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سرمقاله

بـه يــــاد او ...

هر ساله و در اين چنين روزهايي سراسر كشورمان حال و هوايي ديگر به خود مي گيرد،
بالفاصله پس از موسم حج كه بندگان توفيق يافته خدا سپيد پوش مي شوند و منازل قرب
عرفات و مشعر و منا را پيموده در دهمين روز از ماه ذي الحج(ذبيحه) خود را قرباني
مي كنند ،آري اينان به فاصله اي اندك و با تأس��ي به بيت خداوند و كعبه حق ،لباس
سياه بر تن نموده و عزادار ذبيحي مي گردند كه درست به فاصله يك ماه از عيد بزرگ
قربان و در دهمين روز از ماه محرم ،به قربانگاه طف رفت و تمام آنچه را كه داشت نثار
حضرت دوست كرد.
كمي بينديشيم ،اين كدامين هدف بزرگي است كه جان واالترين مخلوق خدا ،حسين
بن علي ( ع ) و  72تن از بهترين و نزديكترين خويشان و همراهانش ،آنگونه سوزناك
و جانكاه فداي آن مي ش��ود؟ آيا ماي��ي كه بجاي زندگاني ،زندماني مي كنيم ،نبايد
لختي درنگ كنيم و به خود نهيب زنيم كه به كجا چنين ش��تابان ؟ گاهي آنچنان در
روز م ِرگي ها غرق مي شويم  ،آنچنان به خود باليدنها و براي مال دويدن ها مشغولمان
مي كند كه يادمان مي رود فرشته مرگي هم هست كه انتظارمان را مي كشد و آنگاه كه
دنيا را دير يا زود با تمام آرزوها و آمالش بگذاريم و بگذريم فقط دو تكه لباس سپيد را
با خود به همراه خواهيم برد و بس.
باور كنيم در زندگي اهدافي واالتر نيز از آنچه ما با آنها مأنوسيم و براي دستيابي به آن
خود را به آب و آتش ميزنيم وجود دارد ،باور كنيم ميش��ود جور ديگري هم زندگي
كرد ،چه كسي براي ذره اي تفكر و انديشه سزاوارتر از ما قشر تحصيلكرده جامعه؟
اماممان حسين بن علي (ع) در لحظه آخر در حالي كه تمام يارانش را از دست داده بود
نداي هل من ناصرش را در هميشه تاريخ طنين انداز كرد و رفت و اكنون اين ماييم كه
اين ندا را لبيك گوييم ،پس بياييم نياتمان را الهي كرده ،عمل صالح و درس��تكاري را
سرلوحهزندگيمانقراردهيم.
لختي درنگ كنيم ،چشمها را بايد شست ،جور ديگر بايد ديد ،گمگشته مان فرد ديگري
است ،همانگونه كه آن امام بزرگ در دعاي عرفه اش فرمود  :خدايا آنكه تو را پيدا كرد
چه گم كرد و آنكه تو را گم كرد چه پيدا كرد.
يا موال تو خود دستگيرمان باش.
سردبيـر

سـروش انديشـه
دربارهى نظام مهندس��ى و قانونى كه گذاش��ته ش��ده و مطالبى كه آقايان گفتند ،بنده هم اطالعاتى داشتم و دارم؛ اينها خوب است ،منتها اينها را به مرحل ه عمل و
تحقق برسانيد؛ نگذاريد اينها مورد غفلت قرار بگيرد؛ يعنى واقع ًا يك مهندس محاسب يا يك مهندس ناظر ،خودش را مسؤول بداند .گفتند وقتى اين قضايا پيش
مىآيد ،جامع ه مهندسى كشور احساس ناراحتى و شرمندگى مىكند .بله ،واقع ًا بايد خود را مسؤول دانست .همه مسؤولند؛ بخصوص بخشهايى كه در اين زمينهها
فعاليت بيشترى دارند .مهندس ناظر بايد امين باشد؛ مثل پزشكى كه وقتى بيمارى را تشخيص مىدهد ،داروى مناسب آن را مىنويسد؛ كه اگر تشخيص داد و
ِ
مالمت خود و وجدان خودش و ديگران قرار مىگيرد.
داروى مناسب را ننوشت يا داروى مضر را نوشت يا در تشخيص ،بىاهتمامى و بىاعتنايى بهخرج داد ،مورد
در زمين ه مهندسى هم بايد اين فرهنگ بهطور كامل جاگير بشود؛ يعنى بايد حقيقت ًا مهندسان ناظر ،مهندسان محاسب ،مهندسان نقشهكش و مهندسانى كه در
بخش هاى مختلف مشغولند ،همه بايد خودشان را مسؤول بدانند .زيبايى يك چيز تجمالتى نيست .بعضى خيال مىكنند زيبايى يك چيز تشريفاتى است؛ نه ،زيبايى
يكى از لوازم زندگى انسان است؛ زندگى را آسان و شيرين مىكند؛ محيط را قابل تحمل مىكند .اينكه انسان وارد خيابانى شود و هم ه بناها با انحناها و شكلهاى
مناسب و تركيبهاى زيبا و چشمنواز و دلنواز در مقابل او جلوه كنند ،اين كجا؛ و اينكه انسان وارد خيابانى شود و ساختمانهاى ناهماهنگ ،ناجور و تحميلِ بر زمين
و بر محيط طبيعى ،جلوى چشم او جلوه كنند ،كجا؟ اينها با هم تفاوت مىكند .داخل خانهها و درون محيطهاى عمومى هم همينطور .زيبايى ،اصل خيلى مهمى در
بناست .رعايت شاخصهاى بومى و بخصوص شاخصهاى اسالمى در شهرسازى و خانهسازى ،بسيار مهم است .من به دوستانى كه زحمات مهم ساخت بم را بر
عهده دارند ،گفتم فقط به استحكام و صرفهجويى اكتفا نكنيد  -اينها الزم است و كارهاى خيلى خوبى هم كردهاند  -اما كارى كنيد كه وقتى انسان وارد خيابان
بم شد ،از نگا ِه به ظاهر ساختمانها لذت ببرد .هم ه شهرهاى ما بايد اينگونه باشد .البته ما بايد كارهاى اولويتدار و فورى را مورد اهتمام ويژه قرار بدهيم ،كه از
دهم ريشترى و اينهمه كشتار ،تن انسان مىلرزد .بنده به اغلب شهرهاى
جمل ه آنها نوسازى بافتهاى فرسوده است .ما مثل بم زياد داريم .يك زلزل ه شش و چند ِ
ايران رفتهام و آنجاها را گشتهام و در كوچه پسكوچهى آنها رفت و آمد داشتهام .بعضى از شهرها هستند كه اگر خداى نكرده يك حادث ه آنطورى پيش بيايد،
خساراتش غيرقابل تصور خواهد بود؛ بايد به فكر افتاد ،بايد دنبال اينها رفت .بنده سال گذشته بعد از قضيهى بم با مسؤوالن دولتى و مسؤوالن ذىربط جلسات
فراوانى داشتم .همه خيلى حرص خوردند براى اينكه اين كارها انجام بگيرد .بحثها و توصيهها و تأكيدهاى زيادى شد ،كارهايى هم شده است؛ اما من مىخواهم
بگويم به اين كارها بايد اهتمام مضاعف داشت .تاكنون چند صد نفر در اين زلزل ه اخير كشته شدهاند؛ اين ما را با مسؤوليت بزرگ خودمان بيشتر آشنا مىكند.
رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدار هيات مديره سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان کشور | 83/12/5

6

مجالس عزاداري ماه محرم ،اين سه ويژگي ،بايد وجود داشته باشد:
 .1عاطفه را نسبت به حسين بن علي و خاندان پيغمبر،عليهم صلواه اهلل ،بيشتر كند( .علقه و رابطه و پيوند عاطفي را بايد مستحكم تر سازد).
چون رابطه ي عاطفي ،يك رابطه ي بسيار ذي قيمت است.
 .2نسبت به حادثه ي عاشورا ،بايد ديد روشن و واضحي به مستمع بدهد.
كمي كند.
 .3نسبت به معارف دين ،هم ايجاد معرفت و هم ايجاد ايمان ،ولو به نحو ّ

بی شک یکی از معروفترین اشعار در مرثیه حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السالم یا شاید
معروفترین آنها دوازده بند محتشم کاشانی با مطلع «باز این چه شورش است که در خلق
عالم است  /باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است» باشد.با اینکه از عمر این مرثیه
نزدیک به  ۴۵۰سال می گذرد،تا به امروز لطف و گیرایی خود را که ناشی از خلوص و سوز
درون محتشم بوده از دست نداده است.الزم است یاد آور شویم با توجه به آنچه در کتاب
ریحانةاالدب آمده است :محتشم بعد از وفات برادرش بی تابی ها می کرد و درباره ی او
بس��یار نوحه سرایی می نمود تا اینکه شبی در عالم رؤیا امیرالمومنین حضرت علی علیه
السالم را در خواب دید که بدو فرمود :چرا در رثای فرزندم حسین شعری نمی سرایی؟
عرض کرد :مصیبت حضرت امام حسین علیه السالم خارج از حد و حصر است و به همین
جهت نمی دانم آغاز سخن را از کجا شروع کنم و از چه راهی وارد شوم.
حضرت فرمودند :بگو «باز این چه شورش است که در خلق عالم است»
محتش��م از خواب بیدار ش��د و آن مصراع را نوشت ،سپس اضافه کرد باز این چه نوحه و
چه عزا و چه ماتم است .هچنین هنگامی که انتهای بند پنجم را می سرود پس از نوشتن
«هس��ت از مالل گرچه بری ذات ذوالجالل» قلم را بر زمین گذاشت زیرا در این اندیشه
بود که هرچه بگوید شایسته ی مقام حضرت ذوالجالل نخواهد بود؛ تا اینکه در عالم رؤیا
از طرف حضرت ولی عصر ارواحنا له الفداء مامور به گفتن اين مصراع گردید « :او در دل
است و هیچ دلی نیست بی مالل»
محتش��م کاشانی در سال  ۹۹۶هجری چش��م از جهان فروبست و آرامگاه وی در کاشان
مزاری بسیار معروف است.
بازاینچهشورشاستکهدرخلقعالماست
باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین
ای��ن صبح تیره باز دمی��د از کجا کزو
گوی��ا طلوع میکند از مغ��رب آفتاب
گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیس��ت
در بارگاه قدس که جای مالل نیس��ت
ج��ن و ملک بر آدمیان نوحه میکنند
خورشید آس��مان و زمین نور مشرقین
کشتی شکست خورده ء طوفان کربال

بازاينچهنوحهوچهعزاوچهماتماست
بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است
کار جهان و خلق جهان جمله در هم است
کاش��وب در تمامی ذرات عالم اس��ت
این رستخیز عام که نامش محرم است
سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است
گویا عزای اش��رف اوالد آدم اس��ت
پرورده ی کنار رس��ول خدا حس��ین
در خاک و خون طپیده میدان کربال
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ب��ر بن��دي كه تكه ـ تكه رخت هاي رنگ پريده بر آن آويخته اس��ت ،مردي
ش��والي پهن و بلند س��رخ رنگ خويش را به زير خورشيد مي گستراند .اين
حكايت يك تابلوي نقاشي است بر ديوار آپارتمان كوچكي در ميدان «هفت
تير» تهران ،كه قصه اين خانه عشق را ،به تصوير مي كشد .در ميان هزاران
همهمه و فرياد و هياهوي بي ش��مار از سرگشتگي ها و روزمرگي ،كاغذها و
كتاب هاي اين آپارتمان ،مجال نفس كش��يدن ندارند از انبوهي دانشي كه در
خود انباشته اند .اينجا دفتر كار مردي است از تبار فرزانگان زمين كه نزديك
به ش��صت سال ،با چشمان نافذ خويش به ورطه هاي ناپيداي از خردمندي و
آگاهي دست يافته است.
در همين فضاي كوچك ،اما لبريز از دانش و شعور ،دكتر منصور فالمكي سال
هاست كه گستره بيكران معماري را مي كاود ،پژوهش مي كند و مي نويسد و
طرح و نظام و نقشه در مي افكند .او به سال  1313در مشهد متولد شد،سال
هاي آغازين دهه سي ،دانشكده معماري دانشگاه تهران را برگزيد و سه سال
بعد به قصد كس��ب بيش��تر و فراتر اين معماري سوداي ،به ايتاليا رفت و پس
از چند سال به مقام استادي در دانشكده معماري «ونيز» دست يافت .چندان
كه بسياري از نام هاي بزرگ معماري امروز جهان ،فرصت و افتخار شاگردي
وي را داش��ته اند .نيمه دوم دهه چهل خورشيدي به ايران بازگشت وتا امروز
شمارگان شاگردانش در دانشكده هاي معماري ،چون شمار صفحات كتاب ها
و مقاالتي كه نگاشته به هزاران رسيده است .كه هر ورق آن گنجينه اي سترگ
است از ژرفاي دست نيافتني و مرزهاي ناپيدا.
گفت و گو با او اگر چه دلنشين بود و چون نوشته هايش آموزگار گونه ،اما دريغ

و حسرت بسيار برايمان به جاي گذاشت ،دريغ از مجال اندك ما در صفحات
ي��ك مجل��ه و دانش و توان ان��دك ترمان براي پرس��ش از او ،هنگامي كه
گفت وگو به پايان آمد ـگفت و گويي كه با همه مشغله هايش بزرگوارانه به
ما پاس��خ مي گفت ـ آكنده از شوق بوديم اما توامان حسرت .شوقي از يافتن
فرصت شنيدن بي واسطه كالم وزين او و حسرت آنكه مجال نشد تا از طرح ها
و كارهايش بگويد ،از طرح ساماندهي محله جواديه تهران تا مجتمع مسكوني
پزشكان كرمان .از كتابي كه هم اكنون مي نويسد و پرنشاط و چاالك براي
خطي از هر صفحه هزاران ساعت مي انديشد و گاه تا شرق و غرب جهان به
س��فر مي رود .چنانچه روزهاي بعدتر عازم « گنجه» بود به نيوشيدن آنچه از
كالم « نظامي گنجوي» در عطر فضا مانده است تا به زودي «خوانش معماري
ايران» را بر ما بيآموزد ،هر چند ارمغان اين س��فر را زودتر از او ستانديم وقتي
برايمان گفت:
مركز اين گنبد پيروزه رنگ
برتو فراخ است و بر انديشه تنگ
حاصل از اين مصاحبت يگانه و مغتنم ،تنها اينكه دانستيم :استاد فالمكي را در
هيچ ديدار و هيچ گفت و گويي نمي توان به تمامي شناخت ،چرا كه آگاهي از
قله هاي رفيع خردمندي و دانش معماري ،كه او بر آن ايس��تاده است ،عمري
مي خواهد به قامت هزاره ها و توان ادراكي مي طلبد هزاران تر از ما .جانش بر
دوام باد كه چشم معماري ماست و چراغ روزگارمان !
تنها از فرصت ديدارش اشكي از شوقيم و آهي از حسرت !

دكتر پيروز حناچي | استاد دانشكده هنرهاي زيبا -دانشگاه تهران

بهمناسبتماندگاریچهرهاستادم
دکتر فالمکي را سالهاست كه مي شناسم و به ايشان ارادت دارم.آغاز آشناي من با استاد ،به دانشکده معماري و حوزه تخصصي ايشان
وبويژه تجربه درسي که در آن سالها در حوزه درس مباني نظري مرمت بصورت خاص با ايشان داشتيم بر مي گردد.
تجربه ما در آن سالها طرح مرمت «قره کليسا» بود و استاد نيز به واسطه طرح ويژه اي که بر روي اين اثر تاريخي انجام داده بودند ،کمک
شايان توجهي به گروه ما کردند که هيچگاه از خاطرم محو نخواهد شد .شيوه برخورد نقادانه ،همرنگ جماعت نشدن ايشان واينکه همواره
مي كوشيدند از زاويه ديگري به مسايل بنگرند بيش از همه برايم جالب توجه بود.هنوز هم پس از گذشت سالها ،اين خصيصه را همچنان در استاد مي بينم و
فکر مي کنم وجه امتياز ايشان نسبت به ديگر استادان اين حوزه در اين نكته باشد.
چندي پيش ،هنگامي که بر روي کتاب «تئوري مرمت» کار مي کرديم به نکته جالبي برخوردم .اين کتاب مجموعه مقاالت نگاشته پروفسور چزاره براندي
است؛ همان کسي که نظراتش بيشترين تاثير را در تجربيات منشورهاي بين المللي در سالهاي  1970-1930برجاي گذارده ودکتر فالمکي هنگام تحصيل در
ايتاليا امكان آن را يافت كه از حضور وي بهره مند گردد .نظرات ايشان براي نخستين بار از ايتالياي به انگليسي در سال  2005ميالدی ترجمه شده بود.اصلي ترين
دليل اين تاخير در ترجمه مذكور ،متن سنگين كتاب به زبان ايتالياي ايشان بود که حتي درک آن براي ايتالياي زبانان نيز دشوار بود و ناگزير بايد چند بار قرائت
و تفسير مي شد.بگونه اي كه هنگام ترجمه کتاب شوراي از سوي سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد ( يونسکو ) تشکيل شد تا اصطالحات
موجود در اين کتاب را از زبان ايتالياي به زبان انگليسي معادل سازي کند تا در ترجمه از مفاهيم پيچيده نظري آن کاسته نشود .استاد دکتر منصور فالمکي نيز
همچون استاد خويش از چنين خصيصه اي برخوردار است .بگونه اي كه در پاسخ به دانشجوياني که از سنگين بودن متن کتب تخصصي ايشان گله مي كردند
مي گفتند :آنرا چند بار بخوانيد.
ش��ايد به همين دليل بود كه من نيز بس��يار بجا ديدم نخس��تين کتاب خود را در مقدمه به ياد استاد خود و استاد ايشان به دكتر فالمكي اختصاص دهم .ايشان
درخواست مرا پذيرفت و کتاب را به مقدمه خود آراست.بدين خاطر همواره از اين استاد عزيزم و سرچشمه جوشان علمي كشورم سپاسگذارم.
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استاد يك پرس��ش در همين آغاز ،چرا معماري را
انتخابكرديد؟
پاسخ گفتن به اين پرسش قدري دشوار است ،چرا كه بخش
بزرگي از اين موضوع بر ميگردد به همان دو سال و هفت
ماه دولت مصدق و همه آن شوقي كه مردم در اين دوران
داشتند؛ ما در آن شوق زندگي ميكرديم و بزرگ ميشديم
و به حرفه و رش��ته تحصيلي خود فكر ميكرديم ،تا اينكه
يكباره به مرداد ماه سال سي و دو رسيديم ،همه اتفاقات و
بحرانهاي آن زمان داراي دو سو بودند ،يك سو تاثيري كه
آن رويداد بر نظام سياسي كشور گذاشت و حواس همه ما را
پرت كرد و سوي ديگر تاثيري شخصي بود؛ تاثير شخصي
آن به من كمك كرد تا به س��راغ حرفهاي بروم كه بتوانم
خودم را در آن پيدا كنم ،چرا كه بار شخصي آن شوق براي
آن بود تا انس��انها بتوانند يك فضاي فكري ،يك فضاي
اجتماعي ـ ارتباطي و يك فضاي روحي مطلوبتر را براي
خود تعريف كنند ،كه در آن آزادگي و سر زنده بودن جاري
بوده و كسي تابع كسي ديگر نباشد.
در آن زم��ان ذوق و گزينش آدمي آزاد بود و زمينه فعاليت
هم تا حدودي آزاد بود ،اينگونه نبود كه اگر شخصي درسي
را خوانده اس��ت حتما بايد تابع وزارت خانه مشخصي باشد،
مث ً
ال اگر كس��ي اقتصاد خوانده بايد تاب��ع وزارت اقتصاد و
داراي باشد يا اگر يك مهندس فارغ التحصيل دانشكده فني
باشد بايد حتم ًا و فقط در وزارت خانه مربوط به آن رشته به
استخدام درآيد.
در فضاي فكري آن دوران كوتاه ،براي هيچ كس محدوديت
تحركي وجود نداش��ت نه يك قاضي و نه يك پزش��ك و
نه هيچ كس ديگر .مح��ور اصلي حركت ،تنها آزاديهاي
بود كه افراد براي انتخاب حرفه خود داش��تند .ضمن آنكه
در آن زمان ،ما تاريخ عجيبي هم داش��تيم .جهان ما هنوز
زير سلطه يك غول بياباني به نام استالين بود و پيامدهاي
حضور او نه تنها در كش��ور خودش ،كه در تمام كشورها و
به ويژه در كش��ورهاي همسايه ،تاثير خاصي داشت و اين

مهندس مزدا نوبري | مدرس دانشگاه

معماري ب��ه آدم��ي اجازه
م��يداد ك��ه ه��م نظريات
خ��ودش را بس��ازد و حفظ
كند و هم آنها را به سنجش

و سايش با كارهاي ديگران
ببرد و س��پس ،ويژگيهاي

خويشتن خويش را ،به ميل
ش��خصي خود ،انتخاب و
تعريفكند.

در حال حاضر ما عنان اختيار
رابهاقتصاددانندادهايم،بلكه

آن را به سرمايه دار دادهايم و
ميدانيم كه واقع ًا ارزشها در

اين دو زمينه با هم متفاوتند،

و البته ،چنان كه پيدا است،
به يك اقتصاد دان هم نبايد

هيچ گاه اجازه داد كه بدون

دادههاي ارزش��ي مربوط به
فضاي س��اخته شده بيايد و
حكم صادر كند.

اثرات هر فردي را مجبور ميكرد كه با هش��ياري بيشتري
ب��ه حركتهاي بعدي خود فكر كند و تا جاي كه ميتواند
آزادي انتخاب را براي خويش تضمين نمايد .و معماري اين
كار را ميكرد ،معماري به آدمي اجازه ميداد كه هم نظريات
خودش را بس��ازد و حفظ كند و هم آنها را به س��نجش و
سايش با كارهاي ديگران ببرد و سپس ،ويژگيهاي خويشتن
خويش را ،به ميل ش��خصي خود ،انتخ��اب و تعريف كند.
شما نميتوانيد به انساني كه آزاد بودن و آزادگي را در انديشه
و در حركتهاي خودش تجربه نميكند عنوان «معمار» را
اطالق كنيد ،بلكه او تنها يك كارمند متخصص است كه
ميتواند كارهاي را انجام دهد ،معمار فردي آزادمند اس��ت
كه آزادگ��ي را مدام به عنوان يك خصلت در خود پرورش
ميدهد.
مجموعة اين اتفاقات بود كه كمك كرد تا آدمي بهتر بداند و
بفهمد كه ميخواهد چه كاري را انجام دهد .و من معماري
را بر همين اساس برگزيدم.
استاد نزديك به شصت سال است كه شما در عرصه
معماري تالش ميكنيد ،تالشي پويا و سرزنده كه مثل
يكرابطهعاشقانهجذابدرآنپيشرفتهايد،اينجذبه
در كجاي معماري خانه دارد؟
در آخرين س��الهاي دانشجوييام ،در تهران ديدم كارهاي
مثبت و فني و عش��ق ورزي به طراحي كه ما ياد گرفتهايم
در يك سمت هستند و در سمت ديگر ،چيزهاي ديگر كه
متكي بر ش��اخه و برگهاي پرتوان و عميقي كه از غرب
ياد ميگرفتيم ،آرزو داش��تيم سر كالسي بنشينيم كه معلم
معماري ،فقط از ساختمان برايمان نگويد و در عين پرداختن
به ساختمان ،چيزهاي ديگري را نيز بگويد كه دانش معماري
و توان معمارها در آن نهان بودند .در آن سالها ،ما اين نياز
را لمس كرديم .در دوران تحصيلي بعدي ،عشقي كه كمي
گنگ مينمود و تمام ابزارهاي خود را نميشناخت ،به تدريج
از اين گنگي خارج شد و معماري به گونهي علمي تعريف

«ثبت است بر جريده عالم،دوام او »
آن هنگام كه اين فرصت يگانه در اختيارم آمد تا چند سطري از استاد بزرگ معماري سرزمينم ،دكتر منصور فالمكي بنويسم ،آكنده از شوق
بودم تا هر آنچه در سينه دارم را ،به يكباره بر كاغذ بياورم و همه احساسم را ،به پيشگاه بلند او ،چكامه اي دلنشين بخوانم.
اما هر چه مي نوشتم ،الكن بود و هر بار كه مي خواندم نارساتر .فاصله بعيدي ميان دست و دل من بود كه هيچ عبارتي و هيچ كلمه اي از
انباره واژگان جهان ،آن را پر نمي كرد.
از يك سو توان اندك من در نوشتن ،ياراي همراهي با احساسم را نداشت و از سويي ديگر باعث اصلي اين اتفاق ،گستره ناپيدا و دست نيافتني شخصيت اين بزرگ
مرد تاريخ معماري و انديشه ما بود ،كه همه ادراك من و همه دريافتم از حضور و دانش و خرد بيكرانش ،تنها قطره اي است محال انديش در بارگاه درياي او.
مدت بسياري گذشت و طبق هميشه،صبوري دوستانم در مجله «طاق» همراه من شد تا همه حرف و گفتنم درباره استاد فالمكي ،همين موضوع ناتواني از نوشتن،
براي ايشان باشد .مي خواهم بنويسم كه چرا نمي توان ،هيچگاه پيرامون او چيزي نوشت و هر نوشتن چه از قلم ناتوان من باشد ،چه از سوي هر قلم ديگري،
تنها گفتن چند واژه بي مقدار است در برابر كتاب پر شوكت زندگي او.
هيچ گاه ،از دكتر منصور فالمكي ،به تمامي نمي توان نوشت ،كافي است تنها از سر اتفاق و نه حتي با ژرف نگري و انديش ورزي ،به تفال صفحه اي از شمار
پرشمار كتاب هاي او را بگشايم ،تا هوش از سرمان برود و قلم نوشتن از دستمان بيفتد.
او دانش و خرد نهفته در نوشتارهايش را تا سر حد غلظت ممكن در آموزش و آموزندگي باال مي برد و در توالي واژه ها و عبارات ،آن چنان نظم و تسلسلي برقرار
مي سازد كه چون بال هاي يك پرنده به هر گردشش پهنه اي ،به آسمان حقيقت و آگاهي نزديك تر مي شود ،هيچگاه حتي يك عبارت و حتي يك واژه را به
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شد .و آنچه گفتيم سبب شد در دانشكده معماري ونيز ـ كه
نيمي از زندگيام را در آنجا دانشجو بودم و نيم ديگري را
با معلمهايم همكاري ميكردم ـ زندگي جانانهاي را دنبال
بكنم .آنجا عش��ق حكم ميراند و اين عشق چيزي نبود
ج��ز اينكه حرفه معماري را به نور ارزشهاي ويژه خودش
روشن كني.
روزمره و بر روي زمين
بستر
بر
ها
ش
ارز
اين
س��وي
از يك
ّ
خانه داشتند و در بافت مدني و اقليم سرزمين يافت ميشدند
و از س��وي ديگر ،سر در آسمان داشتند .و البته آدمي را به
جستجوي متعالي كردن آنها ميبردند .ميدانيم كه ارزش
ماندگار و وابسته به يك دوره زيست انسانها است.
متصل ديدن اين دو س��و به يكديگر ،مسايل زيادي براي
انسان ميآفريند .براي مثال ،هر كجا كه انسان بخواهد به
سراغ يك پژوهش براي شناخت معماري خاصي برود ،به
هر دو سوكشانيده ميشود؛ هم به عمق برده ميشود و هم
به آسمان و افق بايد بنگرد .پژوهشگر فضاي ذهن خود را
ميگستراند و اين امر باعث ميشود كه ،در طول تفحص ،با
سرگيجههاي روبهروي شويم؛ يعني ندانستن اينكه باالخره
حقيقت چيس��ت و آدمي را به كجا ميكشاند ،جز به دنبال
كاوش كردن و بيش نميبرد تا حقيقت چيزها را به دس��ت
آورد .و ه��ر وق��ت آدمي حقيقت چيزي را به دس��ت آورد،
ميبيند هنوز در مقدمات است .اين حقير نيم قرن است كه
با س��ماجتي خاص به دنبال اين شناخت ميگردم و تالش
ميكنم كه نتايج شناخت را از صورت شخصي بيرون بياورم
و در پي سنجش ،يافتهها را به ديگران هم انتقال بدهم.
اين نكتهاي كه فرموديد بهترين فرصت اس��ت تا
هميشه يادمان بماند كه آقاي دكتر فالمكي تنها كسي
هستند كه در حوزه ادبيات مكتوب معماري سرزمين
ما ،بيشترين و غنيترين سابقه و پشتوانه را دارند ،با چه
انگيزهاي همت شما در تدوين و تاليف اين همه كتابها
و مقاالت ارزشمند و پرشمار برانگيخته ميشود؟

شما نميتوانيد به انساني كه

آزاد بودن و آزادگي را در
انديش��ه و در حركتهاي
خ��ودش تجرب��ه نميكند

عنوان «معم��ار» را اطالق
كني��د ،بلك��ه او تنها يك

كارمند متخصص است كه
ميتواند كاره��اي را انجام

دهد ،معمار فردي آزادمند
است كه آزادگي را مدام به

عنوان يك خصلت در خود
پرورشميدهد.

نادي��ده گرفتن تفاوت بين

نظام شهر س��ازي نو با نظام

ش��هري قديمي عاملي بود

براينادانستنونادانستهعمل
كردن در مش��هد و در ساير
شهرهاي قديمي ،امري كه

با تأسف ،همچنان هم وجود

دارد.

اي��ن در حوزه همان ش��ناختي كه گفتي��م در حوزه فردي،
ش��خص را ارضا ميكند و خيلي هم دوست داشتني است،
به شمار ميآيد .اما بايد ببينيم چقدر به كار آدمي زاد ميآيد؟
ن
چرا كه ش��ناخت ،ميوههاي خود را ميدهد و وقتي كه آ 
ميوهها يا ثمرهها آرام ـ آرام صرف شد ،و كارآيي خود را به
پايان برد زمينه شناخت نيز به تدريج محو ميشود ،مگر آن
كه ثبت شود.
من خودم را براي كس��اني ك��ه اميدوارند كاري براي آنها
انجام بدهم ،جز مستخدم نميدانم ولي جزو آدمهاي هستم
كه انتظار دارم ،وقتي چيزي را به دس��ت ميآورم ،آن را به
ديگران انتقال بدهم تا به گفت و شنود برسم.
وقتي خبري ،فكري و يا نظريهاي را بسازيد و صيقل بدهيد
و هويتش را در زمينه علمي به شكلي تعريف كنيد ،اگر به
درستي به ديگران معرفياش كنيد ،بازتابش را خواهيد يافت
و اثرش چه مكتوب و چه ش��فاهي شما را تا گام بعديتان
هدايت ميكند و ابزاري ميشود براي اينكه آدم زنده بودن
خويش را در محيط تعريف كند.
من نگران آن نيس��تم كه بگويم گاهي خودم را به محيط
تحميل ميكنم ،فروتني تا اندازهاي مقبول است ولي از يك
جاي ،ديگر به معناي ناديده گرفتن خود است و آدمي حق
ندارد خود را ناديده بگيرد .وقتي من يك كتاب مينويس��م
و آن را منتش��ر ميكنم ،معلوم اس��ت كه كتاب و نظر من
بايد روي ميز ديگران قرار بگيرد كه اگر آن را نميپسندند
و مطل��وب نميدانندش ،ميتوانند ب��ا آن در بيفتد و بر آن
نقد و انتقاد كنند؛ و اگر آن را ميپس��ندند ،گام بعدي براي
تكاملاش را بردارند.
من اعتقاد دارم كه وقتي آدمي چيزي را مينويسد ،مجبور
اس��ت آن را بسنجد .شما براي نوشتن هر خط از كتابتان
مجبوريد به تمام زوايا و حاشيههايش برويد و اجازه دهيد تا
ديگ��ران هم به درون آن بروند و در داخل آن زندگي كنند
و بعد هم نظر بدهند و نظر متفاوت بدهند و چون مكتوب
ميش��ود ،ميتواند مورد استناد هم قرار بگيرد .وگرنه بحث

تكرار سخني كه پيش تر گفته است ،بكار نمي برد و اين حرمت گزاري ژرف اوست به آنكه نوشتارش را ميخواند،كه با پرهيز از تكرار عبارات پي در پي براي انتقال
يك موضوع واحد ،به خواننده مي آموزاند كه مفهوم جادويي زمان در بيشترين تراكم خويش ايستاده است و هم بدينسان تقدس لحظه ها و گام هاي عمر آدمي
را در زمان به او مي نماياند و نشان واالي هر «آن» را تا نهايت جايگاهش پاس مي دارد و اين معجزه را به توان قلم اثيري اش ،مي آفريند.
عرصه ديگري در نوشتارهايش كه هميشه لذتي سحرانگيز و هوش ربا برايم داشته است ،جستجو در پي نويس هاي صفحه به صفحه كتاب هاي اوست ،كه گاه
تنها براي جمله اي از ميانه متن ،حاشيه هاي مي نگارد كه تا ميخواني ،در مي يابي كه اين پي نوشت،حاصل خواندن و خوب خواندن چندين جلد كتاب و صرف
زمان هاي متمادي مطالعه و پژوهش است.
گاه يك پي نويس در حاشيه يك صفحه تو را به ورطه هاي نادره اي از ديگر دانش ها و جستجو به هزاران گستره بيكران خود مي كشاند و به وضوح در مي
يابي كه او ،همه اين مسير را تا به انتها پيموده است و حاصل را چون ارمغاني از د ر و ياقوت ،تراشيده و سفته در برابرت نهاده است.
به راستي ،آيا ميتوان براي اينگونه مردي ،به تمامي نوشت و آنچه هم اينك مي نويسم چه چيزي است جز شرمساري من از جسارتي كه به آن دست يازيده ام؟
سوي ديگري از شخصيت گرانبارش ،كه مانع از نوشتن و گفتن به كمال مي شود و تنها فرصت اشارتي و گذري را فراهم مي سازد ،همه آن چيزهاي است كه او
در عرصه طراحي معماري و شهرسازي به انجام رسانيده است و آثار درخشاني كه در اين گستره آفريده است .وقتي طرح ها و نقشه هاي او را و سپس فضاهاي به
سامان رسيده و درافكنده اش را براي مجتمع مسكوني پزشكان كرمان ديدم ،با خود مي انديشيدم كه اگر يكي از بهانه هاي هجرت آدميان از سرزميني به ديگر
جاي از جهان،يافتن كاشانه اي آسوده تر و فضاي زيستني بهتر است،به راستي آن خانه ها مي توانند بهانه و سوداي كافي هجرت من باشند به كوير كرمان. ..
تنها همين و ديگر هيچ نمي توانم نوشت.
و يا يادآوردن نظمي كه در ساماندهي محله جواديه تهران پي افكنده بود كه شكوفاترين مفهوم شهرنشيني و حضور مدني آدميان را با خود به ارمغان مي آورد كه
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من بهترين نظريه مربوط به

معماري را،س��واي شولتز و

«راپوپورت» و ديگران ،در
يك غزل حافظ پيدا ميكنم
و اگ��ر ميگوي��م معماري
چهار بن ماي��ه دارد كه يكي

شفاهي ميتواند وابسته به تُن صداي
آن كس ك��ه حرف ميزن��د و نحوه
جمله پردازيش و خيلي چيزهاي غير
ارزشمند ديگر جذاب يا خسته كننده
باش��د .اما وقتي چيزي را مينويسيد،
موضوع از شخص منفصل ميشود و
شخص از آن زدوده ميگردد و تبديل
به وسيلهاي ميشود كه ديگران بتوانند
روي آن كار كنند.

از آنها زمان است ،توانستهام
اگر اجازه بفرمايد وارد گستره
گوشههاي از آن مقوله زمان ديگري از پرسشهايمان بشويم ،در
رشد و توسعه شهرهاي ما كه از يك
را ،هم نزد «نسفي» و هم در
سو شهرهاي بزرگي هم شدهاند و از
يادداشتهايسهرورديوهم سويديگرسابقهوپشتوانهتاريخي
درهفتپيكرنظاميپيداكنم .بس��يار ژرفي را هم با خود دارند،
مثل اصفهان ،مشهد ،تبريز و . ..با
مسائلي از قبيل مباحث اقتصادي و
سرمايه ،رشد جمعيتي ،نظامات اجراي ـ فني ساختمان و . ..روبروييم كه
تداخل ناهنجاري را از واژههاي نظير بافت فرس��وده ،پير ،كهنه و . ..به
وجود آورده و اين تداخل به نظر تنها چيزي را كه از ميان ميبرد تاريخ
و بافت تاريخي ماست براي رهاي از اين وضعيت آشفته به كدام سو بايد
بنگريم؟
پاسخ شما را با موضوعي ميدهم كه شايد از پرسش شما گسسته باشد ولي در
نهان اينگونه نيست و پيوندي نهان با آن دارد.
هنگام��ي بح��ث مرم��ت ش��هري در س��طح جهان��ي عن��وان
ش��د و ش��وري ني��ز ب��ه راه انداخ��ت ـ از س��ال  1955ت��ا ح��دوداً
 10ـ  15س��ال بعد از آن ،كه آبش��خورش نيز دانش شهرسازي مدرن بود و
اين دانش هم ،تعارفي با كس��ي ندارد .اين دانش ميآيد و رش��تههاي كه به
او كمك ميكنند ،رش��تههاي علمي تعريف ش��دهاي را مد نظر قرار ميدهد
و ب��ه دقت ميگويد كه براي آنكه به هر ش��هري بپردازي��م بايد چگونه و به

چه ش��يوهاي به آن نزديك شويم .در
واقع اي��ن دانش از اولين مراجعي بود
ك��ه طرح ش��الودهيي و روش فضاي فلكه را دور حرم كشيدند و
زيستي گس��تردهاي را به عنوان شهر
و منطق��هاش را مطرح ك��رد و البته بعدها “وليان”ها آمدند و آن
اين ،كار درستي هم بود ،ما هم طرح را تكميل كردن��د ،عنوان
جامع را در كش��ور خودمان به عنوان
سمبلي نمادين ،حاصل از شهرسازي ميكردند كه ميخواهند به
مدرن آوردي��م و براي يك دوره چند
ساله در دانشگاهها گسترانديم اما ،تا به حرم دسترسي بدهند و آن
وضعيت مديريتي متفاوتي رسيديم ،آن را با ماشين ،دور بزنند ولي
را فراموش كرديم.
مرم��ت ش��هري از همي��ن ج��ا زاده مقصدش��ان اين بود كه آن
ميشود؛ مرمت شهري به حق از دانش را از آن بافت زنده و پوياي
شهرسازي مدرن به دنيا ميآيد و اين
دانشي است كه به خود اجازه نميدهد كه در زير پوست اين منطقه
به رش��تهها و دانشهاي ديگري كه جاري بود جدا كنند.
خود آنها ،شهرسازي مدرن را تعريف
ميكنند ،بي توجه بماند و نگاه نكند.
بنابراين پيش از آنكه به سراغ شهري برويم كه ميخواهيم به آن بپردازيم ،بايد
بدانيم كه چگونه بايد با آن رفتار كنيم و پيش از آن هم بايد تعريف شهرسازي
مدرن و مرمت شهري را بدانيم كه زير هر دو اينها بحثي اساسي نهفته است
كه مقولهاي ميان دانشي است و چون اينگونه است هيچكدام از رشتههاي كه
ميخواهن��د حرفي در اين زمينه بزنند ،نميتوانند به تنهاي به ميدان بيايند و
رشتههاي علمي همه با هم و به نظم و مقياسهاي درست سخن ميگويند.
زيباي شناسي ،نشانهشناسي اجتماعي و آنتروپولوژي يا مردم شناسي فرهنگي
بايد مطرح شوند .و بديهي است كه اينجا ،اقتصاد حكمگذاري تراز اول نيست
و حكم نميراند.
البته ميدانيم كه آن دانشهاي ديگري كه گفتيم نياز دارند سخن اقتصاد دان را
بشنوند،ضمناينكهدرحالحاضرماعناناختياررابهاقتصاددانندادهايم،بلكهآنرابه
سرمايه دار دادهايم و ميدانيم كه واقع ًا ارزشها در اين دو زمينه با هم متفاوتند،
و البته ،چنان كه پيدا اس��ت ،به يك اقتص��اد دان هم نبايد هيچ گاه اجازه داد

آن كساني كه آمدند و اولين

البته اجرايش در هزار توي غريبي ،چون هميشه درماند و بازماند.
هيچگاه از او نمي توان نوشت كه او جامعيت بي نظير زيستن آدمي است در عرصه خاك.
دكتر منصور فالمكي در زمانه اي كه علوم و دانش به ريزترين بخش هاي ممكن تقسيم بندي شده اند ،هنوز هيبت عالمه اي اساطيري را دارد كه در كنار بي
پاياني دانشش از معماري و شهرسازي ،هم شعر و ادب مي داند ،هم فلسفه و منطق و آداب نقد و تاريخ و هم علوم اجتماعي و زيست محيطي آدميان و هم هنر
و موسيقي و هم حتي ميان گفته هايش ،مبهوتت مي كند وقتي به يك بار ،مثال اشاره اي از سينماي نئورئاليسم ايتاليا مي آورد و تو تنها مي شنوي و مي خواني
و از پس آموختن هر واژه از او،بنا بر ژرفاي بي بديلش نفست بند مي آيد و در دل با خود مي گويي:
« وه ،كه به چه ميزان و تا به كجا ،مي داند !! »
استاد فالمكي ،يك جامعيت بي نظير است،عالمه اي كامل و جامع كه هيچ كس تاكنون جز او،ادبيات معماري اين سرزمين را به اين حد از شكوفاي نرسانده
است و چون او هيچ كس نتوانسته در چنين توالي صحيح و ژرف نگرانه اي دست به آفرينش و پردازش دانش و خرد معماري بزند.
دكتر منصور فالمكي بي گمان و حتما بي گمان «ويتروويوس» معماري ايران زمين است.
و آنچه به هنگام نوشتن از او ،قلم را از دست من و حتما هر كس ديگري به تكرار مي اندازد ،تنها آن جايگاه بلند و دست نيافتني اش در عرصه معماري نيست،كه
عالمه اي اين چنين گرانقدر ،بي گمان فرزانه اي بي بديل است و پاك نفس.
هربار كه افتخار دريافت محضرش را داشته باشي ،از پس هزار آموزه معماري ،هزاران ديگر آموزه زيستن و زندگي كردن را از او فرا مي گيري .حضورش در بلنداي
شكوهمند فروتني در عين ايمان به آنكه مي گويد « :هيچ آدمي حق ندارد خود را ناديده بگيرد » تنها مي تواند خصلت فرزانگان زمين باشد و من چگونه بتوانم
كمترين چيزي برايش بنويسم؟
خاطرم هست،شب هنگامي از پس يك روز پركار و خسته كننده و انبوه پي در پي جلسات و سخنراني ها و گپ و گفت ها ،اين افتخار غرورآميز نصيب من بود
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كه بدون دادههاي ارزش��ي مربوط به
ب��ه نظر م��ن ام��روز حلقه فضاي ساخته شده بيايد و حكم صادر
گمش��دهاي بين مهندس��ان كند.
ضمن اينكه ميدانيم مرمت ش��هري
ساختمان و مهندسان معمار و مرم��ت معم��اري ه��م دس��ت در
وج��ود دارد و نام آن علوم دست يكديگر دارند و در حقيقت دو
سرفصل جدا از يكديگر نيستند ،تك
س��اختمان اس��ت .ما علوم بناهاي كه آس��يب ميبينند و بايد به
ساختمان را در دانشكدههاي درس��تي مرمت شوند ،بايد در مقياس
باف��ت ،مد نظر ق��رار گيرند .و عكس
معماري ب��ه ميزان اندكي و آن هم صادق اس��ت ،مرمت شهري
آنهم نه به صورت علمي ،نميتواند محقق ش��ود مگ��ر اينكه
تك بناهاي كه به هم پيوس��ته و در
ا ّما صرف ًا به صورت اجراي هم تنيده ش��دهاند مورد نظر باش��ند.
و متعه��د ب��ه طراح��ي نو تك بناهاي كه به ويژه در كشور ما با
همديگر تركيب حجمي شدهاند و در
ميخوانيم
آنها خط مالكيت به صورت امروزي
تقريب ًا وجود ندارد بلكه توافق ضمني
بر مالكيت وجود دارد .ديوارها و س��قفها با همديگر مشتركند و اگر در قانون
مدني ايران برايش محدوده و مرزي نوش��ته ش��ده ،موض��وع بار حقوقي دارد
و ن��ه برخاس��ته از روابط اقتصادي و مالي صِ رف .البت��ه پيش از اين نيازي به
ضابطههاي امروزي احساس نميشد ،چرا كه مالكيت و ملك براي زندگي را
تعريف ميكرديم و به تعريف س��اختمان الزام ًا بر حسب اندازه نيازي نبود .هر
ساختمان متكي بر روابط شناخته شدهي محلي و مشروط بر همجواريهايش
بود و ملك و مالك حس��اب و كتابي داشت و بلد بود فضاي خود را از ديدگاه
حقوقي تعريف كند.
ما اكنون ،براي بازشناسي بناهاي موجود در بافتهاي شهري قديمي ،گرفتار
هس��تيم .مرمت شهري يك دانش ميان رشتهاي است ،هرگز يك مرمت گر
معم��اري اجازه ندارد به مرمت يك واحد معماري دس��ت ي��ازد ،مگر آن را در
گسترة شالودة ش��هر و روابط حاكم بر آن بشناسد ،البته ،در اين گستره ،همة
دانشهاي محيطي متكي بر شهر و مشروط كنندة آن مطرحاند.
اگر به من بگوييد يك خانه را در كاش��ان مرم��ت كن و من اين كار را چنان

انجام دهم كه ديگر عقرب گذارش به
آنجا نيفتد ،بيگمان من كار اشتباهي
كردهام و حتم ًا اين را نميدانستهام كه مينويس��م و آن را منتشر
آن جاندار چه جانداران موذي ديگري
را از ميان بر ميدارد ،كه ممكن است ميكن��م ،معلوم اس��ت كه
زيانشان بسيار بيشتر از عقرب باشد ،كتاب و نظ��ر من بايد روي
چرا كه بيش از هزار و چند سال است
كه در كاش��ان آدمها با عقرب زندگي ميز ديگ��ران ق��رار بگيرد
ميكنن��د و عقربها ب��دون دليل به كه اگر آن را نميپس��ندند
آنها آسيب نميرساندند .بايد دانست
كه بسياري روابط ديگر نيز در همين و مطل��وب نميدانن��دش،
حوزه محيط زيست جاري يا در اينجا ميتوانندباآندربيافتندوبر
حاكماند؛ روابطي كه گاه بار تقدس��ي
محلي مييابند .وقت��ي زلزله ميآيد ،آن نقد و انتقاد كنند؛ و اگر
خان��هاي كه در كنار خ��ود خانههاي آن را ميپسندند ،گام بعدي
ديگري ندارد بيشتر خراب ميشود تا
مجموعهاي ب ه هم پيوس��ته و در كنار براي تكام��لاش را بردارند
هم چيده ش��ده از ديوارها و اتاقهاي
چند خانه و هنگامي كه صحبت از مقاوم شدن ساختمانها در برابر زلزله پيش
ميآيد ،بين مقاوم سازي يك بنا با تقويت ساختاري آن بايد به تفاوت فراواني
كه ميان اين دو مقوله وجود دارد بنگريم .به نظر من امروز حلقه گمشدهاي بين
مهندسان ساختمان و مهندسان معمار وجود دارد و نام آن علوم ساختمان است.
ما علوم س��اختمان را در دانشكدههاي معماري به ميزان اندكي و آنهم نه به
صورت علمي ،ا ّما صرف ًا به صورت اجراي و متعهد به طراحي نو ميخوانيم.

وقت��ي م��ن ي��ك كتاب

و در همين زمينه به صورت اخص چه نگاهي را ميتوانيم به مشهد و
بافت تاريخي آن داشته باشيم؟
پاسخ اين پرسش را ش��ايد بهتر از همه ،زائران بدانند ،زائراني كه براي آنها،
خانههاي مسكوني را حتي نه به شكل يك مهمانسرا ،بلكه به يك مسافرخانه
تبديل كردهايم .يك زماني ،اين موضوع فقط تا فاصلههاي نزديك حرم وجود
داشت اما رفته ـ رفته تمام فضاي اطراف حرم مط ّهر را گرفته و خط و مرز پايان
آن هم مشخص نيست كه كجا خواهد بود .آن كساني كه آمدند و اولين فلكه

تا مالزم او باشم.
در ميانه راه ،زير نور چراغ هاي آشفته و نجابت باخته ترافيك خيابان ها من و همراهي ديگر از مقوله آموزش معماري و ورطه هاي هولناكي كه بدان در افتاده
است و زين پس بيشتر فرو خواهد افتاد مي گفتيم ،عيب مي جستيم و مدام از نقصان ها مي گفتيم،استاد با چشماني خسته و لبخندي آرام وقتي همه اين مرثيه
گفتن ها تمام شد پس از اندكي سكوت گفتند:
« بزرگترين لذت جهان ،ديدن برق چشمان جواني است كه از آنچه بر او آموخته اي به وجد مي آيد و درخشان مي شود » .اين جمله را گفتند و تمام .واژه به
واژه را به همين شكل و ترتيب در ياد دارم .خجالت كشيدم من از خودم و همراه ما هم كه مردي قديمي و سالخورده از معلمين دانشگاه بود ،شرمسار خويش شد.
ديگر همه سكوت كرديم و من تنها فكر مي كردم كه « :اي مرد بزرگ ! تو چون تا اين حد دستآويزهاي زيستن خود را اينگونه پاك و پالوده نگاه داشته اي و
براي دريافت و داشتن اين لذت چه رنج ها برده اي و چه جاني بر سر آن گذاشته اي؟ و حتما همين گونه است كه نزديك به نيم قرن معلم بي بديل دانشگاه
ها بوده اي و شاگردانت شمارشان در هزارهاست».
آري ،اينگونه است كه از دكتر منصور فالمكي نمي توان نوشت كه او خود،يكي نوشتار درخشان و جاويدان جهان ماست.
من تنها مي توانم به بهانه او،از خرسندي خودم و بزرگي نسل خودم بنويسم كه ما چقدر بزرگيم و چقدر نيك بختيم كه هم عصر و هم زمانه استاديم.
من تنها مي توانم بنويسم ،كه هميشه با گردني افراشته و غرورانگيز نفس مي كشم،چرا كه،هواي نصيب من است جان بخش و روح افزا از نفس هاي او در
اين جهان.
به شاگرديش،به ديدارش،به خواندن كتاب هايش ،به ديدن طرح ها و نقشه ها و نظم هايش،به هم زمانه بودن با او ،به خود مي بالم و اينك مي توانم طوماري
را به درازاي ابد از اين شوق و از اين نيك بختي،بنويسم و مكرر كنم.
دكتر منصور فالمكي خورشيدي است در آسمان روزگار ما كه ثبت است بر جريده عالم،دوام او.
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را دور حرم كشيدند و بعدها “وليان”ها
من اعتق��اد دارم كه وقتي آمدن��د و آن را تكميل كردند ،عنوان
آدمي چيزي را مينويسد ،ميكردن��د ك��ه ميخواهن��د به حرم
دسترسي بدهند و آن را با ماشين ،دور
مجبور است آن را بسنجد .بزنند ولي مقصدش��ان اين بود كه آن
شما براي نوشتن هر خط از را از آن بافت زنده و پوياي كه در زير
پوست اين منطقه جاري بود جدا كنند.
كتابتان مجبوريد به تمام ناديده گرفتن تفاوت بين نظام ش��هر
زوايا و حاشيههايش برويد و سازي نو با نظام شهري قديمي عاملي
بود براي نادانس��تن و نادانسته عمل
اجازه دهيد تا ديگران هم به كردن در مش��هد و در ساير شهرهاي
درون آن بروند و در داخل قديمي ،امري كه با تأسف ،همچنان
هم وجود دارد.
آن زندگ��ي كنند و بعد هم چيزي كه به همين شكل در بسياري
از ش��هرهاي ديگ��ر هم گرفت��ار آن
نظر بدهن��د و نظر متفاوت
هس��تيم را نبايد فقط تقصير دولتها
بدهن��د و چ��ون مكتوب بگذاريم .ما در زمان پهلوي اول ،يك
نفر شهر ساز در اين مملكت نداشتيم
ميش��ود ،ميتوان��د مورد و اص ً
ال دانش شهرسازي ناشناخته بود
و پس از ده ـ دوازده س��ال كه از عمر
استناد هم قرار بگيرد.
پهلوي دوم ميگذشت يعني يكي ،دو
سال قبل كودتاي  28مرداد ،تصميم
ال متوقف ش��د و اص ً
گرفتيم راجع به ش��هر صحبت كنيم ،اما اين هم كام ً
ال
پيگيري نش��د ،تا  14سال پس از آن ،شهرسازي به گونهاي در درون مباحث
معماري مطرح شد و كسي را سراغ نداشتيم كه شهر را در آن فضاي انديشهاي
خود بگنجاند و ساختار شهر را بررسي كند و شالوده آن را به آزمايش ببرد .اص ً
ال
خبري از اين مسايل نبود ،دانشكده هنرهاي زيبا براي اولين بار براي شهرسازان
مدرس��هاي تأسيس كرد و به آنها درس شهرسازي داد و استاداني را از خارج
كشور آورد و آرام ـ آرام حركاتي صورت گرفتند و البته به تدريج ،يك بيداري
نه چندان خوشايندي در ميان سرمايهگذاران بخش عرصه و اعيان به وجود آمد
كه جلوي دانش شهرسازي را گرفت.
آقاي دكتر اگر در دوران معماري معاصر بخواهيد به چند نام شاخص

اشاره كنيد ،چه نامهاي در ذهنتان عبور ميكند؟
پرسش بسيار دشواري است ،در معماري معاصر ما كارهاي خوب داريم و زياد
هم داريم كه نامهاي پرشماري را براي خود ثبت ميكنند .بعضي از كارهاي
“رنزوپيانو” از ديگران بهتر است ،چرا كه يك سخن تازه دارد ،او به قيد شناخت
تكنولوژي ماده ميآيد و نظام ساختاري و مواد ساختماني را تعريف ميكند و
به قيد آفرينش فضاي تكنولوژي حاكم بر سيس��تم ساختمان ،ميآيد شكل و
ماهيت ساختمان را نوسازي ميكند و با همه نقصهاي كه دارد ،زندگي تازه
را و فكر تازه را براي س��اختمان ميآورد .البته همة اين داستان پرقدر ،سواي
درسهاي “لوكوربوزيه” اس��ت“ .لوكوربوزيه” دانشمندي است كه آدمي حق
ندارد نوشتههايش را نخواند.
اگر بپرس��يم كه از ابتداي زايش معماري مدرن جهان ،تا امروز چه كس��ي به
دانش معماري مدرن بيشترين كمك را كرده است ،تنها “لوكوربوزيه” را نام
ميبريم ،براي اينكه بيش از هر كس ديگري براي ما در هر دو زمينه متريال
را به دست داده است :هم طرح برايمان داده كه حاوي نكتههاي پرقدر مقبولي
هس��تند (كه به خاطر همين مقبول بودن بس��ياري از آنها اجرا نشدند) و هم
برايمان كتاب نوش��ته و نوشتهها و سنجشها و نكته سنجيهاي انجام داده
است كه تمام ًا شاخص هستند.
وقتي آدمي به سراغ صومعه “التورت” ميرود و آن را نگاه ميكند ،در مييابد
كه “لوكوربوزيه” ،با همه عقايد متفاوت و ويژه خود ميرفته نزد كشيشها به
تبادل نظر مينشس��ته و از دل آنها مطالبي را مييافته نو و پر معنا كه آنها
را به بهترين ش��كل در ساختمان صومعه بازتاب داده است .در اين مورد ،مث ً
ال
برايت��ان ميگويد كه معمار اگر دين هم ندارد ،اما موظف به دانس��تن مباحث
ديني و خدمتگزاري به دين و كساني است كه برايشان كليسا و مدرسه و خانه
ميسازد.
و البته وقتي مس��ايل كلي و زيربناي معماري را هم نگاه ميكنيم ،ميبينيم
نظريههاي خوبي در اين زمينه داريم و در بين معاصرين كسي كه كتابهاي
ارجمندي دارد كه متعاقب نوشتارهاي پديدهشناسي است و پيوند بالفصلي را
بين معماري و فضاي پر تالش پديده شناسي مدرن به وجود آورده “كريستيان
نوربرگ شولتز” است ،به نظرم “شولتز” بيش از همه در اين زمينه به آدميان
كمك ميكند و ما را با معماران مدرن آشنا ميسازد .از ديدگاه شولتز و برپاية
ش��ناختي كه با س��اير معماران معروف و مدرن جهان داريم . ..اگر به س��راغ
م��وزة “گوگنهايم” فرانك گري در بيلبائوي اس��پانيا برويم ،هم به ش��ناخت
معماري مدرن و پرتوان نائل ميشويم و هم به نكتههاي ميتوانيم بنگريم كه

مهندس مرجان اكبري سرشور | كارشناس ارشد معماري | مسوول حفظ و احيا بافت هاي تاريخي استان خراسان رضوي

استادي با انديشه اي عميق
روزها و س��الهاي پس از جنگ ،وظيفه خطير بازس��ازي مناطق جنگي كشور بر دوش متخصصان و بويژه معماران و دانشجويان معماري
سنگيني مي كرد .دوباره ساختن ،باززنده سازي و مرمت آنچه از آن دوران بر جاي مانده بود پرسش جدي ذهن ما را شكل مي داد و درست،
در همان روزها توفيق حضور در كالس درس دكتر منصور فالمكي را يافته و اين افتخار را داشتم تا درس مباني نظري مرمت را با بيان
مخصوص ايشان بشنوم .همه در دانشكده هنرهاي زيبا دكتر فالمكي را به عنوان يكي از استادان قديمي دانشكده بخوبي مي شناختند،
شايد به اين دليل كه سالها پيش از آنكه من و ديگر همكالسي ها چشم به اين دنيا بگشاييم ،دكتر فالمكي چشم و چراغ آن دانشكده و از
چهره هاي شناخته شده معماري به شمار مي رفت و او حاال ديگر بيش از نيم قرن است كه در دانشكده هنرهاي زيبا آمد و رفت دارد.
كالس درس استاد عالوه بر درس همواره يك آغاز بود؛ آغازي براي دوباره آموختن ،بيشتر آموختن و براي ايجاد عشق و شور دوباره آموختن ،هم از ايشان و
هم از كتابهايشان.
در آن سالها بود كه معماري را با ابعاد وسيع تر آن شناختيم .كتاب هاي تاليف شده ايشان نيز عالوه بر آنكه از ارزش مطالعه بااليي برخوردار بود،همواره به عنوان
مرجع و راهنمايي معتبر در تمامي مراحل از مباني نظري تا طراحي ،امكان بهره برداري را براي خواننده ايجاد نموده و فرصت تعمق را به وي مي دهد؛ تا در واژه
واژه محتواي آن بيانديشيم و در هر زمان ،حتي در پيشبرد امور حرفه اي نيز از آن غفلت نورزيم.
استاد فالمكي هميشه با ظاهري آرام ،متين ،مهربان،دوست داشتني و سراپا شور در دل و روح و با انديشه اي عميق،آگاه،خردمند،وسرشار از دانش مخاطب خود
را مجاب به گوش فرادادن و سكوت مطلق وسرشار از اشتياق مي نمود و در درون آنها وسعت تفكر ،پرسش هاي پياپي،تعمق،عشق به دانش بيشتر و در نهايت
شجاعت حل مسايل پيچيده را چون حسي دروني مي آفريد و به يادگار مي گذاشت.
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ارزشهاي نهفته در اين بنا را به “آسمان” نميبرند.
آقاي دكتر اگر بخواهيد از فرد يا افرادي كه ـ الزام ًا در حوزه معماري
نميگويم ـ روي شما تأثير گذشتهاند ،نام ببريد ،چه كساني در ذهن شما
ميآيند؟
جدا از هر بار عطار و نظامي و حافظ و مولوي خواندن و يك جهان نكتههاي
ناب يافتن ،و از آن به قدر وسعاندكم آموختن ،كتابي كه براي من بس مقدس
است“ ،كتاب االنسان الكامل” “عزيز الدين نسفي” است ،من همچنان با جرأت
ميتوانم بگويم از برادههاي فكري آن ،براي دريافت فضاي معنوي پديدههاي
معماري اس��تفاده ميكنم ،دو س��ال پيش يكي از نظريههاي دوست داشتني
«نسفي» را بردم به يك كنگره جهاني ،آنجا كه حس آدميزاد را به يك حس
درون و حس برون تقسيم ميكند و فضاهاي نابي را برايمان ترسيم ميسازد،
كه به نظر من هيچ كس به پاي آن نميرسد ،من نظريههاي «مرلوپونتي» را
خوب خواندهام و هر كس از من بپرسد كه در بين پديده شناسان چه كسي بر
ديگران ارجح است و چه كسي بيش از ديگران به معماري كمك كرده است،
من به «موريس مرلوپونتي» اشاره خواهم كرد ،ولي نظريههاي «نسفي» بسيار
جامعتر است و بسيار بيشتر به آدمي كمك ميكند.
اگر آدمي «س��هروردي» را بخواند و بعد «نس��في» را بخواند ،به نظرم بهتر
ميتواند رس��الهاي مثل «عقل س��رخ» را بفهمد چرا كه خيلي از نظرياتي كه
آنجا به صورت كام ً
ال انتزاعي و متكي بر تصورهاي كائناتي آدميان آمدهاند ،به
بياني غني و آرامتر و فراگير ،اصول و رهنمودهاي روزمرهتر را در نوش��تههاي
«نسفي» ميتوانيد پيدا كنيد.
اينها بزرگاني نيستند كه متعلق به ديروزمان باشند .من بهترين نظريه مربوط
به معماري را ،سواي شولتز و «راپوپورت» و ديگران ،در يك غزل حافظ پيدا
ميكن��م و اگ��ر ميگويم معماري چهار بن مايه دارد كه يك��ي از آنها زمان
اس��ت ،توانستهام گوش��ههاي از آن مقوله زمان را ،هم نزد «نسفي» و هم در
يادداشتهاي سهروردي و هم در هفت پيكر نظامي پيدا كنم.
آق��اي دكتر در اين نزديك به  60س��ال كار م��داوم چه خاطرههاي
دلنشيني داريد كه به ياد ميآوريد؟
اگر بخواهم به طنز جواب شما را بدهم ،بايد بگويم آن زماني كه آدمهاي كه
دانشمند نيستند ولي جبه دانشمندي بر تن دارند ،ميآيند و پيجوي جدال ،با
اين بنده ميشوند ،بهترين خاطرات من شكل ميگيرند .اما هر وقت ميبينم
كه آنچه من نوش��تهام و منتشر كردهام ،توسط كساني كه مرا نميشناسند و

من هم آنها را نميشناسم ،به كسان
ديگري تدريس ميش��ود و به درون
فضاي فكري جمع��ي ميرود كه باز
هم يكديگر را نميشناس��يم و تنها
دانش معماري اس��ت كه حركت دارد
و طرح مس��أله ميكند ب��دون آنكه
ديگر من در آن ميان باش��م ،بهترين
لحظات و زيباترين صورت زندگي من
ش��كل ميگيرد .چرا كه ديگر من در
ميان نيس��تم و آنچه به سفر ميآيد
تا به س��نجش برده شود ،تنها دانش
و آگاهي است برگرفته و كاويده شده
و ب��ه س��خن روز در آم��ده متعلق به
روزگاري پيشتر ،كه من در انتشار آن
سهمي داشتهام.

