالبا با
نا كارآمدترین نوع كاربری زمین شهری پوشیده شده اند.
نگاه تعاونی وار و بی توجه به معنای محیط شهری ( ترا كم،
اهمیت ،سازگاری ،برخورداری و )...ناشی از عدم حضور دانش
طراحی شهری در طرح ریزی تفكیك و تخصیص كاربری و ترا كم
شهری موجب نادیده گرفتن و غفلت از ارزشهای خاص اراضی واقع
در محدوده موقعیتهای ویژه شهری شده است.
در ادامهی طرح موضوع تغییر دیدگاهها و نقش طراح شهری
امروزی ،اهمیت شناسائی فضاهای گمشدهی شهری در فرآیند
ارتقاء کیفیت فضاهای شهری و همچنین برخی از عوامل به وجود
آورندهی آن ،به چند نمونه از این فضاها اشاره میشود.
های دائمی و فصلی ،مسیلها و فضاهای مجاور آنها،
• رودخانه ً
حرایم و غالبا بافت پیرامون آنها که به علت رویكرد ذهنی به فضای
مسیلها و رودخانههای فصلی و بریدگیهای ساختاری ناشی از
وجود آنها حاصل میگردد.
• تپهها و گودهای درون بافتهای شهری.
• بافتهای فرسوده شهری ( از نوعی كه متخصصین میشناسند ،نه
آنچه ضوابط مصوب میگوید).
• عناصر و كاربریهای دروازه ای و مبادی ورودی قدیمی كه با
تغییر مقیاس شهر و در جریان توسعه در دل بافتهای شهری باقی
مانده اند ،مانند گاراژهای بزرگ ،میادین بار قدیمی ،گورستانهای
پیرامون آن ،كاروانسراها و حتی
متروكه ،خندق و مسیلهای ً
تعمیرگاهها ،انبارها ،كارگاهها و گاها كارخانجات بزرگ و كوچك و...
• عناصر و كاربریهایی كه در مقیاس شهر كار میكرده اند اما با تغییر
مقیاس معنی خود را در كاربردهای شهری با مقیاس كوچك از دست
داده اند و برای ایفای نقش سرگردانند .مانند فضاهای سبزی كه
روزی نقش باغ ملی شهر را داشته اند ،اما ا كنون در اندازههای
فضاهای سبز محله ای به نظر میرسند و آرام آرام با از دست دادن
نقش خود به مركز تبادل مواد مخدر تبدیل شده اند .آنها دیگر هرگز
نخواهند توانست باغ ملی شهر باشند ،اما میتوانند به فضاهای
شهری بی همتا و بسیار با ارزش ،دردل فشردگی فضای مركز شهر،
تبدیل گردند .ساختمانهای قدیمی مرا كز ادارات نیز با فضاهای
باز خود ،میتوانند به موزههای با ارزش و مكانی برای فعالیتهای
شوند .دبیرستانهای قدیمی مركز شهر
فرهنگی در مركز شهر تبدیل
ً
و محوطههای مصفایشان حقیقتا دور از ارزشدهی است ،كه با چند
ساختمان وصله پینه ،پیوند خورده و باز هم همان بار سابق را
به دوش بكشند .آنها بعنوان خاطره انگیزترین بخشهای مركز شهر
میتوانند نقش مهمی بازی كنند ،حتی نقش اقتصادی و...
• بازارهای شهر و بافتهای مجاور آنها كه بازار ،سرطان وار بدانها
رخنه نموده و به عنوان بخشهای پشتیبان خود ،به كارگاههای
نمور و انبارهای مخروبه تبدیلشان نموده است .این مقوله محتاج
آسیب شناسی جدی در فضاهای مركز شهری ماست .ارزش
بازیافت فضاهای گمشده پیرامون این فعالیتهای مترا كم ،از تصور
خارج است.
• ساختمانها و خانههای قدیمی با ارزشی كه شاید در ضابطه،
میراث فرهنگی به حساب نیایند ،اما در معرفی هویت شهر و مرور
تاریخ گذشته آن ،ارزشی چون میراث فرهنگی داشته و قادرند
نیروی شگرفی در بازتولید فضای شهری كارآمد به پیرامون خود
القا نمایند.
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• درختان قدیمی و كهنسال و محوطه پیرامون آنها كه میتوانند مظهر شكل گیری فضایی نو با اتكاء به سابقه ای كهن و خاطرات
درازمدت شهروندی باشند .نیروی آنها و نیروی سایه خاطره ای كه به شهر میافكنند ،اغلب نادیده گرفته شده و در غربت در حال
احتضارند.
• بافتهای میانی كه در معركه توسعه شهری شتابان تنها با تولید سرپناه شكل گرفته اند و با نا كارآمدترین شكل ممكن ،بهترین و مناسب
ترین حوزههای شهر را پوشانیده و اشغال نموده اند .در فرآیند احیاء مركز شهر و توجه توسعه شهری به امر توسعه از درون ،بافتهای
میانی میتوانند از نقش گمشدهی خود ،بعنوان بخشی كه باید شهر میبود و نیست ،به مهمترین عوامل زایش مجدد شهری ،با تكیه به
هویت و شخصیت آن تبدیل شوند .بخشی كه به لحاظ نگاه روزمره و عادی به آن در اغلب برنامه ریزیهای شهری مورد غفلت قرار گرفته و
به عنوان وضع موجود ،با نگاهی محافظه كارانه تنها به ساماندهی آن میاندیشیم و به نقش و مأموریت مهمی كه آنها بعنوان عامل پیوند
درون و بیرون و تقویت پایداری مرکز شهرها با ایجاد ارتباط شبكه ای ،و شدت بخشیدن و اجازه عبور جریانها میتوانند داشته باشند،
هیچ توجهی نداریم.
دریك نگاه خالقانه ،ممكن است بجای بافتهای قدیمی مركز شهر ،آنها كاندیداهای اولویت دارتری برای قربانی شدن در راستای به اصطالح
معاصرسازی شهر باشند .این بخش از شهر را ،كه طعم شهر ندارد ،و تنها بار پذیرش سرپناه را به دوش میكشد ,به راستی میتوان نوعی
فضای گمشده شهری به حساب آورد.
• اراضی خالی وسیع درون بافتهای حاشیه ای كه البته همه به این امرواقفند.
• برخی خیابانهای پهن وبی مصرف كه بجز افزایش ّكمی سرانه شبكه شهری خاصیت دیگری ندارند.
ـ اراضی پادگانها و بافتهای افسرده پیرامونشان ،ناشی از مجاورت با لبههای بزرگ شهری و كاهش جریان شبكه در آنها.
• اراضی بزرگ مقیاس خدماتی كه در كمبود جدی سایر خدمات شهری در حوزه قرارگیری آنها ،تعادل خدمات شهری را برهم زده و بطور
جدی مانع توسعه متوازن محدودههای پیرامون خود هستند ،حتی ا گر فضای سبز باشند.
• اراضی بزرگ تحت مالكیت ادارات و ارگانهای دولتی كه در حبس آنها مانده و تنها به صرف مالكیت برآن ،به صورت فرصت طلبانه به
بارگذاری غیرضروری در مركز شهر ،با عملکردهای وابسته به فعالیتهای بخشی همان ادارات اقدام میشود .حال آنكه ضرورتهای دیگری
برای كاربرد آنها وجود دارد كه ممكن است به بخش آنها مربوط نباشد؛ یعنی زمین دولتی در مركز شهر متعلق به مصلحت مصارف عمومی
( و البته دولتی ) شهر است و نه توسعه نهاد مالك آن.
ً
از این رو فضاهای گمشده که به نوعی فرصت و غنیمت محسوب میشوند ،میتوانند در سایه غفلت شهر و مدیریت شهری ،و طبیعتا
برنامهریزان وطراحان ،تهدیدی برای توسعه متوازن و پایدار شهر باشند .مقولهای که از مقدار کم آن هم نمیتوان گذشت؛ چه رسد به زیاد آن.
بدین معنی که جوی روباز بتنی حاشیهی یک خیابان را باید یک فضای گمشدهی شهری باارزش به حساب آورد.
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اولین کنگره بینالمللی صنعت ساختمان
تاریخ شروع  ۵ :اردیبهشت ۱۳۹۷
تاریخ خاتمه  ۶ :اردیبهشت ۱۳۹۷
مکان برگزاری  :تبریز  -مرکز همایشهای بینالمللی شهرداری کالنشهر تبریز
محورهای همایش
.1مهندسی عمران
 مهندسی تخریب در صنعت ساختمان فناوری نوین در مواد و مصالح ساختمانی و صنعتی سازی ساختمان روشهای نوین در طراحی و بهسازی لرزه ای سازهها کنترل لرزه ای سازهها و مصالح هوشمند مصالح نوین و تکنولوژی بتن دینامیک خا ک و ژئوتکنیک لرزه ای ساختمانهای آینده و محیط زیست مدیریت ساخت و اجرا سازههای زیر زمینی عیب یابی لرزه ای سازهها و روشهای بهسازی و مقاومسازی سازهها.2مهندسی معماری
 روشهای ساخت و فناوری نوین در معماری طراحی ،عملکرد و تکنولوژی ساخت در معماری معماری داخلی معماری هوشمند نقش اقلیم و معماری بومی پایدار در صنعت ساخت بومی شناسی در معماری مصالح شناسی در معماری -بازسازی ،باز آفرینی در معماری

 تکنیکهای ویژه مرمت در معماری.3مهندسی برق
 ساختمانهای با مصرف انرژی پایین و صفر کاربرد انرژیهای تجدید پذیر در ساختمان مدیریت مصرف انرژی در ساختمان اتوماسیون در ساختمان ساختمانهای سبز هوشمندسالزی در ساختمانها.4مهندسی مکانیک
 سیستمهای مدیریت ساختمان ساختمانهای انرژی صفر ممیزی انرژی در ساختمان تکنولوژیهای نوین در سرمایش ،گرمایش و تهویه مطبوع ساختمان بازیافت انرژی در ساختمانها کاربرد انرژیهای تجدید پذیر در ساختمانها تهویه مطبوع ساختمانهای بلند مرتبه.5مهندسی نقشه برداری
 مهندسی نقشهبرداری و ژئوماتیک.6مهندسی ترافیک
 برنامه ریزی حمل و نقل شهری و توسعه پایدار.7مهندسی شهرسازی
 برنامه ریزی ،مدیریت و طراحی شهرهای آینده مدیریت شهری شهرسازی و توسعه شهری پایدار -شهرسازی اسالمی
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| مقالـه | عمران

بررسی نحوه تصفیه
فاضالبهایتانکری(سپتاژها)
تخلیه شـــده به کشـــــــفرود
جواد عالمتیان | دانشیار گروه عمران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد
ناصر نیکنیا | کارشناس ارشد شرکت آب منطقه خراسان رضوی

چکیده
با توجه به عدم اجرای شبکه جمع آوری فاضالب در مناطق
حاشیه شهر مشهد استفاده از جمع آوری فاضالب در مناطق
مذکور توسط تانکرهای حمل کننده فاضالب امری اجتناب
ناپذیر است .نحوه بارگیری ،حمل و تخلیه فاضالبهای
تانکری در حال حاضر دارای مشکالت متعددی از قبیل
مشکالت بهداشتی و زیستمحیطی است .از طرفی تانکرهای
حملکننده گاها نسبت به تخلیه فاضالب در منهولهای شبکه
فاضالب و یا در حریم رودخانه کشف رود اقدام مینمایند.
در این تحقیق راهکارهای مدیریت پساب تانکری به تفصیل
بررسی میشود .ب ر اساس یافتههای این تحقیق ساخت و
طراحی تصفیهخانه اختصاصی سپتاژ بهترین گزینه جهت
حل اساسی مسئله مد نظر میباشد .با توجه به آنکه ساخت
و بهرهبرداری تصفیهخانه سپتاژ نیازمند صرف زمان و هزینه
است؛ در حال حاضر میتوان با چند فرآیند طبیعت محور و
همچنین مدیریت تانکرهای حمل سپتاژ تا حدودی تهدیدات
بهداشتی و زیست محیط موجود را تا حداقل ممکن مرتفع
نمود.
واژ گان کلیدی
سپتاژ ،کشف رود ،فاضالب ،تصفیه
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مقدمه
با توسعه شهرنشینی از نیمه دوم قرن نـوزدهم در جهـان و افـزایش
آلـودگی آبهـای سـطحی بـه علـت تخلیـه فاضالبهای خام شهری و
یهـای اخیـر،
از طرفی با توجـه بـه کمبـود منـابع آبـی و خشکسـال 
روشهـای تصـفیه فاضالب به صورت بیولوژیکی و مکانیکی مورد
توجه قرار گرفت و تمایل به استفاده از پساب حاصـل از تصـفیه
فاضالب شهری به عنوان یک منبع آب بازیافتی پایدار و نیز به
سبب حفظ منابع آبی افزایش یافت .در این راسـتا مطابق با نوع
مصرف پساب خروجی از تصفیهخانهها و همچنین شرایط محلی،
ذخیرهسازی فصلی و ساالنه پساب نیز مورد نیاز میباشد .سپتاژ
عبارتست از مواد جامد و مایع برداشتی از سپتیک تانکها ،چاههای
جذبی فاضالب و مخازن متحرک و ثابت جمعآوری فاضالب از
تصفیهخانههای خصوصی[ .]1مطابق تعریف موجود در قانون
حفاظت محیطزیست انتاریو کانادا لجن قابل حمل محدودههای
تجاری ،مسکونی و صنعتی که شامل مواد جامد و مایع بوده و ا کثرا
بصورت خام از سپتیک تانکها تخلیه میگردد سپتاژ میگویند .در
حال حاضر بخش عمده ای از سپتاژ شهر مشهد در محل تصفیه
خانه فاضالب اولنگ در قطعه زمینی گود در نزدیک کشف رود
تخلیه میگردد؛ همچنین بدلیل عدم نظارت موثر کامیونها سپتاژ را
در اطراف شهر یا منهولهای شبکه فاضالب شهری تخلیه میکنند.
مشکالت این موضوع عبارتست از :جاری شدن فاضالب در معابر
عمومی ،به خطر افتادن سالمتی عمومی ،مشکالت بهداشتی در
هنگام بارگیری و تخلیه ،آلودگی آبهای زیرزمینی و....
ذخیرهسازی پساب و سپتاژ در حالت کلی به دو شکل “ذخیره
سطحی” مانند برک ًهها و استخرهای ذخیره و “ذخیرهسازی
زیرزمینی” که معموال در آبخوانها در صورت داشتن شرایط الزم
انجام میشود .استفاده از مخازن ذخیره پساب در بسیاری از
کشـورهای مدیترانـهای ،شـمال آمریکـا و اسـترالیا توسـعه یافتـه
است[ .]2در سالهای  1970میالدی برای اولین بار در فلسطین
اشغالی استفاده از مخازن ذخیرهسازی پساب با دو هدف “ذخیره
فصلی پساب و استفاده از آن در زمان خـاص (فصـل تابسـتان)
جهـت مصـارف آبیـاری” و” بهبود کیفیت پساب” مورد توجه
قرار گرفت .این مخازن بطور قابل توجهی کیفیت پساب را ارتقاء
میدهند و در کشورهایی که در مضیقه آبی هستند به ویژه برای
کشورهای گرمسیری بسیار مناسبند و بایستی بین میـزان تولیـد
فاضالب ومیزان نیاز مصرف پساب تنظیم برقرار شود .در ایالت
فلوریدا پروژههای بزرگی در زمینه استفاده از پساب در کشاورزی،
فضـای سـبز و غیـره اجـرا شـده است بطوریکه در این پروژهها از
مخازن ذخیره جهت ذخیرهسازی پساب در فصـول بـارانی و نیـاز
آبـی کمتـر و استفاده از آن در فصول خشک و نیاز آبی بیشتر استفاده
شده است .شکل  1نمونهای از یک مخـزن ذخیره پساب با حجمی
حدود  100میلیون گالن ( 378540مترمکعب) را در ایالت فلوریدا
نشان میدهد.
همچنین شکل  ،2نمونهای دیگر از مخزن ذخیره پساب در کشور
مکزیک را نشان میدهد کـه بصورت یک برکه جهت ذخیرهسازی
فصلی و استفاده از آن در پیک مصرف کشاورزی بکارگرفته میشود.
شکل 3مخزن ذخیره پساب با مساحتی حدود  5هکتار در شهر فرت
مرگاندر ایالت کلرادوآمریکاجهتذخیرهسازیفصلیوتنظیمجریان
خروجی پساب برای استفاده در مصارف آبیاری را نشان میدهد.طبق

شکل  -1مخزن پساب در ایالت فلوریدا با حجمی حدود  100میلیون گالن

شکل  -2نمونهای از مخزن روباز دخیره پساب در کشور مکزیک.]1[ ،

شکل  -3مخزن پساب با مساحتی حدود  5هکتار در شهر فرت مرگان در ایالت کلرادو

گزارش  Friedlerو همکاران در سال  2001میالدی ،در فلسطین
اشغالی بیش از  200مخزن روباز (برکه) ذخیرهسازی پساب با
حجمی معادل  120میلیون متر مکعب در سال جهت ذخیره فصلی
و استفاده از آن برای مصارف آبیاری در فصل گرم تابستان احداث
شده است[ ]3و [ .]4همچنین در این کشور بزرگترین سیستمهای
ذخیرهسازی پساب در آبخوان بصورت فصلی و ساالنه توسعه یافته
است .نمونه دیگر از کاربرد مخازن سطحی ذخیره پساب در جنوب
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ایتالیا میباشد که از چندین سال پیش از مخازن و برکههایی با
حجمی حدود  100هزار متر مکعب جهت ذخیره پساب با دو هدف
ارتقای کیفیت آن و دیگری ذخیرهسازی فصلی جهت مصرف
کشاورزی استفاده میشده است.
شهر مشهد مرکز استان خراسانرضوی دارای جمعیتی بیش از
 2/76میلیون نفر سا کن در محدوده قانونی و بیش از  800هزار
نفر حاشیه نشین میباشد .بخش مهمی از وسعت این شهر هنوز
فاقد شبکه جمع آوری و دفع فاضالب است[ .]5عالوه بر این در
محورهای مختلف غرب ،شمال ،جنوب و شرق شهر ،صنایع و
کارخانههای متعددی مشغول فعالیت هستند که بخش مهمی از
آنها فاقد سیستم جمع آوری و تصفیه فاضالب میباشند .بر اساس
مطالعات انجام شده در حال حاضرروزانه حدود  2400مترمکعب
سپتاژ در مشهد توسط تانکر جمعآوری و حمل میشود .در
وضعیت فعلی بخش عمدهای از این سپتاژ در محل تصفیهخانه
فاضالب اولنگ در قطعه زمینی گود در نزدیک کشفرود تخلیه
میگردد .در این محل نیز بدلیل خا کی بودن جاده دسترسی،
نبود امکانات و عدم نظارت موثر ،تخلیه سپتاژ بصورت غیر اصولی
و در نقاط مختلف زمین تصفیه خانه انجام میپذیرد .شهر مشهد
در حال حاضر با مشکالت متعددی مواجه است چرا که کامیونها
سپتاژ را در اطراف شهر یا منهولهای شبکه فاضالب شهری تخلیه
میکنند .با توجه به اینکه در حال حاظر مدیریت جمع آوری،
حمل و دفع زائدات مایع توسط تانکرها(سپتاژ) از لحاظ بهداشتی
و زیستمحیطی فاصله زیادی با وضع مطلوب دارد لذا باید هرچه
سریعتر مدیریت صحیح بر جمعآوری و تصفیه و دفع آن حا کم
گردد .در این تحقیق به بررسی روشهای مختلف دفع سپتاژ
پرداخته میشود و در نهایت راهکارهایی برای رفع مشکل سپتاژ
در شهر مشهد ارایه میگردد.
ضرورت مدیریت سپتاژ
کاهش سطح آب زیرزمینی واستفاده بیش از حـد آن با توجـه بـه
یهـای اخیـر و افـزایش روز افـزون جمعیت ،بشر را مجبور به
خشکسـال 
استفادهاز دیگرمنابعآبنمودهاست.امروزهپسابتصفیهخانههای
فاضالب و سپتاژ به عنوان یک منبع جدید و دائمی مورد توجه
زیرزمینی به طور مسـتقیم و
کارشناسان جهت جبران منابع آب ً
غیـرمسـتقیم شناخته شده است و اساسا تصفیه زمانی معنی پیدا
مـیکند کـه پسـاب ،مـورد اسـتفاده مجـدد قرارگیـرد .یکـی از راهکارهای
اصلی مبارزه با کمآبی ،کاربرد زنجیرهای آب متناسب بـا تغییـر کیفیـت
آن در بخـشهـای مختلـف مصرف میباشد؛ بدین ترتیب استفاده
مجدد از پساب ضرورتی اجتنابناپـذیر اسـت .روشهـای بهـرهگیـری از
پساب گسترده و حساس میباشند .از جمله این روشها میتوان به
جـایگزینی آن بـا حقابـ ههـای کشاورزی(سـطحی و زیرزمینی) ،تغذیه
مصنوعی ،صنایع ،پرورش ماهی ،فضای سبز و...اشاره کرد .البته در
این راستا ضروری است که پساب مورد استفاده در بخشهای مختلـف
دارای استاندارد کیفی الزم بوده و معیارها و ضوابط بهداشـتی و
ً
زیستمحیطی مربوطه کامال رعایت شود .بر اساس مطالعات قبلی
حدود  80درصد از آب شرب و بهداشتی مصرفی شهری ،قابـل جمـع
آوری بصـورت فاضالب میباشد و پساب فاضالب و سپتاژ پس از
تصفیه تا  80درصد قابل تبدیل به آب بازیافت قابل جـایگزینی بـا آب
کشاورزی است[.]6
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روشهای مدیریت سپتاژ
روشهایی كه میتوان برای جمعآوری و دفع فاضالب مورد
استفاده قرار دارد عمدتا به دو روش كلی جمعآوری و دفع دور از
محل تقسیمبندی میشوند .از روشهای دفع در محل میتوان
به چاه دفع در محلهای جذبی و یا ترانشههای جذب و مخازن
ذخیره اشاره كرد؛ كه در این روش نیاز چندانی به احداث سیستم
جمع آوری فاضالب نمیباشد .در روشهای دفع دور از محل،
فاضالب بعد از جمعآوری توسط یكی از سیستمهای متعارف و
یا غیر متعارف به محل تصفیهخانه یا محل دفع نهایی هدایت
میشود .به طور کلی روشهای تصفیه و مدیریت سپتاژ به سه
دسته تقسیم میشوند .این سه روش به طور گسترده در تمامی
نقاط دنیا و در ایران مورد استفاده قرار میگیرند.
الف) تصفیه سپتاژ در محل .در این روش از دو طریق میتوان
فضالب را کنترل نمود :استفاده از چاه جهت دفع فاضالب این
روش بتدریج منسوخ میشود .اشکاالت عمدهی این روش
عبارتند از:
الف -1-آلوده نمودن آبهای زیر زمینی در اثر نشر فاضالب و هم
چنین مسدود شدن چشمههای خا ک وگرفتگی چاه و نیاز به
تخلیه فاضالب مستراحها و...
الف -2-استفاده از سپتیک تانکها که روشی مناسب برای پیش
تصفیه اولیه و مدیریت سپتاژ نیست.
ب) تصفیه سپتاژ در تصفیهخانه آب و فاضالب .انتقال فاضالب
خانگی توسط سیستم شبکه جمع آوری به تصفیه خانه جهت
تصفیه مخلوط آبهای حاصل از نزوالت جوی ،شستشو و استحمام
و همچنین سپتاژ.
ج) تصفیه سپتاژ در تصفیهخانه سپتاژ .در این روش از تانکرهای
حمل سپتاژ جهت انتقال فاضالبهای دفع شده در سپتیک
تانکها و چاههای جذبی به تصفیهخانه سپتاژ بهره گرفته میشود.
مدیریت سپتاژ در دشت مشهد
ساخت و طراحی تصفیهخانه اختصاصی سپتاژ بهترین گزینه جهت
حل اساسی مسئله مد نظر میباشد .با توجه به آنکه ساخت و
بهرهبرداری تصفیهخانه سپتاژ نیازمند صرف زمان و هزینه است؛
در حال حاضر میتوان با چند فرآیند طبیعت محور و همچنین
مدیریت تانکرهای حمل سپتاژ تا حدودی تهدیدات بهداشتی و
زیست محیط موجود را تا حداقل ممکن مرتفع نمود.
از اینرو ،محل پیشنهادی برای احداث در نزدیکی محل تخلیه
فاضالب تانکری خواهد بود که سطح راههای دسترسی به آن
مطلوب است و ظرفیت مناسبی از نظر فضا و زمین مورد نیاز به
وفور یافت میشود .یکی از راه حلهای مناسب و مقطعی میتواند
ایجاد یک واحد مدیریت یکپارچه محلی باشد که بر اساس قوانین
و مقررات تدوین شده بر عملکرد انتقال ،تخلیه و شستشو تانکرها
نظارت کافی و وافی را برقرار نماید.
مدیریت سپتاژ در منازل
یکی از راهکارهای مدیریت سپتاژ که میتواند به سرعت نتیجه
دهد ،ایجاد سیستم سپتاژ خانگی است .وجود سیستم قدیمی
چاههای جذبی که فاضالب شهری به آنها تخلیه میگردد؛ عدم
دیوارهای نفوذناپذیر و عایقبندی نشده سبب گردیده است که

فاضالب در محل چاههای جذبی به الیههای زیرزمینی نفوذ کرده
و آبهای زیرزمینی را آلوده کند .ایجاد مخازن زیرزمینی ذخیره
فاضالب شهری در محل تولید و عایقبندی آنها به لحاظ بو و نشت
جریان ،میتواند راهکاری اساسی باشد .سپس بر پایه یک برنامه
مدون دورهای این مخازن توسط تانکرهای مجاز به تصفیهخانه
اولنگ انتقال یابند.
مدیریت حمل و نقل تانکرهای حمل سپتاژ
یکی از موارد با اهمیت در جهت مدیریت مشکل فاضالب تانکری
نظارت و بازرسی واحدهای حمل سپتاژ است .واحدهای حمل
سپتاژ در جهت تامین ایمنی و بهداشت معابر و فضای شهری
موظف به رعایت اصول حمل و نقل میباشند.
استفاده مجدد از سپتاژ تصفیه شده در آبیاری و امور کشاورزی
کاربرد سپتاژ تصفیه شده در كشورهای مختلف جهان از دیر باز
رواج داشته است .در اغلب كشورهای پیشرفته فقط سپتاژ تصفیه
شده با رعایت استانداردهای مربوط برای كاربردهای مختلف مورد
استفاده قرار میگیرد .اما در غالب كشو رهای در حال توسعه ،از
جمله ایران سپتاژ خام هم برای مصارف مختلف از جمله كشاورزی
به مصرف رسیده و باعث بروز رخدادهای نا گوار بهداشتی و زیست
محیطی گردیده است .ایران به عنوان یكی از كشورهای خاورمیانه
با كاهش منابع آب تجدیدشونده مواجه بوده و به عنوان یكی
از سیاستهای اقتصادی اجتماعی دولت جمهوری اسالمی
ایران بر استفاده بهینه از منابع تجدیدپذیر؛ به ویژه بازچرخانی و
استفاده مجدد آب ،تغذیه آبهای زیرزمینی و استفاده مجدد از
فاضالبهای انسانی و صنعتی تصفیه شده در اموركشاورزی و سایر
فعالیتها تا كید شده است.
با توجه به الگوی کشت متوسط دشت مشهد و همچنین بهرهگیری
از سند ملی آب کشور ،درصد تغییرات نیاز آبی کشاورزی در ماههای
مختلف برای محدوده مشهد بصورت شکل  4میباشد.
همانطور که از شکل  4مشاهده میشود در فصل زمستان نیاز آبیاری
حتی به مقدار صفر نیز میرسد و از طرفی در فصل
به حداقل خود ً
تابستان و خصوصا در تیر ماه به حدا کثر میرسد .حقابه پساب جهت
کشاورزی با توجه به درصد تغییرات ناچیز آن
جایگزینی با مصارف ً
در ماههای مختلف تقریبا در طول سال ثابت است و لذا تغییرات آن
نسبت به تغییر نیاز آبی محصوالت زراعی در ماههای مختلف سال
ناچیز است .این موضوع در شکل  5قابل درك است.
همانطور که از شکل  5مشاهده میشود بطور کلی در فصل زمستان
مقدار نیاز آبیاری کمتر از مقدار پساب تولیدی قابل جایگزین
حاصل از تصفیهخانهها میباشد بطوریکه حتی در  2ماه از سال
نیاز آبیاری به صفرمیرسد .از طرف دیگر در فصل تابستان با توجه
به افزایش تبخیر و تعرق ،نیاز آبیاری محصوالت به حدا کثر خود
میرسد .در این نمودار منحنی تغییرات حقابه پساب از اطالعات
و آمار تصفیهخانه پرکندآباد استفاده شده است .سپتاژ ذخیره
شده در موقع پیک مصرف میتواند استفاده شود که این خود در
افزایش راندمان بهرهبرداری محصوالت موثر است .در این راستا
تعیین مقدار حجم سپتاژ قابل ذخیره و نیز محل ذخیره با توجه به
شرایط محلی ضرورت پیدا میکند .در شکل  6نمای شماتیکی از
مصرف پساب خروجی حاصل از تصفیهخانههای فاضالب شهری

در بخش کشاورزی نشان داده شده است.

شکل -4درصد تغییرات نیاز آب کشاورزی در ماههای مختلف سال
در منطقه مطالعاتی مشهد.]1[ ،

شکل  -5درصد تغییرات نیاز آب کشاورزی نسبت به حقابه پساب
ٌٌدر ماههای مختلف سال.]1[ ،

شکل  -6نمای شماتیکی از مصرف پساب خروجی حاصل از تصفیهخانههای فاضالب
شهری در بخش کشاورزی.]1[ ،

نتیجه گیری
در مناطق حاشیه شهر مشهد به دلیل عدم اجرای شبکه جمع
آوری فاضالب استفاده از جمعآوری فاضالب توسط تانکرهای
حملکننده فاضالب انجام میشود .نحوه بارگیری ،حمل و تخلیه
فاضالبهای تانکری در حال حاضر دارای مشکالت متعددی از
قبیل مشکالت بهداشتی و زیستمحیطی است .این فاضالب
گاها در منهولهای شبکه فاضالب و یا در حریم رودخانه کشف رود
تخلیه میشوند .در این تحقیق راهکارهای مدیریت پساب تانکری
به تفصیل بررسی شد .بر اساس یافتههای این تحقیق ساخت و
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طراحی تصفیهخانه اختصاصی سپتاژ بهترین گزینه جهت حل اساسی مسئله مد نظر میباشد .با توجه به آنکه ساخت و بهرهبرداری
تصفیهخانه سپتاژ نیازمند صرف زمان و هزینه است؛ در حال حاضر میتوان با چند فرآیند طبیعت محور و همچنین مدیریت تانکرهای
حمل سپتاژ تا حدودی تهدیدات بهداشتی و زیست محیط موجود را تا حداقل ممکن مرتفع نمود.
منابع

 .1شرکت مهندسین مشاور سروآب-مطالعات طرح جمعآوری ،تصفیه و دفع فاضالب شهرکهای اطراف -مشهد1381 -
 .2ابوالقاسم علی قارداشی ،مهرداد عدل ،بیوگاز در ایران(پتانسیل موجود ،استحصال فعلی و دورنمای آینده) گروه انرژیهای نو ،پژوهشگاه نیرو ،سومین همایش ملی انرژی.1390
 .3فاطمه یزدانیار ،اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست ،پایان نامه دوره کارشناسی.1393 ،
 .4شرکت مهندسین مشاور هیدروتک -طرح دو مرحلهای تصفیه سپتاژهای شهر مشهد
 .5شرکت مهندسین مشاور سرو آب-تدقیق و تعدیل مبانی و ضوابط طراحی شبکههای فاضالب شهر مشهد.1390-
 .6مبانی و ضوابط طراحی شبکههای جمعآوری آبهای سطحی و فاضالب شهری ،نشریه شماره  ،118-3سازمان مدیریت و برنامه ریزی -وزارت نیرو.

کنفرانس ملی تاب آوری و ایمنی ساختمانها و زیرساختهای شهری
کنفرانس ملی تاب آوری و ایمنی ساختمانها و زیرساختهای شهری در تاریخ  ۳۰خرداد  ۱۳۹۷تا  ۳۱خرداد  ۱۳۹۷توسط
دبیرخانه دائمی کنفرانس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار خواهد شد.
کنفرانس:
تاب آوری ساختمانها و زیرساختهای شهری در برابر زلزله (Resilience of buildings and urban infrastructure against
)earthquakes
تاب آوری ساختمانها و زیرساختهای شهری در برابر حریق ()Resilience of buildings and urban infrastructure against fire
مراقبت و نگهداری از ساختمانها و زیرساختهای شهری()Care and maintenance of urban buildings and infrastructure
ایمنی و مدیریت ریسک()Safety and risk management
مدیریت بحران ()Crisis Management
قوانین مقررات و دستورالعملها ()Rules of regulations and guidelines
فرهنگ سازی ایمنی ()cultural safety
جایگاه فناوریهای نوین و هوشمندسازی
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| مقالـه |

زلـزلـــه و درسهایـــی
که نمـــیآموزیم
محمد جواد ابوالفتحی | مشاور معاونت مسکن و ساختمان
وزارت راه و شهرسازی

زلزله در بوئین زهرا ،طبس ،رودبار ،بم ،ورزقان و اینبار
سرپل ذهاب.
زمان ،شدت ،مدت ،محتوای فرکانسی ،آثار آن ،وسعت
خرابی ،میزان تخریب و خسارت مالی و جانی و ...تفاوتهایی
است که این زلزلهها با هم دارند ،اما همه آنها در یک
موضوع اشترا ک عجیبی دارند ،بدون استثنا ،بیاغماض همه
آموختههای دانش مهندسی زلزله را به تصویر و شاید به رخ ما
میکشند ،گویی هر چند سال ،یک آزمایشگاه بزرگ با مقیاس
به یک در یکی از نقاط کشور بدون هیچ محدودیتی که
یک ً
معموال در تحقیقات اینچنینی نیاز است برپا میشود ،میز
لرزههای این ابر آزمایشگاه طبیعی ،همه درجات آزادی ممکن
را دارند ،نیازی نیست که با فرضهای ساده کننده ای شرایط
آزمایش را تسهیل کنیم ،نیازی نیست که تمهیدی برای تطبیق
نتایج این آزمایشها با شرایط واقعی بیاندیشیم.هیچ نتیجه
آزمایشی نیاز به حذف یا اصالح یا اعمال ضرائبی برای تطبیق
با واقعیت ندارد .تامین منابع مالی و تعیین ردیف بودجه
که یکی از دغدغههای همیشگی محققان و نیز دانشجویان
تحصیالت تکمیلی است اینجا محدودیتی ایجاد نمی کند.
مقدمه آزمایشهای اینچنینی هم مطالعات عددی است که
وقت زیاد و مستلزم تسلط کافی به نرم افزارهایی
نیاز به صرف ً
است که معموال از پیچیدگی برخوردار بوده و تفسیر نتایج
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آنها نیازمند تخصص و تجربه زیادی است که زلزلهها چنین پیش
نیازی ًندارند و به عکس تحقیقات در مرا کز پژوهشی و دانشگاهی،
معموال مجموعه مطالعات و تحقیقات زلزلهها با سهولت بیشتری
در دسترس دیگران قرار میگیرد ،برای شرکت در این کارگاه عملی
نیاز به ثبت نام و پرداخت هزینه هم نیست ،ا گر سا کن محل وقوع
زلزله نیستید ،کافی است اراده کرده و در محل وقوع زلزله حضور
یابید.
پس از زلزله بوئین زهرا ،سازمان برنامه و بودجه وقت درسال
 1343در قالب یك طرح تحقیقاتی گزارشی با عنوان “آییننامه
موقت حفاظت ساختمانها در برابر زلزله” منتشر کرد و در سال
 1346وزارت آبادانی و مسكن ،كمیته آییننامه دفتر مطالعات
و معیارهای ساختمانی را تشكیل داد و جزوهای را با عنوان
“آییننامه ایمنیساختمانها در برابر زلزله” انتشار داد ،پس از
مدتی این آییننامه به استاندارد ملی ایران ،شماره  519با عنوان
“حداقل بار وارده بر ساختمانها” انتقال یافت و این استاندارد
مالك محاسبه ساختمانها در برابر زلزله شد .بعدها ویرایش اول”
آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله(استاندارد  ”)2800در
سال  1367و ویرایشهای دوم ،سوم و چهارم آن به ترتیب در
سالهای  1384 ،1378و  1393به تصویب رسید .روند تغییرات و
روزآمد شدن استاندارد  2800با استفاده از دانش مهندسی زلزله روز
دنیا و توسط کمیتههای بازنگری که با حضور جمعی از متخصصان
برجسته کشور تشکیل شده است ،همگام با آیین نامههای روز دنیا
اتفاق افتاده است ،ا گرچه مانند هر آیین نامه دیگری در هر جای
دنیا ،خالی از اشکال هم نیست و یکی از علل تدوین ویرایشهای
جدیدتر نیز عالوه بر روزآمدکردن و بهره بردن از افزایش دانش
مهندسی ،رفع اشکاالت و ابهامات احتمالی آن است.
مشابه استاندارد  2800و البته با تفاوتهایی ،تالشی که از سال
پس از تصویب قانون نظام معماری و ساختمانی شروع شده
ً 1352
بود ،نهایتا تدوین مقررات ملی ساختمان از سال  1366شروع و
در سال  1368منجر به تصویب و ابالغ مبحث نهم(طرح و اجرای
بتن آرمه) و دهم(طرح و اجرای ساختمانهای
ساختمانهای ً
فوالدی) شد ،بعدا و بتدریج طی این سالها مجموعه  22گانه
مباحث مقررات ملی ساختمان نیز منتشر و ابالغ شد که به عنوان
یک سند فنی الزم االجرا در کشور جاری بوده و ویرایش پنجم
بعضی از آنها نیز ظرف یکسال اخیر ابالغ شده است.
در بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی نیز مجموعه نشریات سازمان
برنامه و بودجه با بهره گیری از آئین نامههای روز دنیا سالهاست
که مورد بهره برداری مهندسان مشاور و ًپیمانکاران کشور بخصوص
در نظام فنی و اجرایی قراردارد و اتفاقا تجارب موفقی در زمینه
بهسازی لرزه ای در بسیاری از ساختمانهای کشور که نیاز به
بهسازی داشته اند اعم از مسکونی ،تجاری ،اداری ،آموزشی،
صنعتی بدست آمده است.
با گسترش مرا کز آموزش عالی در دهههای اخیر ،کشورمان با بهره
گیری از دانش مهندسان برجسته ای که طی این سالها تربیت
شده ً اند ،از دانش کافی برای طراحی ،نظارت ،بازرسی و اجرای
تقریبا همه گونه ساخت و سازی برخوردار است و امروزه انتقال
فناوری و الگوبرداری از روشهای نوین مانند گذشته چندان
پیچیده نیست و مهندسی کشور نیز با انجام پروژههای ملی و
برجسته ای که با کیفیت خوبی انجام داده ،بخوبی این مهم را به
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اثبات رسانده است.
ا گرچه ممکن است تا نقطه مطلوب برای تولید مصالح استاندارد
فاصله داشته و به لحاظ تنوع در محصوالت با محدودیتهایی
روبرو باشیم اما از نظر تولید مصالح اصلی برای ساخت وساز،
بخصوص فوالد و سیمان ،از نظر کیفیت و استانداردهای اجباری
فاصله زیادی با دنیای پیشرفته نداریم.
تردیدی نیست که مجموعه قوانین مرتبط با موضوع ساخت و ساز
نیاز به بازنگری اساسی دارد ،اما در شرایط فعلی ،الزامات قانونی
برای آنکه ساختمان بر اساس مقررات ملی ساختمان و استاندارد
 2800توسط اشخاص صاحب صالحیت طراحی ،نظارت و اجرا
شود ،وجود دارد.
اما زلزله سرپل ذهاب کرمانشاه از ویژگی خاصی برخوردار شد که
شاید علت آن فرا گیر شدن اینترنت و گستردگی استفاده آحاد
جامعه از شبکههای اجتماعی باشد ،سرعت انتشار اخبار کم
بود ،ا گرچه متاسفانه در میان این اخبار ،اطالعات غلطی
سابقه ً
هم سهوا و یا شاید هم عامدانه به وسیله بعضی شبکههای
اجتماعی مطرح شد ،از عکسهایی که ارتباطی به این زلزله
نداشته گرفته تا تفسیرها و تعبیرهایی از تصاویر که بهره چندانی
از دانش مهندسی نداشت .تهیه گزارشهای فوری و مقدماتی
توسط تیمهای تخصصی که به سهولت در اختیار همه قرار گرفت
یکی از ویژگیهای بارز وا کنشهای جامعه تخصصی کشور به این
زلزله بود ،برگزاری چند همایش و به اشترا ک گذاشتن یافتههای
سابقه بوده و هست اما سرعت
مربوط به آن نیز ا گرچه مسبوق به ً
برگزاری آن ا گر نگوییم بی سابقه قطعا کم سابقه است.
زلزله ای برای متخصصان و مهندسان
تردیدی نیست که وقوع هر ً
درسهایی در بردارد ،معموال نیز این آموزهها با عناوینی چون
درسهایی از زلزله ،زلزله به روایت تصویر ،گزارشهای تحلیلی،
مجموعه مقاالت و ...منتشر میشود.
هر زلزله ای درسهای منحصر بفردی دارد که ممکن است در سایر
زلزلهها تکرار نشده باشد؛ اما بعید است که مجموعه اطالعات
بدست آمده از زلزله سرپل ذهاب کرمانشاه ،موضوع تازه ای را
برای متخصصان مهندسی کشور روشن کرده باشد ،ا گرچه ممکن
بطور مثال طیف پاسخ
است یافتههای زلزله اخیر نشان دهد که ً
زلزله استاندارد  2800یا مولفه قائم زلزله احتماال در ویرایش بعدی
مورد تجدید نظر قرار گیرد ولی این موضوع ارتباطی به شناخت ما از
نوع رفتار سازه با چنین زلزله ای ندارد و ارتباط آن به لزوم شناخت
بیشتر از ساختگاه است.
مجموعه تصاویر منتشر شده از زلزله سرپل ذهاب کرمانشاه،
میتواند بطور مشابه در تصاویر زلزله ورزقان ،بم ،رودبار و امثالهم
دیده شود ،ا گر ذیل عکسهای منتشره شده نام محل زلزله تغییر
یابد شاید حتی بعضی از متخصصان کشور را نیز در شناخت محل
وقوع زلزله به اشتباه بیاندازد ،چرا که آسیب جدی ساختمانهای
خشتی و گلی که فاقد کالف قائم و افقی هستند چیزی نیست که
تازگی داشته باشد یا تخریب ساختمانهای فاقد سیستم مقاوم
جانبی و ریزش دیوارهایی که جزئیات ابتدایی در آن رعایت نشده
و نه در صفحه خود مهار الزم را دارند و نه خارج از صفحه ،تخریب
سازههای بتنی با کیفیت نازل در بتن آن ،آوار شدن سازههایی
که اتصاالت آن فاقد الزامات اولیه باشد ،آثار ناشی ازستون کوتاه،
تخریب ناشی از طبقه ضعیف ،ضعف ناشی از طبقه نرم ،آسیب

