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سرمقاله

سال جديد و اقتضائات آن

در جامعه مطبوعاتي كشور رسم نيكويي است كه اولين نوشتار خويش در اولين
ش��ماره س��ال جديد را به ارزيابي گذشته و سخن از آينده اختصاص مي دهند،
حال كه سال جاري نيز به نام سال «همت و كار مضاعف» نامگذاري شده بهتر
آن است تا ما نيز محور سخن خويش را با پيروي از اين سنت نيك بزرگان با
رويكرد گريزي بر گذشته همين موضوع قرار دهيم.
بس��ياري از ما از آموزه هاي دوران تحصيل به ي��اد داريم آنگاه كه از فيزيك،
مكانيك و تحليل س��ازه ها س��خن به ميان مي آمد يكي از روش��هاي آناليز
روش كار مجازي بود ،به عبارتي كار را به دو روش مجازي و حقيقي تقس��يم
مي كرديم.
واقعيت اين است كه در عينيت جامعه نيز همين تقسيم بندي ساري و جاري است،
كارها و مشاغل گوناگون واقع ًا به همين دو گونه اند ؛ برخي هويتي صرف ًا مجازي
دارند ،كار كه نيستند هيچ حتي تأثير مخرب و زيانبار بر جامعه و اقتصاد كشور
نيز باقي مي گذارند،كافي است نگاهي به اطراف خود بيندازيم تا انواع مشاغل
كاذب ،داللي و واسطه گري را به عنوان مصاديقي از اين كارهاي پوچ مجازي
بيابيم ،درست در نقطه مقابل نيز كارها و مشاغل حقيقي و كليدي وجود دارند
كه رمز پيشرفت و ترقي و تضمين كننده سعادت اعضاي جامعه و كشورند و چه
كسي است كه منكر باشد حرفه مهندسي و ارايه خدمات فني در صنعت ساخت
و ساز  -بعنوان دومين صنعت كشور پس از صنعت نفت  -شايد در رأس مشاغل
حس��اس و ضروري كشور باشد ،حال نيكوست در اين آغاز سال جديد ارزيابي
نسبت به گذشتمان داشته باشيم ،نكند ما هم در زمينه عرضه خدمات مهندسي
از پيروان مسلك كار مجازي باشيم ! و از مهندسي به همان امضاء بسنده كنيم،
وقتي جامعه ،صنف ما مهندسان را جزو واالترين و باالترين صنوف مي داند ،چه
بهتر كه عملكردمان بگونه اي باشد تا اين ظن و گمان را تحقق بخشيم ،چرا كه
به فرموده موال علي (ع) « من ظن بک خیرا فص ّدق ظنه» اگر كسي به تو گمان
خير و نيكويي دارد ،عملكردت به گونه اي باشد كه گمان خير او را تقويت كني.
كوتاه سخن اينكه در سالي كه به « سال همت و كار مضاعف» نام گرفته است
يقين بدانيم آباداني ميهن عزيزمان در گرو تالش و همت مهندس��ان است و
بس ،پس بياييم نه به کار مجازی که به كار حقيقي و پاداش عظيم معنوي آن
فكر كنيم ؛ آنگاه كه جامعه سعادت خود را مرهون و مديون خدمات ما بداند.
وا ...ولي التوفيق
سردبیر

سروش انديشه
پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به مناسبت
تحویل سال نو

الرحي م
الرحم 
بس م هَّ
ن ّ
الل ّ
«يامقلّبالقلوبواألبصار.يامدبّراللّيلوال ّنهار»؛اىدگرگونكنندهىدلهاوديدها!
محول الحول و األحوال»؛ اى گردانندهى سالها
اى ساماندهندهى به روز و شب! «يا ّ
«حول حالنا الى احسن الحال»؛ حا ِل ما را به بهترين حالها تبديل فرما .
و دلها و حالها! ّ
در سال  88ملت خوش درخشيد؛ مسئولين هم تالشهاى ارزنده و بزرگى را انجام دادند .اين
تالشها در حد خود ،تالشهاى باارزشى است؛ موجب تقدير است .بر همهى ناظران منصف
فرض اس��ت كه از اين تالشها ،از اين زحمات و كار و كوششى كه براى عمران و آبادانى
و پيش��رفت كشور در عرصههاى مختلف انجام گرفت ،قدردانى كنند .در عرصهى علمى،
در عرصهى صنعتى ،در فعاليتهاى اجتماعى ،در سياس��ت خارجى ،در بخش��هاى مختلف،
مسئولين كش��ور كارهاى بزرگى را انجام دادهاند .خداوند به همهى آنها اجر عنايت كند و
توفيق پيشرفت مرحمت بفرمايد.
آنچه كه از مالحظهى وضعيت موجود كش��ور و ظرفيتهاى عظيمى كه در دل اين كشور
و ملت بزرگ نهفته است ،ميشود به دست آورد ،اين است كه آنچه ما انجام دادهايم ،آنچه
مسئولين و مردم انجام دادهاند ،در مقابل آنچه كه ظرفيت عظيم اين كشور براى پيشرفت و
رسيدن به عدالت است ،كار بزرگى نيست .بايد تالشها را بيش از آنچه كه در گذشته انجام
دادهايم ،همه انجام بدهند و خود را موظف بدانند.
امس��ال براى اينكه ما بتوانيم آنچه را كه در اين دعاى ش��ريف به ما تعليم داده شده است
و وظيفهى ماست ،انجام بدهيم ،براى اينكه بتوانيم بر طبق اقتضائات كشور و ظرفيتهاى
كشور حركت كنيم ،احتياج داريم به اينكه همت خودمان را چند برابر كنيم؛ كار را متراكمتر
و پرتالشتر كنيم .من امسال را به عنوان سال «همت مضاعف و كار مضاعف» نامگذارى
ميكنم .به اميد اينكه در بخش��هاى مختلف ،بخش��هاى اقتصادى ،بخش��هاى فرهنگى،
بخش��هاى سياسى ،بخشهاى عمرانى ،بخشهاى اجتماعى ،در همهى عرصهها ،مسئولين
كش��ور به همراه مردم عزيزمان بتوانند با گامهاى بلندتر ،با همت بلندتر ،با كار بيش��تر و
متراكمتر ،راههاى نرفتهاى را بپيمايند و به هدفهاى بزرگ خود ان هَّ
شاءالل نزديكتر شوند .ما
به اين همت مضاعف نيازمنديم .كشور به اين كار مضاعف نيازمند است.
باي��د به خداى متعال توكل كنيم؛ از خداى متعال اس��تمداد كنيم و بدانيم كه زمينه براى
كار ،زياد است .دشمنان ،دشمن علم و ايمان جامعهى ما هستند .علم و ايمان را به صورت
مضاعف در ميان خودمان بايد تقويت كنيم .ان هَّ
شاءالل راهها هموار خواهد شد؛ موانع ،كوچك
خواهد شد و كمك الهى و نصرت الهى ،ملت ما و كشور ما و مسئولين ما را همراه و زير
سايهى خود خواهد داشت.
هَّ
رحمةالل و بركات ه
والسالم عليكم و
ّ
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ای��ن روزها که دوس��تان نازنینم در تحریریه
طاق سرگرم آماده ساختن آخرین فرم های 
چاپی مجله هس��تند  ،همزمان است با زادروز
معمار  ،شهرس��از و ریاضی دان برجسته قرن
یازدهم  ،ش��یخ بهاءالدین محمد (شیخ بهایی)
که همه ساله به نام روز معمار و هفته معماری 
گرامی داشته می شود .
گرامیداش��تی ک��ه انجم��ن مفاخ��ر معم��اری 
ایران  ،توجه و تمرکزش را در سال جاری با عنوان
« معم��اری امروز ای��ران ؛ از ص��ورت تا معنی »
ب��ر آن موک��د نم��وده و از هم��ه مجامع و
حوزه های دست اندرکار این حرفه  ،و محافل
و مراجع اندیش ورزانه اش  ،خواسته است تا
س��هم و دین خود را به ب��ارگاه بلند معماری 
ایران زمین که نش��انی از شکوه تمام و کمال
صورت و معنی معماری است به جا آورند و
ادا کنن��د  .و کمترین و نارواترین  ،بی گمان
من هستم در سطوح مختصری از این نشریه تا
یاد این ایام را ذکری کنم و به احترام قامت
بلند معماری از جای برخیزم و حقیقت که چه
دشوار است در پیشگاه هیبتش حتی مختصری 
نوشتن و یا اندکی گفتن .
هرچه گویم عشق را شرح و بیان                             
چون به عشق آیم خجل گردم از آن

دشوار است و ناممکن سخن گفتن از معماری که حضورش جهانگیر است و عمرش بی پایان .
معماری همزاد توﺃمان آدمی است که با ادراک انسان از هستی آغاز می شود و نفس ـ نفس با اوست و بر اوست  .پس
گستره اش به وسعت آدمی است و امتداد حضورش هم طراز حضور نام انسان .
معماری کیمیایی است که خشت را به زیستن بدل می کند و اکسیری که سنگ را به رنگ حیات .
معماری پاسداشت مداوم خاک است به هزار نقش و هزاران صورت  ،که خاک دامان تولد آدمی است و هم پایان منزل او .
گویی بوی اثیری خاک را دم به دم به مشامت می کشد تا همیشه بدانی که از کجا آمده ای و به کجاست وطنت .
معماری شهرزاد قصه گوی حیات است به هزار زبان  ،چون سوسن و به صد نقش  ،چون دامان دشت .
معماری آغوش گشاده پنجره هاست به استقبال نور و خورشید و روشنی .
توالی پی در پی دیوارهاست به نامیدن ﻣﺄوای آدمی و امنیت حضورش .
غزل های پیاپی طاق هاست به سقف بلند و نقش بسیارش چونان گنبد مینای گردون .
معماری بخشش نعمت حضور است به هر آنچه غایب مانده و تمنای دیدار است بر هر آنچه از نظر پنهان افتاده  ،معماری
کیمیاییست از اکسیر خاک و قوت پر غوغای عشق .
جان نازنینش از گزند هر آفت و بال و قامت بلندش از هر کژفهمی و هر بیخردی دور باد !
دست نامحرم سوداگری و نگاه ناپاک سودجویی بر دامن مبارکش مباد  ،و تقلید و از خود بیگانگی  ،گم شدن از خویش و
شرحه  ،شرحه شدن نام راستین و هویت ژرف و
شناسه های بیشمارش از گوش و زبان به دور و از دیوار چشم ها به دورتر باد !
از کلک خیال انگیزش هرکو فهمی نکرد  ،نقشش به حرام و رخ دلربایش از زنگ و زنگار آشفته حالی زمانه  ،پاک و منزه !
ذات پاک و بلندکردگار ـ این یگانه و بزرگترین معمار هستی ـ عظیم ترین معماری حیات را در قالب جهانی یگانه و
بی همتا و پر شوکت آفریده است و معماری ما مردمان  ،شکرگزار معماری خلقت و تسبیح گویان خداوند خالق باد !
روز معمار مبارک  ،هر هفته و ماه و سال بر معماران خجسته و همه عمر معماری فرخندگی باد و شایسته به بندگی بر
آستان یگانه معمار هستی !  . . .آمین !
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جواد صبوحی

بهساختمانهايمانمهراستانداردبزنيم

اشاره :
پنجمين روز از آخرين فصل س��ال و رخدادي چون زادروزخواجه نصير الدين طوسي
يكي از بزرگمردان حيطه علم و دانش بهانه اي شد تا بار ديگر ضرورت پرداختن به
حرفه مهندس��ي و مهندس��ان در حافظه عموم جاي گيرد .صندلي هاي سرخ سالن
همايشهاي صدا و سيماي شهر محمل چهره هاي نام آشنايي شد كه نام هريك از آنها
به گونه اي با اين حرفه گره خورده بود.همه آمده بودند تا به اتفاق يكديگر زنجيره به
هم پيوسته ای از وفاق و يكدلي را براي تشکیل آرماني مشترك تدارك ببينند.جشنواره
روز مهندس در س��ال گذشته عزم بس��ياري را براي دگرگوني اهداف و برنامه هاي
متوليان نظام مهندسي بيش از گذشته جزم كرد  ،اينكه به ايجاد بنايي بينديشند كه
بنيان آن با لرزش گاه و بيگاه زمين به يكباره نلرزد و ويران نشود  ،اينكه براي حضور
فناوري هاي پيشرفته فرشي گسترده تر از پيش پهن كنيم و اينكه...،
گزارش حاضر گزيده اي از سخنان مدعوين در اين نشست است كه تقديم حضورتان
مي كنيم:
مهندسي  ،تجلی توسعه و پیشرفت هر جامعه
مهندس اخوان عبداللهیان رئيس س��ازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي
به عنوان نخستين س��خنران اين همايش نامگذاری پنجم اسفند روز مهندسی را از
س��وی ش��ورای فرهنگ عمومی بهانه ای دانست تا در راستای تجلیل از شخصیتی
نمونه در مهندسی کهن ایران اسالمی و پرداختن به موضوعات مهندسی نقش واالی
مهندس��ان در آبادانی و پیشرفت کشور نیز تبيین گردد.وی همچنین در اين نشست
افزود  :ما ملتی هس��تیم که در بس��تر فرهنگ اسالمی نمونه های پر افتخاری را در
گذش��ته علیرغم تمامی کمبودها و کاس��تی ها به عرصه آورده ایم  ،شهرک علمی
ربع رش��یدی که در آن هزاران دانشمند محقق در کمال رفاه و آسایش به تولید علم
می پرداختند ،ابوعلی سینا ،نظام الدین گیالنی و بویژه خواجه نصیرالدین طوسی که
به یمن خدمات ارزشمندش امروز گرد هم آمده ایم و هزاران هزار دانشمندی که آشنا
و یا گمنام در این مرز و بوم فعالیت داشته اند نمونه بارز این مفهوم اند .وی همچنين
ابراز داشت  :ما بر این باوریم که جامعه مهندسی کشور به دلیل حضور در بطن جامعه
و تاثیرگذاری مستقیم و یا غیر مستقیم در امور کشوری و لشکری می تواند با تکیه
بر اراده ملی و عزم اسالمی در نیل به اهداف نظام مقدس اسالمی پیشتاز باشد.دیری
است که علم به فناوری ،فناوری به تولید و تولید به مصرف پیوند خورده است و برای
آنکه در دنیای امروز حرفی برای گفتن داش��ته باش��یم چاره ای جز پیشرفت در اين
عرصه ها نداريم.اکنون پس از سالهای متمادی بارقه های امید در دل ایرانیان شروع
به شکفتن کرده است و جامعه مهندسان کشور نیز در این شکوفایی سهم قابل توجهی
دارند .وی افزود  :قطع ًا دستیابی به تکنولوژی های فنی و مهندسی در راستای بیانات
ارزشمند مقام معظم رهبری مبتنی بر رسیدن به رتبه نخست در منطقه در پیشرفت
منطقه ای و جهانی بوده و این ،جز با اعتماد به نفس و عزم ملی میسر نخواهد شد.
وی حرکت به س��وی اصالح الگوی مصرف را اقدامی اساس��ی در زمینه پیشرفت و
عدالت دانست و خاطر نشان کرد  :بخش انرژی در بخش های تولید ،انتقال و مصرف
در کشور بیشترین میزان اتالف را به خود اختصاص می دهد.در دنیا چشم انداز استفاده
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از سبد تنوع انرژی مطرح بوده و الزم است در کشور ما نيز نسبت مصرف انرژی به
تولید ناخالص داخلی یا میزان س��رانه به شدت کاهش یابد.در این راستا انرژی های
انرژی برای نسل های آینده موجب جلوگیری
نو عالوه بر ذخیره س��ازی دیگر منابع ِ
از تخریب محیط زیست نیز خواهد شد .عبداللهیان اقداماتی از قبیل ممیزی انرژی،
استقرار واحد مدیریت انرژی ،استفاده از تکنولوژی های نوین و تجهیزات با راندمان
باال و فرهنگ سازی مناسب را از جمله نکاتی دانست که زمینه حفظ منابع خدادادی
را فراهم می آورد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امروزه تمامی زیر ساختها و کارهای
زیر بنایی مورد نیاز کشور و فعالیتهای عمرانی مرهون تالش جامعه مهندسی کشور
است اضافه کرد  :بدون حضور مهندس و فعالیت مهندسی  ،توسعه ،عمران و آبادانی
و خلق اثر در کار نخواهد بود .تجلی توس��عه و پیش��رفت هر جامعه در گرو خدمت
مهندس��ان می باش��د که برخی از این آثار در فعالیت بر جای مانده گذشتگان کام ً
ال

مش��هود می باشد.بهره گیری از دانش و فناوری های روز سر منشا تغییر و تحوالت
در این عرصه است تا دستاوردهای این دوره را به عنوان اثری درخشان برای آیندگان
به ثبت برسانند.
اخوان در خاتمه س��خنان خود با اش��اره به اینکه س��ازمان نظام مهندسی ساختمان
خراس��ان رضوی با  12هزار و  100نفر عضو هم اکنون در جایگاه دوم کشور از نظر
نیروی متخصص و فنی قرار دارد برنامه های در دس��ت اقدام این س��ازمان در دوره
پنجم هیات مدیره را اهمیت دادن بیشتر به پژوهش و آموزش های کاربردی ،جلب
مش��ارکت بیشتر مهندسان در امور حرفه ای ،تدوین طرح جامع مهندسین و حمایت
و پش��تیبانی از تش��کلهای فنی و صنفی دانست و اظهار امیدواری کرد با همکاری و
همدلی تمامی ارکان سازمان و تعامل با هیات چهارنفره استان به عنوان باالترین مرجع
تصمیم گیری استان و بویژه خانواده بزرگ مهندسان استان بتوان در راستای پیشرفت
ایران اسالمی گام برداشت.
• تمدن دو هزارساله و ساختمان هاي كلنگي؟!
دكتر صالحي استاندار خراسان رضوي ميهمان برجسته اين نشست نيز طي سخناني
كوشيد با تلنگري بر دغدغه هاي روز جامعه بر نقش مهندسان در حل اين مشكالت

صحه بگذارد .وي نيز با تبريك آغاز امامت امام عصر(عج) و روز مهندس به بیش از
 12هزار عضو فعال نظام مهندس��ی ساختمان در خراسان رضوی گفت  :دو موضوع
مهم وجود دارد که اگر به این دو توجه ش��ود س��طح زندگی جامعه خیلی بهتر شده،
دغدغه ها کاهش پیدا می کند و رضایت مردم در نهایت س�لامت و تندرس��تی می
تواند به اهداف عالی جامعه اس�لامی برس��د .ما یک سازمان نظام پزشکی داریم که
باید تالش کند تا بهداشت و درمان کشور به جایگاه مناسب خود برسد .عالوه بر این
میانگین عمر و امید به زندگی هم افزایش پیدا کند و انسانها بتوانند در نهایت سالمت
زندگی کنند ،سازمان نظام مهندسی نیز عالوه بر این مهم باید بتواند تمدنی نو از نظام
اسالمی را به منصه ظهور برساند،وی افزود  :در عهدها و سلسله های مختلف برخی
موضوعات بیش از برخی دیگر مورد توجه قرار می گرفت ،در دوره ای به س��اختمان
ها و بناها توجه زیادی ش��د .بنایی که امروزه جزیی از میراث فرهنگی ماس��ت و با

قدمت پانصد یا هفتصد سال هنوز پابرجاست از توجه با این موضوع در آن زمان ناشی
می شود .ولی مدت هاست به ساختمان سازی نه به عنوان یک کاالی درجه یک ،
بلکه کاالی واسطه ای توسط افراد غیر متخصص توجه می شود .بساز و بفروش ها
ش��ده اند غیر متخصصان و متاسفانه عمر س��اختمان به  20تا  30سال رسیده است.
کشوری که با تمدن هفت هزار ساله مکتوب ،دانشمندان بزرگی را تربیت کرده است
که یکی از آنها خواجه نصیر الدین طوسی است،ولی چه شد که در پایتخت این کشور
با داش��تن چنین حوزه تمدنی ساختمانی ساخته می شود که  30سال بعد می گویند
کلنگی است.آیا شان مهندس رعایت نشده است ؟ آیا جایگاهی برای نظام مهندسی
قایل نشده ایم و یا کار را به متخصص آن نسپرده ایم ؟
اس��تاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از س��خنان خود با توجه به وجود بارگاه
امام هش��تم ( ع ) در این اس��تان و ضرورت توجه بیشتر به س��اخت و سازها در این
اس��تان گفت  :عمر س��اختمان در خراس��ان رضوی کمتر از تمام کشور است و این
نکته از عجایب منفی روزگار است ،این جایگاه با وجود  24هزار مهندس رشته خای
ساختمان ،کشاورزی و معدن در استان و بیشترین تعداد مهندس بعد از تهران ،شایسته
نیس��ت.جایگاه مهندسان و سازمان نظام مهندس��ی و کاری که شما در استان انجام
م��ی دهید باید ارتقاء پیدا کند .وي همچنين گفت  700 :س��ال قبل مهندس��ان ما
در ش��هرهای مختلف بناهایی بدون جرثقیل ،بتون مس��لح و امکانات و دانش امروز
س��اخته اند که هنوز پابرجاس��ت.معماران ما در پانصد س��ال پیش پلی را در لرستان
س��اخته اند که هنوز پابرجاس��ت و آب ،باد و طوفان به آن آس��یب نرس��انده است و
تنها به اندکی بازس��ازی نیاز دارد.اینکه س��اختمانی را پس از سی سال کلنگی اعالم
می کنیم خود مصداق اس��راف است .در ساختمان صدها نوع مصالح به کار می رود
که ثروت عمومی جامعه است.بتونی که تخریب و در بیابان رها می کنیم دیگر جزو
منابع طبیعی نیس��ت و چند صد س��ال باید زمان بگذرد که جزی��ی از منابع طبیعی
ش��ود .وي با طرح موضوعي با عنوان بهداشت ساختمان گفت :تنها در سال گذشته
نزدیک به  600زلزله در اس��تان ثبت شده است.هفت مورد آن بیش از  4ریشتر بوده
و بیش از  90درصد اس��تان در روی گسل قرار دارد .بهداشت ساختمان زمانی فراهم
می شود که شما تضمین بدهید به استاندارد قابل قبول در یک ساختمان برسیم .در
مورد مواد غذایی ش��ما به تاریخ تولید و انقضای آن توجه دارید تا نکند بیمار شوید با
وجود آنکه حتی در صورت بیماری با داروی درمان می ش��وید.اما اگر زلزله ای بنایی
را آسیب رساند با چه دارویی قابل درمان است؟ آن ناظر باید نظارت کند  ،شهرداری
وقتی قرار است پایان کار و یا دستور نقشه بدهد باید به این مسایل توجه کند و همه
این مسایل باید تابع نظام مهندسی باشد و نظام مهندسی نیز عالوه بر این که خود
را ارتقا می دهد موضوعات مرتبط با خود بویژه عمر ساختمان را ارتقا دهد و البته زیبا
س��اختن نیز عاملی است که باعث می ش��ود بعد از  30سال نخواهیم آن را تخریب
کنیم.
اس��تاندار خراسان رضوی خطاب به ش��رکت کنندگان در این نشست گفت  :بیاییم
تصمیم بگیریم عمر ساختمانی که قرار است در استان بنا کنیم به چهار برابر ميزان
امروز افزایش دهد.آیا کس��ی هست که بگوید با امکانات امروز نمی توان ساختمانی
اینگونه ساخت ؟ باید این اتفاق بیفتد .ما باید سال آینده در چنین جلسه ای پیشرفت
این فکر را حداقل در مرحله طراحی و یا نظارت ببینیم.این همان بهداشت ساختمان
است .اگر کسی می خواهد ساختمانی را خریداری کند باید پروانه آن مهر استانداردی
هم داش��ته باشد.من در جلسه روز استاندارد هم بر این موضوع تاکید کردم و مدیران
استاندارد از آن استقبال کردند اما آیا کاری انجام گرفت ؟ چرا همیشه منتظریم ابتدا
این کار در تهران بیفتد.کاری کنیم تا خریداران ساختمان بدانند ساختمانی که بساز و
بفروشی است با ساختمانی که مهندسی ساخته شده است متفاوت است.عالوه بر این
موسس��ه استاندارد هم تایید کند که مصالحی که در این ساختمان به کار رفته است
اعم از در و پنجره ،بتون و آجر و ...مورد تایید اس��ت و بعد هم مهر اس��تاندارد را ارایه
کند تا اگر گفته شد چرا این ساختمان  20درصد افزایش قیمت دارد بگویند چون مهر
استاندارد دارد .سازمان نظام مهندسی استان باید این موضوع را شروع کنید و آن را به
همه کشور و جامعه اسالمی توسعه دهد.
دکتر صالحی در ادامه این نشس��ت از ش��هرداران اس��تان ،سازمان نظام مهندسی و
معاونت عمرانی اس��تانداری خواس��ت از همین امروز به فکر مقاوم س��ازی و درمان
ساختمان ها باشند .وي گفت :حال که ما در استان  153واحد دانشگاهی با  225هزار
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دانشجو داریم و حال که خراسان مهد تمدن بزرگ ایران بوده است و سبک خراسانی
امروز تا کشمیر هندوستان هم پیش رفته است و حال که ما در کنار امام هشتم (ع)
هستیم و خراسان رضوی پر جمعیت ترین استان با  25شهرستان و  64بخش و حدود
 4هزار روستا بعد از تهران است بیاییم حتی به فکر نظام مهندسی روستا هم باشیم.
روس��تای اس��وه را کلید بزنیم و بس��ازیم،از امروز امکاناتمان را فراهم کنیم و به فکر
بافت های فرس��وده باشیم این تکلیف شرعی و اخالقی ما به شماست.تمام امکانات
استان را بسیج کنیم تا بهداشت و درمان ساختمان و استاندارد سازی آن فراهم شود و
از امروز ساختمانی بسازیم که در آن انرژی صرفه جویی شود،
اس��تاندار خراسان رضوی به نقش سازمان نظام مهندسی کشاورزی در بهبود اصالح
الگوی مصرف اشاره کرد و گفت  :این سازمان نیز می تواند در زمینه اصالح الگوی
مص��رف در تمامی زمینه ها ایفای نقش کند.همانگونه که می توانیم س��اختمانی را
تعبیه کنیم که نور آن بگونه ای تامین ش��ود که برق کمتری مصرف کنیم  50اداره
س��ازمان کشاورزی در مشهد و شهرستانها نیز می توانند تصمیم بگیرند مصرف گاز
و برق را کاهش دهند و آن وقت می توانیم از مردم انتظار داشته باشیم .اگر سازمان
نظام مهندس��ی کش��اورزی تالش کند اینهمه کمبود آب در اس��تان و سیستم را به
قط��ره ای تبدیل کنند هم راندمان آن س��ه برابر می ش��ود و هم مصرف آب نصف
می شود .اگر اینگونه شود ما دو میلیارد متر مکعب اب در استان اضافه می آوریم در
حالی که االن یک میلیارد و دویست متر مکعب کم داریم،که از  36دشت بزرگ استان
 33دشت آن بحرانی است.
وی همچنین با تقدیر از مس��ووالن نظام مهندس��ی معدن گفت  :خراسان رضوی از
اس��تانهای غنی از نظر معدن و صنعت است و خوشبختانه بیش از  85درصد صنعت
و معدن استان در اختیار بخش خصوصی است و این نکته یکی از موفقیت های این
بخش است.
دکتر صالحی در خاتمه سخنان خود به نهادهای دولتی توصیه کرد موضوعاتی را که
به نظام مهندسی مربوط است به این سازمان واگذار کنند .وي همچنين افزود  :پرسنل
نظام مهندسی در این  3بخش 24هزار نفر و همه مستعد کارند .ما این امور را به آنها
واگذار کنیم تا ان شاء اهلل بتوانیم با روشی اجرایی مشخص در  5اسفند ماه سال  89به
رشدی در این زمینه برسیم .وی بار دیگر از مهندسان خواست به فکر توسعه استان،
توسعه مهندسی و توسعه بناهای مهندسی ساز باشند تا به تدریج غیر حرفه ای های
این بخش جای خود را به حرفه ای ها بدهند.
• در کار مهندس بن بست وجود ندارد
مهندس پژمان شهردار مشهد که قرابت بسیار زیادی با نظام مهندسی استان دارد و
خود یکی از  12هزار و  100عضو این سازمان است دیگر سخنران این همایش بود.
وی با تبریک تقارن آغاز امامت حضرت ولی عصر و روز مهندسی به جامعه مهندسی
و با یادآوری ارزش و عزت مهندسان در اذهان جامعه خاطر نشان ساخت  :باید برای
حف��ظ این عزت تالش كنيم ن��ه آنکه با عمل و رفتارمان نتوانیم این جایگاه رفیع را
حفظ کرده و از آن دفاع کنیم .جامعه ،مهندسان را صاحب سبک و فکر و نظر می داند.
گروهی که قدرتمند درخلق آثارند ،انسانهایی که قدرت و اراده تصرف در عالم هستی
را دارند.کسانی که جامعه بشریت در بسیاری از شوون خود مرهون تالشهای آنهاست.
وی همچنین افزود  :در جای جای این عالم آثار مهندسی وجود دارد و با این اقدامات
امکان زندگی برای بشریت فراهم شده است .مهندسان توانسته اند با شناخت دقیق از
طبیعت کارهای مستحکم ،متقن و قوی ایجاد کنند و با سازگاری با عوامل طبیعت آنها
را از عوامل آسیب زا حفظ کرده اند ،آنها کسانی هستند که کارهایشان دارای سازمان و
نظام است و این نظم و انضباط آنها چه در مرحله شکل گیری یک فکر و چه در تهیه
طرح ها مشهود است.در اعماق آسمانها و زمین و اقیانوس ها مظاهر حضور مهندسان
را می توان مشاهده کرد.در روی زمین نیز می توان دریافت که این انسانهای فهیم با
اقدامات خود و بهره گیری از همه علوم و با مطالعات دقیق و با اختراعات و اکتشافات
خود توانسته اند نقطه عطفی در تاریخ بشریت ایجاد کنند.
مهندس پژمان افزود  :تمامی ابنیه تاریخی ما نیز به دست مهندسان ساخته شده اند.
کسانی که توانسته اند با شناسایی ذخایر مدفون زمین این ذخایر الهی را بهره برداری
کرده و در خدمت بشر قرار دهند.کسانی که توانسته اند با مهار کردن بسیاری از آثار
مخرب ذخایر روی زمین آنها را با احداث س��دها و قنوات در خدمت بش��ر قرار دهند.
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همچنین توانس��ته اند با ابتکارات خود میزان بهره مندی از کش��ت را افزایش دهند،
کس��انی که توانس��ته اند در ارتباطات و حمل و نقل اقداماتی انجام دهند که امروز ما
به راحتی از دهکده جهانی صحبت کنیم و این دنیای وس��یع و گس��ترده در خدمت
مهندس��ان قرار گیرد.انس��انهایی که توانس��ته اند از این قوه و استعداد خدادادی خود
استفاده کنند و با عجایب این عالم را رقم بزنند  ،که هر یک نشانگر عظمت فکری
آن هاست.
وی افزود  :احداث قنوات در زمانی که خبری از قوه الکتریسیته نبود تا آبهای زیر زمینی
شناسایی و مورد بهره برداری قرار گیرد و نیز حفاری و نقشه برداری کار چندان ساده
ای نبود و اس�لاف ما با کار مهندسی از اعماق بسیار آن را به سطح زمین آورده و در
اختیار بشر قرار می دادند.آنها امروزه نیز توانسته اند با شکافتن اتم و آزاد کردن انرژی
آن تغییر و تحوالت شگرفی در زندگی بشر بوجود آورند.
شهردار مشهد پس از اشاره به نقش های متعدد مهندسان در توسعه و آبادانی کشور به
توقعات مردم از این قشر اشاره کرد و گفت  :آیا می توان مهندس بود و در کار ،انضباط
و دیسیپلین کاری نداشت؟ آیا می توان مهندسی را فرض کرد که خالقیت ،ابتکار و
نوآوری در وجود او نباشد؟ آیا می توان جامعه ای را با مهندسانش تصور کرد که مردم
از مسایل و مشکالت آثارشان رنج ببرند؟ مهندس برای تمام مسایل راه حلی پیدا می

