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کافی از توانمندی ها و محدودیت های  بررسی فعالیت نظام های حرفه ای و تاثیر آن ها بر روند فعالیت های اجتماعی مستلزم شناخت 
کارآیی و توفیق آن ها در نیل به اهداف تعیین شده دست یافت. که می توان به درک صحیحی از  آن هاست.تنها در این صورت است 

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 
گاه برخی از  از زنجیره مناسبات حرفه ای و نیز ضرورت اجتناب ناپذیر در تعامل با سایر نظام های شغلی بدانیم،  وجود فراز و فرودها و 

گام های فراتری را برخواهیم داشت. کرد و برای از میان برداشتن آن نیز  چالش های آن را تایید خواهیم 
در موضوع نظام های مهندسی صرفنظر از موضوعات درون سازمانی با دو چالش عمده مواجه هستیم؛ نخست وضعیت دانش آموختگان 

کنترلی چندانی بر آن نبوده است. کنون نظارت و  که به نظر می رسد تا این حوزه است 
بدون تردید دانش آموخته مهندسی نیز همچون سایر دانش آموختگان در نظام آموزش عالی مطالبه شغل و کسب جایگاه اجتماعی دارد 
گذشته  گریز از بحرانی اینچنینی الزم است تا مهندسان بیش از  کاری موجود با این خواسته فاصله بسیار دارد. برای  و متاسفانه ظرفیت 
گذاری بیندیشند تا  کمبودهای اجتماعی بلحاظ ساخت و ساز و سرمایه  کار جمعی و شناخت  به موضوعاتی همچون خلق پروژه و تفکر 
کرده و پس از رعایت مقررات زمینه  کنون مغفول واقع شده شناسایی  که تا بتوانند عالوه بر حوزه مسکن حوزه های دیگر ساخت و ساز را 

تولید و ساخت را مهیا سازند.
کوشد به نیاز و دغدغه های بازار  گرچه دولت و نظام اجرایی نیز با اتخاذ تدابیری همچون اصالح بافت های فرسوده می  گفته پیداست  نا
کز آموزش عالی پاسخ دهد اما در عین حال جامعه دانشگاهی و نخبگان جامعه نباید در  کار و تقاضای دانش آموختگان دانشگاه ها و مرا
کار و نیز  کسب و  کار تیمی و جمعی و ایجاد تفکر توسعه فضای  کید بر  انتظار برنامه های اینچنینی دولت بماند و الزم است خود نیز با تا
کمک مسئوالن احیا نموده  گذاری در زمینه های مغفول واقع شده،  موضوعاتی همچون توسعه شهری را با  فرصت های مناسب سرمایه 

و از همین منظر زمینه های ایجاد اشتغال هر چه بیشتر نسل جوان مهندسان را فراهم نمایند.
گرفتاری های خدماتی خویش رهایی یافته و در حوزه های صدور خدمات  گر نظام های مهندسی بتوانند از چنبره  در چنین شرایطی ا
مهندسی،  مطالعات و نیازمندی های جامعه در صنعت ساختمان همچون حاشیه نشینی و بافت های فرسوده و توسعه ناموزون شهرها 
کار و پیگیری عاجل قرار دهند کمک بزرگ  همگام با دستگاه های ذیربط به مطالعه و بررسی پرداخته و موضوع ایجاد اشتغال را در دستور 

و ارزشمندی را در این برهه زمانی برای بهبود اشتغال می توانند فراهم سازند.
کوشیده است ضمن بهره مندی از  کید بر ضرورت تحقق هر آنچه به آن اشاره شد  سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی با تا

گذشته افق ارزشمندی را برای دستیابی به اهداف عالیه خود ترسیم سازد.  تجربیات 
که می  کنیم. از جمله اهدافی  که بد نیست به آن اشاره  گرفته است  این مجموعه توانمند اهداف ارزشمندی را برای این منظور در نظر 
توان به آن اشاره نمود موضوع پیگیری فرایندهای تغییر جایگاه نظام مهندسی از یک حوزه صرفًا خدماتی به حوزه پویای مدیریتی است 
تا با همکاری سایر دستگاه ها بویژه وزارت راه و شهرسازی بتوانیم سازمان نظام مهندسی را به سازمان مدیریتی مرجع،  چابک و سبک که 

کنیم. بتواند به اهداف عالیتری دست یابد تبدیل 
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 
گذشته به شان و جایگاه آن ها بیاندیشیم نه آنکه نظام مهندسی  نه نظام مهندسی را. در حقیقت با ارزش دادن به مهندسان ؛ بیش از 
که خود با معضالتی دچار است. در همین راستا در سالجاری چارچوب ها و  قراردادهایی را  در موضوعات نظارت،   را متولی بزرگی بدانیم 
کنترل ساختمان  کرده و در راستای عمل به ماده دوقانون نظام مهندسی و  کیفی همچون جوش و بتن تنظیم  کنترل های  اجرا و توسعه 

آنرا توسعه خواهیم داد.
کرده و بصورت جدی از دخالت افراد   همچنین امیدواریم بتوانیم موضوع مجریان ذی صالح را نیزبه سمت و سوی شایسته ای هدایت 

کنیم.  فاقد صالحیت در ساخت وسازها جلوگیری 
کشور و  گذشته می توان به رونق و تعالی  که با تحقق آن ها بیش از  این مهم و تمهیداتی اینچنین،  گام های ارزشمند و امید آفرینی است 

امیدی وافر داشت.
که با رونق بیش از پیش فعالیت های حرفه ای و ایجاد اعتماد میان آحاد جامعه شاهد از میان رفتن مشکالت  گاه می توان امیدوار بود  آن 

متفاوتی همچون بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی بود.  
که خود جلوه ای  کتاب طبیعت  گرفته ایم، همگام با ورق خوردن فصل دیگری از  که در طلیعه بهاری دیگر قرار  که اینک  کوتاه سخن آن 
کشورمان،  امید آن داریم با تابش انوار رحمت الهی،   است از به بار نشستن شکوفه های همدلی بر شاخسار تالش مهندسان سختکوش 

شاهد رویش جوانه های رفاقت و همدلی در میان همکاران صدیق خویش باشیم. 
نوروز 97 تان لبریز از سطرهای امید 

رویششکوفههایهمدلیبرشاخسارتالشمهندسان
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کردن رابطه قلبی خودتان به طور  کردن و مستحکم تر  کارتان موفق باشید باید بعد از توکل به خدای متعال و مستقیم تر  گر بخواهید در  ا
کنید  کنند پرهیز  که عده ای می خواهند در کشور ما اینها را روز به روز بیشتر  دائم با ذات مقدس ربوبی از ورود در مناقشات جناحی و حزبی 
گیری های  کار است تا سر مسائل هیچ و پوچ عده ای را به جان هم بیاندازند و سر موضع  و راز موفقیت شما این است. دست هایی در 
کنند؛ درست نقطه مقابل \”انما المؤمنون اخوه  گروهکی افراد را نسبت به همدیگر مسئله دار  گاهی  گروهی و  گون حزبی و جناحی و  گونا
که مؤمنین به خدا مومنین به دین مومنین به راه انبیاء با هم برادرند دو برادر ممکن است با هم  فاصلحوا بین اخویکم \” قرآن می فرماید 
کرد.  درست نقطه مقابل این، عده می خواهند با  کنند اما تکلیف ما چیست؟ “فاصلحوا بین اخویکم”  بین دو برادر را باید اصالح  دعوا 

جناح بندی و اظهارات حزبی و ایجاد والیت حزبی به تنور اختالف افکنی و آتش افروزی بدمند.

...رازموفقیتشماایناست
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|رهنمود| رئیس جمهور

من به مهندسان عزیز کشور اعالم می کنم، دولت به فکر شما، به کار شما و تالش شما و به خدمات شما،  هم نیازمند است و هم متقاضی،و 
کنیم،  گذار  کرد به انجمن های مختلف و ازجمله جمع های مهندسی،  ما به آن ها وا گذار  که از دولت می شود وا کاری  هم می خواهدهر 

کار می کنند در بسیاری از زمینه ها. که مردم بهتر از دولت  تردید نداریم 
ج میالد| | چهارم اسفندماه نود و سه در روز ملی مهندسی |بر

کار انجام شود به  در این وزارتخانه ) راه و شهر سازی( اولین نکته، تغییر مصالح ساختمانی است، البته نمی خواهم بگویم یک روزه این 
کنیم؟ آیا این مصالح ما؛  که امروز مصرف می کنیم بهترین است. بر مصالح چگونه نظارت  تدریج ببینیم مصالح بهتر نداریم؟ آیا مصالحی 
کنیم؟چه  کنیم؟ بر مقاومت ساختمان چگونه نظارت  که ما می سازیم چگونه بر آن نظارت  سیمان، میلگرد و... کیفیت الزم را دارد؟ بتنی 
جور قابل قبول است که یک ساختمان در ایران درست می شود بعد از سی سال کلنگی می شود و در اروپا بعد از صدو پنجاه- 200سال هنوز 

کلنگی نیست و با یک تعمیر مختصر 250 سال عمر می کند.  هم 
  | در جمع وزیر و معاونان وزارت راه و شهرسازی |

کارمیکنند ...مردمبهترازدولت
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کوی یار وزان می شود و جعبه های چوبی بنفشه ها به دیدار می خوانند تو را  نسیم باد نوروز از 
گیــالس ها و سـیب، شــکوفه های نو رنـگ به رخسـار می آورند و جلوه بر چشــمان من و ما می گشایند بر شــــاخ نازک تن 
گونـه هـــای زمین می نشــیند و صــــورت می شویدش از خــواب و خراِب شـــب ســـرد زمســــتانی باران به دلربایــی بر 
ک مشاطه می کند به جلوه گری  دامان دشـــت آغوش می گشاید به دامن دامن نشستن گل های صحرایی و چهره خــا
بهار می رسد و جان حیات، تو را می خواند تا نفسی یک دو نفر بهر خدا در ساحتش بنشینند و فنجانی از عطر خوش 

کنند و مستوری به یک سـو نهند و مستانه ترانه شـــوق بخوانند و آواز شــــور  چای مزه 
انـگار دسـتان خــــیام بر شــقیقه هاسـت هـــنوز در حـــیرت از ایـن ســــّر مــگـو.

انگار آواز فارابی هنوز بر نغمه های رود است و حافظ مست از بهار نارنج هاست.
گشاده و تو را  سفره هفت سین به پهنای ایران زمین از سبزه و سرور؛ از سایه های مهر تا هفتمین سین سعادت، تن 

که همدلی آیین بهار است و هم سخنی طریقتش گنج سینه را  ک بگو اسرار نهان در  می خواند. لختی بنشین و با خا

گفت و شــنید انســـــان  ک و نـامـه دعـــوت بـر منقــار مرغـــان نهاد تـا فصـــل  حــاال دوبـاره بـهار ســر رسید بـه آواز طـربنا
و زمــین به ســنت دیرینه برپا شــود 

که شنیدن پیام  کنیم  که با ما سخن دارد و باور  کنیم به شنیدن ترنم باران  چشمان خویش بگشاییم و گوش ها را تیز 
بهار آغاز همدلی است و هم نفسی.

کم از زمستان  نداشت، هم  که رفت هم چندان  کار ساختن خانه های زمین در این روزهایی  احوال حرفه هندسه و 
که چشم، تن را نمی دید. در غبار و ابر هم در تنهایی و سرما و مه 

کـه رفـت، غوغای هوای ســنگین و ســینه هـای آزرده بـود هـم بر تقـــویم ایــام و هـم بر دفــــتر حـــرفـه  مـا  انـگار زمســــتانی 
سخن نگفتیم با هم اما در تنهایی فریاد زدیم

دســـت ندادیــم بــه یکدیــگر امــا انگشــــت ســـکوت بر دهــان گذاشــتیم تـا شــدیم مهـندسـانی غریـب از هـم و چـــندپـاره 
کــــــردار... گــــفتار و  در نـظــــر و چـــهل تکـــه در 

حاال بهار است. 
گفت و گو با ســـبزه و بنفشـــه ها ک در  گفتن از باران بیاموزیم و ســخاوت خــا رســم سخن 

که طراوت زمین تنها از همدلی میسر می شود.

|بـهاریه| مزدا نوبری | مهندس معماری | عضو هیات علمی دانشگاه خیام مشهد

درخـــتدوســــتیبنشان...
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آسیبشناسیمدیریتشهریمشهدوتخریبفرآیندتوسعه

شــــهروتوســــعه

|دیدگاه| محسن رنانی 

اشاره: آنچه می خوانید برگرفته از سخنان دکتر محسن رنانی ؛ عضو هیئت علمی و استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان در 
که جمعه پانزدهم مردادماه سال 95 در پژوهشکده ثامن برگزار شد. نشستی است 

وی در این نشست با بیان چالش های پیش روی توســـعه شــــهری بویژه در شهر مشهد به تبیین بایدها و الزامات فرهـــنگی و نیز 
کالنشهر و توصیه هایی در این خصوص اشاره دارد.  دغدغه های مرتبط با حوزه های شهری  در این 

گرامیداشت چهلمین روز  شایان ذکر است دکتر رنانی به دعوت اتاق بازرگانی صنایع و معادن مشهد برای حضور و سخنرانی در مراسم 
درگذشت زنده یاد سید جواد شهرستانی  و شرکت در همایش بین المللی خاتم الشعرا عبدالرحمان جامی به مشهد و تربت جام سفر کرده 
کنیم. بود. ضمن سپاس از دست اندرکاران پژوهشکده ثامن به دلیل ارایه فایل صوتی این نشست متن حاضر را تقدیم حضورتان می 
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تعارض  تصویر  یک  با  مشهد  شهر  و  خراسان  به  ورود  ابتدای  در 
آمیز در بافت اجتماعی و شهری مواجه می شویم و همین مسئله 
پر  که در نگاه نخست، نظام شهری مشهد بسیار  سبب می شود 
تعارض نمایان شود. سال به سال این تعارضات شدیدتر می شود 
این  چرا  که  می دهد  شکل  اذهان  در  را  پرسش  این  تدریج  به  و 
کشوری اسالمی دارای ساختاری متعارض و  نماد هویتی تشیع در 
متضاد در رفتار اجتماعی و ساختار شهر است؟! از کجا نشات گرفته 
کنون نمی توانیم  که هم ا گونه ای  و چرا اینگونه شده است؟! به 
کنیم.  مشهد را به عنوان یک الگوی مدنی شیعه به دنیا معرفی 
که مشهد شهری هویت ساز و استراتژیک برای  باید توجه داشت 
جمهوری اسالمی است و به بیانی دیگر تمامی امکانات برای نمود 
این  نتیجه  در  است  داشته  وجود  دینی  نمادین  حکمرانی  یک 
انعکاس یک مدنیت  که در بدو ورود به این شهر  انتظار می رفته 
دینی را در مشهد به عنوان یک شهر راهبردی و هویت ساز برای 

جمهوری اسالمی شاهد باشیم. اما متاسفانه چنین نیست.
یعنی  می بینم  سیاسی  نظام  ساختار  در  را  مهم  این  ریشه  من 
به  الگو  این  که  داریم  سیاسی  نظام  در  الگویی  یک  ما  معتقدم 
گونه ای شدیدتر و افراطی تر در مشهد و در استان خراسان منعکس 
که ما در بدو ورود در ساختار شهری  شده است. در واقع تعارضی 
که نظام جمهوری اسالمی  مشهد می بینیم از آنجا ناشی می شود 

به لحاظ ساختار سیاسی از جنس نظام نفوذهای ناهمگن است.

مشهد و حکومت نفوذ ناهمگن
و  همگن«  نفوذ  »حکومت  به  را  حکومت ها  سیاسی،  اقتصاد  در 
»حکومت نفوذ های ناهمگن« تقسیم می کنیم. حکومت های نفوذ 
همگن حکومت هایی هستند که تمام ارکان قدرت هماهنگ با هم 
برای تحقق مجموعه ای از اهداف مشخص با اولویتی معین تالش 
کثر می کنند  می کنند به عبارت دقیق تر یک تابع هدف واحد را حدا
به لحاظ سازماندهی هم، تمامی اجزا هماهنگ عمل می کنند و 
برای همه  و منافع هم در یک سازمان یک دست  تقسیم منابع 
اجزا صورت می پذیرد. در جمهوری اسالمی به علل متعدد از جمله 
ساختار انقالب اسالمی،  ساختار قانون اساسی و به علت وجود نفت 
که سبب می شد این ساختار شدیدتر تجزیه و تفکیک شود ما با یک 
حکومت نفوذ های نا همگن مواجه هستیم یعنی گرچه ما یک نظام 
سیاسی واحد داریم اما ذیل این نظام سیاسی واحد بخش های 
گرفتند و به  گروه های مختلف قدرت به دست  مختلف حکومت را 
همین ترتیب منابع و منافع مختلفی را هم در پشت سر خودشان 
کشور ما اعم از زمین،  کردند؛ به عبارت دیگر منابع  ذخیره و جذب 

نیست؛  اهداف  تحقق  جهت  سیاسی  نظام  ذیل  و....  آب  نفت، 
گروه های ذی نفوذ متعدد تقسیم شده  کمیت  بلکه منابع میان حا
است. هر بخشی از این سیستم دارای قدرتی است و بنابراین هر 
و منافع در حوزه خودش  کثر سازی قدرت  به دنبال حدا بخشی 
که آن حوزه قدرت تعریف می کند. هست یا به دنبال اهدافی است 

گر از روسای هر یک  سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه را فرض بگیرید ا
گر  از این سه قوا بخواهیم که سه اولویت نخست ملی ما را بنویسند ا
هریک از سه قوه اولویت ها و ترتیب یکسانی داشته باشند، آن موقع 
که این روسای قوا در ذهنشان اولویت های  کنیم  می توانیم ادعا 
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 
خیابان  هر  داشتم  انتظار  کند،  منعکس  را  واحد  هویت 
مشهد یک نماد ویژه ای، یک طراحی، معماری، ارتفاع 
و فضاسازی خاص را از یکی از جنبه های تاریخی مذهبی 
ما ایرانیان یا مشهد منعکس کند یعنی در واقع ما نه تنها 
باید یک ساختمان و خیابان نمادین بسازیم بلکه باید 
از  تصویری  دنیا  از  کجا  هر  که  بسازیم  نمادین  شهری 
این شهر را می بینند، بگویند اینجا مشهد هست، اینجا 

جمهوری اسالمی است

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

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

رکود،  مجریه  قوه  رئیس  نظر  از  ما  ملی  اصلی  اولویت های  گر  ا اما 
ج بود، و در ذهن رئیس  بیکاری و حل تخاصمات و برخوردها با خار
قوه قضاییه اولویت های اصلی ملی مثاًل مبارزه با تهاجم فرهنگی 
و بدحجابی بود و رئیس قوه مقننه دغدغه اش مثاًل ادامه فعالیت 
که  ایران در انرژی اتمی و چیزهای دیگری باشد به این معناست 
گروه های  شما  گر  ا حاال  است  متفاوتی  اهداف  دنبال  به  قوه  هر 
ج از سه  دیگری مانند نظامی ها یا سایر بخش های حکومت که خار
ج  که خار قوه هستند یا حتی بخش های دیگری از نظام سیاسی 
از حکومت هستند، مثل حوزه های علمیه، را هم در نظر بگیرید 
اهداف  تعدد  نتیجه  در  و  قدرت  گروه های  تعدد  با  که  می بینیم 
همگن  جنس  از  حکومت  یک  با  ما  اینکه  یعنی  هستیم.  مواجه 
کشور را  گروه های ذی نفوذ و ذی نفع منابع  مواجه نیستیم و این 
بین خودشان تقسیم می کنند و هر یک در یک حوزه ای حکمرانی 
خود را بر اساس اهدافش اعمال می کند. این مشکالت ساختاری 
که امروزه در جمهوری اسالمی با آن  اجتماعی و اقتصادی و شهری 
مواجه هستیم و بعضی از آن ها آهسته آهسته تبدیل به مشکالت 
الینحل می شوند، محصول آن ساختار سیاسی است. یعنی حتی 
فاز  به  ورود  برای  ج شویم  کنونی هم خار اقتصادی  رکود  از  ما  گر  ا
توسعه نیازمند حل مشکل »نفوذ های نا همگن« هستیم. به بیانی 
که از جنس نفوذ همگن  کند  دیگر حکومتی می تواند توسعه ایجاد 

و یکپارچه باشد.
همگن  نا  نفوذ  الگوی  آن  می شوید،  مشهد  وارد  شما  وقتی  حال 
گونه ای بسیار شدیدتر و افراطی  که در سطح ملی وجود دارد را به 
تر در مشهد احساس می کنید یعنی شما احساس نمی کنید یک 
حال  در  واحد  حکمرانی  یک  و  واحد  فکر  یک  واحد،  مدیریت 
مواجه  پاره  چند  کمیت  حا یک  با  بلکه  است؛  شهر  این  مدیریت 

10



11 1011

کمیت یک بخش از بافت اجتماعی،  که هر بخش از حا می شوید 
شهری و اقتصادی مشهد را مدیریت می کند و این حوزه های نفوذ 
هم، نه تنها با هم رفاقت و هماهنگی ندارند بلکه با هم رقابت و 
با بافت  که  بنابراین در نگاه اول  در مواردی هم خصومت دارند. 
این  چقدر  که  می شوید  متوجه  می شوید،  مواجه  مشهد  شهری 
بلندمدت  دید  با  استراتژیک  واحد  مدیریت  یک  فقدان  از  شهر 
که باید شهری استراتژیک،  رنج می برد. از همین رو امروزه مشهد 
هویت آفرین و نماد آفرین برای جمهوری اسالمی باشد، نمی تواند 
از حکمرانی شهری، حکمرانی سیاسی،  الگویی  و  نماد  عنوان  به 
اسالمی  جمهوری  برای  مدنی  حکمرانی  و  اقتصادی  حکمرانی 
بافت شهری مشهد  انتظار داشتم  اینکه  مطرح شود. من ضمن 
کند، انتظار داشتم هر خیابان مشهد  یک هویت واحد را منعکس 
یک نماد ویژه ای، یک طراحی، معماری، ارتفاع و فضاسازی خاص 
را از یکی از جنبه های 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 می بینند، بگویند اینجا مشهد هست، اینجا جمهوری 
اسالمی است اما ما نه تنها خیابان ها 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 
گوشه های مختلف این صحن داشته  گر شما تصویری از  بگیرید؛ ا
آنطرف  و در  باشید  کل صحن داشته  از  یا حتی تصویری  باشید، 
دنیا به کسی، مثاًل به یک گردشگر فرهنگی، نشان دهید، او متوجه 
که آن تصویر به مانند تمامی مساجد  کجاست چرا  نمی شود اینجا 
دیگر است و هیچ نماد و عنصر هویت بخش و تمایز آفرینی در آن 
نیست. در حالی که این همه سرمایه می توانست یک نماد فرهنگی 

کند. تاریخی ویژه برای مشهد و برای جمهوری اسالمی ایجاد 

عالوه بر اینکه نتوانستیم در مشهد یک صحن نمادین، 
مسجد  یک  نمادین،  هتل  یک  نمادین،  خیابان  یک 
نمادین یا یک ساختمان نمادین را بسازیم بلکه آن نماد 
تاریخی مان یعنی حرم مطهر رضوی را نیز در میان صحن ها 

و هتل های ساخته شده در اطراف آن دفن کرده ایم. 

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

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

غفلت از سرمایه نمادین
امروز یکی از عناصر مهم توسعه تولید سرمایه های نمادین است. 
و  گرفت  الهام  یزد  شهر  بادگیرهای  الگوی  از  دوبی  نمونه  برای 
بخشی از شهر را با شکل بادگیرهای یزد ساخت، امروزه پوسترهای 
کس در دنیا این تصاویر را  این بادگیرها در دنیا منتشر شده و هر 
می بیند می گوید اینجا دوبی هست! یعنی ما نتوانستیم بادگیرهای 
بومی یزدمان را به نماد ملی مان تبدیل کنیم ولی اماراتی ها نه تنها 
معماری بادگیرهای ما را برای هویت بخشی به خودشان استفاده 
کارهای نمادین بسیار دیگری برای هویت بخشی به  کردند بلکه 
و  نخل  جزایر  العرب،  برج  ساخت  نظیر  دادند؛  انجام  خودشان 
هر  که  شدند  ساخته  ای  گونه  به  که  دیگر  یگانه  ساختمان های 
کسی می رود دوبی می گوید من حتمًا باید این ها را ببینم، یعنی به 

گونه ای نمادین ساخته شدند. 
این همه منابع مالی در  این چهار دهه  کنید در طول  نگاه  حاال 

استان خراسان و شهر مشهد هزینه شده اما امروزه چه نمادی غیر از 
حرم رضوی را می توانیم به دنیا معرفی کنیم؟! حتی در حرم رضوی 
نمادین  گوهرشاد  مسجد  و  قدیمی  صحن های  و  گنبد  فقط  هم 
نتوانسته ایم  را  دیگر  الحاقی  ساختان های  از  هیچکدام  و  هستند 

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 
نگاه  زیر  در  آفرین  هویت  بخش های  و  شده  تخریب 
کالم باید  تجاری از میان رفته است. متاسفانه در یک 

کرده است. بگویم، مشهد را نگاه تجاری نابود 

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

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

عالوه بر اینکه نتوانستیم در مشهد یک صحن نمادین، یک خیابان 
نمادین، یک هتل نمادین، یک مسجد نمادین یا یک ساختمان 
مطهر  حرم  یعنی  مان  تاریخی  نماد  آن  بلکه  بسازیم  را  نمادین 
رضوی را نیز در میان صحن ها و هتل های ساخته شده در اطراف 
آن دفن کرده ایم. هر کس از هر کجایی که وارد مشهد می شود، از هر 
ساختمانی، در ورودی هر خیابان اصلی و در هر صحنی باید بتواند 
اما مدیریت شهری و مدیریت خود آستان  ببیند؛  را  گنبد رضوی 
که نمی دانسته  قدس به حدی ناتوان بوده و غیر علمی بوده است 
انگشتر  سازه  داخل  در  نه  باشد  انگشتر  سر  روی  باید  نگین  این 
کنون شما حتی در داخل صحن های حرم  مدفون شود؛ بنابراین ا
رضوی هم که هستید نمی توانید حرم اصلی و گنبد را ببینید. یعنی 
ما مهمترین مولفه هویت آفرین و نمادین مشهد را در انبوهی از 

کرده ایم.  آهن و سیمان مخفی یا مدفون 
بافت  تنها  نه  مدیریت  نحوه  این  که  است  تامل  بسی  جای  و 
بخش  هویت  شهرسازی  و  مسکونی  ساختارهای  یعنی  فیزیکی 
کرده  نابود  نیز  را  شهر  فرهنگی  بافت  بلکه  کرده  تخریب  را  شهر 
تاریخی  از خاطرات و حال و هوای مشهد  است. یعنی شما دیگر 
که ساختمان های پانزده طبقه  کوچه های تنگ  چه چیزی در این 
ساخته اند، می بینید و حس می کنید؟ بنابراین جای جای بافت 
فرهنگی این شهر به خاطر ساخت و سازهای تجاری آستان قدس، 
شهرداری و دیگر متولیان تخریب شده و بخش های هویت آفرین 
کالم باید  در زیر نگاه تجاری از میان رفته است. متاسفانه در یک 
کرده است. این نگاه تجاری در  بگویم، مشهد را نگاه تجاری نابود 
اما در آن شهرها باید چند روزی بمانید،  دیگر شهرها هم هست 
و  شوید  تجاری  نگاه  این  متوجه  تا  بگذرانید  وقت  مردمانشان  با 
متوجه نابودی هویت های فرهنگی آن ها بشوید؛ ولی در مشهد در 
که چیزی به نام  همان نگاه نخست متوجه این مسئله می شوید 
کارگزاران این شهر وجود نداشته است. سرمایه نمادین در اندیشه 

 مشهد خودش به عنوان یک شهر باید سرمایه نمادین ملی تلقی 
شود، حرم رضوی هم به تنهایی یک سرمایه نمادین ملی است و 
که در این بافت ساخته و به آن افزوده می شود  بنابراین هر چیزی 
باید  حرم  در  و  شهر  این  در  ای  توسعه  هر  و  نمادین  سرمایه  باید 
متناسب با سرمایه های نمادین گذشته آن انجام شود اما متاسفانه 
خ نداده بلکه آنچیزی هم که می توانست به نوعی  نه تنها این مهم ر
کم  نماد مشهد و نماد تاریخ این شهر باشد از میان رفته است. کم 
به واسطه حضور انبوه مهاجران در مشهد لهجه مشهدی ها هم از 
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میان می رود. من هر وقت به مشهد می آیم جز با دلی پر از غصه از 
ج نمی شوم. این شهر خار

خ داد خود یک حادثه نمادین  این آتش سوزی که اخیرًا  در مشهد ر
است و نشان می دهد که با یک حادثه کوچک نیز ممکن است شهر 
که  گسترده حاشیه نشینی  مشهد آتش بگیرد. این بافت جمعیت 
دارد مشهد را در خود می بلعد، این بافت تجاری بی قواره ای که همه 
ما را در خود می بلعد، این ها همه می توانند زمینه ساز بحران های 
گمان من با این  اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و شهری شوند. به 
بافت شهری، جمعیتی و این شیوه مدیریت، مشهد مستعدترین 
شهر برای شروع بحران های آتی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در 
گر به سرعت به یک اجماع درون استانی و ملی در میان  کشور است. ا
سیاست مداران و نخبگان تان برای نجات مشهد نرسید، ممکن 
که به بحران تامین آب یا دیگر  است به زودی و درآینده ای نزدیک 
بحران ها برخورد کنیم مدیریت بحران در شهری مثل مشهد تقریبا 
اندیشه تشکیل  باید در  به نظر می رسد  نتیجه  ناممکن شود. در 
شهر  این  در  حکمرانی  شیوه  در  بازنگری  برای  بحران  اتاق  یک 
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
اصواًل باید محور توسعه هر منطقه و هر شهری در چارچوب مزیت 

مزیت های  آن  کنار  در  بعد  و  طراحی  آن جا  اصلی  و  اولیه  نسبی 
که حاصل دارایی های  رقابتی جدیدی آفریده  شود. مزیت نسبی 
کنار  یک شهر می باشد، در شهر مشهد، حرم رضوی است اما در 
که حاصل مدیریت ماست،  این مزیت نسبی، مزیت های رقابتی 
که شهری به مانند  کلی من این است  طراحی نشده است. ایده 
گر هم قرار است صنعتی باشد،  مشهد باید از صنعت فاصله بگیرد و ا
کشاورزی محور  گر قرار است  ک و دانش پایه باشند و ا باید صنایع پا
گیرد باید کشاورزی معطوف به توسعه پایدار و محیط زیست، و  قرار 

کسب درآمد و تجارت، باشد. نه معطوف به 
طراحی  ای  توسعه  الگوی  خراسان  و  مشهد  برای  بخواهیم  گر  ا
رضوی  حرم  جاذبه های  یعنی  نسبی  مزیت  آن  مرکزیت  در  کنیم 
از  ای  مجموعه  باید  آن  اطراف  در  و  می دهیم  قرار  را  زیارتی  نیاز  و 
کنیم. با این نگاه  که از جنس مزیت رقابتی است، طراحی  خدماتی 
معتقدم استراتژی توسعه خراسان و به طور خاص مشهد باید حول 
این  مکمل  باید  بخش ها  باقی  و  شود  طراحی  زیارتی  گردشگری 
باشند یعنی از بخش هایی که با گردگشری زیارتی سازگار نیستند باید 
گرفته شود  گسترش آن ها  کاسته شود یا حداقل جلوی  به تدریج 
که مکمل آن هستند توسعه بیابند مثال ما می توانیم  و بخش هایی 
گردشگری طبیعی و گردشگری فرهنگی و گردشگری درمانی را نیز در 
مشهد داشته باشیم یعنی یک الگوی گردشگری طراحی شود که در 
مرکزیت آن گردشگری زیارتی است و همراه آن قابلیت های گردشگری 
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است.  موجود  و  شده  طراحی  نیز  درمانی  و  فرهنگی  و  طبیعی 
کز  مرا شهر  این  اطراف  در  و  رضوی  حرم  مشهد،  مرکز  در  در  شما 
کز طبیعی مانند طرقبه  فرهنگی خاصی مانند توس را دارید و مرا
کرد؛  گردشگری را به هم متصل  که می توان این مناطق  و شاندیز 
که فقط در هتل  کرد  گردشگر به دید فردی نگاه  در نتیجه نباید به 
اسکان می یابد و چند باری به حرم می رود و سپس به شهر خود 
گردشگر هم  که زائران را به  کوشید  باز می گردد. به بیان دیگر باید 
پتانسیل  تنهایی  به  مشهد  که  باشید  داشته  توجه  کرد.  تبدیل 
که آثار تاریخی و باستانی  کشورهایی را داراست  اقتصادی برخی از 
میلیون   30 که  بگیرید  نظر  در  را  ترکیه  نمونه  برای  دارند.  فراوانی 
گردشگر دارد و بخش بزرگی از اقتصادش بر اساس این 30 میلیون 
که یک  گردشگر تنظیم می شود و می چرخد؛ حاال چطور می شود 
شهر مثل مشهد و یک استانی مثل خراسان بین 10 تا 15 میلیون 
گردشگر داشته باشد ولی نتواند یک اقتصاد پویا و پیش رو داشته 
باشد؟! این نشان می دهد که برنامه ریزی بلندمدت برای استفاده 

مناسب از این پتانسیل وجود نداشته است.

پتانسیل  تنهایی  به  مشهد  که  باشید  داشته  توجه 
اقتصادی برخی از کشورهایی را داراست که آثار تاریخی و 
باستانی فراوانی دارند. برای نمونه ترکیه را در نظر بگیرید 
گردشگر دارد و بخش بزرگی از اقتصادش  که 30 میلیون 
و  می شود  تنظیم  گردشگر  میلیون   30 این  اساس  بر 
می چرخد؛ حاال چطور می شود که یک شهر مثل مشهد 
گردشگر  و یک استانی مثل خراسان بین 10 تا 15 میلیون 
رو  پیش  و  پویا  اقتصاد  یک  نتواند  ولی  باشد  داشته 

داشته باشد؟!

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

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

نکته دیگر اینکه با توجه به همجواری استان خراسان با مرزهای 
محور  یک  عنوان  به  هم  ترانزیت  موضوع  روی  می توانید  شمالی 
کنید. حتی می توان عالوه بر ترانزیت  کننده به توسعه نگاه  کمک 
مسافر، ترانزیت های دیگری نیز داشت؛ یعنی مشهد می تواند یک 
کشورهای همسایه باشد یا  کاال و خدمات به برخی از  مرکز صدور 
می تواند مرکز مدیریت و واردات برخی از کاالهای کشاورزی باشد که 
کار ایرانی می تواند در کشورهای شمالی ایران  گذار و نیروی  سرمایه 
می تواند  مشهد  بنابراین  کند.  توزیع  و  کشور  وارد  سپس  و  تولید 
کشورهای همجوار شمالی  با  کشور  کل  تعامل  برای  مرکزیت  یک 
گردشگری- ترانزیتی را طراحی  باشد. در نتیجه می توان یک الگوی 
کرد و همه این ها با محوریت هویت معنوی و دینی مشهد باشد.

نفوذ ناهمگن و توسعه
حکومت نفوذ ناهمگن اصوال نمی تواند منجر به توسعه شود، زیرا 
گونه  به  است  بلندمدت  در  انرژی  دقیق  تقسیم  مستلزم  توسعه 
مصرف  و  سیستم(  در  انرژی  اتالف  )یعنی  آنتروپی  جمع  که  ای 
کمتر از ورود ان رسیده است؛ و آنچه می بینیم، سرمایه های  انرژی 
مذهبی  هویت  و  قومی  هویت  ملی،  هویت  ارزش ها،  اجتماعی، 
که این ها مولفه هایی  که در حال نابود شدن است؛ در حالی  است 
ساختار  این  بنابراین،  می بخشند  اجتماعی  انسجام  که  هستند 

کنونی ذاتًا توانایی تولید توسعه را دارا نیست.  سیاسی 

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

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

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

باال  به  تاریخ  با یک شیبی در طول  اقتصادی  نظام  اصواًل قدرت 
می رود، حاال هرچه تحوالت فناوری بیشتر و سریع تر باشد این شیب 
نیز بیشتر می شود، اما این نظام اقتصادی زمانی می تواند در عین آن 
که شیب مالیم رشد خود را حفظ می کند به تدریج با هزینه ای کمتر 
کارآمد و پویا  که یک نظام حقوقی پیشرفته و  کند  کمتر فعالیت  و 
مکمل آن باشد و بتواند آن نظام اقتصادی را حمایت و پشتیبانی 
گر نظام  کند. چون هر تحول اقتصادی یک آثار حقوقی را داراست، ا
کند، حفاظت  حقوقی نتواند آن آثار حقوقی را حمایت و حفاظت 
پرهزینه  و  دشوار  خصوصی  بخش  خود  برای  حقوقی  آثار  این  از 
کم کم او را ناتوان و خسته و فرسوده می کند. اصطالحا  می شود و 
می گوییم هر فناوری جدیدی دارای »برونریز« یا پیامدهای بیرونی 
که این پیامدهای بیرونی را باید نظام حقوقی تحت پوشش  است 
گر برونریز منفی است باید نظام حقوقی جلوی آن را بگیرد  درآورد. ا
مثل  است،  مثبت  برونریزها  این  گر  ا و  کارخانه ها  آلودگی  مثل 
می آورد،  منطقه  یک  در  اقتصادی  طرح  یک  که  اشتغالی  و  رونق 
شود.  تقویت  و  یابد  تداوم  تا  کند  حمایت  آنرا  باید  حقوقی  نظام 
را  کار  دو  این  از  هیچ  ما  کشور  در  حقوقی  نظام  که  آنجایی  از  اما 
اقتصادی  نظام  انجام می دهد،  یا خیلی ضعیف  نمی دهد  انجام 
در یک جاهایی فرسوده و زمین گیر می شود یا حتی فرو می ریزد. 
نظام حقوقی ما حدودًا 40 سال از نظام اقتصادی ما عقب است؛ 
نظام  از  سازماندهی  و  دانش  فناوری،  لحاظ  به  سال   40 یعنی 
که می بینید بنگاه های  اقتصادی عقب است؛ مثاًل شما در حالی 
یا چند  آنالین در ظرف چند دقیقه  به صورت  تولیدی می توانند 
کنند و  ساعت مواد اولیه مورد نیاز خود را در آن سوی دنیا مشاهده 
کیفیت آن مطلع شوند و سپس سفارش بدهند و حتی وجه آن را  از 
گمرک  گمرک رسید در  کنند، اما همان مواد اولیه وقتی به  پرداخت 
گاهی چند ماه باید در نوبت بررسی بماند. یا در  برای ترخیص آن 
اداره ثبت اسناد برای یک تغییر ساده مالکیت یک شرکت یا بنگاه 
نشانه هایی  همه  این ها  کرد.  دوندگی  باید  سال  چند  یا  چندماه 
کند.  که نظام حقوقی نمی تواند نظام اقتصادی را حمایت  است 
نفوذ  مسئله  به  نیز  حقوقی  و  اقتصادی  نظام  میان  شکاف  این 
گیر است. بنابراین  ناهمگن افزوده شده است و عماًل سیستم زمین 
بحران ها،  از  ما  کشور  عبور  برای  نیاز  مورد  مهم  تحوالت  از  یکی 
کشور است وگرنه اقتصاد ما انرژی  جراحی جدی در نظام حقوقی 
الزم برای ادامه دادن با این وضع را ندارد. البته فعالیت اقتصادی 
کشور ادامه می یابد اما جهش های بزرگ که بتواند بحران ها را پشت 
خ نخواهد داد و شاهد یک فرایند تدریجی اضمحالل  سر بگذارد ر
تدریجی در اقتصاد خواهیم بود. و البته اصواًل در چنین شرایطی 

سخن از توسعه، بی وجه است.
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گسستگی هویتی از پیشینه تاریخی و فرهنگی خود مواجه شده اند. عده ای ریشه آن را در نزاع فرهنگی ما با غرب و عده ای  شهرهای ما با 
آن را در توسعه اجتناب ناپذیر  شهرگرایی و شهرنشینی می دانند.

گفت وگوی پیش روی در ترسیم وضعیت حاضر ابتدا تصویری از وضعیت توسعه شهری ایران هم از جهت مفهومی و  دکتر آخوندی در 
کارکردی و عملیاتی شدن مفاهیمی همچون موبیلیتی Mobility )حرکت پذیری( و لیویبیلیتی liveability )زیست پذیری( در  هم از جهت 
که  گفت وگو  به ریشه های مشکالتی  شهرهای ایران ارایه می دهد و مراتب خوشایندی مردم از شهرهای ایران را تشریح می کند. او در این 

کرده است : کشور اشاره  در این دو زمینه در ایران وجود دارد و در نهایت چشم اندازی از آینده شهرسازی 
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امروز وضع ایران شهر ما از منظر شما چگونه است؟ ضمن اینکه 
فکر می کنید گروه ها و طبقات اجتماعی از زندگی در ایران شهر ما 

تا چه حد راضی اند؟
که سرزمین ما،  نیازی به توضیح فراوان درباره این موضوع نیست 
ایران شهر ما در چه وضعیت پرچالشی قرار دارد. در همین زمستان 
جدی  مشکل  با  تهران  در  کشیدن  نفس  برای  که  دیدید  امسال 
زندگی در  کیفیت  ارتقای  امکان  نیز  بودیم؛ در حال حاضر  مواجه 
تهران هم از جهت منابع زیستی و توان های زیست محیطی و هم 
از نظر روابط اقتصادی وجود ندارد. نزدیک به 5 میلیون نفر در زیر 
خط فقر شهری در پیرامون کالنشهر تهران با حدود ۱2 تا ۱۳ میلیون 
نفر جمعیت  زندگی می کنند، با انواع جرم و بزه  ناشی از فقر. وجود از 
گسیختگی اجتماعی و بحران هویت در تهران و دیگر شهرهای  هم 

ایران مشهود است. 
فضای  در  حرکت  و  )موبیلیتی(  پذیری  تحرک  در  مشکل  وجود 
در  روزانه  جابه جایی  برای  است.  ملموس  کاماًل   کشور  شهری 
گذاشت، و از آن مهم تر مشکل حرکت  تهران باید ساعت ها  وقت 
در اندیشه ها و تولید واقعی و نمادین آن ها را داریم. در زمینه تاریخ 
و مشکالت تاریخی اندیشه ای و تصلب حرکت آن در طول زمان نیز 
ایران شهر دچار یک چالش  در  ما  بسیار است.  گفتن  برای  حرف 
از جهت حرکت و هم زیست و زندگی هستیم. نبود  بنیادین هم 
دوگانه زیست پذیری و تحرک فکری و عملی بن مایه ناخشنودی 

طبقات مختلف اجتماعی از شهر و زندگی شهری  است. 

که به آن اشاره می کنید در کجاست؟ ریشه مشکالتی 
چشم پوشی  مشکالت  این  از  مسئول  یک  عنوان  به  نمی توان 
ویژه  به  و  شده  گفته  نکات  سبب  به  که  است  این  واقعیت  کرد، 
ناخرسندی همه جانبه از زندگی موجود، جوانان ما هراس سنگینی 
که  است  این  من  سخن  بنیادی  و  کلیدی  نکته  دارند.  آینده  از 
کندگی اجتماعی” است؛ ما دچار  ریشه  این ناخرسندی در “از جا
کندگی هویتی، تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و...  هستیم. در  از جا
ایران شهر این  گرفتن مفهوم اندیشه ایرانی و زندگی در  غربت قرار 
کرده است: من در میان جمع و دلم جای دیگر است.  وضع را ایجاد 
در ایران زندگی می کنیم ولی در حال و هوای جای دیگری هستیم.

 
مقصودتان از مفهوم ایران،  دولتـ  ملت است؟

هستی  است.  ایران  نام  به  موضوعی  هستی  از  فهم  منظورم  نه. 
و  اجتماعی  اقتصادی،  تاریخی،  فکری،  گرد  فرا مجموعه  در  ایران 
کلی در یک نظم معرفتی معنی پیدا می کند و نه  فرهنگی و به طور 

در یک چارچوب جغرافیایِی صرف به نام ایران.
که به زندگی  گذشته نگاهی بیندازیم. گذشته ای  اجازه بدهید به 
و  بازخوانی  برای  می بخشید.  معنی  ایران شهر  یا  زمین  ایران  در 
که ریشه در اعماق  بازتولید ایران معاصر باید به یک نظام معرفتی 
که در دو  سرزمین دارد و  تعامل آن با مدرنیته اندیشید، موضوعی 
سده اخیر با تقابل همراه بوده است. قصد بیان دردها و رنج های 
ناشی از این تقابل را ندارم بلکه می خواهم چشم اندازی نیز ارایه 
باید  است  چندسویه  ستد  و  داد  یک  نظر  مورد  چشم انداز  دهم. 
گرفت. مشکل در فرایند شکل یابی  چیزهایی را داد و چیزهایی را 
که در این چشم انداز باید همه  این تعامل و داد و ستد است و این 

گرفت. موارد را با هم در نظر 

ح  مطر لیبرالیسم  مثاًل  که  دیدگاه هایی  و  اقتصادی  مسایل 
می کند 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 ۷0 سال قبل نوشت در کتابش 
که هنوز هم جای توجه و بررسی دارد. وی  کرد  اندیشه ای مطرح 
که عمدتًا بر محور اقتصاد و آن هم ایدئولوژیک و  در نقد لیبرالیسم 
جهانی است صحبت می کند. بزرگ ترین مشکل لیبرالیسم از نظر 
از بستر اجتماع و سرزمین  را  اقتصاد  که مفهوم  پوالنی این است 
که جایگاهی در اجتماع  جدا می کند و می خواهد اقتصادی بسازد 
فراموش  و  جهانی سازی  و  یکسان سازی  است.  جهانی  و  ندارد 
از جا  العلل  پیرامونی، علت  اقلیم  و  تاریخ زیست سرزمینی  کردن 
کندگی اجتماعی است. مشکل لیبرالیسم و نئولیبرالیسم این است 
که می خواهد برای همه جهان یک نظریه ثابت بدهد. البته این 
مشکل در سوسیالیسم نیز به شکل بسیار حادتری دیده می شود و 
کندگی در ایران هر دو نگاه لیبرالیستی و  گمان من، تجربه از جا به 

سوسیالیستی را شامل می شود.  
که البته هنوز هم در دنیا راجع  به آن بحث  این نظریه پوالنی بود 
مرحله  در  نظریه  این  می گوید  لهستانی  اندیشمند  این  می شود. 
اجرا امکان وقوع ندارد، چون زندگی از اقتصاد قابل تفکیک نیست 
امر  از زندگی اجتماعی است. نتیجه اجرای یک  و اقتصاد بخشی 
غیر ممکن به انواع مشکالت منجر شده و به توسعه تعارض و انواع 

ناآرامی های اجتماعی می انجامد.
کندگی اجتماعی پوالنی  گرفتن از نظریه از جا  کمک  می خواهم با 
کندگی تنها در اقتصاد نیست ما از  که از جا  این موضوع را بگویم 
سیستم،  اجتماع،  فرهنگ،  از  اعم  حوزه ها  همه  در  را  کندگی  جا 
کندگی بحثی فراتر از اقتصاد صرف  اقتصاد و..  هم می بینیم. از جا
کاالیی شدن  کندگی اجتماعی در ایران منجر به  است. نتیجه از جا
)commodification( همه چیز شده است. زندگی ایران پس از وقوع 
کاالیی شدن همه چیز و قابل خرید و فروش  کندگی منجر به  ازجا
شدن همه چیز شده است: شهر، قانون، آب و هوا، رودخانه و...  را 

به راحتی خرید و فروش می کنند.

مفهوم کاالیی شدن را چه کسانی دنبال می کنند؟
کنند دیدند به وضعیت امتناع  که می خواستند شهر را اداره  کسانی 
که به ذهنشان  و غیر قابل اداره شدن شهر رسیده اند. اولین چیزی 
را  کوه پایه ها  فقط  اوایل  در  بفروشند.  را  شهر  که  بود  این  رسید 
همه  تدریج  به  بعد  اما  می ساختند،  ساختمان  و  می فروختند 
گذاشتند.  منابع زیستی، آب و هوا، رودخانه و همه چیز را به فروش 
کاالیی شدن  کندگی با مفهوم  بنابراین بالفاصله پس از بحث از جا 

کاالست. که در این مفهوم، همه چیز  مواجه شدیم 
چنبره  در  هم  بدهند  حل  راه  می خواستند  که  کسانی  حتی 
که  است  این  از  غیر  مهر  مسکن  مگر  شدند.  گرفتار  شدن  کاالیی 
در  را  هستند  کاال  که  انسان هایی  سری  یک  می خواستند  برخی 
که خواستند  کشور  که انبارند جای دهند؟ در هر جای  خانه هایی 
انبار و قفسه هایی ساختند و مردم را در آن ها چیدند. در مسکن 
مهر نه شهر می بینیم، 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 می توانید در آن انسان یا هر کاالی 

دیگری بگذارید.
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مفهوم کاالیی شدن تنها مختص لیبرالیسیم است؟
نه، در سوسیالیسم این مفهوم به صورت حادتری دیده  می شود. 
سوسیالیسم هم ساحت زندگی انسان را به تعارض طبقاتی تبدیل 
ویژگی های  به  توجه  بدون  را  انسان ها  همه  می خواهد  و  می کند 
متفاوت آنان و بدون توجه به حق انتخاب آنان در یک جامعه به 
اصطالح بدون طبقه به پیش براند: یعنی افراطی تر از لیبرالیسم. 
از اساس به هویت جوامع بی اعتقاد است  ابتدا و  از  سوسیالیسم 
یا اعضای حزب توده در دهه 20  گر شما به نوشته های عامیون  ا
که هیچ تعلقی به  که تمام افتخارشان این است  بنگرید درمی یابید 
کندگی شعارشان است نه نتیجه  هیچ سرزمینی ندارند. اصاًل از جا 

اعمالشان.

قابل  زمانی   چه  از  ایران  در  تعلق  احساس  عدم  این  ریشه 
پیگیری است؟

هم  قباًل  ضعیف تر  شکلی  به  وطن  در  غربت  و  کندگی  ازجا مفهوم 
در ایران بوده اما شکل افراطی آن پس از مشروطه است. البته با 

کندگی هر روز عمیق تر می شود. انقالب آی سی تی مفهوم از جا 

کاالیی  کندگی از بستر اجتماعی و  به نظر شما دلیل این از جا 
کرد؟ کشورمان باید جست و جو  کجای تاریخ  شدن را در 

که سید جواد طباطبایی درباره  کنیم می بینیم  گر نگاهی تاریخی  ا
نظریه انحطاط تاریخ در ایران می گوید: ما دو شکست بزرگ تاریخی 
که یکی در چالدران و دیگری ترکمنچای است.  پس از اسالم داریم 
هستیم.  صفویه  آمدن  کار  روی  شاهد  چالدران  شکست  از  پس 
صفویه آنچه از شکست یاد گرفت و برای ما به ارث )از جهت معرفتی( 
که ایران را با  بازتولید سنت، یک بار دیگر یکپارچه  گذاشت این بود 
کرد. آن ها با طرح مفهوم ایران شیعی در چارچوب نظام  و متحد 
کامل” به نخستین دولت متمرکز  مرید و مرادی و تبعیت از “مرشد 
ایران پس از سقوط دولت ساسانی  شکل داده و سرزمین ایران را 

یکپارچه کردند. 
که  است   غرب  در  پسین  رنسانس  با  همراه  صفوی،  دولت  آغاز 
و  شده  تبدیل  مدرن  غرب  تمدن  مایه  جان  به  مدرنیته  پدیده 
گرفتیم  یاد  چالدران  شکست  در   می بخشد.  تازه ای  شکل  بدان 
کرده و در عین  که باید  در آمیختگی با جهان همه چیز را درونی 
کنیم. البته نحوه  درونی  حال داد و ستد با جهان بیرون را بیشتر 
کردن امور در دوران صفویه جای نقد بسیاری دارد و عده ای بر این 
کنونی ما در بازتولید مفاهیم در ایران به چگونگی  که ناتوانی  باورند 
دولت صفوی از هستی ایران باز می گردد و ریشه  مشکِل کنونی ما 

همان جاست. 
سیاست  بار  این  خوردیم  شکست  ترکمنچای  در  دیگر  بار  یک 
معکوس اتخاذ شد. این شکست همزمان با مدرنیته دوم و انقالب 
و  پیشرفت  نماد  چونان  غربی  مدرنیته  است  غرب   در  صنعتی 
توسعه مورد استقبال قرار می گیرد و تامل در اندیشه ایرانی را سبب 
کامی ها به سنت های زیست سرزمینی  می شود و با احاله همه نا
کردن آغوش به روی جهان غرب را در  و سنت گریزی، سیاست باز 
گرفته می شود. چه در نگاه سرمایه دارانه و چه در نظریه های  پیش 
گریزی غلبه دارد. در نگاه چپ،  چپ گرایانه و سوسیالیستی سنت 
چپ  گیالن،  در  دموکرات  حزب  تهران،  در  عامیون  شکل گیری 
کشور از آثار  گرایان در آذربایجان و نهایتا ایجاد حزب توده در سراسر 

این شکست بود.  در هر دو نگاه صورت مسئله ای به نام “ایران” 
از  برون رفت  آنان در  اندیشه   از  با مدرنیته  تعامل  و هستی آن در 

مشکالت حذف می شود. 
کل میراث معنوی، اقتصادی، زیستی  کردن به   از این پس، پشت 
و...  چه به شکل چپ آن و چه به شکل لیبرالیستی آن در تاریخ 
کشور وجود دارد ولی آنچه در هر دوی این جنبش ها دیده می شود 
ایران”  معنوی  و  معنایی  “هستی  نام  به  مفهومی  که  است  این 
که اآلن داریم تصادفی  در آن ها جایی ندارد. بنابراین بی وزنی ای 
نیست بلکه  به یک ریشه تاریخی و از جا کندگی اجتماعی برمی گردد 
گری مطلق منجر شده است. به  که در فرایند تاریخی خود به سودا
که وقتی برای جوانان ایرانی از بازار آزاد بحث می شود آنچه  نحوی 
عدم  و  القیدی  بی قانونی،  نوع  یک  می گیرد  شکل  ذهنشان  در 
که اصل نظام بازار رقابتی در دل  تعهد به همه چیز است در حالی 
خود چنین چیزی ندارد.ناتوانی در بازتولید و خلق مجدد مفاهیم 
هستی شناسانه در ایران در تعامل با مدرنیته جهان شمول، موجب 
فزونی یافتن تعارض ها و تقابل ها به جای یافتن راهی برای بازخوانی 

کندگی شده است.  اندیشه ایرانی و برون رفت از مفهوم ازجا

کرده ایم تا خودمان را به  ما چقدر فرصت داشته ایم و تالش 
این تاریخ و فرهنگ پیوند بزنیم؟

کشور  در  که  فرهنگی  میراث  و  تاریخی  منابع  این  متأسفانه  اآلن 
کهن شهری حضور دارند،  بافت   های  و در مقیاس شهر در  داریم 
آثار  گر این  ا بر روی دوش عده ای سنگینی می کند و فکر می کنند 
تخریب شوند و برج به جای آن ها ساخته شود از شرشان راحت 
می شویم. اآلن چه قدر از فضای چهارباغ اصفهان و چه مقدار از 
فضای ۳0 سال پیش پیرامونی حرم مطهر امام رضا )ع( باقی مانده 
گری همه جانبه، همه منابع تاریخ زیست سرزمینی  است؟ سودا
)فرهنگ سرزمینی( و توان های محیط زیست و همسازی با اقلیم 

)طبیعت پیرامونی( را مزاحم خود می داند.

اصاًل  چرا مفهوم و اندیشه »ایران« این قدر برای ما مهم است؟
چون این مفهومی است که تمام هستی و هویت ما را  تبیین می کند. 
کشورها هم اینگونه است؛ برای فرانسوی ها پاریس و  البته در همه 
اندیشه فرانسوی و برای ایتالیایی ها رم و اندیشه رم اهمیت دارد. 
آنچه  با  که  این معناست  به  کرده ایم  گم  را  ایران  وقتی می گوییم 
کنیم و می خواهیم تغییرش دهیم.  داریم نمی توانیم ارتباط برقرار 
قدیمی  ساختمان های  به  وقتی  امروز  آپارتمان های  کنان  سا ما 
کاشان می رویم احساس تعلق به مکان داریم و با آن آشنا هستیم 
در حالی که  هیچ تعلق خاطری به محالت امروزی  نداریم. بنابراین 
که  وقتی راجع به ایران حرف می زنیم درباره جایی سخن می گوییم 
در  و  کیستیم  که  می آورد  به یادمان  و  می کند  تعریف  را  ما  هستی 

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؟

هویت  که  است  جایی  عمومی  عرصه  یا  عمومی  فضای  ببینید؛   
آن  به  بنابراین،  می دهد.  بازتاب  و  می دهد  شکل  را  ما  اجتماعی 
گو می کنیم. اما آیا می توان از  گفت و  حس تعلق داریم و در آن فضا 
این گونه فضاها بدون داشتن عقبه نظام معرفتی صحبت کرد؟ یک 
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کتابخانه  کتابخانه ملی را در نظر بگیرید؛ آیا  فضای عمومی مانند 
ملی می تواند جایگزین فضای مسجد شاه تهران یا مدرسه عالی 
که با  سپهساالر شود؟ فضای عمومی یا عرصه عمومی جایی است 

آن رابطه ذهنی برقرار می کنیم.

ناتوانی در بازتولید و خلق مجدد مفاهیم هستی شناسانه 
موجب  جهان شمول،  مدرنیته  با  تعامل  در  ایران  در 
راهی  یافتن  به جای  تقابل ها  و  تعارض ها  فزونی یافتن 
مفهوم  از  رفت  برون  و  اندیشه ایرانی  بازخوانی  برای 

کندگی شده است.  ازجا

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

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

حافظ می گوید: در خرابات مغان نور خدا می بینم/ این عجب بین 
که چه نوری ز کجا می بینم/ جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که 
تو/ خانه می بینی و من خانه خدا می بینم. خرابات مغان؛ در این 
که نخستین هسته های هویتی ما  شعر همان فضای عمومی است 
را شکل داده است. البته این فضا در طول زمان شکل های مختلفی 
پیدا می کند؛ مسجد، مدرسه یا خانقاه، کوچه، گذر یا میدان. لیکن 
روح و جوهر وابستگی و ارتباط به عالم اعلی در فضای اجتماعی 
گر بخواهیم تفسیر جدید از این  ایران هم چنان محفوظ می ماند. ا
عبارت بر اساس مفاهیم جامعه شناسی ارایه دهیم خرابات مغان 
همان عرصه عمومی است؛ جای عشق ورزیدن به مبداء هستی و 
که صورت و ماده در هم  بازجستن آن در این عالم است. جایی 
می آمیزند. نور هستی سنت معماری و شهرسازی در اندیشه ایرانی 
در  که  نوری  است.  نور  پایه  بر  سنت  این  معرفتی  نظام  است. 
بن مایه حکمت و اندیشه ایران شهری جای دارد. این غزل بسیار 
پرمعناست؛ اواًل پیوستار تاریخ زیست سرزمینی را در آن می بینیم: 
در  عمومی  فضای  بیان  برای  مغان  خرابات  به  مسلمان  حافظ 
کیست؟  حافظ  پرسید  باید  ثانیًا  می گردد.  باز  ایران شهر  اندیشه  
را  او  و شما  را دوست  که شما  ایران است  که مجالی  محِب خدا 
که در  دوست دارید. ثالثًا نظام معرفتی اش چیست؟ نوری است 
خرابات مغان  وجود دارد، یعنی عرصه عمومی مکانی  مبتنی بر نور 

و عشق است.
گسترش فضاهای عمومی  وقتی از فرهنگ صحبت می شود بر لزوم 

که  کجاست؟ آن عرصه ای  اما آن فضای عمومی  کید می گردد،  تأ
فلسفی  بحث  وارد  کجاست؟  گفت  سخن  بتوان  عشق  از  آن  در 
که به اجمال آن را بیان می کنم  نمی شوم ولی نکته بسیار مهمی 
بحث پدیدارشناسی مفهوم »ایران« است. آنچه در حکمت ایرانی 
که  است  نور  است.  تاریکی  و  نور  میان  جنگ  همواره  می بینید 
می تواند جهان را به شما پرده به پرده بنمایاند. تمام این جهان 
لحظه  هر  که  است  پرده ای  »ایران«  مفهوم  و  حکمت  از  است  پر 
می توان در آن نقشی دید، سنت معماری و شهرسازی در اندیشه 
ایرانی در پی زمینی کردن و مادیت بخشیدن به این حکمت است. 
فاصله  مادی(  پوزیتیویسم)اثبات گرایی  با  فکری  نظام  این  البته 
که این مکتب  دارد.من منکر اثبات گرایی نیستم اما باید دانست 
کرد و  باید پرواز  فکری برای طبیعیات است و در حوزه های دیگر 

پرده های دیگری از جهان هستی را دریافت.
بردم  مغان  پیر  بر  خویش  مشکل  می گوید:  دیگر  جایی  در  حافظ 
دوش/ کو به تأیید نظر حل معما می کرد. در اینجا باز حافظ وقتی 
مشکل معرفتی می یابد به پیر مغان برمی گردد این پیوستار تاریخی 
آن هم جالب است  نظام معرفتی  اندیشه حافظ می بینید.  را در 
آینه اسماءاهلل هستند: دیدمش خرم و خندان قدح  همه جهان 
باده به دست. یعنی فراتر از پوزیتیویسم اثباتی حرکت می کند و در 

این آینه هر لحظه نقشی جدید می بیند.
از  ما  فهم  بر  نظام  این  می کنیم  فکر  معرفتی  نظام  به  وقتی 
مفهومی  ایران  حکمی  نظام  در  دارد.ما  اثر  زندگی  نحوه  و  گیتی 
پدیدارشناسانه به نام نور داریم که مهم است این نور از چه زاویه ای 
به پدیده ها تابانده شود و به شما تصاویر مختلفی ارایه می دهد و در 
نتیجه چه فضاهایی برای زندگی خلق می شود. سعدی می گوید: 
که ندیدستند  سروی به لب جویی، گویند چه خوش باشد/ آنان 
وین  کویش/  سر  قربان  بینی  من  تن  روزی  بامی/  لب  به  سروی 
عید نمی باشد اال به هر ایامی. سعدی با یک پدیده طبیعی رشد 
سرو لب جوی مواجه می شود و از این سرو لب جوی هزاران سرو 
آیا سرو، لب بام  دیگر خلق می کند. وی می گوید سرو لب بام، اما 
را  چیزی  هر  که  است  وی  هستی شناسی  این  می کند؟  رشد  هم 
به عالم باال ارجاع می دهد. قدرت خالقیت سعدی هم از همین 
نگاه  در  که  حالی  در  می گیرد.  نشأت  وی  پدیدارشناسانه  نگاه 
که  پوزیتیویستی سرو لب جوی همواره سرو لب جوی بوده است 



19 18

از این اندیشه نباید انتظار  ابداع و خالقیت ذهنی داشت اما این 
که از سرو لب جوی، به سرو لب بام می رسد. حکمت ایرانی است 

می بینم/  من  که  صنع  این  نه  بینند  همه  می گوید:  سعدی 
نیست  عجب  آن  می خوانم/  من  که  نقش  این  نه  خوانند  همه 
و  واصل  من  که  اینست  عجب  دوست/  طالب  بود  سرگشته  که 

سرگردانم. 
که فراتر از  صنع الهی را همه می بینند اما سعدی جور دیگر می بیند 
پوزیتیویسم مادی است و اینجاست که مفهوم وحدت در عین کثرت 
و کثرت در عین وحدت در زندگی ما نقش می بندد. به تعبیر حافظ: 
ک خطاپوشش  پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت/ آفرین بر نظر پا
گون دارد حافظ در اینجا  گونا که صنع جلوه های  باد؛ باز می بینیم 
می دهد. پیوند  هم  به  را  وحدت  در  کثرت  و  کثرت  در  وحدت 

گر به نظام معرفتی ایرانی، حکمت ایرانی و مفهوم نور برگردیم،  ا
آیا اجرای این مفاهیم در هر قالبی امکان پذیر است و آیا می توان 
زندگی  آشفته ای  شهرهای  چنین  در  بلند  اندیشه های  این  با 

کرد و به نظام معرفتی ایرانی پایدار بود؟ 
 اینکه به حکمت ایرانیـ  اسالمی پایبندیم نباید فقط به شعار ختم 
خ ندهد. در  کیفیت زندگی مان ر شود و در عمل هیچ تغییری در 
معرفت ایرانی شما نمی توانید معرفت را مستقل از عمل دریابید و 
معرفت محصول عمل است. تفکیک حکمت ها به نظری و عملی 
یک تفکیک یونانی است.در حکمت ایرانی این دو همواره به هم 
پیوسته اند. از نظر ما اساسًا معرفت پرده پرده است و شما به هر 
از معرفت رسیدید، نیاز به معرفت جدیدی برای حرکت  پرده ای 
و  زیست  کیفیت  از  تفکیک  امکان  بنابراین  دارید.  دیگر  پرده  به 

حکمت ایرانی وجود ندارد.
کیفیت  دارد.  وجود  قوی  ارتباط  فهم،  نحوه  و  بودن  نحوه  میان 
کیفیت زندگی  زندگی در نظام شهرسازی بسیار مهم است. اما آیا 
از  معنوی  شاخص های  به  باید  یا  دارد  مادی  شاخص های  فقط 
کیفیت زندگی  که وقتی وارد  زندگی هم برگردیم؟ مشکل اینجاست 
مشخصات  آن  برای  و  خوب«  »شهر  به  می شود  تفسیر  می شویم 
مادی تعریف می کنیم.  من با مشخصات شهرخوب هیچ مشکلی 
کافی نیست. در شهر خوب وضع ذهنی هم  ندارم. فقط می گویم 
مهم است. باید »ایران« را در این میان یافت. وقتی می خواهید 
کیفیت زندگی بیابید دنبال آینه و خرابات مغان  »ایران« را در این 
و پیر مغان و نور باشید تا پرده پرده معرفت تان افزایش یابد. بحث 
که شیوه وجود و زیست ما به  بسیار هم در حکمت ما این است 
فهم ما اثر می گذارد هر تغییری در فهم و معرفت مستلزم تغییر در 
که  که آرام نگیریم/ موجیم  شیوه وجودی است: ما زنده به آنیم 

آسودگی ما عدم ماست.
که وقتی می گوییم حکمت ایرانی مبتنی  نکته مهم دیگر این است 
بر حکمت نور در برابر ظلمت است، هم به دانش برمی گردد و هم 
گر می گوییم دانش نور است عمل هم نور است و اساسا  به عمل. ا
َیْوَم  از قرآن می گوید:  آیه  بر عمل به دانش است. این  نور مبتنی 
ْیَماِنِهْم 

َ
َوِبأ ْیِدیِهْم 

َ
أ َبْیَن  ُنوُرُهْم  َیْسَعی  َواْلُمْؤِمَناِت  اْلُمْؤِمِنیَن  َتَرى 

َذِلَك  ِفیَها  َخاِلِدیَن  ْنَهاُر 
َ
األ َتْحِتَها  ِمْن  َتْجِری  اٌت  َجّنَ اْلَیْوَم  ُکُم  ُبْشَرا

که مؤمنین و مؤمنات  ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظیُم: می گوید روزی را می بینی 
می دهد  نشان  را  راه  و  می کند  حرکت  آن ها  پیشاپیش  نورشان 
این  که  می کند  راهنمایی  جاودان  و  مخلد  جنات  به  را  آن ها  و 

سعادت بشری است اما در ادامه در آیه بعد می خوانیم: َیْوَم َیُقوُل 
ِذیَن آَمُنوا اْنُظُروَنا َنْقَتِبْس ِمْن ُنوِرُکْم ِقیَل 

َ
اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت ِلّل

َباِطُنُه  َباٌب  َلُه  ِبُسوٍر  َبْیَنُهْم  َفُضِرَب  ُنوًرا  َفاْلَتِمُسوا  َوَراَءُکْم  اْرِجُعوا 
به مؤمنان  یعنی: دیگران  اْلَعَذاُب.  ِقَبِلِه  ِمْن  َوَظاِهُرُه  ْحَمُة  الّرَ ِفیِه 
کنیم و در پی  کنید تا ما از نور شما استفاده  که به ما نگاه  می گویند 
که برگردید و به عقب بروید شما  کنیم. پاسخ می آید  شما حرکت 
کردار است و  گذشته می یافتید. این نور، نور عمل و  باید نور را در 

کسی نمی تواند به دیگری بدهد.
در شاهنامه سراسر جنگ نور و ظلمت و نیکی و بدی می بینیم. 
ولی فردوسی در حکمت نظری باقی نمی ماند و به حکمت عملی 
که در عمل پیرو این نور است  کسی است  هم ورود می کند. رستم 
و در زندگی فردی و در هفت خوان حکمت عملی را نشان می دهد. 
می بینید که رستم در حکمت عملی است که این نور را خلق می کند.
گر راجع به اندیشه حکمی ایران بحث می کنیم، این اندیشه نیاز  ا
کرد. این کنشگر  به ساختار دارد. نمی توان ساختار را از کنشگر جدا 
اقتصادی، فکری، اجتماعی،  ارتباط  آن  با  و  قرار دارد  در ساختار 

سیاسی و...  دارد.
ما در چالش جدی شهرنشینی قرار داریم همه مفاهیم شهرنشینی 
شهر  از  خوشایندی  زندگی  امکان  حرکت،  و  موبیلیتی  از  اعم  ما 
و...  مشکالت و چالش های جدی دارند. این مشکالت به از جا 
کاالیی شدن برمی گردد. راه حل این چالش ها  کندگی اجتماعی و 
بازخوانی هم زمان 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.

که شما از آینده تصور دارید چگونه است؟ چشم اندازی 
پس از توافقنامـــه برنامــه جــامع اقــدام مشـــترک )برجـــام(، ایران 
مجددًا به نقطه تعـــادل منطــقه برگشــت. عده ای از قــدرت هـــای 
که  بی تدبیری هــای داخلی سبب شدند  برخی  به همراه  جهانی 
نقطه ثقل خــاورمیانه، غرب آسیا، شــمال آفریقا و آسیای میانه از 
ج شود. اما ما دوباره به نقطه تعادل منطقه بازگشتیم  ایران خار
آینده  که می تواند  کشور منابعی داریم  این  که نشان می دهد در 
در  هنوز  منابع  این  بدانیم  که  است  مهم  بسیار  بسازد.  روشــــنی 
اختیار ماست چه از نظر جغرافیای سیاسی و ژئــوپلیتیـــــکی چه از 

نظر معرفتی.
ما هنوز در ایران بیش از ۱00 شهر میانی داریم که منابع تاریخی شان 
از بین نرفته،  سبزوار، کاشان، یزد، زاهدان، زابل و...  از جمله این 
که منابع ما محدود  کنیم  شهرها هستند بنابراین اصاًل نباید فکر 
بوده و از بین رفته است، نه؛ هنوز منایع مادی و معرفتی مختلفی 

که می توانیم با استفاده از آن ها ایران را بسازیم. داریم 
تحت  چهارم  قرن  در  را  اندیشه  ایران شهری  شد  موفق  فردوسی 
رویکـــــرد  دیگر  بار  یک  باید  هم  ما  کــند.  بازخـــوانی  اســــالم  سایه 
ایران شهری را با نور اسالم همراه با گشودن درهای کشور به جهان 
کنیم. ما هم ایران را می خواهیم هم اسالم را و هم  مدرن بازخوانی 
کنیم،  کرد تکرار  که فردوسی  کاری را  گر بتوانیم  تمدن جدید را. ا
کرد. این  چشم انداز آینده روشـــــنی را برای ایران ترسیم خواهیم 

بحث ســـرآغاز بحـــث پیچیده ای در دانشــــگاه ها خــواهد بـود.
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اعضای سازمان های نظام مهندسی ساختمان سرمایه انسانی کشور 
که بخش گسترده ای از عمران و آبادانی در سراسر  به شمار می روند 
کشور به دست این متخصصان عرصه ساخت و ساز رقم می خورد.  
مهندسی  و  فنی  خدمات  و  تالش ها  تمام  مایه  جان  حقیقت  در 
عنوان  به  و  بمانند  باقی  سال ها  است  قرار  که  است  آثاری  خلق 
که  گیرند. از این رو است  سرمایه های ملی مورد بهره برداری قرار 
کند تا در نهایت با رعایت  رسالت سنگینی را متوجه  مهندسان می 
ارزش های واالی  کردن  با مراعات  آن  از  باالتر  و  و مقررات  ضوابط 
که در مجموع از آن به عنوان اخالق  اخالقی،  انسانی و حرفه ای 

کیفیت باشیم. کنیم شاهد آثاری با باالترین  مهندسی یاد می 
کید  کلی از طرح موضوع اخالق مهندسی و تا گر بخواهیم هدف  ا
مکرر بر این بحث را  که در حقیقت شاخه ای از اخالق اجتماعی و یا 
کنیم مقصد این است  عمومی به شمار می رود متوجه مهندسان 
که آسایش،  رفاه و  که در نهایت شاهد مجموعه اقداماتی باشیم 
ایمنی جامعه را فراهم آورد.  در حقیقت اخالق مهندسی مجموعه 
که  گیرد  باورها و ارزش های فردی،  اجتماعی و حرفه ای را در بر می 
در درون خود مقوله های مهمی از جمله انصاف در عمل، رعایت 
را شامل می  و متعهدانه  کدستی و خدمت مسئوالنه  پا عدالت،  
شود و خالصه اینکه بنا به فرموده معصوم می بایست برای خود 

که دوست داریم دیگران برایمان بخواهند. همان بپسندیم 
اخالق  عنوان  به  که  آنچه  آن؛  از  فراتر  و  قوانین  و  ضوابط  رعایت 
کنیم در عرصه های مختلف  مهندسی و یا حرفه ای از آن  یاد می 
طراحی،  محاسبه، نظارت و یا حتی در ارایه مشاوره به عنوان یک 
مهندس متخصص ؛ موضوعی اجتناب ناپذیر است و باید این باور 
اعضای یک جامعه، جامعه ای  رعایت تک تک  از  که  پذیرفت  را 
که در نهایت پیشرفت و توسعه  اخالقی و قانونمند خواهیم داشت 

محقق خواهد شد.
که اخالق در آن سابقه ای ۶0 ساله ای دارد؛  برخالف صنف پزشکی 
مقوله اخالق مهندسی نوپا و جوان است ؛ بنابر این برای نهادینه 
گام های عملی نیز برداشت و به نظر  سازی این موضوع مهم باید 
می رسد مفاهیم عمیق و ریشه دار اخالق حرفه ای باید از دوران 
تحصیل دانشجویان رشته های مختلف مهندسی در دانشگاه ها 
گردد تا دانشجویان با آن آشنا شوند.  نظام  کز عملی مطرح  و مرا
باشد  آفرین  این عرصه نقش  تواند در  نیز می  کشور  آموزش عالی 
که در حقیقت یکی از راهکارهای توسعه،  گسترش و تعمیق  چرا 
مقوله اخالق مهندسی توجه دانشگاه ها به این مسئله مهم است  
تا از همان دوران این حساسیت و برانگیختگی در بین دانشجویان 

رشته های مهندسی ریشه بدواند.
سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها نیز می توانند با 
مورد توجه قرار دادن  موضوع اخالق مهندسی در قالب  برگزاری 
کارگاه ها، تالیف متون مربوط به این حوزه و تدوین  همایش ها و 
اخالق  مسائل  برای  راهکاریی  تواند  می  که  اخالقی  منشورات 
مهندسی مبتالبه جامعه مهندسان ارایه دهد ؛ گام های خوبی در 

راستای تعمیق ارزش های  اخالق مهندسی و حرفه ای بردارند.

ضــــــــرورتیبهناماخـــــــالق
مهــندســـــی

مهندسفرجاهللرجبی
رئیسسازماننظاممهندسیساختمانکشور

|یادداشت|
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گلمکانی گو| معصومه  گفتو |

تاللو خورشید تابان در ایران
درباره دکتر نعمت حسنی

دکتر نعمت حسنی در سال ۱۳۳8 در تهران متولد شده است. وی 
در سال ۱۳۷۳ با استفاده از بورس تحصیلی دولت ژاپن برای ادامه 
در  وی  تحصیل  زمان   ۱۳۷4 سال  در  کرد.  سفر  ژاپن  به  تحصیل 
کوبه ژاپن، زمین لرزه بزرگ »هانشین« در  مقطع دکترا در دانشگاه 
کوبه ماند و  خ داد. علی رغم وقوع این زمین لرزه بزرگ وی در  کوبه ر

کوبه شد. در سال ۱۳۷۶ موفق به دریافت مدرک دکترا از دانشگاه 
بار  کوبه  ایران، به دعوت دانشگاه  از عزیمت به  دکتر حسنی پس 
به  کوبه  دانشگاه  در  استادیار  عنوان  به  و  کرد  سفر  ژاپن  به  دیگر 
عملی  کارگاه های  برگزاری  به  وی  میان  این  در  پرداخت.  تدریس 
توسعه  به  همچنین  و  بحران  مدیریت  خصوص  در  ایران  و  ژاپن 
پروژه های تحقیقاتی توسط متخصصان ایرانی و شرکت های ژاپنی 
مختلف  پروژه های  اجرای  و  زلزله  برابر  در  مقاوم سازی  زمینه  در 
مشترک میان ژاپن و ایران پرداخت و بدین ترتیب تبادل تحقیقاتی 

گسترش داد. میان ژاپن و ایران را 
ایران به  غ التحصیالن ژاپن در  ایشان به عنوان رئیس انجمن فار
گسترش شیوه  سخنرانی و برگزاری جلسات متعددی در خصوص 
ایران و مکان های دولتی  ژاپن در دانشگاه های مختلف  آموزشی 

پرداخته است.
دولت ژاپن سوم نوامبر 20۱۶ میالدی مصادف با ۱۳ آبان ماه سال 
کرد.در این میان  95 به 9۶ نفر از اتباع خارجی نشان افتخار اعطا 
دکتر حسنی، نیز موفق به دریافت نشان افتخار »خورشید تابان، 

گل« شد. انوار زرین به همراه نقش 
بین  مشترک  تحقیقاتی  پروژه های  اجرای  از  استفاده  با  وی 
توسعه  و  دوجانبه  تحقیقاتی  تبادالت  گسترش  به  ایران  و  ژاپن 
توسعه  همچنین  و  ایران  و  ژاپن  شرکت های  بین  همکاری های 
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 
کتاب »ژاپن چگونه  ژاپن می داند و نتایج تحقیقات خود را با چاپ 

کرد. ژاپن شد؟« به زبان فارسی در سال ۱۳90 مکتوب و چاپ 

گـــوی طاق با دکترنعمت حســـنی گفت و 

وقتی سیمان را با ایـمان 
مخــــــــلوط می کــردنــد
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اشاره: 
اتفاقات بد هم می تواند منشا تحوالت ژرف، توسعه پایدار و افزایش 
زلزله  همچون  رخدادی  به  منظر  این  از  گر  ا شود.  زندگی  به  امید 
از  پیشگیری  برای  الزم  تمهیدات  پیش بینی  ضرورت  بیندیشیم 

کرد. صدمات ناشی از  آن را درک خواهیم 
مهندسی  دانشکده  رئیس  حسنی  نعمت  دکتر  با  ما  گفت و گوی 
عمران، آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی ضمن آنکه به 
از  تازه ای  زوایای  دارد  اشاره  اخیر  زلزله های  تعدد  و  وقوع  چرایی 

چگونگی مقابله با پیامدهای آن را روشن خواهد ساخت.

تکرار زلزله ها در یک منطقه خاص در یک محدوده زمانی مثل 
سابقه  دنیا  دیگر  نقاط  در  قباًل  می بینیم  کشورمان  در  که  این 

داشته است؟
بله، این مسئله به اصطالح،  زلزله های حالت فوجی مانند است. 
کشور  ادوار مختلف داشته ایم. در  را در  نمونه هایش  ژاپن هم  در 
گاهی اوقات به  کنیم  کاتالوگ های زلزله نگاه  گر به  خودمان هم ا
چنین مواردی برخورد می کنیم. مثاًل در  ابعاد وسیعتر زلزله معروف 
مجموعه  جزو  افتاد  اتفاق   20۱۱ مارس   ۱۱ که  را  ژاپن  فوکوشیمای 
شروع  نیوزلند  از  منطقه  وسیع  ابعاد  در  که  می دانند  زلزله هایی 
اتفاق  صفحات  مرز  در  که  است  زلزله هایی  از  صحبت  شد.وقتی 
زلزله های دیگری هم همراه  زلزله ها معمواًل یکسری  می افتد این 
گر زلزله طوری باشد که فقط در داخل خشکی  خودشان می آورند و ا
کرمانشاه  که مرز بین البته مرز صفحات مثل  اتفاق بیفتد- جایی 
کوچک یا متوسطی است  گسل های  که در خشکی است- منظورم 
که در داخل خشکی جریان دارد مثل گسل هایی که در تهران داریم 
مثل گسل شمال تهران یا گسل ری شمالی یا ری جنوبی کهریزک  یا 
پاچین؛ وقتی زلزله می آید یکی از آن ها تحریک می شود.  ولی خیلی 
اما وقتی مرز صفحات حرکت می کنند  اتفاق می افتد  این  بندرت 
را  کشورها  از  خیلی  و  داد  خ  ر اندونزی  آچه  در  که  زلزله 2004  مثاًل 
گرفت و زلزله های مختلف بعد آن  کرد پدیده سونامی شکل  درگیر 
گرفت و نیوزلند و  که در اقیانوس آرام صورت  اتفاق افتاد یا حرکتی 
گینه را درگیر کرد. بنابر این آن ها بیشتر مناطق نزدیک به مرز  ژاپن و 

صفحات را تحریک می کنند.

ک و تولید نور به دلیل برخورد  علت صداهای وحشتنا
گر زلزله هنگام شب باشد از  سنگ ها به یکدیگر است. ا
خودش نور هم ساطع می کند. ایجاد نور و صداهای زیاد 
در زلزله های دیگر هم دیده شده و ربطی به پدیده هارپ 

و پدیده های آسمانی ندارد.

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

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

که به بزرگی  به نظر می رسد در ایران پس از این زلزله بسیار قوی 
که در  کرمانشاه داشتیم مرز بین ایران و عراق  ۷/۳ ریشتر در زلزله 
گرس و در مرز بین صفحه آفریقا و اوراسیا ) اروپا و آسیا (  مجموعه زا
گر بخواهیم به زبان ساده  اتفاق افتاد از نظر انرژی بسیار قوی بود و ا
هیروشیما  اتم  بمب   ۷00 حدود  قدرتی  کنیم  بیان  ای  مقایسه  و 
خ داد. داشت که در زیر زمین در عمق 2۳ کیلومتری یا ۱8 کیلومتری ر
که  به هرحال اینها چیزهای غیر طبیعی نیست و مهم این است 

گرفته است؛ از یک طرف  کشور ما روی آن قرار  که فالت و  صفحه  ای 
اقیانوس  کف  مذاب  مواد  که  است  اطلس  اقیانوس  تاثیر  تحت 
صفحه آفریقا را به سمت راست و چپ فشار می دهد و از این طرف 
صفحه آفریقا را به سمت ما فشار می دهد. از طرف دیگر آمریکای 
التین را به سمت چپ فشار می دهد و صفحه آفریقا هم از منطقه 
با این  اروپا و آسیا فشار می آورد.  گرس به صفحه  خلیج فارس و زا
که عربستان هم روی آن است زیر صفحه اروپا  فشارها صفحه آفریقا 
که  و جمع شدگی می شود  و سبب چین خوردگی  آسیا می رود  و 
گرس را به وجود می آورد. از طرف دیگر در اقیانوس آرام مواد مذاب  زا
کف اقیانوس صفحه آسیا را به سمت اروپا و آفریقا فشار می دهد. 
خالصه آنکه این منطقه به طور عمده تحت فشار این عوامل است.

کرده و بخشی هم داخل  کوه زایی بروز  بخشی از این فشار به صورت 
که فشار زیادی  گاهی در منطقه ای  صفحه ذخیره می شود. هر از 
وارد می شود، انرژی های ذخیره شده سبب شکسته شدن سنگ ها 
که از این حرکت،  شده و شکست زمین یا  گسل را حرکت می دهد 
گسل بهم می سابند و  به زلزله یاد می کنیم. سنگ های دو طرف 
گسل می شود. زلزله ها معمواًل صدای  انرژی زیادی صرف حرکت 

کی داشته و نور تولید می کنند.  وحشتنا

چرا این اتفاق می افتد؟
ک و تولید نور به دلیل برخورد سنگ ها به  علت صداهای وحشتنا
گر زلزله هنگام شب باشد از خودش نور هم ساطع  یکدیگر است. ا
می کند. ایجاد نور و صداهای زیاد در زلزله های دیگر هم دیده شده 

و ربطی به پدیده هارپ و پدیده های آسمانی ندارد.
و...  کرمان  کرج،  تهران،  مانند  شهرهایی  در  که  اخیر  زلزله های 
کوچک همیشه  اتفاق افتاده هم مسئله عجیبی نیست. زلزله های 
از 4 یا 5 ریشتر  و در بیشتر ساعات اتفاق می افتد اما وقتی مقدار 
می گذرد از نظر مهندسی جدی شده و می تواند به ساختمان ها و 

زیرساخت ها آسیب بزند.

مورد  در  سال   20 از  بیش  که  کارشناسی  عنوان  به  دکتر  آقای 
زلزله تحقیق و تجربه داشته اید و حداقل در دو زلزله 7.3 و 7.1 
ریشتری ژاپن حضور داشته اید، بفرمایید به نظر شما کدام بناها 

و مناطق در برابر زلزله آسیب پذیرتر هستند؟
وقتی می خواهیم در مورد مباحث زلزله اظهار نظر کنیم، باید بدانیم 
زلزله طیف وسیعی از دانش ها را به خود اختصاص می دهد. از یک 
که باید متخصص  طرف زمین شناسی لرزه ای یا لرزه زمین را داریم 
کند و دیگری بحث لرزه شناسی.  زمین شناسی در آن اظهار نظر 
بعضی افراد تخصص شان لرزه شناسی است که مسئله لرزیدن سنگ 
کف را بررسی می کنند. عالوه بر این متخصصانی هستند که کارشان 
ژئوتکنیک لرزه ای است. یعنی رفتار لرزه ای خاص و سازه هایی درون 
تخصص  سه  این  از  بعد  می کنند.  بررسی  را  تونل ها  مانند  ک  خا
زلزله، می رسیم. مهندسی  نام مهندسی  به  به تخصص چهارمی 
کند. که اثر زلزله را روی ساختمان ها بررسی  کارش این است  زلزله 
تخصص پنجم مهندسی زلزله شریان های حیاتی است. این تخصص، 
اثر زلزله را روی زیر ساخت ها و خطوط آب و برق و گاز بررسی می کند.

که مسئله زلزله را از  تخصص ششم مدیریت ریسک و بحران است 
نگاه آسیب، زمان، پول، هزینه و مباحث مدیریتی بررسی می کنند.
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مسائل  با  رابطه  در  بخواهد  فردی  گر  ا بردم.  نام  تخصص   ۶ من 
زمینه  هم  قبلی  تخصص  پنج  آن  از  باید  کند  صحبت  مدیریتی 
کرده باشد،  کار  که تنها لرزه شناسی  کرده باشد. کسی  کار  داشته و 
کند زیرا  نمی تواند در مورد آسیب ساختمان ها و شریان ها صحبت 

در این زمینه تخصص ندارد.