قطعات الحاقی بدون مهار الزم و امثالهم موضوعی نیست که برای
مهندسان غیرقابل پیش بینی باشد و دیدن انواع مودهای شکست
تاییدی بر آموختههای مهندسی زلزله است ،در واقع هیچ زلزله ای
نبوده است که اصول ابتدایی مهندسی زلزله آیین نامههای زمان
ساخت در آن رعایت شده باشد و اسکلت ساختمان دچار فرو
ریزش شده باشد.
شاید بعضی نبود تعداد الزم کارگران ماهر در کشور را بی ارتباط
با خسارات زلزله ندانند ،اما کیست که نداند در صورت حضور
سازنده این کمبود،
مسئوالنه مهندسان اعم از طراح ،ناظر و ً
حداقل در ساخت و سازهای متداول که غالبا ساختمانهای
کشور از این گروه هستند و از پیچیدگی خاصی برخوردار نیست
قابل جبران است ،این مهم را مهندسان متعهد ما سالهاست که
بعهده داشته اند و بخوبی از عهده آن برآمده اند.
به نظر میرسد مشکلی اساسی در مجموعه مقررات ملی
ساختمان ،استاندارد  ،2800مصالح استاندارد و دانش مهندسان
ما وجود ندارد ،پس مشکل کجاست که ما برغم هزینه سنگینی
برای آموختن این درسها داده ایم ،از آن بهره ای نمی بریم؟
که ً
احتماال ضرورت اصالح در قوانین و آئین نامههای مربوطه
موضوعی است که در مورد آن اجماع کافی در بین دولت ،مجلس
و اهل حرفه وجود دارد ،ا گرچه ممکن است اختالف نظرهایی هم
در خصوص نحوه اصالح آن باشد که موضوعی طبیعی است و باید
آن را تا جائی که منافع عمومی بر منافع هر حرفه و صنفی ترجیح
داده میشود ارج نهاد.
ا گر طراحی برای ساختمانی انجام و پروانه ای دریافت شود که
خود را ًملتزم به اجرای آن ندانیم ،وقتی نقشه ای را کنترل میکنیم
که اصوال اراده و قصدی بر اجرای آن نیست ،وقتی عده ای تصور
میکنند که رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان
اختیاری است ،چه نتیجه ای انتظار داریم؟
تدوین قوانین و مقررات الزم در خصوص مراجع صدور پروانه و

کنترل ساختمان ،نظام کنترل ساختمان ،صنعت بیمه ،ضمانت
اجرایی کافی و نظام مسئولیتی ضروری است اما آنچه ضروری
تر بنظر میرسد رعایت اخالق حرفه ای در عرصه عمومی است،
ً
بسیاری از ساختمانهایی که در زلزلههای اخیر کامال تخریب
و متاسفانه منجر به از دست دادن جان هموطنان ما شده اند،
ساختمانهایی جدید االحداث بودند ،به یاد داشته باشیم
میراث بزرگی از ساختههای ماندگار در این کشور در زمانی ساخته
شده است که نه الزامات قانونی خاصی وجود داشته و نه دانش
مهندسی به میزان امروزی بود اما پایداری آنها بیش از آنکه به
الزامات بیرونی ارتباطی داشته باشد به الزامات درونی که مهم ترین
آن رعایت اخالق حرفه ای در حوزه خصوصی است وابسته بود،
تفاوت اخالق در حوزه خصوصی و عمومی موضوعی است که بنظر
میرسد جامعه ما بویژه حرفه مندان از جمله مهندسان نیازمند
آن هستند که بیش از پیش به آن توجه ویژه نشان دهند.
کشورما بهایی سنگین برای آموختن درس از زلزلهها داده است،
اعتماد جامعه به متخصصانش یک سرمایه اجتماعی است ،گاهی
آسیب به این سرمایه اجتماعی میتواند جبران ناپذیر باشد ،از آنجا
که ایران کشوری زلزله خیز است ،وقوع زلزله در آن طبیعی بوده و
آماده نبودن ما غیرطبیعی است ،باور دارم که جامعه از مهندسان
کشور انتظار دارد بجای برگزاری همایشهایی در خصوص
“درسهایی از زلزله” که در آن از عدم رعایت مقررات و ضوابط فنی
و عقوبت آن گفته شود ،پس از هر زلزله همایشهایی برگزار شود که
در آن از تجربههای موفقی گفته شود که ناشی از عملکرد مناسب
سازهها در زلزله به واسطه طراحی و اجرای دقیق و مسئوالنه باشد،
به واقع زلزلهها باید نادانستههای احتمالی را به ما بیاموزند نه
اینکه هر بار دانستههایمان را با هزینه ای سنگین به ما یادآوری
و مرور کنند .آیا این بار درسهای زلزله سرپل ذهاب کرمانشاه را
آموخته ایم؟ در آینده ای که دور نخواهد بود ،افکار عمومی به
قضاوت خواهد نشست.
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چکیده
در دهـه اخیـر رشـد بـی رویـه و سـریع شـهرها در ایـران مشـکالت
شـهری زیـادی را بـه وجـود آورده اسـت .یکـی از مشـکالت عمده
شـهرهای قدیمیتـر ،وجـود بافتهـای فرسـوده در آنهاسـت
که سـرآغاز بسـیاری از مشـکالت شـهری شـده و زمینه ناپایداری
را در مسـائل اقتصـادی ،اجتماعـی ،کالبـدی ،فیزیکـی ،زیسـت
محیطـی و امنیتـی را در پـی داشـته اسـت .اهمیـت شناسـایی
بافتهای فرسوده شهری در تاثیر بصری نامطلوب و همچنین
ضریب مقاومتی پایینی که در برابر بالیای طبیعی دارند ،است.
لـذا شناسـایی آنهـا براسـاس معیارهـا و شـاخصهای ارایـه
شـده اولین قدم برای احیا ،نوسـازی و ارایه تسـهیالت بازسازی
آنهـا میباشـد .در ایـن مطالعـه بعـد از تعییـن شـاخصهای
بافـت فرسـوده ،فرآینـد جمـعآوری اطالعـت مناطـق مختلـف
شـهر در مورد شـاخصهای تعریف شـده ،در قالب یک سیسـتم
اطالعـات زمینـی( )LISبیـان میشـود .در نهایـت توانایـی یـک

سیسـتم اطالعـات زمینی()LISکـه بهصـورت  GISمبنـا تعریـف
شـده اسـت را ،در اسـتخراج نتایجـی در مـورد شناسـایی مناطـق
بافـت فرسـوده را تعریـف کـرده کـه نشـان دهنـدهی بازدهـی LIS
در مدیریـت امـور اقتصـادی ،اجرایـی و حقوقـی در مناطـق بـا بافـت
فرسـوده اسـت.
واژگان کلیـدی :بافـت فرسـوده ،سیسـتم اطالعـات زمینـی(،)LIS
سیسـتم اطالعـات جغرافیایـی()GIS
مقدمه
امـروزه بـا رشـد روز افـزون شهرنشـینی ،مشـکالت شـهری بیـش از
هـر زمـان دامنگیـر شـهرهای کشـور گردیـده اسـت .ایـن مشـکالت بـا
تاثیرگـذاری بـر تمـام جنبههـای شهرنشـینی ،روابـط منطقـی زندگـی
شهرنشـینی را نابـه سـامان نمـوده اسـت و کیفیـت کلـی و قابلیـت
زندگـی را در آنهـا بـه شـدت کاهـش داده و زمینـه ناپایـداری در
آنهـا را فراهـم کـرده است(عربشـاهی .)1382 .بافـت فرسـوده
شـهری یکی از مسـائل مطرح در کلیه شـهرهای کشـور اسـت که هر
کـدام متناسـب بـا شـرایط انسـانی و طبیعـی خـود نیازمنـد مداخلـه
و اصلاح اسـت .بافتهـای فرسـوده شـهری ،محـدوده آسـیب پذیـر
شـهر از نظـر سـوانح و مخاطـرات طبیعـی بـه خصـوص زلزلـه از یـک
طـرف ،ونارسـایی عملکردی ،کالبدی ،زیسـت محیطـی و اجتماع-
اقتصـادی از طـرف دیگـر اسـت ،که نیازمند شناسـایی دقیق ،جامع
و مداخلـه آ گاهانـه و برنامهریـزی شـده بـه منظورسـاماندهی آن
میباشـد(منوچهر جهانیـان.)1390 .
بافت شـهر عبارتسـت از دانه بندی و در هم تنیدگی فضاها و عناصر
شـهر کـه بـه طبـع ویژگیهـای محیـط طبیعـی بهویـژه توپوگرافـی و
اقلیـم در محـدوده شـهریعنی بلوکهـا محلههـای شـهری کـه بطـور
فشـرده یـا گسـترده و بانظمـی خـاص جایگزین شـده است(توسـلی.
 .)1379بافـت شـهر ممکـن اسـت دچـار فرسـودگی شـود کـه ایـن
مسـاله باعـث بـی سـازمانی ،عـدم تعـادل ،عـدم تناسـب و بیقوارگی
آن میشـود(حبیبی و دیگـران.)1386 .
خصوصیات بافت فرسوده شامل:
• عمـر ابنیـه :قدیمـی میباشـد و فاقـد رعایـت اسـتانداردها کـه از
ظاهـر سـاختمان قابـل تشـخیص اسـت.
• دانـه بنـدی و تعـداد طبقـات :ریـز دانـه بـوده وا کثـر آنهـا یـک یا دو
طبقه هسـتند.
• نـوع مصالـح :از انـواع خشـتی ،و آجـر و چـوب و یـا آجـر وآهـن بـدون
رعایـت اتصـاالت افقـی و عمـودی اسـت.
ً
تهـای فرسـوده کـه عمدتا بـدون طرح
• وضعیـت دسترسـیها :باف ً
سـاختاری نامنظـم برخوردارنـد و
قبلـی ایجـاد شـده انـد عمدتـا از ً
دسترسـیهای موجود درآنها عمدتا پیاده میباشـد ا کثر معابر آن
بـن بسـت یـا بـا عـرض کمتـر از  6متـر بـوده و ضریـب نقوذناپذیـری در
آنهـا کمتـر از ً 30%اسـت .مسـاحت عرصـه ابنیـه واقـع شـده درایـن
بافتهـا عمدتـا کمتـر از  200متـر مربـع میباشـد.
• وضعیـت خدمـات و زیـر سـاختهای شـهری دچـار کمبودهـای
جد یانـد.
• شـاخهای کیفی :مسـأله جمعیت پذیری بافتها ،حریم گسـلها،
مسـیر قناتهـا و رود ،درههـا و بافتهـای روسـتایی درون شـهری

وامثـال آنهـا در تعییـن بافتهـای فرسـوده مؤثـر میباشـند.
حـال باتوجـه بـه خصوصیـات مطـرح شـده ،شـاخصهای مناطـق
بافـت فرسـوده تعریـف میشـود و چگونگـی اسـتفاده از قابلیتهـای
تحلیـل سیسـتمهای اطالعـات زمینی()LISکـه بهصـورت  GISمبنا
باشـد ،بـرای اسـتخراج مناطـق فرسـوده توضیـح داده میشـود.
بررسـی و طبقـه بنـدی انـواع بافتهـای فرسـوده شـهری کالنشـهر
تهـران و راه کارهـای مداخلـه در آن(منوچهـر جهانیـان،)1390 .
بازسـازی و احیـا در بافتهـای فرسـوده شـهری(فریده کـول آبـادی.
 ،)1387شناسـایی بافتهـای فرسـوده بـا اسـتفاده از سیسـتمهای
اطالعات مکانی (()GISسـید محمد ایازی) ،تحلیلی بر سـاماندهی
و مداخله در بافتهای فرسـوده شهری(عیسـی ابراهیم زاده1391 .
و سـاماندهی بافـت فرسـوده شـهری(حمیدرضا وارثـی و همـکاران.
 1391نمونـه کارهایـی انـد کـه در زمینـه بررسـی و اسـتخراج مناطـق
بافـت فرسـوده شـهری انجـام شـده اسـت.
استفادهاز سیستماطالعاتزمینی()LISبرایاستخراجبافتفرسوده
نوعـی از تکنولوژیهـای مـورد اسـتفاده در سیسـتمهای اطالعـات
زمینـی ،سیسـتمهای  GISمبنـا میباشـتد ...سیسـتمهای
اطالعـات زمینـی  GISمبنـا سیسـتمهایی انـد کـه توانایـی تحلیـل
و نگـه داری دادههـای مکانـی را دارنـد .تفـاوت سیسـتم اطالعـات
زمینـی وسیسـتمهای اطالعـات جغرافیایـی( GISایـن اسـت کـه
 GISبـه تنهایـی نمیتوانـد جایگزیـن  LISشـود بلکـه بایـد بهوسـیله
امکانـات دیگـر بهوسـیله وفـق یافتـه بـا کاربردهـای مـورد نیـاز LIS
تبدیل گردد .به گونهای که اهداف مشـخص شـدهی  LISرا تامین
کنـد( .ماشـاءا ....سـعیدیان و همـکاران .)1392 .حـال باتوجـه بـه
تعریـف سیسـتمهای اطالعـات زمینـی  GISمبنـا و توانایـی آن،
شـاخصهای تعریـف و اسـتخراج مناطـق فرسـوده تعییـن میشـود.
شـاخصهای شناسـایی بافتهـای فرسـوده و آسـیب پذیـر حداقل
یکـی از شـرایط سـه گانه زیر اسـت:
زیستی و سکونتی یا آسیب پذیر باشد،
بناهای فرسوده یا آسیب پذیر:
 -1بنایـی کـه فاقـد سیسـتم سـازه ای باشد(سـازه بتونی ،فـوالدی یا
شـناژهای تحتانـی ،قائـم و فوقانـی بـه تشـخیص کارشـناس رسـمی
ساختمان
بلوکـی کـه حداقـل  50درصد امال ک آن مسـاحتی کمتر از دویسـت
متر مربع را داشـته باشـد.
بلوکـی کـه حداقـل  50درصـد عـرض معابـر آن (قبـل از اصالحـی بـن
بسـت و یـا بـا عـرض کمتـر از  6متـر باشـد یـا ضریـب نفوذناپذیـری آن
کمتـر از  %3باشـد.
تبصـره :بلـوک شـهری عبـارت از محـدوده ای کـه محصـور بـه معابـر
حداقـل  8متـر میباشـد.
بعـد از تعریـف ایـن شـاخصها ،اطالعـات بلوکهـای محلههـای
شـهری مختلـف جمـعآوری میشـود .جمـعآوری ایـن اطالعـات
میتوانـد از روی سـند مالکیـت منقـول یـا غیـر منقـول ،اطالعـات
موجـود در اداره ثبـت اسـناد و املا ک وفرمهـای طراحـی شـده ای
باشـد بـه گونـهای کـه توسـط این فرمها بتـوان وضـع موجود منطقه
مـورد مطالعـه را در راسـتای شـاخصهای تعریـف شـده شـناخت.
نمونـه ای از ایـن فرمهـا میتوانـد بهصـورت شـکلهای  1تـا  5باشـد:
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ادامه شکل( :)1مشخصات عارضه پالك ساختمانی(منبع :سید محمد ایازی)

شکل( :)1مشخصات عارضه پالك ساختمانی(منبع :سید محمد ایازی)
شکل( :)2مشخصات تكمیلی اقالم توصیفی قابل انتساب به پالك
ساختمانی(منبع :سید محمد ایازی)

شکل( :)3مشخصات تكمیلی اقالم توصیفی قابل انتساب به پالك
ساختمانی(منبع :سید محمد ایازی)
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شکل( :)4مشخصات تكمیلی اقالم توصیفی قابل انتساب به پالك
ساختمانی(منبع :سید محمد ایازی)

مرحلـه بعـد از جمـعآوری اطالعـات توصیفـی مربـوط بـه بلوکهـای
محلههـای شـهری ،تهیـه نقشـه منطقـه مـورد مطالعـه اسـت،
بـه گونـهای کـه بتـوان ایـن اطالعـات توصیفـی را بـه بلوکهـای
محلههـای شـهری نسـبت داد و تحلیلهـای مـورد نیـاز را بـرای
اسـتخراج نتایـج انجـام داد.
نکتـه قابـل توجـه در ایـن تحقیـق اسـتفاده از نـرم افـزار ARC GIS
برای تحلیلها در قالب سیستم اطالعات زمینی است .کاربر پسند
بـودن (سـید محمـد ایـازی قابلیت پشـتیبانی حجم وسـیع دادهها،
رایـج بـودن و توانایـی ارضـا نمـودن اهـداف  LISکـه پشـتیبانی امـور
تصمیمگیـری اقتصـادی ،اجرایـی و حقوقـی ،اسـت ،کـه ایـن نـرم
افـزار را بـر سـایر نـرم افزارهـا ماننـد(arc info، arc view، Caris، small
)world، map info، cad corp، IDRISIارجعیـت داده اسـت.
در  ARC GISالیههایتـر کیبـی از اطالعـات مکانـی و توصیفـی انـد.
دادههـای مکانـی بـه دو صـورت برداری و رسـتری ذخیره میشـوند،
کـه در اینجـا فرمـت بـرداری دادههـا مـد نظـر مـا اسـت .دادههـای
برداری تشـکیل شـده از سـه نوع عارضه نقطه ای ،خطی و سـطحی
انـد کـه کل عـوارض منطقـه را تشـکیل میدهنـد .حـال بـا در اختیـار
داشـتن دادههـای مکانـی منطقـه مـورد مطالعـه میتـوان دادههای
توصیفـی جمـعآوری شـده در راسـتای شـاخصهای تعریـف شـده
مناطـق فرسـوده را در قالـب جـداول دادههـای توصیفـی بـه آن
یتـر کیـب ایـن دو نـوع
ضمیمـه کـرد و تحلیلهـای خـود را بـر مبنا 
داده توصیفـی و مکانـی انجـام داد .جـدول دادههـای توصیفـی
شامل سطر و ستون میباشد .به هر سطر یک رکورد و به هر ستون
یـک فیلـد میگوینـد .اطالعـات مربـوط بـه هـر کـدام از شـاخصها
بهصـورت یـک سـتون یـا فیلـد بـه جـدول اضافـه میکنیـم کـه رکـورد
ایـن فیلدهـا شـامل اطالعات مربوط به هر کـدام از بلوک محلههای
شـهری اسـت .شـکل( 1تـا ( 5عنـوان هـر کـدام از فیلدهـای مـورد نیاز
بـا نـوع فرمـت ذخیـره سـازی آنهـا را نشـان میدهـد و در شـکل(6
شـمایی از جـداول توصیفـی نشـان داده شـده اسـت:

شکل( :)6شمایی از جداول توصیفی

شکل( :)5مشخصات عارضه بلوك ساختمانی(منبع :سید محمد ایازی)

تحلیـل مـورد اسـتفاده  ،arc GISدر اسـتخراج مناطـق فرسـوده و
مبنـای ریاضـی آن
تـا کنـون فـرض بـر ایـن اسـت کـه اطالعـات مـورد نیـاز در مـورد
شـاخصهای تعریـف شـده بـرای بافـت فرسـوده توسـط اسـناد
منقـول یـا غیـر منقـول آنهـا ،دادههـای اداره ثبـت اسـناد و املا ک
و فرمهای طراحی شـده اسـتخراج و جمعآوری شـده اسـت .نقشـه
 GIS Readyشـدهی منطقه ،که منظور همان نقشـه قابل استفاده
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بـرای  arc GISاسـت ،نیـز بـه عنـوان دادههـای مکانـی منطقـه تهیـه
شـده اسـت و ارتباط این دو نوع داده مکانی و غیر مکانی بهوسـیله
جـدول دادههـای توصیفـی( Attribute Tableبرقـرار شـده اسـت.
پرسـش و پاسـخ( Queryابـزاری اسـت کـه نـرم افـزار  arc GISبـرای
اسـتخراج نتایـج از دادههـای مکانـی و توصیفـی اسـتفاده میکنـد.
پرسـش و پاسـخ مـورد اسـتفاده در  arc GISبـر روی دادههـای
جمـعآوری شـده در راسـتای شـاخصهای تعریـف شـده ،اعمـال
میشـود .عبارتهای پرسـش و پاسـخ در  arc GISبرای انتخاب زیر
مجموعـه ای از عـوارض در جـدول دادههـای توصیفی که مد نظر ما
هسـتند ،اسـتفاده میشـود .به عبارت دیگر پرسـش و پاسـخ در arc
 GISابـزاری قدرتمنـد بـرای جسـتجو و اسـتخراج نتایـج اسـت کـه از
عبارتهای اسـتاندارد  SQLبرای جسـتجو استفاده میکند .نمونه
ای از پنجره پرسـش و پاسـخ مورد اسـتفاده در  arc GISدر شـکل(7
نشـان داده شـده اسـت:
= :شرط برابری
> :شرط کوچکتری
< :شرط بزرگتری
≤ :شرط بزرگتر و مساوی
≥ :شرط کوچکتر و مساوی
عملگرهای منطقی شامل:
 ANDو  ORو NOTمیباشند.

عملگرهای منطقی شـامل  ANDو  ORو  XORو  NOTهسـتند که
بهترتیـب بـا عالمتهـای & و | و ^ و ! مشـخص میشـوند .ا گـر دو
شـاخص تعریـف شـده بـرای مناطـق فرسـوده بهصـورت  pو  qباشـد،
جـدول درسـتی عملگرهای منطقـی بهصورت شـکل( 8خواهدبود:

شکل( :8جدول عملگرهای منطقی

خروجـی  XORزمانـی برابـر بـا  trueاسـت کـه یکـی و تنهـا یکـی از
عملوندهـا  trueباشـد.
با در نظر گرفتن مسائل مطرح شده در مورد پرسش و پاسخ(query
مشـخص اسـت که یک سیسـتم اطالعات زمینی()LISتعریف شده
بهصـورت  GISمبنـا قـادر اسـت کـه بـا اسـتفاده از دادههـای مکانـی
بلوکهـای مختلـف شـهر و دادههـای توصیفـی مربـوط بـه ایـن
مناطـق ،کـه راجـب بـه شـاخصهای تعریـف شـده اسـت مناطـق
مربـوط بـه بافـت فرسـوده را از کل منطقـه مـورد مطالعـه اسـتخراج
کند...
تعییـن مقـدار تسـهیالت توسـط سیسـتم اطالعـات زمینـی()LIS
طراحـی شـده
بعـد از تشـخیص بافـت فرسـوده توسـط  LISمیتـوان یک فیلـد را در
جـدول اطالعـات توصیفـی منطقـه مـورد مطالعـه در نظـر گرفتـه کـه
مقادیـر هـر کـدام از رکوردها برای آن فیلد بهوسـیله فرمول محاسـبه
تسـهیالت تعییـن شـود .بـه عبـارت دیگـر ،فیلـد جدیـد بـا توجـه بـه
مسـاحت ملک فرسـوده ،مبلغ در نظر گرفته شـده برای نوسازی هر
متـر و ضرایـب دیگـر کـه ممکـن اسـت در محاسـبه مقـدار تسـهیالت
موثـر باشـد ،محاسـبه میشـود .فرآینـد زیـر در شـکلهای  9و 10
نشـان داده شـده اسـت:

شکل( :)9نحوه محاسبه فیلد تسهیالت

شکل( :)7پنجره پرسش و پاسخ

پرسـش و پاسـخهای( queryانجـام شـده برمبنـای عملگرهـای
منطقـی انـد کـه از عملوندهایـی از جنـس بولیـن (Boolean
اسـتفاده میشـود .کـه در نهایـت نتیجـه از جنـس  boolخواهدبـود.
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بـا توجـه بـه دسـتور العمـل پرداخـت تسـهیالت بانکی بابت سـاخت
دوبـاره واحدهـای مسـکونی واقـع در بافـت فرسـوده ،مدیرعامـل
شـرکت عمـران و مسـکن سـازان اسـتان مربوطـه و شـهردار هـر
شـهر (شـهرداری هـر منطقـه در کالنشـهرها بهصـورت مجـزا بـه
عنـوان نماینـده وزارت مسـکن و شهرسـازی هسـتند کـه میتواننـد
ملکهـای اسـتخراج شـده توسـط  LISکـه به عنـوان بافت فرسـوده
تشـخیص داده شـده انـد را ،همـراه بـا مقدار محاسـبه شـده در فیلد

مربـوط بـه تسـهیالت رابـه بانـک مسـکن معرفـی کـرده تـا تسـهیالت
تاییـد شـده و مـورد نیـاز را بـه مالـکان ،جهـت نوسـازی ارایـه دهنـد.

شـهر ،شـماره  ،2زمسـتان 1379
 .4حبیبـی ،كیومـرث و پوراحمـد ،احمـد و مشـكینی ،ابوالفضـل( .)1386بهسـازی و
نوسـازی بافتهـای كهـن شـهری .سـنندج :انتشـارات دانشـگاه كردسـتان
 .5حمیدرضـا وارثـی ،مسـعود تقوایـی ،نعمـت اهلل رضایـی .)1391( .سـاماندهی بافـت
فرسـوده شـهری (نمونه موردی :شـهر شـیراز) .مجله علمی تخصصی برنامهریزی فضایی.
سـال دوم ،شـماره دوم .صـص.156-129 .
 .6سـید محمـد ایـازی ،شناسـائی بافتهـای فرسـوده بـا اسـتفاده از( GISسیسـتمهای
اطالعـات مكانـی.
 .7عربشـاهی ،زهـرا ،)1382( ،سـابقه نوسـازی و بهسـازی بافـت قدیـم شـهری در ایـران و
اروپـا ،مجلـه شـهرداریها ،شـماره 49
 .8عیسی ابراهیم زاده ،گآلفرین ملكی .)1390( .تحلیلی بر ساماندهی و مداخله در بافت
فرسوده ی شهری
(مطالعـه ی مـوردی :بافـت فرسـوده ی شـهر ّ
خـرم آبـاد) .پژوهشهـای جغرافیای انسـانی،
شـماره ی  ،81پاییـز  .1391صـص.234-217 .
 .9فریـده کـول آبـادی ،)1387( .بازسـازی و احیـاء در بافتهـای فرسـوده شـهری .اولیـن
همایـش بهسـازی و نوسـازی بافتهـای فرسـوده شـهری.
 .10منوچهـر جهانیـان ،موسـی پژوهان(پناهنـده خـواه) .)1390( .بررسـی و طبقـه بنـدی
انـواع بافتهـای فرسـوده شـهری كالنشـهر تهـران و راهكارهـای مداخلـه در آن .فصلنامـه
علمـی پژوهشـی جغرافیـای انسـانی – سـال سـوم ،شـماره دوم ،صـص.106-93 :
 .11ماشـاءا ....سـعیدیان ،مهـران باتوبـه .)1392( .بررسـی سیسـتم اطالعـات زمینی()LIS
و خصوصیات آن .طاق ماهنامه آموزشـی ،اطالع رسـانی سـازمان نظام مهندسـی ،شـماره
 ،84-83ص.131-128:

شکل(:)10پنجره مورد استفاده برای محاسبه تسهیالت

نتیجهگیری
افزایـش روزافـزون جمعیـت شهرنشـینی ،از یـک سـو ،واسـتهال ک
سـاخت و سـازهای قدیمـی ،از سـوی دیگـر ،دالیلـی انـد کـه بررسـی
بافتهـای مختلـف شـهری را الزامـی کردهانـد ،تـا در نهایـت
پارامترهـای مربـوط بـه کیفیـت زندگـی شـهری رعایـت گـردد .در
ایـن میـان مسـاله حائـز اهمیـت نیـاز بـه ابـزاری در سـطح کالن بـرای
شناسـایی بافـت فرسـوده اسـت.
در ایـن مقالـه LIS ،کـه میتوانـد حالـت وفـق یافتـه ی(customize)،
 GISباشـد ،بـه عنـوان ابـزاری بـرای شناسـایی بافـت فرسـوده و
پشتیبان امور تصمیمگیری و مدیریت آنها ،معرفی شد .همانطور
کـه نشـان داده شـد ،LIS ،بـه عنـوان یـک سیسـتم اطالعاتـی،
تواناییتـر کیـب و تحلیـل دادههـای مختلف مربوط به زمیـن را دارد
و این فرصتی اسـت که این قدرت تحلیل در راسـتای تصمیمگیری
و مدیریـت مسـائل مربـوط بـه زمیـن ،در سـطح کالن مـورد اسـتفاده
قـرار گیـرد .تـا در نتیجـه مسـائلی از قبیـل شناسـایی بافـت فرسـوده
قتـر و سـریعتر صـورت گرفتـه و تسـهیالت بـه مالـکان
بهصـورت دقی 
مسـتحق اختصـاص یابـد و هـدف نهایـی کـه همـان بهبـود محیـط
زندگـی و حفـظ عدالـت اجتماعـی ،تحقـق یابـد.
منابع

 .1تعریـف و شـاخصهای شناسـایی بافتهـای فرسـوده و آسـیب پذیـر -دبیرخانـه
شـورایعالی شهرسـازی و معمـاری
 .2اعطای تسهیالت در بافت فرسوده شهری-بانک مسکن
 .3توسـلی ،محمـود( .)1379اصطلاح شناسـی نوسـازی و بهسـازی شـهری ،مجلـه هفـت
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مقدمه
یک ــی از وس ــیلههایی ک ــه در ا کث ــر کارگاههـــای ســـاختمانی
بـ ـهکار مـ ـیرود باالبره ــای وینچ ــی و س ــاده میباشـــد کـــه
متاس ــفانه ه ــرروزه در کناروگوش ــه اس ــتان بـــه لحـــاظ عـــدم
رعای ــت ن ــکات ایمن ــی وی ــا ع ــدم اس ــتفاده صحی ــح از اینگون ــه
دس ــتگاههاحوادثی درکارگاههـــای ســـاختمانی راه شـــاهد
هس ــتیم.
چکیده
باالب ــر س ــاختمانی وظیف ــه حم ــل مصال ــح در راس ــتای عم ــودی
درجه ــت ب ــاال ی ــا پایی ــن را دارد .ای ــن عم ــل توســـط نیـــروی
تولی ــدی موت ــور وچرخ ــش گیربگ ــس انج ــام میشـــود .یـــك
باالب ــر بایس ــتی دارای ویژگیه ــای باش ــد در غی ــر ای ــن ص ــورت
در زم ــان كارك ــرد دچ ــار نق ــص ش ــده و ی ــا باع ــث ب ــروز حادث ــه
ب ــرای اس ــتفاده کنن ــده میگ ــردد وپ ــروژه عمران ــی را دچ ــار وقف ــه
عملیات ــی میكن ــد ل ــذا در ای ــن مقال ــه س ــعی ش ــده اس ــت ضم ــن
معرفــی قســمتهای یــک باالبــر بیشــترین حــوادث کارگاههــای
س ــاختمانی ک ــه در س ــالهای گذش ــته توس ــط ای ــن باالبره ــا
اتف ــاق افت ــاده ش ــده اس ــت رابی ــان و ب ــرای جلوگیـــری از بـــروز
ح ــوادث مش ــابه راهه ــای پیش ــگیری آن عن ــوان گ ــردد

باالبرهـــای س ــاده س ــاختمانی ش ــامل قس ــمتهای ذی ــل
میبا شـــد :
-1پایههــا :کــه شــامل دوعــدد پایــه مثلثــی شــکل اســت کــه وظیفــه
نگه ــداری وزن باالب ــر و انتق ــال لنگ ــر وارده ناش ــی از ب ــار ب ــه زمی ــن
محــل نصــب را برعهــده دارد .پایههــا از ابتــدا وانتهــای شاســی بدنــه
بــا پیــچ ومهــره بــه ناودانــی کشــویی مجموعــه حامــل دینــام و قرقــره
وص ــل میش ــود
 -2شاســی کشــویی :کــه از یــک پروفیــل آهنــی تشــکیل شــده ومقـ ّـرر
حرکــت مجموعــه دینــام وقرقــره روی ناودانــی اســت
-3موت ــور مح ــرک :ک ــه از ی ــک دین ــام الکتریک ــی ب ــا ق ــدرت ب ــرق ت ــک
یت ــر تش ــکیل ش ــده اس ــت
ف ــاز 220ول ــت ش ــهری ی ــا قو 
-4گیربکـــس :حام ــل قرق ــره س ــیم بکس ــل ک ــه توس ــط سیس ــتم
تســـمه بـــه دین ــام متص ــل اس ــت و دارای سیس ــتمتر م ــز درزم ــان
توقـــف بـــار میباش ــد
-5سیم بکسل و قالب :حامل با کت جهت حمل بار در مسیر
 -6کلید برق :جهت راهاندازی و توقف دستگاه
-7اتص ــاالت س ــیم بکس ــل ب ــه ق ــاب :ک ــه از دو ع ــدد پی ــچ ومه ــره
(کرپی)بــرای بس ــتن ق ــاب بــه انته ــای س ــیم بکس ــل تشــکیل ش ــده
اس ــت
-8با ک ــت :ظ ــرف وی ــژهای ب ــرای حم ــل مصال ــح ک ــه تعبی ــه ش ــده
اس ــت.