کند و در کار او بن بست وجود ندارد .از انسانهایی که با تسلط بر طبیعت کارآفرین و
توس��عه گرا هستند ،نمی توان پذیرفت کارهایی انجام دهند که در آن اقتصاد و عدم
صرفه و صالح رعایت نشده باشد .آنها سازگاری آگاهانه با طبیعت را در کار مهندسی
تجربه کرده اند.فرصت سازی و استفاده صحیح از فرصت ها از موضوعاتی است که
همراه واژه مهندسی است .از این قشر کارهای ضعیف ،بی بنیان و غیر اصولی ،متزلزل
و با عیب و نقص نمی توان س��راغ گرفت .وی افزود  :آنچه می توان از خود و نظام
مهندسی انتظار داشت تا این خصوصیات مثبت استمرار یابد و کارهای برجسته و آثار
ماندگار آن برای نسلهای آینده باقی بماند این است که باید تجمعات مهندسی ،مفید
و موثر باش��د و جامعه مهندس��ی با داشتن این نظام ها با نظارت بر کارهای یکدیگر
تالش کند تا هیچ یک از اعضای سازمان نظام مهندسی از این جایگاه برجسته فاصله
نگیرد .دانشگاههای ما نیز باید تالش کنند دانشجویان خود را با کیفیت باال آموزش

دهند .عالوه بر این نظام های مهندسی برای به روز کردن اطالعات پس از تحصیل
مهندسان تالش کنند .مهندسان نیز باید خود تالش کنند تا کارهای جمعی وسعت
یابد و نظام های مهندس��ی آنها را سامان دهند و از هر موضوعی که باعث تفرق در
جامعه حرفه ای مهندسی می شود پرهیز کنند.برای تاثیرگذار بودن در جامعه باید در
تصمیم گیری ها مطالعه نمود و مداخله و حضور فعال داشت ،وی در خاتمه گفت :باید
تالش کنیم کارآفرین باشیم ،ما که قدرت تاثیر بر طبیعت و بهره مندی از اینهمه ذخایر
و مواهب داریم باید توانمندی تعریف کاری را برای خود داشته باشیم .شایسته نیست
منتظر بمانیم تا دیگران برای ما ایجاد اشتغال کنند.یکی از وظایف و تکالیف نظام های
مهندسی این است که با ایجاد تشکل ها و تجمع های خوب بدون اینکه خود متصدی
کار باشد زمینه ای را فراهم کنند تا مهندسان با خلق فعالیتهایی برای خویش اشتغال
مولد ایجاد کرده و برای اشتغال مفید و موثر جوانان فکری کنند.
شهرداری مشهد نیز این توفیق را یافته است تا در عرصه های مختلف زمینه حضور
مهندس��ان را به صورت سازمان یافته از طریق نظام های مهندسی و بصورت فردی
و گروهی فراهم کند ،باز هم حضور و همراهی شما می تواند ما را سر شوق بیاورد و
امیدواریم بتوانیم با گسترش همکاری هایمان توسعه و عمران و آبادان را به ارمغان
بیاوریم.

• حمایتهای مردم از پیشرفتهای علمی با عصر خواجه نصير قابل قياس نيست
رئيس سابق ش��وراي شهر مشهد نيز يكي از سخنرانان اين همايش بود .طباطبايي
ترجيح داد در ابتداي س��خنان خود به بررسي بخش��ی از زندگی خواجه نصیر الدین
طوسی بپردازد.وي گفت  :خواجه نصیر الدین طوسی در دوران تاریک و خفقان تاتار
و مغول و در عصری که شمشیر تاتار و مغول خسارات زیادی را بر جای گزارده است
و در دوره کسادی علم و دانش و کسادی جوانمردی ،زندگی می کرده است.او افضل
مردم خود در علوم عقلیه و نقلیه بوده و در خدمت هالکو خان ایلخان مغول در تمامی
امور کشوری و لشکری دخالت داشته است و در حد توان خود از پیشامدهای ناگواری
که جامعه مسلمین را تهدید می کرده ممانعت به عمل آورده است .او همواره اصول
مقاصد دینی را نصب العین خود قرار داده و در امور سیاسی و علمی به کار می بسته
است.فاندیک  ،یکی از دانشمندان معروف آمریکایی در یکی از تالیفات خود می نویسد

که :دانشمندان نجومی اروپا برای هر یک از کوههای موجود در سطح کره ماه نامهایی
از فضالی جهان نامگذاری کرده اند از جمله یکی از کوههای کره ماه به نام خواجه
نصیر الدین طوسی است.
وی با مقایس��ه ش��رایط زمان خواجه نصیر الدین با شرایط حاضر گفت  :ما در آستانه
دهه چهارم انقالب اسالمی هستیم و تجربیات ارزشمندی را در دوره پیروزی انقالب،
جنگ تحمیلی و س��ازندگی داش��ته ایم .از س��ویی به تربیت نیروهای متخصص در
رشته های مختلف و بویژه علوم جدید پرداخته ایم.عالوه بر این روح ایمان و خودباوری
در میان نیروهای متخصص دمیده شده است.عزم و اراده مردم و مسووالن و رهبری
انقالب برای فتح قله های پیشرفت و ترقی قرار گرفته است.
وی دسترس��ی گس��ترده به فناوری اطالعات و سیس��تم های مجازی ،حمایتهای
بی نظیر رهبری انقالب ،رئیس جمهور و مجلس در پیشرفت علم و فناوری با تکیه بر
قدرت ملی و مردمی  ،حمایتهای مردم از پیشرفتهای علمی ،وجود جو امنیت و آرامش
برای محققان و پژوهشگران  ،ایجاد باور عمومی در میان مردم و متخصصان  ،وجود
امکانات و تجهیزات را غير قابل مقایسه با دوران خواجه نصیر الدین طوسی دانست و
گفت  :خوشبختانه با ثبات و پیروزی در برابر تمامی توطئه های نرم و سخت دشمنان
و قدرتهای استکباری ایستاده ایم.
انتظارات مردم و جامعه نکته بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.شاید در
زمان خواجه نصیر الدین انتظارات از او محدود بود اما جامعه از مهندسان امروز توقعات
بسیار دارد و همین نکته مسوولیت ما را بسیار سنگین می کند.
• بحرانهاي طبيعي را مديريت كنيم
عرفانیان ،مدیر کل دفتر بازس��ازی و ستاد حوادث غیر مترقبه در استانداری خراسان
رضوی نيز در اين همايش با اش��اره به اينكه در کشور ما از  42حادثه طبیعی امکان
وقوع  32حادثه وجود دارد خطاب به حاضران گفت  :در اس��تان خراس��ان رضوی 30
نوع از این حوادث به وقوع می پیوندد که مهمترین آنها عبارتند از زلزله که به دلیل
وجود  8گس��ل اصلی در استان تمامی اس��تان در معرض آن قرار دارد عالوه بر اين
حدود  75درصد از استان در معرض سیل خیزی قرار دارد .در سال زراعی 87 – 86
نیز  92درصد از اراضی استان را خشکسالی حاد متعاقب  12سال پیاپی فرا گرفت .در
زمس��تان  86نيز استان خراسان رضوي سرمازدگي شديد و دماي کمتر ازمنهای 27
درجه سانتی گراد و عمق بیش از  56سانتی متر را تجربه نمود .طوفان ،بیابان زایی،
رانش زمین و تغییر اقلیم که آثار زیان بار آن هر روز آش��کارتر می ش��ود نمونه هاي
ديگر اين بالياي طبيعي اند.
وي افزود  :جمهوری اس�لامی طی س��الهای اخیر برای کاهش خس��ارات این بالیا
اقدامات موثری را انجام داده است که از جمله آنها مي توان به تصویب قانون تشکیل
س��ازمان مدیریت بحران در مجلس شورای اسالمی و تصویب آیین نامه اجرایی آن
در کمیس��یون زیر بنایی دولت اش��اره كرد که اخیرا برای اجرا ابالغ گردیده است .بر
اس��اس این قانون تعریف بحران عبارت است از شرایطی که در اثر حوادث رخدادها
و عملکردهای طبیعی و انسانی به جز موضوعات حوزه های امنیتی و انتظامی بطور
ناگهانی و یا غیر قابل کنترل بوجود می آید و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک
مجموعه یا جامعه انسانی می گردد و بر طرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری دارد.
بر اساس این تعریف مسوولیتها و اختیارات شورای هماهنگی مدیریت بحران معین
و دفتر بازس��ازی و حوادث غیر مترقبه استانداری نیز به عنوان واحد رسمی سازمانی
در تصمیم س��ازی شورای هماهنگی و اجرای صحیح آن نقش و وظایف خود را ایفا
می کند .وي خاطر نشان كرد  :در چرخه مدیریت بحران مراحل پیشگیری ،آمادگی،
مقابله و بازسازی برای مدیریت بحران در قبل بعد و در حین آن پیش بینی شده که در
قبل از وقوع حوادث و در چرخه پیشگیری از مهمترین امور تاکیدی توجه به آموزش
بویژه برای افزایش هوش��یاری در دوری جستن از خطرات ناشی از حوادث و تقویت
آمادگی برای کاهش خسارات و بویژه آموزش عمومی در خود امدادی و امداد رسانی
اس��ت.عرفانيان در ادامه به فعاليتهاي فرهنگي دفتر بازس��ازی و حوادث غیر مترقبه
اس��تانداری در خصوص كاهش اثرات بالياي طبيعي اشاره كرد و گفت  :اين دفتر با
هدف آموزش همگانی و با اس��تفاده از هنر با طرح جشنواره کاریکاتور زلزله و مقاوم
سازی که از تابستان سال  88و با محوریت روز ملی پژوهش و ایمنی در برابر زلزله
توسط ادارات و سازمانهای ذیربط برنامه ریزی گردیده است را مورد حمایت قرار داده
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كه با اس��تقبال خوبی ( دریافت  539اثر از  253هنرمند از  44کش��ور جهان) صورت
گرفت و این آثار برای اس��تفاده عموم از اول اس��فندماه  88در نگارخانه ش��هر ،خانه
هنرمندان ،نگارخانه میرک و محل برگزاری جش��نواره در سالن ورودی همین سالن
به نمایش در آمد ،وي در پايان يادآور ش��د  :با توجه به حادثه خیز بودن اس��تان باید
قوانین و مقررات و دستیابی به آخرین فناوریهای روز جهان مورد توجه قرار گیرد که
اجرای این قوانین بر عهده نهادهای اجرایی گذاشته شده و دستیابی به این فناوریها
از طریق جامعه تحصیلکرده ،پژوهش��گر و مهندس ممکن است .از خاطر نبريم طی
 90س��ال اخیر بیش از  180هزار نفر جان خود را در اثر زلزله از دس��ت داده اند بنابر
اين الزم اس��ت به مباحثی همچون طراحی ساختمان های مقاوم و رعایت مقررات
ملی ساختمان ،مقاوم سازی و بازسازی ساختمان ها پس از زلزله ،مقابله با ساخت و
سازهای غیر مهندسی ،آموزش تخصصی جامعه مهندسی کشور توجه بيشتري شود و
همه دست اندرکاران طراحی و تولید و ساخت مسکن با رویکرد مسکن ایمن در برابر
زلزله بر اين مساله تاکید كنند.
• ادبيات شهروندي و شهر نشيني در شهرها را جست و جو كنيم
مدير برگزاري جشنواره بناي برتر كه نخستين گام آن در اين جشنواره برداشته شد نيز

سخنران ديگر همايش روز مهندسي بود،وي با بيان اينكه  2/8ميليون نفر در مشهد
دومین كالنشهر ايران زندگي مي كنند و در سال  20ميليون نفر زائر به آن وارد می
شوند ضرورت جست وجو و بررسي ادبيات شهروندي و شهر نشيني در شهرها را مورد
تاكيد قرار داد و گفت  :بايد نحوه كار ما مهندس��ان با مهندس��ي كه در شهري غربي
زندگي مي كند متفاوت باشد چرا كه ما منتظر هستيم و نزديك است كه امام عصر
برسند و الزم است كاري كنيم تا چندان مورد نقد ايشان قرار نگيريم.
مهندس شراره معدنيان در ادامه سخنان خود به چگونگي آغاز مراحل اجرايي جشنواره
بناي برتر اشاره كرد و گفت  :قبل از افتتاح جشنواره گفت و گوي ميان رشته ها آغاز
ش��د،در بررسي شاخص هاي فني در كميته فني نظام مهندسي به چالشهاي جالبي
برخورد كرديم چالشهايي نظير اينكه آيا بناي برتر را مستقال در نظر بگيريم يعني آيا
صرفا مهندساني كه در ساختماني كار مي كنند آن را به بنايي برتر تبديل مي كنند يا
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اينكه اين بنا در يك زمينه برنامه ريزي شهري مناسب اتفاق بيفتد مثال اطراف آن بنا
فضاي سبز وجود داشته باشد.
وي افزود  :به نظر مي رسد كه شكل گيري يك بنا را نمي توان بر عهده يك مهندس
ديد بلكه اين مهم بر عهده تمامي پتانسيلهايي است كه در يك شهر جاي مي گيرد.
حقيقت اين است كه ما مهندسان اين مسايل را در سازمانهاي مختلف به منصه ظهور
مي رس��انيم.اما آيا بايد فاصله اي بين مهندس��اني كه كار مهندسي را بدون ورود به
برنامه ريزي شهري انجام مي دهند و مهندسيني كه به عرصه مديريت شهري وارد
شده اند وجود داشته باشد؟
وي افزود  :اميدواريم با اين طرح و طرح هاي مشابه بتوانيم براي مردم فرهنگ سازي
كرده و به آنها ساختمان هاي خوب و در نتیجه آن شاخص های فنی ساخت و ساز
را معرفي كنيم.
وي همچنين به مراحل ش��ركت در اين جش��نواره برداخت و گفت  :بعد از ثبت نام
داوطلبان در س��وم ارديبهشت فراخوان انجام مي شود ،طرح ها در  5دي ماه دريافت
مي گردد و در  5اس��فند ارزيابي نهايي انجام مي پذيرد.اين طرح ها پس از ثبت نام
توسط كميته فني نظام مهندسی مورد بررسي قرار مي گيرد و طرح هاي شركت كننده
نمراتي دريافت مي كنند و س��بس امتيازات كسب ش��ده در اختيار هيات داوران قرار

مي گيرد .كس��اني كه قبل از  5دي ماه هر س��ال در طرح شركت و قبل از اين تاريخ
پايان كار دريافت كرده باشند مورد داوري قرار مي گيرند.
معدنيان در خاتمه گفت  :يكي از اهداف اين طرح تحقق گفت و گوي بين رشته اي
است  ،وقتي طرحي به عنوان بناي برتر انتخاب مي شود تمامي مهندسان آن مورد
تشويق قرار مي گيرند .مالكان نيز مي توانند طرح خود را ثبت نام كنند و مهندسان نيز
با رضايت مالكان مي توانند در طرح شركت كنند.
• مهندسان و پيروزي در نبردي نامتقارن
رئيس سازمان بسيج مهندسين نيز در اين نشست با اشاره به نقش مهندسان در توسعه
كش��ور گفت  :مهندسان در جامعه امروز س��هم عظيمي در پيشرفت و آباداني ايران
اسالمي دارند.با نگاهي به بخش عمران و سازندگي در كشور نظاره گر نقش مهندسان

انعطاف پذيري و بردباري ،تكريم ارباب و رجوع ،نظم و انضباط و تعامل و همكاري
نيز مد نظر قرار گرفته اس��ت.در ش��اخص هاي علمي مواردي چون مدارك علمي،
كيفيت مدارك تحصيلي ،س��وابق علمي و پژوهشي ،ش��ركت در سمينارها و پايه و
نظام مهندسي مالك قرار گرفته است .در بحث مديريت اجرايي سوابق مديريتي در
پروژه ها ،بكارگيري نيروهاي متخصص ،مديريت منابع مالي و انس��اني در طرح ها،
تقدير نامه ها و عضويت در تشكل هاي تخصصي مالكهاي مديريت اجرايي است.
در خالقيتها و ابتكارات بحث الگوي مصرف ،بومي سازي دانش روز ،كارآفريني ،بهينه
سازي و مهندسي ارزش ،در بخش ايثار و فداكاري رزمندگان دفاع مقدس ،جانبازان
و ايثارگران ،خانواده هاي ش��هدا و بسيجيان كه نگاهداري از انقالب مرهون زحمات
آنهاست همكاري و مشاركت در بخش خيريه مهندسي مثل احداث خانه هاي كميته
امداد و محرومان در اين مجموعه جاي مي گيرد.

در ايجاد راهها ،ساختمان ها ،سدها ،پل ها ،ابنيه ،تاسيسات و نقوش زيباي معماري و
شهر سازي در جهت آباداني كشور بود .روحاني يادآور شد :با نگرشي علمي به بخش
كشاورزي حضور مهندسان در اين عرصه باعث ارزش افزوده و فرآوري بهتر محصوالت،
كه خودكفايي كشور و بي نيازي از بيگانگان مي شود .با حضور تخصصي مهندسان
در صنعت شاهد توليد محصوالت برتر مرغوب تر و با استاندارد براي رفاه بيشتر مردم
خواهیم بود .در معادن اين ثروت خدادادي با حضور مهندسان توانمند دستيابي به اين
ذخاير ارزشمند به سهولت امكانپذير مي گردد .در بخش انرژي نيز بدون دانش فني
مهندسان شاهد استفاده بهينه از اين منابع نخواهيم بود .در هزاره سوم و عصر اطالعات
و ارتباطات با حضور مهندس��ان توانمند اس��ت كه مي توانيم در اين نبرد نامتقارن به
پيروزي برس��يم .مهندسان عضو سازمان بسيج مهندسين كه داراي عمر ده ساله در
استان است در پنج گروه عمران ،كشاورزي ،صنعت و معدن ،انرژي ،فناوري اطالعات
وارتباطات سازماندهي شده اند و با سازمانهاي فعال مهندسي همكاري و كمك مي كنند.
وي ب��ا اش��اره به اينكه اين مهندس��ان همانند رزمن��دگان دوران دف��اع مقدس در
عرص��ه هاي جهاني خالق صحنه هاي كم نظيري مي ش��وند ي��اد و خاطره 1200
مهندس ش��هيد كشور و  165مهندس شهيد استان خراسان رضوي را گرامي داشت
و افزود  :پيش��رفتهاي علمي امروز بویژه ساخت ناو شكن تمام ايراني جماران نتيجه

• استفاده از ابزار فرهنگ براي ایجاد حس خودباوری در مهندسان
س��يفي ،مدیر اجرایی جشنواره نیز ضمن ارايه گزارشی از نتایج جشنواره روز مهندس
به پیش��ینه مهندسی در ایران اشاره کرد .به گفته وی بر اساس مستندات تاریخی از
 1200سال پیش واژه های معادل مهندسی چون طراح ،مدیر ،مدبر ،خالق ،چاره ساز،

همين تالش هاس��ت.روحاني با اشاره به اينكه س��ازمان بسيج مهندسان طرحي را
براي انتخاب مهندس نمونه پيشنهاد كرده است گفت  :معلمان ،استادان دانشگاهها
و پزشكان تشكل منسجمي دارند اما با وجود آنكه مهندسان در  7وزارتخانه صنايع و
معادن ،مخابرات نيرو ،نفت ،كش��اورزي و وزارت كشور مسكن و شهر سازي .حضور
دارند فاقد تش��كلي منسجم اند .در اين طرح اش��اره شده است كه انتخاب مهندس
نمونه به شكل خود اظهاري به دبيرخانه جشنواره ارايه شود تا بتوانيم مهندس نمونه
را نيز معرفي كنيم .در فرمي كه به همين منظور تهيه گرديده شاخص هاي انتخاب
مهندس نمونه قيد شده اس��ت و اميدواريم بتوانيم از نظرات مهندسان در اين زمينه
استفاده كنيم.در اين طرح شاخصه هاي اخالقي ،علمي و پژوهشي ،مديريت اجرايي،
خالقيتها و ابتكارات و ايثار و فداكاري معرفي شده است .مهمترين مقوله در شاخصه
اخالقي رعايت اخالق حرفه اي و مهندس��ي اس��ت.عالوه بر آن مسووليت پذيري و
قانونمدي مقوله ديگر اين ش��اخصه اس��ت .ضمن آن که اقبال عمومي ،امانت داري

شماره گر ،حسابدان ،هندسه دان و ..،به کار می رفته است.
وي مي افزايد  :یکی از بهترین تعابیر را افالطون در خصوص ریاضی و مهندس��ان
دارد كه می گوید این علم عالی ترین زمینه را برای تعلیم ذهن فراهم می س��ازد و
اداره کنن��دگان جهان باید ریاضی بدانند.مهمترین جمله ای که افالطون بر س��ردر
آکادمی اش نوشته ،این است که  :هر که هندسه نمی داند وارد نشود.
وی به مرور مهندسی و حوزه گسترده آن در ایران پرداخت و گفت  :در زمینه مهندسی
وزارتخانه ها و س��ازمانهای متعددی مش��غول به کارند ولی در زمینه فرهنگ سازی
عملکرد ضعیف تری را ش��اهدیم.اولین گام برای اس��تفاده از ابزار فرهنگ و رسیدن
به اعتالی مهندس��ی ایجاد حس خودباوری در میان جامعه مهندسی است.آنها باید
بپذیرند که می توانند در نقطه ای همچون بم ساختمانی مقاوم را بنا کنند.دیگر آنکه
شرایطی را فراهم کنیم که جامعه نیز مهندسان را بپذیرد.در نتیجه اقبال عمومی نسبت
به مهندسان و نظام های مهندسی فراهم می آید.
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گفت وگو

دکتر ایرانی در گفت و گو با طاق

از همان کودکی در کارم وسواسی جدی داشته ام

14

در طليعه بهار  89منزل ساده و صميمي دكتر ايراني محفل گفت و گوي صميمانه دکتر محمد مویدیان ،رئيس كميته آموزش سازمان نظام مهندسي
خراسان رضوي  ،مهندس وکیلی ،سردبير ،مهندس خسروی ،مدير اجرايي و تني چند از  دست اندركاران " طاق " با ايشان گرديد ...
دكترايرانيهمچونهميشهباتواضعمثالزدنيخويشميزبانماشدتابارديگربرگيازصفايمردانممتازخطهعلمودانشرابهدفتر"طاق"سنجاقكنيم.

اشاره:
جزوه كهنه و وصله خورده « نقشه برداري » را كه بر مي دارد انگار انبوه خاطراتش را
دوباره روي طاقچه قلبش می تکانند .قطره اشكي را كه از كنار گونه هايش به آرامي
روي جلد مقوايي آن مي چكد با پشت آستين كتش پاك مي كند و مي گويد « :ببين
پسرم ،ببين مي تواني از اين جزوه استفاده كني ،شايد روزي به دردت بخورد!»
ح��اال دیگ��ر ي��اد آن ج��زوه مس��احي و آن ن��خ دوربي��ن پ��در ب��ا دو ت��ار نازك
موي��ي اش ك��ه گاه فريدون از ديدنش ريس��ه مي رفت چنان او را س��ر ش��وق مي
آورد ت��ا بتوان��د خاط��رات آن روزه��ا را با وارس��ي اولين نماده��اي حضور موفقش
در مهندس��ي زن��ده و اين ت��داوم ،ايس��تادگي و حضور را همچون هميش��ه جاري
نستوهي « سهند » برايش تكرار كند.
چای »مراغه و
« صوفی ِ
ِ
فريدون نوزادی بیش نبود كه پدر رخت س��فر از مراغه بس��ت.پس از آن ،هر از گاه
شهر و دیاری :تبريز ،خوي ،گلپايگان ،اروميه و ...و او اینگونه پا به پاي پدر نخستین
گام هاي ترقي را طي كرد*.
فری��دون ایرانی دیپلم ریاضی اش را درس��ال  1343در تبریز بارتب��ه اول اخذ نمود.
چهارس��ال بعد با اخذ مدرک مهندس��ی راه وساختمان درس��ال  1347با درجه فوق
لیس��انس وبا رتبه ممتاز از دانشگاه تبریز شایستگی خود را در این عرصه به نمایش
گذارد و سرانجام در بهمن ماه سال  1355این نخبگان دانشگاهی پاریس بودند که در
یکی از اتاقهای ساختمان معلق كوي دانشگاه شایستگی اش را به خاطر اخذ مدرک
دکترای مهندسی در رشته ساختمان های فلزی آن هم با درجه tres honorable
به وی تبریک و شادباش می گفتند.
دکتر فریدون ایرانی پس از بازگش��ت به وطن عهده دار مسوولیتهای متعدد اجرایی
بود که از آن جمله می توان به ریاس��ت کارگاه پروژه کارخانه تراکتورس��ازی تبریز،
مهندس کارگاه و سرپرست دفتر فنی،معاون اجرايی کمپلکس اگلومراسیون ذوب آهن
اصفهان ،مهندس محاس��ب وطراح ساختمان های فلزی شرکت فرانسوی آنتروپوز،
تهران،مهندس محاسب وطراح (شرکت فرانسوی ETPMپاریس )اشاره کرد ،ایشان
هم اکنون مرتبه استادی در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد را دارا بوده و
عالوه بر آن مسوولیت هماهنگی کمیته های تخصصی برنامه ریزی درسی وریاست
شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه را نیز به عهده دارد.
آقاي دكتر ،مايليم براي آغاز گفت و گويمان كمي از خودتان و فعاليتهاي
علمي تان بيشتر بدانيم
من در سال  1324در مراغه متولد شدم .پدرم متولد تبریز و مادرم بزرگ شده اردبیل
اس��ت ،س��ال اول و دوم ابتدايي را در اراك ،سال س��وم را در تبريز ،سالهاي چهارم و
پنجم را در گلپايگان و سال ششم را در اروميه و سال هاي اول دبیرستان رادر ارومیه
و خوي گذراندم،ضمن آنكه سالهاي آخر دبيرستان را در تبريز سپري كردم،از آنجا كه
پدرم به روزهاي باز نشستگي رسيده بود تصميم گرفتم دوران دانشگاه را نيز در تبريز
بگذرانم .آن زمان دانشکده فنی مدرک فوق لیسانس مهندسی اش را  4ساله ارايه می