که امشب  کنیم  اما اینکه حساس شده و هر لحظه فکر 
درستی  کار  دیگر  هفته  یک  یا  شب  فردا  می آید،  زلزله 
نیست. ما می گوییم هر لحظه ممکن است زلزله اتفاق 

کنیم. بیافتد. باید خودمان را آماده 

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

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

کاربردی خدمت خوانندگان نشریه  در همین راستا نکاتی ساده و 
شما عرض می کنم. کشور ما از نظر علم آینده پژوهی، معمواًل آینده 
که هر ۱50 سال  کنیم  گر فرض  گرفته می شود. ا تا 50 سال در نظر 
نظر  از  را  آن  قبل   سال   ۱00 تا  می افتد  اتفاق  شدید  زلزله ای  یکبار 
آینده پژوهی نمی توانیم حرفی بزنیم. اما وقتی ۱00 سال آن گذشت، 
50 سال مانده دیگر می شود آینده. برای آن تا 40 سال، تا ۳0 سال، 
تا 20 سال و تا ۱0 سال به عناوین آینده خیلی دور، دور، متوسط، 

آینده محتمل وآینده نزدیک برنامه ریزی می کنیم.
زلزله  این  است  ممکن  لحظه  هر  کردیم،  رد  را  سال  وقتی ۱50  اما 
گذشته و زلزله  شدیدی اتفاق نیفتاده، از  گر ۱00 سال  اتفاق بیافتد. ا
آن به آینده حتمی یاد می کنیم. یعنی در آینده حتمًا اتفاق می افتد. 
لحظه  هر  تهران  در  که  می گیریم  نتیجه  شد  گفته  که  مطالبی  از 
و  مشهد  مانند  شهرهایی  وقتی  حتی  بیاید.  زلزله  است  ممکن 
که هر لحظه  تبریز هم مورد مطالعه قرار می گیرند مشاهده می شود 

ممکن است این اتفاق بیافتد.
که امشب زلزله می آید،  کنیم  اما اینکه حساس شده و هر لحظه فکر 
هر  می گوییم  ما  نیست.  درستی  کار  دیگر  هفته  یک  یا  شب  فردا 
کنیم. لحظه ممکن است زلزله اتفاق بیافتد. باید خودمان را آماده 

چه  می کنیم  زندگی  که  ساختمانی  بدانیم  کجا  از  دکتر  آقای 
وضعیتی دارد؟

کتاب »زلزله در آلبوم تجربه«  پاسخ به پرسش هایی از این دست در 
کونو و محمدرضا اسالمی برای همه اعم از  که با همکاری پروفسور ها

متخصص و عموم مردم  نوشته ام  پاسخ داده شده است.
که باید دید چه عواملی بر خراب  به طور خالصه توضیح می دهم 
گذار هستند. ممکن است زمین خیلی به  شدن یک ساختمان اثر 
گسل حرکت  گسل باشد و  گر ساختمان روی  گسل نزدیک باشد. ا
ساختمان  که  معنا  این  به  نه  می شود.  تکه  دو  ساختمان  کند، 
می لرزد و همه خراب می شود، بلکه آن قسمتی که گسل از زیرش رد 

می شود آسیب می بیند. 
که فلزی یا بتونی  البته در میزان این خسارت نوع سازه ساختمان 
گر ساختمان خوب ساخته شده باشد همان یک  باشد، اثرگذار است. ا
تکه ای که روی گسل است آسیب می بیند و بقیه اش سالم می ماند. 
نمونه این ساختمان ها در زلزله های مختلف زیاد دیده شده است.
گسل  گسل نبوده و در مجاورت  حالت دیگر اینکه ساختمان روی 
گسل بود. کنار  قرار داشت. مثاًل در ۱00 متری، 50 متری یا 20 متری 

که  ساختمان هایی  یعنی  نداریم.  آنچنانی  لرزش  معمواًل  گسل ها 
که خیلی نزدیک تر یا روی  گسل ها هستند نسبت به آن ها  نزدیک 
گسل بوده اند آسیب کمتری دیده اند. چرا که لرزش آنچنانی نداشته 
گسل شروع می شود.   است. لرزش ها معموال از یک مسافتی بعد از 
هستند.  سنگی  ک  های  خا روی  عمدتًا  گسل ها  اینکه  مخصوصًا 
یعنی روی سنگ های آذرین قرار دارند و برای همین جنس  آن ها 
که آبرفت  خیلی سفت و سخت است. البته گسل هایی هم هستند 
اینصورت  در  که  است  گرفته  را  آن ها  روی  زیادی  رسوبی  ک  خا یا 

لرزش نزدیک گسل  هم قابل توجه خواهد بود.
که  کرد. طبق تجربه ای  کرد و ساختمان را آنجا بنا  پس نباید ریسک 
کشورها دیده ایم، به این نتیجه  از زلزله ها در توکیوی ژاپن و سایر 
یعنی  می شویم.  روبرو  آبرفتی  الیه های  به  کم کم  که  رسیده ایم 
ک  خا که  مناطقی  بنابراین  می شود.  زیاد  عمقش  و  داریم  ک  خا
ک است. به عبارتی  وجود دارد ارتعاش زمین مربوط به ارتعاش خا
که ساختمان می لرزد. لذا ساختمان هایی  ک به لرزه در می آید  خا
کمتری را نسبت به  که روی زمین های سفت هستند معمواًل لرزه 
ک های سست هستند تجربه می کنند. ساختمان هایی که روی خا

ک با  آب زیرزمینی باال باشد  ک ها ممکن است ریزدانه یا خا این خا
که خطر را افزایش می دهد. یعنی لرزه را افزایش می دهد.

از  هستند.  خـــــوب  خــــیلی  بتنــــی  سـاخـــتمان های  اما 
اصلی ترین شرایط ساخت این ساختمان ها نظارت بر 
می کند  آماده  را  بتن  که  فردی  باید  است.  آن  بتن ریزی 
سهولت  برای  یا  است  چگونه  درست کردن  بتن  بداند 
استفاده از بتن در طبقات باال و روان شدن آن، بتن را با 

آب قاطی نکرده باشد.

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

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

ک ضعیف یا سطح آب زیرزمینی،  نکته بعدی این است که غیر از خا
آنجا  که سنگ دارد،  باشد  یا در منطقه ای  باشد  ک سفت  گر خا ا
شیب  روی  که  ساختمان هایی  دارند.  کمتری  لرزه  ساختمان ها 
در  زلزله  امواج  اینکه  هم  و  دارند  لغزش  احتمال  می شوند  ساخته 

شیب مقداری انکسار یا انعکاس می کند.
کف، شیب دار باشد مثاًل  گر سنگ های  که ا تجربه نشان داده است 
کوه ساختمان می سازند، این احتمال وجود  که در دامنه  آن هایی 
کوه  کند یک لرزه به  گسل حرکت  گر 20 کیلومتر آن طرف تر  که ا دارد 
بخورد. این لرزه به زیر همین ساختمان منعکس شده و 20 تا ۳0 
درصد اثر زلزله افزایش پیدا کند. به خاطر شیب سنگی که وجود دارد 

یا همان شیب کوه. 
گلی ساخته ایم باید بدانیم  از طرف دیگر وقتی خانه ای خشتی و 
که باشند خراب می شوند. ایراد اصلی  که این ساختمان ها هر جا 
کنین را خفه  که در صورت بروز زلزله سا این ساختمان ها این است 
ضربه  اینکه  از  قبل  یعنی  افتاد.  اتفاق  بم  در  آنچه  مانند  می کند. 
که تولید می شود در دهان و بینی و  ک زیادی  انسان ها را بکشد، خا

ریه اشخاص رفته و سبب مرگ می شود.
که یک یا دو طبقه  ساختمان های بعدی، ساختمان های آجری 
هستند ولی کالف سازی نشده و قدیمی ساز هستند می باشند. این 
گر  ساختمان ها نیز در مقابل زلزله آسیب پذیری زیادی دارند. اما ا
دیوار آن ها پهن باشد، یعنی دیوارها ۳5 سانتی متری بوده و تعداد 
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آن ها زیاد باشد، نیز ساختمان ها در حد یک طبقه باشد؛ تا حدی 
مقاومت شان زیادتر است. این ساختمان ها خرابی را می بینند ولی 
دارند. نازکتری  دیوارهای  که  است  آن هایی  از  کمتر  آن ها  خرابی  
کمتر از ساختمان های  این ساختمان ها قابل اطمینان نیستند اما 

خشتی و گلی کشته می دهند.

در جهان اول مانند ژاپن و آمریکا ساختمان های بتنی 
که خراب می شوند بخاطر ضعف در خاموت بندی است 
کشورهای در حال توسعه مانند  اما در جهان سوم و در 
و  اصاًل  بتن خوبی نیست  بتن،  تین  آمریکای ال و  ترکیه 

فشار را تحمل نمی کند.

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

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

ساختمان بعدی نیمه اسکلت هستند. یعنی یک دیوار سمت چپ، 
سقف  و  است  وسط  ستون  سری   یک  و  راست  سمت  دیوار  یک 
تیرآهن است یا طاق ضربی زده اند. این ساختمان ها عملکردشان  
نسبت به آجری ساده که کالف ندارد، بهتر است اما اینها هم در زلزله 
آسیب های جدی می بینند که می تواند با تلفات جانی همراه باشد.

است.  کمتر  آجری  ساختمان های  از  مقداری  تلفات  این  اما 
ساختمان های آجری یک یا دو طبقه طبق همان استاندارد 2800، 
کالف بندی های افقی و قائم ساخته شده باشند در مقابل  گر با  ا

زلزله رفتار خوبی داشته و معمواًل کشته هم نمی دهند.
را  از این ساختمان ها، ساختمان های متداول مهندسی ساز  پس 

بررسی می کنیم. این سازه ها عمدتًا فوالدی یا بتنی هستند.
اسکلت ساختمان های بتنی ارزان تر از فوالدی است. چون فوالد 
گرانتر بوده و باید اسکلت را 4 یا 5 طبقه با هم زد. اما بتنی را طبقه 
گرایش  است.  ارزانتر  سرمایه گذاری  نظر  از  پس  می زنند  طبقه  به 
بفروشی می کنند  و  که بساز  افرادی  برای  بتنی  به ساختمان های 
کدام از این ساختمان ها محاسن و معایبی دارد.  بیشتر است. هر 
کارخانه باشد، خیلی خوب  گر ستون ها در  ساختمان های فلزی ا
است. یعنی پروفیل ساختمانی را می آورند و می گذارند. فقط جوش 
در این مرحله مهم است که باید خوب جوشکاری شده و مهاربندی 
گر مهاربندی هم نداشته باشد ولی خوب جوشکاری شده  شود. ا
که به آن سیستم قاب می گویند، قاب خمشی باز هم خوب  باشد 
است به شرط آنکه جوش ها خوب زده باشند. اما به هر حال مسئله 
گر یک  جوش چون در سقف می رود و این سقف یک پارچه است، ا
کل سقف با هم هست اما  کنده بشود پایین نمی آید چون  جوشی 

آسیب می بیند.
بیاید  پایین  نباید  ستون  است.  مهم  خیلی  ساختمان  در  ستون 
کف می خورد و خیلی  گر ستون پایین بیایید آن وقت سقف به  زیرا ا

کشته می دهد.
کارخانه ای است، نقطه  که ستونش  پس ستون فلزی از این جهت 
قوت حساب می شود. این ستون ها اجازه نمی دهد سقف پایین 
بیاید و در تجربه دنیا معمواًل ساختمان های فلزی کشته نمی دهند 

یا اصطالحًا آدم ُکش نیستند.
اما ساختمان های بتنی خیلی خوب هستند. از اصلی ترین شرایط 
ساخت این ساختمان ها نظارت بر بتن ریزی آن است. باید فردی 
که بتن را آماده می کند بداند بتن درست کردن 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 
نسوزد داخل آن آب قاطی می کنند که اصطالحًا می گویند اسالمپش را 
زیاد می کنند. این بتن با سیمان ترکیب نمی شود و به صورت قطرات 
آنجا پوک می شود.  و  باقی می ماند  بتن  آب در منفذهایی داخل 
نمی خورد. درد  به  ساختمان  آن  باشد،  پوک  ساختمانی  بتن  گر  ا

کاری برای آن بکنند یا مثاًل ستون هایش را  یا باید اساسی بسازند و 
کنند تا مقاومتش باال  با موادی مثل اف آر پی یا پلی اوره محصور 
گر بتن ساختمان بتنی آب دار باشد تمام  برود. در غیر این صورت ا
که نمونه این  طبقات می تواند با زلزله ای خراب شده و پایین بریزد 

ساختمان ها در دنیا زیاد دیده شده است.
معمواًل  بتــــن ســـــــازی ها  التین  آمریــــکای  و  ترکــــیه  در  مخصوصًا 
ک است. مخصوصًا  که بسیار خطرنا بتن سازی های خوبی نیست 
این  نمی شوند.  دیده  ساختمان ها  در  متاسفانه  که  ستون ها  در 

نقطه ضعف ساختمان بتنی است.
ساختمان هایشان  بتن  که  کنند  دقت  باید  ما  عزیزان  بنابراین 
که  است  این  دیگر  نکته  ندارد.  نگرانی  هیچ  است  خوبی  بتن  گر  ا
خاموت بندی ها را خوب بسته باشند. اینکه یک ستونی را خاموت 
می بندد، آرماتورهای عرضی که می زنند دور دو میلگردهای طولی با 

فاصله زیاد نبندند.
که خراب  در جهان اول مانند ژاپن و آمریکا ساختمان های بتنی 
می شوند بخاطر ضعف در خاموت بندی است اما در جهان سوم و 
در کشورهای در حال توسعه مانند ترکیه و آمریکای التین بتن، بتن 

خوبی نیست و  اصاًل فشار را تحمل نمی کند.
بیشتری  خیلی  آسیب  نظر  این  از  بتنی  ساختمان های  بنابراین 
دیده ند و متاسفانه پدیده پنکیکی یعنی سقف روی سقف به دلیل 

ضعف بتن است. 

زندگی  آن  در  که  ساختمانی  شویم  متوجه  می توانیم  کجا  از 
می کنیم یا می خواهیم آن را بخریم فوالدی یا بتنی است؟

شناسایی آن آسان است. برای آن باید به ستون های داخل پیلوت 
بود،  کمتر   ۳5 در   ۳5 حدود  ستون ها  این  ابعاد  گر  ا کنید.  توجه 
ابعاد  گر  ا اما  احتمال 99 درصد فوالدی است.  به  این ساختمان 
ستون ها بیشتر از 40 در 40  بود این ساختمان به احتمال قوی بتن 

کم است. است. بتن ابعاد ستونش زیاد ولی فوالد 
اما چه در ساختمان  بتنی یا فوالدی باشیم، حتی ساختمان هم 
ساختمان ها  سیستم  که  بدانیم  باید  باشد  شده  ساخته  خوب 
اما  است  خوب  تنهایی  ستون  و  تیر  است.  ستون  و  تیر  معموال 
که این ساختمان ها  معمواًل در زلزله های دنیا به تجربه دیده شده 
جدی  آسیب  ولی  ندارند،  زیادی  کشته  البته  می شوند.  خراب 
کمتر دچار آسیب های  که مهاربندی دارند  می بینند؛ اما آن هایی 
که مهاربندی داشته  جدی می شوند چه در ساختمان های فلزی 
که دیوار برشی داشته باشد. دیوار  باشد یا در ساختمان های بتنی 
که طولش ۳ یا 4 متر و ضخامتش حدود 25  برشی، دیواری است 
تا  ۳0 سانت است و از روی پی، با آرماتوربندی باال آمده است. دو 
قرار  دیوار در یک طرف و دو دیوار دیگر در طرف دیگر ساختمان 
نگرانی  جای  باشد  برشی  دیوار  دارای  بتنی  ساختمان  گر  ا دارد. 
که دیوار برشی  ندارد. تجربه دنیا نشان می دهد ساختمان هایی 
حداقل دو تا یک طرف و دو تا طرف دیگر دارند، دچار آسیب جدی 
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نشده و آسیب ها جزیی بوده است. این ساختمان ها هیچ وقت 
که  در  کشته شده اند آن هایی بوده اند  که  کشته نداشته و آن هایی 

بتن آنها آب زیادی وجود داشته است.

پایین  باشیم  امان  در  زلزله  خطرات  از  اینکه  برای  دکتر  آقای 
ساختمان باشیم بهتر است یا در طبقات باالی آن؟

خطرات زلزله بیشتر به زیرزمین و پیلوت می خورد. یعنی ۷0 درصد 
خرابی ها مربوط به پارکینگ است و حدود ۱0 یا 20 درصد ممکن 
است در طبقه اول باشد. این آسیب ها خیلی به ندرت به طبقات 
باال کشیده می شود. طبقات باال امن تر از طبقات پایین تر هستند. 
که از طبقه پنجم  کسی  کمتر است و لزومی ندارد  تغییر شکل ها هم 

یا دهم یا هفتم است، پایین بیاید.
ضمن اینکه زلزله معمواًل تا قبل از ۳0 ثانیه تمام می شود و خیلی به 
که باالی ۳0 ثانیه باشند و از این طبقات  ندرت هستند زلزله هایی 

به پایین آمدن زمان بیشتری الزم دارد.

بمانیم،  آپارتمان خود  زلزله در  قرار است هنگام  که  پس حاال 
کدام مناطق پناه بگیریم؟

ستون های میانی از همه بهتر و امن تر هستند. زیاد به سمت لبه 
ساختمان نروید زیرا امکان پرت شدن به بیرون وجود دارد. عالوه 
بر آن ممکن است شیشه ای بشکند و به شما صدمه بزند. بهترین 
کار این است که ستون میانی را پیدا کنید و آنجا پناه بگیرید. بعضی 
که چهار ستون دور و بر راه پله وجود دارد. این  از راه پله ها هستند 

گرفتن هستند. طور راه پله ها هم جای خوبی برای پناه 

در بحث ایمنی به نظر شما ساختمان های نوساز ایمن تر هستند 
یا ساختمان های قدیمی ساز؟

بیشتری  پذیری  آسیب  قدیمی ساز  ساختمان  اصولی  صورت  به 
دارند، زیرا ممکن است هنگام ساخت آن استاندارد رعایت نشده 
باشد. همینطور این ساختمان ها ممکن است عمر زیادی از آن ها 
گذشته باشد و فرسوده یا خورده شده باشند. اما در ساختمان های 
قدیمی ساز  اخالق حرفه ای بیشتر رعایت شده است. یعنی سیمان 
از این نظر این ساختمان ها  کرده و ساخته اند.  ایمان قاطی  با  را 

خوب است.
که مثاًل ۳0 یا 40 سال  گفت یک ساختمان قدیمی  صرفًا نمی شود 
از ساخت آن گذشته مقاومت خوبی ندارد. یا حتی ساختمان های 
کرده، نظارت بیشتری بر آن ها بوده و  جدیدساز این موارد رعایت 
رعایت  را  اخالق  افراد  برخی  متاسفانه  کرده اند.  رعایت  استاندارد 

نمی کنند و تفکرات بساز و بفروشی دارند.

کردید. به  در سخنان تان به ریزش شیشه  و بروز صدمات اشاره 
کنیم تا از خطراتی از این دست ایمن باشیم؟ نظر شما باید چه 
که پنجره می سازند باید مواظب حرکت شیشه هم باشند.  افرادی 
است،  مستطیل  مکعب  بشتر  که  خانه ها  زلزله  موقع  در  زیرا 
وارد  فشار  ساختمان  به  وقتی  شود.  االضالع  متوازی  می خواهد 
گر شیشه باشد می شکند. یا از  شود، نما شکسته و جدا می شود. ا

دیوار و سقف ممکن است اشیایی مانند قاب و لوستر بیافتد.
گر در بحث ایمنی گفته می شود زیر میز پناه بگیرید، برای این است  ا

تا به سر و صورت این اشیا برخورد نکند. اما میز سقف ساختمان را 
نمی تواند نگه دارد.

بحث دیگری هم مطرح می شود به نام مثلث حیات. این مثلث 
که خراب می شود. ساختمان آجری،  مربوط به ساختمانی است 
نیمه اسکلت یا ساختمانی که با اسکلت ضعیف ساخته شده است 
کشته می شوند فضاهایی  چون خراب می شود و افراد داخل آن نیز 

گفته می شود. که به آن مثلث حیات  برای زنده ماندن وجود دارد 
که خراب می شوند  کارکرد مثلث حیات در ساختمان هایی است 
خراب  که  است  ساختمان هایی  به  مربوط  گرفتن  پناه  میز  زیر  و 
کند. بنابراین هر  نمی شوند اما احتمال دارد چیزی به آن ها برخورد 

کدام در جای خود استفاده خاصی دارند.

کنیم؟ گر هنگام زلزله در خیابان بودیم چه  ا
از پیاده رو و مغازه ها فاصله  که  این است  راه  در خیابان، بهترین 
بگیریم. زیرا ممکن است هر لحظه هنگام زلزله چیزی از باال روی 
گر نزدیکی  کند در غیر آن مشکل خاصی ندارد. ا سر و صورت سقوط 
ایستادن  برای  خوبی  مکان  بود،  مسقف  اتوبوسی  ایستگاه  شما 
بهترین جا  خیابان  کنار  همین  و  رفت  نباید  خیابان  است.وسط 

گرفتن است. برای پناه 

و توصیه های پایانی شما...
پیاده روهایی  که  شود  بیشتری  دقت  آینده  شهرسازی  در  باید 
بزرگ ساخته شوند. پیاده رو باید خیلی بزرگ باشد. االن پیاده رو 
می سازند مثاًل 8 یا ۱0 متر پیاده رو دارد و خطوط لوله آب، گاز و... 
از خانه ها فاصله داشته و به خیابان  نزدیکتر هستند تا در صورت 

وقوع زلزله یا حادثه ای از این دست خانه ها و افراد آسیب نبینند. 
کشور داریم  کنون در  که ا بنابراین با توجه به ساخت و سازهایی 
رعایت  آن  درصد   ۶0 تا   50 حدود  و  نیم بند  که  آیین نامه هایی  و 
آسیب پذیر  ما  ساختمان های  که  بگوییم  می توانیم  می شود، 

هستند، ولی کشنده نیستند.
در زلزله های معمولی بسیاری از ساختمان ها آسیب خیلی جزیی 
خرابی  انتظار  باالخره  می شود  قوی  وقتی  زلزله  ولی  می بینند، 
کرمانشاه دیده شد  وجود دارد. به طور مثال در زلزله اخیر استان 
است،  ساختمان  ارزانترین  اینکه  با  مهر  مسکن  ساختمان های 
که  ایستاده بودند و فقط نماهای آنها ریخته بود. ساختمان هایی 

کشته داده بودند، شاید یک یا  دو درصد بود.  ریخته بودند و 
که وقتی ساختمان هایی مانند آن ها با قیمت ارزان  پس می بینیم 
است.  مانده  جایش  سر  اسکلتش  هم  باز  بسازند،  درست  گر  ا را 

ساختمان ها آسیب می بینند اما کشته نمی دهند.
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گره می خورد به  هنوز پس از گذشت سال ها، وقتی که شمیم خوش شهادت در کوچه پس کوچه های  شهر می پیچد دلم عین همان روزها 
که با پرچم سه رنگ زینت اش داده بودند. واپسین نگاهت روی تابوتی 

که می گفتی زندگی زیباست، اما  کور.آنروز  که آسمان غلغله بود از هلهله فرشتگان و زمین آرام و پر از فریاد سکوت.خاموش و سوت و  آنروز 
که در باغ نهاده باشند. می گفتی نام و نشان  شهادت از آن زیباتر. می گفتی سالمت تن زیباست، اما پرنده  عشق،تن را چون قفسی می بیند 
کربالی  گردن ها را باریک آفریده اند تا در مقتل  که ایمان ات را به اسیری شهرت نبرد. می گفتی مگر نه آنکه  مهندس دلرباست اما تا آنجا 
که حسین )ع( را از سر خویش بیشتر دوست داشته باشد؟ و  عشق آسان تر بریده شوند؟ و مگر نه آنکه از پسر آدم، عهدی ازلی ستانده اند 

مگر نه آنکه خانه تن راه فرسودگی می پیماید تا خانه روح آباد شود؟ 
کوچه هایی بن  بست باز می شوند یا حتی  که به  کوچک  گر مقصد را نه اینجا، در زیر این سقف های دلتنگ و در پس این پنجره های  پس ا
که  گر مقصد پرواز است، قفس ویران بهتر، پرستویی  کالس های درس نمی توان جست، بهتر آنکه پرنده  روح، دل در قفس نبندد،پس ا در 

کوچ می بیند، از ویرانی النه اش نمی  هراسد. مقصد را در 
گوش هایی  که شهادت نهیب است به زمین،  به دلدادگانش،  به  آری بهتر آنکه قلم را به دیگری امانت داد و قدم را به تمنای رفتن خواند 
گاه از  که  که تمامی ندارد.زمزمه ای  که میل دیدن ندارند.که شهادت زمزمه عاشقانه مردانی است  که دیری است نمی شنوند و چشمانی 
کمیل، گاه از فتح المبین، از اروند خروشان، از  کانال  گاه، از سه راهی شهادت، گاه از غروب دلگیر شلمچه،  گاه از رمل های فکه  و  کوهه  دو 

گاه از دهالویه می توان آن را شنید. برج دیده بانی و 
آری مهندس شهیدم زمزمه جاودانگی تو را می شود از اوج سازه متین دلدادگی ات شنید.می شود آنرا از امتداد خط های صاف ایثار روی 

گرفت. نقشه راه والیتت خواند و مردانگی ات را هم اندازه 
که قرار است نشانی برای خدمت مان باشد، ما مانده  گذارده ای. ما مانده ایم و حرفه ای  که بر دوشمان  و اینک ما مانده ایم و رسالتی 
”رستمیان”،”ساده”،”شوریده”،”عامری”،  بیاتی”،”پارسی”،”پورمیر”،  به”اتحادی”،”ارشادی”،”استیری”،”  که  وعده هایی  و  ایم 

“فیضی”،”گندمی” وخالصه  تمامی ۱۱0 شهید نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی داده ام.
گرامی و همواره جاوید یاد و نامتان 

تقدیمبهشهدایجاوداننظاممهندسیساختمانخراسانرضوی

شهادتنهیباستبهزمین
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جایگاهمهندسیازمنظرپیشکسوتانسازمان
نظاممهندسیساختمانخراسانرضوی:

کارماتوپزدننیست؛سوت
کــنارمیداناســـت! زدندر

پیش  وجود  به  منوط  مهندسی  ارزشمند  جایگاه  ارتقای 
شرط هایی همچون اطالع از نیازهای اساسی جامعه و ایجاد 
کنندگان از خدمات  اعتماد متقابل میان مهندسان و استفاده 

مهندسی است.
مهندسی فرصت ذیقیمتی است که می توان از آن برای ساختن 
از  مندی  بهره  میان  این  کرد.در  استفاده  آبادتر  و  بهتر  ایرانی 
تجربه بزرگان و پیشکسوتان این حوزه می تواند مسیر پر فراز و 

کند. نشیب پیش روی را هموارتر 
به انگیزه بهره مندی از این تجربیات به سراغ اینان رفتیم تا از 

گیریم. آبشخور زالل معرفت ایشان جرعه ای بر 

از سیاستگذاری فاصله گرفته ایم
با  مهندسی  نظام  سازمان  اسبق  رئیس  مقیمی؛  مهندس 
شود  ج  خار رکود  وضعیت  از  کشور  است  قرار  گر  ا اینکه  بیان 
تنها راه آن حرکت بسوی ساخت و ساز است می گوید:سابقه 
وقتی  است  آن  از  کی  حا نیز  دنیا  در  یافته  توسعه  کشورهای 
مشکل  حل  راه  تنها  اند  رسیده  تاریخی  مقطع  این  به  آن ها 
اند. دیده  ساختمان  و  عمران  موضوع  به  پرداختن  در  را 

وی اضافه می کند:در ابتدای تاسیس سازمان نظام مهندسی 
اما  باشد؛  سیاستگذار  ای  مجموعه  سازمان  این  بود  قرار 
همین  و  گردید  وارد  اجرایی  حوزه  به  کار  فرایند  در  متاسفانه 
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مسئله سبب ناخشنودی  برخی از همکاران شد.
مقیمی می افزاید:شما مادام که سیاستگذارباشید ؛  سیاستگذار نیز 
خواهید ماند اما به محض آنکه مجری شدید باید برخی از تخلفات 

گردن بگیرید.  را به 

به حاضر  حال  در  و  گرفته  فاصله  سیاستگذاری  از   ما 
نظام بدانیم  باید  آنکه  حال  ایم  شده  تبدیل   صنف 

مهندسی صنف نیست ؛  سازمانی حرفه ای است

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

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

ما از سیاستگذاری فاصله گرفته و در حال حاضر به صنف تبدیل شده 
ایم حال آنکه باید بدانیم نظام مهندسی صنف نیست ؛  سازمانی حرفه 
کنیم  ای است بنابر این در هر صورت باید بتوانیم مسیر خود را پیدا 
و گام نخست در یافتن مسیر آن است که بتوانیم کسب درآمد کنیم.
و  ساخت  تحوالت  ضرورت  امروزه  می شود:  یادآور  خاتمه  در  وی 
ساز و فناوری های نوین در صنعت ساختمان از یک سوی و ایفای 
که به توسعه پایدار  گروه های تخصصی از سوی دیگر در افقی  نقش 
منجر شود لزوم برنامه ریزی جدی و منطقی را در این راستا اجتناب 
اقتصادی  توسعه  روند  در  مهندسان  است.حضور  ساخته  ناپذیر 
برای  گیری  تصمیم  و  سازی  برنامه  چرخه  که  شرایطی  در  آنهم 
متخصصان  و  نخبگان  نقش  به  کشور  مهندسی  جایگاه  اعتالی 
امنیت  تامین  ضمن  می تواند  است  وابسته  مختلف  حوزه های 

گرایی نیز منجر شود. کیفیت  اجتماعی به تثبیت و تقویت آرمان 
 

مهندس ؛  خالقیت دارد
اسالمی  شورای  مجلس  در  کالت  و  مشهد  مردم  اسبق  نماینده 
علوم  از  که  است  کسی  می گوید:مهندس  مهندس  از  تعریفی  در 
کاال  کرده و با خالقیت خود آن را به یک  مختلف به خوبی استفاده 

کند. و محصول تبدیل 
و  علم  امروزی  جامعه  می کند:در  اضافه  بنی هاشمی  سید هاشم 
کشور استفاده  که می توان از آن برای پیشرفت  دانش ابزاری است 
که انقالبی در برابر نگرش آن ها  کشوری  کرد. دشمن نمی خواهد 
داشته است به علم و دانش دست یابد.وقتی از مهندسی و علوم 
با  واقعی  نبرد  یک  از  واقع  در  می گوییم  سخن  پایه  و  مهندسی 

استکبار سخن می کنیم.

گر امروز در دنیا به  عضو جامعه مهندسین کشور خاطر نشان می کند: ا
عنوان یک قدرت مطرح توانسته ایم در برابر ابر قدرت ها حرف هایی 
این دلیل  به  کنیم  اداره بشریت مطرح  برای  و اسالم  قرآن  از دل 
که  که انقالب شکوهمند اسالمی در دورانی به وقوع پیوست  است 
کرده بودند. ابرقدرت های شرق و غرب سلطه طاغوتی خود را پهن 
این پیشکسوت سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی می گوید: 
را به همه  اقتصاد مقاومتی 24 بند  ابعاد  با توجه به  انقالب  رهبر 
کردند و این سیاستگذاری می تواند مسیر  مسئوالن و مردم ابالغ 

کند. مبارزه اقتصادی ما را روشن 
در یکی از بندهای این سیاستگذاری تامین شرایط و فعال سازی 

کید است. تمامی امکانات مورد تا
موارد  دیگر  از  بنیان  دانش  اقتصاد  پیشتازی  اینکه  بیان  با  وی 
بنیان  دانش  شرکت های  می افزاید:  است  مقاومتی  اقتصاد 
می توانند براساس اختراعات و فناوری های نوین محصوالت خود 

کارآفرینی داشته باشند. را ارایه و 
بنی هاشمی خاطر نشان می کند: سهم بری عادالنه عوامل زنجیره 
از بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی است.  تولید تا مصرف یکی 
کاالهای اساسی برای مصرف داخلی نباید مواد  برای افزایش تولید 

ج وارد شود. اولیه از خار
وی ادامه می دهد:یکی از نکات مهمی که در بحث اقتصاد مقاومتی 

کردن آن است. مطرح می شود بحث مردمی 

این و  بگیرد  شکل  جهادی  مدیریت  تشکل های   باید 
گذشته در راستای تشکیل  مهم با استفاده از تجربیات 
همچون مردمی  تشکل های  و  جهادی   مدیریت های 

بسیج مهندسین دنبال شود

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

.............................
مردمی  سازماندهی  و  مردمی  جریان  تحمیلی  جنگ  جریان  در 
که توانست قدرت نظامی ما را افزایش داده و ما را به پیروزی  بود 
و  حضور  باید  ایم  شده  اقتصادی  جنگ  گرفتار  که  رساند،امروز 

کنیم. مشارکت مردم را پررنگ 
حرکت  توسط  مقاومتی  اقتصاد  هدف  به  رسیدن  در  دولتمردان 
کنون زمان اندکی  جهادی مردمی چوب الی چرخ مردم نگذارند، ا
که  گر افرادی فعالیت تولیدی و یا اختراعی دارند  در اختیار داریم و ا
کار آن ها  به این اقتصاد مقاومتی کمک می کند دولتمردان نباید در 

گره بیندازند.
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بنی هاشمی متذکر می شود:ما ظرفیت باالیی از نظر تجربیات فنی 
کنیم. که می توانیم از آن در راستای رقابت با دنیا استفاده  داریم 
که از این  صدور خدمات فنی و مهندسی یکی از باورهای ماست 

لحاظ ظرفیت حضور در بازارهای جهانی را داریم.
باید تشکل های مدیریت جهادی شکل بگیرد و این مهم با استفاده 
و  جهادی  مدیریت های  تشکیل  راستای  در  گذشته  تجربیات  از 

تشکل های مردمی همچون بسیج مهندسین دنبال شود

نظام مهندسی نباید در میدان توپ بزند
مهندس نقیبی ؛ عضو اسبق هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی 
مسئولیتی  است:مهندس  معتقد  نیز  رضوی  خراسان  ساختمان 
از خود به یادگار می گذارد  که  که باید میراثی  دارد و آن این است 

منجربه آبادانی و اثرات مثبتی آن برای جامعه باشد.

منابع  آنکه  دلیل  به  سازمان  این  نخست،   مراحل  در 
بهای  تشکیالت  به  داشت   اختیار  در  اندکی  مالی 
بیشتری داد و پس از آن از این مرحله گذرکرد و به مراحل 
تری قرار  اجرایی وارد شد. حال برای آنکه در سکوی باال
کند و  گذار  گیرد باید امور اجرایی را به عناصر اجرایی وا

کند خود، تنها نظارت و حمایت 

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

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

ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  مرکزی  شورای  اسبق  عضو 
مهندسی  نظام  سازمان  قالب  در  باید  مهندس  می دهد:  ادامه 
با منافع ملی   را در منافع سازمان و همراه  بکوشد منافع خویش 
کند منافع جامعه را برمنافع مادی شخصی ترجیح  ببیند و تالش 
کیفیت  دهد.در اصول اولیه سازمان نظام مهندسی نیز بر ارتقای 
گرچه به تنسیق امور  کید شده است ضمن آنکه  حرفه مهندسی تا
که  می ورزد  تصریح  نیز  نکته  این  بر  اما  می شود؛  اشاره  مهندسی 
که  مهندسان باید اولویت را به ارایه خدمات بهتر بدهند و بدانند 

باید به منافع خود نیز بیاندیشند.
وی می افزاید:در مقطعی از ادوار مختلف سازمان نظام مهندسی 
ساختمان این سازمان بر اساس ضرورت حرفه ای،  برخی از امور 
نیروهای  تربیت  به تشکیالت،   مثاًل  قرار می داد؛  کار  اولویت  در  را 
تخصصی،  مستندسازی،  هماهنگی و تامین اعتبار می اندیشید. 
در مراحل نخست،  این سازمان به دلیل آنکه منابع مالی اندکی 
آن  از  پس  و  داد  بیشتری  بهای  تشکیالت  به  داشت  اختیار  در 
برای  حال  شد.  وارد  اجرایی  مراحل  به  و  گذرکرد  مرحله  این  از 

عناصر  به  را  اجرایی  امور  باید  گیرد  قرار  باالتری  سکوی  در  آنکه 
تعبیر  به  کند.  حمایت  و  نظارت  تنها  خود،  و  کند  گذار  وا اجرایی 
میدان  در  نباید  ساختمان   مهندسی  نظام  دیگرسازمان های 
بزنند. سوت  و  کنند  داوری  زمین  درکنار  باید  بلکه  بزنند،  توپ 

مهندس نقیبی به مهمترین دغدغه های خود در خصوص جایگاه 
مهندسی اشاره می کند و می گوید: نظام مهندسی باید با ایجاد تفکر 
سیستمی از برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های موردی پرهیز کند.
باید با استاندارد سازی پروژه های عمرانی و ساخت و ساز و تولید 
انبوه و صنعتی قطعات ساختمان در اندازه های محدود و معدود 
استاندارد مانند پنجره، در، دیوار، سقف، تیر، ستون و حتی قسمتی 
از فونداسیون ها و ایجاد بازار رقابتی و پیش ساخته و صنعتی ارزان 
و استاندارد و.. و از مصرف سرمایه ها بصورت تصمیمات عجوالنه 

کند. گران پرهیز  موردی و زمان ساخت طوالنی و 
جامعه  بیشتر  تاثیرگذاری  برای  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
استان  اجرایی  فنی  نظام  در  آن ها  تر  شایسته  حضور  و  مهندسی 
 “ اجرای  و  تهیه  در  همکاران  حضور  باید  می افزاید:  کرد  باید  چه 
دقیق” طرح های عمرانی استمرار یابد و از خود سماجت و خستگی 
چه  گر  ا دهند  نشان  کارها  کیفیت  داشتن  نگه  باال  در  ناپذیری 
کمتر مادی برخوردار شوند. کوتاه مدت از عواید  ممکن است در 
و  متقاضیان  در  اعتماد  می گوید:ایجاد  ادامه  در  نقیبی  مهندس 
در  مهندسی  که”خدمت  ساز  و  ساخت  گذاری  سرمایه  صاحبان 
بیشتر  تاثیرگذاری  راه های  از  دیگر  یکی  آن هاست”  نفع  به  نهایت 
ای  گونه  به  است  استان  اجرایی  فنی  نظام  در  مهندسی  جامعه 
که در آینده نزدیک متقاضیان ساخت و ساز خود را نیازمند واقعی 
کنند، نه آنکه مالکان  استفاده از خدمات فنی و مهندسی احساس 
امضای  قبول  به  ناچار  پروانه  گرفتن  و  فرمالیته  موانع  رفع  برای 

مهندسان باشند.

مهندسان، مسئولیت اجتماعی بپذیرند
نظام  سازمان  پیشین  رئیس  رئیسی؛   رضا  محمد  مهندس 
مهندس  اینکه  بیان  با  نیز  رضوی  خراسان  ساختمان  مهندسی 
کشور، توسعه فعالیت ها و ایجاد  باید در راهبری اجتماعی،  توسعه 
در  می تواند  مهندس  می گوید:  باشد  موثر  مناسب  زیسِت  محیط 
که به اخالق  کند؛مهندسی  هدایت حکومت ها نقش بسزایی ایفا 
حرفه ای پایبند بوده و خود را مهیای پذیرفتن مسئولیت اجتماعی 

کرده است.
وی تصریح می کند: 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،  تونل ها 
و سیستم های برق و آبرسانی و تمامی موضوعاتی که می تواند کشور 
را توسعه دهد در حیطه فعالیت های مهندسی است اما متاسفانه 
در شرایط فعلی، مهندسان بیش از همه در شهرها فعالیت می کنند 
گرم  حال آنکه برای اجرای امور عمرانی و زیربنایی باید در تابستان 
کنند. و زمستان سرد روستاها و حتی مناطق صعب العبور خدمت 

مهندس رئیسی اضافه می کند:مهندسانی که به ایجاد آبادانی کشور 
خود می اندیشند همواره می کوشند با مسئولیت پذیری،  دین خود را 
به جامعه خویش ادا کنند. مهندس رئیسی اضافه می کند:مهندسانی 
می کوشند  همواره  می اندیشند  خود  کشور  آبادانی  ایجاد  به  که 
کنند. ادا  خویش  جامعه  به  را  خود  دین  پذیری،   مسئولیت  با 
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هدایت کننده  و  قافله ساالر  عنوان  به  جامعه مهندسی 
تبدیل ثروت به سرمایه مـــلی می بایست پیشتاز اجرایی 
کشور باشد. او نمی تواند اجازه  نمودن مقررات ملی در 
دهد مصالح غیر استاندارد در ساختمان استفاده شود 
صنعت  در  نوین  فناوری های  از  استفاده  نتیجه  در  و 
ساختمان اجازه ورود نیروی غیر ماهر به عرصـــــه ساخت 

و ساز را نخواهد داد

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

...............................................
آبادانی  ایجاد  به  که  می کند:مهندسانی  اضافه  رئیسی  مهندس 
پذیری،   مسئولیت  با  می کوشند  همواره  می اندیشند  خود  کشور 

کنند. دین خود را به جامعه خویش ادا 
وی تصریح می کند:جامعه مهندسی بعنوان قافله ساالر و هدایت 
اجرایی  پیشتاز  می بایست  ملی  سرمایه  به  ثروت  تبدیل  کننده 
کشور باشد.او نمی تواند اجازه دهد مصالح  کردن مقررات ملی در 
غیر استاندارد در ساختمان استفاده شود و در نتیجه استفاده از 
فناوری های نوین در صنعت ساختمان اجازه ورود نیروی غیر ماهر 
گر چنین شود حاشیه  به عرصه ساخت و ساز را نخواهد داد،که ا
کاهش یافته  کالنشهرها به عنوان یک معضل بزرگ  کنار  نشینی در 
کشاورزی خود خواهد پرداخت. در آن هنگام  دیگر  کشاورز به  و 
نیازی نیست کشاورز داس را زمین بگذارد و بعنوان کارگر ساختمانی 

و حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ وارد عرصه شود.

گران بدست آورده ایم که  آبرویی 
نظام  سازمان  پیشکسوتان  از  دیگر  یکی  محسنین  مهندس  اما 
مهندسی ساختمان خراسان رضوی و عضو اسبق شورای مرکزی  
ترجیح می دهد مهندسی و ظرفیت های پیش روی آن را با بیانی 
شیواتر برایمان ترسیم و تعریف کند.او می گوید: مهندسی عبارتست 
کالبد  یعنی  و فعلیت رساندن، مهندسی  به عینیت  را  از ذهنیت 

فیزیکی،  توسعه و تمدن و تفکر. 
که در طی زمان به  مهندسی همان تحوالت ذهنی و فکری است 

واقعیت تبدیل شده و فضای عملی زندگی بشر را بنا نهاده است.
مهندسی، عبارتست از مسجد امام اصفهان، مسجد شیخ لطف اهلل، 
عالی قاپو، گنبد سلطانیه  زنجان، مسجد عالی سپهساالر)مطهری( 
و تکیه دولت، تونل کندوان، پل ورسک، جاده های پرفراز و نشیب، 
ریل گذاری راه آهن در دورترین نقاط بی آب و علف ایران و سدهای 
عظیمی که در البالی صخره های کوه های مرتفع انسان را در مقابل 

خود به تعظیم و احترام وا می دارد.

وی ادامه می دهد:مهندسی همچنین نصب شبکه های مخابراتی 
و آنتن های رادار و تلویزیون در قلل مرتفع کوه ها و سکوهای دریایی 
که با پایه های محکم در زیر اقیانوس ها  و اسکله های طویلی است 

عمری مستحکم و با استقرار بر پاشده اند.
که با طراحی های دقیق  مهندسی پل های با عظمت شهری است 
و سازه های محکم خود مشکالت ترافیکی مردم را به زیبایی حل 
کرده اند.مهندسی یعنی برج میالد و برج 55 طبقهASP.مهندسی 
کردن بزرگراه آیت اهلل صدر،تونل های شهری نیایش  یعنی دو طبقه 
و توحید و پل های 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.

که  است  نیامده  بدست  ارزانی  و  براحتی  جایگاه  این 
وارثان نسل های مهندسان  کنیم.ما  ارزش  بی  را  آن  ما 
گذشته هستیم. متعهدیم  متخصص و عالم و متخصص 
که به ما سپرده شده را به جایگاه رفیع تری ارتقا  تا آنچه 
را  مهندسی  منزلت  و  مقام  نداریم  حق  این  بنابر  دهیم 

برای رفاه خود هزینه کنیم.

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

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

مهندس محسنین ادامه می دهد: اینهمه فکر خالق، فکر متعهد 
گیری در ساخت اولین  و مومن،  اینهمه شجاعت و همت تصمیم 
و  طراحی ها  در  داری  زنده  شب  و  سختی ها  اینهمه  و  پروژه ها،  
این  و  بزرگ  قبول مسئولیت های  و  تعهد  اینهمه  و  نقشه ها  تهیه 
کشور و دوری  کار در اقصی نقاط دور افتاده  همه زحمت و تحمل 
از خانواده و وابستگان جایگاه مهندسی را در طول تاریخ و بویژه 
فعلی  جامعه  در  که  ای  گونه  به  است  کرده  ترسیم  معاصر  تاریخ 
اولین انتخاب دانشجویان با استعداد و برتر و با هوش دانشگاه ها 

رشته های مهندسی می باشد.
وی خاطر نشان می کند:این جایگاه براحتی و ارزانی بدست نیامده 
مهندسان  نسل های  وارثان  کنیم.ما  ارزش  بی  را  آن  ما  که  است 
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 

کنیم. نداریم مقام و منزلت مهندسی را برای رفاه خود هزینه 
گاهی های علمی و تخصصی خود را باال ببریم  مطمئن باشیم چنانچه آ
و در رشته خود شاخص باشیم قطعًا نیاز جامعه نیز به توانایی های 
گذاشت. ما بیشتر شده و طبعًا رفاه بیشتری در اختیار ما خواهد 
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محسنین می افزاید:دغدغه دیگر من این است که احساس می کنم 
کردن  این روز ها ذهن مهندسان و برنامه ریزان معطوف به محدود 
و  بخشنامه ها  و  عام  و  خاص  شرایط  و  سهمیه ها  در  مهندسان 

کردن آن هاست. بازرسی ها و باالخره محدود 
لذا پیشنهاد می کنم خود را فهمیده تر و صالح تر از آن ها ندانیم و 
که حد و حصری  باور داشته باشیم و بدانیم  را  جامعه مهندسی 
از قدرت های  بارقه ای  که  آن ها  توان  و  برای استعداد و خالقیت 
الیتناهی و الهی می باشد نیست و سعی کنیم مهندسان را در فضای 
کنیم و در قالب های  کاری از آزادی های بیشتری برخوردار  ذهنی و 
محدود ضوابط و مقررات،  خالقیت آن ها را از بین نبریم،  بلکه با 
کمی سعه صدر و با تشویق و ترغیب و جایزه به  تمامی مهندسان 
و بویژه جوانان در راستای مطالعه بیشتر و باال بردن میزان علم و 
کنیم. قطعًا در چنین شرایطی شاهد ارتقای  تخصص آن ها را یاری 

قابل مالحظه مهندسی خواهیم بود.

اعتماد متقابل،  عالقه متقابل و حمایت متقابل
در  رضوی  خراسان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
خصوص جایگاه این سازمان می گوید:به نظر من جایگاه مهندسی 

کشور نه قابل انکار است و نه تقدیر.  در 
به  توجه  با  که  است  این  من  دغدغه  می افزاید:  کامران  مهندس 
به  و  ساختمان  مهندسی  رشته  با  مرتبط  آموختگان  دانش  روند 
مرتبط  امور  تنسیق  برای  مهندسی  نظام  از  آن ها  انتظارات  طبع 
روز به روز حجم وظایف نظام های مهندسی بیشتر و بیشتر خواهد 
شد.از طرفی سازمان نظام مهندسی بخشی از مسئولیت های سایر 
نهادها ودستگاه های دولتی را متقبل شده است؛ به عنوان نمونه، 
مهندسی  دفاتر  به  که  شهرداری  مسئولیت های  از  بخشی  کنترل 
گذار می شود از یك طرف، از سوی دیگر عدم برون سپاری وظایف  وا
سازمان  در  متمرکز  صورت  به  امور  بیشتر  که  شده  سبب  سازمان 
انجام شود و روز به  روز بر حجم امور ستادی و متمرکز و بویژه به 
کارگیری پرسنل و تشکیالت اداری افزوده شود و این مسئله برای 

سازمان مشکل آفرین باشد. 
گر  رئیس سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی اضافه می کند:ا
که  اش  اصلی  وظایف  حوزه  از  سازمان  کند  پیدا  ادامه  روند  این 
به  و  می گیرد  فاصله  حدودی  تا  است  نظارت  و  حمایت  همان 
تبدیل  متنوع  رجوع  ارباب  با  خدماتی  وسیع  تشکیالتی  سازمان 
بدنه  با  ارتباط  و  خود  متوجه  را  مشکالتی  نهایت  در  که  می شود 
اجتماع بوجود می آورد. از سوی دیگر در همین راستا سرگرم شدن 
به این موضوعات تا حدود زیادی سازمان را از بعضی اهداف قانون 
کشور، ترویج اصول معماری و  همچون رشد و اعتالی مهندسی در 
شهرسازی وتوسعه فرهنگ اسالمی و معماری و موضوعاتی از این 
قبیل دور نگه می دارد و تنها به مسایل داخلی و حل امور جاری 
که من آنرا بعنوان یك  مشکل  پرداخته می شود. این نکته ای است 

برای سازمان می بینم. 
وی همچنین توصیه می کند: سازمان نظام مهندسی باید هر چه 
می تواند وظایفش را خالصه تر و در چارچوب قانون،  با تمرکز بر برون 
سپاری و نقش هیئت مدیره در جایگاه حمایت و هدایت نظارت از 
جامعه مهندسی و امور مهندسی در استان و سطح کشور تعریف کند. 
وی همچنین توصیه می کند: سازمان نظام مهندسی باید هر چه 
بر تمرکز  با  قانون،   و در چارچوب  تر  را خالصه  می تواند وظایفش 

گر این روند ادامه پیدا کند سازمان از حوزه وظایف اصلی  ا
که همان حمایت و نظارت است تا حدودی فاصله  اش 
می گیرد و به سازمان تشکیالتی وسیع خدماتی با ارباب 
که در نهایت مشکالتی را  رجوع متنوع تبدیل می شود 
می آورد. بوجود  اجتماع  بدنه  با  ارتباط  و  خود  متوجه 

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

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

برون سپاری و نقش هیئت مدیره در جایگاه حمایت و هدایت نظارت 
از جامعه مهندسی و امور مهندسی در استان و سطح کشور تعریف کند. 
گذاری بیشتر اعضا در فرایند امور ابتدا باید  وی می گوید:برای تأثیر 
مجال شنیدن نظرات تمامی مهندسان توسط سازمان فراهم شود 
و با توجه به جمع بندی نظرها و پیشنهادها، راهکارها و مشکالت 
که از طرف اعضا بیان می شود برای رفع و پیگیری آن ها  و معضالتی 

اقدامات اساسی انجام دهد.
بدنه  از  حدودی  تا  مهندسی  نظام  سازمان  می کند:  اضافه  وی   
ماه  سه  یا  دو  هر  باید  مشکل  این  رفع  برای  دارد،  فاصله  اعضا 
گردهمایی هایی نقطه  یکبار، مهندسان با شرکت در جلسات و یا 
کنند و هیئت مدیره هم این نظرات را بشنود. نظرات خود را ارایه 

نظام  به  مهندسان  همگرایی  در  می تواند  نظرات  این  حاصل 
نظر من  به  و  باشد  موثر  گاهی مطمئن  تکیه  به عنوان  مهندسی 
می تواند قوت و اعتبار سازمان را باالتر ببرد و حتی اعضای هیئت 
کنند.خالصه اینکه  کار  مدیره هم می توانند  در شرایط راحت تری 
حمایت  قطعًا  و  متقابل  عالقه  متقابل،   اعتماد  به  موضوع  این 

متقابل منجر خواهد شد.

ج سازی نیست  کردن به بر رسالت ما تنها فکر 
مهندس حسینی مهر نیز که حدود40 سال فعالیت مهندسی انجام 
مهندسی  حوزه  موجود  دغدغه  مهمترین  است  معتقد  می دهد 

ارتقای اخالق در این حوزه می باشد.
ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  سازمان  دوره  چند  بازرس 
که بر دوشش  خراسان رضوی می گوید:مهندس بایستی دو وظیفه 
مسئولیت  براساس  آنکه  نخست  دهد؛  انجام  را  شده  گذاشته 
گذاشته شده نگاه  که در جامعه بر عهده آن ها  پذیرفته شده ای 

خاص و جامعی به وظایف خود داشته باشند.
ناظران  باید  که  است  نظارت  بحث  در  ما  می گوید:مشکل  وی 
گر  وظیفه خود را سریع تر با کیفیت بیشتری انجام دهند. بنابر این ا
کند خطای نابخشودنی  کوتاهی  مهندسی در انجام وظیفه خود 
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مرتکب  شده است.
وی همچنین در خصوص تاثیرگذاری بیشتر همکاران در نظام فنی 
و اجرایی می گوید: وقتی مهندس به وظایف خودش عمل می کند 
کالن تری نسبت به محیط اطراف خود  نگاه تخصصی،  جامع و 

کشورخود دارد. بویژه شهر و 
احساس  خویش  فردی  وظایف  به  نسبت  مهندس  یك  وقتی 
مهندسی  مسایل  به  باید  نسبت  همان  به  می کند  مسئولیت 
چنین  و  کند  مسئولیت  احساس  هم  و...  ترافیك  و  ساختمان ها 

که مسئولیتی ندارد متفاوت است. مهندسی با کسی 
شهر  مختلف  مسایل  به  باشد،  نگر  جامع  مهندس  یك  وقتی 
که  حساس می شود یعنی خودش را نسبت به جامعه و مواردی را 
باید اصالح شود مسئول می بیند بنابراین او پیشنهاد می کند،  نقد 

کلی هم سهیم می شود. می کند و در ساخت وساز 

مسایل  به  باشد،  نگر  جامع  مهندس  یك  وقتی 
را  خودش  یعنی  می شود  حساس  شهر  مختلف 
شود  اصالح  باید  که  را  مواردی  و  جامعه  به  نسبت 
نقد  می کند،   پیشنهاد  او  بنابراین  می بیند  مسئول 
می شود. سهیم  هم  کلی  وساز  ساخت  در  و  می کند 

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

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

که محصوالتمان  وی ادامه می دهد: ما  تنها متخصصانی هستیم 
ارتباط  شهر  و  خانه  در  و  دارد  مردم  با  مستقیمی  ارتباط 
این خصوص موضوع اخالق  و در  برقرار است  با مردم  مهندسان 
کنیم. توجه  آن  به  باید  همه  که  است  اساسی  خیلی  مهندسی 

که  کسانی  گر این مسئله مورد توجه مهندسان و مسئوالن ما و  ا
در سازمان نظام مهندسی و راه و شهرسازی و شهرداری خدمت 
و ساخت  کشور  اجرایی  و  فنی  نظام  گیرد،آنوقت در  قرار  می کنند 
خودمان  فردی  مسایل  به  فقط  گر  بود،ا خواهیم  موثر  وسازها 
ایم. نکرده  وظیفه  انجام  خودمان  جامعه  به  نسبت  کنیم  فکر 

که زندگی می کنیم بیش از یك میلیون و دویست  در همین شهری 
هزار نفر حاشیه نشین وجود دارد پس باید یکی از دغدغه های ما 
حل این موضوع باشد چون حاشیه نشینی مشکالت بسیاری در 

شهر ایجاد می کند.
کاری از  گر  کنیم،  ا که به برج سازی فکر  رسالت ما تنها این نیست 
که مربوط  دست مهندسان برمی آید باید برای حل این مشکالت 

کنند. به شهرمان می شود اقدام 

دومین کنفرانس ملی
مهندسی عمران، معماری

کید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان با تا

اردیبهشت ماه ۱۳9۷
تهران - ایران
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گو|جواد صبوحی گفتو |

ساختمان سازی در ایران پیشینه ای طوالنی دارد.فراز و نشیب های 
که در  گروه هایی  ساختمان سازی،  کیفیت ساخت و سازها و افراد و 
آن نقش داشته اند  را  دستمایه گفت و گو با خسرو معتضد تاریخ نگار 

کشورمان قرار دادیم  که تقدیمتان می کنیم: و پژوهش گر 

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.
جهانی  ایران  امپراطوری  چون  هخامنشیان  دوره  در  می گوید:  او 
کشورهای  شده بود صنعتگران،  هنرمندان،  معماران و اهل فن از 
تابعه ایران، مصر،  بابل، سواحل یونان ) بخش های غربی ترکیه 
کهن  فعلی ( به ایران می آمدند. معماری ایران برگرفته از معماری 
کتیبه های داریوش و خشایارشاه به آن اشاره  که در  آسیایی بود 
آمده  پیرنیا  مرحوم  اثر  باستان  ایران  تاریخ  کتاب  در  است.  شده 
کشورهای تابعه ایران به ساخت  که اصحاب حرفه و فن از  است 

کرده اند.  کمک  تخت جمشید 
به باور این پژوهشگر این موضوع یعنی برخورداری از ساختمان های 
آن ها  کوشک های  و  کاخ ها  و  شاهان  به  مربوط  تنها  کیفیت  با 
مردم  می گوید:  است.معتضد  اجتماعی  باالی  گروه های  به  و 
کاهگل،  چینه و خشت  از  را  از همه خانه های خود  عادی بیش 
که مقاوم سازی  می ساختند.چنانچه خانه های امروزی روستاها 
نشده و با یک زلزله تخریب می شود نیز از همین مصالح استفاده 
سنگ  و  می شود  یافت  وفور  به  ایران  در  ک  خا چون  می شود 

بناهای ساز و نشیبهایساخت و فراز
ایــــــــــرانیدرگـفتوگــوباخســرومعـتضــــد

فکرنمـــیکردیمپایتخـــت
ایراندهـــــکدهایبـهنــام

تهــرانباشــــد
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کشورهای اروپایی در ایران نادر بوده است. عالوه بر این  برخالف 
برای  بود.  کوهستان  شکافتن  مستلزم  سنگ  آوردن  دست  به 
کمی داشتیم و بیش از همه از آجر  همین ما ساختمان های سنگی 
که در بسیاری از  استفاده می کردیم.آجر پزی از هنرهای ایرانی بوده 
ساختمان ها مثل ساختمان طاق کسری از آن استفاده شده است.

روزهایی که سنگ نبود
نیز اشاره  ایران در دوره ساسانیان  وی به پیشرفت های معماری 
گنبد را ایرانی ها می سازند.بر اساس  می کند و می گوید:برای مثال 
استفاده  سنگ  از  مردم  دوره  این  در  شناسان  باستان  تحقیقات 
می کردند و سنگتراشی متداول شده و بسیاری از معابد و آتشکده ها 
از سنگ و آجر ساخته می شده است.ولی در عین حال شیوه زندگی 
قرون،  طی  در  که  است  همین  نیست.برای  اینگونه  مردم  عامه 
ک رفته است. برای  بسیاری از شهرها بر اثر زلزله تخریب و به زیر خا
مثال “ری” چندین بار بر اثر زلزله بکلی نابود شده،  تبریز هم از جمله 
که اشاره  که بارها دچار زلزله شده است. همانطور  شهرهایی است 
شد چون در ایران مصالح سنگین در دسترس نبود قالعی مثل قالع 
گر به انگلستان،  فرانسه و آلمان  اروپا را در ایران نمی بینید. شما ا
سفر کنید می توانید قالع قرون وسطایی را با همان کنگره ها و برج ها 
ک و گل سبب  ببینید که هنوز سالم است.اما در ایران استفاده از خا
برود.زلزله هایی  بین  از  زلزله  اثر  بر  ما  شهرهای  از  بسیاری  می شد 
آثار آن ها شده است. مثاًل  برای استفاده شاعران در  بهانه ای  که 
قطران تبریزی در اشعار خود بارها به زلزله های تبریز اشاره می کند.
این تاریخ دان کشورمان ادامه می دهد:ساخت و سازها در بسیاری از 
روستاهای ایران تا همین پنجاه سال گذشته نیز از وضعیت مناسبی 
عظمت،  با  ساختمان های  اسالم  از  پس  دوره  در  نبود.  برخوردار 
عالی  کاخ های  خود  برای  پادشاهان  هستند.  کاخ ها  و  مساجد 
می ساختند. این موضوع در برخی از شهرها مثل بخارا و سمرقند 
که از ایران جدا شدند هم مشاهده می شود.ساختمان های زیبایی 
شدند. ساخته  سامانی  اسماعیل  امیر  گور  تیمور،   امیر  گور  برای 
خسرو معتضد به معماری یادگار دوره تیموری نیز اشاره می کند و 
اضافه می کند: پسر تیمور شاهرخ و بویژه همسر وی گوهرشاد خانم 
اهل ذوق بود.بسیاری از ساختمان ها در مشهد و اصفهان یادگار 
دوران شاهرخ است. دوره وی دوره هنر و معماری و مسجد سازی 
گوهرشاد  است. نمونه بارز آن را می توانید در مشهد و در مسجد 
الدین  از مهمترین مشوقان معماران، خواجه رشید  ببینید.یکی 
که در تبریز “شان غازان” یا “شنبه غازان” را ساخت  فضل اهلل است 
بیشتر  مقبره  که  دارد  آن محل ساختمانی وجود  در  که هنوز هم 

شعرا و سخنوران در آنجا قرار دارد. 

دوره اوج معماری ایرانی
وی از دوره صفویه به عنوان دوره اوج معماری ایران یاد می کند و 
می افزاید: هر یک از پادشاهان صفوی به نحوی در معماری ایران 
که از وی بخوبی یاد می شود  سهم داشته اند. از جمله پادشاهانی 
کرد.  انتخاب  پایتختی خود  را به  که قزوین  شاه طهماسب است 
بزرگترین مشوق  که  کرد  از وی می توان به شاه عباس اشاره  پس 
در  را  اصفهان  مثال  است.برای  بوده  ایران  معماران  و  معماری 
که  بیابان ساخت. البته نباید از وجود زاینده رود و تعدادی قنوات 
شهرهای  از  بسیاری  آنکه  شد.ضمن  غافل  است  ایرانیان  اختراع 

کویر ساخته شده است. ایران در 
وی به نهضت ساختمان سازی ایران در سلسله صفویه نیز اشاره 
می کند و ادامه می دهد:در این دوره تقریبًا تمامی شهرهای ایران 
خان  وردی  اهلل  بود.  عام  وقف  که  شد  ساختمان هایی  دارای 
مسجد  ساخت  به  الزامی  دوره  این  ساخت.در  پل  اصفهان  در 
گرمابه، و درمانگاه می ساختند.مهم دمیدن روح  نبود؛به جای آن 

اسالمیت و روح حمایت و وقف آن ها بود.
پادشاهان صفویه و سرداران آن ها برای ساخت این بناها زحمت 
بسیاری را متقبل شدند. بنای ارزشمندی مثل پل اهلل وردی خان و 
پل خواجو که 400 سال 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 می شود بسیار زیباست. 
مسجد شیخ لطف اهلل و ساختمان عالی قاپو نیز به خاطر رقابت با 

عثمانی ها ساخته می شود.
عثمانی ها ادعا می کردند ما مرکز اسالم هستیم اما ایرانی ها این ادعا 

را نمی پذیرفتند و می گفتند ما مرکز اسالم شیعه هستیم.
 

اسیرانی که برای ما ساختند
که  نقش اسیران در صنعت ساخت و ساز نیز موضوع جالبی است 
ساسانیان  دوره  می گوید:در  دارد.وی  اشاره  آن  به  معتضد  خسرو 
کمک های  رومی ها  آن  ساخت  در  که  می شود  ساخته  سدهایی 
کردند. شاپور اول به جای آنکه اسیران رومی را  زیادی به ایرانیان 
کند از آن ها در سد سازی استفاده می کرد.چنانچه از ۷0 هزار  اعدام 
رومی برای ساختن سد قیصر در جنوب ایران استفاده کرد. ایرانیان 
کردند ؛  بسیاری از جاده ها  از معماران نظامی رومی استفاده زیادی 
و اتوبان های اروپا را رومی ها ساخته اند. آن ها می توانستند در ظرف 
کنند. 48 ساعت دیوار بلندی را برای محافظت اردوگاه ها احداث 
تعداد زیادی از ساختمان های رومی در ایران باقی مانده است و 
میراث فرهنگی می تواند از هر یک از آن ها موزه مجزایی را ایجاد کند.
وی در ادامه به زوایای دیگری از نقش خارجی ها در تحول صنعت 
ساخت و ساز اشاره دارد و می گوید:دوره صفویه دوران اوج و اعتالی 
کمپفر در زمان پس از  صنعتی بود. فردی پزشک به نام انگلبرت 
شاه عباس همراه سفیر سوئد به ایران آمد.وی عضو هیئت سوئدی  
بود که پادشاه آن ها را بمنظور بسط رابطه تجاری و کشتی سازی در 
دریای خزر به ایران فرستاد.او در خصوص معماری اصفهان بطور 
مفصل صحبت می کند و می گوید از تعدادی از باغبانان و فرانسویانی 
کشی آب تبحر داشتند استفاده می شد.ضمن آنکه  که در امور لوله 
می گوید تعدادی از مهندسان فرانسوی در خدمت دربار ایران بودند.
دادند.  تشکیل  سوئدی ها  را  آهن  راه  و  ژاندارمری  ایران،   پلیس 

جای پای فرانسوی ها را در این دوره نیز می توان دید. 
“سرتامس هردور” از خانه امامقلی خان  تعریف می کند. امام قلی 
خان  و  دریایی  نیروی  امیراالمرا،فرمانده  فارس،   فرمانروای  خان 
بزرگ ایران خیلی مورد توجه شاه عباس بوده است اما شاه صفی 
او و خانوادش را اعدام می کند حال آنکه او فاتح هرمز است و هرمز، 

قشم و جنوب ایران را به ایران برمی گرداند. 
بزرگان خانه های  ادامه می دهد: در دروان صفویه بیشتر  معتضد 
اندرونی،  شبستان،  حوض،  باغ،  که  خانه هایی  داشتند؛  خوبی 
اداره نداشتند  تا زمان قاجار  از وزرا  بیرونی داشته است. بسیاری 
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کرده و به امور دولت در  و در خانه های خود از میهمانان پذیرایی 
همانجا رسیدگی می کردند.

صدراعظم  و  وزیر  نخست  سپهساالر  خان  حسین  میرزا  حاج 
کارمندان را وادار می کند  که  کسی است  ناصرالدین شاه نخستین 

کنند.  کشور رسیدگی  کارهای  روزها به وزارتخانه بیایند و به 
کالت نادر برای خود  کاخی استوانه ای شکل به نام  نادرشاه هم 
که البته چندان  که جواهراتش را در آنجا نگهداری می کرد  می سازد 

مستحکم نیست. 
شهر  به  دهات ها  از  بعضی  قاجاریه  زمان  می دهد:در  ادامه  وی 
که وقتی خارجی ها به تهران می آیند باور  تبدیل می شود.بطوری 

نمی کنند تهران پایتخت ایران باشد. 
بسیاری  در دوره صفویه عظمت  اصفهان  که  در حالی است  این 
که بر تخت می نشست بنای ارزشمندی  کرد و هر پادشاهی  پیدا 

مثل مسجد و مدرسه   می ساخت. 
به نظر من معماری لبنانی هم در ایران موثر بوده است؛چون شیخ 
که از لبنان به ایران آمد فرد دانشمندی بود و ترجیح دادند  بهایی 
کسی با او آشناست  کمتر  که  از فکر وی استفاده  کنند. فرد دیگری 
است.اردوآباد  باجی  اردو  بیک  حاتم  اصفهان  عالیقدر  مهندس 
جایی است در نزدیکی ایروان. خارجی ها به حاتم بیک اردوباجی 
مهندس می گویند؛مهندسی متبحر  که در جوانی معمار بوده است.

هر یک از پادشاهان صفوی به نحوی در معماری ایران 
که از وی بخوبی  سهم داشته اند. از جمله پادشاهانی 
به  را  قزوین  که  است  طهماسب  شاه  می شود  یاد 
از وی می توان به شاه  کرد. پس  انتخاب  پایتختی خود 
که بزرگترین مشوق معماری و معماران  کرد  عباس اشاره 
بیابان  در  را  اصفهان  مثال  است.برای  بوده  ایران 
ساخت. البته نباید از وجود زاینده رود و تعدادی قنوات 
که اختراع ایرانیان است غافل شد.ضمن آنکه بسیاری 

کویر ساخته شده است. از شهرهای ایران در 

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

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

تهران جایی برای پایتخت شدن نبود
کشورمان در بیان ویژگی های شهری  این پژوهشگر تاریخ معاصر 
چون تهران برای احراز جایگاه پایتختی در مقایسه با سایر شهرها 
تهران  قاجار سالتیکوف)پرنس روسی(به  می گوید:وقتی در دوران 
می آید تصاویری از تهران نقاشی می کند و با شگفتی اظهار می دارد 
مثاًل میدان  بلکه یک دهکده است.  نیست،  اصاًل شهر  تهران  که 
به  نیز  دیگری  شخص  است.  مخروبه  و  زشت  میدانی  توپخانه 
نام”فریه” در آغاز سلطنت ناصرالدین شاه به ایران می آید و از تهران 

خیلی بد می گوید. 
بسیاری از رجال خارجی که به ایران سفر می کنند ازتهران بد می گویند 
و می گویند ما اصاًل فکر نمی کردیم پایتخت ایران دهکده ای به نام 
ندارد.  ساختمانی  هیچ  که  نفری   ۱5000 ای  دهکده  باشد؛  تهران 
کمک  به  که  می کند  اشاره  بناهایی  ساخت  به  ادامه  در  معتضد 
آن ها تهران بتواند جایگاه خاص خود را به دست آورد.وی اضافه 
می کند:فتحعلی شاه دستور می دهد مسجد شاه را بسازند.مسجد 
شاه  فتحعلی  دستور  (به  فعلی  خمینی  امام  مسجد   ( سلطانی 

ساخته می شود. تعدادی از علمای ایرانی االصل همچون آیت اهلل 
کربال دعوت می شدند تا به  طباطبایی و آیت اهلل بهبهانی از نجف و 

تهران بیایند و محفل علمی و دینی تشکیل دهند.
گفت ساختمان مسجد شاه،دومین ساختمان  بنابراین می توان 
آن  از  قبل  است.  نکرده  تغییری  امروز  تا  که  است  تهران  محکم 
کاخ شاه طهماسب اول در تهران می کشند. دستی نیز به سر و روی 

چند پادشاه صفویه در تهران قصر می سازند. نمونه آن قصر گلستان 
گفت تهران محل ییالقی پادشاهان اصفهان بوده و  است.می توان 
گاه آن ها برای استراحت یا تغییر آب و هوا به تهران می آمدند.  هر از 
گلستان در همین دوره ساخته می شود.  کاخ  کریمخانی در  خلوت 
تهران ساخته می شود و  ارک  به تدریج مجموعه  قاجار  در دوران 

تصاویر زیبایی از آن را ترسیم می کنند.
در این دوره تهران چهار محله بیشتر ندارد و هیچگونه بنای قابل 
مالحظه ای در این شهر وجود ندارد؛ برعکس اصفهان زیبایی خاصی 
کمرانی بر آن را داشته اند. دارد و بسیاری از شاهزاد گان آرزوی حا
از دیگر بناهای موجود در ایران می توان به کاروانسراها اشاره کرد که 
کاروانسرای شاه عباسی است. شاه عباس 999 کاروانسرا  نمونه آن 

ساخته است.
آثاری که خارجی ها به یادگار گذاشتند

معماری  صنعت  توسعه  در  کشورها  از  دیگر  برخی  نقش  به  وی 
جنوب  در  نیز  می گوید:پرتغالی ها  و  دارد  اشاره  نیز  کشورمان 
و  هرمز  در  پرتغالی ها  قلعه  مثل  خوبی  معماری  صنعت  ایران 

کردند. ساختمان های دیگری را بنا 
یکی از بناهای ساخته شده دیگر معبد هندی هاست. این معبد در 
طی دو - سه قرن زیارتگاه هندوهایی بوده که به بندر عباس می آمدند.  
است. گذاشته  اثر  ایران  معماری  در  مختلفی  عوامل  بنابراین 

ایران  در  را  خود  معماری  پرتغالی ها  عباس  شاه  از  قبل  دوران  از 
رواج دادند. فرانسوی ها و هلندی ها هم از فکر خود برای زیبایی 
از  بزرگی  تابلوی  کلیسای وانگ در جلفا  کردند. در  بناها استفاده 
یک اصیل زاده هلندی یا اصیل زاده انگلیسی وجود دارد. همین 
کار  نقاشی سبب شد شاه عباس تعدادی از نقاشان هلندی را برای 

کند. و تدریس استخدام 
به گفته خسرو معتضد تحول در ساختمان سازی با پیدایش سیمان 
شدت می یابد. وی می گوید: طی ۱۳0 سال اخیر به تدریج ابزارهای 
از  پس  می شود.  وارد  ساخت و ساز  عرصه  به  سیمان  مثل  جدید 
کارخانه های سیمان در ایران ساخته می شود.  کودتای 28 مرداد 
حضرت  در  سیمان  کارخانه  یک  رضاخان  دوره  در  اینکه  با  البته 
باز هم مجبور بودیم  با این حال  اما  عبدالعظیم ساخته می شود 

کنیم. ج وارد  سیمان مورد نیاز خود را از خار
بناهای ایران جز قصر شاهان مثل سعدآباد،نیاوران،کاخ مرمر،گلستان 
کافی  که  محکم و مقاوم ساخته شده بودند سایر بناها از استحکام 
که برف زیادی بر روی سقف خانه ها  برخوردار نبودند و در زمستان 
با  را  سقف ها  بیشتر  چون  می ریخت  فرو  باال  می نشست،طبقات 
نمی رفت.  کار  به  آن  در  آهن  و  سیمان  می ساختند.یعنی  چوب 

سیمان که آمد...
“ساختمان های جدید مرهون سیمان است بویژه برای سد سازی 

به مواد مقاوم مثل سیمان نیاز بود.”
 خسرو معتضد با بیان این نکته اضافه می کند: از سال های ۱۳۳۱- 
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که امکان  ۱۳۳2 کارخانه های سیمان در ایران زیاد می شود؛ آنقدر 
ساخت سدهای بسیار فراهم می شود.سد کرج و سد کرخه ساخته 

می شود و در این زمان تعداد سدها تا سال 5۷ به ۱5 سد رسید.
سدسازی سبب شد آب مشروب شهرها تامین شود. سال در دهه 
۱۳۳0 ناچار به واردات سیمان برای شهرسازی، سدسازی و خانه 
کز  سازی شدیم. مقاوم سازی از این زمان شروع شد. خانه ها و مرا
تجاری ساخته شد. وقتی آسمانخراش پالسکو در ۱۳4۱ افتتاح شد 
آنقدر  نمی کردیم  باور  می کردیم.  نگاه  را  تهران  حیرت  با  آنجا  از  ما 
کنار آن ساختمان آلومینیوم در  ارتفاع داشته باشد.پس از آن در 

خیابان شاه ) جمهوری اسالمی( ساخته شد. 
ازکاربرد سفال  بارانی بودن نواحی شمالی ایران تقلیدی  به دلیل 
از روسیه و شهرهای اروپای شرقی رایج شد و معماران از سفال در 

تمامی سقف خانه ها استفاده می کردند. 
متداول  قاجار  محمدشاه  زمان  از  شیروانی  از  استفاده  تدریج  به 
که االن تبدیل به موزه سینما در تجریش شده  شد.قصر محمدیه 

است سقف شیروانی دارد. 
با ورود شیروانی از روسیه و رواج آن،  عده زیادی در زمان ناصرالدین 
کردند. یکی از مجلل ترین قصرهای تهران  کاخ سازی  شاه شروع به 
در این دوره قصر مسعودیه در جنوب غربی بهارستان است. پس از 
که تا ۷0 سال پیش وجود داشته  کامران میرزا،  قصری می سازد  آن 
کرد و این محل  است تا اینکه رضاشاه قسمت هایی از آن را ویران 

تبدیل به دانشکده افسریه شد. 
وی ادامه می دهد: ناصرالدین شاه چندین قصر در تهران ساخت؛ 
که  از جمله آن ها می توان به قصرهای شهرستانکه و سرخه حصار 

کرد.  بیشتر آن از آجر بود اشاره 
که در ایران قصرهای بسیاری ساختند می توان به  کسانی  از دیگر 
دوست محمد خان معیرالممالک وزیر خزانه و داماد ناصرالدین شاه 
کرد. او مهرآباد را ساخت. فرودگاه مهرآباد باغ و محل زندگی  اشاره 
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 
که بعدها تبدیل به  قصر و باغ فردوس و شمیران بود، همان جایی 

مدرسه شاهپور شد.
کرد میرزا حسین  که در تهران تحول زیادی ایجاد  کسانی  از دیگر 

خان مشیرالدوله  بود.
را میرزا  که در زمان شاه مجلس شورای ملی بود  کاخ قدیمی  آن 
حسین خان سپهساالر ساخت.او ۱2 سال سفیر ایران در عثمانی 
که  کنسولگری ساخت  بود.  ساختمانی زیبا در استانبول به عنوان 
یکی از ساختمان های اشرافی است. وی پس از بازگشت به ایران 
که پس از  مسجد بسیار بزرگی را به نام مسجد سپه ساالر ساخت 
کنار این مسجد  پیروزی انقالب به  شهید مطهری تغییر نام داد. در 

کرد.  قصری باشکوه به نام عمارت بهارستان بنا 
که  کاخی است  کاخ های بسیار باشکوه ساخته شده دیگر  از دیگر 
که به  در حال حاضر محل سفارت اتحاد فدراسیون روسیه است 
کاخ را علی اصغرخان امین السطان  آن پارک اتابک می گویند. این 
 ) قاطرخانه ها   ( دواب  امور  وزیر  و  شاه  ناصرالدین  رکاب چی  که 
کاخ استفاده  از این  بود ساخت. هنوز سفارت فدراسیون روسیه 

می کند.کنفرانس تهران در همین پارک اتابک برگزار شد. 
معتضد در ادامه می گوید: از دیگر کشورهایی که در ایران به ساختمان 

سازی روی آورد انگلیس بود. آن ها ساختمان بزرگی را با سردری بزرگ 
کنونی بود.  که یک سردر آن در خیابان فردوسی شمالی  ساختند 
می شود. ساخته  جدید  ساختمان های  شاه  ناصرالدین  دوره  در 
بزرگتر می شود.  پر می کنند و شهر  را چندبار  تهران  اطراف  خندق 
از  می شود.یکی  ساخته  تهران  برای  زیبا  دروازه   ۱۳ دوره  این  در 
بردن  بین  از  رضاشاه  زمان  شهردار  بوذرجمهوری  حماقت های 

دروازه ها بود. 
کاخی  که در ایران به ثروتی می رسید برای خودش باغ و  کسی  هر 
می ساخت. معمواًل شیوه و روش کار بیشتر آن ها وام گرفته از روسیه 
داشتند. زیادی  بسیار  نفوذ  ایران  در  روسی  معماران  چون  بود، 

بنجامین سفیر آمریکا در ایران می گفت ایران کشور ثروتمندی است 
کاخ های بسیار عالی می سازند.  چون ثروتمندانش 

خسرو معتضد جایگاه خاصی را برای آلمانی ها در صنعت ساخت و 
ساز ایران قایل است. وی می گوید:نهضت اصلی ساختمان سازی 
از زمان رضاشاه شروع شد یکی از اقدامات او استفاده از آلمانی ها 
که همه  کشور را  بود.رضاشاه آلمانی ها و شرکت ها و مهندسان این 

به دلیل جنگ جهانی اول ورشکسته و بیکار بودند به ایران آورد.  
آلمانی ها احداث بسیاری از ساختمان ها مثل راه آهن ایران و بانک 

گرفتند. ملی را در ایران را بر عهده 
که در 22 شهر  رئیس بانک ملی فردی به نام “لیندن بالت” بود 
کرد. او سبک اروپایی را به ایران آورد.  ایران شعبه بانک ملی افتتاح 
در طبقه پایین بانک بود و طبقه باال آپارتمانی برای زندگی مدیر 

بانک ساخته شده بود. 
که  ساختمان هایی  آلمانی  مستحکم  ساختمان های  برخالف 
کیش بین سال های ۱۳45 تا ۱۳5۷ ساختند  فرانسوی ها در جزیره 
ویران شدند؛ برای مثال تمامی طبقات هتل شایان تخریب و از نو 

ساخته شد.
گر عکس های تهران قدیم بویژه میدان توپخانه را ببینید ساختمان  ا

تلگراف خانه اش درست مثل تلگرافخانه برلین زیباست. 
وی به نقش سوئدی ها هم در ساختمان سازی در ایران اشاره می کند 
ساختند. سوئدی ها  را  تهران  پلیس  قدیم  می گوید:ساختمان  و 

کاربری نوشته است:ما ساختمانی مستحکم برای شهربانی  الیک 
در قسمت غربی میدان توپخانه ساختیم که اخیرًا مترو شده است.

و  سوئدی  شرکت های  با  ما  کارهای  اغلب  رضاشاه  دوران  در 
دانمارکی،  آلمانی،  انگلیسی،  نروژی،  و  دانمارکی  شرکت های 
نظر  زیر  که  بود  مجارستانی  رومانیایی،  کی،  چکسلوا ایتالیایی، 

کار می کردند. وزارت راه 

انتقاد از یک شیوه در معماری 
که   وی در ادامه از رواج سبک خاصی در معماری انتقاد می کند 
این  در  می گوید:  وی  کرد.  پیدا  رواج  کشور  در  مرداد   28 از  پس 
در  می شود.  رایج  بدی  بسیار  غربی  سبک  به  خانه سازی  دوره 
کشور آفتابی مثل ایران اینقدر پنجره ها نباید بزرگ باشد. پنجره ها 
قدی  بصورت  کنند  صرفه جویی  مصالح  در  که  خاطر  این  به  را 
آن  از  و  شده  منسوخ  االن  شیوه  این  خوشبختانه  می ساختند 

پنجره  ها دیگر خبری نیست.
 برای آن پنجره ها باید از پرده استفاده می کردید تا از آفتاب در امان 
کشوری آفتابی است مثل لندن  باشید. ایران برخالف انگلستان 

که هوا مه آلود باشد.  نیست 
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شهر  عناصر  کندگی  پرا سبب  کشور،  امروز  شهرهای  سریع  توسعه 
در سازمان شهر شده است. فقدان سیاست های صحیح توسعه 
کاربری های شهری موجب گسیختگی استخوانبندی اصلی شهرها 
نیستند.  برخوردار  ساختاری  انسجام  از  شهرها  متأسفانه  و  شده 
اجتماعی،  اقتصادی،  منظر  از  شهر  همه جانبه  توسعه  بنابراین 
کالبدی باید مدنظر باشد و همچنین توجه به ارتقای  فرهنگی و 
البته باید با توجه به تأمین  که  عملکرد و زیبایی در ساخت و ساز 
راستا  این  در  باشد.  شهروندان  سکونت  برای  مناسب  محیط 
را توجه به ضوابط مربوط به نحوه  شاید بتوان مهمترین مسئله 
و احداث  تا تفکیک  برای طرح ها  از مکان یابی  از زمین،  استفاده 
که باید به طور جدی تر  ساختمان ها و نیز مسائل انسانی دانست 

گیرد. مدنظر قرار 
که از وظایف اصلی مهندسی  مسئله دیگر تأمین امنیت مردم است 
در  فرسوده  بناهای  از  بسیاری  متأسفانه  می  باشد.  مهندس  و 
بافت های تاریخی شهرها قرار دارند که فقط توجه به چگونگی امداد 
در زمان بحران و حوادثی چون آتش سوزی یا زلزله و...  کافی است 
کم پی برد. در این زمینه،  تا به عمق فاجعه در این معابر با عرض 
عالوه بر توجه به »ایمنی پس از حادثه«، موارد »ایمنی تخریب«، 
»ایمنی در حین ساخت« و »ایمنی در حین بهره برداری«، نیز حایز 
گون و  گونا که بهره گیری از توان مهندسان رشته های  توجه است 

همچنین مجریان واجد صالحیت در این مسئله ضروری است.
اقدام در مواقع بحران  از مهم ترین وظایف مهندسان،  همچنین 
تدوین  ملی  سطح  در  بحران  مدیریت  فرایند  در  اقدامات  است. 
مورد  توسعه  برنامه های  تدوین  در  باید  که  است  سیاست هایی 
نظام  ساله  بیست  چشم انداز  در  هم  مهم،  این  گیرد.  قرار  توجه 

مهندسانوبایدهای
پیشروی

|یادداشـت|
کمیسیون  گروه تخصصی معماری  |  نایب رئیس  دکتر طاهره نصر  | رئیس 

انرژی، مصالح و محیط زیست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور



37 3637 36

کلی نظام توسعه  ایران و هم در سیاست های  جمهوری اسالمی 
اثرات بالیا را می توان  کاهش  است. چالش های موجود در زمینه 
آمادگی  اصلی،  خطر  عوامل  کاهش  آموزش،  و  دانش  مدیریت  در 
سیاست گذاری،  و  قانون گذاری  بازسازی،  و  مؤثر  کنش  وا بمنظور 

کرد.  شناسایی خطرات، ارزیابی و هشدار زودهنگام مطرح 
از نگاهی دیگر، حقوق مهندسان نیز باید با نگاه فرارشته ای مدنظر 
گیرد. اما با توجه به شمار اعضای سازمان های نظام مهندسی  قرار 
ساختمان و میزان پایین اشتغال و نیز میزان سهمیه ها، متأسفانه 
شأن مهندسی تنزل یافته است. حفظ شأن مهندسی مسئله ای 
کل  گیرد. در این راستا اداره  که باید بیشتر از قبل مدنظر قرار  است 
راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و شهرداری و سایر ارگان ها 
یکطرف  از  حرفه ای  اخالق  اصول  تبیین  و  بازتعریف  در  می توانند 
از سوی  امور حرفه مهندسی به حرفه مندان  و همچنین تنسیق 
از حقوق مهندسان  باشند. در عین حال دفاع مؤثر  دیگر دخیل 
نگاهی  با  باید  نیز  موضوع  این  و  است  اهمیت  قابل  مسئله ای 

گیرد.  فرارشته ای مدنظر قرار 
از دیگر موارد  مسائل حقوقی است. وظیفه مهندسان،  مسئولیتی 
که حرفه مندان به آن واقف هستند. بنابراین توجه  سنگین است 
به نظارت بر ساخت وساز به صورت جدی تر باید در برنامه ریزی های 
گیرد.  شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان مدنظر قرار 
را  این مورد در چند بخش قابل اهمیت است و نخستین بخش 
کارگاه های ساختمانی  می توان توجه به موضوع »نظارت مقیم« بر 
سازمان ها  کردن  حرفه مند  در  هم  می تواند  مسئله  این  دانست. 
نظام  سازمان های  به  جامعه  مردم  اعتماد  در  هم  و  باشد  مؤثر 
کند. بخش بعدی را باید در نظارت بر تولید  مهندسی ایفای نقش 
به  و  است  زلزله خیز  کشوری  ما  کشور  دانست.  استاندارد  مصالح 
استفاده  اساسی  مسائل  از  یکی  بحران،  مدیریت  به  توجه  لحاظ 
استاندارد در ساختمان سازی است. شورای  و  از مصالح مناسب 
گامی اساسی و  مرکزی سازمان نظام مهندسی باید در این حوزه 
سمت  به  ساختمان  صنعت  هدایت  همچنین  بردارد.  جلو  روبه 
صالحیت اهل حرفه، مسئله ای قابل توجه است. توجه به قانون 
نظام  واقع اصالح خط مشی سازمان های  و در  آن  کردن  روز  به  و 
مهندسی ساختمان از طریق دستورالعمل ها و نیز نظامنامه های 
موارد  از  بسیاری  در  موجود  موازی کاری های  از  می تواند  مؤثر، 

جلوگیری کند.
وظیفه مهندس »حل مشکل« است.   انجام آسیب شناسی برای 
به مقوله »مهندسی  توجه  با  برده شد  نام  آن  از  که  حل مشکلی 
که  جهت  این  از  ارزش  است.  فرهنگی«  »مهندسی  و  ارزش« 
که تنها  گونه ای مدنظر قرار دهند  مهندسان می توانند بناها را به 
ساخت، هدف نباشد بلکه ارزشمندی بنا هم از لحاظ ساخت و هم 
کارآیی در مواقع بحران هم مدنظر باشد. در این راستا باید  از لحاظ 
گاهی مردم در مورد  در جلب توجه افکار عمومی و افزایش سطح آ
نقش مهندسی ارزشی در معماری و شهرسازی و سازه و تأسیسات 
و تمام رشته های هفت گانه مهندسی، صحیح و اصولی اندیشید و 
کوشید.  کیفیت سکونتگاه های انسانی و محیط زیست  در ارتقای 
ایران  در  مهندسی  به  متخصصان  و  مردم  عموم  توجه  برای  باید 
کوشید و زمینه حمایت و مشارکت بیشتر دستگاه های اجرایی را 

بمنظور ارتقای کیفیت ساختمان ها فراهم کرد.
کرد.   امید آنکه بتوان چشم انداز مناسبی را برای مهندسان ایجاد 

ایران در  شهری  بازآفرینی  تجارب  بررسی  ملی   همایش 
کید بر تجربه سبزوار(، اردیبهشت ۹۷ )با تا

کننده: دانشگاه حکیم سبزواری برگزار 
مکان برگزاری: سبزوار -  دانشگاه حکیم سبزواری

تاریخ برگزاری: 5 و ۶ اردیبهشت ۱۳9۷
آخرین مهلت ارسال چکیده مقاالت: 5 اسفند 9۶
آخرین مهلت ارسال اصل مقاالت: 20 فروردین 9۷
اعالم نتایج داوری اصل مقاالت:  29 فروردین 9۷ 

محورهای همایش
غیررسمی،  )سکونتگاه های  محالت  شهری  بازآفرینی  ضرورت های  و  مفاهیم    

کارآمد( بافت های تاریخی، بافت های فرسوده، روستاهای الحاقی و لکه های نا
  تجارب بازآفرینی شهری در ایران و جهان

  بازآفرینی شهری و الگوی شهر ایرانی – اسالمی
کنین   بازآفرینی شهری و توانمندسازی اقتصادی سا

  بازآفرینی شهری و توانمندسازی اجتماعی با رویکرد اجتماع محوری
  بازآفرینی شهری و آینده پژوهشی کنترل سکونتگاه های روستاشهر در پیرامون شهرها

کالبدی – زیست محیطی   بازآفرینی شهری و ابعاد 
  رویکرد نهادی، مدیریت یکپارچه و نقش حکم روایی محلی در بازآفرینی شهری



39 38

گو | محمد تقی خسروی گفت و   |

39 38

که به یکباره با دل های آدم ها  که می لرزد،  سقف ها و دیوارها  زمین 
کسی دلواپسی هایمان را هم دوباره شخم می زند. انگار 

که دوباره بیاید فرصتی می ماند تا چرایی آمدنش را تحلیل  تا فردا 
کنار آمد.  کنیم. چگونه می توان با بودنش 

را  گر بتوان چگونه بهتر ساختن  ا ک نیست  زلزله ویرانگر و هراسنا
گر بتوان از میان دو راهِی سودی سرشار  آموخت. ویرانگر نیست ا
گر بتوان از هجوم  یا اخالق حرفه ای یکی را برگزید. ویرانگر نیست ا

بی امان “ تهدیدها “ ظرف بزرگ“ فرصت ها “ را آفرید.
غ از برداشت های عجوالنه،  غیر علمی و  وقوع زلزله های اخیر ؛  فار
گاه آمیخته با اغراض سیاسی فرصتی را فراهم می سازد تا این مهم را 

کاوش قرار دهیم. از منظر علمی مورد 
گو با دکتر محمد رضا اسالمی ؛ قرار  این مهم را بهانه ای برای گفت و 

که تقدیم حضورتان می کنیم.  دادیم 

گو با فعالیت های علمی  گفت و  آقای دکتر مایلیم در ابتدای این 
تان بیشتر آشنا شویم.