ن ــکات کلی ــدی ایمن ــی ک ــه بایس ــتی هن ــگام اس ــتفاده از باالب ــر
مدنظ ــر باش ــد:
عمـــده کارب ــرد باالبره ــای س ــاده(وینچی) در کارگاهه ــای
ســـاختمانی ،ب ــرای حم ــل وجابهجای ــی مصال ــح س ــاختمانی در
طبق ــات میباش ــد و یک ــی دیگ ــر از محله ــای اس ــتفاده در زم ــان
حفرچاهه ــای دس ــتی ب ــرای خ ــارج ک ــردن خا که ــای حاص ــل از
عملیـــات حف ــر چ ــاه اس ــت.
-1حدا کث ــر ظرفی ــت مج ــاز باالب ــر بای ــد از ط ــرف کارخان ــه س ــازنده
بهطــور مشــخص و خوانــا در روی هــر دســتگاه نوشــته شــده باشــد.
-2مشـــاهده میش ــود بعض ــی باالبره ــای س ــاخته ش ــده

درکارگاههــای کوچــک و نامشــخص فاقــد مشــخصات فنــی مناســب
از باب ــت اتص ــاالت ب ــوده و بع ــد از اس ــتفاده مدی ــد و مک ــرر از باالب ــر
براثرنی ــروی تن ــش خس ــتگی وارد ب ــر اتص ــاالت س ــاخت ،حوادث ــی
از قبی ــل واژگون ــی پایهه ــای باالب ــر و ی ــا س ــقوط دین ــام از شاســـی
بهعل ــت نامرغ ــوب ب ــودن پی ــچ و مهرهه ــای اتص ــال رخ میده ــد.
-3شاس ــی باالب ــر بای ــد کام ــا س ــالم وع ــاری ازهرن ــوع پوســـیدگی
باش ــد.
 -4باالب ــر بای ــد توس ــط اف ــراد ذیص ــاح نص ــب وم ــورد بهرهب ــرداری
قرارگی ــرد.
-5در زمــان مونتــاژ شاســی در محــل نصــب بایــد کلیــه پیــچ ومهرهــا
دارای واشــر فنــری بــوده ومحکــم بســته شــوند واز پیــچ ومهرههــای
کــه دارای رزوه هرزمیباشــد اســتفاده نگــردد.
-6زمی ــن مح ــل نص ــب بایس ــتی دارای مقاوم ــت کافـــی دربرابـــر
نی ــروی وارده ناش ــی از باالب ــر ب ــوده ل ــذا از نص ــب باالب ــر ب ــرروی زمی ــن
کن ــار مح ــل گودب ــرداری ک ــه ام ــکان ری ــزش داش ــته وفاق ــد چ ــوب
بس ــت و اس ــتحکام کاف ــی اس ــت خ ــودداری ش ــود و در س ــقفها از
ق ــراردادن مس ــتقیم باالب ــر روی قس ــمتهای سس ــت خـــودداری
ش ــده و س ــعی ش ــود ت ــا پایهه ــا ب ــر روی تیره ــای اصلـــی وباربـــر
س ــاختمان ق ــرار گی ــرد.
-7مهمتری ــن واساسـ ـیترین موض ــوع در زم ــان نصـــب باالبرهـــا
مهارنم ــودن پایهه ــای باالب ــر بهط ــور اطمین ــان بخ ــش میباش ــد
کــه بایســتی بــه محــل مطمئــن ومحکمــی متصــل گــردد کــه امــکان
واژگون ــی باالب ــر از بی ــن برودل ــذا شاس ــی از عق ــب بدن ــه توس ــط س ــیم
مهــار بــه ســتونهای مجــاور بســته ویــا بــه زیرپایــه بهوســیله جــوش
ویاهروس ــیله موث ــر دیگرمحک ــم بس ــته ش ــود و صرف ــا ب ــه کیس ـههای
گ ــچ وس ــیمان وی ــا مصال ــح دیگ ــر روی پایهه ــا ا کتفـــا نشـــود.
-8سیســتم بــرق ومتعلقــات باالبــر بایــد کامــا ســالم بــوده و بهطــور
کامــل مــورد بازدیــد قــرار گیــرد.
-9حتم ــا بدن ــه باالبربای ــد متص ــل ب ــه س ــیم اتص ــال زمی ــن (ارت)
مجه ــز باش ــد.
 -10کابله ــای ب ــرق م ــورد اس ــتفاده در باالب ــر بایدس ــالم وع ــاری از
زدگ ــی ب ــوده و براس ــاس ولتاژم ــورد نی ــاز باالب ــر انتخ ــاب ش ــده باش ــد.
-11کلیــه قســمتهای برقــی باالبرخصوصــا کلیــد روشــن وخامــوش
بای ــد دارای پوش ــش مناس ــب در براب ــر ش ــرایط وعوامـــل جـــوی
(بارندگ ــی ،ب ــرف و)....باش ــد.
-12کابله ــای ب ــرق رس ــانی ب ــه باالب ــر بای ــد از نق ــاط ایمنـــی کـــه
ام ــکان زدگ ــی وبرخ ــورد ب ــا آن وج ــود نداش ــته باش ــد عب ــور نمای ــد.
ـی
 -13شس ــتی ی ــا اه ــرم راهان ــدازی ماش ــین باالب ــر بای ــد بهت ــر تیب ـ ً
باش ــد ک ــه وقت ــی فش ــار دس ــت از روی آن ره ــا میش ــود ،موت ــور ف ــورا
متوق ــف ش ــده و بهط ــور اطمین ــان بخش ــی جای ــگاه را ن ــگاه دارد.
-14گیربک ــس وموت ــور باالب ــر حتم ــا بای ــد س ــالم باشـــد وبایســـتی
مطمئ ــن ب ــود ک ــه گیربک ــس دارای روغ ــن ری ــزی نب ــوده وپیمپش ــت
گیربک ــس محک ــم ب ــوده واز ج ــای خ ــود خ ــارج نباش ــد چ ــون ای ــن
موض ــوع باع ــث آزاد ش ــدن گیربک ــس وره ــا ش ــدن ب ــار و یامصال ــح
میگ ــردد.
-15روی تس ــمه وپول ــی موت ــور حتم ــا بای ــد حف ــاظ گـــذاری
ش ــده باش ــد چ ــون یک ــی از ح ــوادث ش ــایعه در باالبرهـــا برخـــورد
انگش ــتان دس ــت اپراتوردس ــتگاه ب ــا تس ــمه وپول ــی میباشـــد.
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-2سقوط بار:
الف :عدم استفاده از با کت مخصوص
گاه ــا مش ــاهده میش ــود جه ــت ب ــاال کش ــیدن مصالحـــی ماننـــد
س ــنگ مرم ــر ی ــا آجرس ــفال ،کارگ ــر س ــیم بکس ــل را ب ــه دور مصال ــح
پیچی ــده و ب ــا گ ــره دادن ق ــاب ب ــه س ــیم بکسـ ـل ،مصالـــح را بـــه
طبق ــات حم ــل میکنن ــد ک ــه ب ــه دالی ــل گونا گون ــی مصال ــح ره ــا
ش ــده وب ــه پایی ــن س ــقوط میکن ــد.
-16حتم ــا ق ــاب حم ــل ب ــار متص ــل ب ــه س ــیم بکس ــل بای ــد توس ــط
کرپـــی مناس ــب ب ــه س ــیم محک ــم ش ــده باش ــد و حتم ــا روی آن
ش ــیطانک نص ــب گ ــردد

-17ســـیم بکس ــل م ــورد اس ــتفاده در باالبربایدع ــاوه ب ــر س ــالم
وب ــدون زدگ ــی ب ــودن قط ــرآن متناس ــب ب ــا وزن ــی باش ــدکه قراراس ــت
توس ــط دس ــتگاه بلن ــد ش ــود.
-18ابتــدا وانتهــای ســیم بکس ـلها بایدبهوســیله کرپــی محکــم بــه
قرقــره وقــاب وصــل شــود.
-19قالبه ــای م ــورد اس ــتفاده در باالبره ــا بای ــد اس ــتاندارد ب ــوده
ومتناس ــب ب ــا وزن ــی باش ــد ک ــه قراراس ــت توس ــط آن ب ــار بلن ــد ش ــود
حتم ــا بای ــد ق ــاب مجه ــز ب ــه ش ــیطانک باش ــد.
-20انـــدازه و حج ــم با کته ــای م ــورد اس ــتفاده درباالبره ــا بای ــد
متناســـب باوزن ــی باش ــد ک ــه باالب ــر میتوان ــد آن را بلن ــد نمای ــد.

ب-اس ــتفاده از با ک ــت دس ــت س ــازوناایمن ی ــا فرغ ــون بهج ــای
با ک ــت:
ب ــرای حم ــل آجرس ــفال درکارگاه از میلگرده ــای دور ری ــز س ــبدهایی
س ــاخته میش ــود ک ــه ب ــه دلی ــل ج ــوش نامناس ــب و س ــاخت غی ــر
اس ــتاندارد س ــبد دوام نی ــاورده و واژگ ــون میش ــود وی ــا ابع ــاد س ــبد
متناس ــب ب ــا ق ــدرت حم ــل باالب ــر نب ــوده و درنتیج ــه ب ــه باالب ــر فش ــار
مضاع ــف وارد میش ــود

عمده حوادث اتفاق افتاده شده در باالبرها
-1واژ گونــی باالبــر :ایــن موضــوع بیشــتر ناشــی از عــدم مهــار نمــودن
باالبــر در جــای خــود بهطــور مناســب ومطمئــن میباشــد.

ج:استفاده از قالبهای غیر استاندارد:
مانندمیلگ ــرد خ ــم ش ــده بهج ــای ق ــاب ی ــا جن ــس نامرغ ــوب ک ــه
س ــبب شکس ــتن و ی ــا تغیی ــر ش ــکلدادن ق ــاب ش ــده و درنهای ــت
س ــقوط ب ــار حادث ــه آفری ــن میش ــود همچنی ــن نداش ــتن ش ــیطانک
روی ق ــاب س ــبب ره ــا ش ــدن ب ــار از ق ــاب ش ــده اس ــت.
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د:نبود حفاظ بر روی تسمه دینام:
باالبره ــای موج ــود عموم ــا در قس ــمت انتق ــال نی ــروی دین ــام ب ــه
گیربکــس قرقــره توســط تســمه فاقــد حفــاظ هســتند کــه ایــن ایــراد
مه ــم ب ــه دلی ــل نزدیک ــی تس ــمه ب ــه ح ــوزه عملک ــرد کارگ ــر درزم ــان
هــل دادن مجموعــه قرقــره بــه جلــو یــا عقــب جهــت کشــیدن بــار بــه
داخ ــل طبق ــات دراث ــر اش ــتباه انس ــانی س ــبب ب ــروز حوادث ــی مانن ــد
قط ــع انگش ــتان درزم ــان برخ ــورد ب ــا تس ــمه میش ــود.

ذ:پاره شده سیم بکسل یا باز شدن قالب از سیم بکسل:
اســتفاده از ســیم بکسـلهای دارای زدگی و یا از جنس نامرغوب در
باالبرهــا باعــث بــروز حــوادث نا گــواری گردیــده اســت .ایــن موضــوع
باع ــث میش ــود ک ــه ب ــار ی ــا با ک ــت متص ــل ب ــه س ــیم بکس ــل آزاد وب ــه
کارگــری کــه در پاییــن مشــغول کار میباشــدبرخوردمینماید
ر:برق گرفتگی اپراتور باالبر و یا مقنی:
معمـــوال چـــون الکتروموتورهـ ـا ،کلیده ــای ب ــرق وقس ــمتهای
برق ــدار باالب ــر در مع ــرض عوام ــل ج ــوی میباش ــند ای ــن موض ــوع
باعــث آســیب دیدگــی قســمتهای بــرق دار آنهــا شــده و از طرفــی
لرزشه ــای ناش ــی از کارک ــرد موتوره ــای باالب ــر و جابهجای ــی آنه ــا
یگ ــردد ک ــه س ــیم ف ــاز ب ــرق دس ــتگاه از
بهطـــور مـــدوام باع ــث م 
مح ــل خ ــود خ ــارج و ی ــا ش ــل گ ــردد و ای ــن موض ــوع باع ــث اتص ــال
بیــن ســیم فــاز و بدنــه دســتگاه شــده و در زمانــی کــه دســتگاه باالبــر
بــه سیســتم اتصــال زمیــن (ارت)مجهــز نباشــد باعــث بــرق گرفتگــی
اپراتـــور و لرزان ــدن وی و ی ــا ب ــرق گرفتگ ــی ش ــدید و س ــقوط وی از
ارتفــاع شــود و یــا اینکــه فــرد مقنــی کــه در داخــل چــاه میباشــد بــه
مح ــض تم ــاس وی ب ــه س ــیم بکس ــل دس ــتگاه دچ ــار ب ــرق گرفتگ ــی
ش ــود.

راههای پیشگیری از حوادث در باالبرها:
عــاوه بــر رعایــت مطالــب بــاال (20نکتــه کلیــدی ایمنــی کــه بایســتی
هنــگام اســتفاده از باالبــر مــد نظــر باشد)بایســتی بــرای جلوگیــری از
حــوادث در هنــگام کار بــا باالبــر نــکات ذیــل را رعایــت کــرد.
-1ب ــرای جلوگی ــری از واژگون ــی باالب ــر حتم ــا بایســـتی باالبـــر
یگ ــردد کام ــا ب ــه زمیـــن متصـــل
در محل ــی ک ــه نص ــب م 
گ ــردد و از گذاش ــتن کیسـ ـههای مصال ــح و ی ــا نخالههـــای
س ــاختمانی ب ــر روی پایهه ــای آن ج ــدا خ ــوداری نمـــود.
-2چ ــون با ک ــت باالبره ــا معم ــوال براس ــاس ظرفی ــت بارب ــری ب ــرای
آنهــا طراحــی شــده اســت لــذا از اســتفاده از باالبرهــای دســت ســاز
و ی ــا فرغ ــون بهج ــای باالب ــر ج ــدا خ ــودداری گ ــردد.
-3ق ــاب باالب ــر بای ــد از ن ــوع اس ــتاندارد آن ب ــوده بهطـــوری کـــه
ع ــاوه ب ــر ح ــک ش ــدن بارقاب ــل جابهجای ــی ب ــا آن ب ــر روی ق ــاب،
ق ــاب مذک ــور بای ــد دارای ش ــیطانک ب ــوده ک ــه مان ــع جداشـــدن
احتمالــی بــار نگــردد اســتفاده از قالبهــای دســت ســاز کــه توســط
میلگردهــای داخــل کارگاه ســاخت میشــود نبایــد اســتفاده گــردد.
-4شاس ــی باالبره ــا ع ــاوه ب ــر س ــالم ب ــودن و ع ــدم شکس ــتگی در
مح ــل نص ــب ش ــده بایس ــتی کامالب ــه زمی ــن مح ــل اس ــقرار بهنح ــوه
مناس ــب متص ــل گ ــردد ت ــا از برگش ــت باالب ــر جلوگی ــری ش ــود
 -5قس ــمت انتق ــال دهن ــده نی ــرو و ی ــا تس ــمه و فلکهه ــای موج ــود
روی باالبــر حتمــا بایــد دارای حفــاظ مناســب بــوده و هنــگام تعمیــر
وی ــا تعوی ــض تس ــمه حف ــاظ مذک ــور ب ــر روی تس ــمه ودر ج ــای خ ــود
ق ــرار گی ــرد.
 -6ســیم بکســل باالبرهــااوال قطــر آنهــا بایســتی براســاس ظرفیــت
می ــزان ب ــاری باش ــد ک ــه جابهج ــا میگ ــردد ثانی ــا س ــیم بکس ــل بای ــد
کام ــا س ــالم و ع ــاری از پارگ ــی رش ــته و زدگ ــی باش ــد ودر صـــورت
مش ــاهده چنی ــن موضوع ــی ب ــه فوری ــت بایس ــتی ســـیم بکســـل
تع ــوض ش ــود.
 -7ب ــرای جلوگی ــری از ب ــرق گرفتگ ــی در باالبره ــا بایـــد کلیـــه
قس ــمتهای برق ــدار باالب ــر توس ــط حف ــاظ مناس ــب در برابرعوام ــل
جــوی محافظــت شــوند در ضمــن دســتگاه باالبــر بایســتی بــه ســیم
اتص ــال زمی ــن موثر(ارت)مجه ــز باش ــد وی ــا اس ــتفاده از کلیده ــای
محاف ــظ ج ــان در محلهای ــی ک ــه ام ــکان اس ــتفاده ازس ــیم اتص ــال
یگ ــردد.
زمی ــن نمیباش ــد پیش ــنهاد م 
منابع
-1آئین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی مصوب شورای عالی حفاظت فنی
-2آئین نامه ایمنی کاربا ماشین آالت عمرانی مصوب شورای عالی حفاظت فنی
-3مقررات ملی ساختمان مبحث12
 -4تجربیات نگارنده در بررسی حوادث کارگاههای ساختمانی
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چكیده
ســاخت و ســاز را میتوان از محورهای اساســی توســعه هر كشــور
بــه شــمار آورد .داد و ســتد و تجــارت بــدون تولیــد و تولیــد بــدون
ســاخت و ســاز راه بــه جایــی نمیبرنــد لــذا طر حهــای عمرانــی
و پروژههــای مرتبــط بــه آنهــا از زیربناهــای اصلــی توســعه و
شــكوفایی اقتصــادی هــر كشــوری بــه شــمار میرونــد .حــال
بــا توجــه بــه سیاســت و خــط مشــی كشــور بــه ســمت توســعه
و اهمیــت احــداث زیــر ســاختها الزم بــه ذكــر اســت كــه همــه
ســاله درصــد باالیــی از بودجــه ســالیانه كشــور در پروژههــای
زیربنایــی صنایــع نفــت ،گاز ،پتروشــیمی ،نیــرو و ارتباطــات
هزینــه میگــردد .در ایــن بیــن پیمانكاران صنعت ســاخت و ســاز
نقــش مهــم و بســزایی درانجــام پروژههــای عمرانــی و همچنیــن
توســعه و آبادانــی كشــور دارنــد و تبدیــل ســرمایههای پایــان پذیر
بــه ســرمایههای قابــل تكثیــر و زیــر ســاختی بــه دســت توانمنــد
آنهــا صــورت میپذیــرد.
اجــرای پروژههــای عمرانــی نیازمنــد صــرف زمــان ،هزینــه و ســایر
منابــع از ســوی عوامــل ذیربــط پــروژه میباشــد و صــرف ایــن
منابــع خــود ایجــاد حــق بــرای طرفیــن مینمایــد لــذا نیــاز بــه یــك
مبنــای حقوقــی میباشــد كــه محــور انجــام توافقــات طرفیــن
درقراردادهــای پروژههــای عمرانــی باشــد .تنظیــم نامناســب
قراردادهــای پیمانــكاری و توزیــع نــا عادالنــه مســوولیتها و
اختیــارات در كنــار نگــرش ســنتی و فرهنــگ حا كــم در برخــورد
بــا پیمانــكاران در كشــور ســبب گردیــده اســت كــه رونــد دریافــت

مطالبــات پیمانــكاران بــا پیچیدگیهــای خــاص و نامناســب همــراه
گــردد.
بنابرایــن در ایــن مقالــه بــا تا كیــد بــر نقــش اساســی تنظیــم مناســب و
عادالنــه قراردادهــای پیمانــكاری ،دعاوی و اختالفــات پیمانكاران و
دالیــل عمــده بــروز آنهــا مــورد بررســی قرارگرفتــه و پیشــنهادات و راه
حلهایــی درراســتای از بیــن بــردن دعــاوی و اختالفــات موجــود و
تغییررویكردهــا در تنظیــم قراردادهــا ارایــه گردیــده اســت.
واژههــای كلیــدی :پروژ ههــای عمرانــی ،پیمانــكاران ،قــرارداد،
ادعـــا ،اختــاف ،ادعاهــای پیمان ــكار

پارامترهــای زمــان ،هزینــه و کیفیــت از شــاخصهای موفقیــت یــک
پــروژه نیــز بــه شــمار میآینــد .بــه دلیــل اثــرات مســتقیم زمــان بــر دو
عامــل دیگــر خــود از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت .و تأخیــرات
پــروژه میتوانــد بیانگــر مشــکالتی در رونــد حصــول اهــداف نهایــی
پــروژه تلقــی گــردد.
براســاس تحقیقــات انجــام شــده ضــرر و زیــان ناشــی از تأخیــرات در
راهانــدازی طر حهــای ملــی فقــط در ســال  1710/4 ،1388میلیــارد
ریــال بــوده اســت کــه بــر ایــن اســاس میانگیــن وزنــی مــدت اجــرای
پروژههــا حــدود دوازده ســال اســت کــه بــا اســتاندارد پنــج ســال،
فاصلــه زیــادی دارنــد .حــال بــا توجــه بــه ایــن موضــوع پیمانــکاران بــا
قبــول کــردن ریســک و هزینــه نمــودن ســرمایهی زیــاد پــا بــه صحنــه
پیچیــده اجــرای پروژههــای عمرانــی میگذارنــد.

 -1مقدمه
اهــداف دولتمــردان جوامــع گونا گــون ،توســعه میباشــد کــه
پروژههــای عمرانــی نقشــی کلیــدی در رونــد توســعه کشــورها ایفــا
مینماینــد .از طرفــی حــدود دویســت حرفــه در ارتبــاط مســتقیم
بــا صنعــت ســاخت و ســاز میباشــند کــه از اشــتغال زایــی باالیــی
برخــوردار هســتند .براســاس برنامههــای ســوم ،چهــارم و پنجــم
توســعه بــرای رســاندن نــرخ بیــکاری بــه حــد نــه درصــد ،حداقــل
نیــاز بــه ایجــاد هشــتصد هــزار شــغل جدیــد در ســال میباشــد.
پیمانــکاران صنعــت ســاخت و ســاز بــازوان اجرایــی در پروژههــای
عمرانــی محســوب شــده کــه در خــط مقــدم جبهــه ســتیز بــا عقــب
ماندگــی و فقــر و در ابتــدای صــف ارتقــاء صنعــت اقتصادی کشــور قرار
دارنــد .عملکــرد شــرکتهای پیمانــکاری زمانــی مثبــت خواهدبــود
کــه متصــل بــه پیکــره و بدنــه ســاخت و ســاز باشــند و همچنیــن
تفکــری واحــد و مشــترک داشــته باشــند .بنابرایــن توجــه نمــودن
بــه مشــکالت پیمانــکاران و حــل بــه موقــع و مؤثــر آنهــا از اهمیــت
باالیــی در صنعــت ســاخت و ســاز برخــوردار میباشــد.
در حــال حاضــر ادعــا در قراردادهــای ســاخت رو بــه افزایــش
میباشــد .هــر انــدازه کــه بــر زمــان و هزینــه تأ کیــد بیشــتری میشــود،
قراردادهــای بیشــتری بــه خاطــر فقــدان برنامهریــزی اولیه و یــا اتخاذ
روشهــای ناصحیــح در بهر هبــرداری از مفـ ًـاد قــرارداد ،دچــار مشــکل
میشــوند .در دعــاوی هزینــه بــر ،معمــوال مدعــی و مدعــی علیــه
هــر دو کــم و بیــش مقصــر هســتند .در صورتــی کــه طرفیــن اختــاف
دالیــل اصلــی دعــوی را تشــخیص دهنــد و روشهــای مناســب بــا
آن را اتخــاذ نماینــد ،بســیاری از اختالفــات قابــل اجتنــاب بــوده و یــا
بهصــورت مســالمت آمیــز برطــرف میشــوند.

 -3پیمانکاران و پیمانکاری
مســوولیت اصلــی اجــرای پروژههــای عمرانــی را شــرکتهای
پیمانــکاری بهعهــده دارنــد .بنــا بــه تعریــف ،پیمانــکاران اشــخاص
حقیقــی یــا حقوقــی هســتند کــه اجــرای موضــوع قــرارداد را براســاس
اســناد و مــدارک منظــم بــه پیمــان بهعهــده گرفتهانــد .ایــن
اشــخاص بــا داشــتن امکانــات مالــی و تجهیــزات خــاص کافــی و
اســتخدام نیروهــای متخصــص الزم بایدبتواننــد در یــک یــا چنــد
رشــته مشــخص ،اجــرای پروژههــا را بــه اتمــام رســانند.

 -2پروژههای عمرانی
براســاس گــزارش معاونــت برنامهریــزی و نظــارت راهبــردی رئیــس
جمهــور در ســال  1388بیشتریــن اعتبــار بودجــه در کشــور مربــوط
بــه دو وزارتخان ـهی نیــرو و راه و شهرســازی بــا جمــع کل  65درصــد
از کل اعتبــارات بــوده اســت ،کــه ایــن خــود بیانگــر عــزم دولــت در
احــداث زیــر ســاختهای توســعه میباشــد.
از جملــه خصوصیــات پروژههــای عمرانــی پیچیدگــی ،یکتــا و پویــا
بــودن آنهاســت کــه بــا ســه شــاخص مهــم زمــان ،هزینــه و کیفیــت
کنتــرل و نظــارت میشــوند .ایــن ســه عامــل هماننــد اضــاع مثلثــی
میباشــند کــه نقــص و نارســایی هــر ضلــع در ســایر اضــاع تأثیــر مهــم
و بســزایی خواهــد گذاشــت.

 -4قراردادهای پیمانکاری
براســاس آمــار و گزارشــات ارایــه شــده در ســال  1388تعــداد
 2735طــرح ملــی و  17721طــرح اسـ ًـتانی در قالــب موافقتنام ـهی
پروژههــای عمرانــی بــا اعتبــاری جمعــا بــه مبلــغ  328هــزار میلیــارد
ریــال از محــل درآمدهــای عمومــی و ســایر منابــع بــرای اجــرای
پروژههــای عمرانــی (ملــی و اســتانی) بیــن معاونــت برنامهریــزی و
نظــارت راهبــردی رئیــس جمهــور بــا دســتگاههای اجرایــی مبادلــه
گردیــده اســت.
حجــم بــاالی ســرمایه و تعــداد بســیار زیــاد پروژهها در نــوع خود تأمل
برانگیــز و بیانگــر تعــداد زیــاد و اهمیــت بــاالی قراردادهــا در پروژههای
عمرانــی نیــز میباشــد .حــال بــا توجــه بــه ایــن موضــوع کــه  80درصــد

 -1-2ارکان اصلی و تأثیرگذار در اجرای پروژههای عمرانی
کارفرما
مشاور (طرح ،دستگاه نظارت)
پیمانکار
بهرهبرداران
 -2-2بــه منظــور تحقــق اهــداف و اجــرای پروژ ههــای عمرانــی بــه
شــش منبــع اصلــی و مهــم نیــاز میباشــد
مدیر پروژه
منابع مالی و اعتباری
نیروی انسانی متخصص
ماشین آالت
مصالح
روش اجرا
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فعالیتهــای کســب و کار و ســرمایهگذاریها در کشــور دولتــی
میباشــند پــس میتــوان گفــت :کــه یــک طــرف ا کثــر قراردادهــا
دســتگاههای اجرایــی کشــور نیــز هســتند .بنابرایــن قراردادهــای
پیمانــکاری از نــوع قراردادهــای دولتــی بــه شــمار میآینــد.
قراردادهــای دولتــی بــرای رعایــت حقــوق و مصالــح عمومــی ،نظــام
حقوقــی متفاوتــی بــا ســایر قراردادهــا دارنــد چــرا کــه طــرف ســومی در
ایــن قراردادهــا بهصــورت نامرئــی حضــور دارد کــه مــردم کشــور و یــا
منطقــه میباشــند و بهر هبــرداران واقعــی از طر حهــای عمرانــی نیــز
محســوب میگردنــد.
بنابرایــن صــرف نظــر از روشهــای اجــرا ،بــه منظــور جلوگیــری از
ایجــاد دعــاوی و اختالفــات احتمالــی بایســتی در تنظیــم و تدویــن
قراردادهــای پیمانــکاری بازنگریهــای دقیــق و اساســی از ســوی
متولیــان امــر و دســتگاههای اجرایــی صــورت پذیــرد.
 -1-4تعریف قرارداد (پیمان)
براســاس مــاده  183قانــون مدنــی« ،عقــد عبارتســت از اینکــه یــک یــا
چنــد نفــر در مقابــل یــک یــا چنــد نفــر دیگــر تعهــد بــر امــری نماینــد و
مــورد قبــول آنهــا باشــد».
قــرارداد بــه عنــوان ســندی اســت کــه طرفیــن قــرارداد درگیــر در یــک
موضــوع خــاص میشــوند و بــه هــر کــدام از طرفیــن تعهــدات و
اختیاراتــی را محــول مینمایــد.
بــه عبارتــی دیگــر پیمانــکار طــی توافقــی متعهــد میشــود کــه در قبــال
انجــام کارهایــی بــا کیفیــت مشــخص در مــدت زمــان معیــن ،مبلغــی
را براســاس شــرایط قــرارداد از کارفرمــا دریافــت نمایــد.
 -2-4اهمیت قرارداد
پروژههــای عمرانــی بــه واســطه ماهیــت اجرایــی خــود مســتلزم
صــرف وقــت و هزینــه از ســوی عوامــل درگیــر در پــروژه میباشــند.
لــذا صــرف چنیــن وقــت و هزینــه ای ایجــاد حــق مینمایــد .بنابرایــن
جهــت حفــظ حقــوق و مناســبات ،نیــاز بــه یــک مبنــای حقوقــی
میباشــد .قــرارداد حــدود وظایــف و تعهــدات هــر یــک از عوامــل
درگیــر در پــروژه را در حیطههــای کاری خــود تعییــن میکنــد.
قــرارداد و اســناد پیوســت آن چارچوبــی بــا ابعــاد حقوقــی ،فنــی و
مالــی بیــن کارفرمایــان و پیمانــکاران پروژههــای عمرانــی تــا پایــان کار
نیــز میباشــد.
 -3-4ساختار قرارداد
قراردادهــا دارای چهــار ســاختار اصلــی فنــی ،مالــی ،حقوقــی و اداری
نیــز میباشــند کــه مجموعــه ای از اســناد و مــدارک بــا خاصیــت
تفکیــک ناپذیــری را تشــکیل میدهنــد و لــذا در تمامــی مراحــل اجــرا
بایــدکل مجموعــه بــا هــم مــورد بررســی قــرار گیــرد.
این اسناد و مدارک عبارتند از:
موافقت نامه
شرایط عمومی پیمان
شرایط خصوصی پیمان
برنامه زمانبندی تفصیلی
فهرست بهاء و دفترچه برآورد مقادیر کار
مشخصات فنی عمومی
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مشخصات فنی خصوصی
دستورالعملها
استانداردهای فنی
نقشهها
اسناد تکمیلی ابالغ شده
دستورکارها و صورت مجالس
عــدم تداخــل و تناقــض در مجموعــه اســناد و پوشــش دادن
محــدوده موضــوع پــروژه) Scope of work (SOWبــر کارایــی
قــرارداد میافزایــد .بدیهــی اســت کــه تنظیــم دقیــق اســناد و مــدارک
قــرارداد از تصمیمــات اســتراتژیک پــروژه بــوده و در رونــد اجــرای
پــروژه ،موفقیــت و یــا شکســت آن نقــش مهــم و بســزایی خواهــد
داشــت.
 -5تعاریف ادعا و اختالف
ً
در صنعــت ســاخت و ســاز ،واژهی ادعــا ،عمدتــا بــه منظــور توصیــف
درخواســت پیمانــکار بــرای پرداختــی کــه خــارج از مادههــای عــادی
یگــردد.
پرداخــت در قــرارداد میباشــد ،عنــوان م 
در پروژههــای عمرانــی ،ادعــا تقاضــای پیمانــکار جهــت افزایــش
مــدت زمــان انجــام کار یــا پرداخــت اضافــی و یا هر دو مورد میباشــد.
اختــاف ،عــدم توافــق بیــن طرفیــن قــرارداد در خصــوص ادعاهــای
مطــرح شــده و یــا ســایر جنبههــای اجرایــی قــرارداد نیــز میباشــد.
دعاوی موجه و غیر موجه
-1-5
ً
کارفرمایــان بــه نظــر
«ادعــا» غالبــا واژهی ناخوشــایندی بــرای
ً
میرســد .البتــه درک علــت آن ســاده اســت؛ زیــرا غالبــا در نتیجــه
یگــردد.
افزایــش بودجــه اولیــه ایجــاد م 
دو دسته ادعا وجود دارد:
موجه
غیر موجه
ادعــای موجــه مطابــق بــا شــرایط قــرارداد و قانــون عرفــی یــا مدنــی
بیــان میشــود.
ادعــای غیرموجــه بــا شــرایط قــرارداد مطابقــت نــدارد یــا نمیتوانــد
معیارهــای یــک ادعــای معتبــر را در قوانیــن عرفـ ًـی بــرآورده نمایــد.
بیشــتر اســناد و مــدارک قــراردادی ،صریحــا پیمانــکار را بــرای
دریافــت جبــران ضــرر و زیــان بــه دلیــل قصــور در موضوعــات ُم َصـ َـر ح
در قــرارداد کــه در کنتــرل مســتقیم کارفرمــا اســت یــا مســوولیتش بــا
وی اســت ،محــق میداننــد .از ایــن رو ،مشــکلی بــا دعــاوی موجــه
وجــود نــدارد .در صورتیکــه ،دعــاوی غیرموجــه ،یــا آن دســته
از دعــاوی کــه در طــول پــروژه یــا حتــی در طــی مناقصــه بــه وجــود
آمــده اســت ،ممکــن اســت باعــث مشــکالت بزرگــی در صنعــت
ســاخت شــوند و در طــرف مقابــل ،ایــن تصــور پدیــد میآیــد کــه
پیمانــکار بهایــن وســیله قصــد ناســازگاری دارد .بنابرایــن دســته
بنــدی دعــاوی غیرموجــه بــه عنــوان کالهبــرداری مــورد پذیــرش
عمومــی نمیباشــد و صنعــت ســاخت ،شــاید تنهــا جایــی باشــد کــه
بهصــورت طبیعــی در آن چنیــن رفتارهایــی قابــل ّ
تحمــل اســت.
 -2-5انواع دعاوی
در واقــع بــا توجــه بــه تعریــف ادعــا ،چهــار نــوع ادعــا ممکــن اســت از
ســوی پیمانــکار مطــرح گــردد کــه عبارتنــد از:

دعاوی قراردادی
دعاوی ضمن قرارداد
دعاوی ارزش گذاری جدید
دعاوی مساعدتی
نبایســتی فرامــوش شــود کــه کارفرمــا ممکــن اســت بــرای
جبــران خســارت تأخیــرات غیرمجــاز و یــا پــس از رســیدگی
بهصورتحســابهای قطعــی ،بــه منظــور تســویه حســاب بــا پیمانــکار
بدهــکار ،علیــه پیمانــکار ،ادعــا نمایــد.
 -1-2-5دعاوی قراردادی
دعــاوی قــراردادی ،دعاویــی هســتند کــه از مادههــای صریــح
قــرارداد ،نظیــر مفــاد مربــوط بــه خســارت یــا مخــارج مســتقیم ،تحت
شــرایط معیــن قــراردادی اتفــاق میافتــد .ایــن نــوع ادعــا از ســاختار
یبــرد.
قــرارداد بــرای پیــش بــردن دعــوی و کســب نتیجــه بهــره م 
 -2-2-5دعاوی ضمن قرارداد
دعــاوی ضمــن قــرارداد ،گاهــی بــه اشــتباه «دعــاوی خــارج از
قــرارداد» یــا «دعــاوی فراقــراردادی» نامیــده میشــوند ،در حالــی کــه
آنهــا قوانیــن بــاال دســتی قــرارداد هســتند .دعــاوی ضمــن قــرارداد،
ادعاهــای خســارت بــه موجــب تخطــی از قــرارداد تحــت قانــون عرفــی
(مدنــی) و یــا تخطــی از برخــی دیگــر جنبههــای قانــون ماننــد خطــای
مدنــی یــا نقــض حقــوق انحصــاری ثبــت شــده کــه طبــق قانــون الزم
االجــرا هســتند ،میباشــند.
 -3-2-5دعاوی ارزش گذاری جدید
دعــاوی ارزش گــذاری جدیــد زمانــی اتفــاق میافتــد کــه قیمــت
توافقــی بــرای کار انجــام شــده ،مشــخص نباشــد و بــه چهــار صــورت
رخ میدهــد:
 .1جایــی کــه کارهــا مطابــق قــرارداد انجــام میشــود ،اما هیــچ توافقی
بــرای قیمــت صورت نگرفته اســت.
 .2جایــی کــه کارهــا ،تحــت قــرارداد کــه بــه نظــر معتبــر میرســد،
انجــام میشــود ولــی در حقیقــت قــرارداد از درجــه اعتبــار ســاقط
اســت.
 .3جایــی کــه توافــق بــر روی پرداخــت مبلــغ نامعیــن ولــی معقولــی
وجــود داشــته باشــد.
 .4جایــی کــه کارهــا در پاســخ بــه درخواســت یکــی از عوامـًـل پــروژه
اســت امــا بــدون انعقــاد قــرارداد انجــام میشــود ،کــه عمومــا از آن بــه
دعــاوی شــبه قــراردادی یــاد میشــود.
 -4-2-5دعاوی مساعدتی
دعــاوی مســاعدتی دعاویــی هســتند که در آنهــا کارفرما تحت هیچ
حقوقــی مجبــور بــه پذیــرش آنهــا نمیباشــد .دعــاوی
گونــه الــزام ً
مســاعدتی غالبــا از ســوی پیمانــکاران مطــرح میشــود امــا بــه نــدرت
پذیرفتــه میشــود مگــر آنکــه منافــع کارفرمــا در آن بــه نحــوی وجــود
داشــته باشــد .بعنوان مثال جایی که اســتخدام پیمانکار جدید به
منظــور تکمیــل کارهــای باقیمانــده ،هزینههــای بیشــتری را نســبت
بــه پذیــرش دعــاوی مســاعدتی بــه کارفرمــا تحمیــل مینمایــد ،بهتــر
اســت بــرای جلوگیــری از تحمیــل هزینههای ســنگین ،پیمانــکار اول