زائران��ي كه ب��راي آنها،

خانههاي مسكوني را حتي

نه به شكل يك مهمانسرا،
بلكهبهيكمسافرخانهتبديل

كردهايم .ي��ك زماني،اين

موضوع فقط تا فاصلههاي
نزديك حرم وجود داشت

اما رفت��ه ـ رفته تمام فضاي
اطراف حرم مط ّهر را گرفته
و خط و م��رز پايان آن هم

مش��خص نيس��ت كه كجا
خواهدبود.

در آخرين روزهاي كه گفتگو با استاد دكتر منصور فالمكي را تدوين و
آمادهچاپمي كرديم ،شنيدن خبري شكوهمنددربارهايشانشوقانتشار
اين گفتگو را برايمان انگيزه اي دوباره بخشيد.
دكتر محمد فالمكي بهنوان چهره ماندگار رشته معماري شناخته شدند و
نام هميشه جاويد خود را بر برگ ديگري از عرصه افتخارات اين سرزمين
بهثبترساندند.
بي گمان نام و چهره درخشان آثار ايشان ،در گستره تاريخ و انديشه ها
نامي هميشگي و متندگار بود و خواهد ماند.
ماهنامه طاق اين افتخار ارزش��مند را به ايشان و متوليان بنياد چهره هاي
ماندگار و به تمامي گستره بيكران فرهنگ و معماري ايران زمين شادباش
ميگويد.
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پايگاهي براي ارتقاي فرهنگ ساخت و ساز
مهندس اسدي | عضو هيئت مديره و دبير سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي

معمو ًال مطبوعات جايگاهي اس��ت براي متنها و نوشته هاي كه به طبع آراسته و محتواي
آگاه كننده دارند .اين محتوي در زمينه هاي متفاوت اذهان پويا و جوياي اطالعات مخاطبان
را نش��انه رفته و آن را به خود وامي دارد .قطع ًا مطالب تخصصي ،مخاطبان خاص خود را
مي يابد ،تالش در جذب اذهان خاص نيز از سوي مطبوعات تخصصي ،هنري است كه
راهكارهاي حرفه اي را مي طلبد.
حضور در نمايشگاه بين المللي مطبوعات را مي توان محملي دانست براي محك زدن اين
هنر و اين راهكارها.
س��ازمان نظام مهندس��ي س��اختمان اس��تان در دوره جديد عالوه براينكه در زمينه ها و
رويكردهاي تخصصي وحرفه اي اعضاء مش��غول است و براي به نتيجه رساندن اهداف و
خط مشي هاي قانوني گام بر مي دارد؛ آموزش ،اطالع رساني و ارتقاي فرهنگ ساخت و
ساز كه جزوي از اهداف قانون است را نيز پي مي گيرد.
انتش��ار ماهنامه طاق با زمينه اطالع رساني و آموزشي در سالهاي اخير دليلي است بر اين
ادعا.
مجله طاق به بيان قاطع؛ اولين نش��ريه سازمانهاي نظام مهندسي است كه توانسته راه به
نمايشگاه بين المللي مطبوعات كشور باز نمايد .اين حركت سازنده مي تواند دو وجه متمايز
و تاثيرگذار بهمراه داشته باشد :او ًال گرايش و توجه مردم را ارزيابي نمايد كه آيا همانطور كه
به مطبوعات عمومي مانند جرايد ،مجالت اجتماعي ،ورزشي و ...تمايل دارند ،مجالت
تخصصي به ويژه مجالتي كه به مأمن و محل زندگي آنها اشاره دارد را دارند يا خير؟
ساختمان محلي است يا مأمني است كه مردم در آن به دنبال آسايش هستند .مردم عادي
به نوشته ها يا نشرياتي در اين باب چقدر اهميت مي دهند؟
ثانيا محتوي و جذابيت نشريه و جايگاه خود را محك زنند كه آيا توانسته راهكاري بيابد تا
در دل عم��وم مردمي كه خواندن و مطالع��ه را بخش الينفك زندگي خود قرار داده اند جا
خوش كند يا خير؟
نگانه نقادانه و توجه راه جويانه به اين دو جس��تار ،س��ؤاالت بسياري را پاسخ خواهد داد و
هدفهاي متفاوتي را پيش رو خواهد آورد تا بتوان با مردم عجين شد ،با افكار مردم مرتبط
شد و در يك تعامل فرهنگي به نيازهاي يكديگر دست پيدا كرد و رويكردي را رقم زد كه
بايد باشد.
اميد اس��ت شما بزرگوار اين سازمان را در اين مسير ياري رسانيد و با نگاه نقادانه خود اين
فعاليت را محك زنيد.
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اولين حضـور«طاق» در نمايشگاه مطبوعات
مهندس محمدتقي خسروي | مدير اجراي نشريه طاق سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي

هفدهمین فصل از جش��نواره مطبوعات و خبرگزاری ها در حالی به کار خود
پایان داد که ضرورت تعامل روزنامه نگاران و صاحبان رس��انه از یک سوی و
مخاطبان فعال از سویی بیش از هر زمان دیگر به عنوان برترین مولفه اجتناب
ناپذیر مدیریت رس��انه مطرح اس��ت.در این میان فراهم آوردن عرصه ای که
بتوان جریان انتقال و چرخه ارتباط را به مخاطبان معرفی و عرضه داشت و نیز
محملی که بتوان در نتیجه آن نظام رسانه ای را به ساختاری فعال و هدفمند
تبدیل نمود جز با ارائه و معرفی الگوهای فعالیت های متنوع رسانه ای میسر
نیست.جش��نواره هفدهم نیز به عنوان بس��تری که می توانست ضمن فراهم
ساختن چنین عرصه ای امکان رقابت فعاالن رسانه با یکدیگر را مهیا سازد بار
دیگر بود و نبودها ،افت و خیزها و چالش های این حوزه را به مخاطبان و نیز
متولیان مدیریت فرهنگی جامعه یادآور شد.
در جش��نواره هفدهم همه آمده بودند تا عملكرد يك س��اله و تواناي و تجربه
چندين س��اله خود را در تب و تاب غرفهآراي يا ارائه محتوا در دنياي رس��انه
به عرصه ظهور بگذارند.این بستر فرهنگی در شرایطی به پایان راه رسید که
همچون گذشته بسیاری آمدند و بسیاری نیز كه انتظار ميرفت حضورشان مايه
دلگرمي دستاندركاران جامعه رسانه ای باشد ،نيامدند .ما نیز كه نخستین حضور
خویش را در این ضیافت فرهنگی تجربه می کردیم گرچه س��ردي نمايشگاه
مطبوعات را به اندازه حاضراني كه تجربه چندين ساله حضور در اين ميهماني
را داشتند ،نچشيديم اما تجربه نخستمان در اين نمايشگاه هم در كنار نامداران
و هم بينش��انهاي مطبوعات ايران روي هم رفته خالي از لطف نبود .بویژه
آنکه در جامعه اطالعاتي امروز فقدان رسانه و تریبون منحصر به فرد تشکل
ونهادی تخصصی همچون س��ازمان نظام مهندسی برای آنکه صدای خود را
به گوش جامعه و یا حتی همکاران خود برساند ،بیش از هر زمان احساس می
شود ،رسانه مستقلی که فارغ از چالشهای انتقال پیام از سوی برخی از رسانهها
پیام خود را به گوش مخاطبان منتقل سازد؛ چرا كه معتقديم تحصیل اهدافی
نظیر تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش های اسالمی در معماری و شهرسازی،
تامین موجبات رشد و اعتالی مهندسی ،ترویج اصول شهرسازی و رشد آگاهی
عمومی نس��بت به آن و مقررات ملی س��اختمان و افزایش بهره وری ،تهیه و
تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی ،وضع مقررات ملی ساختمان در
راس��تای حمایت از مردم و الزام به رعای��ت آن و ...که جزيی ازموارد دهگانه

اهداف و خط و مشیهای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را تشکیل
میدهد ،با برخورداری از رسانهای تاثیر گذار امکان پذیر خواهد بود.
ماهنامه طاق در خانواده نظام مهندس��ی خراس��ان رضوی با انتشار 40شماره
سعی بر آن داشته تا به بخشی از این اهداف جامه عمل بپوشاند طاق در اولین
حضور خود در هفدهمین نمایش��گاه مطبوعات قصد داشت آنچه در طي عمر
 14سالهخود گردآوري كرده با هدف ايجاد تعاملي دو سويه ميان سازمان نظام
مهندسي و مخاطبان در البهالي نشريات متعدد معرفي كند.
حاشيههاي پر رنگتر از متن
برخي از شركتكنندگان هفدهمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاريها در اين
دوره به جاي اينكه به محتواي نشريات ،صفحات روزنامهها و سايتهاي خود
در راس��تاي ارتقاي جايگاهش��ان تالش كنند ،به غرفهآراي كه يكي از آفات
مطبوعات است توجه داشته و به آن پرداخت ه بودند .غرفههاي چندين ميليوني
كه در روزهاي خلوت نمايشگاه بيشتر به چشم ميخورد ،چيزي شبيه شبيخون
فرهنگي در جامعه اطالعاتي ايران قلمداد ميشد.
مسووالن به جاي مردم!
با وجود اينكه يكي از مهمترين اهداف برگزاري نمايشگاه مطبوعات ارتباط با
مخاطبان و ايجاد تعامل و تبادل نظر آنان با متخصصان هر حوزه اس��ت ،اما
حضور كمرنگ مردم در هفدهمين دوره نمايشگاه مطبوعات چشمگير بود .هر
چند مسووالن به اين دليل كه منابع خبري به شمار ميروند و همواره زيرنگاه
تيزبين و نقادانه رسانهها نيز قرار دارند ،بيش از مردم در نمايشگاه حضور يافتند.
وزرا ،اعضاي كابينه ،نمايندگان مجلس تا مديران و روس��ا و ...شايد با همين
نگاه بود كه از همان روز نخست در نمايشگاه حضور يافتند و در عين حال اين
حضور براي فعاليت خبرنگاران نيز در فضاي بسته مصلي به شكار سوژههاي
خبري و طرح پرسشهاي خود با مسووالن تبديل شد.
محمليمناسببرايخارجيها!
امسال تعداد رسانههای خارجی شركتكننده در نمايشگاه مطبوعات نسبت به
س��الهاي گذشته چند برابر بود و بسياري از غرفهداران داخلي معترض بودند
كه چرا محل مناسبي در نمايشگاه به غرفهداران خارجي داده شده كه همين
مساله حاشيههاي زيادي حتي در وزارت ارشاد و بين مسووالن برگزار كننده
نمايشگاه نيز ايجاد كرد.
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درمراسماتيانسوگندكارشناسانرسميسازماننظاممهندسيساختماناستانتاكيدشد:

آمادگينهادقضاييبرايهمكاريباكارشناسانماده27

جواد صبوحي ،مهندس محمدتقی خسروی

مراسم اتيان سوگند كارشناسان رسمي سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان
رضوي هفدهم آبان ماه همزمان با روز شهرسازي در مشهد برگزار شد.
در اين جلسه كه معاون عمراني استاندارخراسان رضوي ،شهردار مشهد ،رئيس
شوراي اسالمي شهر؛ رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان و نيز اعضاي
هيات مديره و هيات رئيسه سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي نيز حضور
داشتند ،رئيس اين سازمان ضمن با اهميت خواندن نقش و جايگاه كارشناسان
ماده  27سازمان نظام مهندسي آمادگي اين سازمان را در معرفي كارشناسان به
سازمانها و نهادها در مقاطع مختلف براي انجام امور كارشناسي اعالم نمود.
افتخاري براي سازمان نظام مهندسي ساختمان

مهن��دس محمدرض��ا اخ��وان عبداللهيان با
بيان اينكه س��ازمان نظام مهندسي ساختمان
در ح��ال حاض��ر  13ه��زار و  50نفر عضو در
استان دارد اين س��ازمان را يكي از  3سازمان
برتر در ميان اس��تانهاي كشور از حيث رعايت
مقررات ملي ساختمان ،آموزش اعضاء در اين
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خصوص دانست و افزود :برخورداري از چنين ظرفيتي افتخاري براي سازمان
نظام مهندس��ي استان است كه در نتيجه تعامل ميان اين سازمان و سازمانها
و نهادهاي مختلف و نيز در سايه همت و پشتكار مهندسان عضو سازمان نظام
مهندس��ي به دست آمده است .رئيس سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي
در ادامه افزود :اين سازمان در تمامي كميسيونها و كميته هاي تصميم ساز و
تصميم گيرنده استان حضوري فعال دارد و در تمامي مباحث شهري تاثيرگذار
است.وي در ادامه به تاكيد ماده  27قانون نظام مهندسي در خصوص استفاده
از كارشناس��ن رسمي اين سازمان در امور كارشناسي اشاره كرد و گفت :اين
قانون بر اين نكته تصريح مي كند كه وزارتخانه ها ،موسس��ات دولتي و غير
دولتي ،شهرداري ها مي توانند از خدمات كارشناسان ماده  27كه داراي پروانه
اشتغال به كار هستند در امور كارشناسي خود همچون طراحي ،نظارت ،اجرا،
بهره برداري ،آزمايش ،تش��خيص علل ،برآورد و ...اس��تفاده كنند.وي خاطر
نشان ساخت :اين قانون مصوب مجلس شوراي اسالمي و هيات وزيران بوده
اس��ت و مسووالن دادگستري نيز بر اجراي آن تاكيد دارند .مهندس اخوان به
س��ابقه 10ساله كار براي ش��ركت در اين آزمون و پذيرش در آن اشاره كرد و
افزود سازمان نظام مهندس��ي خراسان رضوي در حال حاضر از خدمات 200
كارش��ناس رسمي ماده  27در هفت رشته معماري ،عمران ،برق ،مكانيك،
شهرسازي ،ترافيك و نقشه برداري در انجام امور كارشناسي و قضاوت استفاده
مي كند.

ضرورت حضور پررنگ تر كارشناس��ان رس��مي نظام مهندس��ي
درمديريتشهري
شهردار مش��هد يكي ديگر از ميهمانان جلسه
اتيان سوگند كارشناسان ماده  27سازمان نظام
مهندسي ساختمان بود .وي ضمن تبريك اعياد
ذي حجه ،س��ازمان نظام مهندسي استان را
ب��ا بهره مندي از جمعيت زي��اد خود برخوردار
از ظرفي��ت عظيم حرف��ه اي و تخصصي در
استان دانست كه توانسته است شهر و استان
را به غناي مهندسي سوق داده و منشا خدمات
عمراني در اين گستره باشد.مهندس پژمان افزود :سازمان نظام مهندسي هم
اكنون با حضور و تالش افراد فرهيخته در هيات مديره جايگاه مناس��بي در
سطح استان و ملي كسب نموده و ساختار محكمي پيدا كرده است.وي با بيان
اينكه ما هر روز ش��اهد بهبود شرايط در تمامي حوزه هاي مهندسي هستيم،
ضرورت حضور پررنگ تر كارشناسان رسمي نظام مهندسي درمديريت شهري
را مورد تاكيد قرار داد و خاطر نشان كرد  :خوشبختانه دسترسي به اين فرصت
ها عمومي شده است و ان شاء اهلل با اقدامات متقن كارشناسان ماده  27شاهد
رعايت مقررات ملي س��اختمان در ساخت و سازها و طراحي و اجراي بهتر در
س��اخت و ساز باش��يم و ضمن آن بتوانيم با استفاده از ظرفيت هاي مهندسي
تمام��ي فعاليتهاي عمراني را با هزينه كمت��ر و كيفيت مطلوب تر ارايه كنيم.

مهندس پژمان پذيرش  200نفر كارشناس از ميان  13هزار عضو اين سازمان
را نقيص��ه اي دانس��ت كه بايد براي رفع آن اقدام ك��رد .وي افزود  :بايد روح
اعتماد به هر مهندسي به وجود بيايد تا به اين وسيله بتوان هرگونه نقصي را كه
در كار عمراني مشاهده مي شود حل كرد.از سويي بايد به سويي حركت كرد
تا ديگر ،كارها در دست افراد محدودي متمركز نباشد .وي ضمن آنكه اظهار
اميدواري نمود س��ازمانهاي مختلف همكاري خود را با كارشناسان سازمان
نظام مهندس��ي توس��عه دهند به اهميت فعاليت كارشناس��ان ماده  27اشاره
كرد و گفت  :كارشناس��ي؛ فعاليتي شبه قضاوت تلقي مي شود و بنابر اين به
حمايتهاي جدي نياز دارد؛ كارشناسان ماده  27در مراسم سوگند خود در حضور
جمع با خداي خويش عهد مي بندند كه با نهايت انصاف به تش��خيص امور
بپردازند تا حقي از كسي ضايع نشود .شما با خداي خود عهد كنيد كه اگر نمي
توانيد با عدالت و بدون حب و بغض قضاوت كنيد از اين عرصه خارج ش��ويد.
فرصتي ارزشمند براي مردم و مهندسان
معاون عمراني اس��تانداري خراس��ان رضوي
ديگر س��خنران اين نشست ضمن با اهميت
خواندن فعاليت كارشناس��ان رسمي سازمان
نظام مهندس��ي ابراز اميدواري كرد با نظارت
صحيح اين كارشناس��ان بتوان وظيفه نظارت
بر س��اخت و سازها و نيز رعايت مقررات ملي
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ساختمان را به صورت مطلوب محقق نمود.مهندس سعيد حسين پور در ادامه
با اش��اره به اجراي بيش از  8ميليون متر مربع واحد مسكوني مسكن مهر در
اس��تان ،وظيفه نظارت مهندس��ان در دولت نهم و دهم را بزرگ و ارزش��مند
دانست و افزود :در هيچ دوره اي اين حجم ساخت و ساز به صورت فشرده در
نقاط شهري انجام نگرفته است و امروز عالوه بر آنكه اين فرصتي براي خانه
دار شدن فاقدين مسكن قرار داده شده است بستر ارزشمندي نيز براي تالش
موثر شما فراهم آمده است تا در قالب سازمان نظام مهندسي بتوانيد مقررات
ساخت و ساز كه متضمن آرامش خاطر ساكنين است را ارائه كنيد .وي افزود:
امروز وظيفه ديگري بر عهده شماست تا در كنار فعاليت مهندسي و تخصصي
تان مسووليت قضاوت را نيز انجام دهيد بنابر اين تالش كنيد با در نظر گرفتن
حقوق مردم و كارشناس��ي عادالنه و منصفانه ،از انجام وظيفه خطير موفق و
سربلند بيرون آييد .وي افزود :يكي از مباحثي كه در قانون به آن اشاره شده
است ارجاع متمركز اين وظايف است كه نمونه مشابه آن را در بين كارشناسان
دادگستري نيز شاهد نيستيم كه اگر به نحو صحيحي انجام شود مي تواند منشا
خير ،بركت و عدالت شود .حسينپور ادامه داد :امروز عالوه بر وظيفه ساخت
وس��از ،وظيفه قضاوت هم بر عهده شما نهاده شده و در اين مسووليت خطير
نيز مسووليت سنگيني به شما واگذار شده است تا متناسب با دوره خدمت خود
در دورههاي قابل تمديد چهار س��اله ،ارتقاي دانش فني خود را نيز به عنوان
اولويتي مهم مد نظر قرار دهيد.وي خاطر نش��ان كرد :الزم اس��ت در ارجاع
كار به مهندس��ان رعايت حق تقدم بر اساس بانك اطالعاتي كه بايد تشكيل
ش��ود انجام پذيرد .مهندس حس��ين پور اضافه كرد :بايد ارتقاي سطح دانش
كارشناسان مراتب روشن تر و مشخص تري داشته باشد تا حقي از كسي ضايع
نشود .وي همچنين به ضرورت ارتباط ميان سازمان نظام مهندسي و نهادهاي
اجراي در اجراي كار اشاره كرد و آمادگي و عالقه مندي شوراي فني استان را
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براي استفاده از خدمات كارشناسان رسمي ماده  27اعالم كرد.
كارشناسآخرتش را فداي دنياي ديگران نكند

دادس��تان عمومی و انقالب مشهد نيز كه در
مراسم اتيان کارشناسان رسمی نظام مهندسی
ساختمان خراسان رضوی حضور يافته بود با
بيان اين كه در اين مراسم كارشناسان ماده 27
به لفظ جالله قسم ياد مي كنند كه اقداماتشان
در راه حقيقت و اجراي عدالت باشند با اشاره به
نقش نظریه کارشناسی در آراي قضات گفت:
اصل این اس��ت که رای قاضی بر مبنای نظر
کارشناس��ی صادر شود اگر قاضی خواست نظر
کارشناسی را رد کند باید استدالل قوی داشته باشد در نتیجه همان مسئولیت
ش��رعی و قانونی که بر عهده قاضی اس��ت برعهده کارش��ناس هم هست و
بناب��ر اين چنانچه كارش��ناس نظري را ارائه داد ك��ه با حقوق يكي از طرفين
مغايرت داش��ت مسوليت شرعي و قانوني آن با خود اوست و بايد پاسخگوي
خس��ارتي كه بر طرفين وارد مي ش��ود باش��د .وي گفت :قانون بر اين نكته
تصريح مي كند كه اگر كارشناسي از روي غرض بر خالف حق نظر كارشناسي
داد نظر وي در حكم جعل س��ند اس��ناد رسمي اس��ت و بر همين اساس نيز
مجازات و محكوم مي ش��ود .مبحث جعل قانون مجازات اس�لامي يكي از
س��نگين ترين جعل در سند رسمي است .ذوقي در بخش دیگری از سخنان
خود به اهمیت بی طرفی در اظهارنظرکارشناس��ی اش��اره كرد و خاطر نشان
كرد :كارشناس��ان ممكن اس��ت تهديد و يا تطميع ش��وند چون ديگران مي

دانند نظر كارشناس همان نظر قاضي است بنابر اين كارشناس نبايد آخرتش
را ف��داي دنياي ديگران كن��د.او بايد با كمال بي طرفي اظهار نظر كند و خود
را مديون افراد و يا بيت المال نكند.وي در پايان آمادگي دادگس��تري استان را
براي همكاري با كارشناسان ماده  27و بهره گيري از نظرات آنان اعالم كرد.
ديواري راكه بنا كرده ايم راست و محكم است
مهندسمقيميرئيسانجمنكارشناسانرسمي
نظام مهندسي خراسان رضوي كه خود ميزبان
اين نشس��ت بود به ارائه گزارشي از فعاليتهاي
اين س��ازمان پرداخت و اظهار داش��ت :آزمون
كارشناس��ان رسمي سازمان نظام مهندسي در
س��ه سال نخست سالي يكبار برگزار مي شد و
در اين سه سال حتي از دو يا سه استان بزرگ
كشور مثل استان مازندران يك نفر نيز در اين
آزمون پذيرفته نش��دند و پ��س از آن اين آزمون
هر سه سال يكبار از بين كارشناساني كه ده سال از پرونده اشتغال آنها گذشته
است برگزار مي شود .رئيس انجمن كارشناسان رسمي نظام مهندسي خراسان
رضوي خاطر نشان كرد :با نگاه به پرونده كاري انبوه سازان ميتوان به تجربه
موفقي اشاره كرد كه با تشكيل انجمنهاي صنفي انبوهسازان در تمام استانهاي
كش��ور ،كانون سراسري انبوهسازان كشور نيز تشكيل شده است ،بنابراين بايد
كانون سراسري كارشناسان هم با تبعيت از اين تجربه موفق ايجاد شود .وي با
بيان اين نكته كه مجموع كارشناسان ماده 27در كل كشور ،در حال حاضر كمتر

از 2درصد كل كارشناسان رسمي است به اهميت حضور كارشناسان ماده 27
در امور كارشناسي اشاره كرد و گفت :كارشناسان ماده  27مسايلي را مي دانند
كه ممكن است مهندساني چون من با  30سال سابقه فعاليت از آن بي اطالع
باشيم چرا كه علم مهندسي امروز پيشرفت هاي زيادي داشته است و تحليل اين
پيشرفت ها كار ساده اي نيست.وي اشاره كرد :در صورت تشكيل اين انجمن
ها در  5استان امكان شكلگيري كانون سراسري كارشناسان فراهم خواهد آمد
و مي تواند از حمايت وزارتخانه برخوردار ش��ود .مهندس مقيمي يادآور شد :ما
مبناي كار خود را صداقت گذاشته ايم گرچه در اين مدت كار زيادي انجام نداده
ايم اما تالش كرده ايم ديواري را كه بنا كرده ايم راست و محكم بچينيم .وي به
همكاران خود توصيه كرد در ارائه كار كارشناسي نظراتشان آنقدر روشن و صريح
باشد تا هر كسي با حداقل اطالعات قادر به درك آن باشد.مهندس مقيمي عقد
توافقنامه اين انجمن با سازمان نظام مهندسي ،برگزاري كالس هاي آموزش و
آمادگي آزمون ،برپاي دوره هاي آموزشي ماده  27و اخذ نمايندگي از شركت
آرم��ان را از فعاليتهاي انجام ش��ده اين انجمن دانس��ت و در پايان به ضرورت
تعامل موسس��ات بيمه گر و كارشناسان ماده  27اشاره كرد و خاطر نشان كرد:
كارشناس��ان ماده  27مي توانند همكاري خوبي را با بيمه داشته باشند در تمام
دنيا بيش از  90درصد ساختمان ها بيمه شده است و اگر اتفاقي رخ بدهد شركت
بيمه پاسخگوي خسارات است تنها جاي كه مي تواند اتفاق رخ داده راتايد كند
سازمان نظام مهندسي و كارشناسان رسمي اين سازمان است.
مراسم اتيان سوگند كارشناسان رسمي سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان
رضوي با سوگند پذيرفته شدگان در چهارمين آزمون كارشناسان ماده  27پايان
يافت و به اين ترتيب با س��وگند 108كارشناس رسمي سازمان نظام مهندسي
ساختمانخراسانرضوي،مجموعكارشناسانرسمياينسازمانبه193نفررسيد.
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مقاله ها

عمران

ايمان شكيباپور | دانشجوي دكتراي عمران سازه -دانشگاه فردوسي مشهد

مروريبررفتارومقاومتميانقابها

-1معرفي
 -1-1پس زمينه
مصالح بناي به داليلي همچون در دسترس بودن ،قابل اجرا بودن و اقتصادي
بودن ،يكي از مصالح قديمي ساخت و ساز است كه هم اكنون نيز در سراسر
دنيا از آن استفاده مي شود .اين مصالح در صده هاي گذشته در ساخت پروژه
ه��اي متنوعي از كف پوش خيابان گرفته تا طراحي قوس هاي پيچيده مورد
اس��تفاده قرار گرفته اس��ت .همچنين مصالح بناي در ساختمان هاي قابي به
عنوان ميانق��اب و به منظور جدا كردن فضاها از يكديگر به جاي المان هاي
سازه اي مورد استفاده قرار گرفته اند.
عملكرد اصلي مصالح بناي حفاظت از داخل ساختمان در برابر عوامل محيطي
نظير باران ،برف ،باد و ...و همچنين تقسيم فضاهاي داخلي ساختمان بود .به
بيان ديگر ،به طور معمول از نقش مصالح بناي در آناليز و طراحي س��اختمان
هاي قابي بتني يا فوالدي صرف نظر شده است.
برخ�لاف آنچ��ه كه در روي��ه هاي معم��ول در نظر گرفته مي ش��د ،حضور
ميانق��اب هاي مصالح بناي در رفتار كلي س��اختمان -به خصوص تحت اثر
بارهاي جانبي -اثرگذار اس��ت .زماني كه اثرات اندركنشي ميانقاب و سازه در
نظر گرفته مي شود مقادير سختي جانبي و ظرفيت باربري جانبي سازه به مقدار
زيادي افزايش مي يابد.
طي  50س��ال گذشته تحقيقات زيادي انجام ش��ده است تا نحوه تأثير وجود
ميانقاب هاي مصالح بناي بر روي رفتار داخل و خارج از صفحه ساختمان هاي
قابي بتن مسلح و فوالدي مشخص شود.
تحقيقات آزمايش��گاهي انجام ش��ده بر روي دامنه گس��ترده اي از مدل ها از
مقي��اس هاي واقعي گرفته تا مقياس هاي  1به  8كه داراي تعداد دهانه ها و
طبقات متغيري بوده اند ،همراه با مطالعات علمي و آناليزهاي انجام شده كه
از مدل هاي ساده تا آناليزهاي المان محدود غيرخطي را شامل مي شود ،ديد
خوبي را نسبت به رفتار و اندركنش قاب و ميانقاب ارائه كرده است.
نتايج تحقيقات انجام شده مشخص كرده است كه تأثير ميانقاب بر رفتار كلي
سازه ،بر حسب جهت اعمال نيرو تغيير مي كند.
 -2-1هدف
در اين تحقيق سعي شده است مروري اجمالي بر روش تعيين مقاومت درون
صفح��ه ميانقاب هاي مصالح بناي غير مس��لح ( )URMانج��ام گيرد .در
كارهاي تحقيقاتي انجام شده بر روي ميانقاب ها تاكنون دو رويكرد دنبال شده

است .گروهي از محققان بر پايه روش هاي مبتني بر مقاومت به بحث و تعيين
مقاومت ميانقاب پرداخته و گروهي ديگر نيز با استفاده از روشهاي عملكردي به
طرح موضوع پرداخته اند.
از منابع ارزشمندي كه به بحث پيرامون ميانقاب ها پرداخته اند مي توان به گزارش
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كه توس��ط مركز توسعه و تحقيقات مهندس��ي ارتش امريكا منتشر گرديده و
همچني��ن مجموع��ه اي از گزارش��ات  FEMAاز قبي��ل FEMA 306،
 FEMA 307و  FEMA 308ك��ه توس��ط آژانس مديريت بحران فدرال
امريكا تهيه شده است اشاره كرد كه طبق تقسيم بندي مذكور ،گزارش ارتش
امريكا با تمركز بيش��تري به بحث پيرامون تعيين سختي و مقاومت ميانقاب،
و گزارش هاي  FEMAبيش��تر به بحث پيرامون بررسي عملكرد ميانقاب
پرداخته است.
 -2نيازهاي كلي
-1-2مشخصاتمكانيكيوهندسي:
برآورد مقاومت اين نوع سازه ها نيازمند جمع آوري تمام مشخصات مكانيكي
و هندس��ي مربوط به نمونه مي باشد .تمام مشخصات هندسي ،شامل ابعاد و
موقعيت ميانقاب هاي مصالح بناي و المان هاي قاب هاي محاطي بايد تعيين
گردند .ابعاد ميانقاب از قبيل ارتفاع ( ،)hطول ( )lو ضخامت( )tبايد توسط اندازه
گيري هاي ميداني يا با استفاده از نقشه هاي سازه اي موجود برداشت شوند.
تم��ام ابعاد مربوط به المان قاب از قبيل () H , L f , hb , bb , hc , bc ,...
نيز بايد به دس��ت آيند .تعريف اين پارامترها در توضيحات و ش��كل هاي آتي
ارائه شده است.
تست هاي مورد نياز براي ارزيابي خصوصيات مكانيكي مواد مربوط به ميانقاب،
از قبيل مقاومت فشاري ( ' ، ) f mمدل االستيسيته در فشار (  ) E mو مقاومت
برشي ( ' ) f vبايد مطابق با بخش  ( 7.3.2خصوصيات درون صفحه مواد) از
گزارش  FEMA273انجام پذيرد .ارزيابي خصوصيات مواد براي قاب محاط
كننده بايد مطابق با بخش  6.3.2از گزارش  ( FEMA273براي قابهاي بتن
مسلح ) يا بخش  5.3.2از اين گزارش (براي قاب هاي فوالدي) انجام پذيرد.
خصوصيات مواد را مي توان از آئين نامه هاي ساختمان مربوط به سال ساخت
ساختمان مورد ارزيابي ويا در صورت دسترس بودن از طريق نقشه هاي حين
ساخت استخراج كرد.

 -3تقسيم بندي ميانقاب هاي مصالح بناي:
ميانق��اب هاي مصالح بن��اي بايد براي هردو جهت داخ��ل صفحه و خارج از
صفحه مورد ارزياب��ي قرار بگيرند و همچنين اثرات نيروهاي خارج از صفحه
ب��ر ظرفي��ت درون صفحه در ارزياب��ي مالحظه گ��ردد .دركل ،ميانقاب ها را
مي توان به دو گروه تقسيم بندي كرد« :ميانقاب هاي جدا شده» و «ميانقاب
ه��اي عادي» كه گاه��ي از آن ها به عنوان «ميانقاب برش��ي» نيز نام برده
مي ش��ود .ميانقاب هاي جدا ش��ده ،ميانقاب هاي هس��تند كه كام ً
ال از قاب
محاطي خود در باال و اطراف خود جدا شده اند.
مقدار فاصله بين ميانقاب و قاب بايد از هرگونه تغيير ش��كل مورد انتظار قاب
بزرگتر باشد تا از ايجاد اندركنش بين قاب و ميانقاب جلوگيري شود .الزم به
ذكر است كه اين گونه ميانقاب ها به عنوان المان هاي سازه اي در نظر گرفته
نمي شوند.
اين تحقيق بر روي دسته دوم از طبقه بندي مذكور ،يعني ميانقاب هاي برشي
متمركز است .اين نوع ميانقاب ها كه به عنوان بخشي از سيستم باربر جانبي
ايفاي نقش مي كنند بايد در سرتاسر محيط خود با قاب هاي محاطي در تماس
كامل باشند ،بنابراين هرگونه فاصله اي بين ميانقاب و قاب بايد كامال توسط
مالت پر شود.
رفت��ار درون صفحه و خارج از صفحه قاب هاي ميان پر به عواملي عالوه بر
خصوصيات مكانيكي و هندسي قاب و ميانقاب ارتباط دارد .اين عوامل اضافي،
مقاومت و سختي اوليه قابهاي ميان پر را تغيير مي دهند .ضرايب تجربي به
دست آمده در اين تحقيق ،برآوردهاي اوليه مربوط به عملكرد قاب هاي ميان
پر را براي احتس��اب عواملي همچون خرابي هاي موجود در ميانقاب ،انعطاف
پذيري المان هاي قاب محاطي و حضور بازشو در ميانقاب اصالح مي كند .اين
ضريب در بخش هاي آتي توضيح داده خواهد شد.
 -4ارزياب��ي مقاوم��ت درون صفح��ه ميانقاب هاي مصال��ح بناي غير
مسلح()URM
 -1-4پس زمينه:
انتق��ال نيروهاي جانب��ي از بين قاب هاي ميان پر باع��ث ايجاد توزيع تنش
غي��ر يكنواخت در سرتاس��ر ميانقاب و ق��اب مي گردد .زمان��ي كه نيروهاي
جانبي افزايش مي يابند ،توزيع تنش نيز تا به وقوع پيوس��تن شكس��ت تغيير
مي كند .شكس��ت ميانقاب با رسيدن به مقاومت برش��ي يا مقاومت فشاري
اتفاق مي افتد.
مقاومت برشي و خمشي المان هاي قاب محدود كننده ميانقاب نيز بايد ارزيابي
شوند .مقاومتهاي برشي و خمشي تير و ستون بايد از تصاوير افقي و قائم نيروي
مورد نياز براي شكست ميانقاب بزرگتر باشند .اين رويه اطمينان ايجاد مي كند
كه شكست ميانقاب ها زودتر از قاب محاطي خود صورت بگيرد.
ظرفيت باربري جانبي سيستمهاي قاب ميان پر بايد با استفاده از برنامه هاي
المان محدود غيرخطي كه تواناي مدل سازي رفتار غيرخطي مواد تمام اجزاء
ش��امل مصالح بناي،مالت ،بتن و فوالد را داشته باشند به دست آيد .ليكن با
توجه به اين كه چنين امكاني در دسترس نيست يا در اغلب اوقات غيرعملي
اس��ت ،لذا روش س��اده تري براي آناليز پيشنهاد مي ش��ود .روش پيشنهادي
انج��ام ي��ك آناليز پوش اور براي ق��اب داراي پايه معادل خ��ارج از مركز كه
جايگزين ميانقاب شده است ،مي باشد .اين روش براي ميانقاب هاي كام ً
ال پر،
ميانقاب هاي كه بخش��ي از دهانه را پر مي كنند و ميانقاب هاي داراي بازشو
قابل استفاده است .استفاده از پايه هاي خارج از مركز در يك آناليز كلي تأثيرات
ميانقاب را بر روي س��تون مستقيم ًا نش��ان مي دهد و ديگر نيازي به ارزيابي
موضعي س��تونها نخواهد بود .در اين روش ،گسترش مفاصل پالستيك رفتار
غيرخطي سيستم سازه اي را نمايش مي دهد .آزمايش ها و تحليل هاي المان
محدود و غيرخطي اثبات كرده است كه نتايج به دست آمده از روش پيشنهادي
قابل اطمينان است .در بخش بعد نماي كلي روند انجام يك آناليز پوش اور بر
روي قاب هاي ميان پر ارائه شده است.

-2-4روندكليبرايارزيابيظرفيتقابميانپربااستفادهازتحليلپوشاور
رون��د زير نم��اي كلي از آنچه كه معم��و ًال در برنامه هاي اس��تاندارد تحليل
سازه ها براي انجام تحليل پوش اور مورد نياز است ارائه مي دهد .در بعضي از
برنامه هاي خاص ممكن اس��ت به اطالعاتي كمتر و يا بيشتر از آنچه در زير
مي آيد نياز باشد.
 -1ترسيم المان هاي قاب با معرفي هندسه ،قيدها و مشخصات مواد موجود در
سازه .در حالت كلي مشخصات مواد مورد نياز عبارتند از) E s , E c , f y , f c' ( :
 .تعاريف اين مشخصات در بخش واژه نامه ارائه شده است.
 -2ترس��يم پايه هاي معادل كه بيانگر ميانقاب ها هس��تند و اعمال خروج از
مركزيت آنها نسبت به ستونها.اين فاصله خروج از مركزيت با  l columnنمايش
داده شده و توسط رابطه ( )4تعريف مي شود .ضخامت پايه بايد برابر با ضخامت
خالص ميانقاب در نظر گرفته ش��ود و عرض پايه معادل ،a ،بايد با اس��تفاده
از معادله ( )2محاسبه شود .اگر ميانقاب به طور نسبي دهانه را پركرده باشد و
يا داراي بازش��و باشد بايد از ضرايب اصالحي كه در بخش هاي مربوطه آتي
معرفي ش��ده اند اس��تفاده گردد .همچنين خرابي هاي موجود در ميانقاب نيز
بايد به گونه اي وارد محاسبات گردد كه در بخشهاي آتي به آن اشاره خواهد
شد .مشخصات موادي كه بايد به پايه اختصاص داده شوند شامل  Rstrutو
 E mمي شود كه  Rstrutظرفيت پايه بوده و با استفاده از رابطه ( )7محاسبه
مي گردد.
 -3اختصاص مفاصل پالستيك با رفتار مناسب نيرو -تغيير مكان و متناسب
با مواد و مقطع خاص هر عضو قاب .براي تيرها مفصل پالس��تيك بايد رفتار
غيرخطي عضو را در برش و خمش مش��خص كند .براي س��تون ها مفصل
پالس��تيك بايد گوياي رفتار غيرخطي مقطع با لحاظ اندركنش بين خمش و
نيروي محوري باشد و همچنين رفتار غيرخطي برشي را نيز در محاسبات وارد
كند .مش��خصات مفصل را مي توان براساس دستورالعمل هاي داده شده در
بخش  6.4از گزارش  FEMA273براي اعضاي بتن مسلح يا بخش  5.4از
اين گزارش براي اعضاي فوالدي محاسبه كرد .مفاصل اختصاص داده شده به
ستون بايد در فاصله اي حداقل برابر با  l columnاز وجه تير بر روي ستون قرار
بگيرند و مفاصل اختصاص داده ش��ده به تير بايد در فاصله اي حداقل برابر با
 lbeamاز وجه ستون بر روي تير قرار بگيرد.
 -4اختصاص مفاصل پالستيك به وسط دهانه پايه هاي معادل خارج از مركز.
مشخصات نيرو -تغييرشكل بايد مطابق با شكل  10باشد.
 -5اختصاص نواحي صلب انتهاي به اتصاالت قاب به منظور نمايش انعطاف
پذيري كاهش يافته اعضاي قاب محاطي به دليل وجود ميانقاب .نواحي صلب
انتهاي بايد از محل اتصاالت بر روي تيرها و ستونها تا محل اختصاص مفاصل
پالستيك در نظرگرفته شوند.
 -6اعمال بارهاي ثقلي به عنوان شرايط اوليه تحليل پوش اور .تركيب بارهاي
پيش��نهادي همان تركيب بارهاي ارائه شده در معادالت  3.2و  3.3از گزارش
 FEMA273مي باش��ند .نيروهاي جانبي بايد به گونه اي اعمال شوند كه
تقريبي از نيروهاي اينرس��ي ناش��ي از زلزله طرح را بدس��ت دهد .در بخش
 3.3.3.2از گزارش  FEMA273توزيع هاي پيشنهادي بار جانبي شرح داده
شده است.
 -7انج��ام آناليز پوش اور با كارب��رد يكي از روش هاي بار برداري از عضو به
منظور برقراري تعادل پس از كاهش ظرفيت مفاصل پالس��تيك در اثر تغيير
شكل هاي زياد.
باكاربرد روند كلي مشخص شده در باال،مهندس مي تواند به نحوي منطقي
ظرفيت درون صفحه قابهاي ميان پر را پيش بيني كند .بخشهاي كه در ادامه
ميآيد روند ارزيابي را با ارائه جزئيات بيشتر توضيح مي دهد.
 -3-4عرض پايه معادل
پيش بيني مقاومت درون صفحه قاب هاي ميان پر مسأله اي پيچيده و از نظر
استاتيكي نامعين است .مقاومت سيستم قاب ميان پر با تركيب مشخصات قاب
و ميانقاب -بدون توجه به اثر حضور ديگري -به دست نمي آيد.
تالش��هاي زيادي با انجام مطالعات آزمايش��گاهي وتحليلي صورت گرفت تا
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برآورد بهتري از رفتار مركب قاب هاي ميان پر مصالح بناي به دست آيد.

Polyakov(1960)،
Stafford-Smith(1962,1966,1969)،
Mainstone(1971)، Klingner and Bertero (1976,1978

از جمل��ه اف��رادي بودند كه پايه هاي درك و پيش بين��ي رفتار درون صفحه
قاب هاي ميان پر را بنا كردند .نتايج تحقيقات آزمايشگاهي اين افراد وضعيت
تغييرشكل يافته ميانقاب را تحت بار جانبي به صورت شكل ( )1نشان داد.
طي آزمايش��ات انجام شده بر روي نمونه ها ،ترك هاي قطري در مركز پانل
گس��ترش يافته و فاصله هاي بين قاب و ميانقاب در دو گوش��ه قطر خالف
جهت بارگذاري ايجاد مي ش��ود .در حاليكه در دو گوشه قطر جهت بارگذاري
تماس كامل بين قاب و ميانقاب برقرار است .اين رفتار ،براي اولين بار توسط
 Polyakovمشاهده گرديد و منجر به يك ساده سازي در آناليز با استفاده از
جايگزيني ميانقاب مصالح بناي با يك پايه فشاري مصالح بناي معادل گرديد
(مطابق شكل  .)2پايه مصالح بناي معادل با فرض عرض  aو ضخامتي برابر
با ضخامت خالص ميانقاب در تحليل بكار مي رود .مشخصات مكانيكي پايه با
مشخصات ميانقاب يكسان فرض مي شود و اتصال آن به قاب از نوع مفصلي
در نظر گرفته مي شود.

با نتايج حاصل از تحقيقات آزمايشگاهي دارند ،از اين روابط استفاده مي شود.
ميانقاب هاي مصالح بناي با اس��تفاده از ي��ك پايه قطري معادل با عرض a
و ضخامت خالص مطابق آنچه كه در ش��كل ( )3نمايش داده ش��ده است ،در
تحليل مدل مي شود.
شکل  -3هندسه پایه

شکل  -1وضعیت تغییرشکل یافته نمونه

عرض پايه معادل ،a ،به مقدار سختي خمشي نسبي ميانقاب نسبت به ستون
قاب محاطي بستگي دارد .سختي نسبي ميانقاب به قاب با استفاده از رابطه 1
 Stafford-Smith and Carter-1969ارزيابي مي گردد:
رابطه()1

شکل  -2پایه قطری معادل

در مناب��ع مختل��ف ،پيش��نهادهاي متفاوت��ي ب��راي تخمي��ن ع��رض پايه
معادل ،a ،ارائه ش��ده اس��ت .س��اده ترين روش هاي پيش��نهادي توس��ط
 Paulay and Priestley-1992و  Angel-1994ارائ��ه گردي��د
ك��ه در آن ع��رض پايه معادل برابر با مقدار ثابتي (بي��ن  12/5تا  25درصد از
طول قطر ميانقاب) و مس��تقل از مش��خصات ميانقاب و قاب فرض مي شد.
 Stafford-Smith and Carter-1969و Mainstone-1971
و بقيه روابط پيچيده اي را براي تخمين عرض پايه معادل ،a ،بدست آورند
كه در آن اثر پارامترهاي همچون طول تماس بين ميانقاب و تير يا ستون ،و
سختي نسبي ميانقاب به قاب در محاسبات دخيل شده بود.
در اي��ن تحقي��ق ب��ا توج��ه ب��ه تطاب��ق خوب��ي ك��ه رواب��ط پيش��نهادي
 Stafford-Smith and Carter-1969و Mainstone-1971

كه در اين رابطه:
 : Hارتفاع ستون بين مركز تا مركز تير ()in
 : hارتفاع ميانقاب
 : ECمدول االستيسيته مورد انتظار مصالح قاب ()ksi
 : E mمدول االستيسيته مورد انتظار مصالح قاب ()ksi
 : I colممان اينرسي ستون ( )in 4
 : tضخامت ميانقاب و پايه معادل ()in
 :زاوي��ه اي كه تانژانت آن برابر اس��ت با نس��بت ارتف��اع به طول ميانقاب
(راديان)
 :ضريب تعيين عرض پايه
با استفاده از رابطه فوق ،Mainstone-1971 ،سختي نسبي ميانقاب به
قاب را به صورت معادله ( )2براي تخمين عرض پايه مؤثر به كار برد.
رابطه ()2
كه در رابطه فوق پارامتر  Dبيانگر طول قطري ميانقاب بر حسب اينچ است.
در گزارش  FEMA356دس��تورالعملي براي اعمال اثرات ترك خوردگي و
بازشو در مقدار ظرفيت ميانقاب ارائه نشده است .اما در گزارش مركز تحقيقات
مهندسي ارتش امريكا ضرايب كاهشي جهت تأثير عوامل فوق پيشنهاد شده
اس��ت كه در تخمين عرض پايه معادل دخالت داده مي ش��وند .در اين حالت
عرض پايه معادل كاهش يافته به صورت زير تعريف مي شود.
رابطه ()3
i

( a = a )R ( )R
2

i

1

red

كه در اين رابطه:
(  : ) Rضري��ب كاهش براي ارزيابي درون صفحه در اثر وجود بازش��و در
ميانقاب.
(  : ) Rضريب كاهش براي ارزيابي درون صفحه در اثر وجود آسيب ديدگي
در ميانقاب.
اگرچه عبارت داده ش��ده در رابطه ( )2براي بيان س��ختي كشسان ميانقاب به
دست آمده است ،ليكن اين تحقيق استفاده از اين رابطه را براي تعيين ظرفيت
نهاي ميانقاب نيز بسط داده است.
 -4-4خروج از مركزيت پايه معادل:
پايه معادل مصالح بناي به اعضاي قاب مطابق آنچه كه در شكل  4نشان داده
شده است متصل مي شود .فرض مي شود كه نيروهاي ميانقاب به طور عمده
توس��ط ستون ها تحمل مي شوند ،لذا نحوه قرارگيري پايه ها بر اين اساس
انتخاب شده است .پايه بايد با اتصال مفصلي و در فاصله اي برابر با  l columnاز
وجه تير بر روي ستون قرار گيرد .اين فاصله بر اساس مقدار عرض پايه معادل
( بدون لحاظ كردن ضرايب كاهش مربوطه در صورت وجود) و با اس��تفاده از
روابط  4و  5به دست مي آيد.
رابطه ()4
i

1

i

2

مقدار ارتفاع س��تون در رابطه ( )1مي ش��ود .همچنين الزم به ذكر است تنها
ضريب كاهش��ي كه در اين موارد براي محاسبه عرض پايه معادل اعمال مي
گردد ،ضريب (  ) Rاست كه بيانگر ميزان آسيب ديدگي ميانقاب مي باشد.
 -6-4ميانقاب هاي داراي بازشو
در مورد ميانقابهاي داراي بازشو فرض مي شود كه پايه معادل مشابه با حالت
ميانقاب كام ً
ال پر عمل مي كند .بنابراين مشابه حالت قبل بايد مقدار l column
را براي خروج از مركزيت پايه رعايت كرد .با اين حال ،در صورت وجود بازشو
در ميانقاب ،براي اعمال اثرات بازش��و در كاهش مقاومت ميانقاب از ضريب
(  ) Rاستفاده مي شود كه به صورت زير تعريف مي شود:
رابطه ()6
i

i

2

1

2

+1


A
 − 1.6

A


open

panel

که در اين رابطه:
 : Aسطح بازشوها ( )in

A
) R ( = 0.6 
A

open

i

1

panel

2

open

 : Aسطح ميانقاب ()in 2

panel

بايد توجه داش��ت در صورتي كه مجموع سطح بازشوهاي پانل بزرگتر از 60
درصد سطح پانل باشد ،بايد از اثر ميانقاب چشم پوشي كرد .به بيان ديگر در
اين حالت مقدار ضريب  ) R1 ( iبرابر با صفر منظور ميشود.

رابطه ()5

شکل  -5قاب میان پر نسبی

با استفاده از اين قرارداد ،نيروي پايه به طور مستقيم به ستون و در گوشه عرض
پايه معادل اعمال مي شود .نمايش اين مطلب در شكل ( )4آمده است.
شکل  -4جانماي پایه معادل

شکل  -6میان قاب دارای بازشو

 -5-4قاب هاي ميان پر نسبي
در مورد قاب هاي ميان پر نس��بي ،طول كاهش يافته ستون ، l column ،براي
ستون در جهت بارجانبي بايد برابر طول مهار نشده بازشو در نظر گرفته شود
و براي س��تون مقابل ،مقدار  l columnمشابه با روابط قبل محاسبه مي شود(
شكل  .)5عرض پايه در اين حالت نيز با استفاده از رابطه ( )3به دست مي آيد
با اين تفاوت كه ارتفاع كاهش يافته ميانقاب (پارامتر  hدر شكل  )5جايگزين
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الزم به ذكر است كه كاهش عرض پايه معادل به منظور اعمال اثرات بازشو،
لزوم ًا توزيع تنش را در ميانقاب مشابه به آنچه كه در واقع اتفاق مي افتد نمايش
نمي دهد .اين روش يك روش س��اده س��ازي به منظور محاسبه ظرفيت كل
سازه مي باشد .براي بررسي اثرات موضعي بازشو بر رفتار ميانقاب ،يا بايد از
روش هاي المان محدود براي مدلسازي ميانقاب داراي بازشو استفاده كرد و يا
بايد مشابه شكل ( )7پايه ها را به طرز مناسبي در مدل جايگذاري كرد كه قادر
به نمايش ميدان هاي تنش در ميانقاب باشند.
 -7-4آسيب ديدگي موجود در ميانقاب
عبور ميانقاب از حد كشسان باعث ايجاد اثرات منفي در رفتار ميانقاب مي شود،
لذا تعيين اين مسأله كه آيا مصالح ميانقاب ا ز حد كشسان تجاوز كرده است يا
خير و در صورت مثبت بودن پاسخ ،چه مقدار از اين حد تجاوز كرده است از
اهميت باالي برخوردار است.
شکل  -7جانماي قابل استفاده برای میانقاب دارای بازشو

ميزان آسيب ديدگي موجود را مي توان با انجام بازرسي چشمي از ميانقاب تعيين
كرد .آسيب ديدگي (يا ترك خوردگي) موجود در ميانقاب به سه دسته قابل تقسيم
مي ش��ود :بدون آسيب ديدگي ،آسيب ديدگي متوسط و آسيب ديدگي شديد.
وضعيت ميانقاب در اين سه حالت ترك خوردگي در شكل  8نشان داده شده
اس��ت .در صورتي كه تعيين وضعيت ت��رك خوردگي ميانقاب با ترديد همراه
باشد ،براي انجام يك ارزيابي محافظه كارانه مي توان فرض كرد كه ميانقاب
داراي آسيب ديدگي شديد است .ضرايب كاهش براي آسيب ديدگي موجود در
ميانقاب  ) R2 ( iبايد مطابق با اعداد جدول ( )2به كار رود .توجه داشته باشيد
در صورتي كه نسبت الغري پانل ( ) h/tبزرگتر از  21باشد،ضريب ) R2 ( i
تعريف نمي شود و مقاوم سازي الزامي است .براي ميانقاب هاي بدون آسيب
ب  ) R2 ( iبرابر با يك در نظر گرفته مي شود.
ديدگي ،ضري 

شکل  -8آسیب دیدگی در میانقابها

جدول  -1ضرایب کاهش مربوط به آسیب دیدگی

 -8-4رفتار نيرو -تغيير شكل پايه معادل خارج از مركز
با توجه به اينكه اتصال پايه معادل به قاب مفصلي است لذا هيچگونه انتقال
لنگري صورت نمي گيرد .سختي پايه وابسته به مقدار مدول االستيسيته مصالح
ميانقاب (  )Emو سطح مقطع آن ( ) a* teffمي باشد .مقاومت پايه با محاسبه
مقدار نيرويي كه الزم است تا ميانقاب به مقاومت گسيختگي (( )R crرابطه )9
برسد و همچنين مقدار نيرويي كه الزم است تا برش در ميانقاب به مقاومت
برشي ( ( )R shearرابطه  )10برسد تعيين مي گردد .مؤلفه اين نيروها در جهت
پايه معادل،براي اختصاص مقاومت فشاري پايه به كار مي رود .اين مقاومت
به عنوان مقاومت پايه ( ) R strutمعرفي مي شود و در تعريف مفاصل پالستيك
پايه از آن استفاده مي شود.