از  دکتری  مقطع  در  سازه  مهندسی  رشته  آموخته  دانش  من 
خصوص  در  دکتری  پست  دوره  در  هستم.  ژاپن  کوبه  دانشگاه 
رفتار سازه ها در آتش در دانشگاه ایالتی میشیگان آمریکا تحصیل 
در  دکتری  پسا  مقطع  پژوهشگر  حاضر  حال  در  کردم.  مطالعه  و 
انفجار  در  سازه ها  رفتار  سازی  مدل  زمینه  در  کلمسون  دانشگاه 
هستم.  پیش از خروج از ایران در زمینه طرح های عمرانی فعالیت 
تهران  میالد  تلویزیونی  مخابراتی-  برج  پروژه  در  جمله  از  داشتم 
بودم و در طرح راه آهن شیراز _ اصفهان، مدتی هم سرپرست دفتر 

گو|محمدتقی خسروی گفتو |

مدیریتبحراندربنبسـتزلزله
گوبادکترمحمدرضااســــالمی گفتو

کارنکردهایم! کافی بهقدر
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فنی و مدیر دفتر طرح های ویژه عمرانی استانداری فارس بوده ام.
عالوه بر بحث مهندسی سازه در کشورهای ژاپن و آمریکا در زمینه مبانی 
توسعه در این دو کشورنیز مطالعاتی داشته  و مشغول انجام آن هستم.

که خیلی ها می خواهند پاسخ آن را بدانند این است  پرسشی 
و  ژاپن  مثل  کشورهایی  در  متعدد  زلزله های  وجود  با  چرا  که 

آمریکا آمار تلفات آن ها اندک است؟
کشور ژاپن را از آمریکا  برای پاسخ به این پرسش اجازه بدهید بحث 
که  نیست  کشوری  آمریکا  که  است  این  آن  دلیل  کنیم.  تفکیک 
شود.  محسوب  زلزله  باالی  ریسک  خطر  با  منطقه ای  آن  سراسر 
که در معرض ریسک زلزله است در ساحل غربی  از آمریکا  بخشی 
ریسک  و ساحل شرقی  مرکزی  و بخش های  دارد  قرار  کالیفرنیا  یا 
لرزه  آمریکا در زمینه مناطق  لذا  را مواجه هستند.  زلزله  از  کمتری 

خیزی، شرایط مختلفی را در ایالت های خود شاهد است.
به همین خاطر عمده کدها و استانداردهای لرزه ای در رابطه با چند 
که ریسک لرزله ای  ایالت )در بین 50 ایالت آمریکا( تنظیم شده اند 
کدها برای آن ها تعریف شده است. بخش عمده ای از  باال دارند و 
ایالت های آمریکا مثاًل شهرهای بزرگی مثل نیویورک در برابر ریسک 
لرزه ای قرار ندارند و طرح لرزه ای سازه ها برای آن ها انجام نمی شود.

و  قرار دارد  زلزله  برابر ریسک  کشور در  تمام  ژاپن،  که در  در حالی 
کشور در معرض خطر باالی زلزله می باشند. به همین خاطر  تمام 
پرداختن به زلزله در ژاپن با حساسیت بیشتری نسبت به آمریکا 
و  شدیدتر  تر،  جدی  ژاپن  در  گذشته  زلزله های  و  می شود  دنبال 
این  وجود  با  است.اما  بوده  بیشتر  آمریکا  به  نسبت  تعدادشان 
کشور تالش  کاهش تلفات زلزله در هر دو  تفاوت، سال هاست برای 
طرح  استانداردهای  تدوین  زمینه  در  آن ها  پژوهشگران  و  شده 
در   ۱994 سال  در  اند.  داده  انجام  زیادی  کارهای  سازه  لرزهݠ ای 
کالیفرنیا زلزله نورتریج اتفاق افتاد و یک سال بعد ) ۱995( که در کوبه 
ژاپن زلزله بزرگ دیگر اتفاق افتاد، این دو زلزله نقطه عطفی بودند در 
کشور در این  کشور، و هر دو  بازنگری استانداردهای زلزله در هر دو 
کردند.  مقطع زمانی تغییرهای جدی در استانداردهایشان اعمال 
گرفت و محققان  بازنگری قرار  کشور، استانداردها مورد  در هر دو 
و پژوهشگران ضوابط الزم را برای رسیدن به رفتار لرزه ای مناسب 

سازه فراهم آوردند.
کم تلفات جانی و مالی  کد، تنها دلیل آمار  اما استاندارد و تدوین 
این دو کشور نیست. در واقع، داشتِن استاندارد وکد طراحی خوب، 
یکی از مراحل مقابله با خطر زلزله است. برای دستیابی به آمار پایین 
تلفات چند مرحله دیگر باید لحاظ شود. جدا از تدوین استاندارِد 
گاهی رسانی مناسب به مردم  خوب، یکی از راه ها، اطالع رسانی و آ
تدوین،  اندازه  به  ترویج  ملی«.  مقرراِت  ترویِج  و  »تدوین  است. 
خانه  و  می سازند  خانه  که  کسانی  عنوان  به  مردم  دارد.  اهمیت 
گر خانه آن ها در منطقه ای با  می خرند، باید اطالع داشته باشند که ا
ریسک زلزله ای باالست باید این خانه در طراحی و ساختش چیزی 
گذاشته نشده باشد و حداقل های نیاز رفتار مناسب سازه در  کم 
آن لحاظ شده باشد. لذا یکی از مسائل مهم، اطالع رسانی عمومی 
زلزله های  وجود  با  ما  کشور  در  می بینیم  االن  که  چیزی  است. 
اخیر، حساسیت عمومی نسبت به این مسئله ایجاد شده است. 
خوبی  استاندارد  ما  گر  ا سازه هاست.  مناسب  اجرای  بعد  مرحله 

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

اطالع  راه ها،  از  یکی  خوب،  استاندارِد  تدوین  از  جدا 
گـاهـــی رســانـی مناســـــب بــه مــــردم اســـــــت.  رســــــانی و آ
»تدوین و ترویِج مقرراِت ملی«. ترویج به اندازه تدوین، 
که خانه می سازند  کسانی  اهمیت دارد. مردم به عنوان 
گر خانه  که ا و خانه می خرند، باید اطالع داشته باشند 
آن ها در منطقه ای با ریسک زلزله ای باالست باید این 
نشده  گذاشته  کم  چیزی  ساختش  و  طراحی  در  خانه 
باشــــــد و حداقل های نیـــاز رفـتـار مناســــــب ســـازه در آن 

لحاظ شده باشد.

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

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

که پس از  در نتیجه این مرحله یکی از مراحل بسیار مهمی است 
کشور لحاظ شده است. نکته  داشتن استاندارِد قوی، در این دو 
که روند »صدور پروانه ساخت« و مهم  آخر در این بحث این است 
کار ساختمان« سختگیرانه اعمال شود.  تر از آن روند صدور »پایان 
کار برایش صادر  که قرار است پایان  که ساختمانی  به این مفهوم 
که بر اساس استاندارد  شود باید این اطمینان حاصل شده باشد 
شده  استفاده  ساختش  روند  در  خوب  مصالح  از  و  شده  طراحی 
ساخت  برای  صالحیت  واجد  تکنسین های  و  مجری  از  و  است 
بنا استفاده شده و در نهایت مهندس ناظر واجد صالحیت آن را 
کار در این دو  کرده باشد. صدور پروانه ساخت پایان  نظارت و تأیید 
کشور سختگیرانه و با توجه به این پروسه )شروع تا پایان (کار انجام 
می توانیم  پرسش  این  به  پاسخ  در  خالصه  طور  به  لذا  می شود. 
که روند طراحی و اجرای ساختمان یک  کنیم  اینگونه جمع بندی 
“زنجیره” است و این زنجیره باید به صورت متصل به هم لحاظ 
صرفًا  ما  اینکه  باشیم.  داشته  کمی  مالی  و  جانی  تلفات  تا  شود 
بخواهیم روی نداشتِن استاندارد خوب،  یا روی مصالح خوب در 
زنجیره  نیست.این  پذیر  امکان  تنهایی  به  کنیم،   تمرکز  کار  بازار 
و  صالحیت  واجد  تکنسین های  از  استفاده  اجرا،  طراحی،  شامل 
گیری شهرداری در  حضور مهندس ناظر واجد صالحیت و سخت 
که  که می تواند منجر به نتیجه ای شود  کار است  صدور پروانه پایان 

کرده اید. شما به آن اشاره 

کاهش خسارات  ناشی از زلزله در ایران  چه راهکارهایی برای 
پیشنهاد می کنید؟

در واقــــــع پـاســــــخ بـه این پرســـــش مــعـطـوف مــــی شـــــــود بـه همان 
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که کشورهایی مثل ژاپن و آمریکا داشته اند. اینکه ما هم  تجربه ای 
کار را به صورت یک  بتوانیم در زنجیره طراحی سازه تا صدور پروانه 
که به هم متصل است؛  کنیم. مجموعه ای  مجموعه واحد تعریف 
ما گـاه ســـــازه هایی را می بینیم که در کشـــــورمان تـوســــط طراحـــان 
زبر دستی طراحی می شوند ولی با کیفیت بسیار پایین اجرا می شود. 
دارد  هم  ناظرخوب  مهندس  و  می شود  طراحی  که  سازه هایی  یا 
کار )مالک( می خواهد از مصالح ارزان قیمت  کارفرما یا صاحب  ولی 
کیفیت مواجه می شود. تنها  کند و بنابر این سازه با افت  استفاده 
که بتوانیم روند طراحی، ساخت،  راهکار ما در ایران تنها این است 
کار را به  استفاده از تکنسین های واجد صالحیت، نظارت و پایان 
که در این زنجیره،  »جایگاه  صورت یک زنجیره واحد در بیاوریم 
مجری و ناظر سازمان نظام مهندسی و شهرداری« به شکل متصل 
به هم لحاظ شده باشد و بصورت جزیره های منفک و جدا از هم 
تجربه  از  می توانیم  که  است  چیزی  ترین  مهم  این  نکنند.  عمل 
کارهای جدی انجام  که زلزله های جدی داشته اند و  کشورهایی 

کنیم.  داده اند، استفاده 

 ما این مسئله را در تهران بطور جدی شاهدیم 
ً
 مشخصا

که جمعیت چند میلیونی تهران پس از بروز یک بحران 
را دارند  از پایتخت  از چند بزرگراِه محدود امکان خروج 
کمربندی اطراف  که  و یا مثاًل در رابطه با شیراز می بینیم 
جمعیت  بتواند  که  نیست  کامل  کمربندی  یک  شیراز 
که پس از زلزله نیاز دارند برای  کثیری از مردم یک شهر را 
خارج  زندگی  معمولی  شرایط  و  برق  آب،   به  دسترسی 

شوند پوشش دهد.

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

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

شاید بتوان گفت ما انرژی زیادی در این سال ها در تدوین استاندارد 
کافی انرژی در  کردیم اما به قدر  و تربیت مهندسان محاسب صرف 
با » روش های ساخت « و همچنین »تربیت  ایجاد آشنایی آن ها 
تکنسین های اجرایی « شامل جوشکاری، قالب بندی، تأسیسات 
ساختمان و...  صرف نکرده ایم. ما در زمینه تربیت تکنسین های 

کار نکرده ایم. کافی  ساختمانی ضعف داشته ایم و به قدر 
که نسبت به ارتقای دانش فنی مهندسان   بنابر این زمان آن است 
مان در زمینه »روش های ساخت و نظارت« و همچنین سازمان 
دو  این  در  اجرایی«،   »تکنسین های  تربیت  برای  ای  حرفه  فنی 

زمینه، اهتمام نشان دهیم.

زلزله  از آسیب های  ابتدایی پیشگیری  نظر شما مسئولیت  به 
متوجه کدام نهاد مسئول است؟

گفت  باید  است  کسی  چه  وظیفه  پیشگیری  اینکه  خصوص  در 
که متولی موضوع پیشگیری قبل  زنجیره ای از سازمان ها هستند 
از بحران و امداد و نجات پس از زلزله هستند: وزرات علوم وظیفه 
آموزش مهندسان را دارد تا آن ها دانش فنی را برای طراحی و اجرای 
ساختمان های مقاوم را داشته باشند. شهرداری ها وظیفه نظارت 
کمیتی دارند تا قوانین و ضوابط فنی  و اعمال قانون را از طریق حا
اجرا شود. سازمان های نظام مهندسی وظیفه نظارت را بر عهده 
کنون در قالب سازمان مدیریت  که ما ا دارند و بخشی از بدنه دولت 

بحران می شناسیم وظیفه هدایت و مدیریت بحران را پس از آنکه 
زلزله در یک نقطه اتفاق می افتد عهده دارند.

در خصوص بناهای عمومی و بناهای خصوصی چه راهکارهایی 
کنیم؟ را می توانیم برای کاهش آسیب ها ارایه 

که مقاوم سازی  مسلمًا در بناهای عمومی قدیمی باید تالش شود 
باالیی  بسیار  هزینه های  به  نیاز  الزامًا،  سازی  مقاوم  شود.  انجام 
برای مقاوم  بناها،  هزینه خیلی زیادی  ندارد. در خصوص برخی 
سازی نیاز است ولی در برخی موارد امکان اینکه با صرف هزینه های 
کار ممکن است و باید انجام  محدود مقاوم سازی انجام شود،  این 
کاربری مهمی  که دارای  گر بنای عمومی به شکلی باشد  شود. اما ا
پذیر است، و  به شدت آسیب  و  بوده  یا مدرسه  بیمارستان  مثل 
مقاوم سازی آن مستلزم هزینه های زیادی است، مسلمًا بهتر است 

که بنا تخریب شود و از اول نوسازی انجام شود.

در ژاپن موضوع مقاوم سازی بویژه در خصوص ساختمان ها و 
گرفته می شود؟ بناهای مهم مثل مدارس چقدر جدی 

جدی  طور  به  مدرسه  به  مربوط  بخصوص  مسئله،  این  ژاپن  در 
انجام شده است. یعنی طبق برنامه ای که پس از زلزله کوبه، توسط 
روش های  با  مدارس  ساختمان های  شد،  مصوب  ژاپن  دولت 
مورد تأیید شروع به تقویت شده اند و تا االن نزدیک به85 درصد  
که در محل هایی قرار  مقاوم سازی شده است و برخی از مدارسی 
و ساختمان های  بودند  یا دورافتاده  روستایی  که حالت  داشتند 
چوبی قدیمی بودند، به جای مقاوم سازی، کاًل نوسازی شده اند. 
که مسئله زلزله وجود  در آمریکا حتی در شهرهایی مثل نیویورک 
ندارد،ساختمان ها و بناهایی که دهه 20میالدی ساخته شده اند، 
االن برنامه بازسازی یا مقاوم سازی آن ساختمان ها در حال انجام 
گریزی نیست و با توجه به  که از آن  است. لذا این موضوعی است 

کشور ما،  کشور زلزله خیزی است باید به آن پرداخته شود. اینکه 

اتفاق  شهرها  کالن  ودر  زلزله  هنگام  که  مشکالتی  مهمترین 
خواهد افتاد چه خواهد بود ؟

زلزله  هنگام   در  ما  شهرهای  کالن  مشکل  ترین  مهم  با  رابطه  در 
کالنشهرها و آسیبی  مسلمًا اول ذهن ما به سمت بافت فرسوده 
که بافت فرسوده این شهرها می بیند معطوف شود اما شاید بتوان 

گفت مهم تر از این مسئله با دو مسئله دیگر مواجهیم:
بحران  بروز  هنگام  در  شهرها  کالن  جمعیت  خروج  اول  مسئله   _
پیش  شان  پیرامون  در  ما  شهرهای  که  محدودی  راه های  )از 
بینی شده( است. مشخصًا ما این مسئله را در تهران بطور جدی 
که جمعیت چند میلیونی تهران پس از بروز یک بحران  شاهدیم 
از چند بزرگراِه محدود امکان خروج از پایتخت را دارند و یا مثاًل در 
کمربندی  کمربندی اطراف شیراز یک  که  رابطه با شیراز می بینیم 
که پس  کثیری از مردم یک شهر را  که بتواند جمعیت  کامل نیست 
معمولی  شرایط  و  برق  آب،   به  دسترسی  برای  دارند  نیاز  زلزله  از 
ج شوند پوشش دهد. لذا مسئله اصلی ما ابتدا در تهران  زندگی خار
کالن شهرها، مسئله حل مشکل خروج جمعیت  و سپس در بقیه 

پس از زلزله و بحران است.
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که برای تهران:  سوال مشخص این است 
• آیا سازمان مدیریت بحران کشور )یا سازمان مدیریت بحران تهران( 
“طرح مصوبی” برای مدیریت خروِج جمعیت پس از زلزله دارند؟
• در این طرح مصوب، فرضیات تخریب پل های بزرگراهی چگونه 

دیده شده است؟ 
• برای چه سطح زلزله ای )با چه بزرگایی( چه تعداد از پل های بزرگراهی 
تهران ویران خواهد شد، و بر این اساس، سناریوی حرکت سیالِب 
سونامی وار جمعیِت هیجان زده و ترسیده، چگونه خواهد شد؟ 
• چگونه این موضوع، مانِع کمک رسانی ]از استان هاى معین[ به 

پایتخِت نیمه ویران خواهد شد؟
و پرسش بسیار اساسی آخر: 

راه هاى  )با  وضعیتی  چنین  در  امداد(  )و  نشان  آتش  نیروهای    •
مسدود( چگونه جابجا خواهند شد؟ 

است.  زلزله«  از  پس  »آتِش  ما  شهرهای  خصوص  در  دوم  مسئله 
گاز  که شبکه فرسوده  آتش پس از زلزله بخصوص در مناطق شهری 
شهری وجود دارد. به دلیل نشِت گاز از این شبکه های فرسوده و 
اتصالی شبکه برق، می تواند منجر به بروز آتش شود و از پیوستن 

چند آتش بهم، حریق بزرگ شکل می گیرد.
در خصوص مسئله »آتش پس از زلزله« در ژاپن دو بار تجربه بسیار 
که پس از بروز زلزله، در  تلخ وجود دارد؛ یکی زلزله سال ۱92۳ کانتو 
از به هم پیوستن آتش در نقاط  شهر توکیو آتش شکل می گیرد و 
مختلف شهری، افراد در نقاط مختلف به محاصره آتش در می آیند 
و در اثر قرار گرفتن در محاصره آتش بیش از چهل هزار نفر از جمعیت 

توکیو در آتش کشته می شوند.
کشته های ناشی از  کشته های زلزله در یک سمت و مسئله  یعنی 
تقریبًا تمام توکیو به خاطر این  آتش در سمت دیگر بوده است و 

آتش سوزی ویران می شود.
درواقع، قبل از جنگ جهانی دوم در ۱92۳ شهر توکیو یک بار طعم 
 Fire که در اصطالح ویرانی تمام عیار به دلیل آتش پس از زلزله را 

following earthquake است می چشد. 
روی بحث شبکه های  زلزله«  از  »آتش پس  در بحث  ژاپنی ها  لذا   
کار می کنند. اما در ۱995یعنی  گاز، روی نقاط پاالیشگاهی خیلی 
کوبه اتفاق  که در  چند دهه پس از زلزله توکیو،  بار دیگر  زلزله ای 
می افتد سبب بروز آتش در این شهر می شود و شمار زیادی از منازل 
بین  از  و  می سوزد  آتش ها  این  اثر  در  عمومی  کن  اما و  مسکونی 
می رود. لذا مسئله آتِش پس از زلزله در ژاپن دوباره بسیار پر رنگ 
که ما با  کشور ما نیز این موضوع از چالش هایی است  می شود و در 
کنیم  گریبان خواهیم بود و باید از االن برای آن فکر  آن  دست به 
و دسترسی های آتش نشانی را برای نقاط مختلف شهر پیش بینی 
کنیم و می بایست سناریوهای مختلف آتش پس از زلزله در نقاط 

مختلف شهری لحاظ شود.

کانالی با موضوع پیش بینی زلزله و با بیش از 100  مدتی است 
اعتقاد  به  می کند.  تازی  یکه  مجازی  فضای  در  عضو  نفر  هزار 
مهندسی  نظام  سازمان  چون  هم  تشکل هایی  وظیفه  شما 
ساختمان و دیگر سازمان های مرتبط در این خصوص چیست؟
کانال های مشابه آن که در این  کانال پیش بینی زلزله و  در خصوص 
گرفته است ذکر  که به خاطر حساسیت اخیر در جامعه شکل  مدت 

چند نکته ضروری است؛ نخست آنکه یک واقعیت وجود دارد و آن 
که اذهان عمومی در جامعه ما تا همین اواخر و پیش از زلزله  این 
باالیی  حساسیت های  کنون  ا و  نبود  حساس  تهران،  و  کرمانشاه 

ایجاد شده است.
که اطالع رسانی را برای  کانال های فنی  این حساسیِت باال، در نبود 
که متولیان   کانال هایی  بدنه غیر فنی جامعه انجام دهند؛ )یعنی 
افراد  بدنه  برای  کنند  محتوا  تولید  اما  باشند  متخصص  افراد  آن 

عادی مردم جامعه( بدون پاسخ می ماند.
در نبود چنین  وب سایت هایی، کانال ها و شبکه های آنالین فنی-
که  تخصصی،  متأسفانه مردم مجبور می شوند به سمت افرادی 
متخصص نیستند و از طریق استفاده از »شبه علم« اطالعات غیر 
کانالی که زلزله  موثق به مردم می دهند هجوم ببرند و نمونه آن را در 

پیش بینی می کند می بینیم. 
که  زلزله ای به بزرگی 4 در یک منطقه ای به  مثاًل پیش بینی می کند 
کشور و در بازه ای به مدت حدود ۱0 روز اتفاق  وسعت چند استان 
که رویداد آن طبیعی است  می افتد.  این یعنی برشمردن اتفاقی 
کار خاصی نیست.  و پیش بینی آن اصاًل در واقع »پیش بینی« و 
کشور هوا  ابری  مثل آنکه بگوییم در ظرف 20 روز آینده در 5 استان 
خواهد بود،  ُخب اسم این را دیگر نمی شود پیش بینی  گذاشت. 
اما در نبود ساختارهای اطالع رسانی فنی و علمی،  مردم به این 

سمت هجوم می برند.
که 500 هزار عضو  گر در سازمان هایی مانند سازمان نظام مهندسی  ا
دارد و مجموعه های دیگر مثل مرکز تحقیقات  ساختمان مسکن و 
پژوهشگاه زلزله،  امکاناتی برای » اطالع رسانی به مردم«  پیش بینی 
گفت بیش  شده بود،  این چنین اتفاقی نمی افتاد، در واقع می توان 
کز فنی  از آنکه مردم مقصر باشند، مقصر سازمان ها و متخصصان و مرا
که فضای مناسب را برای اطالع رسانی فنی به بدنه  و علمی هستند 

جامعه فراهم نکرده است.

در  سال ها  این  در  زیادی  انرژی  ما  گفت  بتوان  شاید 
صرف  محاسب  مهندسان  تربیت  و  استاندارد  تدوین 
با  انرژی در ایجاد آشنایی آن ها  کافی  اما به قدر  کردیم 
» روش های ساخت « و همچنین »تربیت تکنسین های 
تأسیسات  بندی،  قالب  جوشکاری،  شامل   » اجرایی 
تربیت  زمینه  در  ما  نکرده ایم.  صرف  و...   ساختمان 
تکنسین های ساختمانی ضعف داشته ایم و به قدر کافی 

کار نکرده ایم.
که نسبت به ارتقای دانش فنی   بنابر این زمان آن است 
مهندسان مان در زمینه »روش های ساخت و نظارت« و 
همچنین سازمان فنی حرفه ای برای تربیت »تکنسین های 

اجرایی«،  در این دو زمینه، اهتمام نشان دهیم.

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

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

زمانی  محدوده  یک  در   ( خاص  منطقه  یک  در  زلزله ها  تکرار 
مشخص ( قباًل در نقاط دیگر دنیا سابقه داشته است؟

تکرار زلزله در مناطق مشخص دنیا، مسبوق به سابقه بوده است و 
که به دلیل   که اشاره شد برخی از نقاط دنیا وجود دارند  همان طور 
گسل ها و یا صفحات تکنونیکی،  گرفتن در محل تقاطع  برخی  قرار 
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مستعد بروز زلزله های متعدد در یک  محدود جغرافیایی هستند. 
چند  تقاطع  محل  در  و  گرفته  قرار  آسیا  کرانه  بر  ژاپن  مثال  برای 
صفحه تکنونیکی واقع شده و تقریبا هر روز در یکی از مناطق ژاپن 
کـــــنون مـــردم ما نسبت به آن حســـــاس  زلـــزله مـــی آید. چــیزی که ا
کشور ما اتفاق می افتاده است. این  شده اند در واقع قباًل هم در 
که در ژاپن به نحو شدیدتری وجود داشته  موضوع مشابه شرایطی 

است و حساسیت عمومی از سال ها قبل ایجاد شده بود.
کم جمعیتی پایین  که در مناطق با ترا اما زلزله های خفیف زمانی 
اینکه عمده  هستند خیلی احساس نمی شود.  در ژاپن به دلیل 
گرفته است، مساحت  کم باالی جمعیتی قرار  کشور در مناطق با ترا
کم است و جمعیت زیاد است لذا زلزله ها هم مرتبًا احساس  کشور 
کاماًل بدیهی و طبیعی برای شهروندان ژاپنی   می شود و موضوعی 
کشورمان  که باید هر روز آماده زلزله باشند. مسلمًا ما هم در  است 
باید هر روز  را دارد  باال  لرزه  پتانسیل  که  کشورهایی است  که جزو 

آماده زلزله باشیم.
کن بودم بارها و  کشور ژاپن سا که من در  در مدت ۶ سال و نیمی 
که داخل ساختمان چند طبقه  بارها زلزله اتفاق افتاد و بارها بود 
که دقیقًا ساختمان با رفتار پاندولی ) یک حالت رفت و  قرار داشتم 
برگشتی( دچار ارتعاش می شد.  کاماًل شهروندان ژاپنی آماده بودند 
که زلزله اتفاق بیفتد و عالوه بر شهروندان،  سازمان ها و ارگان ها نیز 

برای این وضع آماده بودند.

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

کلیدی است. دارد و جزو وزرای 

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

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

کما اینکه در همان مدت، زلزله و سونامی بزرگ سال 20۱۱ در منطقه 
کانون زلزله نزدیک شهر سندای  توهوکو اتفاق افتاد و با وجود اینکه 
و  لرزاند  را  کشور  شدت  به  کیلومتری  حدود۱000  شعاع  در  بودولی 
کانون  قرارگیری  با وجود  ژاپن،   لرزش ها حتی در مناطق جنوبی 
کشور حس شد. عوارض آن زلزله را نیز در  زلزله در شمال شرق این 
 ) آمادگی ها  آن  تمام  )با وجود  که چقدر مشکالت  جریان هستید 

کرد. کشور ایجاد  برای 

شکل  چگونه  بحران  مدیریت  موضوع  آمریکا  مثل  کشوری  در 
می گیرد و اهمیت پیدا می کند؟

موضوع »ساختار مدیریت بحران« یکی از مهمترین مسائلی است 
سازمان  آمریکا  در  می زند.  رقم  کشور  در  را  بحران  سرنوشت  که 
فیما نام  به  دولتی  فدرال  سازمان  یک  قالب  بحران،در  مدیریت 
FEMA( Federal Emergency Monagement Agency (وجود دارد 
و دارای سابقه طوالنی از ۱80۳یعنی 200سال پیش است.  جالب 
آنکه بدانید نه به خاطر طوفان و نه به دلیل زلزله بلکه به خاطر 
و  وجود  ایده  می افتد،  اتفاق  نیوهمپشیر  منطقه  در  که  “آتشی” 

کنگره  در  بحران  مدیریت  بحث  در  فدرال  سازمان  یک  اهمیت 
اینکه  به  توجه  با  مختلف  سال های  طی  می شود.  مطرح  آمریکا  
طوفان  معرض  در  زلزله  مسئله  از  بیش  که  است  کشوری  آمریکا 

)هرکین( قرار دارد این موضوع پررنگ تر می شود. 
 این ساختار مدیریت بحران  به تدریج تکامل یافته و شکل های 
جیمی   ۱9۷9 سال  در  اینکه  تا  است.  گرفته  خودش  به  مختلفی 
کارتر )رئیس جمهور وقت( طی یک دستور اجرایی، دستور شکل 
گیری سازمان فدرال مدیریت بحران را در قالِب فعلی صادر می کند 
کنون این سازمان در موضوعات مختلف مربوط به  و از آن زمان تا
که چند هفته پیش  مدیریت بحران اعم از آتش،  )شبیه این آتشی 
که به آن Wide fire می گویند(،  طوفان )یا  کالیفرنیا اتفاق افتاد  در 
آمریکا،  شرقی  جنوب  مناطق  در  بیشتر  مشخصًا  که  هرکین هایی 
سمت فلوریدا، جورجیا و نظایر آن اتفاق می افتد( و زلزله،  وظیفه 

اطالع رسانی پیش از بحران و مدیریت پس از بحران را داراست. 
مختلف  بحران های  تجربیات  و  درس ها  همچنین  سازمان  این 
سال  در  نورتریج  زلزله   بروز  از  پس  مثال  برای  می کند.  مستند  را 
۱994 سازمان فیما، پروژه هایی مطالعاتی در خصوص علل آسیب 
سازه های فوالدی تعریف می کند و متخصصان بسیاری روی این 
تیر  اتصاالت  جوش های  در  شکست  بروز  دلیل  و  کرده  کار  پروژه 
گزارش های فنی در  آن در  را مطالعه می کنند و حاصل  به ستون 
گزارش ها در 2005 در  سال 200۱ تا 200۳ منتشر می شود. نهایتًا این 
استاندارد سازه های فوالدی آمریکا وارد می شود و  یک مجلد به 
استاندارد فوالد آمریکا با عنوان »استاندارد اتصاالت  پیش پذیرفته 
فعالیت های  از  یکی  نمونه  این  اضافه می شود؛   )  Prequalfied )یا 
محسوب  آمریکا  در  بحران  یک  از  اندوزی  تجربه  در  فیما  سازمان 
می شود. لذا نه تنها قبل و در حین بحران، بلکه پس از بحران نیز 

کارهای زیادی را انجام می دهد.

در ژاپن چطور؟
که این وزیر همیشه   در ژاپن یک »وزیر مدیریت بحران« وجود دارد 
کابینه است. اما در زمان بروز بحران، اتاق  جزو مقتدرترین وزرای 
بحران با ریاست نخست وزیر ژاپن تشکیل می شود و وزیر بحران دبیر 
آن کمیته خواهد بود. به این شکل مسئله بحران در ژاپن هدایت و 
مدیریت می شود؛ وزیر مدیریت بحران در ژاپن کارهای بسیاری را با 
کلیدی  کشور بر عهده دارد و جزو وزرای  توجه به آسیب پذیری این 
کنگره سال 20۱5 سازمان ملل در  است. من با وزیر بحران ژاپن در 
که  کشور ما یکی از مشکالت این است  سندای دیدار داشتم. در 
قانون مدیریت بحران مصوب و قوی نداریم. تا همین چند سال 
کشوری مدیریت بحران “نداشتیم” و فقط  پیش،  سازمان ملی و 
در شهرداری تهران بود  که سازمان مدیریت بحران شهرداری وجود 
کشور این بحث تحِت حوزه وظایف یکی از  داشت. در بقیه نقاط 
وزارت  حوزه  در  )یعنی  می گرفت  قرار  استانداری” ها  کل  “مدیران 
که چند  کشور، و در وزارت کشور زیر مجموعه معاونت عمرانی( تا آن 
برای  ولی  گرفت  فعلی شکل  بحران  سال پیش سازمان مدیریت 
که توسط  قوی تر شدن و برای موفق بودن آن نیاز به قوانینی است 
ایران، در صورت  مجلس مصوب بشود. سازمان مدیریت بحران 
تصویب قوانین و تجربه اندوزی از بحران های اخیر )نظیر پالسکو، 

کند.  کرمانشاه و... ( می تواند بسیار قوی تر و موفق تر عمل  زلزله 
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آنطور که مسئوالن می گویند در حال حاضر ۳0 درصد جمعیت کشور 
گر اراده جمعی و تدابیر مدیران  در محالت فرسوده زندگی می کنند که ا
گویا شمار  که  کارگر افتد بازآفرینی این تعداد محالت  و برنامه ریزان 
آن به 2۷00 می رسد موجب بهبود زندگی ۶ میلیون نفر خواهد شد.
کنان این محالت به خدمات زیربنایی و مسکن  برای دسترسی سا
زیرساختی،  امکانات  ارتقای  روبنایی،  امکانات  توسعه  مناسب،  
ظرفیت های  ارتقای  و  محالت  بازآفرینی  شهری،  فضای  ارتقای 
اقتصادی آن ها به ۷5 هزار میلیارد تومان اعتبار در طی پنج سال 
قیمت  افزایش  شدن  منتفی  با  که  است  حالی  در  است.این  نیاز 
حامل های انرژی و صندوق توسعه ملی در بودجه 9۷ که قرار بود 
اعتبارات آن صرف بازسازی بافت های فرسوده شود،  معلوم نیست 

بر سر این مهم چه خواهد آمد.
برای یافتن پاسخ این پرسش به سراغ مشاور رئیس جمهور در امور 
رفتیم.  شهری  ناپایدار  و  فرسوده  بافت های  نوسازی  هماهنگی 

کبر ترکان بخوانید گوی ما را با مهندس ا گفت و 

قالب  در  فرسوده  بافت های  متفاوت  نوسازی  پیش  چندی 
برنامه ملی بازآفرینی شهری با فرمان ریاست محترم جمهور آغاز 
شد.هدف آن احیای 133۴ محله فرسوده طی 5 سال در دو قالب 
»ساخت ساالنه 100 هزار واحد مسکونی« و »افزایش سرانه های 
گر ممکن است در ابتدای این گفت و گو ضمن  خدماتی« است،  ا
اشاره به سابقه بازسازی بافت های فرسوده در ایران بفرمایید 
در این خصوص موفقیت انجام این مهم را در گرو چه می دانید؟ 

مشاوررئیسجمهوردرامورهماهنگینوسازی
گوباطاق گفتو بافتهایفرسودهدر

دولــتخـــــانهســــــــازیرابه
توســـــعهگرانکــــشورمحول

مـــــیکند

گو|محمد تقی خسروی گفتو |
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کنکاش در علل وجودی بافت های فرسوده باید نیم نگاهی  برای 
برای  و  بیابیم  را  علل  آن  گر  ا باشیم.  داشته  آن  پیدایش  علل  به 
جدیدی  فرسوده  بافت های  مرتب  طور  نیندیشیم،به  فکری  آن 

بازتولید می شود.
بیشترین مقدار و حجم بافت های فرسوده مربوط به حاشیه نشینی 
کالنشهرهایی مانند تهران و مشهد پدیده حاشیه  شهرهاست. در 
نشینی  حاشیه  بدانیم  باید  منظور  همین  به  دارد  وجود  نشینی 

چیست و چرا ایجاد شده است.
بد نیست ابتدا مروری به ترکیب جمعیت روستایی و شهری داشته 
 ۳5 کشور  جمعیت  اسالمی  انقالب  پیروزی  ابتدای  باشیم.در 
که از آن تعداد 20 میلیون روستایی و ۱5 میلیون  میلیون نفر بود 
کشور به 45 میلیون نفر  شهرنشین بودند ؛ پس از مدتی جمعیت 
که نسبت جمعیتی آن ها 20 میلیون روستایی و 25  افزایش یافت 

میلیون شهرنشین بودند.
که جمعیت ۶5 میلیون نفر شد، جمعیت روستایی همان  زمانی 
20 میلیون نفر بود اما جمعیت شهرنشین به 45 میلیون نفر رسید.

حتی االن که جمعیت کشور حدود 80 میلیون نفر است، 20 میلیون 
جمعیت روستایی و ۶0 میلیون نفر در شهرها زندگی می کنند.

ظرفیت  روستاها  که  شد  متوجه  توان  می  ارقام  و  اعداد  این  از 
گر اقتصاد  اقتصادی معینی دارند. هر چه جمعیت آن ها اضافه شود، ا
روستا جوابگو نباشد روستاییان مجبور به مهاجرت می شوند. این 
مهاجرت یا باید مدیریت شود و یا آن ها به نقاط دیگر هدایت شوند 
گرفته شده است. که برنامه های اقتصادی خاصی برای آن در نظر 

گردش مالی  که  کنار شهرهایی  خود جمعیت بصورت خودکار در 
گردش مالی شهرها  زیادی دارند اقامت می کنند تا از ریخت و زیر 

کنند. به طور مثال در اطراف شهری مانند تهران به دلیل  زندگی 
که در  که داراست، بطور طبیعی افرادی  چرخش اقتصادی بزرگی 
کرده اند، سکنی  اثر خشکسالی یا اقتصاد نارسا از روستاها مهاجرت 

کنار آن زندگی می کنند. کرده و در 
این سبک از زندگی یک پدیده است که به نظر می رسد باید روی آن 

کار شده و فکری برای آن اندیشیده شود.
کرد: راه حل رفع آن را می توان اینگونه بیان 

گواتر شامل  کشور در سواحل جنوبی از خرمشهر تا  ترکیب جمعیتی 
سواحل  تمام  که  چابهار  تا  بندرعباس  جاسک،  بوشهر،  آبادان، 
دریای عمان و خلیج فارس است ۱.5میلیون نفر است. این تعداد 
کمتر از 2 درصد است. این در حالی است  کشور  به نسبت جمعیت 
یعنی ۷0 درصد جمیعت  این نسبت در دنیا ۷0 درصد است.  که 

جهان در سواحل زندگی می کنند.
کشور  جنوبی  سواحل  که  است  این  فاحش  اختالف  این  دلیل 
ظرفیت اقتصادی بارگذاری دارند و به جای اینکه از ظرفیت های 
کنیم بر عکس فعالیت های  کشور بیشتر استفاده  اقتصادی جنوب 

کرده ایم. کشور منتقل  اقتصادی را از سواحل به مرکز 
در  باید  که  تنی  میلیون   2.5 فوالد  که  است  این  مثال  بهترین 
که  گرفتیم  تصمیم  انقالب  ابتدای  در  شود  ساخته  بندرعباس 
شد،االن  احداث  مبارکه  فوالد  کارخانه  و  شود  تولید  اصفهان  در 

اصفهان آب ندارد و زاینده رود هم ظرفیت بارگذاری ندارد.
کارخانه های فوالد  که در سایر شهرهای دنیا  این در حالی است 
و  کنیم  استفاده  باید  مزیت  این  از  اند،  شده  ساخته  سواحل  در 
که به آن بی توجهی  عمده مشکل این حوزه از سیاست هایی است 
کرد.  بارگذاری  را در سواحل جنوبی  باید این صنایع  شده است. 
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جنوبی  سواحل  در  گاز  و  نفت  صنایع  و  فوالد  پتروشیمی،  باید 
که بطور الزامی اتفاق می افتد به جایی  مستقر شوند تا مهاجرتی 
که ظرفیت اقتصادی دارد هدایت شود نه اینکه به حاشیه نشینی 
که باید برای  کالنشهرها تبدیل شود.این موضوع پدیده ای است 

کالن اقتصادی انجام داد. آن برنامه ریزی های 
کرد؟ این  که در حاشیه ها هستند چکار  اما حاال باید با این افراد 
افراد برنامه جبرانی نیاز دارند زیرا از جمعیت زیادی برخوردارند. به 
گفته وزیر راه و شهرسازی ۱۱ میلیون نفر در حاشیه شهرها زندگی 
که  دهد  می  نشان  و  است  بزرگی  جمعیت  که  عددی  می کنند. 

جمعیت حاشیه نشین بسیار زیاد است.
از  عده  این  و  دارند  دانش آموز   ۱.5 از  بیش  مناطق  این  مدارس 
نظر  از  یعنی  نیستند.  برخوردار  شهری  متوسط  امکانات  حداقل 
بهداشتی،  هستند.فضای  تر  ضعیف  تحصیلی  فضای  و  آموزش 
درمانی، پارک، فضاهای عمومی از آنجایی که بدون حساب و کتاب 

گرفته اند از قاعده شهرسازی دور هستند. شکل 
نمی توانیم نسبت به این جمعیت بی اعتنا باشیم.رئیس جمهور 
باید  اوقات  برخی  شود.  بهتر  آن ها  زندگی  باید  که  دارند  کید  تا
کرد و خانه های جدید ساخت و در بعضی  خانه هایشان را تخریب 
را اصالح  باید محله  که ساختمان ها مناسب هستند  نیز  مناطق 
باید  هم  اوقات  کرد.برخی  درست  را  پیاده رو ها  و  سواره رو ها  کرد. 
مدرسه،  درمانگاه و فضاهای خدماتی ورزشی برای آن ها احداث 
کرد، مجموعه اقدامات برای این محالت الزم است تا این افراد به 
وضعیت مورد قبول برسند و سطح زندگی جمعیتی آن ها ارتقا پیدا 
کند.این فلسفه کاری است که آقای رئیس جمهور بر آن اصرار دارند 

کنیم به این هدف زودتر برسند. کمک می  وما هم 

که رئیس جمهور در صحبت های خود به آن اشاره  نکته مهمی 
کرده اند آن است که مسئولیت اجرای این برنامه به جای دولت 
بر عهده سرمایه گذاران ساختمانی گذاشته شود. چه تمهیدات 
این مهم   به  برای ورود بخش خصوصی  و روش های تشویقی 

اندیشیده شده است ؟
تسهیالت  خواهد  می  بلکه  کند  سازی  خانه  خواهد  نمی  دولت 

کنند. کشور خانه سازی  گران  کند تا توسعه  فراهم 
است،  خوبی  کشور،ظرفیت های  گران  توسعه  ظرفیت های 
خودشان می توانند مدیریت کنند، بسازنند و محله را شکل دهند. 
کرد تا حتی االمکان دولت  بنابر این باید از ظرفیت موجود استفاده 

کار اجرایی ورود پیدا نکند. به 
مانند  برنامه هایی  شود  تمام  ارزان  خانه ها  این  اینکه  برای 
را  مهمی  رقم  عوارض  این  داریم.  ساختمانی  عوارض  بخشودگی 
بافت های فرسوده بخشوده  از عوارض  تشکیل می دهد. بخشی 
کرده ایم تا  شده است و یا حق انشعاب های آب و برق و...را صفر 

موجب ارزان شدن قیمت تمام شده خانه شود.
که دولت در اختیار آن ها می گذارد  که در زمین هایی  گرانی  توسعه 
کنند؛ نخست  کار می  کار توسعه ای انجام می دهند در دو بخش  و 
گر  مشارکت در ساخت است. مثاًل زمین را دولت می دهد و توسعه 
که  گر باید به نسبت مساوی، 50درصدی را  آن را می سازد. توسعه 
که مربوط به صاحب  مربوط به خود اوست بفروشد و50 درصدی را 
که  زمین است یعنی دولت، به زمین بافت های فرسوده می دهد 
تا  گذارند  را در اختیار می  اراضی و قسمت های فرسوده  آن  آن ها 
که مشارکت در  محله جدیدی آنجا احداث شود. این مدلی است 
گرفته شده تا بتوانند  گر در نظر  ساخت بین صاحب زمین و توسعه 
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که معمواًل خانه  هر دو از آن برخوردار شوند. خریداران آن خانه ها 
که  کنند؛بطوری  می  استفاده  درصدی   ۶ وام  از  هستند،  اولی ها 
سپرده  همان  یعنی  کنند.  ورود  یکم  انداز  پس  صندوق  طریق  از 
کنند وام با  گر از آن طریق ورود پیدا  که وجود دارد.ا گذاری هایی 

گرفت.  بهره ۶ درصد به آن ها تعلق خواهد 

کرده اند براساس  کمیسیون عمران مجلس عنوان  اخیرا رئیس 
بافت  در  محله   ۲۷0 سالی  گرفته  صورت  گذاری های  هدف 
فرسوده باید بازسازی شود و در بودجه ۹۷ قرار بود از افزایش 
حامل های 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 خیابان ها، پیاده روها و فضاهای 
کرده است  عمومی مربوط به این طرح ۱500 میلیارد تومان تقبل 
گر  ؛ زیرا برای خیابان های اصلی یا پیاده روها نمی توان از توسعه 
که مبلغی هم  گرفت. با بودجه دولت از طریق شهرداری ها  کمک 

کنیم.  کرده ایم امیدواریم بتوانیم آن را هزینه  برای آن پیش بینی 

منظورتان از بافت فرسوده اشاره به بافت حاشیه شهر است یا 
بافت های فرسوده مرکز شهر؟

حاشیه  نخست  ؛گروه  داریم  کشور  در  فرسوده  بافت  سه  واقع  در 
شهر هاست که بیشترین آمار را در شهرها به خود اختصاص داده است. 
امام  حرم  پیرامون  مانند  است.  تاریخی  بافت های  دوم  گروه 
رضا)ع(،که بافت های تاریخی است. منازل بافت های ریزدانه درهم 
کارآمد  گروه سوم بافت های نا گرفته اند و  که بدون خدمات شکل 
انقالب  نخست  سال های  که  زمین  گذاری های  وا مانند  هستند. 
به  انجام می شد،  با سرعت  که همه چیز  آنجا  از  انجام می شد، 

جای اینکه روی محله ای طرح گذاشته شود، بدون برنامه ساخته 
کارآمد شهری نیست و خیلی از خدمات را ندارد.  که بافت  شده 

یکی از مسایل مهم در این خصوص توجه به زیر ساخت های  
این محالت است،  سیاستگذاری در این ارتباط چگونه صورت 

گرفته  است  ؟
که باید در بافت فرسوده انجام شود سه بخش است.  هزینه هایی 
انشعابات  خیابان،  است؛مثل  زیربنایی  هزینه های  بخش  یک 

که دولت آن را می پردازد. اصلی و شبکه های مورد نیاز 
جدید  محله  یک  در  خانه ها  ساز  و  ساخت  هزینه های  دیگر  گروه 
کمک بخش خصوصی به صورت 50-50  و مشارکت در  که با  است 

ساخت انجام می شود.
مدرسه،  تاسیس  است.مانند  زیربنایی  تاسیسات  دیگر  گروه 
بیمارستان، پارک و... که دستگاه های ذیربط باید از بودجه های 
گروه نوسازی دارد، این  گر آموزش و پرورش  خود آن ها را بسازند. ا
که  مدرسه هایی  گرفت.  خواهد  بعهده  را  سازی  مدرسه  کار  گروه 
آموزش  که  خوبی  کار  شوند،   سازی  مقاوم  باید  ندارند  استحکام 
و پرورش انجام داده بازسازی و استحکام برخی مدارس فرسوده 
است تا در مقابل زلزله و حوادث مقاوم باشند.این هزینه ها باید 

توسط خود دستگاه های مربوطه پرداخت شود.

با توجه به شرایط کلی کشور و وضعیت دولت درموضوع بودجه، 
ح خوشبین هستید؟ چقدر به اجرای موفقیت آمیز این طر

در  ایم  کرده  است.سعی  شده  دیده  هم  با  همه  کار  این  ابعاد 
مطالعات انجام شده مسئله ای مورد غفلت قرار نگیرد،بنابر این 
شانس موفقیت آن باالست و آقای رئیس جمهور هم محکم پای 

کار ایستاده است. این 
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گلمکانی گو|معصومه  گفتو |

سهمنظاممهندسی
ازحوادثساختمانیچیست؟

جنگــلرادرونیکگــلدان
جـایدادهایم

در بررسی رخدادهای مربوط به ساختمان توپ همیشه در زمین 
غفاری  بهرام  محسن  مهندس  آنکه  است.حال  مهندسی  نظام 
کردن تمامی امور و یا بخش عمده  گذاری و یا تعریف  معتقد است وا
که  ای از مسایل مربوط به ساخت و ساز یک خطای فاحش است 

کرد. باید آن را اصالح 
که  گوی ما با مهندس بهرام غفاری دربردارنده نکاتی است  گفت و 
که خود یکی از پایه  کسی  برخی از آن ها را برای نخستین بار از زبان 

گذاران نظام مهندسی است می خوانید:

کشور رخ  کنار  گوشه و  که  آقای مهندس،بخش عمده اتفاقاتی 
می دهد مثل حادثه پالسکو مربوط به ساخت و ساز بافت های 
فرسوده بر می گردد.در این میان سازمان های نظام مهندسی 
کاری می توانند  کرده اند و یا چه  در قبال حل این موضوع چه 

انجام دهند؟
مهندسان  ما  از  بیش  فرسوده  بافت های  و  ساختمان ها  مورد  در 
اند. داده  خرج  به  حساسیت  کلمه  خاص  معنای  به  شهرسازان 

کم به این قلمرو وارد شده اند و بیشتر  مهندسان متاسفانه خیلی 
معطوف  نوسازی  و  تخریب  موضوع  به  همیشه  مهندسان  توجه 
توجه  فرسوده  بافت های  بهسازی  یا  و  نگهداری  است.اما  بوده 
بیشتر  را  شهری  ریزان  برنامه  و  مسئوالن  و  شهرساز  مهندسان 
کرده است. بنابر این هنوز مهندسی بویژه مهندسی عمران و  جلب 
کشور  که باید برای  معماری در این زمینه فرصتی برای ادای دینی 
ادا کند پیدا نکرده است.خودشان هم از این بابت هیچگونه مطالبه 
که حفظ بافت ها بقدری به  گری نمی کنند.دلیل آن هم این است 
سوق  تاریخی  محوطه های  و  فرهنگی  ارزش  با  بافت های  سمت 
که اساسًا بهسازی ساختمان های موجود از منظر چشمان  یافته 
مهندسان دور مانده است. ضمنًا باید به این نکته نیز اشاره کرد که 
که قیمت زمین خیلی پایین است، نه زمین آن قدر  در شهرهایی 
که حفظ شود و نه ساختمان های فرسوده. بنابر این  ارزش دارد 
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مقرون ترین شکل نگهداری ساختمان ها و بافت های فرسوده این 
نوسازی شود.اما موضوع دیگر خطراتی است  و  که تخریب  است 
که دسترسی امداد و نجات را  کمین است و بویژه بناهایی  که در 
در  بلکه  مهندسی  موضوع  ذیل  در  نه  باید  اینها  می کند.  مشکل 
بخشی  تنها  وقت  آن  شود.  مطرح  بحران  مدیریت  موضوع  ذیل 
آن  عمده  بخش  اما  باشد  مهندسی  می تواند  بحران  مدیریت  از 
مدیریتی است و در حوزه امنیت قرار می گیرد.این موضوع در حال 

حاضر چند وجهی شده است.

االن در موضوع قانون و مفاد قانونی مان موفق شده ایم به این 
کمبود و ضعف  موضوع بپردازیم یا اینکه از این منظر هم دچار 

هستیم؟
در  داریم.   موجود  ساختمان های  نگهداری  برای  قانونی  خال  ما 
مبحثی  که  دارد  وجود   22 مبحث   یک  ساختمان  ملی  مقررات 
که از نظر شکل و محتوا  گرفته شود. مبحثی است  که جدی  نیست 
کاماًل ترجمه شده ای  که این مبحث  دارای ضعف هایی است چرا 
که نه با شرایط اقتصادی و توان مالی مالکان ما و نه با توان  است 
کشور ما  شهرداری های ما سازگار نیست.مبحث 22 چندان به درد 
نمی خورد و فاقد مبحثی هستیم که به درد کشور و شرایط ما بخورد.

از همه مهمتر  و  قانونی دیگر وجود دارد  این خال و خالهای  بنابر 
اینکه قانونی در فرانسه با عنوان قانون ساختمان و مسکن وجود 
دارد که حدود ۱۶00 صفحه است. ما خال قانونی در این زمینه بسیار 
گرچه در زمینه های دیگر تورم قانونی بسیار زیادی داریم.  داریم ا
کشور انجام دهیم چون الزم است  باید یک خانه تکانی قانونی در 
کنیم و آن ده  90 درصد قوانین تکراری و ناسخ و منسوخ را حذف 
کنیم.  کشورهای دیگر هم  کاربرد دارد حفظ  که اعتبار و  درصدی را 
به این می گویند فرایند دیریگولیتینگ؛ یعنی مقررات زاید را از بین 
بردن. چون خود مقررات زاید سبب ضعف در اجرای مقررات مفید و 
ضروری می شود.اما این قاعده در بخش ساختمان برعکس است؛ 
یعنی دچار فقر قانونگذاری در حوزه ساختمان هستیم. ما موضوع 
مسئولیت  به  راجع  کلمه  یک  حتی  که  داریم  را  مدنی  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 24 ساعته در آن هستند 
چیزی نداریم. ما به قانونی با عنوان مسئولیت ساختمان نیاز داریم 
که سازنده،  طراح و مالک آن،  شهرداری،  دستگاه های امداد و 
نجات،  آتش نشانی و اورژانس ها و...  احکام آن ها در خصوص این 

که دارند روشن شود. قانون و تکالیفی 

تعدد  می افتد  بحــــــران  مدیریــــت  موضــــــــوع  در  کـــه  اتفاقـــــی 
حوزه  این  در  مسئول  ساخــــتمان   

ً
واقعا ما  سازمان هاست. 

نداریم. آیا سازمان های دیگر هم مثل نظام مهندسی دچار فقر 
قانون هســــتند؟

بحران  مدیریت  و  پیشگیری  نامه  آیین  و  قانون  بار  چهار  سه  ما 
نوشته ایم.تمام الگوهای اینها فرنگی است و معمواًل از سه منبع 
مربوط به پیشگیری و  مدیریت بحران اقتباس شده است. آن جا 
کار را شروع  هم در مورد بحران مراجع متعددی بصورت هماهنگ 
کسی در حوزه خود، آن طرح پیش نوشته را به اجرا  می کنند و هر 

اجرای  نیست.زمان  کردن  فکر  زمان  دیگر  بحران  زمان  می گذارد. 
مراجع  که  حیث  این  از  ما  است.الگوی  بحران  مدیریت  در  طرح 
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 نمی دانیم 
که  در هنگام بروز حادثه این دستگاه ها چگونه بر اساس وظایفی 
از  قانونی  مشکل  کنند.  عمل  است  کرده  مقرر  آن ها  برای  قانون 
قانون و عمل هماهنگ داریم. به  نداریم. مشکل عمل  نظر  این 

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

کردیم شما به این موضوع اشاره  که صحبت  ببینید؛ تا حاال هر جا 
که موضوع مربوط به نظام مهندسی است و این نکته هم  داشتید 
که این پرسش را مطرح می کنید.طبیعی است چون  طبیعی است 
که در ۳0 سال اخیر اتفاق افتاده   برگرفته از یک اشتباه مهلک است 
که مربوط به توسعه شهری،   که ما موضوعی داریم  و آن این است 
مسکن شهری،  ساخت و ساز شهری،  طرح های جامع و تفصیلی،  
مقررات ملی ساختمان،  استانداردهای ساختمانی،مسایل مربوط 
کار در این حوزه و ده ها مسئله دیگر است. به ساختمان و روابط 
که قرار است  کسی  گفته می شود  یک جای این مجموعه بزرگ هم 
کند باید پروانه بگیرد و نقشه ای را  طرح ساختمانی و عمرانی اجرا 
کند و  کرده است به مرجع صدور پروانه ارایه  که یک مهندس تهیه 
که صالحیت دارد بسپارد. کارهای اجرایی آن را هم به مهندسی 

بازرسی  و  کنترل  را  باید مسئله  دستگاه هایی مثل شهرداری هم 
کوچک در مجموعه فعالیت های روزمره توسعه  کنند.بخش خیلی 
کشور است ولی متاسفانه  کار در تمام  شهری و ساختمان و روابط 
از سال تصویب قانون نظام مهندسی و بویژه از سال ۷4 تمام این 
کرده ایم. این  منظومه بزرگ را درون قانون نظام مهندسی تعریف 
گلدان جای داده ایم. مسئله مثل این است که جنگل را درون یک 

کارآمدی نظام  دایمًا به در و دیوار می خورد و متوقف می شود.این نا
که به همه ثابت شده است ناشی از همین عدم تناسب  مهندسی 
ظرف و مظروف است. 5 _۶ ماده را در قانون نظام مهندسی تعریف 
کیفیت فنی ساختمان  کرده ایم و فکر می کنیم تمام امور مربوط به 
با همین مسئله حل می شود در حالی  و عمران و توسعه شهری 
که نظام مهندسی سازمانی است برای انتظام دادن به حرفه ای 
مشخص.  ده ها حرفه دیگر هم در ساختمان سازی درگیر هستند 
گذاشته ایم  که ربطی به مهندسان ندارد؛ولی ما همه را در یک سبد 
گر این سبد را  کرده ایم.ا و به نخ نازکی به نام نظام مهندسی آویزان 
گر نکنیم در تنگنای محدودی  کنیم این نخ پاره می شود و ا پر بار 
بنده  زبان  از  بار  نخستین  برای  را  حرف  این  شما  می گیریم.  قرار 
از  را  ساختمان  کنترل  باید  ما  است.  واقعیت  یک  ولی  می شنوید 
کنیم. یک وجه مشترک بین  مقررات حرفه ای نظام مهندسی جدا 
کنترل و اجرای ساختمان باید  این دو وجود دارد و آن اینکه نقشه و 
توسط مهندسان انجام شود ولی بقیه آن که مربوط به تولید مصالح 
کار ماهر و تکنسین، روابط کار،طرح های  استاندارد،  پرورش نیروی 
کالن مربوط به بخش  جامع و تفصیلی توسعه شهری  و مسایل 
که همه   به نظام مهندسی ندارد در حالی  ارتباطی  مسکن است 

کوچک عبور بدهیم. این موارد را می خواهیم از یک داالن 
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سیدمحمدغرضی:

راجایگزین شهرسازها
احزابکنیم

هم  هنوز  که  است  آشنایی  نام  چهره  قطعًا  غرضی  محمد  سید 
مدیریت  و  شهروندان  شهر،   خصوص  در  بسیاری  گفته های  نا
کشور  شهری آن دارد. وی از زمان تاسیس سازمان نظام مهندسی 
تا سال ۱۳89 که محمود احمدی نژاد، سید مهدی هاشمی را به 
ریاست آن گماشت، ریاست این سازمان را برعهده داشت. از همین 
گفت و  روی موضوع ضرورت نظارت شهرسازان را بر شهرسازی در 
گویی با ایشان نیز مطرح کردیم که ماحصل آنرا تقدیمتان می کنیم: 

کارشناسان رشته شهرسازی  موضوع گفت و گوی ما استفاده از 
در نظارت شهرسازی است که متاسفانه کمتر اتفاق افتاده است 
و مشکالت شهرسازی هم به این دلیل است که کمتر از تخصص 
مهندسان شهرساز در این زمینه استفاده شده است.مایلیم به 
عنوان نخستین پرسش نظرتان را در مورد حوزه شهرسازی و 

مشکالت آن در کشور بدانیم.
که شهر به تناسب نیاز خودش توسعه پیدا  گونه بود  درگذشته این 
می کرد و مردم برای رفع مشکالت خود از فکرشان استفاده می کردند 
و میدان ها را می ساختند،  راه و آب و فاضالب می ساختند و خالصه 
کار  کثر  این میان حدا اداره می کردند.  در  را خود مردم  آنکه شهر 
مقام های دولتی هم این بود که درساخت حمام و بازار و کاروانسراها 
خودشان  را  مردم  نیاز  ولی  می کردند  کمك  مردم  به  مساجد  و 
متناسب  امکانات  و  معابر  دلیل  همین  به  می دادند  تشخیص 
متعهد  خود  مردم  داشتند.  منظم  شکل  نیز  کاروانسراها  و  بود 
بگونه  وضع  امروزه  اما  بدهند  شکل  شهر  در  را  زندگی  بودند 

گو|مریم احمدی شیروان گفتو |
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سیستم های  دوش  بر  امور  این  انجام  مسئولیت  که  است  ای 
می کنند. حرکت  جویانه  منفعت  هم  آن ها  و  است  افتاده  اداری 

خیابان  یك  اصالح  از  بخشی  اینکه  برای  لندن  در 
منتهی به یك میدان و یا یك محور انجام شود 60 معمار 
کردند تا  و شهرساز به مدت 5 سال بر روی آن بررسی 
اینکه مجوز آن برای شکلگیری توسعه های آتی ارایه شد، 
یعنی 60 متخصص باید مسایل مختلف مربوط به آب و 
کنند تا یک  فاضالب و ترافیك و جمعیت و...  را بررسی 
مسئله شهری به نتیجه برسد و جوابگوی آینده باشد.

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

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

پیداست وقتی منفعت جویانه حرکت می کنند، نیازهایشان متصور 
نیست، مثاًل فرض کنید شهرداری از تهران به مشهد می آید  و به عنوان 
شهردار معرفی می شود و یا فردی از اهواز به بیرجند می رود و شهردار 
که نه بیرجند را می شناسد و نه با اولویت های  می شود،  در حالی 
که از او می خواهند این است  کاری آنجا آشنایی دارد. اولین چیزی 
کند.  کارکنان را بدهد و بتواند هزینه های شهر را تامین  که حقوق 
اداری  باشد،  مسایل  اهالی همان شهر  از  فرد  این  گر  ا آنکه  حال 
که  نیز برایش از مسایل زندگی و مردم مهمتر است. طبیعی است 
در سیستم اداری این اتفاق می افتد و تقریبًا سیستم های اداری 
توانایی رفع نیازهای مردم را ندارند لذا در دنیای مدرن برای اینکه 
کنند معمواًل شخصیت هایی که توانایی برآوردن  شهرها توسعه پیدا
نیاز مردم را دارند در شوراهای شهر شرکت می کنند و شوراهای شهر 
از اهل شهر دفاع الزم را می کنند و بایستی مسایل و مشکالت مردم را 
برطرف کنند و زندگی مردم را سامان دهند،  لذا پیدا کردن نیروهای 
متخصص که زندگی را می شناسند باید در شهر مورد توجه قرار گیرد.  
معموال احزاب و گروه ها و سیستم های اداری نمی توانند این مسایل 
کسانی  کنند لذا وجود شهرسازها بسیار مغتنم است و  برآورده  را 
که درس این مسایل را خوانده اند و زندگی را می شناسند،  قادرند 
کنند راه  گذشته پیوند زنند و نیاز مردم را برآورده  آینده را به حال و 
که این افراد شهردار شوند. این افراد بایستی  حل آن هم این است 
کنند.  کنند با مردم زندگی  به جای اینکه با سیستم اداری زندگی 
در حقیقت سیستم اداری باید در خدمت مردم باشد حال آنکه 

امروزه مردم در خدمت سیستم اداری هستند.

از  کمتر  شهری  مدیران  در  ما  گفتید  که  همانگونه  متاسفانه 
تخصص مهندسان شهرساز استفاده می کنیم.با وجود حدود 
در  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  عضو  شهرساز   5000
مثاًل  کرده ایم.  استفاده  تخصص ها  این  از  کمتر  ولی  کشور  کل 
کمتر از نقطه نظرات شان  ح های تفصیلی و جامع شهر  در طر

شهرسازان استفاده شده است
تا وقتی شهرسازی در قسمت های دانشگاهی تبلور پیدا می کند،  
نتیجه اش غیر از این نمی تواند باشد. شهرسازی باید در سیستم 
دانشگاه ها  معمواًل  کندکه  پیدا  تبلور  زندگی  و  فنی   - اجتماعی 
سیستم های فنی شان نسبتًا بد نیست ولی سیستم های اجتماعی 
آن ها بسیار ضعیف است.حال آنکه زندگی نمی تواند در دانشگاه 

تعریف شود بلکه باید برای مردم تعریف شود.

چه راه حلی برای این موضوع پیشنهاد می کنید؟
گروه های متخصص  گر شوراهای شهر مسایل مبتالبه شهر را به  ا
گذار کنند؛ یعنی مثاًل شورای شهر بگوید برای بهداشت، گروه های  وا
بهداشتی و برای آب و فاضالب گروه هایی که در این زمینه تخصص 

دارند نظر بدهند بسیاری از مسایل شهر حل خواهد شد. 
یك  به  منتهی  خیابان  یك  اصالح  از  بخشی  اینکه  برای  لندن  در 
انجام شود ۶0 معمار و شهرساز به مدت 5  یا یك محور  و  میدان 
شکلگیری  برای  آن  مجوز  اینکه  تا  کردند  بررسی  آن  روی  بر  سال 
توسعه های آتی ارایه شد، یعنی ۶0 متخصص باید مسایل مختلف 
کنند تا  مربوط به آب و فاضالب و ترافیك و جمعیت و...  را بررسی 

یک مسئله شهری به نتیجه برسد و جوابگوی آینده باشد.
گر توسط شهرداری ها نه   بکارگیری تخصص های فنی و اجتماعی ا
که  کارمند بلکه به عنوان افرادی  به عنوان افراد مشاور یا به عنوان 
بگیرد،  معمواًل  اداری شکل  نیاز مردم هستند، در سیستم  مورد 
کشور اتفاق  که ظرف این صدسال در شهرسازی  همین اتفاقاتی 
گروه هایی می آیند و  افتاده است،  همین ها شکل می گیرد ؛  یعنی 
می روند و طرحی را می دهند و بعد هم متعهد به انجام آن نیستند 

و هر اتفاقی بیافتد کسی جوابگو نیست.
که پاسخگو باشیم.  ما مجموعه عوامل بایستی 

تبلور  دانشگاهی  قسمت های  در  شهرسازی  وقتی  تا 
باشد.  نمی تواند  این  از  غیر  اش  نتیجه  می کند،   پیدا 
زندگی  و  فنی   - اجتماعی  سیستم  در  باید  شهرسازی 
 دانشگاه ها سیستم های فنی 

ً
کندکه معموال تبلور پیدا 

 بد نیست ولی سیستم های اجتماعی آن ها 
ً
شان نسبتا

در  تواند  نمی  زندگی  آنکه  است.حال  ضعیف  بسیار 
دانشگاه تعریف شود بلکه باید برای مردم تعریف شود.

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

..............................................
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در گفت و گو با متخصصان ایـن حــــوزه
 بررســـی شـــد:

نقشه برداری 
و دغدغه های حــرفـه ای

گو|سعیده سمیعی دلویی گفتو |

توســعه همگون و متناســب شهـرها ضــرورت مهم رفـــاه اجتماعی 
و در پی آن توســـعه همه جانبه جــامعه است. این مهم بویژه در 
آنکه  بویژه  اسـت.  برخوردار  بسزایی  اهمیت  از  ساخــتمان  حــــوزه 
امروزه در دنیا اســتفاده از روش های نوین در جمع آوری، حــفظ و 
نگهداری، پردازش و نمایش اطالعات مکانی به بهینه تر 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 
مهندسـی  نظام  سازمان  توسـط  که  مشـــهد  در  سـه بعدی  مکانی 
با  را  گفت و گویی  شد،  برگزار  خراسـان رضوی  اســتان  ساختمان 
پروفســـورعباس رجبی فرد و مهندس احمد اسدی انجام داده ایم 

که تقدیمتان می شود. 
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درباره پروفســــور
عباس رجبی فـرد

پروفسور عباس رجبی فرد متولد سال 1345 و دانش آموخته رشته 
نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  از  برداری  نقشه  مهندسی 
آن  از  پس  که  است  کارشناسی  مقطع  در   1368 سال  در  طوسی 
در دانشگاه ITC هلند ادامه تحصیل داده و درسال 1372 موفق 
کارشناسی ارشد در رشته GIS شده است. وی  به دریافت مدرک 
کشور تا  سپس بعنوان مدیر دپارتمان GIS سازمان نقشه برداری 
سال ١٣٧٧ فعالیت اجرایی خود را در ایجاد بستر ملی داده های 
را تهیه  کشور  اولین نقشه دیجیتال پوششی  مکانی ادامه داده و 
دانشگاه  در  ژئوماتیك  علوم  در  را  خود  علمی  تحقیقات  وی  کرد. 
و  طراحی  گرایش  در  سال 1381  در  و  داده  ادامه  استرالیا  ملبورن 
توسعه زیر ساخت  داده های  مکانی )SDI( در مقطع دکتری از این 

دانشگاه دانش آموخته شده است.
مهندسی  )شامل  زیرساخت  مهندسی  دپارتمان  رئیس  و  استاد 
عمران، مهندس نقشه برداری و مهندسی محیط زیست و منابع 
اب( در دانشکده مهندسی دانشگاه ملبورن استرالیا، ریاست مرکز 
تحقیقات زیرساخت داده های مکانی و مدیریت زمین، و  ریاست 
کادمیك  سازمان ملل  مرکز تحقیقات مدیریت بحـران، رئیس شبکه ا
در حوزه جهانی مدیریت اطالعات مکانی و استفاده آن در توسعه 
بانك جهانی در حوزه مدیریت و استفاده اطالعات  پایدار، مشاور 
مکانی، عضویت در شورای داده های مکانی ایالت ویکتوریا، رئیس 
سابق انجمن جهانی زیرساخت داده های مکانی، چاپ چندین 
عناوین  چندین  همچنین  و  پژوهشی  علمی  مقاله  ده ها  و  کتاب 
ملی وبین المللی دیگر در کارنامه حرفه ای ایشان به چشم می خورد 
که ایشان در زمره استادان و دانشمندان برجسته دنیا  به نحوی 
در زمینه علوم ژئوماتیک ومدیریت داده های مکان محور قلمداد 

می شوند. 

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 توسعه های عمودی و ایجاد زیر 
از فضاهای باال و زیر سطح  ساخت های پیچیده شهری،  امروزه 
اطالعات  گیری  کار  به  لذا  استفاده می شود.  از پیش  بیش  زمین 
مکانی، بویژه اطالعات مکانی سه بعدی مدیریت، کنترل و برنامه 
ریزی در توسعه زمین از اهمیت بسیار باالیی برخوردار شده است. 
در  فناوری  و  دانش  و  برداری  نقشه  پیشرفت  اخیر،  سال های  در 
این حوزه، استفاده از اطالعات مکانی سه بعدی را نیز امکان پذیر 
حوزه  در  برداری  نقشه  تخصص  منظور  بدین  است.  ساخته 
ساختمان و مدیریت زمین همگام با پیشرفت فناوری و همچنین 

بهبود ساختارهای سازمانی فعلی تاثیر قابل توجهی داشته است. 
آتی،   نیازهای  با  متناسب  این،  بر  عالوه  پیشرفته  کشورهای  در 
نقشه  توسعه  و  گسترش  تخصص  برای  ای  ویژه  گذاری  سرمایه 
مکانی  اطالعات  سیستم های  مثل  مربوطه  رشته های  و  برداری 
زمین مرجع )GIS(  و سنجش از دور)RS( و روش های نوین دیگر 
گرفته است. سازما ملل این سرمایه  در جمع اوری داده ها انجام 
کرده و بحث  گذاری را از پایه های اصلی برای توسعه پایدار قلمداد 
کشورها  گسترده ای براساس آن برای ایجاد شهرهای هوشمند در 

مطرح  را دنبال می کند.
صنعت نقشه برداری نوین با عنوان علوم ژئوماتیک  در حوزه صنعت 
برخوردار  خاصی  جایگاه  و  اهمیت  از  امروز  دنیای  در  ساختمان 
شده، و در این صنعت،  روش های جدیدی در جمع آوری، حفظ 
بسترهاى  )بویژه  مکانی  اطالعات  نمایش  و  پردازش  نگهداری،  و 
نمایش و تحلیل سه بعدی( و درادامه آن مدیریت،  بروزرسانی و 
تولید اطالعات الزم، استفاده می شود. به عنوان مثال، استفاده از 
اسکنر های لیزری در سطح زمین و یا از ارتفاع، ایجاد مدل های سه 
بعدی ساختارهای شهری را میسر ساخته است. مورد دیگر تولید 
ک  شهری به صورت سه بعدی است  و نمایش نقشه های پایه امال
کشورهای توسعه یافته شامل استرالیا  که در حال حاضر بسیاری از 
کرده اند. همچنین صنعت  گذاری عمده ای  در این زمینه سرمایه 
نقشه برداری نوین در حوزه های مدیریت و نگهداری و بهره وری باال 
از ساختمان نقش به سزایی ایفا می کند. نمایش در فضای واقعیت 
مجازی )AuGmenTeD ReAlITy( نمونه ای بارز در این راستا می باشد 
کننده خدمات شهری از آن استفاده می کنند. که شرکت های ارایه 

بر  عالوه  موارد  دراین  برداری  نقشه  تخصصی  حضور  مهمترین 
کنترل صحت  اولیه،   پردازش داده های  و  تهیه  نحوه  بر  مدیریت 
است  اولیه  محور  مکان  داده های  از  اطالعات   تولید  فرایندهای 
به نحوی  که مطابق اهداف تعریف شده به روش های بهینه   تری 
اینکه  ومهمتر  گیرد  صورت  مکانی  موقعیت های  از  برداری  نقشه 
و  با روش های تعدیل  آوری شده  دقت و صحت داده های جمع 

سرشکنی ارزش سنجی شوند.

تجربیات  انتقال  برای  کشور  در  مثبتی  فعالیت های  جنابعالی 
جهانی در حوزه نوین نقشه برداری داشته اید، ساختار موجود 

را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
بنظر می رسد؛ ساختار تخصصی در حرفه نقشه برداری و در ساخت 
دارد.  بیشتری  بسیار  ولی جای رشد  بوده  به رشد  رو  کشور  وساز 
که  جمعیت شهرنشین دنیا در حال افزایش  مالحظه می فرمایید 
است و در ایران نیز رشد جمعیت شهرنشینی مانند سایر مناطق 
غالبًا  نیز  شهری  روزافزون  جمعیت  است.  دادن  خ  ر حال  در  دنیا 
در ساختمان های چندطبقه، چندکاربره، بسیار مهندسی شده و 

کن خواهد شد.  بلندمرتبه سا
افزایش سریع و عمودی شهرها،  چالش های محیطی، اجتماعی و 
اقتصادی جدیدی را ایجاد می کند. زیرساخت های متعددی برای 
مدل سازی و مدیریت شهرها و محیط های جدید مورد نیاز است. 
بویژه این موضوع برای توسعه و مدیریت بهینه شهرهای هوشمند 
با استفاده از شبکه های حسگر مرتبط و مبتنی بر داده های مکانی 
بایستی  زیرساخت ها  این  اهمیت است.  بیشتر حایز  بعدی،  سه 
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استفاده  قابل  مجوز،  دارای  شده،  تایید  بروز،   اطالعاتی  شامل 
که  چرا  باشند؛  سه بعدی  محیطی  در  شده  مهندسی  و  مستمر 
اطالعات دوبعدی موجود  قابلیت رفع نیازهای حال وآینده را دارا 

نیستند.
می کنند  برجسته  را  زمین  سه بعدی  اطالعات  به  نیاز  که  عواملی 
افزایش  پرجمعیت،   شهرهای  بحران  مدیریت  ضرورت  شامل 
ک، تعداد فزاینده تداخل مسیرهای حمل و نقل، متنوع  ارزش امال
محیط  مدیریت  لوله کشی،  شبکه  و  کابلی  زیرساخت های  شدن 
زیست در ارتباط با ایجاد زیرساخت ها،  نیاز شهروندان به خدمات 
جامع،  سریع و  دقیق  و اهمیت فناوری های سه بعدی در طراحی، 

برنامه ریزی و مدیریت می باشند. 

ژئوماتیک   علوم  عنوان  با  نوین  برداری  نقشه  صنعت 
اهمیت  از  امروز  دنیای  در  ساختمان  صنعت  حوزه  در 
صنعت،   این  در  و  شده،  برخوردار  خاصی  جایگاه  و 
نگهداری،  و  حفظ  آوری،  جمع  در  جدیدی  روش های 
بسترهاى  )بویژه  مکانی  اطالعات  نمایش  و  پردازش 
مدیریت،   آن  درادامه  و  بعدی(  سه  تحلیل  و  نمایش 
می شود استفاده  الزم،  اطالعات  تولید  و  بروزرسانی 

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

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

نیازمند  مدرن  شهرهای  سه بعدی  عوارض  پیچیدگی  افزایش 
بین  روابط  و  ارتفاع  نمایش  قابلیت  که  است  مدیریتی  سیستم 
کاربرد آن ها را داشته باشد، و این  زمین،  ساختمان ها و عوارض و 
موارد توسط متخصصان نقشه برداری می تواند تهیه و ارایه شده و 

کیفیت الزم آن ها تضمین شود.  همچنین 
مدیریت  به  کشورها  سایر  معمول  نیازهای  بر  عالوه  ایران  در 
ک، به دلیل قدمت زیاد و وجود آثار تاریخی  سه بعدی زمین و امال
نیز  فرهنگی  میراث  از  حفاظت  مسئله  کشور،  سراسر  در  ارزشمند 
گیرد. در تعریف حریم تاریخی این  بناها،  بایستی مورد توجه قرار 
کنون بیشتر حریم دوبعدی آن ها مد نظر بود ولی در سال های  تا
کشور  که در ارتفاع و زیر زمین برای میراث فرهنگی  اخیر مشکالتی 
کامال  خ داده است، اهمیت تعریف حریم سه بعدی این بناها را  ر
نقشه  تخصص  زمینه ها  این  در   

ً
مجددا که  است،  کرده  مشخص 

برداری نوین حایز اهمیت بوده و نقش بسیار مهمی را دارد. 
برای دستیابی به مدل های سه بعدی  علی رغم مزایای ذکر شده 
که استفاده از اطالعات  ساختمان ها و شهرها، رسیدن به شرایطی 
سه بعدی قابلیت اجرایی داشته باشد با محدودیت هایی همراه 
از  بسیاری  کنونی  ساختار  در  سازمانی،  و  قانونی  نظر  از  است. 
کننده از اطالعات  سازمان ها و شرکت های تولیدکننده و استفاده 
بنابراین  است.  نشده  دیده  سه بعدی  اطالعات  استفاده  مکانی، 
بودجه بندی  و  نیاز  مورد  سازمانی  نمودار  الزم،  زیرساخت های 
مناسب برای این اطالعات وجود ندارد. همچنین از لحاظ قانونی 
بعد  تاثیر  و  سه بعدی  و  دوبعدی  اطالعات  بین  تفاوت های  نیز 
سوم در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها، نیازمند توجه بیشتر 

دستگاه های ذیربط ودولت  می باشد.
در زمینه استفاده از اطالعات سه بعدی نیز عالوه بر نیاز به توسعه 
زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری همچون وب، پایگاه های 

مختلف  بخش های  در  فرهنگ سازی  و  آموزش  غیره،  و  اطالعات 
از  استفاده  منظور  به  شهروندان  و  صنایع  دولت،  شامل  جامعه 
این اطالعات در سیاست گذاری ها، تصمیم گیری ها و فعالیت های 

اجرایی حتی در امور روزمره نیز اجتناب ناپذیر است.
خراسان  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  خوشبختانه 
دوره  یك  میزبان  استانی  ای  حرفه  سازمان  اولین  بعنوان  رضوی 
آموزشی در حوزه های جدید فناوری اطالعات مکانی سه بعدی و 
با موفقیت این دوره  که  نقشه برداری در صنعت  ساختمان بود 
گرفت. ارزیابی بنده از فعالیت های آموزشی و نگرش باالی  انجام 
در  سازمان  این  استراتژیك  برنامه  و  ای  حرفه  و  فنی  سازمان  این 
این  و جایگاه  برداری  نقشه  فنی حوزه   بردن سطح  باال  و  اشاعه 
کشور بسیار خوب بوده و قابل تقدیر است. حوزه  حرفه در استان  و 
و پشتیبانی  با همکاری  استان  اقدامات جدی در  برداری،  نقشه 
کردن  اجرایی  بمنظور  دیگر،  مرتبط  سازمان های  و  استانداری 
نگرش های جدید در توسعه شهرها شروع کرده و برنامه ریزی هایی 
با همکاری مرکز تحقیقات زیرساخت اطالعات مکانی و مدیریت 
بزودی  امید است  که  انجام داده  زمین دانشگاه ملبورن استرالیا 
اجرا شود. همچنین مسئوالن این سازمان اقدام به انتقال اهمیت 
کرده اند تا دوره هایی در  کشوری  این موضوعات جدید در سطح 
با  مرتبط  حوزه های  مهندسان  دانش  ارتقای  برای  کشور  سطح 
انتقال  در  سازمان  این  اهتمام  پذیرد.  صورت  نوین  فناوری های 
دانش و فناوری های نوین در صنعت نقشه برداری، ساختمان و 
سایر رشته های مرتبط مثل تاسیسات شهری، ترافیک و شهرسازی 

قابل تقدیر است. 
انتقال  کارگاه های آموزشی می توانند در  اینگونه دوره ها و  به نظر،  
نقش  مدیران  و  کارشناسان  دانش  ارتقای  و  دنیا  روز  به  اطالعات 
و  زیرساخت اطالعات مکانی  کند. مرکز تحقیقات  بازی  به سزایی 
ادامه  برای  را  خود  آمادگی  اعالم  ملبورن  دانشگاه  زمین  مدیریت 
با  بویژه همکاری  و  کشور  این حوزه در  و توسعه وسیعتر  همکاری 
می کند.  اعالم  را  دیگر  استان های  مهندسی  نظام  سازمان های 
برنامه ما،  برگزاری دوره های آموزش بین المللی با محورهای جدید 
و  ساختمان  صنعت  برداری،  نقشه  حوزه  در  تر  گسترده  ابعاد  با  و 
که امیدواریم  زیرساخت های دیگر شهری در دانشگاه ملبورن است 
بتوانیم میزبان تعدادی از کارشناسان و مدیران فنی کشور و استان ها 
که  پیگیری است  نیز درکشور درحال  باشیم. موضوعات مختلفی 
اخیرًا با همکاری شرکت ملی پست طرح ملی سیستم ادرس دهی 
)GnAF : GeoCoDeD nATIonAl ADDReSS FIle( محـــــــور  مکــان 

که فصل تازه ای در بهره مندی از اطالعات مکانی  راه اندازی شده 
زمین مرجع است. همکاری با کمیسیون عمران وشهرسازی شورای 
محترم شهر مشهد در ایجاد پایلوت های 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 می رسد؛ ساختار تخصصی در حرفه نقشه برداری 
کشور رو به رشد بوده ولی جای رشد  و در ساخت وساز 

بسیار بیشتری دارد. 

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

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



55 54

مهندس  احمد اسدی

آقای مهندس اسدی، مایلیم با دغدغه های حرفه ای جنابعالی 
دراین خصوص و بویژه وضع موجود نقشه برداری آشنا شویم.

کنونی بعنوان دغدغه حرفه ای  که می توان از آن در وضعیت  آنچه 
گرفت،  در وهله نخست  کرد و ضرورت پیگیری را برای آن  درنظر  یاد 
ارتقای دانش و فرهنگ تخصصی با تکیه بر فناوری های روز است.  
گاهی جامعه متخصص را ارتقا می بخشد  این موضوع عالوه بر اینکه آ
و بستر ساخت و ساز ما را علمی و توانمند می کند،  باعث می شود 
مطابق اقلیم و شرایط موجود به تولید ساختمان بپردازیم.  صرفه 
اقتصادی و صرفه جویی در مصرف انرژی و البته آسایش شهروندان 
را به ارمغان می آورد،  حقوق مردم برای سکونت در میان انبوهی  
از سازه های و عناصر شهری رعایت می شود.تنها مصالح استاندارد 
مورد استفاده ساخت وساز قرار می گیرد و فرایندهای ساخت و ساز 

شکل واقعی تری به خود می گیرد.  
با  همچنین  و  عمومی  فرهنگ  با  تخصصی  دانش  چنانچه 
که هر متخصص در ارایه خدمات مهندسی  ضرورت های اجتماعی 
مهندسی  خدمات  شاهد  شود،   آمیخته  کند،  توجه  بدان  باید 
صحیحی در قبال خواسته مناسب و فرایند محور جامعه خواهیم 

بود.
نهادهای  و  ارگان ها  تعامل  و  هماهنگی  لزوم  بعدی،  اولویت  در 
توجه  برای  هماهنگی  این  است.  ساخت وساز  حوزه  در  مرتبط 
که بطور عموم  بیش از پیش به نحوه رشد عناصری در شهر است 
و  باید ها  را می توان  در  این هماهنگی   لزوم  نام دارد.  ساختمان 
نبایدهای  میان قانون نظام مهندسی ساختمان، دستورالعمل ها 
و اساسنامه های دستگاه ها، نهادها و تشکل های مرتبط با حوزه 
ی ساختمان یافت. قطعا برایند این بایدها و نبایدها باید هدف 
که باز همان آسایش و بهره وری عمومی و  مشترکی را نشانه رود 

صرفه اقتصادی و استفاده بهینه از منابع ملی است.
گذشته های بسیار دور،  بعنوان بی دغدغه ترین سرمایه  زمین از 

بشری برای پویایی اقتصاد جامعه مد نظر بوده است.
که دارد،  برای احیای پتانسیل  شناخت زمین و  زوایای مختلفی 
ساز  و  ساخت  از  امروزی  اقتصاد  فرایندهای  و  روال ها  در  آن  موثر 
که  کشاورزی و صنایع و حمل و نقل و... ضرورتی است  تا  گرفته 
دنیای پیشرفته امروزی با عناوین پر دامنه ای همچون : سیستم 
LIS)Land Information System( یا  ک  امال و  زمین   اطالعات 

با  مرتبط  جغرافیایی  اطالعات  و  محور  زمین  اطالعات  سیستم   ،
زمین و محیط آن یا  )GIS)Geo Information System، زیرساخت 
که شامل تمام اطالعات زمین در یک ساختار  داده های فضایی 
یا  می دهد  را  حقوقی  و  حقیقی  فرد  هر  استفاده  برای  شبکه های 
تمامی  و  درک  را  آن ها  و...    SDI)Spatial Data Infrastructure(

خدمات عمومی و تخصصی خود را بر اساس پایگاه های اطالعاتی 
مربوط به زمین ارایه می دهد و از آن بهره فراوان می برد.