بــه ادعــای دعــاوی مســاعدتی مبــادرت ورزد.
 -3-5فرآیند حل ادعا و اختالفات
ادعــا ،ابتــدا در قالــب یــک درخواســت مطــرح میشــود کــه در صــورت
قبــول محــو شــده و در غیــر اینصــورت اختــاف بــه یکــی از روشهــای
زیــر حــل و فصــل میگــردد:
مذا کره
داوری
میانجیگری
مراجعه به دادگاه (در قراردادهای غیردولتی).
 -4-5آثار اختالف
عــدم توافــق بیــن طرفیــن قــرارداد و بــروز اختــاف اثــرات مهمــی بــر
پــروژه خواهــد گذاشــت ،در ایــن خصــوص نتایــج بررس ـیها بیانگــر
تأثیــرات مختلــف اختــاف بــر پیکــره پــروژه نیــز میباشــد کــه در ادامــه
بــه مهمتریــن ایــن آثــار اشــاره میشــود.
براســاس تحقیقــات انجــام شــده ،هــر مدیــر پــروژه بهطــور معمــول
حــدود  25درصــد از اوقــات روزانــه اش را صــرف حــل و فصــل تنشهــا
و اختالفــات مینمایــد.
در ا کثــر پروژههــا پیمانــکاران بیشتریــن وقــت و انــرژی خــود را بــه
جــای اینکــه صــرف انجــام عملیــات فنــی و اجرایــی نماینــد ،درگیــر
حــل مســائل حقوقــی و مالــی پــروژه مینماینــد .در صــورت بــروز
اختالفــات روابــط فــی مابیــن صدمــه دیــده و تفکــر توقــف یــا تعلیــق
و یــا خاتمــه شــکل میگیــرد .کــه در صــورت تقویــت ایــن تفکــر ،پــروژه
دچــار مشــکل گردیــده کــه ایــن تفکــر برخــاف «روح همــکاری»
در پــروژه میباشــد .تعمیــق اختالفــات بــه الیههــای باالتــر و دیگــر
ســطوح مدیریتــی و یــا انتقــال آن بــه جریــان دادرســی ،کل عملکــرد
پــروژه دچــار اختــال گردیــده و عوامــل ذیربــط در پــروژه نیــز ضررهای
مالــی و اعتبــاری ســنگینی را متحمــل میشــوند.
پرداخــت مطالبــات مالــی پیمانــکاران عامــل بســیار مؤثــری در
اجــرای یکنواخــت و موفقیــت آمیــز پــروژه میباشــد ،کــه در صــورت
بــروز اختالفــات مالــی و عــدم رســیدگی بــه موقــع ،بــا توجــه بــه ارزش
زمانــی پــول بنیــه مالــی پیمانــکاران ضعیــف گردیــده کــه ایــن امــر
باعــث کاهــش کیفیــت پــروژه خواهــد شــد.
همچنیــن اختالفــات باعــث تأخیــر و طوالنــی شــدن پیمــان،
تحمیــل بــار مالــی و هزینههــای بیشــتر بــر پــروژه و تأخیــر در مرحلـهی
بهر هبــرداری از پروژههــای عمرانــی خواهــد شــد.
 -5-5ساختار قرارداد سرمنشاء ا کثر اختالفات
در بررس ـیهای انجــام شــده دلیــل بــروز بســیاری از اختالفــات و
مشــاجرات در پروژههــای ســاخت و ســاز ،عــدم توزیــع مناســب
ریســک در ســاختار قــرارداد نیــز میباشــد.
اهمیــت توزیــع مناســب ریسـکها بــه حــدی اســت کــه شــاید بتــوان
آن را یکــی از مهمتریــن عوامــل موفقیــت پروژههــا دانســت.
بنابرایــن بــه واســطه نقــش هرمــی و راهبــردی قــرارداد در اجــرای
پــروژه چنانچــه قــراردادی دارای ســاختار معیــوب و انعطــاف
ناپذیــری در حــل و فصــل اختالفــات آتــی باشــد تنــش بیــن طرفیــن
آن افزایــش خواهــد یافــت.
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) Construction Industry Institute (C. I. Iقــرارداد ایــدهآل
قــراردادی اســت کــه هــر ریســک را بــه طرفــی کــه بیشتریــن توانایــی
را نســبت بــه مدیریــت ریســک و کاهــش آن دارد اختصــاص دهــد.
بهایــن معنــی کــه تخصیــص ریســک بایــد بــه طرفــی داده شــود
کــه بتوانــد بــه نحــو احســن آن را کنتــرل و نظــارت نمایــد .ایــن نــوع
تخصیــص باعــث کاهــش هزینههــای غیرمســتقیم پــروژه نظیــر
هزینههــای بیمــه ،شــکایات و دعــاوی حقوقــی خواهــد شــد.
 -6-5عوامل اصلی در شکل گیری ادعاهای پیمانکار
براســاس تعریــف پیمــان ،پیمانــکار متعهــد بــه انجــام موضــوع بــا
کیفیــت معلــوم در طــی مــدت زمانــی مشــخص و براســاس قیمــت
خاصــی میباشــد .لــذا بــا بررســی همیــن تعریــف میتــوان چنیــن
اســتنباط کــرد کــه ا گــر هــر یــک از مادههــای اصلــی پیمــان دچــار
تناقــض گــردد میتوانــد ادعــای پیمانــکار را ســبب شــود .بــه عبــارت
دیگــر تغییــر در زمــان ،تغییــر در شــرایط موضــوع پیمــان و در نهایــت
تغییــر در قیمــت توافــق شــده در پیمــان خــود همگــی عوامــل ایجــاد
ادعــا خواهنــد بــود.
بنابرایــن علــل اصلــی ادعاهــای پیــش آمــده را میتــوان در دو عامــل
خالصــه نمــود .ایــن دو عامــل بــه یکدیگــر وابســته بــوده و بــر هــم
تأثیــرات مهمــی نیــز میگذارنــد.
تغییرات
تأخیرات
 -1-6-5انواع تأخیرات در پروژههای عمرانی
مدیــر پــروژه جهــت رســیدن بــه اهــداف پــروژه موظــف بــه شــناخت
ریســکهای پــروژه ،کنتــرل و انتقــال مناســب آن میباشــد.
شــناخت انــواع تأخیــرات در ایــن بیــن اهمیتــی ویــژه دارد.
انــواع تأخیــرات و دالیــل آن در طــول حیــات پــروژه را میتــوان بــه ســه
گــروه زیــر تقســیم کرد:
الف) تأخیرات حاصل از اقدامات پیمانکار یا عوامل پیمانکار.
ب) تأخیرات حاصل از اقدامات کارفرما یا عوامل کارفرما.
ج) تأخیــرات حاصــل از عمــل قــوای قهریــه یــا خــارج از کنترل طرفین
پیمان.
براســاس آمارهــای رســمی ارایــه شــده در ســال  1388از جملــه
علــل مهــم تأخیــرات کــه منجــر بــه توقــف در پروژههــای عمرانــی نیــز
گردیــده انــد ،میتــوان بــه ســه بخــش عمــده زیــر اشــاره نمــود:
عوامــل اجرایــی (دســتگاه اجرایــی ،پیمانــکار ،مشــاور طــراح و
مشــاور ناظــر)
عوامــل اعتبــاری (اعتبــار مصــوب ،تخصیــص اعتبــار ،پرداختــی
خزانــه و جــذب اعتبــار)
عوامــل محیطــی و اجتماعــی (کمبــود مصالــح ،مشــکالت
اجتماعــی ،تهیــه زمیــن و ســایر)
در بخــش عوامــل اجرایــی بیشتریــن میــزان تأخیــر مربــوط بــه
دســتگاههای اجرایــی  10/8درصــد بــوده اســت و کمتریــن آن
مربــوط بــه ضعــف پیمانــکاران در اجــرای پروژههــا بــه میــزان 5/6
درصــد نیــز میباشــد.
در بخــش عوامــل اعتبــاری بیشتریــن میــزان تأخیــر مربــوط بــه
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کمبــود اعتبــار مصــوب 27/6درصــد بــه چشــم میخــورد.
و در بخــش عوامــل محیطــی و اجتماعــی نیز تهیه زمیــن  4/3درصد
عامــل مهمــی در تأخیــرات ایجاد شــده بوده اســت.
حــال بــا توجــه بــه ایــن موضــوع ،تصــور اینکــه مقصــر اصلــی ا کثــر
نارســاییها و از جملــه تأخیــرات در پروژههــای عمرانــی تنهــا
پیمانــکار باشــد اشــتباه اســت.
 -2-6-5تغییرات
پیچیدگــی ،بــی همتایــی ،منحصــر بــه فــرد و تخصصــی بــودن
فعالیتهــا و دخالــت افــراد مختلــف در پــروژه از خصوصیــات
پروژههــای عمرانــی میباشــند .ایــن خصوصیــات و نیــز عــدم تحقــق
آرمانــی اهــداف ،همگــی باعــث بــروز تغییــرات میشــوند .بایــد بــه این
موضــوع توجــه داشــت کــه هر تغییــری ،کار اضافه را ســبب میشــود.
 -7-5نقش مدیریت پروژه در ادعاها و اختالفات
زیــاد منفــی انگاشــتن ادعاهــا و اختالفــات و اعمــال دیــد منفــی
در برخــورد بــا آنهــا هماننــد عــدم توجــه بــه آن میتوانــد پــروژه
را دچــار مشــکل نمایــد .لــذا برخــورد بــا اختالفــات و ادعاهــا هنــر
خاصــی میخواهــد کــه دارای جنبــه هنــری و در عیــن حــال علمــی
و نیــز تجربــی اســت .بنــا بــه تعریــف ،مدیریــت پــروژه بــه معنــای
تصمیمگیــری و انتخــاب از بیــن گزینههــا میباشــد از طرفــی
مدیریــت هــم علــم اســت و هــم هنــر ،لــذا برخــورد بــا اختالفــات و
دعــاوی مدیریــت خاصــی میخواهــد .مدیریــت دعــاوی نقــش
پیــش گیرانــه و حــال بــا حــوزه عملکــردی بســیار گســترده خواهــد
ـی توســط مدیــر پــروژه
داشــت .اســتراتژیهای تدویــن شــده و اجرایـ ً
در ایــن خصــوص بــا توجــه بــه اســتقرار عمومــا هرمــی مدیریــت در
پــروژه تأثیــری فرا گیــر بــر حیــات پــروژه خواهــد داشــت.
پیشبینیهــا و پیشــگیریها در صورتــی کــه از چشــم تیزبیــن
مدیریــت پــروژه دور بماننــد ممکــن اســت کل ســاختار پــروژه را بــا
آفــت اختــاف بیمــار نماینــد .بهطــور خالصــه بــا توجــه بــه قــدرت
تســری بخــش روحیــه از مدیــر پــروژه بــه ســایر عناصــر پــروژه (هــر یــک
از طرفیــن) ،فقــدان روحیــه مشــارکت جویــی بــر اختالفــات طرفیــن
خواهــد افــزود و عملکــردی تشــدیدپذیر خواهــد داشــت.
 -8-5ادعاهای عمدهی پیمانکاران ()Claim
پــس از بررســی علــل و عوامــل کلیــه ادعاهــا و تأ کید بر نقــش مدیریت
پــروژه در ایــن خصــوص الزم اســت مــروری بــر موضوعاتــی کــه در
قالــب ادعــا از ســوی پیمانــکاران چــه در آغــاز ،و چــه در پایــان پیمــان
مطــرح میشــود صــورت گیــرد:
 .1وجود داشتن معارض در زمین تحویلی به پیمانکار.
شــخصی حقیقــی یــا حقوقــی ادعــای مالکیــت نســبت بــه تمــام یــا
بخشــی از محــل احــداث پــروژه را بنمایــد یــا مــکان مــورد نظــر را در
تصــرف خــود درآورد کــه در ایــن صــورت پیمانــکار تقاضــای ضــرر و
زیــان خواهــد نمــود.
 .2عــدم وجــود اعتبــارات الزم جهــت پیشــرفت فیزیکــی متناســب بــا
برنامــه زمانبنــدی مصــوب.
ادعــای پیمانــکار بههنــگام عــدم تخصیــص ریالــی الزم جهــت تــداوم
پــروژه ،زمانــی قابــل دسترســی و پذیــرش میباشــد کــه صــورت

وضعیــت تأییــد شــده ارایــه گــردد ،امــا پرداخــت نشــده باشــد .یعنــی
صحــت وقــوع عملیــات و طلـبکار بــودن مجری بواســطه ســندهای
موجــود در ذیحســابی دســتگاه کارفرمــا البتــه پرداخــت نشــده تأییــد
گــردد .بدینترتیــب تقاضــای افزایــش زمــان قــرارداد و تبدیــل طویــل
یگــردد.
المــدت و ضــرر و زیــان شــامل حــال پیمانــکار م 
 .3اشــتباه یــا ناقــص بــودن بــرآورد اولیــه کار و در نتیجــه ،عدم تطابق
کار فیزیکــی انجــام شــده با بــرآورد اولیه کار.
یکــه در بازبینــی
 .4مبهــم بــودن نقش ـههای اجرایــی در صورت 
پیمانــکار گــزارش و درخواســت جهــت رفــع ابهامــات ارایــه شــده
باشــد.
ایــن ادعــا در صورتــی اســت کــه مــورد فــوق اصــاح نگردیــده و انجــام
طــرح بــه هــر نحــو موجبــات نواقــص و یــا ایــراد خســارت را فراهــم
نمایــد.
 .5افزایش یا کاهش سقف قرارداد بیش از 25درصد.
ایــن افزایــش و یــا کاهــش بــه نحــوی کــه از  %25مبلــغ اولیــه پیمــان
تجــاوز نمایــد میتوانــد موجــب عــدم پذیــرش انجــام ادامــه عملیــات
بــا قیمــت قبلــی باشــد کــه بــه هــر نحــو بــه ضــرر پــروژه خواهدبــود مگــر
در مــوارد خــاص کــه طرفیــن از ابتــدا نســبت بــه موضــوع اشــراف و
توافــق داشــته باشــند.
 .6عــدم ابــاغ بــه موقــع دســتور کارهــا جهــت رفــع مشــکالت فنــی و یا
پاســخ خــارج از موعــد بــه مکاتبــات و پرسـشهای کتبــی پیمانکار.
 .7شرایط نامطلوب جوی.
ایــن شــرایط میتوانــد راه کاری بــرای افزایــش ســقف زمانــی قــرارداد
باشــد.
 .8عوامل مخرب طبیعی مانند زلزله ،سیل و....
 .9مشــخص نبــودن و عــدم تفهیــم کامــل پیمانــکار در رابطــه بــا
جزییــات فنــی و اجرائــی و مصالــح مــورد نیــاز در طــرح.
 .10وجود نواقص در شرایط خصوصی پیمان و مفاد قرارداد.
 .11عــدم پیشبینــی بوروکراســی اداری در ســر راه پــروژه از جملــه
گرفتــن مجوزهــای الزم جهــت تحویــل کارگاه بــه پیمانــکار و اخــذ
اســتعالمهای الزم از ســازمانهای مختلــف از جملــه (آب – بــرق-
گاز – شــهرداری و)....
 .12عــدم مطالعــه دقیــق و موانــع موجــود بــر ســر راه پــروژه و عــدم
لحــاظ آن در بــرآورد کارهــا.
بــه عنــوان مثــال در قرارداد مشــخص نشــده باشــد که تهیــه آب ،برق
و ایجــاد راه دسترســی بــه محــل پــروژه بــه عهــده کارفرمــا میباشــد یــا
پیمانکار؟
 .13مشخص نبودن دقیق نوع ،جنس و رنگ مصالح.
 .14تأخیــر کارفرمــا در عقــد و ابــاغ قــرارداد و عــدم تحویــل بــه موقــع
زمیــن محــل اجــرا بــه پیمانــکار.
 .15بــه روز نبــودن صورتجلســات و دســتور کارهــا و ثبــت بــه موقــع
وقایــع در کارگاه.
 .16عدم حضور بموقع ناظر پروژه در کارگاه و ارایه دستور کارهای الزم.
ایــن مــورد باعــث اجــرای کار بــه شــکل ســلیقه ای و تخریــب کار پــس
از اجــرا میگــردد.
 .17عــدم و یــا تأخیــر در تحویــل بــه موقــع مصالــح مورد تعهــد کارفرما
و مصالــح انحصــاری دولت.
 .18درخواســت پیمانــکار جهــت اســتفاده از مصالــح مشــابه قیــد

شــده در فهرســت بهــاء و ادعــای متعاقــب آنهــا مبنــی بــر اضافــه
پرداخــت بــرای مصالــح مصرفــی خــارج از قــرارداد یــا فهرســت بهــاء.
 .19ادعــا بــه واســطه عــدم پیشبینیهــای الزم در نقش ـهها و عــدم
هماهنگــی بیــن ســازه ،معمــاری و تأسیســات (مکانیکــی و برقــی).
 .20اجــرای کارهــای خــارج از قــرارداد فــی مابیــن (اضافــه کارهــا و
دســتور کارهــای مــازاد بــر قــرارداد).
 .21بــروز حــوادث ناشــی از عــدم رعایــت ایمنــی و تعطیلــی کارگاه و
ادعــای تطویــل برنامــه زمــان بنــدی.
 .22تغییر کلی نقشهها در حین کار.
 .23اســتفاده از مصالــح و ابــزار غیــر از مصالــح و ابــزار قیــد شــده در
قــرارداد.
 .24عدم ارایه راهکار مناسب در مقاطع بحرانی از سوی کارفرما.
 .25عدم ابالغ و ارایه به موقع نقشههای اصالحی.
 .26تخریبهــای طبیعــی (ناشــی از عوامــل طبیعــی) پــس از اجــرای
اولیــه عملیــات و تأییــد دســتگاه نظــارت و اجــرای مجــدد.
 .27کارهــای اضافــه انجــام شــده براســاس بازدیدهــای دســتگاه
نظــارت.
 .28عــدم ارایــه بــه موقــع منابــع تأمیــن مالــی پــروژه مــورد تعهــد
کارفرمــا ،بــه پیمانــکار نظیــر سررســید وامهــا.
 .29عــدم هماهنگــی الزم در خصــوص پیــش فروشهــای مربــوط به
پــروژه و تعهــدات مشــابه ،مورد تعهــد کارفرما.
 .30تغییــرات کلــی در کل قــرارداد در حین اجرا مانند تغییر از قرارداد
پیمانکاری به قرارداد مشــارکتی یا پیمان مدیریت و مشــابه.
 .31ادعــای پیمانــکاران جدیــد در خصــوص درصــد پیشــرفت
فیزیکــی کارهــای انجــام شــده و تحویــل گرفتــه شــده از پیمانــکاران
قبلــی.
 .32تعطیلــی پــروژه بــه علــل مختلــف :مشــکل مالــی پــروژه ،توقــف از
ســوی نهادهــای اداری و حقوقــی خــارج از قــرارداد و....
 .33مشــکالت فرا کارگاهــی پــروژه نظیــر مشــکالت حقوقــی بــا
همســایگان و مالکیــن.
 .34ادعا در خصوص مقادیر و مصالح پای کار.
 -6رویکرد حا کم بر تنظیم قراردادها در پروژههای عمرانی
ً
ً
همانطــور کــه قبــا ذکــر گردیــد قراردادهــای پیمانــکاری ،عمدتــا
قراردادهــای دولتــی محســوب شــده کــه شــرایط عمومــی
در زمــره ً
پیمــان الزامــا بــر آنهــا حا کــم اســت لــذا در تنظیــم و تدویــن آنهــا
هــدف اصلــی حفــظ مصالــح و منافــع عمومــی کشــور و مــردم مدنظــر
میباشــد کــه پــاره ای از انعطــاف ناپذیریهــا و قیــد و بندهــا نیــز
یگــردد کــه ا کثــر
نا گزیــر از ایــن هــدف میباشــد .بنابرایــن مشــاهده م 
مســوولیتها بــه یــک طــرف قــرارداد (پیمانــکار) تحمیــل گردیــده
ً
اســت ،بنابرایــن بــه واســطه در نظــر داشــتن هــدف فوقالذکــر ،عمــا
پیمانــکار از حمایتهــای کــه متناســب بــا میــزان مســوولیتهای
متحمــل شــده باشــد برخــوردار نیســت .یــک طرفــه بــودن پیمانهــا
باعــث میشــود کــه طــرف مقابــل (مجریــان طــرح از ابهامــات موجود
بــه عنــوان پوششــی بــرای اشــتباهات و ســوء مدیریــت خود اســتفاده
نماینــد و از ســوی دیگــر پیمانــکار بــرای حفــظ موجودیــت ًخــود
مجبــور بــه اطاعــت بیشــتر از نظریــات مجریــان باشــد .نهایتــا ایــن
یگــردد کــه افزایــش هزینههــای پــروژه بــه تضعیــف
مســأله باعــث م 
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بنیــه مالــی پیمانــکاران بیانجامــد و گروهــی از آنهــا نیــز بــه نوبه خود
تــاش نماینــد تــا از طریــق کاهــش کیفیــت کار یــا طــرح ادعاهــای
مختلــف ،آن را جبــران نماینــد.
بنابرایــن ا گــر پروژههــای عمرانــی بــرای حفــظ منافــع ملــی و رفــاه
اجتماعــی ،تعریــف و اجــرا میشــوند و مبالــغ هنگفتــی نیــز صــرف
یگــردد بایــد منافــع تمــام طرفهــای درگیــر در اجــرای آن را
آنهــا م 
کــه همــان منافــع ملــی نیــز میباشــد در نظــر گرفتــه و فقــط بــه نگــرش
و رویکــرد دســتگاههای اجرایــی ا کتفــا نگــردد .به عقیــده پیمانکاران
«کارفرمــا محــوری» بــه جــای «پــروژه محــوری» در تدویــن و تنظیــم
پیمانهــا از اهمیــت بیشــتری برخــوردار میباشــد کــه ایــن برخــاف
نظریــه حفــظ منافــع ملــی میباشــد.
 -7جمــع بنــدی و ارایــه راهکارهــای پیشــنهادی بــرای رفــع
دعــاوی و اختالفــات
پروژههــای عمرانــی بــه واســطه پیچیدگــی ،پویایــی و یکتایــی و
دخیــل بــودن عوامــل متعــدد و منابــع مختلــف در اجــرای آن،
بســتری مســتعد بــرای بــروز دعــاوی و اختالفــات هســتند .مبنــای
کلیــه توافقــات ،تقســیم مســوولیتها و مالحظــات بیــن طرفیــن
پــروژه ،قــرارداد اســت کــه نقــش محــوری در عملکــرد پروژههــا
ایفــا میکننــد .توزیــع نامناســب مســوولیتها و اختیــارات باعــث
نارســایی عملکــردی پیمانــکار و بهتبــع مطالبــات و مشــاجرات
یگــردد .بــه واســطه خصوصیــات پروژههــای
وی بــا طــرف دیگــر م 
عمرانــی ،ایــن مشــاجرات و دعــاوی از بیــن رفتنــی نیســتند امــا
قابــل کنتــرل میباشــند .قراردادهــای پیمانــکاری کشــور ،بــه جــای
پیشبینــی اعمــال ضریــب تعدیــل ،بایدخــود مــورد «تعدیــل» قــرار
گیرنــد .عــدم رســیدگی تخصصــی و منصفانــه و منطقــی بــه دعــاوی
پیمانــکار ،پیکــره وی را تحــت تأثیــر قــرار داده و ورشکســتگی مالــی یــا
سرشکســتگی حرف ـهای وی را میتوانــد ســبب شــود کــه در نهایــت
نظــام پیمانــکاری را تحــت الشــعاع قــرار داده و بــر صنعــت ســاخت و
ســاز کشــور تأثیــری عمیــق خواهــد گذاشــت .بنابرایــن جهــت بهبــود
وضعیــت موجــود در تنظیــم قراردادهــای پیمانــکاری راه حلهــای
متعــددی میتوانــد مطــرح شــود کــه اهــم آنهــا عبارتنــد از:
 -1-7مدیریت دعاوی (پیشگیری – شناسایی – پیگیری)
پیشــگیری ،شناســایی و پــی گیــری دعــاوی ،مدیریتــی قــوی
میطلبــد کــه در ایــن صــورت تأثیــر مناســبی خواهــد داشــت.
مدیریــت دعــاوی زیــر مجموعــه ای پــر اهمیــت از مدیریــت پــروژه
میباشــد.
 -2-7مستند سازی قوی
تبدیــل مســتندات و بایگانــی غیرمنظــم و فاقد کارایی به سیســتمی
کارآمــد و قابــل توجیــه ،اثــر قابــل مالحظــه ای بــر پیشــگیری و کنتــرل
ادعاهــای غیرموجــه خواهد داشــت.
 -3-7اصالح سیستم توزیع ریسک بین طرفین پیمان
توزیــع ریســک غیرمنصفانــه و یــک طرفــه از علــل عمــده بــروز ادعــا
میباشــد.
بــه عنــوان یــک قانــون کلــی «ریســک از بیــن رفتنــی نیســت بلکــه
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توزیــع شــدنی اســت» .لــذا در صــورت توزیــع نامناســب ،ایــن ریســک
در جــای دیگــر خــود را نشــان میدهــد ً .بنابرایــن انتقــال ا کثــر
ریسـکها بــه طــرف مقابــل (پیمانــکار) قطعــا در بــروز ادعــا و اختــاف
تأثیرگــذار خواهدبــود.
 -4-7تبدیــل فرهنــگ «متهــم کــردن طرفیــن» بــه «فرهنــگ
مشــارکت»
«موفقیــت تــو موفقیــت مــن هــم هســت و برعکــس ».در صــورت جــا
افتــادن ایــن مطلــب بســیاری از اختالفــات و ادعاهــا رنــگ میبازنــد
و روح مشــارکت بــر رونــد پــروژه جــاری میگــردد .تأثیــر نقــش مدیــر
پــروژه در ایــن خصــوص چشــمگیر خواهدبــود.
 -5-7مذا کــرات و جلســات مفیــد و مســتمر طرفیــن قــرارداد قبــل
و در حیــن اجــرا
بیشــتر اختالفــات در پروژههــای عمرانــی از مــواردی کوچــک شــروع
میشــوند .در همیــن مرحلــه ،پیــش از وارد شــدن طرفهــای
اختــاف ،بــه الیههــای باالتــر اختــاف میتــوان عــدم توافقهــا را بــه
خوبــی حــل کــرد .ا گــر هــر دو طــرف منعطــف دربــاره موضــوع بحــث
کننــد و بــا دقــت بــه شــرح نظر یکدیگر گــوش دهند ،فرصت مناســبی
بــرای رفــع مشــکل بهصورتــی رضایــت بخــش وجــود خواهــد داشــت.
هــر دو طــرف بایــد همچنیــن توجــه کننــد کــه هدفــی مشــترک دارنــد
و اعضــای یــک «تیــم» هســتند .مهــم ایــن اســت بــه محــض اینکــه
موضوعــی مطــرح شــد کــه نیــاز بــه رفــع دارد ،بــه طــرف یــا طرفیــن
مقابــل منتقــل شــود .ایــن وضــع مربــوط بــه موقعــی اســت کــه
طرفیــن هنــوز مواضعــی قــوی نســبت بــه موضــوع نگرفتهاند و بیشــتر
احتمــال مـیرود کــه بکوشــند موضــوع بــر حســب «شایســتگیهای»
خــودش حــل شــود .حتــی ممکــن اســت کــه یــک طــرف متوجــه بــر
حــق و قانونــی بــودن نظــر طــرف مقابــل شــود و حــق را بــه او بدهــد.
طرفیــن ممکــن اســت متوجــه شــوند کــه هرکــدام حقانیــت دارنــد و
در نتیجــه نوعــی توافــق پایاپــای حاصــل شــود .برگــزاری جلســات بــا
درجــه اهمیتهــای مختلــف در امــکان شــفاف ســازی مــوارد ابهــام
و ارســال دقیــق پالسهــای حرف ـهای بــه هــر طــرف کمــک خواهــد
نمــود.
 -6-7تغییــر رویکــرد قراردادهــا از «کارفرمــا محــوری» بــه «پــروژه
محــوری»
اختصــاص حــدود  70درصــد از بودجــه عمرانــی کشــور در ســالهای
اخیــر بــه توســعه زیــر ســاختها خــود نمونــه ای از عــزم دولــت در
تعریــف و اجــرای پروژههــا جهــت احــداث زیرســاختهای توســعه
در راســتای تأمیــن منافــع ملــی میباشــد .قانــون «حدا کثــر اســتفاده
از تــوان فنــی ،مهندســی» نیــز بــر ایــن عــزم تأ کیــد دارد ،امــا اعطــای
«حداقــل اختیــارات بــرای پیمانــکار» در قراردادهــا ،در نقطــه مقابــل
ایــن هــدف بــوده و میتوانــد مانعــی در رونــد توســعه بــه حســاب آیــد.
تغییــر رویکــرد بــه «پــروژه محــوری» ســبب میگــردد کــه مناســبات
و حفــظ حقــوق طرفیــن متعــادل گــردد چــرا کــه پیمانــکار ،مشــاور
و کارفرمــا خــود از عوامــل پــروژه انــد و «پــروژه محــوری» خــود زمینــه
«تعــادل» را ایجــاد مینمایــد .تنظیــم متعــادل قراردادهــا بــا مالحظــه
واقعیــات و شــرایط اجرایــی ،تحکیــم مناســبات بیــن طرفیــن و

تقویــت انگیــزش ،اجــرای بهتــر و کاهــش ریس ـکهای احتمالــی را
ســبب میگــردد.
 -7-7پــی گیــری اجرایــی شــدن مصوبــه افتتــاح اعتبــار اســنادی
()L. Cدر شبکه بانکی برای پیمانکاران ایرانی
عمــدهی دعــاوی و اختالفــات ناشــی از مطالبــات بــه واســطه
تنگناهــای مالــی بــرای پیمانــكاران رخ میدهــد كــه باعــث کاهــش
مطلوبیــت پــروژه خواهــد شــد .تزریــق مالــی بــه موقــع در پــروژه و
بهتبــع آن پرداخــت بــه موقــع و بــه مقــدار کافــی بــه پیمانــکاران ،در
کاهــش دعــاوی نقشــی اساســی ایفــا میکنــد.
کمــک سیســتم بانکــی کشــور در اعطــای تســهیالت بــه پیمانــکاران،
تأخیــرات پرداختهــا را بــه حداقــل رســانده و تأخیــرات پروژههــا
را نیــز کاهــش میدهــد عــاوه بــر آن منافعــی چــون عــدم پرداخــت
تعدیــل اضافــی و بهر هبــرداری بــه موقــع را نیــز بــه همــراه خواهــد
داشــت.
بنابرایــن بــا تصویــب قانــون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشــی از
مقــررات مالــی دولــت از ســوی مجلس ،مصوب مــورخ 1384/8/29
و براســاس مــاده  2ایــن قانــون ،افتتــاح اعتبــار اســنادی در شــبکه
بانکــی بــرای پروژههــای عمرانــی (ملــی و اســتانی) ،بــه دولــت اجــازه
داده شــده اســت.
اجــرای ایــن مصوبــه منافعــی را بــرای پیمانــکاران و در نهایــت
پروژههــا در پــی خواهــد داشــت .لــذا پــی گیــری اجرایــی شــدن ایــن
یگــردد.
مصوبــه پیشــنهاد م 
 -8-7بررسی منصفانه دعاوی پیمانکاران
تأ کیــد بــر رویکــرد «پــروژه محــوری» ،حا کــم شــدن فرهنــگ مشــارکت
«برنــده – برنــده» و تقویــت بنیــه مالــی پیمانــکار ،بــروز ادعاهــا را
کاهــش میدهــد .لــذا عــزم دســتگاه کارفرمــا در رســیدگی تخصصــی،
متــر از همــه کــه پاســخگویی بــه موقــع بــه دعــاوی و
منصفانــه و مه 
مطالبــات پیمانــکاران و همچنیــن تعهــد پرداخــت جریمــه توســط
کارفرمــا در صــورت تأخیــر در پرداخــت صــورت وضعیــت پیمانــکاران
نیــز ثمربخــش خواهدبــود.
 -9-7گنجانــدن «پیشــنهاد تغییــرات توســط پیمانــکاران و حــل
اختالفــات بــر مبنــای مهندســی ارزش» در مفــاد قــرارداد
)V. E. C. P) Value Engineering change proposal
مهندســی ارزش ،کاهــش هزینــه در کنــار حفظ یا ارتقــاء کیفیت را به
عنــوان یــک مبنــا در پشــتوانه خــود دارد .بــا توجــه بــه هزینــه زا بــودن
اختالفــات و مشــاجرات بــه خصــوص هزینههــای ناشــی از تعمیــق
اختالفــات و مــوج بــرداری ناشــی از آنهــا ،بــه کارگیــری مهندســی
ارزش تأثیــری عمیــق در جهــت بهبــود اجــرای پــروژه خواهد داشــت.
انعطــاف پذیــری در برخــورد بــا ادعاهــا بــا ارایــه راهکارهــای خالقانــه
و ایجــاد انگیــزش در پیمانــکار بــه واســطه همســویی بــا ماهیــت و
طبیعــت وی ،دســتاورد بــه کارگیــری مهندســی ارزش در برخــورد بــا
دعــاوی میباشــد.

عــدم تســلط و علــم بــه قوانیــن کشــوری و قوانین تخصصی توســط او
یــا دســتگاه اجرایــی اســت .جهــل بــه این مــوارد ریسـکهای پــروژه را
یبــرد ،کــه میتوانـ ًـد باعــث تفــاوت پیشبینیهــا بــا واقعیــات
بــاال م 
نامناســب
گشــته و مطالبــات بعضــا نادرســت پیمانــکار یــا رویکــرد
ً
آنجا که «مهندســین عموما
کارفرمــا را ســبب گــردد .بــر ایــن اســاس از ً
حقوقــدان نیســتند و حقوقدانــان نیــز عمومــا مهنــدس نمیباشــند»
و نظــر بــه اینکــه «دنیــا بــا ســرعت زیــادی بــه ســمت تخصصــی شــدن
در حــال حرکــت اســت» ،اســتفاده از مشــاوران حقوقــی در هنــگام
برگــزاری مناقصــات و عقــد قــرارداد و نیــز در حیــن اجــرا پیشــنهاد
یگــردد .اســتخدام مشــاوران حقوقــی را نبایــد در ردیــف هزینههــا
م 
برشــمرد چــرا کــه در دراز مــدت ایــن عمــل ســرمایهگذاری تلقــی شــده
و کاهــش بســیاری از هزینههــای ســنگین ناشــی از عــدم وجــود
یکپارچگــی حقوقــی قــرارداد را در پــی خواهــد داشــت.
منابع

 .1انجمــن صنفــی شــرکتهای ســاختمانی ،نشــریه پیــام آبادگــران ،شــمارههای مختلــف،
.1383
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 .3شــا کری ،اقبــال ،قربانــی ،علــی ،مدیریــت پــروژه و شــناخت علــل عمــده ادعاهــای
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 .5قربانــی ،علــی ،شــا کری ،اقبــال ،مهندســی ارزش و مدیریــت دعــاوی و اختالفــات در
پروژههــای عمرانــی ،دومیــن کنفرانــس ملــی مهندســی ارزش ،دانشــگاه علــم و صنعــت،
.1384
 .6شــا کری ،اقبــال ،قربانــی ،علــی ،ادعــای مالــی پیمانــکار ،نخســتین همایــش تخصصــی،
مســائل حقوقــی در مهندســی عمــران ،دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیــر.1384 ،
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 .10اســامی ،حســین ،بررســی مــواردی از شــرایط عمومــی پیمــان و ارایــه توصیههــای
اصالحــی ،چهارمیــن کنفرانــس بینالمللــی مهندســی عمــران.1376 ،
 .11شرایط عمومی پیمان فیدیك.
 .12بانکی ،محمدتقی ،قراردادهای ساختمانی ،تهران.1377 ،
 .13قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت ،مصــوب
.1384/8/29
 .14اسماعیلی هریسی ،ابراهیم ،شرح حقوقی پیمان ،تهران.1381 ،
 .15معاونــت برنامهریــزی و نظــارت راهبــردی رئیــس جمهــور ،گــزارش نظارتــی پروژههــای
عمرانــی ،ســال .1388
 .16بانکی ،محمدتقی ،مدیریت پروژههای ساختمانی ،تهران.1377 ،
 .17قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء ،مدیریت طر حهای عمرانی ،تهران.1382 ،
 .18کشاورز ،بهمن ،آئین تنظیم قراردادها ،نشر کشاورز.1382 ،
 .19شــهریار ،محمدکریمــی ،شــهرام ،محمدکریمــی ،بــا همــکاری دکتــر نــادر عربشــاهی،
روشهــای حــل اختالفــات و دعــاوی قراردادهــای ســاخت ،انتشــارات فــدک ایســاتیس،
.1389

 -10-7استفاده طرفین قرارداد از مشاوران حقوقی
یکــی از معضالتــی کــه در پیدایــش مطالبــات پیمانــکاران تأثیــر دارد
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آشـــنایی با سیســتم اطفای
حــــریق  FM200tmو نحــوه
محـاســبات آن
علی هنـــرور قیصــــری | طـــراح ،مشــــاور و مجــری سیســـتمهای
اعالم و اطفاء حریق | ali_honarvar.mech@yahoo.com
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چکیده
بر پایه گزارش سازمان بهداشت جهانی ،ساالنه  0/55%مرگ
و میر بشر در اثر حوادث ناشی از حریق اتفاق میافتد .هم
چنین بار مالی خسارتهای مستقیم و غیر مستقیم حریق،
خدمات آتش نشانی ،سیستمهای محافظت در برابر حریق
ساختمانها و هزینههای بیمه ای مربوط ،به طور متوسط
 0/8%از تولید ناخالص جهانی را در بر میگیرد .در این میان،
سیستمهای اطفاء و اعالم حریق امروزی با سابقه  200ساله،
نقش مهمی را در کاهش یا محدود کردن خسارتهای مالی
و جانی دارا هستند .به طور کلی سیستمهای اطفاء حـــــریق
اتوماتیک را میتوان به پنج دســته زیر تقســیم کــرد:
• سیستم اطفاء حریق اتوماتیک آبی.
tm
• سیستم اطفاء حریق اتوماتیک گازی (نظیر .)FM200
• سیستم اطفاء حریق اتوماتیک پودری (آیروسل).
• سیستم اطفاء حریق اتوماتیک فوم.
• سیستم اطفاء حریق اتوماتیک مه آب (.)Water Mist
• سیستم اطفاء حریق اتوماتیک (.)Vortex
هدف در این مقاله معرفی و آشنایی با سیستم اطفاء حریق
 FM200tmو نیز شناخت اجزاء ،متد طراحی و استانداردهای
مربوط به آن هست.

پس از آشکارسازی حریق توسط دتکتورها ،تابلوی کنترل پنل به
شیر برقیهای روی سیلندرهای ذخیره فرمان داده تا عمل کرده
و مجاری لوله کشی از گاز پر شوند و ناز لها نسبت به اطفاء حریق
اقدام کنند.

شکل  .1نمونه ای از یک سیستم اعالم-اطفاء حریق .FM200TH
(بسته به برند و نیاز سیستم ممکن است نوع و تعداد تجهیزات متفاوت به کار رفته متفاوت
باشد).