شکل  -9نمایش

شکل  -10رابطه نیرو -تغییرشکل

رابطه ()7

رابطه ()8

كه در اين روابط:
 :زاويه پايه خارج از مركز نس��بت به افق كه در ش��كل ( )9نش��ان داده
شده است.
فرض مي ش��ود كه پايه معادل مطابق ش��كل ( )10از خود تغييرشكل هاي
غيرخطي نش��ان دهد .مقادير پارامتر  dكه بيانگر تغيير ش��كل نسبي جانبي
غيرخطي ميانقاب اس��ت در جدول  7-7از گزارش  FEMA273ارائه ش��ده
است.

-9-4مقاومتگسيختگيميانقابمصالحبناي
مقاومت گس��يختگي ميانقاب مصالح بناي بيانگر ميزان نيروي فشاري است
كه پايه معادل مي تواند قبل از گسيختگي ( خرد شدن ) مصالح تحمل كند و
توسط رابطه ( )9بيان مي شود:
رابطه ()9

Rcr = a red × t eff × f m
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كه در آن:
 : f mمقاومت فشاري مصالح ()psi
 : t effضخامت خالص ميانقاب مصالح بناي ()in
-10-4مقاومتبرشيميانقاب
ظرفيت مصالح بناي در برابر نيروهاي برشي از تركيب دو مكانيزم به دست مي
آيد :مقاومت برشي آجرچيني و اصطكاك بين مالت و مصالح .مفهوم مقاومت
برشي آجرچيني در شكل  11نشان داده شده است .در اين مورد مطابق شكل،
ترك برش��ي پله اي ايجاد شده در پانل توس��ط يك ترك برشي واحد كه به
صورت افقي از محل درز هاي اتصال مي گذرد تقريب زده مي شود .با توجه
به اين كه اجزاي قائم ترك برشي پله اي در كشش هستند و از مشاركت آنها
در مقاومت برشي صرفنظر مي شود ،فرض ساده كننده مذكور از صحت كافي
برخوردار است .بنابراين ،نيروي جانبي الزم براي رسيدن ميانقاب به مقاومت
برشي از رابطه ( )10قابل محاسبه است:
رابطه ()10
Rshear = An f v ) R1 ( i ) R2 ( i

شکل  -12فاصله مفصل پالستیک تیر

كه در اين رابطه:
 : Anس��طح مقطع خالص مالت خورده ميانق��اب در طول دهانه خود()in2
 : f vمقاومت برشي مصالح ()psi
بايد توجه داشت اگرچه نيروهاي قائم اعمالي بر روي ميانقاب ها را نمي توان به
درستي تخمين زد ،ليكن مي توان فرض كرد كه  20درصد از تنش قائم توسط
ميانقاب تحمل شده و در بخش اصطكاكي مكانيزم مقاومت منظور مي شود.
شکل  -11شکست برشی میانقاب

عالوه بر مفاصل مذكور ،براي بررسي برش در تيرها و ستون ها مفاصل برشي
نيز در اين اعضا تعريف مي گردد .در پايه معادل تنها از مفصل پالستيك براي
بررس��ي نيروي محوري استفاده مي ش��ود كه مكان آن در وسط طول عضو
انتخاب مي گردد .در ش��كل  13حداقل تعداد و نوع مفاصل پالس��تيك براي
المان هاي س��ازه اي به منظور شناخت رفتار موسان قاب ميان پر نشان داده
شده است.
اگرچه بارهاي جانبي به طور كلي باعث تش��كيل مفاصل در نزديك انتهاي
اعضاء مي شوند ،با اين حال در بعضي موارد خصوص ًا در صورت وجود بارهاي
ثقلي بزرگ ،ممكن است تغيير ش��كلهاي مومسان در موقعيتهاي ديگري از
عضو نيز اتفاق افتد .بنابراين نبايد از احتمال تشكيل مفاصل پالستيك در وسط
دهانه اعضاء چشم پوشي كرد .به طور كلي در صورت وجود قضاوت مهندسي
خوب ،مهندس مي تواند محل هاي متفاوتي را براي تشكيل مفاصل پالستيك
انتخاب كند.

-11-4محلمفاصلپالستيك
مفاصل پالس��تيك در س��تونها بايد اندركنش بين نيروي محوري و ظرفيت
خمشي را نشان دهند .اين مفاصل بايد در حداقل فاصله  l columnاز وجه تير بر
روي ستون قرار بگيرند .اگرچه فرض مي شود كه نيروهاي ميانقاب مستقيم ًا
بر ستون ها اعمال مي گردند ،با اين حال در تيرها نيز مفاصل پالستيك ظاهر  -12-4نواحي صلب انتهاي
مي شوند .مفاصل پالستيك در تيرها بايد رفتار خمشي عضو را توصيف كنند تبديل كردن ميانقاب در مدل هاي رياضي به پايه معادل ،باعث افزايش قابل
 lاز وجه ستون و بر روي تير قرار بگيرند .روابط تعيين توجه انعطاف پذيري المان هاي قاب محاطي مي گردد كه اين مسأله به دليل
و در حداقل فاصله
beamو  12ارائه ش��ده اس��ت ك��ه در اين معادالت ،پارامتر عدم اعمال اثر محصور شدن اعضاي قاب توسط ميانقاب در مدل پايه معادل
 lدر معادالت 11
 beamهمان طور كه در ش��كل  12نش��ان داده شده است ،مقدار زاويه اي نس��بت به مدل هاي المان محدود مي باش��د .به منظور جبران اين مس��أله،
است كه پايه معادل در صورت فرض قرارگيري خروج از مركزيت بر روي تير ،اختصاص نواحي صلب انته��اي ( )REOsبه اعضاي قاب محاطي ميانقاب
توصي��ه مي گ��ردد .طول نواحي صلب انتهاي براي تيره��اي محاطي بايد از
با افق مي سازد.
محل اتصال تير به ستون تا فاصله اي به اندازه  l beamاز وجه ستون و طول
نواحي صلب انتهاي براي ستون هاي محاطي ميانقاب بايد از محل اتصال تير
رابطه ()11
به ستون تا فاصله اي به اندازه ي  l columnاز وجه تير در نظرگرفته شود .اين
فواصل مشابه با فواصل منظور شده براي جانماي مفاصل پالستيك در اعضا
مي باش��د ،بنابراين در واقع فرض مي ش��ود كه تير يا ستون تا نقطه تشكيل
مفاصل پالس��تيك كام ً
ال صلب هستند .شكل  14محل تعريف نواحي صلب
رابطه ()12
انتهاي را با رنگ تيره براي قاب محاطي نشان مي دهد.

شکل  -13جانماي مفاصل پالستیک

شکل  -14جانماي نواحی صلب انتهاي

كنگره ملي بتن خود متراكم (بتن نسل جديد)
)National Congress of Self Compacting Concrete (NCSCC

حوزه هاي تحت پوشش :مهندسي سازه ,مهندسي عمران
تاريخ برگزاري 15 :ارديبهشت  1390تا  16ارديبهشت 1390
برگزار کننده :مركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و
علوممحيطي
محلبرگزاري:كرمان
 -5بارگذاري
مدل رياضي بايد تا زمان رسيدن به تغييرمكان ماكزيمم زلزله طرح يا تشكيل
مكانيزم شكست ،تحت بارهاي جانبي افزايشي يكنواخت قرار گيرد .تغيير مكان
هدف بايد بر اس��اس روند توضيح داده ش��ده در بخش  3-3-3-3از گزارش
 FEMA273محاسبه شود .بارهاي ثقلي بايد به عنوان شرايط اوليه و قبل
از بارگذاري جانبي به س��ازه اعمال گردند .تركيب بارهاي مورد استفاده توسط
معادالت  3.2و  3.3از گزارش  FEMA273بيان شده اند.
بارهاي جانبي بايد به گونه اي به س��ازه اعمال گردند كه تقريب مناس��بي از
نيروهاي اينرسي ايجاد شده در حين زلزله را بدست دهند .توصيه مي شود با
اس��تفاده از حداقل  2نوع توزيع متفاوت براي نيروهاي اينرسي ،بدترين حالت
براي نيروهاي طراحي تعيين گردد .توزيع هاي پيشنهادي نيروي اينرسي در
بخش  3-3-3-2از گزارش  FEMA273ارائه شده اند.
 -6مراجع
1- « Evaluating Strength and Stiffness of Unreinforced Masonry Infill Structures «,US Army Crops of Engineers, January 2002
2- FEMA 306 , «Evaluation of Earthquake Damaged Concrete and Masonry
Wall Buildings , Technical Resources», Federal Emergency Management
Agency , May 1999
3- FEMA 307 , «Evaluation of Earthquake Damaged Concrete and Masonry
Wall Buildings , Basic Procedure Manual» ,Federal Emergency Management Agency , 1998
4- FEMA 308 , « Repair of Earthquake Damaged Concrete and Masonry
Wall Buildings» , Federal Emergency Management Agency , 1999
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كاربرد بتن خودمتراكم و مزاياي فني و اقتصادي آن
رفتارشناسي بتن تازه (خمير) و تعيين نسبت هاي اختالط
تأثير مصالح تش��كيل دهنده بر ويژگي هاي بتن خودمتراكم تازه و
سخت شده
عملكرد بتن خودمتراكم در اعضا و سازه هاي بتن مسلح ،بتن پيش
و پس تنيده و ديگر موارد وابسته
گزارش طرح هاي اجراي بتن خودمتراكم در كشور
بتن خودمتراكم اليافي
نانو بتن خودمتراكم
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مقاله ها

عمران

مدیریتکاربردیریسکدرپروژههایعمرانی

واژههايكليدي
مدیریت ریسک ،ارزیابی کیفی ،پروژه های عمرانی
چكيده
با توجه به خصلت پروژه ها چون منحصر به فرد بودن ،موقتی بودن و ،. ..وجود
ریس��ک در هر پروژه ای اجتناب ناپذیر است .ریسک می تواند قابل مدیریت،
قابل انتقال و یا قابل قبول باش��د اما قابل چشم پوشی نیست زیرا پیامد های
ریس��ک مستقیما زمان ،هزینه و کیفیت مصوب پروژه را تحت تاثیر قرار می
دهد و می تواند باعث عدم اجرای درس��ت و بموقع پروژه و زیان بیش از حد
یکی از طرفین گردد[ .]2بنابراین مدیریت ریسک ابزار مهمی برای مواجهه با
ریس��ک های پروژه و شرط الزم برای دستیابی به اهداف پروژه ها می باشد.
شناساي و اولویت بندی ریسک ها ،قسمت کلیدی در فرآیند مدیریت ریسک
پروژه اس��ت .در این مقاله با ارائه مثال و جداول کابردی س��عی در ثبت بیشتر
این مسائل و تعمیم مراحل فوق در چرخه مدیریت ریسک پروژه های عمرانی،
داریم.
مقدمه
مدیریت پروژه به معنای برنامه ریزی ،سازماندهی ،تخصیص منابع ،کنترل و
رهبری مناسب به منظور برآوردن موفقیت آمیز اهداف پروژه تعریف می شود.
در این راس��تا به کارگیری صحیح دانش ،مهارتها ،ابزار و تکنیکهای الزم به
گونه ای که تسریع و تسهیل فرآیند مدیریت پروژه را به همراه داشته باشد از
اهمیت بسیاری برخوردار است .در دانش مدیریت پروژه هر عدم قطعیت که به
نحوی بر روی اهداف از قبل پیش بینی شده پروژه تأثیر گذار باشد به عنوان
یک چالش(ریسک) مطرح می شود که حاصل آن می تواند تغییرات و تاثیرات
مثبت و یا منفی در دستیابی به آنها باشد[.]2
هدف از مدیریت ریسک در پروژه دستیابی به فرآیندی ساخت یافته و پیشگیرانه
برای تضمین شناساي به موقع ،ارزیابی و پاسخ دهی مناسب به ریسک های
یک پروژه می باشد[.]1
بر اس��اس یکی از اس��تاندارد های ش��ناخته ش��ده در زمین��ه مدیریت پروژه

46

فرآین��د مدیریت ریس��ک در ش��ش مرحله پیاده س��ازی و اجرا م��ی گردد.
شکل شماره  1فرآیند ش��ش گانه مدیریت ریسک بر اساس این استاندارد را
نشان می دهد[.]4

شکل  -1فرآیند مدیریت ریسک بر اساس استاندارد مدیریت پروژه

دراین مقاله س��عی در توضیح مختصر هر یک از مراحل ش��ش گانه مدیریت
ریس��ک و ارائه مثال ه��ا و جداول کابردی در بثت بیش��تر مراحل مبهم این
چرخه ،داریم.

برنامهریزیمدیریتریسک
اولین مرحله در مدیریت ریس��ک برنامه ریزی مدیریت ریسک است ،در این
مرحله در خصوص رویکرد و نحوه هدایت فعالیت مدیریت ریس��ک در پروژه
تصمیم گیری می شود[ .]1نتایج حاصل از این مرحله را می توان در مواردی
زیر خالصه نمود.
تعیین رویکرد ،ابزار و منابع اطالعاتی که برای تکمیل مدیریت ریسک ضروری
است.
تعیین نقش و مس��ئولیت های هر یک از اعضاء دخیل در مدیریت ریس��ک
پروژه
تعیین و تخصیص بودجه و زمان الزم برای مدیریت ریسک جهت گنجاندن
در زمان و هزینه پایه پروژه
تعاریف احتمال و تاثیر ریس��ک و ایجاد ماتریس احتمال تاثیر که در قس��مت
ارزیابی کیفی به توضیح بیشتر دو مورد اخیر خواهیم پرداخت.
شناسايریسک
هدف این مرحله شناساي هرچه سریعتر ریسک ها است .زیرا تا ریسکی شناخته
نش��ود سایر مراحل مدیریت ریسک بر روی آن صورت نخواهد گرفت[ .]3در
مرحله شناساي ریسک ،روشهای مختلفی وجود دارند که می توان بر اساس
محدودیت ها و شرایط موجود از یک یا ترکیبی از آنها استفاده نمود .برخی از
روشهای متداول برای شناساي ریسک ها ،که البته فقط به این موارد محدود
نمی شود ،عبارتند از:
بررسی اسناد و مدارک پروژه
روش طوفان ذهنی
روش دلفی
مصاحبه
تحلیل نکات قوت و ضعف
فهرست برداری
برای درک بهتر بر روی ریسک ها آن ها را طبقه بندی می کنیم .طبقه بندی
ریس��ک یک اقدام مهم در ارزیابی ریس��ک است و هدف آن ساختار دادن به
انواع ریسک هاي است که پروژه را تهدید می کند .این طبقه بندی بایستی به
گونه ای باشد که هم ما را در هنگام ارزیابی یاری کند و هم در هنگام پاسخ
به ریس��ک .در صورتی که ریسک ها از لحاظ ماهیت نزدیک به هم باشند و
این امر در هنگام طبقه بندی رعایت ش��ود باعث می شود تیم مدیریت پروژه
نظرات خود را با انسجام بیشتر و با کیفیت باالتر ارائه کند که نتیجه این کار،
ارزیابی دقیق تر آنها اس��ت[ .]3در شکل و جدول شماره  2نمونه ای از طبقه
بندی ریس��ک ها در فرآیند شناساي ریسک های یک پروژه ساختمانی دیده
می شود.

جدول  -2طبقه بندی ریسک ها

گروهاصلی
(حوزه
ریسک)

زیر گروه
زلزله

حوادث قهری

ریسک مسائل
مرتبط با طراحی

سیل و آسیب های مرتبط با آن

2

تغییرات ارزش ارز خارجی

4

مشکالت در تامین بودجه

6

جزئیات ناکافی

8

طوفان

ریسک مسائل
مالی و اقتصادی

1

تورم

اشتباهات طراحی

3
5
7

عدم در نظر گرفتن مسائل ساخت در زمان طراحی 9
کمبود و کیفیت نا مناسب مصالح

ریسک مسائل
مرتبط به ساخت
ریسک مسائل
مرتبط با قوانین
و مقررات

کمبود نیروی کارگر

آب و هوای نا مناسب

10

11
12

موقعیت نا مناسب کارگاه از نظر دسترسی

13

عدم شفافیت مقررات

15

عدم تضمین اجراي

14

در انتهای این مرحله فهرس��تی از ریسک های شناساي شده ،دالیل و ریشه
های این ریس��ک ها و فهرستی از پاسخ های بالقوه برای هر ریسک بدست
خواهد آمد[.]1
تحلیلکیفیریسک

شکل  -2طبقه بندی ریسک های یک پروژه ساختمانی
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از آنجاي که تعداد ریسک های شناساي شده در پروژه متعدد و بررسی تمام آنها زمان بر و پر هزینه است ،بنابر این ابتدا باید آنها را الویت بندی کرد .در مرحله
ارزیابی کیفی ،الویت ریسک ها بر اساس احتمال وقوع و تاثیر آن بر اهداف پروژه تعیین می شود تا ریسک مهمتر را در معرض دید مدیریت قرارداده و در نتیجه
نواحی و ابعاد پرمخاطره و حساس تر مورد توجه و دقت کافی برای اقدامات بعدی قرار گیرد[.]1
در ارزیابی کیفی ،ریسک ها با استفاده از جمالت توصیفی تشریح می شوند این بازه ها عمدتا به صورت خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد بیان می شوند.
برای تعیین بازه و مقدار احتمال و اثر هر ریسک راهنماهاي در مراجع مختلف مطرح شده است که می توان از آنها استفاده نمود[ .]2به عنوان مثال ،می توان
احتمال وقوع و همچنین شدت اثر ریسک را بر اساس جداول راهنمای استاندارد های مدیریت پروژه و یا سایر جداول مشابه مانند جداول شماره 3و 4در این مقاله
جهت ارزیابی کیفی ریسک ها برگزید.
جدول -3راهنمای تعیین احتمال وقوع ریسک

وضعیتریسک

احتمالوقوع

رویداد قابل پیشگیری است.

معموال این رویداد قابل پیشگیری می باشد.

سطح

دور از دسترس یا به هیچ وجه

غیر محتمل یا با احتمال بسیار کم

2

بسیار محتمل یا با احتمال زیاد

4

ممکن است این رویداد را پیشگیری کرد ولی فعالیت های اضافی ممکن است الزم باشد.

محتمل یا با احتمال متوسط

از این رویداد نمی توان پیشگیری کرد و روش های دیگری هم برای این کار وجود ندارد.

نزدیک به قطعیت یا تقریبا اجتناب ناپذیر

از این رویداد نمی توان پیشگیری کرد ولی با راه حل دیگری امکان پذیر است.

1

3

5

جدول -4راهنمای تعیین تاثیر وقوع ریسک بر اهداف پروژه(شدت اثر ریسک)

کیفیت

بدون تاثیر نامطلوب یا با تاثیر بسیار کم
(تقریبا برابر دستور کار)

تقریبابهنگام

تقریبا بدون افزایش هزینه

خیلی کم1

افزایش هزینه کمتر از %5

کم2

افزایش هزینه بین  %5الی % 10

متوسط3

افزایش هزینه بین  %10الی%20

زیاد4

افزایش هزینه بیش از %20

خیلی زیاد5

با تنزیل قابل توجه در حاشیه یا محدوده
(اما در صورت تايد کارفرما قابل قبول)

افزایش کم در برهه ها(مایلستون) ،قادر
به رسیدن به تاریخ های تعیین شده
نیست(دیر کرد بین  %5تا)%10

غیر قابل قبول منتج به دوباره کاری
(محصول نهاي غیر قابل استفاده است)

به مایلستون های اصلی و کلیدی
نمی رسیم (دیر کرد بیش از)%20

غیر قابل قبول از نظر کارفرما ،حاشیه یا
محدوده ای باقی نمی ماند

اساس در برهه ها یا مسیر بحرانی(دیر کرد
بین %10الی)%20

تاثير ريسك بر اهداف پروژه

زمان

هزینه

قابل قبول با کمی تنزیل در حاشیه یا
منابع اضافی مورد نیاز است ،قادر به
محدوده (فقط موارد پر استفاده دچار کاهش رسیدن به تاریخ های تعیین شده (دیر کرد
کیفیت شده اند)
کمتر از )%5

سطح

ماتریس احتمال  -اثر
یکی از متداول ترین روش های نمایش ترکیب احتمال و تاثیر ریسک استفاده از ماتریس احتمال -تاثیر است .ماتریس دو در دو ساده ترین شکل این ماتریس
بوده که در آن چهار ناحیه برای ریسک های مختلف ایجاد می شود .روشن است که ریسکی که دارای احتمال وقوع زیاد و تاثیر زیاد است دارای الویت باال و
ریسکی که دارای احتمال وقوع کم و تاثیر کم است دارای پاين ترین الویت است .در ارتباط با دو ناحیه دیگر ،اکثر افراد توافق دارند که احتمال کم /تاثیر زیاد
دارای الویت باالتری نسبت به احتمال زیاد /تاثیر کم می باشد(شکل شماره  .)3اگر چه ماتریس دو در دو ساده ترین روش برای الویت بندی است اما معموال
در یک پروژه خاص به اندازه کافی دقت ندارد ،لذا می توان جهت افزایش میزان دقت ،ماتریس های سه در سه و یا پنج در پنج تشکیل داد .گاهی برای فهم
راحت تر از رنگ به جای عدد در ماتریس احتمال – تاثیر استفاده می شود .معموال از رنگ قرمز برای نواحی مهم و پرخطر ،رنگ زرد نواحی نیمه مهم و رنگ
سبز در نواحی کم اهمیت استفاده می شود(شکل شماره  .]1[ )3در جدول نمونه شماره  5از رنگ های طوسی تیره ،طوسی کم رنگ و رنگ روشن برای طبقه
بندی ریسک ها استفاده شده است.

خیلی زیاد

متوسط

کم

کم

کم

خیلی کم

زیاد

زیاد

متوسط

متوسط

کم

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

زیاد
کم

زیاد
کم

متوسط
کم

کم

کم

زیاد

خیلی کم

کم

متوسط
خیلی کم

خیلی کم

خیلی کم

مقدارریسک

شدت اثر

شکل -3ماتریس دو در دو احتمال  -اثر

احتمالوقوع

زیاد

زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی زیاد

جدول -5راهنمای ماتریس احتمال  -اثر

م��رز بی��ن نواحی مختل��ف در نمودار احتمال – تاثیر را می توان برای یک پروژه خاص به گونه ای در نظر گرفت که نمایانگر میزان تمایل ذی نفعان (کارفرما،
پیمانکار ،تیم مدیریت پروژه و ). ..برای پذیرش ریسک یا آستانه پذیرش ریسک باشد .حرکت این مرز (آستانه پذیرش) به سمت باالی راست نمودار بیانگر افزایش
تمایل به پذیرش ریسک می باشد ،چرا که ناحیه های داری ریسک ها با الویت باال (رنگ طوسی تیره) کاهش پیدا کرده و ریسک بیشتری در ناحیه دارای الویت
پاين (طوسی روشن) جای می گیرند[.]1
مطابق آنچه تا این لحظه به آن اشاره شد ،ارزیابی کیفی ریسک های شناساي شده در پروژه نمونه ،انجام و با استفاده از تعیین آستانه ریسکی که با فرض مشارکت
مدیران ارشد پروژه در مرحله برنامه ریزی ریسک انجام شده است ،ریسک هاي که ارزش آنها بیشتر از نصف حداکثر میزان ارزش ممکن باشد (معادل ارزش
ریسک کیفی باالتر از  12از  25در این پروژه) ،جهت واکنش به مرحله بعد یعنی مرحله برنامه ریزی واکنش به ریسک انتقال پیدا کرده اند .جدول شماره  6نمونه
ارزیابی کیفی ریسک های منتخب شناساي شده برای یک پروژه ساختمانی که در جدول شماره  1به آنها اشاره شد را نشان می دهد.
جدول -6نمونه ای از ارزیابی کیفی برخی از ریسک های شناساي شده در پروژه ساختمانی

4

مالی

تغییر ارزش ارز
خارجی

2

5

تحریم های اقتصادی
و سیاسی ،تورم ناشی افزایش هزینه
از تاخیر ها ،تغییر
های قراردادی
شرایط خرید خارجی

7

طراحی

اشتباهات
طراحی

2

5

تعجیل کارفرما در
دریافت نقشه ها

افزایش زمان
و هزینه های
پروژه

10

ساخت

کمبود و کیفیت
نا مناسب
مصالح

3

3

عدم انطباق
مشخصات فنی با
مدارک مناقصه

افزایش هزینه
های حمل
مصالح

15

قوانین

عدم شفافیت
مقررات

3

5

عدم تايد نقشه های
اجراي توسط سازمان
نظام مهندسی

توقف پروژه

ردیف

حوزه
ریسک

شرحریسک

احتمال
ریسک

شدت اثر
ریسک

ارزش ریسک

علتریسک

پیامدریسک

ارزیابیکمیریسک
پس از الویت بندی ریسک ها ،در مرحله ارزیابی کیفی ،می توان در مورد ریسک هاي با الویت باال ارزیابی کمی انجام داد .ارزیابی کمی ریسک به معنی تحلیل
عددی تاثیر دس��ته جمعی مجموعه ریس��ک های مهم پروژه بر اهداف آن می باش��د .در این روش تالش می شود به طریقی مدل واقعی پروژه ایجاد شود و به
واسطه آن نحوه تاثیر ریسک بر پروژه تعیین و نهایتا تاثیر جامع ریسک ها روشن گردد[.]1
به طور معمول ،فرآیند ارزیابی کمی پس از ارزیابی کیفی و الویت بندی شدن ریسک ها انجام می شود .البته رعایت این توالی الزامی نیست و با استفاده از ارزیابی
کمی نیز می توان ریسک ها را الویت بندی کرد .ولی معموال به دلیل پیچیدگی ،هزینه و زمانبری روش های عددی ،ارزیابی کمی پس از ارزیابی کیفی و برای
ریسک هاي انجام می پذیرند که دارای الویت تشخیص داده شده اند[.]1
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با توجه به این توضیح و عنایت به این نکته که در اکثر دس��تورالعمل های
مدیریت ریسک بکارگیری روش های کمی انتخابی بوده و الزامی نیست و
ارزیابی کیفی ریسک برای مدیریت موثر ریسک های شناخته شده کافی است،
در ادامه تنها به ذکر روش های مرس��وم در ارزیابی های کمی اکتفا کرده و
بیان توضیحات بیشتر در این خصوص را به مقاالت بعدی موکول می کنیم.
روش های متنوعی برای ارزیابی کمی ریس��ک ها وجود دارند که برخی از
آنها عبارتند از:
روش ارزش پولی مورد انتظار -درخت تصمیم
روش شبیه سازی و مدل سازی – روش مونت کارلو
شاخص بحرانی بودن و تحلیل اثر گذاری /حساسیت
پاسخ دهی به ریسک
این مرحله به چگونگی اس��تراتژی تعامل با ریس��ک می پردازد .استراتژی
برخورد با ریس��ک براساس مواردی از قبیل ماهیت ریسک ،شدت واولویت
آن ،ساختار مدیریتی و تواناي آن ،منابع موردنیاز ( افراد ،سرمایه ،ابزار ،زمان)،
صرفه اقتصادی استراتژی و اثر بخشی استراتژی تدوین می شود .بر اساس
اینکه ریسک در چه مرحله ای از چرخة عمر خود قرار دارد ،پاسخ آن مشخص
می شود[ .]2مهمترین استراتژی های پاسخ به ریسک عبارتند از:
حذف ریسک :استراتژی اجتناب و حذف عدم قطعیت
محدود نمودن ریس��ک :استراتژی کاهش مقدار ریسک در معرض ،تا حد
پاين تر از آستانه ریسک قابل پذیرش
انتقال ریسک :استراتژی انتقال مالکیت و یا مسئولیت ریسک به شخص ثالث
پذیرش ریس��ک :اس��تراتژی شناخت و پذیرش ریس��ک ها و طرح ریزی
راهکارها و اقداماتی برای کنترل و پایش آنها
پایش و کنترل ریسک
مراحل پنج گان��ه فوق همگی در مرحله برنامه ریزی پ��روژه کاربرد دارند.
آخرین مرحله از فرآیند مدیریت ریس��ک که در مرحله اجرای پروژه کاربرد
دارد ،زمانی است که پاسخ های اتخاذ شده ریسک در برنامه مدیریت پروژه
گنجانده شده و به منظور یافتن ریسک های جدید یا تغییرات در ریسک ها
و بررسی میزان کارآیی پاسخ های مربوط ،پروژه در حین اجرا تحت مراقبت
و پایش مداوم و مستمر قرار می گیرد[.]1
نتیجهگیری
فجایع و حوادث طرح ریزی نش��ده همواره منتظر هستند تا پروژه شما را از
مسیر خود خارج کنند .پس الزم است با تهیه یک طرح مدیریت ریسک و
مس��تند سازی نحوه پاسخ به ریسک ها و پیاده سازی این طرح و نظارت و
کنترل پیوس��ته آن موفقیت پروژه خود را بیمه نمايم .برای دستیابی به این
ه��دف نیازمند پرداخت هزینه و اختصاص زمان متناس��ب با انتظارات خود
خواهیم بود اما می توان با اس��تفاده و بهره گی��ری از اصول اولیه و پایه در
مدیریت ریس��ک که در این مقاله به ش��کلی کاربردی به آنها اشاره شد با
اختصاص کمترین بودجه یا زمان از نتایج مثبت پیاده سازی مدیریت ریسک
در پروژه بهره مند شویم.
منابع و مراجع
 .1نظری احد ،فرصت کار احس��ان ،کیافر مهرداد ،راهنمای مطالعات ریسک در پروژه ها ،چاپ اول،
انتشارات سازمان مدیریت1388 ،
 .2نقاش طوس��ی حس��ین ،رحیمی الوقره ایمان ،داورپناه تنها قوچان آرش ،شاکری اقبال ،ارائه الگو
و متدولوژی و مدیریت ریس��ک پروژه های تلفیقی عمرانی – صنعتی مطالعه موردی :بنادر دریاي،
پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ،آبان1388
 .3رفیع زاده ایمان ،اردشیر عبد اهلل ،بررسی و ارزیابی کیفی ریسک پروژه های عمرانی با رویکرد فازی،
پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ،آبان1388
 .4زیاری رضا ،ابراهیمی ملکشاه محمد ابراهیم ،آزادنیا امیر حسین ،ابراهیمی ملکشاه مریم ،الویت بندی
ریسک های تاخیر در تکمیل پروژه ها با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه ،پنجمین
کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ،آبان1388
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معماری

ترجمه و تدوین :مهندس وحید امام جمعه | کارشناس ارشد معماری

 Blobitectureچیست؟
پیکاسوپسازبازدیدازنمایشگاهآثارنقاشیکودکانعنوانکرد«:چهارسالبهطولانجامیدتاهمچونرافائلنقاشیکنم،امایکعمرتالشکردمتامثلاینهانقاشیکنم».

هدف از این مقاله آشناي و معرفی جریان های نسبتا جدید معماری است که
امروزه مبنای ساخت برخی از آثار معماران در سرار جهان قرار گرفته است.
در تصاویر اغلب نمای بیرونی بناها به تصویر کش��یده شده است اما این بدان
مفهوم نیست که فرم بر عملکرد چیره گشته و فضاهای درونی هیچ بهره ای از
تفکرات فرمی معمار خود نداشته اند یا به تعبیری عملکرد فدای فرم شده است.
این نکته در آثار معمارانی چون ،نورمن فاستر ،نیکالس گیریمشاو و هرتزوگ
دومورون به وضوح دیده می شود.
مطلبی که خوانندگان عزیز باید در نظر داشته باشند آن است که ممکن است
پروژه ها در نگاه اول بس��یار س��اده و ابتداي به نظر برسند .به طور مثال این
موضوع در مرکز موسیقی سیگ در انگلستان اثر نورمن فاستر قابل تامل است
که ساختمان احداث شده شباهت بسیاری به یک کرم یا پیله دارد ،ولی نکته
اینجاست که این سادگی و بی پیرایگی پس از سال ها طی طریق اکنون به
عنوان یک شاهکار معماری خودنماي می کند .با مرور آثار چهل و چند ساله
فاستر مشخص می گردد که این جنس طراحی پس از عبور از راست خط ها و
زوایای عمود بر هم میسر گشته است و کالم آخر اینکه اینگونه سادگی ها در
عین پیچیدگی حاصل سال ها تجربه است.
سعی بر آن داریم تا در شماره های بعدی با بررسی کامل یکی از این پروژه ها و
شناختتمامیوجوهبیرونیودرونیآنبهدرکهرچهبیشترایناندیشهدستیابیم.

 Blobitectureچیست؟
" Blobitectureب��ر گرفت��ه از واژه ه��ای blobism، blobismus
و blob architectureاس��ت ،این واژه ها برای تعریف جنبش��ی در معماری به
کار می روند که در آن ،س��اختمان ها فرم ارگانیک و آمیبی داش��ته و دارای شکلی
محدب هستند.
ه��ر چن��د اصط�لاح Blobitectureدر اواس��ط ده��ه 90رایج گردی��د ،کلمه
Blobitectureاولین بار در سال  2002توسط ویلیام سفایر()William Safire
در مقاله ای در مجله ی نیو یورک تایمز به چاپ رسید .علی رغم معنای تحقیر آمیز
این واژه در آن مقاله ،رفته رفته رایج گردید و اغلب برای توصیف بنا هاي با اشکال
خمیده و مدور به کار رفت.
خاستگاه واژه :Blobitecture
واژه Blob Architectureدر آزمایش��ات گرگ لین ) )Greg Lynnدر سال
 1995در طراحی دیجیتالی با نرم افزار گرافیکی متابال ( )metaballبه کار رفت.
به زودی برخی معماران و طراحان مبلمان شروع به استفاده و آزمایش این نرم افزار
جهت تولید فرم های جدید و غیرمتعارف کردند.
هر چند معماری قطره مانند()Blobitectureارگانیک به نظر می رسد ،ولی بدون
نرم افزار متابال (  )metaballو دیگر نرم افزار های طراحی قابل تصور نیست.
معماران با استفاده از الگوریتم هاي بر مبنای مدل سازی کامپیوتری،فرم ها را طراحی
می کنند .از دیگر نرم افزار هاي که در تولید این قبیل طرح ها از آن استفاده می شود
می توان به نرم افزار NURBاشاره کرد.
سوابق و پیشینه:
در تاریخچ��ه و س��وابق معم��اری قط��ره مانند()Blobitectureی��ک دفت��ر
معم��اری انگلیس��ی ب��ه ن��ام آرچیگرام))Archigramوج��ود دارد کهپیتر کوک
(  )Peter Cookاز اعضای آن دفتر است .آنان به معماری غیر مسطح و نیز اشکالی
که بتواند از پالستیک تولید کردند عالقه اشتند .ران هرون ()Ron Herronعضو

دیگر این گروه در پروژه های دهه  60خود معماری قطره مانندی را خلق کرده است
از جمله پروژه هایWalking Citiesو  ،Instant Cityمعمار دیگر مایکل وب
()Michael Webbنی��ز در پروژه مرکز س��ین ( )Sin Centreبه این معماری
پرداخته است.
در ده��ه  70ج��وی از معماری تجربی با ح��ال و هوای توهم گ��راي در جریان بود
ک��ه این معماران بخش��ی از آن به ش��مار م��ی رفتند.پروژه اجرا نش��ده فرید ریک
کاس��لر ( )Frederick Kieslerبا عنوان خان��ه بی پایان ()EndlessHouse
از دیگ��ر نمون��ه های اولیه این معماری اس��ت ،ه��ر چند پالنی متقارن داش��ته و
با اس��تفاده از کامپیوتر طراحی نش��ده اس��ت.طرح او ب��رای پ��روژه زیارتگاه کتاب
 Shrine of the Bookدر سال 1965نیزدارای ویژگی با فرم قطره ایست که از
فرم های مورد عالقه معماران امروزی پیشی می گیرد.
از دی��دگاه فرم��ی و ن��ه از لحاظ تکنولوژیک ط��رح های ارگانی��ک آنتونی گائودی
( )Antoni Gaudiدر بارس��لن و اکسپرسیونیس��ت ه��اي چ��ون برونوت��ات
(  )Bruno Tautو هرمانفینزترلی��ن ( )Hermann Finsterlinنیز در زمره
معماری قطره مانند ( )Blobitectureقرار دارد.
نمونه های اجراي:
علی رغم تفسیر ها و توضیحات محدود در مورد معماری قطره مانند ()Blobitecture
(برای مثال معماریی که از کامپیوتر به دست می آید) ،این واژه خصوصا در محاورات
عامیانه با گروه وسیعی از بنا های عجیب و غریب و خمیده در ارتباط است.
از جمله می توان به موزه گوگن هایم فرانک گری ( )Frank Gehryدر بیل بائو
اثر دیگرش پروژه ی مرکز موسیقی تجربی ()Experience Music Project
در سال  2000اشاره کرد.
هر چند این پروژه ها به معنای دقیق تر جزء معماری قطره مانند ()Blobitecture
به ش��مار نمی آیند ،حتی اگر به کمک نرم افزار های پیش��رفته طراحی شده باشند
(خصوصا نرم افزار  .) CATIAبه این دلیل که آن ها به جای اس��تفاده از کامپیوتر
توسط مدلی فیزیکی طراحی شده اند.
هر چند ،اولین ساختمانی که می توان آن را به طور کامل قطره ای شکل به شمار
آورد ،در کش��ور هلند توس��ط ا ِن او اکس ( )Lars Spuybroek/NOXساخته
شد.این پروژه که پاویلیون آب ( )water pavilionنامیده می شود به کمک نرم
افزار های کامپیوتری و بر مبنای شکلی کامال کامپیوتری تولید شده است.این پروژه
داری فضاهای داخلی الکترونیکی متعامل است ،که بازدید کنندگان را قادر می سازد
به تبدیل نور و صدا بپردازد.
س��اختمان دیگ��ری ک��ه می توان��د به عن��وان نمون��ه ای از معماری قط��ره مانند
( )Blobitectureدر نظ��ر گرفت��ه ش��ودپروژه کانته��وس ()Kunsthaus
دراتریش اثر پیتر کوک ( )Peter Cookو کالین فورنیه ( )Colin Fournier
اس��ت.نمونه دیگر ،پروژه خانه زانادا()Xanadu Houseتوس��ط روی میس��ن
( )RoyMasonاست.
معماران معروف هرتزوگ و دمورون ( )Herzog & deMeuronنیز به شکلی
غیر منتظره توس��ط پروژه استادیوم آلیانز()Allianz Arenaدر سال به این حوزه
وارد شدند.
نورمن فاس��تر نیز تا حدی خود را با معماری قطره مانند ( )Blobitectureدرگیر
کرده اس��ت ،با پروژه های دانشکده واژه شناسی () Philological Libraryدر
دانشگاه برلین و پروژه فروشگاه گیتز هد ( )Sage Gatesheadکه در سال 2005
در لندن افتتاح گردید.
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London city hall
تاالر ش��هر كه ش��هرداري و شوراي ش��هر را در خود جاي داده است در
ساحل جنوبي رودخانه تيمز ( ونه تايمز ) قرار دارد .توسط سرنورمن فاستر
طراحي ش��ده است .سطح خارجي بنا كاهش يافته و باعث ارتقاي بازده
انرژي شده است.

Eden Progect
پروژه بهشت يا پارك ادن در كورن وال انگلستان واقع شده است .توسط نيكالس گريمشاو طراحي و در سال  2005افتتاح شد .اين پروژه شامل بزرگترين گلخانه جهان است
كه گياهان مختلفي را از سراسر جهان در خود جاي داده است.

 | The Ericsson Globeاستاديوم سرپوشيده ملي سوئد
اين بنا در ش��هر اس��تكهلم قرار دارد .هم اكنون به عنوان بزرگترين س��اختمان نيم كروي ش��كل جهان به ش��مار مي آيد .داراي قطري به
طول  110متر و ارتفاع  85متر مي باش��د حجم س��اختمان  605.000متر مكعب اس��ت ظرفيتي  160000نفري برای كنسرت و نمايش و
 13850نفر در مسابقات هاكي روي يخ است.

Golden Terraces
برج تجاري ،اداري ،تفريحي در شهر ورساي لهستان واقع و در سال  2007افتتاح گرديده است.
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Kunsthaus
موزه هنر گراز توسط پيتر كوك و كاين فورنيه طراحي شد ه است .اين
موزه بعنوان بخشي از مراسم بزرگداشت پايتخت فرهنگي اروپا در سال
 2003در شهر گراز اتريش بنا شد و از آن پس به يكي از شاخصه هاي
معماري آن شهر بدل گرديد.

Experience Music Project
پروژه مركز موسيقي ،سياتل ،آمريكا ،توسط فرانك گري طراحي و در سال 2000
افتتاح شد .در سالهاي اوليه توجيه اقتصادي نداشت به همين علت به بخش جنوبي
ساختمان بناي ديگر ا لحاق گرديد.

The water pavilion
توسط دفتر معماري  NOXبطور كامل بوسيله كامپيوترطراحي شد ه است.نرم افزار ( ) CATIAاين بنا در داخل نيز چون خارج ارگانيك است.در اين پروژه كف ،سقف و
ديوار ها مفهوم هميشگي خود را ندارند .كف ها به ديوار تبديل مي شوند و وجود سقف وابسته به محل ناظر است.ساختمان داراي سنسور هاي است كه بازديد كنندگان را قادر
مي سازد اصوات و تصاوير و ديگر ويژگي هاي داخلي را به دلخواه خود تغيير دهند.
The sage Gateshead
اين بنا که مركزي برای آموزش ،اجرا و كنفرانسهاي موسيقي است .در شهر گيتزهد در شمال شرقي انگلستان قرار دارد .بنای یادشده در سال  2009افتتاح گرديد و طراح
آن نورمن فاستر مي باشد .هزينه ساخت آن  70،000،000پوند ذكر شده است.
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 | selfrigesفروشگاه سلفریج ،بیرمنگهام ،انگلستان
این بنا توسط یلن کاپلیکی که عضوی از دفتر فیوچرز سیستم است طی
سالهای  2003-1999طراحی شده است .در نمای آن از  15000دیسک
آلومینیومی استفاده شده که تحت فشار قرار گرفته و سطحشان پرداخت
شده است .این دیسک ها دارای انعکاسی بسیار زیبا هستند.
برای ایجاد کنتراست در بین دیسک ها از رنگ آبی خاصی استفاده شده
است که بادوام بوده و مخصوص فانوس های دریاي است.

Alianz Arena
استاديوم آليانز در شمال شهر مونيخ آلمان واقع شده است .دو تيم بايرن مونيخ و بايرن  1860بازي هاي خانگي خود را از سال  2005در اين استاديوم برگزار مي كنند كه پيش
از آن از سال  1972در استاديوم المپيك مونيخ انجام مي شد.
اين پروژه به صورتي طراحي شده كه در زمان بازي تيم بايرن قرمز رنگ ،بايرن  1860آبي رنگ و جهت بازيهاي تيم ملي آلمان سفيد رنگ مي شود .داراي ظرفيت 69901
نفر و بزرگترين پاركينگ در سراسر اروپا است 9500(.ماشين )
Philology Library
کتابخانه زبان شناسی دانشگاه برلین ،آلمان ( )2005که دارای یک گنبد دو پوسته ای بر روی یک هسته بتنی است .نورمن فاستر در این پروژه موفق به اجرای یک سیستم تهویه
جدید گردیده است که هوا را در  60درصد اوقات سال تهویه می کند ،همچنین با استفاده از پانل های نیمه شفاف نیاز به نور طبیعی کاهش چشمگیری یافته است.
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مقاله ها

بــرق

تجزيه و تحليل مشكالت ناشي از جريانهاي لحظه اي موتور
آسانسورهادرشبكههايتوزيعبرقوارائهراهكارهايمناسب

مهران قاسم پور | رييس انجمن صنفي مهندسان برق خراسان رضوي
سعيد عليشاهي | مدير دفتر تحقيقات شركت توزيع نيروي برق مشهد

چكيده
با توجه به رشد روز افزون علم و دانش نياز هاي بشر تا حد بسيار زيادي تغيير
كرده عالوه بر اين ،روش��هاي حل اين نياز ها نيز با روش��هاي مدرن امكان
پذير ش��ده است .در كشور ما نيز اين تغيير به شكلي بوجود آمده است ،گرچه
در پيشرفت علم و ساخت تجهيزات مدرن پيشرو نيستيم ولي استفاده از اين
تجهيزات در كشور رواج يافته است .متاسفانه بدليل عدم هماهنگي در استفاده
از اين تجهيزات و رواج روز افزون آنها با زير ساختهاي موجود در بعضي موارد
دچار مشكالت عديده اي شده ايم كه در صورت عدم حل اين ناهماهنگي ها
با مشكالت جبران ناپذيري روبرو خواهيم بود .يكي از اين مسائل كه در اين
مقاله به بررسي و راهكارههاي جهت رفع مشكالت ناشي ازآن پرداخته شده
است مشكل بارهاي ضربه اي در شبكه هاي توزيع انرژي الكتريكي با تمركز
بر اثرات ناشي ازاستفاده آسانسورها مي باشد .با پيشرفت بلند مرتبه سازي در
كشور ،اس��تفاده از آسانسورها به يك نياز ضروري تبديل شده است البته اين
نياز مشكالتي را براي شبكه هاي توزيع برق بوجود آورده است .در اين مقاله با
بررسي آسانسورهاي موجود در سطح شهر مشهد و بررسي وضعيت بار آنها به
بيان مشكالت ناشي از آسانسورها كه بر روي شبكه ايجاد مي كند پرداخته ايم
سپس راه حلهاي را براي رفع اين مشكالت مطرح نموده ايم.
مقدمه
با توجه به ضرباتي كه آسانسورها به شبكه هاي توزيع انرژي الكتريكي وارد مي
آورند و جريانهاي زياد لحظه اي كه موتورهاي آسانسورها از شبكه مي كشند
شركت توزيع برق باالجبار جهت تامين برق مي بايست اقدام به كابل كشي از
محل پست را انجام دهدكه البته اين مسئله هم مشكالتي را براي شركتهاي
توزيع وهم براي مش��تركين فراهم مي آورد مشكالتي از قبيل حفاري(چون
باي��د خط مجزا بصورت زميني باش��د)تاخير در نصب به موقع و بوجود آوردن
مشكالت فراواني براي شركتهاي توزيع برق بدليل تعريف پروژه ومشكالتي
از اين دست كه معموال واحد هاي طرح نظارت شركتهاي برق را درگير نموده
و از كار اصلي آنها را باز مي دارد .با توجه به نيازي كه براي رفع اين مش��كل
در توزيع احساس مي شد مطالعات ذيل انجام و در نهايت نتيجه گيري گرديد
كه در صورت استفاده از يك سري محافظ هاي موجود مي توان اين مشكل
را بسيار ساده تر از اين روشهاي معمول و با صرف هزينه بسيار كمتر حل كرد.
در اين مقاله ابتدا به بررس��ي رفتار بار اسانسورهاسپس روشهاي حل مشكل

خواهيم پرداخت.
اطالعات برداشت شده از آسانسورهاي با مشخصات موتور زير برداشت شده
است:
دور تند

واحد (جريان ) دور نامي موتور واحد (بر دقيقه) cos ϕ
18آمپر

دور كند  13آمپر

1500

0/71

375

0/71

نحوه عمل کردن این آسانسور به گونه ای ست كه در لحظه استارت موتور با
سيم پيچ با دور تند در مدار قرار دارد سپس  2ثانيه قبل از توقف سيم پيچ دور
كندموتور وارد مدار مي ش��ود .پيك جريان لحظه اي()Inrush current
در لحظه اس��تارت موتور  70آمپر و ت��ا حدود  30ولت افت ولتاژ لحظه اي به
ولتاژ شبكه اعمال مي نمايد اين در صورتي است كه آسانسور به طور مستقيم
از شبكه هوائي تغذيه شود البته الزم به ذكر است هنگاميكه همين آسانسور با
همين مشخصات به طور مستقيم از پست تغذيه شود مقدار جريان لحظه اي
 70آمپر و افت ولتاژ ناشي از اين جريان لحظه اي حداكثر  3تا  5ولت مي باشد.
كه البته اين موضوع به اين دليل است كه:

اگ��ر آسانس��ور از ش��بكه عموم��ي تغذيه ش��ود در اي��ن ص��ورت امپدانس
موجود كه از پس��ت از يك فيدر خاص تغذيه مي ش��ود به صورت ش��كل 1
مي باش��د در صورتيكه فرض كني��م جريان  iاز اين في��در عبور مي نمايد
اف��ت ولتاژ  v = R1 ⋅ iبر روي مقاومت  R1بوجود خواهد آمد در صورتيكه
آسانس��ور نيز از اين شبكه تغذيه نمايد مقدار جريان لحظه اي  i′از مقاومت
 R1عبور خواهد نمود كه اين مقدار جريان افت ولتاژ بيشتري را همانطور كه
در نتايج بدست آمده اشاره شد خواهيم داشت .مقدار جريان  i′همانگونه كه

اشاره شد برابر است با:
i'=i + 70
در اين صورت مقدار افت ولتاژي برابر با  v = 70 × R1بدليل وجود آسانسور
در شبكه بوجود خواهد آمد R (.ها امپدانس هستند) اما اگر آسانسور به تنهائي
از شبكه تغذيه شود اين مقدار افت ولتاژ ،شامل افت ولتاژ ناشي از جريان فيدر
نمي باشد .نتايج بدست آمده از آزمايش هاي بر روي اسانسورهاي مختلف در
زير آمده است:

به طور مستقيم از پست تغذيه مي شده است .اما آسانسوري كه بطور مستقيم
از شبكه عمومي تغذيه مي شده است رفتار بارش بصورت شكل  4مي باشد.
با برداش��ت اطالعات و تحليل س��اده اي كه از نحوه عملكرد آسانس��ورها در
نهايت انحام شد همچنين ميزان جريان لحظه اي كه از موتور كشيده مي شود
و جرياني كه در حالت ماندگار موتور از فيدر مي كشد (جريان  12تا  13آمپر )
به اين نتيجه رسيديم اگر بتوانيم جريان لحظه اي موتور را به هر نحوي پاين
بياوريم مي توانيم از شبكه عمومي آسانسور را برقدار نمائيم اين در حالي است
كه افت ولتاژ بعد در حالت ماندگار موتور مقدار بسيار كمي است.

شكل  :2منحني تغييرات ولتاژ در حالتيكه آسانسور مستقيما از پست تغذيه مي شود
شكل 4منحني تغييرات جريان در حالتيكه آسانسور از شبكه تغذيه مي شود.