با علم به اینکه به هریک از نقاط پیرامونی ما یک مختصات الصاق 
کاربری -  انواع  انواع ساختمان وبا   _ شود )عرصه ملک _ خیابان 
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،  
درحوزه  ما  پیرامونی  مستحدثات  از  و...مثال هایی  زمین  شیب 
ساختمان می باشند( یکباره با دنیایی از اطالعات روبرو می شویم 
که انگار به تمام اشیاء و مستحدثات و اطراف خود روح دمیده ایم 
الصاق  اطالعات  فراخوانی  فراخواند.  سو  هر  به  را  آن ها  می توان  و 
و الحاق شده به این همه آیتم زمین مرجع،  باعث مدیریت بهتر 
آن ها در هر زمان و مکان می شود. چنانچه مختصات ما سه بعدی 
که در دید ماست دارای بعد شده و برای آن  باشد،  ذره ذره آنچه 
کردن و بروزرسانی این  کرد،  با رصد  ذره ها می توان برنامه تعریف 
براحتی  کرد،   مشاهده  را  آن ها  زمانی  تغییرات  می توان  اطالعات 
می توان تاریخ مصرف برای آن ها درنظر گرفت که گاه دانستن تاریخ 
و  مهمتر  غذایی  ماده  یک  مصرف  تاریخ  دانستن  از  آن ها  مصرف 

حیاتی تر است.
که خود شامل چندین آیتم  دراین صورت می توان سطح و حجمی 
Desk- کار  )زمین مرجع است را در یک پایگاه و قاعدتا در یک میز 

عبارت  به  نوشت.  برنامه  و  فرایند  آن  برای  و  کرد  مشاهده   )top
گفت ما یک منطقه و محله هوشمند از داده های  دیگری می توان 

مکان مرجع را داریم. 
را  شهروندان  و  متقاضیان  افزارهایی  ونرم  افزار  سخت  با  چنانچه 
کنیم،  آن ها مجهز به خدمات  به استفاده از این داده ها تشویق 
کوچه  هوشمند می شوند،  دیگر برای یافتن یک آدرس بارها سر هر 
دقیقه  چندین  خدماتی  یافتن  برای  نمی کنند،   توقف  خیابان  و 
یک  از  کلی  اطالعات  دریافت  برای  ندارند،  نیاز  تلفنی  مکالمه 
ملک، اسیر تخلفات غیر متخصصان نمی شوند،  در خرید و فروش 
ملک خود حداقل به موقعیت و مرغوبیت ملک شک نمی کنند،  
بر روی عرصه ای به تمامی عوامل معارض زیر زمینی  در ساخت 
گرانبها  وقت  ساعت ها  سنگین  ترافیک های  در  می شوند،   واقف 
و  آب  انشعابات  تونلی،   نمی شود، در جریان ساخت های   صرف 
برق و...  قطع نمی شود،  خطر های طبیعی و غیر طبیعی مرتبط با 
زمین و بحران های متعاقب آن به سهولت مدیریت می شود دراین 
شهروند  داریم.   هوشمند  شهر  که  گفت  می توان  که  است  زمان 

هوشمندداریم. 
کشور هوشمند را در افق نه  آیا نمی توان با همت مضاعف، شهر و 

کرد؟ چندان دور حس 
همه این مهم در بستر نقشه برداری دقیق )چنانچه دقت الزم در 
تعیین داده ها 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 تخصص ها شاهد جامعه ای پویا و بالنده باشیم.
این دغدغه تخصصی است که  در بسیاری کشورهای پیشرفته قابل 
که ما هم برای حضورش فرش قرمز  لمس است و بسیار نیکوست 
کنیم و دست در دست مسئوالن و با بهره مندی از مشورت  پهن 
که این دغدغه ها را شناخته  استادان ایرانی و برجسته این علوم 

اند،  شادمانه به استقبالش برویم. 
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بی  دانش  انوار  که  است  بزرگانی  نام  از  مشحون  مهندسی  تاریخ 
ساختمان  صنعت  پهنه  بر  سخاوتمندانه  همچنان  شان  بدیل 
را  شان  عالی  حمّیت  و  هّمت  تجلی  که  بزرگانی  دانش  می تابد؛ 
از خــدمـات  که مشحون  کشـــور  مـدیریت  عـالی  می توان در نظام 

ارزشــــمند و اراده  ستـــودنـــی آن هاست دریافت.
کبر معین فر ؛  از جمله بزرگانی است که گرچه  مرحوم مهندس علی ا
ک کشید اما سخاوت دانش و حالوت  خ در نقاب خا چندی پیش ر
گداز  بی پایان حضورش همچنان بارقه های امید را در دل پر سوز و 

هر هموطن ایرانی افروخته نگاه می دارد.
جامعه  از  بود  گویایی  تمثال  خود  بدیل  بی  فرزانگی  عین  در  او 
که راز و رمز مانایی فرهنگ و تمدن ایرانی و اسالمی را  پیشکسوتانی 

باید در تارو پود تالش و غیرتشان یافت.

پیرمردی جوان
از واپسین  بلیغ  رنانی،  استاد دانشگاه اصفهان در توصیفی  دکتر 
دیدارش با آن بزرگمرد وارسته اینچنین می گوید: “ منتظر بودم تا 
که از بیماری  وقتی با او رو به  رو می شوم پیرمردی فرتوت را ببینم 
انواع دردهای بدنش و مشکالت  و درباره  روزگار می نالد  و قضای 
مزاجی و عوارض داروهایش و بی وفایی دنیا و غربت فرزندان و...  
تبلت  شدم  روبرو  جوانی  با  شگفتی  کمال  با  اما  می گوید،  سخن 
کلیه و انجام  گرچه به دلیل مشکل قلبی و بیماری  که  به دست 
دیالیز، نمی توانست به راحتی راه برود، اما ذهنی پرتحرک، روشن 
و بسیار بهنگام داشت. آخرین نوشته های تحلیلی فضای مجازی 
و  می کرد  دنبال  را  کشور  اخبار  و  تحوالت  آخرین  و  بود  خوانده  را 
مسائل روز را تحلیل می کرد. پیرمردی عمیقًا شاد، عمیقًا مومن، 
حجم  از  کشور.  برای  نگران  عمیقًا  البته  و  زندگی  از  راضی  عمیقًا 
شصت  که  می کردی  گمان  می ریخت  بیرون  کالمش  از  که  انرژی 
مختلف  حوزه های  در  که  دانشی  و  گاهی  آ حجم  از  و  است  ساله 
داشت، از تاریخ و سیاست و اقتصاد ایران، و از شعر پارسی و تفسیر 
قرآن و تاریخ اسالم، تا اطالعات زلزله شناسی )که تخصص اصلی او 
و بسی حوزه های  ریزی دولتی  بودجه  و  تهران  و شهرسازی  بود( 

کرده است.  که این مرد دویست سال عمر  دیگر، گمان می کردی 
کالمش به قرآن استناد می کرد و وقتی برخی آیات  در جای جای 
بود  ما  مالقات  واسطه  که  دوستی  و  می کرد؛  بغض  می خواند  را 

گفت »مهندس بیشتر قرآن را حفظ است«.  درگوش من 

گمان  می ریخت  بیرون  کالمش  از  که  انرژی  حجم  از 
و  گاهی  آ حجم  از  و  است  ساله  شصت  که  می کردی 
و  تاریخ  از  داشت،  مختلف  حوزه های  در  که  دانشی 
سیاست و اقتصاد ایران، و از شعر پارسی و تفسیر قرآن 
زلزله شناسی )که تخصص  تا اطالعات  تاریخ اسالم،  و 
اصلی او بود( و شهرسازی تهران و بودجه ریزی دولتی 
مرد  این  که  می کردی  گمان  دیگر،  حوزه های  بسی  و 

کرده است. دویست سال عمر 

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

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

که نزد ما امانت است حق عضویتی 
از آن  با یادی  نیز  ؛  استاد دانشگاه تهران  دکتر سیمین حناچی 
مدیره  هیئت  سوم  دوره  »در  است:”  نوشته  جایی  در  بزرگمرد 
علی البدل  عضو  عنوان  به  من  تهران،  استان  مهندسی  نظام 
در  که  بودم  عضو  کوچک ترین  و  تجربه ترین  کم  شدم.  انتخاب 
کنار بزرگانی چون مرحوم معین فر می نشستم و این مهم فرصت 
که بیش از دانشگاه به من آموخت، از سیاست و  و غنیمتی بود 
کنار  اخالق و مهندسی. هر شنبه در جلسات منظم هفتگی، در 
مهندس معین فر می نشستم و از بحث های تخصصی و سیاسی 
که با صالبت انجام می داد بهره بسیار می بردم. در این جلسات 
تا مدت ها توجهم به یک رفتار مرحوم معین فر جلب شده بود. 
که در جلسه وجود  این که می دیدم علی رغم شیرینی و میوه ای 
داشت ایشان هیچگاه جز چای چیزی مصرف نمی کند. تا این که 
روزی طاقتم ُبرید و دلیل آن را پرسیدم.پاسخ داد:” حق عضویتی 
که اعضای سازمان می پردازند نزد ما امانت است و ما حق نداریم 

کنیم”.  آن را صرف پذیرایی شخصی هیئت مدیره 
او شنیدم چه حالی به  از  را  این پاسخ  که  نمی دانید آن لحظه 

نگاهـیبهزندگیمردیکهمهندسیوامدارهمتاوست 

پیرمردیآرامزیردرخــتیباطراوت

کان|محمدتقی خسروی |ازقبیلهپا
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کدستی و امانتداری و  من دست داد. از این پاسخ می توان اوج پا
پایبندی به اخالق آن بزرگ وارسته را دریافت. از آن هنگام عالقه و 
ارادتم به ایشان بیشتر از گذشته شد. تنها این صفات انسان هاست 

که آن ها را متمایز و ماندگار از دیگران می کند و نه هیچ چیز دیگر.

انسانی آرام
و  شناسی  زلزله  بین المللی  پژوهشگاه  استاد  ع،  زار مهدی  دکتر 
مهندسی زلزله نیز در خصوص استاد معین فر می گوید:”فکر می کنم 
گیتی چو  شعر معروف »صبر بسیار بباید پدر پیر فلك را/ که دگر مادر 
کرد برای  تو فرزند بزاید« را باید برای مهندس معین فر خواند و صبر 
حضور دوباره مانند ایشان: مهندسی که هم، وطن پرست بود و هم 
با ایمان بود و هم یك انسان، انسانی با وجوه متنوع و خوشحالم که 
خداوند به ایشان ٨٩ سال عمر داد اما دوست داشتم باز هم زنده 
کنیم. فکر می کنم تا این  بود و می توانستیم از وجودشان استفاده 
مملکت هست، کسانی مثل معین فر هم هستند و فکر می کنم تا 

ایران هست بزرگانی مثل معین فر هم زنده هستند.
فر در خصوص  از مرحوم مهندس معین  به خاطره ای  ع  زار دکتر 
که در ژاپن بودیم  نحوه تحصیل خود در ژاپن اشاره می کند: زمانی 
زندگی  یک  گذران  برای  که  می دادند  ما  به  هم  ای  هزینه  کمک 
آیا  بود  از من پرسیده  باری  کافی بود. دکتر »نایتو« چند  معمولی 
که  یا باید بیشتر شود  کافی است  کمک هزینه های تحصیل  این 
من گفتم کافی است. در ابتدای کار نمی دانستم اما پس از مدت ها 
که این اسکالرشیپ یا هزینه های تحصیل ما را در ظاهر  فهمیدم 
دکتر  خود  را  هزینه ها  این  واقع  در  اما  می کند  پرداخت  دانشگاه 

»نایتو« می پردازد.
 دکتر »نایتو« بعدها در مصاحبه ای با یک روزنامه گفت وقتی من به 
ایران رفتم،متوجه شدم ساختمان های ایران در برابر زلزله چندان 
مقاوم نیست. گفتم انسانیت حکم می کند افرادی را از ایران و ترکیه 
زلزله شناسی و مهندسی  با علوم جدید  را  بیاورم و آن ها  ژاپن  به 
آشنا کنم. )البته از ترکیه فقط دکتر »مظفر ایپک« آمده بود که او هم 
که دکتر »نایتو«،  در زمینه زلزله صاحبنظر است.( این را هم بگویم 
انسان بسیار بامحبتی بود و بسیار به ما عالقه داشت و می توانم 
بگویم روابط ما، روابط پدر و فرزندی بود. او به من می گفت »معین 
کارت ویزیت طراحی  سان« یعنی »آقای معین«. بعد هم برایم یک 
زیر درخت  که در  بود  کرده  آرام توصیف  انسانی  آن مرا  که در  کرد 

باطراوتی نشسته است.

زمان  هم  تا  می کرد  علل  در  تعمق  به  وادار  را  شما 
پیچیدگی های ساختار زمین در وقوع زلزله و هم، اثرات 
نظارت و ساخت  کیفیت  ک بستر، ضوابط طراحی،  خا
ساختمان را در نظر بگیریم، بعد درباره آن قضاوت کنیم؛ 
خویش  ژاپنی  استادان  مکتب  از  شاید  که  موضوعی 
آموخته بود و همواره با افتخار از آنان به بزرگی یاد می کرد.

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

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

زندگی در تنهایی
مهندس بهرام غفاری نیز در توصیفی از مرحوم مهندس معین فر 
می گوید: وقتی قانون آزمایشی نظام مهندسی در سال۶9 نوشته 
که پیش نویس آن را به  کسانی بود  شد مهندس معین فر از جمله 

کرد  کردیم و مهندس معین فر به دقت آن را مالحظه  ایشان عرضه 
و برای آنچه پیش نویس شده بود پیشنهاداتی را ارایه داد.تمامی 
گیری سازمان نظام مهندسی  نظرات ما از جمله قانون و نیز شکل 

ساختمان اعمال شد. 
وی اضافه می کند:مهندس معین فر ویژگی های 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 
کم نظیر  ایشان هیچ تکبر و منیتی وجود نداشت.  از مهمترین و 
که 22 سال پس از فوت همسرش به  ترین خصوصیت وی این بود 

کرد. تنهایی زندگی 

بلوغ امروز مهندسی
کبر ترکان؛ رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان  دکتر ا
وظیفه  آنچه  ساختمان  مهندسی  کار  حوزه  در  است  معتقد  نیز 
مهندس  مرحوم  مهندسی  خدمات  واقعی  کردن  مطرح  ماست 
خدمات  است  ممکن  اینصورت  غیر  در  که  چرا  ؛   است  فر  معین 
کم رنگ شود. مثاًل  مهندسی ایشان تحت تاثیر موضوعات دیگری 
کرد  گفت مرحوم معین فر شبکه ژئوذزی را برای کشور تاسیس  باید 
قانون نظام  تبیین  ایشان در  که  گفت  از نقش هایی  یا می توان  و 
کنترل ساختمان و آیین نامه های آن بر عهده داشت.  مهندسی و 
ساختمان  مهندسی  نظام  نامه  آیین  از  مقطعی  در  شما  امروزه 
می گویید، که جامعه به بلوغ الزم خود رسیده است حال آنکه در دوره 
گر از این آیین نامه می گفتید، کسی از آن چیزی نمی فهمید. ای ا

همچنان  که  است  بزرگانی  وامدار  امروز  مهندسی 
سخاوتمندانه بر پهنه صنعت ساختمان می تابند ؛  دانش 
که تجلی هّمت و حمّیت عالی شان را می توان  بزرگانی 
که مشحون از خــدمـات  کشـــور  در نظام عـالی مـدیریت 
دریافت. آن هاست  ستـــودنـــی  اراده   و  ارزشــــمند 

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

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

“ معین فر”، مردی از مکتب ژاپن
شناسی  زلزله  بین المللی  پژوهشگاه   دانشیار  بسطامی،  مرتضی 
عنوان  به  فر  معین  استاد  می گوید:مرحوم  نیز  زلزله  مهندسی  و 
گذار و پدر مهندسی زلزله ایران دارای ژرف اندیشی و تعمق  بنیان 
گر اظهارنظری درباره یک موضوع مثاًل  خاصی در حوزه زلزله بود. ا
زلزله می شد، به طور  آسیب های وارده به یک ساختمان در یک 
که برای علت یابی وقوع آن  غیرمستقیم به شما یادآوری می کرد 
آسیب، متغیرهای متنوع موثر و عدم قطعیت های آن ها را باید در 

نظر گرفت.
زمان  تا هم  به تعمق در علل می کرد  وادار  را  به عبارت دیگر شما 
ک  خا اثرات  هم،  و  زلزله  وقوع  در  زمین  ساختار  پیچیدگی های 
بستر، ضوابط طراحی، کیفیت نظارت و ساخت ساختمان را در نظر 
که شاید از مکتب  کنیم؛ موضوعی  بگیریم، بعد درباره آن قضاوت 
به  آنان  از  افتخار  با  همواره  و  بود  آموخته  خویش  ژاپنی  استادان 

بزرگی یاد می کرد.
مقاوم  ایشان  خدمات  بیت های  شاه  از  یکی  می کند:  اضافه  وی 
کردن ساختمان های آجری و سایر مصالح بنایی )به عبارت دیگر 
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که با معرفی مفهوم  ساختمان های غیرمهندسی( در برابر زلزله بود 
را  این ساختمان های غیرمهندسی، خدمت بی نظیری  شناژ در 
گذشته به جرئت  که در طی ٥٠ سال  کرد؛ موضوعی  کشور ارایه  به 
می توان گفت جان هزاران نفر را در زلزله های کشور به ویژه روستاها 
نجات داده است. نمونه ای از آن مدرسه ای در روستایی دورافتاده 
شده  ساخته  سال ١٣٥١  حدودًا  که  بود  بوشهر  دشتی  منطقه  در 
که دو بار زلزله  بود و در ساخت آن شناژ اجرا شده بود؛ مدرسه ای 
کرده بود، ولی همچنان بدون آسیب و  باالی ۶ ریشتری را تجربه 
که در مقاوم سازی میلیون ها ساختمان در  ایده ای  پابرجاست؛ 

کشور استفاده شده و می شود، راه حلی ارزان، آسان و موثر.
گفت،  که باید در خصوص ایشان  وی ادامه می دهد:نکته دیگری 
که  زمانی  پیش  سال ها  رود  نمی  یادم  بود،  استاد  مظلومیت 
کنفرانس مهندسی  دانشجوی دکترا در ژاپن بودم و برای شرکت در 
رفتیم،  ژنو  به  ژاپن  دانشگاه های  از  استادانی  همراه  به  اروپا  زلزله 
که متوجه می شدند من ایرانی هستم،  استادان پیشکسوت ژاپنی 
که آیا پروفسور  که از من می پرسیدند این بود  یکی از پرسش هایی 
معین فر را می شناسی؟ من هم چون فقط اسم استاد را شنیده 
بودم، با شرمندگی می گفتم فقط اسم ایشان را شنیده ام؛ جوابی 
که ایشان  که شاید برای آن ها غیرمنتظره بود و درادامه می گفتند 
به اسم پروفسور  را  ایران  زلزله  و ما مهندسی  خیلی مشهور است 
کز علمی ما  معین فر می شناسیم؛ موضوعی که باید دانشگاه ها و مرا
کشور  کرسی علمی در  گو باشند چرا استادی در این تراز، یک  پاسخ 

که من دانشجو بتوانم ایشان را بشناسم. نداشت 

گذشته آشنایی با معین فر؛ از زمان ریاست   در ٤٥ سال 
برنامه  سازمان  فنی  استانداردهای  و  تحقیقات  دفتر 
کشور تا وزارت نفت و نمایندگی مجلس، معین  وبودجه 
از فساد اخالقی و مالی به دور دیدم و شخصیت  را  فر 

ایشان نیز در این جایگاه ها هرگز دگرگون نشد.

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

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

عصر  در  بود.  استاد  فروتنی  دیگر  نکته  می کند:  نشان  خاطر  وی 
که استاد معین فر هم تشریف دارند  کنفرانس متوجه شدم  همان 
برخورد  گرمی  به  من  با  آنچنان  شدم.  ایشان  زیارت  به  موفق  و 
کردم و چندساعتی از ایشان دور نشدم.ایشان  که جسارت  کردند 
کمک می گرفتند، بخشی از مسیر را تا  حتی با وجود اینکه از عصا 
نزدیکی دریاچه ژنو با هم پیاده روی کردیم. اینجا بود که معنی کالم 

که “فروتنی عظمت آورد” فهمیدم. علی)ع( را 

سرمایه ای ارزشمند برای لرزه شناسی
کادمی علوم نیویورک نیز در خصوص مرحوم  مانوئل ِبرِبریان، عضو آ
معین فر می گوید:آشنایی و دوستی من با ایشان از سال ١٣٥١ آغاز 
کشور به علت  کار در سازمان زمین شناسی  شد. در دومین سال 
کتابخانه  گزارش های لرزه خیزی ایران زمین در  دردسترس نبودن 
گزارش ها  که تمامی  سازمان زمین شناسی، به این اندیشه افتادم 
کتاب نامه ای همراه با چکیده  کرده و  گردآوری  کتابخانه  را برای 
که در سال ١٣٥٥  گزارش ها برای دسترسی همگان به چاپ برسانم 
به چاپ رسید. از این رهگذر، روزی در تابستان ١٣٥١ پس از پایان 
کار ایشان در میدان بهارستان رفتم.  وقت اداری با اتوبوس به دفتر 

کار و بی تجربه و ناشناسی بودم و ایشان، رئیس  با اینکه جوان تازه 
دفتر تحقیقات و استانداردهای فنی سازمان برنامه و بودجه کشور، 
گزارش های  که نسخه ای از  گشاده مرا پذیرفت و قول داد  با رویی 
کار به  کار و مسئولیت زیاد، این  خود را فراهم  کند. البته به علت 
کسی از غربی ترین  کشید و من هر هفته سفری با اتوبوس یا تا درازا 

نقطه شهر به شرقی ترین نقطه آن داشتم.
و  نشست ها  تمامی  در  را  فر  معین  می دهد:من  ادامه  وی 
و  شادی  شکوفایی،  دیدم.  کی  خا و  فروتن  بسیار  گردهمایی ها 
زندگی وی را در نشست های دانشی- فنی لرزه شناسی زمین لرزه ها 
کارسازتر دیدم تا در میدان نامالیمات زمین لرزه سیاست  بیشتر و 
که با شکست همراه بود. مهر، راستی و درستی، پشتکاری و پویایی، 
شور و امید، سالمت اخالقی و نیکنامی تا پایان زندگی همراه ایشان 
گذشته آشنایی با معین فر؛ از زمان ریاست دفتر  بودند. در ٤٥ سال 
تا  کشور  وبودجه  برنامه  سازمان  فنی  استانداردهای  و  تحقیقات 
وزارت نفت و نمایندگی مجلس، معین فر را از فساد اخالقی و مالی 
به دور دیدم و شخصیت ایشان نیز در این جایگاه ها هرگز دگرگون 
نشد. معین فر از سرمایه های ارزشمند لرزه شناسی زمین لرزه های 
کشور  جوانان  برای  ایشان  تاریخی  و  ارزنده  گام های  و  بود  کشور 
لرزه  و  لرزه  زمین  مهندسان  کوچک  خانواده  است.  بزرگی  درس 
شناسان زمین لرزه های ایران زمین در سال 9۶ عضو مفید و بزرگی 

را از دست داد.

برای تمامی ما الگو بود
دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز با اشاره به خدمات 
استاد معین فر می گوید:قطعًا دانش و زحمات مهندس معین فر در 
دوره های مختلف برای مردم ایران و دانش مهندسی زلزله بسیار 

سودمند است، یاد ایشان ماندگار می ماند. 
خ دهد یادی از این عزیز  که ر وی تصریح می کند:قطعًا هر زلزله ای 
که این مخاطره را برای مردم،  کسی بود  که ایشان  خواهد شد چرا
کاهش  کرد و برای مبارزه با آن و  تمدن و سرزمین ایران شناسایی 

گام های جدی برداشت. آثار تخریبی اش 
کید براینکه یاد مهندس معین فر در تاریخ ایران ثبت شده و  وی با تأ
برای همگان ماندگار خواهد ماند گفت: قطعًا این ماندگاری نام نیک 
که هرگاه از دانش آن استفاده  از الطاف خداوند به شمار می رود چرا
می شود به عنوان ثوابی برای این مرحوم نیز محسوب خواهد شد.

تصریح می کند:حضور همیشگی مهندس معین فر  آخوندی  دکتر 
پژوهشی  و  آموزشی  محفل های  انجمن ها،  کانون ها،  تمامی  در 
نیز  ما  که  امیدوارم  بود.  او  بسیار  تالش  از  نشان  زلزله  به  مربوط 
که فراز  خستگی ناپذیری را از ایشان یاد بگیریم، واقعیت آن است 
که آن  و نشیب های زندگی، انسان را در موقعیت هایی قرار می دهد 
که خستگی ناپذیری و نستوه  را خسته می کند، به همین دلیل بود 
بودن ایشان برای تمامی ما یک الگو بود، مردی که با وجود پذیرش 

واقعیت ولی هیچ گاه تسلیم شکست نمی شد.
گر امروز نظام مهندسی به خود می بالد به  .....آری خالصه آنکه ا

دلیل وجود نام افرادی همچون مرحوم معین فر است. 
که همچنان سخاوتمندانه بر  مهندسی امروز وامدار بزرگانی است 
که تجلی هّمت  پهنه صنعت ساختمان می تابند ؛  دانش بزرگانی 
که  کشـــور  و حمّیت عالی شان را می توان در نظام عـالی مـدیریت 
مشحون از خــدمـات ارزشــــمند و اراده  ستـــودنـــی آن هاست دریافت.
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که می آیند و نامشان  او قطعه ای از حکایت بی قراری مردانی بود 
تکاندن  حکایت  همچون  می ماند.  یادگار  به  سخت  تکاپویی  در 
گاه بر پیشانی شهر  که ممد حیات است و هر از  نفس های پرشوری 

می دمد.
پویایی  از  بود  جرعه ای  شهرستانی  سید جواد  مهندس  زنده یاد 
کام توسعه شهر را شیرین ساخته است. همت او را  که  فرح بخشی 
می شود در چرخش توربین های تنومند، سنگفرش های کوی آب و 
کرمانشاه، در رویش تپیدن نبض بزرگراه  برق مشهد، درختان سبز 

چمران در دل پایتخت دید.

مهندسان باید قدر خودشان را بدانند. هیچ هنری به 
اندازه مهندسی لذت ندارد. من وقتی فکر می کنم تمام 
اختیار  در  هوشی  خدا  می رود.  بین  از  خستگی هایم 
در  می فهمد.  را  زیادی  چیزهای  که  داده  قرار  انسان 
اینکه  گفتند هیچ چیزی را تکذیب نکن مگر  اسالم هم 
نسبت به آن علم داشته باشی چون ممکن است امروز 
وسیله تشخیص آن در دست نباشد ولی فردا امکان آن 

میسر شود. 

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

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

در  که  آنگاه  چه  شهرستانی  جواد  سید  مهندس  مرحوم  چهره 
که جامه  کشور بود و چه آنگاه  کسوت یک نظامی، مرزبان امنیت 
استادی دانشگاه پوشید و به تدریس در دانشگاه پرداخت و چه 
منطقه ای  برق  مدیرعامل  نخستین  عنوان  به  نامش  که  آنگاه 
خراسان، شهردار مشهد، شهردار تهران، وزیر راه و ترابری، استاندار 
کرمانشاه بیش از همیشه بر سر زبان ها افتاد هیچگاه پس از گذشت 

سال ها رنگ خستگی به خود نگرفت. 
مشهد؛ بخش قابل مالحظه ای از توسعه خود را مرهون خدمات 
مهندس شهرستانی است. او پس از آنکه در سال ۱۳42 مسئولیت 
شهرداری این شهر را عهده دار شد با ورودش به ساختمان شهرداری 
کرد. مجموعه  این  ساختار  اصالح  به  شروع  و  زده  باال  آستین 
لوله کشی آب  شهری و حفر چاه های مختلف، تاسیس شرکت واحد 
کشور در مشهد، تبدیل  کمربندی  اتوبوسرانی، احداث نخستین 
نخستین گورستان به پارك در پایین خیابان )بلوار وحدت(، ساخت 
از  نمونه هایی  تنها  کشتارگاه  و  شیرخوارگاه  مهدکودك،  چندین 
خدمات شهرستانی در مدت حضورش در اتاق مدیریت شهرداری 

مشهد است. به همه اینها باید ایجاد طرح پیرامون حرم مطهر امام 
هشتم)ع( را نیز افزود.

آنجا  به  تا  مشهد  مدیریت  در  شهرستانی  مرحوم  ارزنده  اقدامات 
کشور انتخاب  که چندی بعد بعنوان شهرداری نمونه  ادامه یافت 
گردید این مهندس 44 ساله  و معرفی شد و همین موضوع سبب 
که برای نخستین بار انجمن شهر تهران از  در سال ۱۳4۷ و در زمانی 
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 بهشت زهرا، تاسیس استادیوم ورزشی، فرودگاه، 
نمایشگاه آسیایی، اتصال تهران پارس به رسالت و از همه این ها 
که به ساختمان های ارتش نزدیک شده بود در  مهم تر اتوبان صدر 
هنگام مسئولیت شهرستانی در شهرداری تهران انجام پذیرفته است. 
جمع آوری آب های سطحی ، تاسیس شرکت عمران جنوب شهر، 
احداث پارك ملت، نیاوران، جمشیدیه، پارك چیتگر، پارك عباس آباد 
فعالیت های  این  از  دیگری  بخش های  سبز  فضای  چندین  و 

مهندس شهرستانی در این دوره است.
کرسی وزارت راه  زنده یاد شهرستانی در سال های ۱۳55-۱۳52 بر 
مثال  نیز  مدت  این  در  او  عمرانی  اقدامات  می زند.  تکیه  وترابری 

کرد. زدنی است. وی در این مدت ترمینال جنوب را احداث 
یکی از افتخارات وی در طی حضورش در این وزارتخانه سامان دادن به 
کیزگی هوا بود.  وضعیت حمل ونقل و بویژه تاثیر آن در اصالح و بهبود پا
گفت و گو  زمان حیات خود در   مهندس سید جواد شهرستانی در 
کرده بود: “یك مهندس ابتدا باید خودش را  با نشریه طاق عنوان 
که خداوند به یك مهندس  بشناسد؛ یعنی بداند آن قوه تعقلی را 

ارزانی داشته است شاید به این اندازه به دیگران نداده باشد. 
کار می کنند آدم های با ارزشی هستند  که فکر می کنند و  آن هایی 
که  که همیشه وارد این حرفه ها می شوند. باید این موهبت الهی را 

کرد. کرده است را فعال  خداوند به مهندسان عطا 
اندازه  به  هنری  هیچ  بدانند.  را  خودشان  قدر  باید  مهندسان 
مهندسی لذت ندارد. من وقتی فکر می کنم تمام خستگی هایم از 
چیزهای  که  داده  قرار  انسان  اختیار  در  هوشی  خدا  می رود.  بین 
گفتند هیچ چیزی را تکذیب نکن  زیادی را می فهمد. در اسالم هم 
مگر اینکه نسبت به آن علم داشته باشی چون ممکن است امروز 
وسیله تشخیص آن در دست نباشد ولی فردا امکان آن میسر شود. 
فهمیده ای.  حاال  تا  که  است  چیزی  آن  از  غیر  واقعیت،  بنابراین 

که تو آنرا نمی دانی.” شاید در دنیا خیلی چیزها باشد 

زندهیادمهندسسیدجوادشهرستانی

نامــــیهمیشـــــهســـبزدرشــــهر
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زنده یاد مهندس ناصر باقرزاده نمونه بارز دیگری بود از بزرگمردانی 
خوش  کشور  مهندسی  تارک  بر  نامشان  همواره  که  سختکوش 

می درخشد.
مهندس مزدا نوبری به شیوایی تمام با نگاهی به جلوه های ارزنده 
آن سفرکرده می نویسد: “در نخستین سال هایی  زندگی حرفه ای 
که ربع قرن پیش دانشکده معماری در مشهد تاسیس شد، شاهد 
گونه هایی سرخ و  ورود مردی به تخت واال مقام معلمی بودیم با 
گام برمی داشت و هم شمرده  که شمرده و آرام  قامتی فربه و تنومند 
انگار  اما وقتی به نقطه می رسید،  آرام سخن می گفت. گفتارش  و 
گاهی و بینایی دیگربار در رگ ها و اندیشه هایمان تزریق  کسیری از آ ا
که به غایت به  شده بود، به طنینی مطنطن و سنجیده و به وقاری 
تراز خردمندی بود و دور بود از هر نقاب و غوغا و در سطح ماندن و 

به ظاهر ماندگی.
مدرسه  دوران  از  که  بود  شاعری  فرزند  باقرزاده  ناصر  مهندس 
شعرهایش را خوانده بودیم و خود شاعر زیستن بود و اندیشیدن 
کالس هایش سخن از منطق معماری  و از هم این رو، معماری. در 
پیرامون  هستی  به  نگریستن  چگونه  ساختارمندی  و  می گفت 
شیوه های  برای  بود  بلیغی  و  کاردان  معلم  انسان.  اندیشه  و 
اندیشیدن و روش مندی بکار بستن تفکر و تعمق و سپس تطابق 
یافته های ذهنی و فکری پرداخته و سوده شده در ورطه های نادره 

معماری و نقش انداختن خطیر بر فضای زیستن آدمیان.
مردمان را صاحبان بی واسطه محصول نهایی معماری می دانست و 
با نگاهی جامع و گسترده اما منسجم و یکپارچه و یگانه، شأن و حرمتی 
بی مرز و بیکران در دامنه های شرافت و اخالق را برایشان قایل بود.

کار و تدریسش،  زنده یاد ناصر باقرزاده اما فقط پشت میز سفید 

او  از  وقتی  مشهد  اردیبهشتی  دلربای  روز  یک  در 
که آیا می توان انسان بودن و معمار انسان ها  پرسیدم 
بودن را خط به خط نوشت و آموخت. با همان طمأنینه 
همیشگی گفت : “ حرف عشق در دفتر نباشد “ و در یک 
ک و برف برچشمان  روز استخوان سوز زمستانی که کوال
هر رهگذر، تیغ می کشید، تقدیر، دفتر حیات پرقدرش را 
بر ما بست و خردمندی و اندیشه اش،  معماری مشهد 

گذاشت و رفت.” را در سرمای تنهایی جای 

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

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

و  احوال  همه  در  که  نمی شناخت،  شرافت  به  را  معماری  چنین 
اما باالبلندش، معمارمنشی واال و  کوتاه  در همه لحظه های عمر 

اخالقی ستودنی بود.
برای معماری بهتر بودن و برای انسانی بهتر شدن- که بی اغراق از 
به ساحل رسیدگان دریایش بود- همواره مفهوم انسان را حرمت 
می گذاشت و به پاسداشت انسانیت، درس می آموخت.او خود یک 
منش انسانی و اندیشه ای ویژه بود و حضورش شیوه تسبیح نام بلند 
آدمی، که معماری را تنها به شایستگی برای انسان، محترم می شمرد.

آیا  که  پرسیدم  او  از  وقتی  مشهد  اردیبهشتی  دلربای  روز  یک  در 
می توان انسان بودن و معمار انسان ها بودن را خط به خط نوشت 
: “ حرف عشق در  گفت  با همان طمأنینه همیشگی  آموخت.  و 
ک و برف  که کوال دفتر نباشد “ و در یک روز استخوان سوز زمستانی 
برچشمان هر رهگذر، تیغ می کشید، تقدیر، دفتر حیات پرقدرش را 
بر ما بست و خردمندی و اندیشه اش،  معماری مشهد را در سرمای 

گذاشت و رفت.” تنهایی جای 

مرحوممهندسناصرباقرزاده

معـمــــــارمنشـــــــیواال
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آدم ها وقتی در ذهن ها جاری می شوند که بتوان به زاللی نگاهشان 
از میان انبوه سنگ های زمخت زندگی زل زد وقتی بتوان بی تشویش 
گام بر اندیشه های  کم و سترگشان  گم شدن در میانه امواج مترا از 
کنارشان نشست.  گذارد و لختی به تمنای دانستن در  واالیشان 
ساحل،  در  تردید  هیمه های  هیمنه  از  بی پروا  که  است  وقت  آن 
بودن می بالی. آن ها  کنار  به  و  باال می روی  نردبان شکوهشان  از 
خاطرات  که  وقتی  شد.  جاری  ذهن ها  در  نیز  شوکتیان  مهندس 
سخت کوشی و پشتکارش، خلوص و تعهدش، کم توقعی و اخالق 
بذله   با  همراه  زدنی اش  مثال  لهجه  صراحت  حتی  و  نیکویش 

گویی های مهربانانه اش همچنان پر طراوت ماند.

آدم ها وقتی در ذهن ها جاری می شوند که بتوان به زاللی 
نگاهشان از میان انبوه سنگ های زمخت زندگی زل زد 
کم  وقتی بتوان بی تشویش از گم شدن در میانه امواج مترا
گذارد و لختی  گام بر اندیشه های واالیشان  و سترگشان 
کنارشان نشست. آن وقت است  به تمنای دانستن در 
که بی پروا از هیمنه هیمه های تردید در ساحل، از نردبان 
کنار آن ها بودن می بالی. شکوهشان باال می روی و به 

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

............................................
که تا ابد قرار است پای عهد  گان بی قراری است  او تجسم زیبای واژ

حضور بی منتشان بمانند و اخم به ابرو نیاورند.

وجدان  پرگار  ظرافت  و  بی دریغ  حمیت  سال   40 جاوید  نقش 
برزن  و  کوی  الکن  سازه های  و  دیواره ها  بر  همچنان  کاری اش 
شهرهایمان به یادگار می ماند تا نشان ماندگاری شود برای حرفه ای 

که بدان می بالیم. 
در روزهای پایانی حیات جاودانه اش، و در ایام بازنشستگی، بیماری 
که قرار  کرده بودیم  سرطان و عیادت از وی را بهانه ای برای نشستی 
بود در منزل او و با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی خراسان 
رضوی و همکاران نشریه “ طاق “ انجام پذیرد. قرار بود همچون 
و  کودکی  روزهای  در  حرفه  این  بزرگان  با  گفت و گوهایمان  تمام 
روزهای  خلوت  حیاط  از  بزنیم.  قدم  شوکتیان  مرحوم  نوجوانی 
روزهای  شور  به  چشم  دقایقی  و  کنیم  عبور  معنادارش  حیات 
راز و رمز چین های نشسته بر  از  جوانی اش بدوزیم. می خواستیم 
پیشانی اش بگوید. می خواستیم تلنگری به جسارت مثال زدنی و 

تالش و پشتکارش بزند.
که  آنوقت  و  زمستانی مان  سرد  روزهای  واپسین  در  می خواستیم 
که به نام و  هنوز خورشید حضورش افول نکرده،  زیر “ طاق “ی 
پیش  افق  تجربه اش  انگشتان  با  و  بنشیند  کرده ایم  بنا  او  برای 

رویمان را نشان دهد.
اما دریغ که “ خبر “ ناباورانه آن روز تمام امیدهایمان را برای با او بودن 
نقش بر آب کرد و حسرت آخرین دیدار و گفت و گو را بر دلمان نشاند.

گرامی...   یاد و نامش 

مرحوممهندسمهدیشوکتیان

بـیپرواازهیمنههیمههایتردید
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دوســــــــت بزرگ بود و از اهالی امــــــــروز بود 
و با تمــــام افــــق هـــای باز نســبت داشــــــت 
و لحن آب و زمین را چه خوب می فـهمید 

صداش به شــــــکل حزن پریشـــان واقعـــــیت بود 
و پلك هاش مسیر نبض عناصر را به ما نشان داد 
و دست هایش، هوای صاف سخاوت را، ورق زد 

کوچاند به شکل خلوت خود بود  و مهـــــــربانی را، به سمت ما 
کرد  و عاشقانه ترین انحنای وقت خودش را، برای آینه تفسیر 

و او به شـــــــیوه بـــاران پر از طــــــراوت تکـــــرار بــــود 
و او به سبك درخت، میان عافیت نور منتشر می شد 

همیشــه کودکــــــــــی باد را صــــــــدا مـی کــــرد 
گره می زد  همیشــه رشــــــته صحــــبت را، به چفت آب 

کرد  برای ما یك شب، سجود سبز محبت را، چنان صریح ادا 
که ما به عاطـــــفه ســــــطح خـــــاك دســـــت کشــــیدیم

و مثل یك لهجه یك سطل آب تازه شدیم 
و بارهــــــــا دیدیـــــــم، کـه بـا چــه قـدر ســــــبد 
برای چـــــــیدن یك خوشـــــــه بشـــارت رفت 

ولی نشــــد، که روبروی وضــــــــوح کبوتران بنشـــــیند 
کشید  و رفت تا لب هیچ و پشت حوصله نورها دراز 

و هــــیچ فـــــــــــکر نکــــــرد 
که ما میان پریشانی تلفظ درها 

برای خوردن یك ســـــــیب
چه قـــــــدر تنـها ماندیم

نجـــــــوای مهـــندس

کـــــنـدوکـــاوی پر ز شــــور علــم یعنـــی 
از زالل جـــــان هســـتـی کســــب نــــور
علــــم یعنــی در زالل ذات خـــــــویش
نـــــور  را  کــردن تـــالوت چــــــون بلــــور
هـنـدســــــه  انـدازه  گــــیری های مــا
شــعور تفســیر  است  درک هارمونی 
هــــان مهـــــــندس آشـــــنای هارمونی
رازهـــــــــــا را مـی دهـــی حــــــال ســـــرور
گــــر نــــوآوری عشـــــــــــــــــــق را دریــــاب ا
عشــــــق در خـــــــالقــــــیت دارد عــــــبور
کــــــــــالم عشــــــــــق هان بــا تــدبــر در 
نفـس خودبین را کنی از خویش دور
حافـــــظ از درک همین اســــــرار یافت
جــــــــاودانی در جهــــــــانی بی ثغـــــــــور
بـا  زبــــان  ذره ها  شـــــو  آشــــــــــــــــــنــا
تا که گــــــردی با نظام عشــــــــــق،جور
بی تعـهد را تخــصص نیســت ســـــود
داســــــــــــتان ســــرمـه و ابروی کــــــــــــور
گــــر نصـــــیر علــــــــم باشد عشق حـــــق
خواجـــــــه در این بارگــــاهت،اهل نور
گـــــر مهــــندس عشـــــــق را نجوا کـــــند
ذهـــــــــن باید تا به پهــــــنای بحــــــــــور

افراسیاب نقشبندی)روشن قلب(

زندهیادهوشنگختایی

پــرازطــــــــراوتتکــــرار
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از دو مقوله متفاوت است.یکی بحث اجرایی دارد و دیگری بحث 
فرهنگ سازی و هدایتی.

از  قبل  تا  که   بدهد  عمر  دیگر  سال  من 5-4  به  خدا  می کنم  آرزو 
که ما هم مثل همه جای دنیا صاحب نظام  هشتاد سالگی ببینم 

معماری شده ایم.

معماری  بنامی  پیشکسوتان  جمله  از  ضیاء  معمار  دکتر  مرحوم 
کشورمان بود که هنوز نیز جامعه مهندسی بخشی از توفیقات خود 
کادمیک ایشان  را مرهون تالش های اوست.  از جمله فعالیت های آ
معماری  بخش  ریاست  و  علمی  هیئت  در  عضویت  به  می توان 
دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز، عضویت در هیئت علمی 
شیراز،   اسالمی  آزاد  دانشگاه  ارشد  کارشناسی  گروه  مدیریت  و 
تدریس در دوره دکتری معماری مرکز علوم و تحقیقات دانشگاه 
تحقیقات  مرکز  تحقیقاتی  پروژه های  داور  و  مشاور  تهران،  آزاد 
ساختمان و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی در تهران اشاره کرد.
وضعیت  خصوص  در  ایشان  نظرات  از  بخشی  می خوانید  آنچه 
معماری،  و معماران در جامعه در کشور ماست که تقدیمتان می کنیم:

کرد خ را نباید دوباره اختراع  چر
ساخت”،  انسان  “محیط  مسئول  دنیا  نقاط  تمامی  همچون 
انسان  برای  می سازد  که  بنایی  آنکه  دلیل  به  است.آنهم  معمار 
سالمت  فرزندان،   رشد  برای  بنا  است.این  تمدن  شکوفایی  و 
خانواده و رعایت فرهنگ سکونت است و این مفهوم تمامی آن 

که در دنیا جا افتاده است. چیزهایی است 
مهم  این  بر  سویی  از  ولی  نیستم  بومی  تصمیمات  مخالف  من 
تجربیات  از  باید  و  کرد  اختراع  دوباره  نباید  را  چرخ  که  دارم  باور 
کرده  دنیا استفاده نمود.چنانکه دنیا نیز از تجربیات ما استفاده 
گر مقایسه ای تطبیقی بین وضعیت معماری،  معماران و  است.ا
که از نظر توسعه از ما عقب  کشورهایی  صنف معماران  در ایران با 
که جایگاه و شان معمار در  تر هستند داشته باشیم خواهیم دید 

کشور ما شناخته شده نیست.
در ضـــــــمن مصــــاحــبه مــن بـا یکــــی از شــــــبکـه هـــــای تلویـزیونـــــــی

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 می دانست.

معماری به متولی نیاز دارد
که مردم معماری را می خواهند ولی امروز آن ها  واقعیت این است 
قرار  تولید  از چرخه  ندارند.آن ها در مرحله سوم  آن  جایگاهی در 
کنیم برای  که ما می خواهیم آن را قانونمند  گرفته اند.حرفه ای 
مردم حق انتخابی باقی نمی گذارد.چنانکه می بینید حتی وقتی 
از  نشانی  کوچکترین  می آید  میان  به  نیز  مهر  مسکن  موضوع 

آموزه های معماری در این طرح نمی بینیم.
جایگاه معمار در ایران مشخص نیست و معماری به متولی نیاز 
به  معمار  است.حضور   “ معماری  نظام   “ معماری  دارد.متولی 
عنوان یکی از هفت رشته برای استانداردها،  مقررات ملی و نظم 
که موضوع فرهنگ  و نسق دادن به اجرا مغتنم است بویژه آنجا 

سکونت و تصمیمات کالن معماری مطرح می شود.

یک آرزو
کردم  من در همایش معماری ایرانی-اسالمی سخنانی را مطرح 
که متاسفانه در بیانیه پایانی آن به دلیل نفوذ برخی از دوستان 
که نظام معماری مغایر با نظام مهندسی است ذکر شده  این تصور 
که نیست. این دو  کنید  بود. حال آنکه چنین چیزی نیست.باور 

کنفرانس ملی دوام بتن اولین 

روز  دانش  با  مهندسی  جامعه  بیشتر  آشنایی  منظور  به  بتن  دوام  ملی  کنفرانس 
جهان و ایران در حوزه ساخت و نگهداری سازه های بتنی با رویکرد دوام، توسط 
و   ۱8 تاریخ های  در  ایران  بتن  انجمن  و  شهرسازی  و  مسکن  راه،  تحقیقات  مرکز 
کنفرانس برنامه های  ۱9 اردیبهشت ماه سال9۷ برگزار خواهد شد. ضمنًا در این 
قالب  در  مختلف  موضوعات  با  مهندسین  عملی  و  علمی  آشنایی  برای  متنوعی 
توسط  فنی  سخنرانی های  جنبی،  نمایشگاه  علمی،  و  تخصصی  کارگاه های 
کشور و همچنین جمعی از متخصصان دانشگاهی و اجرایی  متخصصین برجسته 

دنیا در محل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برنامه ریزی شده است.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی عمران
برگزارکننده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و انجمن بتن ایران

شهر برگزاری: تهران
تلفن دبیرخانه: 02۱-882۳0585-8 
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گو|فهیمه باغستانی گفتو |

 1950 سال  در   PRoF.ebeRhARD holDeR هولدر  ابرهارد  پروفسور 
در شهر oFFenAu آلمان متولد شده است.او مدرک خود را در سال  
براون  تجسمی  هنر  دانشگاه  از  صنعتی  طراحی  رشته  در   1981
استاد   1995 سال  واز  کرده  دریافت   )  )bRAunSChweIGاشوایگ
و  طراحی  مشاور  اشتوتکارت،  فنی  دانشگاه  معماری  دانشکده 

کتاب در زمینه طراحی معماری بوده است. مؤلف پنج 
گروه D-TeAmو از سال 2002 عضو  همچنین وی از سال 1981 طراح 

کادمی هنر اشتوتکارت می باشد. آ
و  هنر  با  آشنایی  هدف  با  پیش  چندی  هولدر  ابرهارد  پروفسور 
معماری بویژه معماری خشتی در خاورمیانه و آسیا  به اتفاق یکی 
کرد و به ایران هم سفر  گردان خود مسیر جاده ابریشم را طی  از شا
که از  گویی با وی انجام داده ایم  گفت و  نمود.در حاشیه این سفر 

نظر می گذرانید.

گو با پروفسور ابرهارد هولدر گفت و 
 اسـتاد دانشـــــگاه فنـــی اشـتوتکـارت

یــک ســوء تفاهم بنیادی!
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موضوع صرفه جویی در انرژی تا چه میزان یک مفهوم معمارانه 
است و نقش دیگر حوزه ها مثل مدیریت،  قوانین،  تاسیسات در 

این خصوص چیست؟
صرفه جویی در انرژی یکی از مهمترین موضوعات در معماری است.
در دانشکده معماری ما رشته خاصی به نام مهندسی اقلیم  وجود دارد 
که به موضوعات میزان انرژی در ساختمان،اقلیم داخل ساختمان و 
تاثیر ساختمان به محیط اطرافش می پردازد.در این رشته تازه تاسیس 
که نشان دهنده اهمیت این موضوع می باشد؛ میزان انرژی مصرف 
شده در ساختمان ها اندازه گیری می شود و این مسایل طبق قوانین و 

مقررات نیز کنترل می شود. 
که در نهایت ساختمان ها مانند اتومبیل ها از لحاظ  هدف این است 
مصرف انرژی رتبه بندی شوند.به این ترتیب ساختمان هایی که دارای 
عایق حرارتی و پانل های خورشیدی هستند  در رتبه دیگری قرار می گیرند.

عده ای می گویند کار معمارها  فقط طراحی است و مسئله صرفه 
جویی در انرژی مربوط به حوزه فعالیت آن ها نیست آیا با این 

نظر موافقید؟
به نظر من این یک سوء تفاهم بنیادی است و من در این مورد با 
همکارانم در ترکیه هم گفت وگو داشته ام. در ترکیه آرشیتکت ها طراحی 
و پیمانکارها ساختمان ها را اجرا می کنند. در آلمان سنت اما اینچنین 
نیست؛ آرشیتکت نه تنها طراحی کلی را انجام می دهد بلکه جزییات 
را نیز طراحی می کند؛ البته با همکاری حرفه های مهندسی مربوط به 
ساختمان. برای پروژه های بزرگ معماران به مدیریت پروژه نیز نیازمند 
هستند. به خاطر پیچیدگی مسایل ساختمانی کنونی، معمار نمی تواند 

مانند گذشته به تنهایی تمام فعالیت ها را انجام دهد.

آیا  مسئلـه صــــــرفه جـــویی در انرژی خالقـــیت هـای طراحـــی را 
محدود می کند؟

بر عکس این مسئله موجب تقویت خالقیت در معماری می شود. 
شرایط در خیلی از موارد موجب ایجاد راهکارهای جدید می شوند 
و جست و جو برای این راهکارها باعث بوجود آمدن راه حل های 
خالقانه و جدید است. این مسئله باعث معطوف شدن توجه به 
یک موضوع خاص می شود؛ به خصوص در مسئله طراحی وقتی 
با یک اقلیم خاص،  باد خاص، شرایط نور و خورشید خاص مواجه 
که چطور از تمام این موارد استفاده  باشیم، طراح به این می پردازد 
کند و به این ترتیب این شرایط به هیچ وجه مانع یافتن راه حل های 

خالقانه نمی باشند.

اقلیم های متفاوت  چه تاثیری بر صرفه جویی در مصرف انرژی دارند؟
مسلمًا هر اقلیمی باید به دنبال راه حل های خاص خودش در زمینه 
صرفه جویی در انرژی باشد. به خصوص در ایران. به طور مثال می توان 
از بادگیرها نام برد که برای سرمایش  استفاده می شدند. امروزه مسلمًا 
می توان به جای بادگیراز دستگاه های تهویه مطبوع برای سرمایش 
استفاده کرد ولی باید هزینه زیادی به این خاطر برای مصرف انرژی بپردازیم.
کرده  در ایران دانش ساختمان های سنتی بسیار هوشمندانه عمل 
است.پرسش مهم این است که چطور می توان از این دانش در شرایط 
و زمانه کنونی استفاده کنیم. به نظر من باید پاسخ های تازه ای را بر پایه 

این دانش پیدا کنیم.  

در  مناسب  ای  شیوه  به  سنتی  ساخته های  از  می توان  چگونه 
معماری کنونی استفاده کرد؟

بسیار ساده است؛ باید به این منظور پرسش های هوشمندانه ای 
کرد.  به طور مثال این ساخته ها به چه دلیلی بوجود آمده  ح  را طر
اند و در حال حاضر چه تغییری در شرایط ایجاد شده است.  مردم 
در هر زمان با توجه به شرایط جدید راه حل های تازه ای پیدا کرده 
اند و ساختمان ها به این ترتیب در طول تاریخ همواره هوشمندانه 
پاسخ های  کردن  پیدا  دنبال  به  باید  هم  ما  اند.  شده  طراحی 
که  است  تازه  محصول  یک  تولید  مثل  کار  این  باشیم.  ای  تازه 
کنون باشد، به  گر بیش از حد دور از محصوالت مورد استفاده  تا ا
کننده به فروش نمی رسند.   دلیل ارتباط برقرار نکردن با مصرف 

گر هزینه ساخت ساختمان های کم مصرف بیشتر باشد چگونه  ا
کرد؟ می توان آن را توجیه 

در بلند مدت این هزینه ها جبران می شود و چنین ساختمان هایی 
تخریب  سال  چند  از  پس  که  ساختمان هایی  ؛   هستند  پایدارتر 
که هزینه ساخت زیادی نداشته اند، در نهایت  می شوند در حالی 
مردم  متاسفانه  می شوند.ولی  بیشتری  مالی  ضرر  ایجاد  باعث 
این  به  باید  ما  ولی  می کنند.   فکر  اولیه  هزینه های  به  همیشه 
که دیگر از  که چه هزینه ای را باید بپردازیم وقتی  کنیم  موضوع فکر 

محصولی استفاده نمی کنیم. 
گذاری اولیه فکر می کنیم در حالی  ما بیشتر به هزینه های سرمایه 
کنون  که باید به کل هزینه ها در طول عمر یک ساختمان فکر کنیم ا
این  و  می شود  حرارتی  عایق  صرف  زیادی  هزینه های  آلمان   در 
که بازیافت این عایق ها پس از فرسودگی مصالح   مسئله پیش آمده 

چه هزینه ای را در برخواهد داشت. 
منظور  به  نهایت  در  که  هزینه هایی  فکر  به  کسی  حاضر  حال  در 
کردن پانل های خورشیدی باید صرف شود  ج  بازیافت یا از رده خار
نیست.به هر حال قوانین در آلمان با دقت زیادی به مسئله صرفه 
کنندگان  جویی در انرژی در ساختمان ها می پردازد. البته استفاده 
و  کنند  کتفا  ا دارند  که  چیزهایی  به  دارند  عادت  دنیا  جای  همه 

خیلی عالقه به تغییر ندارند.

نظرتان در خصوص ساختمان های سنتی ایران چیست؟
اصطالح  به  و  شرایط  تحت  اند  شده  ساخته  که  ساختمان هایی 
همان محدودیت های اقلیمی شدید بوجود آمده اند با این حال 
که تا چه حد راه حل های خالقانه و هوشمندانه ای را  می بینیم 
ارایه داده اند. این ساختمان ها یک میراث محسوب می شوند. به 
کرده اند و به خاطر ایجاد  گنبد ها راه حل های فنی را ارایه  طور مثال 

یک فرم صرفا زیبا، شکل نگرفته اند. 
من با معماری  کشورهای شمال آفریقا نیز آشنایی دارم اما در ایران 
گل برای  ساختمان سازی به راه حل های فوق العاده  استفاده از 
که از نظر اقلیمی  بسیار هوشمندانه هستند و از نظر فرم   ای رسیده 

و اصول زیبایی شناسی  نگرش مدرن و هنرمندانه ای دارند. 
کشورهای مختلفی ساختمان های مساجد را دیده ام. در  من در 
ایران معماری مساجد به خصوص در اصفهان بسیار شاعرانه است.  
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آیا روح انسان نیز مانند جسم او می تواندآزار ببیند؟
آیا دیدن مناظر ناهنجار، انسان را آزرده می کند؟

آیادیدن مناظر  زیبا می تواند باعث لذت و شعف بشر شود؟
گناه نباشد، قطعًا  گر  که آزردن مردم،ا و باالخره اینکه قبول می کنید 

جایز و پذیرفته نیست؟
امروزه نوعی از این آزردگی ها می تواند ناشی از شهرنشینی و دیدن 
این وادی  که مدیریت شهری می بایست در  باشد  مناظر شهری 
کند و تصاویر  فعال بوده و در زدودن ناهنجاری های بصری اقدام 
کند و حق  آزاردهنده آن ها را به تصاویری زیبا و هماهنگ تبدیل 
کردن و حق زیبا دیدن و حق فضای زیبای شهری را  زیبا زندگی 
کنند تا این حق  کوشش  برای شهروندان یک حق مسلم بدانند و 

به صاحب حق رسیده و ناحق نشود.
بطور ساده می توان گفت حق زندگی در فضای زیبای شهری و حق 
گردن مدیریت آن  دیدن زیبایی های شهری توسط شهروندان بر 

شهر می باشد.
که  امورشهری  اندرکاران  دست  و  شهرداران  می کنم  پیشنهاد  لذا 
مسئولیت خطیری در خصوص زندگی روزمره مردم دارند در موارد 
این  راهکارهای درست  اتخاذ  با  تا  کنند  کارشناسی  و  زیر مطالعه 

موارد را به اجرا برسانند:
کار،تمامی  پایان  و  ۱- مقرر شود در زمان صدور پروانه ساختمان 
داخل  در  برودتی  تاسیسات  کارآمد  سیستم  دارای  ساختمان ها 
کانال و لوله و هرگونه  کولر و  ساختمان باشند و به  هیچ عنوان نصب 

شــــهرهایـــیکهافســـردگی
رانهادینهمـــیکند

شهردارانومدیریتشهریبخوانند

|یادداشـت| محمدرضا محسنین | معمار و شهرساز
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متاسفانه  نباشد.  مجاز  ساختمان  نمای  روی  بر  اضافی  عنصر 
اجبار  به  داخلی،  برودتی  سیستم  فقدان  بدلیل  بناها  بیشتر  در 
پنجره ها  در  کولرهای گازی  و  نماها  در  کولرهای آبی  کانال های 
زمینه  که  می گیرند  قرار  بالکن ها  در  اسپیلت  کمپرسورهای  و 
ناهنجاری های بصری بدنه های شهری را فراهم می سازد و حتی 
که در داخل ساختمان پیش بینی نشده  بعضی از دودکش هایی 
اند نیز در نمای پنجره ها و دیوارها، درجه زشتی بدنه های شهری 

را مضاعف می کنند.
داخل  در  کار،  پایان  بویژه  و  پروانه  صدور  زمان  در  شود  مقرر   -2
تمامی ساختمان های مسکونی محلی برای رختشویی و خشک 
از  نشوند  مجبور  واحدها  این  کنان  سا تا  شود  تعبیه  لباس  کردن 
لباس  کردن  خشک  برای  بالکن  از  و  لباسشویی  عنوان  به  حمام 
خشک  مخصوص  بندآویزهای  نمای  متاسفانه  کنند.  استفاده 
کردن لباس در بالکن ها و لوازم لباسشویی همچون تشت و شیلنگ 
و  وسایل دیگر  تصویر بسیار زننده ای را به ساختمان ها داده است.
مشترک  رختشویخانه  یک  می توان  مسکونی  مجتمع های  در   -
کنان  کرد تا سا در زیرزمین و یا پشت بام بصورت مشاعات طراحی 
آن ها استفاده  از  انبار شخصی  یا  و  بتوانند بطور مشترک  مجتمع 
از اشعه  ارتفاع دست انداز پشت بام حتی  افزایش جزیی  با  و  کرده 
مجبور  دیگر  و  ببرند  بهره  نیز  لباس ها  کردن  خشک  برای  آفتاب 

کار را در بالکن ها انجام دهند. نباشند این 
- ضمنًا ساختمان های اداری و تجاری نیاز به بالکن ندارند و در 

کنند. صدور پروانه قطعًا از احداث بالکن جلوگیری 
انبار  و  کمد  مسکونی  واحدهای  تمامی  نقشه  در  شود  مقرر   -۳

بگونه ای  شود،  پیش بینی  ایرانی  زندگی  یک  مقیاس  در  مناسب 
کنان مجبور نشوند از بالکن های واحد مسکونی برای انباری  که سا
کردن وسایل اسقاطی در  انبار  با  را  کنند و منظر شهری  استفاده 

کنند. بالکن آلوده 
به  پروانه  صدور  زمان  و  نماها  طراحی  زمان  در  شود  مقرر   -4
هماهنگی همجواری و همسایگی بطور کامل توجه شود به گونه ای 
کوچه نمای ساختمان ها و بدنه سازی  که در طول یک خیابان و یا 
خیابان های  در  حتی  و  باشند  الزم  هماهنگی  دارای  خیابان ها 
قدیمی  معماری  سبک  از  غالبی  الگوی  که  شهر  قدیمی  و  اصلی 
بجای مانده است قطعًا با الگو قراردادن آن سبک این هماهنگی را 

کنند. در ساختمان جدید نیز حفظ 
متاسفانه مشاهده می شود علی رغم اینکه هر بنایی بطور مستقل 
دارای نما و معماری خوب و قابل قبولی می باشد اما در مجاورت 
در  چه  و  معماری  کیفیت  در  )چه  را  زیادی  ناهماهنگی های  هم 
ابعاد و اندازه ارتفاعات و مدوالسیون و زیبایی خط آسمان( بوجود 

می آورند.
برای  ناهماهنگ  و  آشفته  بدنه های  این  مشاهده  ساده  زبان  به 

شهروندان آزردگی روحی و عصبی را به همراه می آورد.
کردن نماها از  5- مقرر شود حدودًا هر ده سال یکبار پس از تمیز 
از  مانع  تا  شود  استفاده  وضدرسوب(  )ضدآب   Water proof مواد 
گل ناشی  ک و  رسوب دوده های ناشی از ترافیک و دودکش ها و خا
زمان  در  االمکان  حتی  بتوانند  شهر  بدنه های  و  شوند  بارندگی  از 

کهنگی هم تمیز و مرتب باشند.
بیمارستان ها،  و  دولتی  و  عمومی  ساختمان های  شود  مقرر   -۶
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دانشگاه ها، باشگاه ها، بانک ها و سفارتخانه ها و بطورکلی تمامی 
بناهایی که دارای 40 درصد فضای سبز  می باشند، دیوارهای حیاط 
را حذف و تبدیل به نرده و یا موانع سبک تر کنند تا فضای سبز آن ها 
از این  گیرد و  در حاشیه خیابان و در منظر رویت شهروندان قرار 
کرده و برای ساختمان های  کمک  طریق به زیبایی منظر شهری 
کار این مورد لحاظ شود. جدید نیز در زمان صدور پروانه و پایان 
به اجبار تاسیسات، احجام و  که  اداراتی  و  ارگان ها  ۷- مقرر شود 
عناصری را مانند تیرهای برق، ترانس ها و جعبه های برق و تلفن 
کیوسک های  حتی  و  نذورات  مختلف،صندوق های  آنتن های  و 
گل فروشی در معبر شهری نصب می کنند به منظور  مطبوعات و 
کارشناسان  هماهنگی و زیبایی بصری طراحی های خود را از فیلتر 
که احتمااًل سازمان زیباسازی شهرها خواهد بود  مدیریت شهری 
کیفیت زیبایی منظر شهری را  بگذرانند تا نتیجه هماهنگی آن ها 

باال برده و از تناقضات بصری اجتناب شود.
8- مقرر شود در اعیاد و روزهای سوگواری و مراسم مشابه دیگر، 
پرچم ها،  علم ها، تابلوهای پرده ای و عناصر مختلف مربوطه نیز  از 
فیلتر هماهنگی مدیریت شهری عبور کند و هر کدام بصورت مستقل 
تاثیرگذاری  از  اینصورت  در  زیرا  ؛   نکنند  اقدام  هماهنگی  بدون  و 
می شود. افزوده  شهری  منظر  آشفتگی  به  و  شده  کاسته  آن ها 

که  9- امروزه منظر ناهنجار جدیدی به مناظر شهری اضافه شده 
برج ها  و  پنجره ساختمان های مرتفع  از  بام ها  رویت پشت  همانا 
کارشناسی  رسیدگی  نیز  موضوع  این  به  شود  مقرر  می باشند. 
نموده و تمهیداتی اندیشیده شود تا پشت بام ها محل انباری لوازم 
ترکیده،  الستیک های  فرسوده،  بخاری های  همچون  اسقاطی 
و  کارتن ها  کانال ها،  و  زده  زنگ  افتاده،  بشقاب های  آنتن ها، 

جعبه های ازهم پاشیده نباشد.
وابعاد  ورنگ  )جنس  روسازی  پیاده  جامع  طرح  شود  مقرر   -۱0
انواع پیاده روها  برای  گلدان و نیمکت و احجام غیره(  و جدول و 
مطالعه  سنتی(  مرکزی،بافت  )تجاری،اداری،مسکونی،بافت 
کامل و مناسب برای تمام مدل ها در قسمت های  شده و طراحی 

کرده و به مرور به اجرا برسانند تا یکی از سطوح  مختلف شهر تهیه 
از  می باشد  شهر  افقی  سطح  همانا  که  شهری  منظر  اصلی  بزرگ 

کاسته و به زیبایی شهر بیفزاید. تناقضات 
از اطالع رسانی،  تابلوهای شهری)اعم  ۱۱- مقرر شود طرح جامع 
اصناف، پزشکان، اسامی محالت و خیابان ها و کوچه ها  و  تابلوهای 
تبلیغاتی و بیلبردها وغیره ( تهیه شده و با مکان یابی های مناسب 
زیبایی  به  زدودن ضایعات بصری  بر  و هماهنگ عالوه  و صحیح 
منظر شهری افزوده شود و عالوه بر این برای نورپردازی در شب نیز 
که  طرح جامعی مطالعه شود تا از فعالیت نورپردازی ساختمان ها 
متاسفانه بطور مستقل و ناهماهنگ انجام می شود جلوگیری شده 

و به مدل های منطقی و زیبا تبدیل شود. 
حق زیبا دیدن و حق داشتن فضای زیبای زندگی را 

برای شهروندان بپذیرید و آنرا ناحق نکنید
شهری  مدیریت  ساختار  در  می بایست  هدف،  به  رسیدن  برای 
کارشناسی زیبایی شهری تشکیل شود و به این وسیله   یک نهاد 
از خبرگان واقعی با تجربه در امور نظری و عملی تاریخ و فرهنگ 
و  هنرهای تجسمی  و  شهرسازی  و  معماری  و  ایرانی-اسالمی 
هنرهای مرتبط با نیازهای شهری و فضای سبز  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 
که در  که به قسمت های اجرایی  بوده و قدرت آن  را داشته باشد 
مناطق و نواحی مختلف شهر مشغول بکار می باشند راهنمایی ها و 
کنند و از سوی دیگر با استفاده از رسانه ها  رهنمودهای الزم را القا 
و مردم  با شهروندان  بتواند  ارتباطی  تمامی وسایل  و  تلویزیون  و 
مرتبط شده و فرهنگ شهرنشینی در شهرهای بزرگ و لزوم توجه 
کرده و با تجمیع تمام  به زندگی شهری را برای آن ها تجزیه و تحلیل 
راستای  در  شهروندان  گاهی های  آ و  نیروها  عالیق،  احساسات، 
کردن این موارد  بهبود زندگی شهری نیروی بزرگتری را در اجرایی 

تشکیل دهد. 
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کنفرانس  بین المللی عمران، معماری و مدیریت 
شهری نوین

کنفرانس  بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری نوین 
در تاریخ 20 اردیبهشت ۱۳9۷ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس 
شد. خواهد  برگزار  تهران  شهر  در  سیویلیکا  حمایت  تحت  و 

محورهای کنفرانس:
محور های مهندسی عمران

گرایش ها مهندسی عمران در تمام 
مهندسی سازه،  زلزله و بهسازی لرزه ای

مهندسی ترافیک،  حمل و نقل و زیرساخت های شهری
ک و پی )ژئوتکنیک( مهندسی خا

مهندسی مدیریت ساخت
مهندسی آب،  سازه هیدرولیکی و دریایی

مدیریت ریسک و مدیریت جامع بحران
محور های مهندسی معماری و شهرسازی

گرایش ها مهندسی معماری در تمام 
گرایش ها مهندسی شهرسازی در تمام 

برنامه ریزی،  مدیریت و طراحی شهری
منظر شهری و توسعه پایدار
مرمت بافت ها و آثار تاریخی

فرهنگ،  جامعه شناسی و روانشناسی شهری
مدیریت جهانگردی و توسعه پایدار

تمام  در  شهری  محیطزیست  و  محیطزیست  مهندسی 
گرایش ها

ک و هوا آلودگی آب، خا
اقتصاد محیط زیست

محیط زیست و  انرژی
محور های علوم جغرافیایی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
جغرافیا و برنامه ریزی روستای

گردشگری جغرافیا و برنامه ریزی 
جغرافیا طبیعی )اقیلم و ژئومورفولوژی (

جغرافیا سیاسی
GIS و سنجش از دور
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باتوجه به اینکه اجرای سیستم اتصال زمین و ایجادشبکه همبند 
حفاظت  جهت  در  ضروری  و  مهم  اقدامات  از  ساختمان ها  در 
گفت و گویی  خصوص  این  در  می باشد،  برق گرفتگی  برابر  در  افراد 
همبندی  تخصصی  کارگروه  عضو  آجیلی  سریری  ایمان  دکتر  با  را 
شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان، طراح و مشاور تاسیسات 

که در ادامه می خوانید. الکتریکی، انجام داده ایم 

همانطور که مستحضر هستید خطر برق گرفتگی در ساختمان ها 
جان افراد را تهدید می کند، لطفا بفرمایید برای حفاظت افراد در 

گرفتگی چه روش هایی متداول است؟ کوتاه و برق  برابر اتصال 
برای کاهش خطر برق گرفتگی افراد، از سیستم های ایمنی متنوعی 
استفاده می شود، که متداول ترین آن ها عبارتند از: حفاظت توسط 
کاری مضاعف،  سیم زمین حفاظتی )Pe(، حفاظت توسط عایق 
و  ایزوله  ترانسفورماتور  توسط  کم، حفاظت  ولتاژ  توسط  حفاظت 

)RCD:RCCb( کلید جریان نشتی حفاظت توسط 

آیا برای حفاظت از برق گرفتگی در ساختمان ها، اجرای سیستم 
اتصال زمین، به تنهایی کفایت می کند؟

خیر، بر اساس ماده پ _ 1 _ 4- 7 _ 1 مبحث سیزدهم مقررات ملی 
ساختمان عالوه بر سیستم اتصال زمین، اجرای همبندی اصلی در 

تمامِی ساختمان ها یک الزام است.

دکتر ایمان سریری

اجرای سیستم اتصال زمین

|مقالـه|برق
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لطفا در مورد نحوه پیاده سازی همبندی اصلی در ساختمان ها 
توضیح بفرمایید.

)ارت(، هادی  حفاظتی  باید هادی  اصلی،  هم بندی  اجرای  برای 
خنثی)نول(، لوله های اصلی فلزی آب، لوله های اصلی گاز، لوله ها و 
کانال های فلزی اصلی سایر تأسیسات، الکترود اصلی و فرعی اتصال 
زمین و تمامی قسمت های اصلی فلزی ساختمان ها مانند اسکلت 
گانه بر  فلزی و آرماتورهای بتن مسلح را به وسیله هادی های جدا

کرد. روی شینه اصلی اتصال زمین ساختمان به یکدیگر متصل 

همبندی اضافی در چه مکان هایی می بایست اجرا شود؟
همبندی اضافی مکمل همبندی اصلی بوده و به منظور هم ولتاژ 
کردن نقاطی که هم زمان در دسترس هستند، اجرا می شود. در این 
همبندی اتصال بدنه  هادی تجهیزات الکتریکی و هادی های بیگانه 
باعث  زمین،  اصلی  ترمینال  به  هستند،  دسترس  در  همزمان  که 
ایجاد یک منطقه هم پتانسیل می شود. در منطقه هم پتانسیل، 
اتصالی فاز به زمین، بین قسمت های  اثر وجود  که در  ولتاژهایی 
فلزی در دسترس، به وجود می آید، به شدت کاهش یافته اما از بین 
نمی رود. به این همبندی,همبندی کمکی یا محلی نیز گفته می شود.
همبندی اضافی در محیط های مخصوص )حمام، آشپزخانه های 
صنعتی، فضاهای دارای سونا و جکوزی، آبدارخانه، محیط های 
کمترین  که  ک، مرطوب و نظایر آن( و عالوه بر آن در هر جایی  نمنا
کارایی وسائل قطع خودکار مدار، )فیوزها و انواع  شکی نسبت به 

کلیدهای حفاظتی( وجود داشته باشد، الزامی است.

در طول مدت ساخت پروژه زمان اجرای همبندی اصلی چه 
موقع است؟ 

بین  عادی  اتصاالت  در  الکتریکی  مقاومت  وجود  به  توجه  با 
ستون های  و  تیرها  پیچی  اتصاالت  و  مسلح  بتن  میلگردهای 
اسکلت فلزی، بایستی پیش از هر مرحله بتن ریزی و یا پوشاندن 
اسکلت  فلزی، اتصاالت الکتریکی مطمئنی را به وجود آورد و سپس 

کرد. شبکه ایجاد شده را به اتصال زمین ساختمان متصل 

چطور می توان در سازه بتنی شبکه همبند تشکیل داد؟
کف بتنی باید عملیات  به صورت خالصه، طی احداث هر سقف یا 
همبندی با اتصال سیم همبندی به میلگردهای مدفون در بتن 
گوشه های سازه هم  انجام شود. همچنین ستون های موجود در 
باید در همبندی مشارکت داشته باشند. در این شبکه همبندی، 
یک میلگرد اضافی به عنوان هادی همبندی با سیم آرماتوربندی 

به میلگردهای اصلی سازه بسته می شود.

روش ایجاد همبندی اضافی در سازه های بتنی چگونه است؟
همبندی اصلی با اسکلت ساختمان و لوله های فلزی اصلی انجام 
می شود و همبندی اضافی بین تجهیزات برای هم پتانسیل سازی 
کافی است شینه اتصاالت  انجام می شود. برای همبندی اضافی 
محیط های  )بخصوص  ساختمان  مختلف  قسمت های  در  ارت 
ک و مرطوب مانند بام، محوطه، حمام( تعبیه شود تا بتوان  نمنا

کرد. اجزای فلزی موجود در این فضاها را به این شینه همبند 
در پایان متذکر می شوم  نحوه  اتصال شبکه همبند شده به سیستم 

اتصال زمین ساختمان در سازه های بتنی جزئیات زیادی دارد و از 
مخاطبان دعوت می کنم برای اطالع از این جزئیات به دستورالعمل 
کشور  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  مرکزی  شورای  ابالغی 

مراجعه کنند.

بیست و ششمین همایش ساالنه  بین المللی انجمن 
مهندسان مکانیک ایران، اردیبهشت ۹۷

کننده: دانشگاه سمنان،  انجمن مهندسان مکانیک ایران برگزار 
مکان برگزاری: سمنان -  دانشگاه سمنان
تاریخ برگزاری: 4 الی ۶ اردیبهشت ۱۳9۷

محورهای همایش
  مکانیک جامدات

کنترل   دینامیک، ارتعاشات و 
  مکانیک سیاالت

  ترمودینامیک
  انتقال حرارت و جرم

  انرژی و محیط زیست
  بیومکانیک، میکرو و نانو مکانیک

  ساخت و تولید
  خودرو و قوای محرکه

  هوافضا
  آموزش مهندسی مکانیک

کاربرد مهندسی مکانیک در صنایع   
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چکیده
کارامدتریــن روش هــا بــرای تعییــن الگوهــای  یکــی از مناســب ترین و 
مختلــف تصادفــات، اســتفاده روش هــای تحلیلــی مکانــی بــر پایــه 
بررســی  می باشــد.   )GIS(جغرافیایــی اطالعــات  سیســتم های 
اولویت بنــدی  و  منطقه بنــدی  بــرای  محلــی  و  مکانــی  الگوهــای 
بــرای  را  شــهری  مدیریــت  می توانــد  افیکــی   خطر تــر  پــر  مناطــق 
کمــک  تصمیم گیــری در خصــوص نــوع تمهیــدات مدیریتــی و فنــی 
برپایــه  روش هــای  از  اســتفاده  تحقیــق  ایــن  نهایــی  هــدف  کنــد. 
الگــو در ســامانه اطالعــات جغرافیایــی  نظریــات مختلــف بررســی 
بنــدی  و دســته  تصادفــات  تیپولــوژی طیفــی  نقشــه های  ارایــه  و 
نــرم  در  موجــود  دقیــق  الگوریتم هــای  بر اســاس  آن هــا  خوشــه ای 
افزارهــای GIS اســت. در ایــن مقالــه روش بررســی خــود همبســتگی 
از  الگوریتم هــای بررســی وابســتگی مکانــی  از  بــا اســتفاده  مکانــی 
جملــه شــاخص مــوران I، شــاخص آمــاری G عمومــی و الگوریتــم 
اطالعــات  بررســی  بــرای  کرنــل  وابســتگی فضایــی  طیــف چگالــی 
ــی  ــه های طیف ــه نقش ــهد و ارای ــهر مش ــوت ش ــه ف ــر ب ــات منج تصادف

گردیــده اســت.  تحلیــل وابســتگی مکانــی تصادفــات ارایــه 

کلیدواژه
 سیستم های اطالعات جغرافیایی،  ایمنی، خودهمبستگی مکانی، 

طیف سنجی تصادفات

1- مقدمه
تصادفــات رانندگــی در عصــر حاضــر بــه یکــی از معضــالت رشــد و 
توســعه جوامــع بشــری تبدیــل شــده و تعــداد آن هــا به خصــوص در 
کشــورهای در حــال توســعه در حــال افزایــش اســت. یکــی از دالیــل 
ایمنــی جــاده ای و  بــه قوانیــن  افزایــش، عــدم توجــه  ایــن  اصلــی 
همچنیــن عــدم توســعه متناســب زیــر ســاخت های حمــل و نقــل 
ــا توســعه ســایر بخش هــا نظیــر صنعــت و محیــط شــهری  همــگام ب
 می باشــد. از ایــن رو در سرتاســر دنیــا تصادفــات یکــی از دالیــل عمــده 

مــرگ و  میــر و ایــراد جراحــات بــر انســان ها بــه شــمار  می آیــد. 
اغلــب ایــن تصادفــات بــه واســطه خطــای انســانی به ویــژه بی دقتــی 
راننــدگان یــا عابریــن پیــاده بــه وقــوع  می پیونــدد. بررســی ســوابق 
از  یکــی  آن  مختلــف  الگوهــای  کــردن  پیــدا  و  تصادفــات  وقــوع 
روش هــای تصمیم گیــری مدیریتــی و فنــی بــرای تمرکــز فعالیت هــای 
بهینه ســازی ایمنــی می باشــد. در ایــن صــورت می تــوان احتمــال 
وقــوع و شــدت تصادفــات را بــا تمرکــز تمهیــدات الزم بــر راهکارهایــی 
کنترل تــر افیــک، طراحــی و  مثــل اســتفاده از ابزارهــای هوشــمند 
ــا اعمــال قانــون شــدیدتر توســط  ارتقــاء طــرح هندســی جاده هــا و ی

کاهــش داد.  پلیــس، 
یکــی از مناســــب ترین و  کارامدتریــن روش هــا بــرای تعیــن الگوهــای 
پایــــه  بــر  روش هــای تحــــــلیلی  اســـــتفاده  تصــــادفات،  مخـــــتلف 
بررســی  مــــی باشد.   )GIS(۱ جغرافیایــی  اطالعـــــات  سیســتم های 
اولویت بنــدی  و  منطقه بنــدی  بــرای  محلــی  و  مکانــی  الگوهــای 

بــرای  را  شــهری  مدیریــت  می توانــد  افیکــی   خطر تــر  پــر  مناطــق 
کمــک  تصمیم گیــری در خصــوص نــوع تمهیــدات مدیریتــی و فنــی 
ــر تصادفــات دارای الگویــی  کث ــه اینکــه ا ــا توجــه ب کنــد. )۱،2،۳،4( ب
وابســته بــه مــکان و زمــان  می باشــد  می تــوان بــا تعییــن ایــن الگوهــا 
بــه دنبــال پاســخ هایی در خصــوص چرایــی و علــت تمرکــز تصادفــات 
در موقیت هــای مکانــی و زمانــی مختلــف بود )5،۶،۷،8(. مشــخص 
کــردن نقــاط و طیف هــای تمرکــز تصادفــات در شــبکه های حمــل 
مختلــف  روش هــای  و  الگوریتم هــا  توســط  شــهری  درون  نقــل  و 
بــرای  علمــی  و  مناســب  حــل  راه  یــک  می توانــد  جغرافیایــی  
اولویت بنــدی بودجــه و منابــع در ســطح مدیریــت کالن حمل و نقل 
شــهری باشــد. سیســتم های اطالعــات جغرافیایــی یــک تکنولــوژی 
جدیــد بــرای تحلیــل و بررســی اطالعــات مکانــی اســت. بــا اســتفاده 
تمرکــز و طیف هــای مختلفــی  نقــاط  ایــن سیســتم ها  می تــوان  از 
بــرای روشــن شــدن وضعیــت ایمنــی معابــر و شــرایط فعلــی محــدوده 
کنــون  نقــاط حادثه خیــز در مناطــق مختلــف شــهری پیــدا نمــود. تا
اســتفاده از ســامانه های اطالعــات جغرافیایــی بــه منظــور تحلیــل 
کاربردهــای بســیاری داشــته اســت امــا بررســی  اطالعــات تصادفــات 
و عینی ســازی محدوده هــای تمرکــز نقــاط حادثه خیــز2 و مناطــق 
حادثه خیــز۳ بــا اســتفاده از ســامانه اطالعــات جغرافیایــی موضوعــی 
ــی درون  ــات ایمن ــدوده ادبی ــری در مح کمت ــی های  ــه بررس ک ــت  اس
بر اســاس   .)9،۱0،۱۱،۱2( اســت  گرفتــه  صــورت  آن  بــرای  شــهری 
کــرده ســازمان حمــل و نقــل و تــر افیــک شــهرداری  کســب  اطالعــات 
ــا ۱۳89 در  ــال های ۱۳85 ت ــه س ــی، در فاصل ــک قانون ــهد از پزش مش
شــهر مشــهد 2۱8۷ نفــر در تصادفــات فــوت شــده انــد. از ایــن تعــداد 
خ داده  حــدود ۱5 درصــد تصادفــات فوتــی در میادیــن و تقاطع هــا ر
کــه میادیــن و تقاطع هــا حــدود 5 درصــد  کــه ایــن در حالــی اســت 
از شــبکه معابــر شــهر مشــهد را تشــکیل می دهنــد. از طــرف دیگــر 
ــر تعــداد  تعــداد تصادفــات فوتــی در میادیــن )۳09 تصادف(ســه براب

تصادفــات فوتــی در تقاطع هــا )95 تصــادف( می باشــد. 
در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت تــا یــک روش مکانــی بــر پایه ســامانه 
تــا الگوهــای ایجــاد تصادفــات  ارایــه   )GIS( اطالعــات جغرافیایــی
ــورد  ــخص را م ــدوده مش ــک مح ــرای ی ــی ب ــتگی مکان ــاس وابس بر اس
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 
کــردن عوامــل مرتبــط بــا علــت وقــوع تصادفــات، ســعی در  و اضافــه 
الگــوی تصادفــات و نتیجه گیــری طیف هــای  مدلســازی بهینه تــر 
از  اســتفاده  نهایــی  هــدف  دارد.  آن  بــا  مرتبــط  حادثه خیــزی 
روش هــای برپایــه نظریــات مختلف بررســی الگو در ســامانه اطالعات 
جغرافیایــی و ارایــه نقشــه های تیپولــوژی طیفــی تصادفــات و دســته 
موجــود  دقیــق  الگوریتم هــای  بر اســاس  آن هــا  خوشــه ای  بنــدی 
بررســی خــود  ایــن مقالــه روش  اســت. در   GIS افزارهــای  نــرم  در 
همبســتگی مکانــی4 بــا اســتفاده از الگوریتم هــای بررســی وابســتگی 
مکانــی از جملــه شــاخص I مــوران5، شــاخص آمــاری G عمومــی۶ و 

1. Geographical Information System
2. Hotsopt
3. Hotzone
4.Spatial Autocorrelation

5. Moran I Index
6. General G-Statistic
7. Kernel Density Method
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کرنــل۷ بــرای بررســی  الگوریتــم طیــف چگالــی وابســتگی فضایــی 
اطالعــات تصادفــات منجــر بــه فــوت شــهر مشــهد و ارایــه نقشــه های 
ــده اســت.  گردی ــه  ــات ارای ــی تصادف طیفــی تحلیــل وابســتگی مکان

2- سوابق تحقیق
بررســی متــون مرتبــط بــا ایمنــی جــاده ای تعریــف مشــخص و معینــی 
بــرای نقــاط حادثــه خیــز ارایــه نکــرده اســت. هــوئر )hauer ۱99۷( در 
مقالــه خویــش مناطــق حادثــه خیــزی را بر اســاس نــرخ تصادفــات 
چگالــی  محققــان،  دیگــر  حالی کــه  در  اســت.  کــرده  مشــخص 
کیلومتــر جــاده( را مــد نظر  تصادفــات )میــزان تصادفــات بر اســاس هــر 
قــرار داده انــد. تحلیــل نواحــی حادثــه خیــز را  می تــوان یــا بر اســاس 
نقــاط )تقاطع هــا و یــا نقــاط blackspot( یــا محور هــا )قطعاتــی از راه( 
گرفــت )Thomas ۱99۶ در حالی کــه طیف هــای حادثه خیزی  در نظــر 
گســتره ریســک  کــه بتــوان  بر اســاس آن هــا  و یــا نواحــی حادثه خیــز 
گرفتــه شــده اند. از دیر بــاز  کــرد اغلــب نادیــده  تصادفــات را بررســی 
تحلیــل  بــرای  مختلفــی  آمــاری  مدل هــای  ســنتی  به صــورت 
اولیــه  مدل هــای  ایــن  امــا  می شــدند.  گرفتــه   نظــر  در  تصادفــات 
گرفتــن توزیــع نرمــال بــرای تصادفــات مواجــه  بــا اشــکال در نظــر 
گام بعــد محققــان ســعی  بودنــد )Cedar ,۱9۷9 Oppe ۱982(. در 
ــون  ــی پوآس ــیون خط ــن رگرس گرفت ــر  ــا در نظ ــه را ب ــن نقیص ــد ای کردن
 Blower( کننــد بــرای مدلســازی توزیــع اتفاقــی تصادفــات بــر طــرف 
 ,۱98۷  Persaud( جملــه  از  محققــان  از  بســیاری   .)۱99۳  et al
Abdel-  ۱99۶  Summergil  ,۱99۶  Shankar et al  ,۱994  Miaou

aly, Radwan 2000( از مــدل رگرســیون دو جملــه ای منفــی بــرای 
کرده انــد. در تمامــی ایــن تحقیق هــا اطالعــات  مدلســازی اســتفاده 
مــورد اســتفاده آمــار تصادفــات در یــک محــدوده زمانــی و بــا ثابــت در 
گرفتــن خصوصیــات و رفتارهــای مکانــی نقــاط وقــوع تصادفــات  نظــر 
گرفتــه  شــده اســت. در ایــن مقاله  نســبت بــه هــم مــورد اســتفاده قــرار 
کــه  کلــی بــر ایــن پایــه اســتوار اســت  بر خــالف ایــن رویکــرد، فــرض 
تصادفــات به وقــوع پیوســته در موقعیت هــای 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 بر خــالف تحقیقــات فوق الذکــر، قطعــات محورهــای 
گرفتــه نشــده  تصادفــات و یــا ماهیــت نقطــه وقــوع حادثــه در نظــر 
اســت. ایــن وابســتگی طبــق نظر محققــان  می تواند به واســطه عامل 
ــا عوامــل مشــترک دخیــل در تصادفــات آن ناحیــه باشــد مشــترک ی
)Falhaut ,200۳ Flahaut et al 2004(. بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکــه 
وقــوع  اصلــی  دالیــل  از  یکــی  می توانــد  انســانی   خطــای  عامــل 
از نادیــده  بــا روش مــورد بحــث در ایــن مقالــه  تصادفــات باشــد، 

نمــود.  عوامــل مکانــی جلوگیــری  گرفتــن 
کانــون خطر خیــزی تصادفــات نیــز برپایــه ایــن  در ایــن مقالــه تعییــن 
کــه وقــوع تصادفــات در نقــاط نزدیــک بــه یکدیگر  اصــل اســتوار اســت 
از یکدیگــر تاثیر پذیر می باشــند )Flahaut et al 200۳(. هرچنــد یافتــن 
ج  عوامــل ایــن نــوع تاثیرگــذاری مکانــی از محــدوده ایــن مقالــه خــار

ج  گفــت ایــن وابســتگی بــه دالیــل مختلــف و خــار اســت امــا  می تــوان 
از جملــه خصوصیــات شهرســازی منطقــه،  دیــدگاه مهندســی  از 
هندســه مســیر، عوامــل زیســت محیطــی، اقتصــادی، اقلیمــی و 
گیــرد. بنابرایــن نقیصــه  اجتماعــی و فرهنگــی و.... می توانــد شــکل 
عــدم لحــاظ نمــودن ایــن عوامــل را بــه راحتــی می تــوان بــا اســتفاده 
بیــان  بــه  نمــود.  از یکدیگــر جبــران  نقــاط  تاثیر پذیــری  از فرضیــه 
دیگــر، دســته بنــدی نقــاط حادثه خیــز ناشــی از تصادفــات معمــواًل 
از طریــق اطالعــات موجــود مرتبــط بــا نقــاط تصادفــات )مثــل زمــان، 
روز، نــوع جراحــت و یــا فــوت و نــوع برخــورد بــا وســیله نقلیــه و غیــره 
یکدیگــر  از  نقــاط  تاثیر پذیــری  نگرفتــن  نظــر  در  صورت می پذیــرد؛ 
 می توانــد مســاوی بــا حــذف پیچیدگی هــای دیگــر عوامــل مختلــف 
دخیــل در وقــوع تصادفــات از جملــه عوامــل اجتماعــی، اقتصــادی، 
گرفتــن فرضیــه  فرهنگــی و دیگــر عوامــل باشــد. در حالی کــه بــا در نظــر 
تاثیر پذیــری نقــاط از یکدیگــر  می تــوان ایــن عوامــل را نیــز دخیــل 

دانســت. 