داد ،البته به شرط آنکه معدل دانشجويان مهندس ش��دن خوب اس��ت

از  13پایین تر نیاید .بعد از آنکه مدرک
مهندس��ی ام را در س��ال  47گرفت��م ول��ی  اینک��ه م��درک ب��ی 
ش��ش -هفت س��الي را در صنعت كار محتوا به کس��ی بدهی��م کار
كردم،تابس��تان سال آخر دانشکده برای
گرفت��ن آخری��ن کارآموزی ب��ه کارگاه منفی و پر گناه اس��ت ،یعنی 
ماش��ین سازی و تراکتور س��ازی رفتم ،موسس��ه ای را دای��ر کنیم و
مدی��ر عامل آنجا گرچ��ه تجربه ای در
این خصوص نداش��تم از من خواس��ت مدرک��ی به کس��ی بدهیم که
که رئیس کارگاه تراکتورسازی شوم .او
كس��ي را مي خواس��ت که تنها مدرک تنه��ا م��درک دارد و عم�ل ً
ا
داشته باشد .من هم آن موقع جوان بودم تخصص آن را ندارد .این فرد
و قبول ک��ردم اما به دلیل آنکه تازه کار
بودم عمال کار زیادی را نتوانستم انجام نه تنها در جامعه مفید نخواهد
دهم.بعدها وارد ذوب آهن اصفهان شدم ب��ود بلکه به دلیل داش��تن این
محل كارمان صحرای برهوت بود ومن
در کمپلکس اگلومراس��یون ش��روع به مدرک در جایگاهی قرار می 
کار کردم،درط��ول دو س��ال و اندی که گیرد که ممکن است صدمات
دوران خدمت س��ربازی ام نیز به شمار
م��ی رفت کارس��اخت ذوب آهن عمال جب��ران ناپذی��ری را به جامعه
به اتمام رسید،درحین کار در کمپلکس وارد کند
توانس��تم بیست و هفت پروژه را ساخته
و یا سرپرستی کنم ،یعنی در عین آنکه
معاون اجرایی بودم ده پروژه را اعم از کوچک و بزرگ به اتمام رساندم.بعد از آن دریک
شرکت طراحی فرانسوی در تهران استخدام شدم و شروع به طراحی و ساخت سازه
ه��ای فوالدی بویژه در زمینه صنعتی کردم ،درنهایت پس از چند س��ال کار اجرایی
وطراحی تصميم گرفتم براي اخذ مدرك دكترا به آمريكا بروم اما در بين راه بود كه به
خواست دوستانم درفرانسه ماندگار شدم.
ابتدا بیش از دو ماه در دفتر مرکزی يك ش��رکت فرانسوی که  ETPMنام داشت
مشغول کار شدم .پروژه های طراحی آنها معموال به سکوهای استخراج نفت در دریا
مربوط می شد و ارتباطي با رشته من نداشت.بعد از آنکه به ایران آمدم ابتدا قرار بود
به دانشگاه بروم اما دانشگاه را با دید خودم سازگار ندیدم.لذا از انجا خارج شدم و کارم
را به عنوان مهندس مشاور دنبال کردم.بیش از دو سال به عنوان مهندس مشاور کار
می کردم،در اين مدت چند پروژه را طرح و اجرا کردم که مهمترین آن ساخت کارخانه
س��یمان ری بود که هم مسوول پروژه و هم سر ناظر آن بودم.بعد از پیروزی انقالب
بود كه تصمیم گرفتم به دانشگاه بیایم چون ديگر احساس می کردم بهترین راهی که
بتوان به این کشور و مردمش خدمت کرد ازطریق دانشگاه است .بنابر این به دانشگاه
آمدم و به عنوان اولین مدیر گروه عمران دانشکده مهندسی کارم را شروع کردم وبعدها
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معاون پژوهشی آموزشی دانشکده نیز شدم ،بعد از آن نیزدر مناصب مختلفی فعالیت
کردم که مهمترین آن به سالهاي  71تا سال 77بر می گردد یعنی زماني كه بیش از
شش سال معاون عمرانی دانشگاه بودم،در اين دوره ازمسئولیت زمانی بودکه دانشگاه
فضايي بیش از  200هزار متر مربع را تحت س��اخت و ساز داشت و چندین پروژه در
دانش��گاه افتتاح ش��د ،از آن تاریخ به عنوان عضو هیات علمی گروه عمران دانشکده
مهندس��ی فعاليت مي كنم .ضمن آنکه حدود یازده س��ال نيزعضو و یا رئیس کمیته
تخصصی فنی ومهندسی هیات ممیزه دانشگاه بودم .در حال حاضر نيز مسوول کمیته
برنامه ریزی درسی دانشگاه هستم،اين وظیفه ای است که به دانشگاه های برتر ایران
داده اند تا در تعیین ویا تغییر دروسشان استقالل داشته باشند.
چه شد که مجدداً به ایران برگشتید و در همان فرانسه كارتان را ادامه ندادید؟
واقعیت آن است که من درفرانسه روی پروژه ای کارمی کردم که تئوری آن مربوط
به بخش��ی از درس دوره دکترایم دردانش��گاه فردوسی اس��ت،آن موقع هنوز روش
« نوار محدود » وجود نداشت  ،در نتیجه تعیین تنش در طراحی قطعات جدار نازک
مشکل ایجاد می کرد،در فرانسه کارخانه ای وجود داشت که قطعاتی جدار نازک برای
محل عبور پل ها تهیه می کرد،آن کارخانه بررسی ترک خوردگی این قطعات را به
عنوان کاری تحقیقاتی به دانشگاه واگذار کرده بود .من روشی برای تعیین تنش جدار
نازک ها ابداع کردم که می توان گفت بنوعی نتایج آن در حالت مشابه بهتر ازروش
نوار محدود است.
بعد از آنکه تحصیالتم در بهمن  1355به اتمام رسید چون مدتي از زبان انگلیسی دور
بودم تصمیم گرفتم به انگلستان بروم و زبان انگلیسی ام را تقویت کنم .در انگلستان
بودم که مس��وول موسس��ه ای که پروژه رابرای تحقیق ارایه کرده بود درپاریس نزد
همس��رم که ایش��ان ان موقع دانش��جوی معماری بود آمده و به ایشان گفته بود که
می خواهد من را استخدام کند.همسرم گفته بود که ایشان به هیچ عنوان ایران را رها
نمی کند.درست هم گفته بود ،در حقیقت همسرم حرف دل من را زده بود.
شما در فرانسه کار کرده و درس داده اید دوست داريم از تفاوت های کار
در آنجا بگویید.
شما دست بر روی کشوری گذاشتید که سیستم آموزشی آن کامال متفاوت از سیستم
آموزشی کشورهایي چون انگلستان و آمریکا است،همانطور هم كه مي دانيد ما الگوی
درسی خود را دردانشگاه تقریبااز انگلستان و یا آمریکا گرفته ایم.سيستم آموزشي فرانسه
از کل به جزء است و ما از جزء به کل می رسیم .یعنی دو سبک وارونه یکدیگراست

مهندس��ی که در ايران تربیت و از طرفی اساس کار آنها اینگونه است
ک��ه در جایی که به فوق لیس��انس می
م��ی کنی��م هیچ��گاه از یک رسند عمالعمده تئوری های مهندسی
رادی��ده اند،مث ً
ال آنها بخش��ی از مبحث
دانش��جوی آمریکایی از نظر
جدارنازک را که من در دوره دکترا مطرح
آموزش��ی کم نمی آورد،بنابر می کنم در س��ال آخر لیس��انس طرح
می کنند،از اين گذشته ،برگزاری آزمون
اين وضعيت آموزش مهندسی 
های آنها هم ش��باهتي با آزمونهاي ما
کارشناسی در اينجا از انگلستان ندارد.درنتیجه کسی که از ایران می رود
به اصطالح کم م��ی آورد،اگر بخواهیم
و آمریکا شایدباالتر باشد اما از
خودم��ان را نه با فرانس��ه که با بعضی
ازکش��ورهای اروپایی و آمریکامقایس��ه
نظر پژوهشی اینگونه نیست
کنیم باید بگوییم آنچه که ما در ایران به
عنوان مواد آموزشی به دانشجویان ارایه
می دهیم می تواند حداقل با آنها از نظر
آموزش��ی رقابت کند  ،یعنی مهندس��ی که در اینجا تربیت می کنیم هیچگاه از یک
دانشجوی آمریکایی از نظر آموزشی کم نمی آورد،بنابر اين وضعيت آموزش مهندسی
کارشناسی در اينجا از انگلستان و آمریکا شایدباالتر باشد اما از نظر پژوهشی اینگونه
نیست.بنابر این تصور نمی کنم از نظر آموزشی اختالفی میان ما و کشورهای صنعتی
وجود داشته باشد به این دلیل که سرفصل های ما نه تنها برگرفته از سرفصل هایی
اس��ت که آنها تدریس می کنند بلكه ما در ایران تاکید زیادی بر روی مواد آموزش��ی
داریم بنابر این دانشجویان ما از حیث آموزشی باالتر از اغلب کشورهای اروپایی هستند.
اما در زمینه پژوهشی اختالف عمده ای با آنها داریم و آن اینکه چون صنعت آنها بسیار
پیشرفته تر از ماست و تمام موضوعات پژوهشی شان برگرفته از کمبودهای صنعتی
شان است پژوهش های انجام گرفته به دانشگاهها راه پیدا می کند و تمامی هزینه
و نظارت بر پژوهش را دانشگاه به همراه موسسات پژوهشی عهده دار است.خالصه
آنكه در پایان که نتیجه پژوهشی به دست می آید بخشی از صنعت را پیش می برد و
یا تبدیل به موضوعی می شود که در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد.عالوه بر این
بسیاری از واحدهای صنعتی در خارج خود موسسات پژوهشی دارند که گاهی آنها نیز
مبادرت به پذیرش دانشجومی کنند ،اما در دانشگاههای ما وقتی دانشجو کار پژوهشی
خود را آغاز می کند از آنجا كه صنعت متقاضی موضوعی در تحقیق نیست در نتیجه
هیچگونه وسواسی برای رسیدن به آن موضوع خاص پژوهشی وجود ندارد.

الگوي ما ،فروتنياستادبود
صمیمیت و تواضع قابل تحسینی که در وجود استاد فریدون ایرانی به چشم می خورد نخستین مشخصه ای است که در نخستین همکالمی با او
مجذوب و شیفته ات می کند .این مفهوم نقطه مشترک خاطراتی است که بسیاری از استاد در حافظه خویش سپرده اند.دكتر محمد مويديان ،رئيس
كميته آموزش س��ازمان نظام مهندس��ي ساختمان خراسان رضوي از جمله ش��اگردان استاد نیز بر همین نکته مهر تایید می زند .بخشی از خاطرات
دکتر مویدیان از استاد خویش را تقدیم حضورتان می کنیم:
دكتر فريدون ايراني ،استاد درس « پايداري سازه» در دوره كارشناسي ارشدم بود و من دستيار حل تمرينشان در دوره كارشناسي بودم.
به خاطر دارم در دوراني كه دوره كارشناسي ارشد را در دانشكده فني دانشگاه فردوسي مي گذراندم روزي بيرون از دانشكده ،اتومبیل « پيكان جوانان»
پيش پايمان توقف کرد .من و بقيه دوستانم ايستاديم .با ديدن چهره استاد ،متعجب شديم .در حالی که می خنديد گفت :سوار شين...
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ببینید ،شما در سازمان نظام مهندسی یک بخش از راه را دنبال می کنید.راه حل کلی
به نظامی بر می گردد که آن را هدایت می کند.یعنی نظام س��اخت و س��از .ما برای
آنکه هر چیزی را به بهترین نحو آن اداره کنیم به سه عامل برنامه ريزي ،هماهنگي
و كنترل نیاز داریم  :ابتدا الزم اس��ت برای آن یک برنامه ریزی صحیح انجام دهیم.
برنامه ریزی درس��ت آن نیس��ت که چند نفری را که تصور می کنیم کارشناس برتر
هستند دعوت کنیم تا نظر بدهند.مثال اگر قرار است کشوری را مورد مطالعه قرار دهند
ابتدا باید آمایش س��رزمین انجام دهند  ،یعن��ی در آغاز بودها و نبودهای کوچکترین
واحدهای موجود تجاری ،مس��کونی و ...را يافته و س��پس با توجه به همین بودها و
نبودها هدف کلی را برای خود در نظر بگیرند و بر مبنای آن برنامه ریزی کنند.مثال
در مورد صنعت س��اختمان س��ازی شهری همچون مشهد باید روشی اتخاذ شود که
شخصیت شهرحفظ شود.درحالی که ما فقط زمینی را در اختیار افراد قرار می دهیم تا
او آن را هر گونه که می خواهد بسازد ،یعنی شهر را به هر شکلی که می خواهند در
بیاورند.در صورتي كه باید فردی را برای برنامه ریزی دعوت كنيم که بتواند سواالت
موجود در این حوزه را بادیدعلمی کامل پاس��خ دهد.اگر این فرد در ایران وجود ندارد
او را از خارج کش��ور بیاوریم.زمانی که ذوب آهن ایجاد می ش��د در کنار کارشناسان
خودی کارشناس��انی بودند که قبالدر ساخت ذوب آهنی حضور داشتند ومی دانستند
قدم بعدی چه خواهد شد .پس از برنامه ریزی جایگاه هر فرد برای رسیدن به نتیجه
کار مش��خص می شود.حین اجرای کار باید نوعی هماهنگی بین کارها وجود داشته
باش��د تا عناصر مختلف بتوانند با یکدیگر هماهنگ عمل کنند و بدرستی کار دنبال
شود وباالخره بایدبرآنچه اجرا می شود کنترل وجود داشته باشد.ضمناباید تصمیمات
اساسی از رده باال گرفته شود،وقتی تصمیمي از پایین گرفته می شود نتیجه آن خواهد
بود که هر کسی برای خود نظری می دهد در صورتی که باید هر فرد نظر هدایتگر
باال را دنبال کند.

مش��كلي كه وجود دارد این اس��ت که برخي معتقدند دانشگاهها نیازهای 
صنعت را ارايه نمي كنند و بنابر این وقتی دانشجو فارغ التحصیل می شود
اطالعاتی را که باید به عنوان مهندس داشته باشد ندارد .این شکاف و فاصله
وجود دارد.نظر شما در این خصوص چیست؟
ببینید ،براي سنجش هر موضوعي بايد آنرا با سطح مطلوبش ارزيابي كرد.دانشگاههای
ما در مقایسه با دانشگاههای کشورهای صنعتی و پیشرفته چیزی کمتر ارایه نمی کنند.
مطالبی که در مهندس��ی اتفاق می افتد مطالب تئوری اش را به مهندس می آموزند
و او نيز در حال کار باید تئوری آن را هم بداند .این مطلب به این معنا نیس��ت که ما
می توانیم تئوری را حذف کنیم.تئوری می تواند راه حلی را برای برخی از ابهامات در
کار ارایه کند.اما باید صنعت مان را با دیگر کشورها مقایسه کنیم.همه می توانند فاصله
صنعت ساختمان ما را با دیگر کشورها ببینند .در برخی ساختمان ها از فناوری بسیار
باال استفاده می شود ولی این مساله جامعیت ندارد .مساله اي كه در مقیاس کلی در
صنعت ساختمان سازی ما وجود دارد اين است كه از سایر کشورهای پیشرفته صنعتی
خیلی عقب تر هستیم و من فکر می کنم یکي از اشكاالت كار ما این است که وقتی
در مورد کاری تالش می کنیم ولی به آن نمی رسیم ضعف خود را به گردن این و آن
می اندازیم.اینجا هم صنعت مشکالتش را به گردن دانشگاه می اندازد در صورتی که
دانش��گاه از نظر آموزش چیزی برای گفتن کم ندارد.تمام دانشجویان ما که به خارج
می روند همیش��ه چیزی بیش��تر از خارجی ها دارند،اینکه می گویند صنعت چندان
با تئوری های دانش��گاهی س��ازگار نیس��ت معم��وال مربوط به ف��ارغ التحصیالن
جوان دانش��گاهی اس��ت و ربطی به مهندسان با س��ابقه ندارد .شما وقتی از دانشگاه
فارغ التحصیل می ش��وید نه علم مهندسی کام ً
ال برایتان جا افتاده است و نه چندان
با صنعت آشنایی دارید.آن موقع ممکن است احساس کنید چیزی را که در دانشگاه
خوانده اید با آنچه در صنعت وجود دارد همخوانی ندارد اما پس از آنکه کمی تجربه
کسب کردید به تدریج خواهید دید که هر دو مقوله تئوری و عمل یکی است و اين
دو می توانند به یکدیگر پیوند بخورند .پژوهش باید قدری مرز دانش را به جلو هدایت ما امروزه با انبوه تحصیل کردگان بويژه در حوزه مهندسي و تربيت مهندس
کند.کس��ی که به صنعت می آید می گوید این مطالب به درد من نمی خورد،درست مواجهي��م .اين انبوه مهندس پروري مش��كلي را بر كيفيت برنامه ها ايجاد
هم می گوید ،زمانی مسکن و شهرسازی ضمن ارسال درخواستي تقاضا كرده بودند نمي كند؟
موضوعي را به عنوان پژوهش در دانشگاه بررسی کنیم،به جرات می توانم بگویم مثال خوش��بختانه اینکه امروزه افراد برای تحصیل به دانش��گاه م��ی روند تبدیل به یک
از  20موردی که وجود داشت  18مورد آن اصال پژوهشی نبود.در صورتي كه اگر یک فرهنگ شده است  ،یعنی همین که فرزندی در خانواده ای متولد می شود والدین او
می گویند فرزندمان به دانشگاه می رود ،لیسانس می گیرد ،بعد فوق لیسانس و آخر
مهندس مشاور با تجربه را پیدا می کردند او می توانست به آن موارد جواب دهد.
هم دکتر می شود .این مساله نشان می دهد که باالخره اتفاقی در فکر افراد رخ داده
اس��ت .آنها تمام تالش خود را می کنند تا فرزندشان به هرطریق مدرک باالی خود
راه حل این مساله چیست؟

مس��ير دانش��كده فني مهندس��ي دانشگاه فردوس��ي تا فلكه پارك طوالني بود .سوار ماشین استاد ش��ديم .من و دوستانم از اينكه استاد س��ختگير كالس ،اينطور متواضعانه
ما را س��وار كرده ،متعجب بوديم .اصرار كرد كه اگر مس��يرمان مش��ترك اس��ت ،ما را برس��اند .تعارف را كنار گذاش��ته بود و بس��يار صميمي رفتار مي كرد .بابت همین رفتار
دوستانه شان با دانشجويان احترام ويژه اي به ايشان داشتیم .او اما در مورد درس و نمره با كسي رودربايستي نداشت  ،از شاگردانش توقع نمره هاي باال و خوب درس خواندن
داشت .اگرچه باالترين نمره اي كه از درس ايشان مي گرفتيم نهايتا  15-14بود .اين نمره متوسط از دكتر ايراني آنقدر براي دانشجويان ارزش داشت كه انگار از استاد نمره
تمام گرفته اند.
ايشان مرزهاي ميان كاركالسي و درسي با روابط شخصي را از هم جدا كرده بود .درباره درس بسيار سختگير و پيگير بود اما با دانشجويان در باشگاه فوتبال بازي مي كرد.
بزرگترين درسي كه من از استاد گرفتم ،تواضع ايشان در برخورد با دانشجويانشان بود .يك رفتار خوب از استاد مي تواند در مسير زندگي دانشجويان را تغيير دهد و فروتني دكتر
ايراني ،الگوي ما بود.
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را بگیرد .این موضوع در ذات خودش مفید است .هر چه فرهنگ جامعه از نظر علمی
و فک��ری افزايش يابد انتظارات جامعه نيز افزایش پیدا می کند و به ناچارجامعه باید
به آن پاسخ دهد.اما از سویی کارهاي عمرانی ناکرده بسیاري هم وجود دارد.شما فکر
می کنید جاده هایی که برای کشور کشیده شده است و يا اینهمه اتوبان برای کشور
کافی است ؟ مطمئن ًا كافي نیست و ما حتی به یک دهم آن هم نرسیده ایم.آیا ساخت
و سازهای ما به صورت معقول و بگونه ای که به کشور شخصیت بدهد ساخته شده
است؟ آیا باید منتظر ماند تا زلزله ای رخ بدهد و دوباره آن را بسازیم ؟ اینگونه نیست.
باید به این فکر کنیم که ش��خصیت ش��هرهایمان و معماری حاکم بر آن مشخص
باشد .در صنعت ساخت و ساز همه کاره مردم عادی اند و روش هدایت گری از باال
که این ساخت و سازها چگونه باید انجام شود وجود ندارد .البته این مساله از شهری
به شهر دیگر متفاوت است .من چندی قبل به شیراز رفته بودم در آنجا کسی جرات
تخلف سازه ای نداشت ،برای آنکه آنها روشی را پیدا کرده بودند که هر محاسبه ای
بطور کامل بررسی می شد.درآن تاريخ کار چندین مشاور را در پروژه های بزرگ مثل
هتل شیراز به دلیل آنکه ایراد سازه ای داشت متوقف کرده بودند و یا بخش هايی از
ساختمان را که ممکن است دیده شود ولی از آجرویاسیمان است به شكلي زیباسازی
کرده بودند .ما از این کارها در کشور زیاد داریم و اگر بخواهیم کشورمان را به کشوری
تبدیل کنیم که از هر لحاظ نمونه باشد به تعداد زیادی مهندس نیاز داریم ومن فکر
نمی کنم تعداد مهندس��انی که در اختيار داریم زیاد باش��د .آماری كه مربوط به ده تا
پانزده سال قبل بود نشان مي داد که از برخی کشورهای مجاورمان نیز کمتر تحصیل
کرده دانشگاهی داریم.
به نظر مي رسد در اين ميان ما با نوعي تناقض برنامه ریزی در کشور مواجهيم
از طرفی دولت توقع جامعه را افزایش می دهد و از طرفي جامعه نمی تواند
به آن پاس��خ دهد و در نتیجه دانش آموختگان دانش��گاهها دچار افسردگی 
می شوند یعنی انتظار دیگری دارند ولی می بینند اینگونه نیست.مقوله اي
كه دانشگاه آزاد و برخی موسسات اینچنینی وارد این وادی شده اند .آیا ما
به این همه متخصص نیاز داریم؟
ببینید ،مهندس ش��دن خوب اس��ت ولی اینکه مدرک بی محتوا به کسی بدهیم کار
منفی و پر گناه است ،یعنی موسسه ای را دایر کنیم و مدرکی به کسی بدهیم که تنها
مدرک دارد و عم ً
ال تخصص آن را ندارد .این فرد نه تنها در جامعه مفید نخواهد بود
بلکه به دلیل داشتن این مدرک در جایگاهی قرار می گیرد که ممکن است صدمات
جبران ناپذیری را به جامعه وارد کند .اما این که یک مشغولیت برای جوانان پیدا کنيم
و آنها را به دانشگاه مدرک ساز و یا به درد نخور بفرستيم نتیجه بدی خواهد داشت.
در خارج از كشور افراد تصمیم می گیرند و وقتی جوانی مي بيند كه بامدرک لیسانس
می تواند کار داش��ته باشد دیگر نیازی به داشتن فوق لیسانس و دکترا احساس نمي

كند .دانش��جو در آنجا اص ً
ال به دنبال مدرک دیگری نیست.بس��یاری از کالس های
درس دانشگاهی آمریکا را دانشجویان سایر ملیت ها تشکیل می دهند  ،در حقيقت
خارجی ها هس��تند كه به دنبال فوق لیس��انس و دکترا می روند .این ما هستیم که
مشغولیتی به نام درس خواندن پیدا کردیم.البته این مشغولیت خوبی است اما از طرف
دیگر جامعه نیزباید پاسخگوي آن باشد.
هی��ات وزیران در س��ال  83تصویب کرد که مقررات ملی س��اختمان در
دانشگاهها تدریس ش��ود  ،چیزی که هرگز اتفاق نیفتاد،آیا شما ضرورتی 
بر این موضوع می بینید و اگر این ضرورت وجود دارد راهکار عملی آن
چیست ؟
ش��ما بیس��ت مبحث را تهیه کرده اید که هر مبحث بگونه ای پاسخگوي نيازهاي
مهندس��ي و جامعه اس��ت،برخی از این مباحث در دانش��گاهها تدریس می ش��ود و
هیچگونه نیازی به مصوبه هیات وزیران نیس��ت مثال زمانی که من سازه فوالدی را
تدریس می کنم مبحث دهم بصورت کامل در آن گفته می شود و مطمئنا استادی که
متولی تدریس بتون است مبحث مربوطه را ارایه می کند.این عملکرد قبل از سال 83
وجود داشت،البته من در کنار این مبحث مقررات مربوط به  AISCرانیزکه مربوط به
آمریکااست بیان می کنم و تفاوت میان آنها را توضیح می دهم چون دانشجویان برای
حضور در عرصه های بین المللی تربیت می شوند و باید معلومات جامعی داشته باشند.
در بخش طراحی قسمتی که نظام مهندسی بر آن دست گذاشته است و اگر در عمل
کس��ی بخواهد تخطی کند مانعش می شود کار جدی تر است ولی در سایر مسایل
مربوط به ساختمان آنچنان جدیتی وجود ندارد و کنترلی در آن نیست .در خارج کشور
به اجرای مقررات خیلی بها می دهند مثال یک طراح فرانسوی وظيفه خود را درست
انجام مي دهد اما یک ایرانی خود راآنچنان موظف نمي داند .دراین زمینه دو فرهنگ
ایرانی و فرانس��وی تا این حد از هم جدا نیس��ت ،بلکه موضوع این است که سیستم
های کنترلی آنها خیلی شدید است .زمانی که من به عنوان مشاور کار می کردم سه
متخصص خارجی داشتیم،یکی از آنها طراحی فوالدی ،یکی از آنها طراحی بتونی و
دیگری هم سرپرس��تی آتلیه نقشه کشی را بر عهده داشت .وقتی دلیل آمدن آنها به
ایران را جویا می شدم گفتند ما در آنجا مهندسین مشاور داشتیم ولی یک بند از آیین
نامه را به درستی نفهمیده بودیم و به همین دلیل کار مشاوره ما را تعطیل کردند .نه
آنکه نخواسته بودند آن را رعایت نکند بلکه درست نفهمیده بودند .در سالهای 65 -66
بیمارستانی بسیار بزرگ در مشهد در حال ساخت بود.مهندس مشاوری که مسوول آن
بود طراحی خود را انجام داده و نقشه ها برای کنترل در اختیار ما قرار گرفته بود.وقتی
آن را بررس��ی کردیم  70مورد اشکال محاسباتی در آن پیدا شد.زمانی که اشکاالت
را به او گفتیم نقشه ها را برداشت و رفت و آخر هم من چون فرصت مطالعاتی رفتم
نمی دانم نتیجه کار چه شد .ببینید تفاوت کار کجاست  ،در اینجا مهندس مشاور ما به

منش دانشجويي استاد...
مهندس مهدي درهمي ،مديريت اجرایي طرح بزرگ ميدان ش��هدا که  25س��ال قبل از این ،در مقطع كارشناس��ي یکی از دانشجویان دکتر فریدون
ایرانی بوده است همچون بسیاری دیگر از شاگردان استاد ،بر منش اخالقی ایشان تاکید می کند.نقطه نظرات مهندس درهمی در خصوص استاد خود
خواندنی است:
ش��خصيت كم نظيرش��ان چه در كسوت استادي و چه از منظر حقيقي ،از ويژگي هاي شخصيتي بارز استاد و مطلوب نظر همه دانشجويان و اهالي
دانشگاه بود .دايره وسيع اطالعات فني و تخصصي ،روش تدريس منسجم و منظم و شاخصه هاي رفتاري و اخالقي استاد از دیگر مشخصه های
ويژگي هاي بارز استاد بود.
معموال دانشجويان رشته هاي فني و مهندسي به تسلط و قدرت علمي استاد توجه خاصي دارند .دكتر ايراني نیز به دليل آنكه مولف كتب درسي مربوط
به رش��ته تخصصي خود بود ،از نظر علمي در س��طح بااليي قرار داش��ت .اين امر موجب مي شد كه روش تدريس ايشان از هماهنگي و نظم خوبي
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خود اجازه انجام چنین پروژه ای را به این شکل ارايه می دهد آن وقت در خارج تنها
به دلیل نفهمیدن آيین نامه ،مشاور تعطیل می شود.موضوع کنترل مهم است.متاسفانه
ما در این کشور به یک باور رسیده ایم که هر کاری را به هر شکل می توان انجام داد
در صورتی که آنها که مسوول هستند باید با جدیت در مقابل آن بایستند و البته آن
مسووالن هم حتم ًا باید حرف پخته و کامل بزنند .اضافه بر این باید گفت اکثر مقررات
ملی ساختمان جنبه راهنما نیز دارد و معلومات مهندسان را باال می برد.
ارزیابی تان از فعالیتهای س��ازمان نظام مهندس��ی چیس��ت  ،به نظر شما این
مجموعه چقدر در وظایف و کارهایش موفق بوده است؟
فکر می کنم بهترین داور در این زمینه خود شما باشید.در ابتدای کار نظام مهندسی
من هیچگونه ضرورتي در بود و یا نبود آن احس��اس نمی کردم برای آنکه هر کسی
هر کاری که دلش می خواس��ت در ش��هر انجام می داد اما چندین سال است که در
مشهد وضعیت ساختمان ها حداقل از حیث سازه ای و مقابله با زلزله کیفیت مطلوبی
پیدا کرده اس��ت ،باالخره ترس��ی بین مجریان كار افتاده است که هر کاری را به هر
صورت نمی توانند انجام دهند و همین مس��اله مبارکی اس��ت .البته اين وضعيت از
اس��تانی به استان دیگر متفاوت اس��ت .آن زمان که شیراز آن سیستم کنترلی بسیار
دقیق را بر ساختمان ها اعمال می کرد در مشهد هیچ خبری نبود .آنها در شیراز برای
هر مهندس ناظر و هر پروژه یک فایل داش��تند و داورهایشان را به صورت اتفاقی از
شهر انتخاب و آن را دقیق ًا بررسی می کردند .من همین طرح را برای مشهد در سال
 75با آقای مهندس اکبرزاده معاون عمرانی استانداری و مهندس امیری پور شهردار
وقت ارایه کردم.
ممکن است از تالیفات و کتاب هایتان هم برایمان بگویید؟
من در س��ال  67کتابی را با عنوان مباحث اجرای سازه های فوالدی تهیه کردم ،آن
زمان در ایران ضوابطی برای س��ازه های فوالدی وجود نداش��ت و االن دو سه سال
اس��ت که مقررات ملی ساختمان مبحث مربوطه را تهيه کرده است.من در آن سال
احساس كردم كه جاي اين مقوله در كشور خالي است بنابر اين كتابي نوشتم كه در
آن روش هاي اجرايي س��ازه هاي فوالدي اعم از پل ،س��اختمان طبقاتی و صنعتي
را ب��ه تفصيل بيان كردم ودر پايان آن مبحثي به عنوان ضوابط اجرايي س��ازه هاي
فوالدي تهیه شد ،البته در آن نيز قيد « پيشنهادي » را ذكر كردم تا زماني كه ايران
مقرراتي را در اين زمينه داشته باشد .حاال هم که به آن ضوابط اجرايي پيشنهادي نگاه
م��ي كنم آن را نه تنها كمتر از مقررات ملي س��اختمان نمي بينم كه كامل تر از آن
نیزتصور مي كنم.
كتاب ديگرم روش هاي طراحي به روش خميري و ارتجاعي اس��ت كه بر اس��اس
كتاب « سلمن » تهیه شده است و آنچه كه در جامعه ما وجود دارد به آن اضافه شده

است،من اين دو كتاب را جزو كتابهاي برتر خودم مي دانم.
آقاي دكتر مهمترين گاف شما در حرفه تان چه بوده است؟
من از همان کودکی در کارم وسواس��ی جدی داش��ته ام  ،یعنی تا وقتی هر کاری را
برای خودم حالجی نکنم و نقاط قوت آن را بررسی نکنم آن را انجام نمی دهم .بنابر
این به خاطر ندارم کاری را به صورت اشتباه انجام داده باشم اما به یاد دارم زمانی که
کارآموزی می کردم و تجربه کافی در کار نداشتم من را مامور کردند تا عالمتی را در
جاده ای نصب کنم.آن موقع فکر می کردم که همه چیز را درباره بتون ریزی می دانم
ولی به محل که رس��یدیم و می خواستم دستور بدهم بتون را بسازند در یک لحظه
ماندم که آن را چگونه باید ساخت یعنی ابتدا سیمان را با آب مخلوط کنیم یا ماسه را با
آب و یا در مرحله دوم این کار را انجام دهیم.خوشبختانه کارگران زودتر مشغول شده
بودند و مشکل را حل کرده بودند.
و نقاط قوت کارتان را ؟
من سعی می کنم هر آنچه در صنعت ساختمان برای اولین بار در دنیا اتفاق می افتد
به شکل کاربردی در قالب کتاب هایم به جامعه مهندسی ایران منتقل کنم،البته قبل
از آن ،آن مبحث را در کالس درس به دانش��جویانم منتقل می کنم.مثال زمانی که
شروع به تدریس مبحث « مهاربندهای واگرا » کردم هنوز این مقوله در آیین نامه ها
هم مطرح نشده بود ولی خوشبختانه بعد از آن در آیین نامه ها مطرح شد و اخیراً نیز
در آیین نامه ایران آمده است و یا زمانی که کتابم را در موضوع «روش طراحی سازه با
ضریب بار و ضریب مقاومت » نوشتم هنوز کسی در ایران این کار را انجام نداده بود
اما چون می دانستم روشی است که در آینده نزدیک حتم ًا باید در طراحی سازه های
فوالدی مطرح شود این کار را انجام دادم.البته این کتاب مربوط به آن روش در زمان
خود بود و تغییر کرده است و امروز هم مشغول ایجاد تغییرات آن هستم که اميدوارم
در سالجاری به زیر چاپ برود.
________________________________________
پی نوشت :
* « مساحی » علمی است که امروزه به آن نقشه برداری گفته می شود و مرحوم خلیل ایرانی ،پدر دکتر
فریدون ایرانی نیزدردورانی از زندگی خود بدان حرفه اهتمام داشت،جزوه ای که ایشان پس از قبولی فرزند
خویش به وی تقدیم می کند گنجینه ارزشمندی از سالها تجربه در این حرفه است،اهدای این جزوه و
دوربین ساده نقشه برداری که دکتر ایرانی در ضمن گفت و گوی خود با ما بدان اشاره می کند موید تدبیر
وافر وی به انتقال تجربیات گرانسنگ نسل سختکوش دیروز به نسل حاضر است.