مقدمه
در بین سیستمهای اطفاء حریق ،سیستمهای اطفاء پایه آبی
رایج ترین و پرکابردترین سیستم میباشد .مهم ترین دلیل این
امر میتواند ارزانی ،فراوانی و در دسترس بودن عامل اطفاء در این
سیستمها که همانا آب است ،باشد .اما سیستمهای اطفاء حریق
با عوامل دیگر اطفاء نیز مورد توجه صنعت اطفاء حریق میباشد
که به آنها اشاره شد.
در حقیقت ،به دالیل زیر نمیتوان از سیستمهای پایه آبی در تمام
کاربریهای مختلف استفاده کرد و کاربرد سایر متدهای اطفاء
حریق همانند سیستم اطفاء حریق  FM200tmدر اینجا نمود پیدا
میکند:
 .1اینرسی کم عملکردی:
به طور کلی ،در سیستمهای اطفاء پایه گازی نظیر ،FM200
سرعت آشکارسازی حریق و پاسخ سیستم به وقوع حریق نسبت
به سیستمهای اطفاء پایه آبی بیش تر میباشد.
به عنوان مثال ،در سیستم اطفاء اسپرینکلر خشک از زمان انتشار
آتش و عمل کردن اسپرینکلر در حدود  30تا  40ثانیه طول میکشد
تا با کاهش فشار هوا یا نیتروژن فشرده در لوله کشی و افت فشار
به وجود آمده در شبکه ،دهانه شیر اتوماتیک باز شده و همزمان
ایستگاه پمپاژ استارت شود تا افت فشار به وجود آمده را جبران
نماید و آب جهت مصرف در اسپرینکلر عمل کرده جایگزین هوای
موجود در شبکه شود .سپس به ترتیب ،وسیله ای به نام شتاب
دهنده عمل کند تا هوای موجود در داخل شبکه لوله کشی با
جریان کوچکی برای آالرم
سرعت بیشتری تخلیه شده و همزمان ً
مکانیکی و الکتریکی جریان یابد و متعاقبا سوییچ فشار ،با ورود
فشار آب به داخل آن ،سوییچ بسته شده و از این طریق میتوان
سیستم اعالم حریق را با سیستم اطفاء حریق در ارتباط باشد.
در طول این پروسه عملکرد سیستم خط خشک ممکن است
زمان زیادی از زمان طالیی کشف و اطفاء حریق ،پیش از احتماال
غیر قابل کنترل شدن گسترش آتش ،از دست برود .در حالی که در
مقابل ،در سیستم اطفاء حریق ،FM200TMدر طی حدود  10ثانیه
tm

Accelerator .1

 .2امکان اطفاء در کلیه کالسهای حریق ( )A, B, C, D, Kو
کاهش آسیب به تجهیزات خاص:
مانند بسیاری از فناوریها که کاربرد خاص خود را در زندگی روزمره
مییابند؛ هر یک از سیستمهای اطفاء حریق نیز در کاربری خاصی
اهمیت پیدا میکنند .هنگام صحبت کردن در مورد سیستمهای
خودکار اطفاء حریق ،اولین سیستمی که به ذهن متبادر میشود،
سیستم اطفاء حریق پایه آبی نظیر سیستم اسپرینکلر تر و خشک
میباشد ،اما همیشه استفاده از این سیستم سودمند نمیباشد.
به عنوان مثال ،ا گر در کاربریهای کتابخانه ،موزه ،مخازن
نگهداری پول بانک و یا اتاقهای سرور از این سیستم استفاده
شود ،گرچه ممکن است باعث اطفاء حریق شود ،ولی از طرفی
آنچه پس از اتمام اطفاء حریق میماند ،چیزی جز پاره ای کتاب،
تمبر ،پول و تجهیزات کامپیوتری که به وسیله آتش از بین نرفته
اند؛ ولی به دست آب تخریب شده و از حیظ انتفاع خارج شده اند،
نمیباشد .همچنین ،در کاربری اتاقهای  UPSو سرور استفاده
از سیستم اطفاء حریق پایه آبی خطر برق گرفتگی را برای کارکنان
به همراه دارد .به طور کلی تنها مزیت استفاده از سیستم اطفاء
حریق پایه آبی در این کاربریها را میتوان جلوگیری از سرایت آتش
به دیگر قسمتها ،به قیمت از بین رفتن جزئی یا کلی وسایل و
اجناس قیمتی در آنها برشمرد.
.3درجه ّ
سمیت و عایق بودن الکتریسیته:
براساس استاندارد  ،NFPA 2001گاز به کار رفته در سیستم
 ،FM200tmبا نام تجاری  HFC-227eaاز درجه سمیت پایینی
برخوردارست که در بخشهای بعدی توضیح داده خواهد شد.
در صورتی که غلظت حجمی گاز از محدوده  9%فراتر نرود ،خطر
چندانی را متوجه سا کنین محل حریق ایجاد نمیکند.
البته ،استنشاق مقادیر باالتر از حد تعریف شده از این گاز مشکالت
تنفسی و قلبی را برای افراد سالم به همراه خواهد داشت و این
مسئله در مورد کسانی که دارای تپش قلب و مشکالت مزمن قلبی
و ریوی هستند شدیدتر است .لذا تمامی طراحان ،متخصصان و
افراد با تجربه در این زمینه به عنوان دستورالعمل زمان حادثه ترک
فوری محیط را در هنگام تخلیه گاز  FM200tmبه افراد توصیه کرده
و آموزش میدهند.
گرچه که باید اذعان داشت ،فار غ از خواص خود گاز  ،FM200tmدر اثر
تماس این گاز با حرارت باال و شعله آتش و در اثر وا کنشهای توقف
زنجیره ا کسیداسیون سوخت (اطفاء حریق) ،چند گاز سمی مانند
گاز مونو ا کسید کربن و از همه مهم تر و تأثیرگذارتر بخارات اسید
هیدروفلوریک ( )HFتولید و در فضا منتشر میگردد .این مسئله در
خصوص حریقهای کوچک و کم انرژی مربوط به اتاقهای سرور
و مرا کز داده تاثیر چندانی ندارد ،ولی در مورد شعلههای بزرگ و
گسترده تر ناشی از حریق کاغذ ،کتاب و حریقهای کالس  Bمیزان
تولید و انتشار آن در فضا کامال موثر بوده و سبب ایجاد آسیبهای
بسیار جدی و مرگ آور به افراد و تجهیزات تحت پوشش میگردد.
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همچنین این گاز عایق الکتریسیته بوده و ازین جانب برخالف
عملکرد پاشش آب جهت اطفاء حریقهای ناشی از دستگاههای
الکتریکی و امکان برق گرفتگی افراد حاضر در محل حریق ،خطر
برق گرفتگی این افراد را در اثر عمل سیستم  FM200tmتهدید
نمیکند.
.4سطح آسیب پذیری کم نسبت به سایر عوامل اطفاء:
تمامی عوامل گازی اطفاء حریق در کنار مزایای خود در اطفاء
حریق ،مضراتی را نیز متوجه سالمت انسان میکنند .در ابتدا به
منظور بررسی میزان سمیت و مقایسه این گاز با سایر عوامل اطفاء
میبایست به تعریف دو مفهوم  NOAELو  LOAELپرداخت که در
بحث سم شناسی حایز اهمیت هستند.
•  : NOAELعبارتست از سطحی از غلظت یا دوز ماده که اثر
سویی بر اثر آن مشاهده نشده است؛ به این معنا که غلظت یا
دوزهای بیش از این بر سالمتی انسان اثر میگذارد.
•  : LOAELعبارتست از کم ترین سطحی از غلظت یا دوز ماده
که باعث اثر سویی بر سالمتی انسان اعم از عملکرد بدن ،رشد و یا
طول عمر آن میشود؛ به این معنا که غلظت یا دوزهای بیش از این
شروع اثرگذاری بر سالمتی انسان است.
در زیر جدول غلظت طراحی و سطح  LOAELو  NOAELبرخی
از عوامل اطفاء گازی آورده شده است که خود گویای برتری گاز
 FM200tmاز حیث عدم تاثیرگذاری سوء بر سالمتی انسان است؛
بدین صورت که بازه مجاز و کافی غلظت طراحی این گاز بر سالمتی
انسان کم تر از سطح  LOAELو  NOAELآن میباشد .در حالی که
غلظت طراحی رایج برای گاز  CO2بین  7تا  11برابر سطح NOAEL
مربوط به آن میباشد .این امر خصوصا مخاطرات استفاده از این
گاز را در زمان استفاده در سیستمهای اطفاء حریق خاطر نشان
میکند و مهندسان تأسیسات میبایست در هنگام انتخاب
سیستم اطفاء گازی مناسب این موضوع را به طور ویژه در مورد
مکانهای به طور عمومی دارای افراد سا کن در نظر داشته باشند.
هر چند علی رغم ارزانی این گاز ،استفاده از این گاز در صنعت
حریق به دلیل مذکور رو به افول است .بنابراین کم بودن میزان
غلظت طراحی و کم تر بودن آن از سطح  LOAELو  NOAELو
کاهش تاثیرگذاری آن بر سالمت انسان یک مزیت نسبی برای گاز
 FM200tmمیباشد.
عامل اطفاء

غلظت طراحی

NOAEL

LOAEL

NOVEC 1230

4/2 %- 5/9 %

%10

<%10

FM200TM

6/4 %- 9/0 %

%9

10/5 %

INERGENTM

34/2 %- 41/2 %

%43

%52

55-IG

40/3 %- 47/5 %

%43

CO2

%52

35 %- 65 %

%5

بدون
پاسخ

جدول  .1مقایسه غلظت و سطح اثرگذاری عوامل اطفاء گازی.
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4. Normally Occupied
3. Suppressivity

شکل  .2مقایسه غلظت و سطح اثرگذاری عوامل اطفاء گازی.

.5قابلیت نفوذ بهتر:
گاز عامل اطفاء این سیستم نسبت به سایر عوامل اطفاء مانند
آب ،فوم و یا حتی آیروسل ،قابلیت نفوذ بیشتری را در منفذها و
زوایای دستگاهها دارد و ازین جهت قابلیت اطفاء کنندگی بهتری
را داراست.
.6کاهش سطح فضای تاسیسات اطفاء حریق:
سیستمهای اطفاء حریق پایه آبی نیازمند فضای اختصاصی
تلمبه خانه جهت استقرار پمپها ،ولوها و منابع نسبتا حجیم آب
هستند و یا در مورد سیستمهای اطفاء حریق پایه کف مشاهده
میکنیم که شامل بالدر تانک ،پمپ فوم و سیستم Foam Dosing
میباشد ،که فضای نسبتا زیادی را اشغال میکنند؛ در حالی که
سیستم اطفاء حریق  FM200tmبرخالف سایر روشها نیاز به فضای
زیادی جهت نصب تجهیزات آن ندارد و تنها نیاز به فضای اندکی
(مثال در لغاز دیوار) جهت نصب چند سیلندر ذخیره سازی هست.
معرفی سیستم اطفاء حریق FM200tm
ابتدائا باید اذعان داشت که سیستم اطفاء حریق به وسیله عامل
اطفاء گازی  HFC-227eaتوسط شرکتهای مختلفی و با نامهای
تجاری متفاوتی در دنیا عرضه میشوند .به عنوان مثال ،شرکت
 Dupontآمریکا تحت نام تجاری  FE-227یا  ،FM-200شرکت
 Solvay Fluorبلژیک تحت نام تجاری  Solkaflam 227و شرکت
 Shanghai Waysmosچین با نام تجاری  MH-227این سیستم را
2. NOAEL: No Observed Adverse Effect Level.
3. LOAEL: Lowest Observed Adverse Effect Level.

عرضه میکند .شناخته ترین نام تجاری برای این سیستم در دنیا
همان سیستم  FM200tmمیباشد.
حائز اهمیت است که سیستم  FM200tmبرای استفاده در
مکانهایی با فضای بسته کاربرد دارد؛ چرا که این گاز در غلظت
طراحیست که منشاء اثر بوده و حریق را خاموش میکند .لذا
فضاهای باز و یا دست کم با نشتی زیاد ،مکانهای مناسبی جهت
به کارگیری این سیستم نیست .خواص فیزیکی این گاز عبارتند از:
خواص شیمیایی -فیزیکی گاز ™FM200

لوزی آتش
()NFPA 704
فرمول شیمیایی

CF3 CHFCF3

نام تجاری

HFC-227ea

جرم مولکولی

03/170 g/mol.

چگالی ( )16

46/1 g/cm3

دمای ذوب

- 131 °c

دمای جوش

- 4/16 °c

NOAEL
LOAEL
پتانسیل تخریب اوزون ()ODP

9%
10/5%
0

پتانسیل گرمایش زمین ()GWP

2.900

زنجیره وا کنشهای شیمیایی حریق شده و زنجیره وا کنشها را
مختل میکند.

شکل  .3فرمول شیمیایی گاز 227ea-HFC

کالس حریق و کاربرد سیستم اطفاء حریق FM200TM
این سیستم در طیف وسیعی از صنایع و کاربریها کاربرد
دارد؛ که از جمله آن میتوان به صنایع الکترونیک ،تجهیزات
پزشکی ،تجهیزات تولیدی ،دیتا سنترها ،آرشیو اسناد پزشکی،
بایگانی اسناد ،اتاقهای سرور ،ایستگاههای پمپاژ نفت،
اتاقهای مخابراتی ،اتاقهای سوئیچینگ ،موزهها ،کتابخانهها،
محوطههای تاریخی ،داخل فضاهای موتور و ماشین آالت ،پمپ
خانهها و اتاقهای کنترل اشاره کرد.
بر پایه روش کالس بندی حریق آمریکایی ،سیستم FM200tm
میتواند در کلیه کالسهای  A، Bو Cکاربرد دارد .البته در دو کالس
دیگر  Dو  Kنیز میتوان تحت شرایطی از این سیستم استفاده
نمود.

جدول  .2خواص فیزیکی گاز .HFC-227ea

جدول  .3نماد کالسهای حریق  A، Bو .C

سیستم  ،FM200tmمتشکل از سیستم ذخیرهسازی و تخلیه گاز
( HFC-227eaنامگذاری  )ISOو با فرمول شیمیایی C_3 HF_7
میباشد .بر طبق  NFPA 2001-استاندارد عاملهای اطفاء پا ک،
این گاز جزء گازهای اطفاء کننده پا ک محسوب میشود .این گاز
با درجه فرسایش الیه ازون برابر صفر ( )ODP=0با طبیعت سازگار
بوده ،جایگزین مناسبی برای سیستم اطفاء قدیمی با گازهالون
 )ODP=10( 1301میباشد .گاز  FM200TMپایدار بوده و نسبت به
تجزیه پذیری در الیههای باالیی جو و وا کنش با اوزون موجود در
جو مقاوم است .همچنین این گاز ،گازی بی بو ،بی رنگ ،قابل
مایع شدن و از نظر الکتریکی نارساناست و نحوه ترا کنش این گاز با
حریق به صورت  80%فیزیکی و  20%شیمیایی میباشد .به نحوی
که هنگام تبخیر و تخلیه باعث برودت شدید و یا افزایش فشار زیاد
در محل نمیشود؛ لذا کاربرد آن بر روی تجهیزات حساس مشکلی
ایجاد نمیکند .این گاز تحت فشار اولیه نیتروژن خارج شده و از
طریق لوله کشی ثابت و ناز لهای مخصوص هر ناحیه در محل
پاشیده میشود .این گاز در تغییر فاز از مایع به گاز ،مقدار زیادی
از گرمای آتش را جذب و همچنین سطح دسترسی حریق را به
ا کسیژن محدود میکند .از نظر شیمیایی نیز به مقدار کمی وارد

این گاز در روش محاسبه غرقه سازی کامل و برای کالس حریق A
(مواد سلولزی ،جامد و کاغذ) که شامل  %90تمامی سناریوهای
اطفاء حریق است و در جایی که کاربر فضا وجود دارد مناسب
است .هم چنین در روش غرقه سازی کامل در کالس حریق B
که مربوط به مایعات و گازهای قابل اشتعال است ،نظیر فضاهای
نگهداری مواد با پایه هیدروکربنی میتواند کاربرد داشته باشد.
در کالس حریق  ،Cهم که مربوط به وسایلیست که به وسیله
الکتریسیته انرژی میگیرند ،نظیر اتاقهای برق و سرور میتوان
ازین گاز استفاده نبود .در کاربردهای خاص همچون اطفاء انفجار
با تمهیداتی مانند کشف و اطفاء بسیار سریع میتوان از این
سیستم و گاز استفاده نمود .از دیگر کاربردهای خیلی خاص این
گاز میتوان از کاربرد آن در کالس حریق  Dجهت اطفاء فلزات قابل
اشتعال (با تعیین غلظت طراحی خاص برای هر فلز) و کالس حریق
 Fدر آشپزخانههای صنعتی برای اطفاء روغنهای خورا کی ،نام برد.
اجزاء و نحوه عملکرد سیستم اطفاء حریق FM200TM
سیستم عملکردی  FM200tmشامل دو بخش اعالم و اطفاء حریق
میباشد .در واقع ،سیستم اطفاء حریق  FM200tmاز یک بخش
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اعالم حریق آدرس پذیر نیز به منظور فرمان به بخش اطفاء تشکیل
میشود .در ابتدا ،حریق توسط دتکتورهای موجود در زون اعالم
حریق که عموما به جهت کشف مؤثر و به موقع حریق از نوع مولتی
(ترکیبی) میباشند و نیز به صورت انتخابی ،با بکارگیری زونهای
موازی اضافی کشف حریق توسط دستگاههای نمونه گیری هوا یا
دوربینهای کشف حریق ،شناسایی میشود.

شکل  .4طرح شماتیک سیستم ایرسمپلینگ

 .1روزنههای نمونه گیری هوا.
 .2فیلتر غبار (اختیاری).
 .3دستگاه نمونه گیری هوا.
 .4خروجی هوا.
بسته به نوع برنامه ریزی پنل مرکزی اعالم -اطفاء حریق ،صدور
فرمان اطفاء به شیر برقی روی سیلندرها میتواند بر مبنای عملکرد
منطقی و/یا ( )AND/ORباشد .به این معنا که با صدور سیگنال
تشخیص حریق از سوی هر یک از کاشفهای حریق مذکور به
صورت با هم و یا هر یک ،پنل مرکزی این سیگنال را تحلیل کرده
و بنا به برنامه ریزی قبلی ،سیگنال عملکرد را به شیر برقی صادر
شود .به طور مثال ،در صورت خطای فرضی یکی از کاشفهای
حریق ،پنل به تنهایی با یک سیگنال عمل نکرده و منتظر سیگنال
حریق از سایر زون دتکتورها میشود تا سیگنال اطفاء را به شیر
برقی سیلندر صادر کند .این مکانیزم در کنار شمارش معکوس
و آالرم پیش از صدور فرمان اطفاء سبب میشود تا به مجرد
فرضی (با احتمال خیلی کم)
ایجاد حریقهای کوچک یا خطای
ِ
دتکتورها ،اطفاء گازی صورت نگیرد و کاربر آموزش دیده زمان کافی
و امکان ملغاء کردن عملیات اطفاء را داشته باشد.

شکل  .3طرح شماتیک سیلندرهای ذخیره سازی گاز  ،FM200TMلوله کشی ،نازلها،
ارتباط آن با پنل مرکزی و از سمت دیگر دتکتورهای کشف حریق در سوی دیگر این ارتباط.
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عملکرد شیرهای برقی برندهای مختلف متفاوت است و هر برند،
شیر سلونوئیدی و ً مکانیزم تخلیه خاص خود را برای سیلندر
داراست .ولی عمدتا با عملکرد شیر یک صفحه پاره شونده از هم
گسیخته شده و عامل اطفاء به صورت مایع به داخل پایپینگ
میدود .گاز با فشار حاصل از فشرده سازی با ترکیب نیتروژن
همراه خود از سیلندر خارج شده و سپس این مایع در نازلها به
گاز تبدیل و در فضای اطفاء شونده توزیع میشود .در بانکهای
سیلندر عموما عملکرد اولین سیلندر به صورت برقی و سایر
سیلندرها به وسیله یک شیر پنوماتیکی -که خود بر اثر فشار حاصل
از گاز خروجی از اولین سیلندر فعال میشود -عمل میکنند.
سایر تجهیزات جانبی در بخش اعالم حریق سیستم شامل :آژیر
اعالم حریق به منظور تولید هشدار صوتی ،زنگ اعالم حریق با
عملکرد مشابه ،فالشر اعالم حریق برای ایجاد پیام نوری ،شستی
اعالم حریق ،شستی قطع اضطراری به منظور ملغاء کردن فرمان
اطفاء در صورت نیاز ،تابلوی هشدار تخلیه گاز جهت هشدار به
کاربران فضا برای خروجی اضطراری از فضا و عدم ورود و نیز بستن
درها و منافذ احتمالی در زمان تخلیه گاز ،میباشند.
بسته به حجم فضا و نیاز به گاز ،این سیستم به صورت تک سیلندر
و یا به صورت بانکی از سیلندرها اجراء میشود .فشار ذخیره
گاز درون سیلندرها بین  42-25 barمیباشد .در شکل بانک
سیلندرها ،این سیلندرها به وسیله یک ریل (منیفولد) مشترک با
هم موازی شده اند .حداقل فشار خروج گاز از ناز لها حدود bar
 3/8میباشد تا گاز به طور مؤثری پخش شود.

شکل  .5سیلندرهای ذخیره سازی گاز  FM200TMکه به وسیله ریل مشترک با هم موازی
شده و با برا کت بر روی دیوار مهار شده اند.

همانند اسپرینکلرهای معمولی ،ناز لهای سیستم  FM200tmنیز
دارای شعاع پاشش مطابق با استانداردهای سازنده میباشند.
همچنین ناز لها دارای انواع با زاویه پاشش  180°و  360°میباشند.
به طور مثال ،در برند معتبر ® FIKEناز لها دارای شعاع پاشش در
نوع  180°برابر  14متر و در  360°این مقدار  9متر هستند .میان
چند برند معروف تولیدکننده این سیستم ،تولید نازلهای از سایز
“ 3/8تا “ 2رایج است.

شکل  .6چند نمونه از نازل  FM200TMبا شعاع پاشش .360°

روش طراحی
سیستم اطفاء حریق  FM200tmبا متدهای مختلفی در زمینه
اطفاء شامل :غرقه سازی کامل ،جریانی یا خنثی سازی طراحی
میشود؛ که مهم ترین آن همان روش غرقه سازی کامل میباشد.
بر این اساس ،بسته به کالس حریق ،حجم و شرایط متنوعی از
فضا ،غلظت مشخصی از گاز جهت تعیین جرم گاز مورد نیاز و سایر
ویژگیهای سیستم ،فرض میگردد.
طراحی و اجرای این سیستم اطفاء حریق به صورت حلقه باز
میباشد و هیچ نوع بازخورد و مکانیزم کنترلی جهت سنجش
متصور
مقدار غلظت گاز در محیط و تثبیت آن در مقدار مطلوب ً
نیست .به همین دلیل محاسبه غلظت گاز  FM200tmاصطالحا به
صورت  Pre-Engineeredبوده و براساس محاسبه حجم فضای
تحت پوشش و میزان ذخیره گاز در سیلندرها تعیین میگردد.
طراحی سیستم  FM200tmشامل محاسبه جرم گاز مورد نیاز و
محاسبه سایز لولههای توزیع میشود ،که هر برند تولیدکننده
سیستم  FM200tmنرم افزار طراحی مخصوص به خود را منظور
محاسبات سایززنی لوله به صورت
محاسبات هیدرولیکی داراست.
ً
دستی و بدون محاسبات رایانه ای تقریبا امکان پذیر نیست .در هر
صورت در این مقاله به صورت تیتروار به کلیات طراحی سیستم
 FM200tmاشاره میگردد .یکی از مراجع مهم در خصوص طراحی
سیستم گازهای اطفاء حریق پا ک  2001 NFPAمیباشد .بر پایه
این مرجع جرم گاز مورد نیاز از فرمول زیر محاسبه میشود:

					
جرم گاز
حجـــمخـالصفضــا(شـاملحجــمفضــامنهای
ساختارهای غیر قابل نفوذ در برابر گاز در محیط)
			
غلظت حجمی عامل اطفاء
حجــــمویژهعاملاطـفاءدربرایبخارآندرفشــــار
یکاتمسفروحداقلدمایمحیطاطفاءشونده.

W (kg):
V (m3):
C (vol. %):
S (m3/kg):

همچنین باید اشاره نمود که بر طبق جدول  5.5.3.3از NFPA
 2001میبایست ضریب تصحیح ارتفاعی برای جرم گاز مورد نیاز

هر فضا پیش بینی نمود .به طور مثال ،برای شهر مشهد با ارتفاع
متوسط از سطح دریا برابر  1050 mاین ضریب برابر  0/89میباشد.
برخی مالحظات در خصوص طراحی سیستم عبارتست از:
 .1سیستم باید به گونه ای طراحی شود که حدا کثر زمان تخلیه و
اطفاء حریق از  10ثانیه تجاوز نکند.
 .2طول سیستم لوله کشی بسته به برند تولیدکننده دارای
محدودیت حداقل و حدا کثر طول لوله کشی میباشد.
 .3هر سایز نازل دارای حداقل و حدا کثر نرخ جرمی تخلیه گاز
میباشد.
 .4هر سایز نازل واحد ،دارای سه تیپ زاویه پاشش 180° 90°
و  360°میباشد .از طرفی هر سایز با تیپ زاویه مشخص ،دارای
انواع با سایزهای روزنه متفاوت میباشد که تعیین نازل با روزنه
مشخص بر عهده نرم افزار طراحیست.
 .5در طراحی ،برای هر سایز نازل بسته به قطر روزنههای روی
آن حداقل و حدا کثر نرخ جرمی و نیز حداقل و حدا کثر مجموع
مساحت روزنههای روی نازل مجاز نسبت به قطر لوله آن است،
تعریف و مجاز شمرده میشود.
 .6براساس فا کتورهای طراحی ممکن است کپسولهای
 FM200TMدر محیط حریق قرار بگیرند که در این حالت باید جهت
خنک نگه داشتن کپسولها تدابیری در نظر گرفته شود .زیرا بر اثر
حرارت باالی حریق احتمال انفجار کپسولها وجود دارد .ترجیح
بر این است که سیلندرهای ذخیره در داخل فضای حریق نصب
شوند .زیرا معموال شیر سلونوئیدی سیلندرها دارای عملکرد
دستی نیز میباشند؛ تا در صورت نیاز به هر دلیلی اعم از عملکرد
نکردن دتکتورهای حریق یا پنل مرکزی و ،...کاربر فضا بتواند به
طور دستی سیلندر را فعال سازی و تخلیه نماید.
 .7قانون  10برابری طول لوله بین زانو و سه راه :به منظور تثبیت
جریان بین اتصاالت و حفظ دقت تقسیم جریان در سه راهها
میبایست که بین سه راه و زانو یا سه راه دیگر ،طول لوله ای  10برابر
قطر لوله را لحاظ داشت .در شرایط تقسیم مساوی جریان در سه
راه ،نیاز به رعایت این قانون نیست.
نوع لوله ،اتصاالت و بستها
بر طبق استاندارد  NFPA 2001میبایست ضخامت لوله براساس
استاندارد  ASME B31.1محاسبه شود .فشار داخلی لوله که در
محاسبات استفاده میشود نمیباید کم تر از بیش ترین یکی از
موارد زیر باشد:
 .1فشار نرمال شارژ سیلندر در دمای (21°c)70°f
 %80 .2حدا کثر فشار سیلندر در حدا کثر دمای نگهداری که کم تر
از دمای  (55°c)130°fنباشد.
ا گر بخواهیم به بیان ساده تر نوع لوله را بیان کنیم ،میتوان گفت
که برای سیلندرهای با فشار کاری  24/8 barمیبایست:
 .1از لولههای چدنی یا غیر فلزی استفاده نشود.
 .2استفاده از لوله فوالدی کالس  40با فیتینگهای رزوه ای،
جوشی و گروود مجاز است.
 .3استفاده از لوله فوالدی کالس  80با فیتینگهای رزوه ای و
جوشی مجاز است.
فیتینگها میبایست حداقل توانایی تحمل فشار کاری برابر یا
بیشتر از لولهها را داشته باشند .همچنین میبایست توجه داشت
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که استفاده از اتصاالت چدنی یا کالس  150مجاز نیست .براساس
جدول ( A 4.2.3.1)aاز  ،NFPA 2001اتصاالت لوله کشی برای این
سیستم میبایست بر طبق جدول زیر باشد:
جدو ل ( .A.4.2.3.1 )aاتصاالت سیستم لوله کشی �FM
.200TM
کالس -300رزوه ای چکش خوار "3

همه
سایزها

کالس -300رزوه ای داکتیل

فشار سیلندر
24/8
)21 ( 70
اتصاالت گروود
()bar
اتصال فلنچی کالس 300
حداقل فشار
طراحی
اتصاالت
()bar

"6

همه
سایزها

تست ،نگهداری و آموزش
بر طبق استانداردها میبایست:
• حداقل هر ساله ،تمامی سیستمها در برابر عملکرد صحیح تست
شوند .اما نیازی به تست تخلیه نمیباشد.
• حداقل هر شش ماه ،کمیت و فشار سیلندرها چک شود و در
صورتی که یک سیلندر کاهش مقدار گاز کم تر از  5%و یا افزایش
بیش از  10%را در دمای مشخص نشان دهد ،سیلندر میبایست
مجددا پر یا تعویض شود.
• تمامی شیلنگها باید هر  5سال ،بدین صورت که با فشار 1/5
برابر فشار کاری سیلندر در دمای130 °fباشد ،تست شوند.
• فضای تحت پوشش سیستم میبایست ساالنه در خصوص
وجود درزهایی که باعث نشتی گاز در زمان اطفاء میشوند ،تست
شوند.

کالس -300رزوه ای چکش خوار "4

کالس  2000رزوه ای /جوشی-
 41/4فوالد فورج.
اتصال فلنچی کالس 400

همه
سایزها
همه
سایزها

جدول  .7اتصاالت مورد کاربرد در سیستم لوله کشی FM200TM

ساپورتها میبایست با توجه به نیروهای فشاری ،انبساط
حرارتی و انقباض لوله پیش بینی شوند و نمیبایست در معرض
مکانیکی ،شیمیایی ،ارتعاشی و ...باشند .ناز لهای180°
صدمات
ً
میبایست مضافا به دلیل نیروی جانبی حاصل از تخلیه به صورت
عرضی نیز ساپورت شوند.
جدول زیر میتواند در انتخاب ساپورت مناسب ،مفید باشد:
سایز لوله ()mm

فاصله میان ساپورتها

10

2/2m

15

2/2m

20

2/2m

25

2/2m

32

2/2m

40

2/8 m

50

3/1 m

65

4/3m

80

7/3m

100

4/3m

20

150

2/5m

25

قطر راد ()mm

10

15

جدول  .3تعیین سایز و فواصل ساپورت برای سیستم .FM200TM
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شکل  .5نمونه ای از اجرای ساپورت برای نازل .180°

میزان در معرض قرار گرفتن
بر طبق استاندارد  ،NFPA 2001عاملهای اطفاءهالونی برای
سالمتی انسان مضر بوده و بسته به ضریب حجمی انتشار آنها در
محیط (که آن نیز بستگی به کالس خطر آتش نشانی دارد) ،افراد
در محیط حدا کثر میتوانند تا زمان محدود و تعیین شده ای در
معرض استنشاق گاز  HFC-227 eaباشند.

جدول ( 1.5.1.2.1 )cاز  -NFPA 2001زمان ایمن در معرض قرارگرفتن انسان با گاز HFC-227ea

زمان (دقیقه)

ppm

درصد حجمی ()v/v%

5.00

90.000

9/0

5.00

95.000

9/5

5.00

100.000

10/0

5.00

105.000

10/5

1.13

110.000

11/0

0/60

115.000

5/11

0/49

120.000

0/12

جدول  .5زمان ایمن در معرض قرارگرفتن انسان در برابر گاز .HFC-227ea

گاز اطفاء  FM200TMدر دماهای باالتر از  ،700°به گاز هیدروژن فلوراید تبدیل خواهد شد که البته با توجه به طراحی این سیستم برای
خاموشی آتش و اطفاء حریق در کم تر از  ۱۰ثانیه مقدار تولید این گاز به حداقل رسیده است .برخورد و تماس حالت مایع این ماده و یا
حالت گاز در فاصلههای بسیار نزدیک با پوست انسان ممکن است موجب یخ زدگی شود.
فشار کاری سیستم FM200TM
بر پایه استاندارد  ،NFPA 2001حداقل فشار کاری و چگالی سیلندرهای نگهداری به صورت زیر استاندارد شده اند.
جدول( 4.2.1.1.1 )bاز-NFPA 2001حداقلفشارکاریلولهکشی
برایعاملگازیاطفاءHFC-227ea
حداکثر چگالی سیلندر ()lb/ft3

79

75

72

72

حداکثر فشار شارژ سیلندر در دمای )bar( (55°c)130°f

3

10

25

41

فشار گاز در دمای )bar( (55°c)130°f

9

17

36

71

حداقل فشار طراحی لوله کشی در دمای )bar( (21°c)70°f

29

14

29

57

جدول  .6حداقل فشار کاری برای عامل گازی اطفاء .HFC-227ea

منابع:
1. NFPA 2001: Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems; 2015.
2. NFPA 70: National Electrical Code; 2017.
3. NFPA 72: National Fire Alarm and Signaling Code; 2016.
4. Standard FM® 5600: Clean Agent Extinguishing Systems; 2010.
5. Standard UL® 2166: Standard for Halocarbon Clean Agent Extinguishing System Units; 2017.
6. ISO 14520-1: Gaseous fire-extinguishing systems; 2015.
7. BS EN 15004-1: Fixed firefighting systems; Gas extinguishing systems, Design, installation and maintenance; 2008.
& 8. FIKE® Technical Catalogue: FM-200® W/Impulse Technology EN Containers (LPCB Approved Components
ISO 14520 & EN15004 Standards); 2010.
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| ترجـمه |
 | Peter Ayresترجـمه :ادریس فرهت

هنـدســــــــه
بـرج آزادی

مقدمه
شرکت مهندسین مشاور  Arupکه یکی از مشهورترین
شرکتهای مهندسی مشاور در دنیا ݠمی باشد ،به تازگی
هفتادمین سال تاسیس خود را جشن گرفت.به همین دلیل
این شرکت مجموعه ای از مجالت قدیمی خود را در دسترس
عموم قرار داد .مقاالت موجود در این نشریات اطالعات ذی
قیمتی از پروژههای مشهور این شرکت بزرگ را ارایه میکند.در
نخستین شماره این نشریه که در سال  1970به چاپ رسیده
است ،مقاله ای در خصوص هندسه برج آزادی ارایه شده که
در ادامه ترجمه ای از آن را مالحظه میکنید:
بنای تاریخی برج آزادی در تهران ساخته شده است ،تا گذشت
 25قرن از تاسیس امپراتوری ایران و کتیبه حقوق بشر کوروش
کبیر را تجلیل کند .به دلیل تطبیق با این مناسبت تاریخی ،در
بنای این برج از طراحی سنتی الهام گرفته شده است.
کشور ایران در اجرای روشهای مدرن ساختمان سازی
کشوری پیشرفته نیست و طراحی این بنای یادبود فرصتی
است برای معرفی روشهای پیچیده ساختمان سازی به این
کشور .این مهم میتواند یک گام به جلو برای آینده باشد.
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هندسه سطح خارجی
این بنای یادبود در حقیقت یک تجربه بصری برونگراست و در نتیجه هندسه سطح خارجی مهمترین مولفه آن میباشد.
ا گر چه این بنا ویژگیهای یک قطعه مجسمه سازی را داراست ،اما در طول پیشرفت طراحی ،سادهسازیهایی در جزییات هندسی آن
اجرا شده است ؛ بگونه ای که به فرم آزاد بنا صدمهای نزند.
هندسه نهایی بنا در پالن و نما بر پایه شبکههای  3متری ،بنا شده است که ابعاد نهایی آن در یک شبکه  21متری قرار دارد .سطح خارجی
بنا توسط چهار سطح مجزا تعریف شده است که این نواحی در تصویر شماره  1نشان داده شدهاند.