3- محدوده مورد مطالعه
گردیــد، محــدوده مــورد مطالعه شــهر  کــه پیــش از ایــن ذکــر  همانطــور 
کالنشــهر  مشــهد می باشــد. موقعیــت شــهر مشــهد به عنــوان دومین 
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 به تبــع آن افزایــش تعــداد 

وســایل نقلیه، تــر افیــک و تصادفــات در ایــن شــهر شــده اســت. 
گزیــر  بــه منظــور ارایــه تمهیــدات بازدارنــده و ارتقــاء شــرایط فعلــی نا
کانون هــای اصلی تصافات در شــهر مشــهد   می بایســت نقــاط مهــم و 
ــا شناســایی ایــن نقــاط می تــوان برنامه ریــزی  را شناســایی نمــود. ب
هزینــه منابــع در مقابلــه بــا شــرایط رو به رشــد وضعیت تر افیکی شــهر 
کاهــش تلفــات ناشــی از تصادفــات  گام هــای موثــر در زمینــه  مشــهد 
و حفــظ جــان هموطنــان برداشــت. بــا اســتفاده از ایــن تحلیل هــا 
بــه منظــور پیش بینــی نقــاط حادثه خیــز در مشــهد بــا در نظرگیــری 
و  خســارات  کاهــش  جهــت  در  حادثه خیــز  نقــاط  مکانــی  ارتبــاط 
گام هــای موثــری برداشــته  تلفــات ناشــی از تصادفــات درون شــهری 
خواهــد شــد. همچنیــن بــا اســتفاده از ایــن مــدل  می تــوان قطعــات 
کــه بــه  ایمــن معابــر در محــدوده شــهر مشــهد را شناســایی نمــود 
گرفتــن الگوهایــی بــرای  نوبــه خــود  می تــوان آن هــا بــه منظــور در نظــر 

توســعه معابــر ایمــن مــورد اســتفاده قــرار داد. 

4- متدولوژی مورد اســتفاده برای شناســایی ناحیه های بحرانی
کلیدی تریــن  تهیــه نتیجــه تحلیل هــای همبســتگی مکانــی یکــی از 
ــار منطقــه ای و طیفــی الگــوی تصادفــات   خروجی هــای بررســی رفت
مکانــی  آماره هــای  بررســی  روش هــای   .)۱۳  ،8  ،2( می باشــد 
مکانــی  آمــاری-  مدلســازی  منطــق  یــا  روش  یکســری  بر اســاس 
هــم  می توانــد  بررســی ها   نــوع  ایــن  صــورت  می پذیــرد.  اطالعــات 
کلــی آمــار تصادفــات بــدون در نظرگیــری عوامــل  از طریــق بررســی 

Spatial Autocorrelation .1
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مختلــف دخیــل در تصادفــات )نــوع، شــرایط، زمــان وقــوع و غیــره( و 
گرفتــه شــود.  کــدام از ایــن عوامــل انجــام  یــا بــرای هــر 

ابزارهــا و الگوریتم هــای مختلفــی در نــرم افزارهــای تحلیــل برپایــه 
و  مکانــی  تغییــرات  شناســایی  منظــور  بــه  جغرافیایــی  اطالعــات 

الگوهــای غیــر مســتقل از مــکان وجــود دارد. 
کــدام از ایــن روش هــا و الگوریتم هــا  در ایــن مقالــه ابتــدا فلســفه هــر 
ــهر  ــود ش ــات موج ــر روی اطالع ــپس ب ــه و س گرفت ــرار  ــی ق ــورد بررس م
گرفتــه اســت.  مشــهد پیاده ســازی شــده و نتایــج مــورد بررســی قــرار 
تمامــی ایــن تحلیل هــا بــا اســتفاده از ابزارهــای موجــود در نــرم افــزار 
ArcMap – ۱0 ArcGIS یــا ضمایــم شــامل در آن از جملــه ضمیمــه 
کدام  گردیــده اســت. در ادامــه بــه بررســی هر  Spatial Analyst  انجــام 
از ایــن مفاهیــم و روش هــا پرداختــه و ســپس نتایــج پیاده ســازی 
بــر روی اطالعــات تصادفــات شــهر مشــهد مــورد  را  ایــن روش هــا 

بررســی قــرار  می دهیــم. 

4-1- مفهوم خود همبستگی مکانی1 
الگوهــای مکانــی را  می تــوان بــه ســه حالــت خوشــه ای، تصادفــی 
چگونگــی  حــاالت  ایــن  تمامــی  در  گرفــت.  نظــر  در  کنــده  پرا و 
نظــم و تــر تیــب قرارگیــری نقــاط مکانــی را  می تــوان مــورد بررســی 
از  جفــت  هــر  شــباهت  نبــود  و  شــباهت  می تــوان  داد.  قــرار 
گرفــت. ایــن شــباهت و نبــود  واحدهــای ناحیــه ای مجــاور را انــدازه 
شــباهت ها بــرای الگوهــای مکانــی بر اســاس مفهومــی بــه نــام خــود 
)2000  Lee  ;۱988  Oldand( تعیین می شــود.  مکانــی  همبســتگی 
کــه ارزش نقــاط مطالعه  مفهــوم خــود همبســتگی مکانــی ایــن اســت 
شــده، بــه همدیگــر همبســته اند و همبســتگی آن هــا قابــل اســتناد 
بــه فاصلــه جغرافیایــی آن هــا از یکدیگــر اســت. مثال هــای متعــددی 
را  می تــوان بــرای خــود همبســتگی مکانــی بیــان نمــود: وقتــی ســطح 
ع یــك ناحیــه مقایســه می شــوند،  کشــاورزی در میــان مــزار تولیــدات 
ع ناحیــه بــه دســت  به نــدرت نــرخ بــازده ی یکســانی در ســطح مــزار
ع  مــزار بــرای  ناحیــه  ســطح  در  محلــی  اقلیــم  گــر  ا حتــی  می آیــد، 
یکســان باشــد، ولــی شــرایط آب و خــاك در درون نواحــی مختلــف 
ع مجــاور درون ناحیــه دارای  ممکــن اســت متفــاوت باشــد. ولی مــزار
ع  شــرایط مســاوی رطوبــت خــاك هســتند، همین طــور ایــن مــزار
ممکــن اســت از نظــر تولیــد شــرایط یکســانی داشــته باشــند. ایــن 
شــباهت به واســطه وجــود نزدیکــی ایــن نقــاط ایجــاد شــده و بیانگــر 

درجــه ای از همبســتگی مکانــی اســت. 
ارزش  کــه  اســت  بدیــن مفهــوم  قــوی،  خــود همبســتگی مکانــی 
رابطــه  یکدیگــر  بــا  قــوی  به طــور  جغرافیایــی  پدیده هــای  صفــات 
دارنــد )مثبــت یــا منفــی(. میــزان ارتبــاط پدیده هــای جغرافیایــی 
گفتــه می شــود دارای ارتبــاط  کــه  مجــاور، درجــات مختلفــی دارد 
مکانــی ضعیــف، قــوی و یــا دارای الگــوی تصادفــی می باشــند )شــکل 

شــماره۱(

شکل ۱: انواع خود همبستگی مکانی

مطالعــه ی  بــرای  ارزشــمندی  ابــزار  مکانــی،  همبســتگی  خــود 
چگونگــی تغییــرات الگوهــای مکانــی در مکان هــای مختلــف اســت. 
روش هــای مختلفــی بــرای بررســی  میــزان خــود همبســتگی مکانــی 
کــه در ایــن مقالــه ابتــدا  میــزان خــود همبســتگی مکانــی  وجــود دارد 
تصادفــات بر اســاس شــاخص های مــوران )Moran’s I( و شــاخص 
محلــی )G )G-Statistics بــرای داده هــای نقطــه ای تصادفــات مــورد 

گرفتــه اســت.  بررســی قــرار 
4-2- فلسفه شاخص های موران و ضریب گری و آمارهG عمومی 
گــری و آمــارهG عمومــی آماره هــای  شــاخص های مــوران و ضریــب 
کلی نگــری بــرای بررســی  شناســایی همبســتگی مکانــی بر اســاس 
وجــود الگــو در دســته اطالعــات موجــود اســتوار  می باشــند. ایــن 
همبســتگی  خــود  کــه  شــاخص ها  دیگــر  بر خــالف  شــاخص ها 
مکانــی بــرای متغیرهــا را بــا فقــط دو نتیجــه بیــان می شــوند )وجــود 
ــه نتایــج  ــرای ارای ــازی ب ــا عــدم وجــود(، یــک منطــق ف همبســتگی ی

ارایــه  می دهنــد.  همبســتگی فضایــی 
G مشــخصه های مشــترکی  آمــاره  و  گــری  و  مــوران  شــاخص های 
ــران  ــر تحلیلگ کث ــت. ا ــاوت اس ــا متف ــاری آن ه ــواص آم ــا خ ــد، ام دارن
توزیــع  خاطــر  بــه  اساســًا  کــه  موافق ترنــد،  مــوران  شــاخص  بــا 
 .)۱98۱  ,۱9۷۳  .Cliff and Ord( مطلوب تراســت  مشــخصاتش، 
واحدهــای  همســایگی  ارزش هــای  مقایســه ی  بــر  روش  ســه  هــر 
گــر واحدهــای ناحیــه ای همســایگی  ا ناحیــه ای متکــی هســتند. 
آماره هــا  باشــند،  داشــته  مشــابهی  ارزش هــای  ناحیــه،  طــول  در 
)مدل هــا( بــر یــك خــود همبســتگی مکانــی قــوی داللــت داشــته اند. 
گــر واحدهــای ناحیــه ای همســایگی ارزش هــای خیلــی نامشــابهی  ا
ــی  ــی منف ــتگی مکان ــود همبس ــك خ ــد ی ــا بای ــند، آماره ه ــته باش داش
ــه هــر حــال، ســه مــدل، روش هــای  خیلــی قــوی را نشــان دهنــد. ب
کار می گیرنــد.  متفاوتــی را بــرای مقایســه ی ضرایــب همســایگی ها بــه 

)Moran’s I( 4-2-1-شاخص موران
شاخص موران، بر اساس رابطه ۱ محاسبه می شود:

)۱(

xi ضریــب متغیــر فاصلــه ای یــا نســبی در واحــد ناحیــه ایn، i تعــداد 
واحدهــای ناحیــه ای، wij وزن، درمــدل مــا محــدوده ناحیه هــای 

مختلــف شــهر مشــهد می باشــد. 
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 ضریــب مــوران بیــن ۱- تــا ۱ متغیــر اســت. ۱- برابــر همبســتگی مکانــی 
کار مــی رود.  منفــی و ۱ برابــر همبســتگی مکانــی مثبــت بــه 

گــر تعامــل مکانــی وجــود نداشــته باشــد، ضریب هــای مــورد انتظــار  ا
مــوران، برابــر رابطــه 2 اســت:

)2(

ماتریس هــای  می شــود،  محاســبه  مــوران  شــاخص  وقتــی 
و   )Binary( دوتایــی  ماتریس هــای  اســتفاده  مــورد  مکانــی  وزنــی 
گــر شــاخص دوتایــی اســتفاده  تصادفــی)Stochastic( می باشــند. ا
برابــر مرزهــای مشــترك درکل  کســر اساســا دو  w درمخــرج  شــود، 
ــود  ــکان وج ــن ام ــال، ای ــه هرح ــود. ب ــه خواهد ب ــورد مطالع ــه م ناحی
ببریــم.  کار  رابــه  وزنــی  ماتریس هــای  از  دیگــری  انــواع  کــه  دارد 
تحلیــل  عمومــی)General G-Statistic(و   G آمــاره   -2-3-4  

کرنــل
شــاخص محلــی دیگــر خــود همبســتگی مکانــی آمــار G عمومــی 
اســت )Getis and Ord,۱992(. آمــاره G عمومــی محلــی بــرای هــر 
کــه چگونــه  واحــد ناحیــه ای محاســبه می شــود و بــر ایــن داللــت دارد 
ارزش واحــد ناحیــه مــورد مطالعــه مرتبــط بــه ارزش هــای واحدهــای 
ناحیــه ای مجــاور، از طریــق آســتانه ی مســافت )d( تعریــف شــده 

ــه شــرح رابطــه 4 اســت: ــی، ب  باشــد. از نظــر فرمول
)4(

در اینجــا نیــز بهتــر اســت آمــاره را در بطــن امتیــاز اســتاندارد شــده 
کنیــم. بــرای بــه دســت آوردن امتیــاز اســتاندارد شــده، بــه  تفســیر 
دانســتن ضریــب مــورد انتظــار و واریانــس آمــاره نیــاز اســت. ضریــب 

موردانتظــار بــه شــرح رابطــه 5 می باشــد: 
)5(

که بر اســاس  تعریــف واریانــس، مشــابه تعریــف آمــاره G عمومی اســت 
رابطــه ۶ تعریف شــده اســت:

 
)۶(

امتیــاز اســتاندارد شــده Gi (d) ازضریــب مــورد انتظــار و واریانــس 
کــه  بــه دســت می آیــد  وقتــی  بــاال  امتیــاز  یــك  اســتفاده می کنــد. 
دســته بندی خوشــه بندی مکانــی به وســیله ضریب هــای مشــابه 

ولــی بــاال، شــکل می گیــرد. به وســیله ضریب هــای امتیــاز منفــی بــاال 
گرفتــه پایین تــر اســت.  باشــد تمایــل بــه خوشــه بندی مکانــی شــکل 
کــه هیــچ الگــوی پیوســتگی مکانــی  امتیــاز برابــر 0 داللــت بــر ایــن دارد 
کرنل  وجــود نــدارد. ایــن آمــاره با تشــابه زیــادی در خصــوص الگوریتم 
کرنــل بــر پایــه قــرار دهــی یــک ســطح متقــارن  صــدق می نمایــد. روش 
ــر روی هــر نقطــه و ســپس ســنجش فاصلــه از یــک نقطــه مرجــع و  ب
جمــع بنــدی آن هــا می باشــد. آیــن رونــد در الگوریتــم بــرای تمامــی 
کرنــل  نقــاط تکــرار می شــود. در ایــن الگوریتــم بــرای هــر نقطــه یــک 
گرفتــه می شــود و بــا جمــع زدن ایــن مخروط هــا  یــا مخــروط در نظــر 
می تــوان میــزان تمرگــز وابســتگی فضایــی بــرای نقــاط را ســنجید. 
)Fotheringham et al 2000( ایــن مفهــوم در شــکل 2 توضیــح داده 

شــده اســت. 

کرنل شکل 2- مفهوم الوریتم 
5- نتایج

اطالعــات تصادفــات منجــر بــه فــوت مشــهد در بیــن ســال های 85 
 GIS الــی 89 بــدون توجــه بــه نــوع و زمــان تصادفــات وارد محیــط
که از شــهرداری مشــهد  کلــی ایــن اطالعــات به صورتــی  گردیــد. نمــای 
گردیــده اســت در شــکل 2 قابل مالحظه اســت. میــزان تواتر  دریافــت 
تصادفــات بــا اســتفاده از تحلیل هــای انجــام شــده توســط ســازمان تر 
افیــک مشــهد، در محیــط GIS بــرای هــر نقطــه حادثــه خیــز بــا وزن 

دهــی نقــاط مشــخص شــده اســت. 

شکل ۳: اطالعات مربوط به تصادفات منجر به فوت در محیط GIS )اطالعات از 
شهرداری مشهد(

ایــن وزن دهــی منطبــق بــا میــزان چگالی میــزان تصادفات مشــخص 
طبــق  تقاطعــات  اولویت بنــدی  چنیــن  هــم  و  محورهــا  در  شــده 

جــداول ۱ و 2 انجــام شــده اســت. 
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جدول ۱: جدول تعداد تصادفات فوتی و چگالی هر محور

 جدول 2: جدول الویت و تعداد تصادفات در میادین و تقاطع ها
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Ar- نــرم افــزار Spatial Analyst  ایــن مقادیــر بــا اســتفاده از ضمیمــه
ــا  ــن داده ه ــی ای ــتگی مکان ــود همبس ــزان خ ــی می ــرای بررس cMap ب
کــه قبــال توضیــح داده شــد روش  گرفــت. همانطــور  مــورد بررســی قــرار 
ــد.  ــان می ده ــا را نش ــی داده ه ــتگی مکان ــزان همبس اندازه گیــری می
روش مــوران بــا اســتفاده از آزمــون آمــاری میــزان ســطح اطمینــان 
را  مکانــی  همبســتگی  خــود  ســطح  از  آمــده  بدســت   P-value و 
مشــخص می کنــد. میــزان شــعاع جســتجوی جفــت نقــاط در ایــن 
گرفتــه شــد. ایــن نتیجــه بــرای اطالعــات  کیلومتــر در نظــر  الگوریتــم ۱ 

ورودی آزمــون مــوران به صــورت شــکل ۳ اســت:

ArcGIS گزارش اطالعات خروجی آزمون موران از نرم افزار شکل۳: 
کــه بر اســاس ایــن شــاخص  از نتایــج ایــن شــاخص می تــوان دریافــت 
ــا  ــی ۱۳89 شــهر مشــهد را ب اطالعــات تصادفــات ســال های ۱۳85 ال
ضریــب اطمینــان بیــش از 90 درصــد )α = 0/۱0( و میــزان بحرانــی 
یــا دســته  به صــورت خوشــه  را  افیکــی  ۱/۷ می تــوان داده های تــر 
کــه  گرفــت. ایــن آزمــون بیانگــر ایــن نکتــه اســت  بنــدی شــده در نظــر 
ــا اطمینــان قابــل توجهــی داده هــای تصادفــات مســتقل از مــکان  ب
وقــوع نیســتند و دارای الگــوی دســته بنــدی شــده و یــا وابســته بــه 
یکدیگــر می باشــند. ایــن موضــوع نشــان دهنده ایــن واقعیــت اســت 
کرنــل را بــا اطمینــان قابــل  کــه می تــوان آنالیــز تمرکــز و طیــف ســنجی 

قبولــی اجــرا نمــود. 
میــزان  کرنــل می توانــد  الگوریتــم  بر اســاس    Getis-Ord Gi* آمــاره 
گرفتــه و آن را نشــان دهــد. میــزان بــاالی  خوشه شــدگی را انــدازه 
خوشه شــدگی یــا تمرکــز نشــان دهنده یــک منطقــه تمرکــز تصادفــات 
و   GiPvalue یــک   Getis-Ord Gi*آنالیــز خروجــی  می باشــد. 
GiZScore بــرای هــر نقطــه می باشــد. ایــن مقادیــر میــزان اطمینــان 
و  بــاال   GiZScore ارائه می کننــد. میــزان  را  نقــاط  از خوشه شــدگی 
GiPvalue )احتمــال( پاییــن بــرای یــک نقطــه نشــان دهنده خوشــه 
شــدگی نقــاط بــا مقــدار بــاال و میــزان GiZScore پاییــن و منفــی 

نشــان دهنده  نقطــه  یــک  بــرای  پاییــن  )احتمــال(   GiPvalue و 
خوشه شــدگی نقــاط بــا مقــدار پاییــن می باشــد )2۱، 22(. به طــور 
خالصــه هرچقــدر GiZScore بــرای یــک نقطــه بیشــتر باشــد میــزان 
خوشه شــدگی در محــل آن نقطــه بیشــتر اســت و GiZScore نزدیــک 
بــه صفــر نشــان دهنــده عــدم خوشــه شــدگی در آن محــل اســت. 
گوریتــم *Getis-Ord Gi  بــر روی اطالعــات تصادفــات  پــس از انجــام ا
گســتره  و   ۷/۷۶4 تــا   -2/095 از   GiZScore گســتره  مشــهد، 
GiZScore از 0 تــا 0/94۷ متغیــر بــود. از ایــن آمــار می تــوان نتیجــه 
کــه مقادیــر مثبــت و باالتــر از GiZScore نشــان دهنده  کــرد  گیــری 
ــه hotsopts و نقــاط منفــی از GiZScore بیانگــر  کانونــی حادث نقــاط 

می باشــند.   coldspots آرام  نقــاط 
کانونــی پیــاده  کرنــل بــر روی ایــن نقــاط  الگوریتــم بررســی تمرکــز 
گردیــد. طیــف حاصلــه نشــان دهنده توزیــع مکانــی تمرکــز وابســتگی 
کانونــی حادثــه خیــز در  نقــاط تصــادف از یکدیگــر و یــا منطــق اصلــی 
شــهر مشــهد برپایــه اطالعــات تصادفــات فوتی ســال ۱۳8۶ الــی ۱۳90 

می باشــد. 
نقشــه نهایــی طیــف تمرکــز تصادفــات شــهر مشــهد بر اســاس بررســی 
کرنــل درشــکل ذیــل قابــل مشــاهده می باشــد. ایــن  گوریتــم تمرکــز  ا
نقشــه می توانــد درک ملموس تــر ی از طبــق بنــدی مکانــی مناطــق 
دارای خطــر خیــزی باالتــر بــه مدیــران و برنامه ریــزان شــهری بدهــد. 

کرنل شکل 4: طیف تصادفات منجر به فوت مشهد بر اساس الگوریتم 

در  تمرکــز  نقــاط  اســت  مشــخص  بــاال  شــکل  از  کــه  همانطــور 
میدان هــای 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. 
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بــا اســتفاده از نتایــج ایــن تحقیــق می تــوان بــا الویت بنــدی مناطــق 
حادثــه خیــز، بــا انجــام اقدامــات مناســب نســبت بــه بهبــود وضعیــت 

کاســت.  کاهــش آمــار تلفــات ناشــی از تصادفــات  ایمنــی و 
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فضاهای گمشده شهری 
و نقش طراحـان

امروزه در تمامی شهرهای مدرن، فرآیندهای معمول در طراحی 
و برنامه ریزی شهری منجر شده تا ساختمان ها به عنوان یک 
غ از محیط پیرامونی و نه به عنوان بخشی از آن  موضوع جدا و فار
ایجاد شوند. نتیجه این امر شکل گیری حجم زیادی از فضاهای 
کز اصلی شهری شده است.  خالی رها شده در شهرها و حتی مرا
که در سالهای اخیر در  به این ترتیب در انواع دسته بندی هایی 
گرفته یکی از این دسته فضاها،  مورد فضاهای شهری صورت 

فضاهای گمشده شهری است.
که به نوعی دور از دید   این فضاها شامل تمام فضاهایی است 
که دارند در حال حاضر  شهروندان بوده، و یا به دلیل موقعیتی 
که امکان  بدون هیچ استفاده ای رها شده اند. فضاهای دنجی 
از جمله  آنها وجود دارد.  ناهنجاری و جرایم در  وقوع هرگونه 
این فضاها می توان به مناظرشهری بدون ساختار و رها شده 
گودهای  و  تپه ها  و فصلی،   دائمی  رودخانه های  پیرامون  در 
و  عناصر  شهری،  فرسوده  بافتهای  شهری،  بافتهای  درون 
کاربری های دروازه ای و مبادی ورودی قدیمی، فضاهای بین 
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کرد. ساختمان های بلندمرتبه و غیره اشاره 
کاربری های شهری منجر به  کمبود زمین برای  کم جمعیتی شهرها روز به روز در حال افزایش است و  که ترا در این میان و در شرایطی 
کمبود فضاهای عمومی مناسب و در دسترس رو به زوال  توسعه های افقی شدید شده است و از سوی دیگر تعامالت اجتماعی به واسطه 
است فضاهای گمشده عالوه بر اینکه یکی از بهترین ظرفیت های توسعه درونی به شمار می روند، می توانند موجبات رشد و توسعه محیط 
کنده در تمامی محالت شهر وجود دارند و در حال حاضر به دلیل عدم بهره برداری  که بصورت پرا کنند. این فضاها  پیرامونی خود را فراهم 
کرده اند می توانند پتانسیل مناسبی برای ایجاد  مناسب معضالت مختلفی را در عرصه های زیست محیطی، امنیتی، بصری و غیره ایجاد 
کنان است. مهمترین عامل شکل دهنده به این نگرش )تغییر درالگوی طرحهای  که در دسترس تمامی سا عرصه های عمومی ای باشند 

گیری و مقوله تولید چشم انداز است.  توسعه شهری(،  موضوع حضور طراح شهری متبحر از آغاز تصمیم سازی و تصمیم 
طراحان شهری، از طریق شناخت نیازهای شهر و شهروندانش و تحلیل علمی نتایج و تصمیم خردگرایانه در جهت ایجاد چشم انداز 
یک  داشتن  با  که  کنند  تبدیل  ای  سرزنده  شهری  فضاهای  به  را  شهر  یک  ی  مرده  و  شده  رها  عمومی  فضاهای  می توانند  مناسب، 

منظرشهری مطلوب، به پیروی از آن، سیمای شهری ماندگارتری به وجود آورند.
گمشده و معطل مانده از طریق تزریق عملکردهایی برگرفته از منابع هویت بخش، بخشی از تکنیک هایی  سازماندهی و احیای فضاهای 
گونه فضاهای طرد شده شهری بستری برای حضور، وقت  گیرد تا این  که می تواند توسط متخصصین مورد تجربه  و آزمون قرار  است 
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 برنامه ریزی طراحی محور است. بصورت بسیار فشرده سیر تحول نظریه های شهرسازی در جدول 
کلی و دیدگاهها تأثیر بگذارند.   که چگونه جزئیات قادرند بطور خاص بر درك  آورده شده  تا در یک نگاه سریع بتوان با مقایسه، دریافت 

ح های توسعه الگوی طر اهداف کالن مبانی اجتماعی و فکری دوره نفوذ نظریه

کالن توسعه و عمران - طرح های 

- طرح های جامع و تفصیلی

کالن اقتصادی - توسعه 

کالبدی - ساماندهی 

-مدیریت متمرکز دولتی

- خردگرایی و پوزیتیویسم
۱920-۶0 برنامه ریزی 

جامع

- طرح های ساختاری _ محلی

- طرح های راهبردی

- مدل سازی سیستم های شهری

- بهسازی سیستم های اجتماعی

- هدایت ونظارت سیستم شهر

- نگرش سیستمی به جهان

-مدیریت علمی و فنی سیستم ها
۱9۶0-80 برنامه ریزی 

سیستمی

- سلسله مراتب طرح های توسعه

گزینه ها و پروژه ها - تنوع 

-تامین توسعه ی پایدار

- تامین عدالت اجتماعی

- مدیریت مشارکتی

- جامعه مدنی و دموکراسی

- اعتقاد به خرد جمعی

کید بر ارزش های بومی و محلی - تا

۱980-2000
برنامه ریزی 
دموکراتیک 
)مشارکتی(

- سلسله مراتب طرح های توسعه

- حضور طراحی شهری از ابتدای 
گیری تصمیم سازی و تصمیم 

- ارائه چشم انداز

- ارائه ایده ها و راهنماهای 
طراحی

- تامین توسعه پایدار

- تامین عدالت اجتماعی

- مدیریت مشارکتی

- ایجاد هویت منحصر به فرد 
مکان ها

کیفیت محیط شهری - جامعه مدنی و 

- اعتقاد به خرد جمعی

- اعتقاد به نقش طراحی و خالقیت

گیری و توجه  کید بر زمینه و بستر قرار  - تا
به ارزشها و اعتقادات اجتماعی

2000

کنون  تا 

برنامه ریزی 
طراحی 

محور

جدول تحول نظریه های شهرسازی1
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دهه ی ۱9۶0، دهه ی ورود به مرحله ی برنامه ریزی راهبردی است. 
گاهی نسبی به مدل های برنامه ریزی پیشرو را معیار  گر موضوع آ ا
راهبردی  برنامه ریزی  شروع  را   ۱9۷0 سال  بتوان  شاید  بدانیم، 
دنیا  شهرسازی  در   آنچه  از  نیم قرن  نزدیک  این رو  از  کرد.  تلقی 
پیشرفته،   کاماًل  کشورهای  فقط  نه  داریم)  فاصله  می دهد،  روی 
با  نسبی  بطور  تحوالتشان  که  جهان  کشورهای  بیشتر  بلکه 
برنامه ریزیهای پیشرفته ارتباط دارد(. اما این عقب بودن به معنی 
کردن نیم قرن پرتالش، برای  رسیدن به نقطه ای  ضرورت سپری 
که آنها در حال حاضر آنجا هستند، نخواهد بود. بلکه باید از این 
تجارب استفاده نمود. پیشرفت حاصله، فقط مربوط به توسعه ی 
بلکه  نیست،  پیچیده  تکنولوژی های  و  سیستم ها  نرم افزارها، 
سهم بیشتر، مربوط به تغییر  دیدگاه هاست. و چون نیک بنگریم 
می بینیم این تغییر دیدگاه ها، به سوی دیدگاه های حکمای بزرگ 
کشور است. به عبارتی آن ها به سوی داشته های ما می آیند.  این 
انسانی،  و  الهی  اعتقادات  ارزش ها،  هنر،  حکمت،  از  داشته هائی 
کلی معرفت بشری، که  با ویژگی های فرهنگی- اجتماعی  و  بطور 
ک به جا مانده  است.  به عنوان میراث، از حکیمان این آب و خا
اعتماد به این  در حالی که وارثان اصلی، ضمن بی توجهی و عدم 
داشته ها،سراسیمه و خودباخته، به تعقیب دیگران، برای جبران 
گرد و غبار ایشان می دوند. با نگاه تطبیقی  این 50 سال فاصله در 

کامال متفاوتی پدیدار می شود. مختصری به تغییر دیدگاه ها، افق 
نگاه کلی به تحوالت در مبانی اجتماعی و فکری حوزه ی شهرسازی، 
که امروزه تغییر رویکرد از برنامه ریزی مشارکتی ) که  نشان می دهد 
کنون بیشتر بصورت شعار در فضای شهرسازی ما مطرح است( به  ا
برنامه ریزی طراحی محور، از جامعه مدنی و دموکراسی به جامعه 
غلطیدن  یعنی  است.  داده  روی  شهری  محیط  کیفیت  و  مدنی 
کیفیت  اجتماع،  امر  به  سیاست  امر  از  توسعه  پایه های  منطقی 

ارزشها و اعتقادات اجتماعی. 

با این نگاه، کشور واجد هویت ویژه است. واقعیت نهفته درون این 
تغییر رویکرد که بسیار ظریف،  اساسی و مهم است، عبارت از این است 
که دیدگاه ارزشهای جهانی تا دو دهه آخر قرن بیستم بر وحدت جهانی، 
بر پایه یکی شدن و همسانی فرهنگها ) باقی مانده از دوران مدرن(، 
جهان وطنی و جامعه جهانی با آرمانهای واحد دموکراسی عمل می کرد 
و پارادایم، چماق دموکراسی کشورهای توسعه یافته بر سر کشورهای 
به اصطالح درحال توسعه بود و از اواخر قرن گذشته و آغاز قرن بیست 
کید بر زمینه و بستر قرارگیری و ایجاد هویت  و یکم، با تغییر رویکرد و تأ
منحصر به فرد، پارادایم، تفاوتها می شود. یعنی اجماع جهانی با اتکاء 
به تفاوتها ممکن خواهد شد و در مفهوم جهانی شدن، آنکه هویت 
ویژه خود را ندارد و از غنای فرهنگی متکی به بستر و زمینه جغرافیایی و 

محیطی خود برخوردار نیست، کارت عضویت دریافت نمی کند. 
این مفهوم جاری درکلیت، بطور سلسله مراتبی همه اجزاء سیستم 
کشانده و درآنها جریان می یابد. یعنی  جهانی را به بازتعریف مسئله 
مشارکت ملی و مفهوم کشور، در ترکیبی مفهوم پیدا می کند که نگرش بر 
پایه درك، تقویت و احراز ویژگی مکانها شکل گیرد. از این رو برای ارتقاء 
حس وحدت در مقیاس ملی، شهرهای بزرگ نمی بایستی 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...

 یکی از مهم ترین مأموریت های طراحان شهری، تولید 
برای  طراحی  راهنماهای  و  خالقانه  ایده های  ارائه  و 
هویت  به  اتکاء  با  نظر،  مورد  انداز  چشم  به  حصول 
منحصر به فرد مکانها و ارزش های متمایز نهفته در آن ها 
و  شهری  مدیریت  با  آن ها  پرورش  در  دائم  همکاری  و 

شهر می باشد.

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

...................................
درالگوی  )تغییر  نگرش  این  به  دهنده  شکل  عامل  مهمترین 
از  طرحهای توسعه شهری(،  موضوع حضور طراح شهری متبحر 
گیری و مقوله تولید چشم انداز است.  آغاز تصمیم سازی و تصمیم 
گرچه چشم انداز )vision( همواره در برنامه ریزی شهری حضور  ا
داشته است،  اما نکته مهم در چگونگی تولید آن، مبانی متوجه 
تحلیل  از  که  امری  است.  چشم اندازسازی  فرآیند  و  تولید  این 
علمی نتایج و تصمیم خردگرایانه متخصصین و نشان دادن سمت 
حرکت به “ عموم و عامه” )به اصطالح آمایش( تا اتکاء به معرفت 
بشری، خواسته ها، ارزشها و تمایالت مردمی، تولید عزم عمومی و 
تعیین تاریخ مشخص برای رسیدن به آنچه بعنوان آرزوها و آمال 
گرایش(تبدیل  اصطالح  )به  اند  نموده  ترسیم  خود  تحقق  قابل 
از فرمانده،   ریز و طراح  برنامه  شده است. به عبارتی »ارتقاء نقش 
گیر،  سرنوشت ساز، جهت دهنده و...  به قابله،  چوپان،  تصمیم 
نحوی  به  وقوع  درحال  امری  افتادن  اتفاق  برای  تالشگری  یعنی 
را  زایمان  از  ناشی  عواقب  و  مشکالت  و  عارضه  میزان  کمترین  که 
داشته باشد، و مولود سالم و سالمت به دنیا آمده و توانبخشی ها 
و مراقبت های الزم اولیه در بدو تولد تا رسیدن به حالت پایدار و 
ورود به زندگی عادی برای این مولود و زاینده ی آن، یعنی شهر«. 
و  پرورش  محتاج  بلوغ  به  رسیدن  برای  طبیعتًا  مولود  این  البته 
پایش است؛ یعنی نیازمند همکاری و همراهی دائم برنامه ریزان و 
طراحان با مدیریت شهری و نظارت دائمی تشکل های مردم نهاد 

بر این فرآیند.
بنابراین یکی از مهم ترین مأموریت های طراحان شهری، تولید و 
ارائه ایده های خالقانه و راهنماهای طراحی برای حصول به چشم 
انداز مورد نظر، با اتکاء به هویت منحصر به فرد مکانها و ارزش های 
متمایز نهفته در آن ها و همکاری دائم در پرورش آن ها با مدیریت 
شهری و شهر می باشد. بی تردید بررسی و مطالعه برای شناخت 
زمینه های  مستعدترین  از  یکی  که  شهری،  گمشده ی  فضاهای 
برای  آنها  بازیافت  و  هستند،  شهری  محیط  در  خالقیت  ظهور 

نوزائی، از مهم ترین آثار این تغییر دیدگاه است.
از طرفی امروز رقابت در بین شهرهای جهان ) و به تبع آن رقابت 
داخلی( در زمینه موضوعی است که متأسفانه در کشور ما کمتر به آن 
توجه می شود و حتی کمتر مطرح می شود. امروز رقابت بر سر جذب 
نخبگان است.  مجتمع های زیستی و اجتماعات انسانی دریافته 
اجتماعی،  پایداری  محور  و  توسعه  موتور  قشرخالق،  این  که  اند 
اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هستند. در بیشتر تالشها برای ارتقاء 
کیفیت خدمات و محیط زیست،  سیما و منظر شهری،   امنیت و 
رفاه اقتصادی،  حمل ونقل،  عدالت اجتماعی، تولید فرصت در 
از  استفاده  با  نخبگان  جذب  موضوع  و...   مختلف  زمینه های 
گروه  موردتوجه است. امروز به درستی دریافته  توانائی های همین 
که حضور نخبگان و تفکر خالق در عرصه های مختلف زندگی  اند 
چالشها  هنگامه  از  و  نموده  بدل  فرصت  به  را  تهدیدات  شهری، 
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راهی به موفقیت می گشاید. ارتقاء کیفیت های محیط شهری، یکی 
تلقی  امروزی  به شهرهای  ترین عوامل جذب نخبگان  کلیدی  از 

می شود.
به  ورود  راههای  ترین  کارآمد  از  یکی  امروزی  شهری  طراح  دید  از 
و  کشف  محیطی،  کیفیت های  ارتقاء  هدف  با  شهری  توسعه  امر 
و  آنها  بین  پیوند  برقراری  و  شهری  گمشده  فضاهای  شناسایی 
ارتباط و جاری نمودن جریان درآنها است.   ایجاد  از طریق  شهر، 
که زیرپای ما هستند و ما غافل از آنها به سختی  گنجهای نهفته ای 
و  متبحر  شهری  طراح  یک  ویژه ی  تخصص  می گذرانیم.  روزگار 
گنجهاست و  گرو شناسایی و استخراج این  ارزش وجودی او، در 
گمشدگی  گنج یاب خود اوست،  و تبحرش، در تشخیص  دستگاه 
ارتباطات  به  متکی  معیارهای  زدودن  است.  شهری  فضاهای  در 
درختی و جایگزینی تفکرات و نگاههای متکی به شبکه، موجب 
ارتقاء مهارت های او شده است. گسستگی پیوندها، نزول ارتباطات 
کاهش و قطع جریان در شبکه های شهری انجامیده و بافتهای  به 
انضمام  به  فرسوده  محدوده های  این  می کند.  تولید  فرسوده 
که به دالیل مختلف هرگز نتوانسته اند  حوزه ها،  فضاها و عناصری 
پیوند مناسبی با شهر و پیرامون خود برقرار نمایند و لذا در نتیجه ی 
ارتباط )بصری،  دسترسی،  عملکردی،  فضایی و ذهنی(  ضعف 
فضاهای  به  تبدیل  زمان  طی  در  و  گردیده  تهی  زندگی  جریان  از 
گمشده ی شهری شده اند، در واقع زمینه ی مناسبی برای کاربست 

خالقیت طراح شهری متبحر هستند.

شهری  توسعه  امر  به  ورود  راه های  ترین  کارآمد  از  یکی 
ارتقاء کیفیت های محیطی، کشف و شناسایی  با هدف 
فضاهای گمشده شهری و برقراری پیوند بین آنها و شهر، 
از طریق ایجاد ارتباط و جاری نمودن جریان درآنها است.  

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

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

در ادامه به برخی از دالیل بروز این گمشدگی ها،که علیرغم اهمیت، 
کمتر مورد توجه بوده اند، اشاره می گردد.

کل و اجزاء تشکیل دهنده  امر توسعه شهر همراه با تغییر مقیاس 
که به تبع  آن، بازتعریف فعالیتهای شهری در مقیاسهای جدید را 
این  از  غفلت  می سازد.  ضروری  شده ست،  حاصل  توسعه  این 
بویژه  گمشده،  تولید فضای  از اساسی ترین عوامل  مهم می تواند 
در حساس ترین مناطق شهری، یعنی پیرامون مناطق مرکزی آن 

باشد. 
گمشده  فضاهای  نیز  شهر  پیرامون  به  تاختن  در  توسعه  امر 
که میزان آن در توسعه های شهری شتابان  بیشماری تولید می کند 
کشور  و غالبًا بی برنامه ) که به نوعی ویژگی توسعه شهرهای بزرگ 
ما محسوب می شود( شدت بیشتری می یابد. بلعیدن روستاهای 
پیرامون شهر، بدون هضم آن ها، و چالش های تالقی این نظام ها، 

مثال روشن آن است.
کستری به  که ناشی از نگاه یکنواخت و خا گمشدگی دیگر نیز  نوعی 
نقشه ریزی شهر است )و نه طرح ریزی(، به وفور در بافتهای شهری 
که مربوط به عدم توجه به موقعیتهای ویژه در  ما یافت می شود 
پهنه شهری است. موقعیتهای ویژه، سرمایه هایی گرانقدر و عناصر 
که در غیاب نگرش طراحانه، به یونیفرم  گرانبها و بی بدیلی هستند 

با  کور(،  و غالبًا  برنامه ریزی ملبس شده ) به بهانه نوعی عدالت 
کاربری زمین شهری پوشیده شده اند. کارآمدترین نوع  نا

کم،   ترا  ( شهری  محیط  معنای  به  توجه  بی  و  وار  تعاونی  نگاه 
از عدم حضور دانش  اهمیت،  سازگاری،  برخورداری و...( ناشی 
کم  کاربری و ترا طراحی شهری در طرح ریزی تفکیك و تخصیص 
شهری موجب نادیده گرفتن و غفلت از ارزشهای خاص اراضی واقع 

در محدوده موقعیتهای ویژه شهری شده است. 
شهری  طراح  نقش  و  دیدگاه ها  تغییر  موضوع  طرح  ادامه  ی  در 
فرآیند  در  گمشده ی شهری  اهمیت شناسائی فضاهای  امروزی، 
ارتقاء کیفیت فضاهای شهری و همچنین برخی از عوامل به وجود 

آورنده ی آن، به چند نمونه از این فضاها اشاره می شود. 
• رودخانه های دائمی و فصلی،  مسیل ها و فضاهای مجاور آنها، 
که به علت رویکرد ذهنی به فضای  حرایم و غالبًا بافت پیرامون آنها 
از  ناشی  ساختاری  بریدگیهای  و  فصلی  رودخانه های  و  مسیلها 

وجود آنها حاصل می گردد.
گودهای درون بافتهای شهری. • تپه ها و 

• بافتهای فرسوده شهری ) از نوعی که متخصصین می شناسند، نه 
آنچه ضوابط مصوب می گوید(. 

با  که  ورودی قدیمی  مبادی  و  ای  دروازه  کاربری های  و  عناصر   •
تغییر مقیاس شهر و در جریان توسعه در دل بافتهای شهری باقی 
گاراژهای بزرگ،  میادین بار قدیمی،  گورستانهای  مانده اند،  مانند 
حتی  و  کاروانسراها  آن،   پیرامون  مسیلهای  و  خندق  متروکه،  
گاهًا کارخانجات بزرگ و کوچك و...   تعمیرگاهها،  انبارها،  کارگاهها و 
کار می کرده اند اما با تغییر  که در مقیاس شهر  کاربریهایی  • عناصر و 
مقیاس معنی خود را در کاربردهای شهری با مقیاس کوچك از دست 
که  داده اند و برای ایفای نقش سرگردانند.  مانند فضاهای سبزی 
اندازه های  کنون در  ا اما  اند،   را داشته  باغ ملی شهر  روزی نقش 
فضاهای سبز محله ای به نظر می رسند و آرام آرام با از دست دادن 
نقش خود به مرکز تبادل مواد مخدر تبدیل شده اند. آنها دیگر هرگز 
نخواهند توانست باغ ملی شهر باشند،  اما می توانند به فضاهای 
شهری بی همتا و بسیار با ارزش، دردل فشردگی فضای مرکز شهر، 
کز ادارات نیز با فضاهای  گردند. ساختمانهای قدیمی مرا تبدیل 
باز خود، می توانند به موزه های با ارزش و مکانی برای فعالیتهای 
فرهنگی در مرکز شهر تبدیل شوند. دبیرستانهای قدیمی مرکز شهر 
و محوطه های مصفایشان حقیقتًا دور از ارزشدهی است، که با چند 
ساختمان وصله پینه،  پیوند خورده و باز هم همان بار سابق را 
به دوش بکشند. آنها بعنوان خاطره انگیزترین بخشهای مرکز شهر 

کنند،  حتی نقش اقتصادی و...  می توانند نقش مهمی بازی 
بازار، سرطان وار بدانها  که  آنها  بازارهای شهر و بافتهای مجاور   •
کارگاههای  به  به عنوان بخشهای پشتیبان خود،  و  رخنه نموده 
نمور و انبارهای مخروبه تبدیلشان نموده است. این مقوله محتاج 
ارزش  ماست.  شهری  مرکز  فضاهای  در  جدی  شناسی  آسیب 
کم، از تصور  گمشده پیرامون این فعالیتهای مترا بازیافت فضاهای 

ج است. خار
ضابطه،  در  شاید  که  ارزشی  با  قدیمی  خانه های  و  ساختمانها   •
میراث فرهنگی به حساب نیایند،  اما در معرفی هویت شهر و مرور 
قادرند  و  داشته  فرهنگی  میراث  چون  ارزشی  آن،  گذشته  تاریخ 
کارآمد به پیرامون خود  نیروی شگرفی در بازتولید فضای شهری 

القا نمایند.
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کهن و خاطرات  گیری فضایی نو با اتکاء به سابقه ای  که می توانند مظهر شکل  کهنسال و محوطه پیرامون آنها  • درختان قدیمی و 
گرفته شده و در غربت در حال  که به شهر  می افکنند،  اغلب نادیده  درازمدت شهروندی باشند. نیروی آنها و نیروی سایه خاطره ای 

احتضارند.
کارآمدترین شکل ممکن، بهترین و مناسب  گرفته اند و با نا که در معرکه توسعه شهری شتابان تنها با تولید سرپناه شکل  • بافتهای میانی 
ترین حوزه های شهر را پوشانیده و اشغال نموده اند. در فرآیند احیاء مرکز شهر و توجه توسعه شهری به امر توسعه از درون، بافت های 
که باید شهر می بود و نیست، به مهمترین عوامل زایش مجدد شهری، با تکیه به  میانی می توانند از نقش گمشده ی خود، بعنوان بخشی 
گرفته و  که به لحاظ نگاه روزمره و عادی به آن در اغلب برنامه ریزیهای شهری مورد غفلت قرار  هویت و شخصیت آن تبدیل شوند. بخشی 
کارانه تنها به ساماندهی آن می اندیشیم و به نقش و مأموریت مهمی که آنها بعنوان عامل پیوند  به عنوان وضع موجود، با نگاهی محافظه 
درون و بیرون و تقویت پایداری مرکز شهر ها با ایجاد ارتباط شبکه ای، و شدت بخشیدن و اجازه عبور جریان ها می توانند داشته باشند، 

هیچ توجهی نداریم.
دریك نگاه خالقانه، ممکن است بجای بافتهای قدیمی مرکز شهر، آنها کاندیداهای اولویت دارتری برای قربانی شدن در راستای به اصطالح 
معاصرسازی شهر باشند. این بخش از شهر را، که طعم شهر ندارد، و تنها بار پذیرش سرپناه را به دوش می کشد,  به راستی می توان نوعی 

گمشده شهری به حساب آورد. فضای 
که البته همه به این امرواقفند. • اراضی خالی وسیع درون بافتهای حاشیه ای 

کّمی سرانه شبکه شهری خاصیت دیگری ندارند. که بجز افزایش  • برخی خیابانهای پهن وبی مصرف 
کاهش جریان شبکه در آنها. ـ اراضی پادگانها و بافتهای افسرده پیرامونشان،  ناشی از مجاورت با لبه های بزرگ شهری و 

کمبود جدی سایر خدمات شهری در حوزه قرارگیری آنها، تعادل خدمات شهری را برهم زده و بطور  که در  • اراضی بزرگ مقیاس خدماتی 
گر فضای سبز باشند. جدی مانع توسعه متوازن محدوده های پیرامون خود هستند، حتی ا

که در حبس آن ها مانده و تنها به صرف مالکیت برآن، به صورت فرصت طلبانه به  • اراضی بزرگ تحت مالکیت ادارات و ارگان های دولتی 
بارگذاری غیرضروری در مرکز شهر، با عملکردهای وابسته به فعالیتهای بخشی همان ادارات اقدام می شود. حال آنکه ضرورتهای دیگری 
که ممکن است به بخش آنها مربوط نباشد؛ یعنی زمین دولتی در مرکز شهر متعلق به مصلحت مصارف عمومی  کاربرد آنها وجود دارد  برای 

) و البته دولتی ( شهر است و نه توسعه نهاد مالك آن.
که به نوعی فرصت و غنیمت محسوب می شوند، می توانند در سایه غفلت شهر و مدیریت شهری، و طبیعتًا  گمشده   از این رو فضاهای 
برنامه ریزان وطراحان، تهدیدی برای توسعه متوازن و پایدار شهر باشند. مقوله ای که از مقدار کم آن هم نمی توان گذشت؛ چه رسد به زیاد آن. 

بدین معنی که جوی روباز بتنی حاشیه ی یک خیابان را باید یک فضای گمشده ی شهری باارزش به حساب آورد.
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اولین کنگره  بین المللی صنعت ساختمان 

تاریخ شروع : 5 اردیبهشت ۱۳9۷
 تاریخ خاتمه : ۶ اردیبهشت ۱۳9۷

کالنشهر تبریز  مکان برگزاری : تبریز - مرکز همایشهای  بین المللی شهرداری 

محورهای همایش
۱.مهندسی عمران

- مهندسی تخریب در صنعت ساختمان
- فناوری نوین در مواد و مصالح ساختمانی و صنعتی سازی ساختمان

- روش های نوین در طراحی و بهسازی لرزه ای سازه ها
کنترل لرزه ای سازه ها و مصالح هوشمند  -

- مصالح نوین و تکنولوژی بتن
ک و ژئوتکنیک لرزه ای - دینامیک خا

- ساختمان های آینده و محیط زیست
- مدیریت ساخت و اجرا

- سازه های زیر زمینی
- عیب یابی لرزه ای سازه ها و روش های بهسازی و مقاوم سازی سازه ها

2.مهندسی معماری
- روش های 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

- تکنیک های ویژه مرمت در معماری
۳.مهندسی برق

- ساختمان های با مصرف انرژی پایین و صفر
کاربرد انرژی های تجدید پذیر در ساختمان  -

- مدیریت مصرف انرژی در ساختمان
- اتوماسیون در ساختمان

- ساختمانهای سبز
- هوشمندسالزی در ساختمانها

4.مهندسی مکانیک
- سیستمهای مدیریت ساختمان

- ساختمانهای انرژی صفر
- ممیزی انرژی در ساختمان

گرمایش و تهویه مطبوع ساختمان - تکنولوژیهای نوین در سرمایش، 
- بازیافت انرژی در ساختمانها

کاربرد انرژیهای تجدید پذیر در ساختمانها  -
- تهویه مطبوع ساختمانهای بلند مرتبه

5.مهندسی نقشه برداری
- مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک

۶.مهندسی ترافیک
- برنامه ریزی حمل و نقل شهری و توسعه پایدار

۷.مهندسی شهرسازی
- برنامه ریزی،  مدیریت و طراحی شهرهای آینده

- مدیریت شهری
- شهرسازی و توسعه شهری پایدار

- شهرسازی اسالمی 
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گروه عمران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد جواد عالمتیان | دانشیار 
ناصر نیکنیا |  کارشناس ارشد شرکت آب منطقه خراسان رضوی

بررسی نحوه تصفیه 
فاضالبهای تانکری)سپتاژها(
تخلیه شـــده به کشـــــــف رود

چکیده
با توجه به عدم اجرای شبکه جمع آوری فاضالب در مناطق 
حاشیه شهر مشهد استفاده از جمع آوری فاضالب در مناطق 
اجتناب  امری  کننده فاضالب  تانکرهای حمل  مذکور توسط 
فاضالب های  تخلیه  و  حمل  بارگیری،  نحوه  است.  ناپذیر 
قبیل  از  متعددی  مشکالت  دارای  حاضر  حال  در  تانکری 
مشکالت بهداشتی و زیست محیطی است. از طرفی تانکرهای 
حمل کننده گاها نسبت به تخلیه فاضالب در منهولهای شبکه 
می نمایند.   اقدام  رود  کشف  رودخانه  حریم  در  یا  و  فاضالب 
در این تحقیق راهکارهای مدیریت پساب تانکری به تفصیل 
و  ساخت  تحقیق  این  یافته های  اساس  بر   می شود.  بررسی 
جهت  گزینه  بهترین  سپتاژ  اختصاصی  تصفیه خانه  طراحی 
حل اساسی مسئله مد نظر می باشد. با توجه به آنکه ساخت 
و بهره برداری تصفیه خانه سپتاژ نیازمند صرف زمان و هزینه 
با چند فرآیند طبیعت محور و  است؛ در حال حاضر می توان 
همچنین مدیریت تانکرهای حمل سپتاژ تا حدودی تهدیدات 
مرتفع  تا حداقل ممکن  را  زیست محیط موجود  و  بهداشتی 

نمود. 

گان کلیدی واژ
 سپتاژ، کشف رود، فاضالب، تصفیه 

|مقالـه|عمران
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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 
آبـی و خشکسـالی هـای اخیـر،  کمبـود منـابع  بـه  با توجـه  از طرفی 
مورد  مکانیکی  و  بیولوژیکی  صورت  به  فاضالب  تصـفیه  روشهـای 
تصـفیه  از  از پساب حاصـل  استفاده  به  تمایل  و  گرفت  قرار  توجه 
به  نیز  و  پایدار  بازیافتی  آب  منبع  یک  عنوان  به  شهری  فاضالب 
سبب حفظ منابع آبی افزایش یافت. در این راسـتا مطابق با نوع 
مصرف پساب خروجی از تصفیه خانه ها و همچنین شرایط محلی، 
ذخیره سازی فصلی و ساالنه پساب نیز مورد نیاز می باشد. سپتاژ 
عبارتست از مواد جامد و مایع برداشتی از سپتیک تانکها، چاه های 
از  فاضالب  جمع آوری  ثابت  و  متحرک  مخازن  و  فاضالب  جذبی 
قانون  در  موجود  تعریف  مطابق  خصوصی]1[.  تصفیه خانه های 
حفاظت محیط زیست انتاریو کانادا لجن قابل حمل محدوده های 
کثرا  تجاری، مسکونی و صنعتی که شامل مواد جامد و مایع بوده و ا
بصورت خام از سپتیک تانک ها تخلیه می گردد سپتاژ می گویند. در 
حال حاضر بخش عمده ای از سپتاژ شهر مشهد در محل تصفیه 
رود  کشف  نزدیک  در  گود  زمینی  قطعه  در  اولنگ  فاضالب  خانه 
تخلیه می گردد؛ همچنین بدلیل عدم نظارت موثر کامیونها سپتاژ را 
در اطراف شهر یا منهولهای شبکه فاضالب شهری تخلیه می کنند. 
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.... 
“ذخیره  شکل  دو  به  کلی  حالت  در  سپتاژ  و  پساب  ذخیره سازی 
“ذخیره سازی  و  ذخیره  استخرهای  و  برکه ها  مانند  سطحی” 
الزم  شرایط  داشتن  صورت  در  آبخوانها  در  معمواًل  که  زیرزمینی” 
از  بسیاری  در  پساب  ذخیره  مخازن  از  استفاده  می شود.  انجام 
یافتـه  توسـعه  اسـترالیا  و  آمریکـا  شـمال  مدیترانـه ای،  کشـورهای 
فلسطین  در  بار  اولین  برای  میالدی   1970 سالهای  در  است]2[. 
اشغالی استفاده از مخازن ذخیره سازی پساب با دو هدف “ذخیره 
تابسـتان(  )فصـل  خـاص  زمان  در  آن  از  استفاده  و  پساب  فصلی 
توجه  مورد  پساب”  کیفیت  بهبود  و”  آبیـاری”  مصـارف  جهـت 
کیفیت پساب را ارتقاء  گرفت. این مخازن بطور قابل توجهی  قرار 
که در مضیقه آبی هستند به ویژه برای  کشورهایی  می دهند و در 
گرمسیری بسیار مناسبند و بایستی بین میـزان تولیـد  کشورهای 
ایالت  در  شود.  برقرار  تنظیم  پساب  مصرف  نیاز  ومیزان  فاضالب 
کشاورزی،  فلوریدا پروژه های بزرگی در زمینه استفاده از پساب در 
از  پروژه ها  این  در  بطوریکه  است  شـده  اجـرا  غیـره  و  سـبز  فضـای 
بـارانی و نیـاز  مخازن ذخیره جهت ذخیره سازی پساب در فصـول 
آبـی کمتـر و استفاده از آن در فصول خشک و نیاز آبی بیشتر استفاده 
شده است. شکل 1 نمونه ای از یک مخـزن ذخیره پساب با حجمی 
گالن )378540 مترمکعب( را در ایالت فلوریدا  حدود 100 میلیون 

نشان می دهد.
کشور  همچنین شکل 2، نمونه ای دیگر از مخزن ذخیره پساب در 
کـه بصورت یک برکه جهت ذخیره سازی  مکزیک را نشان می دهد 

فصلی و استفاده از آن در پیک مصرف کشاورزی بکارگرفته می شود.
شکل3 مخزن ذخیره پساب با مساحتی حدود 5 هکتار در شهر فرت 
مرگان در ایالت کلرادو آمریکا جهت ذخیره سازی فصلی و تنظیم جریان 
خروجی پساب برای استفاده در مصارف آبیاری را نشان می دهد.طبق 

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

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

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

فلسطین  در  میالدی،   2001 سال  در  همکاران  و   FRIeDleR گزارش 
با  پساب  ذخیره سازی  )برکه(  روباز  مخزن   200 از  بیش  اشغالی 
حجمی معادل 120 میلیون متر مکعب در سال جهت ذخیره فصلی 
گرم تابستان احداث  و استفاده از آن برای مصارف آبیاری در فصل 
شده است]3[ و ]4[. همچنین در این کشور بزرگترین سیستم های 
ذخیره سازی پساب در آبخوان بصورت فصلی و ساالنه توسعه یافته 
کاربرد مخازن سطحی ذخیره پساب در جنوب  است. نمونه دیگر از 



95 94

که از چندین سال پیش از مخازن و برکه هایی با  ایتالیا می باشد 
حجمی حدود 100 هزار متر مکعب جهت ذخیره پساب با دو هدف 
مصرف  جهت  فصلی  ذخیره سازی  دیگری  و  آن  کیفیت  ارتقای 

کشاورزی استفاده می شده است.
از  بیش  جمعیتی  دارای  خراسان رضوی  استان  مرکز  مشهد  شهر 
هزار  از 800  بیش  و  قانونی  محدوده  در  کن  سا نفر  میلیون   2/76
نفر حاشیه نشین می باشد. بخش مهمی از وسعت این شهر هنوز 
بر این در  فاقد شبکه جمع آوری و دفع فاضالب است]5[. عالوه 
و  صنایع  شهر،  شرق  و  جنوب  شمال،  غرب،  مختلف  محورهای 
که بخش مهمی از  کارخانه های متعددی مشغول فعالیت هستند 
آنها فاقد سیستم جمع آوری و تصفیه فاضالب می باشند. بر اساس 
مطالعات انجام شده در حال حاضرروزانه حدود 2400 مترمکعب 
در  می شود.  حمل  و  جمع آوری  تانکر  توسط  مشهد  در  سپتاژ 
وضعیت فعلی بخش عمده ای از این سپتاژ در محل تصفیه خانه 
تخلیه  کشف رود  نزدیک  در  گود  زمینی  اولنگ در قطعه  فاضالب 
دسترسی،  جاده  بودن  کی  خا بدلیل  نیز  محل  این  در  می گردد. 
نبود امکانات و عدم نظارت موثر، تخلیه سپتاژ بصورت غیر اصولی 
و در نقاط مختلف زمین تصفیه خانه انجام می پذیرد. شهر مشهد 
کامیونها  که  در حال حاضر با مشکالت متعددی مواجه است چرا
سپتاژ را در اطراف شهر یا منهولهای شبکه فاضالب شهری تخلیه 
آوری،  جمع  مدیریت  حاظر  حال  در  اینکه  به  توجه  با  می کنند. 
حمل و دفع زائدات مایع توسط تانکرها)سپتاژ( از لحاظ بهداشتی 
و زیست محیطی فاصله زیادی با وضع مطلوب دارد لذا باید هرچه 
کم  حا آن  دفع  و  تصفیه  و  جمع آوری  بر  صحیح  مدیریت  سریعتر 
سپتاژ  دفع  مختلف  روشهای  بررسی  به  تحقیق  این  در  گردد. 
پرداخته می شود و در نهایت راهکارهایی برای رفع مشکل سپتاژ 

در شهر مشهد ارایه می گردد.  

ضرورت مدیریت سپتاژ
بـه  توجـه  با  آن  از حـد  زیرزمینی واستفاده بیش  کاهش سطح آب 
خشکسـالی هـای اخیـر و افـزایش روز افـزون جمعیت، بشر را مجبور به 
استفاده از دیگر منابع آب نموده است. امروزه پساب تصفیه خانه های 
توجه  مورد  دائمی  و  جدید  منبع  یک  عنوان  به  سپتاژ  و  فاضالب 
و  مسـتقیم  طور  به  زیرزمینی  آب  منابع  جبران  جهت  کارشناسان 
غیـرمسـتقیم شناخته شده است و اساسًا تصفیه زمانی معنی پیدا 
مـی کند کـه پسـاب، مـورد اسـتفاده مجـدد قرارگیـرد. یکـی از راهکارهای 
اصلی مبارزه با کم آبی، کاربرد زنجیرهای آب متناسب بـا تغییـر کیفیـت 
آن در بخـشهـای مختلـف مصرف می باشد؛ بدین ترتیب استفاده 
مجدد از پساب ضرورتی اجتناب ناپـذیر اسـت. روشهـای بهـره گیـری از 
گسترده و حساس می باشند. از جمله این روشها می توان به  پساب 
جـایگزینی آن بـا حقابـه هـای 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 
و  بهداشـتی  ضوابط  و  معیارها  و  بوده  الزم  کیفی  استاندارد  دارای 
کاماًل رعایت شود. بر اساس مطالعات قبلی  زیست محیطی مربوطه 
حدود 80 درصد از آب شرب و بهداشتی مصرفی شهری، قابـل جمـع 
از  پس  سپتاژ  و  فاضالب  پساب  و  می باشد  فاضالب  بصـورت  آوری 
تصفیه تا 80 درصد قابل تبدیل به آب بازیافت قابل جـایگزینی بـا آب 

کشاورزی است]6[.

روشهای مدیریت سپتاژ
مورد  فاضالب  دفع  و  جمع آوری  برای  می توان  که  روش هایی 
کلی جمع آوری و دفع دور از  استفاده قرار دارد عمدتا به دو روش 
محل تقسیم بندی می شوند. از روش های دفع در محل می توان 
به چاه دفع در محل های جذبی و یا ترانشه های جذب و مخازن 
کرد؛ که در این روش نیاز چندانی به احداث سیستم  ذخیره اشاره 
محل،  از  دور  دفع  روش های  در  نمی باشد.  فاضالب  آوری  جمع 
و  متعارف  سیستم های  از  یکی  توسط  جمع آوری  از  بعد  فاضالب 
هدایت  نهایی  دفع  محل  یا  تصفیه خانه  محل  به  متعارف  غیر  یا 
سه  به  سپتاژ  مدیریت  و  تصفیه  روشهای  کلی  طور  به  می شود. 
گسترده در تمامی  دسته تقسیم می شوند. این سه روش به طور 

نقاط دنیا و در ایران مورد استفاده قرار می گیرند.
می توان  طریق  دو  از  روش  این  در  محل.  در  سپتاژ  تصفیه  الف( 
این  فاضالب  دفع  جهت  چاه  از  استفاده  نمود:  کنترل  را  فضالب 
روش  این  عمده ی  اشکاالت  می شود.  منسوخ  بتدریج  روش 

عبارتند از: 
الف-1- آلوده نمودن آب های زیر زمینی در اثر نشر فاضالب و هم 
به  نیاز  و  چاه  وگرفتگی  ک  خا چشمه های  شدن  مسدود  چنین 

تخلیه فاضالب مستراح ها و... 
که روشی مناسب برای پیش  الف-2- استفاده از سپتیک تانکها 

تصفیه اولیه و مدیریت سپتاژ نیست.
انتقال فاضالب  ب( تصفیه سپتاژ در تصفیه خانه آب و فاضالب. 
به تصفیه خانه جهت  آوری  توسط سیستم شبکه جمع  خانگی 
تصفیه مخلوط آبهای حاصل از نزوالت جوی، شستشو و استحمام 

و همچنین سپتاژ. 
ج( تصفیه سپتاژ در تصفیه خانه سپتاژ. در این روش از تانکرهای 
سپتیک  در  شده  دفع  فاضالب های  انتقال  جهت  سپتاژ  حمل 
تانکها و چاه های جذبی به تصفیه خانه سپتاژ  بهره گرفته می شود.

مدیریت سپتاژ در دشت مشهد
ساخت و طراحی تصفیه خانه اختصاصی سپتاژ بهترین گزینه جهت 
حل اساسی مسئله مد نظر می باشد. با توجه به آن که ساخت و 
بهره برداری تصفیه خانه سپتاژ نیازمند صرف زمان و هزینه است؛ 
و همچنین  فرآیند طبیعت محور  با چند  در حال حاضر می توان 
مدیریت تانکرهای حمل سپتاژ تا حدودی تهدیدات بهداشتی و 

زیست محیط موجود را تا حداقل ممکن مرتفع نمود.
تخلیه  محل  نزدیکی  در  احداث  برای  پیشنهادی  محل  اینرو،  از 
آن  به  دسترسی  راههای  سطح  که  بود  خواهد  تانکری  فاضالب 
از نظر فضا و زمین مورد نیاز به  مطلوب است و ظرفیت مناسبی 
وفور یافت می شود. یکی از راه حلهای مناسب و مقطعی می تواند 
که بر اساس قوانین  ایجاد یک واحد مدیریت یکپارچه محلی باشد 
و مقررات تدوین شده بر عملکرد انتقال، تخلیه و شستشو تانکرها 

کافی و وافی را برقرار نماید.  نظارت 

 مدیریت سپتاژ در منازل
نتیجه  سرعت  به  می تواند  که  سپتاژ  مدیریت  راهکارهای  از  یکی 
ایجاد سیستم سپتاژ خانگی است. وجود سیستم قدیمی  دهد، 
که فاضالب شهری به آنها تخلیه می گردد؛ عدم  چاههای جذبی 
که  گردیده است  دیوارهای نفوذ ناپذیر و عایق بندی نشده سبب 
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کرده  فاضالب در محل چاه های جذبی به الیه های زیرزمینی نفوذ 
ذخیره  زیرزمینی  مخازن  ایجاد  کند.  آلوده  را  زیرزمینی  آبهای  و 
فاضالب شهری در محل تولید و عایق بندی آنها به لحاظ بو و نشت 
جریان، می تواند راهکاری اساسی باشد. سپس بر پایه یک برنامه 
مدون دوره ای این مخازن توسط تانکرهای مجاز به تصفیه خانه 

اولنگ انتقال یابند. 

 مدیریت حمل و نقل تانکرهای حمل سپتاژ
یکی از موارد با اهمیت در جهت مدیریت مشکل فاضالب تانکری 
بازرسی واحدهای حمل سپتاژ است. واحدهای حمل  و  نظارت 
شهری  فضای  و  معابر  بهداشت  و  ایمنی  تامین  جهت  در  سپتاژ 

موظف به رعایت اصول حمل و نقل می باشند.

 استفاده مجدد از سپتاژ تصفیه شده در آبیاری و امور کشاورزی
باز  دیر  از  جهان  مختلف  کشورهای  در  شده  تصفیه  سپتاژ  کاربرد 
کشورهای پیشرفته فقط سپتاژ تصفیه  رواج داشته است. در اغلب 
شده با رعایت استانداردهای مربوط برای کاربردهای مختلف مورد 
از  کشو رهای در حال توسعه،  اما در غالب  استفاده قرار می گیرد. 
جمله ایران سپتاژ خام هم برای مصارف مختلف از جمله کشاورزی 
گوار بهداشتی و زیست  به مصرف رسیده و باعث بروز رخدادهای نا 
گردیده است. ایران به عنوان یکی از کشورهای خاورمیانه  محیطی 
یکی  عنوان  به  و  بوده  مواجه  تجدیدشونده  آب  منابع  کاهش  با 
اسالمی  جمهوری  دولت  اجتماعی  اقتصادی  سیاست های  از 
ایران بر استفاده بهینه از منابع تجدیدپذیر؛ به ویژه بازچرخانی و 
استفاده مجدد آب، تغذیه آب های زیرزمینی و استفاده مجدد از 
فاضالب های انسانی و صنعتی تصفیه شده در امورکشاورزی و سایر 

کید شده است.  فعالیت ها تا
با توجه به الگوی کشت متوسط دشت مشهد و همچنین بهره گیری 
کشاورزی در ماه های  کشور، درصد تغییرات نیاز آبی  از سند ملی آب 

مختلف برای محدوده  مشهد بصورت شکل 4 می باشد.
همانطور که از شکل 4 مشاهده می شود در فصل زمستان نیاز آبیاری 
به حداقل خود حتی به مقدار صفر نیز می رسد و از طرفی در فصل 
کثر می رسد. حقابه پساب جهت  تابستان و خصوصًا در تیر ماه به حدا
کشاورزی با توجه به درصد تغییرات ناچیز آن  جایگزینی با مصارف 
در ماههای مختلف تقریبًا 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 5 قابل درك است.
همانطور که از شکل 5 مشاهده می شود بطور کلی در فصل زمستان 
جایگزین  قابل  تولیدی  پساب  مقدار  از  کمتر  آبیاری  نیاز  مقدار 
حاصل از تصفیه خانه ها می باشد بطوریکه حتی در 2 ماه از سال 
نیاز آبیاری به صفرمی رسد. از طرف دیگر در فصل تابستان با توجه 
کثر خود  آبیاری محصوالت به حدا افزایش تبخیر و تعرق، نیاز  به 
می رسد. در این نمودار منحنی تغییرات حقابه پساب از اطالعات 
ذخیره  سپتاژ  است.  شده  استفاده  پرکندآباد  تصفیه خانه  آمار  و 
که این خود در  شده در موقع پیک مصرف می تواند استفاده شود 
این راستا  راندمان بهره برداری محصوالت موثر است. در  افزایش 
تعیین مقدار حجم سپتاژ قابل ذخیره و نیز محل ذخیره با توجه به 
شرایط محلی ضرورت پیدا می کند. در شکل ۶ نمای شماتیکی از 
مصرف پساب خروجی حاصل از تصفیه خانه های فاضالب شهری 

کشاورزی نشان داده شده است. در بخش 

کشاورزی در ماه های مختلف سال  شکل4- درصد تغییرات نیاز آب 
در منطقه مطالعاتی مشهد، ]1[.

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

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

نتیجه گیری
در مناطق حاشیه شهر مشهد به دلیل عدم اجرای شبکه جمع 
تانکرهای  توسط  فاضالب  جمع آوری  از  استفاده  فاضالب  آوری 
حمل کننده فاضالب انجام می شود. نحوه بارگیری، حمل و تخلیه 
از  متعددی  مشکالت  دارای  حاضر  حال  در  تانکری  فاضالب های 
فاضالب  این  است.  زیست محیطی  و  بهداشتی  مشکالت  قبیل 
کشف رود  گاها در منهولهای شبکه فاضالب و یا در حریم رودخانه 
تخلیه می شوند. در این تحقیق راهکارهای مدیریت پساب تانکری 
به تفصیل بررسی شد. بر اساس یافته های این تحقیق ساخت و 
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گزینه جهت حل اساسی مسئله مد نظر می باشد. با توجه به آنکه ساخت و بهره برداری  طراحی تصفیه خانه اختصاصی سپتاژ بهترین 
تصفیه خانه سپتاژ نیازمند صرف زمان و هزینه است؛ در حال حاضر می توان 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.
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کنفرانس ملی تاب آوری و ایمنی ساختمان ها و زیرساخت های شهری

توسط  خرداد ۱۳9۷  تا ۳۱  خرداد ۱۳9۷  تاریخ ۳0  در  شهری  زیرساخت های  و  ساختمان ها  ایمنی  و  آوری  تاب  ملی  کنفرانس 
کنفرانس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار خواهد شد. دبیرخانه دائمی 

کنفرانس:
 Resilience of buildings and urban infrastructure against( زلزله  برابر  در  شهری  زیرساخت های  و  ساختمانها  آوری  تاب 

)earthquakes
)Resilience of buildings and urban infrastructure against fire( تاب آوری ساختمانها و زیرساخت های شهری در برابر حریق

)Care and maintenance of urban buildings and infrastructure(مراقبت و نگهداری از ساختمانها و زیرساخت های شهری
)Safety and risk management(ایمنی و مدیریت ریسک

)Crisis Management( مدیریت بحران
)Rules of regulations and guidelines( قوانین مقررات و دستورالعمل ها

)cultural safety( فرهنگ سازی ایمنی
جایگاه فناوریهای نوین و هوشمندسازی
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محمد جواد ابوالفتحی | مشاور معاونت مسکن و ساختمان
وزارت راه و شهرسازی

زلـزلـــه و درس هایـــی 
که نمـــی آموزیم

|مقالـه|

اینبار  و  ورزقان  بم،   رودبار،   طبس،  زهرا،  بوئین  در  زلزله   
سرپل ذهاب. 

وسعت  آن،  آثار  فرکانسی،  محتوای  مدت،  شدت،  زمان، 
خرابی، میزان تخریب و خسارت مالی و جانی و... تفاوت هایی 
یک  در  آن ها  همه  اما  دارند،  هم  با  زلزله ها  این  که  است 
ک عجیبی دارند، بدون استثنا، بی اغماض همه  موضوع اشترا
خ ما  آموخته های دانش مهندسی زلزله را به تصویر و شاید به ر
می کشند، گویی هر چند سال، یک آزمایشگاه بزرگ با مقیاس 
که  کشور بدون هیچ محدودیتی  یک به یک در یکی از نقاط 
میز  می شود،  برپا  است  نیاز  اینچنینی  تحقیقات  در  معمواًل 
لرزه های این ابر آزمایشگاه طبیعی، همه درجات آزادی ممکن 
کننده ای شرایط  که با فرض های ساده  را دارند، نیازی نیست 
آزمایش را تسهیل کنیم، نیازی نیست که تمهیدی برای تطبیق 
نتایج این آزمایش ها با شرایط واقعی بیاندیشیم.هیچ نتیجه 
آزمایشی نیاز به حذف  یا اصالح یا اعمال ضرائبی برای تطبیق 
بودجه  ردیف  تعیین  و  مالی  منابع  تامین  ندارد.  واقعیت  با 
دانشجویان  نیز  و  محققان  همیشگی  دغدغه های  از  یکی  که 
کند.  نمی  ایجاد  محدودیتی  اینجا  است  تکمیلی  تحصیالت 
که  مقدمه آزمایش های اینچنینی هم مطالعات عددی است 
کافی به نرم افزارهایی  نیاز به صرف وقت زیاد و مستلزم تسلط 
نتایج  تفسیر  و  بوده  برخوردار  پیچیدگی  از  معمواًل  که  است 
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که زلزله ها چنین پیش  آن ها نیازمند تخصص و تجربه زیادی است 
کز پژوهشی و دانشگاهی،  نیازی ندارند و به عکس تحقیقات در مرا
معمواًل مجموعه مطالعات و تحقیقات زلزله ها با سهولت بیشتری 
کارگاه عملی  در دسترس دیگران قرار می گیرد، برای شرکت در این 
کن محل وقوع  گر سا نیاز به ثبت نام و پرداخت هزینه هم نیست، ا
کرده و در محل وقوع زلزله حضور  زلزله نیستید، کافی است اراده 

یابید.
درسال  وقت  بودجه  و  برنامه  سازمان  زهرا،  بوئین  زلزله  از  پس 
“آیین نامه  عنوان  با  گزارشی  تحقیقاتی  طرح  یك  قالب  در   ۱۳4۳
کرد و در سال  زلزله” منتشر  برابر  موقت حفاظت ساختمان ها در 
مطالعات  دفتر  آیین نامه  کمیته  مسکن،  و  آبادانی  وزارت   ۱۳4۶
عنوان  با  را  جزوه ای  و  داد  تشکیل  را  ساختمانی  معیارهای  و 
از  پس  داد،  انتشار  زلزله”  برابر  در  ایمنی ساختمان ها  “آیین نامه 
مدتی این آیین نامه به استاندارد ملی ایران، شماره 5۱9  با عنوان 
استاندارد  این  و  یافت  انتقال  بر ساختمان ها”  وارده  بار  “حداقل 
مالك محاسبه ساختمان ها در برابر زلزله شد. بعدها ویرایش اول” 
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله)استاندارد 2800(” در 
در  ترتیب  به  آن  چهارم  و  سوم  دوم،  ویرایش های  و   ۱۳۶۷ سال 
سال های ۱۳۷8، ۱۳84 و ۱۳9۳ به تصویب رسید. روند تغییرات و 
روزآمد شدن استاندارد 2800 با استفاده از دانش مهندسی زلزله روز 
دنیا و توسط کمیته های بازنگری که با حضور جمعی از متخصصان 
برجسته کشور تشکیل شده است، همگام با آیین نامه های روز دنیا 
گرچه مانند هر آیین نامه دیگری در هر جای  اتفاق افتاده است، ا
دنیا، خالی از اشکال هم نیست و یکی از علل تدوین ویرایش های 
دانش  افزایش  از  بردن  بهره  و  روزآمدکردن  بر  عالوه  نیز  جدیدتر 

مهندسی، رفع اشکاالت و ابهامات احتمالی آن است. 
از سال  که  تفاوت هایی، تالشی  با  البته  و  استاندارد 2800  مشابه 
۱۳52 پس از تصویب قانون نظام معماری و ساختمانی شروع شده 
از سال ۱۳۶۶ شروع و  بود، نهایتًا تدوین مقررات ملی ساختمان 
در سال ۱۳۶8 منجر به تصویب و ابالغ مبحث نهم)طرح و اجرای 
ساختمان های  اجرای  و  دهم)طرح  و  آرمه(  بتن  ساختمان های 
فوالدی( شد، بعدًا و بتدریج  طی این سال ها  مجموعه 22 گانه 
که به عنوان  مباحث مقررات ملی ساختمان نیز منتشر و ابالغ شد 
پنجم  ویرایش  و  بوده  جاری  کشور  در  االجرا  الزم  فنی  سند  یک 

بعضی از آن ها نیز ظرف یکسال اخیر ابالغ شده است. 
در بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی نیز مجموعه نشریات سازمان 
گیری از آئین نامه های روز دنیا سال هاست  برنامه و بودجه با بهره 
که مورد بهره برداری مهندسان مشاور و پیمانکاران کشور بخصوص 
زمینه  در  موفقی  تجارب  اتفاقًا  و  قراردارد  اجرایی  و  فنی  نظام  در 
به  نیاز  که  کشور  ساختمان های  از  بسیاری  در  ای  لرزه  بهسازی 
آموزشی،  اداری،  تجاری،  مسکونی،  از  اعم  اند  داشته  بهسازی 

صنعتی  بدست آمده است.
کز آموزش عالی در دهه های اخیر، کشورمان با بهره  گسترش مرا با 
که طی این سال ها تربیت  گیری از دانش مهندسان برجسته ای 
اجرای  و  بازرسی  نظارت،  برای طراحی،  کافی  از دانش  اند،  شده 
انتقال  امروزه  و  است  برخوردار  سازی  و  ساخت  گونه  همه  تقریبًا 
چندان  گذشته  مانند  نوین  روش های  از  الگوبرداری  و  فناوری 
و  ملی  پروژه های  انجام  با  نیز  کشور  مهندسی  و  نیست  پیچیده 
کیفیت خوبی انجام داده،  بخوبی این مهم را  به  که با  برجسته ای 

اثبات رسانده است.
گرچه ممکن است تا نقطه مطلوب برای تولید مصالح استاندارد  ا
با محدودیت هایی  فاصله داشته و به لحاظ تنوع در محصوالت 
وساز،  ساخت  برای  اصلی  مصالح  تولید  نظر  از  اما  باشیم  روبرو  
کیفیت و استانداردهای اجباری  بخصوص فوالد و سیمان، از نظر 

فاصله زیادی با دنیای پیشرفته نداریم.
که مجموعه قوانین مرتبط با موضوع ساخت و ساز  تردیدی نیست 
نیاز به بازنگری اساسی دارد، اما در شرایط فعلی، الزامات قانونی 
برای آنکه  ساختمان بر اساس مقررات ملی ساختمان و استاندارد 
اجرا  و  نظارت  طراحی،  صالحیت  صاحب  اشخاص  توسط   2800

شود، وجود دارد.
که  کرمانشاه از ویژگی خاصی برخوردار شد  اما زلزله سرپل ذهاب 
آحاد  استفاده  گستردگی  و  اینترنت  شدن  گیر  فرا آن  علت  شاید 
کم  اخبار  انتشار  سرعت  باشد،  اجتماعی  شبکه های  از  جامعه 
گرچه متاسفانه در میان این اخبار، اطالعات غلطی  سابقه بود، ا
شبکه های  بعضی  وسیله  به  عامدانه  هم  شاید  یا  و  سهوًا  هم 
زلزله  این  به  ارتباطی  که  عکس هایی  از  شد،  مطرح  اجتماعی 
که بهره چندانی  گرفته تا تفسیرها و تعبیرهایی از تصاویر  نداشته 
مقدماتی  و  فوری  گزارش های  تهیه  نداشت.  مهندسی  دانش  از 
گرفت  که به سهولت در اختیار همه قرار  توسط تیم های تخصصی 
کشور به این  کنش های جامعه تخصصی  یکی از ویژگی های بارز وا
گذاشتن یافته های  ک  زلزله بود، برگزاری چند همایش و به اشترا
گرچه مسبوق به سابقه بوده و هست اما سرعت  مربوط به آن نیز ا

گر نگوییم بی سابقه قطعًا کم سابقه است.  برگزاری آن ا
که وقوع هر زلزله ای  برای متخصصان و مهندسان  تردیدی نیست 
چون  عناوینی  با  آموزه ها  این  نیز  معمواًل  بردارد،  در  درس هایی 
تحلیلی،  گزارش های  تصویر،  روایت  به  زلزله  زلزله،  از  درس هایی 

مجموعه مقاالت و...  منتشر می شود.
که ممکن است در سایر  هر زلزله ای درس های منحصر بفردی دارد 
اطالعات  مجموعه  که  است  بعید  اما  باشد؛  نشده  تکرار  زلزله ها 
را  ای  تازه  موضوع  کرمانشاه،  ذهاب  سرپل  زلزله  از  آمده  بدست 
گرچه ممکن  کرده باشد، ا کشور روشن  برای متخصصان مهندسی 
که بطور مثال طیف پاسخ  است یافته های زلزله اخیر نشان دهد 
زلزله استاندارد 2800 یا مولفه قائم زلزله احتمااًل 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.
کرمانشاه،  ذهاب  سرپل  زلزله  از  شده  منتشر  تصاویر  مجموعه 
می تواند بطور مشابه در تصاویر زلزله ورزقان، بم، رودبار و امثالهم 
گر ذیل عکس های منتشره شده نام محل زلزله تغییر  دیده شود، ا
کشور را نیز در شناخت محل  یابد شاید حتی بعضی از متخصصان 
که  آسیب جدی ساختمان های  وقوع زلزله به اشتباه بیاندازد، چرا 
که  کالف قائم و افقی هستند چیزی نیست  که فاقد  گلی  خشتی و 
تازگی داشته باشد یا تخریب ساختمان های فاقد سیستم مقاوم 
که جزئیات ابتدایی در آن رعایت نشده  جانبی و ریزش دیوارهایی 
ج از صفحه، تخریب  و نه در صفحه خود مهار الزم را دارند و نه خار
آوار شدن سازه هایی  آن،  بتن  در  نازل  کیفیت  با  بتنی  سازه های 
کوتاه،  که اتصاالت آن فاقد الزامات اولیه باشد، آثار ناشی ازستون 
تخریب ناشی از طبقه ضعیف، ضعف ناشی از طبقه نرم،  آسیب 
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که برای  قطعات الحاقی بدون مهار الزم و امثالهم موضوعی نیست 
مهندسان غیرقابل پیش بینی باشد و دیدن انواع مودهای شکست 
تاییدی بر آموخته های مهندسی زلزله است، در واقع هیچ زلزله ای 
که اصول ابتدایی مهندسی زلزله آیین نامه های زمان  نبوده است 
فرو  دچار  ساختمان  اسکلت  و  باشد  شده  رعایت  آن  در  ساخت 

ریزش شده باشد.
ارتباط  بی  را  کشور  در  ماهر  کارگران  الزم  تعداد  نبود  بعضی  شاید 
حضور  صورت  در  نداند  که  کیست  اما  ندانند،  زلزله  خسارات  با 
کمبود،  این  سازنده  و  ناظر  طراح،  از  اعم  مهندسان  مسئوالنه 
ساختمان های  غالبًا  که  متداول  ساز های  و  ساخت  در  حداقل 
نیست  برخوردار  خاصی  پیچیدگی  از  و  هستند  گروه  این  از  کشور 
که  قابل جبران است، این مهم را مهندسان متعهد ما سال هاست 

بعهده داشته اند و بخوبی از عهده آن برآمده اند.  
ملی  مقررات  مجموعه  در  اساسی  مشکلی  می رسد  نظر  به 
ساختمان، استاندارد 2800، مصالح استاندارد و دانش مهندسان 
که ما برغم هزینه سنگینی  کجاست  ما وجود ندارد، پس مشکل 

که برای آموختن این درس ها داده ایم، از آن بهره ای  نمی بریم؟
مربوطه  نامه های  آئین  و  قوانین  در  اصالح  ضرورت  احتمااًل 
کافی در بین دولت، مجلس  که در مورد آن اجماع  موضوعی است 
گرچه ممکن است اختالف نظرهایی هم   و اهل حرفه وجود دارد، ا
که موضوعی طبیعی است و باید  در خصوص نحوه اصالح آن باشد 
که منافع عمومی بر منافع هر حرفه و صنفی ترجیح  آن را تا جائی 

ج نهاد. داده می شود ار
که  پروانه ای دریافت  شود  و  انجام  برای ساختمانی  گر طراحی  ا
کنترل می کنیم   خود را ملتزم به اجرای آن ندانیم، وقتی نقشه ای را 
که اصواًل اراده و قصدی بر اجرای آن نیست، وقتی عده ای تصور 
ساختمان  ملی  مقررات  و  شهرسازی  ضوابط  رعایت  که  می کنند 

اختیاری است، چه نتیجه ای انتظار داریم؟ 
و  پروانه  صدور  مراجع  خصوص  در  الزم  مقررات  و  قوانین  تدوین 

کنترل ساختمان، صنعت بیمه، ضمانت  کنترل ساختمان، نظام 
ضروری  آنچه  اما  است  ضروری  مسئولیتی  نظام  و  کافی   اجرایی 
ای در عرصه عمومی است،  رعایت اخالق حرفه  بنظر می رسد  تر 
تخریب  کاماًل  اخیر  زلزله های  در  که  ساختمان هایی  از  بسیاری 
و متاسفانه منجر به از دست دادن جان هموطنان ما شده اند، 
باشیم  داشته  یاد  به  بودند،  االحداث  جدید  ساختمان هایی 
کشور در زمانی ساخته  میراث بزرگی از ساخته های ماندگار در این 
که نه الزامات قانونی خاصی وجود داشته و نه دانش  شده است 
آنکه به  از  اما پایداری آن ها بیش  مهندسی به میزان امروزی بود 
الزامات بیرونی ارتباطی داشته باشد به الزامات درونی که مهم ترین 
بود،  آن رعایت اخالق حرفه ای در حوزه خصوصی است وابسته 
که بنظر  تفاوت اخالق در حوزه خصوصی و عمومی موضوعی است 
می رسد جامعه ما بویژه حرفه مندان از جمله مهندسان نیازمند 

که بیش از پیش به آن توجه ویژه نشان دهند. آن هستند 
کشورما  بهایی سنگین برای آموختن درس از زلزله ها داده است، 
اعتماد جامعه به متخصصانش یک سرمایه اجتماعی است، گاهی 
آسیب به این سرمایه اجتماعی می تواند جبران ناپذیر باشد، از آنجا 
کشوری زلزله خیز است، وقوع زلزله در آن طبیعی بوده و  که ایران 
که جامعه از مهندسان  آماده نبودن ما غیرطبیعی است، باور دارم 
خصوص  در  همایش هایی  برگزاری  بجای  دارد  انتظار  کشور 
“درس هایی از زلزله” که در آن از عدم رعایت مقررات و ضوابط فنی 
که  گفته شود، پس از هر زلزله همایش هایی برگزار شود  و عقوبت آن 
که ناشی از عملکرد مناسب  گفته شود  در آن از تجربه های موفقی 
سازه ها در زلزله به واسطه طراحی و اجرای دقیق و مسئوالنه باشد، 
نه  بیاموزند  ما  به  را  احتمالی  نادانسته های  باید  زلزله ها  واقع  به 
اینکه هر بار دانسته هایمان را با هزینه ای سنگین به ما یادآوری 
کرمانشاه را  کنند. آیا این بار درس های زلزله سرپل ذهاب  و مرور 
به  عمومی  افکار  بود،  نخواهد  دور  که  ای  آینده  در  ایم؟  آموخته 

قضاوت خواهد نشست. 
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کاربردسیستماطالعات
زمینی)LIS(درفرآیند

تشخیصبافتفرسوده
وارایهتسهیالتومجوز

ساختبراینوسازیآنها

| مقالـه | نقشه برداری

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 قدیمی تـر ، وجـود بافت هـای فرسـوده در آن هاسـت 
که سـرآغاز بسـیاری از مشـکالت شـهری شـده و زمینه ناپایداری 
کالبـدی، فیزیکـی، زیسـت  را در مسـائل اقتصـادی، اجتماعـی، 
محیطـی و امنیتـی را در پـی داشـته اسـت. اهمیـت شناسـایی 
بافت های فرسوده شهری در تاثیر بصری نامطلوب و همچنین 
که در برابر بالیای طبیعی دارند، است.  ضریب مقاومتی پایینی 
ارایـه  شـاخص های  و  معیارهـا  بر اسـاس  آن هـا  شناسـایی  لـذا 
شـده اولین قدم برای احیا، نوسـازی و ارایه تسـهیالت بازسازی 
تعییـن شـاخص های  از  بعـد  ایـن مطالعـه  آن هـا می باشـد. در 
مختلـف  مناطـق  اطالعـت  جمـع آوری  فرآینـد  فرسـوده،  بافـت 
شـهر در مورد شـاخص های تعریف شـده، در قالب یک سیسـتم 
اطالعـات زمینـی)LIS( بیـان می شـود. در نهایـت توانایـی یـک 
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تعریـف  مبنـا   GIS به صـورت  زمینی)LIS(کـه  اطالعـات  سیسـتم 
مناطـق  شناسـایی  مـورد  در  نتایجـی  اسـتخراج  در  را،  اسـت  شـده 
 LIS بازدهـی  دهنـده ی  نشـان  کـه  کـرده  تعریـف  را  فرسـوده  بافـت 
در مدیریـت امـور اقتصـادی، اجرایـی و حقوقـی در مناطـق بـا بافـت 

فرسـوده اسـت. 
 ،)LIS(کلیـدی: بافـت فرسـوده، سیسـتم اطالعـات زمینـی گان  واژ

)GIS(جغرافیایـی اطالعـات  سیسـتم 

مقدمه
از  بیـش  افـزون شهرنشـینی، مشـکالت شـهری  روز  بـا رشـد  امـروزه 
گردیـده اسـت. ایـن مشـکالت بـا  کشـور  هـر زمـان دامنگیـر شـهرهای 
تاثیرگـذاری بـر تمـام جنبه هـای شهرنشـینی، روابـط منطقـی زندگـی 
کلـی و قابلیـت  کیفیـت  شهرنشـینی را نابـه سـامان نمـوده اسـت و 
در  ناپایـداری  زمینـه  و  داده  کاهـش  شـدت  بـه  آن هـا  در  را  زندگـی 
فرسـوده  بافـت   .)۱۳82 است)عربشـاهی.  کـرده  فراهـم  را  آن هـا 
که هر  کشـور اسـت  کلیه شـهرهای  شـهری یکی از مسـائل مطرح در 
کـدام متناسـب بـا شـرایط انسـانی و طبیعـی خـود نیازمنـد مداخلـه 
و اصـالح اسـت. بافت هـای فرسـوده شـهری، محـدوده آسـیب پذیـر 
شـهر از نظـر سـوانح و مخاطـرات طبیعـی بـه خصـوص زلزلـه از یـک 
کالبدی، زیسـت محیطـی و اجتماع-  طـرف، ونارسـایی عملکردی، 
که نیازمند شناسـایی دقیق، جامع  اقتصـادی از طـرف دیگـر اسـت ، 
آن  منظورسـاماندهی  بـه  شـده  برنامه ریـزی  و  گاهانـه  آ مداخلـه  و 

 .)۱۳90 جهانیـان.  می باشـد)منوچهر 
بافت شـهر عبارتسـت از دانه بندی و در هم تنیدگی فضاها و عناصر 
کـه بـه طبـع ویژگی هـای محیـط طبیعـی به ویـژه توپوگرافـی و  شـهر 
کـه بطـور  اقلیـم در محـدوده شـهریعنی بلوکهـا محله هـای شـهری 
گسـترده و بانظمـی خـاص جایگزین شـده است)توسـلی.  فشـرده یـا 
ایـن  کـه  شـود  فرسـودگی  دچـار  اسـت  ممکـن  شـهر  بافـت   .)۱۳۷9
مسـاله باعـث بـی سـازمانی، عـدم تعـادل، عـدم تناسـب و بی قوارگی 

آن می شـود)حبیبی و دیگـران. ۱۳8۶(. 