شكل  :3منحني تغييرات جريان در حالتيكه آسانسور مستقيما از پست تغذيه مي شود

اف��ت ولتاژ ناش��ي از فاز هادر لحظات مختلف در تاري��خ  83/08/23اين افت
ولتاژ ها در صورتي بوده است كه آسانسور از شبكه عمومي تغذيه نمي شود و

شكل 5منحني تغييرات ولتاژ در حالتيكه آسانسور از شبكه تغذيه مي شود.
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بررسي روشهاي كاهش جريان لحظه اي موتور:
موتورهاي كه معموال براي آسانس��ور ها اس��تفاده ميش��ود موتورهاي القاي
اس��نكرون قفس س��نجابي مي باش��د توان اين موتورها از  4كيلووات تا 11
كيلووات در مورد آسانس��وهاي معمولي مي باشد .اين نوع آسانسورها معموال
در ساختمانهاي تا  10طبقه استفاده مي شوند.
اگر موتور القائي س��ه فاز به شبكه اي با ولتاژ و فركانس ثابت وصل شود ،در
اينصورت پس از راه اندازي در سرعتي حوالي سرعت سنكرون خواهند چرخيد.
گفتني است با افزايش گشتاور بار سرعت بميزان كم كاهش مي يابد ،لذا اين
موتورها تقريب ًا از نوع موتورهاي س��رعت ثابت فرض مي شوند .اما در برخي
از صنايع الزم اس��ت كه سرعت موتور در يك محدوده و طيف نسبت ًا وسيعي
تغيير كند.
روشهاي كنترل سرعت و كاهش جريا ن لحظه اي:
تغييرقطبها
مي دانيم سرعت موتور خيلي به سرعت سنكرون نزديك است و داريم:
120 f
P
لذا اگر  ( n sسرعت سنكرون) را تغيير دهيم ،سرعت چرخش موتور (محور) نيز
تغيير مي نمايد .براي تغيير  n sمي توان از تغيير تعداد قطبها استفاده نمود .اين
امر توسط تغيير اتصاالت كالفهاي استاتور امكان پذير است .معمو ًال تغيير تعداد
قطبها از نسبت  2به  1تبعيت مي كند .و لذا در اين روش دوسرعت سنكرون
متفاوت حاصل مي گردد .گفتني اس��ت در برخي از موتورها استاتور داراي دو
س��يم پيچ سه فاز جداگانه و مستقل است و هركدام دوسرعت سنكرون مهيا
مي سازند .پس با چهار سرعت سنكرون مواجه خواهيم بود.
= ns

كنترلولتاژ
از مباحث قبل در اين فصل دريافتيم كه گشتاور موتور القاي سه فاز با مجذور
ولتاژ متناسب است .مشخصه هاي گشتاور سرعت موتور القاي سه فاز را تحت
ولتاژهاي گوناگون نش��ان مي دهد .بار اين موتور يك پنكه است .با توجه به
ش��كل  6با تغيير ولتاژ اعمال به استاتور مي توان پنكه را در سرعتهاي  n1تا
 n2چرخاند .ش��كل  6مشخصه هاي گش��تاور سرعت يك موتور كالس D
قفس سنجابي را تحت ولتاژهاي گوناگون نشان مي دهد و مشاهده مي شود
در طيف وسيعي كنترل سرعت امكان پذير است .در اين دو شكل محل تالقي
مشخصه هاي گشتاور سرعت و گشتاور بار ،نقطه كار را مشخص مي سازد.
تغيير ولتاژ پايانه اس��تاتور مي تواند توسط اتوترانسفورماتور با خروجي متغيير
انجام گيرد.
يكي ديگر از روشهاي تغيير ولتاژ استفاده از كنترل كننده هاي حالت جامد يا
الكترونيكي است اتوترانسفورماتوربه ماشين ،ولتاژ سينوسي اعمال مي كند ،اما
كنترل كننده هاي حالت جامد ولتاژ غير سينوسي براي موتور فراهم مي نمايند.
در ماشينهاي كوچك مي توان مستقيم ًا آنرا به كنترل كننده حالت جامد كه يك
كنترل كننده تريستوري است متصل نمود .اما در موتورهاي بزرگ بين كنترل
كننده تريستوري و موتور بايد صافي قرار دارد ،زيرا در اينصورت جريانهاي با
هارمونيك باال در خط تغذيه موتور براه مي افتد .در كنترل كننده تريس��توري
س��يگنال فرمان براي سرعت خاص از پيش تنظيم شده اي ،تريستورها را در
زاويه خاص  αآتش مي كند ( روشن مي نمايد) ،تا ولتاژ مفروضي براي پايانه
موتور حاصل گردد .به زاويه  αزاويه آتش گفته مي شود .اگر سيگنال فرمان
سرعت عوض شود ،زاويه آتش تريستورها (  ) αتغيير كرده و ولتاژ جديدي
به موتور اعمال مي گردد ،بالنتيجه به س��رعت جديدي مي رسيم .اگر كنترل
سرعت دقيق مد نظر باشد ،سيستم كنترل حلقه باز در برخي از كاربردها ارضاء
كننده نيس��ت .گيريم به عللي س��رعت موتور افت كند ،در اينصورت تفاضل
بين سرعت مرجع و س��رعت واقعي موتور باعث تغيير زاويه آتش تريستورها
(  ) αمي گردد .بالنتيجه ولتاژ پايانه ماش��ين افزايش مي يابد .اين امر باعث

فزوني گشتاور شده و سرعت به مقدار قبل از اغتشاش خواهد رسيد.
در اين حالت استفاده ازراه اندازهاي نرم ( ) Soft Starterمورد نظر است .اين
راه انداز ها سه مدل مختلف هستند.
 .1راه انداز هاي نرم با كنترل يك فاز
 .2راه انداز هاي نرم با كنترل دو فاز
 .3راه انداز هاي نرم با كنترل سه فاز
اي��ن نوع راه انداز ها با اعم��ال  30درصد از ولتاژ نامي به موتور مقدار جريان
لحظ��ه اي موت��ور را تا حد قابل قبولي كاهش مي دهن��د نمودار عملكرد راه
انداز هاي نرم بصورت زير مي باشد(.از اين نوع راه انداز هاي نرم بيشتر براي
موتورهاي كه نياز به گش��تاور راه اندازي باالئي ندارند استفاده مي شود) الزم
به ذكر است براي موتور آسنكرون آسانسوري كه از شبكه عمومي تغذيه مي
شد استفاده ش��د و با استفاده از اين راه انداز توانستيم مقدار جريان راه اندازي
موتور را از  70آمپر به  40آمپر كاهش دهيم اين مدل راه انداز نرم ،راه اندازهاي
 LNH4ساخت شركت  Schniederمي باشد.
مشخصات راه انداز نرم  LNH4ساخت شركت :Schnieder
نمودارگش��تاور اين نوع راه انداز هاي نرم در صورت اعمال ولتاژ هاي مختلف
در زير ارائه شده است:

شكل  ) 6وضعيت گشتاور موتورهاي قفس سنجابي

مقدار جريان لحظه اي نيز وابسته به اينكه از كدام نوع راه انداز هاي نرم استفاده
شود متفاوت مي باشد.
اين نمونه راه انداز نرم دو مد كاري دارند و ش��امل دو پتانسيومتر براي تنظيم
مقدار زمان ش��تاب و مقدار گشتاور راه اندازي مي باشد .ابتدا درصدي از ولتاژ
را با توجه به حالت تنظيم ش��ده براي پتانسيومتر مقدار زمان شتاب به موتور
اعمال مي كند سپس يك رله وارد مدار مي شود كه حداكثر ولتاژ را به موتور
اعمال مي نمايد.
آزمايش��هاي انجام شده در استفاده از اين نوع راه انداز نرم در ادامه آمده است
با تست حالتهاي مختلف اين نمونه راه انداز به اين نتيجه رسيديم كه بهترين

حالت عمكرد اين راه انداز با فرض اينكه پتانسيومتر زمان شتاب روي حالت C
و پتانسيومتر مقدار گشتاور روي حالت  Bباشد ،اتفاق مي افتد.
پتانسيومترتنظيمزمانشتاب A
جريانپيك

جريانحالتدائمي

B

C

D

E

53

51

40

47

48
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11/8 11/8 11/7 11/8

ب��ه هر حال روش كنترل ولتاژ مي تواند به عنوان يكي از روش��هاي كاهش
جريان راه اندازي اس��تفاده شود.مزايا و معايب اين روش در نتيجه گيري آمده
است.
كنترلفركانس
مي دانيم س��رعت س��نكرون بقرار زير است و س��رعت موتور (  )nدر حوالي
سرعت سنكرون مي باشد.
120 f
= ns
P
يكي از راههاي تغيير  nsو بالمال  ،nتغيير فركانس منبع تغذيه است .لذا به
يك تغيير دهنده فركانس در سر راه موتور نياز داريم .شكل  7نمودار جعبه اي
يك سيستم كنترل حلقه باز را نشان مي دهد كه فركانس منبع تغذيه موتور
را تغيير خواهد داد.
M

كوپالژ

اينورتر

يكسو سازهاي كنترل شده

كنترل f

منبع سه فاز

كنترل V

اين سيستم شامل يك يكسوساز كنترل شده AC/DCبوده و از عناصر نيمه
هادي تشكيل شده است .عالوه بر يكسوساز ،اين سيستم حاوي يك اينورتور
 AC/DCمي باشد و اينورتور نيز از عناصر نيمه هادي تشكيل گرديده است.
ما در اينجا درباره ساختمان دروني اين سيستم صحبت نمي كنيم .بلكه بطور
خالصه مي گوئيم كه:
 .1يكسوساز ولتاژ سه فاز  ACرا به ولتاژ  DCتبديل مي نمايد.
 .2اينورتور ولتاژ  DCرا به ولتاژ  ACبا فركانس جديد تبديل مي نمايد.
مي دانيم كه:
E
∝ Φp
f
اگر در شكل  8از افت ولتاژ در دو سر  R 1و X 1صرفنظر كنيم در اينصورت
 V1 ≈ E1شده و داريم:

V
f

∝ Φp

لذا براي پرهيز از اشباع زياد در سيستم مغناطيسي بايد ولتاژ پايانه موتور متناسب
با فركانس تغيير نمايد .اين نحوه كنترل را  Vfثابت نام نهاده اند.
دراينجا بايد گفت در فركانس��هاي پائين افت ولتاژ در دو س��ر  R 1و X 1در

ش��كل باال در مقابل  V 1قابل صرفنظر كردن نيس��ت و لذا ديگر رابطه باال
معتبر نمي باش��د .لذا براي تأمين و برقراري چگالي ش��ار مشابه ،نسبت  Vfدر
فركانس��هاي پائين افزايش داده مي شود .شكل  6تغييرات مورد نياز ولتاژ بر
حس��ب فركانس را نشان مي دهد .در ش��كل  8ولتاژ موتور را مي توان تغيير
داد ،بش��رطي كه ولتاژ ورودي به اينورتور ( )Viتغيير كند .تغيير  Viبوس��يله
تغيير زاويه آتش يكسوساز كنترل شده امكان پذير است .گفتني است اگر ولتاژ
خروجي اينورتور بتواند توسط خود اينورتور تغيير كند (اينورتورهاي PWM
يا مدوالسيون پهناي پالس) ،در اينصورت يكسوساز كنترل شده را مي توان با
يكسوساز ديود جايگزين نمود .در اينحالت  Viثابت مانده و خروجي اينورتور
توسط خود اينورتور تغيير مي كند .در فركانس مبنا (  ،) f Baseولتاژ پايانه موتور
حداكثر مقداريس��ت كه توس��ط اينورتور حاصل مي شود .در فركانسهاي زير
(  ) f Baseشار شكاف هوائي با تغيير  V1نسبت به f 1ثابت نگهداشته مي شود.
لذا در ناحيه زير فركانس (  ) f Baseگشتاور ماكزيمم (بيشينه) ثابت باقي مي
ماند .د رناحيه فركانسهاي بيش از (  ) f Baseديگر  V1را نميتوان متناسب با
فركانس افزايش داد .در اينحالت شار در شكاف هوائي كاهش يافته و بالمال
گشتاور ماكزيمم نيز كاهش مي يابد .عملكرد در اين ناحيه ،مترادف به سيستم
كنترل تضعيف ميدان در موتورهاي  DCاست .در اين ناحيه ،توان (اسب بخار)
ثابت ميسر خواهد بود .بطور كلي بايد گفت:
 -1از فركانس صفر تا  f Baseناحيه گشتاور ثابت ميسر مي گردد.
 -2از فركانس  f Baseبه باال ناحيه توان (اسب بخار) ثابت ممكن مي شود.
در شكل  8گشتاور بار نيز نشان داده شده و بايدگفت سرعتهاي  n1تا  n8خيلي
به سرعتهاي سنكرون مربوطه نزديك هستند .لذا در اين روش كنترل سرعت،
لغزش عموم ًا كوچك است و بازده بسيار باالست.
 -4-13-5عملكرد موتور القائي سه فاز تحت فركانس لغزش ثابت
جهت عملكرد پر بازده موتور ،مطلوب آن اس��ت كه در تحت فركانس لغزش
ثابت يا كنترل ش��ده اي كار كند .فركانس لغزش در حقيقت همان فركانس
رتور است .بازده و ضريب توان باال موقعي حاصل ميشود كه فركانس لغزش
( )f 2كمتر از  f 2bباشد .بايد دانست  f 2bفركانس رتور در هنگام پديد آمدن
گش��تاور ماكزيمم ( بيشينه يا  ) Tmaxاس��ت به  f 2bفركانس فروپاشي يا
پرتگاهي گفته مي ش��ود .سيگنال  fnنمايانگر فركانس متناظر با سرعت رتور
است .به سيگنال  fnسيگنال  f2كه نمايانگر فركانس لغزش يا فركانس رتور
است افزوده مي شود .البته گاهي  f2از  fnكسر مي گردد .بايد دانست در حالت
موتوري  f2با  fnجمع مي شود و تفريق f2از  fnكسر مي گردد .بايد دانست در
حالت موتوري  fnبا  f2جمع مي شود و تفريق  f2از  fnبه حالت ترمز مربوط
مي شود .بطور كلي داريم:
()71-5

f1 = f n ± f 2

در رابطه اخير f1فركانس استاتور مي باشد .بايد گفت در تحت هر سرعت f2
نمايانگر فركانس مدار رتور يا فركانس لغزش است.
-5-13-5سيستمكنترلباحلقهبسته
در بس��ياري از كاربردهاي صنعتي از سيستمهاي كنترل با حلقه بسته شامل
فيدبك اس��تفاده مي شود .براي كنترل س��رعت موتور مورد استفاده قرار مي
گيرد .در اين سيس��تم كنترل ،تنظيم فركانس لغزش و عملكرد موتور تحت
 Vfثابت در مد نظر است.
در ابتداي امر تفاوت بين س��رعت مرجع *  nو س��رعت واقعي (  ،)nسرعت
لغزش يا  n s1را حاصل مي س��ازد و لذا فركانس لغزش مهيا ميش��ود .اگر
فركانس لغزش در حوالي فركانس شكست يا فركانس پرتگاهي باشد توسط
ي��ك تنظيم كنن��ده لغزش ،ك��ه داراي محدود كننده مي باش��د ،آنرا محدود
مي س��ازيم ،بعب��ارت ديگر فركانس لغزش را مجبور مي س��ازيم كه كمتر از
فركانس شكس��ت گردد .اكنون فركانس لغزش ( ) f2را با سيگنال( fnسرعت
موتور) جمع كرده تا س��يگنال فركانس استاتور (  ) f1حاصل مي شود .در اين
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سيستم فركانس لغزش ثابت نگهداشته مي شود و كنترل سرعت توسط كنترل
جريان ارتباط  DCيا  Idامكان پذير اس��ت .بايد دانس��ت كنترل  Idبمثابه
كنترل دامنه جريان موتور مي باشد .در سيستمهاي حمل و نقل مانند مترو با
اتوبوس برقي گشتاور مستقيم ًا كنترل مي شود .شكل ( )38-5چنين سيستم
كنترلي را براي سيس��تمهاي حمل و نقل نش��ان مي دهد .از آنجائيكه عمدت ًا
ولتاژ در دسترس براي سيستمهاي حمل و نقل ولتاژ  DCثابت است ،از يك
اينورتور مدوالسيون پهناي پالس ( )PWMاستفاده مي شود كه در آن ولتاژ
خروجي متغييري قابل حصول است .مي توان نشان داد كه اگر فركانس لغزش
ثابت نگهداش��ته شود ،گشتاور با مجذور جريان استاتور تغيير مي كند .در اين
سيستم سيگنال فرمان گش��تاور به يك ژنراتور تابع جذرگير وارد مي شود تا
جريان مرجع *  Iرا حاصل سازد .سيگنال ناشي از تفاوت *  Iو ( I1جريان
واقعي استاتور) ولتاژ خروجي اينورتور  PWMرا بنحوي تغيير مي دهد كه I1
به جريان مطلوب *  Iكه نمايانگر سيگنال گشتاور است نزديك شود .در حالت
ترمز عالمت س��يگنال ( f2فركانس لغزش) منفي است .در اينحال موتور در
حالت ژنراتوري كار مي كند (  ) f1≥ f nو انرژي جنبشي ذخيره شده در سيستم
را به منبع  DCباز مي گرداند .به اين حالت شرايط ترمز توليد گفته مي شود.

وضعيت تغيير گشتاور در روش V
f

نمودار زير وضعيت سرعت موتور تحت گشتاور نامي را كه بوسيله  FVCدرايو
ش��ده است نشان مي دهد.همانگونه كه مشاهده مي شود گشتاور نامي بسيار
سريع قابل دسترس مي باشد(كمتر از  0/2ثانيه) در حاليكه سرعت نيز بصورت
خطي تغيير مي كندو در  0/8ثانيه به سرعت نامي خود مي رسد.

ثابت در يك نمونه كنترل دور

:Vector Control
اخيرا استفاده از كنترلرهاي الكترونيكي بر پايه Flux Vector Control
(  ) FVCفزوني يافته است وبه عنوان يك استاندارد در كنترلر هاي امروزي
استفاده از اين تكنيك رايج شده است.در اين روش با دانستن پارامترهاي موتور
مي توان با تخمين زدن س��رعت موتور سنس��ور هاي سرعت موجودرا حذف
نمود .دراين روش اطالعات مورد نياز با استفاده از پارامترهاي اندازه گيري شده
در ترمينال موتور تعيين مي شود(.ولتاژ و جريان) براي رسسين به اين قابليت
دانستن پارامترهاي از موتور الزامي مي باشد.اين پارامترها شامل:
UNS: Nominal motor voltage
FRS: Nominal stator frequency
NCR: Nominal stator current
NSP: Nominal speed
COS: Motor cosine
اين درايور با اس��تفاده از اين پارامترها مي تواند مش��خصات روتور را محاسبه
نمايد)Tr , Lm (.
درايور هاي :Sensorless Flux Vector Control
اين نوع درايورها (نمونه هاي مدل  ALV58Fش��ركت  ) Schniederبه
طور اتومات مقدار پارامترهاي استاتور را اندازه گيري مي نمايد )Rs , Lf (.اين
پارامترها براي موتورهاي كه به اين مكانيزم متصل مي شوند براحتي در مدت
زمان  1تا  10ثانيه (وابس��ته به قدرت موتور ) قابل دسترس��ي هستند .بلوك
دياگرام اين نوع درايو ها در زير آمده است.

درايــــــــ��و بـــــــــــــ��ا  FVCحلق��ه بس��ته با سنس��ــــــور

Drive with flux vector control in closed loop mode with sensor

اين روش بر اس��اس جريانهاي كه توس��ط فلو مغناطيس��ي(  )Idو گش��تاور
( ) Iqبطور مس��تقل توليد مي ش��ود پايه گذاري ش��ده اس��ت( .متناس��ب با
حاصلضرب  ) I d × I qموتور در اين حالت مش��ابه موتورهاي  DCكنترل
مي شود.اين روش در حالتهاي گذرا كامال ديناميك است .دقت سرعت موتور
دراين نوع درايو بس��يار باالاس��ت عالوه بر اين نيز در لحظه توقف گش��تاور
نامي موتور را دارا مي باش��د .بلوك دياگرام اين درايو نيز در ادامه آمده اس��ت.
ميزان گشتاور لحظه اي دو تا سه برابر گشتاور نامي قابل دسترسي است كه
اين موضوع وابسته به نوع موتور مي باشد.
در صورتي كه مكانيزم مكانيكي موتور اجازه دهد مي توان با اين روش دو برابر
سرعت نامي موتور را به آن اعمال نمود .نمودار زير وضعيت گشتاور وسرعت را
در حالت استفاده از اين نوع درايو نشان مي دهد.

در اين شكل كه وضعيت  FVCرا در حالت حلقه بسته با سنسور انجام شده
است در اين حالت رسيدنبه گشتاور نامي در  80ميلي ثانيه و رسيدن به سرعت
ماكزيمم در با ر يكسان در حالت قبل در مدت زمان  0/5ثانيه مقدور خواهد بود.
در جدول زير مقايسه اي از نظر مزاياي استفاده از روشهاي مختلف آمده است.

رنج سرعت

پهناي باند

كنترل اسكالر

FVC
بدون سنسور

 5تا  10هرتز

 10تا  15هرتز

 1تا  10هرتز

دقت سرعت  1درصد

نتيجهگيري:
براي اينكه بتوانيم از شبكه هاي عمومي براي برق مصرفي آسانسورها استفاده
كنيم بايد محافظت هاي زير را در هنگام اتصال آسانس��ور به ش��بكه اعمال
نمائيم:
 .1تغيير روش اتصال مثلث به ستاره
 .2استفاده از راه اندازهاي نرم با تغيير ولتاژ در سه فاز
 .3اس��تفاده از داريو هاي فركانسي مبتني بر روشهاي Vector Control
البته روش سوم به عنوان بهترين روش كه در اين مقاله به آن رسيديم پيشنهاد
مي ش��ود چون با نصب يك كنترل دراي��و  ALTIVAR58Fبر روي يك
آسانسور و تست حالتهاي مختلف اين بار موتور جريان  70آمپري آن به جريان
 24آمپ��ر كاهش يابد اين مقدار جريان به مدت  60ثانيه از ش��بكه كش��يده
مي شود.
در نهـــاي��ت اس��تـفــــاده از تابلوهـ��اي آسانس��ــــور داراي
(  3vf( variable voltage variable frequencyب��ه عنوان بهترين
گزينه جهت كاهش جريان راه اندازي و رفع مشكل افت ولتاژ بر روي شبكه و
كاهش انرژي مصرف برق جهت مشتركين پيشنهاد مي گردد.

FVC
با سنسور

 1تا  100هرتز

 1تا  1000هرتز

 1درصد

 0/01درصد

 30تا  50هرتز

منابع ومآخذ
[ ]1ماشين هاي الكتريكي – پي س سن -مترجم :دكتر مهرداد عابدي – نشر كارآفرينان بصير 1382
[cahier technique- Schnieder Electric – Daniel Clenet ]2
 -آمار و مستندات شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد

49

يادي از دكت��ر كارو لوكس؛ پدر عل��م روباتيك ايران
آموزش باید از مدل انتقال دانش از استاد به کاسه ذهن دانشجو به مدلی بازتر که در آن استاد عموما عالقه به کسب دانش ایجاد میکند تغییر کند.
نقل به مضمون ازمرحوم دكترکارو لوکس ،کالس درس منطق فازی

پروفسور کارولوکس استاد نام آور دانشکده فنی دانشگاه تهران در سن  61سالگی درگذشت .کارو لوکس یک دانشمند از ارمنیان ایرانی و از پژوهشگران به نام
سیستمهای هوشمند در ایران بود.
او مدرک کارشناسی ارشد مهندسی برق را از دانشگاه تهران ( ۱۹۷۳میالدی)دریافت کرد و در سال  ۱۹۷۶میالدی مدرک دکترای خود را از گروه مهندسی برق و
علوم کامپیوتر دانشگاه برکلی با گرایش مهندسی کنترل دریافت کرد .زمینه پژوهشهای او پیشبینی سریهای زمانی ،مدلهای عاطفی و منطق فازی است.
او در سال  ۱۳۸۵خورشیدی به عنوان چهره ماندگار شناخته شد .کارو لوکس متولد سال  1328در «اصفهان» و بزرگ شده در تهران است.
کارو لوکس ( )Caro Lucasبنیانگذار و مدیر «قطب کنترل و پردازش هوشمند» بود و در طی سالهای  1362تا  1366مدیر «پژوهشگاه دانشهای بنیادی»
( )IPMو در سالهای  1345تا  1367رئیس دپارتمان  ECEدانشگاه تهران بود.
عضویت در هیات علمی دانشگاه تورنتو کانادا ،دانشگاه کالیفرنیا (برکلی) ،دانشگاه گاریونیس و دانشگاه کالفرنیا (لس آنجلس) به عنوان دانشیار مدعو از جمله
فعالیت های دانشگاهی وی در سطح دانشگاه های خارج از کشور بود .وی همچنین محقق «مرکز بین المللی فیزیک نظری» (International Center
 )for Theoretical Physicsو «مرکز بین المللی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی «(International Center for Genetic Engineering
 )and Biotechnologyدر «تریس��ته « ( )Triesteایتالیا ،عضو «انس��تیتو ریاضی کاربردی» ( ،)Institute of Applied Mathematicsعضو
«فرهنگستان علوم چین» ( )Chinese Academy of Sciencesمحقق «انستیتو تکنولوژی الکتریکی هاربین» (Harbin Institute of Electrical
 ،)Technologyدستیار تحقیق ( )Research Associateشرکت پژوهشی ،تولیدی اونتاریو و دستیار تحقیق ( )Research Associateآزمایشگاه
پژوهش های الکترونیکی ( )Electronic Research Laboratoryدانشگاه کالیفرنیا بود.
این چهره ماندگار علمی کشور بیش از  ۱۵۰مقاله در نشریات و  ۳۰۰مقاله در کنفرانس های علمی ارائه کرده بود.
مراسم تشييع پيکر دکتر کارولوکس استاد دانشگاه تهران با حضور فرهاد رهبر رئيس دانشگاه و علي اکبر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي از محل پرديس فني
دانشگاه تهران تا سر در دانشگاه برگزار شد .روحش شاد و یادش گرامی باد!

مقاله ها شهرسازی

نوشهرگرایی رویکردی جدید در طراحی و برنامه ریزی شهری
علیرضا حس��نی | کارش��ناس ارشد شهرس��ازی(برنامه ریزی ش��هری و منطقه ای) دانش��گاه علم و صنعت ایران | al_hasani@arch.iust.ac.ir
پریس��ا روش��نی | کارشناس ارش��د شهرس��ازی(برنامه ریزی ش��هری و منطقه ای) دانش��گاه ش��هید بهش��تی | pa.roshani@mail.sbu.ac.ir

چکیده
نوشهرگرایی به عنوان یک رویکرد جدید طراحي و برنامه ریزی شهري درانتقاد
به شهرس��ازي دوران معاصر كه داراي الگويي پراكنده ،غير انساني و ماشيني
است ش��كل گرفته اس��ت .این رهیافت آميزه اي از سبكهاي معماري ،رشد
هوشمند ،مخالفت با توسعه پراكنده و شهرسازي پايدار مبتني بر حمل و نقل
عمومي است.این رویکرد امروزه هدايت و رهبري نسل پست مدرن طراحان و
برنامه ریزان را برعهده دارد و يكي از مهمترين رويكرد هاي برنامه ريزي شهري
در اين قرن محسوب مي شود .اصول اولیه این رویکرد بر مبنای به کار گیری
اصول سنتی شهرس��ازی پایدار در شهرسازی انسانگرا ی گذشته ،بوده است.
هدف از این نوشتار ،معرفی رویکرد نوشهرگرایی بر مبنای نگرش انسانگرایانه
شهرسازی سنتی در مقابل نگرش اتومبیل گرای شهرسازی مدرن ،و نحوه به
کارگیری آن در کشورهای توسعه یافته ،می باشد .در این نوشتار با استفاده از
روش تحلیل -مقایسه ای ،به معرفی رویکرد نوشهرگرایی(نوشهرسازی انسان
گرا) پرداخته می شود .در این راستا ،نحوه شکل گیری ،محتوی نظری ،نظریه
پردازان ،ابعاد و ویژگی های رویکرد مذکور تشریح می گردد .نتابج این بررسی
روشن نمود که ماهیت و شرایط شکل گیری نهضت نوشهرگرایی ،به منظور
به کارگیری در فرایند برنامه ریزی و طراحی ش��هری در راستای دستیابی به
اهداف شهرسازی پایدار بسیار حرکت جدیدی بوده و می تواند منجر به پیدایش
فضاهای پایدار گردد.
کلماتکلیدی:نوشهرگرایی،واحدهمسايگي،حوزه،راههايدسترسي،
TND، TOD

-1مقدمه
تا پیش از انقالب صنعتی ،اندازه و تناسبات عناصر شکل دهنده شهر ،مبتنی
بر مقیاس انس��انی بوده است .با اختراع اتومبیل و استفاده از آن در شهرها ،به
تدریج انسان جایگاه و مقیاس واقعی خود را در شهر از دست می دهد .تقریبا
از اوایل قرن بیس��تم تا دهه  ،80شهرس��ازی اتومبیل گرا به جای شهرسازی
انسانگرا ،عرصه های مدرن شهرسازی را به خود اختصاص داده است .در پاسخ
به این نگرش��ها ،از دهه  80به این س��و ،نگرش جدید نوشهرگرایی مبتنی بر
نوشهرسازی انسانگرا شکل می گیرد.
نوشهرگرایی يا طراحي سنتي واحد هاي همسايگي یکی از جدیترین رویکردهای
برنامه ریزی در برنامه ريزي و طراحی شهری حومه هاي شهرهای آمريکا بوده
اس��ت که از دهه های  90 – 80قرن  20ش��روع به شکل گیری کرده است.
اين نهضت و نگرش نوین برنامه ریزی ش��هری يکي از تالش هاي گسترده
براي حل مشکل حومه هاي شهري شهرهای بزرگ و کالنشهرها است .در
س��الهاي مياني دهه  1990ميالدي ،وزارت مس��كن و توسعه شهري اياالت
متحده امريكا ( )HUDاصول نوشهرگرایی را در بازسازي واحدهاي مسكن
اجتماعي خود در سراس��ر امريكا كه ميلياردها دالر هزينه در بر داش��ت مورد
استفاده قر ار داد.
هدف نوشهرگرایی خلق يک محيط مناسب در مقياس انساني است که پاسخگو
به تحوالت و پیشرفتهای مدرن شهری و توسعه ای در راستای اهداف توسعه
پایدار باشد))2007 ,Custer .
ايده هاي مربوط به اصول طراحي نوشهرگرایی برگرفته از اصول طراحي سنتی
متناس��ب با جایگاه انس��انی در شهر اس��ت .اين در حالي است که بسياري از
شيوه هاي برنامه ر يزي امروزي به خصوص در جهان سوم پاسخگوی نیازهای
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جسمی ،روحی و روانی انسانی نبوده و جایگاه و مقیاس انسانی را نادیده گرفته
است .بنابراین با توجه به اینکه بسیاری از مشکالت شهرهای امروز ،ناشی از
دیدگاه های اتومبیل گرا به جای نگرش انسانگرا در شهر ها است ،تغییر نگرش
برنامه ریزی و طراحی شهری به سوی نوشهرگرایی انسانگرا ضروری است.
 -2مروری بر ش��کل گیری رویکرد نوش��هرگرایی (نوش��هر س��ازی
انسانگرا)
در نیمه اول قرن بیستم ،با رشد و استفاده ی روز افزون از اتومبیل در شهر ها،
نگرش های جدیدی در شهرسازی مدرن مبتنی بر منطقه بندی کاربری ها و
تفکیک آنها بر اساس مسکن ،کار ،خرید ،فراغت شکل گرفت .این نگرش ها
تقریبا در هشت دهه از قرن بیستم توسعه یافته اند  .))2007 ,Custerاز دهه
1980ميالدي تعداد فزاينده اي از شهرسازان امريكايي در ارتباط با فرسودگي
وزوال مراكز شهري و افزايش فزاينده جوامع حومه اي و محلي حاشيه شهرها
كه پراكنده و متفرق و مبتني بر تردد اتومبيل و داراي فاصله با مراكز شهري
بودند ،نظریه هایی را ارائه داده اند .در سالهاي پاياني دهه 1980و ابتداي دهه
 1990مي�لادي ،تکامل این نظریه ها منجر به ظهور نهضت نوش��هرگرایی
مبتنی بر شهرسازی انسانگرا ،شده است)2004,Steuteville( .
نوشهرگرایی به سرعت در سطح برنامه ريزی ملي به منظور توسعه اجتماعات
محلي به رسميت شناخته شد .کنگره نوشهرگرایی در سال  1993با مدیریت
پیتر کاتز در تکوین این نهضت نقش بس��زایی داشته است .در این کنگره بر
ایجاد واحدهای همسایگی که به مقوله های کیفیت زندگی ،طراحی ساختمان
ها و محیط زیست توجه نماید ،تأکید شد.
اولين واحد همس��ايگي که به شيوه سنتي متناس��ب با اهداف رویکرد نوشهر
گرایی در این کنگره ،طراحي شد در مدیسن با کاربري هاي مختلط و متنوع
مسکوني – خرده فروشي – اداري و پارک بود .در این پروژه تأکید بر حرکت
پیاده و ایجاد واحدهای همس��ایگی زیس��ت پذیر ،کارا و دارای حس پویایی و
زندگی ،بوده است.
بعد از س��ال  1993در ارتباط با رویکرد نوشهرسازی انسان گرا (نیو اربانیسم)
کنگره های مختلفی با موضوعات متنوعی تش��کیل شد که به شرح زیر می
باشد:
جدول  :1كنگره هاي تشکیل شده در زمینه نوشهر گرایی
عنوانكنگره

سالبرگزاري

محلبرگزاري

موضوعاصلی

1993

Alexandria, Virginia

1994

Los Angeles, California

ساختمانها ،بلوكها و خيابانها

1995

San Francisco, California

طبيعت ،زير ساختها و منطقه

كنگرهچهارم

1996

Charleston, S.C.

تصويب منشور نوشهرسازي توسط
شركت كنندگان

كنگرهپنجم

1997

Toronto, Canada.

نخستين كنگره بين المللي با حضور
نمايندگان 18كشور

كنگرهششم

كنگرهيكم
كنگرهدوم
كنگرهسوم

1998

Denver, Colorado.

1999

Milwaukee, Wisconsin

2000

Portland, Oregon

2001

New York City, New York

2002

Miami, Fla.

كنگرهيازدهم

2003

Washington, D.C.

كنگرهدوازدهم

2005

Pasadena, Calif.

كنگرههفتم
كنگرههشتم
كنگرهنهم
كنگرهدهم

محله ،بخش و كريدور

منطقه
شهر دروني
شرايط سياسي
از محله تا منطقه
از حومه ها تا شهرهاي كوچك
از آرزوها تا واقعيت  :شهر در حال
ظهور
شهر چند مركزي

مأخذhttp://www.cnu.org :

-3تبییننوشهرگرایی(نوشهرسازیانسانگرا)
به منظور معرفی رویکرد نوشهرگرایی نظریه پردازان ،مفهوم و محتوی نظری
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آن به شرح زیر ارائه می گردد:
 معرفی نظریه پردازان در ارتباط با رویکرد نوشهرگرایی مفهوم نوشهرگرایی(نوشهرسازی انسانگرا) و اصول پایه آن معرفی ویژگی های مهم رویکرد نوشهرگرایی معرفی محتوای نظری رویکرد نوشهرگرایی -3-1معرفی نظریه پردازان در ارتباط با رویکرد نوشهرگرایی
در زمینه نوشهر گرایی نظریه های زیادی ارائه شده است ،دو نظریه مهم در این
راس��تا ،عبارتند از" :توسعه واحدهای همسایگی سنتی" ( )T.N.Dو "توسعه
در راستای حمل و نقل عمومی" (  .)T.O.Dنظریه ( )T.N.Dنخستین بار
توس��ط آندرو دواني و اليزابت پلتر زيبرك و نظریه(  )T.O.Dنیز توسط پيتر
كالتروپ ،مطرح ش��ده اند .در ادامه با معرفی نظریه پردازان مذکور به تشریح
نظریه ها پرداخته می شود.
• آن��درو دواني و اليزابت پلتر زيب��رك :معماران مقيم فلوريدا كه طراحي آنان
براي سي سايد فلوريدا در سال  1980ميالدي آغاز شد و به عنوان پيشگام اين
جنبش شناخته شده اند .رويكرد آنان در ابتدا به نام "توسعه واحدهای همسایگي
سنتي"( ،)T.N.Dشهرت داشت كه در مجتمع هاي زيستي تفريحي ،نوسازي
مراكز خريد و محيط هاي حومه ش��هري به كار رفته اس��ت .واحد اصلي اين
رويكرد محله اي است كه اندازه آن از  40تا  200آكر است و ساختاربندي اين
محله شعاعي با بيش از يك چهارم مايل است و به گونه اي طراحي شده است
كه اكثر خانه هايش حداكثر سه دقيقه پياده روي تا پارك هاي محله ا ي و پنج
دقيقه پياده روي تا ميدان يا فضا مشترك مركزي فاصله دارند .در ميدان محلي
يك س��الن مالقات ،مركز مراقبت از كودكان ،ايس��تگاه اتوبوس ،انبار وسايل
نظافتي و دستش��ويي عمومي قرار گرفته اند .در اين نگرش طراحي هر محله
گونه هاي مسكوني وگروههاي درآمدي متنوعي را درخود جاي داده است.
اين دو نوشهرس��از بر خالف مدرنيس��ت ها كه براي شهرسازي چهار معيار:
 -1جريان آزاد وسريع ترافيك  -2پاركينگ به مقدار زياد -3 ،جدا سازي شديد
كاربري ها و  4-تراكم نس��بت ًا پايين ساختمانها را در نظر مي گيرند ،به محله
هايي فش��رده با كاربري مختلط و اولويت عابر پياده در طراحي ها و مناطقي
با موقعيت و ويژگيهاي مناس��ب و كريدورهاي كاركردي و زيبا كه مي تواند
محيط هاي طبيعي و محله هاي انسان ساخت رادر قالب كليتي پايدار و ماندني
انسجام بخشند ،معتقدند.
آنها عناصر بنيادي سازماندهي نوشهرگرایی را واحد همسایگی ،منطقه و كريدور
مي شناسند و س��پس براي هر كدام اصول طراحي ارايه دهند .بر این اساس
واحد همسایگی آرماني بايد شامل موارد زير باشد:
• يك مركز و يك لبه.
• اندازه اي بهينه برابر يك چهارم مايل فاصله از مركز.
• تركيبي متعادل كه كه ش��امل فعاليتها ،زندگي ،خريد ،كار ،رفتن به مدرسه،
عبادت و تفريح باشد.
• شبكه اي از خيابانهاي به يكديگر مرتبط كه مكان ساختمانها و ترافيك را
ساماندهي مي كند.
• اولوي��ت ده��ي به فضاهاي عمومي و جاي گيري مناس��ب س��اختمانهاي
شهري
منطقه كه دومين عنصر بنيادي است کاركردي خاص دارد .به جاي آنكه داراي
يك كاركرد باشد ،محدوده اي ا ست كه در آن يك كاركرد برتري دارد و ديگر
كاركردها حول آن جمع شده اند (نظير مناطق توريستي همراه با هتل ها و واحد
هاي تفريحي و خرده فروشي -هاي بدان وابسته).
كريدور به عنوان عنصر بنيادي سوم دو عنصر ديگر را به يكديگر مرتبط و در
عين حال از هم جدا مي كند .ارتباطات مداوم در خيابانها گزينه هاي مختلفي
براي شبكه بوجود خواهد آورد و ازدحام ترافيك را كنترل مي كند.
• پيتر كالتروپ :ديگر چهره ش��اخص نهضت نوشهرگرایی است که نظريات
نو شهرسازانه را در مقياس منطقه اي به كار مي گيرد .انجمن پژوهش هاي
طراحي محيطي ،او را به عنوان يكي از "برجس��ته ترين نو آوران " مي داند،
كالتورپ الگوهاي رش��د شهري و حومه شهر را در آمريكا دوباره تعريف كرده

اس��ت .و شهرسازي را با "تنوع ،مقياس پياده ،فضاي عمومي و ساختار محله
هاي داراي مرزبندي " تعريف مي كند .سپس مي گويد كه اين اصول را بايد
در تمامي مقياس��هاي يك منطقه ي كالنش��هري و در تمامي مكانها به كار
گرفت .رشد و توسعه حومه ها ،رشد جديد و باز آفريني مناطق مركزي شهرها
يا منطقه به عنوان يك كليت ،همگي بايد بر اساس ويژ گي هاي شهرسازي
دوباره سازماندهي شوند.
كالتورپ شهرسازي جزء و شهرسازي كل را مي طلبد .شهرسازي كل مربوط
به نظام جديدي براي پراكنش شهري ست تا چنانكه لبه هاي شهر ومجتمع
هاي زيستي حومه شهري كيفيت هاي بنيادي شهرهاي واقعي يعني مقياس
پياده ،مركز و لبه قابل تشخيص ،تنوع انسجام يافته ي كاربري و جمعيتي و
فضاي عمومي تعريف شده ،را به دست آورد .در شهرسازي كل اصول به كار
رفته در طراحي يك محله بايد براي كل كالنشهر ،بكار گرفته شوند .بايد لبه
ها ي تعريف شده اي داشته باشند ،نظام شبكه دسترسي بايد براي حركت پياده
كار كند ،فضاي عمومي بايد شكل دهنده و تكوين يافته باشد نه فضاي اضافه
و باقيمانده (يعني حفظ ش��بكه هاي عمده فضاي باز ) ،عرصه هاي شهري و
خصوصي بايد سلسله مراتبي مكمل را پديد آورند (يعني مراكز فرهنگي ،مناطق
تجاري و محله هاي مسكوني به هم مرتبط ).
اين ضابطه س��ازي و نظريه پردازي پيتر كالتورپبه نظریه ای مشهور به نام "
توسعه در راستای حمل و نقل عمومی "( ،)T.O.Dانجاميده است.
الگوی حاصل از این نظریه ،محله اي متراكم و كامال به هم تنيده اس��ت كه
فروشگاه ها ،مسكن و دفاتر را در قالب منطقه اي به هم فشرده و با فواصلي
كه با پياده روي قابل طي كردن است و به دور يك ايستگاه حمل و نقل جاي
گرفته اند ،با يكديگر تركيب ميكند .بدين ترتيب رابطه مستقيمي ميان الگوي
حمل و نقل عمومي و كاربري زمين ،برقرار مي شود .ايده اصلي اين بوده است
كه :نقاط مبدا و مقصد بيشتري را در فاصله اي قابل پياده روي از ايستگاه حمل
و نقل بگذارند و افراد بيشتري از ايستگاه استفاده كنند.
 -3-2مفهوم نوشهرگرایی(نوشهرسازی انسانگرا) و اصول پایه آن
در ارتباط با نوش��هرگرایی تعاریف مختلفی به کار رفته اس��ت ،تعریف کلی و
عمومی آن عبارت اس��ت از :ایجاد بافت ش��هری با مشخصه اساسی قابليت
راه پيمايی س��اکنين و تامين مايحتاج و انجام کارهای روزانه زندگی از طريق
پيمودن راه به صورت پياده (طراحي سنتي واحدهاي همسايگي با قابليت پياده
روي) .بر این اساس ،نوشهرگرایی و يا طراحي سنتي واحدهاي همسايگي و يا
طراحي نئوسنتي واحدهاي همسايگي ،مجموعه اصولي را براي برنامه ريزي
فرآهم مي کند كه قابليت پياده روي و زيست پذيري واحدهاي همسايگي و
خلق محيط دوس��تانه براي عابران از نکات مهم آن اس��ت .البته هدف حذف
اتومبيل از زندگي روزانه نيس��ت بلكه س��عی می ش��ود که پياده ها ،با وجود
اتومبيلها در سطح شهر ،احساس ايمنی و آسايش ،راحتی و رضايت نمايند .لزوم
برخورد رو در رو و از نزديک مردم با يکديگر در نو -شهرس��ازی کام ٌ
ال مورد
توجه قرار می گيرد(.)2004,Steuteville
نهضت نوش��هرگرایی در واحد های همسایگی طراحی ش��ده ،کاربري هاي
مختلف مسکوني از آپارتمان گرفته تا خانه هاي تک نفري و ویالیی را فرآهم
مي کند که مي تواند همه اقش��ار درآمدي را پشتيباني کند .اهدف آن درصدد
حمايت از محيط هاي طبيعي و مسکوني است .در نگرش نوشهرگرایی ارتباط
واحدهاي همسايگي با محيط اطراف مورد توجه قرار مي گيرد و همچنين از
مراکز شهري و فضاهاي باز براي عموم شهروندان ،حمايت مي شود.
در نوشهرسازی انسانگرا ،واحدهاي همسايگي بايد در مقياسي طراحي شوند که
دسترسي عابران و دوچرخه براي ساکنان از طريق ايجاد واحد هاي همسايگي
با قابليت پياده ميسر باشد.
از دیگر عوامل مهمي كه در رويكرد نوشهرگرایی به آن توجه شده است مسئله
تراكم اس��ت .تراكم در مركز ش��هر مانند الگوی شهرهای قدیمی بيشتر و در
پيرامون شهر كمتر در نظر گرفته شود .در كل شهر نيز تراكم نسبت به ساخت
و س��از حومه اي كام ً
ال بيشتر در نظر گرفته مي ش��ود .تراكم باال  ,عالوه بر
فوايدي كه در ايجاد تعامل اجتماعي ميان مردم دارد  ,نقش موثري در كاهش

هزينه هاي عمومي جامعه به ويژه هزينه هاي س��اخت بزرگراه ها و مصرف
سوخت دارد.
در یک دس��ته بندی کلی برخي از کيفيت هاي طراحي واحدهاي همسايگي
سنتي در نگرش نوشهرگرایی را می توان به شرح زیر نام برد:
• سايت هاي عريض مخصوص حرکت پياده.
• ش��بکه اي از مس��يرهاي پياده با دسترس��ي آس��ان به نواحي و واحدهاي
همسايگي.
• سرعت سواره آرام و بين  15تا .mph 20
• واقع شدن آزادراه ها در حاشيه شهر و دوري ازمراکز واحدهاي سنتي.
• تش��ويق حرکت پياده و دوچرخه و پراکنده کردن و توزيع ترافيک در طول
آن
• کوچک سازي واحدهاي مسكوني براي استطاعت بيشتر افراد.
• قرار گيري مراکز ش��هري و خرده فروش��ي ها و رس��توران ها و واحدهاي
مسکوني در حدود  5دقيقه پياده روي.
• طراحي خيابانها با امكان كنترل حركت و سرعت در آن.
• تش��ويق کاربري هاي مختلط براي تش��ويق يکپارچگي مسکوني و خرده
فروشي و فعاليت هاي تجاري.
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در معرفی مفهوم نوش��هرگرایی ،مهمترین اصول آن در ده مقوله دسته بندی
شده اند که عبارتند از ( (:2004,Steuteville
 .1قابليت پياده روي
• اغلب كاربري ها بايد در فاصله متناس��ب ب��ا پياده روي از خانه و محل كار
قرار گيرند.
• طراحي خيابانها بايد به طور مناسب براي افراد پياده انجام شود( .ساختمانهاي
نزديك به معابر ،خيابانهاي داراي درختكاري در اطراف ،پاركينگ هاي خياباني،
فضاهاي پارك مخفي و گاراژها ،سرعت كم اتومبيل و.) ...
• ايجاد خيابانهاي پياده بدون حضور اتومبيل.
 .2ارتباط پذيري
• شبكه خيابانهاي به هم پيوسته كه ترافيك را توزيع مي كند و پياده روي را
آسانترمينمايد.
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• سلسله مراتبي از خيابانهاي باريك ،كم عرض ،بلوارها و كوچه ها
• شبكه پياده و قلمرو عمومي داراي كيفيت باال كه پياده روي را لذت بخش
مي كند.
 .3كاربري مختلط و تنوع
• تركيبي از فروشگاهها ،دفاتر كار ،آپارتمان ها و خانه ها در محدوده طراحي،
كاربري مختلط در محالت ،بلوكها و ساختمانها
• تنوع افراد از گروههاي سني ،طبقات ،فرهنگ و نژادهاي مختلف
.4مسكنمختلط
• گونه ها ،اندازه ها و قيمت هاي مختلف واحدهاي مسكوني در قرابت بيشتري
با يكديگر قرار مي گيرند.
 .5معماري و طراحي شهري با كيفيت
• تاكيد بر زيبايي ،زيبايي شناس��ي ،آسايش انسان و خلق حس مكان ،تعيين
مكان كاربري و اماكن مدني دراجتماع به طور ويژه ،معماري با مقياس انساني
و محيط پيراموني زيبا سبب آسايش روح انسان مي شود.
 .6ساختار سنتي محالت
• مركز و لبه قابل تشخيص و تمايز
• فضاي عمومي در مركز
• اهميت كيفيت قلمرو عمومي و فضاي باز عمومي طراحي ش��ده به صورت
هنر مدني
• در بر گرفتن طيفي از كاربري ها و تراكم ها در فاصله پياده روي
• برنامه ريزي دوسويه :بيشترين و باالترين تراكم ها در مركز شهر و به تدريچ
كاسته شدن از تراكم ها به سمت لبه شهر
 .7تراكم افزايش يافته
• ساختمان واحدهاي مسكوني ،مغازه ها و خدمات بيشتر و نزديكتر به هم كه
سبب آسان ش��دن پياده روي مي شود ،به منظور باال بردن كارايي خدمات و
منابع و براي خلق مكاني راحت ،مطبوع و مناسب براي زندگي
 .8حمل و نقل هوشمند
• شبكه اي از سيستم هاي ريلي داراي كيفيت باال كه شهرها ،شهر كوچك
ها و محالت را به يكديگر متصل ميكند .كه سبب تشويق به استفاده بيشتر از
دوچرخه و حركت پياده شود.
"• طراح��ي حامي اف��راد پياده وتاكيد ب��ر پياده روي به عنوان روش��ي براي
رفت و آمد روزمره
 .9پايداري
• اثرات جانبي زيست محيطي حداقل براي توسعه و اجراي آن.
• تكنولوژي هاي حامي محيط زيس��ت كه به محيط زيس��ت و ارزش��هاي
سيستمهاي طبيعي احترام مي گذارد.
• كارآيي انرژي ،استفاده كمتر از سوختهاي فسيلي.
• پياده روي بيشتر ،رانندگي كمتر
.10كيفيتزندگي
در حقيق��ت با کاهش کاربري يگانه و کارا کردن بيش��تر کاربري هاي زمين
واحدهاي همس��ايگي با قابليت پياده روي ،کيفيت بهتري از زندگي را ايجاد
مي کند..
 -3-3معرفی ویژگی های مهم رویکرد نوشهرگرایی
در راستای معرفی رویکرد نوشهرگرایی ،مهمترين ويژگيهاي آن را مي توان به
شرح زير خالصه كرد)http://planning.org( :
• انتقاد از شهرسازي مدرنيستي
"• توج��ه به توس��عه در بافتهاي موجود ش��هري در مقابل توس��عه پراكنده و
حومه اي بي حد و مرز.
• تالش جهت خلق محله هاي نسبتا پرتراكم ،قابل پياده روي و داراي كاربري
مختلط.
• تلفيق موضوعاتي چون سبكهاي معماري ،رشد هوشمند ،مخالفت با توسعه
پراكنده و شهرسازي پايدار.

• تاكيد و اولويت بر نقش انسان در طراحي و برنامه ريزي شهري.
• تعريف و استفاده از» بلوك ،خيابان و ساختمان « » ،محله ،بخش و كريدو
« » ،منطقه ،کالن شهر ،شهر و شهر كوچك« ،به عنوان عناصر قابل توجه
نوشهرسازي در طراحي و برنامه ريزي
• ت�لاش جه��ت تطابق با تقاضا و نياز ب��ازار و نيازها و س�لايق گوناگون و
گروههاي درامدي مختلف
• تاكيد بر احيا و حفاظت از بافتها و شهرهاي قديمي و بازرنده سازي بخش
دروني شهر
• تبديل تدريجي از نهضتي امريكايي به حركتي بين المللي
• تالش جهت بازگشت به هنر ساختن شهرها و برنامه ريزي سنتي در عين به
رسميت شناختن نيازهاي امروزي جوامع.
• تامين امنيت ،ايمني و سالمت ساكنان
• برخورداري از قابليت بومي كردن اصول نوشهرس��ازي در جوامع مختلف با
تأكيد بر تجربيات موجود.
• استفاده از دستاوردهاي تكنولوژيك امروزي مانند سيستم هاي نوين حمل و
نقل عمومي از قبيل مترو و سيتم هاي حمل و نقل سبك شهري
-4-3معرفیمحتواینظریرویکردنوشهرگرایی
مهمترين سندي كه به تشريح محتواي نظري رویکرد نوشهرگرایی مي پردازد،
منش��ور نوشهرگرایی اس��ت .اين سند كه در س��ال  1996و پس از برگزاري
كنگره چهارم نوشهرسازي ،به عنوان منشور نظري نوشهرگرایی ارائه گشت.
منش��ور نوش��هرگرایی را مي توان بيانيه اي در مقابل منشور آتن كه طي آن
ديدگاه مدرنيستي به معماري و شهرسازي توسط كنگره بين المللي معماران
مدرن(سيام) تبيين شده بود ،دانست .اين منشورتمامي سطوح قابل بررسي در
ارتباط با اجتماعات انساني از بلوك ،خيابان و ساختمان ،محله ،بخش وكريدور
تا منطقه ،كالن ش��هر ،شهر و ش��هر كوچك را مورد بررسي قرار مي دهد و
بدين ترتيب هيچ يك را انكار نمي كند و با اين حال توسعه در مرزهاي موجود
شهرها را در مقابل توسعه پراكنده پيشنهاد مي نمايد.آنچه که اهميت دارد تاكيد
اين منشور بر انسان و محيط زيست او در مقابل اتومبيل است .اين منشور به
هيچ وجه نيازهاي حيات مدرن و پسا مدرن را رد نمي كند بلكه مي كوشد در
جهت رفع مشکالت ناشی از آنها راه حل هايي كالبدي ،فني و ...متناسب با
حيات انساني و حفظ محيط زيست با تاكيد بر جايگاه فراموش شده انسان(و
نه اتومبيل ) بيابد.
منش��ور نوشهرگرایی را بايد بسطي از نظريه توسعه پايدار دانست ،به طوریکه
شعار جهاني بينديش��يم و محلي عمل كنيم ،به وضوح در این منشور نمايان
است.
این منشور اصول نوشهرگرایی را در چند مقیاس دسته بندی نموده ،که عبارتند
از)www.cnu.org( :
• منطقه ،كالن شهر ،شهر و شهر كوچك
• الگوهاي توسعه نبايد لبه هاي كالن شهر را محو ،نابود و يا مغشوش كنند.
توسعه درون بافت در نواحي شهري موجب حفظ منابع زيست محيطي و حفظ
سرمايه گذاري رانده شده به نواحی حاشیه ای ،مي شود.
• در صورت ضرورت انجام توسعه هاي پيوسته جديد در مرزهاي شهر ،اينگونه
توس��عه ها بايد به صورت محالت و بخشهای س��ازمان يافته و هماهنگ و
یکپارچه با الگوي موجود درآيد.
• توس��عه و توس��عه مجدد شهرهاي كوچك و شهرها بايد همراه با احترام به
الگوهاي سنتي و مرزها و اصول تاريخي انجام گيرد.
• ش��هرها و ش��هرهاي كوچك بايد طيف وس��يعي از كاربردهاي عمومي و
خصوصي را پديد آورند تا بتوانند از يك اقتصاد منطقه اي كه به تمام گروههاي
درآمدي فايده مي رس��اند ،حمايت كنند .مسكن قابل استطاعت بايد در تمام
منطقه توزيع شود تا با فرصتهاي اشتغال به موازنه دست يابد و از تمركز فقر در
مناطق خاص جلوگيري نمايد.
• س��ازمان كالبدي منطقه بايد توسط چارچوبي از گزينه هاي حمل و نقل به
خصوص حمل و نقل عمومی مورد پشتيباني قرار گيرد.