برخوردار باشد .تكنيك هاي آموزشي استاد ،به گونه اي بود كه دانشجو ارتباط عميقي با مطالب درسي پيدا مي كرد و بسياري از دانشجويان شيفته روش تدريس ايشان بودند.
در برنامه تدريس استاد ،انسجام سرفصل ها و توالي بيان مطالب متناسب با هر بخش براي دانشجویان كامال مشهود بود و آنان را در مسایل پيچيده دچار سردرگمي نمي كرد.
اين امر نشان دهنده تالش استاد و گذاشتن وقت بر روي روش آموزشي مطالب و نيز انطباق تدريس با سرفصل هاي درسي بود.
بنده در دوره كارشناسي ارشد ،به عنوان دستيار ايشان ارتباط نزديك تري با دكتر ايراني داشتم به طوري كه منش و روش علمي و اخالقي استاد ،برايم بسيار آموزنده بود .در
هر مالقاتي كه در خصوص مسایل علمي و درسي با ايشان داشتم ،استاد را مشغول مطالعه متون جديد تخصصي در رشته خود یافتم .به واقع دكتر ايراني الگويي از تالش و
مجاهدت علمي بي وقفه براي من بود .اين امر باعث مي شد كه به مراتب دانشجويان هم در باال بردن سطح علمي خود تالش كنند.
ويژگي هاي اخالقي و رفتاري ايشان ،عالوه بر تسلط كامل علمي ايشان در مباحث درسي ،براي همه مشهود بود .ايشان با ادب و اخالق بزرگ منشانه خود ،تاثير رفتاري بسزايي
را در دانشجويان می گذاشت و در برخورد با آنها ،همچون پدري مهربان ،گذشت و عطوفت را محور ارتباط خود قرار مي داد.البته دكتر ايراني در خصوص درس ،استادي بسيار
سخت گير بود  ،نه اهل سهل انگاري بود و نه اهل چشم پوشي .بهترين نمره اي كه از درس ايشان مي شد گرفت  16-15بود و اين براي بچه ها ارزش نمره بيست را داشت.
اگرچه اين رفتار استاد همواره توام با اخالقي آموزنده بود .ايشان با موضوعات مختلف بسيار بزرگوارانه ،آرام و عميق برخورد مي كرد و سعه صدر ايشان ،درسي آموزنده براي من
بود كه در تمام عمرم آن را در جايگاه شاگردي استاد ايراني حفظ خواهم كرد.
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سفرنامه

مهندس مریم ضیائی | کارشناس ارشد طراحی شهری

مهندس احسان رعنایی| کارشناس ارشد عمران

تندیسگراییوایجادخاطرهانگیزیدرفضاهایشهری
خاطره انگیزی جزء یکی از کیفیات مطلوب فضاهای شهری موفق است،به عبارتی
ق��درت هر فضا در ایجاد فرصتهایی جهت بروز رویدادهایی سرش��ار از خاطره برای
ناظرین ،تاثیر بس��زایی بر استقبال مردم از آن فضاداش��ته و موجب افزایش مراجعه
کنندگان به فضای ش��هری می گردد .فضاهایی که قابلیت گردهمایی شهروندان و
گردش��گران را درخود داشته باش��ند فضاهایی زنده و پویا خواهند بود که در تاریخ به
ی��ادگار می مانند .با نگاهی به فضاهای ش��هری مان��دگار در جهان می توان به این
مسئله اشاره داشت که استفاده از تندیس گرایی در معماری ساختمان ها و همچنین
استقرار مجسمه های باشکوه در فضاهای شهری کمک بسیاری به افزایش کیفیتهای
زیبایی شناسی و عملکردی این فضاها کرده است ،به عبارتی همخوانی مجسمه ها با
رویدادهای جاری در فضا و هویت بخشی این عناصر هنری به عرصه های شهری،از
جایگاه ویژه ای برخوردار است،
کارکرد اصلی مجسمه ها را می توان در تزئین فضا ،افزایش هویت یا انتقال پیامی به
ناظرین دانست ،بهره برداری هوشمندانه در استفاده از تندیس ها در شهرها سابقه ای
بس طوالنی در جهان دارد ،ملموس بودن مجسمه ها و تندیس های مستقر در اکثر
فضاهای شهرهای اروپایی ساالنه گردشگران و عالقه مندان بسیاری را به سمت خود
جذب می کند از این رو به منظور بهره جستن از تجربیات کشورهای اروپایی در زمینه
تندیس گرایی شهری و توجه به مولفه های تاثیرگذار بر ارتقاء سطح خاطره انگیزی
المانهای موفق در شهرهای اروپا اهمیت بسیار می یابد.
گزارش حاضر در تالش است تجربه درک فضایی ناشی از مشاهده انواع تندیسهای
موجود در شهر کراکو ( ) Krakowاز شهرهای تاریخی کشور لهستان را به تصویر
وبررس��ی بکشد (تصویر شماره  .) 1امید اس��ت این نوشتار در جهت هدفمند کردن
تندیس گرایی و افزایش خاطره انگیزی شهرهای ایران موثر افتد.
ب��ا حرکت در میان خیابانها و میدانهای بخش تاریخی ش��هر کراکو با عرصه هایی
خاطره انگیز مملو از مجسمه هایی روبه رو می شویم که عالوه بر یادآور بودن تاریخ
و فرهنگ گذش��ته هر مکان ،خود ش��کل دهنده خاطرات زیبای گردشگران در سفر
به این ش��هر ش��ده اند ،هریک از تندیسها درک فضایی منحصربفردی را در ناظر بر
می انگیزد که در ادامه تندیس��های مش��اهده شده در مرکز شهر کراکو به چند دسته
تقسیم شده و تحلیل می شود:
 .1تندیس های یادمانی 
این دسته از تندیسها یاد آور وقایع تاریخی خاصی در شهر بودند که با حضور در فضا
و مشاهده این تندیسها پی به رویدادها و وقایع رخ داده در مکان مورد نظر می بریم،
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ش��اخص ترین این دسته از تندیسها متعلق به مجس��مه ای از سر بریده یک سرباز
لهستانی در جنگ جهانی توسط ارتش هیتلر بود که در ابعادی عظیم در میدان اصلی
ش��هر درمیان کلیساهای مستقر در فضا ،توجه بس��یاری را به خود جلب می کرد .از
جمله نکات مهم در خصوص این پیکره ،قابلیت حضور پذیری آن اس��ت ،به عبارتی
ناظرین اجازه تماس و ثبت خاطرات در کنار آن را داش��تند ،کودکان همواره با چهره
این مجسمه غول پیکر درحال تفریح و بازی بودند که این امر بر صمیمیت و خاطره
انگیزی آن می افزود .از دیگر تندیسهای این دسته می توان به تندیس سربازان گمنام
جنگ جهانی اشاره کرد که در یکی از میادین شهر به احترام کشته شدگان این شهر
در جنگ جهانی گذاشته شده است (تصویر شماره .)2
 .2تندیس های تزئینی
این دسته از تندیسها بیشتر بمنظور زیباسازی فضا یا افزایش شکوه بناهای آن ساخته
ش��ده است مانند تندیسها و س��تونهای کلیس��ای پیتر و پل ( The church of
 ) Peter and Paulکه متعلق به قرن  16میالدی می باشد( ،تصویر شماره .)3
 .3تندیس های نماد شکوه و قدرت
عموما میزان شکوه مقرهای حکومتی نشانه قدرت دولت و نظام حاکم بر شهرها بوده
است،در شهر کراکو نیز قلعه حکومتی بسسیار قدیمی از کذشته به یادگار مانده است
که متعلق به قرن  10میالدی می باشد و از شاهکارهای معماری دورانهای مختلف
بعد از ساختش برخوردارد بوده است ،در مجاورت بناهای این قلعه مجسمه سوارکاری
به چشم می خورد که نماد قدرت و پیروزی قلعه به شمار می رود ،از دیگر تندیسهای
موجود در ش��هر می توان تندیس��های میدان مرکزی ش��هر را نام برد که در مقابل
کلیس��ای ماری (  ) Mary’s churchس��اخته شده و توجه بسیاری به القا شکوه
کلیسا و خدمتگزاران آن دارد(تصویر شماره .)4
 .4تندیس های اساطیری 
این دس��ته از تندیس��ها دارای داستانهایی اس��طوره ای بودند که در میان مردم شهر
از گذش��ته به یادگار مانده و به جهت حفاظت از ارزش��های معن��وی و تاریخی آنها
تندیس��هایی بمنظور به تصویر کشیدن روایتهای داس��تانی ساخته شدند .ارزش این
تندیسها تا به آن جاست که زوجهای جوان تمایل بسیاری در ثبت لحظه های شیرین
وخاص زندگیش��ان درکنار این تندیس��ها دارند تصویر ش��ماره  5نمونه ای از خاطره
انگیزی مجسمه دایناس��ور برای یک زوج در روز عروسی شان دارد ،در تصویر دیگر
داستان هدایت موشهای صحرایی در شهر توسط مرد جوانی را به روایت می کشد که
از قدرت بیان تصویری باالیی برخوردار است( .تصویر شماره )5

تصویر شماره 1

تصویر شماره 2

تصویر شماره 3
تصویر شماره 4
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تصویر شماره 5

 .5تندیس های تجسمی 
هنرهای تجسمی قابلیتهای مناسبی در بیان احساسات درونی و ذهنی دارند .دسته ای
از تندیسها در مقابل فرهنگسراها و سالنهای تئاتر به چشم می خوردند که تصویرگر
هنرهای مدرن امروزی می باشند (تصویر شماره .)6
 .6تندیس های متحرک
شاید بتوان جالب ترین تجربه تندیس گرایی در فضاهای شهری کراکو که بسیار در
یادهای گردشگران می ماند را تندیسهای متحرکی دانست که هنرمندانه به نمایش
می پردازند ،این تندیسها در اصل بازیگران و عالقمندان به تئاتر هستند که چهره خود
را بصورت مجس��مه های تاریخی و هنری شهر نقاشی کرده و در میان گردشگران
حرک��ت ک��رده و از ناظرین می خواهند ب��ه همراه آنها ژس��تهای تاریخی گرفته و
از صحنه های پر خاطره خود عکس بگیرند و تجربه ای بسیار متفاوت در فضا رقم
می خورد( .تصویر شماره )7
درنهای��ت م��ی توان گفت اگر فض��ا آنچنان موفق عمل نماید که س��الها مردم را از
ارزشهای کیفی خود بهره مند سازد آن فضا بار معنایی ارزشمند پیدا کرده و در خاطرات
جمعی افراد جای پیدا می کند ،جایگاه خاطره بخشی در میان اکثر فضاهای شهری
در شهرهای ایران خالی بنظر می رسد و از طرفی می توان به این مسأله اشاره داشت
که غالب تندیسهای شهری ما درون جزیره هایی میان میدانها یا بهتر است بگوییم
فلکه های ترافیکی قرار گرفته اند که دسترس��ی به آنها تنها بصری و از فاصله دور
می باشد ،بهتر است در آن دسته از فضاهای شهری ایران که سعی در اولویت دادن
به حضور پیاده ها دارند ،تندیس گرایی با توجه به درک مناس��ب از مفاهیم و معانی
تاریخی و فرهنگی هر ش��هر صورت گیرد تا خاطرات ثبت شده در این فضاها یادآور
هویت و شخصیت مکانی آن فضا گردد.

تصویر شماره 6

تصویر شماره 7
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حقـوقی

آشنایی با مقررات مالیاتی مرتبط با اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان
اعضاء سازمان نظام مهندسي ،از نظر مقررات ماليات ،مشمول بند (ب) ماده  95قانون مالياتهاي مستقيم مي گردند
 -1بر اساس ماده  1قانون ماليات هاي مستقيم اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از آن تحصيل مي كنند مشمول ماليات مي باشند .
 -2بر اساس ماده  95و  96قانون ماليات هاي مستقيم اشخاص حقيقي كه در غالب مشاغل فعاليت مي كنند به سه دسته ( الف،ب،ج ) تفكيك مي گردند .
 -3صاحبان مؤسسات مهندسي و مهندسي مشاور بر اساس بند (الف) ماده  96مكلف به ثبت فعاليتهاي شغلي خود در دفاتر روزنامه و كل موضوع قانون تجارت هستند و
بايد دفاتر مزبور را نزد اداره ثبت شركتها پلمپ و با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري نگاهداري كنند .
 -4بر اساس رديف  5بند (ب) ماده  96كليه وكال  ،كارشناسان  ،مترجمان رسمي دادگستري  ،مشاوران حقوقي  ،حسابداران رسمي و اعضاي سازمانهاي نظام مهندسي
مكلف به ثبت فعاليتهاي شغلي خود در دفاتر درآمد و هزينه مي باشند  ،و اين دفاتر بر اساس نمونه پيوست بايد نزد سازمان امور مالياتي كشور پلمپ گردد .
 -5ماليات اعضاي سازمان نظام مهندسي همه ساله بر اساس ميزان كار انجام شده اعالمي توسط شهرداري تعيين و بطور علي الرأس با اعمال ضرايب زير نسبت دريافتي
يا درآمد آنها قطعي مي گرديده است :
ضرايب مالياتي
نوع فعاليت

رديف

درصد فروش يا
دريافتي ساالنه

1

مهندسين ناظري كه بر عمليات اجرايي پروژه (ساختماني  ،تأسيسات و غيره ) نظارت داشته و
مطابقت عمليات اجرايي را با پروانه  ،نقشه ها  ،محاسبات و مشخصات فني پروژه گواهي مي نمايند

چهل

مالحظات

درصد سقف پذيرش
هزينه
شصت

2

امور ساختمان و تأسيسات فني و تأسيساتي :
الف)كل مصالح  ،لوازم و تجهيزات مورد نياز و هزينه هاي اجراي پروژه توسط پيمانكار تأمين
مي گردد .
ب)مصالح و لوازم و تجهيزات مورد نياز توسط پيمانكار تأمين می گردد
توضيح  :در مورد پيمانكاري دسته دوم موارد مذكور  ،ضرايب مالياتي به ترتيب سيزده و هيجده
درصد از وجوه دريافتي مي باشد

شانزده
بيست و دو

از وجوه دريافتي
از وجوه دريافتي

هشتاد و چهار
هفتاد و هشت

3

انجام مطالعه و تهيه طرح ساختمانها و تأسيسات  ،خاك شناسي و مقاومت مصالح  ،نقشه كشي و
نقشه برداري و محاسبات فني

هجده

از وجوه دريافتي

هشتاد و دو

4

حفر چاه هاي عميق

دوازده

هشتاد و هشت

5

تحقيقات خاك شناسي  ،كاوش  ،نمونه برداري و آزمايش خاك

بيست

هشتاد

6

اشخاصي كه در زمينه امور تحقيقاتي فعاليت دارند

بيست و پنج

7

اشخاصي كه به عمليات اليروبي و يا تخليه چاه اشتغال دارند

هيده

هشتاد و دو

8

طراحي و مونتاژ (نصب) آسانسور و پله برقي

هجده

هشتاد و دو

9

نگهداري  ،راه اندازي  ،راهبري  ،حفاظت  ،خدمات راديو گرافي و تست مخازن و تعميرات تأسيسات بيست
نفتي  ،گازي و دستگاههاي برقي و الكترونيكي سمعي و بصري مخابراتي  ،طبي  ،آزمايشگاهي و
بيمارستاني

از وجوه دريافتي

هفتاد و پنج

هشتاد

10

سرويس  ،نگهداري و راه اندازي و تعميرات دستگاه هاي شوفاژ و تهويه مطبوع و تصفيه آب و
آسانسور

بيست و دو

از وجوه دريافتي

هفتاد و هشت

11

نگهداري  ،راه اندازي  ،راهبري و تعميرات دستگاه هاي برق الكترونيك  ،تلفن و ساير خدمات
مشابه

بيست و پنج

از وجوه دريافتي

هفتاد و پنج

 -6بر اساس ماده  192ق.م.م عدم ارائه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر موجب جريمه به ميزان  40درصد ماليات تعيين شده و عدم تسليم اظهار نامه موجب عدم امكان
استفاده از معافيت مقرر سال مربوطه خواهد شد  .همچنين عدم ارائه دفاتر مشاغل موضوع بند (ب) ماده  95موجب جريمه به ميزان  20درصد ماليات و رد دفاتر مزبور موجب
جريمه  10درصد به ميزان ماليات تعيين شده مي گردد .
 -7همه ساله بر اساس عرف و رويه با توافق و بر مبناي خود اظهاري  ،مأخذ درآمد مشمول ماليات جهت اعمال ضرايب علي الرأس براي  95درصد افرادي كه اظهار نامه
داده اند بر مبناي همان اظهار نامه تعيين مي گرديده و صرف ًا  5درصد بعنوان نمونه مورد رسيدگي قرار مي گرفته اند و در زمان صدور برگ تشخيص و قطعي ماليات 20
درصد جريمه عدم ارائه دفاتر لحاظ نمي گرديده است .
 -8چنانچه در سال  1388يا هر سال كه سازمان امور مالياتي توافق ننمايد و نظر به اجراي كامل قانون باشد و رسيدگي را مد نظر قرار دهد تمام اعضاء مشمول جريمه
خواهند شد و حتي در صورت تعيين ماليات به روش سال قبل چنانچه  5درصد نمونه مورد رسيدگي دفاتر نداشته باشند  20درصد جريمه عدم ارائه دفاتر اعمال مي گردد .
لذا هر عضو مناسب است پيش بيني قرار گرفتن در گروه  5درصد نمونه را بنمايد و اعضاء سازمان ضرورت دارد پلمپ دفتر مشاغل موضوع بند (ب) ماده  95را نزد
سازمان امور مالياتي بررسي نمايند و در تنظيم آن مقررات آيين نامه تحرير دفاتر را رعايت نمايند تا موجب رد دفاتر نگردد .
موارد رد دفاتر موضوع ماده   20آيين نامه تحرير دفاتر :
 -1خارج شدن دفتر از پلمپ و يا اينكه دفتر فاقد يك يا چند برگ باشد |  -2عدم ثبت يك يا چند فعاليت مالي در دفتر به شرط احراز |  -3ثبت تمام يا قسمتي از يك
فعاليت در حاشيه |  -4ثبت تمام يا قسمتي از يك فعاليت بين سطور |  -5تراشيدن و پاك كردن و محو كردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده |  -6جاي سفيد
گذاشتن بيش از حد معمول در تمام صفحه در دفتر مشاغل به منظور سوء استفاده |  -7تأخير تحرير دفتر مشاغل زايد بر حد مجاز مقرر در آيين نامه |  -8عدم ارئه يك يا
چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده ( ولونانويس) |  -9استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده سالهاي قبل |  -10عدم تطبيق مندرجات دفاتر با اطالعات موجود در سيستم هاي
الكترونيكي در مورد اشخاصي كه از سيستم هاي مذكور استفاده مي نمايند  -11 | .ثبت هزينه ها و درآمدهاي غير واقع در دفاتر به شرط احراز ( توضيح اينكه ثبت هزينه
هايي كه وقوع آن محقق بوده اما به داليل خاص قانوني قابل قبول از حيث مالياتي نيست و برگشت داده مي شود به منزله ثبت هزينه هايي غير واقع تلقي نمي شود ) .
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مهندس مهدی وکیلی | مدیر آموزش و دبیر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان

هشت سال با ش��ورای انتظامی

آنچه در پي مي آيد چکیده ای است از تجارب برگرفته ناشي از بررسی یکهزار و پانصد
پرونده مطروحه در شورای انتظامی سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در قالب
ذکر نکات کلیدی توام با عناوين حقوقي و مواد قانوني ذيربط .باشد که این یادآوری
گامی در جهت بهبود مستمر و جلوگیری از تکرار اشتباهات همکارانی باشد که بدلیل
سود نجستن از تجربه کافی و عدم آگاهيهاي حقوقي باعث بروز مشکالتی برای خود
و دیگران شده اند.
اولين نكته يادآوري اين موضوع است که وظیفه مهندس ناظر بر حسب مفاد قوانین
مربوطه عبارتس��ت از بازدید و اعمال نظارت مستمر از کار و دقت و مواظبت در این
راستا که نقشه های منضم به پروانه دقیق ًا در عمل اجرا گردد ،لذا وظیفه نظارت متکی
بر وجود پروانه س��اختمان اس��ت و در واقع این وظیفه از زمان صدور پروانه يا زمان
انعقاد قرارداد خدمات مهندسي شروع و مادام که پروانه اعتبار داشته باشد نظارت نیز
معتبر است،در همين زمينه مطالعه نص صريح تبصره  7ماده  100قانون شهرداريها
خواندني است :

مهندس��ان ناظ��ر س��اختماني مكلفن��د نس��بت ب��ه عملي��ات اجراي��ي
س��اختماني ك��ه ب��ه مس��ووليت آنه��ا اح��داث م��ي گ��ردد از
لح��اظ انطب��اق س��اختمان ب��ا مش��خصات من��درج در پروان��ه و
نقشه ها و محاس��بات فني ضميمه آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار
مطابقت ساختمان با پروانه و محاسبات فني را گواهي نمايند ،هرگاه مهندس
ناظر بر خالف واقع گواهي نمايد و يا تخلف را به موقع به شهرداري اعالم
نكند و موضوع منتهي به طرح در كميسيون مندرج در تبصره يك ماده صد
قانون شهرداري و صدور راي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد شهرداري
مكلف اس��ت مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس نمايد ،شوراي
انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير
برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع
به  6ماه تا سه سال محرويت از كار و در صورتي كه مجدداً مرتكب تخلف
ش��ود كه منجر به صدور راي تخريب به وس��يله كميسيون ماده صد گردد
ب��ه حداكثر مجازات محك��وم كند ،مراتب محكوميت از طرف ش��وراي
انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانه اشتغال درج و در يكي از جراید
كثير االنتشار اعالم مي گردد.

در اين مقال آخرين مصوبه هيئت چهارنفره استان را بعنوان تعيين حدود صالحيت طراحان و ناظران درج مي نمايد.
خدمات مهندسي
تهيه طرح معماري
طراحي و محاسبات
سازه

طراحي ومحاسبات
مكانيك
طراحي و محاسبات
برقي

گروه ( ج )
 6و  7طبقه  8تا  10طبقه
ارتفاع از روي ارتفاع از روي
شالوده
شالوده

 3طبقه
ارتفاع از
روي شالوده

 5طبقه
ارتفاع از روي
شالوده

معمار پايه 1

معمار پايه 3

معمار پايه 3

معمار پايه 3

معمار پايه 2

عمران پايه 1

عمران پايه 3

عمران پايه 3

عمران پايه 3

عمران پايه 2

عمران پايه 2

عمران پايه 1

عمران ارشد يا
اشخاص حقوقي

مكانيك پايه 3

مكانيك
پايه 3

مكانيك
پايه 3

مكانيك
پايه 3

مكانيك
پايه 2

مكانيك
پايه 1

مكانيك
پايه 1

برق پايه 3

برق پايه 3

برق پايه 3

برق پايه 3

برق پايه 2

برق پايه 1

برق پايه 1

مكانيك ارشد يا
اشخاص حقوقي
برق ارشد يا
اشخاص حقوقي

نظارت معماري

معمار يا عمران
پايه 3

نظارت سازه

عمران يا معمار
پايه 3

معمار پايه
 3يا عمران
پايه 2

معمار پايه
 3يا عمران
پايه 2

معمار پايه 3

معمار پايه 2

معمار پايه 2

معمار پايه 1

معمار پايه 1

عمران پايه 3

عمران پايه 3

عمران پايه 3

عمران پايه 2

عمران پايه 2

عمران پايه 1

عمران پايه 1

نظارت تاسيسات
مكانيكي
نظارت تاسيسات
برقي
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گروه ( الف )
 1يا  2طبقه
ارتفاع از روي
شالوده
معمار پايه  3يا
عمران پايه 3

گروه (ب )
 4طبقه
ارتفاع از روي
شالوده

گروه ( د )
11و 12طبقه  13طبقه و باالتر
ارتفاع از روي
ارتفاع از روي
شالوده
شالوده
معمار ارشد يا
معمار پايه  1اشخاص حقوقي

مكانيك پايه 3
برق پايه 3

مكانيك
پايه 3
برق پايه 3

مكانيك
پايه 3

برق پايه 3

مكانيك
پايه 3

برق پايه 3

مكانيك
پايه 2

برق پايه 2

مكانيك
پايه 2

برق پايه 2

مكانيك
پايه 1

مكانيك پايه 1

برق پايه 1

برق پايه 1

ح��دود صالحيت ناظران و حیطه عمل آنها در ماده  12آئین نامه اجرایی قانون نظام
مهندسی و ماده  18از مبحث دوم مقررات ملي ساختمان به تفصیل شرح داده شده که
در اینجا ضمن ارجاع دادن همكاران محترم به آن ،توصیه موکد دارد تا بندهای الزم از
قانون نظام مهندسی و آئین نامه اجرایی آن (خصوص ًا شرح وظایف شورای انتظامی و
مواردی که برابر قانون و ماده  91آئین نامه مذکور تخلف مهندس دارنده پروانه اشتغال
تلقی می شود ) ،بطور دقیق توسط همکاران مطالعه گردد.
و اما اهم مواردی که باید بعنوان وظايف مهندس ناظر مورد توجه همكاران قرار گیرد
( با ذکر این نکته که صددرصد مسوولیت ساختمان از لحاظ تطبیق آن با ضوابط فنی
و معیارهای شهرسازی بعهده ناظر می باشد ) ،به شرح ذیل است :
 -1قبل از مهر و امضای هر نقشه ای حتم ًا از محل بازدید شود ( بازديد از زمين قبل
از صدور پروانه به استناد شرح خدمات گروههاي مهندسي ساختمان ابالغي از سوي
وزارت مسكن و شهرسازي وظيفه همه ناظران و طراحان است) لذا :
 -1-1اگر پروانه احداثی اس��ت ،دقت ش��ود هیچ گونه ساخت و سازی قبل از صدور
پروانه صورت نگرفته باشد و محل بصورت زمین موجود باشد.
 -2-1اگر پروانه تجديد بناست تخريب بناي قديمي زير نظر ناظر الزامي است ( ،بند
 11مصوبه شوراي عالي اداري مندرج در انتهاي پروانه ها  :چنانچه پروانه به منظور
احداث بنا صادر شود و در صورت وجود بناي قديمي قبل از انجام عمليات ساختماني،
تخريب بنا زير نظر مهندس ناظر الزامي است )
ً
 -3-1اگر پروانه توسعه بنا است ،دقت شود نقشه ها و مدارک فنی دقیقا بر کار منطبق
بوده و از تهيه نقشه هاي صوري و غير اجرائي جداً خودداري شود همچنين دقت شود
ساختمان موجود از استحکام کافی برابر ضوابط فنی برخوردار باشد و یا بعبارت دیگر
ساختمان موجود از لحاظ فنی قابلیت توسعه خصوص ًا بصورت افزایش طبقه را داشته
باش��د در غير اينصورت ابتداً طرح تقويت ساختمان موجود تهيه و اجرا شده و سپس
پروانه توسعه بنا اخذ گردد.