خصوصیات بافت فرسوده شامل:
از  کـه  ابنیـه: قدیمـی می باشـد و فاقـد رعایـت اسـتانداردها  • عمـر 

اسـت.  تشـخیص  قابـل  سـاختمان  ظاهـر 
کثـر آن هـا یـک یا دو  • دانـه بنـدی و تعـداد طبقـات: ریـز دانـه بـوده وا

طبقه هسـتند. 
• نـوع مصالـح: از انـواع خشـتی، و آجـر و چـوب و یـا آجـر وآهـن بـدون 

رعایـت اتصـاالت افقـی و عمـودی اسـت. 
کـه عمدتًا بـدون طرح  • وضعیـت دسترسـی ها: بافت هـای فرسـوده 
از سـاختاری نامنظـم برخوردارنـد و  انـد عمدتـًا  ایجـاد شـده  قبلـی 
کثر معابر آن  دسترسـی های موجود درآن ها عمدتًا پیاده می باشـد ا
کمتـر از ۶ متـر بـوده و ضریـب نقوذناپذیـری در  بـن بسـت یـا بـا عـرض 
کمتـر از %۳0 اسـت. مسـاحت عرصـه ابنیـه واقـع شـده درایـن  آن هـا 

کمتـر از 200 متـر مربـع می باشـد.  بافت هـا عمدتـًا 
کمبودهـای  دچـار  شـهری  سـاختهای  زیـر  و  خدمـات  وضعیـت   •

جدی انـد. 
گسـلها،  کیفی: مسـأله جمعیت پذیری بافت ها، حریم  • شـاخ های 
مسـیر قنات هـا و رود ، دره هـا و بافت هـای روسـتایی درون شـهری 

وامثـال آن هـا در تعییـن بافت هـای فرسـوده مؤثـر می باشـند. 
حـال باتوجـه بـه خصوصیـات مطـرح شـده، شـاخص های مناطـق 
بافـت فرسـوده تعریـف می شـود و چگونگـی اسـتفاده از قابلیت هـای 
تحلیـل سیسـتم های اطالعـات زمینی)LIS(کـه به صـورت GIS مبنا 

باشـد، بـرای اسـتخراج مناطـق فرسـوده توضیـح داده می شـود. 
کالنشـهر  بررسـی و طبقـه بنـدی انـواع بافت هـای فرسـوده شـهری 
 ،)۱۳90 جهانیـان.  آن)منوچهـر  در  مداخلـه  کارهـای  راه  و  تهـران 
کـول آبـادی.  بازسـازی و احیـا در بافت هـای فرسـوده شـهری)فریده 
۱۳8۷(، شناسـایی بافت هـای فرسـوده بـا اسـتفاده از سیسـتم های 
اطالعات مکانی )GIS()سـید محمد ایازی(، تحلیلی بر سـاماندهی 
و مداخله در بافت های فرسـوده شهری)عیسـی ابراهیم زاده. ۱۳9۱ 
و سـاماندهی بافـت فرسـوده شـهری)حمیدرضا وارثـی و همـکاران. 
کـه در زمینـه بررسـی و اسـتخراج مناطـق  کارهایـی انـد  ۱۳9۱ نمونـه 

بافـت فرسـوده شـهری انجـام شـده اسـت. 

استفاده از سیستم اطالعات زمینی)LIS(برای استخراج بافت فرسوده
نوعـی از تکنولوژی هـای مـورد اسـتفاده در سیسـتم های اطالعـات 
سیسـتم های  می باشـتد...  مبنـا   GIS سیسـتم های  زمینـی، 
کـه توانایـی تحلیـل  اطالعـات زمینـی GIS مبنـا سیسـتم هایی انـد 
و نگـه داری داده هـای مکانـی را دارنـد. تفـاوت سیسـتم اطالعـات 
کـه  اسـت  ایـن   GIS(جغرافیایـی اطالعـات  وسیسـتم های  زمینـی 
GIS بـه تنهایـی نمی توانـد جایگزیـن LIS شـود بلکـه بایـد به وسـیله 
 LIS کاربرد هـای مـورد نیـاز امکانـات دیگـر به وسـیله وفـق یافتـه بـا 
که اهداف مشـخص شـده ی LIS را تامین  گونه ای  گردد. به  تبدیل 
کنـد. )ماشـاءا.... سـعیدیان و همـکاران. ۱۳92(. حـال باتوجـه بـه 
آن،  توانایـی  و  مبنـا   GIS زمینـی  اطالعـات  سیسـتم های  تعریـف 
شـاخص های تعریـف و اسـتخراج مناطـق فرسـوده تعییـن می شـود. 
شـاخص های شناسـایی بافت هـای فرسـوده و آسـیب پذیـر حداقل 

گانه زیر اسـت: یکـی از شـرایط سـه 
 زیستی و سکونتی یا آسیب پذیر باشد، 

بناهای فرسوده یا آسیب پذیر: 
کـه فاقـد سیسـتم سـازه ای باشد)سـازه بتونی، فـوالدی یا  ۱- بنایـی 
کارشـناس رسـمی  شـناژهای تحتانـی، قائـم و فوقانـی بـه تشـخیص 

ساختمان
کمتر از دویسـت  ک آن مسـاحتی  کـه حداقـل 50 درصد امال  بلوکـی 

متر مربع را داشـته باشـد. 
کـه حداقـل 50 درصـد عـرض معابـر آن )قبـل از اصالحـی بـن   بلوکـی 
کمتـر از ۶ متـر باشـد یـا ضریـب نفوذناپذیـری آن  بسـت و یـا بـا عـرض 

کمتـر از ۳% باشـد. 
کـه محصـور بـه معابـر  تبصـره: بلـوک شـهری عبـارت از محـدوده ای 

حداقـل 8 متـر می باشـد. 
محله هـای  بلوک هـای  اطالعـات  شـاخص ها ،  ایـن  تعریـف  از  بعـد 
اطالعـات  ایـن  جمـع آوری  می شـود.  جمـع آوری  مختلـف  شـهری 
اطالعـات  منقـول،  غیـر  یـا  منقـول  مالکیـت  سـند  روی  از  می توانـد 
ک وفرمهـای طراحـی شـده ای  موجـود در اداره ثبـت اسـناد و امـال
کـه توسـط این فرمها بتـوان وضـع موجود منطقه  گونـه ای  باشـد بـه 
مـورد مطالعـه را در راسـتای شـاخص های تعریـف شـده شـناخت. 
نمونـه ای از ایـن فرم هـا می توانـد به صـورت شـکل های ۱ تـا 5 باشـد:

 



103 102

شکل)۱(: مشخصات عارضه پالك ساختمانی)منبع: سید محمد ایازی(

 

 ادامه شکل)۱(: مشخصات عارضه پالك ساختمانی)منبع: سید محمد ایازی(

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

شکل)۳(: مشخصات تکمیلی اقالم توصیفی قابل انتساب به پالك 
ساختمانی)منبع: سید محمد ایازی(
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شکل)4(: مشخصات تکمیلی اقالم توصیفی قابل انتساب به پالك 
ساختمانی)منبع: سید محمد ایازی(

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

مرحلـه بعـد از جمـع آوری اطالعـات توصیفـی مربـوط بـه بلوک هـای 
اسـت،  مطالعـه  مـورد  منطقـه  نقشـه  تهیـه  شـهری،  محله هـای 
بلوک هـای  بـه  را  توصیفـی  اطالعـات  ایـن  بتـوان  کـه  گونـه ای  بـه 
بـرای  را  نیـاز  مـورد  تحلیل هـای  و  داد  نسـبت  شـهری  محله هـای 

داد.  انجـام  نتایـج  اسـتخراج 
 ARC GIS نکتـه قابـل توجـه در ایـن تحقیـق اسـتفاده از نـرم افـزار
کاربر پسند  برای تحلیل ها در قالب سیستم اطالعات زمینی است. 
بـودن )سـید محمـد ایـازی قابلیت پشـتیبانی حجم وسـیع داده ها، 
کـه پشـتیبانی امـور   LIS رایـج بـودن و توانایـی ارضـا نمـودن اهـداف
نـرم  ایـن  کـه  اسـت،  حقوقـی،  و  اجرایـی  اقتصـادی،  تصمیم گیـری 
 arc info، arc view، Caris، small(افـزار را بـر سـایر نـرم افزارهـا ماننـد

world، map info، cad corp، IDRISI(ارجعیـت داده اسـت. 
کیبـی از اطالعـات مکانـی و توصیفـی انـد.  در ARC GIS الیه های تـر 
داده هـای مکانـی بـه دو صـورت برداری و رسـتری ذخیره می شـوند، 
مـا اسـت. داده هـای  بـرداری داده هـا مـد نظـر  اینجـا فرمـت  کـه در 
برداری تشـکیل شـده از سـه نوع عارضه نقطه ای، خطی و سـطحی 
کل عـوارض منطقـه را تشـکیل می دهنـد. حـال بـا در اختیـار  کـه  انـد 
داشـتن داده هـای مکانـی منطقـه مـورد مطالعـه می تـوان داده های 
توصیفـی جمـع آوری شـده در راسـتای شـاخص های تعریـف شـده 
آن  بـه  توصیفـی  داده هـای  جـداول  قالـب  در  را  فرسـوده  مناطـق 
کیـب ایـن دو نـوع  کـرد و تحلیل هـای خـود را بـر مبنای تـر  ضمیمـه 
توصیفـی  داده هـای  جـدول  داد.  انجـام  مکانـی  و  توصیفـی  داده 
شامل سطر و ستون می باشد. به هر سطر یک رکورد و به هر ستون 
کـدام از شـاخص ها  یـک فیلـد می گوینـد. اطالعـات مربـوط بـه هـر 
کـه رکـورد  به صـورت یـک سـتون یـا فیلـد بـه جـدول اضافـه می کنیـم 
کـدام از بلوک محله های  ایـن فیلدهـا شـامل اطالعات مربوط به هر 
کـدام از فیلد هـای مـورد نیاز  شـهری اسـت. شـکل)۱ تـا )5 عنـوان هـر 
بـا نـوع فرمـت ذخیـره سـازی آن هـا را نشـان می دهـد و در شـکل)۶ 

شـمایی از جـداول توصیفـی نشـان داده شـده اسـت:

شکل)۶(: شمایی از جداول توصیفی

تحلیـل مـورد اسـتفاده arc GIS ، در اسـتخراج مناطـق فرسـوده و 
مبنـای ریاضـی آن

مـورد  در  نیـاز  مـورد  اطالعـات  کـه  اسـت  ایـن  بـر  فـرض  کنـون  تـا 
اسـناد  توسـط  فرسـوده  بافـت  بـرای  شـده  تعریـف  شـاخص های 
ک  منقـول یـا غیـر منقـول آن هـا، داده هـای اداره ثبـت اسـناد و امـال
و فرم های طراحی شـده اسـتخراج و جمع آوری شـده اسـت. نقشـه 
که منظور همان نقشـه قابل استفاده  GIS Ready شـده ی منطقه، 
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بـرای arc GIS اسـت، نیـز بـه عنـوان داده هـای مکانـی منطقـه تهیـه 
شـده اسـت و ارتباط این دو نوع داده مکانی و غیر مکانی به وسـیله 

جـدول داده هـای توصیفـی)Attribute Table برقـرار شـده اسـت. 
بـرای   arc GIS افـزار نـرم  کـه  ابـزاری اسـت   Query(پرسـش و پاسـخ
اسـتخراج نتایـج از داده هـای مکانـی و توصیفـی اسـتفاده می کنـد. 
داده هـای  روی  بـر   arc GIS در  اسـتفاده  مـورد  پاسـخ  و  پرسـش 
اعمـال  شـده،  تعریـف  شـاخص های  راسـتای  در  شـده  جمـع آوری 
می شـود. عبارت های پرسـش و پاسـخ در arc GIS برای انتخاب زیر 
که مد نظر ما  مجموعـه ای از عـوارض در جـدول داده هـای توصیفی 
 arc هسـتند، اسـتفاده می شـود. به عبارت دیگر پرسـش و پاسـخ در
کـه از  GIS ابـزاری قدرتمنـد بـرای جسـتجو و اسـتخراج نتایـج اسـت 
عبارت های اسـتاندارد SQL برای جسـتجو استفاده می کند. نمونه 
ای از پنجره پرسـش و پاسـخ مورد اسـتفاده در arc GIS در شـکل)۷ 

نشـان داده شـده اسـت:
= : شرط برابری

کوچکتری < : شرط 
> : شرط بزرگ تری

≥ : شرط بزرگ تر و مساوی
کوچکتر و مساوی ≤ : شرط 
عمل گرهای منطقی شامل:

 AND و OR وNOT می باشند. 

 شکل)۷(: پنجره پرسش و پاسخ

عملگرهـای  برمبنـای  شـده  انجـام   query(پاسـخ های و  پرسـش   
 Boolean( بولیـن  جنـس  از  عملوندهایـی  از  کـه  انـد  منطقـی 
کـه در نهایـت نتیجـه از جنـس bool خواهد بـود.  اسـتفاده می شـود. 

که  عملگرهای منطقی شـامل AND و OR و XOR و NOT هسـتند 
گـر دو  به ترتیـب بـا عالمت هـای & و | و ^ و ! مشـخص می  شـوند. ا
شـاخص تعریـف شـده بـرای مناطـق فرسـوده به صـورت p و q باشـد، 
جـدول درسـتی عملگرهای منطقـی به صورت شـکل)8 خواهد بود: 

شکل)8 : جدول عملگرهای منطقی

از  یکـی  تنهـا  و  یکـی  کـه  اسـت   true بـا  برابـر  زمانـی   XOR خروجـی
باشـد.   true عمل وندهـا 

 query(گرفتن مسائل مطرح شده در مورد پرسش و پاسخ با در نظر 
که یک سیسـتم اطالعات زمینی)LIS(تعریف شده  مشـخص اسـت 
کـه بـا اسـتفاده از داده هـای مکانـی  به صـورت GIS مبنـا قـادر اسـت 
ایـن  بـه  مربـوط  توصیفـی  داده هـای  و  شـهر  مختلـف  بلوک هـای 
تعریـف شـده اسـت مناطـق  بـه شـاخص های  کـه راجـب  مناطـق، 
کل منطقـه مـورد مطالعـه اسـتخراج  مربـوط بـه بافـت فرسـوده را از 

کند... 
)LIS(زمینـی اطالعـات  سیسـتم  توسـط  تسـهیالت  مقـدار  تعییـن 

شـده طراحـی 
بعـد از تشـخیص بافـت فرسـوده توسـط LIS می تـوان یک فیلـد را در 
کـه  گرفتـه  جـدول اطالعـات توصیفـی منطقـه مـورد مطالعـه در نظـر 
کـدام از رکوردها برای آن فیلد به وسـیله فرمول محاسـبه  مقادیـر هـر 
تسـهیالت تعییـن شـود. بـه عبـارت دیگـر، فیلـد جدیـد بـا توجـه بـه 
گرفته شـده برای نوسازی هر  مسـاحت ملک فرسـوده، مبلغ در نظر 
کـه ممکـن اسـت در محاسـبه مقـدار تسـهیالت  متـر و ضرایـب دیگـر 
 ۱0 و   9 شـکل های  در  زیـر  فرآینـد  می شـود.  محاسـبه  باشـد،  موثـر 

نشـان داده شـده اسـت:

 

شکل)9(: نحوه محاسبه فیلد تسهیالت

بـا توجـه بـه دسـتور العمـل پرداخـت تسـهیالت بانکی بابت سـاخت 
مدیرعامـل  فرسـوده،  بافـت  در  واقـع  مسـکونی  واحدهـای  دوبـاره 
هـر  شـهردار  و  مربوطـه  اسـتان  سـازان  مسـکن  و  عمـران  شـرکت 
بـه  مجـزا  به صـورت  کالنشـهر ها  در  منطقـه  هـر  )شـهرداری  شـهر 
کـه می تواننـد  عنـوان نماینـده وزارت مسـکن و شهرسـازی هسـتند 
کـه به عنـوان بافت فرسـوده   LIS ملک هـای اسـتخراج شـده توسـط
تشـخیص داده شـده انـد را، همـراه بـا مقدار محاسـبه شـده در فیلد 
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کـرده تـا تسـهیالت  مربـوط بـه تسـهیالت رابـه بانـک مسـکن معرفـی 
تاییـد شـده و مـورد نیـاز را بـه مالـکان ، جهـت نوسـازی ارایـه دهنـد. 

 شکل)۱0(:پنجره مورد استفاده برای محاسبه تسهیالت

نتیجه گیری
ک  واسـتهال سـو ،  یـک  از  شهرنشـینی،  جمعیـت  روزافـزون  افزایـش 
کـه بررسـی  سـاخت و سـازهای قدیمـی، از سـوی دیگـر، دالیلـی انـد 
نهایـت  در  تـا  کرده انـد،  الزامـی  را  شـهری  مختلـف  بافت هـای 
در  گـردد.  رعایـت  شـهری  زندگـی  کیفیـت  بـه  مربـوط  پارامتر هـای 
ایـن میـان مسـاله حائـز اهمیـت نیـاز بـه ابـزاری در سـطح کالن بـرای 

اسـت.  فرسـوده  بافـت  شناسـایی 
 customize(،(کـه می توانـد حالـت وفـق یافتـه ی  LIS ،در ایـن مقالـه
و  فرسـوده  بافـت  شناسـایی  بـرای  ابـزاری  عنـوان  بـه  باشـد،   GIS
پشتیبان امور تصمیم گیری و مدیریت آن ها ، معرفی شد. همانطور 
اطالعاتـی،  سیسـتم  یـک  عنـوان  بـه   ، LIS شـد،  داده  نشـان  کـه 
کیـب و تحلیـل داده هـای مختلف مربوط به زمیـن را دارد  توانایی تـر 
که این قدرت تحلیل در راسـتای تصمیم گیری  و این فرصتی اسـت 
و مدیریـت مسـائل مربـوط بـه زمیـن، در سـطح کالن مـورد اسـتفاده 
گیـرد. تـا در نتیجـه مسـائلی از قبیـل شناسـایی بافـت فرسـوده  قـرار 
گرفتـه و تسـهیالت بـه مالـکان  به صـورت دقیق تـر و سـریع تر صـورت 
کـه همـان بهبـود محیـط  مسـتحق اختصـاص یابـد و هـدف نهایـی 

زندگـی و حفـظ عدالـت اجتماعـی، تحقـق یابـد. 
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مقدمه
ســـاختمانی  کارگاه هـــای  کثـــر  ا در  کـــه  وســـیله هایی  از  یکـــی 
کـــه  می باشـــد  ســـاده  و  وینچـــی  باالبر هـــای  مـــی رود  بـــه کار 
عـــدم  لحـــاظ  بـــه  اســـتان  کناروگوشـــه  در  هـــرروزه  متاســـفانه 
ــا عـــدم اســـتفاده صحیـــح از این گونـــه  رعایـــت نـــکات ایمنـــی ویـ
شـــاهد  راه  ســـاختمانی  درکارگاه هـــای  دســـتگاه هاحوادثی 

هســـتیم. 

چکیده
ـــح در راســـتای عمـــودی  ـــر ســـاختمانی وظیفـــه حمـــل مصال باالب
درجهـــت بـــاال یـــا پاییـــن را دارد. ایـــن عمـــل توســـط نیـــروی 
یـــك  انجـــام می شـــود.  گیربگـــس  موتـــور وچرخـــش  تولیـــدی 
ــورت  ــن صـ ــر ایـ ــد در غیـ ــای باشـ ــتی دارای ویژگی هـ ــر بایسـ باالبـ
کارکـــرد دچـــار نقـــص شـــده و یـــا باعـــث بـــروز حادثـــه  در زمـــان 
ـــار وقفـــه  ـــی را دچ ـــروژه عمران ـــردد وپ ـــده می گ کنن ـــتفاده  ـــرای اس ب
ـــه ســـعی شـــده اســـت ضمـــن  ـــذا در ایـــن مقال ـــی می کنـــد ل عملیات
کارگاه هـــای  معرفـــی قســـمت های یـــک باالبـــر بیشـــترین حـــوادث 
گذشـــته توســـط ایـــن باالبر هـــا  کـــه در ســـال های  ســـاختمانی 
اتفـــاق افتـــاده شـــده اســـت رابیـــان و بـــرای جلوگیـــری از بـــروز 

ــردد گـ ــوان  ــگیری آن عنـ ــای پیشـ ــابه راه هـ ــوادث مشـ حـ
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ذیـــل  قســـمت های  شـــامل  ســـاختمانی  ســـاده  باالبرهـــای 
: شـــد می با

کـــه وظیفـــه  کـــه شـــامل دوعـــدد پایـــه مثلثـــی شـــکل اســـت  ۱-پایه هـــا: 
نگهـــداری وزن باالبـــر و انتقـــال لنگـــر وارده ناشـــی از بـــار بـــه زمیـــن 
محـــل نصـــب را برعهـــده دارد. پایه هـــا از ابتـــدا وانتهـــای شاســـی بدنـــه 
کشـــویی مجموعـــه حامـــل دینـــام و قرقـــره  بـــا پیـــچ ومهـــره بـــه ناودانـــی 

وصـــل می شـــود
کـــه از یـــک پروفیـــل آهنـــی تشـــکیل شـــده ومقـــّرر  کشـــویی:  2- شاســـی 

حرکـــت مجموعـــه دینـــام وقرقـــره روی ناودانـــی اســـت 
ـــرق تـــک  ـــا قـــدرت ب ـــام الکتریکـــی ب ـــه از یـــک دین ک ـــور محـــرک:  ۳-موت

فـــاز 220ولـــت شـــهری یـــا قوی تـــر تشـــکیل شـــده اســـت
کـــه توســـط سیســـتم  4-گیربکـــس: حامـــل قرقـــره ســـیم بکســـل 
تســـمه بـــه دینـــام متصـــل اســـت و دارای سیســـتم تر مـــز درزمـــان 

بـــار می باشـــد توقـــف 
کت جهت حمل بار در مسیر  5-سیم بکسل و قالب: حامل با

کلید برق: جهت راه اندازی و توقف دستگاه   -۶
کـــه از دو عـــدد پیـــچ ومهـــره  ۷-اتصـــاالت ســـیم بکســـل بـــه قـــالب: 
ـــه انتهـــای ســـیم بکســـل تشـــکیل شـــده  ـــرای بســـتن قـــالب ب )کرپی(ب

اســـت 
ــده  ــه شـ ــه تعبیـ کـ ــح  ــل مصالـ ــرای حمـ ــژه ای بـ ــرف ویـ ــت: ظـ کـ 8-با

ــت.  اسـ
 

 
 

کـــه بایســـتی هنـــگام اســـتفاده از باالبـــر  کلیـــدی ایمنـــی  نـــکات 
مدنظـــر باشـــد:

کارگاه هـــای  در  ســـاده)وینچی(  باالبر هـــای  کاربـــرد  عمـــده 
ســـاختمانی، بـــرای حمـــل وجابه جایـــی مصالـــح ســـاختمانی در 
طبقـــات می باشـــد و یکـــی دیگـــر از محل هـــای اســـتفاده در زمـــان 
ک هـــای حاصـــل از  کـــردن خا ج  حفرچاه هـــای دســـتی بـــرای خـــار

عملیـــات حفـــر چـــاه اســـت. 
کارخانـــه ســـازنده  کثـــر ظرفیـــت مجـــاز باالبـــر بایـــد از طـــرف  ۱-حدا
به طـــور مشـــخص و خوانـــا در روی هـــر دســـتگاه نوشـــته شـــده باشـــد. 
شـــده  ســـاخته  باالبرهـــای  بعضـــی  می شـــود  2-مشـــاهده 

کوچـــک و نامشـــخص فاقـــد مشـــخصات فنـــی مناســـب  درکارگاه هـــای 
ــر  ــرر از باالبـ ــد و مکـ ــتفاده مدیـ ــد از اسـ ــوده و بعـ ــاالت بـ ــت اتصـ از بابـ
براثرنیـــروی تنـــش خســـتگی وارد بـــر اتصـــاالت ســـاخت ، حوادثـــی 
گونـــی پایه هـــای باالبـــر و یـــا ســـقوط دینـــام از شاســـی  از قبیـــل واژ
ــد.  خ می دهـ ــال ر ــای اتصـ ــچ و مهره هـ ــودن پیـ ــوب بـ ــت نامرغـ به علـ
کامـــال ســـالم وعـــاری ازهرنـــوع پوســـیدگی  ۳-شاســـی باالبـــر بایـــد 

باشـــد. 
4- باالبـــر بایـــد توســـط افـــراد ذی صـــالح نصـــب ومـــورد بهره بـــرداری 

ـــرد. قرارگی
کلیـــه پیـــچ ومهرهـــا  5-در زمـــان مونتـــاژ شاســـی در محـــل نصـــب بایـــد 
دارای واشـــر فنـــری بـــوده ومحکـــم بســـته شـــوند واز پیـــچ ومهره هـــای 

کـــه دارای رزوه هرزمی باشـــد اســـتفاده نگـــردد. 
کافـــی دربرابـــر  ۶-زمیـــن محـــل نصـــب بایســـتی دارای مقاومـــت 
ـــرروی زمیـــن  ـــر ب ـــذا از نصـــب باالب ـــوده ل ـــر ب نیـــروی وارده ناشـــی از باالب
ــوب  ــد چـ ــته وفاقـ ــزش داشـ ــکان ریـ ــه امـ کـ ــرداری  گودبـ ــل  ــار محـ کنـ
ــقف ها از  ــود و در سـ ــودداری شـ ــی اســـت خـ کافـ ــتحکام  بســـت و اسـ
قـــراردادن مســـتقیم باالبـــر روی قســـمت های سســـت خـــودداری 
تیرهـــای اصلـــی وباربـــر  بـــر روی  پایه هـــا  تـــا  شـــده و ســـعی شـــود 

ــرد.  گیـ ــرار  ــاختمان قـ سـ
باالبرهـــا  نصـــب  زمـــان  در  موضـــوع  واساســـی ترین  ۷-مهم تریـــن 
مهارنمـــودن پایه هـــای باالبـــر به طـــور اطمینـــان بخـــش می باشـــد 
کـــه امـــکان  گـــردد  کـــه بایســـتی بـــه محـــل مطمئـــن ومحکمـــی متصـــل 
ـــیم  ـــط س ـــه توس ـــب بدن ـــی از عق ـــذا شاس ـــن برودل ـــر از بی ـــی باالب گون واژ
مهـــار بـــه ســـتون های مجـــاور بســـته ویـــا بـــه زیرپایـــه به وســـیله جـــوش 
کیســـه های  ـــه  ـــا ب ـــر دیگرمحکـــم بســـته شـــود و صرف ویاهروســـیله موث
نشـــود.  کتفـــا  ا پایه هـــا  روی  دیگـــر  مصالـــح  ویـــا  وســـیمان  گـــچ 
کامـــال ســـالم بـــوده و به طـــور  8-سیســـتم بـــرق ومتعلقـــات باالبـــر بایـــد 

گیـــرد.  کامـــل مـــورد بازدیـــد قـــرار 
9-حتمـــا بدنـــه باالبربایـــد متصـــل بـــه ســـیم اتصـــال زمیـــن )ارت(

ــد.  ــز باشـ مجهـ
ــاری از  ــالم وعـ ــر بایدسـ ــتفاده در باالبـ ــورد اسـ ــرق مـ ــای بـ کابل هـ  -۱0
ـــر انتخـــاب شـــده باشـــد.  ـــوده و بر اســـاس ولتاژمـــورد نیـــاز باالب ـــی ب زدگ
کلیـــد روشـــن وخامـــوش  ۱۱-کلیـــه قســـمت های برقـــی باالبرخصوصـــا 
جـــوی  وعوامـــل  شـــرایط  برابـــر  در  مناســـب  پوشـــش  دارای  بایـــد 

)بارندگـــی، بـــرف و....(باشـــد. 
کـــه  ۱2-کابل هـــای بـــرق رســـانی بـــه باالبـــر بایـــد از نقـــاط ایمنـــی 
امـــکان زدگـــی وبرخـــورد بـــا آن وجـــود نداشـــته باشـــد عبـــور نمایـــد. 
۱۳- شســـتی یـــا اهـــرم راه انـــدازی ماشـــین باالبـــر بایـــد به تـــر تیبـــی 
 
ً
ـــورا ـــور ف ـــود، موت ـــا می ش ـــت از روی آن ره ـــار دس ـــی فش ـــه وقت ک ـــد  باش
ــگاه دارد.  ــگاه را نـ ــان بخشـــی جایـ ــور اطمینـ ــده و به طـ متوقـــف شـ

۱4-گیربکـــس وموتـــور باالبـــر حتمـــا بایـــد ســـالم باشـــد وبایســـتی 
ـــت  ـــوده وپیم پش ـــزی نب ـــن ری ـــس دارای روغ گیربک ـــه  ک ـــود  ـــن ب مطمئ
ج نباشـــد چـــون ایـــن  گیربکـــس محکـــم بـــوده واز جـــای خـــود خـــار
ــح  ــار و یامصالـ ــدن بـ ــا شـ گیربکـــس ورهـ ــدن  ــث آزاد شـ ــوع باعـ موضـ

می گـــردد. 
گـــذاری  حفـــاظ  بایـــد  حتمـــا  موتـــور  وپولـــی  تســـمه  ۱5-روی 
شـــده باشـــد چـــون یکـــی از حـــوادث شـــایعه در باالبرهـــا برخـــورد 
می باشـــد.  وپولـــی  تســـمه  بـــا  اپراتوردســـتگاه  دســـت  انگشـــتان 
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۱۶-حتمـــا قـــالب حمـــل بـــار متصـــل بـــه ســـیم بکســـل بایـــد توســـط 
کرپـــی مناســـب بـــه ســـیم محکـــم شـــده باشـــد و حتمـــا روی آن 

گـــردد شـــیطانک نصـــب 

 

ســـالم  بـــر  باالبربایدعـــالوه  در  اســـتفاده  مـــورد  بکســـل  ۱۷-ســـیم 
ـــت  ـــدکه قراراس ـــی باش ـــا وزن ـــب ب ـــرآن متناس ـــودن قط ـــی ب ـــدون زدگ وب

ــود.  ــد شـ ــتگاه بلنـ ــط دسـ توسـ
کرپـــی محکـــم بـــه  ۱8-ابتـــدا وانتهـــای ســـیم بکســـل ها بایدبه وســـیله 

قرقـــره وقـــالب وصـــل شـــود. 
۱9-قالب هـــای مـــورد اســـتفاده در باالبر هـــا بایـــد اســـتاندارد بـــوده 
کـــه قراراســـت توســـط آن بـــار بلنـــد شـــود  ومتناســـب بـــا وزنـــی باشـــد 

حتمـــا بایـــد قـــالب مجهـــز بـــه شـــیطانک باشـــد. 
کت هـــای مـــورد اســـتفاده درباالبرهـــا بایـــد  20-انـــدازه و حجـــم با
کـــه باالبـــر می توانـــد آن را بلنـــد نمایـــد.  متناســـب باوزنـــی باشـــد 

عمده حوادث اتفاق افتاده شده در باالبرها
گونـــی باالبـــر: ایـــن موضـــوع بیشـــتر ناشـــی از عـــدم مهـــار نمـــودن  1-واژ

باالبـــر در جـــای خـــود به طـــور مناســـب ومطمئـــن می باشـــد.
 

2-سقوط بار:
کت مخصوص  الف: عدم استفاده از با

کشـــیدن مصالحـــی ماننـــد  گاهـــا مشـــاهده می شـــود جهـــت بـــاال 
ــیم بکســـل را بـــه دور مصالـــح  ــر سـ کارگـ ــفال،  ــا آجرسـ ــر یـ ســـنگ مرمـ
گـــره دادن قـــالب بـــه ســـیم بکســـل ، مصالـــح را بـــه  پیچیـــده و بـــا 
گونـــی مصالـــح رهـــا  گونا کـــه بـــه دالیـــل  طبقـــات حمـــل می کننـــد 

شـــده وبـــه پاییـــن ســـقوط می کنـــد. 

 

کـــت دســـت ســـازوناایمن یـــا فرغـــون به جـــای  ب-اســـتفاده از با
کـــت: با

ـــبدهایی  ـــز س ـــای دور ری ـــفال درکارگاه از میلگرده ـــل آجرس ـــرای حم ب
ــر  کـــه بـــه دلیـــل جـــوش نامناســـب و ســـاخت غیـ ســـاخته می شـــود 
گـــون می شـــود ویـــا ابعـــاد ســـبد  اســـتاندارد ســـبد دوام نیـــاورده و واژ
ـــر فشـــار  ـــه باالب ـــر نبـــوده و درنتیجـــه ب ـــا قـــدرت حمـــل باالب متناســـب ب

مضاعـــف وارد می شـــود

 

 

 

ج:استفاده از قالب های غیر استاندارد:
کـــه  مانندمیلگـــرد خـــم شـــده به جـــای قـــالب یـــا جنـــس نامرغـــوب 
ــده و درنهایـــت  ــالب شـ ــکل دادن قـ ــر شـ ــا تغییـ ــتن و یـ ــبب شکسـ سـ
ـــه آفریـــن می شـــود همچنیـــن نداشـــتن شـــیطانک  ـــار حادث ســـقوط ب

روی قـــالب ســـبب رهـــا شـــدن بـــار از قـــالب شـــده اســـت. 
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د:نبود حفاظ بر روی تسمه دینام:
باالبرهـــای موجـــود عمومـــا در قســـمت انتقـــال نیـــروی دینـــام بـــه 
کـــه ایـــن ایـــراد  گیربکـــس قرقـــره توســـط تســـمه فاقـــد حفـــاظ هســـتند 
کارگـــر درزمـــان  مهـــم بـــه دلیـــل نزدیکـــی تســـمه بـــه حـــوزه عملکـــرد 
کشـــیدن بـــار بـــه  هـــل دادن مجموعـــه قرقـــره بـــه جلـــو یـــا عقـــب جهـــت 
داخـــل طبقـــات دراثـــر اشـــتباه انســـانی ســـبب بـــروز حوادثـــی ماننـــد 

قطـــع انگشـــتان درزمـــان برخـــورد بـــا تســـمه می شـــود. 

ذ:پاره شده سیم بکسل یا باز شدن قالب از سیم بکسل:
 اســـتفاده از ســـیم بکســـل های دارای زدگی و یا از جنس نامرغوب در 
گردیـــده اســـت. ایـــن موضـــوع  گـــواری  باالبر هـــا باعـــث بـــروز حـــوادث نا
ـــه  ـــه ســـیم بکســـل آزاد وب کـــت متصـــل ب ـــا با ـــار ی ـــه ب ک باعـــث می شـــود 

کار می باشـــدبرخوردمی نماید  کـــه در پاییـــن مشـــغول  کارگـــری 

گرفتگی اپراتور باالبر و یا مقنی:  ر:برق 
وقســـمت های  بـــرق  کلیدهـــای  الکتروموتورهـــا ،  چـــون  معمـــوال 
برقـــدار باالبـــر در معـــرض عوامـــل جـــوی می باشـــند ایـــن موضـــوع 
باعـــث آســـیب دیدگـــی قســـمت های بـــرق دار آن هـــا شـــده و از طرفـــی 
کارکـــرد موتور هـــای باالبـــر و جابه جایـــی آن هـــا  لرزش هـــای ناشـــی از 
کـــه ســـیم فـــاز بـــرق دســـتگاه از  به طـــور مـــدوام باعـــث می گـــردد 
گـــردد و ایـــن موضـــوع باعـــث اتصـــال  ج و یـــا شـــل  محـــل خـــود خـــار
کـــه دســـتگاه باالبـــر  بیـــن ســـیم فـــاز و بدنـــه دســـتگاه شـــده و در زمانـــی 
گرفتگـــی  بـــه سیســـتم اتصـــال زمیـــن )ارت(مجهـــز نباشـــد باعـــث بـــرق 
گرفتگـــی شـــدید و ســـقوط وی از  اپراتـــور و لرزانـــدن وی و یـــا بـــرق 
کـــه در داخـــل چـــاه می باشـــد بـــه  ـــا اینکـــه فـــرد مقنـــی  ارتفـــاع شـــود و ی
ـــی  گرفتگ ـــرق  ـــار ب ـــتگاه دچ ـــل دس ـــیم بکس ـــه س ـــاس وی ب ـــض تم مح

شـــود. 

راه های پیشگیری از حوادث در باالبر ها:
کـــه بایســـتی  کلیـــدی ایمنـــی  عـــالوه بـــر رعایـــت مطالـــب بـــاال )20نکتـــه 
هنـــگام اســـتفاده از باالبـــر مـــد نظـــر باشد(بایســـتی بـــرای جلوگیـــری از 

کـــرد.  کار بـــا باالبـــر نـــکات ذیـــل را رعایـــت  حـــوادث در هنـــگام 
باالبـــر  بایســـتی  حتمـــا  باالبـــر  گونـــی  واژ از  جلوگیـــری  ۱-بـــرای 
متصـــل  زمیـــن  بـــه  کامـــال  می گـــردد  نصـــب  کـــه  محلـــی  در 
نخاله هـــای  یـــا  و  مصالـــح  کیســـه های  گذاشـــتن  از  و  گـــردد 
نمـــود. خـــوداری  جـــدا  آن  پایه هـــای  روی  بـــر  ســـاختمانی 
کـــت باالبرهـــا معمـــوال بر اســـاس ظرفیـــت باربـــری بـــرای  2-چـــون با
آن هـــا طراحـــی شـــده اســـت لـــذا از اســـتفاده از باالبر هـــای دســـت ســـاز 

ـــردد.  گ ـــودداری  ـــدا خ ـــر ج ـــای باالب ـــون به ج ـــا فرغ و ی
کـــه  ۳-قـــالب باالبـــر بایـــد از نـــوع اســـتاندارد آن بـــوده به طـــوری 
ــر روی قـــالب،  ــا آن بـ ــر حـــک شـــدن بارقابـــل جابه جایـــی بـ عـــالوه بـ
کـــه مانـــع جداشـــدن  قـــالب مذکـــور بایـــد دارای شـــیطانک بـــوده 
کـــه توســـط  احتمالـــی بـــار نگـــردد اســـتفاده از قالب هـــای دســـت ســـاز 
گـــردد.  کارگاه ســـاخت می شـــود نبایـــد اســـتفاده  میلگردهـــای داخـــل 
4-شاســـی باالبرهـــا عـــالوه بـــر ســـالم بـــودن و عـــدم شکســـتگی در 
ـــوه  ـــقرار به نح ـــل اس ـــن مح ـــه زمی کامالب ـــتی  ـــده بایس ـــب ش ـــل نص مح

گـــردد تـــا از برگشـــت باالبـــر جلوگیـــری شـــود مناســـب متصـــل 
5- قســـمت انتقـــال دهنـــده نیـــرو و یـــا تســـمه و فلکه هـــای موجـــود 
روی باالبـــر حتمـــا بایـــد دارای حفـــاظ مناســـب بـــوده و هنـــگام تعمیـــر 
ویـــا تعویـــض تســـمه حفـــاظ مذکـــور بـــر روی تســـمه ودر جـــای خـــود 

گیـــرد. ـــرار  ق
۶- ســـیم بکســـل باالبر هـــااوال قطـــر آن هـــا بایســـتی بر اســـاس ظرفیـــت 
کـــه جابه جـــا می گـــردد ثانیـــا ســـیم بکســـل بایـــد  میـــزان بـــاری باشـــد 
کامـــال ســـالم و عـــاری از پارگـــی رشـــته و زدگـــی باشـــد ودر صـــورت 
مشـــاهده چنیـــن موضوعـــی بـــه فوریـــت بایســـتی ســـیم بکســـل 

ــود.  تعـــوض شـ
کلیـــه  بایـــد  باالبرهـــا  در  گرفتگـــی  بـــرق  از  جلوگیـــری  بـــرای   -۷
قســـمت های برقـــدار باالبـــر توســـط حفـــاظ مناســـب در برابرعوامـــل 
جـــوی محافظـــت شـــوند در ضمـــن دســـتگاه باالبـــر بایســـتی بـــه ســـیم 
کلیدهـــای  اتصـــال زمیـــن موثر)ارت(مجهـــز باشـــد ویـــا اســـتفاده از 
کـــه امـــکان اســـتفاده ازســـیم اتصـــال  محافـــظ جـــان در محل هایـــی 

زمیـــن نمی باشـــد پیشـــنهاد می گـــردد. 
منابع

کارگاه های ساختمانی مصوب شورای عالی حفاظت فنی ۱-آئین نامه حفاظتی 
کاربا ماشین آالت عمرانی مصوب شورای عالی حفاظت فنی 2-آئین نامه ایمنی 

۳-مقررات ملی ساختمان مبحث۱2 
کارگاه های ساختمانی 4- تجربیات نگارنده در بررسی حوادث 
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کارشناس مهندسی مکانیك )حرارت و سیاالت و  سعید سلیمی | 
 Email: ss. salimi@yahoo. com | ) متخصص ارشد مدیریت پروژه

مدیریتدعـاوی
درقراردادهــای

پروژههایعمرانی

| مقالـه | مدیریت
چکیده

کشــور  ســاخت و ســاز را می توان از محورهای اساســی توســعه هر 
بــه شــمار آورد. داد و ســتد و تجــارت بــدون تولیــد و تولیــد بــدون 
ــی  ــای عمران ــذا طرح ه ــد ل ــی نمی برن ــه جای ــاز راه ب ــاخت و س س
و پروژه هــای مرتبــط بــه آن هــا از زیربناهــای اصلــی توســعه و 
کشــوری بــه شــمار می رونــد. حــال  شــکوفایی اقتصــادی هــر 
کشــور بــه ســمت توســعه  بــا توجــه بــه سیاســت و خــط مشــی 
ــه همــه  ک ــر اســت  ــه ذک ــر ســاخت ها الزم ب و اهمیــت احــداث زی
کشــور در پروژه هــای  ســاله درصــد باالیــی از بودجــه ســالیانه 
ارتباطــات  و  نیــرو  پتروشــیمی،  گاز،  نفــت،  صنایــع  زیربنایــی 
هزینــه می گــردد. در ایــن بیــن پیمانکاران صنعت ســاخت و ســاز 
نقــش مهــم و بســزایی درانجــام پروژه هــای عمرانــی و همچنیــن 
کشــور دارنــد و تبدیــل ســرمایه های پایــان پذیر  توســعه و آبادانــی 
بــه ســرمایه های قابــل تکثیــر و زیــر ســاختی بــه دســت توانمنــد 

آن هــا صــورت می پذیــرد. 
اجــرای پروژه هــای عمرانــی نیازمنــد صــرف زمــان، هزینــه و ســایر 
منابــع از ســوی عوامــل ذیربــط پــروژه می باشــد و صــرف ایــن 
منابــع خــود ایجــاد حــق بــرای طرفیــن می نمایــد لــذا نیــاز بــه یــك 
کــه محــور انجــام توافقــات طرفیــن  مبنــای حقوقــی می باشــد 
درقراردادهــای پروژه هــای عمرانــی باشــد. تنظیــم نامناســب 
نــا عادالنــه مســوولیت ها و  قراردادهــای پیمانــکاری و توزیــع 
ــم در برخــورد  ک ــار نگــرش ســنتی و فرهنــگ حا کن اختیــارات در 
کــه رونــد دریافــت  گردیــده اســت  کشــور ســبب  بــا پیمانــکاران در 
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مطالبــات پیمانــکاران بــا پیچیدگی هــای خــاص و نامناســب همــراه 
گــردد. 

کیــد بــر نقــش اساســی تنظیــم مناســب و  بنابرایــن در ایــن مقالــه بــا تا
عادالنــه قراردادهــای پیمانــکاری، دعاوی و اختالفــات پیمانکاران و 
دالیــل عمــده بــروز آن هــا مــورد بررســی قرارگرفتــه و پیشــنهادات و راه 
ــردن دعــاوی و اختالفــات موجــود و  حل هایــی درراســتای از بیــن ب

گردیــده اســت.  تغییررویکردهــا در تنظیــم قراردادهــا ارایــه 

کلیــدی: پروژه هــای عمرانــی، پیمانــکاران، قــرارداد،  واژه هــای 
ــکار ــا، اختــالف، ادعاهــای پیمانـ ادعـ

1- مقدمه
کــه  می باشــد  توســعه  گــون،  گونا جوامــع  دولتمــردان  اهــداف 
کشــورها ایفــا  کلیــدی در رونــد توســعه  پروژه هــای عمرانــی نقشــی 
می نماینــد. از طرفــی حــدود دویســت حرفــه در ارتبــاط مســتقیم 
کــه از اشــتغال زایــی باالیــی  بــا صنعــت ســاخت و ســاز می باشــند 
بر اســاس برنامه هــای ســوم، چهــارم و پنجــم  برخــوردار هســتند. 
توســعه بــرای رســاندن نــرخ بیــکاری بــه حــد نــه درصــد، حداقــل 
هــزار شــغل جدیــد در ســال می باشــد.  ایجــاد هشــتصد  بــه  نیــاز 
پیمانــکاران صنعــت ســاخت و ســاز بــازوان اجرایــی در پروژه هــای 
ــا عقــب  کــه در خــط مقــدم جبهــه ســتیز ب عمرانــی محســوب شــده 
کشــور قرار  ماندگــی و فقــر و در ابتــدای صــف ارتقــاء صنعــت اقتصادی 
ــود  دارنــد. عملکــرد شــرکت های پیمانــکاری زمانــی مثبــت خواهد ب
کــه متصــل بــه پیکــره و بدنــه ســاخت و ســاز باشــند و همچنیــن 
تفکــری واحــد و مشــترک داشــته باشــند. بنابرایــن توجــه نمــودن 
ــر آن هــا از اهمیــت  ــه موقــع و مؤث ــکاران و حــل ب ــه مشــکالت پیمان ب

باالیــی در صنعــت ســاخت و ســاز برخــوردار می باشــد. 
افزایــش  بــه  رو  ســاخت  قراردادهــای  در  ادعــا  حاضــر  حــال  در 
کیــد بیشــتری می شــود،  کــه بــر زمــان و هزینــه تأ می باشــد. هــر انــدازه 
قراردادهــای بیشــتری بــه خاطــر فقــدان برنامه ریــزی اولیه و یــا اتخاذ 
روش هــای ناصحیــح در بهره بــرداری از مفــاد قــرارداد، دچــار مشــکل 
می شــوند. در دعــاوی هزینــه بــر، معمــواًل مدعــی و مدعــی علیــه 
کــه طرفیــن اختــالف  کــم و بیــش مقصــر هســتند. در صورتــی  هــر دو 
دالیــل اصلــی دعــوی را تشــخیص دهنــد و روش هــای مناســب بــا 
آن را اتخــاذ نماینــد، بســیاری از اختالفــات قابــل اجتنــاب بــوده و یــا 

به صــورت مســالمت آمیــز برطــرف می شــوند. 

2- پروژه های عمرانی
ــس  ــردی رئی ــارت راهب ــزی و نظ ــت برنامه ری ــزارش معاون گ ــاس  بر اس
کشــور مربــوط  جمهــور در ســال ۱۳88 بیش تریــن اعتبــار بودجــه در 
کل ۶5 درصــد  ــا جمــع  ــه ی نیــرو و راه و شهرســازی ب ــه دو وزارتخان ب
کــه ایــن خــود بیانگــر عــزم دولــت در  کل اعتبــارات بــوده اســت،  از 

احــداث زیــر ســاخت های توســعه می باشــد. 
از جملــه خصوصیــات پروژه هــای عمرانــی پیچیدگــی، یکتــا و پویــا 
کیفیــت  کــه بــا ســه شــاخص مهــم زمــان، هزینــه و  بــودن آن هاســت 
کنتــرل و نظــارت می شــوند. ایــن ســه عامــل هماننــد اضــالع مثلثــی 
کــه نقــص و نارســایی هــر ضلــع در ســایر اضــالع تأثیــر مهــم  می باشــند 

گذاشــت.  و بســزایی خواهــد 

کیفیــت از شــاخص های موفقیــت یــک  پارامترهــای زمــان، هزینــه و 
پــروژه نیــز بــه شــمار می آینــد. بــه دلیــل اثــرات مســتقیم زمــان بــر دو 
عامــل دیگــر خــود از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. و تأخیــرات 
ــی  ــداف نهای ــول اه ــد حص ــکالتی در رون ــر مش ــد بیانگ ــروژه می توان پ

گــردد.  پــروژه تلقــی 
بر اســاس تحقیقــات انجــام شــده ضــرر و زیــان ناشــی از تأخیــرات در 
ــارد  ــال ۱۳88، ۱۷۱0/4 میلی ــط در س ــی فق ــای مل ــدازی طرح ه راه ان
ــر ایــن اســاس میانگیــن وزنــی مــدت اجــرای  کــه ب ریــال بــوده اســت 
کــه بــا اســتاندارد پنــج ســال،  پروژه هــا حــدود دوازده ســال اســت 
فاصلــه زیــادی دارنــد. حــال بــا توجــه بــه ایــن موضــوع پیمانــکاران بــا 
کــردن ریســک و هزینــه نمــودن ســرمایه ی زیــاد پــا بــه صحنــه  قبــول 

پیچیــده اجــرای پروژه هــای عمرانــی می گذارنــد. 

2-1- ارکان اصلی و تأثیرگذار در اجرای پروژه های عمرانی
کارفرما   

 مشاور )طرح، دستگاه نظارت( 
 پیمانکار 

 بهره برداران 

2-2- بــه منظــور تحقــق اهــداف و اجــرای پروژه هــای عمرانــی بــه 
شــش منبــع اصلــی و مهــم نیــاز می باشــد

 مدیر پروژه
 منابع مالی و اعتباری

 نیروی انسانی متخصص 
 ماشین آالت 

 مصالح 
 روش اجرا

3- پیمانکاران و پیمانکاری
شــرکت های  را  عمرانــی  پروژه هــای  اجــرای  اصلــی  مســوولیت 
ــکاران اشــخاص  ــه تعریــف، پیمان ــا ب ــد. بن ــکاری به عهــده دارن پیمان
کــه اجــرای موضــوع قــرارداد را بر اســاس  حقیقــی یــا حقوقــی هســتند 
ایــن  گرفته انــد.  به عهــده  پیمــان  بــه  منظــم  مــدارک  و  اســناد 
کافــی و  اشــخاص بــا داشــتن امکانــات مالــی و تجهیــزات خــاص 
اســتخدام نیروهــای متخصــص الزم بایدبتواننــد در یــک یــا چنــد 

اتمــام رســانند.  بــه  را  رشــته مشــخص، اجــرای پروژه هــا 

4- قراردادهای پیمانکاری
تعــداد   ۱۳88 ســال  در  شــده  ارایــه  گزارشــات  و  آمــار  بر اســاس 
ــب موافقتنامــه ی  2۷۳5 طــرح ملــی و ۱۷۷2۱ طــرح اســتانی در قال
پروژه هــای عمرانــی بــا اعتبــاری جمعــًا بــه مبلــغ ۳28 هــزار میلیــارد 
اجــرای  بــرای  منابــع  ســایر  و  عمومــی  درآمدهــای  محــل  از  ریــال 
پروژه هــای عمرانــی )ملــی و اســتانی( بیــن معاونــت برنامه ریــزی و 
ــه  ــا دســتگاه های اجرایــی مبادل نظــارت راهبــردی رئیــس جمهــور ب

گردیــده اســت. 
حجــم بــاالی ســرمایه و تعــداد بســیار زیــاد پروژه ها در نــوع خود تأمل 
برانگیــز و بیانگــر تعــداد زیــاد و اهمیــت بــاالی قراردادهــا در پروژه های 
کــه 80 درصــد  عمرانــی نیــز می باشــد. حــال بــا توجــه بــه ایــن موضــوع 
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دولتــی  کشــور  در  ســرمایه گذاری ها  و  کار  و  کســب  فعالیت هــای 
قراردادهــا  کثــر  ا یــک طــرف  کــه  گفــت:  پــس می تــوان  می باشــند 
کشــور نیــز هســتند. بنابرایــن قراردادهــای  دســتگاه های اجرایــی 

ــه شــمار می آینــد.  ــوع قراردادهــای دولتــی ب ــکاری از ن پیمان
قراردادهــای دولتــی بــرای رعایــت حقــوق و مصالــح عمومــی، نظــام 
کــه طــرف ســومی در  حقوقــی متفاوتــی بــا ســایر قراردادهــا دارنــد چــرا 
ــا  کشــور و ی کــه مــردم  ایــن قراردادهــا به صــورت نامرئــی حضــور دارد 
ــز  ــی نی ــای عمران ــی از طرح ه ــرداران واقع ــند و بهره ب ــه می باش منطق

محســوب می گردنــد. 
بــه منظــور جلوگیــری از  بنابرایــن صــرف نظــر از روش هــای اجــرا، 
ــی بایســتی در تنظیــم و تدویــن  ایجــاد دعــاوی و اختالفــات احتمال
قراردادهــای پیمانــکاری بازنگری هــای دقیــق و اساســی از ســوی 

متولیــان امــر و دســتگاه های اجرایــی صــورت پذیــرد. 

4-1- تعریف قرارداد )پیمان(
بر اســاس مــاده ۱8۳ قانــون مدنــی، »عقــد عبارتســت از اینکــه یــک یــا 
چنــد نفــر در مقابــل یــک یــا چنــد نفــر دیگــر تعهــد بــر امــری نماینــد و 

مــورد قبــول آن هــا باشــد.« 
کــه طرفیــن قــرارداد درگیــر در یــک  قــرارداد بــه عنــوان ســندی اســت 
و  تعهــدات  از طرفیــن  کــدام  هــر  بــه  و  موضــوع خــاص می شــوند 

را محــول می نمایــد.  اختیاراتــی 
کــه در قبــال  بــه عبارتــی دیگــر پیمانــکار طــی توافقــی متعهــد می شــود 
کیفیــت مشــخص در مــدت زمــان معیــن، مبلغــی  کارهایــی بــا  انجــام 

کارفرمــا دریافــت نمایــد.  را بر اســاس شــرایط قــرارداد از 

4-2- اهمیت قرارداد
مســتلزم  خــود  اجرایــی  ماهیــت  واســطه  بــه  عمرانــی  پروژه هــای 
صــرف وقــت و هزینــه از ســوی عوامــل درگیــر در پــروژه می باشــند. 
لــذا صــرف چنیــن وقــت و هزینــه ای ایجــاد حــق می نمایــد. بنابرایــن 
جهــت حفــظ حقــوق و مناســبات، نیــاز بــه یــک مبنــای حقوقــی 
می باشــد. قــرارداد حــدود وظایــف و تعهــدات هــر یــک از عوامــل 
می کنــد.  تعییــن  خــود  کاری  حیطه هــای  در  را  پــروژه  در  درگیــر 
قــرارداد و اســناد پیوســت آن چارچوبــی بــا ابعــاد حقوقــی، فنــی و 
کار  کارفرمایــان و پیمانــکاران پروژه هــای عمرانــی تــا پایــان  مالــی بیــن 

نیــز می باشــد. 

4-3- ساختار قرارداد
قراردادهــا دارای چهــار ســاختار اصلــی فنــی، مالــی، حقوقــی و اداری 
بــا خاصیــت  کــه مجموعــه ای از اســناد و مــدارک  نیــز می باشــند 
تفکیــک ناپذیــری را تشــکیل می دهنــد و لــذا در تمامــی مراحــل اجــرا 

گیــرد.  بایــدکل مجموعــه بــا هــم مــورد بررســی قــرار 
این اسناد و مدارک عبارتند از: 

 موافقت نامه 
 شرایط عمومی پیمان 

 شرایط خصوصی پیمان 
 برنامه زمانبندی تفصیلی

کار  فهرست بهاء و دفترچه برآورد مقادیر 
 مشخصات فنی عمومی 

 مشخصات فنی خصوصی 
 دستورالعمل ها 

 استانداردهای فنی 
 نقشه ها 

 اسناد تکمیلی ابالغ شده 
 دستورکارها و صورت مجالس 

دادن  پوشــش  و  اســناد  مجموعــه  در  تناقــض  و  تداخــل  عــدم 
کارایــی  بــر   Scope of work (SOW)پــروژه موضــوع  محــدوده 
کــه تنظیــم دقیــق اســناد و مــدارک  قــرارداد می افزایــد. بدیهــی اســت 
بــوده و در رونــد اجــرای  پــروژه  از تصمیمــات اســتراتژیک  قــرارداد 
پــروژه، موفقیــت و یــا شکســت آن نقــش مهــم و بســزایی خواهــد 

داشــت. 

5- تعاریف ادعا و اختالف
 در صنعــت ســاخت و ســاز، واژه ی ادعــا، عمدتــًا بــه منظــور توصیــف 
ج از ماده هــای عــادی  کــه خــار درخواســت پیمانــکار بــرای پرداختــی 

پرداخــت در قــرارداد می باشــد، عنــوان می گــردد. 
 در پروژه هــای عمرانــی، ادعــا تقاضــای پیمانــکار جهــت افزایــش 
کار یــا پرداخــت اضافــی و یا هر دو مورد می باشــد.  مــدت زمــان انجــام 
 اختــالف، عــدم توافــق بیــن طرفیــن قــرارداد در خصــوص ادعاهــای 

مطــرح شــده و یــا ســایر جنبه هــای اجرایــی قــرارداد نیــز می باشــد. 

5-1- دعاوی موجه و غیر موجه
نظــر  بــه  کارفرمایــان  بــرای  ناخوشــایندی  واژه ی  غالبــًا  »ادعــا« 
می رســد. البتــه درک علــت آن ســاده اســت؛ زیــرا غالبــًا در نتیجــه 

می گــردد.  ایجــاد  اولیــه  بودجــه  افزایــش 
دو دسته ادعا وجود دارد: 

 موجه 
 غیر موجه 

 ادعــای موجــه مطابــق بــا شــرایط قــرارداد و قانــون عرفــی یــا مدنــی 
بیــان می شــود. 

 ادعــای غیرموجــه بــا شــرایط قــرارداد مطابقــت نــدارد یــا نمی توانــد 
معیارهــای یــک ادعــای معتبــر را در قوانیــن عرفــی بــرآورده نمایــد. 

بــرای  را  پیمانــکار  صریحــًا  قــراردادی،  مــدارک  و  اســناد  بیشــتر   
دریافــت جبــران ضــرر و زیــان بــه دلیــل قصــور در موضوعــات ُمَصــَرح 
کارفرمــا اســت یــا مســوولیتش بــا  کنتــرل مســتقیم  کــه در  در قــرارداد 
ــا دعــاوی موجــه  وی اســت، محــق می داننــد. از ایــن رو، مشــکلی ب
دســته  آن  یــا  غیرموجــه،  دعــاوی  صورتی کــه،  در  نــدارد.  وجــود 
کــه در طــول پــروژه یــا حتــی در طــی مناقصــه بــه وجــود  از دعــاوی 
صنعــت  در  بزرگــی  مشــکالت  باعــث  اســت  ممکــن  اســت،  آمــده 
کــه  ســاخت شــوند و در طــرف مقابــل، ایــن تصــور پدیــد می آیــد 
پیمانــکار به ایــن وســیله قصــد ناســازگاری دارد. بنابرایــن دســته 
کالهبــرداری مــورد پذیــرش  بنــدی دعــاوی غیرموجــه بــه عنــوان 
کــه  عمومــی نمی باشــد و صنعــت ســاخت، شــاید تنهــا جایــی باشــد 
به صــورت طبیعــی در آن چنیــن رفتارهایــی قابــل تحّمــل اســت. 

5-2- انواع دعاوی
در واقــع بــا توجــه بــه تعریــف ادعــا، چهــار نــوع ادعــا ممکــن اســت از 

کــه عبارتنــد از:  گــردد  ســوی پیمانــکار مطــرح 
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 دعاوی قراردادی 
 دعاوی ضمن قرارداد 

گذاری جدید   دعاوی ارزش 
 دعاوی مساعدتی 

بــرای  اســت  ممکــن  کارفرمــا  کــه  شــود  فرامــوش  نبایســتی 
رســیدگی  از  پــس  یــا  و  غیرمجــاز  تأخیــرات  خســارت  جبــران 
به صورتحســاب های قطعــی، بــه منظــور تســویه حســاب بــا پیمانــکار 

نمایــد.  ادعــا  پیمانــکار،  علیــه  بدهــکار، 

5-2-1- دعاوی قراردادی
صریــح  ماده هــای  از  کــه  هســتند  دعاویــی  قــراردادی،  دعــاوی 
ج مســتقیم، تحت  قــرارداد، نظیــر مفــاد مربــوط بــه خســارت یــا مخــار
شــرایط معیــن قــراردادی اتفــاق می افتــد. ایــن نــوع ادعــا از ســاختار 

ــرد.  ــره می ب ــه به ــب نتیج کس ــوی و  ــردن دع ــش ب ــرای پی ــرارداد ب ق

5-2-2- دعاوی ضمن قرارداد
از  ج  خــار »دعــاوی  اشــتباه  بــه  گاهــی  قــرارداد،  ضمــن  دعــاوی 
کــه  قــرارداد« یــا »دعــاوی فراقــراردادی« نامیــده می شــوند، در حالــی 
آن هــا 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 جنبه هــای قانــون ماننــد خطــای 
کــه طبــق قانــون الزم  مدنــی یــا نقــض حقــوق انحصــاری ثبــت شــده 

ــتند، می باشــند.  االجــرا هس

گذاری جدید 5-2-3- دعاوی ارزش 
کــه قیمــت  گــذاری جدیــد زمانــی اتفــاق می افتــد   دعــاوی ارزش 
کار انجــام شــده، مشــخص نباشــد و بــه چهــار صــورت  توافقــی بــرای 

می دهــد: خ  ر
کارهــا مطابــق قــرارداد انجــام می شــود، اما هیــچ توافقی  کــه  ۱. جایــی 

بــرای قیمــت صورت نگرفته اســت. 
کــه بــه نظــر معتبــر می رســد،  کارهــا، تحــت قــرارداد  کــه  2. جایــی 
انجــام می شــود ولــی در حقیقــت قــرارداد از درجــه اعتبــار ســاقط 

اســت. 
کــه توافــق بــر روی پرداخــت مبلــغ نامعیــن ولــی معقولــی  ۳. جایــی 

وجــود داشــته باشــد. 
کارهــا در پاســخ بــه درخواســت یکــی از عوامــل پــروژه  کــه  4. جایــی 
کــه عمومــًا از آن بــه  اســت امــا بــدون انعقــاد قــرارداد انجــام می شــود، 

دعــاوی شــبه قــراردادی یــاد می شــود. 

5-2-4- دعاوی مساعدتی
کارفرما تحت هیچ  که در آن هــا  دعــاوی مســاعدتی دعاویــی هســتند 
گونــه الــزام حقوقــی مجبــور بــه پذیــرش آن هــا نمی باشــد. دعــاوی 
مســاعدتی غالبــًا از ســوی پیمانــکاران مطــرح می شــود امــا بــه نــدرت 
کارفرمــا در آن بــه نحــوی وجــود  پذیرفتــه می شــود مگــر آنکــه منافــع 
که اســتخدام پیمانکار جدید به  داشــته باشــد. بعنوان مثال جایی 
کارهــای باقیمانــده، هزینه هــای بیشــتری را نســبت  منظــور تکمیــل 
کارفرمــا تحمیــل می نمایــد، بهتــر  بــه پذیــرش دعــاوی مســاعدتی بــه 
اســت بــرای جلوگیــری از تحمیــل هزینه های ســنگین، پیمانــکار اول 

بــه ادعــای دعــاوی مســاعدتی مبــادرت ورزد. 

5-3- فرآیند حل ادعا و اختالفات
کــه در صــورت  ادعــا، ابتــدا در قالــب یــک درخواســت مطــرح می شــود 
قبــول محــو شــده و در غیــر اینصــورت اختــالف بــه یکــی از روش هــای 

زیــر حــل و فصــل می گــردد: 
کره   مذا
 داوری 

 میانجیگری 
 مراجعه به دادگاه )در قراردادهای غیردولتی(. 

5-4- آثار اختالف
ــر  ــرات مهمــی ب ــروز اختــالف اث ــرارداد و ب عــدم توافــق بیــن طرفیــن ق
گذاشــت، در ایــن خصــوص نتایــج بررســی ها بیانگــر  ــروژه خواهــد  پ
کــه در ادامــه  تأثیــرات مختلــف اختــالف بــر پیکــره پــروژه نیــز می باشــد 

ــار اشــاره می شــود.  ــه مهم تریــن ایــن آث ب
ــروژه به طــور معمــول  ــر پ بر اســاس تحقیقــات انجــام شــده، هــر مدی
حــدود 25 درصــد از اوقــات روزانــه اش را صــرف حــل و فصــل تنش هــا 

و اختالفــات می نمایــد. 
کثــر پروژه هــا پیمانــکاران بیش تریــن وقــت و انــرژی خــود را بــه  در ا
جــای اینکــه صــرف انجــام عملیــات فنــی و اجرایــی نماینــد، درگیــر 
حــل مســائل حقوقــی و مالــی پــروژه می نماینــد. در صــورت بــروز 
اختالفــات روابــط فــی مابیــن صدمــه دیــده و تفکــر توقــف یــا تعلیــق 
کــه در صــورت تقویــت ایــن تفکــر، پــروژه  و یــا خاتمــه شــکل می گیــرد. 
بر خــالف »روح همــکاری«  تفکــر  ایــن  کــه  گردیــده  دچــار مشــکل 
در پــروژه می باشــد. تعمیــق اختالفــات بــه الیه هــای باالتــر و دیگــر 
کل عملکــرد  ســطوح مدیریتــی و یــا انتقــال آن بــه جریــان دادرســی، 
گردیــده و عوامــل ذیربــط در پــروژه نیــز ضررهای  پــروژه دچــار اختــالل 

مالــی و اعتبــاری ســنگینی را متحمــل می شــوند. 
در  مؤثــری  بســیار  عامــل  پیمانــکاران  مالــی  مطالبــات  پرداخــت 
کــه در صــورت  اجــرای یکنواخــت و موفقیــت آمیــز پــروژه می باشــد، 
بــروز اختالفــات مالــی و عــدم رســیدگی بــه موقــع، بــا توجــه بــه ارزش 
کــه ایــن امــر  گردیــده  زمانــی پــول بنیــه مالــی پیمانــکاران ضعیــف 

کیفیــت پــروژه خواهــد شــد.  کاهــش  باعــث 
پیمــان،  شــدن  طوالنــی  و  تأخیــر  باعــث  اختالفــات  همچنیــن 
تحمیــل بــار مالــی و هزینه هــای بیشــتر بــر پــروژه و تأخیــر در مرحلــه ی 

شــد.  خواهــد  عمرانــی  پروژه هــای  از  بهره بــرداری 

کثر اختالفات 5-5- ساختار قرارداد سرمنشاء ا
و  از اختالفــات  بــروز بســیاری  انجــام شــده دلیــل  بررســی های  در 
مناســب  توزیــع  عــدم  ســاز،  و  ســاخت  پروژه هــای  در  مشــاجرات 

می باشــد.  نیــز  قــرارداد  ســاختار  در  ریســک 
کــه شــاید بتــوان  اهمیــت توزیــع مناســب ریســک ها بــه حــدی اســت 

آن را یکــی از مهم تریــن عوامــل موفقیــت پروژه هــا دانســت. 
بنابرایــن بــه واســطه نقــش هرمــی و راهبــردی قــرارداد در اجــرای 
انعطــاف  و  معیــوب  ســاختار  دارای  قــراردادی  چنانچــه  پــروژه 
ناپذیــری در حــل و فصــل اختالفــات آتــی باشــد تنــش بیــن طرفیــن 

یافــت.  افزایــش خواهــد  آن 
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ســــــــاختمان صــــــــــنعت  مؤسســــــــه ی  تحقیقــات  بــــر  اســــــــاس 
ایــده آل  قــرارداد   Construction Industry Institute (C. I. I)
کــه بیش تریــن توانایــی  کــه هــر ریســک را بــه طرفــی  قــراردادی اســت 
کاهــش آن دارد اختصــاص دهــد.  ــه مدیریــت ریســک و  را نســبت ب
بــه طرفــی داده شــود  بایــد  کــه تخصیــص ریســک  به ایــن معنــی 
کنتــرل و نظــارت نمایــد. ایــن نــوع  کــه بتوانــد بــه نحــو احســن آن را 
نظیــر  پــروژه  غیرمســتقیم  هزینه هــای  کاهــش  باعــث  تخصیــص 

هزینه هــای بیمــه، شــکایات و دعــاوی حقوقــی خواهــد شــد. 

گیری ادعاهای پیمانکار 5-6- عوامل اصلی در شکل 
بر اســاس تعریــف پیمــان، پیمانــکار متعهــد بــه انجــام موضــوع بــا 
کیفیــت معلــوم در طــی مــدت زمانــی مشــخص و بر اســاس قیمــت 
خاصــی می باشــد. لــذا بــا بررســی همیــن تعریــف می تــوان چنیــن 
گــر هــر یــک از ماده هــای اصلــی پیمــان دچــار  کــه ا کــرد  اســتنباط 
گــردد می توانــد ادعــای پیمانــکار را ســبب شــود. بــه عبــارت  تناقــض 
دیگــر تغییــر در زمــان، تغییــر در شــرایط موضــوع پیمــان و در نهایــت 
تغییــر در قیمــت توافــق شــده در پیمــان خــود همگــی عوامــل ایجــاد 

ــود.  ادعــا خواهنــد ب
بنابرایــن علــل اصلــی ادعاهــای پیــش آمــده را می تــوان در دو عامــل 
خالصــه نمــود. ایــن دو عامــل بــه یکدیگــر وابســته بــوده و بــر هــم 

تأثیــرات مهمــی نیــز می گذارنــد. 
 تغییرات 
 تأخیرات 

5-6-1- انواع تأخیرات در پروژه های عمرانی
مدیــر پــروژه جهــت رســیدن بــه اهــداف پــروژه موظــف بــه شــناخت 
می باشــد.  آن  مناســب  انتقــال  و  کنتــرل  پــروژه،  ریســک های 

انــواع تأخیــرات در ایــن بیــن اهمیتــی ویــژه دارد.  شــناخت 
انــواع تأخیــرات و دالیــل آن در طــول حیــات پــروژه را می تــوان بــه ســه 

کرد:  گــروه زیــر تقســیم 
الف( تأخیرات حاصل از اقدامات پیمانکار یا عوامل پیمانکار. 

کارفرما.  کارفرما یا عوامل  ب( تأخیرات حاصل از اقدامات 
کنترل طرفین  ج از  ج( تأخیــرات حاصــل از عمــل قــوای قهریــه یــا خــار

پیمان. 
جملــه  از   ۱۳88 ســال  در  شــده  ارایــه  رســمی  آمارهــای  بر اســاس 
کــه منجــر بــه توقــف در پروژه هــای عمرانــی نیــز  علــل مهــم تأخیــرات 

گردیــده انــد، می تــوان بــه ســه بخــش عمــده زیــر اشــاره نمــود: 
و  طــراح  پیمانــکار، مشــاور  اجرایــی،  )دســتگاه  اجرایــی  عوامــل   

ناظــر(  مشــاور 
 عوامــل اعتبــاری )اعتبــار مصــوب، تخصیــص اعتبــار، پرداختــی 

خزانــه و جــذب اعتبــار( 
مشــکالت  مصالــح،  )کمبــود  اجتماعــی  و  محیطــی  عوامــل   

ســایر(  و  زمیــن  تهیــه  اجتماعــی، 
بــه  مربــوط  تأخیــر  میــزان  بیش تریــن  اجرایــی  عوامــل  بخــش  در 
آن  کمتریــن  و  اســت  بــوده  درصــد   ۱0/8 اجرایــی  دســتگاه های 
مربــوط بــه ضعــف پیمانــکاران در اجــرای پروژه هــا بــه میــزان 5/۶ 

می باشــد.  نیــز  درصــد 
بــه  تأخیــر مربــوط  اعتبــاری بیش تریــن میــزان  در بخــش عوامــل 

می خــورد.  چشــم  بــه  2۷/۶درصــد  مصــوب  اعتبــار  کمبــود 
و در بخــش عوامــل محیطــی و اجتماعــی نیز تهیه زمیــن 4/۳ درصد 

عامــل مهمــی در تأخیــرات ایجاد شــده بوده اســت. 
کثــر  حــال بــا توجــه بــه ایــن موضــوع، تصــور اینکــه مقصــر اصلــی ا
تنهــا  عمرانــی  پروژه هــای  در  تأخیــرات  جملــه  از  و  نارســایی ها 

اســت.  اشــتباه  باشــد  پیمانــکار 

5-6-2- تغییرات
بــودن  تخصصــی  و  فــرد  بــه  منحصــر  همتایــی،  بــی  پیچیدگــی، 
خصوصیــات  از  پــروژه  در  مختلــف  افــراد  دخالــت  و  فعالیت هــا 
پروژه هــای عمرانــی می باشــند. ایــن خصوصیــات و نیــز عــدم تحقــق 
آرمانــی اهــداف، همگــی باعــث بــروز تغییــرات می شــوند. بایــد بــه این 
کار اضافه را ســبب می شــود.  کــه هر تغییــری،  موضــوع توجــه داشــت 

5-7- نقش مدیریت پروژه در ادعاها و اختالفات
منفــی  دیــد  اعمــال  و  اختالفــات  و  ادعاهــا  انگاشــتن  منفــی  زیــاد 
بــه آن می توانــد پــروژه  بــا آن هــا هماننــد عــدم توجــه  در برخــورد 
را دچــار مشــکل نمایــد. لــذا برخــورد بــا اختالفــات و ادعاهــا هنــر 
کــه دارای جنبــه هنــری و در عیــن حــال علمــی  خاصــی می خواهــد 
و نیــز تجربــی اســت. بنــا بــه تعریــف، مدیریــت پــروژه بــه معنــای 
طرفــی  از  می باشــد  گزینه هــا  بیــن  از  انتخــاب  و  تصمیم گیــری 
مدیریــت هــم علــم اســت و هــم هنــر، لــذا برخــورد بــا اختالفــات و 
نقــش  دعــاوی  مدیریــت  می خواهــد.  خاصــی  مدیریــت  دعــاوی 
گســترده خواهــد  ــا حــوزه عملکــردی بســیار  گیرانــه و حــالل ب پیــش 
داشــت. اســتراتژی های تدویــن شــده و اجرایــی توســط مدیــر پــروژه 
در ایــن خصــوص بــا توجــه بــه اســتقرار عمومــًا هرمــی مدیریــت در 

گیــر بــر حیــات پــروژه خواهــد داشــت.  پــروژه تأثیــری فرا
تیزبیــن  چشــم  از  کــه  صورتــی  در  پیشــگیری ها  و  پیش بینی هــا 
کل ســاختار پــروژه را بــا  مدیریــت پــروژه دور بماننــد ممکــن اســت 
آفــت اختــالف بیمــار نماینــد. به طــور 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. 

)Claim( 5-8- ادعاهای عمده ی پیمانکاران
کید بر نقــش مدیریت  کلیــه ادعاهــا و تأ پــس از بررســی علــل و عوامــل 
کــه در  پــروژه در ایــن خصــوص الزم اســت مــروری بــر موضوعاتــی 
قالــب ادعــا از ســوی پیمانــکاران چــه در آغــاز، و چــه در پایــان پیمــان 

گیــرد:  مطــرح می شــود صــورت 
۱. وجود داشتن معارض در زمین تحویلی به پیمانکار. 

ــا  ــام ی ــه تم ــبت ب ــت نس ــای مالکی ــی ادع ــا حقوق ــی ی ــخصی حقیق ش
ــر را در  ــورد نظ ــکان م ــا م ــد ی ــروژه را بنمای ــداث پ ــل اح ــی از مح بخش
کــه در ایــن صــورت پیمانــکار تقاضــای ضــرر و  تصــرف خــود درآورد 

ــود.  ــد نم ــان خواه زی
2. عــدم وجــود اعتبــارات الزم جهــت پیشــرفت فیزیکــی متناســب بــا 

برنامــه زمانبنــدی مصــوب. 
ادعــای پیمانــکار به هنــگام عــدم تخصیــص ریالــی الزم جهــت تــداوم 
صــورت  کــه  می باشــد  پذیــرش  و  دسترســی  قابــل  زمانــی  پــروژه، 
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گــردد، امــا پرداخــت نشــده باشــد. یعنــی  وضعیــت تأییــد شــده ارایــه 
صحــت وقــوع عملیــات و طلــب کار بــودن مجری بواســطه ســندهای 
کارفرمــا البتــه پرداخــت نشــده تأییــد  موجــود در ذیحســابی دســتگاه 
گــردد. بدین ترتیــب تقاضــای افزایــش زمــان قــرارداد و تبدیــل طویــل 

المــدت و ضــرر و زیــان شــامل حــال پیمانــکار می گــردد. 
کار و در نتیجــه، عدم تطابق  ۳. اشــتباه یــا ناقــص بــودن بــرآورد اولیــه 

کار.  کار فیزیکــی انجــام شــده با بــرآورد اولیه 
بازبینــی  در  صورتی کــه  در  اجرایــی  نقشــه های  بــودن  مبهــم   .4
گــزارش و درخواســت جهــت رفــع ابهامــات ارایــه شــده  پیمانــکار 

باشــد. 
کــه مــورد فــوق اصــالح نگردیــده و انجــام  ایــن ادعــا در صورتــی اســت 
طــرح بــه هــر نحــو موجبــات نواقــص و یــا ایــراد خســارت را فراهــم 

نمایــد. 
کاهش سقف قرارداد بیش از 25درصد.  5. افزایش یا 

کــه از 25% مبلــغ اولیــه پیمــان  کاهــش بــه نحــوی  ایــن افزایــش و یــا 
تجــاوز نمایــد می توانــد موجــب عــدم پذیــرش انجــام ادامــه عملیــات 
کــه بــه هــر نحــو بــه ضــرر پــروژه خواهد بــود مگــر  بــا قیمــت قبلــی باشــد 
ــراف و  ــوع اش ــه موض ــبت ب ــدا نس ــن از ابت ــه طرفی ک ــاص  ــوارد خ در م

توافــق داشــته باشــند. 
کارهــا جهــت رفــع مشــکالت فنــی و یا  ۶. عــدم ابــالغ بــه موقــع دســتور 

کتبــی پیمانکار.  ج از موعــد بــه مکاتبــات و پرســش های  پاســخ خــار
۷. شرایط نامطلوب جوی. 

کاری بــرای افزایــش ســقف زمانــی قــرارداد  ایــن شــرایط می توانــد راه 
باشــد. 

8. عوامل مخرب طبیعی مانند زلزله، سیل و.... 
کامــل پیمانــکار در رابطــه بــا  9. مشــخص نبــودن و عــدم تفهیــم 

جزییــات فنــی و اجرائــی و مصالــح مــورد نیــاز در طــرح. 
۱0. وجود نواقص در شرایط خصوصی پیمان و مفاد قرارداد. 

۱۱. عــدم پیش بینــی بوروکراســی اداری در ســر راه پــروژه از جملــه 
کارگاه بــه پیمانــکار و اخــذ  گرفتــن مجوزهــای الزم جهــت تحویــل 
اســتعالم های الزم از ســازمان های مختلــف از جملــه )آب – بــرق- 

گاز – شــهرداری و....( 
۱2. عــدم مطالعــه دقیــق و موانــع موجــود بــر ســر راه پــروژه و عــدم 

کارهــا.  لحــاظ آن در بــرآورد 
که تهیــه آب، برق  بــه عنــوان مثــال در قرارداد مشــخص نشــده باشــد 
کارفرمــا می باشــد یــا  و ایجــاد راه دسترســی بــه محــل پــروژه بــه عهــده 

پیمانکار؟ 
۱۳. مشخص نبودن دقیق نوع، جنس و رنگ مصالح. 

کارفرمــا در عقــد و ابــالغ قــرارداد و عــدم تحویــل بــه موقــع  ۱4. تأخیــر 
زمیــن محــل اجــرا بــه پیمانــکار. 

ــه موقــع  کارهــا و ثبــت ب ــه روز نبــودن صورتجلســات و دســتور  ۱5. ب
کارگاه.  وقایــع در 

۱۶. عدم حضور بموقع ناظر پروژه در کارگاه و ارایه دستور کارهای الزم. 
کار پــس  کار بــه شــکل ســلیقه ای و تخریــب  ایــن مــورد باعــث اجــرای 

از اجــرا می گــردد. 
کارفرما  ۱۷. عــدم و یــا تأخیــر در تحویــل بــه موقــع مصالــح مورد تعهــد 

و مصالــح انحصــاری دولت. 
۱8. درخواســت پیمانــکار جهــت اســتفاده از مصالــح مشــابه قیــد 

شــده در فهرســت بهــاء و ادعــای متعاقــب آن هــا مبنــی بــر اضافــه 
ج از قــرارداد یــا فهرســت بهــاء.  پرداخــت بــرای مصالــح مصرفــی خــار
۱9. ادعــا بــه واســطه عــدم پیش بینی هــای الزم در نقشــه ها و عــدم 

هماهنگــی بیــن ســازه، معمــاری و تأسیســات )مکانیکــی و برقــی(. 
کارهــا و  ج از قــرارداد فــی مابیــن )اضافــه  کارهــای خــار 20. اجــرای 

کارهــای مــازاد بــر قــرارداد(.  دســتور 
کارگاه و  2۱. بــروز حــوادث ناشــی از عــدم رعایــت ایمنــی و تعطیلــی 

ــدی.  ــان بن ــه زم ــل برنام ــای تطوی ادع
کار.  کلی نقشه ها در حین  22. تغییر 

2۳. اســتفاده از مصالــح و ابــزار غیــر از مصالــح و ابــزار قیــد شــده در 
قــرارداد. 

کارفرما.  24. عدم ارایه راهکار مناسب در مقاطع بحرانی از سوی 
25. عدم ابالغ و ارایه به موقع نقشه های اصالحی. 

2۶. تخریب هــای طبیعــی )ناشــی از عوامــل طبیعــی( پــس از اجــرای 
اولیــه عملیــات و تأییــد دســتگاه نظــارت و اجــرای مجــدد. 

کارهــای اضافــه انجــام شــده بر اســاس بازدیدهــای دســتگاه   .2۷
نظــارت. 

28. عــدم ارایــه بــه موقــع منابــع تأمیــن مالــی پــروژه مــورد تعهــد 
کارفرمــا، بــه پیمانــکار نظیــر سررســید وام هــا. 

29. عــدم هماهنگــی الزم در خصــوص پیــش فروش هــای مربــوط به 
کارفرما.  پــروژه و تعهــدات مشــابه، مورد تعهــد 

کل قــرارداد در حین اجرا مانند تغییر از قرارداد  کلــی در  ۳0. تغییــرات 
پیمانکاری به قرارداد مشــارکتی یا پیمان مدیریت و مشــابه. 

پیشــرفت  درصــد  خصــوص  در  جدیــد  پیمانــکاران  ادعــای   .۳۱
گرفتــه شــده از پیمانــکاران  کارهــای انجــام شــده و تحویــل  فیزیکــی 

قبلــی. 
۳2. تعطیلــی پــروژه بــه علــل مختلــف: مشــکل مالــی پــروژه، توقــف از 

ج از قــرارداد و....  ســوی نهادهــای اداری و حقوقــی خــار
بــا  حقوقــی  مشــکالت  نظیــر  پــروژه  کارگاهــی  فرا مشــکالت   .۳۳

مالکیــن.  و  همســایگان 
کار.  ۳4. ادعا در خصوص مقادیر و مصالح پای 

کم بر تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی 6- رویکرد حا
گردیــد قراردادهــای پیمانــکاری، عمدتــًا  قبــاًل ذکــر  کــه  همانطــور 
کــه شــرایط عمومــی  در زمــره قراردادهــای دولتــی محســوب شــده 
ــذا در تنظیــم و تدویــن آن هــا  ــم اســت ل ک ــر آن هــا حا ــًا ب پیمــان الزام
کشــور و مــردم مدنظــر  هــدف اصلــی حفــظ مصالــح و منافــع عمومــی 
کــه پــاره ای از انعطــاف ناپذیری هــا و قیــد و بندهــا نیــز  می باشــد 
کثــر  کــه ا گزیــر از ایــن هــدف می باشــد. بنابرایــن مشــاهده می گــردد  نا
گردیــده  مســوولیت ها بــه یــک طــرف قــرارداد )پیمانــکار( تحمیــل 
اســت، بنابرایــن بــه واســطه در نظــر داشــتن هــدف فوق الذکــر، عمــاًل 
کــه متناســب بــا میــزان مســوولیت های  پیمانــکار از حمایت هــای 
متحمــل شــده باشــد برخــوردار نیســت. یــک طرفــه بــودن پیمان هــا 
کــه طــرف مقابــل )مجریــان طــرح از ابهامــات موجود  باعــث می شــود 
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. نهایتــًا ایــن 
ــه تضعیــف  ــروژه ب ــه افزایــش هزینه هــای پ ک ــردد  مســأله باعــث می گ
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گروهــی از آن هــا نیــز بــه نوبه خود  بنیــه مالــی پیمانــکاران بیانجامــد و 
کار یــا طــرح ادعاهــای  کیفیــت  کاهــش  تــالش نماینــد تــا از طریــق 

مختلــف، آن را جبــران نماینــد. 
گــر پروژه هــای عمرانــی بــرای حفــظ منافــع ملــی و رفــاه  بنابرایــن ا
اجتماعــی، تعریــف و اجــرا می شــوند و مبالــغ هنگفتــی نیــز صــرف 
آن هــا می گــردد بایــد منافــع تمــام طرف هــای درگیــر در اجــرای آن را 
گرفتــه و فقــط بــه نگــرش  کــه همــان منافــع ملــی نیــز می باشــد در نظــر 
کتفــا نگــردد. به عقیــده پیمانکاران  و رویکــرد دســتگاه های اجرایــی ا
»کارفرمــا محــوری« بــه جــای »پــروژه محــوری« در تدویــن و تنظیــم 
کــه ایــن برخــالف  پیمان هــا از اهمیــت بیشــتری برخــوردار می باشــد 

نظریــه حفــظ منافــع ملــی می باشــد. 