تصویر 1
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سطوح کنترل شده با منحنی مادر
تمام سطوح خارجی بنا توسط منحنیهایی برپایه یک منحنی
مادر تعریف شدهاند به طوریکه تصویر منحنی در صفحه Y-Z
است و در تصویر شماره  1نشان داده شده است.
این خانواده خطوط منحنی براساس یک رابطه ساده که در تصویر
شماره  2نشان داده شده است ،ساخته شده اند .تمام اعضای این
خانواده بر روی یک صفحه عمودی قرار دارند .یک سطح با تعریف
پالن در ارتفاع  m5و  m45ایجاد میشود .پالن در ارتفاع  45متری
به طور کامل ًاز خطوط مستقیم ایجاد میشود و پالن در ارتفاع 5
متر هم معموال به همین صورت است؛ به استثنای قسمت  ABکه
یک منحنیهایپربولیک (هذلولی) است( .تصویر )3
تصویر  2همچنین به طور ساده؛ رابطهای را که موقعیت یک
منحنی مادر به طول  2Lاست ،نشان میدهد .نتیجه تعریف
هندسی با این روش آن است که در هر برش افقی ،پروفایل دیوار
یک خط مستقیم خواهد بود به استثنا طول .AB
این سطوح به وسیله قطعاتی از جنس سنگ مرمر ،که کارکرد قالب
بتنی دایم را هم دارند ،فرم داده شدهاند .منحنیهای معرف روی
سطوح توسط شیارهایی از پایین به باالی نما ایجاد شدهاند .عمق
و عرض این شیارها به گونهای تغییر میکند که همیشه نسبت عمق
و عرض به مقدار سطح افقی در هر ارتفاعی ثابت است .شکلهای
سنگهای مرمر مورد استفاده در بنا در شکل شماره  5نشان داده
شده است .اندازه عمودی این سنگها با افزایش ارتفاع به طور
حساب شدهای کاهش مییابد.
منحنی مادر را میتوان ساخته شده از دو قسمت در نظر گرفت؛
قسمت پایین که مستقیم است و در ارتفاع زیر  21متر قرار دارد،
قطر یک مربع به ضلع  21متر میباشد .قسمت باال که یک منحنی
است در یک مستطیل به عرض  6متر و ارتفاع  24متر محاط شده
است.
معمار در ابتدا در نظر داشت که منحنی مادر را با دو خط مستقیم
تعریف کند که به وسیله یک قوس دایروی که بر هر دو خط مماس
است ،به هم متصلند (تصویر شماره  a2را ببینید).
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تصویر 3

این انتخاب یک خواسته مطلق نبود و پروفایل کلی بنا را با یک
رابطه هندسی ساده بیان میکرد .اما این رابطه هندسی معایبی
هم داشت .ا گر چه رسم منحنی مادر با این رابطه هندسی آسان
مینمود ،ولی نشان دادن آن به صورت یک فرم هندسی به
پیوسته ،ساده نبود.
مشکل آنجا بود که انتقال نا گهانی از یک خط مستقیم به یک
قوس دایروی در یک بنا با ابعاد بزرگ نمود زیبایی نداشت.
قوس دایروی تنها در منحنی مادر مورد استفاده قرار گرفت .بقیه
منحنیهای خانواده از خطوط مستقیم و منحنی درجه دو ریاضی
ساخته شدند .به خاطر این معایب تصمیم بر آن شد که این ترکیب
با یک منحنی مالیم تعویض شود .به طور واضح یک منحنی درجه
دو الزم بود .منحنیهایی با درجات باالتر امکان بازگشت و شکست
منحنی در نقاط کنترل را به همراه داشتند .یک منحنی درجه دو
به شکل  EY+ DX + CXY + BY2 + AX2+ 1= 0دارای پنج
درجه آزادی قابل کنترل میباشد .تعریف منحنی مادر به این روش
امکانپذیر نبود ،زیرا معمار یک خط مستقیم با ارتفاع  21متری را
میخواست .این در حالی بود که تعریف یک منحنی برای تمام
ارتفاع با یک انحراف وتری به اندازه  100میلیمتر امکان پذیر بود.
اما معمار از این انحراف  100میلیمتری راضی نبود.راه دیگر تعریف
نقاط کنترل ( )Control Pointبیشتر بود که این انحراف کاهش پیدا
کند .تعریف چندین منحنیهایپربولیک بین نقاط کنترل سبب
ایجاد دو شاخه مجزا به همراه یک فاصله میشد.
بنابراین تصمیم بر آن شد که یک خط مستقیم تا ارتفاع  21متری
بنا و از آن ارتفاع تا باالی بنا یک منحنی درجه دو تعریف شود.
چهار نقطه کنترل از روی منحنی مادر انتخاب شدند؛ با این فرض
که باید با خط مستقیم در ارتفاع  21متری مماس باشد .یک تقریب
بسیار نزدیک به منحنی اصلی انجام شد .معمار متوجه امکان
اجرای این پروسه در بی نهایت روش شد و تغییرات جزیی دیگری
نیز اجرا شد تا پروفایل نهایی بنا به دست آید.
تالشهای زیادی انجام شد تا یک معادله هندسی کلی برای
تعریف سطح سازه به دست آید .در ارتفاع زیر  21متری اثبات شد
که سطح میتواند به صورت معادله زیر باشد:
AZ2 + BZX + CZY + DX + EY + FZ + 1 = 0
اما به دست آوردن یک فرمول کلی برای سطوح باالی  21متر ارتفاع
بخصوص برای تعریف سطوح موازی و عمود برهم بسیار دشوار
بود؛ به همین دلیل استفاده از این روش برای سطوح فوقانی کنار

گذاشته شد.
از طرف دیگر یک راه حل عددی نیز برای تعریف سطوح به وسیله
برنامه رایانه ای مورد توجه قرار گرفت .این برنامه بر اساس ترکیب
اساسی قواعد هندسی بود .این روش همچنان راه حلی برای
سطوح موازی و عمود ارایه نمیکرد ،اما اجازه میداد که مختصات
هر نقطه از سطوح منحنی در هر ارتفاعی قابل اندازه گیری و
محاسبه باشد .همچنین امکان مشخص کردن مختصات نقاط
مختلف سطوح در فواصل معین یا فواصل برابر با اندازه ارتفاع
سنگهای مرمر ،میسر بود.
سطوح مسطح
سطوح مسطح همه عمودی بوده و نسبت به یکدیگر مقدار کمی
شیب دارند (به تصویر شماره  3توجه کنید) .این سطوح از مرز طاق
اصلی بنا شروع شده و تا باالی بنا ادامه مییابند.
سطح طاق اصلی
طاق اصلی بنا شکلی شبیه زین اسب را تداعی میکند که از پایین
به وسیله دیوارههای شیبدار در ارتفاع 12متری و در باال به وسیله
دیوارههای عمودی مسطح محصور شده است .منحنی پایههای
طاق ،بیضوی شکل بوده و مماس بر دیوارهها در ارتفاع  12متری
میباشد .تاج این طاق در ارتفاع  21متری قرار دارد.
فرم هندسی طاق در مرزهای باالیی تابع فرم منحنی مادر میباشد
و بر اساس تصویر آن در صفحه  Z-Yتعریف شده است .سطح طاق
اصلی در ابتدا در سه بخش طراحی شده بود:
 .1قسمت مستقیم که از ارتفاع  12تا  23متری طراحی شده بود
و با دیوارههای شیبداری که در زیر ارتفاع  12متری قرار داشتند،
منطبق بود.
 .2قسمت مستقیم فوقانی که با دنباله تحتانی و مستقیم منحنی
مادر منطبق بود.
 .3یک طاق دایروی که با هر دوی قسمتهای فوقانی مماس بود.
برای آنکه تغییرات طاق خط مستقیم به خط منحنی به صورت
نا گهانی اتفاق نیافتد ،تعریف اولیه طاق از یک سطح ترکیبی به یک
سطح ساده منحنی درجه دو تغییر یافت .این تغییر ،مشابه تغییری
بود که برای منحنی مادر استفاده شده بود .این فرم هندسی ساده
سبب میشد که تعریف کلی سطح طاق به آسانی انجام پذیرد .چهار
نقطه به عنوان نقاط کنترل تعریف شدند و به عالوه شرط مماس
بودن با دیوارههای شیبدار در ارتفاع  12متری هم لحاظ شد.
این سطح با یک خانواده سهمی تعریف شد .این سطوح بر روی
صفحهای قرار میگرفتند که عمود بر منحنی بیضی شکلی بود که
به آن ختم میشدند و از طرف دیگر با مرزهایپربولیک به گونهای
تالقی میکردند که تصویر آن را در صفحه  Y-Zبه اندازههای
مساوی تقسیم میکردند.این سطح در تصویر  a4نشان داده شده
است .این منحنیهای سهمی به شکلی که در تصویر  b4نشان
داده شده است ،تقسیم میشدند .نقاطی که به این شکل تعریف
شده بودند به هم متصل شده و شیارهای بین قطعات سنگ
مرمرنما را تشکیل میدادند .تصویر  C4این الگوی سنگهای
مرمر را نشان میدهد .شکل نهایی این شیارها که منحنی
میباشند در تصویر  6نشان داده شده است آنچه که در باال
توضیح داده شد ،برای تعریف سطح خارجی شیارها به کار رفت.

تصویر 4
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تالش زیادی شد تا سطح ُ با یک رابطه هندسی تعریف شود اما
محدودیتهای موجود در فرم و خطوط تماس با سطوح دیگر ،این
کار را مشکل میکرد .تجربه ناموفق در بکارگیری این روش برای تعریف
منحنیمادر همسببشد کهاینروشموردتوجهبیشتریقرار نگیرد.
در نهایت شکل هندسی به روشهای عددی مورد اجرا قرار گرفت.
برنامههای رایانه ای برای مشخص کردن محل تقاطع مرزها به کار
گرفته شد .از روشهای عددی نیز در تعیین مختصات شیارهای
منحنی در نقاط مختلف شیار استفاده شد .این روشهای عددی
برای تعیین مختصات برشهای افقی سطوح خارجی مورد استفاده
قرار گرفت.
سطح طاق کوچک
طاق کوچک یک ورودی جانبی برای طاق اصلی میباشد که یک
سطح مقطع ثابت داشته که مشابه مرز باالی طاق اصلی میباشد.
سازههای درونی
ا گر نمای بیرونی این بنا مهمترین بخش آن میباشد اما یک
فضای داخلی وسیع در داخل این بنا وجود دارد .معمار این بنا
تصمیم گرفت که این فضای داخلی را با مجموعهای از سازهای
بتنی ُپر کند.
گنبد
گنبد نما در باالی این بنا قرار گرفته و در حدود  10متر ارتفاع دارد.
هندسه گنبد بر اساس معماری سنتی ایرانی پایهگذاری شده
است .استفاده از گنبد در ایران روشی استاندارد برای پوشاندن
وسیع بوده است.
فضاهای
ً
گنبدها معموال با خشت ساخته شده و در نمای داخلی با
کاشیکاری تزیین میشود.
بنای گنبدی ًاین سازه یک سطح چند وجهی میباشد که از
مثلثهایی ا کثرا تکرار شده ،تشکیل یافته است .طرح این المانها
در گنبد و برشی از آن در شکل شماره  7نشان داده شده است.
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تصویر 7b

همانگونه که در پالن دیده میشود ،فرم هندسی گنبد متاثر از
پروفایل دیوارهای خارجی در ارتفاع موردنظر میباشد .المانهای
مثلثی گنبد ،از بتن سفید رنگ که چکش کاری شده است ساخته
شدهاند .این المانها همچنین با قطعات سرامیکی و المپهای
رنگی تزیین شدهاند.
طبقات
هندسه طبقات بنا در ارتفاع باالتر از  12متر تابعی از شکل هندسی
داخلی بنا میباشد.
طبقه ساخته شده در ارتفاع  23/4متری:
برش مقطعی در این ارتفاع طبقهای به شکل ساعت شنی را
ایجاد میکند .این شکل به دلیل وجود پروفایل طاق اصلی بنا
در این ارتفاع میباشد (تصویر  )8این طبقه به وسیله تیرهای
بتنی نگهداری میشود .تیرها به دیوارهایی میرسند که بر روی
تاج طاق اصلی قرار دارند .شکل تیرها در این طبقه همانند شکل
پروفایل طاق اصلی میباشد .پروفایل داخلی این طبقه ،همانند
پروفایل خارجی بنا یک منحنی درجه دومی میباشد.در طول
دهانه تیرها ،نقاطی داخلی تعریف گردید که با کنترل مختصات
این نقاط پروفایل موردنظر تیرها اجرا شد.

تصویر 8

طبقه ساخته شده در ارتفاع  33متری:
طاق اصلی در ارتفاعی پایینتر از این تراز قرار دارد و شکل داخلی بنا
همانند فرم کلی سازه در ارتفاعات باالتر میباشد .شکل هندسی
تیرها در این طبقه وابسته به شکل دیوارههای محیطی در این
ارتفاع میباشند .در جانمایی این تیرها از الگوی گلبرگها الهام
گرفته شده است ،به تصویر  a9توجه کنید .شکل نهایی تیرها در
تصویر  b9نشان داده شده است.

تصویر 10

تصویر 9a

طبقه ساخته شده در ارتفاع  43/5متری :
این طبقه شامل دو سطح مخروطی میباشد که بر روی دال
محیطی قرار گرفتهاند( .تصویر )11
مخروط داخلی یک دیوار جانپناه بر لبه این طبقه میباشد که
اجازه رسیدن نور به طبقات پایین را از فاصله ایجاد شده بین جان
پناه و گنبد ایجاد میکند .هندسه این مخروط که از  12ضلع ساخته
شده است مرتبط با هندسه گنبد در این طبقه میباشد .پایه این
طبقه بر روی دیوارهای خارجی بنا قرار گرفته است( .تصویر )11
برای جلوگیری از ایجاد سطوح منحنی و تابدار دراین طبقه سطح
باالیی و زیررین یطبقه به صورت پلهای ایجاد شده است.

تصویر 9b

طبقه ساخته شده در ارتفاع  39/5متری:
این طبقه محصور به دیوارههای خارجی و گنبد بنا میباشد و بین
این دو گسترش یافته است .سطح زیرین این طبقه پنهان بوده
و به همین دلیل طرح هندسی پیچیدهای برای تیرهای بتنی
توسط معمار تعریف نشده است .در این طبقه هندسه تیرها فقط
بر اساس نیازهای سازهای تعریف شده و به همین دلیل تیرها به
صورت شعاعی قرار دارند .این فرم قرار گرفتن تیرها امکان استفاده
از  36قطعه پیش ساخته را فراهم میکند که بین دیوارههای
خارجی و گنبد قرار میگیرند( .تصویر )10
تصویر11
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سازههای زیرزمینی
از آنجا که وجود دروازه ورودی به طبقات زیر با سطح بنا تداخل
ایجاد میکرد ،دسترسی به فضای داخلی از طریق یک تونل و
زیرزمین امکان پذیر است و هر دوی این سازهها از بتن مسلح
ساخته شدهاند.
زیرزمین
زیرزمین این بنا فضایی به اندازه  21متر در  16متر و به ارتفاع 5
متر میباشد که در بین پایهای این بنا واقع شده است (تصویر
 .)12زیرزمین این بنا بمنظور امور نمایشی به کار میرود .سقف
زیرزمین باید تحمل وزن وسایل نقلیه سنگینی که در مراسمها به
کار میروند را داشته باشد و از طرفی طراحی سازهای آن باید بهینه
باشد .از آنجا که طراحی میبایستی از نظر معماری جذاب میبود
و از طرف دیگر از نظر سازهای بهینه شده ،از سیستم سازهای قاب
خمشی با دو مفصل استفاده شد .این قابها در طول کوتاهتر
زیرزمین قرار دارند و دارای سطح مقطع متغیر میباشند که سبب
ایجاد حالت تاشدگی در سطوح داخلی بنا میشوند( .تصویر )13

تصویر 12

تصویر 14

نتیجهگیری
این مقاله بر روی فرم یابی این بنای یادبود متمرکز شده و طرح
سازهای و انتخاب مصالح موضوعی جدا گانه است که به آن
پرداخته نشده ُ است .ا گر چه مشارکت شرکت مهندسی مشاور
 Arupدر یافتن فرم هندسی بنا در این مقاله توصیف شد ،اما باید
خاطر نشان کرد که تمامی طر حها از معمار پروژه ،آقای حسین
امانت الهام گرفته شده است .طرح ایشان در یک مسابقه ملی
برای این بنای یادبود مهم انتخاب شده بود .اصرار معمار بر توجه
به طرح اصلی و بهبود آن سبب شد تمام این چالشه ا و راهحلها
توسعه یابند.
قرارداد این پروژه با یک شرکت ایرانی به نام  MAAPبه امضاء
رسیده و کارهای اجرایی تا سطح زمین اتمام یافته است .قطعات
سنگ مرمر برش خورده و کار اجرای ساز ه فوقانی به تازگی شروع
شده است Rabert Afia .مهندس مقیم شرکت  Arupدر این پروژه
میباشد.

تصویر 13

تونل ورودی
دسترسی به زیرزمین از طریق تونلی که از فاصله  30متری زیرزمین
شروع میشود ،امکانپذیر است .این تونل دارای پلههایی است که
به اطاقک نگهداری اشیا و یک بوفه بلیط ختم میشود .این تونل
هم دارای تاشدگی در سطح میباشد که از نظر سازهای هیچ کارکردی
ندارند .شکل و فرم تونل در تصویر  14نشان داده شده است.
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چکیده
یکی از مفاهیم کلیدی در الفبای شکل گیری معماری انعطاف
پذیری است .زمانی که کالبد فضای معماری نیازمند انعطاف
پذیری باشد ،باید عالوه بر معماری ،سازه نیز منعطف عمل
کند .چرا که مهمترین چالش در بررسی انعطاف کالبدی ،سازه
است .هدف مقاله انعطاف پذیری در کالبد معماری وایجاد
هماهنگی بین سازه با معماری به کمک اوریگامی میباشد.
استحکام و انعطاف پذیری ساختار اوریگامی ،انعطاف کالبدی
معماری و پایداری سازه را به ارمغان میآورد .در این رابطه از
اوریگامی به عنوان یک فناوری که عامل پیوند دهنده سازه
و معماری است استفاده شده .در این راستا الگوی الماسی
اوریگامی با ورق فوالدی به روش مدلسازی با نرم افزار المان
محدود تحت آزمون بارگذاری قرار گرفت .یافتهها نشان
میدهد الگوی الماسی باعث انعطاف پذیری کالبد معماری و
هماهنگی آن با سازه میشود.
واژ گان کلیدی
اوریگامی ،انعطاف پذیری ،کالبدمعماری ،سازه.
 .1مقدمه
انعطاف پذیری معماری یعنی پاسخگویی به شرایط جدید
که همواره ضرورتی جدایی ناپذیر از معماری است[ .]1این امر
زمانی محقق میشود که سازه برای انعطاف معماری مانع
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تلقی نشود .امروزه روشهای ساخت سنتی دیگر پاسخگوی شرایط
جدید نیست ،ساخت وساز صنعتی نیز موجب عدم انعطاف در
ساختمان میگردد[ .]2برای انعطاف پذیری کالبد ساختمان باید
از فناوری در طراحی سازه بهره جست ،چرا که از آغاز تاریخ مدون
معماری سه مقوله” سازه ،معماری و تکنولوژی”به معنای اصلی
خود در هر زمان یکی بودند[ .]3سیستمهای سازه ای کارکردی به
مثابه سیستمهای اصلی محورسازی هستند و معموال به شیوه ای
صادقانه بیانگر فرم معماری بودند[.]4سازه مهمترین چالش در
معماری انعطاف پذیر جهت حفظ ایستایی ساختمان ،دارای فرم
و موقعیتی ثابت است تا نیروهای استاتیکی و دینامیکی را کنترل
کن[.]5بنابراین برای ایجاد انعطاف در کالبد سازه نیز باید منعطف
طراحی شود.
اوریگامی با دو ویژگی استحکام ساختاری وشکل پذیری موجب
پیوند مهندسی سازه و معماری میشود[.]6چنین ترکیبی منجربه
یک ساختار قوی وکارآمد با مزایای بیشتر نسبت به اشکال سنتی
ساخت وساز میگردد[.]7هدف ما در تحقیق ایجاد هماهنگی در
عملکرد سازه و کالبد معماری در راستای انعطاف پذیری با استفاده
از اوریگامی الماسی میباشد.به همین منظور گونههای انعطاف
پذیری در معماری و همچنین انواع ارتباط بین سازه و معماری
بررسی گردید و مفهوم اوریگامی و تاثیرش بر سازه و انعطاف کالبد
مشخص شد.
 .2مبانی نظری
جهت طراحی یک فضای انعطاف پذیر شناخت تعریف و عوامل
دخیل در آن ضروریست.
 )1-2مفهوم انعطاف پذیری در معماری
انعطاف درلغت به معنی دوتاشدن و بازگردیدن و خم شدن است
و انعطاف پذیر یعنی آنچه خمیدگی و برگشتگی پذیری دارد[.]8
واژه انعطاف پذیری در معماری عبارتست از فضای انسان ساخت
برای پاسخگویی به شرایط و نیازهای جدید .انعطاف پذیری به
عنوان سازگار شدن با تغییرات در فضا به مسائلی اشاره میکند که
به نیازهای حال و آینده کاربران ارتباط دارد[.]9
 )2-2گونههای انعطاف پذیری
•تنوع پذیری
قابلیت فراهم سازی استفاده مختلف از یک فضا را تنوع پذیری
میگویند .تنوع پذیری آزادی انتخاب برای استفادههای متنوع
میباشد و باعث میشود که کاربران براساس نیازشان انتخاب
کنند[ .]10به عبارت دیگر همان خاصیت چند عملکردی یک فضا
است ،که در زمانهای مختلف عملکردهای مختلف را پوشش دهد.
هرمان مینکوسکی بیان میدارد؛” زمان به تنهایی و فضا به تنهایی
محکوم به نیستی است ،تنها وحدتی از این دو حیات آنها را میسر
میسازد”[ .]11هر فضایی به صورت بالقوه امکان تبدیل شدن به
مکانراداردواینامردر طولزمانوتوسطانسانشکلمیگیرد[.]12
•تغییر پذیری
قابلیت توسعه یا تجمیع از لحاظ افزایش و یا کاهش کمی زیر بنای
فضا ،یا تفکیک و امکان بازگشت به طرح اولیه پس از گسترش و یا
تقلیل مساحت را تغییر پذیری میگویندکه ارتباط مستقیم با نوع
عملکرد فضا ،شکل ،فرم و ابعاد مجموعه ای دارد که فضا در آن
مستقر میگردد .تغییر پذیری ممکن است به صورت ساختاری،

عملکردی یا فضایی قابل مشاهده باشد[.]13کالبد فضا باید قابلیت
تغییر داشته باشد تا دارای انعطاف پذیری باشد ،همانطور که از
دیدگاه لنگ” انعطاف پذیری در معماری به فضایی گفته میشود
که برای پاسخگویی به نیازهای مختلف قابل تغییر باشد”[.]15به
بیان دیگر” انعطاف پذیری یعنی سازگار شدن با تغییرات فضا”[.]9
•تطبیق پذیری
به قابلیت هماهنگ شدن یک فضا با شرایط جدید و مورد نیاز
تطبیق پذیری میگویند .این فضا در یک زمان و در زمانهای
مختلف میتواند پاسخگوی عملکردهای گونا گون باشد[.]16
پیروی از الگو و هندسه اصلی امکان طراحی فضای انعطاف پذیر و
قابل تطبیق با شرایط در دورههای مختلف را برآورده مینماید[.]13
گونههای انعطاف پذیری در (شکل  )1نمایش داده شده.

شکل _1گونههای انعطاف پذیری

 )3-2عوامل کالبدی :
مفهوم کالبد به قالب بنا بر میگردد ،یعنی هر چیزی که قابل
لمس و مشاهده در بنا باشد .یکی از عوامل تاثیر گذار بر ایجاد
فضای”تطبیق پذیر”کالبد بنا است ،که در روند طراحی خود را با
شرایط وفق میدهد و به عواملی چون ابعاد و اندازه ،هندسه ،فرم
و شکل ،تنوع و گونا گونی فضا بستگی دارد[.]17
 )4-2انواع ارتباط بین معماری و سازه
به طور کلی سه نوع ارتباط بین فرم سازه و فرم معماری برقرار است
:
تضاد  :زمانی بین فرمهای معماری و سازه مشاهده میشود که
نوعی همجواری بین پاره ای از کیفیتهای معماری نظیر هندسه،
مصالح ،مقیاس و بافت رخ داده باشد .عدم تشابه هندسی بین
فرم معماری و سازه معمولترین کیفیت و منشا تضاد میباشد.
تلفیق  :سازه نقش بدنه ساختمان و معماری در عملکرد تعریف
شده است .سازههای پوسته ای خالصترین ترکیب بین سازه و
معماری هستند.
همسازی  :سازه و معماری در عین استقالل به گونه ای مسالمت
آمیز درکنار هم قرار دارند و مانعی برای یکدیگر ایجاد نمیکنند.
بیشتر ساختمانها در این دسته قرار دارند[.]18
بر اساس این دسته بندی تلفیق بین سازه و معماری بیشترین
حالت انعطاف در کالبد فضا را ایجاد مینماید.
 )5-2مفهوم اوریگامی و کاربرد آن در معماری و سازه
اوریگامی یک کلمه ژاپنی است که از دو واژه  oruبه معنی تاخورده
کاغذ استخراج شده است .اوریگامی روش ارائه
و  kamiبه معنی
ً
اشکال است ،که عمدتا با خم کردن ماده مورد استفاده یعنی کاغذ
حاصل میشود .اریگامی هنر و اندیشه تا دادن کاغذ برای خلق
شکلهای مختلف ،میباشد [.]19صفحات تا خورده پانلهای
ثابت یا متحرک که از اوریگامی ایده گرفته شده در جهت طر حهای
معماری جنبشی ،کاربردی فراوان دارد .ساختار صفحات خمیده
و تاخورده آن به دلیل خاصیت توده ای و پیوسته بودن ،خلق
137

فضایی کاربردی و همچنین ویژگی پالستیکی و انعطافی که
دارد[.]6ورق تاخورده اوریگامی استحکام و مقاومت بیشتری در
برابر نیروهای وارده نسبت به صفحات صاف دارند .در اوریگامی
سطوح نازک به کمک مجموعه ای از تاخوردگیها و الیههای مقاوم
و سخت شونده نه تنها فضا را پوشش میدهند بلکه به عنوان
عنصر تحمل کننده بار نیز عمل میکنند[ .]20الگوی الماسی نوعی
اوریگامی است که اساس تاخوردگی آن برمبنای شکل الماس است
که در (شکل )2مشاهده میشود.

شکل _2ساختار و انعطاف پذیری الگوی الماسی

تا وا کنش ساختار الگوی الماسی در برابر انعطاف پذیری کالبد و
همچنین پایداری و تغییر پذیری سازه تعیین شود.
 )4تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
مدلسازی الگو توسط نرم افزار  Abaqus/Standardتحت انواع
بارگذاریهای  .1تنش در بارگذاری قائم ( ثقلی )  .2تنش در بارگذاری
جانبی ( چرخه ای)  .3حدا کثر نیرو و جابجایی (  ) posh-overمورد
بررسی قرار گرفت تا صحت پایداری سازه و انعطاف معماری در آن
مشخص شود.
 )1-4بررسی تنش در بارگذاری قائم ( ثقلی )
بیشترین تنش در رئوس هندسه قالب ساختار مشاهده میشود
که با رنگ قرمز مشخص شده .در (تصویر  )3بخشهای سازه هرچه
به رنگ آبی پررنگ میل کند نشانه پایداری بیشتر است .نتیجه
اعمال نیروی ثقلی با توجه به نمودار برابر با  280182نیوتن و تغییر
شکل  9.3179سانتیمتری بود .یعنی ساختار اوریگامی الماسی
دارای تعادل و پایداری الزم است.

تولید الگوی الماسی با ورق فوالدی به عنوان یک متریال منعطف
در قالب پوسته تشکیل دهنده فضا ،یعنی تلفیق بین کالبد
معماری و سازه .ورق فوالد با قابلیت تغییر پذیری در کالبد معماری
با توجه به تاخوردگیهای اوریگامی انعطاف را میسر میسازد.
ازطرفی چینهای اوریگامی بر روی پوسته فضا باعث استحکام
بیشتر ورق فوالد جهت مقابله با بارها میگردد.
 )3روش تحقیق
مدلسازی اوریگامی با استناد به هندسه الگوی کاغذی آن جهت
مدلسازی تعمیم پذیر است[.]20مدلسازی به کمک نرم افزار
نوعی همسان سازی نمونه واقعی در فضای مجازی است که به ما
امکان بررسی انعطاف پذیری مدل را میدهد[.]21الگوی الماسی با
استناد به هندسه بدست آمده از تحقیقات پیشین توسط نرم افزار
المان محدود با ورق فوالدی  0.6میلیمتر ،مدلسازی شد و مورد
تحلیل قرار گرفت .برای تحلیل پایداری سازه و تغییر پذیری آن در
محورهای مختلف ،از نسخه  6.10نرم افزار  Abaqus/Standardبه
دلیل سرعت و دقت باال در مدلسازی سازه استفاده شده است.
نرم افزار  Abaqus/Standardبرای حل مسائل غیر خطی از روش
نیوتن-رافسون استفاده میکند .در مسائل غیر خطی برخالف
مسائل خطی ،نمیتوان با حل یک دستگاه معادالت واحد ،پاسخ
مسئله را محاسبه کرد .به عبارت دیگر ،در روش غیر خطی ،این
نرم افزار ،کل مسئله شبیه سازی را به تعدادی گام بارگذاری تقسیم
بندی میکند و در پایان هر ًگام ،پیکربندی تعادل استاتیکی
تقریبی را تعیین مینماید .عموما ،محاسبه شرایط تعادل و پاسخ
قابل قبول در هر گام بارگذاری ،مستلزم اجرای فرایند سعی و
خطا و تکرار پیاپی است .در نهایت ،مجموع پاسخها در گامهای
مختلف ،تخمینی از حل مسئله غیر خطی است .در نتیجه نرم
افزار  Abaqus/Standardبا اجرای فرایندهای تکراری و نیز تقسیم
بندی بارگذاری به صورت توام ،پاسخ مسائل غیر خطی را محاسبه
میکند[.]22در آزمون به بررسی تنش در بارگذاری قائم ( ثقلی )
جهت تعیین تحمل بارهای عمودی ،تنش در بارگذاری جانبی (
چرخه ای) و حدا کثر نیرو و جابجایی (  ) posh-overپرداخته شده
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شکل -3ظرفیت مدل الماسی ناشی از بارگذاری قائم

 ) 2-4بررسی تنش در بارگذاری جانبی ( چرخه ای)
برای ترسیم نمودارهای هیسترزیس از بارگذاری چرخه ای استفاده
شد تا تنش نیروی جانبی بر سطح مقطع مشخص گردد .در
تمام مدلها ،بارگذاری بصورت اعمال تغییرمکان است .این نوع
بارگذاری تحت دو محور صورت گرفت.
بارگذاری چرخه ای در محور  : Xتنش ناشی از بار رفت و برگشتی
(چرخه ای) در محور  Xنشان میدهد که این ساختار تا میزان
 258481نیوتن  9.5سانتیمتر جابجایی دارد.

شکل  -4توزیع تنش در سطح مدل الماسی با بارگذاری چرخه ای در محور X

بارگذاری در محور  : Zبارگذاری رفت و برگشتی ( چرخه ای) به عنوان بررسی نیروی جانبی در محور  ،Zپس از اعمال نیروی  144981نیوتنی
 0.15متر تغییرات داشت( .شکل )5

شکل  -5نحوه توزیع تنش ونمودار آن درسطح محور  Zبا بارگذاری چرخه ای در الگوی الماسی

میزانتنشنیرویجانبیدرمحور xنسبتبه zکمتراستیعنیمحور xرفتارسازهایبهترومحور zتغییرپذیری کالبدیدرمعماریرانشانمیدهد.
 )3-4بررسی حدا کثر نیرو و جابجایی ( ) posh-over
بارگذاری  posh overدر جهت محور X
میزان تحمل بار در محور  Xحدا کثر نیرو معادل 196782نیوتن و حدا کثر جابجایی  0.063متر است( .تصویر )6

شکل  -6توزیع تنش در سطح مدل با بارگذاری  Poush-Overدر جهت X

بارگذاری  Poush-Overدر جهت Z
در این محور حدا کثر میزان نیرو  108309نیوتن و حدا کثر جابجایی 0.10متر است( .تصویر)7

شکل -7توزیع تنش در سطح مدل با بارگذاری  Poush-Overدر جهت محور Z
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در نتیجه قیاس دو محور  xو  zدر برابر بار افزون ،محور  xمقاومت
سازه ای و محور  zتغییر پذیری کالبد معماری را به همراه دارد .بر
اساس نتایج (جدول  )1الگوی اوریگامی در محور D=Zدر جهت
ضعیف است که انعطاف پذیر عمل میکند و محور  D=Xدر جهت
قوی و دارای تعادل و پایداری است .تحلیل بار افزون نیز مبین دو
بعدی بودن عملکرد این الگو در پاسخگویی به انعطاف پذیری
معماری و استحکام سازه میباشد ،محور Yنیز بیشترین مقاومت
در برابر نیروی ثقلی را نشان میدهد.

جدول  -1نتیجه کلی انواع بارگذاریها در محورهای مختلف

بنابراین این الگو به عنوان کالبد فضا در یک محور( )xمقاومت
سازه ای الزم جهت پایداری و تعادل کالبد و در محور دیگر ()z
انعطاف پذیری و تغییر پذیری الزم در راستای انطباق کالبد با
محیط پیرامون را شاهد هستیم.
 )5نتیجه گیری
نظر به نتایج حاصل از آزمونهای صورت گرفته در مدلسازی،
میتوان اوریگامی الماسی را الگوی مناسبی جهت احداث کالبد
ساختمان دانست .این الگو توانایی تطبیق پذیری با شرایط
مختلف را دارد و از طرفی بین عملکرد سازه و همچنین فرم معماری
هماهنگی ایجاد نموده .از این الگو به اشکال مختلف میتوان بهره
جست که چند نمونه ی برگرفته شده از این الگو ارائه شده است
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| تلنگــر |

تخصص یا تعهد از دیدگاه شهید دکتر مصطفی چمران
در بحث اولویت تخصص یا تعهد ،نکتهای ظریف وجود دارد که شهید چمران در اوایل انقالب به آن اشاره کرده است .جمله زیبای دکتر
چمران را در پاسخ به این پرسش که تخصص بهتر است یا تعهد میتوان بهعنوان شاهدی در این زمینه بیان کرد.
از شهید گرانقدر دکتر چمران پرسیدند تعهد بهتر است یا تخصص؟ وی در پاسخ گفت :میگویند تقوا از تخصص الزمتر است ،آن را میپذیرم.
اما میگویم آن کس که تخصص ندارد و کاری را میپذیرد ،بیتقواست.
در آن دوران که این بحث در جامعه پررنگ بود ،شهید چمران معتقد بود کسی که عهدهدار مقام و مسندی میشود ولی تخصص الزم را
برای مدیریت در آن مسند ندارد ،در واقع تعهد هم ندارد .زیرا انسان متعهد ،هیچگاه به خودش اجازه نمیدهد کاری را قبول کند که از
علم و توانش خارج است.
سخن شهید چمران در حقیقت بیان دیگری از سختگیریهای مربوط به «پذیرش مسئولیت» در فرهنگ اسالمی است .سختگیریهایی
که در دین اسالم نسبت به پذیرش مقام و منصب شده ،یکی از مدلولهای اصلیاش این است که انسان متعهد (از نظر اسالم) انسانی
است که از قبول مسئولیت در حوزهای که در آن ،فاقد دانش ،تجربه و توانایی کافی است ،سر باز میزند و با پذیرش اداره دنیای دیگران و
به بهای آبادکردن دنیای خودش ،آخرت خودش و دنیای دیگران را خراب نمیکند.
این جمله کوتاه ،به بهترین شکل گویای توجه و مهم بودن هر دو بحث تخصص و تعهد نزد دکتر چمران است.
ا گر کسی تعهد داشته باشد و بداند که تخصص یک مسئولیت را ندارد ،سعی میکند آن مسئولیت را قبول نکند یا حداقل در صورت امکان،
تخصصش را در آن حوزه افزایش میدهد .چون نمیتواند سنگینی بار مسئولیت را روی دوشش تحمل کند.
ارزش تخصص و داشتن علم و دانش نزد شهید چمران تا جایی است که او در یکی از یادداشتهای شخصیاش اینچنین بیان میکند:
ای خدا!
من باید از نظر علم از همه بهتر باشم مبادا دشمنان مرا از این راه طعنه زنند.
باید به آن سنگدالنی که علم را بهانه میکنند و به دیگران فخر میفروشند ثابت کنم خا ک پای من هم نخواهند شد .باید همه آن
تیرهدالن مغرور و متکبر را به زانو درآورم و آنگاه خود ،خاضعترین و افتادهترین فرد روی زمین باشم.
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تحلیل دینامیکی دیواره گود
پایدارسازی شده توسط
گروه شمع در قیاس با روش
میخكوبی  ،مطالعه موردی
پروژه هتل نرگس2
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چکیده
با توجه به لرزهخیزی كشورمان ضرورت تحلیل لرزهای این قبیل
سازههای ژئوتکنیکی و طراحی مناسب آنها تحت شرایط زلزله
از اهمیت ویژهای برخوردار است .در این تحقیق جهت تحلیل
و بررسی پروژه گود هتل نرگس 2شهر مشهد انتخاب شده
است .ابتدا به کمک روشهای تئوریک و در ادامه به کمک
نرمافزار  FLAC3Dجامعترین نرم افزارسهبعدی به روش تفاضل
محدود مدل سازی جهت تحلیل دینامیکی دیواره گود مسلح
شده با شمع انجام و با روش میخکوبی مقایسه شد .مطالعه
کاملی بر روی تفاوتهای دو روش پایدارسازی و نحوه عملکرد
هر یک در حین و پس از زلزله در این تحقیق انجام شده است.
نتایج تحلیل دینامیکی دیواره گود مسلح شده با شمع با نتایج
تحلیل دینامیکی دیواره گود مسلح شده با روش میخ-کوبی
قیاس شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است .عملکرد هر کدام از
روشهای پایدارسازی شده فوق در حالت دینامیکی با یکدیگر
قیاس شده و در انتها روشی که عملکرد بهتری را در حین زلزله

خواهد داشت معرفی شده است .همچنین دراین تحقیق به
بررسی محدوده فرکانسی تشدید در این گودبرداری پرداخته شد.
در نهایت با در نظر گرفتن حاشیه اطمینان مناسب شاید بتوان
گفت سازه گود نرگس  2دارای فرکانس اصلی در محدوده  6الی 12
هرتز با پریود اصلی در محدوده  0/083الی 0/16ثانیه میباشد و ا گر
تحت تاثیر زلزلههایی با فرکانس غالب6الی12هرتز در این محدوده
قرار گیرد در معرض خطر تشدید قرار میگیرد .شدیدترین خطر برای
این سازه با فرکانس اصلی 10هرتز یا پریود اصلی  0/1ثانیه میباشد.
کلید واژه :تحلیل دینامیکی ،میخکوبی ،هتل نرگس  ،2تشدید،
.FLAC3D
-1مقدمه
میخ گذاری 1خا ک یک روش درجا جهت تسلیح خا ک میباشد
که در دو دهه اخیر در کشورهای مختلف جهت پایدارسازی
گودبرداریهای عمیق و همچنین پایدارسازی شیبهای طبیعی،
کاربرد وسیعی پیدا کرده است .همچنین آئین نامه تونل اتریش
این روش را جهت تسلیح تونلها ،بعنوان یک نگهدارنده انعطاف
پذیر در حفاریهای زیرزمینی پیشنهاد داده است ]1,4[ .از این
روش در جهت پایدارسازی ترانشههای راه آهن و بزرگراهها ،لغزش
زمین ،مدخل تونلها ،جهت پایدارسازی خا کهای الیه ای ضعیف
و ناپایدار و دیگر پروژههای عمرانی ،استفاده شده است .تئوری
پایه روش میخکوبی بر مبنای مسلح کردن زمین موجود بوسیله
نصب میلگردهای فلزی که در این روش “میخ” نامیده میشوند،
با فواصل نزدیک به یکدیگر میباشد ،این روش یک منطقه با
پایداری داخلی را درون خا ک ایجاد میکند که قابلیت تحمل بار
خارجی را نیز دارد]2[ .
در روش میخکوبی“ ،میخها” معموال تنها تنشهای کششی را
تحمل میکنند اما میتوانند در شرایط خاص تحت تنشهای
برشی و خمشی نیز قرار گیرند ،نقش میخکوبی بر افزایش پایداری
توده خا ک به دو روش صورت میگیرد:
 )1افزایش تنش نرمال و به تبع آن افزایش تنش برشی توده خا ک
در دیوارهها و در طول سطوح برش محتمل خا کهای دانه ای.
 )2کاهش نیروی محرک در طول سطوح خطوط محتمل برش در
هر دو نوع حا کهای چسبنده و دانه ای.
این مشاهدات حا کی از آن است که این نوع دیوارها به طور
ذاتی وا کنش قابل قبولی در مقابل بارهای لرزه ای از خود نشان
میدهند .این امر به انعطاف پذیری ذاتی این سیستم ( همانند
آنچه در دیوارهای خا ک مسلح  MSEوجود دارد) و ضوابط طراحی
محافظانه کارانه در این رابطه نسبت داده شده است .چنین
رفتاری نیز در آزمایشات خروج ازمرکز (سانتریفور) انجام گرفته بر
مدلهای بامقیاس کوچکتر دیوارهای میخگذاری شده مشاهده
شده است[.]3
یکی دیگر از روشهای متداول در پایداری وحفاظت جدارهها با
شرایط متنوع اعم از زمین سخت وسست ،استفاده از شمعهای
درجا میباشد ودر برخی موارد عالوه بر ایفای نقش حفاظت
جانبی ،نقش آب بندی رانیز انجام میدهد وهمواره درصورت
نیاز میتواند بار قائم رانیز تحمل کند .شمعهادر این حالت به
عنوان طره عمل کرده وباید به قدری داخل خا ک فرو روند که
انتهای آنها کامال گیردارباشد .دراین صورت فشارخا ک به بدنه

شمع واردشده ومقطع آن بایدتحمل نیروی برشی ولنگرخمشی
ایجادشده راداشته باشد .باتوجه به انعطاف پذیری کم شمع،
تغییرمکان جانبی خا ک کم بوده ودر واقع خا ک درشرایط سکون
عمل خواهد کرد .طراحی درحالت سکون سبب افزایش نیروهای
جانبی بربدنه شمع ،افزایش لنگر خمشی ونیاز به افزایش قطر
وکاهش فواصل بین شمعهای مجاورمی شود[.]4
-2روش تحلیل
پروژه مورد مطالعه جهت تحلیل پروژه نرگس2انتخاب شده است.
این پروژه در شهر مشهد قرار دارد .دیواره شمالی و شرقی با توجه
به بحرانی بودن آنها و وجود سازه در اطراف آنها جهت مدلسازی
استفاده شد[.]7
گود مورد مطالعه به عمق نهایی 24متربوده وطول ناحیه
گودبرداری شده 60متر وعرض آن 30مترمیباشد.سرباری معادل
 8t/m2در ابعاد40× 26در باالی این گود در نظر گرفته شده
است.به دلیل زمان بر بودن محاسبات و نیز مشابهت کلی نواحی
گوبرداری از نظر پارامترهای ژئوتکنیکی تنها ربع ناحیه گودبرداری
شده مدل شده است که این کار باعث افزایش سرعت تحلیل و
بررسی راحتتر نتایج میگردد .دیوارهای که در نرم افزار مدل شده
از نظر شرایط سربار و فاصله اعمال آن تا ناحیه گودبرداری شده
بحرانیترین مقطع میباشد.
به منظور مدلسازی عددی ،بلوکی به ابعاد  90×45×48متر ساخته
شد .این محدوده با درنظر گرفتن محدودة تأثیر تنشهای القایی
در مرز مدل انتخاب شد .از آنجاییكه سطح آب زیرزمینی در تراز
 22متری از سطح زمین میباشد در مدل اعمال شده بنابراین
خواص مواد موجود در زیر این سطح به صورت خواص اشباع
اعمال شده است .مراحل گودبرداری و نیز سیستم نگهداری آنها
شامل میخکوبی یا شمع به ترتیب مراحل اجرائی مدلسازی شده
است[.]7
برای یافتن تأثیر محل مرزها ابعاد بهینه جهت عمق گودبرداری
وبررسی گوه گسیختگی خا ک تغییر داده شد .تاثیر تغییرات ابعاد
گودبرداری بر میزان جابجایی افقی و قائم در نمودارهای شکل() 1
نشان داده شده است.جهت بررسی این موضوع نواحی مرزی در
فاصله aبرابر ناحیه خا کبرداری قرار گرفته است به عنوان مثال برای
ابعاد ( )2x-2y-1zمرزها در فاصله  60متری از دیواره در راستای x
و 30متری در راستای  yو 24متری در راستای  zقرار داده شده اند.