تغییرات از طریق قانونی آن یعنی اصالح پروانه اقدام نماید.
 -7نظر به اینکه در اثر تالشهای سازمان نظام مهندسی خصوص ًا با تشکیل دفاتر
مهندس��ی ،تا حد چش��مگیری از دخالت افراد فاقد صالحیت و اصطالح ًا دالالن و
واس��طه های ساخت و ساز ،کاسته ش��ده ولی بهرحال کماکان برخی از آنان به این
فعالیت نابجای خود مش��غولند ،توصیه موکد دارد تا از هرگونه همکاری با نامبردگان
خودداری بعمل آید ضمن اینکه در خواس��ت میشود اعضای جدید منحصراً در قالب
دفاتر مهندس��ی به فعالیت مشغول ش��وند ،الزم بذكر است برابر آئين نامه انضباطي
س��ازمان كه از ابتداي س��ال  1389الزم االجراس��ت ،هر گونه همكاري با افراد فاقد
صالحيت ،تخلف تلقي و قابل پيگيري است.
 – 8از آنجا که مسائل مالی يكي از عوامل اصلی بسیاری از شکایات است شايسته
است كه ،روابط مالی مهندسين ناظر با مالكين و مسئوالن دفاتر دقیق ًا مشخص باشد،
لذا او ًال توصیه میشود جدول تعرفه های سالیانه سازمان و میزان سهمیه نظارت دقیق ًا
مطالعه و بررس��ی ش��ده و ثانی ًا هرگونه دريافت و پرداخت بابت حق الزحمه و يا ..،با
مدارك مستند ( مث ً
ال با اخذ رسید یا قرارداد مکتوب ) انجام شود.
 -9برای تقبل طراحي يا نظارت در هر پرونده ای می بایس��ت برگه تعهد نظارت
يا طراحي تهیه و مهر و امضاء شود ،لذا توجه به مفاد برگه های مذکور موكداً توصيه
مي شود.
 -10در ص��ورت ارائه خدمات اضافی برای پروژه به درخواس��ت مالك نظیر تهیه
نقش��ه های مجدد و محاسبات مجدد حتم ًا موارد و توافقات در قالب قرارداد مکتوب
انجام شود.
 -11همواره به حدود صالحیت و وظیفه قانونی مهندسين ناظر توجه شود و هرگز
بعن��وان مثال ناظر بجای محاس��ب یا ناظر خارج از یک پروان��ه بجای یکی از کادر
مهندس��ی دخیل در پروانه اسناد مربوطه نظیر فرم پایانکار را امضاء نکرده و هرگونه
تغییری در مهندس��ین پروانه قب ً
ال با ش��ورای انتظامی به نمایندگی ازس��ازمان نظام
مهندسی هماهنگی شود.

 -2از تائی��د پرون��ده ه��ای ب��دون پروان��ه معتب��ر بصورت اس��تحکام بن��ا برای
س��اختمان های س��اخته ش��ده ،قبل از حصول اطمینان صد در صد از استحکام آنها
خودداری ش��ود ،این موضوع يكي از موارد عمده تخلف مهندس��ين ناظر و در نتیجه
محکومیت تعداد قابل توجهی از مهندسین می باشد ( ،بعنوان مثال اگر ساختمانی با
دیوار باربر س��اخته شده است دقت شود شناژهای افقی و قائم اجرا شده باشد ضمن
اینکه به محدودیت تعداد طبقات برابر آئین نامه  2800توجه شود( ،در غير اينصورت
تاييد استحكام بناي ساختمان فاقد استحكام به استناد بند ث ماده  91صدور گواهي
خالف واقع و تخلف انتظامي محسوب مي شود.
 -3موکداً از مالک خواس��ته شود ش��روع بکار را به اطالع ناظر برساند ،در بهترین
حالت تهیه صورتجلس��ه شروع عملیات س��اختمانی با امضای مالک ،ناظر و مجری
توصيه مي شود.

 -13مسئوليت مهندسين ناظر و مجري مشمول مرور زمان نمي شود و نامبردگان
هرزماني بايد پاسخگوي ايرادات زمان احداث ساختمان باشند.

 -4نظر به اینکه بسیاری از ساختمان ها در مجاورت بناهای قدیمی احداث میگردد،
عملیات حفاظت از بناهای مجاورو سازه نگهبان حتم ًا بعمل آمده تا از وارد آمدن هر
گونه خس��ارات جاني و مالي و بروز مش��کالت آتی جلوگیری بعمل آید ،نظارت بر
گودبرداري از وظايف اساسي مهندسين ناظر عمران است.

 -14گرچه تامين ايمني كارگاههاي س��اختماني بعهده مالكي��ن و كارفرمايان يا
مجريان كار مي باشد ليكن نظارت بر اجراي ضوابط ايمني بعهده مهندسين ناظر است
و لذا ابالغ دس��توالعملهاي ايمني و درخواست اجراي آنهاجزو وظايف ناظرين بوده و
الزم است ناظر تخلف در اين موارد را به نهادهاي ذيربط منعكس نمايد.

 -5قبل از ش��روع خاکبرداری وضعیت زمین پروژه توسط محاسب و ناظر بررسی
شود تا اگر خاک دستریز ،چاه ،قنات ،بناهای مدفون قدیمی و سایر موارد وجود داشته
باشد ،حتم ًا تدابیر الزم برای اجرای عملیات ساختمانی بعمل آید.

یادآوری می نماید موارد مطروحه فوق ،موضوعاتی است که برای هر کدام حداقل
چندین پرونده ش��کایت در شوراي انتظامي وجود دارد که بعض ًا منجر به محکومیت
مهندس��ین پروانه نیز ش��ده است و لذا بسیار مناسب اس��ت که موارد مذکور همواره
نصب العین و مدنظر اعضای محترم سازمان اعم از جدید و قدیم قرار گیرد.

 -6طي بازدیدهای مس��تمر از کارميبايس��ت نهایت دقت از س��وی مهندس ناظر
بعمل آید تا عملیات اجرایی دقیق ًا برابر نقشه های مهر و امضا شد ه اجرا شود ،لذا او ًال
هرگونه تغییری از مفاد پروانه ميبايست بموقع و به مصداق تبصره  7ماده  100قانون
شهرداریها به شهرداری منطقه کتب ًا گزارش شود ،ثانی ًا مالک ملزم شود تا برای اعمال

 -12به رهنمودها و دس��تورالعملهای سازمان و ش��ورای انتظامی که جهت دفاتر
مهندس��ی ارس��ال یا بصورت مقاله در نشریه طاق ارگان س��ازمان درج میشود توجه
گردد.

در خاتمه اعالم می دارد دبیرخانه شورا در تمام ایام هفته آماده دریافت انتقادات و
پیشنهادات مراجعین و نیز ارائه مشورتهای حقوقی – فنی به اعضای محترم سازمان
بوده تا نهایت ًا از بروز هرگونه مشکلی قبل از وقوع آن احتراز گردد.
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بررسیروشطراحیسازهایساختمانهای
با اهمیت خیلی زیاد در استاندارد 2800

چكيده
يکی از اهداف آئين نامه طراحی لرزه ای ايران (استاندارد  ،)2800تعيين حداقل ضوابط
و مقررات برای طرح و اجرای س��اختمان ها در برابر اثرهای ناش��ی از زلزله است به
گونه ای که س��اختمان های با اهمیت خیلی زیاد (مثل بیمارس��تانها) ،در زمان وقوع
زلزله های شدید (زلزله طرح) ،بدون آسیب عمده سازه ای ،قابلیت بهره برداری بدون
وقف��ه خود را حفظ کنن��د .برای نيل به اين هدف ،ضوابطی بای��د ارائه گردد تا رفتار
س��ازه ،در محدوده زیان قابل قبول (متناس��ب با اهداف بیان ش��ده) نگه داشته شود.
در اس��تاندارد  ،2800کنترل زیان در س��ازه ،توسط ضریبی به نام ضریب رفتار انجام
می ش��ود و نیروی زلزله طراحی (مقاومت مورد نیاز ارتجاعی س��ازه ها) ،با استفاده از
این ضریب محاس��به می گردد .عدم نیاز به اس��تفاده از ظرفیت ش��کل پذیری قابل
مالحظ��ه (در عملکرد قابلیت بهره برداری بی وقفه) ،طل��ب می کند ،ضریب رفتار
س��اختمان ها دارای مقدار کوچکی باشد .در اس��تاندارد  2800باالترین ضریب رفتار
برای این منظور ،مورد استفاده قرار می گیرد .هدف از ارائه اين مقاله ،بررسی اهداف
استاندارد 2800در طراحی ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد و ارزيابی ميزان موفقيت
آن در نيل به اهداف پیش��نهاد شده است .برای اين منظور ،چند ساختمان ،با عنوان
ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد انتخاب گردید .در طراحی آنها ،تمامی ضوابط مربوط به
زلزله های طرح و بهره برداری ،ضوابط تیر ضعیف  -ستون قوی ،ضوابط شکل پذیری
زیاد اعمال شد و ضریب اهمیت برابر  1/4در نظر گرفته شد .ساختمان های انتخابی
با استفاده از ضوابط دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود (نشریه )360
مورد ارزیابی آسیب پذیری قرار گرفتند .نتایج نشان می دهد که ساختمان های طراحی
ش��ده ،اهداف اس��تاندارد  2800را در قابلیت بهره برداری بی وقفه در برابر زلزله های
شدید تامین نمی کنند.
کلید واژه ها :ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد ،استاندارد ،2800قابلیت بهره برداری
بی وقفه ،ضریب رفتار ،نگاه انتقادی.
مقدمه
یکی از مهمترین موضوعات در آئین نامه های طراحی لرزه ای ،بیان اهداف طراحی
اس��ت که در آن عملکرد مورد انتظار س��ازه در برابر س��طوح مختلف خطر ،تشریح
می گردد .در بخش اهداف ،مشخص می گردد که سازه برای چه سطحی از ایمنی،
طراحی می ش��ود .در آئین نامه طرح س��اختمان ها در برابر زلزله (استاندارد ،)2800
اهداف طراحی ،در بند  1-1ارائه ش��ده است[ .]1يکی از اهداف این آئين نامه ،تعيين
حداقل ضوابط و مقررات برای طرح و اجرای س��اختمان ها در برابر اثرهای ناش��ی از
زلزله است به گونه ای که ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد (مثل بیمارستانها) ،در
زمان وقوع زلزله های ش��دید (زلزله طرح) ،بدون آسیب عمده سازه ای ،قابلیت بهره
برداری بدون وقفه خود را حفظ کنند .تحقق اهداف بیان شده ،دقیقا به ضوابط معرفی
شده ،که به منظور نیل به آنها ارائه می شود ،بستگی دارد .هدف از این تحقیق ،بررسی
اهداف ارائه شده و روشهای نیل به آنها در استاندارد  2800است .برای اين منظور چند

ساختمان از نوع قاب خمشی بتنی با تعداد طبقات مختلف (با عنوان ساختمان های با
اهمیت خیلی زیاد) انتخاب گردید .این ساختمان ها ،بر اساس ضوابط استاندارد 2800
و آئین نامه  ACIبارگذاری و طراحی شدند .به منظور بررسی اهداف استاندارد،2800
س��اختمان ه��ای انتخابی با اس��تفاده از ضوابط دس��تورالعمل بهس��ازی ل��رزه ای
ساختمان های موجود (نشریه  ]2[ )360و به کمک تحلیل استاتيکی غير خطی مورد
ارزیابی قرار گرفتند ،که جزئیات آنها در بخش های آتی این مقاله ارائه می گردد.
عملکرد سازه ها در برابر سطوح مختلف زلزله
در استاندارد  ،2800دو سطح زلزله با نامهای زلزله سطح بهره برداری (زلزله ضعیف)
و زلزله طرح (زلزله ش��دید) تعریف می گردد و عملکرد مورد انتظار س��ازه ها در برابر
آنها تعریف می شود .ساختمان های با اهمیت متوسط (مثل ساختمان های مسکونی)،
بای��د قابلی��ت بهره برداری خود را بدون آس��یب عمده س��ازه ای در برابر زلزله های
ضعیف ،حفظ کنند و در برابر زلزله های ش��دید ،ایس��تائی ساختمان حفظ گردد .هر
چند ممکن اس��ت سازه بعد از وقوع این س��طح زلزله قابل استفاده نباشد .همچنین
ساختمانهایبااهمیتخیلیزیاد(مثلبیمارستانها)بایدقابلیتبهرهبرداریخودرادربرابر
زلزله های ش��دید ،بدون آسیب عمده سازه ای حفظ کنند .حفظ قابلیت بهره برداری
در برابر سطوح مختلف زلزله طلب می کند تا رفتار سازه ها خیلی از محدوده ارتجاعی
فراتر نرود .ورود قابل مالحظه س��ازه ها از مح��دوده ارتجاعی ،قابلیت بهره برداری
آنه��ا را در برابر زلزله ها ،زیر س��وال خواهد برد ،زیرا س��اختمان ها پس از وقوع این
زلزله ها (باربرداری) مجدداً به حالت اولیه برنگشته و امکان مجدد استفاده از آنها میسر
نمی باشد .بنابراین انتظار می رود ،اگر هدف طراحی سازه ها ،قابل استفاده بودن آنها
بعد از وقوع زلزله ای مشخص باشد ،باید به گونه ای طراحی شوند که در هنگام زلزله،
تقریبا در مرحله ارتجاعی باقی بمانند تا امکان استفاده مجدد از آنها مقدور گردد .اگر
در طراحی ،استفاده مجدد از سازه مد نظر نباشد (مثل طراحی ساختمان های مسکونی
در برابر زلزله های ش��دید) ،می ت��وان از حداکثر ظرفیت عملکرد غیر ارتجاعی آنها،
اس��تفاده کرد تا بدین ترتیب از حداکثر توان سازه (جذب انرژی در مرحله ارتجاعی و
غیر ارتجاعی) درجهت اقتصادی نمودن طرح ،استفاده نمود[.]3
کاربرد ضریب رفتار در طراحی سازه ها
برای طراحی ساختماهائی که قرار است وارد محدوده غیرارتجاعی شوند و رفتار غیر
ارتجاعی داش��ته باشند ،تحلیل غیر ارتجاعی ضروری است .از آنجاییکه تحلیل غیر
ارتجاعی سازه ها ،معموال پیچیده و وقت گیر است ،آیین نامه ها پیشنهاد می کنند،که
با تمهیداتی ،به جای تحلیل غیر ارتجاعی از تحلیل ارتجاعی استفاده شود و عملکرد
غیر ارتجاعی سازه ها ،با اعمال ضریبی به نام ضریب رفتار منظور گردد ( .)Rضریب
رفتار ،برابر است با مقاومت مورد نیاز سازه در حالت کام ً
ال ارتجاعی ،تقسیم بر مقاومت
مورد نیاز همان س��ازه در حالت غیر ارتجاعی ،در برابر یک زلزله مشخص .به کمک

این ضریب ،عملکرد غیر ارتجاعی سازه ها ،بدون انجام تحلیل غیر ارتجاعی و صرفا
با استفاده از یک تحلیل ارتجاعی معادل ،در طراحی سازه ها ،اعمال می گردد .ضریب
رفتار به عوامل متعددی بستگی دارد که اهم آنها عبارتند از :ظرفیت شکل پذیری سازه،
زمان تناوب س��ازه ،مشخصات زلزله ،مدل بار  -تغییر شکل مصالح ،نوع سازه مقاوم
و مقاومت افزون س��ازه ها ( .)Overstrengthچگونگی تاثیر این عوامل و روش
محاسبه ضریب رفتار در مرجع( )4توضیح داده شده است .با توجه به تعریف ضریب
رفتار می توان گفت ،اگر برای س��ازه ای ضریب رفتار تقریبا برابر یک در نظر گرفته
شود ،بدین معنی است که برای مقابله با زلزله ،صرف ًا از عملکرد ارتجاعی آن استفاده
خواهد شد و از سازه انتظار نمی رود در هنگام وقوع زلزله ،وارد محدوده غیر ارتجاعی
شود .ضریب رفتار بزرگتر از یک ،بیانگر این است که سازه در برابر زلزله خاص ،مجاز
به ورود در محدوده غیر ارتجاعی اس��ت .هر چه ضریب رفتار س��ازه ای بزرگتر باشد،
بدین معنی است که ظرفیت تحمل تغییرشکلهای غیر ارتجاعی آن (ظرفیت شکل
پذیری) بیش��تر و در نتیجه مقاومت ارتجاعی مورد نیاز آن کمتر خواهد شد .مقاومت
ارتجاعی مورد نیاز ،از تقس��یم نیروی کلی زلزله بر ضریب رفتار به دس��ت می آید.
چگونگی استفاده از ضریب رفتار در استاندارد 2800
در استاندارد  ،2800نیروی طراحی زلزله به صورت زیر محاسبه می گردد:
(V=(ABI/R)Weff )1
که در آن  Vنیروی برش پایه (یا مقاومت ارتجاعی مورد نیاز) A،شتاب مبنای طرح،
 Bضریب بازتاب ساختمان I ،ضریب اهمیت ساختمان Weff ،وزن موثر و  Rضریب
رفتار س��ازه اس��ت .اگر مقدار  Rبرابر یک باشد (یا تقریبا برابر یک باشد) بدین معنی
است که در طراحی سازه و محاسبه مقاومت مورد نیاز ارتجاعی سازه ،از ظرفیت غیر
ارتجاعی سازه صرفنظر شده است .با افزایش مقدار  ،Rاستفاده از ظرفیت غیرارتجاعی
ش��دت می یابد و س��هم مقاومت ارتجاعی سازه کاهش می یابد .در این حالت ،سازه
برای نیروی کمتری طراحی می شود و در هنگام زلزله با ورود به مرحله غیر ارتجاعی،
مابقی انرژی زلزله را جذب میکند[.]4
در اس��تاندارد  2800اعالم می گردد که ،س��اختمان های با اهمیت خیلی زیاد (مثل
بیمارس��تانها) باید قابلیت بهره برداری خود را در برابر زلزله های شدید ،بدون آسیب
عمده سازه ای ،حفظ کنند .بنابر این ،از سازه های بیمارستانی انتظار نمی رود ،خیلی
وارد محدوده غیرارتجاعی شوند و باید قسمت اعظم انرژی ناشی از زلزله را در محدوده
ارتجاع��ی تحمل کنن��د تا پس از وقوع زلزله ،همچنان قابلیت به��ره برداری خود را
حفظ کنند .به بیان دیگر می توان گفت ،با توجه به اهداف طراحی بیان شده در این
استاندارد برای ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد و قابل بهره برداری بودن این گونه
ساختمان ها در برابر زلزله طرح ،انتظار نمی رود خیلی از ظرفیت شکل پذیری سازه
استفاده شود ،لذا مقدار ضریب رفتار در این حالت ،به دلیل عدم محاسبه ظرفیت قابل
مالحظه شکل پذیری ،نباید عدد بزرگی باشد .در صورتیکه در استاندارد ،نه تنها این
مسئله مد نظر قرار نمی گیرد ،بلکه در آن ،استفاده از سيستم های با عنوان ويژه ،برای
ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد ،در مناطق با خطر نسبی خيلی زياد ،اجباری اعالم
می شود که دارای ضريب رفتارهای (  ) Rبزرگي هستند (ضریب رفتار  10برای قاب
خمشی ویژه و ضریب رفتار  11برای قاب خمشی و دیوار برشی ویژه) .در صورت استفاده
از این ضرائب رفتار بزرگ ،مقاومت ارتجاعی مورد نياز ساختمان ها ،که از تقسيم نيروی
واقعی زلزله بر ضريب رفتار به دست مي آيد ،بسيار پائین خواهد بود و لذا برای مقاومت
در برابر زلزله های ش��دید ،ناچار به اس��تفاده از عملکرد غیر ارتجاعی (ظرفیت شکل
پذیری) خواهند بود .در این حالت ساختمان ها بعد از وقوع این زلزله ها ،به نقطه اولیه بر
نمی گردند و قابلیت بهره برداری خود را بعد از وقوع آنها حفظ نمی کنند .این موضوع
در تضاد با اهداف ارائه شده در استاندارد  2800می باشد.
هرچن��د با توجه به موارد گفته ش��ده ،می توان ضعف اس��تاندارد  2800را در تحقق
اهداف قابلیت بهره برداری ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد را در برابر زلزله های
 475س��اله ،نتیجه گرفت ولی برای تائید این مطلب ،از مطالعات موردی نیز استفاده
می شود.
مطالعات موردی
به منظور بررسی رفتار ساختمان های طراحی شده بر اساس استاندارد ،2800و ارزیابی

اهداف بیان شده در آن ،دو ساختمان با کاربری بیمارستانی (ساختمان با اهمیت خیلی
زیاد) ،با تعداد طبقات  5و  7طبقه ،انتخاب ش��د و بر اس��اس ضوابط استاندارد 2800
و همچنین آئین نامه  ،ACIبارگ��ذاری و طراحی گردید .با توجه به بند 3-8-3-2
برای هر دو ساختمان ،سیستم ویژه (قاب خمشی ویژه بعالوه دیوار برشی مسلح ویژه)،
در نظر گرفته شد .تهران به عنوان محل احداث ساختمان ها (منطقه با خطر نسبی
خیلی زیاد) در نظر گرفته ش��د .سیستم سقف از نوع تیر چه بلوک بوده و ارتفاع تمام
طبقات ،یکس��ان و برابر  3متر فرض شده است .دیوار برشی بدون باز شو و به طول
 3متر لحاظ گردید.
با توجه به سیستم سقف (تیرچه بلوک) ،بار مرده تمام طبقات با احتساب بار تیغه بندی
برابر  650 kg/cm 2در نظر گرفته شده و بار زنده تمام طبقات 200 kg/cm 2فرض
شده است .با توجه به منظم بودن ساختمان ها و ارتفاع  15و  21متر آنها (کمتر از 50
متر ) مطابق بند  3-2استاندارد  ،2800می توان از روش استاتیکی معادل برای برآورد
بار زلزله وارد بر آنها اس��تفاده کرد .تحلیل و طراحی س��اختمان با استفاده از نرم افزار
 ETABS2000انجام گردید و سازه ساختمان تحت بارهای ثقلی و جانبی تحلیل
و طراحی شد .در طراحی سازه ،تمامی ضوابط مربوط به سیستم های ویژه از جمله،
شکل پذیری زیاد ،تیر ضعیف  -ستون قوی ،ضوابط طراحی زلزله سطح بهره برداری
اعمال گردید و ضریب اهمیت معادل  1/4در نظر گرفته شد.
ارزیابی آسیب پذیری سازه های بیمارستانی بر اساس نشریه 360
آس��یب پذی��ری مدله��ای انتخابی ،بر اس��اس دس��تورالعمل بهس��ازی ل��رزه ای
س��اختمان های موجود (نش��ریه  )360م��ورد ارزیابی گرفت .در نش��ریه  360برای
بیمارستانها ،هدف بهسازی ویژه در نظر گرفته شده است که بر اساس آن ،سازه باید
در برایر زلزله سطح خطر یک (زلزله  475ساله) عملکرد بهره برداری بی وقفه ( )IOو
در برابر زلزله سطح خطر ( 2زلزله  2475ساله) عملکرد ایمنی جانی ( )LSداشته باشد.
عملکرد بهره برداری بی وقفه در برابر زلزله سطح خطر یک (زلزله  475ساله) ،مشابه
هدف ارائه شده در استاندارد  2800می باشد ،لذا ارزیابی هدف در استاندارد  ،2800بر
اساس نشریه  ،360قابل قبول به نظر می رسد .ارزیابی آسیب پذیری به کمک آنالیز
استاتیکی غیر خطی انجام شد .در تحلیل استاتیکی غیرخطی ،بار جانبی ناشی از زلزله،
بصورت استاتیکی و بصورت افزاینده به سازه اعمال می شود تا جائی که تغییر مکان یک
نقطه خاص از سازه (نقطه کنترل) ،به مقدار مشخص (تغییر مکان هدف) برسد .تغییر
ش��کل ها و نیروهای داخلی حاصل از تحلیل استاتیکی غیر خطی ،باید با معیارهای
پذیرش ،مطا بق بند  2-4-3نشریه  ]2[ 360مورد بررسی قرار گیرد.
برای انجام تحلیل استاتیکی غیرخطی ،ابتدا باید محل تشکیل مفصل پالستیک در
تیرها وستونها مشخص گردد .بار ثقلی در مرحله اول بر سازه اعمال می گردد ،سپس
نیروی جانبی زلزله ،با الگوی مشخص ،تا رسیدن به تغییر مکان هدف ،به سازه وارد
می شود .در شکل  1نمای کلی یک مدل ساختمانی  5طبقه همراه با الگوی بارگذاری
(مثلث وارونه) نش��ان داده شده است .مجموع بارهای وارده به سازه همان برش پایه
اعمالی به سازه خواهد بود .بارگذاری از صفر شروع می شود و تا رسیدن به نقطه خاص
در تغییرمکان بام (تغییرمکان هدف) ادامه پیدا می کند .اگر در هر مرحله از بارگذاری،
مقدار برش پایه و تغییرمکان بام در غالب یک منحنی ترسیم شود منحنی پاسخ کلی
سازه به دست خواهد آمد (شکل .)2
تغییرمکان بام

شکل  :1نمای کلی یک مدل ساختمانی  5طبقه

برش پایه
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در ش��کل  2منحنی خط چین  ،OAمربوط به حالتی اس��ت که سازه در برابر زلزله
خاص ،تماما در محدوده ارتجاعی رفتار نماید .بدیهی اس��ت مقاومت مورد نیاز سازه
در این حالت ،بس��یار زیاد بوده و عمال غیر اقتص��ادی خواهد بود .بنابر این مقاومت
ارتجاعی مورد نیاز سازه کاهش داده می شود تا سازه قسمت اعظم انرژی زلزله را با
رفتار غیرارتجاعی جذب نماید .خط منحنی پر ،رفتار واقعی سازه شامل رفتار ارتجاعی
و غیرارتجاعی را نشان می دهد (منحنی  .)ABDشیب این منحنی در اثر ایجاد پی
در پی مفاصل پالستیک به سمت صفر میل می کند .معموال در کارهای تحقیقاتی ،به
جای استفاده از منحنی پاسخ واقعی ،از منحنی پاسخ ایده آل شده ،استفاده می گردد
(منحنی.)ABED

خروجیهای تحلیل استاتیکی غیرخطی به گونه ای است که به کمک آنها می توان
وضعیت کلی س��ازه و همچنین اعضای آن را در مراحل مختلف تحلیل اس��تاتیکی
غیرخطی ،به راحتی تش��خیص داد .بر اس��اس آئین نامه های ارزیابی آسیب پذیری،
س��اختمانی هائی آسیب پذیر تلقی نمی ش��وند که در روند انجام تحلیل و تا رسیدن
تغییرمکان بام ساختمان به تغییرمکان هدف ،هیچ مشکلی برای اعضای سازه به وجود
نیاید .در دستورالعمل بهسازی لرزه ای ،حالتهای مختلف عملکردی ،که ممکن است
در اعضا بوجود آید به کمک شکل  3بیان می شود.