رفــع  بــرای  پیشــنهادی  راهکارهــای  ارایــه  و  بنــدی  جمــع   -7
اختالفــات و  دعــاوی 

و  یکتایــی  و  پویایــی  پیچیدگــی،  واســطه  بــه  عمرانــی  پروژه هــای 
آن،  اجــرای  در  مختلــف  منابــع  و  متعــدد  عوامــل  بــودن  دخیــل 
ــای  ــتند. مبن ــات هس ــاوی و اختالف ــروز دع ــرای ب ــتعد ب ــتری مس بس
کلیــه توافقــات، تقســیم مســوولیت ها و مالحظــات بیــن طرفیــن 
پروژه هــا  عملکــرد  در  محــوری  نقــش  کــه  اســت  قــرارداد  پــروژه، 
ایفــا می کننــد. توزیــع نامناســب مســوولیت ها و اختیــارات باعــث 
مشــاجرات  و  مطالبــات  به تبــع  و  پیمانــکار  عملکــردی  نارســایی 
وی بــا طــرف دیگــر می گــردد. بــه واســطه خصوصیــات پروژه هــای 
امــا  نیســتند  رفتنــی  بیــن  از  دعــاوی  و  مشــاجرات  ایــن  عمرانــی، 
کشــور، بــه جــای  کنتــرل می باشــند. قراردادهــای پیمانــکاری  قابــل 
پیش بینــی 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 
کــه در نهایــت  ــد ســبب شــود  سرشکســتگی حرفــه ای وی را می توان
نظــام پیمانــکاری را تحــت الشــعاع قــرار داده و بــر صنعــت ســاخت و 
گذاشــت. بنابرایــن جهــت بهبــود  کشــور تأثیــری عمیــق خواهــد  ســاز 
وضعیــت موجــود در تنظیــم قراردادهــای پیمانــکاری راه حل هــای 

کــه اهــم آن هــا عبارتنــد از:  متعــددی می توانــد مطــرح شــود 

7-1- مدیریت دعاوی )پیشگیری – شناسایی – پیگیری(
قــوی  مدیریتــی  دعــاوی،  گیــری  پــی  و  شناســایی  پیشــگیری، 
داشــت.  خواهــد  مناســبی  تأثیــر  صــورت  ایــن  در  کــه  می طلبــد 
مدیریــت دعــاوی زیــر مجموعــه ای پــر اهمیــت از مدیریــت پــروژه 

 . شــد می با

7-2- مستند سازی قوی
کارایی به سیســتمی  تبدیــل مســتندات و بایگانــی غیرمنظــم و فاقد 
کنتــرل  کارآمــد و قابــل توجیــه، اثــر قابــل مالحظــه ای بــر پیشــگیری و 

ادعاهــای غیرموجــه خواهد داشــت. 

7-3- اصالح سیستم توزیع ریسک بین طرفین پیمان
ــا  ــروز ادع ــده ب ــل عم ــه از عل ــک طرف ــه و ی ــک غیرمنصفان ــع ریس توزی

می باشــد. 
کلــی »ریســک از بیــن رفتنــی نیســت بلکــه  بــه عنــوان یــک قانــون 

توزیــع شــدنی اســت«. لــذا در صــورت توزیــع نامناســب، ایــن ریســک 
کثــر  ا انتقــال  بنابرایــن  می دهــد.  نشــان  را  خــود  دیگــر  جــای  در 
ریســک ها بــه طــرف مقابــل )پیمانــکار( قطعــًا در بــروز ادعــا و اختــالف 

خواهد بــود.  تأثیرگــذار 

»فرهنــگ  بــه  طرفیــن«  کــردن  »متهــم  فرهنــگ  تبدیــل   -4-7
مشــارکت«

»موفقیــت تــو موفقیــت مــن هــم هســت و برعکــس.« در صــورت جــا 
افتــادن ایــن مطلــب بســیاری از اختالفــات و ادعاهــا رنــگ می بازنــد 
ــر  ــش مدی ــر نق ــردد. تأثی ــاری می گ ــروژه ج ــد پ ــر رون ــارکت ب و روح مش

ــود.  پــروژه در ایــن خصــوص چشــمگیر خواهد ب

کــرات و جلســات مفیــد و مســتمر طرفیــن قــرارداد قبــل  7-5- مذا
و در حیــن اجــرا

کوچــک شــروع  بیشــتر اختالفــات در پروژه هــای عمرانــی از مــواردی 
طرف هــای  شــدن  وارد  از  پیــش  مرحلــه،  همیــن  در  می شــوند. 
اختــالف، بــه الیه هــای باالتــر اختــالف می تــوان عــدم توافق هــا را بــه 
گــر هــر دو طــرف منعطــف دربــاره موضــوع بحــث  کــرد. ا خوبــی حــل 
گــوش دهند، فرصت مناســبی  کننــد و بــا دقــت بــه شــرح نظر یکدیگر 
بــرای رفــع مشــکل به صورتــی رضایــت بخــش وجــود خواهــد داشــت. 
کــه هدفــی مشــترک دارنــد  کننــد  هــر دو طــرف بایــد همچنیــن توجــه 
و اعضــای یــک »تیــم« هســتند. مهــم ایــن اســت بــه محــض اینکــه 
ــا طرفیــن  ــه طــرف ی ــه رفــع دارد، ب ــاز ب ــه نی ک موضوعــی مطــرح شــد 
کــه  اســت  بــه موقعــی  مربــوط  ایــن وضــع  مقابــل منتقــل شــود. 
طرفیــن هنــوز مواضعــی قــوی نســبت بــه موضــوع نگرفته اند و بیشــتر 
کــه بکوشــند موضــوع بــر حســب »شایســتگی های«  احتمــال مــی رود 
کــه یــک طــرف متوجــه بــر  خــودش حــل شــود. حتــی ممکــن اســت 
حــق و قانونــی بــودن نظــر طــرف مقابــل شــود و حــق را بــه او بدهــد. 
کــه هرکــدام حقانیــت دارنــد و  طرفیــن ممکــن اســت متوجــه شــوند 
در نتیجــه نوعــی توافــق پایاپــای حاصــل شــود. برگــزاری جلســات بــا 
درجــه اهمیت هــای مختلــف در امــکان شــفاف ســازی مــوارد ابهــام 
کمــک خواهــد  و ارســال دقیــق پالس هــای حرفــه ای بــه هــر طــرف 

نمــود. 

ــروژه  ــه »پ ــوری« ب ــا مح ــا از »کارفرم ــرد قرارداده ــر رویک 7-6- تغیی
محــوری«

کشــور در ســال های  اختصــاص حــدود ۷0 درصــد از بودجــه عمرانــی 
اخیــر بــه توســعه زیــر ســاخت ها خــود نمونــه ای از عــزم دولــت در 
تعریــف و اجــرای پروژه هــا جهــت احــداث زیرســاخت های توســعه 
کثــر اســتفاده  در راســتای تأمیــن منافــع ملــی می باشــد. قانــون »حدا
کیــد دارد، امــا اعطــای  از تــوان فنــی، مهندســی« نیــز بــر ایــن عــزم تأ
»حداقــل اختیــارات بــرای پیمانــکار« در قراردادهــا، در نقطــه مقابــل 
ایــن هــدف بــوده و می توانــد مانعــی در رونــد توســعه بــه حســاب آیــد. 
ــبات  ــه مناس ک ــردد  ــبب می گ ــوری« س ــروژه مح ــه »پ ــرد ب ــر رویک تغیی
ــاور  ــکار، مش ــه پیمان ک ــرا  ــردد چ گ ــادل  ــن متع ــوق طرفی ــظ حق و حف
کارفرمــا خــود از عوامــل پــروژه انــد و »پــروژه محــوری« خــود زمینــه  و 
»تعــادل« را ایجــاد می نمایــد. تنظیــم متعــادل قراردادهــا بــا مالحظــه 
و  طرفیــن  بیــن  مناســبات  تحکیــم  اجرایــی،  شــرایط  و  واقعیــات 
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کاهــش ریســک های احتمالــی را  تقویــت انگیــزش، اجــرای بهتــر و 
ســبب می گــردد. 

گیــری اجرایــی شــدن مصوبــه افتتــاح اعتبــار اســنادی   7-7- پــی 
)L. C(در شبکه بانکی برای پیمانکاران ایرانی

واســطه  بــه  مطالبــات  از  ناشــی  اختالفــات  و  دعــاوی  عمــده ی 
کاهــش  کــه باعــث  خ می دهــد  تنگناهــای مالــی بــرای پیمانــکاران ر
مطلوبیــت پــروژه خواهــد شــد. تزریــق مالــی بــه موقــع در پــروژه و 
کافــی بــه پیمانــکاران، در  به تبــع آن پرداخــت بــه موقــع و بــه مقــدار 

کاهــش دعــاوی نقشــی اساســی ایفــا می کنــد. 
کشــور در اعطــای تســهیالت بــه پیمانــکاران،  کمــک سیســتم بانکــی 
تأخیــرات پرداخت هــا را بــه حداقــل رســانده و تأخیــرات پروژه هــا 
ــدم پرداخــت  ــون ع ــی چ ــر آن منافع ــالوه ب ــد ع کاهــش می ده ــز  را نی
تعدیــل اضافــی و بهره بــرداری بــه موقــع را نیــز بــه همــراه خواهــد 

داشــت. 
بنابرایــن بــا تصویــب قانــون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشــی از 
خ ۱۳84/8/29  مقــررات مالــی دولــت از ســوی مجلس، مصوب مــور
و بر اســاس مــاده 2 ایــن قانــون، افتتــاح اعتبــار اســنادی در شــبکه 
بانکــی بــرای پروژه هــای عمرانــی )ملــی و اســتانی(، بــه دولــت اجــازه 

داده شــده اســت. 
نهایــت  در  و  پیمانــکاران  بــرای  را  منافعــی  مصوبــه  ایــن  اجــرای 
گیــری اجرایــی شــدن ایــن  پروژه هــا در پــی خواهــد داشــت. لــذا پــی 

می گــردد.  پیشــنهاد  مصوبــه 

7-8- بررسی منصفانه دعاوی پیمانکاران
کــم شــدن فرهنــگ مشــارکت  کیــد بــر رویکــرد »پــروژه محــوری«، حا تأ
– برنــده« و تقویــت بنیــه مالــی پیمانــکار، بــروز ادعاهــا را  »برنــده 
کارفرمــا در رســیدگی تخصصــی،  کاهــش می دهــد. لــذا عــزم دســتگاه 
کــه پاســخگویی بــه موقــع بــه دعــاوی و  ــر از همــه  منصفانــه و مهم ت
ــکاران و همچنیــن تعهــد پرداخــت جریمــه توســط  مطالبــات پیمان
کارفرمــا در صــورت تأخیــر در پرداخــت صــورت وضعیــت پیمانــکاران 

ــود.  ــش خواهد ب ــز ثمربخ نی

گنجانــدن »پیشــنهاد تغییــرات توســط پیمانــکاران و حــل   -9-7
اختالفــات بــر مبنــای مهندســی ارزش« در مفــاد قــرارداد

)V. E. C. P( Value Engineering change proposal
کیفیت را به  کنــار حفظ یا ارتقــاء  کاهــش هزینــه در  مهندســی ارزش، 
عنــوان یــک مبنــا در پشــتوانه خــود دارد. بــا توجــه بــه هزینــه زا بــودن 
ــق  ــی از تعمی ــای ناش ــوص هزینه ه ــه خص ــاجرات ب ــات و مش اختالف
کارگیــری مهندســی  اختالفــات و مــوج بــرداری ناشــی از آن هــا، بــه 
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 
کارگیــری مهندســی ارزش در برخــورد بــا  طبیعــت وی، دســتاورد بــه 

ــد.  ــاوی می باش دع

7-10- استفاده طرفین قرارداد از مشاوران حقوقی
کــه در پیدایــش مطالبــات پیمانــکاران تأثیــر دارد  یکــی از معضالتــی 

کشــوری و قوانین تخصصی توســط او  عــدم تســلط و علــم بــه قوانیــن 
یــا دســتگاه اجرایــی اســت. جهــل بــه این مــوارد ریســک های پــروژه را 
کــه می توانــد باعــث تفــاوت پیش بینی هــا بــا واقعیــات  بــاال می بــرد، 
گشــته و مطالبــات بعضــًا نادرســت پیمانــکار یــا رویکــرد نامناســب 
که »مهندســین عمومًا  گــردد. بــر ایــن اســاس از آنجا  کارفرمــا را ســبب 
حقوقــدان نیســتند و حقوقدانــان نیــز عمومــًا مهنــدس نمی باشــند« 
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 
می گــردد. اســتخدام مشــاوران حقوقــی را نبایــد در ردیــف هزینه هــا 
کــه در دراز مــدت ایــن عمــل ســرمایه گذاری تلقــی شــده  برشــمرد چــرا 
عــدم وجــود  از  ناشــی  از هزینه هــای ســنگین  بســیاری  کاهــش  و 

یکپارچگــی حقوقــی قــرارداد را در پــی خواهــد داشــت. 
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|مقالـه|مکانیکه

آشـــنایی با سیســتم اطفای 
حــــریق FM200tM  و نحــوه 

محـاســبات آن
علی هنـــرور قیصــــری  | طـــراح، مشــــاور و مجــری سیســـتم های

ali_honarvar.mech@yahoo.com | اعالم و اطفاء حریق 

چکیده
گزارش سازمان بهداشت جهانی، ساالنه %0/55 مرگ  بر پایه 
هم  می افتد.  اتفاق  حریق  از  ناشی  حوادث  اثر  در  بشر  میر  و 
چنین بار مالی خسارت های مستقیم و غیر مستقیم حریق، 
حریق  برابر  در  محافظت  سیستم های  نشانی،  آتش  خدمات 
متوسط  طور  به  مربوط،  ای  بیمه  هزینه های  و  ساختمان ها 
%0/8 از تولید ناخالص جهانی را در بر می گیرد. در این میان، 
سیستم های اطفاء و اعالم حریق امروزی با سابقه 200 ساله، 
کردن خسارت های مالی  کاهش یا محدود  نقش مهمی را در 
کلی سیستم های اطفاء حـــــریق  و جانی دارا هستند. به طور 

کــرد:  اتوماتیک را می توان به پنج دســته زیر تقســیم 
• سیستم اطفاء حریق اتوماتیک آبی.

.)Fm200Tm گازی )نظیر • سیستم اطفاء حریق اتوماتیک 
• سیستم اطفاء حریق اتوماتیک پودری )آیروسل(.

• سیستم اطفاء حریق اتوماتیک فوم.
.)wATeR mIST( سیستم اطفاء حریق اتوماتیک مه آب •

.)VoRTex( سیستم اطفاء حریق اتوماتیک •
هدف در این مقاله معرفی و آشنایی با سیستم اطفاء حریق 
Fm200Tm  و نیز شناخت اجزاء، متد طراحی و استانداردهای 

مربوط به آن هست. 
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.FM200TH شکل ۱. نمونه ای از یک سیستم اعالم-اطفاء حریق
کار رفته متفاوت  )بسته به برند و نیاز سیستم ممکن است نوع و تعداد تجهیزات متفاوت به 

باشد.( 

مقدمه
آبی  پایه  اطفاء  سیستم های  حریق،  اطفاء  سیستم های  بین  در 
این  ترین دلیل  پرکابردترین سیستم می باشد. مهم  و  ترین  رایج 
امر می تواند ارزانی، فراوانی و در دسترس بودن عامل اطفاء در این 
که همانا آب است، باشد. اما سیستم های اطفاء حریق  سیستم ها 
با عوامل دیگر اطفاء نیز مورد توجه صنعت اطفاء حریق می باشد 

که به آن ها اشاره شد. 
در حقیقت، به دالیل زیر نمی توان از سیستم های پایه آبی در تمام 
اطفاء  متدهای  سایر  کاربرد  و  کرد  استفاده  مختلف  کاربری های 
حریق همانند سیستم اطفاء حریق Fm200Tm در اینجا نمود پیدا 

می کند: 

1. اینرسی کم عملکردی: 
 ،Fm200Tm نظیر  گازی  پایه  اطفاء  سیستم های  در  کلی،  طور  به 
سرعت آشکارسازی حریق و پاسخ سیستم به وقوع حریق نسبت 

به سیستم های اطفاء پایه آبی بیش تر می باشد.  
به عنوان مثال، در سیستم اطفاء اسپرینکلر خشک از زمان انتشار 
کردن اسپرینکلر در حدود 30 تا 40 ثانیه طول می کشد  آتش و عمل 
کشی و افت فشار  کاهش فشار هوا یا نیتروژن فشرده در لوله  تا با 
به وجود آمده در شبکه، دهانه شیر اتوماتیک باز شده و همزمان 
را جبران  تا افت فشار به وجود آمده  ایستگاه پمپاژ استارت شود 
کرده جایگزین هوای  نماید و آب جهت مصرف در اسپرینکلر عمل 
موجود در شبکه شود. سپس به ترتیب، وسیله ای به نام شتاب 
با  کشی  لوله  تا هوای موجود در داخل شبکه  کند  دهنده  عمل 
کوچکی برای آالرم  سرعت بیشتری تخلیه شده و همزمان جریان 
ورود  با  متعاقبًا سوییچ فشار،  و  یابد  الکتریکی جریان  و  مکانیکی 
فشار آب به داخل آن، سوییچ بسته شده و از این طریق می توان 

سیستم اعالم حریق را با سیستم اطفاء حریق در ارتباط باشد. 
است  ممکن  خشک  خط  سیستم  عملکرد  پروسه  این  طول  در 
کشف و اطفاء حریق، پیش از احتماال  زمان زیادی از زمان طالیی 
که در  گسترش آتش، از دست برود. در حالی  کنترل شدن  غیر قابل 
مقابل، در سیستم اطفاء حریقFm200Tm،  در طی حدود 10 ثانیه 

کنترل پنل به  پس از آشکارسازی حریق توسط دتکتورها، تابلوی 
کرده  شیر برقی های روی سیلندرهای ذخیره فرمان داده تا عمل 
گاز پر شوند و نازل ها نسبت به اطفاء حریق  کشی از  و مجاری لوله 

اقدام کنند. 

کالس های حریق )A, B, C, D, K( و  کلیه  ۲. امکان اطفاء در 
کاهش آسیب به تجهیزات خاص: 

کاربرد خاص خود را در زندگی روزمره  که  مانند بسیاری از فناوری ها 
کاربری خاصی  می یابند؛ هر یک از سیستم های اطفاء حریق نیز در 
کردن در مورد سیستم های  اهمیت پیدا می کنند. هنگام صحبت 
که به ذهن متبادر می شود،  خودکار اطفاء حریق، اولین سیستمی 
سیستم اطفاء حریق پایه آبی نظیر سیستم اسپرینکلر تر و خشک 
می باشد، اما همیشه استفاده از این سیستم سودمند نمی باشد. 
مخازن  موزه،  کتابخانه،  کاربری های  در  گر  ا مثال،  عنوان  به 
استفاده  سیستم  این  از  سرور  اتاق های  یا  و  بانک  پول  نگهداری 
طرفی  از  ولی  شود،  حریق  اطفاء  باعث  است  ممکن  گرچه  شود، 
کتاب،  آنچه پس از اتمام اطفاء حریق می ماند، چیزی جز پاره ای 
که به وسیله آتش از بین نرفته  کامپیوتری  تمبر، پول و تجهیزات 
ج شده اند،  اند؛ ولی به دست آب تخریب شده و از حیظ انتفاع خار
استفاده  و سرور   uPS اتاق های  کاربری  در  نمی باشد. همچنین، 
کارکنان  گرفتگی را برای  از سیستم اطفاء حریق پایه آبی خطر برق 
کلی تنها مزیت استفاده از سیستم اطفاء  به همراه دارد. به طور 
کاربری ها را می توان جلوگیری از سرایت آتش  حریق پایه آبی در این 
کلی وسایل و  به دیگر قسمت ها، به قیمت از بین رفتن جزئی یا 

اجناس قیمتی در آن ها برشمرد. 

3.درجه سّمیت و عایق بودن الکتریسیته: 
سیستم  در  رفته  کار  به  گاز   ،nFPA 2001 استاندارد  براساس 
پایینی  سمیت  درجه  از   HFC-227ea تجاری  نام  با   ،Fm200Tm

توضیح داده خواهد شد.  بعدی  که در بخش های  برخوردارست 
از محدوده %9 فراتر نرود، خطر  گاز  که غلظت حجمی  در صورتی 

کنین محل حریق ایجاد نمی کند.  چندانی را متوجه سا
گاز مشکالت  البته، استنشاق مقادیر باالتر از حد تعریف شده از این 
این  و  به همراه خواهد داشت  افراد سالم  برای  را  قلبی  و  تنفسی 
که دارای تپش قلب و مشکالت مزمن قلبی  کسانی  مسئله در مورد 
و ریوی هستند شدیدتر است. لذا تمامی طراحان، متخصصان و 
افراد با تجربه در این زمینه به عنوان دستورالعمل زمان حادثه ترک 
کرده  گاز Fm200Tm به افراد توصیه  فوری محیط را در هنگام تخلیه 

و آموزش می دهند.
غ از خواص خود گاز Fm200Tm، در اثر  گرچه که باید اذعان داشت، فار
کنش های توقف  گاز با حرارت باال و شعله آتش و در اثر وا تماس این 
گاز سمی مانند  کسیداسیون سوخت )اطفاء حریق(، چند  زنجیره ا
تأثیرگذارتر بخارات اسید  تر و  از همه مهم  کربن و  کسید  گاز مونو ا
هیدروفلوریک )hF( تولید و در فضا منتشر می گردد. این مسئله در 
کم انرژی مربوط به اتاق های سرور  کوچک و  خصوص حریق های 
بزرگ و  ندارد، ولی در مورد شعله های  تاثیر چندانی  کز داده  و مرا
کالس b میزان  کاغذ، کتاب و حریق های  گسترده تر ناشی از حریق 
کامال موثر بوده و سبب ایجاد آسیب های  تولید و انتشار آن در فضا 
بسیار جدی و مرگ آور به افراد و تجهیزات تحت پوشش می گردد.

   Accelerator .1
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برخالف  جانب  ازین  و  بوده  الکتریسیته  عایق  گاز  این  همچنین 
عملکرد پاشش آب جهت اطفاء حریق های ناشی از دستگاه های 
گرفتگی افراد حاضر در محل حریق، خطر  الکتریکی و امکان برق 
تهدید    Fm200Tm سیستم  عمل  اثر  در  را  افراد  این  گرفتگی  برق 

نمی کند. 

۴.سطح آسیب پذیری کم نسبت به سایر عوامل اطفاء: 
اطفاء  در  خود  مزایای  کنار  در  حریق  اطفاء  گازی  عوامل  تمامی 
حریق، مضراتی را نیز متوجه سالمت انسان می کنند. در ابتدا به 
گاز با سایر عوامل اطفاء  منظور بررسی میزان سمیت و مقایسه این 
که در  می بایست به تعریف دو مفهوم noAel و loAel پرداخت 

بحث سم شناسی حایز اهمیت هستند. 
اثر  که  ماده  دوز  یا  غلظت  از  سطحی  از  عبارتست   :  NOAEL  •
یا  غلظت  که  معنا  این  به  است؛  نشده  مشاهده  آن  اثر  بر  سویی 

دوزهای بیش از این بر سالمتی انسان اثر می گذارد. 
کم ترین سطحی از غلظت یا دوز ماده  • LOAEL : عبارتست از 
که باعث اثر سویی بر سالمتی انسان اعم از عملکرد بدن، رشد و یا 
طول عمر آن می شود؛ به این معنا که غلظت یا دوزهای بیش از این 

شروع اثرگذاری بر سالمتی انسان است.
در زیر جدول غلظت طراحی و سطح loAel و noAel برخی 
گاز  برتری  گویای  خود  که  است  شده  آورده  گازی  اطفاء  عوامل  از 
تاثیرگذاری سوء بر سالمتی انسان است؛  از حیث عدم   Fm200Tm

گاز بر سالمتی  بدین صورت که بازه مجاز و کافی غلظت طراحی این 
انسان کم تر از سطح loAel و noAel آن می باشد.  در حالی که 
 noAel بین 7 تا 11 برابر سطح CO2 گاز غلظت طراحی رایج برای 
مربوط به آن می باشد. این امر خصوصا مخاطرات استفاده از این 
گاز را در زمان استفاده در سیستم های اطفاء حریق خاطر نشان 
انتخاب  هنگام  در  می بایست  تأسیسات  مهندسان  و  می کند 
را به طور ویژه در مورد  سیستم اطفاء گازی مناسب این موضوع 
کن  در نظر داشته باشند.  مکان های به طور عمومی دارای افراد سا
صنعت  در  گاز  این  از  استفاده  گاز،  این  ارزانی  رغم  علی  چند  هر 
کم بودن میزان  حریق به دلیل مذکور رو به افول است. بنابراین 
noAel و  و   loAel از سطح  آن  بودن  تر  کم  و  غلظت طراحی 
گاز  کاهش تاثیرگذاری آن بر سالمت انسان یک مزیت نسبی برای 

Fm200Tm می باشد.

NOAELLOAELغلظت طراحیعامل اطفاء

NOVEC 12304/2 %- 5/9 %%۱0<%۱0
FM200TM۶/4 %- 9/0 %%9۱0/5  %

INERGENTM۳4/2 %- 4۱/2 %%4۳%52
55-IG40/۳ %- 4۷/5 %%4۳%52

CO2۳5 %- ۶5 %%5
بدون 
پاسخ

گازی. جدول ۱. مقایسه غلظت و سطح اثرگذاری عوامل اطفاء 

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

5.قابلیت نفوذ بهتر: 
مانند  اطفاء  عوامل  سایر  به  نسبت  سیستم  این  اطفاء  عامل  گاز 
آب، فوم و یا حتی آیروسل، قابلیت نفوذ بیشتری را در منفذها و 
زوایای دستگاه ها دارد و ازین جهت قابلیت اطفاء کنندگی  بهتری 

را داراست.

6.کاهش سطح فضای تاسیسات اطفاء حریق: 
اختصاصی  فضای  نیازمند  آبی  پایه  حریق  اطفاء  سیستم های 
تلمبه خانه جهت استقرار پمپ ها، ولوها و منابع نسبتا حجیم آب 
کف مشاهده  هستند و یا در مورد سیستم های اطفاء حریق پایه 
 FoAm DoSInG که شامل بالدر تانک، پمپ فوم و سیستم می کنیم 
که  را اشغال می کنند؛ در حالی  می باشد، که فضای نسبتا زیادی 
سیستم اطفاء حریق Fm200Tm برخالف سایر روش ها 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. 

Fm200tm معرفی سیستم اطفاء حریق
که سیستم اطفاء حریق به وسیله عامل   ابتدائا باید اذعان داشت 
اطفاء گازی HFC-227ea توسط شرکت های مختلفی و با نام های 
تجاری متفاوتی در دنیا عرضه می شوند. به عنوان مثال، شرکت 
شرکت   ،FM-200 یا    FE-227 تجاری  نام  تحت  آمریکا    Dupont
شرکت  و   Solkaflam 227 تجاری  نام  تحت  بلژیک    Solvay Fluor
Shanghai Waysmos چین با نام تجاری  MH-227 این سیستم را 

2.  NOAEL: No Observed Adverse Effect Level.
3. LOAEL: Lowest Observed Adverse Effect Level.

4.  Normally Occupied
3. Suppressivity 
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عرضه می کند. شناخته ترین نام تجاری برای این سیستم در دنیا 
همان سیستم Fm200Tm می باشد. 

در  استفاده  برای   Fm200Tm سیستم  که  است  اهمیت  حائز 
گاز در غلظت  که این  کاربرد دارد؛ چرا  مکان هایی با فضای بسته 
لذا  می کند.  خاموش  را  حریق  و  بوده  اثر  منشاء  که  طراحیست 
کم با نشتی زیاد، مکان های مناسبی جهت  فضاهای باز و یا دست 
گاز عبارتند از: کارگیری این سیستم  نیست. خواص فیزیکی این  به 

FM200™ خواص شیمیایی-  فیزیکی گاز

 لوزی آتش
(NFPA 704) 

CF3 CHFCF3فرمول شیمیایی

HFC-227eaنام تجاری

.g/mol 03/170جرم مولکولی

g/cm3 46/1چگالی ( 16)

c° 131 -دمای ذوب

c° 4/16 -دمای جوش
NOAEL9%
LOAEL10/5%

(ODP) 0پتانسیل تخریب اوزون

(GWP) 2.900پتانسیل گرمایش زمین

.HFC-227ea گاز جدول 2. خواص فیزیکی 

گاز  از سیستم ذخیره سازی و تخلیه  Fm200Tm، متشکل  سیستم 
 C_3 hF_7 شیمیایی  فرمول  با  و   )ISo )نامگذاری   HFC-227ea
ک،  می باشد. بر طبق -NFPA 2001 استاندارد عامل های اطفاء پا
گاز  ک محسوب می شود. این  گاز جزء گازهای اطفاء کننده پا این 
با درجه فرسایش الیه ازون برابر صفر )oDP=0( با طبیعت سازگار 
گاز هالون  بوده، جایگزین مناسبی برای سیستم اطفاء قدیمی با 
پایدار بوده و نسبت به   Fm200Tm گاز  oDP=10( 1301( می باشد. 
کنش با اوزون موجود در  تجزیه پذیری در الیه های باالیی جو و وا
قابل  رنگ،  بی  بو،  بی  گازی  گاز،  این  جو مقاوم است. همچنین 
گاز با  کنش این  مایع شدن و از نظر الکتریکی نارساناست و نحوه ترا
حریق به صورت %80 فیزیکی و %20 شیمیایی می باشد. به نحوی 
که هنگام تبخیر و تخلیه باعث برودت شدید و یا افزایش فشار زیاد 
کاربرد آن بر روی تجهیزات حساس مشکلی  در محل نمی شود؛ لذا 
ج شده و از  گاز تحت فشار اولیه نیتروژن خار ایجاد نمی کند. این 
ناحیه در محل  نازل های مخصوص هر  و  ثابت  کشی  لوله  طریق 
گاز، مقدار زیادی  گاز در تغییر فاز از مایع به  پاشیده می شود. این 
به  را  حریق  دسترسی  سطح  همچنین  و  جذب  را  آتش  گرمای  از 
کمی وارد  کسیژن محدود می کند. از نظر شیمیایی نیز به مقدار  ا

را  کنش ها  کنش های شیمیایی حریق شده و زنجیره وا زنجیره وا
مختل می کند.

22۷ea-HFC گاز شکل ۳. فرمول شیمیایی 

Fm200tm کاربرد سیستم اطفاء حریق کالس حریق  و 
کاربرد  کاربری ها  و  صنایع  از  وسیعی  طیف  در  سیستم  این 
تجهیزات  الکترونیک،  صنایع  به  می توان  آن  جمله  از  که  دارد؛ 
پزشکی،  اسناد  آرشیو  سنترها،  دیتا  تولیدی،  تجهیزات  پزشکی، 
نفت،  پمپاژ  ایستگاه های  سرور،  اتاق های  اسناد،  بایگانی 
کتابخانه ها،  اتاق های سوئیچینگ، موزه ها،  اتاق های مخابراتی، 
محوطه های تاریخی، داخل فضاهای موتور و ماشین آالت، پمپ 

کرد.  کنترل اشاره  خانه ها و اتاق های 
 Fm200Tm سیستم  آمریکایی،  حریق  بندی  کالس  روش  پایه  بر   
می تواند در کلیه کالس های A، B وC  کاربرد دارد. البته در دو کالس 
استفاده  سیستم  این  از  شرایطی  تحت  می توان  نیز   K و   D دیگر 

نمود.

.C و A، B کالس های حریق جدول ۳. نماد 

 A کالس حریق کامل و برای  گاز در روش محاسبه غرقه سازی  این 
کاغذ( که شامل 90%  تمامی سناریوهای  )مواد سلولزی، جامد و 
مناسب  دارد  وجود  فضا  کاربر  که  جایی  در  و  است  حریق  اطفاء 
 b حریق  کالس  در  کامل  سازی  غرقه  روش  در  چنین  هم  است. 
گازهای قابل اشتعال است، نظیر فضاهای  که مربوط به مایعات و 
باشد.  داشته  کاربرد  می تواند  هیدروکربنی  پایه  با  مواد  نگهداری 
وسیله  به  که  وسایلیست  به  مربوط  که  هم   ،C حریق  کالس  در 
می توان  سرور  و  برق  اتاق های  نظیر  می گیرند،  انرژی  الکتریسیته 
کاربردهای خاص همچون اطفاء انفجار  گاز استفاده نبود. در  ازین 
این  از  می توان  سریع  بسیار  اطفاء  و  کشف  مانند  تمهیداتی  با 
کاربردهای خیلی خاص این  گاز استفاده نمود. از دیگر  سیستم و 
کالس حریق D جهت اطفاء فلزات قابل  کاربرد آن در  گاز می توان از 
کالس حریق  اشتعال )با تعیین غلظت طراحی خاص برای هر فلز( و 
کی، نام برد. F در آشپزخانه های صنعتی برای اطفاء روغن های خورا

Fm200tm اجزاء و نحوه عملکرد سیستم اطفاء حریق
سیستم عملکردی Fm200Tm شامل دو بخش اعالم و اطفاء حریق 
از یک بخش   Fm200Tm می باشد. در واقع، سیستم اطفاء حریق 
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عملکرد شیرهای برقی برندهای مختلف متفاوت است و هر برند، 
سیلندر  برای  را  خود  خاص  تخلیه  مکانیزم  و  سلونوئیدی  شیر 
داراست. ولی عمدتًا با عملکرد شیر یک صفحه پاره شونده  از هم 
پایپینگ  به داخل  به صورت مایع  اطفاء  و عامل  گسیخته شده 
نیتروژن  ترکیب  با  سازی  فشرده  از  حاصل  فشار  با  گاز  می دود. 
ج شده و سپس این مایع در نازل ها به  همراه خود از سیلندر خار
گاز تبدیل و در فضای اطفاء شونده توزیع می شود. در بانک های 
سایر  و  برقی  صورت  به  سیلندر  اولین  عملکرد  عموما  سیلندر 
سیلندرها به وسیله یک شیر پنوماتیکی -که خود بر اثر فشار حاصل 

گاز خروجی از اولین سیلندر فعال می شود- عمل می کنند.  از 
سایر تجهیزات جانبی در بخش اعالم حریق سیستم شامل: آژیر 
با  حریق  اعالم  زنگ  صوتی،  هشدار  تولید  منظور  به  حریق  اعالم 
عملکرد مشابه، فالشر اعالم حریق برای ایجاد پیام نوری، شستی 
اعالم حریق، شستی قطع اضطراری به منظور ملغاء کردن فرمان 
به  گاز جهت هشدار  تابلوی هشدار تخلیه  نیاز،  اطفاء در صورت 
کاربران فضا برای خروجی اضطراری از فضا و عدم ورود و نیز بستن 

گاز، می باشند.  درها و منافذ احتمالی در زمان تخلیه 
بسته به حجم فضا و نیاز به گاز، این سیستم به صورت تک سیلندر 
ذخیره  فشار  می شود.  اجراء  سیلندرها  از  بانکی  صورت  به  یا  و 
بانک  شکل  در  می باشد.   42-25  bar بین  سیلندرها  درون  گاز 
سیلندرها، این سیلندرها به وسیله یک ریل )منیفولد( مشترک با 
 bar گاز از نازل ها حدود هم موازی شده اند. حداقل فشار خروج 

گاز به طور مؤثری پخش شود. 3/8 می باشد تا 

گاز FM200TM که به وسیله ریل مشترک با هم موازی  شکل 5. سیلندرهای ذخیره سازی 
کت بر روی دیوار مهار شده اند. شده و با برا

همانند اسپرینکلرهای معمولی، نازل های سیستم Fm200Tm نیز 
استانداردهای سازنده می باشند.  با  پاشش مطابق  دارای شعاع 
همچنین نازل ها دارای انواع با زاویه پاشش °180 و °360 می باشند. 
به طور مثال، در برند معتبر ®FIKe نازل ها دارای شعاع پاشش در 
این مقدار 9 متر هستند. میان  و در 360°  برابر 14 متر  نوع 180° 
چند برند معروف تولیدکننده این سیستم، تولید نازل های از سایز 

“3/8 تا “2 رایج است.

اعالم حریق آدرس پذیر نیز به منظور فرمان به بخش اطفاء تشکیل 
می شود. در ابتدا، حریق توسط دتکتورهای موجود در زون اعالم 
که عموما به جهت کشف مؤثر و به موقع حریق از نوع مولتی   حریق 
)ترکیبی( می باشند و نیز به صورت انتخابی، با بکارگیری زون های 
گیری هوا  یا  کشف حریق توسط دستگاه های نمونه  موازی اضافی 

دوربین های کشف حریق، شناسایی می شود. 

شکل 4. طرح شماتیک سیستم ایرسمپلینگ

گیری هوا. 1. روزنه های نمونه 
2. فیلتر غبار )اختیاری(.

گیری هوا. 3. دستگاه نمونه 
4. خروجی هوا.

بسته به نوع برنامه ریزی پنل مرکزی اعالم- اطفاء حریق، صدور 
فرمان اطفاء به شیر برقی روی سیلندرها می تواند بر مبنای عملکرد 
که با صدور سیگنال  منطقی و/یا )AnD/oR( باشد. به این معنا 
به  مذکور  حریق  کاشف های  از  یک  هر  سوی  از  حریق  تشخیص 
کرده  صورت با هم و یا هر یک، پنل مرکزی این سیگنال را تحلیل 
و بنا به برنامه ریزی قبلی، سیگنال عملکرد را به شیر برقی صادر 
کاشف های  از  شود. به طور مثال، در صورت خطای فرضی یکی 
حریق، پنل به تنهایی با یک سیگنال عمل نکرده و منتظر سیگنال 
به شیر  را  اطفاء  تا سیگنال  از سایر زون دتکتورها می شود  حریق 
معکوس  شمارش  کنار  در  مکانیزم  این  کند.  صادر  سیلندر  برقی 
مجرد  به  تا  می شود  سبب  اطفاء  فرمان  صدور  از  پیش  آالرم  و 
کم(  کوچک یا خطای فرضِی )با احتمال خیلی  ایجاد حریق های 
کافی  کاربر آموزش دیده زمان  دتکتورها، اطفاء گازی صورت نگیرد و 

و امکان ملغاء کردن عملیات اطفاء را داشته باشد. 

کشی، نازل ها،  گاز FM200TM، لوله  شکل ۳. طرح شماتیک سیلندرهای ذخیره سازی 
ارتباط آن با پنل مرکزی و از سمت دیگر دتکتورهای کشف حریق در سوی دیگر این ارتباط.
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شکل ۶. چند نمونه از نازل  FM200TM با شعاع پاشش ۳۶0°.

روش طراحی
زمینه  در  مختلفی  متدهای  با   Fm200Tm حریق  اطفاء  سیستم 
کامل،  جریانی  یا خنثی سازی  طراحی  اطفاء شامل: غرقه سازی 
کامل می باشد.  می شود؛ که مهم ترین آن همان روش غرقه سازی 
از  کالس حریق، حجم و شرایط متنوعی  به  این اساس، بسته  بر 
گاز مورد نیاز و سایر  گاز جهت تعیین جرم  فضا، غلظت مشخصی از 

ویژگی های سیستم، فرض می گردد. 
باز   حلقه  صورت  به  حریق  اطفاء  سیستم  این  اجرای  و  طراحی 
سنجش  جهت  کنترلی  مکانیزم  و  بازخورد  نوع  هیچ  و  می باشد 
گاز در محیط و تثبیت آن در مقدار مطلوب متصور  مقدار غلظت 
گاز Fm200Tm اصطالحًا به  نیست. به همین دلیل محاسبه غلظت 
فضای  حجم  محاسبه  براساس  و  بوده   PRe-EnGIneeReD صورت 

گاز در سیلندرها تعیین می گردد.  تحت پوشش و میزان ذخیره 
و  نیاز  مورد  گاز  جرم  محاسبه  شامل   Fm200Tm سیستم  طراحی 
تولیدکننده  برند  هر  که  می شود،  توزیع  لوله های  سایز  محاسبه 
منظور  را  خود  به  مخصوص  طراحی  افزار  نرم   Fm200Tm سیستم 
محاسبات هیدرولیکی داراست. محاسبات سایززنی لوله به صورت 
دستی و بدون محاسبات رایانه ای تقریبًا امکان پذیر نیست. در هر 
کلیات طراحی سیستم  صورت در این مقاله به صورت تیتروار به 
Fm200Tm اشاره می گردد. یکی از مراجع مهم در خصوص طراحی 

پایه  بر  2001 می باشد.   nFPA ک  گازهای اطفاء حریق پا سیستم 
گاز مورد نیاز از فرمول زیر محاسبه می شود: این مرجع جرم 

W (kg):       جرم گاز

V (m3): 
حجـــم خـالص فضــا )شـامل حجــم فضــا منهای  

 ساختارهای غیر قابل نفوذ در برابر گاز در محیط(

C (vol. %): غلظت حجمی عامل اطفاء   

S (m3/kg):  حجــــم ویژه عامل اطـفاء در برای بخار آن در فشــــار
 یک اتمسفر و حداقل دمای محیط اطفاء شونده.

 nFPA از   5.5.3.3 جدول  طبق  بر  که  نمود  اشاره  باید  همچنین 
نیاز  گاز مورد  برای جرم  ارتفاعی  2001 می بایست ضریب تصحیح 

هر فضا پیش بینی نمود. به طور مثال، برای شهر مشهد با ارتفاع 
متوسط از سطح دریا برابر m 1050 این ضریب برابر 0/89 می باشد. 

برخی مالحظات در خصوص طراحی سیستم عبارتست از: 
کثر زمان تخلیه و  که حدا گونه ای طراحی شود  1. سیستم باید به 

اطفاء حریق از 10 ثانیه تجاوز نکند.
دارای  تولیدکننده  برند  به  بسته  کشی  لوله  سیستم  طول   .2

کشی می باشد.  کثر طول لوله  محدودیت حداقل و حدا
گاز  تخلیه  جرمی  نرخ  کثر  حدا و  حداقل  دارای  نازل  سایز  هر   .3

می باشد. 
 180°   90° پاشش  زاویه  تیپ  سه  دارای  واحد،  نازل  سایز  هر   .4
با تیپ زاویه مشخص، دارای  از طرفی هر سایز  و °360 می باشد. 
که تعیین نازل با روزنه  انواع با سایزهای روزنه  متفاوت می باشد 

مشخص بر عهده نرم افزار طراحیست.
روی  روزنه های  قطر  به  بسته  نازل  سایز  هر  برای  طراحی،  در   .5
کثر مجموع  نیز حداقل و حدا و  نرخ جرمی  کثر  آن حداقل و حدا
مساحت روزنه های روی نازل مجاز نسبت به قطر لوله آن است، 

تعریف و مجاز شمرده می شود. 
کپسول های  است  ممکن  طراحی  کتورهای  فا براساس   .6
که در این حالت باید جهت  Fm200Tm در محیط حریق قرار بگیرند 

گرفته شود. زیرا بر اثر  کپسول ها تدابیری در نظر  خنک نگه داشتن 
کپسول ها وجود دارد. ترجیح  حرارت باالی حریق احتمال انفجار 
که سیلندرهای ذخیره در داخل فضای حریق نصب  بر این است 
عملکرد  دارای  سیلندرها  سلونوئیدی  شیر  معموال  زیرا  شوند. 
دستی نیز می باشند؛ تا در صورت نیاز به هر دلیلی اعم از عملکرد 
یا پنل مرکزی و...، کاربر فضا بتواند به  نکردن دتکتورهای حریق 

طور دستی سیلندر را فعال سازی و تخلیه نماید. 
7. قانون 10 برابری طول لوله بین زانو و سه راه: به منظور تثبیت 
راه ها  سه  در  جریان  تقسیم  دقت  حفظ  و  اتصاالت  بین  جریان 
که بین سه راه و زانو یا سه راه دیگر، طول لوله ای 10 برابر  می بایست 
قطر لوله را لحاظ داشت. در شرایط تقسیم مساوی جریان در سه 

راه، نیاز به رعایت این قانون نیست.

نوع لوله، اتصاالت و بست ها
بر طبق استاندارد nFPA 2001 می بایست ضخامت لوله براساس 
که در  استاندارد ASme b31.1 محاسبه شود. فشار داخلی لوله 
از  یکی  ترین  بیش  از  تر  کم  نمی باید  استفاده می شود  محاسبات 

موارد زیر باشد:
(21°c)70°f 1. فشار نرمال شارژ سیلندر در دمای 

کم تر  که  کثر دمای نگهداری  کثر فشار سیلندر در حدا 2. 80% حدا
از دمای 130°f(c°55)  نباشد. 

گفت  کنیم، می توان  گر بخواهیم به بیان ساده تر نوع لوله را بیان  ا
کاری bar 24/8 می بایست: که برای سیلندرهای با فشار 

1. از لوله های چدنی یا غیر فلزی استفاده نشود. 
ای،  رزوه  فیتینگ های  با   40 کالس  فوالدی  لوله  از  استفاده   .2

گروود مجاز است.  جوشی و 
و  ای  رزوه  فیتینگ های  با   80 کالس  فوالدی  لوله  از  استفاده   .3

جوشی مجاز است. 
یا  برابر  کاری  فشار  تحمل  توانایی  حداقل  می بایست  فیتینگ ها 
بیشتر از لوله ها را داشته باشند. همچنین می بایست توجه داشت 
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کالس 150 مجاز نیست. براساس  که استفاده از اتصاالت چدنی یا 
جدول )A 4.2.3.1)A از nFPA 2001، اتصاالت لوله کشی برای این 

سیستم می بایست بر طبق جدول زیر باشد:

FM- اتصاالت سیستم لوله کشی .A.4.2.3.1 (a)  جدو ل
.200TM

فشار سیلندر  
 (21 ) 70

(bar)
24/8

"3کالس300- رزوه ای چکش خوار

همه کالس300- رزوه ای داکتیل
سایزها

"6اتصاالت گروود

همه اتصال فلنچی کالس 300
سایزها

حداقل فشار 
طراحی 
اتصاالت 

(bar)

41/4

"4کالس300- رزوه ای چکش خوار

کالس 2000 رزوه ای/ جوشی- 
فوالد فورج.

همه 
سایزها

همه اتصال فلنچی کالس 400
سایزها

FM200TM کشی کاربرد در سیستم لوله  جدول ۷. اتصاالت مورد 

انبساط  فشاری،  نیروهای  به  توجه  با  می بایست  ساپورت ها 
حرارتی و انقباض لوله پیش بینی شوند و نمی بایست در معرض 
صدمات مکانیکی، شیمیایی، ارتعاشی و...  باشند. نازل های180° 
می بایست مضافًا به دلیل نیروی جانبی حاصل از تخلیه به صورت 

عرضی نیز ساپورت شوند. 
جدول زیر می تواند در انتخاب ساپورت مناسب، مفید باشد: 

(mm) فاصله میان ساپورت هاسایز لوله (mm) قطر راد
۱0  2/2m

۱0

۱5  2/2m

20  2/2m

25  2/2m

۳2  2/2m

40  2/8 m

50  ۳/۱ m

۶5  4/۳m
۱5

80  ۷/۳m

۱00  4/۳m20

۱50  2/5m25

.FM200TM جدول ۳. تعیین سایز و فواصل ساپورت برای سیستم

تست، نگهداری و آموزش
بر طبق استانداردها می بایست:

• حداقل هر ساله، تمامی سیستم ها در برابر عملکرد صحیح تست 
شوند. اما نیازی به تست تخلیه نمی باشد. 

و در  و فشار سیلندرها چک شود  • حداقل هر شش ماه، کمیت 
کم تر از %5 و یا افزایش  گاز  کاهش مقدار  که یک سیلندر  صورتی 
بیش از %10 را در دمای مشخص نشان دهد، سیلندر می بایست 

مجددا پر یا تعویض شود. 
که با فشار 1/5  • تمامی شیلنگ ها باید هر 5 سال، بدین صورت 

کاری سیلندر در دمایf°  130باشد، تست شوند. برابر فشار 
خصوص  در  ساالنه  می بایست  سیستم  پوشش  تحت  فضای   •
گاز در زمان اطفاء می شوند، تست  که باعث نشتی  وجود درزهایی 

شوند. 

شکل 5. نمونه ای از اجرای ساپورت برای نازل ۱80°.

گرفتن میزان در معرض قرار 
برای  اطفاء هالونی  عامل های   ،nFPA 2001 استاندارد  طبق  بر 
سالمتی انسان مضر بوده و بسته به ضریب حجمی انتشار آن ها در 
کالس خطر آتش نشانی دارد(، افراد  محیط )که آن نیز بستگی به 
کثر می توانند تا زمان محدود و تعیین شده ای در  در محیط حدا

گاز HFC-227 ea باشند.  معرض استنشاق 
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که البته با توجه به طراحی این سیستم برای  گاز هیدروژن فلوراید تبدیل خواهد شد   گاز اطفاء Fm200Tm در دماهای باالتر از °700، به 
گاز به حداقل رسیده است. برخورد و تماس حالت مایع این ماده و یا  کم تر از 10 ثانیه مقدار تولید این  خاموشی آتش و اطفاء حریق در 

گاز در فاصله های بسیار نزدیک با پوست انسان ممکن است موجب یخ زدگی شود. حالت 

 Fm200tm کاری سیستم فشار 
کاری و چگالی سیلندرهای نگهداری به صورت زیر استاندارد شده اند. بر پایه استاندارد nFPA 2001، حداقل فشار 

.HFC-227ea گازی اطفاء کاری برای عامل  جدول ۶. حداقل فشار 

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.

HFC-227ea زمان ایمن در معرض قرارگرفتن انسان با گاز -NFPA 2001 1.5.1.2.1 از (c) جدو ل

درصد حجمی ppm(v/v%)زمان )دقیقه(

5.0090.0009/0

5.0095.0009/5

5.00۱00.000۱0/0

5.00۱05.000۱0/5

۱.۱۳۱۱0.000۱۱/0

0/۶0۱۱5.0005/۱۱

0/49۱20.0000/۱2

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

جدو ل (b)  4.2.1.1.1 از NFPA 2001- حداقل فشار کاری لوله کشی 

HFC-227ea برای عامل گازی اطفاء

(lb/ft3) 79757272حداکثر چگالی سیلندر

(bar) (55°c)130°f 3102541حداکثر فشار شارژ سیلندر در دمای

(bar) (55°c)130°f 9173671فشار گاز در دمای

(bar) (21°c)70°f 29142957حداقل فشار طراحی لوله کشی در دمای
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مقدمه
مشهورترین  از  یکی  که   Arup مشاور  مهندسین  شرکت 
تازگی  به  باشد،  ݠمی  دنیا  در  مشاور  مهندسی  شرکت های 
گرفت.به همین دلیل  هفتادمین سال تاسیس خود را جشن 
این شرکت مجموعه ای از مجالت قدیمی خود را در دسترس 
عموم قرار داد. مقاالت موجود در این نشریات اطالعات ذی 
قیمتی از پروژه های مشهور این شرکت بزرگ را ارایه می کند.در 
که در سال ۱9۷0 به چاپ رسیده  نخستین شماره این نشریه 
که  است،  مقاله ای در خصوص هندسه برج آزادی ارایه شده 

در ادامه ترجمه ای از آن را مالحظه می کنید:

بنای تاریخی برج آزادی در تهران ساخته شده است،  تا گذشت 
کوروش  کتیبه حقوق بشر  25 قرن از تاسیس امپراتوری ایران و 
کند. به دلیل تطبیق با این مناسبت تاریخی، در  کبیر را تجلیل 

گرفته شده است. بنای این برج از طراحی سنتی الهام 
سازی  ساختمان  مدرن  روش های  اجرای  در  ایران  کشور 
فرصتی  یادبود  بنای  این  طراحی  و  نیست  پیشرفته  کشوری 
است برای معرفی روش های پیچیده ساختمان سازی به این 

گام به جلو برای آینده باشد. کشور. این مهم می تواند یک 

هنـدســــــــه
بـرجآزادی

|ترجـمه|

Peter  Ayres  | ترجـمه: ادریس فرهت
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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 می باشد.

گر چه این بنا ویژگی های یک قطعه مجسمه سازی را داراست، اما در طول پیشرفت طراحی، ساده سازی هایی در جزییات هندسی آن  ا
که به فرم آزاد بنا صدمه ای نزند. اجرا شده است ؛ بگونه ای 

هندسه نهایی بنا در پالن و نما بر پایه شبکه های ۳ متری، بنا شده است که ابعاد نهایی آن در یک شبکه 2۱ متری قرار دارد. سطح خارجی 
که این نواحی در تصویر شماره ۱ نشان داده شده اند. بنا توسط چهار سطح مجزا تعریف شده است 

 
تصویر ۱



131 130

کنترل شده با منحنی مادر سطوح 
منحنی  یک  برپایه  منحنی هایی  توسط  بنا  خارجی  سطوح  تمام 
 Y-Z صفحه  در  منحنی  تصویر  طوریکه  به  شده اند  تعریف  مادر 

است و در تصویر شماره ۱ نشان داده شده است.
که در تصویر  این خانواده خطوط منحنی براساس یک رابطه ساده 
شماره 2 نشان داده شده است، ساخته شده اند. تمام اعضای این 
خانواده بر روی یک صفحه عمودی قرار دارند. یک سطح با تعریف 
پالن در ارتفاع m5 و m45 ایجاد می شود. پالن در ارتفاع 45 متری 
کامل از خطوط مستقیم ایجاد می شود و پالن در ارتفاع 5  به طور 
متر هم معمواًل به همین صورت است؛ به استثنای قسمت AB که 

یک منحنی هایپربولیک )هذلولی( است. )تصویر ۳(
یک  موقعیت  که  را  رابطه ای  ساده؛  طور  به  همچنین   2 تصویر 
تعریف  نتیجه  می دهد.  نشان  است،   2L طول  به  مادر  منحنی 
که در هر برش افقی، پروفایل دیوار  هندسی با این روش آن است 

.AB یک خط مستقیم خواهد بود به استثنا طول
کارکرد قالب  این سطوح به وسیله قطعاتی از جنس سنگ مرمر، که 
بتنی دایم را هم دارند، فرم داده شده اند. منحنی های معرف روی 
سطوح توسط شیارهایی از پایین به باالی نما ایجاد شده اند. عمق 
و عرض این شیارها به گونه ای تغییر می کند که همیشه نسبت عمق 
و عرض به مقدار سطح افقی در هر ارتفاعی ثابت است. شکل های 
سنگ های مرمر مورد استفاده در بنا در شکل شماره 5 نشان داده 
ارتفاع به طور  افزایش  با  اندازه عمودی این سنگ ها  شده است. 

کاهش می یابد. حساب شده ای 
گرفت؛   منحنی مادر را می توان ساخته شده از دو قسمت در نظر 
ارتفاع زیر 2۱ متر قرار دارد،  که مستقیم است و در  قسمت پایین 
که یک منحنی  قطر یک مربع به ضلع 2۱ متر می باشد. قسمت باال 
است در یک مستطیل به عرض ۶ متر و ارتفاع 24 متر محاط شده 

است. 
که منحنی مادر را با دو خط مستقیم  معمار در ابتدا در نظر داشت 
که بر هر دو خط مماس  که به وسیله یک قوس دایروی  کند  تعریف 

است، به هم متصلند )تصویر شماره a2 را ببینید(.

تصویر 2

تصویر ۳

کلی بنا را با یک  این انتخاب یک خواسته مطلق نبود و پروفایل 
رابطه هندسی ساده بیان می کرد. اما این رابطه هندسی معایبی 
گر چه رسم منحنی مادر با این رابطه هندسی آسان  هم داشت. ا
به  هندسی  فرم  یک  صورت  به  آن  دادن  نشان  ولی  می نمود، 

پیوسته، ساده نبود.
یک  به  مستقیم  خط  یک  از  گهانی  نا انتقال  که  بود  آنجا  مشکل 
نداشت.  زیبایی  نمود  بزرگ  ابعاد  با  بنا  یک  در  دایروی  قوس 
گرفت. بقیه  قوس دایروی تنها در منحنی مادر مورد استفاده قرار 
منحنی های 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. منحنی هایی با درجات باالتر امکان بازگشت و شکست 
کنترل را به همراه داشتند. یک منحنی درجه دو  منحنی در نقاط 
پنج  دارای    EY+ DX + CXY + BY2 + AX2+ 1= 0 شکل به 
درجه آزادی قابل کنترل می باشد. تعریف منحنی مادر به این روش 
امکان پذیر نبود، زیرا معمار یک خط مستقیم با ارتفاع 2۱ متری را 
برای تمام  تعریف یک منحنی  که  بود  این در حالی  می خواست. 
ارتفاع با یک انحراف وتری به اندازه ۱00 میلی متر امکان پذیر بود. 
اما معمار از این انحراف ۱00 میلی متری راضی نبود.راه دیگر تعریف 
نقاط کنترل )Control Point( بیشتر بود که این انحراف کاهش پیدا 
کنترل سبب  کند. تعریف چندین منحنی  هایپربولیک بین نقاط 

ایجاد دو شاخه مجزا به همراه یک فاصله می شد.
که یک خط مستقیم تا ارتفاع 2۱ متری  بنابراین تصمیم بر آن شد 

بنا و از آن ارتفاع تا باالی بنا یک منحنی درجه دو تعریف شود.
کنترل از روی منحنی مادر انتخاب شدند؛ با این فرض  چهار نقطه 
که باید با خط مستقیم در ارتفاع 2۱ متری مماس باشد. یک تقریب 
امکان  متوجه  معمار  شد.  انجام  اصلی  منحنی  به  نزدیک  بسیار 
اجرای این پروسه در بی نهایت روش شد و تغییرات جزیی دیگری 

نیز اجرا شد تا پروفایل نهایی بنا به دست آید.
برای  کلی  هندسی  معادله  یک  تا  شد  انجام  زیادی  تالش های 
تعریف سطح سازه به دست آید.  در ارتفاع زیر 2۱ متری اثبات شد 

که سطح می تواند به صورت معادله زیر باشد: 
AZ2 + BZX + CZY + DX + EY + FZ + 1 = 0

کلی برای سطوح باالی 2۱ متر ارتفاع  اما به دست آوردن یک فرمول 
دشوار  بسیار  برهم  عمود  و  موازی  سطوح  تعریف  برای  بخصوص 
کنار  بود؛ به همین دلیل استفاده از این روش برای سطوح فوقانی 



131 130

گذاشته شد.
از طرف دیگر یک راه حل عددی نیز برای تعریف سطوح به وسیله 
گرفت. این برنامه بر اساس ترکیب  برنامه رایانه ای مورد توجه قرار 
برای  حلی  راه  همچنان  روش  این  بود.  هندسی  قواعد  اساسی 
که مختصات  سطوح موازی و عمود ارایه نمی کرد، اما اجازه می داد 
و  گیری  اندازه  قابل  ارتفاعی  هر  در  منحنی  سطوح  از  نقطه  هر 
کردن مختصات نقاط  محاسبه باشد. همچنین امکان مشخص 
ارتفاع  اندازه  با  برابر  فواصل  یا  معین  فواصل  در  سطوح  مختلف 

سنگ های مرمر، میسر بود.

سطوح مسطح
کمی  سطوح مسطح همه عمودی بوده و نسبت به یکدیگر مقدار 
شیب دارند )به تصویر شماره ۳ توجه کنید(. این سطوح از مرز طاق 

اصلی بنا شروع شده و تا باالی بنا ادامه می یابند.

سطح طاق اصلی
که از پایین  طاق اصلی بنا شکلی شبیه زین اسب را تداعی می کند 
به وسیله دیواره های شیبدار در ارتفاع۱2 متری و در باال به وسیله 
دیواره های عمودی مسطح محصور شده است. منحنی پایه های 
طاق، بیضوی شکل بوده و مماس بر دیواره ها در ارتفاع ۱2 متری 

می باشد. تاج این طاق در ارتفاع 2۱ متری قرار دارد.
فرم هندسی طاق در مرزهای باالیی تابع فرم منحنی مادر می باشد 
و بر اساس تصویر آن در صفحه Z-Y تعریف شده است. سطح طاق 

اصلی در ابتدا در سه بخش طراحی شده بود:
که از ارتفاع ۱2 تا 2۳ متری طراحی شده بود  ۱. قسمت مستقیم 
که در زیر ارتفاع ۱2 متری قرار داشتند،  و با دیواره های شیبداری 

منطبق بود.
که با دنباله تحتانی و مستقیم منحنی  2. قسمت مستقیم فوقانی 

مادر منطبق بود.
۳. یک طاق دایروی که با هر دوی قسمت های فوقانی مماس بود.  
برای آنکه تغییرات طاق خط مستقیم به خط منحنی به صورت 
گهانی اتفاق نیافتد، تعریف اولیه طاق از یک سطح ترکیبی به یک  نا
سطح ساده منحنی درجه دو تغییر یافت. این تغییر، مشابه تغییری 
بود که برای منحنی مادر استفاده شده بود. این فرم هندسی ساده 
سبب می شد که تعریف کلی سطح طاق به آسانی انجام پذیرد. چهار 
کنترل تعریف شدند و به عالوه شرط مماس  نقطه به عنوان نقاط 
شد. لحاظ  هم  متری   ۱2 ارتفاع  در  شیبدار  دیواره های  با  بودن 

این سطح با یک خانواده سهمی تعریف شد. این سطوح بر روی 
که  که عمود بر منحنی بیضی شکلی بود  صفحه ای قرار می گرفتند 
گونه ای  به آن ختم می شدند و از طرف دیگر با مرز هایپربولیک به 
اندازه های  به   Y-Z صفحه  در  را  آن  تصویر  که  می کردند  تالقی 
مساوی تقسیم می کردند.این سطح در تصویر a4 نشان داده شده 
که در تصویر b4 نشان  است. این منحنی  های سهمی به شکلی 
که به این شکل تعریف  داده شده است، تقسیم می شدند. نقاطی 
سنگ  قطعات  بین  شیارهای  و  شده  متصل  هم  به  بودند  شده 
سنگ های  الگوی  این   C4 تصویر  می دادند.  تشکیل  را  مرمرنما 
منحنی  که  شیارها  این  نهایی  شکل  می دهد.  نشان  را  مرمر 
باال  در  که  آنچه  است  شده  داده  نشان   ۶ تصویر  در  می باشند 
کار رفت. توضیح داده شد، برای تعریف سطح خارجی شیارها به 

تصویر 4

تصویر 5

تصویر۶
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اما  شود  تعریف  هندسی  رابطه  یک  با  سطح  تا  شد  زیادی  تالش 
محدودیت های موجود در ُفرم و خطوط تماس با سطوح دیگر، این 
کار را مشکل می کرد. تجربه ناموفق در بکارگیری این روش برای تعریف 
منحنی مادر هم سبب شد که این روش مورد توجه بیشتری قرار نگیرد.
گرفت.  در نهایت شکل هندسی به روش های عددی مورد اجرا قرار 
کار  کردن محل تقاطع مرزها به  برنامه های رایانه ای برای مشخص 
شیارهای  مختصات  تعیین  در  نیز  عددی  روش های  از  شد.  گرفته 
منحنی در نقاط مختلف شیار استفاده شد. این روش های عددی 
برای تعیین مختصات برش های افقی سطوح خارجی مورد استفاده 

قرار گرفت.

سطح طاق کوچک
که یک  کوچک یک ورودی جانبی برای طاق اصلی می باشد  طاق 
سطح مقطع ثابت داشته که مشابه مرز باالی طاق اصلی می باشد.

سازه های درونی
یک  اما  می باشد  آن  بخش  مهمترین  بنا  این  بیرونی  نمای  گر  ا
فضای داخلی وسیع در داخل این بنا وجود دارد. معمار این بنا 
از سازه ای  با مجموعه ای  را  این فضای داخلی  که  گرفت  تصمیم 

کند.  بتنی ُپر 

گنبد
گرفته و در حدود ۱0 متر ارتفاع دارد.  گنبد نما در باالی این بنا قرار 
شده  پایه گذاری  ایرانی  سنتی  معماری  اساس  بر  گنبد  هندسه 
برای پوشاندن  ایران روشی استاندارد  گنبد در  از  است. استفاده 

فضاهای وسیع بوده است.
با  داخلی  نمای  در  و  شده  ساخته  خشت  با  معمواًل  گنبدها 

کاشیکاری تزیین می شود. 
از  که  می باشد  وجهی  چند  سطح  یک  سازه  این  گنبدی  بنای 
کثرًا تکرار شده،  تشکیل یافته است. طرح این المان ها  مثلث هایی ا

گنبد و برشی از آن در شکل شماره ۷ نشان داده شده است. در 

 ۷a تصویر

۷b تصویر

از  متاثر  گنبد  هندسی  فرم  می شود،  دیده  پالن  در  که  همانگونه 
پروفایل دیوارهای خارجی در ارتفاع موردنظر می باشد. المان های 
کاری شده است ساخته  گنبد، از بتن سفید رنگ که چکش  مثلثی 
شده اند. این المان ها همچنین با قطعات سرامیکی و المپ های 

رنگی تزیین شده اند.

طبقات
هندسه طبقات بنا در ارتفاع باالتر از ۱2 متر تابعی از شکل هندسی 

داخلی بنا می باشد. 

طبقه ساخته شده در ارتفاع ۲3/۴ متری:
را  شنی  ساعت  شکل  به  طبقه ای  ارتفاع  این  در  مقطعی  برش 
بنا  اصلی  پروفایل طاق  به دلیل وجود  این شکل  ایجاد می کند. 
تیرهای  وسیله  به  طبقه  این   )8 )تصویر  می باشد  ارتفاع  این  در 
که بر روی  بتنی نگهداری می شود. تیرها به دیوارهایی می رسند 
تاج طاق اصلی قرار دارند. شکل تیرها در این طبقه همانند شکل 
پروفایل طاق اصلی می باشد. پروفایل داخلی این طبقه، همانند 
طول  می باشد.در  دومی  درجه  منحنی  یک  بنا  خارجی  پروفایل 
کنترل مختصات  که با  گردید  دهانه تیرها، نقاطی داخلی تعریف 

این نقاط پروفایل موردنظر تیرها اجرا شد.

تصویر 8
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طبقه ساخته شده در ارتفاع 33 متری:
طاق اصلی در ارتفاعی پایین تر از این تراز قرار دارد و شکل داخلی بنا 
کلی سازه در ارتفاعات باالتر می باشد. شکل هندسی  همانند فرم 
این  این طبقه وابسته به شکل دیواره های محیطی در  تیرها در 
الهام  گلبرگ ها  الگوی  از  تیرها  ارتفاع می باشند. در جانمایی این 
کنید. شکل نهایی تیرها در  گرفته شده است، به تصویر a9 توجه 

تصویر b9 نشان داده شده است.

9a تصویر

9b تصویر

طبقه ساخته شده در ارتفاع 3۹/5 متری:
گنبد بنا می باشد و بین  این طبقه محصور به دیواره های خارجی و 
گسترش یافته است. سطح زیرین این طبقه پنهان بوده  این دو 
بتنی  تیرهای  برای  پیچیده ای  هندسی  طرح  دلیل  همین  به  و 
توسط معمار تعریف نشده است. در این طبقه هندسه تیرها فقط 
بر اساس نیازهای سازه ای تعریف شده و به همین دلیل تیرها به 
گرفتن تیرها امکان استفاده  صورت شعاعی قرار دارند. این فرم قرار 
دیواره های  بین  که  می کند  فراهم  را  ساخته  پیش  قطعه   ۳۶ از 

گنبد قرار می گیرند. )تصویر ۱0( خارجی و 

تصویر ۱0

طبقه ساخته شده در ارتفاع ۴3/5 متری :
دال  روی  بر  که  می باشد  مخروطی  سطح  دو  شامل  طبقه  این 

گرفته اند. )تصویر ۱۱( محیطی قرار 
که  مخروط داخلی یک دیوار جان پناه بر لبه این طبقه می باشد 
اجازه رسیدن نور به طبقات پایین را از فاصله ایجاد شده بین جان 
پناه و گنبد ایجاد می کند. هندسه این مخروط که از ۱2 ضلع ساخته 
گنبد در این طبقه می باشد. پایه این  شده است مرتبط با هندسه 
 )۱۱ )تصویر  است.  گرفته  قرار  بنا  خارجی  دیوارهای  روی  بر  طبقه 
برای جلوگیری از ایجاد سطوح منحنی و تابدار دراین طبقه سطح 

باالیی و زیررین یطبقه به صورت پله ای ایجاد شده است. 

تصویر۱۱
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سازه های زیرزمینی
که وجود دروازه ورودی به طبقات زیر با سطح بنا تداخل  از آنجا 
و  تونل  یک  طریق  از  داخلی  فضای  به  دسترسی  می کرد،  ایجاد 
مسلح  بتن  از  سازه ها  این  دوی  هر  و  است  پذیر  امکان  زیرزمین 

ساخته شده اند.

زیرزمین
ارتفاع 5  به  و  اندازه 2۱ متر در ۱۶ متر  به  بنا فضایی  این  زیرزمین 
)تصویر  است  شده  واقع  بنا  این  پایه ای  بین  در  که  می باشد  متر 
کار می رود. سقف  به  نمایشی  امور  بمنظور  بنا  این  زیرزمین   .)۱2
که در مراسم ها به  زیرزمین باید تحمل وزن وسایل نقلیه سنگینی 
کار می روند را داشته باشد و از طرفی طراحی سازه ای آن باید بهینه 
که طراحی می بایستی از نظر معماری جذاب می بود  باشد. از آنجا 
و از طرف دیگر از نظر سازه ای بهینه شده، از سیستم سازه ای قاب 
کوتاهتر  طول  در  قاب ها  این  شد.  استفاده  مفصل  دو  با  خمشی 
که سبب  زیرزمین قرار دارند و دارای سطح مقطع متغیر می باشند 

ایجاد حالت تاشدگی در سطوح داخلی بنا می شوند. )تصویر ۱۳(

تصویر ۱2

 
تصویر ۱۳

تونل ورودی 
که از فاصله ۳0 متری زیرزمین  دسترسی به زیرزمین از طریق تونلی 
شروع می شود، امکانپذیر است. این تونل دارای پله هایی است که 
به اطاقک نگهداری اشیا و یک بوفه بلیط ختم می شود. این تونل 
هم دارای تاشدگی در سطح می باشد که از نظر سازه ای هیچ کارکردی 
است. شده  داده  نشان   ۱4 تصویر  در  تونل  فرم  و  شکل  ندارند. 

تصویر ۱4

نتیجه گیری
این مقاله بر روی فرم یابی این بنای یادبود متمرکز شده و طرح 
آن  به  که  است  گانه  جدا موضوعی  مصالح  انتخاب  و  سازه ای 
مشاور  مهندسی  شرکت  مشارکت  چه  گر  ا است.  نشده  پرداخته 
Arup در یافتن ُفرم هندسی بنا در این مقاله توصیف شد، اما باید 
آقای حسین  پروژه،  از معمار  تمامی طرح ها  که  کرد  خاطر نشان 
ایشان در یک مسابقه ملی  گرفته شده است. طرح  الهام  امانت 
برای این بنای یادبود مهم انتخاب شده بود. اصرار معمار بر توجه 
به طرح اصلی و بهبود آن سبب شد تمام این چالش ها  و راه حل ها 

توسعه یابند. 
امضاء  به   MAAP نام  به  ایرانی  شرکت  یک  با  پروژه  این  قرارداد 
کارهای اجرایی تا سطح زمین اتمام یافته است. قطعات  رسیده و 
کار اجرای سازه  فوقانی به تازگی شروع  سنگ مرمر برش خورده و 
شده است. Rabert Afia مهندس مقیم شرکت Arup در این پروژه 

می باشد.
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تاثیراوریگامیدر
انعطافپذیریمعماریوسازه

چکیده
گیری معماری انعطاف  کلیدی در الفبای شکل  یکی از مفاهیم 
کالبد فضای معماری نیازمند انعطاف  که  پذیری است. زمانی 
پذیری باشد،  باید عالوه بر معماری،  سازه نیز منعطف عمل 
که مهمترین چالش در بررسی انعطاف کالبدی،  سازه  کند.  چرا
کالبد معماری وایجاد  است.  هدف مقاله انعطاف پذیری در 
اوریگامی میباشد.  کمک  به  با معماری  بین سازه  هماهنگی 
استحکام و انعطاف پذیری ساختار اوریگامی، انعطاف کالبدی 
معماری و پایداری سازه را به ارمغان می آورد.  در این رابطه از 
که عامل پیوند دهنده سازه  اوریگامی به عنوان یک فناوری 
الماسی  الگوی  راستا  این  در  استفاده شده.  و معماری است 
اوریگامی با ورق فوالدی  به روش مدلسازی با نرم افزار المان 
نشان  یافته ها  گرفت.  قرار  بارگذاری  آزمون  تحت  محدود 
کالبد معماری و  می دهد الگوی الماسی باعث انعطاف پذیری 

هماهنگی آن با سازه می شود. 

گان کلیدی واژ
اوریگامی،  انعطاف پذیری،  کالبدمعماری،  سازه.  

1. مقدمه
جدید  شرایط  به  پاسخگویی  یعنی  معماری  پذیری  انعطاف 
که همواره ضرورتی جدایی ناپذیر از معماری است]۱[. این امر 
مانع  معماری  انعطاف  برای  سازه  که  می شود  محقق  زمانی 
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تلقی نشود.  امروزه روشهای ساخت سنتی دیگر پاسخگوی شرایط 
انعطاف در  نیز موجب عدم  جدید نیست، ساخت وساز صنعتی 
کالبد ساختمان باید  ساختمان می گردد]2[. برای انعطاف پذیری 
که از آغاز تاریخ مدون  از فناوری در طراحی سازه بهره جست، چرا 
معماری سه مقوله” سازه، معماری و تکنولوژی”به معنای اصلی 
کارکردی به  خود در هر زمان یکی بودند]۳[. سیستمهای سازه ای 
مثابه سیستمهای اصلی محورسازی هستند و معموال به شیوه ای 
در  بودند]4[.سازه مهمترین چالش  فرم معماری  بیانگر  صادقانه 
معماری انعطاف پذیر جهت حفظ ایستایی ساختمان، دارای فرم 
کنترل  و موقعیتی ثابت است تا نیروهای استاتیکی و دینامیکی را 
کالبد سازه نیز باید منعطف  کن]5[.بنابراین برای ایجاد انعطاف در 

طراحی شود. 
اوریگامی با دو ویژگی استحکام ساختاری وشکل پذیری موجب 
پیوند مهندسی سازه و معماری می شود]۶[.چنین ترکیبی منجربه 
یک ساختار قوی وکارآمد با مزایای بیشتر نسبت به اشکال سنتی 
ساخت وساز می گردد]۷[.هدف ما در تحقیق ایجاد هماهنگی در 
عملکرد سازه و کالبد معماری در راستای انعطاف پذیری با استفاده 
گونه های انعطاف  از اوریگامی الماسی می باشد.به همین منظور 
ارتباط بین سازه و معماری  انواع  پذیری در معماری و همچنین 
کالبد  گردید و مفهوم اوریگامی و تاثیرش بر سازه و انعطاف  بررسی 

مشخص شد.  

۲. مبانی نظری 
 جهت طراحی یک فضای انعطاف پذیر شناخت تعریف و عوامل 

دخیل در آن ضروریست.  
2-۱(  مفهوم انعطاف پذیری در معماری

انعطاف درلغت به معنی دوتاشدن و بازگردیدن و خم شدن است 
انعطاف پذیر یعنی آنچه خمیدگی و برگشتگی پذیری دارد]8[.  و 
واژه انعطاف پذیری در معماری عبارتست از فضای انسان ساخت 
برای پاسخگویی به شرایط و نیازهای جدید.  انعطاف پذیری به 
که  عنوان سازگار شدن با تغییرات در فضا به مسائلی اشاره می کند 

کاربران ارتباط دارد]9[. به نیازهای حال و آینده 
2-2(  گونه های انعطاف پذیری

•تنوع پذیری 
را تنوع پذیری  از یک فضا  قابلیت فراهم سازی استفاده مختلف 
متنوع  استفاده های  برای  انتخاب  آزادی  پذیری  تنوع  می گویند. 
انتخاب  نیازشان  براساس  کاربران  که  می شود  باعث  و  می باشد 
کنند]۱0[. به عبارت دیگر همان خاصیت چند عملکردی یک فضا 
است، که در زمانهای مختلف عملکردهای مختلف را پوشش دهد. 
هرمان مینکوسکی بیان می دارد؛” زمان به تنهایی و فضا به تنهایی 
محکوم به نیستی است، تنها وحدتی از این دو حیات آنها را میسر 
می سازد”]۱۱[. هر فضایی به صورت بالقوه امکان تبدیل شدن به 
مکان را دارد و این امر در طول زمان و توسط انسان شکل می گیرد]۱2[.

•تغییر پذیری 
کمی زیر بنای  کاهش  قابلیت توسعه یا تجمیع از لحاظ افزایش و یا 
گسترش و یا  فضا، یا تفکیک و امکان بازگشت به طرح اولیه پس از 
تقلیل مساحت را تغییر پذیری می گویندکه ارتباط مستقیم با نوع 
که فضا در آن  عملکرد فضا، شکل، فرم و ابعاد مجموعه ای دارد 
مستقر می گردد. تغییر پذیری ممکن است به صورت ساختاری، 

عملکردی یا فضایی قابل مشاهده باشد]۱۳[.کالبد فضا باید قابلیت 
که از  تغییر داشته باشد تا دارای انعطاف پذیری باشد، همانطور 
گفته می شود  دیدگاه لنگ” انعطاف پذیری در معماری به فضایی 
که برای پاسخگویی به نیازهای مختلف قابل تغییر باشد”]۱5[.به 
بیان دیگر” انعطاف پذیری یعنی سازگار شدن با تغییرات فضا”]9[.

•تطبیق پذیری 
نیاز  و مورد  با شرایط جدید  قابلیت هماهنگ شدن یک فضا  به 
زمانهای  در  و  زمان  یک  در  فضا  این  می گویند.  پذیری  تطبیق 
باشد]۱۶[.  گون  گونا عملکردهای  پاسخگوی  می تواند  مختلف 
پیروی از الگو و هندسه اصلی امکان طراحی فضای انعطاف پذیر و 
قابل تطبیق با شرایط در دوره های مختلف را برآورده می نماید]۱۳[.

گونه های انعطاف پذیری در )شکل ۱( نمایش داده شده. 

گونه های انعطاف پذیری شکل۱_ 

کالبدی : 2-۳( عوامل 
قابل  که  چیزی  هر  یعنی  می گردد،   بر  بنا  قالب  به  کالبد  مفهوم 
ایجاد  بر  گذار  تاثیر  عوامل  از  یکی  باشد.  بنا  در  مشاهده  و  لمس 
فضای”تطبیق پذیر”کالبد بنا است، که در روند طراحی خود را با 
شرایط وفق می دهد و به عواملی چون ابعاد و اندازه،  هندسه، فرم 

گونی فضا بستگی دارد]۱۷[. گونا و شکل، تنوع و 
2-4( انواع ارتباط بین معماری و سازه

کلی سه نوع ارتباط بین فرم سازه و فرم معماری برقرار است  به طور 
:

که  و سازه مشاهده می شود  فرمهای معماری  بین  زمانی   : تضاد 
کیفیت های معماری نظیر هندسه،  نوعی همجواری بین پاره ای از 
خ داده باشد. عدم تشابه هندسی بین  مصالح، مقیاس و بافت ر

کیفیت و منشا تضاد می باشد.  فرم معماری و سازه معمولترین 
تلفیق : سازه نقش بدنه ساختمان و معماری در عملکرد تعریف 
و  سازه  بین  ترکیب  خالصترین  ای  پوسته  سازه های  است.  شده 

معماری هستند.
گونه ای مسالمت  همسازی : سازه و معماری در عین استقالل به 
نمی کنند.  ایجاد  یکدیگر  برای  مانعی  و  دارند  قرار  هم  درکنار  آمیز 

بیشتر ساختمانها در این دسته قرار دارند]۱8[.
تلفیق بین سازه و معماری بیشترین  این دسته بندی  بر اساس 

کالبد فضا را ایجاد می نماید.  حالت انعطاف در 
کاربرد آن در معماری و سازه 2-5( مفهوم اوریگامی و 

که از دو واژه oru به معنی تاخورده  کلمه ژاپنی است  اوریگامی یک 
ارائه  کاغذ استخراج شده است. اوریگامی روش  و kami به معنی 
کاغذ  کردن ماده مورد استفاده یعنی  اشکال است، که عمدتًا با خم 
برای خلق  کاغذ  تا دادن  اندیشه  و  اریگامی هنر  حاصل می شود. 
پانل های  خورده  تا  ]۱9[.صفحات  می باشد  مختلف،  شکل های 
گرفته شده در جهت طرح های  که از اوریگامی ایده  ثابت یا متحرک 
معماری جنبشی، کاربردی فراوان دارد. ساختار صفحات خمیده 
و تاخورده آن به دلیل خاصیت توده ای و پیوسته بودن،  خلق 
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که  انعطافی  و  پالستیکی  ویژگی  همچنین  و  کاربردی  فضایی 
در  بیشتری  مقاومت  و  استحکام  اوریگامی  تاخورده  دارد]۶[.ورق 
برابر نیروهای وارده نسبت به صفحات صاف دارند. در اوریگامی 
کمک مجموعه ای از تاخوردگیها و الیه های مقاوم  سطوح نازک به 
عنوان  به  بلکه  می دهند  پوشش  را  فضا  تنها  نه  شونده  سخت  و 
کننده بار نیز عمل می کنند]20[. الگوی الماسی نوعی  عنصر تحمل 
اوریگامی است که اساس تاخوردگی آن برمبنای شکل الماس است 

که در )شکل2( مشاهده می شود.

شکل2_ ساختار و انعطاف پذیری الگوی الماسی

تولید الگوی الماسی با ورق فوالدی به عنوان یک متریال منعطف 
کالبد  بین  تلفیق  یعنی  فضا،  دهنده  تشکیل  پوسته  قالب  در 
معماری و سازه. ورق فوالد با قابلیت تغییر پذیری در کالبد معماری 
می سازد.  میسر  را  انعطاف  اوریگامی  تاخوردگی های  به  توجه  با 
استحکام  باعث  فضا  پوسته  روی  بر  اوریگامی  چین های  ازطرفی 

بیشتر ورق فوالد جهت مقابله با بارها می گردد.  

3( روش تحقیق
کاغذی آن جهت  مدلسازی اوریگامی با استناد به هندسه الگوی 
افزار  نرم  کمک  به  است]20[.مدلسازی  پذیر  تعمیم  مدلسازی 
که به ما  نوعی همسان سازی نمونه واقعی در فضای مجازی است 
امکان بررسی انعطاف پذیری مدل را می دهد]2۱[.الگوی الماسی با 
استناد به هندسه بدست آمده از تحقیقات پیشین توسط نرم افزار 
المان محدود با ورق فوالدی 0.۶ میلیمتر، مدلسازی شد و مورد 
گرفت. برای تحلیل پایداری سازه و تغییر پذیری آن در  تحلیل قرار 
محور های مختلف، از نسخه ۶.۱0 نرم افزار Abaqus/Standard به 
دلیل سرعت و دقت باال در مدلسازی سازه استفاده شده است. 
از روش  برای حل مسائل غیر خطی   Abaqus/Standard افزار نرم 
برخالف  خطی  غیر  مسائل  در  می کند.  استفاده  نیوتن-رافسون 
مسائل خطی، نمی توان با حل یک دستگاه معادالت واحد، پاسخ 
کرد. به عبارت دیگر، در روش غیر خطی، این  مسئله را محاسبه 
گام بارگذاری تقسیم  نرم افزار، کل مسئله شبیه سازی را به تعدادی 
استاتیکی  تعادل  پیکربندی  گام،  هر  پایان  در  و  می کند  بندی 
تقریبی را تعیین می نماید. عمومًا، محاسبه شرایط تعادل و پاسخ 
و  سعی  فرایند  اجرای  مستلزم  بارگذاری،  گام  هر  در  قبول  قابل 
گام های  خطا و تکرار پیاپی است. در نهایت، مجموع پاسخ ها در 
نرم  نتیجه  در  غیر خطی است.  از حل مسئله  مختلف، تخمینی 
افزار Abaqus/Standard با اجرای فرایندهای تکراری و نیز تقسیم 
بندی بارگذاری به صورت توام، پاسخ مسائل غیر خطی را محاسبه 
 ) ثقلی   ( قائم  بارگذاری  در  تنش  بررسی  به  آزمون  می کند]22[.در 
جهت تعیین تحمل بارهای عمودی، تنش در بارگذاری جانبی ) 
کثر نیرو و جابجایی ) posh-over ( پرداخته شده  چرخه ای( و حدا

کالبد و  کنش ساختار الگوی الماسی در برابر انعطاف پذیری  تا وا
همچنین پایداری و تغییر پذیری سازه تعیین شود.

۴( تحلیل داده ها و یافته های پژوهش
انواع  تحت   Abaqus/Standard افزار  نرم  توسط  الگو  مدلسازی 
بارگذاریهای ۱. تنش در بارگذاری قائم ) ثقلی ( 2. تنش در بارگذاری 
کثر نیرو و جابجایی ) posh-over ( مورد  جانبی ) چرخه ای( ۳. حدا
گرفت تا صحت پایداری سازه و انعطاف معماری در آن  بررسی قرار 

مشخص شود. 
4-۱( بررسی تنش در بارگذاری قائم ) ثقلی (

بیشترین تنش در رئوس هندسه قالب ساختار مشاهده می شود 
که با رنگ قرمز مشخص شده. در )تصویر ۳( بخشهای سازه هرچه 
کند نشانه پایداری بیشتر است. نتیجه  به رنگ آبی پررنگ میل 
اعمال نیروی ثقلی با توجه به نمودار برابر با 280۱82 نیوتن و تغییر 
الماسی  اوریگامی  ساختار  یعنی  بود.  سانتیمتری   9.۳۱۷9 شکل 

دارای تعادل و پایداری الزم است.

شکل۳- ظرفیت مدل الماسی ناشی از بارگذاری قائم

4-2 ( بررسی تنش در بارگذاری جانبی ) چرخه ای(
برای ترسیم نمودارهای هیسترزیس از بارگذاری چرخه ای استفاده 
در  گردد.   مشخص  مقطع  سطح  بر  جانبی  نیروی  تنش  تا  شد 
تمام مدل ها، بارگذاری بصورت اعمال تغییرمکان است. این نوع 

گرفت. بارگذاری تحت دو محور صورت 
بارگذاری چرخه ای در محور X : تنش ناشی از بار رفت و برگشتی 
میزان  تا  ساختار  این  که  می دهد  نشان   X محور  در  ای(  )چرخه 

25848۱ نیوتن 9.5 سانتیمتر جابجایی دارد. 
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X شکل 4- توزیع تنش در سطح مدل الماسی با بارگذاری چرخه ای در محور

بارگذاری در محور Z : بارگذاری رفت و برگشتی ) چرخه ای( به عنوان بررسی نیروی جانبی در محور Z، پس از اعمال نیروی ۱4498۱ نیوتنی 
0.۱5 متر تغییرات داشت. )شکل 5(

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

میزان تنش نیروی جانبی در محور x نسبت به z کمتر است یعنی محور x رفتار سازه ای بهتر و محور z تغییر پذیری کالبدی در معماری را نشان می دهد. 
) posh-over ( کثر نیرو و جابجایی 4-۳( بررسی حدا

X در جهت محور posh   over بارگذاری
کثر جابجایی 0.0۶۳ متر است. )تصویر ۶( کثر نیرو معادل ۱9۶۷82نیوتن و حدا میزان تحمل بار در محور X حدا

X در جهت Poush-Over شکل ۶- توزیع تنش در سطح مدل با بارگذاری

Z در جهت Poush-Over بارگذاری
کثر جابجایی0.۱0 متر است. )تصویر۷( کثر میزان نیرو ۱08۳09 نیوتن و حدا در این محور حدا

Z در جهت محور Poush-Over شکل۷- توزیع تنش در سطح مدل با بارگذاری
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در نتیجه قیاس دو محور x و z در برابر بار افزون،  محور x مقاومت 
کالبد معماری را به همراه دارد.  بر  سازه ای و محور z تغییر پذیری 
اساس نتایج )جدول ۱( الگوی اوریگامی در محورD=Z  در جهت 
که انعطاف پذیر عمل می کند و محور D=X در جهت  ضعیف است 
قوی و دارای تعادل و پایداری است. تحلیل بار افزون نیز مبین دو 
پذیری  انعطاف  به  پاسخگویی  در  الگو  این  عملکرد  بودن  بعدی 
معماری و استحکام سازه می باشد، محورY  نیز بیشترین مقاومت 

در برابر نیروی ثقلی را نشان می دهد.