(الف)
1. Nailing.
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(ب)
شکل( )1تاثیر تغییرات ابعاد بر میزان جابجایی افقی(الف) و قائم(ب)

همانگونه که مشاهده میشود با کاهش ابعاد میزان جابجایی افقی
و قائم به صورت چشمگیری افزایش مییابد و بالعکس با افزایش
ابعاد ،میزان جابجایی کاهش مییابد.البته با افزایش ابعاد از سه
برابر محدوده حفاری به باالتر میزان جابجایی ثابت شده است،
ایدهالترین ابعاد جهت مدلسازی،ابعاد ( )2x-2y-1zمیباشد که
میزان جابجایی بدست آمده با میزان جایجایی اندازه گرفته شده
توسط ابزار دقیق مغایرت کمتری دارد ،همانگونه که مشاهده
میشود جابجایی افقی در باالی دیواره 30میلیمتر و جابجایی
قائم نیز 20میلیمتر میباشد ،بنابراین ابعاد ( )2x-2y-1zجهت
مدلسازیهای آتی در نظر گرفته میشود.
نظر به اهمیت پدیده تشدید در ساختمان و با توجه به مشاهدهی
مواردی چند از این پدیده در سراسر ایران و جهان و با توجه به
عدم بررسی این پدیده مخرب در استان خراسان ،دراین تحقیق
به بررسی محدوده فرکانسی تشدید در این گودبرداری پرداخته
میشود.با توجه به لرزهخیزی كشورمان ضرورت تحلیل لرزهای
این قبیل سازههای ژئوتکنیکی و طراحی مناسب آنها تحت
شرایط زلزله از اهمیت ویژه ای برخوردار است .عملكرد دیوار
عمودی مسلح شده در گود برداریهای عمیق تحت نیروی زلزله
مساله بسیار مهمی است كه از لحاظكاربردی دارای تاریخچه
چندانی نمیباشد .روش-های متنوعی جهت تحلیل لرزه ای این
گونه سازهها ارائه شده است و با در نظر گرفتن فواید و معایب هر
یك در نهایت آنالیز دینامیكی غیر خطی با تحلیل تاریخچه زمانی
به کمک مدل سازی عددی به روش تفاضل محدود با نرم افزار
تفاضل محدود  FLAC 3Dانتخاب شد[.]5،6
شتاب نگاشت امواج زلزله که اغلب به صورت خام در دسترس
میباشند ،قبل از اعمال به مدل بایستی جهت آنالیز صحیح
تصحیح و پردازش شوند .جهت پردازش از نرم افزار Seismosignal
استفاده میشود[.]9
از مهمترین چشمههای لرزهای پیرامون شهر مشهد میتوان:
گسلهای شاندیز ،سنگ بست ،بینالود ،نیشابور ،جنوب چناران،
جنوب مشهد و کشفرود را نام برد .پس از مطالعه گسلهای مهم
موجود در گستره طرح ،به بررسی زمینلرزه-های رخداده در آنها
پرداخته و بیشینه بزرگای منتسب به گسلهای موجود در گستره
طرح تعیین میشود .از میان شتابنگاشتهای مربوط به دوره
بازگشت  200سال ،شتاب-نگاشت مربوط به زلزله اردكول خراسان،
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بم ،چی چی تایوان و سفید آبه (خراسان) انتخاب شده است.دو
زلزله اردکول و سفید آبه به دلیل نزدیکی منطقه طرح برای این
مدلسازی استفاده گردید،زلزله بم نیز با توجه به این که این زلزله
با توجه به نزدیکی آن با خراسان و این نکته که یکی از شاخصترین
زلزلههای کشور میباشد انتخاب گردید .زلزله چی چی تایوان نیز
به دلیل نزدیکی شتاب ورودی و بزرگای زلزله با زلزلههای اردکول و
سفید آبه خراسان انتخاب گردید[.]7
 -3مطالعات عددی
در مدل ایجاد شده برای اعمال شرایط مرزی ،جابجایی افقی در
طرفین بلوک و جابجایی قائم در کف بلوک صفر شد.
بعد از اعمال شرایط اولیه و تنش اولیه بایستی مدل به تعادل
برسد.الزم به ذکر است که بار زنده  2t/m2نیز به عنوان اعمال
تاثیرات بارهای سطحی (بارترافیک) در فاصله 4متری از دیواره
گود و به عرض 12متر به صورت بار گسترده بر روی مدل در قسمت
شرقی خیابان در امتداد محور  xوارد شد.
در بخشهایی از مدل که ساختمانها قرار دارندا گر بار گسترده هر
متر مربع ساختمان را با کلیه متعلقات  1t/m2بپذیریم ،بنابراین
میتوان فرض نمود جهت ساختمان  8طبقه بانک صادرات بار
گسترده  8t/m2در ضلع شرقی و در ابعاد  40× 26دیواره شمالی
اعمال شده است.در شکل( )۳نمایی از محدوده تنشهای اعمالی
ناشی از ساختمان بانک صادرات و خیابان امام خمینی نشان
داده شده است.

شکل( )2تنشهای اعمالی ناشی از ساختمان بانک صادرات و خیابان امام خمینی

در مدلسازی فرایند گودبرداری و اجرای دیواره میخکوبی به صورت
مرحله به مرحله مدل گردیده است به صورتی که در هر مرحله تا تراز
هر میخ ،خا ک برداشته شده و میخگذاری اجرا میشود وسپس
مرحله بعدی به همین صورت تکرار میگردد .با در نظرگیری مرحله
بارگذاری اولیه و  7مرحله اجرای نیل ،در نمودارها تغییر شکلها
برای 7مرحله ارائه گردیده است .به منظور بررسی تاثیر مدلسازی
دیواره میخکوبی با نرم افزار تفاضل محدود ( ،)Flac3Dرفتار المان
میخهای االستیک در نظر گرفته شدهاست .خا ک مدل اولیه با
استفاده از پارامترهای ارائه شده در جدول ( )1و ()۲که حاصل از
مطالعات ژئوتکنیک صحرایی و آزمایشگاهی میباشد در نظر گرفته
شده است[.]7
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مشخصات

الیه 1

الیه 2

الیه 3

ضخامت الیه ()m

5

15

28

چسبندگی ()Mpa

0/001

0/03

0/35

زاویه اصطکا ک داخلی
()deg
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33

42
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گیرداری
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دوغاب

نیروی
پیش
کشیدگی

شیب
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میخها

فاصله
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ضریب پواسن
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جدول ( )1پارامترهای ژئوتکنیکی خا ک

جدول ( )3آرایش میخ کوبی ضلع شمال و شرق

مشخصات

الیه 1

الیه 2

الیه 3

 Eمدول یانگ ()Mpa

35

64

85

 Gمدول برشی()Mpa

7/4

34

78

Kمدول حجمی()Mpa

22

75

151

ψزاویه اتساع()deg

0

3

7

جدول ( )2خصوصیات دینامیکی خا ک

به منظور پایدارسازی ضلعهای شمال و شرق با ارتفاع
حدا کثر24متر7،ردیف میخکوبی با طولهای 29تا 12متر و با زاویه
15درجه نسبت به افق به کار گرفته شده است .حفاری چالهها
در طولهای  29تا  12متری و با زاویه 15درجه نسبت به افق و با
قطر حداقل 100میلیمتر صورت گرفته است .نیروی پیشکشیدگی
مهاریها مطابق جدول ارائه شده است .آرماتورهای مورد استفاده
از نوع آرماتورهای آجدار  AIIIبا تنش تسلیم  4000 kg/cm2و قطر
2
32میلیمتر میباشد.
در جدول ( )3آرایش میخهای ضلع شمال و شرق نشان داده شده
است.

Y i e l d
Yo u n g
s t r e n g t h modulus
][Kg/m3] tensile[N
][pa/m
Density

200e9

7.4e9

7700

Perim- B o n d
friction
eter
angle
[]m
][deg
20

364e3-

جدول ()4پارامترهای المانهای cable

آرایش خا ک میخها در دیواره گود که از المان کابل در آن استفاده
شده است.

شکل( )۳آرایش خا ک میخها در دیواره گود پروژه نرگس

در جدول ()3پارامترهای طرح میخکوبی که در نرم افزار با المان
 cableنمایش داده شده است ارائه شده است.

جدول ( )4مشخصات سازه نگهبان شمع
2.cable
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جهت مدل سازی گود مسلح شده با شمع قبل از اجرای عملیات
گودبرداری ابتدا محلهای مورد نظر جهت اجرای شمعهای
حفاری شده و سپس پروفیل فوالدی طراحی شده (شمعهای
فوالدی) در این محلها قرار داده شدهاند .بعد از این مرحله
گمانههای حفاری شده برای اجرای شمعها با بتن پر میشوند.
قطر چاه جهت اجرای شمعها برابر  cm90و ارتفاع شمعها از تراز
سطح زمین برابر  28متر میباشد در نتیجه شمعها 4متر زیر تراز
گود ادامه خواهد یافت و پروفیل شمعها از  2IPE 400بوده و فاصله
شمعها از یکدیگر  3متر میباشند..

(ب)
شکل ( )۵الف_کنتور جابجایی افقی در دیواره شرقی و ب-جابجایی افقی در دیواره شمالی

شکل( )۴آرایش سازه نگهبان شمع در دیواره گود نرگس
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در شکل ( )7کنتورهای جابجایی قائم در راستای محور zنشان داده
شدهاستماکزیممجابجاییقائمدر قسمتباالیدیوارهدر محدوده
زیر ساختمان بانک صادرات در دیواره شمالی مشاهده میشود .مقدار
ماکزیمم جابجایی در این قسمت حدود3/4سانتیمتر میباشد.
ماکزیمم تنش برشی در دیواره شمالی ( راستای )yzکه دارای طول
بیشتریبودهومیزانسربارهبیشتریاستبرابربا0/107مگاپاسکالودر
قسمتپایگودرویدادهاست.همچنینماکزیممتنشبرشیدردیواره
درشرقی ( راستای )xzبرابر با 0/105مگاپاسکال میباشد .درشکل ()۷
میزانتنشبرشیواردهبردیوارهشرقیوشمالینمایشدادهشدهاست.

برای مدلسازی شمعها در نرمافزار  FLAC3Dاز مدل االستیک
استفاده شد .پارامترهای ورودی برای مدلسازی شمعها در نرمافزار
 FLAC3Dعبارتند از:سطح مقطع شمع،فاصله داری شمعها،مدول
یانگ،ضریب پواسن،ممان اینرسی.در جدول( )5مشخصات
شمع که در نرم افزار با المان  pileنمایش داده شده است.
پس از 7مرحله خا کبرداری و رسیدن به تراز کف در عمق  24متری از
سطح زمین و نصب سیستم نگهداری در دیوارهها بعد از هر مرحله
خا کبرداری با توجه به مشخصات ارائه شده جابه جاییها در
راستاهای مختلف بدست میآید .میزان جابجایی افقی در دیواره
که در این شکلها(-6الف،ب) به ترتیب در راستای محورهای  xو
 yمیباشد ،مبین جابجایی ما کزیمم 2/9سانتیمتری در قسمت
باالیی و میانی دیواره شرقی و ما کزیمم جابجایی 3/1سانتیمتری
در قسمت باالیی و میانی دیواره شمالی که دارای طولبیشتر است.

شکل ( )۶کنتور جابجایی قائم در راستای محورz

(الف)

(الف)

قسمتهای میانی دیواره با توجه به اینکه مدل به صورت متقارن
مدلسازی شده بیشتر میشود.

(ب)
شکل ( )۷الف -کنتور تنش برشی وارده بر دیواره شرقی و ب -دیواره شمالی

شکل( )۸کنتور تنش قائم خا ک این منطقه در پای گود با توجه به
مشخصات ارائه شده برابر0/98مگاپاسکال میباشد.

شکل ()۸کنتور تنش قائم دیواره گود نرگس 2

شکل ( )۹ما کزیمم تنش وارده در حدود  58مگاپاسکال بر کابل در
میخهای ردیف دوم و در قسمت میانی میخها وارد شده است.

(الف)

(ب)
شکل()۱۰الف-جابجاییافقیدر دیوارهشرقی وب-جابجاییافقیدر دیوارهشمالیFLAC3D

ما کزیمم جابجایی قائم نیز همانگونه که در شکل ()1۱نشان داده
شده است در محدوده پی ساختمان بانک صادرات روی داده
است ،باتوجه به شکل اینگونه استدالل میشود که اجرای سیستم
نگهداری سازه نگهبان شمع از ایجاد جابجایی قائم در دیواره
جلوگیری نموده و همانگونه که مشاهده میشود مقدار جابجایی
قائم در دیواره گودبرداری بسیار کم و در حد صفرمیباشد.

شکل( )۹کنتور تنش وارده بر خا کمیخها FLAC3D

در شکل(-12الفوب) ما کزیمم جابجایی افقی در دیواره گودبرداری
شده مسلح شده به وسیله شمع در بخش شمالی که دارای طول
بیشتری بوده و در قسمت باالی دیواره و مناطق نزدیک به سطح
رخ داده ومقدار آن در حدود 3/5سانتیمتر میباشد .میزان
ما کزیمم جابجایی در دیوار ه شرقی 2/9سانتیمتر و در بخشباالی
دیواره مشاهده میشود ،هرچه از کنج فاصله میگیریم میزان
این جابجایی بیشتر میشود و همانطور که مشاهده میشود در

شکل ( )1۱کنتور جابجایی قائم در راستای محورFLAC3D z
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ما کزیمم تنش برشی در دیواره شمالی ( راستای  )yzکه دارای
طول بیشتری بوده برابر با 0/138مگاپاسکال و در قسمت پایگود
روی داده است .همچنین ما کزیمم تنش برشی در دیواره شرقی (
راستای )xzبرابر با 0/136مگاپاسکال میباشد .در شکل ()۱۲میزان
تنش برشی وارده بر دیواره شرقی و شمالی نمایش داده شده است.

از روشهای پایدارسازی شده فوق در حاالت دینامیکی با یکدیگر
قیاس شده و در انتها روشی که عملکرد بهتری را در حین زلزله خواهد
داشت معرفی میشود.درجدول()7رابطه بین فرکانس ورودی و
دامنه فوریه شتاب نگاشت ورودی و فرکانس پاسخ و دامنه فوریه
حاصل از چهار زلزله پرداخته شده است همانگونه که مشاهده
میشود بیشترین میزان دامنه فوریه مربوط به شتابنگاشت
زلزله بم در روش سیستم نگهداری خا ک میخ میباشد.

(الف)

شکل()۱۳نمودار دامنه فوریه ،فرکانس اولیه و پاسخ در چهار زلزله در دوحالت سیستم
نگهدار خا کمیخ وشمع

بزرگا M

Max frequency

Max power

Max fourier

Max displacment

Max velocity

Max Acc

مکان زلزله

6.6

2.002

0.187

0.232

4.9

32.6

0.42

سفید آبه

6.7

1.61

0.415

0.585

34.55

83

0.76

7.1

0.623

0.24

0.27

26.7

67.5

0.56

6.6

1.37

0.473

1.58

81

167.5

0.74

خراسان
چیچی
تایوان
اردکول
خراسان
بم

جدول( )6مشخصات زلزلههای ذکر شده

پس از تحلیل دینامیکی دیواره گود مسلح شده ،روش میخکوبی
با شمع قیاس شده و مورد ارزیابی قرار میگیرد .عملکرد هر کدام
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Frequency
()Hz

Fourier

Frequency
()Hz

Fourier

Fourier
(ب)
شکل ( )1۲تنش برشی وارده بر دیواره شرقی و شمالی سازه نگهبان شمع FLAC3D

Nail

Frequency
()Hz

Pile

Input

0.173

2.68

0.261

1.86

سفید آبه
2.002 0.232
خراسان

0.44

2.19

0.528

1.58

0.585

1.61

چی چی
تایوان

0.244

7.08

0.365

6.12

0.27

0.623

اردکول
خراسان

0.564

12

3.18

10

1.58

1.37

زلزله بم

جدول ( )7دامنه فوریه ،فرکانس اولیه و پاسخ در چهار زلزله در دوحالت سیستم نگهدار
خا کمیخ وشمع

همانگونه که در نمودار شکل( )۱۳مشاهده میگردد میزان دامنه
فوریه در حالت روش نگهداری خا ک میخ در مقابل زلزله اعمالی بم
شاهد افزایش نا گهانی میباشد .میتوان اینگونه استنباط نمود که
در فرکانس 10تا  12هرتز فرکانس ورودی سازه با فرکانس ورودی زلزله
بم نزدیک بوده وشاهد پدیده تشدید در این سازه هستیم.
محدوده فرکانس  10تا  12هرتز بیشترین میزان پاسخ شتاب را دارا
میباشد که هر دو مربوط به زلزله بم میباشد .در حالت سیستم
نگهداری خا ک میخ میزان پاسخ فرکانس شتاب برابر با  27gو
در فرکانس  10هرتز میباشد و در حالت سیستم نگهداری شمع
میزان این پاسخ برابر  10gدر فرکانس 12هرتز میباشد .الزم به ذکر
است نکته قابل توجه ناحیه مربوط به مقدار جابجایی بیشینه در

تحلیل لرزهای است ،که این محدوده نزدیکتر به ساختمان 8طبقه
بانک صادرات میباشد.

مطابق محاسبات فوق با در نظر گرفتن حاشیه اطمینان مناسب
شاید بتوان گفت سازه گود هتل نرگس  2دارای فرکانس اصلی در
محدوده  6الی  12هرتز یا پریود اصلی در محدوده  0/083الی0/16
ثانیه میباشد و ا گر تحت تاثیر زلزلههایی با فرکانس غالب در این
محدوده قرار گیرد در معرض خطر تشدید قرار میگیرد .شدیدترین
خطر برای این سازه با فرکانس اصلی 10هرتز یا پریود اصلی  0/1ثانیه
میباشد .مقادیر بدست آمده از آنالیز تنش برشی نشان میدهد،
در کف گود و مجاورت ناحیه گودبرداری شده و در امتداد طول
بیشتر ،مقادیر تنش برشی بیشینه بوده است .شکل ()۱۶

شکل( )۱۴نمودار ما کزیمم جابجایی افقی ناشی از اعمال چهار زلزله در دو حالت
نگهداری خا ک میخ و شمع

با مقایسه میزان جابجاییها متوجه این موضوع میشویم که
ما کزیمم جابجایی افقی مربوط به دیواره مسلح شده به سیستم
نگهداری خا ک میخ میباشد که تحت بارگذاری دینامیکی ناشی
از زلزله بم قرار گرفته است.این دیواره بر اثر این بارگذاری دارای
جابجایی حدود 6متر (ریزش دیواره) حال آنکه دیواره مسلح شده
با شمع تحت همین بارگذاری(زلزله بم) دارای جابجایی ما کزیمم
 26/5سانتیمتر میباشد.در نمودار شکل ()۱۵به بررسی فرکانس
بار دینامیکی و جابجایی افقی دیواره پرداخته شده است همانطور
که مشاهده میشود در فرکانسهای حدود 10هرتز شاهد ما کزیمم
جابجایی افقی در دیواره با طول بیشتر و نزدیک به سطح زمین
میباشیم که این جابجایی منجر به ریزش دیواره گردید .در
فرکانس  6هرتز دیواره مهار شده توسط سیستم نگهداری خا ک
میخ دارای جابجایی 30سانتیمتری بود تحت بار دینامیکی زلزله
چیچی تایوان قرار گرفت .همچنین در فرکانس 12هرتز دیواره مهار
شده توسط شمع با توجه به بار دینامیکی که زلزله بم وارد نمود
دارای 26سانتیمتر جابجایی بود.

شکل( )۱۵نمودار فرکانس شتاب پاسخ  -ما کزیمم جابجایی افقی ناشی از اعمال چهار
زلزله در دو حالت نگهداری خا ک میخ و شمع

شکل( )۱۶مقادیر تنش برشی بیشینه و فرکانس پاسخ در دو حالت سیستم نگهداری
خا ک میخ و شمع برای هر چهار زلزله

نتیجه گیری
از مقایسه نتایج حاصل از تحلیل استاتیکی بین روشهای مختلف
اجرای شمع نگهبان و روش میخکوبی میتوان اینگونه نتیجهگیری
کرد که هردو روش میخکوبی وشمع نگهبان دارای میزان جابجایی
افقی نزدیک به هم میباشند .حال آنکه میزان جابجایی قائم در
روش شمع نگهبان دارای مقدار ناچیزی در دیواره میباشد ولی در
روش میخکوبی مقدار جابجایی قائم در دیواره حدود 2سانتیمتر
باشد .مقدار تنش برشی در خا ک در هر دو روش نگهداری
می ً
تقریبا دارای مقدار یکسانی میباشد .در مجموع از مقایسه نتایج
حاصل از بررسی تحلیل استاتیکی دیواره گود هتل نرگس  2در
حالت سیستم نگهداری خا کمیخ و سازه نگهبان شمع میتوان
اینگونه استباط نمود که دیواره مهارشده با سازه نگهبان شمع
نسبت به سیستم نگهداری میخ کوبی مستحکمتر میباشد.
ولی جابجایی کلی در دیواره در حالت استاتیکی آنقدر مشهود
نمیباشد که بخواهیم اولویت انتخاب سیستم نگهداری را به
بحث میزان جابجایی اختصاص دهیم.
جهت بررسی تحلیل دینامیکی همانگونه که ذکر شد ازچهار زلزله
بم ،اردکول خراسان،چیچی تایوان و سفید آب ه خراسان که دارای
بزرگای نزدیک به هم(بین 6تا 6/7ریشتر) استفاده گردیده که
نتایج حاصله را دراین قسمت به تشریح مورد بررسی قرار میدهیم:
-1در حالت دینامیکی میزان جابجایی افقی دیواره در روش
میخکوبی نسبت به سازه نگهبان شمع در زلزلههای چیچی تایوان
و سفید آب ه خراسان دارای مقادیر نزدیکی به هم میباشندکه این
مقادیر کمتر از  10سانتیمتر میباشد ،حال آنکه در زلزلههای اردکول
و بم بین مقادیر جابجایی افقی در دو حالت سیستم نگهداری
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تفاوتهایی مشاهده میشود .در زلزله اردکول ما کزیمم جابجایی
افقی در حالت شمع حدود 11/5سانتیمتر است حال آنکه میزان
جابجایی افقی در حالت سیستم نگهداری خا ک میخ حدود
30سانتیمتر میباشد .در زلزله بم بیشینه جابجایی افقی در حالت
شمع حدود 26/5سانتیمتر است حال آنکه میزان جابجایی افقی
در حالت سیستم میخ کوبی حدود 6متر که حا کی از ریزش دیواره
در اثر اعمال این زلزله میباشد.
-2مقدار بیشینه تنش در حالت دینامیکی در هر دو روش نگهداری
در پای گود روی میدهد و دارای مقدار ما کزیمم میباشد.با
مقایسه مقادیر تنش برشی میتوان اینگونه استنباط نمود که
بیشترین میزان تنش برشی روی داده در دیواره مسلح با سیستم
نگهداری خا ک میخ میباشد که تحت تاثیر زلزله بم قرار گرفته
است.
-3میتوان اینگونه نتیجه گرفت که با در نظر گرفتن حاشیه
اطمینان مناسب شاید بتوان گفت سازه گود نرگس  2دارای
فرکانس اصلی در محدوده  6الی  12هرتز یا پریود اصلی در محدوده
 0/083الی 0/16ثانیه میباشد و ا گر تحت تاثیر زلزلههایی با فرکانس
غالب6الی12هرتز در این محدوده قرار گیرد در معرض خطر تشدید
قرار میگیرد .شدیدترین خطر برای این سازه با فرکانس اصلی
10هرتز یا پریود اصلی  0/1ثانیه میباشد.
 -4بررسی و تحلیل نتایج مبین این مطلب میباشد که عملکرد
دیواره گودبرداری شده در دو حالت میخکوبی و شمع در حالتهای
دینامیکی در زلزلههای اردکول خراسان ،چی چی تایوان و سفید
آبه خراسان با توجه به این نکته که میزان فرکانس غالب آنها بین
6الی 12هرتز نمی باشند منجر به ریزش کلی دیواره نمیشود ،ولی
مقدار مقدار جابجایی بیشینه دیواره در گود ،در حین زلزله منجر به
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نشست ساختمانهای مجاور گود شده که همین میزان نشست
حتی میتواند سبب ریزش کامل ساختمانهای مجاور شود
بخصوص در حالت سیستم نگهداری خا کمیخ که دارای میزان
جابجایی بیشتری میباشد .ولی با توجه به این نکته که پریود
اصلی سازه گود مسلح با سیستم خا ک میخ با پریودشتاب غالب
زلزله بم به هم نزدیک میباشند این دیواره ریزش مینماید.
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باشنیدن نام پاریس نخستین تصویری که در ذهن شکل میگیرد ،برج ایفل ،شانزه لیزه ،لوور ،کلیسا نتردام و ناپلئون است .عموم
مسافرانی که وارد شهر پاریس میشوند در ابتدا به دنبال یافتن مسیرهای منتهی به بخشهایی از شهر هستند که سمبلهای پاریس
را درون خود حفظ کرده اند .این بخشهای شناخته شده و مشهور پاریس در کنار ارزشهای معمارانه و تاریخی خود عموما بر اساس
تبلیغات توریستی و جهانگردی وجه جهانی پررنگ تری داشته و مخاطب را به سمت خود جلب میکند( .تصویر شماره )1

تصویر شماره  :1برج ایفل معروفترین سمبل پاریس از نمای نزدیک و از نمای دور

شهر زیبای پاریس عالوه بر دارا بودن سمبلهای گردشگری
فراوان و متنوع دارای جاذبههای بصری و هنری ویژهای در زمینه
فضاهای سبز و باغسازی میباشد که شاید کمتر مجال خودنمایی
یافتهاند .هنری که بیشتر در کتابهای معماری و معماری منظر از
آنها نامی به میان میآید .پاریس مانند بیشتر شهرهای اروپایی به
دلیل شرایط اقلیمی و آب و هوایی ،دارای بسترهای مطلوبی برای
ظهور و شکل گیری باغها و فضاهای سبز بسیار زیبا میباشد .اما
آنچه عرصههای سبز این شهر را متفاوت تر از دیگر شهرهای اروپایی
میکند ،ساختار به هم پیوسته و منسجم شبکه عرصههای سبز
شهری میباشند که در بیشتر باغها ،پارکها ،بلوارها و فضاهای
سبز حاشیه رودخانه سن شکل گرفتهاند .شهری که مملو از هنر
باغسازی و تزیینات در طراحی منظر است(.تصویر شماره )2این
نوشتار بر آن است تا به معرفی نمونههایی از عرصههای سبز شهری
پاریس بپردازد .مکانهایی که با وجود زیبایی و هنری که در خلق
آنها بکار رفته است کمتر مورد توجه بازدیدکننگان قرار گرفته است.

دیدار از برج ایفل نخستین انتخاب هر توریست در شهر پاریس
است .وقتی به سازه غول پیکر سمبل معروف پاریس نزدیک
میشویم نخستین چیزی که چشم را به خود جلب میکند،
صفهای طوالنی مسافران در مقابل در آسانسورهای برج ایفل
است تا بازدیدکنندگان را به نوک برج انتقال دهد .وقتی از ارتفاع
 290متری در باالی برج به شهر پاریس نگاه میکنیم باشهری
تقریبا هموار و یکدست به لحاظ ترا کم ساختمانی مواجه میشویم.
زمینه ای روشن از ساختمانهای شهر که انبوهی از درختان سبز
از میان فضاهای شهر و ساختمانها عبور میکند .با نگاهی کلی
به شهر پاریس میتوان گفت این شهر مملو از پارکها ،بلوارها و
عرصههای سبز شهری است که به طراوت و زیبایی بصری شهر
کمک شایانی میکند(.تصویر  )3غالب خیابانهای شهر پاریس
پس از اقدامات بازسازی هوسمان ( شهردار پاریس در قرن ،)19
بصورت بلوارهای بسیار سبزی میباشند که توسط ردیف درختان
پرسپکتیو مطلوبی را در امتداد مسیرهای شهری ایجاد میکنند.

تصویر شماره  :2نقشه شهر پاریس و موقعیت عرصههای سبز در آن

تصویر شماره  :3چشم انداز پاریس از باالی برج ایفل
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از ویژگیهای منحصربفرد این پارک میتوان به مسیرهای پرپیچ
و خمی اشاره کرد که حس رمزآلودگی فضا را افزایش داده و حس
جست وجوگری ناظر را درگیر خود میکند .توجه به طراحی پایدار
و بهره گیری از ویژگیهای طبیعی موجود در بستر این پارک نظیر
آبشارها و صخرههای عمودی و حفاظت از تعادل ا کولوژی ،در
ارتقای تنوع کیفیتهای بصری و بساوایی این مجموعه نقش
بسزایی دارد .وجود پاناروماهای گسترده و وسیع جزو نکات
شاخص در طراحی منظر این پارک محسوب میشود که به دلیل
وجود تپههای ممتد میتوان انواع دیدهای گسترده به درون پارک
و از درون پارک به سمت شهر را تجربه کرد(.تصویر شماره )6،7،8
تصویر شماره  :4شانزه لیزه خیابانی مملو از ردیف درختان پیوسته

پرده سبزی از درختان که هم در اختیار ناظر پیاده قرار میگیرد و هم
مطلوب دید سواره است(تصویر  .)4اما پس از گذر از خیابانهای
سبز پاریس میتوان حوزههایی از شهر را مشاهده کرد که مملو از
هنر طراحی منظر و باغ سازی سلطنتی و بسیار زیبا هستند که در
ادامه تنها به معرفی بخشی از آنها پرداخته میشود .نمونههای
ً
انتخابی به لحاظ ساختاری و کاربردی کامال متفاوت از یکدیگر
میباشند که آنها را میتوان در قالب دسته بندی زیر معرفی کرد:
 .1پارک شهری  .2باغ سلطنتی  .3باغ گیاه شناسی
 .1پارک شهری  :پارک Buttes- Chaumont
پارک  Buttes- Chaumontدارای طراحی منظر ویژه است که با
مساحتی در حدود  24هکتار در شمال شرقی پاریس قرار دارد .این
پارک توسط ادلف الفاند طراح و مهندس فرانسوی در سال 1867
طراحی شده است .الفاند طراحی و اجرای بیشتر پارکهای شهر
پاریس را در بازسازیهای هوسمان به عهده داشته است( .تصویر
شماره )5

تصویر شماره  :6طراحی ارگانیک و متناسب فضای اطراف آبشارها

تصویر شماره  :7وجود مسیرهای پرپیچ و خم در پارک

تصویر شماره  :5پالن پارک Buttes- Chaumont
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تصویر شماره  :8وجود دیدهای گسترده در بخشهای مختلف پارک

وجود یک معبد قدیمی برفراز یکی از تپههای موجود در پارک عالوه بر ایجاد ثقل بصری ،ابعاد زیبایی شناسی مربوط به این بخش از پارک
را تحت تاثیر خود قرار داده و آن را تبدیل به یکی از جاذبههای ویژه برای بازدیدکنندگان کرده است .استفاده از تسلط بصری که معبد در
فریم اطراف دریاچه ایجاد کرده از فواصل دور و نزدیک قابل رویت است .همچنین این تپه و معبد آن از طریق پلی زیبا به بخشهای مجاور
متصل شده است بگونه ای که امکان مشاهده شهر را از مرتفع ترین بخش این پارک مقدور میسازد( .تصویر شماره )9،10،11

تصویر شماره  :10اتصال تپه معبد توسط پل به بخشهای مجاور

تصویر شماره  :9استقرار معبد در مرتفع ترین بخش پارک

تصویر شماره  :11چشم انداز حوزه شمالی پاریس از درون معبد

.2باغ سلطنتی ورسای _ Versailles
باغ ورسای جزو مجللترین باغهای سلطنتی اروپا میباشد که
به دلیل استقرار در محوطه کاخ ورسای به همین نام شناخته
میشود .مجموعه کاخها و باغهای ورسای در اراضی در حدود
 800هکتار در حومه شهر پاریس امروز قرار دارد .قدمت پایههای
اولیه کاخهای ورسای به قرن  11میالدی بر میگردد اما فعالیت
کاخها و تزیینات و تجمالت آن متعلق به قرن  17میالدی
است .مجموعه کاخهای ورسای دارای یکی از بزرگترین باغها
و دریاچههای سلطنتی اروپا میباشند( .تصویر شماره )12
با نگاهی کلی به مجموعه باغهای ورسای میتوان به جایگاه ویژه
آب در طراحی محورها و چشم اندازها اشاره داشت .حوضها،
فوارهها و آبراهها در کنار مجسمهها و تندیسها و درختان بگونه ای
بسیار ساده اما بسیار ظریف و زیبا طراحی شده است .بازی با ابعاد
و اندازهها درمیان مجموعه فضاهای موجود در باغها ،هر ناظری را
سرگرم کرده و به وجد میآورد .نقطه عطف باغهای ورسای را میتوان
در استقرار کانالی عظیم در بخش میانی این مجموعه دانست.