CP

IO LS

شکل  :3منحنی بار -تغییرشکل اعضا و معیارهای پذیرش آنها

شکل  :2پاسخ کلی سازه
یکی از مهمترین پارامترها در تحلیل استاتیکی غیرخطی ،تغییرمکان هدف می باشد
که با استفاده از رابطه  2محاسبه می شود.
()2
در ای��ن رابط��ه ضریب  C0ضریب اصالح برای ارتباط تغییرمکان طیفی سیس��تم
یک درجه آزادی به تغییرمکان بام سیستم چند درجه آزادی است .ضریبC1ضریب
تصحیح برای اعمال تغییرمکان های غیر ارتجاعی سیستم می باشد C2.ضریب اثرات
کاهش سختی و مقاومت به شمار می آید .اعمال اثر ∆p -توسط ضریب  C3انجام
می گیرد Sa .مقدار ش��تاب طیفی اس��ت و از حاصلضرب مقدار  Aو  Bدر استاندارد
 2800به دست می آید .در این تحقیق ،زلزله  475ساله در استاندارد  ،2800به عنوان
زلزله متناظر با عملکرد بهره برداری بی وقفه ،در نظر گرفته شد که برای آن ،مقدار A
برابر 0/35است .به دلیل عدم وجود اطالعات مورد نیاز برای زلزله  2475ساله ،مقدار
یک و نیم برابر ش��تاب مبنای زلزله  475ساله ،به عنوان شتاب مبنای طراحی زلزله
متناظر با عملکرد ایمنی جانی انتخاب گردید[ Te .]5و  gبه ترتیب مقدار زمان تناوب
اصلی اصالح شده و مقدار شتاب ثقل زمین می باشند.
تحلیل اس��تاتیکی غیرخطی ،برای هر یک از دو س��ازه  5و  7طبقه ،انجام شد .مقدار
تغییرمکان هدف برای هر یک از حالتهای عملکردی بهره برداری بی وقفه و ایمنی
جانی و برای دو ساختمان مورد نظر در جدول  ،1ارائه شده است[،]6
جدول  :1مقادیر تغییرمکان هدف برای ساختمان های  5و  7طبقه
عملکرد مورد نظر

بهره برداری بی وقفه ()IO
ایمنی جانی ()LS

برای ساختمان  5طبقه برای ساختمان  7طبقه
()cm
()cm
9/0

13/5
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25/5

در شکل  3محور قائم ،بیان کننده نسبت عکس العمل داخلی مربوطه عضو به حالت
تس��لیم آن اس��ت و محور افقی ،نش��انگر تغییرمکان یا دوران عضو ،متناسب با نوع
عکس العمل عضو ،می باشد .در صورتیکه وضعیت عضو ،بین دو نقطه  Aو  Bقرار
گیرد ،بیانگر رفتار ارتجاعی عضو و خدمات رسانی بی وقفه آن است .اگر رفتار عضو،
در محدوده بین  Aو  IOقرار گیرد ،به منزله این است که عضو در محدوده قابلیت
بهره برداری بی وقفه قرار دارد .وارد شدن رفتار عضو به محدوده  IOتا  LSبه این
معنی اس��ت که عضو ،قابلیت بهره برداری خود را از دس��ت داده ولی هنوز به مرحله
ایمنی جانی نرس��یده اس��ت .مرحله  LSتا  CPبه معنی عبور از مرحله ایمنی جانی
است .مرحله  CPتا  Cعبور از مرحله فروریزش به شمار می آید .مراحل انتهائی در
شکل  3عمدتا مربوط به شرایط بعد از فروریزش است.
نتایج حاصل از ارزیابی آسیب پذیری ساختمان  5طبقه
نتایج حاصل از تحلیل استاتیکی غیرخطی برای ساختمان  5طبقه ،در جدول  2ارائه
ش��ده است[ .]6ستون اول این جدول اتفاقات مهم سازه را در روند تحلیل استاتیکی
غیر خطی بیان می کند .منظور از تش��کیل اولین مفصل پالس��تیک متناظر با بهره
برداری بی وقفه ،مرحله ای اس��ت که در آن اولین مفصل در س��ازه ،مرحله عملکرد
بهره برداری بی وقفه را پشت سر می گذارد و سازه پس از این مرحله قادر به تامین
بهره برداری از س��ازه نیس��ت .منظور از حالت بهره برداری بی وقفه ،مرحله ای است
که به هیچ وجه نباید قبل از آن ،مفصلی از مرحله بهره برداری بی وقفه عبور کند .در
غیر اینصورت سازه این عملکرد را از دست خواهد داد .منظور از تشکیل اولین مفصل
پالستیک متناظر با ایمنی جانی ،مرحله ای است که در آن اولین مفصل در سازه از
مرحله عملکرد ایمنی جانی عبور می کند و سازه پس از این مرحله قادر نیست ایمنی
جانی را برای ساکنین تامین کند .منظور از حالت ایمنی جانی ،مرحله ای است که به
هیچ وجه نباید قبل از آن ،مفصلی از مرحله ایمنی جانی عبور کند .در غیر اینصورت
سازه این عملکرد را از دست خواهد داد .در ستون دوم جدول  ،2تغییرمکان بام ،مربوط
به موقعیت های تعریف شده در ستون اول ارائه شده است و ستون سوم بیان کننده
برش پایه نظیر آن اتفاقات بیان شده است.
همانگونه که از جدول  2مشاهده می گردد در این سازه نباید تا رسیدن به تغییرمکان
هدف  9س��انتی متر (برش پایه  96/1تن) هیچ گرهی (مفصل پالستیک) از مرحله
بهره برداری بی وقفه عبور کند در صورتیکه بعضی از اعضای سازه ،تا قبل از رسیدن
ب��ه این نقط��ه ،از خط قرمز بهره برداری عبور می کنند .اولین اتفاقی که تامین بهره

برداری بی وقفه را زیر سوال می برد در تغییرمکان بام  6/8سانتی متر اتفاق می افتد.
از این موضوع می توان نتیجه گیری کرد که این سازه هدف بهره برداری بی وقفه را
برای زلزله  475ساله برآورده نمی کند و لذا استاندارد  2800قادر نیست به آن چیزی
در بخش اهداف بیان می کند ،نائل بیاید .همچنین از جدول فوق می توان مشاهده
کرد که اعضای این س��ازه ،نباید تا تغییرمکان هدف  13/5سانتی متر ،مرحله ایمنی
جانی را پشت سر بگذارند .نتایج ارائه شده در جدول  2این موضوع را تائید می کند.
بدین معنی که تا تغییرمکان هدف ،هیچ گرهی از مرحله ایمنی جانی عبور نکند .اولین
عبور از ایمنی جانی اعضا در تغییرمکان بام ،معادل  19/1سانتی متر اتفاق می افتد که
بعد از نقطه تغییرمکان هدف قرار دارد .بدین ترتیب می توان گفت ،این سازه ،اهداف
ایمنی جانی را در برابر زلزله  2475ساله ،داراست.
جدول  :2مقادیر تغییرمکان بام و برش پایه نظیر آن برای ساختمان  5طبقه

موقعیت سازه

تغییرمکان بام برش پایه
(تن)
(سانتی متر)

تشکیل اولین مفصل پالستیک متناظر با
بهره برداری بی وقفه

6/8

96/1

حالت بهره برداری بی وقفه

9/0

102/3

تشکیل اولین مفصل پالستیک متناظر با
ایمنی جانی

19/1

112/5

حالت ایمنی جانی

13/5

109/8

نتایج حاصل از ارزیابی آسیب پذیری ساختمان  7طبقه
نتایج حاصل از تحلیل استاتیکی غیرخطی برای ساختمان  7طبقه ،در جدول  3ارائه
شده است[ .]6در این سازه نباید تا رسیدن به تغییرمکان هدف  17سانتی متر (برش
پایه  127/7تن ) هیچ گرهی (مفصل پالستیک) از مرحله بهره برداری بی وقفه عبور
کند .اما مشاهده می گردد که بعضی از اعضای سازه ،تا قبل از رسیدن به این نقطه،
از مرحله بهره برداری عبور می کنند .اولین گره در تغییرمکان بام معادل  9سانتی متر
اتفاق می افتد .از این موضوع می توان نتیجه گیری کرد که این سازه مشابه سازه 5
طبقه ،هدف بهره برداری بی وقفه را برای زلزله  475س��اله برآورده نمی کند .بر این
اساس می توان ادعا کرد ،استاندارد  2800در تامین اهداف طراحی لرزه ای در ارتباط
با قابلیت بهره برداری سازه های با اهمیت خیلی زیاد در برابر زلزله های شدید ،موفق
نیست .همچنین انتظار می رود که اعضای این سازه ،نباید تا تغییرمکان هدف 25/5
سانتی متر ،مرحله ایمنی جانی را پشت سر بگذارند .نتایج ارائه شده در جدول  2این
موضوع را تائید نمی کند .زیرا در تغییرمکان هدف معادل  25/3سانتی متر اولین گره
از مرحله ایمنی جانی عبور می کند .لذا می توان گفت ،این سازه ،اهداف ایمنی جانی
در برابر زلزله  2475س��اله ،را نیز محقق نمی کند و اس��تاندارد  2800در این قسمت
نیز موفق نیست.
ب��ا توجه به نتایج حاصل از ارزیابی آس��یب پذیری س��اختمان ه��ای  5و  7طبقه،
می توان ادعا کرد ،ضوابط پیشنهادی استاندارد  2800در تحقق اهداف طراحی لرزه
ای ،در ارتباط با ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد ،ناکام است.
جدول  :3مقادیر تغییرمکان بام و برش پایه نظیر آن برای ساختمان  7طبقه

تشکیل اولین مفصل پالستیک متناظر با
بهره برداری بی وقفه

تغییرمکان بام
(سانتی متر)

برش پایه
(تن)

9/0

106/5

حالت بهره برداری بی وقفه

17/0

127/7

موقعیت سازه

تشکیل اولین مفصل پالستیک متناظر با
ایمنی جانی

25/3

130/6

حالت ایمنی جانی

25/5

130/7

ضریب رفتار مناسب برای طراحی ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد
در قس��متهای قبل ،هم براساس مطالعات تئوریک و هم بر اساس مطالعات موردی،
عدم تحقق اهداف طراحی لرزه ای استاندارد  2800در ارتباط باعملکرد بهره برداری
بی وقفه ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد ،در برابر زلزله طرح اثبات گردید .با این
وص��ف در این قس��مت به کمک مطالعات کاربردی که ط��ی آن ضریب رفتار برای
قابهای خمشی بتن مسلح در حالتهای مختلف عملکردی محاسبه شد ،مقدار ضریب
رفتار پیشنهادی در مطالعه فوق با ضریب رفتار پیشنهادی در استاندارد  2800مقایسه
می گردد تا با روشی جدید ،ضوابط پیشنهادی استاندارد مورد ارزیابی قرار گیرد.
یوانگ [ ]7روشی پیشنهاد نمود که به کمک آن ،می توان ضریب رفتار سازه ها را با
توجه به عملکرد مورد انتظار آنها تعیین نمود .در مرجع [ ]8این روش توسط نگارنده
برای تعیین مقدار ضریب رفتار قابهای خمشی بتن مسلح در سه حالت بهره برداری
بی وقفه ،ایمنی جانی و آس��تانه فروریزش ،مورد اس��تفاده قرار گرفت .رابطه اصلی
محاسبه ضریب رفتار ( )Rبه صورت زیر است (رابطه :)3
()3
که در آن  Ruضريب رفتار ناشی از شکل پذيری است Rs .ضريب مقاومت افزون و
 Yضريب اطمينان طراحی است .در این روش ،در مرحله اول ،ظرفیت شکل پذیری
اعضا با توجه به نوع عملکرد مورد انتظار از سازه تعیین می گردد .در مرحله بعد ظرفیت
ش��کل پذیری کلی سازه بر اساس ظرفیت شکل پذیری اعضا محاسبه می شود .به
کمک ظرفیت شکل پذیری کلی سازه ،ضریب رفتار ناشی از شکل پذیری (  )Ruبرای
هر حالت عملکردی به دست می آید .مرحله بعدی کار ،تعیین مقدار مقاومت افزون
س��ازه ها(  )Rsاست که با استفاده از روش پیشنهادی نگارنده [ ]8قابل تعیین است.
ضریب اطمینان طراحی ( )Yبر اساس آئین نامه های رایج کشور برابر  1/4می باشد.
با توجه به توضیحات فوق ،مقدار ضریب رفتار ،برای هر یک از حالتهای عملکردی،
محاسبه گردید که مقادیر انها در جدول  4ارائه شده است[ .]8اعداد ارائه شده در این
جدول ،برای طراحی س��ازه ها با اهداف عملکردی مشخص قابل استفاده است .اگر
قرار باشد سازه ای در برابر یک زلزله خاص ،دارای عملکرد بهره برداری بی وقفه باشد،
باید با اعمال ضریب رفتار  2/25بارگذاری و طراحی شود .این ضریب برای حالتهای
عملکردی ایمنی جانی و آستانه فرو ریزش ،به ترتیب برابر  4/5و  5/25است.
جدول  : 4مقادیر ضریب رفتار برای حالتهای مختلف عملکردی
بهره برداری بی وقفه

ایمنی جانی

آستانه فروریزش

2/25

4/5

5/25

ضرایب پیش��نهادی در این جدول برای یک س��اختمان با ظرفیت شکل پذیری کم
(بر اس��اس تقسیم بندی استاندارد  ) 2800ارائه ش��ده است .در صورتیکه ساختمان
های ویژه (س��اختمان های مورد بحث در این تحقیق) دارای ظرفیت شکل پذیری
زیاد هستند .از آنجائیکه برای عملکرد بهره برداری بی وقفه ،نیازی به شکل پذیری
باال نیست ،لذا مقدار ضریب رفتار در این حالت ،برای ساختمان های با شکل پذیری
کم برای ساختمان های با شکل پذیری زیاد قابل استفاده است .در صورتی که این
موضوع برای عملکرد آستانه فروریزش صادق نیست.
بر اس��اس ضرایب پیش��نهادی در جدول  4برای نیل به هدف عملکرد بهره برداری
بی وقفه س��اختمان ها در برابر یک زلزله خاص می توان آن را با ضریب رفتار 2/25
طراحی نمود .بدیهی است در این حالت نیازی به اعمال ضریب اهمیت  1/4نیست.
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با توجه به مطالب فوق می توان ادعا کرد ،پیش��نهاد ضریب رفتار  10و ( 11ضرایب
پیشنهادی در استاندارد  )2800برای تحقق اهداف عملکرد بهره برداری بی وقفه ،در
مقایسه با مقدار واقعی آن ( )2/25بسیار غیر واقعی و در جهت خالف اطمینان است.
نتیجه گیری 
هدف اصلی این مقاله ،بررس��ی اهداف طراحی لرزه ای استاندارد  2800می باشد که
در آن قابل اس��تفاده بودن س��اختمان ها بعد از وقوع زلزله های شدید مد نظر است.
برای اين منظور ،س��ه روش برای ارزیابی این موضوع مورد اس��تفاده قرار گرفت .در
روش اول ،بر اساس تعریف ضریب رفتار و علت استفاده آن در محاسبه نیروی ناشی
از زلزله ،اعالم گردید که استفاده از ضرایب رفتار بزرگ برای تحقق اهداف عملکردی
بی وقفه ،غیرقابل قبول است .در روش دوم با استفاده از مطالعات موردی اثبات شد
که ساختمان های طراحی ش��ده بر اساس استاندارد  ،2800اهداف پیشنهادی آن را
محقق نمی کنند و در تحقق اهداف ضعف دارند .برای این منظور دو ساختمان بتنی
از نوع قاب خمشی با تعداد طبقات مختلف (با عنوان ساختمان های با اهمیت خیلی
زیاد) انتخاب گردید که بر اساس ضوابط استاندارد  2800بارگذاری و براساس آئین نامه
 ACIطراحی شدند .به منظور بررسی اهداف استاندارد  ،2800ساختمان های انتخابی
با استفاده از ضوابط دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود (نشریه )360
و به کمک تحلیل استاتیکی غیرخطی مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج حاصل ،نشان
داد که علی رغم انتظار ،ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد ،مقاومت ارتجاعی مورد
نی��از قابل قبولی برای مقابله با زلزله های بهره برداری ندارند و در صورت وقوع آنها
قابلیت بهره برداری خود را از دست می دهند .ساختمان هائی که بر اساس استاندارد
 2800طراحی می شوند نه تنها اهداف قابلیت بهره برداری را محقق نمی کنند بلکه
در بر آورده نمودن اهداف ایمنی جانی نیز ضعف دارند .در روش س��وم ،ضرایب رفتار
پیش��نهادی در استاندارد  2800با ضرایب رفتاری که توسط نگارنده به همین منظور
تعیین ش��ده بود مقایسه گردید که نتایج روش��های قبلی را تائید کرد .ضرایب رفتار
پیش��نهادی در استاندارد بسیار بزرگتر از مقادیر واقعی هستند .با توجه به توضیحات
فوق می توان نتیجه گرفت استاندارد  2800در تحقق اهداف عملکردی بهره برداری
بی وقفه س��اختمان های با اهمیت خیلی زیاد ناکام اس��ت .لذا پیش��نهاد می گردد
جه��ت نیل به اهداف طراحی لرزه ای در اس��تاندارد  ،2800مق��دار  Rبرای طراحی
ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد در برابر زلزله طرح به عدد  2/25تغییر یابد.
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مقدمه:
موضوعي همچون "حقوق معماري" و مفاهيمي از اين دس��ت ،موضوعاي فلسفه اي و
واژه شناسانه بوده كه اگر چه ،خيلي بديهي به نظر مي رسند ،اما در درون خود داراي عمق
خاصی از توصيف گري هستند كه از نگاه محققانه دور نخواهد بود ،شايد به همين علت،
چنين موضوعي در دستور كار دومين نشست تخصصي انجمن صنفي معماري قرار گرفت،
نشست به صورت گفتگوي آزاد و با نمايش اساليدهايي از سوي انجمن آغاز و با سواالتي
همچون حقوق معماري چيست ؟ حقوق شهرسازي چيست ؟ و سواالتی از این دست
ادامه یافت .در اساليد هاي بعدي تالش بر این بود که طبقه بندی و فرایندی برای
گفتگوی در باب معماری و حقوق معماري در حوزه هايي شامل  :دانش معماري ،پروژه
معماري ،فرد متخصص معماري ،و فضاي معماري كش��ور طرح گردد .اما در فرآيند
بحث مشخص گرديد كه پرسش ها و طبقه بندی ارایه شده چندان هم نتوانستند هدايت گر
بحث باشند ،اعضا حاضر در جلسه بر حسب تمایل و بعضا بر حسب در خواست سایر
اعضا نظرات خود را در باب موضوع حقوق معماری با عباراتی مطرح نمودند .بررسي
این نظرات مي تواند قدری روشنگر رويكرد ،پايه هاي تفكري ،تلقي ها ،قضاوت ها
و در نهايت بيانگر افكار عمومي اعضاء جلس��ه در خصوص "حقوق معماری" باشد،
طرح مساله و مروری بر موضوع:
بارزتری��ن نکته طبق نظر حض��ار متوجه این نکته بود كه بح��ث "حقوق معماري"
بيشتر متوجه آسيب شناسي حق الزحمه ،و درآمد دريافتي از حرفه بوده و حتی بعضا
در بخش دولتي

به هنگام نبودن قوانين
سياسي بودن قوانين
تناقض در قوانين

در بخش معماران به صورت فردي

عدم حساسيت معماران در اين حوزه
عدم فداكاري و ايثار اعضاء براي تدوين اين
حقوق

(نقدی بر نشست حقوق معماری)

راهكارهايي نیز در اين خصوص نيز ارائه مي دادند ،مباحث مطرح شده بیشتر بيانگر
اين بود كه "حقوق معماری" دارای مفهومي خاص است كه در رابطه با حق الزحمه
معماران معنا مي يابد .اگر چه در بحث بيشتر از روش روایی ،به صورت ذكر تجربيات
فردي در خصوص مشكالت حاكم بر حرفه استفاده شد ،اما می توان در تفكر اعضا
در خصوص "حقوق معماری" دو رویکرد عمده را تش��خیص داد .رویکرد اول که در
مباحث و گفتگوها مستتر بود ،معطوف به حق الزحمه ها و يا بررسي كارهاي معماري
بوده و وارد مباحث خرد و فردی ،مبتنی بر پروژه های معماری مي گش��ت ،که اين
رويكرد نقادانه در مقابل آیین نامه ها و دستورالعمل هایی بود که توسط دوایر مرتبط
در حوزه معماري تنظیم شده ،و بعض ًا حرفه معماري را وارد چالش هاي جديدي نموده
بود .رويكرد دوم مبتنی بر تحليل کلیت قوانين و مقررات موجود در حوزه شهرسازی
و معماري كشور و قوانين مرتبط با صنعت ساختمان بود .اگرچه اين مقررات بيشتر در
حوزه شهرسازي و بعضا سایر حرف مانند صنعت ساختمان تنظیم شده بودند اما توجه
ب��ه این قوانین بيانگر دغدغه هاي فكري همكاران از فقدان قوانين معماري بود .اما
در این روایات تفسیری فردی ،اشاره ای دال بر تعریف سطح ،ابعاد ،و الیه ها و مقیاس آن
همچون مقياس فردي ،در مقياس گروهي ،در مقياس اجتماعي ،در مقياس ملي ،جهاني
مطرح ،تبیین و ترسیم نگردید.
مجموعه نظرات مبتنی بر آس��یب شناسی حضار در چهار حوزه زیر قابل طبقه بندي
است:
جمع بندي و طبقه بندي نظرات ارائه شده با توجه به يادداشت هاي مولف مبتني بر
در تشكالت معماري

عدم تدوين حقوق توسط تشكالت
معماري
عدم توليد اسناد و چك ليست های
كنترلي در بخش
عدم تعريف حوزه حقوق در حرفه
هنري بودن حوزه فعاليت

در ساير مراجع

وجود افراد ذينفع و مانع در تدوين حقوق
عدم آگاهي از وظايف بخش
عدم به رسميت شناختن معماري و
شهرسازي
عدم شناسايي افراد موثر در همراهي با بخش
عدم ضمانت اجرايي قوانین
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اين است كه رويكرد نظري همکاران معمار در مساله شناسي مباحث حقوق معماري
مطرح گرديد :
 .1اشكاالت و مسايل مستتر در حاكميت به عنوان قانون گذار
 .2اشكاالت موجود در فرديت معمار به عنوان فردي مسئول
 .3اشكاالت و ضعف موجود در تشكيالت صنفي معماران
 .4چالش ها و مقاومت ها در ساير مراجع به عنوان موانع حقوق معماری
اين نظرات نش��انگر رويكردی آسيب شناسانه به موضوع بوده و در واقع خالء هايي
را كه ،در كليت سيس��تم ،منجر به آس��يب پذيري آن می گردید ،را ترسیم می نمود.
بيش��تر اعضاء مفهوم حقوق معماري را با معناي دس��تمزد مترادف دانسته و مبحث
حقوقي معماري را فقط محدود به تعرفه ها دانسته و به اعتبار همین تلقی حق الزحمه
معماري و نس��بت آن با س��اير حرف مورد بررسي گرفته است ،بحث هاي ديگر هم
مطرح گرديد كه بيشتر يك اظهارنظر مبتني بر آرمان گرايي – ايدئولوژي بود ،تا بر
اساس شناختي فلسفي و يا علمي ،كه به همین دليل فقدان روش شناسي از ذكر آنها
پرهیز می گردد ( .)Lukacs, 1921مجموعه اين نگرش ها نشان داد كه عليرغم
س��واالت فلسفي ،طبقه بندي تحليلي كه در ابتدايي جلسه مطرح گرديد كسي وارد
حوزه تحليل اين مباحث نش��ده و فقط اعضاء به طرح دغدغه اصلي خود كه حقوق
(دس��تمزد) معماري بود پرداختند ،اگرچه اين موضوع بحث اصلي اين جلسه نبود اما
ذكر مكرر آن توسط اعضا بيانگر عمده شدن اين مشكل در ذهن دوستان به عنوان
يكي از اصلي ترين دغدغه هاي جاري حرفه است .تحليل محتواي گفته ها بر اساس
روايت هاي تجربی مش��خص کننده این نکته است كه مبحث حق الزحمه معماری
موضوعي عام نبوده بلكه در حوزه اس��تان خراسان رضوي مساله خاص و ویژه است
ک��ه به دلیل اهمی��ت وجودی خود جلوه وجودي يافته و بايد به جد وارد تحليل ابعاد،
زمين��ه ها ،راهكارهاي حل آن ش��د.اگر چ��ه این مبحث یکی از ابع��اد حوزه حقوق
معماری است اما در برگیرنده تمام جنبه های حقوق معماری نبوده و عدم وجود یک
روش شناس��ی مناس��ب در تحلیل و بررسی موضوع باعث یک بعدی شدن یافته ها
می گردد.
روش شناسی متناسب با موضوع:
فقدان روش شناس��ی مناسب برای ورود به بحث قدری از کیفیت موضوع در جلسه
می کاست که شايد اين روش خود بر اصولي آزاد و فارغ از روش هاي متداول مبتنی بر
روش از درون فرایند مطالعات ( )Grounded Theory Methodتكيه داشت
( .)Groat and Wang, 2002; Neuman, 2006اما این برای روش شناسان
بدیهیاستکهانتخابروششناسيمناسبميتواندمنجربهروشنشدنبيشترموضوع
و هدایت فرايند کار برای رسيدن از مجهول به معلول در مساله حقوق معماری باشد

(.)Nachmias, 1992; Ezzy, 2002; Maeshall, 2006, Neuman, 2006

برای تحلیل چنین موضوعی نیاز اس��ت که روش شناسی بکار گرفته شود که ایجاد
کننده عمق مناسبی از شناخت بوده و با توجه به نوع پژوهش به دنبال یافتن پاسخ های
عمیق نسبت به موضوع باشد(.)Dandekar,1988; Tafahomi, 2007
در تحقی��ق های��ی که ب��ه دنبال عم��ق وی��ژه ای از ش��ناخت و واکاوی و تحلیل
هس��تند از روش های تحقیق کیفی اس��تفاده می گردد .ای��ن روش ها دارای فنون
متنوع و متداولی هس��تند که با توجه به مس��اله و اهداف تحقیق انتخاب می گردند
( .)Dandekar,1988; Mellier, 2004; Neuman, 2006روش های
تحقیق خود ابزارهایی برای تفس��یر و تاویل و طریقه های رسیدن به اهداف مستتر
در پدیده ها هستند ( )Palmer, 1969که از رویکرد محقق نشات می گیرد .در
واقع روش های گردآوری و تحلیل داده ها مبتنی بر رویکرد محقق است که معموال
با توجه به میزان دقت و تعمیق در موضوع تحقیق به دو روش کمی و کیفی در علوم
اجتماعی تقسیم می گردند .روش های کمی بر مبتنی بر گردآوری داده های بر اساس
یک واحد کمی – عددی بر اس��اس واحد شمارش و تحلیل آنها بر اساس فراوانی و
تکرار است ،در صورتی که روش کیفی مبتنی بر گرد آوری داده های بر اساس متون
و کلمات و تصاویر و ماهیت آنها است .اگر چه که این دو دارای تفاوت های اساسی
هستند اما در بعضی از موضوعات مکمل یکدیگر در درک و بیان ویژگی های زندگی
اجتماعی بوده اند .یکی از مهمترین تفاوت های این دو به تفاوت مس��تتر در ماهیت
پدیده های مورد تحقیق و یا داده ها بر می گردد .در روش تحقیق کیفی داده ای نرم

که بیانگر احساسات و ادراکات ،کلمات و جمالت ،عکسها و تصاویر ،نماد ها و نشانه ها
هستند استخراج شده و مورد تحلیل قرار می گیرند ،در صورتی که در روش های کمی
اطالعات و داده ها از درون معیار های عددی اس��تخراج شده و مبنایی برای تحلیل
می گردند ( .)Neuman, 2006
روش ه��ای متناس��ب با مبحث "حقوق معم��اری" با توجه به ای��ن نکته که چنین
تحقیقی نیاز به گردآوری اسناد ،تحلیل انها ،درک نیازهای جامعه معماران و حصول
به یک اجماع بر س��ر باورها اس��ت باید از روش هایی ش��امل روش مستندس��ازی
( ،)Documentaryتحلی��ل محت��وا ( ،)Content Analysisمصاحب��ه
( ،)In-Depth-Interviewو روش دلف��ی ( )Delphiاس��تفاده
گردد( .)Neuman, 2006; Miller, 2004بدیهی اس��ت که هر یک از این
روش ه��ا در مرحله ای خ��اص از تحقیق با توجه به اه��داف طرح تحقیق انتخاب
می شوند و پوشش دهنده یکدیگر در فرآیند تحقیق هستند .روش مستندسازي یکی
از روش های پایه ای در تحقیق اس��ت که به دنبال دستیابی به پایه ای از آگاهی در
تحقیق بر اساس گردآوري اطالعات و داده ها و در ادامه طبقه بندي اطالعات برای
گام های بعدی اس��ت .در این روش اطالعات بر اساس خصیصه مشترک گردآوری
شده و بر اساس اهداف طرح که شامل توالی وترتیب زمانی ،ویژگی ها ،طبقه بندی
موضوعات ،ابعاد ،روش ها و رویکرد ها است مجددا طبقه بندی و باز ارایه می گردند.
کتبی که در کشور در حوزه حقوق معماری و یا گردآوری شده اند مانند قوانین و آیین
نامه های مرتبط با حوزه معماری و شهرسازی و مجموع حقوق و قوانین معماری و
شهرس��ازی کشور جملگی از این روش استفاده نموده اند .با توجه به موضوع حقوق
معماری اس��تفاده از این روش چه به صورت مستند سازی کمی ()Positivistic
ش��امل گرداوری کلیه آثار تدوین ش��ده و چه به صورت نقادانه ( )Criticalشامل
بررس��ی تناقضات و اختالفات نیاز به بررسی مجموع کتب و نوشتارهای انجام شده
در این حوزه می بود ،اما با توجه به شرایط جلسه و روش برگزاری آن فرصتی برای
مراجعه به استنادات قانونی بر اساس روش مستندسازی نبوده و فقط به كليت قوانين
و موضوعات معماري و شهرسازي اشاره شد که به نظر میرسد که عدم توجه به این
فن در مستندس��ازی مسایل ،همچنان یکی از مشکالت حرفه در کاربست دانش در
این حوزه باشد.
تحلیل محتوا یک گام عمیق برای تفسیر و تاویل روش مستند سازی است .در این
مرحله کلیه داده های متنی ( اسناد ،مدارک؛ قوانین ،الیه ها ،آیین نامه ها ،تجربیات)
باید بر اس��اس کلمات ،جمالت ،پاراگراف ها ،موضوعات مورد تفس��یر و تحلیل قرار
گیرند .این تحلیل نه مبتنی بر تکرار و بر اس��اس روشی کمی بلکه بر اساس روشي
کیفی و عمیق در ش��ناخت ماهيت ،محتوا ،اس��اس و محتواي مس��تتر در متن مورد
استفاده قرار می گیرد .در تحلیل محتوا ،تمامی اطالعات و داده های موجود در حوزه
حقوق معماری به همراه تحلیل هایی که بر روی آنها نگاشته شده است مورد تفسیر و
تاویل قرار گرفته و از درون این متون نوشتاری ،تصویری و یا کالمی اهداف مستتر در
درون این قوانین استخراج شده و مورد تفسیر و تاویل قرار میگیرند .در این روش اسناد
نه بر حسب مطالعه موردی ،بلکه بر حسب اهداف مستتر در متن مورد تفسیر و تاویل
قرار می گیرند .در جلسه نيز نوع تحليل ها و واكنش اعضاء نسبت به موضوع ،جمع
را بر چنين عمق شناختي رهنمود نمي ساخت .زیرا ماهیت این روش مبتنی بر تحلیل
اهداف مس��تتر در متن اس��ت که از دید و شناخت پنهان مانده و مطرح نشده است و
جلسه نیز با چنین هدفی برگزار نگردید(.)Krippendorff, 2004
روش متناس��ب دیگر ب��رای تحلیل حوزه های مرتبط با ش��ناخت و ادراک فردی و
جمعی از یک پدیدار در حوزه ش��ناخت و معرفت شناس��ی است روش مصاحبه است
که در تالش برای آزمون داده های اولیه و یا دس��تیابی به برخی اطالعات از طریق
واکاوی الیه های ذهنی و اکتسابی پاسخگویان است .در این روش از طریق سوآالت
مشخص با اهداف مشخص ،پرسشگر به دنبال دستیابی به عمق خاصی از شناخت
و یا ارزیابی اطالعات بر اس��اس پاس��خ های پاسخگویان است .در این روش با طرح
سوآالت روشن باید پاسخگويان را به سمت طبقه بندي ،تحليل و ارایه پاسخ هدايت
نمود .در این روش پاس��خ های بی ارتباط و متضاد با متن سئواالت ابطال می گردد
( .)Neuman, 2006, Marshall, 2006اگ��ر چ��ه ای��ن روش دارای
ش��باهت هایی با روش دلفی مبتنی بر کس��ب آرا خبرگان و متخصصان دارد اما در
مصاحبه هر پاسخی قابل پذیرش نبوده و اساس بر یک عقالنیت تحلیلی استوار است.