کلی انواع بارگذاری ها در محورهای مختلف جدول ۱- نتیجه 

کالبد فضا در یک محور)x(  مقاومت  به عنوان  الگو  این  بنابراین 
 )z( دیگر  محور  در  و  کالبد  تعادل  و  پایداری  جهت  الزم  ای  سازه 
با  کالبد  انطباق  راستای  در  الزم  پذیری  تغییر  و  پذیری  انعطاف 

محیط پیرامون را شاهد هستیم.

5( نتیجه گیری 
مدلسازی،   در  گرفته  صورت  آزمونهای  از  حاصل  نتایج  به  نظر 
کالبد  الگوی مناسبی جهت احداث  را  الماسی  اوریگامی  می توان 
شرایط  با  پذیری  تطبیق  توانایی  الگو  این  دانست.  ساختمان 
مختلف را دارد و از طرفی بین عملکرد سازه و همچنین فرم معماری 
هماهنگی ایجاد نموده.  از این الگو به اشکال مختلف می توان بهره 

که چند نمونه ی برگرفته شده  از این الگو ارائه شده است جست 
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کرده است. جمله زیبای دکتر  که شهید چمران در اوایل انقالب به آن اشاره  در بحث اولویت تخصص یا تعهد، نکته ای ظریف وجود دارد 
کرد. که تخصص بهتر است یا تعهد می توان به عنوان شاهدی در این زمینه بیان  چمران را در پاسخ به این پرسش 

از شهید گرانقدر دکتر چمران پرسیدند تعهد بهتر است یا تخصص؟ وی در پاسخ گفت: می گویند تقوا از تخصص الزم تر است، آن را می پذیرم. 
کاری را می پذیرد، بی تقواست. که تخصص ندارد و  کس  اما می گویم آن 

که عهده دار مقام و مسندی می شود ولی تخصص الزم را  کسی  که این بحث در جامعه پررنگ بود، شهید چمران معتقد بود  در آن دوران 
که از  کند  کاری را قبول  برای مدیریت در آن مسند ندارد، در واقع تعهد هم ندارد. زیرا انسان متعهد، هیچ گاه به خودش اجازه نمی دهد 

ج است. علم و توانش خار
سخن شهید چمران در حقیقت بیان دیگری از سختگیری  های مربوط به »پذیرش مسئولیت« در فرهنگ اسالمی است. سختگیری  هایی 
که انسان متعهد )از نظر اسالم( انسانی  که در دین اسالم نسبت به پذیرش مقام و منصب شده، یکی از مدلول های اصلی اش این است 
کافی است، سر باز می زند و با پذیرش اداره دنیای دیگران و  که در آن، فاقد دانش، تجربه و توانایی  که از قبول مسئولیت در حوزه ای  است 

به بهای آبادکردن دنیای خودش، آخرت خودش و دنیای دیگران را خراب نمی کند.
گویای توجه و مهم بودن هر دو بحث تخصص و تعهد نزد دکتر چمران است. کوتاه، به بهترین شکل  این جمله 

گر کسی تعهد داشته باشد و بداند که تخصص یک مسئولیت را ندارد، سعی می کند آن مسئولیت را قبول نکند یا حداقل در صورت امکان،  ا
کند. تخصصش را در آن حوزه افزایش می دهد. چون نمی تواند سنگینی بار مسئولیت را روی دوشش تحمل 

که او در یکی از یادداشت  های شخصی اش این چنین بیان می کند: ارزش تخصص و داشتن علم و دانش نزد شهید چمران تا جایی است 
ای خدا!

من باید از نظر علم از همه بهتر باشم مبادا دشمنان مرا از این راه طعنه زنند.
ک پای من هم نخواهند شد. باید همه آن  کنم خا که علم را بهانه می کنند و به دیگران فخر می فروشند ثابت  باید به آن سنگدالنی 

تیره دالن مغرور و متکبر را به زانو درآورم و آنگاه خود، خاضع ترین و افتاده ترین فرد روی زمین باشم.

تخصصیاتعهدازدیدگاهشهیددکترمصطفیچمران
|تلنگــر|
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تحلیلدینامیکیدیوارهگود
پایدارسازیشدهتوسط

گروهشمعدرقیاسباروش
میخکوبی،مطالعهموردی

پروژههتلنرگس2

چکیده  
با توجه به لرزه خیزی کشورمان ضرورت تحلیل لرزه ای این قبیل 
سازه های ژئوتکنیکی و طراحی مناسب آن ها تحت شرایط زلزله 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق جهت تحلیل 
شده  انتخاب  مشهد  شهر  نرگس2  هتل  گود  پروژه  بررسی  و 
کمک  کمک روش های تئوریک و در ادامه به  است. ابتدا به 
نرم افزار FLAC3D جامع ترین نرم افزارسه بعدی به روش تفاضل 
گود مسلح  محدود مدل سازی جهت تحلیل دینامیکی دیواره 
شده با شمع انجام و با روش میخ کوبی 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 
گود مسلح شده با روش میخ-کوبی  تحلیل دینامیکی دیواره 
کدام از  گرفته است. عملکرد هر  قیاس شده و مورد ارزیابی قرار 
روش های پایدارسازی شده فوق در حالت دینامیکی با یکدیگر 
که عملکرد بهتری را در حین زلزله  قیاس شده و در انتها روشی 
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به  تحقیق   دراین  همچنین  است.  شده  معرفی  داشت  خواهد 
گودبرداری پرداخته شد.  بررسی محدوده فرکانسی تشدید در این 
گرفتن حاشیه اطمینان مناسب شاید بتوان  در نهایت با در نظر 
گود نرگس 2 دارای فرکانس اصلی در محدوده ۶ الی ۱2  گفت سازه 
گر  هرتز با پریود اصلی در محدوده  0/08۳ الی0/۱۶ ثانیه می باشد و ا
تحت تاثیر زلزله هایی با فرکانس غالب۶الی۱2هرتز در این محدوده 
قرار گیرد در معرض خطر تشدید قرار می گیرد. شدید ترین خطر برای 
این سازه با فرکانس اصلی ۱0هرتز یا پریود اصلی 0/۱ ثانیه می باشد.
کلید واژه: تحلیل دینامیکی، میخکوبی،  هتل نرگس 2، تشدید، 

.FLAC۳D

1-مقدمه
ک می باشد  ک یک روش درجا جهت تسلیح خا گذاری۱ خا میخ 
پایدارسازی  جهت  مختلف  کشورهای  در  اخیر  دهه  دو  در  که 
طبیعی،  شیبهای  پایدارسازی  همچنین  و  عمیق  گودبرداریهای 
اتریش  تونل  نامه  آئین  کرده است. همچنین  کاربرد وسیعی پیدا 
این روش را جهت تسلیح تونلها،  بعنوان یک نگهدارنده انعطاف 
این  از   ]۱,4[ است.  داده  پیشنهاد  زیرزمینی   حفاریهای  در  پذیر 
روش در جهت پایدارسازی ترانشه های راه آهن و بزرگراه ها، لغزش 
ک های الیه ای ضعیف  زمین، مدخل تونلها، جهت پایدارسازی خا
ناپایدار و دیگر پروژه های عمرانی، استفاده شده است.  تئوری  و 
کردن زمین موجود بوسیله  پایه روش میخکوبی بر مبنای مسلح 
که در این روش “میخ” نامیده می شوند،  نصب میلگرد های فلزی 
با  منطقه  یک  روش  این  می باشد،  یکدیگر  به  نزدیک  فواصل  با 
که قابلیت تحمل بار  ک ایجاد می کند  پایداری داخلی را درون خا

خارجی را نیز دارد. ]2[
را  کششی  تنش های  تنها  معموال  “میخ ها”  میخ کوبی،  روش  در 
تنش های  تحت  خاص  شرایط  در  می توانند  اما  می کنند  تحمل 
گیرند، نقش میخ کوبی بر افزایش پایداری  برشی و خمشی نیز قرار 

ک به دو روش صورت می گیرد: توده خا
ک  ۱( افزایش تنش نرمال و به تبع آن افزایش تنش برشی توده خا

ک های دانه ای. در دیواره ها و در طول سطوح برش محتمل خا
 2( کاهش نیروی محرک در طول سطوح خطوط محتمل برش در 

ک های چسبنده و دانه ای. هر دو نوع حا
طور  به  دیوارها  نوع  این  که  است  آن  از  کی  حا مشاهدات  این 
کنش قابل قبولی در مقابل بارهای لرزه ای از خود نشان  ذاتی وا
می دهند. این امر به انعطاف پذیری ذاتی این سیستم ) همانند 
ک مسلح MSE وجود دارد( و ضوابط طراحی  آنچه در دیوارهای خا
چنین  است.  شده  داده  نسبت  رابطه  این  در  کارانه  محافظانه 
بر  گرفته  انجام  )سانتریفور(  ازمرکز  خروج  آزمایشات  در  نیز  رفتاری 
کوچکتر دیوارهای میخگذاری شده مشاهده  مدل های بامقیاس 

شده است]۳[.
با  جداره ها  وحفاظت  پایداری  در  متداول  روشهای  از  دیگر  یکی 
شرایط متنوع اعم از زمین سخت وسست، استفاده از شمع های 
حفاظت  نقش  ایفای  بر  عالوه  موارد  برخی  ودر  می باشد  درجا 
درصورت  وهمواره  می دهد  انجام  رانیز  بندی  آب  نقش  جانبی، 
به  حالت  این  شمع هادر  کند.  تحمل  رانیز  قائم  بار  می تواند  نیاز 
که  روند  فرو  ک  خا داخل  قدری  به  وباید  کرده  عمل  طره  عنوان 
بدنه  به  ک  گیردارباشد. دراین صورت فشارخا کامال آن ها  انتهای 

شمع واردشده ومقطع آن بایدتحمل نیروی برشی ولنگرخمشی 
شمع،  کم  پذیری  انعطاف  به  باتوجه  باشد.  راداشته  ایجادشده 
ک درشرایط سکون  کم بوده ودر واقع خا ک  تغییرمکان جانبی خا
کرد. طراحی درحالت سکون سبب افزایش نیروهای  عمل خواهد 
قطر  افزایش  به  ونیاز  خمشی  لنگر  افزایش  شمع،  بربدنه  جانبی 

وکاهش فواصل بین شمع های مجاورمی شود]4[.

۲-روش 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]۷[.
ناحیه  وطول  24متربوده  نهایی  عمق  به  مطالعه  مورد  گود 
گودبرداری شده ۶0متر وعرض آن ۳0مترمی باشد.سرباری معادل 
شده  گرفته  نظر  در  گود  این  باالی  ×40در  ابعاد2۶  در   8t/m2

کلی نواحی  است.به دلیل زمان بر بودن محاسبات و نیز مشابهت 
گودبرداری  گوبرداری از نظر پارامترهای ژئوتکنیکی تنها ربع ناحیه 
افزایش سرعت تحلیل و  کار باعث  که این  شده مدل شده است 
که در نرم افزار مدل شده  بررسی راحت تر نتایج می گردد. دیواره ای 
گودبرداری  شده  از نظر شرایط سربار و فاصله اعمال آن تا ناحیه 

بحرانی ترین مقطع می باشد. 
به منظور مدلسازی عددی،  بلوکی به ابعاد 48×45×90 متر ساخته 
گرفتن محدودة تأثیر تنش های القایی  شد. این محدوده با درنظر 
از آنجاییکه سطح آب زیرزمینی در تراز  در مرز مدل انتخاب شد. 
بنابراین  شده  اعمال  مدل  در  می باشد  زمین  سطح  از  متری   22
اشباع  خواص  صورت  به  سطح  این  زیر  در  موجود  مواد  خواص 
گودبرداری و نیز سیستم نگهداری آنها  اعمال شده است. مراحل 
شامل  میخکوبی یا شمع  به ترتیب مراحل اجرائی مدلسازی شده 

است]۷[.
گودبرداری  ابعاد بهینه جهت عمق  تأثیر محل مرزها  برای یافتن 
ک تغییر داده شد. تاثیر تغییرات ابعاد  گسیختگی خا گوه  وبررسی 
گودبرداری بر میزان جابجایی افقی و قائم در نمودارهای شکل)۱ (

نشان داده شده است.جهت بررسی این موضوع نواحی مرزی در 
کبرداری قرار گرفته است به عنوان مثال برای  فاصله aبرابر ناحیه خا
  x مرزها در فاصله ۶0 متری از دیواره در راستای (2x-2y-1z) ابعاد
و ۳0متری در راستای y  و 24متری در راستای z قرار داده شده اند. 

)الف(

1. Nailing.
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)ب(
شکل)۱( تاثیر تغییرات ابعاد بر میزان جابجایی افقی)الف( و قائم)ب(

کاهش ابعاد میزان جابجایی افقی  همانگونه که مشاهده می شود با
و قائم به صورت چشمگیری افزایش می یابد و بالعکس با افزایش 
کاهش می یابد.البته با افزایش ابعاد از سه  ابعاد، میزان جابجایی 
برابر محدوده حفاری به باالتر میزان جابجایی ثابت شده است، 
که  ایده ال ترین ابعاد جهت مدلسازی،ابعاد )2x-2y-1z( می باشد 
گرفته شده  میزان جابجایی بدست آمده با میزان جایجایی اندازه 
مشاهده  که  همانگونه  دارد،  کمتری  مغایرت  دقیق  ابزار  توسط 
جابجایی  و  دیواره ۳0میلی متر  باالی  در  افقی  جابجایی  می شود 
جهت   )2x-2y-1z( ابعاد  بنابراین  می باشد،  نیز 20میلی متر  قائم 

گرفته می شود. مدلسازی های آتی در نظر 
نظر به اهمیت پدیده تشدید در ساختمان و با توجه به مشاهده ی 
با توجه به  و  ایران و جهان  این پدیده در سراسر  از  مواردی چند 
عدم بررسی این پدیده مخرب در استان خراسان، دراین تحقیق  
پرداخته  گودبرداری  این  در  تشدید  فرکانسی  محدوده  بررسی  به 
لرزه ای  تحلیل  ضرورت  کشورمان  لرزه خیزی  به  توجه  می شود.با 
تحت  آن ها  مناسب  طراحی  و  ژئوتکنیکی  سازه های  قبیل  این 
دیوار  عملکرد  است.  برخوردار   ای  ویژه  اهمیت  از  زلزله  شرایط 
گود برداری های عمیق تحت نیروی زلزله  عمودی مسلح شده در 
تاریخچه  دارای  لحاظ کاربردی  از  که  است  مهمی  بسیار  مساله 
چندانی نمی باشد. روش-های متنوعی جهت تحلیل لرزه ای این 
گرفتن فواید و معایب هر  گونه سازه ها ارائه شده است و با در نظر 
یك در نهایت آنالیز دینامیکی غیر خطی با تحلیل تاریخچه زمانی 
افزار  با نرم  کمک مدل سازی عددی به روش تفاضل محدود  به 

تفاضل محدود FLAC 3D انتخاب شد]5،۶[.
دسترس  در  خام  صورت  به  اغلب  که  زلزله  امواج  نگاشت  شتاب 
صحیح  آنالیز  جهت  بایستی  مدل  به  اعمال  از  قبل  می باشند، 
 Seismosignal تصحیح و پردازش شوند. جهت پردازش از نرم افزار

استفاده می شود]9[.

می توان:  مشهد  شهر  پیرامون  لرزه ای  چشمه های  مهم ترین  از 
گسل های شاندیز، سنگ بست، بینالود، نیشابور، جنوب چناران، 
گسل های مهم  کشف رود را نام برد. پس از مطالعه  جنوب مشهد و 
گستره طرح، به بررسی زمین لرزه-های رخداده در آن ها  موجود در 
گستره  گسل های موجود در  پرداخته و بیشینه بزرگای منتسب به 
طرح تعیین می شود. از میان شتاب نگاشت های مربوط به دوره 
بازگشت 200 سال، شتاب-نگاشت مربوط به زلزله اردکول خراسان،  

بم، چی چی تایوان و سفید آبه )خراسان( انتخاب شده است.دو 
این  برای  نزدیکی منطقه طرح  به دلیل  آبه  اردکول و سفید  زلزله 
که این زلزله  گردید،زلزله بم نیز با توجه به این  مدلسازی استفاده 
که یکی از شاخصترین  با توجه به نزدیکی آن با خراسان و این نکته 
گردید. زلزله چی چی تایوان نیز  کشور می باشد انتخاب  زلزله های 
به دلیل نزدیکی شتاب ورودی و بزرگای زلزله با زلزله های اردکول و 

گردید]۷[. سفید آبه خراسان انتخاب 
۳- مطالعات  عددی

در مدل ایجاد شده برای اعمال شرایط مرزی، جابجایی افقی در 
کف بلوک صفر شد. طرفین بلوک و جابجایی قائم در 

تعادل  به  مدل  بایستی  اولیه  تنش  و  اولیه  شرایط  اعمال  از  بعد   
اعمال  به عنوان  نیز   2t/m2 زنده  بار  که  به ذکر است  برسد.الزم 
دیواره  از  4متری  فاصله  در  )بارترافیک(  سطحی  بارهای  تاثیرات 
گسترده بر روی مدل در قسمت  گود و به عرض ۱2متر به صورت بار 

شرقی خیابان در امتداد محور x  وارد شد.
گسترده هر  گر بار  که ساختمان ها قرار دارندا در بخش هایی از مدل 
1t/m2 بپذیریم، بنابراین  کلیه متعلقات  متر مربع ساختمان را با 
بار  بانک صادرات  می توان فرض نمود جهت ساختمان 8 طبقه 
8t/m2 در ضلع شرقی و در ابعاد 2۶ ×40 دیواره شمالی  گسترده
اعمال شده است.در شکل)۳( نمایی از محدوده تنش های اعمالی 
ناشی از ساختمان بانک صادرات  و خیابان امام خمینی  نشان 

داده شده است. 

شکل)2( تنش های 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 
ک برداشته شده  و میخگذاری اجرا می شود وسپس  هر میخ،  خا
مرحله بعدی به همین صورت تکرار می گردد. با در نظرگیری مرحله 
شکلها  تغییر  نمودارها  در  نیل،  اجرای  مرحله  و ۷  اولیه  بارگذاری 
گردیده است. به منظور بررسی تاثیر مدل سازی  برای ۷مرحله ارائه 
دیواره میخکوبی با نرم افزار تفاضل محدود )Flac3D(، رفتار المان 
با  اولیه  ک مدل  گرفته شده است. خا میخ های االستیک در نظر 
از  )۱( و )2(که حاصل  ارائه شده در جدول  پارامتر های  از  استفاده 
مطالعات ژئوتکنیک صحرایی و آزمایشگاهی می باشد در نظر گرفته 

شده است]۷[.
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الیه ۳الیه 2الیه ۱مشخصاتص

)m( 5۱528ضخامت الیه

)Mpa( 0/00۱0/0۳0/۳5چسبندگی

ک داخلی  زاویه اصطکا
)deg(2۳۳۳42

)kg/m3( ۱۷00۱8002۱00وزن مخصوص

)Mpa( مدول یانگE2090200

0/۳50/۳00/28ضریب پواسن

ک جدول )۱( پارامترهای ژئوتکنیکی خا

الیه ۳الیه 2الیه ۱مشخصات

)Mpa( مدول یانگ E۳5۶485

)Mpa(مدول برشی G۷/4۳4۷8

)Mpa(مدول حجمیK22۷5۱5۱

)deg(زاویه اتساعψ0۳۷

ک جدول )2( خصوصیات دینامیکی خا

ارتفاع  با  شرق  و  شمال  ضلع های  پایدارسازی  منظور  به 
کثر24متر،۷ردیف میخکوبی با طول های 29تا۱2 متر و با زاویه  حدا
گرفته شده است. حفاری چاله ها  کار  به  افق  به  ۱5درجه نسبت 
با  و  افق  به  زاویه ۱5درجه نسبت  با  و  تا ۱2 متری  در طولهای 29 
گرفته است. نیروی پیش کشیدگی  قطر حداقل ۱00میلی متر صورت 
مهاری ها مطابق جدول ارائه شده است. آرماتورهای مورد استفاده 
kg/cm2 4000 و قطر  از نوع آرماتورهای آجدار AIII با تنش تسلیم

۳2میلی متر می باشد. 2
در جدول )۳( آرایش میخ های ضلع شمال و شرق نشان داده شده 

است.

که در نرم افزار با المان  در جدول )۳(پارامترهای طرح میخکوبی 
cable نمایش داده شده است ارائه شده است.

طو ل 
گیرداری 

 مهاری هادر 
دوغاب

نیروی 
پیش 

کشیدگی

]ton[

شیب 
خاک 
میخ ها

]°[

فاصله 
داری 
قائم

]m[

فاصله 
داری 
افقی

]m[

طو ل

]m[

ردیف

4601522/5291

6901532/5272

690153/52/5193

690153/53/25174

690153/53/25155

690153/53/25146

575152/52/5127

کوبی ضلع شمال و شرق جدول )۳( آرایش میخ 

Y o u n g 
modu lus 
[pa/m]

Y i e l d 
s t r e n g t h 
tensile[N] 

Density

[Kg/m3]

 B o n d
 friction
 a n g l e

[[deg

P e r i m -
eter

[m]

200e97.4e9770020364e3-

cable جدول )4(پارامترهای المان های

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

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

جدول )4( مشخصات سازه نگهبان شمع

2.cable
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گود مسلح شده با شمع قبل از اجرای عملیات  جهت مدل سازی 
شمع های  اجرای  جهت  نظر  مورد  محل های  ابتدا  گودبرداری 
)شمع های  شده  طراحی  فوالدی  پروفیل  سپس  و  شده  حفاری 
مرحله  این  از  بعد  شده اند.  داده  قرار  محل ها  این  در  فوالدی( 
گمانه های حفاری شده برای اجرای شمع ها با بتن پر می شوند. 
تراز  از  ارتفاع شمع ها  برابر cm90 و  قطر چاه جهت اجرای شمع ها 
سطح زمین برابر 28 متر می باشد در نتیجه شمع ها 4متر زیر تراز 
گود ادامه خواهد یافت و پروفیل شمع ها از 2IPE 400 بوده و فاصله 

شمع ها از یکدیگر ۳ متر می باشند..

گود نرگس شکل)4( آرایش سازه نگهبان شمع در دیواره 

االستیک  مدل  از   FLAC3D نرم افزار  در  شمع ها  مدلسازی  برای 
استفاده شد. پارامترهای ورودی برای مدلسازی شمع ها در نرم افزار 
FLAC3D عبارتند از:سطح مقطع شمع،فاصله داری شمع ها،مدول 

مشخصات  جدول)5(  اینرسی.در  پواسن،ممان  یانگ،ضریب 
است.  شده  داده  نمایش   pile المان  با  افزار  نرم  در  که  شمع 
کبرداری و رسیدن به تراز کف در عمق 24 متری از  پس از ۷مرحله خا
سطح زمین و نصب سیستم نگهداری در دیواره ها بعد از هر مرحله 
در  جایی ها  جابه  شده  ارائه  مشخصات  به  توجه  با  کبرداری  خا
راستاهای مختلف بدست می آید. میزان جابجایی افقی در دیواره 
که در این شکل ها)۶-الف،ب( به ترتیب در راستای محور های x و 
کزیمم 2/9سانتی متری در قسمت  y  می باشد،  مبین جابجایی ما
کزیمم جابجایی ۳/۱سانتی متری  باالیی و میانی دیواره شرقی  و ما
در قسمت باالیی و میانی دیواره شمالی  که دارای طول  بیشتر است.

)الف(

)ب(

 
شکل )5(  الف_کنتور جابجایی افقی در دیواره شرقی  و ب-جابجایی افقی در دیواره شمالی

در شکل )۷( کنتور های جابجایی قائم در راستای محورz نشان داده 
کزیمم جابجایی قائم در قسمت باالی دیواره در محدوده  شده است ما
زیر ساختمان بانک صادرات در دیواره شمالی مشاهده می شود. مقدار 
می باشد. حدود۳/4سانتی متر  قسمت  این  در  جابجایی  کزیمم  ما

راستای yz(که دارای طول   ( برشی در دیواره شمالی  کزیمم تنش  ما
بیشتری بوده و میزان سرباره بیشتری است برابر با 0/۱0۷مگاپاسکال و در 
کزیمم تنش برشی در دیواره  قسمت پای گود روی داده است. همچنین ما
درشرقی ) راستای xz(برابر با 0/۱05مگاپاسکال می باشد. درشکل )۷(
میزان تنش برشی وارده بر دیواره شرقی  و شمالی  نمایش داده شده است.

zکنتور جابجایی قائم در راستای محور شکل )۶( 

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

گود با توجه به  ک این منطقه در پای  شکل)8( کنتور تنش قائم خا
مشخصات ارائه شده برابر0/98مگاپاسکال می باشد.

گود نرگس 2 شکل )8(کنتور تنش قائم دیواره 

کابل در  کزیمم تنش وارده در حدود 58 مگاپاسکال بر  شکل )9( ما
میخ های ردیف دوم و در قسمت میانی میخ ها وارد شده است.

FLAC3D ک میخ ها کنتور تنش وارده بر خا شکل)9( 

کزیمم جابجایی افقی در دیواره گودبرداری  در شکل)۱2-الف وب( ما
که دارای طول  شده مسلح شده به وسیله شمع در بخش شمالی 
بیشتری بوده و در قسمت باالی دیواره و مناطق نزدیک به سطح 
میزان  می باشد.  ۳/5سانتی متر  حدود  در  آن  ومقدار  داده  خ  ر
کزیمم جابجایی در دیواره  شرقی 2/9سانتی متر و در بخش باالی  ما
میزان  می گیریم  فاصله  کنج  از  هرچه  می شود،  مشاهده  دیواره 
که مشاهده می شود در  این جابجایی بیشتر می شود و همانطور 

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

)الف(

)ب(
FLAC3D شکل )۱0( الف - جابجایی افقی در دیواره شرقی  و ب-جابجایی افقی در دیواره شمالی

که در شکل )۱۱(نشان داده  کزیمم جابجایی قائم نیز همانگونه  ما
داده  روی  صادرات  بانک  ساختمان  پی  محدوده  در  است  شده 
است، باتوجه به شکل اینگونه استدالل می شود که اجرای سیستم 
دیواره  در  قائم  جابجایی  ایجاد  از  شمع  سازه  نگهبان  نگهداری 
که مشاهده می شود مقدار جابجایی  جلوگیری نموده و همانگونه 

کم و در حد صفر  می باشد. گودبرداری بسیار  قائم در دیواره 

FLAC3D  zکنتور جابجایی قائم در راستای محور شکل )۱۱( 
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دارای  که   )yz راستای   ( شمالی  دیواره  در  برشی  تنش  کزیمم  ما
طول بیشتری بوده برابر با 0/۱۳8مگاپاسکال و در قسمت پای گود 
کزیمم تنش برشی در دیواره شرقی )  روی داده است. همچنین ما
راستای xz(برابر با 0/۱۳۶مگاپاسکال می باشد. در شکل )۱2(میزان 
تنش برشی وارده بر دیواره شرقی و شمالی نمایش داده شده است.

)الف(

)ب(
FLAC3D شکل )۱2( تنش برشی وارده بر دیواره شرقی  و شمالی  سازه نگهبان شمع

مکان زلزله

M
ax A

cc

M
ax velocity

M
ax displac-

m
ent

M
ax fourier

M
ax pow

er

M
ax fre-

quency

M
بزرگا 

سفید آبه 
خراسان

0.42 32.6 4.9 0.232 0.187 2.002 6.6

چیچی 
تایوان

0.76 83 34.55 0.585 0.415 1.61 6.7

اردکول 
خراسان

0.56 67.5 26.7 0.27 0.24 0.623 7.1

بم 0.74 167.5 81 1.58 0.473 1.37 6.6

جدول)۶( مشخصات زلزله های ذکر شده

گود مسلح شده،  روش میخ کوبی  پس از تحلیل دینامیکی دیواره 
کدام  با شمع قیاس شده و مورد ارزیابی قرار می گیرد. عملکرد هر 

از روش های پایدارسازی شده فوق در حاالت دینامیکی با یکدیگر 
قیاس شده و در انتها روشی که عملکرد بهتری را در حین زلزله خواهد 
و  ورودی  فرکانس  بین  می شود.درجدول)۷(رابطه  معرفی  داشت 
دامنه فوریه شتاب نگاشت ورودی و فرکانس پاسخ و دامنه فوریه 
مشاهده  که  همانگونه  است  شده  پرداخته  زلزله  چهار  از  حاصل 
شتاب نگاشت  به  مربوط  فوریه  دامنه  میزان  بیشترین  می شود 
می باشد. میخ  ک  خا نگهداری  سیستم  روش  در  بم  زلزله 

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

Input Nail Pile

Frequency
(H

z)

Fourier

Frequency
)H

z(

Fourier

Frequency
)H

z(

Fourier

سفید آبه 
خراسان

2.002 0.232 1.86 0.261 2.68 0.173

چی چی 
تایوان

1.61 0.585 1.58 0.528 2.19 0.44

اردکول 
خراسان

0.623 0.27 6.12 0.365 7.08 0.244

زلزله بم 1.37 1.58 10 3.18 12 0.564

جدول )۷( دامنه فوریه، فرکانس اولیه و پاسخ در چهار زلزله در دوحالت سیستم نگهدار 
ک میخ وشمع خا

که در نمودار شکل)۱۳( مشاهده می گردد میزان دامنه  همانگونه 
ک میخ در مقابل زلزله اعمالی بم  فوریه در حالت روش نگهداری خا
گهانی می باشد. می توان اینگونه استنباط نمود که  شاهد افزایش نا
در فرکانس۱0 تا ۱2 هرتز فرکانس ورودی سازه با فرکانس ورودی زلزله 

بم نزدیک بوده وشاهد پدیده تشدید در این سازه هستیم. 
محدوده فرکانس ۱0 تا ۱2 هرتز بیشترین میزان پاسخ شتاب را دارا 
که هر دو مربوط به زلزله بم می باشد. در حالت سیستم  می باشد 
و    2۷g با برابر  شتاب  فرکانس  پاسخ  میزان  میخ  ک  خا نگهداری 
شمع  نگهداری  سیستم  حالت  در  و  می باشد  هرتز   ۱0 فرکانس  در 
میزان این پاسخ برابر ۱0g در فرکانس ۱2هرتز می باشد. الزم به ذکر 
است نکته قابل توجه ناحیه مربوط به مقدار جابجایی بیشینه در 
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تحلیل لرزه ای است، که این محدوده نزدیکتر به ساختمان 8طبقه 
بانک صادرات می باشد.

کزیمم جابجایی افقی ناشی از اعمال چهار زلزله در دو حالت  شکل)۱4( نمودار ما
ک میخ و شمع نگهداری خا

که  می شویم  موضوع  این  متوجه  جابجایی ها  میزان  مقایسه  با 
کزیمم جابجایی افقی مربوط به دیواره مسلح شده به سیستم  ما
که تحت بارگذاری دینامیکی ناشی  ک میخ می باشد  نگهداری خا
دارای  بارگذاری  این  اثر  بر  دیواره  است.این  گرفته  قرار  بم  زلزله  از 
جابجایی حدود ۶متر )ریزش دیواره( حال آنکه دیواره مسلح شده 
کزیمم  با شمع تحت همین بارگذاری)زلزله بم( دارای جابجایی ما
2۶/5 سانتیمتر می باشد.در نمودار شکل )۱5(به بررسی فرکانس 
بار دینامیکی و جابجایی افقی دیواره پرداخته شده است همانطور 
کزیمم  که مشاهده می شود در فرکانسهای حدود ۱0هرتز شاهد ما
جابجایی افقی در دیواره با طول بیشتر و نزدیک به سطح زمین 
در  گردید.  دیواره  ریزش  به  منجر  جابجایی  این  که  می باشیم 
ک  فرکانس ۶ هرتز دیواره مهار شده توسط سیستم نگهداری خا
میخ دارای جابجایی ۳0سانتی متری بود تحت بار دینامیکی زلزله 
گرفت. همچنین در فرکانس۱2 هرتز دیواره مهار  چیچی تایوان قرار 
که زلزله بم وارد نمود  شده توسط شمع با توجه به بار دینامیکی 

دارای 2۶سانتی متر جابجایی بود.

کزیمم جابجایی افقی ناشی از اعمال چهار  شکل)۱5( نمودار فرکانس شتاب پاسخ - ما
ک میخ و شمع زلزله در دو حالت نگهداری خا

گرفتن حاشیه اطمینان مناسب  مطابق محاسبات فوق با در نظر 
گود هتل نرگس 2 دارای فرکانس اصلی در  گفت سازه  شاید بتوان 
محدوده ۶ الی ۱2 هرتز یا پریود اصلی در محدوده  0/08۳ الی0/۱۶ 
گر تحت تاثیر زلزله هایی با فرکانس غالب در این  ثانیه می باشد و ا
گیرد در معرض خطر تشدید قرار می گیرد. شدید ترین  محدوده قرار 
خطر برای این سازه با فرکانس اصلی ۱0هرتز یا پریود اصلی 0/۱ ثانیه 
می باشد. مقادیر بدست آمده از آنالیز تنش برشی نشان می دهد، 
امتداد طول  گودبرداری شده و در  ناحیه  گود و مجاورت  کف  در 

بیشتر، مقادیر تنش برشی بیشینه بوده است. شکل )۱۶(

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

نتیجه گیری
از مقایسه نتایج حاصل از تحلیل استاتیکی بین روشهای مختلف 
اجرای شمع نگهبان و روش میخ کوبی می توان اینگونه نتیجه گیری 
که هردو روش میخ کوبی وشمع نگهبان دارای میزان جابجایی  کرد 
افقی نزدیک به هم می باشند. حال آنکه میزان جابجایی قائم در 
روش شمع نگهبان دارای مقدار ناچیزی در دیواره می باشد ولی در 
روش میخ کوبی مقدار جابجایی قائم در دیواره حدود 2سانتی متر 
نگهداری  روش  دو  هر  در  ک  خا در  برشی  تنش  مقدار  می باشد. 
تقریبًا دارای مقدار یکسانی می باشد. در مجموع از مقایسه نتایج 
در   2 نرگس  هتل  گود  دیواره  استاتیکی  تحلیل  بررسی  از  حاصل 
ک میخ و سازه نگهبان شمع می توان  حالت سیستم نگهداری خا
نگهبان شمع  با سازه  که دیواره مهارشده  نمود  استباط  اینگونه 
می باشد.  مستحکم تر  کوبی  میخ  نگهداری  سیستم  به  نسبت 
مشهود  آنقدر  استاتیکی  حالت  در  دیواره  در  کلی  جابجایی  ولی 
به  را  نگهداری  سیستم  انتخاب  اولویت  بخواهیم  که  نمی باشد 

بحث میزان جابجایی اختصاص دهیم.
که ذکر شد  ازچهار زلزله  جهت بررسی تحلیل دینامیکی همانگونه 
که دارای  بم، اردکول خراسان،چیچی تایوان و سفید آبه  خراسان 
که  گردیده  استفاده  ریشتر(  ۶تا۶/۷  هم)بین  به  نزدیک  بزرگای 
نتایج حاصله را دراین قسمت به تشریح مورد بررسی قرار می دهیم:

روش  در  دیواره  افقی  جابجایی  میزان  دینامیکی  حالت  ۱-در 
میخ کوبی نسبت به سازه نگهبان شمع در زلزله های چی چی تایوان 
و سفید آبه  خراسان دارای مقادیر نزدیکی به هم می باشندکه این 
مقادیر کمتر از ۱0 سانتی متر می باشد، حال آنکه در زلزله های اردکول 
نگهداری  سیستم  حالت  دو  در  افقی  جابجایی  مقادیر  بین  بم  و 
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کزیمم جابجایی  تفاوت هایی مشاهده می شود. در زلزله اردکول ما
افقی در حالت شمع حدود۱۱/5 سانتی متر است حال آنکه میزان 
حدود  میخ  ک  خا نگهداری  سیستم  حالت  در  افقی  جابجایی 
۳0سانتی متر می باشد. در زلزله بم بیشینه جابجایی افقی در حالت 
شمع حدود2۶/5 سانتی متر است حال آنکه میزان جابجایی افقی 
کی از ریزش دیواره  که حا کوبی حدود ۶ متر  در حالت سیستم میخ 

در اثر اعمال این زلزله می باشد.
2-مقدار بیشینه تنش در حالت دینامیکی در هر دو روش نگهداری 
می باشد.با  کزیمم  ما مقدار  دارای  و  می دهد  روی  گود  پای  در 
که  نمود  استنباط  اینگونه  می توان  برشی  تنش  مقادیر  مقایسه 
بیشترین میزان تنش برشی روی داده در دیواره مسلح با سیستم 
گرفته  قرار  بم  زلزله  تاثیر  تحت  که  می باشد  میخ  ک  خا نگهداری 

است. 
حاشیه  گرفتن  نظر  در  با  که  گرفت  نتیجه  اینگونه  ۳-می توان 
دارای   2 نرگس  گود  سازه  گفت  بتوان  شاید  مناسب  اطمینان 
فرکانس اصلی در محدوده ۶ الی ۱2 هرتز یا پریود اصلی در محدوده  
گر تحت تاثیر زلزله هایی با فرکانس  0/08۳ الی0/۱۶ ثانیه می باشد و ا
گیرد در معرض خطر تشدید  غالب۶الی۱2هرتز در این محدوده قرار 
اصلی  فرکانس  با  سازه  این  برای  خطر  شدید ترین  می گیرد.  قرار 

۱0هرتز یا پریود اصلی 0/۱ ثانیه می باشد.
که عملکرد  4- بررسی و تحلیل نتایج مبین این مطلب می باشد 
دیواره گودبرداری شده در دو حالت میخ کوبی و شمع در حالت های 
دینامیکی در زلزله های اردکول خراسان، چی چی تایوان و سفید 
که میزان فرکانس غالب آنها بین  آبه خراسان  با توجه به این نکته 
کلی دیواره نمی شود،  ولی  ۶الی ۱2هرتز نمی باشند منجر به ریزش 
مقدار مقدار جابجایی بیشینه دیواره در گود، در حین زلزله منجر به 

که همین میزان نشست  گود شده  نشست ساختمان های مجاور 
شود  مجاور  ساختمان های  کامل  ریزش  سبب  می تواند  حتی 
که دارای میزان  ک میخ  بخصوص در حالت سیستم نگهداری خا
پریود  که  نکته  این  به  توجه  با  ولی  بیشتری می باشد.  جابجایی 
ک میخ با پریودشتاب غالب  گود مسلح با سیستم خا اصلی سازه 

زلزله بم  به هم نزدیک می باشند این دیواره ریزش می نماید.
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که در ذهن شکل می گیرد، برج ایفل، شانزه لیزه،  لوور،  کلیسا نتردام و ناپلئون است. عموم  باشنیدن نام پاریس نخستین تصویری 
که سمبل های پاریس  که وارد شهر پاریس می شوند در ابتدا به دنبال یافتن مسیرهای منتهی به بخش هایی از شهر هستند  مسافرانی 
کنار ارزش های معمارانه و تاریخی خود عموما بر اساس  کرده اند. این بخش های شناخته شده و مشهور پاریس در  را درون خود حفظ 

تبلیغات توریستی و جهانگردی وجه جهانی پررنگ تری داشته و مخاطب را به سمت خود جلب می کند. )تصویر شماره 1(

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

گردشگری  سمبل های  بودن  دارا  بر  عالوه  پاریس  زیبای  شهر 
فراوان و متنوع دارای جاذبه های بصری و هنری ویژه ای در زمینه 
کمتر مجال خودنمایی  که شاید  فضاهای سبز و باغسازی می باشد 
کتاب های معماری و معماری منظر از  که بیشتر در  یافته اند. هنری 
آن ها نامی به میان می آید. پاریس مانند بیشتر شهرهای اروپایی به 
دلیل شرایط اقلیمی و آب و هوایی، دارای بسترهای مطلوبی برای 
گیری باغ ها و فضاهای سبز بسیار زیبا می باشد. اما  ظهور و شکل 
آنچه عرصه های سبز این شهر را متفاوت تر از دیگر شهرهای اروپایی 
می کند، ساختار به هم پیوسته و منسجم شبکه عرصه های سبز 
که در بیشتر باغ ها،  پارک ها، بلوارها و فضاهای  شهری می باشند 
که مملو از هنر  گرفته اند. شهری  سبز حاشیه رودخانه سن شکل 
تزیینات در طراحی منظر است.)تصویر شماره 2(این  باغسازی و 
نوشتار بر آن است تا به معرفی نمونه هایی از عرصه های سبز شهری 
که در خلق  که با وجود زیبایی و هنری  پاریس بپردازد. مکان هایی 
آن ها بکار رفته است کمتر مورد توجه بازدیدکننگان قرار گرفته است.

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

پاریس  شهر  در  توریست  هر  انتخاب  نخستین  ایفل  برج  از  دیدار 
نزدیک  پاریس  معروف  سمبل  پیکر  غول  سازه  به  وقتی  است. 
می کند،  جلب  خود  به  را  چشم  که  چیزی  نخستین  می شویم 
ایفل  برج  آسانسورهای  در  مقابل  در  مسافران  طوالنی  صف های 
است تا بازدیدکنندگان را به نوک برج انتقال دهد. وقتی از ارتفاع 
باشهری  می کنیم  نگاه  پاریس  شهر  به  برج  باالی   در  متری   290
کم ساختمانی مواجه می شویم.  تقریبا هموار و یکدست به لحاظ ترا
که انبوهی از درختان سبز  زمینه ای روشن از ساختمان های شهر 
کلی  از میان فضاهای شهر و ساختمان ها عبور می کند. با نگاهی 
و  بلوارها  پارک ها،  از  این شهر مملو  گفت  پاریس می توان  به شهر 
که به طراوت و زیبایی بصری شهر  عرصه های سبز شهری است 
پاریس  شهر  خیابان های  غالب   )3 می کند.)تصویر  شایانی  کمک 
قرن 19(،  در  پاریس  شهردار   ( هوسمان  بازسازی  اقدامات  از  پس 
که توسط ردیف درختان  بصورت بلوارهای بسیار سبزی می باشند 

پرسپکتیو مطلوبی را در امتداد مسیرهای شهری ایجاد می کنند. 

تصویر شماره ۳: چشم انداز پاریس از باالی برج ایفل
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تصویر شماره 4: شانزه لیزه خیابانی مملو از ردیف درختان پیوسته
پرده سبزی از درختان که هم در اختیار ناظر پیاده قرار می گیرد و هم 
گذر از خیابان های  مطلوب دید سواره است)تصویر 4(.  اما پس از 
که مملو از  کرد  سبز پاریس می توان حوزه هایی از شهر را مشاهده 
که در  هنر طراحی منظر و باغ سازی سلطنتی و بسیار زیبا هستند 
ادامه تنها به معرفی بخشی از آن ها پرداخته می شود. نمونه های 
یکدیگر  از  متفاوت  کاماًل  کاربردی  و  ساختاری  لحاظ  به  انتخابی 
کرد: که آن ها را می توان در قالب دسته بندی زیر معرفی  می باشند 

گیاه شناسی  1. پارک شهری  2. باغ سلطنتی 3. باغ 

 Buttes- Chaumont 1. پارک شهری : پارک
که با  پارک butteS- ChAumoNt دارای طراحی منظر ویژه است 
مساحتی در حدود 24 هکتار 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 پارک های شهر 
پاریس را در بازسازی های هوسمان به عهده داشته است. )تصویر 

شماره 5( 

butteS- ChAumoNt تصویر شماره 5: پالن پارک

از ویژگی های منحصربفرد این پارک می توان به مسیرهای پرپیچ 
که حس رمزآلودگی فضا را افزایش داده و حس  کرد  و خمی اشاره 
جست وجوگری ناظر را درگیر خود می کند. توجه به طراحی پایدار 
گیری از ویژگی های طبیعی موجود در بستر این پارک نظیر  و بهره 
در  کولوژی،   ا تعادل  از  حفاظت  و  عمودی  صخره های  و  آبشارها 
نقش  مجموعه  این  بساوایی  و  بصری  کیفیت های  تنوع  ارتقای 
نکات  جزو  وسیع  و  گسترده  پاناروماهای  وجود  دارد.  بسزایی 
که به دلیل  شاخص در طراحی منظر این پارک محسوب می شود 
وجود تپه های ممتد می توان انواع دیدهای گسترده به درون پارک 

کرد.)تصویر شماره 6،7،8( و از درون پارک به سمت شهر را تجربه 

تصویر شماره ۶: طراحی ارگانیک و متناسب فضای اطراف آبشارها

تصویر شماره ۷: وجود مسیرهای پرپیچ و خم در پارک

گسترده در بخش های مختلف پارک تصویر شماره 8: وجود دیدهای 
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وجود یک  معبد قدیمی برفراز یکی از تپه های موجود در پارک عالوه بر ایجاد ثقل بصری،  ابعاد زیبایی شناسی مربوط به این بخش از پارک 
که معبد در  کرده است. استفاده از تسلط بصری  را تحت تاثیر خود قرار داده و آن را تبدیل به یکی از جاذبه های ویژه برای بازدیدکنندگان 
فریم اطراف دریاچه ایجاد کرده از فواصل دور و نزدیک قابل رویت است. همچنین این تپه و معبد آن از طریق پلی زیبا به بخش های مجاور 

که امکان مشاهده شهر را از مرتفع ترین بخش این پارک مقدور می سازد. )تصویر شماره 9،10،11( متصل شده است بگونه ای 

Versailles _ ۲.باغ سلطنتی ورسای
که  می باشد  اروپا  سلطنتی  باغ های  مجلل ترین  جزو  ورسای  باغ 
شناخته  نام  همین  به  ورسای  کاخ  محوطه  در  استقرار  دلیل  به 
حدود  در  اراضی  در  ورسای  باغ های  و  کاخ ها  مجموعه  می شود. 
پایه های  قرار دارد. قدمت  امروز  پاریس  800 هکتار در حومه شهر 
فعالیت  اما  می گردد  بر  میالدی   ۱۱ قرن  به  ورسای  کاخ های  اولیه 
میالدی   ۱۷ قرن  به  متعلق  آن  تجمالت  و  تزیینات  و  کاخها 
باغ ها  بزرگترین  از  یکی  دارای  ورسای  کاخهای  مجموعه  است. 
 )۱2 شماره  )تصویر  می باشند.   اروپا  سلطنتی  دریاچه های  و 
کلی به مجموعه باغ های ورسای می توان به جایگاه ویژه  با نگاهی 
حوض ها،   داشت.  اشاره  اندازها  چشم  و  محورها  طراحی  در  آب 
فواره ها و آبراه ها در کنار مجسمه ها و تندیس ها و درختان بگونه ای 
بسیار ساده اما بسیار ظریف و زیبا طراحی شده است.  بازی با ابعاد 
و اندازه ها درمیان مجموعه فضاهای موجود در باغ ها، هر ناظری را 
سرگرم کرده و به وجد می آورد. نقطه عطف باغ های ورسای را می توان 
دانست.   مجموعه  این  میانی  بخش  در  عظیم  کانالی  استقرار  در 

تصویر شماره 9: استقرار معبد در مرتفع ترین بخش پارک

 تصویر شماره ۱0: اتصال تپه معبد توسط پل به بخشهای مجاور

تصویر شماره ۱۱: چشم انداز حوزه شمالی پاریس از درون معبد

تصویر شماره ۱2: پالن مجموعه باغ های ورسای



157 156

گسترده و همچنین پرسپکتیوهای محصور نیز دیده می شود. وجود  تقارن و تکرار ریتمیک عناصر عالوه بر فرم های پالنی در دیدهای 
کردن اصول پرسپکتیو، حس محصوریت  که عالوه بر رعایت  نماهای وسیع و بی انتها در میان انبوه درختان بگونه ای طراحی شده است 
و بی انتهایی را به طرز دلنشینی به ببیننده انتقال می دهد. به عبارتی نوعی تباین فضایی درمیان بازی با پرسپکتیو و دیدهای مستقیم 
گستردگی و بی انتهایی فضا، ناظر را به دنیای بیکران هنر و خالقیت هدایت می کند. با قدم زدن در میان انبوه درختان و فضاهای  کنار  در 
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 می نشیند. 

)تصویر شماره ۱5، ۱۶، ۱۷(

کید اهمیت عنصر آب در این  که بر تا یک محور قوی از جنس آب 
که محوطه باغ ها را به چهار  مجموعه می افزاید.  محوری متعامد 
متقارن  نسبتا  بصورت  باغ ها  این  که  است  کرده  تقسیم  قسمت 
کانال و همچنین در امتداد یکی از محورهای  در چهار سوی این 
اند. )تصویر شماره ۱۳،۱4( گرفته  کاخ مرکزی شکل  آن به سمت 

تصویر شماره ۱۳: وجود حس محصوریت به دلیل استقرار دیواره ای از انبوه درختان

کاخ ورسای کانال به سمت  گسترده از سمت  تصویر شماره ۱4: دید 

 تصویر شماره ۱۶: ایجاد محصوریت فضایی در میان مسیرهای بی انتها درون باغتصویر شماره ۱5: اهمیت ایجاد پرسپکتیو در میان بخش های مختلف مجموعه
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و  انتها  بی  دیدهای  ایجاد  به  تمایل 
کامال  فضاهای  در  هم  بی نهایت گرایی 
محصوری که توسط نوع ویژه ای از آرایش 
رویت  قابل  است،  شده  ایجاد  درختان 
کانال  است و هم در محوطه های اطراف 
مالحضه  قابل  پهنای  دارای  که  مرکزی 
گفت  کلی می توان  ای می باشند. بطور 
تندیس ها،  آب،  از  استفاده  ترکیب 
مصنوعی،  درختچه های  و  درختان 
دیدهای  حفظ  به  توجه  کاری،  گل 
تسلط  و  باال  از  دید  ایجاد  و  گسترده 
فضایی توسط مجموعه ای از مسیرهای 
محور  اصول  رعایت  همچنین  و  پلکانی 
که از جمله ویژگی های باغسازی  مرکزی 
می توان  وضوح  به  را  است  فرانسوی 
باغ های  مجموعه  بخش های  تمام  در 
کرد.)تصویر شماره۱8( ورسای مشاهده 

کاخ ورسای تصویر شماره ۱8: چشم انداز باغ ورسای از سمت 

تصویر شماره ۱۷: استفاده از تندیس ها، فواره ها و آرایش شمشادها بمنظور ایجاد تنوع بصری
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Le jardin des plants گیاه شناسی 3. باغ 
گیاهان طبیعی برای تحقیقات علمی، حفاظت و انتشار دانش در زمینه  گیاه شناسی در اصل شامل مجموعه ای 28 هکتاری از  باغ 
گالری و  که متعلق به  گرفته است. این باغ دارای پنج ساختمان ویژه است  بازدید عموم قرار  که در معرض  گیاهان و باغ داری است 
موزه هایی از قرن ۱8 و ۱9 می باشد. درون این باغ، گیاهان مختلف اعم از تزیینی و یا دارویی و درمانی بصورت بخش هایی مستند ارایه 
گیاهی را ارایه  گونه  کاربرد آن ها و همچنین  شرایط پرورش و نگهداری هر  که دارای اطالعاتی مربوط به منشاء پیدایش، خواص و  شده اند 

می دهد. )تصویر شماره۱9(

گیاهان، منظر رنگارنگ و ویژه ای را  گل ها و  گیاه می باشد. وجود تنوع  گل و  کودکان و عالقه مندان به  گردش  این باغ محل مناسبی برای 
در پیوند روح طبیعت و هیاهوی زندگی شهری ایجاد می کند. استقرار انبوه درختان به صورت دو ردیف موازی و متقارن دورتادور محوطه 

گسترده و باز طراحی شده تا امکان  مرکزی این مکان نیز بسیار توجه ناظر را جلب می کند. محوطه میانی این باغ بصورت یک عرصه 
گل ها را مقدور می سازد.)تصویر شماره2۳-20( گیاهان و  کاشت 

گیاه شناسی پاریس تصویر شماره ۱9: پالن باغ 

گیاهان کاشت  تصویر شماره 20: تقسیم فضایی محوطه مرکزی برای 

کشاورزی پرورشی درون باغ گیاهان متنوع و رنگارنگ در بخش های مختلف پارکتصویر شماره 22: حفاظت از محصوالت  تصویر شماره 2۳:کاشت 

تصویر شماره 2۱: هتل زنبورها، مکانی به منظور ایجاد عسل طبیعی با عصاره گیاهان دارویی
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به عبارتی در تقسیم بندی فضایی درون محوطه مرکزی این باغ سعی شده است از اصول باغسازی فرانسوی بهره گرفته شود. وجود چشم 
که  گسترده، فضاهای باز، تقارن، هماهنگی و تناسب، وجود دیوار های سبز طبیعی همگی از ویژگی های منحصر بفرد این باغ است  انداز 

آن را بیش از پیش برای بازدیدکنندگان جذاب می کند. )تصویر شماره24(

از باغ ها و پارک ها با سبک ها و  که دارای تعداد قابل توجهی  اروپا است  از سبزترین پایتخت های  گفت پاریس یکی  در نهایت می توان 
تکنیک های مختلف می باشد. استفاده از هنر معماری منظر در افزایش ابعاد زیبایی شناسی عرصه های سبز شهری از جمله دستاوردهای 
کنار سمبل های تجاری و توریستی آن می باشد. برخی از این باغ ها و پارک های موجود در پاریس، امروزه به عنوان  ارزشمند این شهر در 

کیفی فضاهای سبز شهری در سایر شهرهای دنیا مورد استفاده قرار می گیرد.  الگوی مطلوبی برای ارتقای سطح 

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

تصویر شماره 24: چشم انداز بخش مرکزی پارک و وجود دیواره های سبز مرتفع در اطراف محوطه مرکزی
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گرایش  رشد روز افزون رسانه های دیداری و شنیداری و نیز از سویی 
به  توجه  ضرورت  شدن،   تخصصی  به  علم  مختلف  حوزه های 
روزنامه نگاری تخصصی را اجتناب ناپذیر ساخته است.عالوه بر این 
کید بر جنبه های مختلف روزنامه نگاری توسعه در کشورهایی که  تا
به برنامه های توسعه خود با وجود تشکل های حرفه ای بها داده 
اند،  بیش از هر زمان دیگر بر ضرورت وجود توامان روزنامه نگاری 

کید می کند. تخصصی و توسعه ای تا
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 
عملکرد  از  اطمینان  برای  می دانند  اند.اینان  برده  پی  ای  رسانه 
خود،  بیش از همه به درك مخاطب از عملکرد خویش نیاز دارند و 
گاهی در میان مخاطبان نسبت به  به عبارتی هرچه میزان دانش و آ
خود رسانه، کانال ارتباطی و  ژانرهای اصلی و فرعی بیشتر باشد، فرد 
گرفتن فرآیند مصرف خود خواهد  توانایی بیشتری برای در اختیار 
گاه باشد و بداند چه افرادی، با چه اهدافی  داشت. مخاطب باید آ
و چگونه از طریق محتوای ساخته شده در پی چگونه اثرگذاری بر 
گرایش، رفتار و نگرش های او یا سایر افراد در جامعه هستند. او از 
گاهی و مهارت های مرتبط با آن می تواند از طریق توافق  طریق این آ
کنندگان  بنیادین با نظام ارزشی تولیدکنندگان،  با  ایدئولوژی تهیه 

کند. همسو شده و این پیام را به عنوان یک پیام خودی دریافت 

|یادداشت|محمد تقی خسروی

رسانهمهندسی؛مهندسی
فرصتها

که بر سر دانشگاه و  گذشته همان بالیی  متاسفانه طی چند سال 
خ داده،   صنعت،  و آن هم بواسطه نبود ارتباط منسجم با یکدیگر ر
بر سر نهادهای رسانه ای و نیز نهادهای تخصصی نیز آمده است. 
عدم  و  یکسوی  از  نگاران  روزنامه  میان  در  تخصصی  دانش  نبود 
اطالع از ضرورت وجود رسانه در میان نهادهای تخصصی از سوی 
دیگر، به بروز چالش ها و آسیب های متعددی در این میان منجر 

شده است.
که اطالعات تخصصی در حوزه بهداشت و  برای مثال خبرنگاری 
درمان ندارد، چنانچه آمار ویروس »اچ آی وی« را با ایدز یکی بداند 
کند به بروز  و اطالعات خود را با درك همان پیشینه ذهنی منتشر 
برنامه  کرده است.  مدیران،   کمك  آسیب های جدی در جامعه 
با  تعامل  چنانچه  نیز  تخصصی  نهادهای  سیاستگذاران  و  ریزان 
کنند،  قطعًا  مخاطبان خود را تنها محدود به ارتباط یکسویه اینان 
در سامان بخشی روال فعالیتهای خویش دچار مشکل خواهند شد.

رفت  هدر  از  می توان  ای  رسانه  نهاد  گیری  شکل  با 
که همه ساله برای جبران خسارات ناشی از  سرمایه ای 
کنندگان از خدمات مهندسی  گاهی مردم و استفاده  نا آ
کرد. عالوه بر آن می توان بستر  به وجود می آید جلوگیری 
مناسبی را برای بهره مندی از نظرات اینان و خلق ایده های 

نو در مهندسی فراهم ساخت.  

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

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

تعامل  به  نیاز  و  در همین خصوص اهمیت بخش ساخت و ساز 
که بتواند ضمن شناخت عرصه  با مخاطبان،  بر وجود رسانه ای 
تخصصی و حرفه ای زمینه پویایی و رشد روزافزون آن را مهیا سازد،  
و  ساخت  محصوالت  سازی  می کند.کیفی  کید  تا پیش  از  بیش 
گاهی بخشی به مردم و مخاطبان نسبت به حقوق آن ها،   ساز،  آ
انتقال نظرات مخاطبان به مدیران و طرح دغدغه های اینان در 
قالب رسانه ای آن می تواند بر شتاب قطار توسعه نظام مهندسی 

ساختمان بیش از گذشته بیفزاید.
تخصصی  تشکل های  و  نهادها  برای  تخصصی،   رسانه  وجود 
همچون نظام مهندسی همان قدر حیاتی است که وجود نیروهای 
متخصص در یك رسانه.شاید به جرئت بتوان بر این نکته اذعان 
که عده ای آن را متاثر از خطای  که بخشی از تلفات انسانی  نمود 
آن  متخصصان  و  نهادها  متوجه  را  آن  پیکان  و  دانسته  انسانی 
به  اطالعات  ارایه  در  تشکل ها  اینگونه  اهمال  دلیل  به  می دانند 
گیر با رویکرد  افکار عمومی* و مخاطبان آنها است. وجود رسانه فرا
و نگرش تخصـــصی،  از هر نــوع آن می تواند خال و شکاف اطالعاتی 
گیری نهاد رسانه ای  موجود در جامعه را از میان بردارد.با شکل 
که همه ساله برای جبران خسارات  می توان از هدر رفت سرمایه ای 
کنندگان از خدمات مهندسی به  گاهی مردم و استفاده  ناشی از نا آ
کرد. عالوه بر آن می توان بستر مناسبی را  وجود می آید جلوگیری 
برای بهره مندی از نظرات اینان و خلق ایده های نو در مهندسی 

فراهم ساخت.  

کنترل ساختمان مصوب اسفندماه  * بند 4 از ماده 2 قانون نظام مهندسی و 
1374 مجلس شورای اسالمی :

و  آن   به   گاهی  عمومی  نسبت   آ رشد  شهرسازی  و  و  معماری   اصول   ترویج  
مقررات  ملی  ساختمان  و افزایش  بهره وری .  
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از مجموعه شخصی عکس های مهندس محمود ضیایی
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هوشمندترین شهرهای جهان کدامند؟
 به تازگی فهرستی از هوشمندترین شهرهای جهان در سال گذشته 
در  کشورهایی  چه  می دهد  نشان  که  شده  منتشر  میالدی   20۱۷
راستای هوشمندسازی خدمات خود زودتر و بهتر قدم برداشته اند.

گزارش وب سایت بیزینس اینسایدر، بر اساس تازه ترین آمارها از  به 
سوی موسسه Smart Cities Index، فهرستی از 25 شهر هوشمند 
ساختمان  شاخص های  آن  در  که  است  شده  منتشر  جهان 
زیست،  محیط  حفظ  زباله،  هوشمند  جمع آوری  هوشمند، 
دیجیتالی شدن تمامی امور دولت و کارهای اداری، دسترسی کامل، 
راحت و همگانی به اینترنت 4G LTE، فراوانی دسترسی به هات 
اسپات اینترنت وای فای، استفاده همه گیر از گوشی های هوشمند 
و دستگاه های الکترونیکی، استانداردهای زندگی، چگونگی توسعه 
گذاری خودرو  ک  فرآیند هوشمند شدن شهرها، سرویس به اشترا
برنامه ریزی  ترافیک،  سیستم  کردن  هوشمند  آنالین،  کسی  تا و 
اقتصادی،  کوسیستم  ا شهروندان،  مشارکت  آموزش،  شهری، 
ک، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی  پارکینگ هوشمند، انرژی پا
عمومی  نقل  و  حمل  و  اینترنت  باالی  سرعت  الکتریکی،  و  برقی 
گرفته و محاسبه شده است. هوشمند در این رتبه بندی در نظر 
 امروزه غول های فناوری و اپراتورهای بزرگ همچون نوکیا، هواوی، 
هدف  را  هوشمند  شهرهای  راهبری  و  مدیریت  سیسکو  و  ورایزن 
کرده  که موسسه IDC برآورد  گونه ای  اصلی خود قرار داده اند، به 
است این پیشگامان تا سال 202۱ میالدی حدود ۱۳5 میلیارد دالر 

کنند. در زمینه ساخت شهرهای هوشمند در جهان هزینه 
 اینترنت اشیاء و شهر هوشمند دو واژه ای است که از این پس بیشتر 
که امروزه شرکت های فعال در زمینه  گوشتان خواهد خورد چرا به 
علم و فناوری با همکاری اپراتورهای مخابراتی با همکاری های خود 
که تمامی اشیاء و وسایل آن  می خواهند رویای شهر هوشمندی را 
کارها با سرعت بسیاری  قابل انجام خواهد  به اینترنت مجهزند و 

کنند. بود، محقق 
اینترنت اشیاء ) IoT ( به معنی یک شبکه جهانی از اشیاء مرتبط 
که هر یک دارای آدرس مختص به خود بوده و بر  و متصل است 
اساس قراردادهای استانداردشده ای با یکدیگر در ارتباط هستند. 
اشیاء  هوشمند  کنترل  و  دور  راه  از  کنترل  جدید  سیستم  این 
کره  همچون  توسعه یافته ای  کشورهای  در  امروزه  دستگاه ها  و 
جنوبی در سیستم های اداری و همچنین وسایل منزل بسیار مورد 

استفاده قرار می گیرد.
موجب  زمان  از  استفاده  در  نخست  وهله  در  اشیاء  اینترنت 
صرفه جویی می شود که به تبع آن در حوزه های مربوط به انرژی نیز 
صرفه جویی اتفاق می افتد. این فناوری می تواند در ساختمان ها 
و مجتمع های بزرگ برای استفاده درست و تنظیم مصرف انرژی، 
ترافیک،  بهداشت،  و  سالمت  هوشمند،  سیستم های  کنترل  در 

کشاورزی، حمل و نقل و نیز مورد استفاده قرار بگیرد.
در زیر اسامی برخی از این شهرهای هوشمند و برتر و تصاویر آن ها 

منتشر شده است:
گ، دانمارک ۱. کوپنها
 2. سنگاپو،  سنگاپور

 ۳. استکهلم، سوئد
 4. زوریخ،سوئیس

 5. بوستون، ایاالت متحده آمریکا
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 ۶. توکیو،ژاپن
 ۷. سانفرانسیسکو، ایاالت متحده آمریکا

 8. آمستردام، هلند
 9. ژنو، سوئیس

 ۱0. ملبورن، استرالیا
 ۱۱. ونکوور، کانادا

 ۱2. سیدنی، استرالیا
 ۱۳. برلین، آلمان

 ۱4. هامبورگ، آلمان
 ۱5. گوتنبرگ، سوئد
 ۱۶. مونترال، کانادا

 ۱۷. لندن، انگلستان
 ۱8. تل آویو، فلسطین اشتغالی

 ۱9. تورنتو، کانادا
 20. پاریس، فرانسه

 2۱. سئول، کره جنوبی
 22. لوکزامبورگ، لوکزامبورگ

2۳. هلسینکی، فنالند
 24. نیویورک، ایاالت متحده آمریکا

 25. مونیخ، آلمان
کشورها سهم  که برخی   از این فهرست به وضوح می توان دریافت 
سهم  دارند.  جهان  هوشمند  برتر  شهر   ۱00 فهرست  از   بیشتری 
شرح  این  به  جهان  هوشمند  شهر   ۱00 بین  در  جهان  کشورهای 
است: آلمان، ۱0 شهر، آمریکا، ۷ شهر، کانادا، 4 شهر،  سوئد، 4 شهر، 
نروژ، 4 شهر، ایتالیا، 4 شهر، استرالیا، 4 شهر، انگلستان، ۳ شهر،  

فنالند، ۳ شهر، فرانسه، ۳ شهر، چین، ۳ شهر و مکزیک، ۳ شهر
اما همانطور که دیده می شود در فهرست  25 شهر هوشمند جهان، 
هیچ نامی از کشورهای خاورمیانه و آفریقایی به چشم نمی خورد اما 
در فهرست ۱00 شهر هوشمند جهان، تعداد محدودی از کشورهای 
که در سال های اخیر با تالش های بسیاری  خاورمیانه حضور دارند 
شهر  فهرست 25  در  خود  شاخص های  ارتقای  و  حفظ  زمینه  در 
کشورهای خاورمیانه در  گنجانده اند. سهم  هوشمند دنیا خود را 
امارات متحده  بین ۱00 شهر هوشمند جهان به این شرح است: 

عربی، 2 شهر،  بحرین، ۱ شهر، قطر، ۱ شهر و عربستان،  ۱ شهر

که تا 1 ساعت برابر آتش دوام می آورد تولید عایق طبیعی 
شرکت شیلیایی “روتمن” یک ماده عایق بندی دیواری تطبیق پذیر 
اولیه  مواد  از  درصد   ۱00 که  کرده  تولید  محیط  زیست  با  سازگار  و 

طبیعی ساخته شده است.
گزارش تک کرانچ، یک شرکت یک ماده عایق بندی تمام طبیعی  به 
تولید کرده است که می تواند تا یک ساعت در مقابل آتش مقاومت کند.

شرکت “روتمن”)Rootman( مستقر در شیلی، این محصول سازگار با 
محیط  زیست را به نام “Matrica Radicular” نامگذاری کرده است.

این ماده از نظر تئوری یک فکر بکر به نظر می رسد، اما چگونه ایجاد 
شده است؟ پرسش دیگری که به طور طبیعی به ذهن می رسد این 
کار می روند،  که در ایجاد عایق به  که آیا فرآیند یا مواد اولیه ای  است 
موجب قطع درختان و بروز پیامدهای ناخواسته زیست محیطی 
شرکت  این  برای  منفی  سناریوی  یک  شک  بدون  این  می شود؟ 

ارایه می دهد.
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گویا پاسخ منفی است. با نگاهی به علف های درهم  خوشبختانه 
تشکیل  مختلف  گیاهان  دانه های  از  متنوع  مواد  شده،  پیچیده 
که موجب  که تحت فرآیند هیدروپونیک قرار می گیرند  شده است 

صرفه جویی در آب نیز می شود.
گزارش های زیادی از مزایای چشمگیر مواد  فراتر از آن، این شرکت 
عایق بندی خود، هم برای محیط زیست و هم به لحاظ بازده تولید 

برمی شمرد:
• 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.

گزینه های دیگر است. • مصرف آب نسبتا پایین تر از 
مهمتر از همه، این عایق سازگار با محیط زیست، منتقدان مختلف 
که معموال معتقدند جایگزین های زیست تخریب پذیر، هرچند  را 
بازدارنده  خصوصیات  دارای  اما  هستند  بهتر  محیط زیست  برای 

شعله نیستند، متقاعد می کند.
بدون شک شرکت های متعددی در حال توسعه محصوالت ایمن تر 
که دارای ویژگی مقاومت در برابر شعله است،  پلی استایرن هستند 
دیگر  می رسد  نظر  به  طبیعی،  محصول  این  تولید  به  توجه  با  اما 

عالقه ای به استفاده از محصوالت مصنوعی وجود نداشته باشد.
گارسیا” مدیر اجرایی “روتمن” مزایای عایق را در مقایسه  “روبرتو 
که  گزینه های جایگزین موجود مورد بحث قرار داد: ویژگی خوبی  با 
محصول ما ارایه می دهد این است که محافظت حرارتی بیشتری از 
که امروز بهترین مقاومت کننده ها در  فوم پلی استایرن و پلی اورتان 
کوستیک)عایق  برابر حرارت هستند، دارد و در عین حال عایق ما آ

که در نمونه های رقیب وجود ندارد. صوتی( بهتری است، چیزی 
وی افزود: با افتخار می گویم که این مواد به صورت بومی ایجاد شده 
برنامه های  دارای  همچنین  محصول  این  است.  یافته  توسعه  و 
کنون به واقعیت  که ا کشاورزی است. ما برای این ماده  کاربردی در 
این  که  هستیم  سرمایه گذار  یک  دنبال  به  است،  شده  تبدیل 

کند. فناوری را تولید انبوه 

ج افقی در چین ساخته می شود بر
پروژه یک برج افقی به طول ۳00 متر در جنوب چین در حال اجراست.

وجود  جالبی  مهندسی  سازه های  چین  در  نیواطلس،  گزارش  به 
دارد مانند دومین آسمانخراش بلند جهان و مرتفع ترین پل دنیا. 
را  افقی  برج  که   Raffles City Chongqing پروژه  راستا   درهمین 

شامل می شود در جنوب چین در حال ساخت است.
Con- که در حقیقت یک پل معلق است،  این آسمانخراش افقی 

منحنی  سازه  این  زیر  دارد.  طول  متر   ۳00 و  گرفته  نام   servatory
دوپل  وسیله  به  که  می شود  ساخته  250متر  ارتفاع  با  برج  چهار 
مذکور  برج های  در  می شوند.  متصل  یکدیگر  به  کوچکتر  هوایی 

دفاتر اداری، ساختمان، فروشگاه و هتل ساخته می شود.
 از سوی دیگر دو برج بلند ۳50 متری نیز در کنار آن ها ساخته می شوند  
که با دو پل هوایی متصل هستند. این پروژه در کل شامل 8 برج است.
برای  بالکن هایی  و  معلق  باغ های  استخر،  یک  افقی  برج  داخل 
این  گرفته شده است. چارچوب فوالدی  مشاهده مناظر در نظر 
قطعه   ۳200 آن  در  همچنین  دارد.  وزن  تن  هزار   ۱2 حدود  سازه 

کار رفته است. شیشه و 4800 پنل آلومینیومی نیز به 
کمک  گروه سازنده  که شرکت مهندسیArup به   این درحالی است 



165 164

می کند تا خطرهای احتمالی مانند بادهای قدرتمند و زلزله هنگام 
گرفته شوند. ساخت در نظر 

پیش بینی می شود چارچوب فوالدی Conservatory تا میانه 20۱8 
گیاهان در باغ های  میالدی احداث شود. پس از آن ها درختان و 
میالدی  در 20۱9  پروژه  این  نهایت  در  و  می شوند  کاشته  فضایی 

برای عموم مردم قابل بازدید خواهد بود.
زیست  محیط  حافظ  فناوری های  به  مجهز  همچنین  سازه  این 

خواهد بود و در مصرف انرژی صرفه جویی می کند.
کارآمد استفاده می شود.  به عنوان مثال در آن از سیستم آبیاری 

همچنین دورریز های 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.
گزارش پی ای ساینس، محققان اسکاتلندی مشغول پژوهش  به 
به  از مشکالت مربوط  ترتیب  این  به  تا  روی سیمان داغ هستند 
کشور بکاهند. سازمان حمل و نقل  یخ و برق در جاده های این 

اسکاتلند نیز از این تحقیقات پشتیبانی می کند.
محققان دانشگاه داندی مشغول مزایای  استفاده از انرژی زمین 
Geo- که  گرمایی در زیر بنای ساختمان ها هستند. در این روش 

گرفته، گرما و برق از طریق لوله های زیرزمینی به  thermic piles  نام 
ساختمان های بزرگ منتقل می شود.

و  پل  سطح  گرمایش  برای  آمریکا  و  هلند  در  مشابهی  طرح  البته 
گرفته شده است. کار  پیاده روها به 

گذشته صدها خودرو به دلیل برف سنگین و مسدود شدن  هفته 
کردند. گیر  مسیر، ۱۷ساعت در جاده ها 

کنترل خطوط انتقال برق فشار قوی به ربات ها محول شد
کنترل  به  نیازی  رنجر، دیگر  نام الین  به  تازه ای  ربات  با ساخت   
وضعیت خطوط انتقال برق فشار قوی توسط نیروی انسانی نیست 

ک نیز به ماشین های هوشمند محول شد. کار خطرنا و این 
به گزارش دیجیتال ترندز، در سال های گذشته ربات های زیادی برای 
که از جمله آن ها می توان به  ک ساخته شده اند  انجام امور خطرنا
ربات های کنترل کننده اتصال پل ها اشاره کرد. حال ربات الین رنجر 
به طور تخصصی وضعیت خطوط انتقال نیرو را در نقاط دورافتاده 
کنترل کرده و وضعیت خطوط انتقال برق فشار قوی را بررسی می کند.

کانادایی هیدرو – کبک ساخته شده  که توسط شرکت  این ربات 
چسبانده  قوی  فشار  برق  کابل های  به  خود  وظایف  انجام  برای 
رو  از موانع پیش  برای عبور  کار هوشمند  و  از یک ساز  و  می شود 
روز  هر  یادشده می تواند  استفاده می کند.ربات  برق  کابل های  در 
و  کرده  بررسی  را  قوی  فشار  برق  کابل های  از  کیلومتر   ۱9 حدود 
گزارش دهد. نکته مهم این  قطعی یا نقص های احتمالی را در آن ها 
که ربات یادشده در زمان عملیاتی بودن خطوط انتقال برق  است 
کار نیازی به قطع جریان  فعالیت خود را انجام می دهد و برای این 
که  از آسیب ها و مشکالتی  رنجر می تواند  ربات الین  برق نیست. 
کارکنان مستقر بر روی  شناسایی کرده فیلمبرداری کند و آن را برای 
تعمیر خطوط آسیب دیده تصمیم  تا در مورد  کنند  ارسال  زمین 
گیری شود. شرکت سازنده این ربات قباًل هم پهپادی برای ارزیابی 
که با استفاده از حسگر  کرده بود  وضعیت خطوط انتقال برق تولید 
حتی  و  بوده  شده  یاد  خطوط  مشکالت  شناسایی  به  قادر  خود 
کابل های برق بر روی آن ها فرود آید. می تواند بدون آسیب زدن به 
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کنید با این پوشش پنجره را هوشمند 
که  محققان استرالیایی پوششی باریکتر از موی انسان ساخته اند 

شیشه های معمولی را بدون نیاز به انرژی هوشمند می کند.
نوعی  استرالیا   RMIT دانشگاه  محققان  نیواطلس،  گزارش  به 
آنکه  جالب  و  می کند  هوشمند  را  شیشه  که  اند  ساخته  پوشش 

گونه انرژی نیست. نیازمند هیچ 
کسید وانادیوم ساخته شده  این پوشش از ماده ارزان قیمت دی ا
و ضخامت آن 50تا ۱50 نانومتر است. به عبارت دیگر این پوشش 

هزار بار نازک تر از موی انسان است.
دی  باشد،  سانتیگراد  درجه   ۶۷ از  کمتر  سطح  دمای  هنگامیکه 
گرمای داخل  کسید وانادیوم مانند عایق عمل می کند و از خروج  ا
خانه از طریق شیشه پنجره جلوگیری می کند. اما نور خورشید به 
این  گذر می کند. در دمای ۶۷ درجه سانتیگراد  آن  از  کامل  طور 
که به اشعه های مادون قرمز و  ماده به نوعی فلز تبدیل می شود 

گرم خورشید اجازه ورود نمی دهد.
گرمتر  اتاق  داخل  است  سردتر  هوا  هنگامی که  دیگر  عبارت  به 
می ماند و بالعکس. به این ترتیب میزان استفاده از سیستم های 

کاهش می یابد. گرمایشی و سرمایشی نیز 

مجموعه آپارتمان های فناورانه در استرالیا ساخته می شوند
 قرار است مجموعه آپارتمان هایی مجهز به فناوری های مختلف از 
جمله شناسایی صورت و اسکنر اثر انگشت در استرالیا ساخته شوند.

 Developer Devitt ساز  و  ساخت  شرکت  نیواطلس،  گزارش  به 
Property Group در ملبورن استرالیا مجموعه آپارتمان های جدید 
ویژگی های  آپارتمان ها  این  می سازد.  فناوری  انواع  به  مجهز  و 
انگشت  اثر  اسکنر  و  صورت  شناسایی  مانند  مختلفی  فناورانه 

خواهند داشت.
اتوماسیون،  سیستم های  شامل  ساختمان ها  این  برآن  عالوه 
هرحال  به  هستند.  باران  آب  بازیافت  و  خورشیدی  پنل های 
گرفته و شامل ۱4 طبقه است.   نام   Muse آپارتمان این  مجموعه 
ساخته  مربعی  متر   ۱000 تا   200 واحد   45 ساختمان  هر  داخل 

می شود.
فناوری هایی که در این ساختمان به کار می رود فراتر از آپارتمان های 
معمولی است. به عنوان مثال می توان تنظیمات تهویه هوا، پرده ها 
کرد. همچنین ساختمان مجهز به فناوری  و نور را از قبل مشخص 
ک خودرو  است و آسانسور را برای حمل افراد تازه وارد  شناسایی پال

به داخل ساختمان آماده می کند.
کنار این موارد، اقدامات امنیتی مانند دوربین های مداربسته  در 
و  صوتی  دستور  دریافت  قابلیت  صورت،  شناسایی  قابلیت  با 

گرفته می شود. کار  اسکنرهای اثر انگشت نیز برای ساختمان به 
این مجموعه در مصرف انرژی نیز صرفه جویی می کند. پنل های 
را  ساختمان  عمومی  بخش های  برای  نیاز  مورد  برق  خورشیدی 

فراهم می کنند.

در دانشگاه mit تولید شد؛
که از هوا برق تولید می کند دستگاهی 

که از نوسانات دمای هوا برق تولید   محققان دستگاهی ساخته اند 
الکتریسیته  به  را  دما  تغییرات  حقیقت  در  دستگاه  این  می کند. 

تبدیل می کند.
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تازگی  به   MIT دانشگاه  مهندسان  ترندز،  دیجیتال  گزارش  به 
که می تواند انرژی ناشی از تغییر دمای  کوچکی ساخته اند  دستگاه 
هوا را جذب کند. دستگاه مذکور »رزوناتور حرارتی« نام گرفته است. 
از نوسان دما هوا در چرخه روز و شب  با استفاده  دستگاه مذکور 
انرژی تولید می کند. به این ترتیب رزوناتور حرارتی یک منبع قدرت 
که برای سیستم های عملیاتی دور از مرکز   بلندمدت در اختیار دارد 

کارآمد است. بسیار 
نوسانات  می گوید:  تحقیق  اصلی  مولفان  از  یکی  کوتریل  آنتون 
انرژی  اتفاق می افتند و یک منبع دست نخورده  دما در همه جا 
از این نوسانات  که  ایم  به حساب می آیند. ما دستگاهی ساخته 
به  را  دما  تغییرات  حقیقت  در  دستگاه  این  می کند.  استفاده 

الکتریسیته تبدیل می کند.
نور  نیازمند  خورشیدی  پنل های  برخالف  حرارتی  رزوناتورهای 
مستقیم خورشید نیستند. به عبارت دیگر در سایه نیز برق تولید 
می کنند. همچنین برخالف توربین های بادی تحت  تاثیر شرایط 

غیرقابل پیش بینی باد نیستند.
کنند. برق  با این وجود دستگاه های مذکور انرژی زیادی تولید نمی 
کردن  که انرژی مورد نیاز برای فعال  تولیدی آن ها به حدی است 

حسگرهای مختلف در میدان عملیاتی را دارد.
کمک می کند.  این دستگاه همچنین به حفظ محیط زیست 

می شود.  فعال  قدرتمند  گرمایی  مواد  وسیله  به  حرارتی  رزوناتور   
گرمای محیط را به طور موثر منتقل می کنند و رساناهای  این مواد 

که قابلیت ذخیره آن را نیز دارند. گرما هستند  قدرتمند 

ج 350 متری چوبی در ژاپن طراحی شد بر
 یک شرکت ژاپنی برجی ۳50 متری طراحی کرده که از چوب ساخته 

می شود و با بودجه 5.9 میلیارد دالر تا 204۱ ساخته خواهد شد.
به گزارش میل آنالین، معماران ژاپنی از طرح بلندترین آسمانخراش 

کردند. چوبی جهان رونمایی 
این سازه ۳50 متری شامل مغازه، خانه، دفاتر تجاری و یک هتل 

خواهد بود و در 204۱ میالدی تکمیل می شود.
 قرار است این برج در مرکز توکیو و با بودجه 5.9 میلیارد دالر ساخته 
کند.  شود تا پایتخت ژاپن را به شهری حافظ محیط زیست تبدیل 
 »Nikken Sikkei « همچنین جنگلی در دل شهر می گنجاند. شرکت

کرده است. این سازه را طراحی 
گرفته و هنوز مشخص نیست   در حال حاضر این پروژه W۳50 نام 

از چه چوبی برای ساخت آن استفاده می شود.
 این ساختمان ۷0 طبقه روی زمین دارد و از ترکیب چوب و فوالد 

ساخته می شود. بیش از90 درصد سازه از چوب خواهد بود.
همچنین سازه بلند می تواند در برابر بادهای قدرتمند و زلزله های 
کن مسکونی و  کند. عالوه بر هتل، فروشگاه و اما متعدد مقاومت 
تجاری این سازه شامل یک باغ روی سقف، تراس هایی پوشیده از 

گیاهان، فضاهای داخلی بزرگ با نور طبیعی است.

پس از خبر
محمدرضا اسالمی

که بازتاب چندانی در رسانه هاى  چند روز پیش خبرى منتشر شد 
داخلی کشور ما نیافت. 
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کوتاه است:  خبر 
پروژه احداث ساختمان چوبی هفتاد طبقه )!( بزودى در توکیو آغاز 

می شود. 
در ذهن شنونده، ساختمان چوبی ٢ یا ٣ طبقه امرى قابل تجسم 

است. 
در کشورهایی مثل کانادا و آمریکا نیز، ساختمان چوبی ٥ یا ٦ طبقه 
کرات ساخته می شود. اما ساختمان چوبی ٧٠ طبقه آنهم در  به 

شهرى زلزله خیز مانند توکیو؟!

)بخوانیم  »فناوری«  دارد:  اولیه  پیام  یك  خود،  دل  در  خبر  این 
به  #ژاپن،  در  چوبی  ساختمانهای  مهندسی(  نفس  به  اعتماد 
که جسارِت احداث چنین سازه اى را بر زمین لرزان  سطحی رسیده 

توکیو پدید آورده. 

در حال حاضر رکورِد بلندترین ساختمان چوبی دنیا، در دانشگاه 
کانادا )UBC( با ۱8 طبقه است.   کلومبیاى  بریتیش 

اما این پیام، الیه اول، یا سطحی ترین دریافت، از خبر مذکور می 
تواند باشد. بیایید خبرباال را جور دیگرى بخوانیم: 

تعبیر  به  دارند.  قرار  بزرگی  مرداِن  بزرگ،  کارهاى  پشِت  همیشه 
#سعدى: 

کاردان ها « کارهاِى مشکل، دادند به  »کین 
کسانی هستند؟! ببینیم پشِت سِر این پروژه عظیم، چه 

کسی  چه  را  ای  پروژه  چنین  »پوِل«  اینکه:  تر  مشخص  سواِل 
کسی »طراحی« می کند؟ »دانش  می دهد؟ چنین سازه ای را، چه 

کجا آمده؟! فنِی« چنین جسارتی،  از 

اما پاسخ و پرسش مذکور: 

پوِل این پروژه عظیم، بالغ بر ۶00میلیارد ین، یا 5.۶ میلیارد دالر 
)بیش از یک ونیم برابِر کِل بودجه وزارت راه و مسکن ایران در سال 

9۷( را »صنایع چوب سومی تومو« تامین می کند. 
از  یکی  فقط  که  است  کسی  چه  تومو  سومی  آقای  این  ُخب 

شرکت هایش، )صنایع چوبش( چنین پول هنگفتی دارد؟!

دربارۀ »بنگاه اقتصادی سومی تومو« و فهرست اموال و شرکت هایش 
کرده بودیم.  کانال به تفصیل صحبت  قبال در این 

 Sumitomo( تومو  سومی  وجنگل  چوب   صنایع  اینکه،  خالصه 
ثبت  سالگرد  ُامین  جشن ۳50  درسال 204۱  است  قرار   )Forestry
 ۳50 چوبی  ساختمان  یک  جشن،  این  برای  بگیرد.  را  شرکتش 

کادوی این جشن تولد، احداث می کند!  متری را به عنوان 

ِسیِر اعداد و ارقام را ببینیم! همیشه اعداد و ارقام حرف می زنند. 
شرکتی  می شود  مگر  بحث:  این  وسط  در  کرد  باز  باید  پرانتز  یک 
۳50سال عمر داشته باشد؟ مگر می شود »وّراث« در یک خانواده، 
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چند نسل با هم دعوا و جر و منجر نکرده باشند، و یک شرکت در 
به چنین خانوادۀ خفنی در  باشد؟ چرا  مانده  باقی  یک خانواده 

گویند؟ چرا اموالشان مصادره نشده است؟ ژاپن »مافیا« نمی 

اما برویم سراغ پرسش دوم:
کسی این سازه را طراحی می کند؟ چه 

طراح این سازه شرکت نیّکن ِسّکی است)Nikken Sekkei(. نیکن 
که ۱۱8سال پیش تاسیس شده  سکی یک شرکت ساختمانی است 
است. در مدت این ۱۱8 سال، 20هزار پروژه در 40کشور دنیا طراحی 
می شود  چطور  که:  می شود  مطرح  سوال  همان  باز  است.  کرده 
بین اعضای هیئت مدیره یک شرکت، ۱۱8 سال دعوا و مرافعه به 
که منجر به “متالشی” شدن شرکت بشود؟ رمز و راِز  سطحی نرسد 

این حرکِت مستدام، چیست؟  
نیکن سکی، با چنین عقبه ای، صاحب برترین مغزها و مهندسان 
کسی هم او را  طراح ژاپنی است. و دسِت برتر در حوزه طراحی. و 

کند.  »مافیا« خطاب نمی 

کجا می آید؟ کاری از  اما پرسش سوم: دانش فنی چنین 

گویای جواب این  که می تواند  مثالی در این خصوص باید ذکر شود 
کوبه، در آزمایشی شرکت  پرسش باشد. ُنه سال پیش در میز_زلزله 
کولرادو آمریکا با دانشگاه های  که حاصل همکاری دانشگاه  کردم 
کوبه بود. در آن تست، یک ساختمان چوبی 8 طبقه  توکیو، کیوتو و 
گزارش آزمایش  با مقیاس واقعی، روی میز زلزله آزمایش شد )لینک 
زمان،  آن  در   )  aspx.88-http://solsnevis.blogfa.com/post
َصرف چنین پول هنگفتی برای »یک آزمایش«، برای بسیاری باعث 
تعجب بود. حاصل آن گونه مطالعاِت جدى و عمیق آزمایشگاهی و 

گونه تجلی در بخش صنعت.  کادمیک، می شود این  آ

اینکه،  گفت  باید  چوبی ۳50متری  پروژه  این  مورد  در  که  چیزی 
که ما، عمدتًا  این دست پروژه ها در  ژاپن، نماد هستند. نماد هایی 
»میوه«  اینها  ولی،  می بینیم،  متجلی  را  فنی«  »دانش  آن ها  در 
و  “پیوسته”  “تدریجی”،  حرکت های  سلسله  یک  »محصول«  و 
فکر  به  آنکه  از  بیش  ذهن ها،  که  کشوری  در  هستند  “مستدام” 
در  است.  قبلی  نسِل  کاِر  ادامۀ  فکر  به  باشد،  دگرگونی  و  انقالب 
کشوری  که شرکت ها، عمرهای بیش از صدسال دارند. در  کشوری 
پانزده/بیست سال، دعوا و  از  که بین اعضای هیئت مدیره، بعد 
خ نمی دهد. ماجرا، بیش از آنکه فنی باشد،  کشی و نفرت ر دادگاه 

انسانی است. 
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