تصویر شماره  :12پالن مجموعه باغهای ورسای
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یک محور قوی از جنس آب که بر تا کید اهمیت عنصر آب در این
مجموعه میافزاید .محوری متعامد که محوطه باغها را به چهار
قسمت تقسیم کرده است که این باغها بصورت نسبتا متقارن
در چهار سوی این کانال و همچنین در امتداد یکی از محورهای
آن به سمت کاخ مرکزی شکل گرفته اند( .تصویر شماره )13،14
تصویر شماره  :13وجود حس محصوریت به دلیل استقرار دیواره ای از انبوه درختان

تصویر شماره  :14دید گسترده از سمت کانال به سمت کاخ ورسای

تقارن و تکرار ریتمیک عناصر عالوه بر فرمهای پالنی در دیدهای گسترده و همچنین پرسپکتیوهای محصور نیز دیده میشود .وجود
نماهای وسیع و بی انتها در میان انبوه درختان بگونه ای طراحی شده است که عالوه بر رعایت کردن اصول پرسپکتیو ،حس محصوریت
و بی انتهایی را به طرز دلنشینی به ببیننده انتقال میدهد .به عبارتی نوعی تباین فضایی درمیان بازی با پرسپکتیو و دیدهای مستقیم
در کنار گستردگی و بی انتهایی فضا ،ناظر را به دنیای بیکران هنر و خالقیت هدایت میکند .با قدم زدن در میان انبوه درختان و فضاهای
پیچ در پیچ این باغ ،زمان مفهوم خود را از دست داده و ناظر در بی وزنی زمانی شکوه ،زیبایی و پهناوری این باغ را به تماشا مینشیند.
(تصویر شماره )17 ،16 ،15

تصویر شماره  :15اهمیت ایجاد پرسپکتیو در میان بخشهای مختلف مجموعه
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تصویر شماره  :16ایجاد محصوریت فضایی در میان مسیرهای بی انتها درون باغ

تصویر شماره  :17استفاده از تندیسها ،فوارهها و آرایش شمشادها بمنظور ایجاد تنوع بصری

تمایل به ایجاد دیدهای بی انتها و
بینهایتگرایی هم در فضاهای کامال
محصوری که توسط نوع ویژه ای از آرایش
درختان ایجاد شده است ،قابل رویت
است و هم در محوطههای اطراف کانال
مرکزی که دارای پهنای قابل مالحضه
ای میباشند .بطور کلی میتوان گفت
ترکیب استفاده از آب ،تندیسها،
درختان و درختچههای مصنوعی،
گل کاری ،توجه به حفظ دیدهای
گسترده و ایجاد دید از باال و تسلط
فضایی توسط مجموعه ای از مسیرهای
پلکانی و همچنین رعایت اصول محور
مرکزی که از جمله ویژگیهای باغسازی
فرانسوی است را به وضوح میتوان
در تمام بخشهای مجموعه باغهای
ورسای مشاهده کرد(.تصویر شماره)18
تصویر شماره  :18چشم انداز باغ ورسای از سمت کاخ ورسای
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 .3باغ گیاه شناسی Le jardin des plants
باغ گیاه شناسی در اصل شامل مجموعه ای  28هکتاری از گیاهان طبیعی برای تحقیقات علمی ،حفاظت و انتشار دانش در زمینه
گیاهان و باغ داری است که در معرض بازدید عموم قرار گرفته است .این باغ دارای پنج ساختمان ویژه است که متعلق به گالری و
موزههایی از قرن  18و  19میباشد .درون این باغ ،گیاهان مختلف اعم از تزیینی و یا دارویی و درمانی بصورت بخشهایی مستند ارایه
شده اند که دارای اطالعاتی مربوط به منشاء پیدایش ،خواص و کاربرد آنها و همچنین شرایط پرورش و نگهداری هر گونه گیاهی را ارایه
میدهد( .تصویر شماره)19

تصویر شماره  :19پالن باغ گیاه شناسی پاریس

این باغ محل مناسبی برای گردش کودکان و عالقه مندان به گل و گیاه میباشد .وجود تنوع گلها و گیاهان ،منظر رنگارنگ و ویژه ای را
در پیوند روح طبیعت و هیاهوی زندگی شهری ایجاد میکند .استقرار انبوه درختان به صورت دو ردیف موازی و متقارن دورتادور محوطه
مرکزی این مکان نیز بسیار توجه ناظر را جلب میکند .محوطه میانی این باغ بصورت یک عرصه گسترده و باز طراحی شده تا امکان
کاشت گیاهان و گلها را مقدور میسازد(.تصویر شماره)23-20
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تصویر شماره  :20تقسیم فضایی محوطه مرکزی برای کاشت گیاهان

تصویرشماره:21هتلزنبورها،مکانیبهمنظور ایجادعسلطبیعیباعصاره گیاهاندارویی

تصویر شماره  :22حفاظت از محصوالت کشاورزی پرورشی درون باغ

تصویر شماره :23کاشت گیاهان متنوع و رنگارنگ در بخشهای مختلف پارک

به عبارتی در تقسیم بندی فضایی درون محوطه مرکزی این باغ سعی شده است از اصول باغسازی فرانسوی بهره گرفته شود .وجود چشم
انداز گسترده ،فضاهای باز ،تقارن ،هماهنگی و تناسب ،وجود دیوارهای سبز طبیعی همگی از ویژگیهای منحصر بفرد این باغ است که
آن را بیش از پیش برای بازدیدکنندگان جذاب میکند( .تصویر شماره)24

تصویر شماره  :24چشم انداز بخش مرکزی پارک و وجود دیوارههای سبز مرتفع در اطراف محوطه مرکزی

در نهایت میتوان گفت پاریس یکی از سبزترین پایتختهای اروپا است که دارای تعداد قابل توجهی از باغها و پارکها با سبکها و
تکنیکهای مختلف میباشد .استفاده از هنر معماری منظر در افزایش ابعاد زیبایی شناسی عرصههای سبز شهری از جمله دستاوردهای
ارزشمند این شهر در کنار سمبلهای تجاری و توریستی آن میباشد .برخی از این باغها و پارکهای موجود در پاریس ،امروزه به عنوان
الگوی مطلوبی برای ارتقای سطح کیفی فضاهای سبز شهری در سایر شهرهای دنیا مورد استفاده قرار میگیرد.
منابع:

.Jarassé, D. 2007. “Grammaire des jardinsparisien”. PARIGRAMME edition. Paris .1
.Plazy, G. 2000. “Le Parc des Buttes-Chaumont”.Flammarion. Paris .2
.Garvin, A. 2010.“Public Parks: The Key to Livable Communities“. W. W. Norton & Company .3
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متاسفانه طی چند سال گذشته همان بالیی كه بر سر دانشگاه و
صنعت ،و آن هم بواسطه نبود ارتباط منسجم با یكدیگر رخ داده،
بر سر نهادهای رسانه ای و نیز نهادهای تخصصی نیز آمده است.
نبود دانش تخصصی در میان روزنامه نگاران از یكسوی و عدم
اطالع از ضرورت وجود رسانه در میان نهادهای تخصصی از سوی
دیگر ،به بروز چالشها و آسیبهای متعددی در این میان منجر
شده است.
برای مثال خبرنگاری كه اطالعات تخصصی در حوزه بهداشت و
درمان ندارد ،چنانچه آمار ویروس «اچ آی وی» را با ایدز یكی بداند
و اطالعات خود را با درك همان پیشینه ذهنی منتشر كند به بروز
آسیبهای جدی در جامعه كمك كرده است .مدیران ،برنامه
ریزان و سیاستگذاران نهادهای تخصصی نیز چنانچه تعامل ًبا
مخاطبان خود را تنها محدود به ارتباط یكسویه اینان كنند ،قطعا
در سامان بخشی روال فعالیتهای خویش دچار مشكل خواهند شد.

| یادداشت | محمد تقی خسروی

رسانه مهندسی ؛  مهندسی
فرصتها
رشد روز افزون رسانههای دیداری و شنیداری و نیز از سویی گرایش
حوزههای مختلف علم به تخصصی شدن ،ضرورت توجه به
روزنامه نگاری تخصصی را اجتناب ناپذیر ساخته است.عالوه بر این
تا كید بر جنبههای مختلف روزنامه نگاری توسعه در كشورهایی كه
به برنامههای توسعه خود با وجود تشكلهای حرفه ای بها داده
اند ،بیش از هر زمان دیگر بر ضرورت وجود توامان روزنامه نگاری
تخصصی و توسعه ای تا كید میكند.
نهادهای حرفه ای و تخصصی نیز امروزه بیش از هر زمان دیگر به
ضرورت ارتباط و تعامل با مخاطب از طریق در اختیار داشتن ابزاری
رسانه ای پی برده اند.اینان میدانند برای اطمینان از عملكرد
خود ،بیش از همه به درك مخاطب از عملكرد خویش نیاز دارند و
به عبارتی هرچه میزان دانش و آ گاهی در میان مخاطبان نسبت به
خود رسانه ،کانال ارتباطی و ژانرهای اصلی و فرعی بیشتر باشد ،فرد
توانایی بیشتری برای در اختیار گرفتن فرآیند مصرف خود خواهد
داشت .مخاطب باید آ گاه باشد و بداند چه افرادی ،با چه اهدافی
و چگونه از طریق محتوای ساخته شده در پی چگونه اثرگذاری بر
گرایش ،رفتار و نگرشهای او یا سایر افراد در جامعه هستند .او از
طریقاین آ گاهی و مهارتهای مرتبط با آن میتواند از طریق توافق
بنیادین با نظام ارزشی تولیدکنندگان ،ب ا ایدئولوژی تهیه کنندگان
همسو شده واین پیام را به عنوان یک پیام خودی دریافت کند.
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با شكل گیری نهاد رسانه ای میتوان از هدر رفت
سرمایهای كه همه ساله برای جبران خسارات ناشی از
نا آ گاهی مردم و استفاده كنندگان از خدمات مهندسی
به وجود میآید جلوگیری كرد .عالوه بر آن میتوان بستر
مناسبی را برای بهره مندی از نظرات اینان و خلق ایدههای
نو در مهندسی فراهم ساخت.
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در همین خصوص اهمیت بخش ساخت و ساز و نیاز به تعامل
با مخاطبان ،بر وجود رسانه ای كه بتواند ضمن شناخت عرصه
تخصصی و حرفه ای زمینه پویایی و رشد روزافزون آن را مهیا سازد،
بیش از پیش تا كید میكند.كیفی سازی محصوالت ساخت و
ساز ،آ گاهی بخشی به مردم و مخاطبان نسبت به حقوق آنها،
انتقال نظرات مخاطبان به مدیران و طرح دغدغههای اینان در
قالب رسانه ای آن میتواند بر شتاب قطار توسعه نظام مهندسی
ساختمان بیش از گذشته بیفزاید.
وجود رسانه تخصصی ،برای نهادها و تشكلهای تخصصی
همچون نظام مهندسی همان قدر حیاتی است كه وجود نیروهای
متخصص در یك رسانه.شاید به جرئت بتوان بر این نكته اذعان
نمود كه بخشی از تلفات انسانی كه عده ای آن را متاثر از خطای
انسانی دانسته و پیكان آن را متوجه نهادها و متخصصان آن
میدانند به دلیل اهمال اینگونه تشكلها در ارایه اطالعات به
افكار عمومی* و مخاطبان آنها است .وجود رسانه فرا گیر با رویكرد
و نگرش تخص ــصی ،از هر نــوع آن میتواند خال و شكاف اطالعاتی
موجود در جامعه را از میان بردارد.با شكل گیری نهاد رسانه ای
میتوان از هدر رفت سرمایهای كه همه ساله برای جبران خسارات
ناشی از نا آ گاهی مردم و استفاده كنندگان از خدمات مهندسی به
وجود میآید جلوگیری كرد .عالوه بر آن میتوان بستر مناسبی را
برای بهره مندی از نظرات اینان و خلق ایدههای نو در مهندسی
فراهم ساخت.
* بند  4از ماده  2قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفندماه
 1374مجلس شورای اسالمی :
نو
ت ب ه آ 
ی و شهرسازی و رشد آ گاهی عمومی نسب 
ل معمار 
ج اصو 
تروی 
ش بهرهوری.
ن و افزای 
ی ساختما 
ت مل 
مقررا 

آرامگاه خواجه مراد | سال 1340
از مجموعه شخصی عکس های مهندس محمود ضيايی

161

رویـدادهـا

هوشمندترین شهرهای جهان کدامند؟
به تازگی فهرستی از هوشمندترین شهرهای جهان در سال گذشته
 ۲۰۱۷میالدی منتشر شده که نشان میدهد چه کشورهایی در
راستای هوشمندسازی خدمات خود زودتر و بهتر قدم برداشتهاند.
به گزارش وب سایت بیزینس اینسایدر ،بر اساس تازهترین آمارها از
سوی موسسه  ،Smart Cities Indexفهرستی از  ۲۵شهر هوشمند
جهان منتشر شده است که در آن شاخصهای ساختمان
هوشمند ،جمعآوری هوشمند زباله ،حفظ محیط زیست،
دیجیتالی شدن تمامی امور دولت و کارهای اداری ،دسترسی کامل،
راحت و همگانی به اینترنت  ،۴G LTEفراوانی دسترسی بههات
اسپات اینترنت وای فای ،استفاده همه گیر از گوشیهای هوشمند
و دستگاههای الکترونیکی ،استانداردهای زندگی ،چگونگی توسعه
فرآیند هوشمند شدن شهرها ،سرویس به اشترا ک گذاری خودرو
و تا کسی آنالین ،هوشمند کردن سیستم ترافیک ،برنامهریزی
شهری ،آموزش ،مشارکت شهروندان ،ا کوسیستم اقتصادی،
پارکینگ هوشمند ،انرژی پا ک ،توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی
برقی و الکتریکی ،سرعت باالی اینترنت و حمل و نقل عمومی
هوشمند در این رتبهبندی در نظر گرفته و محاسبه شده است.
امروزه غولهای فناوری و اپراتورهای بزرگ همچون نوکیا ،هواوی،
ورایزن و سیسکو مدیریت و راهبری شهرهای هوشمند را هدف
اصلی خود قرار دادهاند ،به گونهای که موسسه  IDCبرآورد کرده
است این پیشگامان تا سال  ۲۰۲۱میالدی حدود  ۱۳۵میلیارد دالر
در زمینه ساخت شهرهای هوشمند در جهان هزینه کنند.
اینترنت اشیاء و شهر هوشمند دو واژهای است که از این پس بیشتر
به گوشتان خواهد خورد چرا که امروزه شرکتهای فعال در زمینه
علم و فناوری با همکاری اپراتورهای مخابراتی با همکاریهای خود
میخواهند رویای شهر هوشمندی را که تمامی اشیاء و وسایل آن
به اینترنت مجهزند و کارها با سرعت بسیاری قابل انجام خواهد
بود ،محقق کنند.
اینترنت اشیاء (  ) IoTبه معنی یک شبکه جهانی از اشیاء مرتبط
و متصل است که هر یک دارای آدرس مختص به خود بوده و بر
اساس قراردادهای استانداردشدهای با یکدیگر در ارتباط هستند.
این سیستم جدید کنترل از راه دور و کنترل هوشمند اشیاء
و دستگاهها امروزه در کشورهای توسعهیافتهای همچون کره
جنوبی در سیستمهای اداری و همچنین وسایل منزل بسیار مورد
استفاده قرار میگیرد.
اینترنت اشیاء در وهله نخست در استفاده از زمان موجب
صرفهجویی میشود که به تبع آن در حوزههای مربوط به انرژی نیز
صرفهجویی اتفاق میافتد .این فناوری میتواند در ساختمانها
و مجتمعهای بزرگ برای استفاده درست و تنظیم مصرف انرژی،
در کنترل سیستمهای هوشمند ،سالمت و بهداشت ،ترافیک،
کشاورزی ،حمل و نقل و نیز مورد استفاده قرار بگیرد.
در زیر اسامی برخی از این شهرهای هوشمند و برتر و تصاویر آنها
منتشر شده است:
 .۱کوپنها گ ،دانمارک
 .۲سنگاپو ،سنگاپور
 .۳استکهلم ،سوئد
 .۴زوریخ،سوئیس
 .۵بوستون ،ایاالت متحده آمریکا
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 .۶توکیو،ژاپن
 .۷سانفرانسیسکو ،ایاالت متحده آمریکا
 .۸آمستردام ،هلند
 .۹ژنو ،سوئیس
 .۱۰ملبورن ،استرالیا
 .۱۱ونکوور ،کانادا
 .۱۲سیدنی ،استرالیا
 .۱۳برلین ،آلمان
.۱۴هامبورگ ،آلمان
 .۱۵گوتنبرگ ،سوئد
 .۱۶مونترال ،کانادا
 .۱۷لندن ،انگلستان
 .۱۸تل آویو ،فلسطین اشتغالی
 .۱۹تورنتو ،کانادا
 .۲۰پاریس ،فرانسه
 .۲۱سئول ،کره جنوبی
 .۲۲لوکزامبورگ ،لوکزامبورگ
 .۲۳هلسینکی ،فنالند
 .۲۴نیویورک ،ایاالت متحده آمریکا
 .۲۵مونیخ ،آلمان
از این فهرست به وضوح میتوان دریافت که برخی کشورها سهم
بیشتری از فهرست  ۱۰۰شهر برتر هوشمند جهان دارند .سهم
کشورهای جهان در بین  ۱۰۰شهر هوشمند جهان به این شرح
است :آلمان ۱۰ ،شهر ،آمریکا ۷ ،شهر ،کانادا ۴ ،شهر  ،سوئد ۴ ،شهر،
نروژ ۴ ،شهر ،ایتالیا ۴ ،شهر ،استرالیا ۴ ،شهر ،انگلستان ۳ ،شهر،
فنالند ۳ ،شهر ،فرانسه ۳ ،شهر ،چین ۳ ،شهر و مکزیک ۳ ،شهر
اما همانطور که دیده میشود در فهرست  ۲۵شهر هوشمند جهان،
هیچ نامی از کشورهای خاورمیانه و آفریقایی به چشم نمیخورد اما
در فهرست  ۱۰۰شهر هوشمند جهان ،تعداد محدودی از کشورهای
خاورمیانه حضور دارند که در سالهای اخیر با تالشهای بسیاری
در زمینه حفظ و ارتقای شاخصهای خود در فهرست  ۲۵شهر
هوشمند دنیا خود را گنجاندهاند .سهم کشورهای خاورمیانه در
بین  ۱۰۰شهر هوشمند جهان به این شرح است :امارات متحده
عربی ۲ ،شهر  ،بحرین ۱ ،شهر ،قطر ۱ ،شهر و عربستان ۱ ،شهر
تولید عایق طبیعی که تا  1ساعت برابر آتش دوام میآورد
شرکت شیلیایی “روتمن” یک ماده عایقبندی دیواری تطبیقپذیر
و سازگار با محیط زیست تولید کرده که  100درصد از مواد اولیه
طبیعی ساخته شده است.
به گزارش تککرانچ ،یک شرکت یک ماده عایقبندی تمام طبیعی
تولید کردهاست کهمیتواندتایکساعتدرمقابلآتشمقاومت کند.
شرکت “روتمن”( )Rootmanمستقر در شیلی ،این محصول سازگار با
محیطزیست را به نام “ ”Matrica Radicularنامگذاری کرده است.
این ماده از نظر تئوری یک فکر بکر به نظر میرسد ،اما چگونه ایجاد
شده است؟ پرسش دیگری که به طور طبیعی به ذهن میرسد این
است که آیا فرآیند یا مواد اولیهای که در ایجاد عایق به کار میروند،
موجب قطع درختان و بروز پیامدهای ناخواسته زیستمحیطی
میشود؟ این بدون شک یک سناریوی منفی برای این شرکت
ارایه میدهد.
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خوشبختانه گویا پاسخ منفی است .با نگاهی به علفهای درهم
پیچیده شده ،مواد متنوع از دانههای گیاهان مختلف تشکیل
شده است که تحت فرآیند هیدروپونیک قرار میگیرند که موجب
صرفهجویی در آب نیز میشود.
فراتر از آن ،این شرکت گزارشهای زیادی از مزایای چشمگیر مواد
عایقبندی خود ،هم برای محیطزیست و هم به لحاظ بازده تولید
برمیشمرد:
• آب و هوا یک مانع در روند تولید نیست.
• برای ساخت آن نیازی به پرداخت هیچ هزینه اضافی برای مواد
مصنوعی یا مواد شیمیایی وجود ندارد.
• مصرف آب نسبتا پایینتر از گزینههای دیگر است.
مهمتر از همه ،این عایق سازگار با محیطزیست ،منتقدان مختلف
را که معموال معتقدند جایگزینهای زیستتخریب پذیر ،هرچند
برای محیطزیست بهتر هستند اما دارای خصوصیات بازدارنده
شعله نیستند ،متقاعد میکند.
بدون شک شرکتهای متعددی در حال توسعه محصوالت ایمنتر
پلیاستایرن هستند که دارای ویژگی مقاومت در برابر شعله است،
اما با توجه به تولید این محصول طبیعی ،به نظر میرسد دیگر
عالقهای به استفاده از محصوالت مصنوعی وجود نداشته باشد.
“روبرتو گارسیا” مدیر اجرایی “روتمن” مزایای عایق را در مقایسه
با گزینههای جایگزین موجود مورد بحث قرار داد :ویژگی خوبی که
محصول ما ارایه میدهد این است که محافظت حرارتی بیشتری از
فوم پلیاستایرن و پلیاورتان که امروز بهترین مقاومتکنندهها در
برابر حرارت هستند ،دارد و در عین حال عایق ما آ کوستیک(عایق
صوتی) بهتری است ،چیزی که در نمونههای رقیب وجود ندارد.
وی افزود :با افتخار میگویم که این مواد به صورت بومی ایجاد شده
و توسعه یافته است .این محصول همچنین دارای برنامههای
کاربردی در کشاورزی است .ما برای این ماده که ا کنون به واقعیت
تبدیل شده است ،به دنبال یک سرمایهگذار هستیم که این
فناوری را تولید انبوه کند.
برج افقی در چین ساخته میشود
پروژه یک برج افقی به طول ۳۰۰متر در جنوب چین در حال اجراست.
به گزارش نیواطلس ،در چین سازههای مهندسی جالبی وجود
دارد مانند دومین آسمانخراش بلند جهان و مرتفع ترین پل دنیا.
درهمین راستا پروژه  Raffles City Chongqingکه برج افقی را
شامل میشود در جنوب چین در حال ساخت است.
این آسمانخراش افقی که در حقیقت یک پل معلق است Con� ،
 servatoryنام گرفته و  ۳۰۰متر طول دارد .زیر این سازه منحنی
چهار برج با ارتفاع ۲۵۰متر ساخته میشود که به وسیله دوپل
هوایی کوچکتر به یکدیگر متصل میشوند .در بر جهای مذکور
دفاتر اداری ،ساختمان ،فروشگاه و هتل ساخته میشود.
از سویدیگردوبرجبلند ۳۵۰مترینیزدر کنار آنهاساختهمیشوند
کهبادوپلهواییمتصلهستند.اینپروژهدر کلشامل۸برجاست.
داخل برج افقی یک استخر ،باغهای معلق و بالکنهایی برای
مشاهده مناظر در نظر گرفته شده است .چارچوب فوالدی این
سازه حدود  ۱۲هزار تن وزن دارد .همچنین در آن  ۳۲۰۰قطعه
شیشه و  ۴۸۰۰پنل آلومینیومی نیز به کار رفته است.
این درحالی است که شرکت مهندسی Arupبه گروه سازنده کمک
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میکند تا خطرهای احتمالی مانند بادهای قدرتمند و زلزله هنگام
ساخت در نظر گرفته شوند.
پیش بینی میشود چارچوب فوالدی  Conservatoryتا میانه ۲۰۱۸
میالدی احداث شود .پس از آنها درختان و گیاهان در باغهای
فضایی کاشته میشوند و در نهایت این پروژه در  ۲۰۱۹میالدی
برای عموم مردم قابل بازدید خواهد بود.
این سازه همچنین مجهز به فناوریهای حافظ محیط زیست
خواهد بود و در مصرف انرژی صرفه جویی میکند.
به عنوان مثال در آن از سیستم آبیاری کارآمد استفاده میشود.
همچنین دورریزهای ساخت و ساز بازیافت شوند.
اسکاتلند مشغول تحقیق روی پروژه سیمان داغ شده است تا به
این ترتیب راه حلی برای مشکل یخبندان در جاده بیابد.
به گزارش پی ای ساینس ،محققان اسکاتلندی مشغول پژوهش
روی سیمان داغ هستند تا به این ترتیب از مشکالت مربوط به
یخ و برق در جادههای این کشور بکاهند .سازمان حمل و نقل
اسکاتلند نیز از این تحقیقات پشتیبانی میکند.
محققان دانشگاه داندی مشغول مزایای استفاده از انرژی زمین
گرمایی در زیر بنای ساختمانها هستند .در این روش ک ه �Geo
 thermic pilesنام گرفته ،گرما و برق از طریق لولههای زیرزمینی به
ساختمانهای بزرگ منتقل میشود.
البته طرح مشابهی در هلند و آمریکا برای گرمایش سطح پل و
پیاده روها به کار گرفته شده است.
هفته گذشته صدها خودرو به دلیل برف سنگین و مسدود شدن
مسیر۱۷ ،ساعت در جادهها گیر کردند.
کنترل خطوط انتقال برق فشار قوی به رباتها محول شد
با ساخت ربات تازه ای به نام الین رنجر ،دیگر نیازی به کنترل
وضعیت خطوط انتقال برق فشار قوی توسط نیروی انسانی نیست
و این کار خطرنا ک نیز به ماشینهای هوشمند محول شد.
به گزارشدیجیتالترندز،در سالهای گذشتهرباتهایزیادیبرای
انجام امور خطرنا ک ساخته شده اند که از جمله آنها میتوان به
رباتهای کنترل کننده اتصال پلها اشاره کرد .حال ربات الین رنجر
به طور تخصصی وضعیت خطوط انتقال نیرو را در نقاط دورافتاده
کنترل کردهووضعیتخطوطانتقالبرقفشار قویرابررسیمیکند.
این ربات که توسط شرکت کانادایی هیدرو – کبک ساخته شده
برای انجام وظایف خود به کابلهای برق فشار قوی چسبانده
میشود و از یک ساز و کار هوشمند برای عبور از موانع پیش رو
در کابلهای برق استفاده میکند.ربات یادشده میتواند هر روز
حدود  ۱۹کیلومتر از کابلهای برق فشار قوی را بررسی کرده و
قطعی یا نقصهای احتمالی را در آنها گزارش دهد .نکته مهم این
است که ربات یادشده در زمان عملیاتی بودن خطوط انتقال برق
فعالیت خود را انجام میدهد و برای این کار نیازی به قطع جریان
برق نیست .ربات الین رنجر میتواند از آسیبها و مشکالتی که
شناسایی کرده فیلمبرداری کند و آن را برای کارکنان مستقر بر روی
زمین ارسال کنند تا در مورد تعمیر خطوط آسیب دیده تصمیم
ً
گیری شود .شرکت سازنده این ربات قبال هم پهپادی برای ارزیابی
وضعیت خطوط انتقال برق تولید کرده بود که با استفاده از حسگر
خود قادر به شناسایی مشکالت خطوط یاد شده بوده و حتی
میتواند بدون آسیب زدن به کابلهای برق بر روی آنها فرود آید.
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با این پوشش پنجره را هوشمند کنید
محققان استرالیایی پوششی باریکتر از موی انسان ساخته اند که
شیشههای معمولی را بدون نیاز به انرژی هوشمند میکند.
به گزارش نیواطلس ،محققان دانشگاه  RMITاسترالیا نوعی
پوشش ساخته اند که شیشه را هوشمند میکند و جالب آنکه
نیازمند هیچ گونه انرژی نیست.
این پوشش از ماده ارزان قیمت دی ا کسید وانادیوم ساخته شده
و ضخامت آن ۵۰تا  ۱۵۰نانومتر است .به عبارت دیگر این پوشش
هزار بار نازک تر از موی انسان است.
هنگامیکه دمای سطح کمتر از  ۶۷درجه سانتیگراد باشد ،دی
ا کسید وانادیوم مانند عایق عمل میکند و از خروج گرمای داخل
خانه از طریق شیشه پنجره جلوگیری میکند .اما نور خورشید به
طور کامل از آن گذر میکند .در دمای  ۶۷درجه سانتیگراد این
ماده به نوعی فلز تبدیل میشود که به اشعههای مادون قرمز و
گرم خورشید اجازه ورود نمی دهد.
به عبارت دیگر هنگامیکه هوا سردتر است داخل اتاق گرمتر
میماند و بالعکس .به این ترتیب میزان استفاده از سیستمهای
گرمایشی و سرمایشی نیز کاهش مییابد.
مجموعه آپارتمانهای فناورانه در استرالیا ساخته میشوند
قرار است مجموعه آپارتمانهایی مجهز به فناوریهای مختلف از
جمله شناسایی صورت و اسکنر اثر انگشت در استرالیا ساخته شوند.
به گزارش نیواطلس ،شرکت ساخت و ساز Developer Devitt
 Property Groupدر ملبورن استرالیا مجموعه آپارتمانهای جدید
و مجهز به انواع فناوری میسازد .این آپارتمانها ویژگیهای
فناورانه مختلفی مانند شناسایی صورت و اسکنر اثر انگشت
خواهند داشت.
عالوه برآن این ساختمانها شامل سیستمهای اتوماسیون،
پنلهای خورشیدی و بازیافت آب باران هستند .به هرحال
مجموعه این آپارتمان  Museنام گرفته و شامل  ۱۴طبقه است.
داخل هر ساختمان  ۴۵واحد  ۲۰۰تا  ۱۰۰۰متر مربعی ساخته
میشود.
فناوریهایی که در این ساختمان به کار میرود فراتر از آپارتمانهای
معمولی است .به عنوان مثال میتوان تنظیمات تهویه هوا ،پردهها
و نور را از قبل مشخص کرد .همچنین ساختمان مجهز به فناوری
شناسایی پال ک خودرو است و آسانسور را برای حمل افراد تازه وارد
به داخل ساختمان آماده میکند.
در کنار این موارد ،اقدامات امنیتی مانند دوربینهای مداربسته
با قابلیت شناسایی صورت ،قابلیت دریافت دستور صوتی و
اسکنرهای اثر انگشت نیز برای ساختمان به کار گرفته میشود.
این مجموعه در مصرف انرژی نیز صرفه جویی میکند .پنلهای
خورشیدی برق مورد نیاز برای بخشهای عمومی ساختمان را
فراهم میکنند.
در دانشگاه  MITتولید شد؛
دستگاهی که از هوا برق تولید میکند
محققان دستگاهی ساخته اند که از نوسانات دمای هوا برق تولید
میکند .این دستگاه در حقیقت تغییرات دما را به الکتریسیته
تبدیل میکند.
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به گزارش دیجیتال ترندز ،مهندسان دانشگاه  MITبه تازگی
دستگاه کوچکی ساخته اند که میتواند انرژی ناشی از تغییر دمای
هوا را جذب کند .دستگاه مذکور «رزوناتور حرارتی» نام گرفته است.
دستگاه مذکور با استفاده از نوسان دما هوا در چرخه روز و شب
انرژی تولید میکند .به این ترتیب رزوناتور حرارتی یک منبع قدرت
بلندمدت در اختیار دارد که برای سیستمهای عملیاتی دور از مرکز
بسیار کارآمد است.
آنتون کوتریل یکی از مولفان اصلی تحقیق میگوید :نوسانات
دما در همه جا اتفاق میافتند و یک منبع دست نخورده انرژی
به حساب میآیند .ما دستگاهی ساخته ایم که از این نوسانات
استفاده میکند .این دستگاه در حقیقت تغییرات دما را به
الکتریسیته تبدیل میکند.
رزوناتورهای حرارتی برخالف پنلهای خورشیدی نیازمند نور
مستقیم خورشید نیستند .به عبارت دیگر در سایه نیز برق تولید
میکنند .همچنین برخالف توربینهای بادی تحت تاثیر شرایط
غیرقابل پیش بینی باد نیستند.
با این وجود دستگاههای مذکور انرژی زیادی تولید نمی کنند .برق
تولیدی آنها به حدی است که انرژی مورد نیاز برای فعال کردن
حسگرهای مختلف در میدان عملیاتی را دارد.
این دستگاه همچنین به حفظ محیط زیست کمک میکند.
رزوناتور حرارتی به وسیله مواد گرمایی قدرتمند فعال میشود.
این مواد گرمای محیط را به طور موثر منتقل میکنند و رساناهای
قدرتمند گرما هستند که قابلیت ذخیره آن را نیز دارند.
برج  ۳۵۰متری چوبی در ژاپن طراحی شد
یک شرکت ژاپنی برجی  ۳۵۰متری طراحی کرده که از چوب ساخته
میشود و با بودجه  ۵.۹میلیارد دالر تا  ۲۰۴۱ساخته خواهد شد.
به گزارش میل آنالین ،معماران ژاپنی از طرح بلندترین آسمانخراش
چوبی جهان رونمایی کردند.
این سازه  ۳۵۰متری شامل مغازه ،خانه ،دفاتر تجاری و یک هتل
خواهد بود و در  ۲۰۴۱میالدی تکمیل میشود.
قرار است این برج در مرکز توکیو و با بودجه  ۵.۹میلیارد دالر ساخته
شود تا پایتخت ژاپن را به شهری حافظ محیط زیست تبدیل کند.
همچنین جنگلی در دل شهر میگنجاند .شرکت « »Nikken Sikkei
این سازه را طراحی کرده است.
در حال حاضر این پروژه  W۳۵۰نام گرفته و هنوز مشخص نیست
از چه چوبی برای ساخت آن استفاده میشود.
این ساختمان  ۷۰طبقه روی زمین دارد و از ترکیب چوب و فوالد
ساخته میشود .بیش از ۹۰درصد سازه از چوب خواهد بود.
همچنین سازه بلند میتواند در برابر بادهای قدرتمند و زلزلههای
متعدد مقاومت کند .عالوه بر هتل ،فروشگاه و اما کن مسکونی و
تجاری این سازه شامل یک باغ روی سقف ،تراسهایی پوشیده از
گیاهان ،فضاهای داخلی بزرگ با نور طبیعی است.
پس از خبر
محمدرضا اسالمى
چند روز پیش خبرى منتشر شد كه بازتاب چندانى در رسانههاى
داخلى كشور ما نیافت.
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خبر كوتاه است:
پروژه احداث ساختمان چوبى هفتاد طبقه (!) بزودى در توكیو آغاز
مى شود.
در ذهن شنونده ،ساختمان چوبى  ٢یا  ٣طبقه امرى قابل تجسم
است.
در كشورهایی مثل كانادا و آمریكا نیز ،ساختمان چوبى  ٥یا  ٦طبقه
به كرات ساخته مى شود .اما ساختمان چوبى  ٧٠طبقه آنهم در
شهرى زلزله خیز مانند توكیو؟!
این خبر در دل خود ،یك پیام اولیه دارد« :فناوری» (بخوانیم
اعتماد به نفس مهندسى) ساختمانهای چوبى در #ژاپن ،به
جسارت احداث چنین سازه اى را بر زمین لرزان
سطحی رسیده كه
ِ
توكیو پدید آورده.
رکورد بلندترین ساختمان چوبى دنیا ،در دانشگاه
در حال حاضر ِ
بریتیش كلومبیاى كانادا ( )UBCبا  18طبقه است.
اما این پیام ،الیه اول ،یا سطحى ترین دریافت ،از خبر مذكور مى
تواند باشد .بیایید خبرباال را جور دیگرى بخوانیم:
مردان بزرگى قرار دارند .به تعبیر
پشت كارهاى بزرگ،
همیشه ِ
ِ
#سعدى:
كارهاى مشكل ،دادند به كاردانها »
«كین
ِ
سر این پروژه عظیم ،چه كسانى هستند؟!
پشت
ببینیم
ِ
ِ
«پول» چنین پروژه ای را چه کسی
سوال مشخص تر اینکه:
ِ
ِ
میدهد؟ چنین سازه ای را ،چه کسی «طراحی» میکند؟ «دانش
فنی» چنین جسارتی ،از کجا آمده؟!
ِ
اما پاسخ و پرسش مذکور:
پول این پروژه عظیم ،بالغ بر 600میلیارد ین ،یا  5.6میلیارد دالر
ِ
کل بودجه وزارت راه و مسکن ایران در سال
(بیش از یک ونیم ِ
برابر ِ
 )97را «صنایع چوب سومی تومو» تامین میکند.
ُ
خب این آقای سومی تومو چه کسی است که فقط یکی از
شرکتهایش( ،صنایع چوبش) چنین پول هنگفتی دارد؟!
دربارۀ «بنگاه اقتصادی سومی تومو» و فهرست اموال و شرکتهایش
قبال در این کانال به تفصیل صحبت کرده بودیم.
خالصه اینکه ،صنایع چوب وجنگل سومی ُ تومو (Sumitomo
 )Forestryقرار است درسال  2041جشن  350امین سالگرد ثبت
شرکتش را بگیرد .برای این جشن ،یک ساختمان چوبی 350
متری را به عنوان کادوی این جشن تولد ،احداث میکند!
یر اعداد و ارقام را ببینیم! همیشه اعداد و ارقام حرف میزنند.
ِس ِ
یک پرانتز باید باز کرد در وسط این بحث :مگر میشود شرکتی
350سال عمر داشته باشد؟ مگر میشود ّ
«وراث» در یک خانواده،
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چند نسل با هم دعوا و جر و منجر نکرده باشند ،و یک شرکت در
یک خانواده باقی مانده باشد؟ چرا به چنین خانوادۀ خفنی در
ژاپن «مافیا» نمی گویند؟ چرا اموالشان مصادره نشده است؟
اما برویم سراغ پرسش دوم:
چه کسی این سازه را طراحی میکند؟
ّ
ّ
طراح این سازه شرکت نیکن ِسکی است( .)Nikken Sekkeiنیکن
سکی یک شرکت ساختمانی است که 118سال پیش تاسیس شده
است .در مدت این  118سال20 ،هزار پروژه در 40کشور دنیا طراحی
کرده است .باز همان سوال مطرح میشود که :چطور میشود
بین اعضای هیئت مدیره یک شرکت 118 ،سال دعوا و مرافعه به
راز
سطحی نرسد که منجر به “متالشی” شدن شرکت بشود؟ رمز و ِ
حرکت مستدام ،چیست؟
این
ِ
نیکن سکی ،با چنین عقبه ای ،صاحب برترین مغزها و مهندسان
دست برتر در حوزه طراحی .و کسی هم او را
طراح ژاپنی است .و
ِ
«مافیا» خطاب نمی کند.
اما پرسش سوم :دانش فنی چنین کاری از کجا میآید؟
مثالی در این خصوص باید ذکر شود که میتواند گویای جواب این
ُ
پرسش باشد .نه سال پیش در میز_زلزله کوبه ،در آزمایشی شرکت
کردم که حاصل همکاری دانشگاه کولرادو آمریکا با دانشگاههای
توکیو ،کیوتو و کوبه بود .در آن تست ،یک ساختمان چوبی  8طبقه
با مقیاس واقعی ،روی میز زلزله آزمایش شد (لینک گزارش آزمایش
 ) aspx.88-http://solsnevis.blogfa.com/postدر آن زمان،
َصرف چنین پول هنگفتی برای «یک آزمایش» ،برای بسیاری باعث
مطالعات جدى و عمیق آزمایشگاهی و
تعجب بود .حاصل آن گونه
ِ
آ کادمیک ،میشود این گونه تجلی در بخش صنعت.
اینکه،
چیزی که در مورد این پروژه چوبی 350متری باید گفت
ً
این دست پروژهها در ژاپن ،نماد هستند .نمادهایی که ما ،عمدتا
در آنها «دانش فنی» را متجلی میبینیم ،ولی ،اینها «میوه»
و «محصول» یک سلسله حرکتهای “تدریجی”“ ،پیوسته” و
“مستدام” هستند در کشوری که ذهنها ،بیش از آنکه به فکر
نسل قبلی است .در
انقالب و دگرگونی باشد ،به فکر ادامۀ ِ
کار ِ
کشوری که شرکتها ،عمرهای بیش از صدسال دارند .در کشوری
که بین اعضای هیئت مدیره ،بعد از پانزده/بیست سال ،دعوا و
دادگاه کشی و نفرت رخ نمی دهد .ماجرا ،بیش از آنکه فنی باشد،
انسانی است.
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