در مقابل در روش دلفی ،روش اساسا مبتنی بر رسیدن به یک اجماع در بین خبرگان
بر س��ر یک موضوع اس��ت و معموال در زمان عدم قطعیت و اختالف آرا در بین افراد
يا زماني كه نتوان به قطعيت در خصوص داده ها اظهار نظر نمود از این روش برای
تحلیل و یا توافق استفاده می گردد .بدیهی است که این اجماع ممکن است مبتنی بر
روش های عقالنی و یا روش های علمی نبوده بلکه روشی اعتباری باشد اما نتیجه
اس��ت که قابل اس��تناد بوده و به اعتبار توافق در یک بهره از زمان مورد استفاده قرار
می گی��رد( ،)Neuman, 2006 & Tafahomi,2008نکته قابل توجه این
اس��ت که این روش بس��یار کاربردی بوده و در مباحث پارلمانی و ش��ورایی استفاده
می گردد.
با توجه به گفتگوها مابین اعضا ،طرح سوآالت ،و پاسخ های متضاد ،کم ارتباط ،و غیر
فرایندی  -تحلیلی ارایه شده به نظر میرسد که این روش مبتنی بر مصاحبه نبوده و
نمی توان پاسخ های دریافتی را به عنوان بخشی از یک مصاحبه عمیق در خصوص
"حقوق معماری" تلقی نمود .از طرف دیگر به دليل تنوع سني ،تجربي ،تخصصي در
جمع گرد آمده و عدم حرکت به سمت یک اجماع بر سر موضوعات به عنوان میثاق
جمعی ،تلقی این نشست ،به عنوان روش دلفی قدری جای ترديد خواهد داشت .اما
اگر اين گروه را ،گروه ذينفعان و اهل حرفه ايي كه داراي اطالعاتي با سطوح متفاوت
نسبت به موضوع هستند ،تلقی نمود مي توان اين داده ها و نظرات را پايه ايي براي
ارزيابي نظرات كارشناسان اصل حرفه مورد ارزيابي قرار داد،
با توجه به این نکات کاربست دانش و انتخاب روش شناسی متناسب با عمق شناخت
و تحلیلی متناسب با اهداف ،از ضروریات انجام چنین پژوهشی خواهد بود .اما علیرغم
این خالهای روش شناس��ی و در تعریف و شناخت موضوع نکته قابل توجه این بود
که عمده شدن مبحث حق الزحمه معماری تحت عنوان "حقوق معماری" و پر شدن
فض��اي ذهني معم��اران از اين موضوع ،اجازه ورود ب��ه ابعاد مختلف موضوع حقوق
معماري را نداده و تالش هاي گرداننده جلس��ه براي رجعت جمع به پايه س��ئواالت
آغازي��ن بحث ،ناكام در فضايي معلق ،پر تعارف و نگ��ران رها ماند .براي مروری بر
مباحث جلسه شايد بتوان از چند منظر وارد گفتگويي منتقدانه شد ،تا بتوان بحث ها و
انرژي هاي پراكنده را مجدداً جمع آوري نموده و سازماندهي نمود،
پدیدار شناسی یک پدیدار:
حقوق معماري چيست ؟ به عبارت دیگر شناخت پدیده ای با نام "حقوق معماری" با
گزاره ای که جلوه وجودی در جمع یافت ،پدیده ای برای شناخت است که باید مورد
مطالعه انساني قرار گيرد ،زیرا به صورت مسایل انساني جلوه ظهوری پيدا كرده است و
خود را نشان مي دهد ،چيزي است كه ظاهر مي شود و خود را آشكار مي كند .بنابراین
مرحله شناخت پدیدار ،نوعی از توصيف پديده ها است كه در فرآيند آگاهي بشر ظهور
مي كند .زیرا هر پديدار داراي ذاتي اس��ت كه آگاهي گيرنده ذات ،از ماهيت آن ذات
آگاه می گردد(.)Palmer, 1969
در ش��ناخت ذات پدی��ده "حق��وق معم��اری" ،کلمه مق��دم "حق��وق" در برگيرنده
مجموعه اي از خصايص و ويژگي هاي معماري بوده که از یک طرف بيانگر مسايل
دروني معماري اس��ت ،مانند حقوقي كه بر نحوه ساخت و ساز و رابطه معماري و بنا
شكل مي گيرد و هم بيانگر مسايل بيروني معماري است مانند حقوقي كه در رابطه
ب��ا اث��ر معماري و يا معمار اثر و اس��تفاده كنندگان بوجود مي آي��د .در واقع در گزاره
حقوق معماری ،واژه حقوق در رابطه با معماري معنا مي يابد ،اگر چه ممكن اس��ت
حقوق دارای مفاهيم عام باشد اما به دليل گزاره تكميلي "معماري "در ادامه آن ،اين
كلم��ه ويژگي مي يابد كه در وجه مطلق"حقوق " ب��ه صورت ديگري جلوه گر مي
شود كه از حوزه اين بحث خارج است ،در واژه شناسي حقوق منظور مجموعه حقي
اس��ت كه بر يك پديده و با يك رابطه و يا فرد جاري اس��ت كه ممكن است اين حقوق
ريش��ه اي مذهب��ي ،دين��ي ،ماه��وي ،ماهيتي ،قوم��ي ،آيين��ي و يا توافق��ي و عرفي
داشتهباشد،امااينحقوجودداردوافرادانسانيدرماهيتهايرفتاريميانفردي،جمعيتي،
گروهي ،سازماني ،رسمي ،قابل بر اين مجموعه ای از حق ها بوده و ممكن است كه
آن را رعايت نمايند و ممكن اس��ت كه به داليل مختلف رعايت ننمايند و اما وجود
حقوق در ابعاد مختلف متضمن وجود ريشه هايي است كه در يك پديده و يا يك اثر
وجود دارد ،اين حقوق در يك آن ،خلق نمي شود بلكه بيان مي گردد ،در واقع شكل
پيدایي فلس��في – اخالقي و یا مذهبي – اخالقي حقوق در فرآيند تکوین پدیده ،با

شكل ابزاري و ابزاري آن متفاوت است.
معماری مطابق آخرین دس��تاوردهای حوزه معرفت شناس��ی دانش بش��ری روشی
ب��رای بازتعریف ،تفس��یر و تاویل محیط ب��وده که در بر گیرن��ده مفاهیم فضایی و
مکانی اس��ت( .)Gomez, 1997با توجه به این تغییرات ارایه ش��ده در تعاریف
متاخ��ر و فاصله گرفتن آن از حوزه تعاریف س��نتی هنر و عل��م (که این دو حوزه نیز
خود ،نوعی باز تفس��یر مسایل محیطی هس��تند) معماری تنها در حوزه کالبدی معنا
پذیر نبوده و وارد حوزه وس��یع تری مبتنی بر ادراکات بش��ری و حوزه ارتباطی میان
فردی می گردد .با توجه به این دس��تاوردها در حوزه تفس��یر پذیری معماری اکنون
روش��ن می گردد که چرا سوآالت اساس��ی این حوزه همیشه در روابط متقابل در دو
حوزه اس��اس فلسفی و معرفت شناسانه ش��امل عینیت و ذهنیت (Objective-
 )Subjectiveو م��کان و فض��ا ( )Space- Placeتبل��ور م��ی یاف��ت
( .)Lang, 1987; Laseau, 2001; Lawson, 2005بناب��ر این رویکرد
محقق هرچه در این حوزه های معرفتی دارای گرایش به بخشی از آن داشته باشد،
نوع تفسیر و نوع محصولی که جستجو می کند دارای تفاوت خواهد بود .در واقع نگاه
عینیت گرای مکان محور اساسا با نگاه ذهنیت گرای فضا محور متفاوت است و دارای
تببین متفاوتی از مبحث حوزه معماری خواهد بود .نمودار زیر می تواند با این ادراک
کمک نماید:
شکل شماره یک :حوزه های مفهومی پدیده
عینیت

مکان

ماخذ :مولف

فضا

ذهنیت

در این ش��کل اس��اس کار ،مبتنی بر یک گردش ،در بین حوزه های عینی و ذهنی،
مبتن��ی بر مص��داق های کالب��دی و ادراکی اس��ت .به عبارت دیگر در این ش��کل
ذهنی ترین بخش کار ،در حوزه یک قرارگرفته است که تشکیل دهنده یک مفهوم
اساس��ا ذهنی و فضایی بوده و مبتنی بر حوزه دانش معماری و یا ایدئولوژی معماری
قرار دارد .این حوزه بر وجوهی از ایده پردازی استوار بوده و تداوم یک فضای سیال،
در حوزه ادراکی ،زمینه ساز ایجاد شرایط تبدیل آن به حوزه رویت و مادیت است .بنابر
این مباحثی که در این حوزه تولید می گردند دانش محور بوده و مبتنی بر یک کشف
درونی پدیده ها اس��ت .تمامی آرمان شهرها وپروژه های آرمانی بی مکان در فضای
خیال در این حوزه خلق می گردند که اگر چه ممکن است در درون خود قابلیت اجرا را
نداشته اما ایجاد کننده بنیاد های الزم برای پروژه های واقعی هستند.
حوزه دوم در چیرگی ذهنیت بر مکان شکل می گیرد ،ماهیت این حوزه مبتنی بر ایجاد
فرایندی در ایده پردازی بر پایه ویژگی های مکانی و نه بر فضایی عام و ذهنی است.
در این فرایند فرم مکان با توجه به ایده های خالقانه وجودی به همراه کاربست دانش
در این حوزه منجر به انطباق ایده در مکان میگردد .در این فرایند نه تنها خالقیت ها
فردی بلکه تفکر های نقادانه در خصوص محیط ،سفارشات و نیازهای مکانی عاملی
در شکل گیری این فرم های ایده پردازی هستند که در قالبی مکانی در ذهن طراح
و مخاطب ویژه شکل می گیرد.
در حوزه های س��وم مفاهیم ذهنی ابداعی با ق��رار گیری در تقابل با نیازهای فردی،
جمعی و یا ذینفعان ش��هری ،فرم های طراحی به خود یافته در فرم های فضایی و
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مفاهیم عینی در مقیاس های کالن و خرد شهری معنا یافته و به صورت پروژه های
برنامه ریزی و طراحی شهری متجلی می گردند .این حوزه کلیه مفاهیم در حوزه ای از
مفاهیم کالن فضایی در قالب مصداق های عینی تبلور یافته و معنا می گردند .تولیدات
در این مقیاس به صورت ایدئوگرام های طراحی و یا مصداق های موردی است که در
فضایی عینی با احتمال تحقق پذیری در افق زمانی انجام می پذیرد.
در حوزه چهارم باالترین ضریب عینیت قابل مشاهده است و تولیدات معماری در این
حوزه نمود مکانی -عینی داش��ته و دقیقا برای مکان های خاص طراحی می گردند.
معماران نیز تعلق خاطر بیشتری به این حوزه دارند زیرا می توانند نتایج طراحی های
خود را مش��اهده نموده و نسبت به آن احس��اس مالکیت و مسئولیت نمایند .در این
حوزه تمام طراحی ها دارای مقیاس بوده و در رابطه با مکان معنا یافته و به واس��طه
زمینه های محیطی و دانش محور ،فرم های فضایی در کنار هم شکل می گیرند .در
تقابل حوزه دانش با شرایط محیطی است که تنوع فرمی برای بیان های تفسیری از
خواست های گروه های ذینفع شکل می گیرد .در این حوزه چارچوب روابط بر اساس
شرایط مکانی و نوع عینیت پروژه معنا شده و هرآنچه که عینی و در مکان است به
معنی پدیدار در اخص معنای واژه شناسی تفسیر کننده و تبیین گر حوزه فعالیت معمار
می گردد.
در این روابط فضایی که مبتنی بر سیال بودنی در روابط عینت-ذهنیت و فضا-مکان
اس��ت ،هر چه از س��مت فضای ذهنی به سمت عینیت مکانی تغییر مکان و رویکرد
صورت می گیرد شرایط برای ادراک پذیری حوزه فعالیت معمار به صورت عام بیشتر
فراهم ش��ده و دارای مصداق های عملیاتی می گردد .به همین دلیل اس��ت که به
صورت عام نیز این حوزه بیش از سایر حوزه ها مورد توجه و گفتگو در حوزه است.
با توجه به این تفس��یر از محیط و فضای معماری ،مبحث حقوق معماری نیز از این
موضوع مستثنا نبوده و دارای همین ابعاد است .در واقع می توان بیان نمود که حوزه
فعالیت معماری و حقوق مرتبط با آن تنها در حوزه اثر معماری و حوزه کالبدی معنا
نیافته ،بلکه در حوزه های دیگری نیز معنا می یابد .اگر چه که به دلیل ارتباط بصری
و کالبدی عام با اثر مفهوم معماری در قالب اثر معماری معنا می یابد ،اما خود اثر نیز
دارای فرایند شکل گیری است که بخش از این فرایند ماهیتا کالبدی نیست .فرایند
شکل گیری اثر در سه مرحله می توان بررسی نمود:
 قبل از شکل گیری اثر معماری در مرحله شکل گیری اثر معماری مرحله بعد از اثر معماریدر ش��کلواره زیر س��عی ش��ده اس��ت که ارتباط این س��ه ح��وزه با ابع��اد چند الیه
موض��وع عینی��ت و ذهنی��ت ( )Objective- Subjectiveو م��کان و فض��ا
( )Space- Placeباز ترسیم گردد.
شکل شماره  :2مفاهیم اثر در فرایند تکوین

نوع تاثیر گذاری

حوزه اثر معماری

مفاهیم انضمامی اثر

حوزه خاطره انگیزی

بعد از اثر

حوزه معماران و
طراحان

تبلور عینی اثر

شکل گیری و تولید اثر

ایده پردازی و طراحی

قبل از اثر

حوزه حیات اثر
تصورات آرمانی در باب اثر

تجربه اندوزی از اثر

فضای معماری و
دانش معماری

ارزیابی اثر
طراحان و معماران

معماران طراحان ،مولفان
ماخذ :مولف

مرحله قبل از ش��کل گیری اثر مرحله بطنی اس��ت که در درون فضای ذهنی معمار
ب��ا توجه به پی��ش اندوخته ه��ای دانش معم��اری ،ادراکات محیط��ی او از فضا ،و
مجموعهایازتجربیاتمبتنیبرفرهنگ،تاریخوباورهادرحالتکوینوشکلگیریاست.
اگر چه که برخی از ادبیات موضوعه تاکید بر شکل گیری آنی ایده در فضای ذهنی
معمار و طراح تاکید دارند اما تجربیات جدید مبین این نکته اس��ت که مجموعه ای
از عوامل موثر باعث ش��کل گیری یک ایده می گ��ردد اگر چه که در زمان کوتاهی
ب��ه ادراک و بیان می رس��د ام��ا در واقع این طرح بنابر فراین��دی رویه ای مبتنی بر
مجموعه ای از ادراکات و باورهای اکتسابی طراح-معمار است.
در حوزه اثر معماری ،اثر مرحله ای قبل از ش��کل گیری را طی می نماید که اگر چه
ممکن است در ذهن پویا و خالق طراح به صورت دائم مرحله زایش اثر زنده و فعال
باشد ،اما در محیط پیرامونی خود مرحله ای فطری را طی می نماید که به نظر غیر
طراحان هنوز شکل نگرفته است .در این مرحله اثر دو گام اصلی را طی می نماید در
گام اول مرحله شگل گیری ایده است که در رابطه با اثر معنا یافته و مبتنی بر دانش
حوزه طراحی اس��ت .این فرایند در طی مس��یر خود ،از س��مت ایده صرف ،به سمت
فرم های کالبدی اثر ش��کل گرفته و ط��رح از درون ارتباط متقابل دانش و تجربه و
ایده تبلور می یابد .اگر چه در این مراحل هنوز اثر نماد کالبدی نیافته اس��ت اما می
تواند خود را به صورت طرح های معماری معرفی نماید .این مرحله دارای همپوشانی
با حوزه اثر است .به بیان دیگر اگر چه که فرم کالبدی اثر هنوز شکل نگرفته است اما
طرح های معماری خود جزیی از اثر هستند و به دلیل اینکه اثر در ادامه آنها شکل می گیرد
می تواند گام آغازین تجسم بخشی و تبلور عینی اثر باشد .حوزه حیات اثر در رویکرد
عام خود دربرگیرنده وجه عینی و کالبدی اثر است ،که به صورت ساخت ساز خود را
در محیط نمایان می سازد .این دوره در بر گیرنده ماهیت اثر در وجه کالبدی در محیط
عینی مکانی است.
حوزه حیات اثر به دلیل اینکه در برگیرنده دوره ای از ش��کل گیری در قالب طراحی
اس��ت قبل از تبلور کالبدی وجود دارد اگر چه ممکن است این ماهیت وجودی مورد
اختالف در بین عامه و یا حتی طراحان باشد .همینطور این وجه عینی-کالبدی نه تنها
در زمانی که اثر وجود دارد بلکه در زمانی که اثر نخواهد بود به روی س��اختار ادارکی
و نقش انگیزی اثر موثر بوده و زمینه ای برای نقش و خاطره انگیری اثر اس��ت .این
فرایند اضافه نم��ودن مفاهیم به محیط عینی منجر به تغییر به روی کیفیت محیط
کالبدی شده و در دوره اثر و بعد از آن نیز بخشی از این کیفیت ها نه تنها در محیط،
بلکه در ساختار ادراکی و باوری مردم وجود خواهد داشت .این مرحله ای است که به
دلیل این نقش ویژه اثر مرحله خاطره انگیز تبدیل به مفاهیم انضمامی فضا شده و در
محیط حتی بدون اثر نیز مفاهیم اثر و تاثیر آن وجود خواهد داشت .به عبارت دیگر اثر
معماری در این مرحله فارغ از مفاهیم کالبدی تبدیل به بخشی از مفاهیم ادراکی در
فضا می گردد که بدون کالبد نیز دارای تعارف و مفاهیم معماری وشخصیت فضایی
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معماری است.
در ح��وزه معماران و طراحان نی��ز همین ارتباط تنگاتنگ با اثر وج��ود دارد .در یک
فرایند و ارتباط متقابل مابین اثر و طراح ،دوره های متفاوت تکوینی و فرایندی بوجود
می آید و شکل می گیرد .در بخش اول که دوره قبل از اثر است ارتباط طراح و معمار
با اثر رابطه ای مبتنی بر تصورات آرمانی و یا تصاویری از یک طرح کلی است که باید
به مس��ایل طرح پاسخ گوید .این رابطه بر اساس ارتباط متقابل حوزه دانش معماری
با معمار و نحوه تبلور و انعکاس این حوزه از دانش در اندیش��ه معمار است .تصورات
معمار بازتابی از ادراکات او از حوزه دانش پایه و حوزه محیطی است که باید وارد حوزه
طرح ریزی گردد .تمام این فرایند تا زمان شکل گیری اثر دوره زایش ایده است و با
شکل گیری ایده ،طرح اولیه خلق شده و از میان خلق ایده ،معمار همزمان وارد دوره
ارزیابی ایده می گردد .این ارزیابی ایده ،به خود اثر و فرم کالبدی آن تس��ری و ادامه
یافته و تا این حوزه ارزیابی نقادانه به اثر منجر به شکل گیری پیاپی دانش جدید برای
تولید ایده جدید میگردد .در این مرحله است که نقادی به اثر خود حوزه ای از دانش
ش��ده و اثر تاثیرات خود را بر حوزه معماری بوس��یله ایجاد چرخه ای از تولید ارزیابی،
نقادی و تولید ایده و دانش جدید برجای می گذارد .تمامی این فرایند در درون ذهن
طراح –معمار شکل گرفته و این حوزه می توان بر بنیاد تجربیات سنتی سینه به سینه
و تجربیات مدون و مکتوب دانش پایه تولید گردد اما در کل این مجموعه از حضور
فرد معمار و دخالت او در اثر شکل می گیرد.
در حوزه فضای معماری و دانش معماری نیز چنین رابطه متقابل با ویژگی های خاص
خود قابل مش��اهده اس��ت .در زمان قبل از اثر ،حوزه فعالیت در حوزه دانش و فضای
معماری به حوزه معماران و طراحان خالصه شده و این گروه بیشترین درگیری را با
پروژه دارند .تمام فعالیت های اثر معماری قبل از شکل گیری بر اساس دانش معماری
و ارتباط��ات دو طرفه با فضای معم��اری حاکم بر طرح بوجود می آید .به بیان دیگر
یک طرح از یک طرف نشان دهنده مجموعه دانش های موجود و مستتر در اندیشه
و در اختیار معماران و طراحان اس��ت و از طرف دیگر بیانگر این نکته اس��ت که چه
ظرفی��ت های��ی برای بروز و تبلور این اندیش��ه ه��ا در فضای معم��اری وجود دارد.
م��ی توان ابراز ک��رد که هر طرح��ی در آرمانی ترین وجه خ��ود بیانگر کامل ترین
ایده های موجود در اندیش��ه یک معمار اس��ت که برای یک پروژه شکل می گیرد.
اگر چه در مرحله قبل از ش��کل گیری اثر حوزه معماری بیش��ترین نقش را در این
حوزه دارد اما با شکل گیری اثر ،خصوصا در بخش خود اثر ،این ارتباط به مخاطبین،
مردم ،ذینفعان و استفاده کنندگان انتقال یافته و رابطه آنان با اثر نقش بسیار اساسی
تری می یابد .در ارزیابی و قضاوت مردم از اثر ،فرایندی بر اس��اس روش های کمی
و یا کیفی تحقیق بوجود می آید که اثر مورد ارزیابی قرار گرفته و تاثیر آن مشخص
گردد .بنابر تحلیل های صورت گرفته حوزه تفسیر محیطی مجموعه اهداف مستتر در
یک اثر فراتر از مجموع خواس��ت ها و اهداف خالق اثر است که طی زمان به کشف
می انجام��د ( ،)Mogerauer, 1995اگر چه که ممکن اس��ت تمامی اثرات و
تاثیرات اثر در یک فرایند کوتاه مدت قابل تشخیص نباشد اما فرایند استفاده مستمر از
اثر در ابعاد متفاوت ،توسط استفاده کنندگان تبدیل به مدلی برای ارزیابی اثر خواهد شد
که گرد آوری این نتایج می تواند ابزاری برای بازنگری به روی حوزه دانش و فضای
معماری گردد .بازخورد این بازنگری ها باز هم به معماران باز میگردد ،به بیان دیگر در
یک رابطه رفت و برگشتی هرانچه که تولید می شود در یک ارزیابی مجددا در اختیار
معماران برای تولید دانش جدید و تولید اثر های جدید معماری قرار می گیرد.
جمع بندی و معرفی چهارچوب بررسی موضوع:
حوزه "حقوق معماری" نیز دارای رابطه متقابل با اثر معماری و معمار و استفاده کنندگان
بوده و به صورت مجرد خارج از این ارتباط مستمر معنا نمی یابد .اثر معماری درحوزه
تولید خود با چند گروه از افراد مرتبط بوده و دارای تاثیرات متقابل است .حوزه هایی که
معماری در آن معنا می یابد در یک فضای متقابل مابین روابط معمار -کارفرما و رابطه
استفاده کنندگان و نقادان معنا یافته و در درون آن ارزیابی می گردد.

شکل 3و  :4روابط متقابل اثر ،معمار ،کارفرما ،استفاده کنندگان اثر

ماخذ :مولف
رواب��ط متقابل اثر با معمار ،کارفرما ،و اس��تفاده کنندگان از چند منظر قابل تحلیل و
ارزیابی است که شکلواره های فوق سعی در ترسیم و تبیین آنها دارد .رابطه معمار با
کارفرما یک رابطه مستقیم است که به واسطه وجود اثر معنا یافته و به صورت شفاهی
و یا کتبی وارد توافق می گردد .این رابطه مبتنی بر وجوهات مختلفی است که شرایط
کارفرما و طراح در تبیین این رابطه بسیار موثر است .یک رابطه برابر در نیاز به کار و
تولید اثر در دو طرف می تواند باعث برابر ش��دن رابطه حقوقی و عقالنی کار شده و
از ابزاری ش��دن نقش معمار در این حوزه جلوگیری شود .اما همیشه این رابطه برابر
برقرار نبوده و بعضا خصوصا در شرایطی که معمار نیاز به کار و درآمد دارد این رابطه
ابزاری شرایط سخت تری یافته و وارد رابطه ای غیر عقالنی می گردد .از طرف دیگر
زمانی که رقابت بر تولیدات معماری نیز زیاد است ،این رقابت تبدیل به بیماری مسری
حرفه ش��ده و باعث بی ارج ش��دن فعالیت ها ،افول کیفیت کار ،و کاهش دس��تمزد
می گردد .رابطه معمار و کارفرما بر اساس توافق صورت می گیرد .این توافق ممکن
است از طرف هر دو سو در خصوص چگونگی و کیفیت کار مورد تفسیرهایی قرار گیرد.
اگر این گفتگوها منجر به روش��ن شدن موضوع کار گردد ،رابطه حقوقی معماری را
روشن تر نموده و مشکالت کار کاهش خواهد یافت و در صورت دیگر این گفتگو ها
منجر به مرز بندی ها و موضع گیری های جدید خواهد شد .این رابطه حقوقی در مورد
اثر دارای مسایل پیچیده ای است .در واقع اگر چه اثر معماری بنابر سفارش کارفرما
و بناب��ر بودجه او تهیه م��ی گردد اما نام معمار به روی اثر باقی میماند و از نام او جدا
نمی گردد .در واقع مالکیت مادی اثر منجر به مالکیت معنوی اثر نمی گردد.
از ط��رف دیگر دو عامل مه��م در اثر معماری ،روابط معمار-کارفرم��ا را وارد مرحله
جدیدی از تفسیر می نماید .فرم کالبدی و کیفیت عملکردی اثر از نکات بارزی است
که در ترجمان روابط حقوقی معمار و کارفرما تعیین کننده است .معمار مترجم نیاز های
کارفرما به فرم های کالبدی و عملکردی است بنابر این ادراک و تلقی کارفرما از این
روابط فضایی منجر به باز تبیین روابط حقوقی خود با اثر و با معمار می گردد .روابط
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کارفرما با کالبد اثر بیش��تر مبتنی بر شاخص بودن و ویژه بودن اثر برای نیاز های او
است و عمکرد آن بر اساس سنجش و ارزیابی او از امکانات و فرصت های ایجاد شده
برای بهره برداری از فضاها و دستیابی سریع و صحیح به نیازهایی است که در سفارش
اثر جس��تجو می نمود .در صورتی که اهداف مستتر در اثر برای معمار دارای ویژگی
های زیبایی شنایی ،رفتارشناسی ،سبک شناسی و ویژگی های خاص خود اوست.
این دو خصوصیت ویژه اثر معماری باعث می گردد که مسایل معماری از حوزه روابط
معمار-کارفرما خارج ش��ده و وارد خوزه عمومی گردد زی��را فرم کالبدی اثر که جزو
خصوصیات منظر و زیبایی شناسی اثر است دارای مفاهیم تفسیری بوده و توسط مردم
مورد ادراک و تفس��یر قرار می گیرد .همچنین کیفیت استفاده و رضایت مندی مردم
از عملکرد بنا نیز مرحله ای اس��ت که توسط مردم مورد بررسی و نقد قرار می گیرد.
این دو حوزه در عین حال که به رابطه کارفرما و معمار ابعاد جدیدی می بخش��د آنرا
از روابط دو طرفه خارج ساخته و وارد حوزه عمومی می نماید که دیگر اثر یک پدیده
منفرد در فضای روابط درونی این دو نمی گنجد و وارد حوزه روابط اجتماعی می گردد.
هر چه اثر دارای نقش عمومی تری در اس��تفاده از اثر باشد این تاثیر گذاری به روی
م��ردم وتاثیر پذیری از مردم افزایش می یابد .در این روابط متقابل معمار ،کارفرما ،و
مردم به روی اثر معماری دارای حق هس��تند که نوع حقوق آنها با هم متفاوت است
اما می توانند حقوق خود را مطالبه نمایند .این حقوق اگر چه بیش��تر معنوی است تا
مادی اما در شرایط با نظر مدعی العموم این حقوق دارای تبعات مادی نیز می گردد.
این روابط دارای تاثیرات متقابلی اس��ت که اگر چه که در ابتدای داوری ممکن است
قدری یک سویه به نظر رسد اما تاثیرات متقابل حوزه های معرفتی که در چهار ضلع
اثرمعماری ،معمار ،کارفرما ،مردم رخ می دهد منجر به تبلور دانش های اندوخته شده و
استفاده مجدد از دستاوردهای معماری در اثر های بعدی شده و کیفیت ادراکی مردم و
درخواست های آنان برای اثر های زیبایی شناسانه معماری نیز ارتقا می یابد.
شکل  :5روابط اساسی حوزه معماری
دانش معماری