• درآمدها و منابع مالي ،مي تواند به طور هماهنگتري ميان ش��هرداري ها و
مراكز موجود در منطق��ه براي اجراي هماهنگ ،منطقي و عاقالنه ميان امور
حمل و نقل ،تفريحات ،خدمات عمومي ،مس��كن و موسس��ات اجتماعي به
اشتراك گذاشته شوند.
• واحد همسایگی(محله) ،بخش ،مسیر(کریدور)
• واحد همس��ایگی(محله) ،بخش و كريدور ،عناصر ضروري توسعه و توسعه
مجدد در كالن ش��هر هستند .اين عناصر ،نواحي را شكل مي دهند كه سبب
ترغيب شهروندان براي بر عهده گرفتن وظيفه توسعه و تحول آنها مي شوند
• محله ها مي توانند فشرده ،حامي افراد پياده و داراي كاربري مختلط باشند.
بخش ها نيز به طور كلي بر يك كاربري واحد تاكيد مي كنند و در صورت لزوم
ممكن است از اصول طراحي محله تبعيت كنند .كريدورها ،رابط هاي منطقه
اي محله ها و بخش ها ،محسوب شده و داراي طيف وسيعي از عناصر مختلف
مانند بلوارها ،خطوط راه آهن ،رودخانه ها و ...می باشند.
• بسياري از فعاليتهاي زندگي روزمره بايد در فاصله پياده روي اتفاق بيفتد ،به
گونه اي كه اس��تقالل و امنيت برای ساکنین به خصوص اطفال و سالمندان
را فراهم کند.
• در داخل محالت ،طيف وس��يعي از گونه هاي مختلف مس��كن و س��طوح
مختلف قيمتها مي تواند شهروندان و گروههاي مختلف سني ،قومي و درآمدي
را ب��ه مراکز روزانه محله وارد نمايد و تقويت گروههاي مردمي و مدني را که
الزمه يك اجتماع محلي اصيل است ،پديد آورد.
• مسیرهاي حمل و نقل عمومي ،هنگامي كه به طور صحيح و هماهنگ با
يكديگر طراحي شوند ،مي توانند به سازماندهي ساختار كالن شهر و احيا مركز
شهري كمك كنند .در مقابل مسیرهاي بزرگراهي ممكن است سبب بيرون
رانده شدن سرمايه ها و سطوح مختلف سرمایه گذاری از مراكز شهري موجود
شوند.
• تراكم ساختماني و كاربري ها بايد در فاصله مناسب پياده روي تا ايستگاههاي
حمل ونقل عمومي باشد تا بدين ترتيب گزینه های مختلف حمل و نقل عمومی
را در مقابل حمل و نقل شخصی ایجاد نماید.
• تمركز فعاليتهاي مدني ،نهادي و اقتصادي بايد در محالت و بخشها متمرکز
و گنجانده شود نه اينكه به صورت مجموعه هاي دورافتاده و تك عملكردي،
پاره پاره شود .مدرسه ها بايد به گونه اي مكانيابي و استقرار گردد كه به كودكان
اجازه رفت و آمد به صورت پياده و يا با استفاده از دوچرخه را بدهند.
• سالمت محيطي و تحول و توسعه موزون محالت ،بخشها و كريدورها بايد
از طريق ضوابط طراحي ش��هري تصويري كه به عنوان راهنماي قابل پيش
بيني تغييرات به ارائه خدمات مي پردازد ،ایجاد گردد.
• طيف متنوعي از انواع پاركها ش��امل زمينهاي بازي كودكان ،دهكده هاي
سبز ،زمينهاي بازيهاي توپي و باغهاي اجتماعي بايد در داخل محالت توزيع
شوند.
• بلوک ،خيابان ،ساختمان
• يكی از وظایف ابتدایی همه معماران منظر و طراحان شهری ،تعريف كالبدي
خيابانها و فضاهاي عمومي به عنوان محل اس��تفاده مش��ترك برای استفاده
کنندگان است.
• پروژه هاي معماري منفرد بايد بدون مرز بندی مشخص و جداکننده با محيط
پيرامونشان مرتبط شوند .اين موضوع مساله اي فراتر از سبكهای معمارانه مجزا
است.
• احيا اماكن ش��هري ،وابسته به ايمني و امنيت اس��ت .طراحي خيابان ها و
ساختمانها بايد سبب تقويت محيط هاي امن شود ،اما نه به قيمت از بين رفتن
قابليت دسترسي و دسترسي آزاد.
• در كالن شهرهاي امروزی ،توسعه بايد ظرفيت الزم براي اتومبيل ها را به
اندازه كافي تامين سازد .اين امر بايد به گونه اي انجام شود كه متضمن احترام
به افراد پياده و فضاهاي عمومي باشد.
• خيابانها و ميدان ها بايد ايمن ،آسوده و جذاب براي افراد پياده و پباده روی
باشند .در اين صورت ،سبب ساکنان تشويق به پياده روي و شناخت يكديگر و
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حمايت از اجتماعات محلي خود خواهند بود.
• معماري و طراحي منظر بايد بر اس��اس اقليم محل��ي ،توپوگرافي ،تاريخ و
تجارب معماري محل شكل گيرند.
• بناهاي مدني و فضاهاي جمعي و عمومي نياز به موقعيت هاي مناس��ب و
استراتژیک دارند به طوریكه هويت اجتماعي و فرهنگ دموكراسي را تقويت
نمايند .ابن بناها سزاوار فرم متمايزي با ديگر بناها و مكانهايي هستند كه شهر
را به وجود مي آورند.
• همه س��اختمان ها بايد براي ساكنينشان حس مشخصي از مكان ،اقليم و
زمان را فراهم سازند.
• روشهاي طبيعي گرمايش و سرمايش مي تواند بيش از سيستم هاي مكانيكي
داراي كارآيي در ارتباط با منابع انرژي باشد.
• حفاظت و نوس��ازي بناها ،بخش��ها و مناظر تاريخي ،تداوم و تحول جامعه
شهري را ممكن مي كند.
 -4عناصر پايه مورد تأکید در نهضت نوشهرگرایی
در مطالب فوق نظریه ها ،مفاهیم و محتوی نظری نوشهرگرایی بررسی شد،
در ادامه به معرفی عناصر پایه مورد تآکید در نهضت نوشهرگرایی پرداخته می
شود.
عناصر پايه اي که نهضت نوشهرگرایی بر آن تاکيد دارد و محيط انسان ساخت
را به وجود مي آورند عبارتند از:
الف .واحد همسايگي
ب .حوزه ها ی فعالیتی
ج .راه هاي دسترسي

اين سه عنصر پايه اي و اساسي مي تواند در قالب يک مقياس انساني با هم
ترکيب شود .و قابليت اجرا در يک شهر روستايي و كوچك تا يک شهر بزرگ
را دارا مي باشد.
الف) واحدهاي همسايگي :نواحي شهري هستند که ساکنان بيشتر وقت خود
را در آن مي گذرانند .عالوه بر آن يک واحد همسايگي جايي است که بيشتر
افراد يکديگر را مي شناسند و کودکان با ضريب امنيتي بااليي بازي مي کنند.
در حقيقت واحد همسايگي تلفيقي متوازن از کاربري هاي متنوع است همان
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طور که بيش��تر اشاره ش��د اس��تفاده مختلط از کاربري ها و تنوع کاربري ها
بنيان انديشه نوشهرگرایی را هم در مقياس منطقه اي و هم در مقياس واحد
همسايگي تشکيل مي دهد.
حداکثر فاصله دسترس��ي تا کاربري ها پاسخگويي به نياز پياده روي است به
اين ترتيب نياز ها و فضاهاي عمومي – اداري و ...در مرکز واحد همسايگي و
در دسترس همه ساکنان است.
ب) حوزه های فعالیتی :نواحي هستند که به يک فعاليت خاص اختصاص دارند
و در آن يک فعاليت واحد رخ مي دهد مانند فرودگاه – دانشگاه و مراکز کار و
فعالیت ،مراکز فراغتی و...
حوزه ها به دليل فضاي گسترده که اشغال مي کنند در بافت دروني واحدهاي
همس��ايگي قرار نم��ي گيرند؛ و توان س��رويس دهي به بي��ش از يک واحد
همسايگي را دارند .حوزه ها از طريق شبکه عبوري و دسترسي به بافت واحد
هاي همسايگي متصل مي شود.
ج) راه هاي دسترس��ي :راه هاي دسترسي يا کريدور ها مسير هاي دسترسي
و جداکننده واحدهاي همس��ايگي و حوزه ها هستند .اين کريدورها مي توانند
طبيعي باشند مثل کمربند سبز – رودخانه و ...و يا انسان ساخت باشند مثل راه
آهن – جاده ها و مسيرهاي پياده..
کريدورهاي طبيعي مي توانند نقش يک ناحيه تفرجي را براي ساکنان ايفا کنند
و کريدورهاي انس��ان ساخت اغلب به عنوان راه هاي دسترسي ساکنين مورد
توجه قرار مي گيرند.
ساختارهای اصلی در طراحی فضا بر پایه اصول نوشهرگرایی:
مهمترین ساختارهایی که در طراحی عناصر پایه (واحد همسایگی ،حوزه ها و
راه هی دسترسی) متناسب با اصول نوشهرگرایی مورد توجه هستند عبارتند از:
خيابان ،بلوك ها ،ساختمانها ،فضاهاي باز
 1-4خيابان
خيابان ها بايد روي يک ش��بکه يا سيس��تم قرار گرفته و با هم مرتبط باشند،
به طوريكه براي حل مش��کالت ترافيک گزينه هاي متفاوتي براي رس��يدن
به مقاصد قابل ارائه باش��د .به عبارتي در واحد هاي همس��ايگي خيابان هايي
طراحي ميشوند که همه انواع سفرها را ممکن مي کند اعم از پياده – سواره،
دوچرخه و...
براي دست يابي به حرکت مطلوب پياده الزم است که خيابان ها فقط به عنوان
محور حرکتي محسوب نشوند بلکه بايد به عنوان فضاهاي عمومي براي جوامع
مورد توجه قرار گيرند.
 2-4بلوک ها
طراحي موفق بلوک ها به اين بستگي دارد كه به مقياس انساني توجه شود و به
باال بردن رابطه افراد با محيط زندگي آن ها توجه خاصي شود .يکي از عناصر
مهم بلوک ها لبه هاي آن هاست که ساختمان ها و فضاهاي عمومي در آن
واقع مي شوند .در لبه بلوک ها بسياري از فعاليت هاي خارج خانه رخ مي دهد.
لبه هاي ساخته شده بلوک ها به عنوان خيابان نيز عمل مي کنند و حس احاطه
شدن و محصور بودن را براي استفاده كننده گان القاء مي کند.
بلوک ها با قابليت پياده روي مناسب دسترسي را براي ساکنان امکان پذير مي
کند .بلوک هاي با طول مناسب براي پياده روي و کاربري هاي مختلط حرکت
پياده را تش��ويق ميکند و خلق يک محيط مناس��ب و متنوع و زيست بذير را
امكان پذير مي سازد .عنصر مهم ديگر ارتفاع بلوک ها و عقب نشيني ساختمان
هاست که در مقياس خيابان ها موثر است.ارتباط مناسب بين ارتفاع ساختمان
ها و عرض معبر  1:3و يا  1:4است که چشم انداز را حفظ ميکند.
توجه به اين گونه اصول در طراحي به خلق يک محيط دوستانه تر و راحت تر
در طول بلوک ها کمک مي کند.
 3-4ساختمان ها
س��اختمان ها نبايد فقط براي عملکرد طراحي شوند بلکه ساختمان ها بايد از
منظر گونه شناس��ي و تيبولوژي مورد توجه قرار گرفته و با هماهنگي در کنار
هم قرار گيرند.
قرار گيري انواع گونه هاي مختلف مسکن و ساختمان ها در کنار هم يکي از

کيفيت هاي محيط زندگي است اگر در طراحي ساختمان ها فقط به عملکرد
آن ها توجه شود ساختما ن هاي با عملکردهي مختلف کامال متفاوت خواهند
ب��ود و اي��ن تمايزات فاحش محيط را غير جذاب م��ي کند .از طرفي توجه به
طراحي مناس��ب ساختمان ها انعطاف پذيري و توانايي براي پذيرش کاربري
هاي مختلف را در بر دارد .اين امر س��ود اقتصادي را براي ساکنان فرآهم مي
کند.
 4-4فضاهاي باز
اغلب مردم تصور مي کنند فضاي باز فضايي اس��ت که از توسعه ،باقي مانده
است و یا فضايي است که توسط ساختمان اشغال نشده است .اما در حقيقت
فضای باز اتاق هاي عمومي جامعه است که بسيار پر اهميت هستند اين فضاها
درست مانند نواحي تفرجي عمل مي کنند و مقياس آن ها از پارک هاي بزرگ
شهري تا محيط هاي کوچک متفاوت است.
توازني از عناصر ذکر شده باعث مي شود محيط مناسب خلق شود که کيفيت
زندگ��ي را باال م��ي برد .عناصر مذکور با هم داراي روابط متقابل هس��تند به
طوريکه تغيير يک عنصر ساير عناصر ديگر را تحت تأثير قرار مي دهد .براي
ايجاد يک محيط قابل زيست تر اين عناصر بايد با حساسيت باال و در مقياس
انساني طراحي شوند)www.planning.org( .
 -5نتیجه گیری :بیان دستاوردهای نوشهر گرایی
دستاوردهای به کار گیری اصول نوشهرگرایی در شهرسازی به صورت منافعی
برای ساكنان ،ش��اغالن ،پيمانكاران و شهرداريها خود را نشان می دهد ،اين
منافع در حقيقت س��بب فراهم آمدن منافع عمومي مشترك از طريق اجراي
پروژه هاي نوشهرگرایی می شود (.)www.newurbannews.com
• منافع به کار گیری اصول نوشهرگرایی براي ساكنان عبارتند از:
كيفيت بهتر زندگي؛ كار و بازي؛ ارزش بيشتر امالك و پايداري آن؛ ترافيك و
رانندگي كمتر؛ زندگي سالم با پياده روي بيشتر و استرس كمتر؛ فاصله كمتر
ب��ا خيابانهاي اصلي ارائه دهنده ي خدمات و خرده فروش��ي؛ فاصله نزديكتر
به مس��يرهاي دوچرخه ،پاركها و طبيعت؛ ایجاد اجتماعات محلي حامي افراد
پياده كه فرصت هاي بيشتري براي شناخت ساير افراد جامعه درمحله و شهر
را فراهم مي كنند؛ آزادي و اس��تقالل بيشتر براي كودكان ،سالمندان؛ ایجاد
فرصتهای شغلی برای سطوح مختلف در آمدی ،تفريحات و خدمات بدون نياز
به اتومبيل؛ منافع مالي براي مدارس و ساكنان در ارتباط با كاهش هزينه هاي
رفت و آمد دانش آموزان به مدرسه به سبب آنكه قادر به رفت و آمد پياده و يا با
استفاده از دوچرخه هستند؛ فروشگاهها و واحدهاي خدمات متنوع تر ،كوچكتر
و منحصر به فرد كه مالكان آنها محلي هستند و خود در اجتماع محلي شريكند؛
پس اندازهاي مالي به سبب عدم رانندگي و مالكيت كمتر اتومبيل؛ حس بهتر
مكان و هويت اجتماعي با معماري يگانه؛ فضاهاي باز بيش��تر براي استفاده؛
اس��تفاده كاراتر هدفمند تر از مالياتها با هزينه كمتر به س��بب عدم گسترش
پراكنده تسهيالت و راهها.
• منافع به کارگیری اصول نوشهر گرایی براي شاغالن عبارتند از:
فروش بيش��تر به س��بب رفت و آمد پياده؛ هزينه كمتر مردم براي اتومبيل و
سوخت؛ سود بيشتر به سبب هزينه كمتر براي تبليغات و تابلوهاي بزرگ؛ شيوه
بهتر زندگي با زندگي در طبقات فوقاني فروش��گاهها در واحدهاي مس��كوني
–كاري ()live work unitsكه از رفت و آمد پر استرس و پرهزينه به محل
كار جلوگيري مي كند؛ فضاهاي كوچكتر سبب تكوين و رشد مشاغل محلي
كوچكتر مي شوند؛ اجاره هاي كمتر ناشي از فضاهاي كوچكتر وپاركينگ هاي
كوچكتر؛ س��بك زندگي سالم به سبب پياده روي بيشتر؛ مشاركت اجتماعي
بيشتر به سبب تعلق به اجتماع و شناخت ساكنان.
• منافع به کارگیری اصول نوشهر گرایی براي پیمانکاران عبارتند از:
پتانسيل درآمدي بيشتر از پروژهاي داراي كاربري مختلط و تراكم باال و ارزش
باالتر امالك و قيمت فروش؛ پذيرش سريعتر طرحها در جوامعي كه از اصول

رشد هوشمند پيروي كرده اند سبب كاهش هزينه هاي مالي و زماني خواهد
شد؛ كاهش هزينه هاي تسهيالت پاركينگ در امالك داراي كاربري مختلط
به سبب اشتراك فضا در طول روز و شب؛ كاهش ميزان تخريب جهت ايجاد
پاركينگ؛ تاثيرات جانبي كمتر بر راه ها و ترافيك كه مي تواند سبب كاهش
هزينه هاي جانبي شود؛ هزينه هاي كمتر تسهيالت به سبب ماهیت فشرده
طراحي نوشهرس��ازي ،مقبوليت بيشتر توسط عموم؛ فروش سريعتر به سبب
پذيرش بيشتر توسط خريداران كه با طيف وسيعتري از محصوالت مواجهند
كه اين امر سبب سهم بيشتري از بازار مي شود.
• منافع به کارگیری اصول نوشهر گرایی براي شهرداری ها عبارتند از:
پايه های مالياتي پايدار ،سرانه هزینه ای كمتر براي زير ساختها و تسهيالت
ش��هري در مقايسه با توس��عه هاي حومه اي به سبب ماهيت فشرده و تراكم
ب��االي پروژه ها؛ افزايش پايه هاي مالياتي به س��بب آنكه س��اختمان هاي
بيش��تري در يك ناحيه كوچكتر واقع شده اند؛ تراكم ترافيكي كمتر به سبب
طراح��ي مبتني بر قابليت پياده روي ،جرم و جنايت كمتر و هزينه كمتر براي
محافظت و ایمنی هاي پليس��ي به س��بب حضور مردم در طول روز و ش��ب؛
تصوي��ر عموم��ي بهتر از اجتماع و حس مكان بهتر؛ ميل كمتر به گس��ترش
پراكنده شهري هنگامي كه ناحيه دروني شهر داراي جذابيت است؛ سهولت
ايجاد سيس��تم حمل و نقل عمومي در مكانهاي كه اين سيستم وجود دارد و
ارتقا آسانتر آن در صورت وجود و نهايتا مشاركت مدني بهتر و بيشتر كه سبب
حكمراني مدنی بهتر مي شود.
جمعبندی
اصول نوشهرگرایی در بسیاری از پروژه ها ی شهرسازی جدید در کشورهای
اروپایی و آمریکایی از جمله شهرك هاربور در ممفيس در ايالت تِنسي ،کنت لند
گايترسبورگ ايالت مريلند و ...و تعداد از کشورها در حال توسعه (مالزی ،ترکیه
و ) ...به کار گرفته شده است .با این وجود در ایران ،علی رغم وجود شهرسازی
سنتی بسیار کارا و کارآمد ،تحقیقات ناچیزی در خصوص به کارگیری اصول
سنتی شهرسازی در رویکردهای جدید و نوشهرگرایی ،صورت پذیرفته است
و بس��یاری از شهرهای کشورمان با مشکالت حاصل از نتايج نامطلوب زون
بندي ها ،سيستم ناکارآمد خيابان ها ،کمبود فضاي باز ،کيفيت پايين معماري،
تلف شدن زمان ،کیفیت پایین زندگي اجتماعي ،عدم توازن بين رشد مسکن
و اش��تغال و ...مواج��ه اند .با توجه ب��ه ویژگی ها و ابع��اد مختلفی که برای
نوشهرگرایی معرفی شد و همچنین با توجه به غنای شهرسازی سنتی ایران به
عنوان بستری مناسب برای به کارگیری اصول این رویکرد ،به نظر می رسد،
توجه به آن ،فرصت حل بسیاری از مسائل موجود را در شهر های کشورمان در
راستای باال بردن کیفیت زندگی فراهم می آورد.
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مقاله ها

نقشهبرداری

بررسي تغيير شكل پهنه هاي ساختاري شرق
كشور بر اساس شبكه ايستگاه هاي دائمGPS
مهندس علی رضا لطفی | کارشناس نقشه برداری سازمان نقشه برداری خراسان
مهندس حسین نورالهیان | مدیر نقشه برداری زمینی سازمان نقشه برداری خراسان
مهندس مجید رئوفیان | مدیر نظارت سازمان نقشه برداری خراسان

چكيده
بررسي تغيير شكل مسطحاتي پوسته زمين با استفاده از مشاهدات  GPSدر
چند ده اخير مورد اس��تفاده و توجه عالقه مندان اين امر بوده اس��ت .در اين
مقاله جابجاي هاي مناطق مختلف محدوده شرق كشور با استفاده از  5سال
مش��اهدات ايس��تگاه هاي دائم  GPSبطور اجمالي مورد بررسي قرار گرفته
است .براي اين منظور با مقايسه بردارهاي سرعت نسبت به امتداد هاي تعريف
شده نرخ همگراي و واگراي محاسبه گرديده است .در پايان با استفاده از روش
المان محدود نرخ استرين براي محدوده تحت پوشش برآورد گرديده است.
.1مقدمه
شبكه ژئوديناميك ايران ( )IPGNمشتمل بر  108ايستگاه  GPSبه منظور
بررسي و نمايش حركات گسلهاي فعال ايران و نيز برآورد ميزان تغيير شكل
پوسته زمين در سراسر ايران گسترده شده است .تعداد  30ايستگاه در محدوده
شرق و شمال شرق ،بالغ بر  25درصد مساحت كل كشور را پوشش مي دهد.
جاي كه پهنه هاي ساختاري مهمي همچون كپه داغ ،بلوك لوت ،بلوك شرق
ايران و قسمتي از ايران مركزي را در بر مي گيرد .در انتخاب محل استقرار اين
ايستگاهها به ويژگي هاي زمين شناسي و زمين ساختي منطقه توجه ويژه اي
شده است .البته محدوديت هاي همچون دسترسي به انرژي برق ،خط تلفن
و س��اختمان و محوطه ي مناسب بمنظور نصب تجهيزات مربوط به ايستگاه
 GPSوجود دارد كه در انتخاب اثر گذار بوده اس��ت .مش��اهدات توسط آنتن
ه��اي ( Ashtech(ATDMICاز نوع  Choke Ringو گيرنده هاي
( Ashtech (ATUZ-12انجام مي شود .نرخ مشاهدات براي هر  30ثانيه
تنظيم ش��ده است .اولين ايس��تگاه با نام چهار حرفي ( )MSHNدر تاريخ
1
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 1383/10/1در محل سازمان نقشه برداري مشهد و آخرين ايستگاه سازمان
زهك زابل با نام چهار حرفي ( )ZABLدر تاريخ  1385/7/6به بهربرداري
در ِ
رسيد .در نهايت اين  30ايستگاه در منطقه ياد شده تشكيل شبكه اي موسوم
به  KHSNرا داده اند .نتايج پردازش هاي پيش رو ماحصل مشاهدات دائم
ايستگاه ها در حدود  5.5سال تا روز  100سال  2010مي باشد.
.2پردازش
كيفي��ت داده ه��اي خام توس��ط برنام��ه  TEQC 2كنترل مي ش��ود .اين
برنام��ه فايلها را به فرم��ت  Rinexتبديل مي كند .با اس��تفاده از نرم افزار
 ) ver 10.21 ( GAMITمختصات ايستگاه ها و تاخير تروپسفري براي
هر ايستگاه در هر روز با استفاده از مشاهدات تفاضلي دوگانه برآورد مي شود.
 20ايستگاه ش��بكه جهاني  IGSجهت تعريف چهار چوب مرجع ITRF 3
در پ��ردازش ها مورد اس��تفاده ق��رار گرفت .همچنين چهار ايس��تگاه تهران
( ،)TEHNتبري��ز ( ،)TABZهمدان ( )HAMDو ش��يراز ()SHRZ
جهت بهبود ش��بكه  KHSNوارد محاس��بات شد .با اس��تفاده از نرم افزار
 GLOBKكميت هاي برآورد ش��ده مرحله قبل ش��امل پارامترهاي دوران
زمين ،پارامترهاي مداري و ماتريس هاي كواريانس براي هر روز از س��ال به
همراه نتايج شبكه هاي جهاني  IGS 4مورد استفاده قرار گرفته و مختصات
ايستگاه ها و بردار هاي سرعت آنها بدست آمده است .در اين مرحله همچنين
س��ري هاي زماني ايس��تگاه ها كه نمودار تغييرات مكاني آنها برحسب زمان
مي باش��د نيز بدست آمده است .نمودار زير سري زماني ايستگاه هاي مشهد
( )MSHNو تهران ( )TEHNاز اول س��ال  2005تا روز  130سال 2010
در حدود  2000روز مشاهده را نمايش مي دهد.

س��رعت ها نسبت به اين سيستم تعيين شد (ش��كل )1و سپس با استفاده از
پارامترهاي دوران اين مقادير در چهار چوب اوراسيا بدست آمد( .شكل )2
Rotation rate: 0.260°/Myear

otation pole: Lat. = 57.965°N
Lon. = 99.374°W

در روش دوم سرعت ها مستقيم نسبت به پليت اوراسيا برآورد شده است .براي
اين منظور در محاسبات ،سرعت  14ايستگاه ذكر شده نسبت به پليت اوراسيا
در نظر گرفته شده است( .شكل )3

.3برآورد ميدان سرعت
جهت محاس��به ميدان س��رعت ايس��تگاه ه��ا از  14ايس��تگاه  IGSبعنوان
تعريف چهارچوب مرجع زميني بين المللي ( )ITRFش��امل ايس��تگاههاي:
(KIT3,ARTU,METS,JOZE,KIRU,LAMA,BOR1,
)GRAZ,GOPE,POTS,WTZR,ZIMM,KOSG,BRUS

استفاده ش��د .دو روش جهت برآورد ميدان سرعت ايستگاه هاي شبكه بكار
گرفته ش��د ،در روش اول با محاسبه بردار سرعت در سيستم مرجع ،ITRF
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بردارهاي محاسبه شده از دو روش مذكور در شكل زير نمايش داده شده است.
رنگ قرمز مربوط به محاسبه ميدان سرعت از روش اول و رنگ سبز مربوط به
محاسبات روش دوم مي باشد .اين شكل گواه آن است كه مقادير برآورد شده
براي ميدان سرعت ايستگاه ها از هر دو روش با تقريب خوبي هم راستا ،هم
جهت و هم اندازه مي باشد .فاصله اطمينان در نظر گرفته شده براي بردارهاي
سرعت بيضي خطاي  95درصد مي باشد.

 .4بررسي نتايج بردارهاي سرعت
بررسي اجمالي حركات تكتونيكي منطقه با عنايت به پردازش هاي انجام شده
در خصوص ميدان هاي س��رعت ايس��تگاه ها و نتايج حاصل از آن ،اهميت
جايگ��ذاري صحيح نقاط ايس��تگاه هاي جديد و جابج��اي احتمالي بعضي از
ايستگاه ها را آشكار مي كند .با مقايسه اندازه و جهت بردار ايستگاه ها نسبت
ب��ه يكديگر ما را به مطالعه دقيق تر آن منطقه س��وق خواهد داد .در ادامه به
بررسي اين موارد خواهيم پرداخت.
مناط��ق كوي��ر مرك��زي و اي��ران مرك��زي مناط��ق ثابت��ي هس��تند.
(.)Nilforoushan et al.,2003بل��وك اي��ران مركزي به طور نس��بي به
صورت يك جس��م صلب عم��ل كرده و داراي يك حركت منس��جم و يك
پارچه است*.
ب��ا توجه به جهت و اندازه س��ه ايس��تگاه طبس(،)TABSخور ()KHUR
در جن��وب و بيارجمند( )BIAJدر ش��مال منطقه و فاصله نس��بتا زياد(حدود
260كيلومتر) ،نرخ همگراي حد فاصل بين اين ايستگاه ها ناچيز مي باشد ،كه
اين با مطالب ذكر شده در باال مطابقت دارد.
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(توضیح تصویر پاين درصفحه قبل ) محوري هم راستا با بردار سرعت ايستگاه خور ( )KHURتعريف
مي كنيم ،اين محور داراي آزيموت  6.5درجه مي باشد .تصوير اندازه بردار سرعت ايستگاه خور روي
اين محور همان مقدار خودش يعني  10.95 mm/yearمي باش��د .تصوير اندازه بردار س��رعت ايس��تگاه
بيارجمند( )BIAJروي اين محور مقدار  9.13 mm/yearمي باشد .نرخ همگراي بين اين دو ايستگاه در
اين راستا را مي توان مقدار  1.8 mm/yearتعريف كرد.

محدوده نقشه زمين شناس��ي  1/100000سبزوار بر روي واحد آبرفتي دشت
واقع شده است .ايستگاه صفي آباد با موقعيت تقريبي  36.698درجه شمالي
و  57.921درجه ش��رقي در پهنه ساختاري البرز (اشتولكين )1968در محدوده
نقش��ه زمين شناس��ي  1/100000صفي آباد ،ب��ر روي واحد مخروطه افكنه
جوان واقع شده است .اين ايستگاه بين نوار افيوليتي سبزوار (درجنوب) و پهنه
س��اختاري كپه داغ (در ش��مال) قرار دارد .ايستگاه قوچان با موقعيت تقريبي
 37.070درجه شمالي و  58.537درجه شرقي در پهنه ساختاري كپه داغ ،در
محدوده نقشه زمين شناسي  1/250000بجنورد بروي واحد آبرفتي جوان قرار
دارد.

اندازه سرعت ايستگاه بيارجمند روي محور تعريف شده

به همين ترتيب نرخ همگراي بين ايستگاه خور( )KHURدر پهنه ساختاري
ايران مركزي و ايس��تگاه مراوه تپه( )MAVTدر شمال پهنه ساختاري كپه
داغ را در همان راستا يعني آزيموت  6.5درجه مقدار  7.6ميليمتر در سال بدست
آمد.

با تعريف محور فرضي با آزيموت  20درجه ،تصوير اندازه س��رعت هر يك از
اين ايستگاه ها روي اين محور در شكل نمايش داده شده است.
طب��ق محاس��بات بعم��ل آم��ده ،نرخ كوت��اه ش��دگي حد فاصل ايس��تگاه
س��بزوار( )SABZو قوچان ( )QUCHدر امتداد محور تعريف ش��ده مقدار
 5ميليمتر در سال بدست آمد .چناچه بخواهيم نرخ كوتاه شدگي را براي پهنه
كپه داغ در اين منطقه بدست آوريم ناچار به وجود ايستگاهي در پهنه شمالي
كپه داغ يعني در شمال رشته كوه هاي هزار مسجد مي باشيم .طبق بررسي
بعمل آمده شهر درگز نقطه اي مناسب براي اين منظور مي باشد .مثلث قرمز
رنگ كه در نقشه مشخص شده است محدوده شهر درگز را نمايش مي دهد.
وجود چنين ايستگاهي در اين منطقه همچنين مي تواند تا حدي در شناساي
حركات گسل كپه داغ كارآمد باشد.

با تعريف محوري در راستاي بردار سرعت ايستگاه گرگان (با آزيموت  342درجه) نرخ همگراي بين اين
دو استگاه در اين راستا مقدار  3.4ميليمتر در سال خواهد بود.

ايس��تگاه نهبندان با موقعيت تقريبي  31.542درجه ش��مالي و  60.038درجه
شرقي در بلوك لوت و ايستگاه زابل با موقعيت تقريبي  30.841درجه شمالي
و  61.716درجه شرقي در پهنه ساختاري هيرمند در خاور پهنه سيستان واقع
شده اند .با تعريف محور فرضي با آزيموت صفر درجه يك حركت امتداد لغز
راست گرد با سرعت  3.9 mm/yearبين اين دو منطقه را شاهد هستيم.
ايستگاه سبزوار با موقعيت تقريبي  36.185درجه شمالي و  57.653درجه
ش��رقي در پهنه س��اختاري ايران مركزي و در جنوب نوار افيوليتي سبزوار در
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در شرق طول  58درجه و شمال عرض  31درجه سه گروه ايستگاه را با تقسيم بندي زير تفكيك مي كنيم.
گروه اول با  5ايستگاه در جنوب محدوده شامل ايستگاه هاي نهبندان ،بيرجند ،قائن ،فردوس و گناباد كه عمدتا در بلوك لوت واقع شده اند .پنج ايستگاه كاشمر،
تربت حيدريه ،تربت جام ،فريمان و نيشابور در مركز محدوده تعريف شده كه در پهنه ساختاري ايران مركزي مي باشند جزو گروه دوم و  3ايستگاه گلمكان،
كالت و قوچان در پهنه كپه داغ و طرق ،مشهد در پهنه ساختاري بينالود در جنوب مرز پهنه كپه داغ در گروه سوم تقسيم بندي قرار دارند .ايستگاه سرخس را در
شمال پهنه ساختاري كپه داغ با سرعت حدود صفر ميليمتر در سال نماينده ايستگاه ها در شمال اين پهنه در محدوده تعريف شده در نظر مي گيريم .بلوك لوت
با سرعت حدود  2.77ميليمتر در سال به ايران مركزي ( در شرق طول  58درجه در محدوده تعريف شده ) نزديك مي شود .بعبارتي نرخ كوتاه شدگي بين اين
دو پهنه در اين محدوده  2.77ميليمتر در سال است .نرخ همگراي بين دو پهنه ايران مركزي و كپه داغ حدود  2.18ميليمتر در سال بدست مي آيد.

اگر بلوك لوت را با سرعت  6.65ميليمتر در نظر بگيريم كه نسبت به پليت اوراسيا به سمت شمال در حركت باشد و اين سرعت را براي منطقه شمال كوه هاي
هزار مسجد ( پهنه شمالي كپه داغ ) صفر در نظر بگيريم نرخ همگراي حد فاصل بين اين دو ناحيه برابر با  6.65ميليمتر در سال مي باشد كه حدود  42درصد آن
در پهنه ساختاري ايران مركزي 33 ،درصد آن در پهنه كپه داغ و مابقي آن يعني حدود  25درصد آن در شمال پنه كپه داغ مستهلك مي گردد.
ايس��تگاه كدكن با موقعيت تقريبي  35.5917درجه عرض ش��مالي و  58.8781درجه طول ش��رقي در پهنه ساختاري ايران مركزي در محدوده نقشه زمين
شناسي  1/100000كدكن و بر روي واحد آبرفتي قديمي قرار دارد .نزديكترين گسل به اين ايستگاه ،گسل كدكن با روند شمال باختري – جنوب خاوري و
درازاي حدود  100كيلومتر در حدود  3.5كيلومتري جنوب ايستگاه واقع گرديده است .شيب سطح گسل به طرف جنوب و جهت راندگي از جنوب به شمال مي
باشد .ايستگاه كاشمر با موقعيت تقريبي  35.2706درجه عرض شمالي و  58.4728درجه طول شرقي در جنوب گسل درونه واقع شده است .حد فاصل بين دو
ايستگاه ارتفاعاتي مثل كوه چهل تن با ارتفاع  3013متر در جنوب ايستگاه كدكن و كوه كرگز در شمال كاشمر قرار دارد.
با تعريف محور فرضي هم راستا با بردار سرعت ايستگاه كاشمر ،نرخ كوتاه شدگي ناحيه بين اين دو ايستگاه را در امتداد اين محور (آزيموت  20درجه) محاسبه
مي كنيم.
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.5محاسبهاسترين
معيارهاي صحيح تغيير شكل و جابجاي ها ،استفاده از تنسور هاي استرين مي
باشند كه داراي معاني هندسي و فيزيكي هستند .روش استرين عبارت است
از گراديانت (مش��تق برداري) تفاوت مختصات نقاط در دو مرحله .اين معيار
هيج گونه حساس��يتي در مورد لغزش هاي خطي و دوران سيستم مختصات
ندارد و در ضمن ميزان انقباض و انبساط و پيچش موضعي در هر نقطه را در
اختيار ما قرار مي دهد .براي محاس��به تنس��ور استرين از روش اجزاء محدود
( )Finite Elementsيا تفاضل هاي محدود ()Finite Differences
اس��تفاده مي شود .تنسور استرين در هر نقطه از شبكه و يا براي هر المان از
آن ،از جابجاي هاي نقاط مجاور محاس��به مي ش��ود .تعداد زياد نقاط مجاور
موجب افزايش دقت محاس��به تنسور استرين مي شود .ما در محاسبه تنسور
اس��ترين از روش المانهاي محدود استفاده كرديم .در اين روش حداقل تعداد
نقاط الزم ،سه نقطه مي باشد .انتخاب نقاط مجاور براي اين منظور مي تواند
به روشهاي گوناگون صورت گيرد ولي معموال بهترين تركيب براي اين منظور
مثلث مي باشد.

∂v x
1  ∂v x ∂v y 


+

exx exy  
∂x
2  ∂y ∂x 
ε′ = 
=
∂v y

e yx e yy   1  ∂v y + ∂v x 

 

∂y

 2  ∂x ∂y 
ماتريس فوق نمايش تنسور استرين مي باشد .اگر مثلث  Piو  Pjو  Pkرا به
عنوان تركيب پايه در نظر بگيريم:

ش��ايان به ذكر مي باش��د كه در تاريخ هشتم مرداد  1389زلزله اي به بزرگي
 5.7درجه در مقياس ريش��تر در طول  59.3درجه و عرض  35.2درجه (دايره
سبز رنگ در اشكال فوق) در عمق  7كيلومتري به وقوع پيوست .اين زمين
لرزه تا ايس��تگاه تربت حيدريه(17.9 )THEDكيلومتر ،با ايس��تگاه كدكن
( 57.9 )KADNكيلومتر و با ايس��تگاه كاشمر ( 75.7 )KSHMكيلومتر
فاصله داشت.

اگر تركيب پايه فوق انتخاب شده باشد ،چهار مشتق جزئي در تنسور استرين
مورد نياز مي باش��د كه اين مشتق ها مي تواند از روشهاي گوناگون محاسبه
شود .مستقيم ترين روش درون يابي خطي بين نقاط  Piو  Pjو  Pkكه مركز
مثلث يعني نقطه  Pijkنسبت داده مي شود .اين روش براي اولين بار توسط
TERADA AND MIYABEدر س��ال  1929ارائه شده است .با در
دست داشتن بردار جابجاي و موقعيت براي هر نقطه از شبكه و با فرض خطي
بودن تغييرات ميدان سرعت در هر مثلث براي هر نقطه از مثلث ها مي توان
معادله زير را نوشت.
∂v
∂v
vx ) x, y ( = x x + x y + const.
∂x
∂y
شبيه همين معادله نيز براي  vyنوشته مي شود .براي هر مثلث شش معادله و
شش مجهول خواهيم داشت كه در اينجا دو مقدار ثابت بدست آمده از دستگاه
معادله كاربردي ندارد .با بدست آوردن چهار مقدار  ∂∂vx , ∂∂vy , ∂∂vyو  ∂∂vxو قرار
دادن آنها در تنس��ور استرين مي توان بيشترين و كمترين مقدار استرين را از
مقادير ويژه اين تنسور بدست آورد.
ش��بكه  KHSNعمدتا در سه پهنه س��اختاري مهمي چون كپه داغ ،ايران
مركزي و لوت قراردارد .براي مثلث بندي نقاط ،اين بخشهاي تكتونيكي مورد
توجه قرار گرفته اس��ت .همچنين سعي شده است مثلث ها از هندسه خوبي
برخوردار باش��د و حتي االمكان اضالع مثلث ها با امتداد گس��لهاي مهم هم
y

x

x

y
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راستا باشد .با استفاده از روش المانهاي محدود ( )Finite Elementsنرخ
استرين براي هر مثلث محاسبه گرديد .اين مقادير در شكل زير با پيكان ها كه
معرف انبساط 5و انقباض 6هر منطقه مي باشد نمايش داده شده است.
.6نتايجاسترين
با توجه به شكل باال سمت چپ بيشترين تغيير شكل ها:
شمال شبكه  KHSNجاي كه پهنه ساختاري كپه داغ واقع شده است.
اين تغيير شكل ها عمدتا بصورت فشردگي در همه منطقه شمال شبكه قابل
مالحظه مي باش��د .جهت كوتاه ش��دگي عمدتا در راستاي شمال شرقي –
جنوب غربي مي باشد .همچنين در غرب اين محدوده (غرب طول  58درجه)
در امتداد شمال غرب – جنوب شرق گستردگي قابل مالحظه اي مشاهده مي
شود .در مثلث  TORQ، GOLMو  SARKحركت نرمال مشاهده مي
ش��ود كه وجود جزئيات زمين شناسي منطقه جهت تفسير اين حركت الزم و
ضروري مي باشد.
در حد فاصل دو ايستگاه نيشابور و كدكن بين دو گسل نيشابور و كدكن
انبساط كه نمايش حركت نرمال در اين محدوده مي باشد مالحظه مي شود.
بيشترين نرخ استرين بصورت فشارش در مثلث  KADN، THEDو
 KSHMحد فاصل گس��ل كدكن و درونه مشاهده مي شود .اين فشردگي
در مثلث غرب و شرق اين محدوده قابل رويت است .همانطور كه در قبل ذكر
شد ،در تاريخ  1389/5/8زمين لرزه اي به بزرگي  5.7ريشتر در  17كيلومتري
جنوب شرق ايستگاه تربت حيدريه بوقوع پيوسته است.
در نهايت فشارش در منطقه بلوك لوت مخصوصا در جنوب اين بلوك در
راستاي شمال شرق-جنوب غرب مشاهده مي شود.

.8نتيجهگيريوپيشنهاد
با توجه به پراكندگي ايستگاه ها و بمنظور بررسي دقيق تر و شناساي بهتر تغيير
شكلهاي منطقه ،وجود چند ايستگاه در پهنه شمالي كپه داغ در حوالي شهر
هاي درگز ،باجگيران و راز و همچنين چند ايستگاه در مناطق شرقي حوالي
شهرهاي خواف ،حاجي آباد و اسديه الزم بنظر مي آيد .همچنين با جابجاي
چند ايستگاه از ايستگاه هاي موجود مي توان به آرايش بهتر جهت بررسي هاي
زمين شناسي دست يافت.

 .9پانوشت ها
)1. Iranian Permanent GPS Network for Geodynamics (IPGN
)2. Translation,Editing, and Quality Checking on real data files (TEQC
)3. International Terrestrial Reference Frame (ITRF
)4. International GNSS Service (IGS
5. extension
6. compression

 .7دوران ها
با در نظر گرفتن قس��مت پاد متقارن تنسور تغيير شكل ،مقدار دوران را براي
هر مثلث بدست مي آوريم
نتايج فوق حركت راستگرد در بلوك لوت را نمايش مي دهد .همچنين حركت
چپ گرد در مثلث  KADN، THEDو  KSHMبا نتايج بردار سرعت
مطابقت دارد.

 .10منابع
• گزارش بررس��ي زمين شناسي مكان ايستگاههاي  GPSطرح سراسري ژئوديناميك تحت پوشش
سازمان نقشه برداری خراسان - -آذر 1383
• مطالعه رفتار مكانيكي ليتوسفر در منطقه زاگرس با استفاده از مدل سازي عددي سه بعدي به روش
المان محدود (--نشريه علمي و فني سازمان نقشه برداري كشور ،شماره  -)106ارديبهشت 1389
• تغيير ش��كل پوس��ته زمين در جنوب و جنوب غربي ايران حاصل از  2/5س��ال مشاهدات - GPS
(نشريه علمي و فني سازمان نقشه برداري كشور ،شماره  – )98آذر 1387• برآورد اوليه از تغيير شكل و جابجاي زاگرس با استفاده از اندازه گيريهاي ژئودتيكي  - GPSدكتر فرخ
توكلي،دكتر حميد رضا نانكلي،آندراوالپرزدورف،دكتر يحيي جمور،دكتر مرتضي صديقي( -نشريه علمي و
فني سازمان نقشه برداري كشور ،شماره  – )70ارديبهشت 1384
• بررسي حركات پوسته اي در محدوده گسل كشف رود(پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران-
ژئودزي-دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي)-محمد علي انواري -دي 1379
• Geodesy the concepts.Petr Vanicek,Edward Krakiwsky
• 6 year of GPS measurement to monitor the Arabia-Eurasian collision
deformation in IRAN. M.A.Anvari,F.masson,S.VanGorp,Y.Djamour,H.
Nankali,M.Daignieres,F.Tavakoli,A.Walpersdorf
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ارائه معادالت همبس��تگي بين دس��تگاههاي افتوخيزس��نج
چکيده
امروزه در تمام نقاط دنيا و حتي کشورهای در حال توسعه روشهای بهسازی و
ترميم روسازيهای بتني و آسفالتي دچار تحول شده و اين گونه عمليات کامال بر
پايه علمي و نتايج دقيق آزمايشگاهي استوار است .يكي از روشهاي مطمئن و
مناسب جهت تعيين وضعيت سازهاي روسازي آزمايشات غيرمخرب 1ميباشد.
اينگونه از آزمايش��ات با سرعت برداش��ت و قابليت اطمينان باال ،بدون ايجاد
خرابي فيزيكي و اختالل كمتر در ترافيك راه ارزيابي مناس��بي از روسازي راه
به متخصصين ميدهد.
ب��ه علت خ�لاء موجود در بحث مديريت روس��ازی در ايران و عدم آش��نايی
مهندسين عمران بخصوص مهندس��ين راهسازی با ابزار و تجهيزات ارزيابي
روسازی که در ساليان اخير پيشرفت چشمگيری داشتهاند  ,نياز به يک بررسي
و معرف��ي جامع از اين تجهيزات احس��اس ميش��ود .در اين مقاله به معرفي
دس��تگاههاي افتوخيزس��نج و نكات مثبت و منفي آنها و معادالتي كه بين
افتوخيزهاي آنها حاكم ميباشد ،پرداخته ميشود.
واژگان کليدی :روس��ازي ،آزمايشات غيرمخرب ،افتوخيز ،دستگاه ،FWD
دستگاه Benkelman
)1مقدمه
يكي از روشهاي قابل اعتماد موجود ،براي تعيين وضعيت سازه اي يك روسازي
تحت س��رويس ،آزمايش غيرمخرب براي تعيين افتوخيز ميباشد .آزمايش
غيرمخرب دو برتری عمده برآزمايش مخرب دارد .اوال اينكه آزمايش مخرب
با ايجاد خرابي در اليه هاي روسازي و لزوم حمل مصالح به آزمايشگاه جهت
آزمايش ،انجام ميشود .درحاليكه آزمايش غيرمخرب يك آزمايش در جاست
و روسازي بدون هرگونه دستخوردگي و يا تغيير مصالح ،ارزيابي ميشود .ثانيا
مزيـت آزمايش غيرمخرب در آنستكه سريع و كم هزينه بوده و اغلب به خاطر
آنكه در روند ترافيك اختالل كمتري ايجاد ميكند ،امكان انجام آزمايش بطور
كامل فراهم ميشود .در اين آزمايش ،بارهاي بر روسازي وارد ميشود و پاسخ
روسازي كه معموال خيز است را اندازه ميگيرد .با داشتن اطالعات خيز ،پي به
ظرفيت سازهاي و باربري روسازي ميبريم .اصوال تكنيكهاي اندازهگيري خيز
به طور گسترده براي ارزيابي راهها به كار ميروند.
 )2نقاط قوت و ضعف آزمايش غير مخرب
مزاياي اين آزمايشات بسيار بيشتر از نقاط ضعف آن است .دو نقطه ضعف عمده
به صورت زير وجود دارد:
الف) اگر چه  NDTيك ابزار قوي ارزيابي روس��ازي اس��ت ،اما فقدان يك
تكنيك تحليلي براي تعيين مستقيم خصوصيات مصالح احساس ميشود .از
اينرو تكنيكهاي تكراري براي محاسبه مدول اليهها به روش محاسبه معكوس
ابداع گرديدهاند .در محاس��به معكوس پاسخ روسازي به بارگذاري بار وارده را
آنقدر تغيير ميدهند تا اينكه پاسخهاي محاسباتي و پاسخهاي اندازهگيري شده
يكسان شوند .منظور از پاسخ ،افتوخيز اليههاي روسازي تحت بار شبيهسازي
شده ترافيك واقعي از روسازي است.

ب) استفاده از  ،NDTبه تنهاي نميتواند نتايج كامال دقيق در اختيار بگذارد.
بايد به همراه آن يك سري آزمايشات مخرب نيز ,انجام داد تا بتوان به درستي
ظرفيت باربري روسازي و مشخصات مصالح را يافت.
در كنار اين نقاط ضعف ،نقاط قوت فراواني نيز وجود دارد كه ش��امل سرعت
عمل در انجام آزمايش��ات ،كم هزينه بودن به نسبت تعداد آزمايشي كه انجام
ميش��ود (برروي  fwdدر هر س��اعت حدود  60آزمايش انجام ميش��ود ،در
حاليكه هر آزمايش  CBRبين نيم تا يك ساعت زمان ميبرد ) و اختالل كمتر
در جريان ترافيك راه ،به همراه اطالعات فراواني كه از روسازي ارائه ميكند،
2
باعث شده كه اين آزمايشات بيشترين كاربرد را در عمليات مهندسي روسازي
و سيستمهاي مديريت روسازي داشته باشند.
)3انواعتجهيزاتغيرمخربسنجشخيز
براساس نوع و روش بارگذاري اعمالي ،انواع مختلف دستگاهها ابداع شده اند
كه عبارتند از:
3
 )3-1استاتيكي
 )3-2ارتعاشي ( ديناميكي حالت پايدار )
 )3-3ضربه اي
)3-1تجهيزاتافتوخيزسنجاستاتيكي
اين دستگاهها ميتوانند بارهاي استاتيكي و ديناميكي بررويه روسازي واردکرده
وخيزها را اندازهگيري كنند .انواع مختلف اين دس��تگاهها شامل تيربنكلمن،
صفحه باربر ،تيربنكلمن اتوماتيك ،متر خميده و انحنا سنج هستند.
)3-1-1تيربنكلمن
اين وس��يله ساده كه توسط شخصي به همين نام براي اندازهگيري افتوخيز
روسازيها ابداع شده براي اولين بار در آزمايشات 4 WASHOمورد استفاده
قرارگرفت ،وس��يلهاي ساده و در عين حال بسيار س��ودمند براي اندازهگيري
توخيز روسازيها است .در شكل ( )3-1-1-1نمونهاي از دستگاه تيربنكلمن
اف 
كه در حال استفاده ميباشد ،نشان داده شده است.

شكل( )3-1-1-1تير بنكلمن – دستگاه افت و خيز سنج استاتيكي[]4
1- Non Destructive Testing
2- Pavement Management System
3- Static device
4- Western Association of State Highway officials
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 )3-2تجهيزات افتوخيز سنج ارتعاشي ( :5ديناميكي حالت پايدار )
ي اين دستگاهها به روش مشابه كار ميكنند .يك پيش بارگذاري استاتيكي
تمام 
نسبتا زياد برروسازي وارد شده و يك ارتعاش سينوسي توسط يك مولد نيروي
ديناميكي ايجاد ميشود .مولدهاي نيروي ديناميكي ميتوانند الكترومكانيكي
يا الکتروهيدروليكي باشند .سيس��تم الكترومكانيكي براي توليد بار ارتعاشي،
جرمهاي دوار مخالف جهت يكديگر را به كار ميبرد]1[ .
 )3-2-1داينا فلكت
اي��ن دس��تگاه يك��ي از ابتدايترين وس��ايل تجاري س��نجش افتوخيز به
صورت ديناميكي حالت پايدار ميباش��د اين وس��يله به يك تريلر نصب شده
و ميتواند توس��ط يك اتومبيل باوزن و ابعاد اس��تاندارد يدك كش��يده شود.
شكل()3-2-1-1نمونهايازدستگاهداينافلكترادرحالبرداشت،نشانميدهد.
6

در تحقيقاتي كه در سال  1981توسط  Hoffmanو  Thompsonانجام
گرفته است ،بين نتايج افتوخيز دستگاه بنكلمن كه تحت نيروي  9000پوند
ناش��ي از كاميون با محور مركب و فشار چرخ  70-80 psiاست و افتوخيز
دس��تگاه  road raterك��ه تحت نيروي ديناميكي با دامن��ه  8000پوند و
فركانس  15هرتز در زير صفحه بارگذاري با شعاع  12اينچ ،وابستگي مطابق
رابطه ( )3-2-2-1وجود دارد.
رابطه ()3-2-2-1
)BB =2.75+1.27 (RR

در اين رابطه:
 = BBافتوخي��ز تير بنكلم��ن ( 0/001اين��چ) =RR ،افتوخيز زير صفحه
بارگذاري دستگاه  0/001( road raterاينچ)
در ميان ابزارهاي ارتعاشي Road Rater ،به سبب امكان تغيير در فركانس
بارگذاري و نيروهاي ديناميكي و استاتيكي وارده ،مناسبتر است .چون با تغيير
در ن��رخ بارگ��ذاري و اعمال بارهاي نزديك به بار طرح ،از خطاهاي حاصل از
درونيابي و برونيابي مقادير خيز در مصالح روسازي كه اغلب غيرخطي هستند،
جلوگيري ميشود .همچنين با تغيير در نرخ فركانس بارگذاري و اعمال چندين
فركانس بار در يك نقطه ،ميتوان به وجود بستر سخت زير اليههاي روسازي
با مشاهده اغتشاش به وجود آمده در پاسخ خروجي پيبرد.
 )3-3تجهيزات افت و خيز سنج ضربه اي
اين وس��ايل معموال يك جرم را كه برصفحه بارگذاري سقوط ميكند ،براي
اندازهگيري افت و خيز اليههاي روسازي به كارميبرند[ .]1تجهيزات ضربه اي
عمدتا از تكنيك سقوط وزنه اي سود برده و به نام  92FWDمشهور هستند.
تغيير در ماكزيمم بار وارده توس��ط تغيير در مقدار جرم و ارتفاع سقوط حاصل
ميشود .خيزهاي ماكزيمم در مركز صفحه بارگذاري و چند نقطه به فواصل
معين از صفحه اندازهگيري شده و به صورت حوضچه خيز نشان داده ميشوند
كه براي ارزيابي روس��ازي و تعيين ظرفيت باربري و تغيير عملكرد روس��ازي
تحت بارهاي وارده استفاده ميشوند .نمونهاي از مدل FWD dynatestدر
شكل( )3-3-1نشان داده شده است.
8

شكل ( )3-2-1-1داينافلكت در موقعيت آزمايش []3

طبق مطالعات سازمان حمل و نقل واشينگتن آمريكا 7همبستگي بين افتوخيز
ناشي از تير بنكلمن و افتوخيز زير مركز صفحه بارگذاري دستگاه داينافلكت
مطابق رابطه ( )3-2-1-1بدست آمده است.
رابطه ()3-2-1-1
)BB = 30/63 (D

 =BBاف��ت و خي��ز تير بنكلمن ( 0/001اين��چ)  =Dافت و خيز زير صفحه
بارگذاري دستگاه داينافلكت ( 0/001اينچ)
Road Rater)3-2-2
اين دستگاه يك نوع لرزاننده الكتروهيدروليكي ميباشد كه با هدايت يك وزنه
به سمت باال و پاين ايجاد ارتعاشي مينمايد (شكل ( .))3-2-2-1اين وسيله
قادر است بارهاي با مقادير و فركانس متفاوت بر روسازي وارد نمايد .مقدار بار
استاتيكي با تغيير وزن تريلر ،تغيير ميكند .براي توليد نيروي ديناميكي ،يك
جرم به صورت هيدروليكي باال و پاين برده ميشود.

شكل( )3-3-1يك مدل  Dynatest FWDدستگاه افت و خيز سنج ضربه اي[]3

شکل ( )3-2-2-1نمايی از دستگاه ]4[ ROAD RATER
9 - Falling Weight Deflectometer
10 - Long Term Pavement Performance
11 - Strategic Highway Research Program

اين دس��تگاه در دانمارك ابداع ش��د و امروزه به صورت گسترده تر در آمريكا
10
و كانادا و سراس��ر جهان به كار گرفته ميش��ود و براي تحقيقات 1LTPP
توس��ط  112SHRPبرگزيده ش��ده است .جرم س��قوطي يك پالس نيرو در
روسازي ايجاد ميكند كه به شكل يك موج نيم سينوس است .شكل پالس
بار و تداوم آن تاثير مهميدر خيزهاي اندازهگيري ش��ده توس��ط اين دستگاه
دارد .ميتوان ش��كل و تداوم بارگذاري را توسط صفحات بارگذاري چند تكه
و يا استفاده از پدال الستيكي آجدار زير صفحه بارگذاري و سيستم بارگذاري
دو جرميدر برخي مدلها ،به ش��كل دلخواه درآورد[ .]2پنج مدل مختلف اين
دستگاه عبارتنداز Phonix, KUAB, Dynatest, Komatsu :و JILS

7- Department Of Transportation of Washington
8 - Impulse Devices

)5- Vibratory device (steady - state dynamic
6- Dynaflect

كه در شكل ( )3-3-2نشان داده شدهاند.

س��عید کرایه چیان | کارشناس ارشد مهندسی برنامه ریزی حمل
و نقل | معاونت مطالعات و برنامه ریزی س��ازمان ترافیک مشهد |
kratraffic@gmail.com

گرامیداشت روز ملی حمل و نقل

شكل( )3-3-2انواع مدلهاي دستگاه ]5[ FWD

همانطور كه در شكل ( )3-3-2مشخص ميباشد بيشترين دستگاه افتوخيز
سنج كه در دنيا رايج است از نوع دايناتست ميباشد .بطوريكه در سال 1999
بيش از نيمي از دستگاههاي بكار رفته از اين نوع محصول شركت دايناتست
بوده اس��ت .اين مطلب خود نش��ان دهنده دقت باال و مقبوليت اين دس��تگاه
ميباشد.
در سال  1982 -1983تحقيقاتي در ضمينه ارتباط و وابستگي بين نتايج دستگاه
 FWDو تيربنكلمن توسط موسسه حملونقل واشينگتن آمريكا انجام گرفت.
در اين بررسيها افتوخيز ناشي از تيربنكلمن تابعي از افتوخيزهاي زيرصفحه
بارگ��ذاري دس��تگاه  FWDبدس��ت آم��د .افتوخيز در دس��تگاه FWD
در زي��ر صفحهاي به ش��عاع  11/8اينچ و نيروي  9000پوند بدس��ت ميآيد.
رابطه ( )1-3-4-2اين ارتباط را نشان ميدهد]2[.
رابطه (:)1-3-4-2
)BB =1.33269 + 0.93748 (FWD

در اين رابطه:
 = BBافت و خيز تير بنكلمن ( 0/001اينچ) =FWD ،افت و خيز زير صفحه
بارگذاري دستگاه  0/001( FWDاينچ)
در اين تحقيقات  713مقطع مورد ارزيابي و بررسي قرار گرفته است.
)4نتيجهگيري
در اين مقاله با بررس��ي تجهيزات افتوخيز سنج موجود و مطالعه همبستگي
دادههاي اين دستگاهها ،نتايج زير بدست آمد:
استفاده از آزمايشات غير مخرب و بخصوص دستگاههاي افتوخيزسنج راهكار
موثري جهت ارزيابي و انتخاب روش ترميم و نگهداري مناسب روسازيهاي
آس��فالتي و بتني ميباش��د .ديگر آنكه با توجه به اينكه در آئين نامه روسازي
آس��فالتي راههاي ايران از دس��تگاه تير بنكلمن جهت طراحي روكش تقويتي
استفاده شده است ،لذا ميتوان با استفاده از نتايج دستگاههاي ديگر و تبديل
افتوخيزها به افتوخيز معادل تير بنكلمن از روابط آيين نامه استفاده نمود.

طبق روال سال های گذشته گروه تخصصی ترافیک سازمان نظام
مهندسی ساختمان خراس��ان رضوی در نظر دارد گرامیداشت روز
حم��ل و نق��ل ( 26آذر) را برگزار نموده تا ضم��ن دیداری دوباره با
متخصصین و فعاالن بخش حمل و نقل و ترافیک با طرح موضوع
"مدیریت حمل و نقل" و نقد و بررسی آن ،در جهت بهبود وضعیت
حمل و نقل و ترافیک مشهد گامی برداشته باشد.
با توجه مقارن شدن ایام سوگواری حضرت اباعبد اهلل الحسین (ع)
ب��ا روز ملی حم��ل و نقل ،مقرر گردید همای��ش در تاریخ  2دیماه
برگزار گردد .از این رو از کلیه عالقه مندان بويژه دس��ت اندرکاران
و متخصصین حمل و نقل و ترافیک دعوت می گردد تا در صورت
تمایل با دبیرخانه همایش تماس گرفته و جهت شرک در همایش
ثبت نام نمایند.
محور همایش  :مدیریت حمل و نقل
برگزارکنندگان :سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
– سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد
تاریخ برگزاری :پنجشنبه  2دی ماه 89
محل برگزاری :مشهد مقدس  -هتل پردیسان
اطالعاتتماسبادبیرخانه:
تلفن دبیرخانه7015411 :
فکس دبیرخانه 8452673 :
ایمیل گروه تخصصی ترافیک:
traffic_g@nezammohandesi.ir
آدرس اینترنتی:
www.nezammohandesi.ir
www.mashadtraffic.ir

تقويم كنفرانس ها و همايش هاي تخصصي:

2nd International Conference on
Transportation Construction Management
TCM

زمان 7 :الی  11فوريه  | 2011مکان :اورالندو فلوریدا  -آمریکا
سایتwww.tcm-2.org :
21st. Canadian Multidisciplinary Road
Safety Conference

زمان 8 :الی  11می  | 2011مکان :هالیفاکس نووا اسکوشیا  -کانادا
سایتwww.cmrscxxi.ca :

 )5مراجع

[ ]1عامري ،محمود و افتخارزاده ،س��يدفرهاد ،مديريت روس��ازی براي راهها ،فرودگاهها و پاركينگها،
انتشارات دانشگاه علم و صنعت1378 ،
[ ]2مستوفي افشار ،احسان ،كاليبراسيون نتايج دستگاه  FWDبا مطالعه موردي ،پاياننامه كارشناسي
ارشد ،دانشگاه علم و صنعت1383 ،
[ ]3داميار ،بهروز ،معرفي نرمافزار ارزيابي روسازي  ،ELMODسمينار كارشناسي ارشد ،دانشگاه علم
و صنعت1383 ،
[Jansson, H., A Simple Structural Index Based on FWD Measurement. ]4
Proceedings from the 4th International Conference on the Bearing Capacity
of Roads and Airfields, Minneapolis, Minnesota, USA, pp 457-466, 1994
[Pavement Evaluation by FWD, Kars, Drenth, 2000 ]5

IRF Road Safety Conference 2011

زمان 10 :و  11می  | 2011مکان :بخارست  -رومانی
سایتwww.irfnet.ch :
3rd International Conference on Roundabouts

زمان 18 :الی  20می  | 2011مکان :کارمل ایندیانا  -آمریکا
سایتwww.trb.org :
8th European ITS Congress

ن  | 2011مکان :لیون  -فرانسه
زمان 6 :الی  9ژوئ 
سایت itsineurope.com.2011 :
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مکانیک

مهندس محسن محدث | عضو هیا ت علمی دانشکده فنی مشهد ( شهید منتظری )
و مدرس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوي | eng_m_mohades@yahoo.com

هشداری برای جامعه نظام مهندسی ساختمان کشور

خسارتمليبهبهايچشماندازهايدلانگيز
پدیده گرمایش زمین که امروزه كارشناسان علوم زيست محيطي آنرا متاثر از
افزایش انتش��ار گازهای گلخانه ای در جو زمین مي دانند تابستان سالجاري
بسياري از مناطق دنيا و بويژه كشورمان را تحت تاثير خود قرار داد؛ بگونه اي
كه دماي هوا در بسياري از مناطق كشور رکورد  42درجه سانتيگرادي تابستان
داغ سال  1336را درهم شكست .سايت خبري جهان نیوز يكي از همان روزها
نوش��ت « :مصرف برق روز ( ) 89 / 4 /15به  40700مگاوات رس��ید .این در
حالی است که میزان مصرف برق در گرمترین روز مرداد سال قبل از آن حدود
 37500مگاوات بوده است .این آمار نشان دهنده رشد  8/5در صدی مصرف
است» .
روزنامه همشهری نيز از تهديدي نوشت كه در پي رشد  30درصدی مصرف
برق در تهران تاسیسات برق کشور را تهديد مي كرد.
دو سال پيش از اين نيز بانک اطالعات مهندسی برق از افزايش مصرف برق
کشور طی سال های  79تا  85به ميزان  0/0 62درصد خبر داده بود .درحاليكه
باتوجه به شاخص توسعه یافتگی کشورهای توسعه یافته ،افزایش رشد مصرف
برق بيش��تردر بخش صنعتی است اما طی اين س��الها در كشور ما در بخش

خانگ��ی ،مصرف برق 59درص��د و در یخش صنعتی  56درصد افزایش یافته
اس��ت .سازمان بهروری انرژی ( س��ابا ) هشتم مهرماه سال گذشته در پایگاه
اطالع رس��انی دولت ،آمارهايی دقيق از وضعیت مصرف انرژی در کشور ارائه
داد كه نش��ان مي داد بخش خانگی و تجاری و عمومی کش��ور بیش از 41
درصد کل انرژی کشور را به خود اختصاص داده است حال آنكه بخش صنعت
تنها  22/6درصد و بخش کش��اورزی  6/3درصد رابه خود اختصاص داده اند
و اين نش��ان مي دهد مجموع انرژی مصرفی در دو بخش مولد کشور حدود
 12درصد کمتر از مصرف بخش غیر مولد است .اين مقایسه تحلیلی سابا مويد
آن اس��ت که الگوی مصرف انرژی در کش��ور حتی مشابه کشورهای در حال
توسعه نیست.بويژه آنكه تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور به حدود  20درصد
صرفه جویی در مصرف برق برسیم؛ در حالی که در حال حاضر ساالنه  8تا 10
درصدهم به مصرف برق کشور افزوده می شود.
اما بر اساس اعالم وزارت نیرودر حال حاضر ساالنه حدود  10درصد بر ميزان
مصرف برق کشور افزوده می شود كه بر اين اساس ساالنه بايد حداقل 5000
میلیارد تومان س��رمایه گذاری در صنعت برق کشور برای تامین هزينه هاي

افزایش تقاضا ومصرف صورت پذيرد .کارشناسان با استناد بر همين آمار و ارقام
معتقدند باید تدابیری صورت گیرد تا رشد مصرف برق خانگی متوقف شود.
حال بايد ديد دليل اينكه مصرف انرژی برق در کشور ساالنه حدود  10تا 30
درصد افزايش مي يابدچيست؟
كافي است نگاهی گذرا به نمای ساختمانهای شهرهايمان بیندازیم .تا چند سال
پيش از اين ،به ندرت می توانستیم کولرهای گازی حتي ( از انواع پنجره ای)
آن را در ش��هرها ببابیم حال آنكه امروزه کولرهای گازی بويژه از نوع معروف
به اسپلیت اکثر تراسها و نماهای خارجی ساختمانهای تجاری و خانگی و حتی
دولتی را اشغال کرده اند .آمارهاي غير رسمي از نصب و راه اندازي دهها هزار
دستگاه اسپيلت طي چند سال اخیر حكايت دارد .با اين شرايط مي توان ظرف
پنج سال آینده چند صد هزار یا میلیون ها کولر گازی اسپلیت نصب شده بر در
و دیوار ساختمان های کشور را مشاهده كرد که در تابستان ها همانند اژدهايي
هزاران مگاوات برق را مي بلعند .این سیستم سرمایش لوکس و جذاب جای
س��ایر سیستم های تهویه مطبوع را با شتاب گرفته و به تدريج به ابزار تفاخر
در میان عوام برای نشان دادن برتری خانه و آپارتمان شان نسبت به دیگران
تبدیل شده است.
اگر چه نگارنده مخالف استفاده از اسپلیتها نیست و بر عکس در جایگاه درست،
استفاده از آن را توصیه و تشویق می کند ولي پرسش اساسي اين است که آيا
مي توان از این سیستم در هر شرایط آب و هواي استفاده نمود؟ آيا در شرایطی
که یک سیس��تم تبخیری س��اده كه مصرف برق آن  80درصد کمتر است و
مي تواند پاسخگوی سرمایش تابستانی باشد همچنان باید از سیستم سرمایش
تراکمی استفاده کرد؟
اقلیم آب و هواي کشورمان نشان مي دهد كه به جز نوار شمالی و جنوبی كشور
که رطوبت نسبی هوا در تابستان در آنها باال است ،در بخش اعظم خاک پهناور
ایران شرایط برای استفاده از سیستم های سرمایش تبخیری بسیار مهیاست.
دراین قسمت پهناور استفاده از کولرهای آبي و زنت ها و ایرواشرها می تواند
شرایط تهویه تا بستانی را در حد انتظار پاسخ دهد .در بهترین شرایط موجود هر
دستگاه اسپلیت به ازای هر تن سرمایش ( Btu/h 12000يا  3.5كيلو وات)
یک کیلووات برق مصرف می کند .در خانه های مس��کونی كه سیستم های
سرمایش و گرمایش باید بیست و چهار ساعته در سرویس باشند .فرض کنید
در ساعتی از شبانه روز یک میلیون اسپلیت در حال کار باشند .در این صورت
حداقل به  1500مگاوات برق ( درست باندازه توليد برق نیروگاه حرارتی توس
 +نیروگاه س��یکل ترکیبی نیشابور) نیازخواهيم داشت .تابستان امسال اولین
نشانه های اين ميزان مصرف اشکار شد و دولت برای جلو گیری از وارد آمدن
خسارت به نیروگاهها مجبور به تعطیلی ادارات شد و به اين ترتيب یک خسارت
ملی راموقتا جایگزین خسارت ملی دیگري نمود.
همانگونه كه ذكرش��د بنابر آمارهای رسمی رش��د مصرف برق ساالنه کشور
نزديك به 10درصد اس��ت .به عبارت دیگر باید س��االنه حداقل چهار نیروگاه
هزار مگاواتی مانند سیکل ترکیبی نیشابور و یا هفت نیروگاه همانند توس براي
تامين چنين نيازي احداث كرد .براي انجام اينكار باید ساالنه پنج هزار میلیارد
تومان ( پنج میلیارد دالر) در صنعت برق کشور سرمایه گذاری مستقیم نمود و
نزديك به چهار هزار نیروی انسانی را به خدمت گرفت.
از سوی دیگر چنانچه قرار باشد برای رشد فعلی جمعیت کشور ،مسکن تولید
کنیم باید ساالنه حدود  500هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود واگر قرار
باشد اسپلیت ها به عنوان سیستم سرمایش در اولویت انتخاب مردم قرار گیرند
ساالنه صد ها هزار اسپلیت ديگر هم بايد در کشور نصب شوند و در حالی که
متاسفانه این صنعت بومی هم نیست و لذا ساالنه صدها میلیون دالرارزنيزبايد
براي وارد نمودن آنها از کشورخارج گردد.
اگر تا اینجا ابعاد این فاجعه را پذیرفته باشيم به عنوان عضوی از جامعه مهندسان
سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور باید احساس مسئولیت نموده و سعي
نمايم و راهکارهای فنی و تخصصی مناسبي رابراي رفع اين مشكل به صنعت
ساختمان کشور نشان دهیم.
در آستانه طرح عظیم هدفمند سازی یارانه ها زمان آن رسیده است که به منظور

یک جراحی بزرگ در پیکره اقتصاد ایران تمام متخصصان و صاحبنظران در
حوزه عملکرد خود ،از هیچ کوششی دریغ نورزند ودراين راه ملت بزرگ ایران
كه بمواقع شایسته پیشرفت و ترقی در تمام عرصه های دنیای مدرن است بايد
عزم و اراده خود را مانند سی سال تالش و مجاهدت پس از انقالب شکوهمند
اسالمی به جهانیان ثابت نمايد
روي سخن اینجانب در این يادداشت مهندسان شریف و بزرگوار سازمان نظام
مهندس��ي و به ویژه همکاران محترم در بخش تاسیسات مکانیکی ساختمان
اس��ت .بیان آماروارقام وضعی��ت مصرف انرژی در کش��ور حکایت از حقایق
دردناکی دارد که بخشی از آن مستقیما متوجه سازمان نظام مهندسی ساختمان
کشور است.
چاره کار چيست؟
باید بپذیریم الگوی ساخت و ساز مسکن در کشور در حال تغییر اساسی است.
دیگر داش��تن خان��ه ویالي با حیاط و باغچه و حوض و گلهای ش��معدانی و
هندوانه ای شناور در آب و ...به خواب و رویا شبیه شده است.
توليد ساالنه حداقل پانصد هزار مسکن مويد آن است كه چاره ای جز آپارتمان
نش��ینی نداریم و از س��ويي برای همین تعداد آپارتمان  75متری باید ساالنه
 15000میلی��ارد تومان (  15میلی��ارد دالر ) هزینه کنیم .وظیفه ما به عنوان
مهندسان تاسیسات مکانیک ساختمان دادن مشاوره صحيح به همکاران معمار
و سازه است تا پالن معماری و سازه ای ساختمان را بگونه اي طراحی نمایند
که امکان اس��تقرار سیستم های س��رمایش و گرمایش متناسب با ویژگیهای
کاربری ساختمان بطور مناسب و شایسته وجود داشته باشد .متاسفانه تعدادي
ازمعماران در راس��تای حرص و ولع برخي از بس��از بفروشان برای دستیابی به
حداکثر متراژ زیر بنا و حد اکثر سود جویی شافت ها و داکت های تاسیساتی
را از ساختمان به راحتی حذف می کنند و بالفاصله برای سیستم سرمایش به
س��راغ اسپلیت ها می روند .استفاده از اين سیستم در الگوی آب و هوای گرم
و مرطوب اجتناب ناپذیر اس��ت.ضمن آنكه در مقابل کولرهای آبي فربه و بی
ریخت که سالهاست قیافه ظاهری آنها تغییری نکرده و مشتی پوشال و یک
فن سانتریفوژ پر سر و صدا و یک سیستم رطوبت زن ابتداي و کم تاثیر براي
آن تعبيه شده؛ بسيار زيبا و جذاب به نظر مي رسد.اما كافي است یک دستگاه
رطوبت سنج بردارید و رطوبت نسبی هوای خروجی از دریچه های هوای خانه
خود را اندازه بگیرید .خواهيد ديد كه ميزان اين رطوبت به  50درصد هم نمی
رسد.
اگر به سایکرومتریک چارت نگاه کنید مشاهده خواهید کرد که تنها از نصف
توان سرمایش این سیستم بهره می برید.متاسفانه دراثر قصور و كوتاهي برخي
از مهندسان مکانیک تعدادی حلبی ساز ويا بخاری چکه ای ساز تبديل به تولید
كنندگان کولرهاي آبی و زنت و ایر واشر شده اند.
در شرایط فعلی باید سیستم های قدیمی تهویه را دگرگون کنیم .معماران می
خواهند پش��ت بام واحد های مسکونی را تبدیل به آالچیق و چشم اندازهای
دل انگیز کنند .کولرهای آبی چاق مزاحمشان است .قرار گرفتن این کولرها در
تراس ها و نماها به شدت به زیباي ساختمان لطمه می زند .بنابر این طبيعي
است كه به سراغ اسپلیت ها بروند.
وظيفه مهندس��ان مکانیک آن است كه سیستم های تهویه مطبوع قدیمی را
اصالح و آن را با معماری جدید تطبیق دهند.اگرچه در نمایشگاههای تاسیسات
بسياري از سیستم های اصالح شده را می توان دید .اما بعضی از این سیستم
ها از فکر انسان های کم تخصص نشات يافته اند؛ قرار دادن اسپلیت در شکم
کولر های آبي و زنت های کتابی در داخل سقف کاذب حمام و چیلر تراکمی
با ادعای واحي مصرف برق برابر باکولر آبي موجب شرمندگی جامعه مهندسی
کشور است.
منابع
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صرفه جویی انرژی

كاهش مصرف انرژي در خانه
پس انداز هزينه هاي مصرف انرژي از طريق صرفه جويي
کمیسیون صرفه جویی انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

ايران را با داشتن منابع سرشار و خدادادي انرژي ميتوان سرزمين انرژي ناميد،
اما متأسفانه به جاي استفاده از اين مزيت نسبي و تبديل آن به مزيت رقابتي
در عرصه جهان ،منابع انرژي كشور به صورت بي رويه و غير بهينه مصرف
ميگردد .به طوري كه متأسفانه ميتوان نام سرزمين اتالف انرژي را نيز بر اين
كشور نهاد.
از اين رو فعاليت در خصوص مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي به عنوان
يكي از اولويتهاي اساسي كشور مطرح ميباشد.
با مقايسه نقش انرژي در پوياي و رشد صنعت و شكوفاي اقتصاد كشورهاي
درحال توس��عه و كش��ور ايران متوجه اين امر ميش��ويم كه مصرف انرژي در
كشورهاي در حال توسعه بيشتر در بخش مولد ( صنعت ) ميباشد و اين در حالي
است كه در ايران ،انرژي در بخش غير مولد ( خانگي ) مصرف ميشود .طبق
آخرين تراز انرژي كشور ،مصرف انرژي در بخش خانگي – تجاري و صنعت
به ترتيب  37و  23در صد بوده است در صورتيكه در كشور چين و هندوستان
به ترتيب  70و  50درصد از مصرف انرژي در بخش صنعت و مابقي در ديگر
بخشها مصرف ميشود.
نتيجه اين الگوي غلط مصرف در ايران باعث شده كه شاخص شدت انرژي در
ايران به  2برابر كشور چين برسد يعني به ازاي هر  2واحد انرژي كه در ايران
مصرف ميش��ود 1 ،دالر ارزش افزوده دارد در صورتي كه در چين به ازاي هر
يك واحد انرژي مصرفي  1دالر ارزش افزوده به دنبال دارد لذا به همين دليل
بايستي با بكار بستن راهكارهاي بخصوص در منازل به كاهش هر چه بيشتر
مصرف انرژي همت گمارد.
به ياد داشته باشيم كه توسعه فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي هر كشوري بر
مبناي سه ركن انرژي ،محيط زيست و اقتصاد ميباشد كه تعامل اين سه ركن،
شكوفاي صنعت اقتصاد و افزايش سطح رفاه اجتماعي را در پي خواهد داشت.

مصرف انرژي در خانه
اولين گام براي استفاده كارآمدتر از انرژي در بخش خانگي ،نقاطي از خانه است كه
بيشترين مصرف انرژي را دارد مميزي انرژي ،اين نقاط را نشان داده و با ارائه اندازه
گيريهاي دقيق ،راه هاي براي كاهش هزينه هاي انرژي پيشنهاد مي كند.

نكاتي در مورد مميزي انرژي:
 -1در صورت امكان از طراح س��اختمان خود نقش��ه هاي اجراي مانند كف ،ديوار و
سقف را بخواهيد و از ميزان صحيح عايق كاري حرارتي در آن اطمينان حاصل كنيد
 -2تمام سوراخ ها و شكاف هاي ديوارها ،سقف ها ،درها ،اتصاالت روشناي ،سوئيچ
ها و خروجي هاي برق را كه موجب نش��ت هوا به بيرون يا درون مي شوند ،كنترل
كنيد.
 -3از باز نبودن دريچه شومينه اطمينان حاصل كنيد.
 -4از صحت عملكرد كليه وس��ايل منزل و نيز سيس��تم هاي سرمايش و گرمايش
اطمينان حاصل كنيد.
 -5روش��ناي هاي مورد نياز خانواده را بررس��ي كنيد و با استفاده از الگويي مناسب،
نورهاي مناطق پر مصرف مانند اتاق نشيمن ،آشپزخانه و قسمتهاي بيروني را مورد
توجه قرار دهيد .راه هاي اس��تفاده از نور روز و كاهش زمان روشن بودن المپ ها را
بررسي كرده و المپ هاي رشته اي را با المپ هاي استاندارد فلورسنت يا المپ هاي
كم مصرف جايگزين كنيد.

مبحث نوزدهم:
مبحث نوزدهم مقررات ملي س��اختمان ضوابط طرح ،محاسبه و اجراي عايق كاري
حرارتي پوسته ساختمان را تعيين ميكند و شامل دو روش تجويزي و كاركردي است.
روش تجويزي از سادگي بيشتري نسبت به روش كاركردي برخوردار بوده اما مطابق
ضوابط مبحث نوزده تنها در ساختمان هاي محدودي قابل اعمال است .اما در روش
كاركردي كه نيازمند محاسبات پيچيده تري روي تمام اجزاي پوسته ساختمان است،
در تمام ساختمانها قابل اعمال است .در اين روش ،بطور خالصه ضريب انتقال حرارت
طرح ساختمان محاسبه و با ضريب انتقال حرارت مرجع مربوط به طراحي مورد نظر
مقايس��ه ميشود .در مراحل بعدي ،محاسبه ضرايب انتقال حرارت عناصر ساختمان،
تعيين ضرايب كاهش فضاهاي كنترل نشده ،محاسبه ضريب انتقال حرارت ساختمان
و مقايسه با ضريب انتقال حرارت مرجع صورت خواهد گرفت.
در مبح��ث نوزدهم مقررات ملي ،س��اختمانها از لحاظ مي��زان صرفه جويي الزم در
مصرف انرژي به چهار گروه تقسيم ميشوند :ساختمانهاي با صرفه جويي در مصرف
انرژي زياد ،س��اختمانهاي با صرفه جويي در مصرف انرژي متوسط ساختمانهاي با
صرف��ه جويي در مصرف انرژي كم ،س��اختمانهاي ب��دون صرفه جويي در مصرف
انرژي ،در ضمن الزم است فضاهاي كنترل شده و كنترل نشده در ابتداي محاسبات
طراحي مشخص شود.
فضاهاي كنترل شده ،بخشهاي از فضاي داخل ساختمان هستند كه به علت داشتن
عملك��رد خاص��ي بطور مداوم و تا دماي برابر يا باالتر ( يا پاين تر ) از دماي بيرون از
ساختمان ،گرم يا خنك ميشوند و فضاهاي كنترل نشده بخشهاي از ساختمان هستند
كه تعريف فضاهاي كنترل شده در موردشان صادق نيست ( مانند راه پله )

عايق كاري حرارتي و هوابندي
يكي از سريع ترين و سودآورترين راهها ،بررسي چگونگي عايق كاري منزل به منظور
كاستن اتالف انرژي است .اين كار باعث استفاده مناسب تر از هزينه هاي پرداختي
انرژي مي شود .توليد عايق مناسب با استفاده از تركيب مصالح و تفكيك هاي ساخت
و ساز ،منجر به ايجاد بناي با خصوصيات حرارتي مطلوب مي شود به طوري كه نياز
به عملياتي نظير تصفيه هوا و كنترل ميزان رطوبت ضروري نيست با صرف هزينه اي
اندك مي توان با استفاده از محصوالت عايق كاري و هوابندي خاص ،هزينه هاي
سرمايه گذاري مورد نياز براي تأمين سرمايش و گرمايش را تا  30درصد كاهش داد.
هوا بندي:
نشت هواي گرم از بيرون به داخل خانه در تابستان و خروج آن در طول زمستان دليل
عمده هدر رفتن هاي زياد پرداختي انرژي در خانه است از جمله سريع ترين راه هاي
صرفه جويي در هزينه ،گچ گرفتن ،درزگيري يا هوابندي تمامي شكاف ها ،ترك ها
و روزنه هاي مرتبط با فضاي بيرون است با كاهش دادن راه هاي نفوذ هوا مي توان
تا  14درصد در پرداخت قبوض انرژي صرفه جويي كرد.
اين راه ها عبارتند از :جعبه و كابل هاي برق ،لوله كش��ي ها ،دودكش آبگرمكن،
كانال ها ،درها و چارچوبها ،هواكش ش��ومينه ،چارچوب پنجره ها ،كف و تزئينات
داخلي ،فضاهاي دسترسي به لوله كشي ،كليدها و پريزهاي برق ،اتصاالت روشناي
و آستانه درها.

نكاتي درباره هوابندي:
اگر راهكارهاي هوابندي را در خانه به كار ببنديد تا اندازه زيادي از هدر شدن انرژي
جلوگيري كرده ايد.
 -1ابت��دا راه ه��اي ورود و خروج ه��وا به خانه را امتحان كنيد در ي��ك روز بادي با
قراردادن تكه چوب در حال س��وختن جلوي مكان هاي نظير پنجره ،در ،جعبه هاي
برق ،اتصاالت لوله ،اتصاالت سقف و ساير نقاط كه احتمال ارتباط با بيرون براي آنها
متصور است ،اين آزمايش صورت مي گيرد در صورتي كه يك جريان افقي از حركت
دود ايجاد ش��ود ،نش��ان دهنده وجود شكاف است كه بايد با درزگيري ،گچ كاري يا
بتونه كاري رفع شود.
 -2در و پنجره هاي را كه نشت دارند ،درزبندي كنيد.
 -3فضاي تو خالي باالي كابينت ،سقف ها ،ديوارهاي بيروني و مسيرهاي سيم كشي
برق را كه نشت دارند ،درزبندي كنيد.
 -4پش��ت كليد و پريزهاي برق موجود بر روي ديوارهاي بيروني ،واش��ر الستيكي
نصب كنيد.
 -5س��وراخ هاي موجود روي عايق را كه به واس��طه كثيف بودن عايق ديده نشده و

منشأ نشت هوا هستند ،جستجو كنيد .شما ميتوانيد اين مشكل را با چسباندن صفحات
پالستيكي روي آنها و گچ گرفتن اطراف صفحات رفع كنيد.
 -6بر روي پنجره هاي تك جداره ،پرده كركره هاي قابل تنظيم در بخش بيروني
نصب كرده يا آن را با پنجره هاي دو جداره جايگزين كنيد .نصب اين پنجره ها ،ميزان
مقاومت حرارتي را تا دو برابر افزايش داده و مي تواند مزيت هاي نظير كاهش ميعان
آب روي پنجره و نيز ممانعت از يخ زدگي را به دنبال داشته باشد.
 -7در زمان اس��تفاده نكردن از ش��ومينه ،دريچه هواكش آن كام ً
ال بسته باشد يكي
از عوامل مهم در طراحي ش��ومينه ،امكان خروج س��ريع دود است ،بنابراين تا زماني
كه هواكش كام ً
ال بسته نباشد ،هواي گرم ،بيست و چهار ساعته به سرعت در حال
خروج است.
 -8جهت كاهش نشت ديوارهاي بيروني در ساختمان جديد ،كوبيدن محل اتصال
پوشش خارجي يا درزبندي و گچ گرفتن ديوارهاي خارجي ضروري است.
سرمايش و گرمايش
براي سرمايش و گرمايش ،بايد انرژي بيشتري نسبت به ساير سيستم هاي خانگي
ب��ه كار برد .براي نمونه  44درصد از مبلغ قب��وض آب و برق و گاز مربوط به فرآيند
س��رمايش و گرمايش مي شود اين مسئله كه از چه نوع سيستم گرمايش ،تهويه و
هواس��از در منزل استفاده مي كنيد ،اهميت چنداني ندارد زيرا مي توانيد با نگهداري
درس��ت و ارتقاي تجهيزات خانه ،آس��ايش خود را باال برده و در هزينه صرفه جويي
كنيد .اما به خاطر داشته باشيد كه در مقايسه با سيستم هاي كلي خانگي ،يك ديگ
با كاركرد بهينه ،به تنهاي نمي تواند مخارج انرژي را كاهش دهد .با انجام كارهاي
نظير نگهداري خاص از سيستم ها ،ارتقاي سيستم با عايق هاي ويژه ،هوا بندي و
تنظيم ترموستات ،مي توانيد مبلغ صورتحساب انرژي خود را كاهش داده و آلودگي
ايجاد شده را به نصف برسانيد.

سيستم هاي گرمايش خانگي
براي گرم كردن خانه در نقاط مختلف كش��ور س��وخت هاي مختلفي همچون گاز،
نفت ،برق و غيره اس��تفاده مي شود كه براي بهينه شدن مصرف سوخت نكات زير
قابل توجه است:
 -1بين رادياتور و ديوار پشت آن از صفحات انعكاس گرماي استفاده كنيد
 -2از فن تهويه آش��پزخانه ،حمام و س��اير نقاط ،به شكل معقول استفاده كنيد .اين
گونه فن ها مي توانند در طول يك ساعت مقدار قابل توجهي از هواي گرم يا سرد را
از خانه خارج كنند .به محض پايان كار آنها را خاموش كنيد
 -3در طول فصول گرم جلوي پنجره هاي جنوبي ساختمان ،سايبان يا پرده نصب
كنيد
 -4در زمس��تان در طول روز پرده را كنار بزنيد تا نور وارد ش��ود و در طول شب براي
جلوگيري از ورود هواي س��رد ،آن را بس��ته نگه داريد .در فصل گرم نيز در طول روز
سايه بان و پوشش پنجره را براي جلوگيري از دريافت حرارت خورشيدي بسته نگه
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داريد.
 -5درب اتاق هاي را كه بال استفاده بوده و از باقي قسمتهاي منزل جدا شده ،بسته نگه
داريد .درجه ترموستات را پاين آورده و يا وسيله گرمايشي آن قسمت را خاموش كنيد.
 -6در صورت خريداري يك سيس��تم گرمايش جديد ،تجهيزاتي با بازده انرژي باال
انتخاب كنيد .براي مقايسه انرژي مصرفي ،پيمانكار بايد قادر به ارائه ليستي از انواع
مختل��ف م��دل ها و طرح ها باش��د .از اين رو مدلي را كه باالتري��ن رده انرژي را در
برچسب انرژي دارد ،استفاده كنيد

كانال ها:
اگر چه كانال ها باالي سر شما هستند ولي يكي از مهمترين سيستم ها در خانه شما
بوده و با اتالف انرژي مقدار زيادي از پول شما را هدر مي دهند .سيستم كانال كشي
خانه ،هواي توليد شده در ديگ و تهويه مطبوع مركزي را به داخل اتاق حمل مي كند.
كانال ها معمو ًال از ورق هاي فلزي ،بوده گاهي اوقات نيز عايقي ندارند .كانال هاي
كه به محيط هاي غير گرم نشت حرارت دارند ،ساالنه مقدار زيادي اتالف هزينه را
موجب مي شوند كانال هاي عايق شده در فضاهاي كه سيستم گرمايش و سرمايش
ندارند ،معمو ًال بسيار اقتصادي هستند.
داكت ها:
داكت هاي درزبندي نش��ده زير س��قف ها و پيلوت هاي بدون استفاده و كم ارتفاع،
گرما را از دس��ت داده و موجب افزايش هزينه ها مي ش��وند .توصيه مي شود جهت
صرفه جويي در انرژي و نيز عدم يخ زدگي لوله هاي تأسيساتي در زمستان داكتها در
فضاهاي داخلي و به دور از ديوارهاي خارجي تعبيه گردد.
از وجود عايق مناس��ب در اطراف داكت ها به منظور جلوگيري از تش��كيل رطوبت
اطمينان حاصل كنيد

شومينه:
شومينه در صورت استفاده نامطلوب و رعايت نكردن ملزومات آن ،مي تواند بعنوان
يكي از منابع اتالف حرارتي باش��د .به عبارتي با اين كار بخش��ي از انرژي به همراه
حجمي از هواي گرم ،مستقيم از دود كش بيرون فرستاده مي شود .از اين رو رعايت
نكات زير ضروري است:
 اگر از ش��ومينه اس��تفاده نمي كنيد ،دودكش آن ر ا درزگيري كنيد و دريچه آن رابسته نگه داريد .باز گذاشتن دريچه به منزله باز گذاشتن پنجره اي به پهناي حدود 20

سانتي متر در طول زمستان براي خروج هواي گرم است.
 باز گذاشتن دمپر زير شومينه به كاهش تلفات حرارتي كمك مي كند يا درز دمپر رابه اندازه  2تا  3سانتي متر باز گذاشته و درهاي اتاق را ببنديد.
 درهاي شيشه اي نشكن نصب كرده و يك سيستم تبادل كه هواي گرم را به اتاقبازگرداند ،تعبيه كنيد.
 درز دمپر دودكش را درزبندي كرده و تا حد امكان آن را كيپ كنيد اطراف دودكش را گچ گيري كنيد از ش��بكه هاي فلزي مخصوص  Cشكل جهت هدايت هواي سرد اتاق به داخلشومينه استفاده كنيد تا هواي گرم در اتاق به چرخش درآيد.

نكاتي در مورد سرمايش:
 ترموستات را تا حدي كه به راحتي و آسايش شما صدمه نمي زند ،پاين نگه داريد.تفاوت كم بين درجه حرارت داخل و خارج كاهش مخارج را در پي دارد.
 درجه ترموس��تات را پاين تر از درجه متداول نگذاريد زيرا اين كار باعث تسريع درسرمايش محيط نشده و مخارج بيشتري را تحميل خواهد كرد.
 در ورودي ش��بكه تهويه مطبوع به دليل تأثيرات بيش��تر در س��رمايش از يك فناستفاده كنيد .بدون ا ينكه مخارج انرژي به كار رفته را افزايش دهيد.
 از سايه درختان و گياهان بر روي دستگاههاي تهويه استفاده كنيد اما توجه كنيد كهمسير ورودي تهويه مختل نشود .دستگاه تهويه در حال كار در زير سايه ،تا  10درصد
كمتر از تهويه زير آفتاب انرژي مصرف مي كند
گرمايش شبانه:
با بكار گيري ترموستات قابل برنامه ريزي مي توانيد گرمايش خانه را شب هنگام يا
زماني كه در منزل نيستيد پاين آوريد.
سرمايش:
با روشن كردن خودكار سيستم تهويه مطبوع در شبهاي تابستان مي توانيد به صرفه
جويي در هزينه هاي انرژي خود كمك كنيد ( با اين روش بدنه ساختمان در شبهاي
خنك تابس��تان س��رد شده و در روز ،احساس خنكي بيش��تري خواهيد كرد ) .با كم
كردن درجه ترموس��تات ها به ميزان  10تا  15درصد در هش��ت ساعت روزانه ،شما
مي توانيد تا  10درصد در هزينه هاي انرژي ساالنه صرفه جويي كنيد .انجام اين كار
مي تواند بدون زحمتي براي شما ،به صورت اتوماتيك يا توسط ترموستات هاي قابل
برنامه ريزي صورت گيرد .به كمك اين ترموستات شما مي توانيد وسايل تهويه هوا
يا گرمايش را طبق جدول زمان بندي روشن كنيد .در نتيجه وسايل در زمان هاي كه
شما خواب هستيد يا هنگامي كه قسمتي از خانه استفاده نمي شوند به كار نمي رود.
ترموستات هاي قابل برنامه ريزي مي توانند تنظيماتي را كه به صورت دستي در طول
روز يا هفته اجرا كرده ايد به صورت داده اطالعاتي ،ذخيره و تكرار كنند.
بمنظور صرفه جويي بهتر مي توانيد از سيستم كنترل هوشمند موتورخانه استفاده كنيد
و با نصب آن روي تأسيس��ات موتورخانه ،هزينه ه��اي گاز مصرفي را تا  60درصد
كاهش دهيد .همچنين نصب شير ترموستاتيك بر روي رادياتورهاي شوفاژ به ميزان
قابل توجهي از مصرف انرژي مي كاهد.

ش��رايط گرمايشي مطلوب ،مشعل ها و پمپ ها توسط يك منحني حرارتي كنترل
ميشوند.
دماي آب گرم چرخشي تأسيسات تابعي از درجه حرارت محيط خارج ساختمان است
و به صورت لحظه اي و خودكار متناسب با تغييرات دماي خارج ساختمان كنترل شده
و باعث ايجاد دماي يكنواخت در داخل س��اختمان ميشود و هنگام گرم شدن دماي
محيط خارج از ساختمان ،مشعل ها و پمپ ها به اندازه اي كار ميكنند كه گرمايش
در حد مورد نياز و در محدوده آسايش حرارتي تأمين شود و از توليد بيش از حد حرارت
كه موجب باز شدن پنجره ها به منظور تعديل دماي اتاقها ميشود جلوگيري ميكند با
افزايش مساحت زيربناي ساختمان ،مصرف سوخت و انرژي آن افزايش مي يابد و
موجب ميشود تا اجراي روشهاي متداول بهينه سازي مصرف انرژي پر هزينه تر شود.
اما در موتورخانه هر ساختمان ،صرف نظر از مساحت آن ،تنها با نصب يك دستگاه
سيستم كنترل هوشمند با هزينه اي ثابت ،اين روش بهينه سازي اجرا مي شود.
گرمايش آب:
آب گرم مصرفي ،سومين عاملي به شمار ميرود كه در خانه انرژي نياز دارد .به طوري
كه  30درصد صورتحساب انرژي تأسيسات خانه را به خود اختصاص مي دهد براي
كاهش مخارج انرژي در اين بخش ،مي توانيد از راهكارهاي مصرف كمتر آب گرم،
پاين آوردن درجه ترموستات ،عايق بندي آبگرمكن و همچنين استفاده از آبگرمكن
هاي كه بازده گرماي بيشتري دارد ،بهره بريد.
مصرف هفتگي آب مورد نياز براي استحمام يك خانواده چهار نفره ،براي يك دوش
 5دقيقه اي در روز برابر  700گالن بوده كه اين مقدار معادل مصرف آب نوش��يدني
يك نفر طي سه سال خواهد بود .شما مي توانيد با استفاده از دوشها و شيرهاي كم
مصرف ،ميزان مصرف را به نصف تقليل دهيد .براي بهينه شدن مصرف انرژي در
گرمايش آب ،رعايت نكات زير مي تواند راهگشا باشد:
 نشت شيرها را برطرف كنيد .زيرا يك شير داراي نشت ،مقدار زيادي از آب را درمدتي كوتاه هدر مي دهد.
 كليه لوله ها و مخازن ذخيره آبگرمكن گازي يا نفتي خود را به استثناي بخش هايباال و پاين آبگرمكن و ترموستات يا مشعل ،عايق كاري كنيد.
 از شيرها و دوش هاي كم مصرف استفاده كنيد آبگرمك��ن جديدي با كارآي��ي حرارتي باالتر را تهيه كنيد بخصوص زمانيكه عمرآبگرمكن ش��ما بيش از  7س��ال است گرچه هزينه اي براي ش��ما دارد ،اما در طول
كاركرد وسيله ،جبران مي شود.
 ترموستات آبگرمكن را پاين تر بياوريد زيرا اكثر آبگرمكن ها هنگام خروج از كارخانهروي دماهاي باالتر تنظيم شده اند.
 هر سه ماه يكبار آب مخزن را جهت عاري شدن از رسوبات كه موجب پاين آمدنبازده حرارتي آبگرمكن مي شود تخليه سازيد .به توصيه هاي سازنده در اين خصوص
توجه كنيد.
 چنانچ��ه در محيطي گ��رم و آفتابي زندگي مي كنيد و گرماي��ش آب را با جريانالكتريسيته يا سوخت انجام مي دهيد ،نصب آبگرمكن هاي خورشيدي را مد نظر قرار
دهيد سيستم پانل هاي خورشيدي ،سازگار با محيط زيست بوده و به راحتي با نصب
روي سقف با معماري خانه شما سازگار مي شود.
 س��عي كنيد به جاي اس��تفاده از وان ،از دوش جهت اس��تحمام اس��تفاده كنيد دراستحمام با وان  15تا  25گالن آب مصرف مي شود در حالي كه اين مقدار براي دوش
 5دقيقه اي كمتر از  10گالن است.
 نصب يك سيستم بازيافت حرارت از آبهاي گرم ريخته شده به فاضالب را مد نظرقرار دهيد.
 برچسب هاي راهنماي انرژي را هنگام خريد مدنظر داشته باشيد.موتورخانه:
با توجه به اتالف چشمگير انرژي در بخش ساختمان و با توجه به عدم كاراي دقيق
و محدوديتهاي كترل ترموستاتهاي دس��تي ضرورت استفاده از سيستمهاي كنترل
هوشمند موتورخانه ضروري به نظر ميرسد.
هنگام استفاده از موتورخانه در ساختمانهاي مسكوني يا غير مسكوني با در نظر گرفتن

پنجره ها:
يكي از جذاب ترين موارد قابل بحث ،پنجره ها هستند كه مسئوليت تأمين تهويه و
نور روز زمستان را برعهده دارند واقعيت اين است كه  10تا  15درصد صورتحسابهاي
انرژي بطور مس��تقيم به اين بخش اختصاص دارد .پنجره هاي كه در طول تابستان
در معرض تابش مستقيم نور خورشيد هستند ،عملكرد تهويه مطبوع خانگي را دو تا
سه برابر افزايش مي دهند.
اگر در مناطق آفتابي زندگي مي كنيد ،پنجره هاي جديدي را كه كاركرد آنها بر اساس
جذب انتخابي پرتوهاي خورشيدي استوار است مدنظر قرار دهيد .برخي از اين گونه
پنجره ها نياز به توليد سرمايش را به نصف كاهش مي دهند .اگر در مناطق سردسير
هس��تيد پنجره هاي مقاوم در برابر بادهاي ش��ديد كه در كاهش  20تا  50درصدي
تلفات حرارتي مؤثر اس��ت ،اس��تفاده كنيد .در اين گونه پنجره ها تمامي قسمتهاي
متحرك ،هوابندي شده و به واسطه مواد انعطاف پذير به كار رفته در آن ،تمام درز
لبه ها گرفته شده است.
 در صورت نياز ،پنجره هاي مقاوم در برابر توفان را تعمير يا هوابندي كنيد -بر روي پنجره ها ،سايبان رو به جنوب و غرب نصب كنيد
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 از پرده ها و سايبان ها در طول شب استفاده كرده و آنها را در طول روز كنار بزنيد پنجره هاي جنوبي منزل را به منظور استفاده بيشتر از تابش خورشيد تميز نگاه داريد از نوار درزگير استفاده كنيديا اگر در مناطق گرمسير زندگي مي كنيد رعايت نكات زير مي تواند مفيد باشند:
از س��ايبان يا پارچه هاي س��فيد جهت انعكاس حرارت به بيرون خانه استفاده كنيد.
همچنين پرده ها را در جهت جنوبي و غربي بس��ته نگه داريد و از س��ايبان در پنجره
هاي جنوبي يا غربي استفاده كنيد.

روشناي:
افزايش بازدهي روش��ناي ها ،يكي از راه هاي مؤثر در كاهش مخارج برق مصرفي
است .اگر  25درصد از روشناي خانه خود را با المپ هاي كم مصرف جايگزين كنيد،
مخارج برق ش��ما ت��ا  50درصد كاهش مي يابد .عالوه ب��ر آن عمر المپ هاي كم
مصرف 6 ،تا  10برابر المپ هاي معمولي است .براي روشناي خانه و محل كار به
نكات زير توجه داشته باشيد:
 در آباژورها به جاي المپ هاي هالوژن از المپ هاي كم مصرف استفاده كنيد .اينگونه المپ ها بين  60تا  80درصد كمتر انرژي مصرف مي كنند ،نور و درخشندگي
بيشتري توليد كرده و نسبت به المپ هاي هالوژن سطح خنك تري دارند
 هنگام خريد اين محصوالت برچسب انرژي را مد نظر قرار دهيد به منظور جلوگيري از روش��ن ماندن چراغ هاي محوط��ه در طول روز از تايمر ياسنسور حساس به نور خورشيد استفاده كنيد
 المپ هاي گازي تزئيني محوطه را خاموش كنيد مصرف ناشي از روشن بودن فقط 8المپ گازي در طول س��ال ،بيش��تر از انرژي حاصل از سوزاندن گاز طبيعي براي
گرمايش خانه اي با همان اندازه در طول زمستان است.
 نور وس��ايل توليد كننده نور را روي نقطه اي كه مايل به اس��تفاده از آن هس��تيد،متمركز كنيد .بعنوان مثال ،مهتابي را زير كابينت بر روي سينك ظرفشويي قرار دهيد
يا هنگام مطالعه از روشناي موردي نظير چراغ مطالعه استفاده كنيد
 در ميزهاي متحرك يا المپ هاي كف از المپ هاي كم مصرف استفاده كنيددر هنگام انتخاب به اندازه آنها توجه كنيد بعضي از سوئيچ هاي خانگي با المپ هاي
بزرگتر سازگاري ندارند.
 يك��ي از بهترين اماكن جهت اس��تفاده از المپ هاي كم مصرف محوطه بيرونيساختمانها است چرا كه طول عمر اين المپ ها زياد است.
 اگر در اقليم سردي زندگي مي كنيد حتم ًا المپي با باالست مخصوص هواي سرد بخريد. المپ هاي فلورسنت كم مصرفي را انتخاب كنيد كه توان آن حدود يك سوم توانالمپ تنگستني است كه ممكن است استفاده كرده باشيد.
 گرد و خاك المپ ها را بطور مرتب تميز كنيد زيرا يك اليه گرد و غبار مي تواند 50درصد كارآيي المپ ها را كاهش دهد.
 بهتر است در راهروها ،پاسيو ها و ايوان ها از المپ با توان پاين استفاده شود زيراعالوه بر كارآيي بهتر ،به دليل نور ماليمي كه دارند ،حش��رات موذي كمتري را به
خود جذب مي كنند.
 المپ هاي هالوژن توليد حرارت مي كنند كه اين امر ،خطر آتش سوزي را به همراهدارد .از المپ هاي كم مصرف در آباژور استفاده كنيد چرا كه اين المپ ها كم مصرف
هستند و مطمئن ترند.

لوازم خانگي:
لوازم خانگي حدود  20درصد از مصرف انرژي خانگي را به خود اختصاص مي دهند
لوازمي از قبيل يخچال ،ماش��ين لباسش��ويي و اتو از نظر مصرف در ا ين دايره قرار
مي گيرند .هنگام خريد وسايلي همچون بخاري ،يخچال ،ماشين لباسشويي ،اجاق
گاز و غيره به برچسب انرژي آنها توجه داشته باشيد .رده باالتر به معناي بازده بيشتر،
كاهش مصرف انرژي و صرفه جويي در هزينه هاي مصرفي اس��ت .رده  Aپربازده
ترين و رده  Fكم بازده ترين است.

يخچال:
برچسب انرژي يخچال نشان دهنده ميزان كيلووات مصرفي در طول سال بر اساس
مدل يخچال است عدد كوچكتر نشان دهنده مصرف انرژي كمتر يخچال و در نتيجه

هزينه انرژي كمتر است .توجه به نكات زير براي بهبود كاركرد يخچال مفيد است:
 يخچال يا فريزر را روي درجه حرارت پاين تنظيم نكنيد .درجه حرارت توصيه شدهبراي غذاي تازه در يخچال  3تا  5درجه س��انتيگراد و در قس��مت فريزر  -15درجه
س��انتي گراد است اگر فريزر جداگانه براي نگهداري مواد غذاي در مدت طوالني تر
داريد دماي  -18درجه توصيه مي شود.
 جهت اندازه گيري دقيق دماي يخچال ،دماس��نجي را داخل ليوان آب گذاشته دروسط يخچال قرار دهيد پس از  24ساعت درجه را بخوانيد براي اندازه گيري فريزر نيز
دماسنج را بين بسته هاي منجمد مواد غذاي قرار دهيد و پس از  24ساعت دما را بخوانيد.
 سعي كنيد دفعات برفك زداي دستي يخچال و فريزر را تا حد امكان كم كنيد زيراكارآيي انرژي وسيله پاين مي آيد اما اجازه ندهيد كه قطر يخ تشكيل شده بيشتر از
يك سانتيمتر شود.
 از س��الم بودن درزبندي درب يخچال و عدم خروج هواي سرد داخل آن اطمينانحاصل كنيد .به اين منظور ،تكه كاغذي را ميان درب يخچال قرار دهيد .در صورتي
كه به آساني بتوانيد آن را بيرون بكشيد ،مشخص مي شود كه نوار دور درب يخچال
بايد تعمير ،تنظيم يا تعويض شود.
 ظ��روف غذا يا آب را با س��رپوش داخل يخچال بگذاريد .غذاهاي فاقد پوش��ش،رطوبت توليد كرده و موجب كار بيشتر كمپرسور مي شود.
 يخچال را با فاصله مناسب از ديوار قرار دهيد .در صورت امكان سالي يكبار كويلكندانسور را تميز كنيد زيرا كارآيي يخچال با كويل تميز باالتر است.
صرفه جويي انرژي در وسايل آشپزخانه:
 زماني كه به آب كمي نياز داريد يا درجه حرارت آب براي شما مهم نيست ،شير آبسرد را باز كنيد زيرا در صورتي كه شير آب گرم را باز مي كنيد حتي اگر آب خروجي
شير سرد باشد ،مقداري انرژي مصرف مي شود تا آب گرم وارد لوله ها شود.
 اگ��ر قصد داريد اجاق گاز بخريد مدلي را كه سيس��تم فندك دارد خريداري كنيد.فندك الكتريكي نسبت به شمعك مصرف انرژي كمتري دارد .زيرا نيازي به روشن
بودن دائم آن نيست.
 در اجاق گاز ،ش��عله زرد نش��ان دهنده سوخت نامناسب گاز است و در واقع بايد بهرنگ آبي باشد در صورت زرد بودن شعله با يك تعمير كار ماهر يا سازنده مشورت كنيد
 شعله پخش كن گاز و صفحه انعكاس گر زير آن را تميز نگه داريد زيرا در اين حالتانرژي گرماي بهتر منتقل شده و انرژي كمتري مصرف مي شود.
 براي جوش آوردن آب داخل كتري يا قوري در آنها را ببنديد با اين كار زمان جوشآمدن آب كوتاه تر شده ،انرژي كمتر مصرف مي شود.
 اندازه شعله و ظرف روي آن بايد متناسب باشد در صورتي كه از اجاق برقي استفادهمي كنيد ،شعله زير ظرف را چند دقيقه زودتر از زمان طبخ خاموش كنيد زيرا اين شعله
بدون استفاده از الكتريسيته براي مدتي گرم باقي مي ماند
 جهت طبخ وعده هاي كوچك از دستگاه الكتريكي كوچك استفاده كنيد يك تستربين يك دوم تا يك چهارم وسيله هاي بزرگ انرژي مصرف مي كند.
 در صورت امكان براي آشپزي از مايكروويو استفاده كنيد .اين وسيله زمان طبخ راكاهش مي دهد.
لباسشويي:
نزدي��ك به  80تا  85درصد انرژي مصرفي در لباسش��ويي مربوط به گرم كردن آب
است .دو راه براي كاهش مصرف اين انرژي وجود دارد :استفاده از حالت مصرف كم
آب و تنظيم درجه حرارت پاين تر آب بهتر است درجه حرارت آب متناسب با ميزان
كثيفي و لكه هاي چربي روي لباس تنظيم شود تنظيم درجه حرارت از حالت داغ به
گرم مي تواند مصرف انرژي را به نصف كاهش دهد .هنگام خريد به برچسب انرژي
توجه كنيد .اين گونه ماشين لباسشويي احتما ًال گران تر خواهد بود اما مصرف انرژي
آن نس��بت به ن��وع معمولي يك چهارم كمتر اس��ت و آب كمتري مصرف مي كند
همچنين مقدار زيادي انرژي در زمان خشك شدن لباسها صرفه جويي مي شود زيرا
بيشتر آب لباسها در حال آبگيري دوراني از لباس خارج مي شود.
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بهينه سازي مصرف انرژي در كولرها
مصارف سرمايشي سهمي در حدود  26درصد از كل مصرف برق بخش خانگي
را به خود اختصاص مي دهند .اين س��هم در بعضي از شرايط آب و هواي و با
توجه به نوع وسيله مورد استفاده ميتواند متغير باشد .نحوه كاركرد كولرها با توجه
به آبي و گازي بودن آنها متفاوت است.
در كولرهاي آبي سرمايش با استفاده از تبخير قطرات بسيار ريز آبي كه با هوا
آميخته ش��ده به اطاق وارد مي ش��ود اين كولرها براي نقاطي با آب و هواي
خش��ك بسيار مناسب است چون عالوه بر سرمايش هوا براي تلطيف هوا نيز
مفيد است .اين كولرها مصرف برق كمتري نسبت به كولرهاي گازي داشته و
در نتيجه هزينه كمتري نسبت به آنها دارند.
در كولرهاي گازي يك ماده واسط در فاز مايع با گرفتن حرارت از محيط داخلي
به فاز گازي رفته كه در طول اين روال حرارت محيط كاهش پيدا ميكند و در
ادامه براي اينكه ماده واسط تواناي گرفتن دوباره حرارت را داشته باشد بايد با
مصرف انرژي متراكم شده و دوباره به حالت مايع درآيد انجام اين عمل توسط
كمپرسور كولر صورت گرفته و لذا مصرف برق اين گونه كولرها عموم ًا بسيار
باالتر از نوع آبي است و هزينه هاي بسيار باالتري را نيز دارا ميباشند .اين گونه
كولرها براي مناطقي كه مرطوب هستند و امكان استفاده از كولر آبي را ندارند
مورد استفاده قرار مي گيرد.
نحوه كاهش مصرف انرژي الكتريكي در كولرها
حتي االمكان كانال كش��ي كولرهاي آبي از كوتاه ترين مس��ير انجام ش��ود
چنانچ��ه كانالهاي كولر خارج از س��اختمان ق��رار دارند .حتم ًا بايد به وس��يله
عايق كاري با پش��م شيش��ه يا عايق هاي ديگر از گرم شدن كانال ها و هدر
رفتن س��رما در اثر تابش مستقيم نور خورش��يد بر آنها جلوگيري شود .در اين
مورد حتي نصب يك س��ايبان س��اده بر روي كولر و كانالها هم مؤثر اس��ت.
كليد بادزن (فن) در كولرهاي گازي به شما امكان ميدهد هنگام شب از دستگاه
فقط براي تهويه هوا اس��تفاده كنيد و هزينه برق دس��تگاه را به ميزان زيادي
كاهش دهيد .هر س��ال نسبت به تعويض پوش��ال هاي كولر آبي اقدام نمايد.
تميز كردن و رفع اشكاالت كولر پيش از شروع به آن در فصل گرما ،كاركرد
كول��ر را بهبود بخش��يده ،مصرف انرژي آن را كاه��ش ميدهد و از هدر رفتن
س��رما نيز جلوگيري مي كند .استفاده بي مورد و يا همزمان از وسايل خانگي
گرما زا مانند :اجاق ،سماور ،المپهاي متعدد و ....باعث افزايش گرماي محل
كار و سكونت ميشود و نياز به استفاده از كولر را افزايش مي دهد .در حد امكان
از روشن نگه داشتن مداوم كولر در طول روز پرهيز كنيد و به ويژه سعي كنيد از
دور كند ( آرام ) كولر استفاده كنيد تا فشار كمتري به دستگاه وارد شود .كولرهاي
گازي معمو ًال داراي درجه حرارت تنظيم دما ( ترموس��تات ) هستند تنظيم دما
بر روي دماي مناسب فصل گرم كه بين  18تا  22درجه سانتيگراد است باعث
مي شود تا هنگام رسيدن دماي اتاق به درجه دماي تنظيم شده ،كولر به طور
خودكار خاموش شود و بنابراين انرژي كمتري مصرف كند .در مورد كولرهاي
آبي نيز نصب يك ترموس��تات س��اده در اتاقها ميتواند مقدار زيادي از مصرف
انرژي را كاهش دهد .نصب كندانسورهاي كولر گازي در سايه باعث جلوگيري
از اتالف ميزان قابل توجهي از انرژي مصرفي خواهد شد .در صورت امكان كولر
گازي خود را در مسير باد نصب كنيد زيرا اين كار به علت كاهش فشار بر كولر
باعث افزايش بازدهي آن و كاهش مصرف انرژي مي شود .در تابستان معمو ًال
سه منبع عمده گرماي ناخواسته در منزل شما وجود دارد ،گرماي هواي خارج
كه از طريق سقف و ديوار هدايت ميشود ،گرماي كه از المپها و لوازم خانگي
انتش��ار مي يابد و نور خورش��يد كه از راه پنجره ها به داخل مي تابد .بنابراين
مس��ئول انرژي منزل خود باش��يد و با ارزيابي هر ي��ك از موارد فوق تدابيري
بينديش��يد .مث ًٌ
ال با افزايش عايق پشت بام و ديوارها حرارت عبور نخواهد كرد
پنجره ها را با استفاده از سايبان پرده كركره و يا پارچه محافظت نمايد .نصب
پرده با رنگ روش��ن يا سايبان روشن نور خورشيد را به سمت بيرون منعكس
مي نمايد .در صورتيكه از كولرهاي گازي دو كاره كه براي گرمايش نيز ميتوانند
مورد استفاده قرار گيرند استفاده ميكنيد توجه به نكات زير مؤثر ميباشد:
تنظيم ترموس��تات روي درجات باالتر باعث س��ريع تر گرم شدن اتاقها نمي
ش��ود و چنانچه ترموس��تات روي همين درجه تنظيم باقي بماند سبب اتالف
انرژي خواهد شد .كانالهاي انتقال هواي گرم را نشت گيري كرده و آنها را در
مس��يرهاي سرد عايق كاري كنيد .عمل به اين توصيه ها باعث صرفه جويي
قابل توجهي در مصرف انرژي ساالنه خواهد شد.
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تلنگــر

دزد ديـن

گوین��د روزی دزدی در
راهی ،بسته ای یافت که
در آن چیز گرانبهاي بود
و دعاي نیز پیوس��ت آن
بود .آن ش��خص بسته را
به صاحبش برگرداند .او
را گفتند :چرا این همه
مال را از دس��ت دادی؟
گفت:صاحبمالعقیده
داشت که این دعا ،مال او
را حفظ م��ی کند و من
دزد مال او هستم ،نه دزد
دین او .اگ��ر آن را پس
نمیدادموعقیدهصاحب
آن مال ،خللی می یافت،
آن وق��ت م��ن ،دزد
باورهای او نیز بودم و این
کار دور از انصاف است.
حكايتي از كش��ف االسرار
ابوالفضلرشیدالدینمیبدی
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خبرها
بیانیه هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در خصوص سفر تاریخی و به یادماندنی آن
حضرت به شهر مقدس قم

س��ازمان نظام مهندس��ی س��اختمان اس��تان قم ،آمادگی خود را به منظور تحقق منویات و اوامر مطاع معظم له
و تأکید ایش��ان در خص��وص ،لزوم مالحظه معیارهای اس�لامی و نمادهای انقالبی در معماری و شهرس��ازی
اعالم می نماید.
کالم حکیمانه رهبر فرزانه و دور اندیش انقالب در سفر تاریخی و به یادماندنی آن حضرت به شهر مقدس قم،
پیرامون معماری و شهرسازی پایتخت معنوی و معرفتی جهان تشیع و تأکید بر لزوم مالحظه معیارهای اسالمی و
نمادهای انقالبی در معماری و شهرسازی این شهر ،ما را بر آن داشت تا ضمن ارج نهادن به این بیانات ارزشمند
که همواره چراغی روش��ن در راه تعالی و پیش��رفت کشور خواهد بود ،سپاس بیکران خویش را به به محضر آن
بزرگوار تقدیم نمايم.
س��ازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ضمن تأکید بر اینکه شهر مقدس قم از آنجا که خاستگاه انقالب و
اسالم است ،باید خاستگاه مبانی معماری و شهرسازی نوین اسالمی باشد؛ به ندای ولی امر مسلمین جهان لبیک
گفته و آمادگی خود را به منظور تحقق منویات و اوامر مطاع معظم له اعالم می نماید.
در این زمینه ضمن تأکید بر ضرورت همکاری مشترک بین مهندسان و متخصصیان جامعه فنی و مهندسی و
علما و فضالی حوزه علمیه به منظور تحلیل واقع بینانه و پژوهش و برنامه ریزی برای تعیین اصول و نمادهای
اسالمی و انقالبی در معماری و شهرسازی از حوزه محترم علمیه و علمای بزرگوار آن نیز برای تبیین این اصول
و نمادها ،دعوت به عمل می آورد.
باور ما براین است که معماری و شهرسازی ،فقط کالبد و بنا نیست ،که روح و جان و ایمان را هم شامل است؛
و لذا این حرکت جز با همگامی و همراهی همه اجزاي ،فرهنگی ،اجراي و فنی جامعه و اراده برخواسته از شعور
مردمی ،برای تغییر در آنچه که از آن رنج می بریم؛ میسر نخواهد شد.
در همین راس��تا ،جامعه مهندسی اس��تان قم با سرلوحه قراردادن رهنمودهای معظم له ،ضمن برگزاری چندین
نشست مشترک با موضوع معماری اسالمی در سال گذشته و اختصاص بودجه ویژه پژوهش با محوریت معماری
اسالمی ،گامهای اولیه را برای اجراي شدن منویات مقام معظم رهبری برداشته و برنامه های اجراي ذیل را ،به
ترتیب اولویت ،پیگیری خواهد نمود.
 -1تدوین معیار ارزیابی و آسیب شناسی وضع موجود ،بر اساس مبانی و شایسته های دینی فرهنگی
 -2تالش برای ارتقاء فرهنگ عمومی در حوزه معماری و شهرسازی
 -3برنامه ریزی برای نهادینه کردن مبانی و معیارها در جامعه کارشناسی
ایجاد پژوهشکده شهرسازی و معماری اسالمی و تاسیس انجمن شهرسازی و معماری اسالمی
اختصاص بودجه به امر پژوهش با موضوع شهرسازی و معماری اسالمی
انجام مطالعات و فعالیت های علمی
 -4ایجاد زمینه تعامل با حوزه علميه قم به منظور تبیین اصول شهرسازی و معماری اسالمی
 -5تهیه سند چشم انداز شهرسازی و معماری اسالمی
شایسته است دولت محترم ،مجلس شورای اسالمی و به تبع آنها شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی
معماری و شهرس��ازی ،با نگاه ویژه به اس��تان قم و اختصاص اعتبارات پژوهشی واجراي در بودجه های ساالنه
و تعریف جایگاه مناس��ب در برنامه های پنجس��اله ،اهداف پیش رو را به منظور ایجاد الگوی نمونه معماری و
شهرسازی اسالمی در جهان اسالم و ایران عزیز محقق نمایند.
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خبرها
رئیس جدید سازمان نظام مهندسی در انتظار حکم رئیس جمهور
به گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت مسكن و شهرسازي ،مهندس نيكزاد احكام اعضاي شوراي مركزي نظام
مهندسي ساختمان را به آنها ابالغ كرد ،اعضاي اين شورا از ميان  6نفري كه براي معرفي به رئيس جمهور كانديدا
شده بودند ،بيشترين راي را به آقايان سيد مهدي هاشمي(عضو هيات مديره نظام مهندسي ساختمان استان تهران)،
علي فرج زاده ها (عضو هيات مديره نظام مهندسي ساختمان استان قزوين) و محمدرضا اسماعيلي (عضو هيات
مديره نظام مهندس��ي ساختمان استان خراسان رضوي) دادند ،تا رئيس جمهور يكي از اين افراد را براي رياست
شوراي مركزي نظام مهندسي ساختمان انتخاب كرده و حكم وي را صادر كند.
بنابراين گزارش در انتخابات شوراي مركزي نظام مهندسي ساختمان كه با حضور وزير مسكن وشهرسازي برگزار
شد ،آقايان سيد مهدي هاشمي ،علي فرج زاده ها،محمدرضا اسماعيلي ،هوشيار ايماني ،عباس آخوندي و سيد
محمد غرضي براي كسب رأي جهت معرفي به رئيس جمهور به رقابت پرداختند كه در نهايت  3نفر اول با كسب
بيشترين آراء به دكتر محمود احمدي نژاد معرفي مي شوند تا وي يكي را به رياست شوراي مركزي سازمان نظام
مهندسي ساختمان برگزيند.
وزير مسكن وشهرسازي  :مسائل سياسي را دخالت نداديم
اين گزارش حاكي است ،وزير مسكن وشهرسازي در مراسم اعطاي احكام اعضاي شوراي مركزي نظام مهندسي
ساختمان و انتخابات شب گذشته آن ،با تاكيد بر جايگاه ويژه جمهوري اسالمي ايران در عرصه هاي بين المللي
و داخلي اظهار داش��ت :جامعه فني و مهندس��ي مي تواند نقش بسزايي در نشان دادن كارآمدي نظام اسالمي و
تسهيل زندگي بر مردم داشته باشد.
مهندس نيكزاد با بيان اينكه دانش فني -مهندسي كشور طي سالهاي گذشته از رشد چشمگيري برخوردار بوده
است و در اجراي پروژه هاي عمراني به خودكفايي رسيده ايم تصريح كرد :در حال حاضر كشور به مرحله اي رسيده
است كه نظامات مهندسي و شوراي مركزي آن بايد دنبال صدور خدمات فني و مهندسي باشند.
وي با اشاره به لزوم تقويت اخالق حرفه اي در جامعه مهندسي ،ادامه داد :بايد با باالبردن سطح كار و رعايت كردن
اخالق حرفه اي ،از ورود و دخالت افراد غير متخصص به مباحث كامال تخصصي جلوگيري كرد.
وزير مس��كن وشهرس��ازي با تاكيد بر اينكه در انتخاب اعضاي شوراي مركزي نظام مهندسي ساختمان مسائل
سياسي را دخالت نداده ايم ،افزود :اعتقاد ما بر اين است كه تشكل صنفي ياد شده مي تواند براي نظام با خدماتي
كه ارائه مي دهد مفيد باشد.
وي گفت :تالش كرديم در هر رشته اي از هر استان بيش از يك نفر انتخاب نشود و همين جا از افراد انتخاب
شده مي خواهم با دوري از هرگونه اختالف در استانها به مردم خدمت كنند.
مهندس نيكزاد به اختيارات قانوني خود درانتخاب اعضاي شوراي مركزي نظام مهندسي ساختمان اشاره و تصريح
كرد :با سه منطق انتخاب يك نفر در هر رشته از هر استان ،احترام به آراي باالي منتخبين و توجه به سوابق آنها
در شوراي انتظامي و اخالق مهندسي و حرفه اي ،اعضاي شوراي مركزي را انتخاب كردم.
وي ضمن قدرداني از تالش ها و خدمات اعضاي قبلي ش��وراي مركزي نظام مهندس��ي س��اختمان از اعضاي
جديد خواست مسئوليت سنگيني كه روي دوش آنها گذاشته شده است را با پرهيز از هرگونه اختالف به سرانجام
برسانند.
سه عضو هيئت مديره سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي در شوراي مركزي
براي نخس��تين بار سه عضو هيئت مديره س��ازمان نظام مهندسي خراسان رضوي پس از كسب بيشترين آرا در
رشته هاي عمران ،معماري و شهرسازي به عنوان يكي از  25عضو شوراي مركزي اين سازمان معرفي شدند.
به گزارش» طاق « بر اساس ماده  20قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان كه بر انتخاب  25عضو اصلی و
 7عضو علیالبدل از ميان دو برابر افراد معرفی شده توسط اعضای هیأت مدیره سازمانهای استان تاكيد دارد32 ،
عضو برگزيده شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي از سوي وزير مسكن و شهرسازي معرفي شدند.
در فهرست ارايه شده نام مهندس محمد رضارئيسي ،مهندس محمد رضا اسماعيلي و مهندس مهدي ميرفندرسكي
از اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسي استان خراسان رضوي بعنوان عضو اصلي شوراي مركزي به چشم
مي خورد.
شايان ذكر است بر اساس مواد  20و  108قانون نظام مهندسي اعضای شورای مركزی باید عالوه بر عضویت در
هیأت مدیره سازمان استان ،خوشنام و دارای سابقه انجام كارهای طراحی یا اجرایی یا علمی و تحقیقی و آموزشی
برجسته و ارزنده باشند.
رئيس سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي تاكيد كرد:

شهر خالق نيازمند حضور متخصصان شهرساز و مشاركت شهروندان است
رئيس سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي بر ضرورت حضور مهندسان شهرساز در تصويب طرحهاي توسعه
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عمران شهري شد.
مهندس محمد رضا اخوان عبداللهيان كه در همايش مهندسان شهرساز نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي
به مناسبت روز جهاني شهرسازي سخن مي گفت خاطر نشان كرد  :نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي براين
باور است كه در تصويب طرحهاي توسعه عمران شهري حسب قانون ،مهندسان شهرساز داراي پروانه اشتغال به
كار مهندسي بايستي نقش موثرتري داشته باشند.وي همچنين با تاكيد بر ضرورت توجه به مسايل شهرسازي و
شهرنشيني عنوان نمود  :در زندگي شهري به منظورمراقبت و هدايت توسعه شهري و محيط پيرامون آن نيازمند
حضور مهندسان و متخصصان شهرساز هستيم.وي ادامه داد :شهر محل تعامل شهروندان است و بايد امنيت و
آسايش مردم در آن شكل گيرد و زندگي مردم از ابعاد مختلف اجتماعي ،روحي و رواني بهبود يابد.
وي افزود  :در يك نگاه بايد شهري خالق ،زنده و پويا داشته باشيم و براي اين منظور بايد حضور متخصصان
شهرساز و مشاركت شهروندان را درارتقاي شهر هر چه بيشتر احساس كنيم.
ایمن نبودن کارگاههای ساختمانی ،عامل 48درصد حوادث
دبیر دومین همایش ملی ایمنی س��اختمان گفت:کمبود تجهیزات ایمنی و نبود نظارت عامل  48درصد حوادث
درکارگاه های ساختمانی شهری است.
امیرحس��ین خلوتی در حاشیه همایش ملی ایمنی ساختمان با بیان اینکه وزارت کاروامور اجتماعی سهم حوادث
مرگبار در کارگاه های ساختمانی را  46درصد همه سوانح اعالم کرده است ،افزود :آمار جهانی در این بخش 17
درصد است.
خلوتی با بیان اینکه نظام اجراي کشور طرح های عمرانی را در دو بخش اجرا می کند؛ افزود :نخست طرحهاي
است که دولت یا کارفرمای دولتی اجرا می کند که ایمن است.
وی گفت :در طرح هاي که نظام س��اخت وسازشهری و بخش خصوصی اجرا میکند ،مشکل اصلی نبود ایمنی
است.
خلوتی گفت :استانداردسازی شیوه های ساخت و ساز باعث کاهش آمار تلفات انسانی و خسارت مالی در کارگاه
های ساختمانی میشود.
وی یکی از چالشها در بخش ایمنی ساختمان را حوادث ناشی از گودبرداریها دانست و افزود :سازمان آتش نشانی
و خدمات ایمنی سال  1386حدود  338حادثه ناشی از گودبرداری را گزارش کرد که  154فوت یا مصدوم شدند.
خلوتی گفت :سال 1387تعداد حوادث به  231مورد و فوتیها و مصدومان به  127مورد کاهش یافت.
انتقاد عضو شورای شهر از وزارت مسکن در ماجرای شناسنامه فنی
نایب رئیس ش��ورای ش��هر تهران از عملکرد وزارت مسکن در رسیدگی به مشکالت پیش آمده در جریان صدور
شناسنامه فنی انتقاد کرد و گفت :وزارت مسکن به وظایف خود به خوبی عمل نمیکند.
حسن بیادی در این مورد به سرپیچی از توافقنامه سه جانبه برای اجراي شدن شناسنامه فنی ساختمان اشاره کرد
و یکی از دالیل توقف صدور شناسنامه فنی برای ساخت و سازهای بیش از سه هزار متر را نبود نظارت کافی در
اجرای شناسنامه فنی ساختمان عنوان کرد و افزود :نبود یک دستگاه نظارتی قوی به منظور تحقق تفاهمنامه میان
وزارت مسکن ،شهرداری تهران ،نظام مهندسی استان تهران و شورای اسالمی شهر تهران باعث بهوجود آمدن
این مشکل بزرگ شده است.
وی با بیان اینکه اساس مشکالت بهوجود آمده در اجرای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان متوجه وزارت مسکن
و شهرس��ازی اس��ت ،اظهار کرد :انصافا مسووالن سازمان نظام مهندسی اس��تان تهران تالش زیادی برای حل
مسایل ،به عمل آوردهاند ،درحالی که این تالش باید توسط مسووالن وزارت مسکن پیگیری و حل میشد .نایب
رئیس شورای شهر تهران به «ایسنا» گفت :مجری اصلی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ،مرجع اعطای
صالحیتهای مهندس��ان اعم از ناظر و مجری ،تدوین کننده و تصویب کننده مقررات ملی س��اختمان و کنترل
کننده اجرای آن و در نهایت ناظر عالی تمام ساختوسازهای شهری ،وزارت مسکن و شهرسازی است .وی گفت:
وظایف ریز و درش��ت متعددی در قوانین جاری کش��ور در این راستا برای وزارت مسکن پیشبینی شده است ،اما
وزارت مسکن و شهرسازی احتماال به دلیل مشغله بخش مسکن و به ویژه مسکن مهر ،نظام مهندسی را فراموش
کرده است یا به اقداماتی نظیر الزام آموزش و شرکت در دورههای مختلف برای مهندسان پرداخته که در حیطه
وظایف قانونی آن نیست.
این عضو شورای شهر تهران توضیح داد :تا چند سال قبل معاونتی باعنوان نظام مهندسی و اجرای ساختمان در
وزارت مسکن وجود داشت که بعدها در معاونت مسکن ادغام و به معاونت «امور مسکن و ساختمان» تبدیل شد.
انتقاد نایب رئیس شورای شهر تهران از عملکرد وزارت مسکن در مورد اجرای شناسنامه فنی در حالی است که
غالمرضا هواي ،مدیر کل ضوابط و مقررات ملی ساختمان در وزارت مسکن به دنیای اقتصاد گفت :توقف صدور
شناسنامه فنی یا تغییر در روند صدور آن از سوی شهرداری تخلف محرز است .وی با اشاره به توافق نامه سه جانبه
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در این زمینه یادآور شد :بر این اساس شهرداری موظف است تا با استفاده از مهندسان ناظر سازمان نظام مهندسی
شناسنامه فنی برای ساختمانهای باالی سه هزار متر صادر کند .اما این در حالی است که بهتازگی زمزمههاي از
تغییر در روند صدور شناسنامه فنی از سوی شهرداری تهران شنیده میشود.
هواي همچنین اعالم کرد :بهزودی جلس��ه مش��ترکی با حضور نمایندگانی از شهرداری تهران ،وزارت مسکن و
سازمان نظام مهندسی برای بررسی مشکالت پیش آمده در مورد شناسنامه فنی تشکیل میشود.
مسکن مهر تا پایان دولت دهم به روز می شود
رئیس جمهور گفت:مس��کن مهر برنامه ای جامع اس��ت که تا پایان عمر دولت دهم به روز می شود .به گزارش
خبرگزاری اقتصادی ایران«محمود احمدی نژاد»در برنامه گفت و گوی زنده تلویزیونی با مردم استان قزوین بـا
بیان اینکه در طـرح مسکن مهر مشکل حادی وجودندارد افزود :بحران مسکن که از سال  86اوج گرفت تا سال
 91حل می شود و ما باید بصورت اصولی مشکل مسکن مردم را حل کنیم.
رئيس جمهور درباره اشتغال جوانان هم گفت :در موضوع کار امسال بیش از یک میلیون شغل با عنایت دولت ایجاد
می شود به طوری که تا پایان دولت دهم نرخ بیکاری عادی می شود.
تکالیفجدیدساختمانیبرایدولت
وزارت مس��کن و شهرس��ازی موظف شد در تهی ه طرحهای جامع شهری پیامد ساخت و سازهای مهم شهری و
ترافیک و تامین توقفگاه را در شهرهای بزرگ و کالنشهرها لحاظ کند.
به گزارش دنیای اقتصاد نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی در ادام ه بررسی طرح یک فوریتی اصالح الگوی
مصرف انرژی و در بخش حمل و نقل آن ،وزارت مسکن و شهرسازی را موظف کردند در تهیه طرحهای جامع
شهری پیامد ساخت و سازهای مهم شهری و ترافیک شهری و تامین توقفگاه (پارکینگ) را در شهرهای بزرگ
و کالنشهرها لحاظ کند.
بر این اساس وزارت مسکن و شهرسازی موظف شد با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان نسبت به تهی ه
آییننامههای الزم اقدام و از مهندسان ترافیک دارای پروان ه اشتغال به منظور انجام امور بررسی ،طراحی و نظارت
استفاده کند.
در ماده دیگری نیز وزارت مسکن و شهرسازی موظف شد ضمن انجام مطالعات توجیهی اقتصادی و اجتماعی،
انتقال کاربریهای غیرضروری را از کالن ش��هرها به ش��هرهای کوچکتر پیگیری و در طرحهای ناحیهای و
منطقهای لحاظ کند و همچنین در تهیه طرحهای توسع ه شهری ،مراکز عمده جذب جمعیت را به نحوی جانماي
کند که حجم ترافیک و مصرف سوخت در مناطق پرتراکم شهری کاهش یابد.
در این ماده همچنین تمام دس��تگاههای اجراي موظف ش��دند در تهی ه طرحها و برنامههای حوزه مسئولیت خود
مالحظات ترافیکی و نحو ه آمد و شد کارکنان را مدنظر قرار داده و اقدامات الزم را به منظور تسهیل رفت و آمد و
کاهش مصرف سوخت انجام دهند.
بر اساس طرح یک فوریتی اصالح الگوی مصرف انرژی ،وزارت کشور ،شوراهای اسالمی شهر و شهرداریها نیز
موظفند در چارچوب طرح جامع حمل و نقل نسبت به ایجاد مراکز منطقهای خدمات شهری با هدف کاهش سفر،
کاهش مصرف سوخت و حفظ محیط زیست اقدام کنند.
برندگان دهمین دوره جایزه معمار معرفی شدند'
دهمین دوره جایزه معمار با عنوان معمار  ،89با معرفی برندگان رتبههای اول تا سوم به کار خود پایان داد.
بــه گـــزارش دنياياقتصاد براس��اس بیانيه هیات داوران دهمین دوره جایزه معمار در بخش س��اختمانهای
مسکونی برندگان به شرح زیر میباشند :رامین مهدیزاده با پروژه «آپارتمان شماره  1محالت» رتبه اول ،احسان
حسینی و الهام گرامیزاده با پروژه «خانه بیدآباد» رتبه دوم و رضا نجفیان و رضا مفاخر با پروژه «آپارتمان شماره
 »17رتبه سوم.
همچنین هیات داوران در بخش ساختمانهای مسکونی از حامد بدری احمدی برای بازسازی خانهای در زنجان
و سارا کالنتری ،حمیدرضا رزمآریا و رضا صیادیان برای ساختمان مسکونی دستور با اهدای لوح یادبود تقدیر به
عمل آورد.
هیات داوران جایزه معمار  89طرحهای برگزیده گروه ساختمانهای عموميرا نیز به شرح زیر اعالم کرد:
علی س��وداگران و نازنین کازرونیان را برای پروژه «موزه سازههای آبی فارس» رتبه اول ،لیدا الماسیان و شاهین
حیدری برای «سلف سرویس دانشگاه سیستان و بلوچستان» رتبه دوم و فرخ زنوزی ،نریمان پیراسته بروجنی و
محمد عرب برای «تبدیل یک خانه مخروبه به دفتر مشاور باوند» رتبه سوم.
در بخش بناهای عمومی ،هیات داوران محمد مجیدی را برای «ساختمان فرو آلیاژ» ،محمدرضا خوشفکاری و فواد
مصطفوی شهاب را برای «موزه خاطرات تهران» و محمدرضا قانعی و مازیار مومنی را برای «تاالر آبی آبسار»
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نفرات اول هر بخش عالوه بر لوح یادبود مبلغ  100میلیون ریال جایزه نقدی دریافت كردند .برندگان رتبههای دوم
و سوم نیز به ترتیب  30و  20میلیون ريال جایزه نقدی را از آن خود کردند .جایزه معمار همه ساله توسط مجله
معمار و با حمایت مالی شرکت سوپرپایپ برگزار ميشود.
 60درصدساختمانهایکشورآسیبپذیرهستند
معاون وزیر مسکن با انتقاد از عدم اجرای صحیح مقررات ساختمانی برای پیشگیری از حوادث و بالیای طبیعی از
سوی مسووالن ذیربط ،از آسیبپذیری  60درصد از ساختمانهای کشور در مقابل زلزله خبر داد.
به گزارش ایلنا ،محمود فاطمی عقدا در نشست خبری خود که به مناسبت همایش پیشگیری از بالیای طبیعی در
مرکز تحقیقات برگزار شد ،گفت :متاسفانه در کشور در حدود  40درصد از ساختمانها بدون اسکلت و نیمه اسکلت
ساخته شدهاند و همچنین هنوز اعتبارات مورد نیاز در خصوص پیشگیری از زلزله و بالیای طبیعی به پروژههای
در دست اقدام پرداخت نشده است.
به گفته عقدا بیشتر آسیبپذیری در شهر تهران بافتهای فرسوده و مناطق عمومی و مسکونی هستند که هنوز بعد
از گذشت این همه سال تاکنون مسووالن نتوانستند اقدامات الزم را برای مقاومسازی آنها اختصاص دهند.
وی همچنین از عدم ابهام در مقررات ساختمان خبر داد و گفت :مقررات ساختمان تدوین شده هیچ گونه ابهامی
ندارد بلکه در نحوه اجرای آنها ابهام وجود دارد و متاس��فانه بعد از گذش��ت پنج س��ال هنوز اعتبارات مورد نیاز در
خصوص اجرای مقررات ملی ساختمان تخصیص نیافته است.
معاون وزیر مسکن با بیان اینکه 11هزار میلیارد تومان در بخش مقاومسازی ساختمانها تخصیص یافته است
گفت :متاسفانه تاکنون تنها مبلغ  4هزار میلیارد تومان برای مقاومسازی مدارس پرداخت شده است.
وی از عدم پرداخت  72میلیارد ریال هزینههای انجام ش��ده در خصوص  58طرح ملی برای پیشگیری و کنترل
بالیای طبیعی خبر داد.
اعطاءنخستینکرسییونسکودرمعماریبهمحمودگالبچی
محمود گالبچی چهره ماندگار سال جاری به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت :کرسی یونسکو از سوی یونسکو به
شخصی اعطاء میشود که به لحاظ علمی در سطح ملی و بین المللی رتبه برتر علمی داشته...
محمود گالبچی چهره ماندگار سال جاری به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت :کرسی یونسکو از سوی یونسکو
به شخصی اعطاء میشود که به لحاظ علمی در سطح ملی و بین المللی رتبه برتر علمی داشته باشند .وی افزود:
یونسکو این افراد را از دستگاه های مختلف جهان شناسایی کرد و موقعیتی را در اختیار فرد انتخاب شونده قرار
میدهد تا بتواند برنامه ،طرح ها و فعالیت های علمی خود را با توجه به رشته علمی خود در سطح بین المللی در
چارچوب کرسی یونسکو ارائه کند.
وی همچنین از انتشار مجله بین المللی فن آوری معماری در ایران خبر داد و تصریح کرد :به عنوان دارنده کرسی
یونسکو فن آوری های معماری ایران را به جهان معرفی میکنم به همین منظور مجله بین المللی علمی پژوهشی
با عنوان فن آوری های معماری  ijatبه زبان انگلیسی در ایران منتشر میشود.
گالبچی در ادامه گفت:اعضاء هیئت تحریریه این مجله از برجسته ترین اساتید دانشگاه های دنیا از کشورهای
انگلیس ،فرانسه ،آلمان ،ژاپن،چین ،لهستان ،کانادا و هلند تشکیل شده است .وی افزود :هدف از انتشار مجله بین
الملل علمی پژوهش فن آوری های معماری ،معرفی معماری ایران و جلوه های فن آوری معماری ایران است.
صدور گواهی پایان کار ساختما ن مشروط شد
نمایندگان مجلس شورای اسالمی تصویب کردند صدور گواهی پایان کار ساختمان توسط شهرداریها و یا سایر
مراجع ذیربط مش��روط به رعایت مقررات و آییننامههای مربوط به صرفهجویی مصرف انرژی در س��اختمانها
است.
به گزارش ایرنا ،نمایندگان در یکی از جلسات علنی مجلس شورای اسالمی در ادامه بررسی جزییات طرح اصالح
الگوی مصرف انرژی ،موادی از آن را تصویب نهاي کردند.
همچنین با تصویب نمایندگان ،وزارت مس��کن و شهرس��ازی موظف اس��ت برای اجرای قانون نظام مهندسی
س��اختمان ،آییننامههای صرفهجویی مصرف انرژی در س��اختمانها را با جهتگیری به سوی ساختمان سبز و
همچنین شهرداری را منطبق بر الگوی مذکور با همکاری وزارتخانههای نفت ،نیرو ،کشور و معاونت برنامهریزی و
نظارت راهبردی رئیسمجمهوری یک سال پس از تصویب این قانون تهیه و برای اجرا ابالغ کنند.
همچنین نمایندگان تصویب کردند آییننامه معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی ساختمان سبز حداکثر ظرف
 6ماه پس از تصویب این قانون بهگونهای که تمام ضوابط خاص در طراحی و س��اخت از دیدگاه مدیریت انرژی
و محیط زیست از جمله کاهش آلودگی و نیاز به کمترین حد انرژیهای تجدیدناپذیر در آنها لحاظ شده باشد ،در
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کارگروه موضوع ماده  11این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.
همچنین با تصویب نمایندگان ،الگوی مصرف برق و گاز طبیعی به ازای هر مترمربع ساختمان به پیشنهاد مشترک
وزارتخانههای نفت ،نیرو و مسکن و شهرسازی به تصویب شورای عالی انرژی میرسد و مصارف برق و گاز طبیعی
مازاد بر الگوی مصرف مشمول حداکثر صد درصد افزایش قیمت خواهد شد.
نمایندگان مقرر کردند وجوه اضافی اخذ شده به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز و بر اساس
قانون هدفمند کردن یارانهها و قانون بودجه سنواتی ،به ترتیب مقرر در ماده  80این قانون هزینه شود.
وزارت مسکن موظف به تهیه آییننامههای صرفه جویی انرژی در ساختمانها شد
نمایندگان مجلس مصوب کردند که وزارت مس��کن موظف اس��ت آییننامههای صرفهجویی مصرف انرژی در
ساختمانها را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.
به گزارش فارس ،نمایندگان مجلس در یکی از جلسات علنی خود در ادامه بررسی جزییات طرح اصالح الگوی
مصرف انرژی ،موادی دیگر از آن را در فصل مصرف کنندگان انرژی در بخش ساختمان و شهر سازی بررسی و
تصویب نهاي کردند.
بر اساس مصوبه مجلس و تصویب ماده  18این طرح در اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان و کنترل وزارت
مسکن و شهر سازی موظف میشود آییننامههای صرفهجویی مصرف انرژی در ساختمان با جهتگیری به سوی
س��اختمان سبز و همچنین شهرس��ازی را منطبق با الگوی مذکور با همکاری وزارتخانههای نفت ،نیرو ،کشور و
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ظرف یکسال پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب
هیئت وزیران برساند.
مجلس همچنین مقرر کرد معیارها و مش��خصات فنی مصرف انرژی ساختمان سبز حداکثر ظرف  6ماه پس از
تصویب این قانون به گونهای باشد که تمامی ضوابط خاص در طراحی و ساخت از دیدگاه مدیریت انرژی و محیط
زیست از جمله کاهش آلودگی و نیاز به کمترین حد انرژی تجدیدناپذیر در آنها لحاظ شده باشد.
مجلس همچنین مقرر کرد که مصارف برق و گاز طبیعی مازاد بر الگوی مصرف حداکثر  100درصد افزایش قیمت
خواهد داش��ت .وجوه اضافی اخذش��ده به حساب درآمد نزد خزانهداری کل کشور واریز و بر اساس قانون هدفمند
کردن یارانهها و بودجه دو ماه  80این قانون هزین ه میشود.
نمایندگان ملت همچنین در مادهای دیگر مقرر کردند که صدور گواهی پایان کار توس��ط ش��هرداریها و یا سایر
مراجع مربوط ،منوط به رعایت ضوابط ،مقررات و آیین نامه های موضوع ماده  18این قانون است که به وسیله
شرکتهای خدمات انرژی تعیین صالحیت شده ،مشخص میشود.
کلنگزنیبزرگترینآزادراهکشور
ساخت آزادراه حرم تا حرم (قم  -مشهد) دو هزار و  500میلیارد تومان اعتبار الزم دارد که در صورت تأمین اعتبار
این پروژه چهار ساله ساخته میشود.
مسعود رهنما مجری ساخت و توسعه آزادراههای کشور با اعالم این خبر گفت:آزادراه امام رضا(ع) به طول 900
کیلومتر که با حضور رئیس جمهور کلنگزنی ش��د به عنوان بزرگترین آزادراه کش��ور در سه فاز عملیاتی خواهد
شد .وی گفت :حدود دو هزار و  500میلیارد تومان سهم سرمایهگذاری این پروژه است که  50درصد آن از سوی
وزارت راه و ترابری و  50درصد از س��وی بانک ملی و ش��رکت تهران ـ گسترش وابسته به قرارگاه خاتم االنبیاء
(ص) تأمین خواهد شد.
آشفتگیهایبصریباعثاضطرابشهروندانمیشود
آشفتگیهای بصری ،رنگها و معماری کهنه و آزاردهنده سیمای برخی از ساختمانهای شهری باعث افسردگی و
اضطراب شهروندان می شود.
یک پژوهشگر آسیبهای اجتماعی گفت :آشفتگیهای بصری ،رنگها و معماری کهنه و آزاردهنده سیمای برخی از
ساختمانهای شهری باعث افسردگی و اضطراب شهروندان می شود.
مجید ابهری اظهار داشت :نتایج پژوهشهای گروه آسیب شناسی اجتماعی و ناهنجاریهای رفتاری مرکز مطالعات
استراتژیک آریا از بین  6هزار  570شهروند تهرانی در سنین مختلف و جنسیت زن و مرد که بدون توجه به مشاغل
آنها انجام شد نشان داد :رنگهای نامناسب ساختمانها و مغازه ها ،معماری در هم تنیده ،آشفتگیهای بصری مثل
تابلوها و تبلیغات که تابع هیچگونه قواعد و ضوابط علمی نیستند این افراد را تحت تاثیر قرار می دهد.
ابهری تاکید کرد :در این پژوهش رنگهای اتوبوس��ها و اتومبیلها نیز در کاهش یا افزایش اضطراب و افس��ردگی
ارزیابی شدند و معلوم شد تابلوهای مختلف تبلیغاتی در شهر و در بدنه اتوبوسها باعث نوعی گمگشتگی رفتاری
شده و رنگ خودروها اثر مستقیمی بر روحیه افراد دارد.
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این استاد دانشگاه تصریح کرد :با توجه به اینکه در حال حاضر شهرداری تهران الگوی بسیاری از شهرها است و
قصد در اصالح کاستیها را دارد امیدوارم به چنین مشکالتی توجه کند.
مهر تايد مهندسان اروپاي به پل ورسک برای  10سال آینده
مدیرکل راهآهن شمال از صدور مهر تايد سالمت فنی پل ورسک تا  10سال آینده توسط مهندسان اروپاي خبر
داد.
س��ید فرهاد ظهور پرواز گفت :پل ورسک در س��ال  1306همزمان با ساخت راه آهن سراسری توسط مهندسان
کشورهای اروپاي دانمارک و آلمان ساخته شده است.
وی تصریح کرد :اجرای این طرح به مدت  11سال به طول انجامید که سرانجام در سال  1317پل ورسک آماده
بهرهبرداری شد.
وی با بیان این که مهندسان آلمانی و دانمارکی عمر این پل را 70تا  75سال تخمین زدهاند که این زمان در سال
گذشته به پایان رسیده است ،گفت :طی بازدید فنی که مسووالن و مهندسان سازنده پل از این پل داشتهاند به دلیل
شرایط بسیار مطلوب این پل در نگهداری ،این پل طول عمر بیشتر از  10سال دیگر را نیز خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد :از جمله اقداماتی که برای حفظ این بنای تاریخی انجام میشود تعویض سه ساله زیرسازیهای
این پل ،برداشت هر ساله گل والی ،تعمیر و تعویض سهماهه روسازیها و رنگآمیزی است.
ظهورپرواز تصریح کرد :این پل در سال  1356به عنوان آثار ملی به ثبت رسیده و مسووالن میراث فرهنگی به
دنبال ثبت جهانی این پل نیز هستند.
سوگواری سازمان ملل برای 1میلیون کشته تصادف جاده ای
بان کي مون در پيامي به مناسبت روز جهاني يادبود قربانيان ترافيک جاده اي ( 21نوامبر  2010برابر با  30آبان)
با اشاره به اهميت جان يک ميليون و  300هزار نفري که ساالنه در خيابانها و بزرگراههاي جهان جان خود را از
دست مي دهند ،خواستار حفظ جان مردم و اقدام براي جلوگيري از مرگ و مير بيشتر در جاده ها شد.
دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی یادبود قربانیان ترافیک جاده ای ،خواستارحفظ جان
مردم و اقدام برای جلوگیری از مرگ ومیربیشتر در جاده ها شد.
به گزارش تابناک بان کي مون دبیر کل سازمان ملل گفت:به رسمیت شناختن گسترش خطرات و چالش سالمت
عمومی که به دلیل جراحات و مرگ به خاطر تصادفات رخ می دهد در حال افزایش اس��ت .این آگاهی فزاینده
موجب شده دولت ها و شرکای آن ها به سرعت نسبت به آن عکس العمل نشان دهند.
دبیر کل سازمان ملل متحد افزود :در ابتدای امسال مجمع عمومی سازمان ملل متحد نخستین «دهه اقدام برای
ایمنی جاده ای» را اعالم كردکه فرصتی برای اقدام جهانی است.
وی از تمامی کشور های عضو سازمان ملل متحد ،آژانس های بین المللی ،سازمان های جامعه مدنی ،مسووالن
اجتماعی و تجاری خواست تضمین كنند این دهه موجب بهبود شرایط شود.
او افزود :به عنوان نخستین گام در این راستا ،دولت ها باید برنامه های ملی خود را برای این دهه منتشر كنند یعنی
مصادف با هنگامی که رسما دهه مذکور درتاریخ  11ماه می  2011در جهان معرفی می شود.
بان کی مون گفت همکاری ایمنی جاده ای ملل متحد به زودی طرح جهانی خود را برای این دهه اعالم می كند
که خواستار اقدامات برای ایمن تر کردن جاده ها و خودروها ،بهبود رفتار رانندگان و افراد پیاده و تقویت خدمات
اوژانس است.
پیام یونیسف برای روز جهانییادبودقربانیانتصادفاترانندگی
کریستین ساالزار ،رئیس دفتر یونیسف ایران به مناسبت  27آبان ماه  18 -نوامبر ،روز جهانی «یادبود قربانیان
تصادفات رانندگی» گفت« :آمارهای سال گذشته به وضوح نشان میدهند که تعداد مجروحان تصادفات جادهای
در صدر جراحات منجر به مرگ در تمامی گروههای سنی قراردارد».
کریستین ساالزار فولکمن با بیان این مطلب ادامه داد« :سال گذشته در ایران نزدیک به  28هزار نفر یعنی حدود
 60درصد تمامی مرگهای ناشی از جراحت در کشور ،در اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند».
در کل2.5درصد از کل تصادفات جاده ای دنیا ،در ایران اتفاق میافتد .این به آن معناست که آمار تصادفات جاده
ای در ایران بیست برابر دیگر کشورهای جهان است.
وی خاطر نشان کرد« :با توجه به این که حدود  48درصد ازساکنان ایران زیر  15سال دارند جراحات و فوتهای
ناش��ی از تصادفات رانندگی کودکان و نوجوانان را نیز به شدت تحت تاثیر قرار میدهد ».ساالزار ادامه داد« :باال
بردن امنیت رانندگی جادهای برای کودکان و نوجوانان باید در اولویت برنامههای سیاستگذران قرار گیرد».
نزدیک به  2700کودک زیر  15سال در سال  )1385( 2006در اثر تصادفات جادهای جان سپردند .در همان حال
نزدیک به  95هزار کودک و نوجوان زیر  20سال در اثر تصادفات رانندگی مجروح شدند.
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خبرها
«درحالی که پیشبرد برنامههای پیشگیری از آسیبدیدن کودکان در خانهها ،مهدها و مدارس محتملتر به نظر
میرس��د ،اما حفاظت کارآمد و موثر از کودکان در تصادفات جادهای بس��یار مش��کل است ».آقای ساالزار گفت:
«یونیس��ف ایران تمایل دارد تا در حوزه پیش��گیری از جراحات کودکان درتصادفات رانندگی با مقامات ایرانی به
صورت مشترک کار کند».
رئیس دفتر یونیسف ایران خاطر نشان کرد که فعالیتهای آموزشی و ارتباطی با هدف تغییر رفتارهای نوجوانان
پس��ر و مردان جوان – که بیشترین گروه آسیبپذیر را در جراحات جادهای تشکیل میدهند -استراتژی چالشی
اما موفقی اس��ت که میتواند آموزش مهارتهای زندگی ،آموزش همساالن و استراتژیهای کاهش آسیبها را
نیز دربربگیرد.
او تاکید کرد که پیشگیری اولیه بهترین درمان است .وي افزود« :کودکان اگر در سنین پاين در مورد زندگی امن یاد
بگیرند و رفتارهای امن را بیاموزند بهتر است .بنابراین ایمنی باید به برنامههای درسی مهدکودکها ،پیشدبستانها
س افزوده شود.
و مدار 
شهرهایشناور،سکونتگاهجدیدانسانهایآینده
محققان اخیرا ایده ای را مطرح کرده اند که بر اساس آن انسان در آینده می تواند در شهرهای کوچکی که بر روی
اقیانوس آرام شناور است ،زندگی کند.
به گزارش ایرنا ایده جدید ساخت چنین شهرهاي که مانند نیلوفران بزرگ آبی است ،توسط محققان ژاپنی ارائه و
به منظور استفاده از فناوری های سبز و ساخت شهرهای بدون کربن طراحی شده است.
ایده ش��ناورهای س��بز ،شامل تعدادی سلول می شود که هر کدام یک کیلومتر عرض دارند و بین  10هزار تا 50
هزار نفر را در خود جا می دهند.
هر س��لول می تواند بر روی اقیانوس آرام و در نزدیکی خط اس��توا شناور باشد ،اما می تواند به دیگر سلول ها نیز
بپیوندد و شهرهای بزرگتری را شکل دهد.
یک گروه ،مجموعه ای از سلول ها است که می تواند کشوری را بوجود آورد .بیشتر ساکنان این سرزمین جدید ،در
برج هاي در مرکز هر سلول زندگی کنند .افراد بیشتری نیز می توانند در حاشیه سلول سکنی گزینند.
می توان برج های مرکزی شهر را با جنگل ها و علفزار محصور کرد .این شهر می تواند از نظر تولید غذا خودکفا
باشد .پرورش دام و تولید محصوالت کشاورزی در دشت های اطراف این برج ها انجام می شود.
این برج ها را می توان از آلیاژهای بسیار سبک ساخت و فلز آن را از منیزیم آب دریا به دست آورد.
این طرح تخیلی برای خلق یک جامعه بدون کربن در آینده طراحی شده که به ادعای محققان ژاپنی زندگی بر
روی این سلول ها به این شیوه ،می تواند انتشار دی اکسید کربن را تا  40درصد کاهش دهد.
ساخت بلندترين هتل جهان در «هنگكنگ»
بلندترين هتل جهان با  118طبقه ،گردشگران را به «هنگكنگ» ميكشاند.
به گزارش ايسنا ،كارشناسان پيشبيني ميكنند كه با افتتاح بلندترين هتل جهان در مارس  2011در شهر جزيرهاي
«هنگكنگ» در «چين» ،صنعت گردشگران اين شهر زيبا متحول ميشود.
به گزارش الكشري مگزين ،بلندترين هتل جهان كه تا كمتر از يكسال ديگر در «هنگكنگ» گشايش مييابد،
 118طبقه داشته و تا به حال عمليات ساخت  102طبقه آن پايان يافته است.
اين هتل «ريتزـ كارلتون» نام داشته و قرار است به عنوان يكي از هتلهاي لوكس جهان ،يك استخر و باشگاه
بدنسازي در آخرين طبقه خود داشته باشد.
در روزهاي نخستين ماه نوامبر نيز نخستين هتل لوكس منطق ه خود مختار «تبت» كشور «چين» كه هتلي سازگار
با محيط زيست است ،در شهر «لهاسا» مركز اين منطقه گشايش يافت.
اين هتل در زميني به مساحت  32هزار مترمربع ،براساس آخرين فناوريها در زمينه ساخت هتلهاي سازگار با
محيطزيست ساخته شده و براي گرمايش آن از انرژي خورشيدي و ديگر انرژيهاي پاك استفاده ميشود.
در ماه آْگوست نيز نخستين هتل پن ج ستاره اسالمي در منطقهي «وادي الكبير» شهر مسقط ـ پايتخت عمان ـ
گشايش يافت.
هدف از راهاندازي اين هتل جذب گردش��گران مسلمان ،بويژه گردشگران كشورهاي عربي حوزهي خليج فارس
است.
در ماه جوالي نيز رسانههاي دولتي سوئد از ابتكار دولت اين كشور در احداث هتلي در قلب جنگل در شمال اين
كشور خبر دادند.
اين هتل كه تمام اتاقهايش روي درختان ساخته شده در  60كيلومتري مدار شمالگان و در جنگلهاي «هارادس»
واقع شده و تمام اتاقهاي آن داراي سرويس بهداشتي هستند.
در اكتبر  2008نيز براي جذب بيش��تر گردشگر زمستاني به س��وييس ،هتلداران اين كشور اقدام به ايجاد گون ه
جديدي از هتل باعنوان «هتل صفرستاره» با استفاده از تانكرهاي سوختي كردند.
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«هتل صفرستاره» از تعدادي تانكر فلزي حمل مواد سوختي تشكيل شده كه داخل آنها با الهام از مفاهيم هنر
مدرن ،تزيين شده است؛ ولي در آن ،هيچ اثري از ابزارهاي ارتباطي دنياي مدرن وجود ندارد.
خانه ای که انرژی صرفه جویی می کند
کارشناس��ان روس��ی از ساخت نخستین خانه منطبق با الگوی صرفه جویی در انرژی در منطقه آلتای این کشور
خبر دادند که نه تنها انرژی در آن تلف نمی شود ،بلکه ساکنان آن تا بیش از  50درصد در مصرف انرژی صرفه
جویی می کنند.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران به نقل از خبرگزاری ایتارتاس هزینه اجرای پروژه احداث این ساختمان سه
طبقه که  19آپارتمان دارد ،حدود  40میلیون روبل برآورد می شود.
این خانه با مصالح ویژه ای ساخته شده که از اتالف گرما جلوگیری و سطح رطوبت داخل خانه را کنترل می کند.
این خانه همچنین به  22باتری خورشیدی مجهز است که در قالب یک سامانه ژئوترمال نصب شده اند.
جدا از آن این س��اختمان مجهز به س��امانه ای است که تنظیم دمای داخلی هر یک از آپارتمانها را به طور مجزا
امکان پذیر می کند.
همچنین یک سامانه ویژه حساس در برابر حرکت در اتاق نشیمن نصب شده که بر اساس حضور افراد چراغها را
روشن نگه می دارد.
پیش بینی می شود این سامانه موجب صرفه جویی ساالنه  140هزار کیلووات در ساعت برق شود.
ساخت هتل۱۵طبقه چینی در شش روز
فکر می کنید برای ساخت یک هتل  ۱۵طبقه با عایق حرارتی و صوتی که می تواند تا  ۹ریشتر زلزله را تحمل
کند ،چقدر زمان الزم است؟ در شانگهای که تنها طی مدت شش روز این هتل ساخته و مورد بهره برداری قرار
گرفته اس��ت! البته الزم به ذکر اس��ت که زیرسازی این بنا از قبل آماده بوده است .اما باز هم کار خارق العاده ای
صورت گرفته است.
تیم سازنده این بنا برای دست یابی به چنین رکوردی در چندین شیفت کاری و به صورت شبانه روزی مشغول
به فعالیت بوده اند .در ساخت این هتل تا حد ممکن از مصالح پیش ساخته استفاده شده و همین باعث گردیده تا
میزان ضایعات مصالح ساختمانی تقریبا به یک درصد کاهش یابد.
احداثطوالنيترينتونلجهان
به گزارش فارس ،مهندس��ان فني اعالم كردند كه پروژه حفر طوالنيترين تونل جهان در زير رش��تهكوه آلپ در
سوئيس به پايان رسيده است.
طي مراسمي كه مقامات اروپاي در آن حضور داشتند ،آخرين تخته سنگ با متهاي به قطر  10متر شكافته شد و
كارگران از دو طرف تونل به هم رسيدند.
به گزارش «يورونيوز» ،ساخت تونل راهآهن «گاتهارد» نزديك به  15سال به طول انجاميده است؛ اين تونل كه
ل راهآهن «س��يكان» در ژاپن و تونل ارتباطي بين انگلس��تان و فرانسه نزديكترين
 57كيلومتر طول دارد از تون 
رقباي خود ،طوالنيتر است.
براي يادبود  8كارگري كه در طول فرآيند ساخت تونل ،جان خود را از دست دادهاند مجسمه حضرت مريم در اين
تونل نصب شده است.
گزارشهاي رسيده حاكي از آن است كه اين تونل هنوز آماده بهرهبرداري نيست و قطارها تا سال  2017نميتوانند
از آن عبور كنند.
پنجــرههایمولــدبـرق
اخیراً سلولهای خورشیدی جدیدی با قابلیت انتخاب رنگ و شکل آن طراحی شده اند .این سلولها با نسبت وسیعی
از رنگها و طرح های متنوعی می توانند با رنگ و شکل ساختمان هماهنگ شده و نمای بیرونی ساختمان ها را
زیباتر جلوه دهند .همچنین این سلولها می توانند جایگزین پنجره ساختمان شوند در حالی که عالوه بر سایه ،برق
ساختمان را نیز تولید می کنند.
عنصر مهم این ماژول های جدید یک عنصر آلی رنگی است که در هنگام ترکیب با ذرات نانو ،نور خورشید را به
الکتریسیته تبدیل می کند .به علت کوچک بودن ذرات نانو این پنل های خورشیدی به صورت نیمه شفاف هستند.
این سلولهای جدید توسط موسسه Fraunhoferبه سفارش سازمان سیستم های خورشیدی Iseساخته شده
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و این موسس��ه این تکنولوژی جدید را در نمایش��گاه نانو تکنولوژی  2008توکیو بزرگترین نمایشگاه تجاری فن
آوری نانو به نمایش گذاشت.
نمونه اولیه این ماژول خورشیدی به رنگ کهرباي است و رنگهای دیگر آن نیز قابل ساخت است و یا حتی چاپ
تصاویر و یا نوشته های مختلف بر روی این پنل ها به عنوان یک عنصر زینتی در ساختمان امکان پذیر بوده و می
توان به جای نصب آنها بر روی سقف ،آن را بر روی پنجره ها نصب کرد.
راندمان این سلولها حدود  4درصد است که در مقایسه با سلولهای خورشیدی سیلیکونی کریستالی پاين بوده و
مزیت این سلولها در به کارگیری و هماهنگی آنها با نمای خارجی ساختمان است.
یکی از مشکالت این تکنولوژی جدید ،شکاف بین دو پنل شیشه ایست که باید به طور کامل و محکم بسته شود
به طوری که هیچ گونه هواي نتواند وارد شده و به مواد رادیو اکتیو داخل پنل آسیب برساند .متخصصان سازنده
این سلولهای جدید راه حلی برای این مشکل یافته اند که به جای استفاده از چسبهای پلیمری که دیگر رقبا از آنها
برای بستن شکاف استفاده می کنند از شیشه های متخلخل استفاده کنند .در مرحله آخر ساخت ،پودر شیشه
بر روی پنلها زده شده و سپس در دمای حدود  600درجه سانتیگراد بر روی پنل ذوب می شوند.
تست های میزان استحکام در شرایط مختلف آب و هوائی نشان داده است که سلولهای خورشیدی بعد از چندین
هزار ساعت استفاده استحکام خود را حفظ کرده اند.
ورزشگاه های تمام خورشیدی قطر برای جام جهانی2022
قطر در ادامه تالشهایش برای میزبانی جام جهانی فوتبال سال  2022قصد دارد طرح شرکت معماری بریتانیاي
فوستر را برای ساخت ورزشگاهی کامال خورشیدی اجرا کند.
به گزارش مهر ،ورزشگاه «لوسیل آیکانیک» که در دوحه پایتخت قطر ساخته شده و گنجایش میزبانی  86هزار
و  250تماشاچی را خواهد داشت توسط پارکینگها و غرفه های خدماتی محصور خواهد شد که سقف تمامی آنها
را صفحات خورشیدی تشکیل می دهند.
این صفحه های خورشیدی به اندازه ای انرژی تولید خواهند کرد که انرژی مورد نیاز ورزشگاه در هنگام برگزاری
مسابقات را تامین کرده و در عین حال به ساختمانهای همسایه ورزشگاه نیز انرژی خواهد رساند.
این ورزشگاه از تکنولوژی های دوستدار محیط زیست برخوردار است که می توانند هوای ورزشگاه را در حرارت
غیر قابل تحمل دوحه ،خنک نگه دارند .سقف توگود این ورزشگاه به سیستم عملیاتی بادگیر مانندی مجهز بوده و
بخش مرکزی سقف زین مانند ورزشگاه از قابلیت باز و بسته شدن کامل برخوردار است.
ساختبلندترینساختمانجهاندرجده
یک آس��مان خراش که به گفته بن طالل بلندترین آس��مان خراش جهان است با نزدیک به هفتاد و پنج میلیارد
ریال (بیست میلیارد دالر) سرمایه گذاری ساخته می شود .این آسمان خراش در شمال «شرم ابحر» ساخته خواهد
شد.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران دومین طرح این شرکت در ریاض پایتخت عربستان سعودی با هزینه ای
نزدیک به بیست و پنج میلیارد ریال (شش میلیارد و ششصد میلیون دالر) اجرا می شود.
در این طرح یک تفریحگاه ،هتل و همه انواع امکانات تفریحی و همچنین بیش از ده هزار واحد مسکونی مطابق
با جدیدترین طراحی ها و نیازهای روز دنیا ساخته خواهد شد.
ولید بن طالل در حالی این طرح را اعالم می کند که سود خالص شرکت «المملکه القابضه» در سه ماهه سوم
دو هزار و ده با پنجاه و دو ممیز شش دهم درصد افزایش به یکصد و شصت میلیون ریال (چهل و دو میلیون و
ششصد هزار دالر) رسید.
مجله «فوربس» ولید بن طالل بن عبدالعزیز آل س��عود میلیاردر سعودی و رئیس شرکت «المملکه القابضه» را
نوزدهمین مرد ثروتمند جهان در سال دو هزار و ده معرفی کرده بود .این مجله ثروت بن طالل را نوزده میلیارد و
چهارصد میلیون دالر اعالم کرد.
پیام دبیر کل سازمان ملل به مناسبت روز جهانی اسکان بشر
مراسم روزجهانی اسکان بشر با موضوع شهر الکترونیک گامی به سوی شهر بهتر زندگی بهتر در تاالر گفت وگو
برگزارشد.
به گزارش «آرت نا» ،در مراسمی که به مناسبت روز جهانی اسکان بشر در تاالر گفت وگو برگزار شد پیام بان کی
مون دبیر کل سازمان ملل متحدقرائت شد.
بان کی مون در این پیام آورده است :روز جهانی اسکان بشر در عین حال که شهر نشینی در جهان ما به شکلی
برجسته رشد می کند ،فرصت ساالنه ای ارائه می دهد تا انعکاس دهیم چگونه می توانیم شهرها و شهرکهای خود
را مکانی بهتر برای همگان قرار دهیم.
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شهرهای هوشمند اهمیت حکومت مطلوب ،خدمات اساسی شهری برای همگان و فضاهای خیابانی و عمومی
جاي که زنان و کودکان احساس امنیت نمایند را به رسمیت شناخته اند.
ایجاد ش��هرهای بهتر نیازمند تالش های مش��ترک دولت های ملی و محلی ،جامعه مدنی و بخش خصوصی با
حمایت بیشترین کوشش نظام ملل متحد است .در روز جهانی اسکان بشر اجازه دهید تعهد نمايم دست در دست
هم شهرهاي بهتر برای ایند ه ای بهتر برای همگان بنا بنهیم.
اوجنیو گالدیری ،معمار و مرمتگر چهل ستون درگذشت
اوجنی��و گالدیری ،معمار و مرمتگر ایتالیاي که مرمت ش��ماری از بناهای تاریخی ایران ،از جمله کاخ عالیقاپو،
چهلستون و هشتبهشت را به عهده داشت ،درگذشت.
وی که از ده ه  ۱۹۶۰میالدی به ایران آمده بود سرپرستی کارهای مرمتی موسسهشرقشناسی ایتالیا ،ایزمئو ،در
ایران را عهده دار بود.
وی کار خود را ابتدا در کاخ عالیقاپو آغاز کرد و سپس به انجام کارهای مرمتی در مسجدجامع اصفهان و کاخهای
چهلستون و هشتبهشت پرداخت.
کارهای مطالعاتی و مرمتی موسسه ایزمئو در مسجدجامع اصفهان ،که به سرپرستی گالدیری صورت گرفت.
مسجدموالنا؛جذابترینساختمانشهرروتردام
مسجد موالنا در جنوب هلند و شمال غربی شهر روتردام واقع شده که در ششم اکتبر سال  2001فعالیت آن آغاز
و مردم هلند در نظرسنجی های انجام شده این مسجد را جذابترین ساختمان هلند معرفی کردند.
مسجد موالنا در روتردام هلند به احترام موالنا شاعر و عارف قرن سیزدهم نامگذاری شده است .ارتفاع مناره های
مسجد موالنا به  41متر می رسد .این ساختمان دارای سه طبقه است و ظرفیت  1500نمازگزار را دارد.
معماری این ساختمان براساس معماری دوره عثمانی است .طراحی این مسجد برعهده بریت تورمان معمار هلندی
بوده است.
مسجد عتیق شیراز در معرض تخریب
مسجد عتیق شیراز به دلیل بی توجهی مسووالن میراث فرهنگی در معرض تخریب و فرسایش قرار دارد.
این مسجد کهن ترین مسجد شیراز میباشد که مسجد جمعه یا آدینه نیز نامیده میشود .بنای اولیه این مسجد در
سال  ۲۸۱ه.ق در زمان عمرولیث صفاری ساخته شدهاست.
بعدها ش��اه اسحق اینجو در س��ال  ۷۵۲ه.ق ساختمانی در میان مسجد بنا کرد که آنرا خدایخانه یا دارالمصحف
می ناميدند و مکان نگهداری قرآن مجید و مکان تالوت آن بودهاست.
کتیبه سنگی آن از نمونههای ارزنده هنر خطاطی بشمار میرود که به دلیل بی توجهی مسووالن میراث فرهنگی
در معرض تخریب و فرسایش قرار دارد.
«رصدخانه» خواجه نصیر ،کشفشد
مدير پايگاه الموت از كشف «رصدخانه» خواجه نصيرالدين طوسي در قلعه الموت خبر داد.
حمي��ده چوب��ك مدير پايگاه الموت ،اظهار داش��ت« :طي كاوشهاي كه در منطقه قلعه الم��وت انجام داديم به
دريچههاي كه برخورد كردهايم كه اين فضاها قطع ًا پنجرههاي براي ديدهباني نبوده تا از چيزي بخواهند محافظت
كنند بلكه اين دريچهها رو به جنوب شرق است يعني به سوي محلي كه اولين ستارهها ميآيند».
وي افزود« :اين  3دريچ ه كه با فاصله معيني از يكديگر قرار دارند براي رصد ستارگان توسط خواجه نصيرالدين
طوسي استفاده ميشده است».
وی با اشاره به اينكه اين دريچهها در بخش قلعهباال قرار دارد ،گفت« :كل قلعه الموت داراي مشخصاتي است كه
نشان ميدهد به عنوان محلي براي رصد ستارگان استفاده ميشده است به طوري كه يك رصدخانه بايد حداقل
 220متر از سطح زمين باالتر باشد كه اين ويژگي در اين قلعه نيز وجود دارد و دور تا دور آن ميتوان ستارگان را
رصد كرد».
چوبك با اش��اره به اينكه در متون متعددي آمده كه آالت رصد در قلعه الموت بس��يار يافت ش��ده اس��ت ،گفت:
«مهمترين كتاب نجوم كه دستورالمنجمين نام دارد نيز در قلعه الموت به رشته تحرير درآمده است».
وي تأكيد كرد« :با مقايس��ه قلعه الموت با رصدخانه مراغه مش��خص است كه خواجه نصيرالدين طوسي پس از
الموت ،رصدخانه مراغه را ميس��ازد با اين فرضيه ميتوان گفت از الگوي الموت براي س��اخت رصدخانه مراغه
استفاده كرده است».
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وسعت حاشيه نشيني در مشهد به مرز چهار هزارهكتار رسيد
معاون معماري و شهرسازي شهردار مشهد گفت:مساحت سكونتگاههاي غيررسمي در سطح شهر مشهد به مرز
چهار هزار هكتار رسيده است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد،محمدهادي جاويد در ارتباط با مشكالت توسعه سكونتگاههاي
غيررسمي اظهار داشت :در حال حاضر در اين سكونتگاهها جمعيتي بالغ بر 820هزار نفر ساكن هستند كه اغلب اين
افراد از شهرهاي كوچك و يا روستاهاي اطراف به دليل جاذبههاي كالنشهرمشهد مهاجرت كردهاند.
وياز افزايش وسعت سكونتگاههاي غيررسمي در حاشيه شهر مشهد خبر داد و افزود :در حال حاضر و با نظارتهاي
صورتگرفته در ارتباط با ساختوسازهاي غيرمجاز در حاشيه شهر مشهد ميتوان گفت از ابتداي سا ل جاري تا
كنون در اين مناطق افزايش وسعت نداشتهايم.
جاوید با اشاره به تشكيل ستاد استاني توانمندسازي مناطق و سكونتگاههاي غيررسمي افزود :اين ستاد زمينه براي
ساماندهي اين مناطق و مشخص شدن تكاليف سازمانها ونهادهاي ذيربط را نيز مشخص ميكند.
یک شرکت ایرانی برنده مسابقه زيبا سازي شهر مكه مكرمه
شركت مهندسين مشاور ساز آب شرق مشهد از بین گروه های مختلف شرکت کننده از سراسر جهان حائز رتبه
اول گردید.
به گزارش س��ایت معماران طی یک مس��ابقه معتبر که با عنوان «به عش��ق مکه دور هم جمع ش��ویم» توسط
فرمانداری منطقه ای مکه مکرمه برگزار گردید ،یک شرکت ایرانی موفق به کسب رتبه اول این مسابقه شد.
در این مس��ابقه که به منظور زیبا س��ازی ش��هر مکه مکرمه در ژوالی  2010برگزار شد 442 ،شرکت کننده از
کشور های مختلف شرکت داشتند که از این بین شركت مهندسين مشاور ساز آب شرق مشهد از ایران حایز رتبه
اول گردیده است.
توجه به اصالتهاي بومي در معماري ضروريست
« الگوبرداري بدون ضابطه از معماري غربي و بيتوجهي به اصالتهاي بومي به شكست ميانجامد».
شهردار مشهد با بیان این مطلب اظهار داشت :معماري تركيبيميتواند در مشهد پياده شود اما در همه اين موارد
اگر چنانچه اصول همان بخش و نوع معماري رعايت شود بهترين نتيجه و ثمر را دارد.
وی گفت :معماري مدرن ،سنتي ايراني و اسالمي ،هر كدام اصول و قواعد خاص خود را دارد كه بايد طبق همان
ضابطه به سرانجام برسد.
پژمان تصريح كرد :گرايش به اصول معماري اسالمي و ارزشهاي بومي ايراني همچنان بيشترين طرفدار را در
ساخت و سازها دارد.
شهردار مشهد افزود :در مورد معماريهاي جديد و مدرن هم بايد عمقي و طبق اصول و قواعد پيش برويم و هر
نوع تقليد كوركورانه از معماري غربي ،بدون شناخت از اصول و پايههاي اين معماري ،سبب ضايع شدن معماري
داخلي و هجوم معماريهاي وابسته و غير ضروري ميشود.
پژمان ادامه داد :براي هر معماري وارداتي بايد توجه به همخواهي با معماري بومي را مد نظر قرار داد ،ضمن اينكه
در معماريهاي وارداتي بايد شرايط اقليمي را هم مد نظرقرار داد.
صدوريكصدفقرهشناسنامهفنيوملكيساختماندرمشهد
نايب رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي گفت :يكصد فقره شناسنامه فني و ملكي ساختمان
در شهر مشهد صادر و به مالكان آن اعطاء خواهد شد.
حسن پورحسيني در جلسه توديع و معارفه مدير فني و مهندسي سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي
افزود :اولين شناسنامه فني و ملكي ساختمان ماه گذشته توسط رئيس اين سازمان به مالك آن اعطاء شد.
به گزارش ايرنا ،وي گفت :شناسنامه فني ملكي ابعاد فني ساختمان مانند كيفيت اجرا و ساخت و ساز ،جزیيات
معماري ،سازه ،تاسيسات مكانيكي ،برقي و ديگر ويژگي هاي فني ساختمان را شامل مي شود.
او افزود:موارد فني اين شناسنامه شامل دو بخش است كه ابتدا نقشه هاي معماري ،سازه اي و تاسيساتي تهيه و
كنترل مي شود و سپس در مرحله احداث ساختمان ،محل ،نوع خاك ،پي ريزي ،لرزه خيزي ،سيستم سازه اي،
نما و همه تاسيسات به تايد مهندسان ناظر مي رسد.
پور حس��يني گفت :شناس��نامه فني و ملكي ساختمان شامل ويژگي هاي ناپيداي ساختمان ،تاريخچه و عوامل
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طراحي و اجرا ،مشخصات سازندگان و همه عوامل دست اندركار است.
وي افزود :اين گواهي فني از ابتداي امسال ،همه ساخت و سازهاي با زيربناي دو هزار مترمربع و بيشتر را شامل
مي شود.
او با بيان اينكه الزام دريافت شناس��نامه فني و ملكي س��اختمان موجب نظارت بيش��تر و دقيق تر بر كيفيت و
استانداردهاي ساخت و سازها خواهد شد ،ادامه داد :هنگام تقاضاي پايان كار ،شناسنامه فني بايد از متقاضي مطالبه
و گواهي پايان كار براساس آن صادر شود.
پور حسيني گفت :تاكنون نزديك به  30هزار پرونده نظارت فني و مهندسي پروژه هاي ساختماني در گروه نظارت
عاليه سازمان نظام مهندسي استان بررسي و اقدامات الزم براي آنها انجام شده است.
وي افزود :ساالنه 17هزار مورد بازديد توسط گروه نظارت عاليه اين سازمان در جهت رعايت مقررات ملي ساختمان
و صرفه جويي انرژي از پروژه هاي ساختماني سطح شهر مشهد صورت مي گيرد.
نايب رئيس سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي گفت :گروه نظارت عاليه نظام مهندسي استان با بهره گيري
از توان  150كارش��ناس فني و مهندس��ي در خصوص صرفه جويي انرژي در بيش از دو هزار متر مربع و كنترل
محاسبات ساختماني براي هفت هزار پرونده ساختماني با زيربناي شش هزار و  500متر مربع اقدامات الزم را به
صورت رايگان انجام داده است.
وي افزود:اين گروه همچنين  55هزار نامه مربوط به موضوعات رعايت مقررات ملي س��اختمان را طي سه سال
مورد رسيدگي قرار داد.
او ادامه داد :مديريت فني و مهندس��ي س��ازمان نظام مهندسي در بخش نظارت عاليه نقشه برداري فعال شده و
تعدادي گروه تست جوش سازه فوالدي ساختمان را راه اندازي كرده است.
در اين جلس��ه از خدمات مهندس حس��ن پورحسيني در تصدي سه ساله مديريت فني و مهندسي سازمان نظام
مهندسي خراسان رضوي تقدير و حسن مظهري به سمت سرپرست اين مديريت معرفي شد.
خراسان رضوي الگوي رعايت مقررات ملي ساختمان در كشور
توساز میتواند به تأمین ایمنی
مقررات ملی ساختمان ،مجموعه قوانین الزماالجراي است که رعایت آن در ساخ 
ن منجر شود.
و آسایش ساکنان آ 
مقررات ملی که با توجه به سطح فناوری کشور تدوین شده در کشور ما سابقه طوالنی نداشته ،اما امروز با توجه
ساختوسازها نیاز به اين مقررات بیش از پیش موردتوجه جامعه مهندسی و صنایع مرتبط کشور

به حجم باالی
قرار گرفت ه است .از اينرو نخستين كارگاه آموزشي مقررات ملي ساختمان شهرداريهاي سراسر كشور بههمت
شهرداري مشهد برگزار شد.
مدیرکل امور مقررات ملی س��اختمان وزارت مسکن و شهرس��ازی در اين كارگاه آموزشي اظهار داشت :با اینکه
ت ملی س��اختمان در كش��ور روندی صعودی دارد ،اما هنوز تا حد مطلوب اجرای این مقررات فاصله
رعایت مقررا 
داریم و باید برای رسیدن به حد مطلوب تالش کنیم.
غالمرضا هوائی با تاكيد براينكه مصوبات و قوانين زيادي در زمينه ساختمان در كشور مصوب شده ،افزود :اكنون
بايد در زمينه ترويج اين مقررات اقدامات اساسي انجام گيرد.
وي با بيان اينكه طي دو س��ال اخير در زمينه ترويج مقررات ملي س��اختمان اقدامات موثري در خراسان رضوي
صورت گرفته است ،گفت :دستگاههاي اجراي مرتبط با اصول ساختمان و همچنين شهرداري مشهد همواره رتبه
نخست رعايت مقررات ملي ساختمان را در كشور دارند.
وي ادامه داد :در حال حاضر وضعیت نگرانکنندهای در اجرای مقررات ملی ساختمان نداریم ،مشکالتی همچون
نبود مهندس��ان متخصص در ش��هرهای کوچک ،برخی چالشهای قانونی و نحوه تعامل با نهادهای مرتبط و
استاندارد نبودن بسیاری از مصالح ساختمانی ،موضوعاتی هستند که باید در راستای افزایش سطح اجرای مقررات
ملی ساختمان مورد توجه قرار گیرند.
وي افزود :متاسفانه در حاليكه مقصر تخلفات ساختماني مهندسان ناظر هستند ،اما شهرداريها با اين افراد برخورد
نكرده و از آنها شكايت نميكنند.
هواي ،خاطرنشانكرد :ما خوشحال ميشويم اگر شهرداريها از مهندسان ناظر شكايت كنند.
توساز اشاره كرد و گفت :مهمترين راه اجراي مقررات
وي همچنين به توسعه فناوريهاي نوين در عرصه ساخ 
ملي ساختمان ،صنعتي سازي ميباشد و وظيفه ترويج آن نيز به عهده شهرداريهاست.
وي به بيمه كيفيت و مس��ووليت ساختمان نيز اش��اره كرد و گفت :اين طرح در قالب  400واحد مسكوني پروژه
مسكن مهر آغاز خواهد شد.
توساز را كاهش و كيفيت ساختمانها را افزايش
وي افزود :بيمه كيفيت و مس��ووليت س��اختمان ،تخلفات ساخ 
ميدهد.
قائممقام س��ازمان ش��هرداريها و دهياريهاي كش��ور نيز در ادامه اين كارگاه آموزش��ي اظهار داشت :متاسفانه
توسازها در كشور بر مبناي مسایل اقليمي و فرهنگي انجام نميشود.
ساخ 
محمدرضا بمانيان با تاكيد بر اينكه مشكل اساسي ساختمانسازي در كشور نبود هماهنگي و انسجام بين بخشهاي
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خبرها
مختلف است ،گفت :در نظام ساختوساز بايد ابتدا هدفگذاري ،برنامهريزي و تهيه طرحهاي متعدد صورت گيرد
و در نهايت اين طرحها به پروژههاي ساختماني تبديل شود.
وي با اشاره به اينكه متاسفانه سيماي شهر براي مردم امري بياهميت تلقي ميشود ،گفت :ساختمانها به لحاظ
تعداد طبقات و نما با يكديگر هماهنگي ندارند و اين مساله سيماي شهرها را نازيبا كرده است.
وي ادامه داد :طي دو سال اخير استفاده از نماي كامپوزيت در سراسر كشور افزايش يافته است؛ درحاليكه اين نوع
نما با شرايط اقليمي برخي شهرها همخواني ندارد و همچنين اتالف انرژي را نيز افزايش ميدهد.
معاون امور عمراني استانداري خراسان رضوي نيز با تاكيد بر لزوم اجراي مقررات فني ساختمان در كشور و استان
گفت :با توجه به اينكه  70درصد شهرهاي كشور با خطر نسبي زلزله مواجه هستند ضرورت پرداختن به اين مقررات
بيش از گذشته احساس ميشود.
سعيد حسينپور با بيان اينكه چالشهاي فراروي اين مقررات نيز بايد مورد توجه قرار گيرد ،افزود :متاسفانه هنوز در
توسازهاي كه در حال اجراست مقررات فني ساختمان اجرا نميشود.
درصد باالي از ساخ 
توسازها توسط بخش خصوصي انجام ميگيرد ،تصريحكرد :مقررات فني
وي با اشاره به اينكه بخش عمده ساخ 
توساز بخش خصوصي ،جايگاه خود را پيدا نكرده است.
ساختمان در ميان فعاالن ساخ 
وي با بيان اينكه به داليل مختلف هنوز استاندارد و شاخص تعريفشدهاي در خصوص ساختمان در كشور نداريم،
توسازهاي ميكنيم كه در رابطه با عمر مفيد آن
افزود :هر ساله حجم باالي از منابع مالي كشور را صرف ساخ 
هيچ تعريف مشخصي نداريم.
وي ادامه داد :بهتازگي موضوع عمر مفيد ساختمان در دستور كار استانداري خراسان رضوي قرار گرفته است.
وی گفت :در حاليكه سرانه استفاده از فناوريهاي نوين در كشور 16درصد است كه اين رقم در خراسان رضوي
30درصد ميباشد.
وي به قانون هدفمند شدن يارانهها و مباحثي در خصوص آزاد سازي قيمت حاملهاي انرژي اشاره كرد و گفت:
مطمئنا اين قانون بر قيمت مس��كن تاثير زيادي خواهد داش��ت ،از اينرو ميتوان ب��ا اجراي دقيق مقررات فني
ساختمان اتالف انرژي را در ساختمانها كاهش داد.
مشارکت آستان قدس در احداث آزاد راه  72کيلومتري شمال مشهد
احداث آزاد راه شمال مشهد خدمت بزرگي به زائران و مجاوران حضرت رضا(ع) است.
قائم مقام توليت آستان قدس رضوي در حاشيه بازديد از عمليات احداث اين بزرگراه در گفت و گو با خبرنگار قدس
گفت :وظيفه اصلي آستان قدس رضوي ايجاد فضاهاي مذهبي ،عبادي ،زيارتي و کارهاي فرهنگي است ،اما چون
احداث اين بزرگراه خدمت بزرگي به زائران و مجاوران امام هش��تم (ع) اس��ت و همچنين با توجه به سيل زائران
مشتاق از سراسر کشور و جهان اسالم و حتي ساير نقاط جهان ،آية ا ...واعظ طبسي توليت عظماي آستان قدس
رضوي دستور دادند در احداث اين پروژه راهسازي هم مشارکت شود.
سيد احمد علوي اظهار داشت :با توجه به اين موضوع آستان قدس رضوي در اين پروژه حضور پيدا کرد و با سرمايه
گذاري که انجام داد ،به اجراي پروژه هاي عمراني خود در استان استمرار بخشيد.
وي گفت :آستان قدس رضوي در سراسر استان و نيز کشور مشغول احداث مجتمع هاي رفاهي است .اين مجتمع
ها به منظور کمک به انجام مراسم عبادي  -مذهبي ،فرهنگي و نيز استراحت زائران بارگاه ملکوتي حضرت رضا
(ع) احداث مي شود.
اس��تاندار خراسان رضوي نيز در حاشيه اين مراسم گفت :مشهد مقدس شايد يکي از پر جمعيت ترين شهرهاي
کش��ور و حتي منطقه باش��د .جمعيت سه ميليون نفري اين ش��هر که در حال ازدياد است ،عالوه بر جمعيت 25
ميليوني زائران بارگاه ملکوتي حضرت رضا(ع) که همه ساله از سراسر ايران و ساير نقاط جهان به اين شهر مي
آيند ،ضرورت احداث آزادراهي را که به صورت کنار گذر باشد دو چندان کرد .صالحي با بيان اينکه هزار و 400
ميليارد ريال هزينه احداث اين آزاد راه اس��ت ،اظهار داش��ت :اين آزاد راه  72کيلومتري با مشارکت آستان قدس
رضوي ،بانک ملي ايران و وزارت راه و ترابري در دست اجراست.
استاندار خراسان رضوي ادامه داد .اميد مي رود در نهايت اين پروژه سوم خرداد سال آينده راه اندازي شود تا حجم
قابل توجهي از بار ترافيک مشهد را به دوش بکشد و خودروهاي عبوري به جاي ورود به شهر مشهد ،از اين آزاد
راه به مسيرشان ادامه دهند.
وي اظهار اميدواري کرد که آزاد راه «حرم تا حرم» که از مشهد تا قم ادامه مي يابد تا پايان دولت دهم به اتمام برسد.
اتصال قطار شهري به فرودگاه مشهد تا دو سال آينده
مدير بهره برداري قطار ش��هري مش��هد از بهره برداری ادامه خط يک قطار شهري مشهد از پايانه نخريسي تا
فرودگاه شهيد هاشمي نژاد تا دو سال آينده خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد ،غالمرضا رجب نژاد افزود :اين مسير  7/4کيلومتري با دو ايستگاه،
فرودگاه مشهد را به خط يک قطار شهري متصل مي کند.
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وی برآورد هزينه اجراي ادامه خط يک قطار شهري مشهد را  100ميليارد تومان اعالم کرد.
رج��ب نژاد يادآور ش��د 2/1 :کيلومتر از اين مس��ير به ص��ورت تونل و  5/3کيلومتر باقي مان��ده در ارتفاع احداث
مي شود.
اين مسؤول با اشاره به موافقت شوراي اقتصاد در احداث خط دو قطار شهري اين موضوع را باعث سرعت بخشي
اين پروژه ذکر کرد و گفت :اين مسير به طول  14کيلومتر از انتهاي طبرسي شمالي تا رضاشهر ،مراکز پرجمعيت
مشهد چون راه آهن ،ميدان شهدا ،ميدان تقي آباد و کوهسنگي را به هم متصل مي کند.
رجب نژاد با اشاره به اينکه عمليات اجراي خط دوم قطار شهري تاکنون  7/4درصد پيشرفت فيزيکي داشته ،داليل
تأخير آن را ناهماهنگي پيمانکار و تملک مسير ذکر کرد.
وي مدت زمان قرارداد با پيمانکار براي بهره برداري از خط دوم قطار شهري را  5سال اعالم کرد.
مدير بهره برداري از قطار شهري مشهد در پاسخ به برخي شنيده ها درباره ظرفيت کم واگنهاي قطار شهري و
توجيه اقتصادي نداشتن اين طرح گفت« :هدوي» (ميانگين زمان رسيدن قطارها به ايستگاه) افق طرح براي جابه
جاي  20هزار مسافر در يک ساعت 7/2 ،دقيقه است که اميد مي رود با  33رام قطار و  100واگن پيش بيني شده
مسير  20کيلومتري خط يک در کمتر از  30دقيقه طي شود.
رجب نژاد ظرفيت هر واگن به صورت نشسته و ايستاده را  250نفر و هر رام قطار را  750نفر ذکر کرد.
وي همچنين در خصوص ميزان آمادگي خط يک قطار شهري براي راه اندازي نيز گفت :اين خط  99درصد آماده
بهره برداري اس��ت و تنها يک درصد آن که ش��امل ايجاد س��امانه فروش بليت و نصب تابلوها مي باشد در حال
انجام است.
او در ادامه در پاس��خ به اين پرس��ش که در واگنهاي خريداري ش��ده از چين قطعات به کار رفته تا چه ميزان با
استانداردهاي جهاني مطابقت دارند ،گفت :تمامي قطعات اصلي واگنها طبق قرارداد با کارخانه سازنده اروپاي است
و تنها بدنه و تزیينات داخل آن توسط شرکت چيني ساخته شده است.
رجب نژاد افزود :سيستم ترمز و بوژي و همچنين سيستم درها و نيروي محرکه واگنها نيز از کشورهاي آلمان و
اتريش تهيه شده است.
وی يادآور شد :براي نگهداري و خدمات پس از فروش نيز طبق قرارداد با شرکت چيني مقرر گرديده تا طي دوره
 2س��اله گارانتي واگنها ،يک تيم کارشناس��ي چيني در مشهد مستقر تا عالوه بر ارائه خدمات فني و تعميرگاهي،
آموزشهاي الزم را به متخصصان قطار شهري ارائه نمايند.
ژاپن در ايران يك مركز علمي و آموزشي مديريت انرژي ساختمان تأسيس مي كند
مهندس يو اي تي كيتا سرپرست هيئت 12نفره متخصصان ژاپني كه به دعوت وزارت نيرو براي مكان يابي پروژه
مركز مديريت انرژي ساختمان در ايران به مشهد سفر كرده بود ،اظهار داشت :شركت صنايع ميتسوبيشي ژاپن
براي نخستين بار با همكاري يك شركت پيمانكار ژاپني به تأسيس مركز علمي-آموزشي مديريت بهينه سازي
انرژي ساختمان در ايران اقدام نموده است.
وي افزود :طي اقامت يك هفته اي در ايران براي مكان يابي اين مركز به اصفهان ،تبريز ،تهران و مشهد سفر
كرده ايم كه مشهد به لحاظ همجواري با كشورهاي افغانستان و آسياي ميانه و حضور ساالنه 20ميليون گردشگر
مذهبي بهترين گزينه براي ايجاد مركز علمي آموزشي مديريت انرژي در ايران است.
وي با حضور در س��ازمان نظام مهندس��ي ساختمان خراسان رضوي ،آمادگي كشورش را براي اجراي مبحث 19
قانون مقررات ملي ساختمان در بحث صرفه جويي انرژي ساختمان اعالم كرد.
در اين جلسه كه مديران و كارشناسان شركت ملي گاز ،شركت توزيع برق ،پخش فرآورده هاي نفتي و شهرداري
نيز حضور داشتند ،رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي ،اعالم كرد :در بحث بهينه سازي انرژي،
اين سازمان از لحاظ كيفيت و آموزش نيروي انساني مقام نخست را در ميان  30استان كشور كسب كرده و در
زمينه فناوري هاي نوين ساختمان نيز جزو سه استان برتر كشور به شمار مي آيد.
مهندس محمد رضا اخوان عبداللهيان اظهار داش��ت :هم اينك پروژه 12هزار واحدي مس��كن مهر در ش��هرك
مهرگان مشهد و شهر جديد گلبهار به روش فناوري نوين ساختمان در دست احداث است.
وي افزود :س��ازمان نظام مهندس��ي ساختمان استان ،اقدام به برگزاري دوره هاي مختلف آموزشي جهت ارتقاي
س��طح علمي و دانش مهندس��ان ،در هفت رشته ساختماني به ويژه در بحث صرفه جويي انرژي و فناوري نوين
ساختمان نموده است.
در ادامه جلسه معاون شهرسازي و معماري شهرداري مشهد نيز اظهار داشت :كالنشهر مذهبي مشهد به مساحت
 290كيلومتر مربع و با حريم  55هزار هكتار در حال حاضر دو ميليون و  700هزار نفر جمعيت دارد و ساخت و ساز
در اين شهر رو به گسترش است.
محمد هادي جاويد افزود :طي نيمه نخست امسال شهرداري مشهد دو هزار و  518پروانه ساختمان براي ساخت
يك ميليون و  650هزار مترمربع بنا صادر كرده است و پيش بيني مي شود ،تا پايان سال احداث ساختمان به سه
ميليون مترمربع برسد كه در مقايسه با پارسال صد در صد رشد داشته است.
معاون شهردار مشهد ادامه داد :مشهد از سوي انجمن كالنشهرهاي مهم جهان (متروپليس) به عنوان يكي از مراكز
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آموزشي بين المللي معرفي شده است كه اين انجمن تاكنون دو كارگاه بين المللي آموزشي با عنوان« مديريت
حاشيه نشيني و اسكان غير رسمي » و « طراحي و منظر شهري براي گردشگران پايدار » را در كالنشهر مشهد
برگزار نموده است.
مهندس جاويد در پايان اعالم كرد :طرح جامع توسعه عمران شهري مشهد كه براي 20سال آينده تدوين شده
اس��ت مراحل پاياني تصويب را در ش��وراي اسالمي شهر مي گذراند و با اجراي اين طرح فرهنگ سازي در همه
زمينه هاي ساخت و ساز در مشهد صورت خواهد گرفت.
اتصالدفاترنمايندگيشهرستانبهسيستميكپارچهاتوماسيوناداري
همزمان با برگزاري نهمين نشس��ت ادواري نمايندگي هاي س��ازمان كه شانزدهم مهرماه در چناران برگزار شد،
مسوول واحد فناوري اطالعات از شروع به كار سيستم اتوماسيون اداري در شهرستان ها خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي اين سیست م در راستاي پيشبرد اهداف
س��ازمان و بهبود ارتباط نمايندگي ها با مركز اس��تان به گونه اي طراحي شده است كه ضمن جلوگيري از انجام
كارهاي تكراري تأثير بسزاي جهت كاهش هزينه ها و باال بردن سرعت انجام امور نيز خواهد داشت.
از ديگر مزاياي اين سيس��تم مي توان به برقراري ارتباط يكپارچه در س��طح اس��تان ،انتقال و دريافت نامه ها و
فايل ها اشاره كرد كه با اجراي شدن آن در آينده نزديك شاهد بوجود آمدن يك شبكه يكپارچه مركزي خواهيم بود.
اين مسوول اظهار داشت :استفاده از اين فناوري در برطرف كردن سئواالت و مشكالت احتمالي كاربران ،بدون
نياز به حضور در محل و از راه دور كاربردي مي باشد.
وي همچني��ن با اع�لام اهميت موضوع آموزش كاركنان ،برگزاري يك دوره كالس آموزش��ي براي نمايندگان
شهرستان ها در ماه گذشته را شروعي مناسب در اين زمينه دانست و آمادگي اين واحد را در برگزاري كالس هاي
جهت بكارگيري هر چه بهتر از اين سيستم اعالم نمود.
لزوم رعايت مقررات ملي ساختمان در ساخت پروژه هاي مسكن مهر
معاون عمراني استانداري خراسان رضوي بر لزوم رعايت مقررات ملي ساختمان در ساخت پروژه هاي مسكن مهر
تاكيد كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان مسكن و شهرسازي خراسان رضوي ،سعيد حسين پور در بازديد از پروژه مسكن
مهر منطقه مهرگان مشهد (قرقي) روند پيشرفت پروژه هاي مسكن مهر در منطقه مهرگان مشهد را مثبت ارزيابي
كرد و گفت :اجراي پروژه هاي مسكن مهر در استان عالوه بر سرعت الزم بايستي با رعايت كامل ضوابط فني و
اجراي و مقررات ملي ساختمان انجام گيرد.
وي با بيان اينكه كليه واحدهاي مسكن مهر منطقه مهرگان مشهد با استفاده از فناوري هاي نوين صنعت ساختمان
در حال ساخت است ،تصريح كرد :در سطح استان در چندمورد پروژه هاي را كه ضوابط و مقررات ملي ساختمان
را رعايت نكرده اند ،متوقف كرديم تا پيمانكاران ملزم به رعايت اين قوانين شوند كه اين امر باعث نهادينه شدن
رعايت قانون در ساير تعاوني ها و سازندگان شده است.
وي گفت :سهيمه اوليه مسكن مهر در خراسان رضوي  62هزار واحد مسكوني است كه بايستي طي سال هاي 89
و  90در استان ساخته شوند ،عالوه بر آن با تالش سازمان مسكن و شهرسازي استان سهم مسكن مهر استان را
تا سقف  80هزار واحد مسكوني افزايش داده ايم.
وي همچنين از افتتاح بيش از  3هزار واحد مسكوني در استان خراسان رضوي خبر داد و گفت :بقيه واحدها نيز به
صورت فاز به فاز به محض تكميل در سطح استان افتتاح خواهد شد.
برگزاری نخستین دوره آموزشي و توجيهي مهندسان ورود به حرفه مهندسي
براي نخس��تين بار در كش��ور دوره آموزشي و توجيهي مهندس��ان ورود به حرفه مهندسي توسط سازمان نظام
مهندسي ساختمان خراسان رضوي در دانشكده اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد.
به گزارش ايرنا ،در اين مراسم مهندسان جديد الورود به حرفه مهندسي هم صداسوگند نامه اشتغال به كار مهندسي
را قرائت كردند.
در مراسم شروع اين دوره رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي ساختار و وظايف اين سازمان در
اجراي مقررات ملي ساختمان و حمايت از مهندسان را تشريح كرد.
محمدرضا اخوان عبداللهيان گفت :س��ازمان نظام مهندسي ساختمان استان براساس تعهد و تخصص ،خدمات
مهندس��ي را ارائه مي كند و اين س��ازمان در اجراي مقررات ملي ساختمان در بين سه استان برتر كشور شناخته
شده است.
همچنين اين سازمان در ارائه كيفيت ساخت و ساز ،اجراي فناوري نوين ساختمان و مباحث آموزشي ،علمي و
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پژوهشي گامهاي مؤثري برداشته است.
وي اظهار داشت :يكي از مهمترين رسالت هاي سازمان نظام مهندسي و ديگر دستگاه هاي مرتبط پيشگيري از
ورود افراد فاقد صالحيت به حرفه مهندسي است.
وی دخالت افراد غيرحرفه اي در اجراي ساخت و سازها را باعث كاهش كيفيت مناسب دانست و افزود :سازمان
نظام مهندس��ي س��اختمان در اجراي پروژه هاي مسكن مهر استان يكي از تاثيرگذارترين دستگاه اجراي در بعد
نظارت و افزايش كيفيت ساخت و سازها به شمار مي آيد و خدمات مهندسي را به پروژه ها ارائه مي دهد.
اخوان ادامه داد :اين س��ازمان روابط و تعامالت خوبي با مس��ووالن اس��تانداري ،فرمانداري ها ،ش��هرداري ها،
شوراهاي اسالمي شهرها ،سازمان مسكن و شهر سازي و بنياد مسكن انقالب اسالمي استان دارد.
نايب رئيس اول شوراي مركزي نظام مهندسي كشور هم در اين مراسم از تاسيس بانك مهندس با سرمايه گذاري
مهندسان رشته هاي ساختماني خبر داد.
مهندس محمدرضا اس��ماعيلي افزود :اين بانك در س��رمايه گذاري پروژه هاي س��اختماني و خدمات بانكي به
مهندسان در كشور فعاليت خواهد كرد.
وي گفت :شوراي مركزي نظام مهندسي كشور تالش خواهد كرد كه در دوره ششم انتخابات نظام مهندسي تعداد
اعضاء هيات مديره استان ها را افزايش دهد.
به گفته وي ،در حال حاضر سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران 21عضو و استان هاي خراسان رضوي ،فارس
و اصفهان 13عضو و بقيه استان هاي هفت و يا پنج نفر عضو هيات مديره دارد.
نايب رئيس و مدير فني سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي نيز در ادامه اين نشست قوانين و مقررات
ملي و رعايت ضوابط ساختمان سازي ،افزايش مقاوم سازي و كيفيت ساخت و سازها را تشريح كرد.
مهندس حسن پورحسيني افزود :هم اينك  85طرح فناوري نوين جديد ساختمان در مركز تحقيقات ساختمان و
مسكن وزارت مسكن و شهرسازي مصوب و اجراي شده است.
وي اظهار داش��ت :همچنين اس��تفاده از فيوزهاي گازي و بهينه سازي انرژي در ساختمان هاي دولتي و عمومي
اجباري شده و استفاده از نماهاي شيشه اي در ساختمان ها نيز محدود شده است.
در اين مراسم مدير آموزش اين سازمان هم گفت :در اين دوره آموزشي دو روزه  350نفر از پذيرفته شدگان آزمون
ورود به حرفه مهندسي هفت رشته ساختماني استان شركت دارند.
مهندس وكيلي افزود:طي دو روز برگزاري اين دوره ،مهندسان با اصول ايمني و حفاظت كارگاه ساختماني ،اصول
عمومي خدمات مهندسي ،فناوري هاي نوين صنعت ساختمان ،مباحث گودبرداري و سازه هاي نگهبان ،قوانين
مقررات ملي ساختمان و قانون كارگري ،بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان آشنا می شوند.
كسبمقامدوممسابقاتپاورليفتينگقهرمانيباشگاههايكشور
مسابقات پاورليفتينگ قهرماني باشگاه هاي كشور ،در زرين شهر اصفهان برگزار شد.
اين دوره مسابقات با حضور چهارصد ورزشكار در چهار رده سني نوجوانان ،جوانان ،بزرگساالن و پيشكسوتان زير نظر
داوران تراز اول كشور انجام گرديد و مهندس احسان قاسميان مسوول اجراي كميته ورزش سازمان نظام مهندسی
كه امسال براي اولين بار حضور در اين مسابقات را تجربه مي كرد ،موفق به كسب مقام نايب قهرماني كشور شد.
ورزشكاران در ماه مبارك رمضان امسال نيز درخشيدند
همزمان با ماه مبارك رمضان يك دوره مسابقات چهارجانبه فوتسال با عنوان جام رمضان به ميزباني سازمان نظام
مهندسي ساختمان برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومي سازمان ،در اين رقابت هاي چهارگانه تيم هاي آزمايشگاه مكانيك خاك ،فراپايه و خانه
عمران نيز شركت داشتند
مهندس احسان قاسميان مسوول اجراي كميته ورزش سازمان طي گفت وگويي در اين رابطه ،اين مسابقات را گامي
در جهت نشاط و شادابي اعضاء سازمان دانست و برگزاري اين رقابت ها را براي دومين سال متوالي نشان و نمودي
از ديد مثبت هيات مديره به امر ورزش سازمان و ايجاد بستر براي پيشرفت هاي ورزشي مهندسان ارزيابي كرد.
وي افزود :در اين دوره تيم فوتسال سازمان بدون شكست مقام اول مسابقات را كسب نمود.
پلی با33هزار پیچ ،یادگاری برای جنوب شهر تهران
این روزها پل جدید جوادیه بر فراز خطوط فوالدین آهن شکل کامل تری بهخود گرفته و آخرین مراحل اجرا را
میگذراند.
این پل که عنوان زیباترین پل خاورمیانه را دارد یکی از فنیترین پلهای کشور نیز بوده و قرار است بهصورت نماد جنوب
پایتخت درآید؛ نمادی که معاون فنی عمرانی شهرداری تهران معتقد است به این محدوده هویت میبخشد و البته با
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دیگر برنامهریزیهاي که برای عمران این محدوده صورت گرفته از نظر اجتماعی و فرهنگی نیز رونق خواهد گرفت.
بهعلت واقع شدن پل بر فراز خطوط فوالدین آهن و کاربری آن برای راه آهن از نماد و نمونهای از ریل و راه آهن
در طراحی آن الهام گرفته شده است که تناسب خاصی با راهآهن را بهوجود میآورد.
مجریان پروژه میگویند :در طراحی پل جدید جوادیه از سوزن قطار الهام گرفتهاند و بر این اساس 210متر طول
داشته 2 ،پل دسترسی شمالی و جنوبی و دهانههاي با متراژ متغیر 35تا 60متر دارد .به این صورت که متراژ باندها
و دهانه مطابق با سوزن قطار در متراژهای متغیر محاسبه شده و از دیدگاه کارشناسان عمران ،یکی از مهمترین
ویژگیهای پل تناس��ب طرح آن با محیط اطراف است که زیباي آن را دوچندان میکند .مطابق طرح پل اصلی
جوادیه 126متر است و پل دسترسی شمالی 60متر طول و 30متر عرض دارد که این متراژ در پل دسترسی جنوبی
به 35متر طول و  25/6الی 30متر عرض میرسد و محاسبات دقیق این متراژها در اجرا طرحی به شکل سوزن
قطار بهوجود میآورد.
مسووالن اجراي فنی عمرانی مدیریت شهری بر این باورند که در اجرای پروژه پل جوادیه ،ایمنی یکی دیگر از
پارامترهاي بوده که مورد توجه قرار گرفته و با توجه به حساسیت پلهای کابلی ،تمامی جوانب را درنظر گرفتهاند.
مازیار حسینی ،معاون فنی عمرانی شهرداری تهران میگوید :در پل جوادیه از ضربهگیرهای هیدرودینامیک استفاده
شده که ارتعاشات زلزله را دفع میکند .این پل توان استقامت در زلزله 10ریشتری را داشته و یکی از ویژگیهای بارز
ن در پل نصب شده است.
آن ایمنی باال در برابر لرزههای شدید است که در این ارتباط  8لرزهگیر با ظرفیت 2هزار ت 
یکی دیگر از ویژگیهای پل جدید جوادیه نورپردازی آن است که به گفته مسووالن فنی عمرانی از انرژی خورشید
تأمین ش��ده است .علی اصغر مونس��ان ،مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران میگوید :تمامی
انرژی مورد نیاز روش��ناي و نورپردازی پل جوادیه با استفاده از انرژی باد و خورشید تأمین میشود و نورپردازی و
ی پل جوادیه مانند سازه این پل ،دارای زیباي خاصی است .در سیستم روشناي پل ،از چراغهای LED
محوطهساز 
با لنزهای جدید استفاده شده است ،این چراغها به جای یک نقطه کانونی ،دارای 96نقطه کانونی هستند و مصرف
انرژی الکتریکی را از 15کیلووات به 2/4کیلو وات کاهش میدهند همچنین تمام سایههای ایجادشده بین  2منبع
نور از بین میرود .عالوه بر این پرژکتورهای  RGBبا لنزهای مخصوص نیز در نورپردازی سازه اصلی و زیر عرشه
به کار گرفته میشوند ،این پرژکتورها تنوع رنگی در حدود 16میلیون رنگ در سازه و زیر عرشه ایجاد میکنند.
مس��ووالن فنی عمرانی و مهندس��ان این حوزه پیشبینی میکنند این پل بین  150تا 200س��ال عمر کرده و
هزینههای مرمت آن بسیار پاين باشد.
مازیار حسینی ،معاون فنی عمرانی در این ارتباط میگوید :این سازه تا 150سال عمر مفید داشته و با توجه به نوع
و جنس مصالحی که در آن استفاده شده هزینههای تعمیر -که همواره هزینههای باالي نیز هستند -در این پل
کم خواهد بود و با توجه به اینکه تمام اصول ایمنی ،فنی ،مهندسی در آن رعایت شده بر این باور هستم که پل
جوادیه فعالیت مدیریت شهری در این دوره را ماندگار خواهد کرد.
ساختوساز با معماری غربی در تهران ممنوع شد
معاون شهردار تهران از بازنگری در قوانین بلند مرتبهسازی خبر داد و گفت :بر این اساس بهکارگیری معماری غربی
در شکل و شمایل ساختمانهای جدید ممنوع است.
هیربد معصومیدر گفتوگو با دنیای اقتصاد اعالم کرد :در حال حاضر بازنگری ضوابط بلندمرتبه سازی در تهران
در قالب بخشی از طرح تفصیلی پایتخت آغاز شده که براساس آن ،احداث برجهای هرمیشکل ممنوع میشود.
وی با تاکید بر لزوم پیروی از س��بک معماری اس�لامیو ایرانی در ساختمانهای شهر تهران ،خاطر نشان کرد:
بخشنامه ممنوعیت صدور پروانه ساخت برای ساختمانهاي که شکل «هرم» دارند ،تهیه شده و در حال ارسال
آن به شهرداریهای مناطق  22گانه تهران هستیم.
به گفته وی ساختمانهای هرمیکه نماد تفکر فراماسیونی است ،هیچ تناسبی با معماری ایرانی و اسالمیندارد
که به همین دلیل ش��هرداری و ش��ورای شهر پایتخت به شدت به دنبال حذف این دسته از ساختمانها از سطح
شهر هستند.
معصومیدر عین حال تاکید کرد :متاسفانه در حال حاضر اغلب ساختمانهای بلندمرتبه تهران که بیشتر در منطقه
یک قرار دارند به شکل هرمیهستند .معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران از سوی دیگر به تدوین طرح
تفصیلی تهران تا دو ماه آینده اشاره و اعالم کرد :با نهاي شدن این طرح ضوابط بلند مرتبهسازی نیز بهطور کامل
بازنگری میشوند و از آن زمان به بعد تمام ساختمانهای بلند پایتخت باید بر اساس ضوابط جدید ساخته شوند.
به گفته معصومی،در حال حاضر قوانین فعلی بلند مرتبهسازی بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری
کشور تدوین شده است اما بعد از پایان بازنگری این قوانین ،شهرداری بر اساس مصوبه شورای شهر تهران عمل
خواهد کرد .تاکید شورای شهر بر معماری ایرانی و اسالمی معاون شهردار تهران در حالی از بازنگری در قوانین
ساخت و ساز در تهران خبر داد که اعضای شورای شهر به تازگی در جریان بررسی و تدوین طرح تفصیلی شهر
تهران بر لزوم توجه به معماری ایرانی و اسالمیتاکید کردند.
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قالیباف:بعنوانشهردارخجالتمیکشم
شهردار تهران گفت:در متن قانون آمده ،استانداري و فرمانداري شوراهاي شهر را همراهي كنند اما آيا امروز واقعا
چنين است؟ امروزه آنچنان محدوديتهاي وجود دارد كه به راحتي تصميمات گرفته شده در شورا وتو ميشود.
محمدباقر قاليباف در سومين همايش ماليه شهرداري افزود :انتقادهاي بسياري به شهرداري وارد ميشود كه اگر از
روي خصومت نباشد ،مشكلي نيست اما مجموعه اتفاقاتي كه در كشور روي ميدهد به سمت پيشرفت و آباداني
است .اگرچه اين پيشرفت در بعضي مواقع متوقف ميشود كه مجموعه شهرداريها نيز جزئي از اين توقف است.
وي ادامه داد :مردم به دليل مش��اهده توس��عه بزرگراهها ،فضاي سبز ،ايجاد تونلسازي و .. ..احساس ميكنند كه
شهرداريها فعال هستند اما اين قبيل كارها جزء امور روزمره است.
اما اگر به خوبي به اقدامات اتفاق افتاده پس از انقالب بيندازيم متوجه ميشويم نگاه بنيادي در يك تحول اساسي
در زمينه مديريت شهري در كشور رخ نداده است.
ش��هردار تهران با اشاره به مستقل شدن ش��هرداريها از اوايل دهه  60در كشور گفت :در آن زمان دولت اليحه
استقالل مالي شهرداريها را به مجلس قرار بود ارائه دهد كه متاسفانه با گذشت اين همه سال هنوز اين اتفاق
نيفتاده است و در زمان نسل ما نيز رخ نميدهد.بنابراين وجود بستر اصولي و اساسي ضروري است.
قاليباف همچنين با اشاره به اصل  107قانون اساسي ادامه داد :در حوزه مديريت شهري پايههاي محكمي براي
ش��وراهاي ش��هر پيشبيني شده بود ،اما هماكنون ميبينيم ش��وراها نيز با تاخير راهاندازي ميشوند و روز به روز
كوچكتر ميشوند .در بحث مربوط به نظام اداري ـ سياسي شوراي اسالمي شهر وجود دارد اما بايد ديد واقعا اين
شوراها در حال حاضر چه اختياراتي دارند .در متن قانون آمده ،استانداري و فرمانداري شوراهاي شهر را همراهي
كنند اما آيا امروز واقعا چنين است؟
امروزه آنچنان محدوديتهاي وجود دارد كه به راحتي تصميمات گرفته شده در شورا وتو ميشود.
وي با طرح اين سئوال كه بايد ديد جاي مديريت شهري در برنامه پنجم توسعه كجاست؟ ادامه داد :در اين مورد
اصال فصل و مادهاي وجود ندارد.
قاليباف از بودجهريزي سال آينده شهرداري براي اولين بار در كشور خبر داد و گفت :قرار بود شهرداري در بودجه
 89بودجهريزي عملياتي را در كشور اجراي كند كه بنا به داليلي قرار شد با يك سال تاخير انجام شود .اما اكنون
اليحه بودجهاي كه بهمن ماه امسال به شوراي شهر داده ميشود ،بر اساس بودجهريزي عملياتي است.
شهردار تهران با تاكيد بر سياست كوچكسازي و هوشمندسازي شهرداري تصريح كرد :شهرداريها نميتوانند
بزرگ و سنگين باشند بلك ه بايد به سمت مالكيت خصوصي روند و مايه افتخار است كه امكانات محالت به طور
كامل در اختيار مدير محله و شوراي محالت قرار گيرد.
قاليباف گفت :من به عنوان شهردار خجالت ميكشم بگويم در شهري ده ميليوني شهربازي با ظرفيت  200هزار
نفر وجود ندارد تا مردم اوقات خود را در آن سپري كنند ،ما اين روزها فرهنگ استفاده از سرمايه داخلي و خارجي
را نداريم ،چرا كه س��رمايهگذار نگاهش به كسب منفعت اس��ت و پروژههاي با  20سال قدمت رها شده در شهر
مشاهده ميشود.
ی محرم در برج «پارك »51
عزادار 
در دهه اول محرم امسال ،مجلس عزای حسینی در برج «پارك  »51نیویورك ـ واقع در منهتن و نزدیك محل حادثه
تروریستی  11سپتامبر ـ برگزار میشود و مسلمانان ،صرف نظر از مذهب و ملیتشان میتوانند در آن شركت كنند.
به گزارش ابنا مجلس عزاداری دهه اول محرم امسال ،در محل برج زیبای «پارك  »51نیویورك برگزار میشود.
بنا بر اعالم برگزار كنندگان این مراسم ،مسلمانان از هر قشر ،مذهب ،ملیت و منطقهای میتوانند برای آشناي با معارف
حسینی و سهیم شدن با شیعیان در مراسم عزاداری ساالر شهیدان حضرت امام حسین(ع) در این مجالس شركت كنند.
ی هاي درباره اهمیت قیام عاشورا و نیز ایمان ،معنویت ،امید ،استقامت و عدالت اجتماعی
در این مجالس سخنران 
ایراد خواهد گردید.
برج پارك  51چیست؟
برج زیبای پارك  ،51یك برج  13طبقه است كه به جامعه مسلمانان و شیعیان تعلق دارد .این ساختمان در منطقه
«منهتن» نیویورك واقع است و دو بلوك با محل برجهای سابق مركز تجارت جهانی فاصله دارد.
این مركز فرهنگی كه  9300متر مربع زیربنا دارد و ساخت آن از سال  2009آغاز شده و همچنان ادامه دارد ،عالوه
بر نمازخانهای با گنجایش بیش از  2000نفر ،دارای س��الن كنفرانس  500نفره ،كتابفروش��ی ،استودیو ،رستوران
حالل ،مهد كودك ،باشگاه بدنسازی و زمین بسكتبال نیز هست.
همچنین در این مركز ،مكانی برای ادای احترام به قربانیان حادثه تروریستی  11سپتامبر  2001تعبیه شده است تا
نشان دهد كه مسلمانان از این جنایت و بانیان آن بیزار هستند .این ساختمان حدود  100میلیون دالر ارزش دارد
و در نمای آن از اشكال اسلیمی و اسالمی استفاده شده است.
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خبرها
دکتر منصور فالمکی  ،دکتر محمود گالبچی و دکتر علیرضا رهایی  ،چهره ماندگار شدند .
دکتر محمد منصور فالمکی در رشته معماری ،دکتر محمود گالبچی در رشته راه و ساختمان و دکتر علیرضا رهایی
در رشته عمران به عنوان چهره ماندگار کشور معرفی شدند.
به گزارش شبکه اطالع رسانی ساختمان ایران ،در مراسم معرفی هشتمین دوره چهره های ماندگار ایران که پنج
شنبه  27آبان در محل سالن همایشهای بین المللی صداو سیما برگزار گردید سه شخصیت علمی فرهیخته مرتبط
با صنعت ساختمان به عنوان چهره ماندگار کشور معرفی شدند.
از بین فهرست  23نفره چهره های ماندگار امسال ،دکتر محمد منصور فالمکی در رشته معماری ،دکتر محمود
گالبچی در رشته راه و ساختمان و دکتر علیرضا رهایی در رشته عمران به عنوان چهره ماندگار کشور معرفی شدند.
دکترمحمودگالبچی
دکتر محمود گالبچی ( متولد سال  ۱۳۳۶در مشهد ) استاد دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
و پایهگذار رشتههای تکنولوژی معماری و مدیریت پروژه و ساخت در این دانشگاه است .تالیفات او شامل  ۲۰کتاب
و بیش از  ۹۰مقاله به زبانهای فارسی و انگلیسی به عنوان منابع اصلی در رشتههای عمران ،معماری ،تکنوژی
معماری و مدیریت پروژه و ساخت در دانشگاهها مورد استفاده قرار میگیرد.
دکتر گالبچی تحصیالت عالی خود را در دانشکده فنی دانشگاه تهران آغاز و در سالهای  ۱۳۵۹و  ۱۳۶۲موفق
به اتمام دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد با رتبه اول در رشته مهندسی راه و ساختمان گردید .همچنین دکترای
مهندسی راه و ساختمان با تخصص سازه در معماری و فوق دکترای سیستمهای ساختمانی خود را در سال ۱۳۷۵
در دانشگاه لیدز انگلستان به اتمام رساند.
از سال  ۱۳۶۲عضو هیئت علمی دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران و از سال  ۱۳۷۹مسئول
رش��تههای تکنولوژی معماری و مدیریت پروژه و س��اخت در این دانشگاه میباش��د .او در سال  ۱۳۸۷به عنوان
پژوهشگر برجسته و در سال  ۱۳۸۸نیز به عنوان استاد نمونه از سوی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری اطالعات
معرفی شد.
به گزارش شاسا از دیگر عناوین و افتخارات علمی دکتر گالبچی می توان به موارد دیگری چون؛ کرسی یونسکو
در معماری ( ،)UNESCO Chair in Architectureاستاد نمونه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
کشور  ،1388پژوهشگر برجسته دانشگاه های کشور  ،1387مهندس نمونه کشور سال  ،1388استاد نمونه دانشگاه
تهران  ،1388پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران  1388و سردبیر مجله بینالمللی International Journal
 ،of Architectural Technologyتاس��یس کننده و سرپرست رشته تکنولوژی معماری ،تاسیس کننده
و سرپرس��ت رش��ته مدیریت پروژه و ساخت ،عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان ( 1375تاکنون) ،رئیس
ش��ورای فناوریهای نوین ساختمانی و ش��ورای قطب علمی فناوری معماری ،عضو هیات امنای انجمن مفاخر
معماری ایران ،اشاره نمود.
پنج شهر تاریخی فراموش شده جهان در پنج کشور معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ،سایت «هریتیج کی» در گزارشی به معرفی پنج شهر تاریخی در
خطر جهان در عراق ،کامبوج ،پرو ،اردن و ترکیه پرداخته که عبارتند از:
 -1شهر تاریخی «بابل» در عراق:
شهر تاریخی «بابل» با چندهزار سال قدمت در دهههای اخیر ،شرایط متفاوتی را تجربه کرده است .در سالهای
نخستین حکومت دیکتاتور عراق ،صدام ،این شهر بهشکل کامل مرمت و به یکی از قطبهای گردشگری عراق
تبدیل شد و حتا صدام یکی از کاخهای خود را بر فراز تپهای در نزدیکی این شهر بنا کرد.
در سالهای پس از جنگ نخست خلیج فارس ،بازدید از این شهر ممنوع شد و پس از اشغال عراق نیز شهر تاریخی
بابل که بخشی از آن به پایگاه نظامیان آمریکایی و لهستانی تبدیل شده بود ،به حال خود رها شد و به منبع درآمد
قاچاقچیان آثار تاریخی تبدیل شد.
اکنون دولت ایالتی «بابل» حفاظت از این شهر را برعهده گرفته و قرار است ،در آیندهی نزدیک پروژهای بینالمللی
با حضور مرمتگرانی از کشورهای مختلف جهان و به ویژه ایتالیا ،برای مرمت این شهر تاریخی آغاز و کاخ صدام
در نزدیکی این شهر نیز به یک هتل لوکس تبدیل شود.
یکی از باستانشناسان مشهور جهان که تاکنون چند کتاب دربارهی شهر تاریخی بابل نوشته است ،بابل را شهری
میداند که در آن میتوان آثاری از س��تونهای مرمری تمدن یونان باس��تان و مجسمههای ساختهشده از سنگ
آهک تمدن مصر باستان را دید.
وی همچنین پروژههای مرمت انجامشده در این شهر را در دوران حکومت صدام ،غیرعلمی دانست و گفت که
آجرهای استفادهشده در مرمت کاخ بختالنصر هیچ شباهتی با آجرهای اصلی این کاخ  2600ساله ندارند.
شهر تاریخی بابل با قدمتی در حدود  4000سال در  90کیلومتری بغداد ـ پایتخت عراق ـ قرار دارد و از آن بهعنوان
محل احداث باغهای معلق بابل در بیش از  2000سال پیش توسط بختالنصر یاد میشود .از دیگر آثار تاریخی
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ارزشمند شهر بابل که زمانی یکی از زیباترین شهرهای منطقهی بینالنهرین بوده است ،به برج بابل و زیگورات
این شهر میتوان اشاره کرد.
-2شهر تاریخی «آنگکر»در کامبوج:
شهر تاریخی «آنگکر» یکی از مجموعههای تاریخی ارزشمند جهان محسوب شده و در سال  1992به عنوان تنها
محوطهی تاریخی کامبوج در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید ،هر چند کارشناسان بارها شرایط این
شهر تاریخی را بحرانی اعالم کردهاند.
این شهر تاریخی که از آن بهعنوان بزرگترین منطقهی شهری تاریخی جهان نام برده میشود ،بین قرنهای نهم
تا چهاردهم میالدی پایهگذاری شده است« .آنگکر» که از آن همواره بهعنوان یکی از شاهکارهای هنر و معماری
یاد میشود ،با استفاده از سنگهای عظیم حجاریشده احداث شده است و بعد از گذشت چند قرن از احداث آن،
رازهای زیادی دربارهی نحوهی ساخت این شهر کشفنشده باقی ماندهاند.
ش��هر تاریخی آنگکر از س��الها پیش یکی از محوطههای تاریخی مورد عالقهی باستانشناسان جهان ،به ویژه
باستانشناسان استرالیایی بوده است.
کاوش برای کشف قسمتهای مختلف این شهر از حدود دههی  50میالدی آغاز شده و در هر فصل از کاوشها
ش جدیدی به این ش��هر افزوده شده است .طبق عکسهایی که توسط ماهوارههای سازمان ناسا از شهر
نیز بخ 
آنگکر تهیه شدهاند ،این شهر حدود  1200مایل مربع وسعت دارد ،درحالیکه اکنون فقط حدود  385مایل مربع از
ویرانههای این شهر کشف شده است.
 -3شهر تاریخی «ماچوپیچو» در پرو:
ش��هر تاریخی «ماچوپیچو»  24جوالی سال  1911میالدی توسط باستانشناسان دانشگاه ییل آمریکا ـ هیرام
بینگهام ـ که فارغالتحصیل رشتهی باستانشناسی و رشتهی علوم سیاسی بود ،کشف شد.
البته او در طول زندگی خود ،دو کشف دیگر باستانشناسی را نیز در آمریکای جنوبی انجام داده است که یکی از
آنها کشف پایتخت تاریخی اینکاها ـ ویتکوس ـ و دیگری شهری تاریخی در کوههای کوروپوما بود؛ ولی کشفی
که نام او را بر سر زبانها انداخت ،ماچوپیچو بود .درآورد و تا آخرین لحظه نیز بهدنبال این دژ تاریخی بود.
در طول سالها ،ماچوپیچو یک شهر دژ نظامی ،مکانی مذهبی و محل استقرار چند کاخ متعلق امپراطوران اینکاها
بوده است .در عین حال ،باستانشناسان مشهور جهان ماچوپیچو را محلی برای استراحت پادشاههای تمدن اینکا
دانستهاند.
بینگهام آثار تاریخی زیادی در بقایای این شهر تاریخی کشف کرد که بخش اعظم آنها اکنون در موزهی دانشگاه
ییل نگهداری میشوند و مسؤوالن این موزه در سالهای گذشته با وجود پذیریش مالکیت دولت پرو ،آنها پس
ندادهاند .البته پس از اولتیماتوم رئیس جمهور پرو آمادگی خود را برای عودت این آثار اعالم کردهاند.
شهر ماچوپیچو سالها پیش در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید و سال گذشته نیز بهعنوان یکی از
عجایب هفتگانهی دنیای مدرن انتخاب شد .با این وجود ،تعداد زیادی از باستانشناسان جهان بر این باورند که
نبود کنترل بر تعداد گردشگران ماچوپیچو ،این شهر و اکوسیستم اطراف آنرا به سمت نابودی پیش میبرد.
 -4شهر تاریخی «پترا» در اردن:
ش��هر تاریخی «پترا» که متعلق به دوران پیش از تاریخ بوده و در سال  1812میالدی توسط یک باستانشناس
سوییسی کشف شد ،در هزاران قبل در تقاطع راههای اصلی کاروانهایی که از دریای سرخ عبور میکردهاند ،قرار
داشته است .این راههای اصلی ،کشورهای عربی مصر و سوریه را به هم متصل میکردند.
معبد باستانی پترا یک اثر تاریخی نیمهکاره است که در صخرهای بزرگ ساخته شده و داخل آن مملو از داالنها و
دهلیزهای اسرارآمیز است .این شهر تاریخی یکی از مشهورترین بناهای جهان محسوب میشود و بهدلیل استفاده
از نوع خاصی از معماری با تلفیق معماری س��نتی ش��رقی و معماری یونانی ،در سال  1985میالدی در فهرست
میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.
با انتخاب ش��هر پترا بهعنوان یکی از عجایب هفتگانهی جهان از نگاه مردم دنیای مدرن در چند س��ال پیش و
ساخت یک مجتمع گردشگری در کنار آن ،تعداد گردشگران این شهر بهطور چشمگیری افزایش یافته و این امر
واردشدن صدمه را به شهر تاریخی پترا در پی داشته است.
 - 5شهر تاریخی «افسوس» در ترکیه:
قدمت شهر تاریخی افسوس به  6000سال پیش از میالد مسیح (ع) میرسد و تا بهحال بناهای تاریخی و اشیای
باستانی فراوانی از دورههای مختلف حیات انسان از جمله دورهی نوسنگی در آن کشف شدهاند .اکنون  14پروژهی
کاوش در بقایای ش��هر تاریخی افس��وس در جریاناند .تاکنون بقایای بناهای تاریخی زیادی در ویرانههای شهر
تاریخی افسوس کشف شدهاند .با این وجود ،باستانشناسان بر این باورند که هنوز بین  85تا  90درصد آثار تاریخی
این شهر کشفنشده باقی ماندهاند.
ش��هر تاریخی افسوس یکی از منابع اصلی درآمد صنعت گردش��گری ترکیه محسوب میشود و ساالنه هزاران
گردشگر از آن دیدن میکنند .وزارت گردشگری ترکیه قصد دارد ،با ایجاد یک خط قطار ویژهی این شهر تاریخی،
دسترسی مردم تمام نقاط ترکیه را به این شهر تاریخی تسهیل کند.
کاوش باستانشناسی در شهر تاریخی افسوس در استان «ازمیر» ترکیه از  138سال پیش آغاز شده است و تا به
امروز ادامه دارد.
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سرور ارجمند جناب آقاي مهندس محمد رضا رئيسي
مدير مسئول محترم ماهنامه طاق

حال كه تقدير الهي در ايام سوگواري ساالر شهيدان ،دميدن سروش هجرت ستاره پرفروغ مادرعزيزتان
را از بستر خاك به اريكه افالك رقم زده است  ،جز مرثيه غم و چكامه صبر بر كالبد قلب تب دارتان
چه مي توان نوشت.
ما را در تحمل اين بار گران شريك و همراه بدانيد.
همكاران شما در ماهنامه طاق
ارگان رسمي سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي

جنابمهندسجوادعطايي
رياست محترم شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي
با نهايت تأسف وتأثر ،درگذشت خواهر گراميتان را تسليت عرض نموده واز خداوند متعال صبر و شكيباي براي
بازماندگان آرزومنديم.
جنابآقايمهندسحميدرضاناوي
مصيبت وارد را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده و از خداوند منان براي آن مرحومه علو درجات و
براي بازماندگان صبر و شكيباي آرزومنديم.
همكار محترم سركار خانم مهندس اكبري
با نهايت تأس��ف وتأثر ،درگذش��ت پدر گراميتان را تس��ليت عرض نموده از خداوند متعال صبر و شكيباي براي
بازماندگان آرزومنديم.
همكارمحترمجنابآقايمهندسعليشهيدي
با نهايت تأسف وتأثر ،درگذشت خواهر گراميتان را تسليت عرض نموده واز خداوند متعال صبر و شكيباي براي
بازماندگان آرزومنديم.
همكار محترم جناب آقاي مهندس ضيايي
با نهايت تأس��ف وتأثر ،درگذش��ت پدر گراميتان را تس��ليت عرض نموده از خداوند متعال صبر و شكيباي براي
بازماندگان آرزومنديم.
جنابآقايمهندسمحمدشادمهري
مصيبت وارد را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده و از خداوند منان براي آن مرحومه علو درجات و
براي بازماندگان صبر و شكيباي آرزومنديم
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