فضای معماری

معمار پروژه

پروژه معماری
ماخذ :اقتباس مولف از()Schurch,1999 & Inam, 2002
ای��ن روابط مج��ددا روابط علمی حوزه معم��اری در چهار ابعاد مس��تقل ،اما متقابل
معم��اری را یادآور م��ی گردد .حوزه دانش معم��اری ،حوزه اثر معم��اری ،حوزه فرد
معمار و حوزه فضای معماری که این حوزه های توس��ط متفکرین معرفی ش��ده اند
( .)Schurch,1999 & Inam, 2002تفسیر این پدیده به این صورت خواهد
ب��ود که حقوق معم��اری در رابطه با اثر معنا یافته ،اما در قال��ب اثر باقی نمانده و به
روی کار پدیده معماری موثر اس��ت .بنابر این بای��د در حوزه های مختلفی به دنبال
تبیین حقوق معماری بود .در این حوزه همچنان براي انجام تحقیقی در حوزه "حقوق
معماری" باز بوده و نياز اس��ت كه در حوزه های فلسفی حرفه ،پروژه تحقیقی خاص
براي بازتعريف حقوق معماري ،توسط دوایر ذینفع تعریف شده و با توجه به روش های
علمی و کاربردی اين تحقیق انجام پذیرد.
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صرف��ه جويي در مصرف انرژي با تامين روش��نايي
معابر ومحیط های بیرونی توسط المپهاي متال هاليد
مقدمه
توانايي ديد انسان در هنگام رانندگي در شب ،از نوع المپ تامينكننده روشنايي معابر
تاثير ميپذيرد ،زيرا طيف نوري المپ بر روي گيرندههاي نوري چشم انسان كه در
شب فعال هستند ،اثر ميگذارد.
تا كنون در طراحي روشنايي معابر ،كمتر به قابليتهاي بينايي چشم انسان توجه شده
است .تحقيقات جديد نشانگر اين مطلب مهم است كه طيف نوري المپها بر سرعت
عكسالعمل انس��ان در رانندگي و همچنين حداقل آستانه وضوح جهت رويت موانع
تاثير به سزايي دارد.
در طراحي روشنايي يك معبر ،متغيرهاي بسياري بايد در نظر گرفته شود؛ مانند :وضوح
رنگ ،خيرگي ،خستگي چشم ،نور كافي براي رانندگي ،منابع نوري ،فاصله بين پايهها
و ،..،هدف اصلي در روشن نمودن معابر ،تامين محيطي ايمن براي عابرين و رانندگان
وس��ايل نقليه و در نهايت سهولت در تردد ميباشد .يك روشنايي خوب در هر معبر
ضمن دارا بودن حداقل هزينههاي تعمير و نگهداري ،بايد بيش��ترين سطح ايمني را
براي ترددهاي شبانه تامين كند و در عين حال كمترين آلودگي نوري و نورهاي مزاحم
را ايجاد نمايد .المپهاي بخار س��ديم پرفش��ار ،از معمولترين انواع المپها جهت
تامين روشنايي معابر هستند .مزايايي چون عمر طوالني (و متعاقب آن نياز به تعمير
و نگهداري كمتر) ،هزينه پايين ،راندمان انرژي نس��بتا باالتر و امكان كنترل مناسب
بخش اپتيكي ،باعث كاربرد زياد آنها در روشنايي معابر شده است .دو نوع المپ ديگر
كه عموما در روشنايي معابر بهكار ميروند ،المپ بخار سديم كمفشار و المپ متال
هاليد است كه اين منابع نوري نيز داراي راندمان انرژي مناسب ميباشند .استفاده از
المپهاي بخار جيوه پرفش��ار در روش��نايي معابر در حال منسوخ شدن است 1.منابع
جديدتري مانند فلورسنت القايي ،فلورسنت فشرده ( )CFLو ديود نوري ( )LEDنيز
2و3
ممكن است در آينده بهطور عملي در روشنايي معابر بهكار روند.
ش��ار نوري كلي��ه اين المپها بر اس��اس منحني بهره نوري فوتوپي��ك كه بر پايه
عملكرد گيرندههاي مخروطي چشم مقداردهي شده است ،اندازهگيري ميشود .اين
گيرندههاي نوري چشم در سطوح روشنايي باال يعني بيش از  3 cd/m2فعال هستند
درحالي كه در كليه استانداردهاي بين المللي و ملي ،سطوح تعيين شده براي روشنايي
معابر ،مقادير كمتر از  3 cd/m2مي باشد ،يعني ناحيه اي كه كارآيي اين گيرنده ها به
شدت كاهش مي يابد و گيرنده هاي نورهاي كمتر (گيرنده هاي ميله اي) فعاليت خود
را شروع مي كنند ،بنابراين توجه به كارآيي گيرنده هاي ميله اي و منحني بهره نوري

اسكوتوپيك كه بر پايه عملكرد اين نوع از سنسورهاي چشم مقدار دهي شده است،
به منظور باالبردن ميزان تشخيص نور و قابليت رويت در روشنايي معابر امري اجتناب
ناپذير است ،در اين مقاله سعي شده است معيار مناسب براي انتخاب منابع نوري در
روشنايي معابر باتوجه به آخرين تحقيقات و مطالعات انجام شده درجهان معرفي شده
و ضمن ارائه توجيهات فني الزم ،امكان س��نجي و منافع اقتصادي ناشي از توجه به
طيف نوري المپها در روشنايي معابر بررسي شود،
گيرنده هاي نوري درچشم
ش��بكيه چش��م انس��ان داراي دو نوع گيرنده نوري مخروط��ي ( )coneو ميله اي
( )rodمي باش��د كه اين دو نوع گيرنده از نظر حساس��يت به نور و چگالي توزيع در
شبكيه متفاوت هستند ،گيرنده هاي مخروطي در نورهاي زياد و درخشندگي بيش از
 3 cd/m2فعالند و ازنظر تجمع ،بيش��ترين چگالي را در گ��ودال يا حفره ()fovea
چشم دارند .به ناحيه اي كه در آن گيرنده هاي مخروطي عملكرد خوبي دارند ،ناحيه
فوتوپيك گفته ميش��ود ،در ناحيه فوتوپيك ،رنگ ها قابل تشخيص هستند و براي
ديد اجسامي كه دقيقا روي محور ديد چشم قرار دارند به كار مي رود ،به عبارت ديگر
مي��دان ديد براي گيرنده هاي مخروطي به اندازه دو درجه يا كمتر اس��ت .برخالف
گيرنده هاي مخروطي ،گيرنده هاي ميلهاي در نورهاي بسيار كم و درخشندگي كمتر
از  0/001 cd/m2فعالند و درواقع براي ديد شب و رويت ستارگان به كار مي روند،
ضمنا از نظر تجمع در بخش هاي ديگر شبكيه داراي چگالي بيشتري هستند،
از ط��رف ديگر براي ديدن اجس��ام خارج از محور ديد ،اي��ن گيرنده ها فعالند ،ناحيه
فعاليت اين گيرنده ها ،ناحيه اس��كوتوپيك ناميده مي شود ،ديد در اين ناحيه كامال"
سياه و سفيد است،
در هر ش��بكيه پنج ميليون گيرنده مخروطي وجود دارد ،ولي چون حفره چشم بسيار
كوچك اس��ت 50000 ،عدد (1درصد) از اين گيرنده ها درحفره چش��م قرار دارند و
بقيه درنواحي ديگر شبكيه پخش هس��تند (شكل .)1با اين وجود تعداد گيرنده هاي
ميله اي كه در جوانب شبكيه قرار دارند ،بسيار بيشتر از گيرنده هاي مخروطي است
(نسبت  20به  )1و حدود  120ميليون گيرنده ميله اي در شبكيه قرار دارد ،به همين
دليل است كه براي ديدن اجسام خارج از محور ديد ،نقش گيرنده هاي ميله اي بسيار
4
موثر است.
2
2
در س��طوح درخش��ندگي متوس��ط يعني بين  0/001 cd/mتا  3 cd/mهر دو

 .1شركت توزيع برق مشهد بهعنوان يكي از پيشگامان شركتهاي توزيع برق در ايران بهزودي طرح جايگزيني المپهاي جيوه با المپهاي متال هاليد را به مرحله اجرا در خواهد آورد.
 .2در بعضي از مناطق مشهد ،بهصورت آزمايشي المپهاي فلورسنت فشرده ( )CFLو ديود نوري ( )LEDنصب شده است.
3.Lewin, Jan; Box, Paul; E. Stark, Richard; Roadway Lighting: An Investigation and Evaluation of Three Different Light Sources; Arizona Department of
Transportation; May 2003.
4.Bruce Goldstein، E; ((Sensation and Perception Sixth Edition ; USA ; 2002 Wadsworth Group،
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گيرنده هاي مخروطي و ميله اي ش��ركت دارند ،اين س��طوح روشنايي كه به ناحيه
مزوپيك معروف است از نظر عملي در روشنايي راه ها و معابر و روشنايي شب هنگام در
محيط هاي باز برقرار اس��ت ،در ش��كل ،2اين نواحي و مقادير استانداردهايIES 5
و CIE 6براي روشنايي معابر مشخص شده است،
ش��ايان ذكر اس��ت كه در رانندگي ب��ه دو علت ،عملكرد ه��ردو گيرنده مخروطي و
ميله اي مهم است :
 -1به علت سطوح روشنايي متوسط كه ميزان درخشندگي نه آن قدر زياد است كه
مانن��د نور روز ,فقط گيرنده ه��اي مخروطي عمل كنند و تابع بهره نوري فوتوپيك،
براي وزن دهي به عملكرد درست چشم كافي باشد ونه آن قدر كم است كه مانند نور
ستارگان فقط گيرنده هاي ميله اي را فعال سازد و تابع بهره نوري اسكوتوپيك بكار
رود ،تا كنون هيچ تابع بهره نوري براي ناحيه مزوپيك ارائه نشده است،
 -2در رانندگي هم قابليت ديدن اجس��ام واقع بر محور ديد نياز اس��ت و هم اجس��ام
جانبي و محيطي كه خارج از محور ديد قرار دارند ،به خصوص به علت حركت ،مرتبا
نياز به ديد اجسام خارج از محور ديد بيشتر مي گردد تا از وقوع تصادف جلوگيري به
عمل آيد.
يكي ديگر از تفاوت هاي آشكار ديد فوتوپيك و اسكوتوپيك ،محل پيك توابع بهره
نوري آنان اس��ت ،مناب��ع با نور زرد مانند المپ هاي بخار س��ديم بدين علت داراي
بيشترين بهره نوري هستد كه پيك تابع بهره نوري فوتوپيك و بيشترين حساسيت
گيرنده هاي مخروطي در طول موج  555نانومتر درناحيه نور سبز مايل به زرد است
درحالي كه پيك تابع بهره نوري اسكوتوپيك در  507نانومتر در ناحيه نور سبز مايل
به آبي است ،نورهاي سفيد مانند نور متال هاليد در اين بخش از طيف نوري ،قوي تر
از المپ بخارسديم هستند ،به همين دليل شار اسكوتوپيك المپ متال هاليد بيشتر
ازالمپ بخار سديم است ،شكل  3اين توابع بهره نوري و شكل  4طيف نوري المپ
متال هاليد و المپ بخار سديم را نشان مي دهد،

شكل  .2سطوح روشنایی در نواحی فوتوپیک  ،مزوپیک و اسکوتوپیک

شكل  .3توابع بهره نوری فوتوپیک و اسکوتوپیک

شكل  .1تراکم مخروطها و میلهها بر حسب فاصله از لکه زرد
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 .7سایت مدرسه اینترنتی تبیان
5.Illuminating Engineering Society of North America
6.International Commission on Illumination

شكل  -4طيف نوري المپ بخار سديم (راست) و المپ متال هاليد (چپ)
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ميزانتأثيرنوعالمپتأمينكنندهروشناييمعابربرقابليتديدوعملكردراننده
با توجه به موارد فوق الذكر ،با كاهش سطح روشنايي ،كارآيي منابع نوري زرد كم شده
و ميزان تأثير منابع نوري سبز -آبي بر ديد صحيح چشم افزايش مي يابد ،اين مسئله
چه ميزان در عملكرد راننده درهنگام رانندگي در شب تأثير مي گذارد؟
تحقيقات عملي زيادي در اين زمينه انجام شده است ،يكي از مهمترين آنها كه توسط
بس��ياري از محققان و دانشمندان تاييد گرديده اس��ت ،آزمون دكتر لوئيس ،رئيس
دانش��كده چشم پزشكي ميش��يگان ، 9بر روي قابليت هاي بينايي چشم در سطوح
مختلف روشنايي و منابع نوري با طيف هاي مختلف مي باشد .چهار منبع نوري المپ
بخار جيوه ،متال هاليد ،بخارس��ديم پرفشار و بخار سديم كم فشار تحت بررسي قرار
گرفته و المپ رشته اي به عنوان مرجع بكار رفته و با تغيير سطح روشنايي از فوتوپيك
به مزوپيك و سپس به اسكوتوپيك ،رفتار چشم مورد مطالعه قرار گرفته است ،در يك
آزمون« ،آستانه كنتراست» براي چشم تحت شرايط مختلف اندازه گيري شد ،اولين
ش��رط الزم براي ديد انس��ان ،توانايي ديدن كنتراست و يا اختالف درخشندگي بين
هدف و زمينه پشت آن است ،هنگامي كه آستانه كنتراست كم شود ،چشم قادر است
كه اختالف هاي كوچك بين اهداف و زمينه را نيز تش��خيص دهد ،بنابراين آس��تانه
كنتراست كوچكتر ،نشان دهنده قابليت رويت بيشتر است،
10
ش��كل  ،5نتايج آزمون آس��تانه كنتراس��ت را بر روي افراد مختلف نشان مي دهد.
در اين آزمون يك پنجره مش��بك با منابع نوري مختلف و سطوح روشنايي متفاوت
در معرض ديد افراد قرار گرفته اس��ت ،همانگونه كه از ش��كل مشخص است براي
درخش��ندگي هاي كمت��ر از ( 3 cd/m2ناحيه مزوپي��ك) منابع نوري مختلف رفتار
متفاوتي را نشان ميدهند،

كمترين آستانه كنتراست براي المپ متال هاليد و بيشترين آن مربوط به المپ بخار
سديم كم فشار است .مقايسه آستانه كنتراست براي دو المپ متال هاليد و بخار سديم
پر فشار در درخشندگي هاي كمتر از  1 cd/m2كه محدوده مجاز روشنايي معابر در
اكثر استانداردها مي باشد ،قابل توجه است .در آزمون ديگري ،زمان عكس العمل افراد
اندازه گيري شده است .در اين آزمون افراد بايد جهت پنجره مشبك (افقي يا عمودي)
را در سطوح مختلف نور تشخيص مي دادند .براي مقايسه زمان عكس العمل افراد ،كه
در رانندگي بسيار مهم است ،رفتار افراد در يك آزمون ديگر مورد مطالعه قرار گرفت.
در اين آزمون يك فرد ( خانم) در كنار معبر ،پهلوي درختان و يك پرچين در دوحالت
مختلف رو به جاده و پشت به جاده قرار گرفت و از افراد تحت آزمون خواسته شد كه
جهت فرد كنار معبر را تش��خيص دهند .زماني كه افراد براي شناسايي جهت هدف
نياز داشتند ثبت گرديد،
شكل 6نتايج اين آزمون را نشان مي دهد ،همانگونه كه در شكل مشخص است ،زمان
عكس العمل افراد در روشنايي هاي زياد بيش از  1 cd/m2در منابع نوري متفاوت،
يكسان است ولي با كاهش روشنايي تفاوت زيادي در زمان عكس العمل افراد پديدار
مي گردد ،به عنوان مثال در درخشندگي  ،0/1 cd/m2زمان عكس العمل در المپ
بخار سديم پرفشار و كم فشار تقريبا  50درصد بيشتر از زمان عكس العمل در المپ
متال هاليد است .اين نتايج تأثير طيف نوري المپ را بر قابليت ديد و عملكرد راننده
به خوبي مشخص مي كند،

شكل  .6زمان های عکس العمل اندازه گیری شده با منابع نوری مختلف

در درخش��ندگي  ،1 cd/m2در المپ بخار س��ديم پر فشار زمان ،عكس العمل فرد
تقريبا"  775ميلي ثانيه است ،حال اگر همين زمان عكس العمل را بخواهيم با المپ
متال هاليد ايجاد كنيم ،تنها به درخش��ندگي  ،0/17 cd/m2نياز داريم ،يعني نسبت
كارآيي اين دو منبع نوري  6به  1است ،به عبارت ديگر با المپ بخار سديم پرفشار
بايد س��طح روش��نايي 6 ،برابر المپ متال هاليد باشد تا همان زمان عكس العمل را
11
ايجاد كند.
ميزان تأثير نور المپ در سطوح باالي روشنايي معابر
در س��طوح ب��االي روش��نايي معاب��ر ك��ه مي��زان درخش��ندگي در ح��دود
 1 cd/m2اس��ت ،ج��دول  1نتاي��ج آزم��ون را نش��ان ميده��د :
نوع المپ

متال هاليد

1

بخار جيوه

2/4

رشته اي

بخارسديم پرفشار

شكل  .5آستانه کنتراست اندازه گیری شده با منابع نوری مختلف

ضريب شار نوري موثر
1/5
3/9

4/8
بخار سديم كم فشار
جدول -1مقايسه منابع نوري مختلف در سطوح باالي روشنايي معابر
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همانگونه كه از جدول  1مش��خص اس��ت ،سيستم روش��نايي با المپ بخار سديم
پرفش��ار بايد  3/9برابر نور ايجاد كند تا معادل سيس��تم روشنايي با المپ متال هاليد
كه درخش��ندگي  1 cd/m2ايجاد مي كند باشد ،به عبارت ديگر زمان عكس العمل
راننده در سيستم روشنايي با المپ بخار سديم كه درخشندگي  3/9 cd/m2را تامين
مي كند معادل با زمان عكس العمل در سيستم روشنايي مجهز به المپ متال هاليد
كه تأمين كننده درخش��ندگي  1 cd/m2اس��ت ،مي باشد .اين نسبت را ضريب شار
12
مؤثر نيز مي نامند.
همانگونه كه مش��اهده مي ش��ود تفاوت قابل توجهي در هزينه انرژي مصرفي بين
سيستم روشنايي با المپ متال هاليد و سيستم روشنايي با المپ بخار سديم پرفشار
وجود دارد و اين تفاوت ،نشان دهنده صرفه جويي قابل مالحظه اي در مصرف انرژي
است.
ميزان تأثير نوع المپ در سطوح پايين روشنايي معابر
بطور مش��ابه ،نتايج آزمون انجام شده در روشنايي هاي كمتر از  0/1 cd/m2كه در
واقع معادل نقاط تاريك معبر يا حواش��ي آن مي باش��د در جدول  2نش��ان داده شده
است.
نوع المپ

ضريب شارنوري موثر

متال هاليد

1

بخار جيوه

4/4

رشته اي

بخار سديم پرفشار

2/9

7/8

14/6
بخار سديم كم فشار
جدول  -2مقايسه منابع نوري مختلف در سطوح پايين روشنايي معابر
قابليت ديد در س��طوح روشنايي كمتر ،در روش��نايي معابر اهميت ويژه اي دارد ،زيرا
معمو ًال موانع ،افراد و يا حيوانات از نقاط تاريك تر اطراف معبر ،وارد معبر مي ش��وند
و اگر راننده توانايي ديد آنها را در نقاط تاريك كه خارج از محور ديد هستند را داشته
باشد ،با داشتن عكس العمل مناسب از وقوع بسياري از حوادث و تصادفات جلوگيري
خواهد كرد ،همانگونه كه از جدول  2مشخص است در اين سطوح پايين ،المپ بخار
س��ديم پرفشار بايد  7/8برابر المپ متال هاليد ،روشنايي ايجاد كند ،به عبارت ديگر
سيس��تم روش��نايي مجهز به المپ متال هاليد با درخشندگي  0/1معادل با سيستم
روشنايي مجهز به المپ بخار سديم پرفشار با درخشندگي  0/78مي باشد ،در مورد
المپ هاي بخار سديم كم فشار اين ضريب بزرگتر و حدود  14/6برابر است.
مقايسه المپ متال هاليد و بخار سديم پرفشار
روشنايي معابر معمو ًال به طور متوسط در محدوده درخشندگي  0/1كاندال بر مترمربع
ب��راي نقاط تاريك و حواش��ي معبر تا ي��ك كاندال بر متر مربع به عنوان متوس��ط
درخشندگي معبر مي باشد( .مقدار متوسط درخشندگي معابر در استانداردهاي مختلف
متفاوت اس��ت) .نتايج جدول  1و  2نشان مي دهد كه ضرايب شار مؤثر براي المپ
بخار س��ديم پرفشار در سطوح روش��نايي باال  4و در سطوح روشنايي پايين  8است.
مقدار متوس��ط اين عدد يعني  6مورد توافق اكثر محققان مي باشد .اين عدد نشانگر
اين مطلب است كه براي آنكه يك سيستم روشنايي مجهز به المپ بخار سديم همان
قابليت ديد موجود در يك سيستم روشنايي مجهز به المپ متال هاليد را ايجاد كند
 .13سايت شرکت نور صرام پویا

(ش��رايط مساوي براي عكس العمل هاي الزم در صورت مواجه شدن با موانع) بايد
سطح درخشندگي تأمين شده تقريب ًا  6برابر باشد .به عنوان مثال چنانچه در روشنايي
يك معبر از المپ هاي  150وات متال هاليد استفاده شود ،معادل سيستم روشنايي
است كه از المپ هاي بخار سديم پرفشار با شار نوري  6برابر استفاده مي كند .شار
نوري يك المپ متال هاليد  150وات  12900لومن است ،بنابراين براي تامين همين
ميزان قابليت رؤيت توسط المپ هاي بخار سديم پرفشار بايد شار نوري آنها 77400
لومن باشد كه معادل المپ بخار سديم پرفشار  600وات است 13.اگر اين مقايسه را
براي بدترين حالت يعني سطوح باالي روشنايي انجام دهيم همانطور كه قب ً
ال اشاره
ش��د مي توان چنين اس��تنباط كرد كه براي رسيدن به زمان عكس العمل يكسان و
مطلوب در معابر ،استفاده از سيستم روشنايي با المپ متال هاليد صرفه جويي قابل
توجهي در انرژي مصرفي خواهد داشت.
ميزان تأثير نوع المپ در ديد محيط اطراف و تأمين ايمني راننده
در بخش هاي قبلي تفاوت منابع نوري در قابليت رؤيت در سطوح مختلف روشنايي
مورد بررس��ي قرار گرفت ،همانگونه كه مالحظه ش��د منابع نوري كه نور سبز -آبي
دارند و طيف نوري آنها در ناحيه اس��كوتوپيك قوي تر اس��ت شرايط ديد بهتري را
براي رانندگان نسبت به منابع نوري زردرنگ كه طيف فوتوپيك آنها قوي تر است،
ايجاد مي نمايد ،اين مساله از يك جنبه ديگر نيز قابل بررسي است ،در رانندگي كه در
شرايط نوري مزوپيك انجام مي شود ،هر دو گيرنده هاي ميله اي و مخروطي فعالند.
در ديدن اجس��ام واقع بر محور ديد ،گيرنده هاي مخروطي كه بيشترين تجمع را در
حفره چش��م دارند ،مؤثرترند ،ولي در ديد محيط اطراف يا اجسام خارج از محور ديد،
گيرنده هاي ميله اي كه تجمع آنها در خارج حفره چشم بيشتر است ،تأثير بيشتري
دارند ،بنابراين پيشرفت در قابليت ديد با استفاده از منابع نوري داراي طيف سبز آبي در
ديدن اجسام واقع در محور ديد چندان مهم نيست ،ولي براي اجسام خارج از محور ديد
و يا محيط اطراف ( خارج از حوزه باريك دو درجه ناحيه مركزي ) بسيار مهم است،
بنابراي��ن ميزان تأثير طيف ن��وري منابع نور به محل و موقعيت هدف و نوع كاربري
بسيار وابسته است.
در رانندگي قدرت ديد محيط اطراف يعني اجسامي كه دقيق ًا در راستاي محور ديد قرار
ندارند ،بسيار مهم است ،جهت پي بردن به اين اهميت ،مفهوم قابليت رؤيت در راستاي
محور ديد و يا حوزه ديد مركزي در شكل  7نشان داده شده است.

شكل  .7مفهوم حوزه دید مرکزی
فرض كنيد در يك معبر در هنگام شب در حال رانندگي هستيد ولي يك لوله سيار به
قطر  1/75اينچ ( 4/4سانتي متر) و به طول  50اينچ (  127سانتي متر) در جلوي هر
چشم شما ،همراهتان حركت مي كند ،اين دقيق ًا مفهوم حوزه ديد مركزي با زاويه ديد
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دو درجه مي باشد كه گيرنده هاي مخروطي قادر به آشكارسازي آن هستند.
هيچ كس حاضر نيست در چنين شرايط و با اين محدوديت ديد رانندگي كند ،بنابراين
ميزان قابليت ديد محيط اطراف ،به شدت بر عملكرد رانندگي اثر مي گذارد ،توانايي
راننده جهت تش��خيص يك جس��م كه از محيط اطراف به ط��رف اتومبيل مي آيد
و همچني��ن قرار گرفتن در يك مس��ير و عدم برخورد ب��ا جداول كنار معبر ،به علت
اينكه حوزه ديد خارج از حوزه مركزي اس��ت ،به ش��دت بر عملكرد رانندگي اثر مي
12.LD+A 03/1999 ; Road scholar ; LESNA

14.Lewin , Ian ; Lamp Color and Visibility in Outdoor Lighting Design ; 1999 ; Lighting Science Inc.

گذارد .توانايي راننده جهت تشخيص يك جسم كه از محيط اطراف به طرف اتومبيل
مي آيد و همچنين قرار گرفتن در يك مس��ير و عدم برخورد با جداول كنار معبر ،به
علت اينكه حوزه ديد خارج از حوزه مركزي اس��ت ،به شدت به عملكرد گيرنده هاي
ميله اي بستگي دارد و بنابراين طيف اسكوتوپيك بهتر در منابع نوري جهت تأمين
ش��رايط ديد مناسب بسيار پراهميت مي باش��د ،المپ هاي متال هاليد در مقايسه با
المپ هاي بخار س��ديم به علت دارا بودن ش��ار اسكوتوپيك بيش��تر اين شرايط را
بهت��ر تأمين مي كنند ،نتايج آزمايش��گاهي دكتر ماركري و همكاران نش��انگر اين
مطلب است كه ميزان تشخيص اجسام خارج از محور ديد در يك سيستم روشنايي
مجهز به المپ بخار س��ديم پرفشار كه درخش��ندگي  0/1 cd/m2ايجاد مي كند و
يك سيس��تم روش��نايي مجهز به المپ متال هاليد كه درخشندگي 0/05 cd/m2
ايجاد ميكند ،برابر اس��ت 15.به عبارت ديگر براي اينكه ش��رايط يكسان در دو حالت
جهت ديد محيط اطراف براي چش��م تأمين ش��ود ،سيستم داراي المپ بخار سديم
پرفش��ار بايد دو برابر سيستم معادل مجهز به المپ متال هاليد روشنايي ايجاد كند.
نتيجه گيري
كارآيي عملكرد چشم انسان در رانندگي به دو علت از طيف نوري منابع تأمين كننده
روشنايي معابر تأثير ميپذيرد :
 -1سطوح روشنايي معابر در ناحيه مزوپيك هستند و هر دو گيرنده هاي مخروطي
و ميله اي چش��م در آن دخالت دارند ،بنابراين در نظر گرفتن شار فوتوپيك منابع به
تنهايي نمي تواند تأمين كننده شرايط مناسب ديد براي رانندگي در شب باشد و توجه
به شار اسكوتوپيك منابع اجتناب ناپذير است.
 -2ب��ه علت حركت كردن و تغيير موقعيت در رانندگ��ي ،عالوه بر قابليت رؤيت در
ح��وزه مركزي ديد ،نياز به ديد محيط اطراف بس��يار زياد مي باش��د ،به دليل توزيع
گيرندههاي ميله اي در خارج حفره چشم ،تأثير آنها در توانايي ديد محيط اطراف بسيار
بيشتر از گيرنده هاي مخروطي كه در حفره چشم تجمع دارند مي باشد ،منابع داراي
نورس��بز -آبي ( شار اسكوتوپيك قوي ) قدرت ديد انسان و تشخيص موانع جانبي و
زمان عكس العمل راننده را بسيار بهبود مي بخشند ،به عنوان مثال المپ متال هاليد
نسبت به المپ بخار سديم پرفشار ،اين شرايط را  6برابر بهتر تأمين مي كند.
ب��ا توج��ه به موارد ف��وق الذكر جهت تأمين روش��نايي معابر و همچنين روش��نايي
محيط هاي بيروني ،بايد به قابليت هاي چشم در خصوص كارهايي كه در آن محيط
انجام مي ش��ود اهميت داد ،اين مهم س��بب تأمين روشنايي مناسب تر با استفاده از
سطوح كمتر روشنايي و صرف انرژي كمتر مطابق با عملكرد صحيح و توانايي چشم
جهت تش��خيص و انجام كار مربوطه مي گردد ،تأمين روش��نايي معابر با استفاده از
الم��پ هاي متال هاليد با توان كمتر به جاي المپ هاي بخار س��ديم پرفش��ار در
آينده اي نزديك تحولي عظيم در صنعت روشنايي و صرفه جويي انرژي خواهد بود،
ش��ايان ذكر اس��ت كه حتي اگر نس��بت ايده آل  6به  1در سطح روشنايي مورد نياز
سيستم بخار سديم پرفشار به سيستم متال هاليد به ضريب  2به يك در حالت اجرايي
تبديل شود ،مصرف انرژي در بخش روشنايي معابر نصف خواهد شد.

15.Ria , M; The Color Of Money : The Most Effective Light Source at Night
; Presentation to The Annual Technical Conference Of The Illuminating
Engineering Society of North America ; New Orleans ; August 1999

طرح برچسبگذاري انرژي ساختمانهاي دولتي و عمومي
با اجراي طرح برچسبگذاري ساختمانهاي دولتي و عمومي و تصويب
قوانين الزم عالوه بر مش��خص نمودن رده انرژي ساختمانها ميتوان
نظ��ارت بر اجراي اقدامات بهينهس��ازي و صرفهجويي ده درصدي در
مصرف انرژي هر س��اختمان و ارتقا س��االنه رده انرژي ساختمانها را
برنامهريزي نمود .همچنين از آنجا كه در سراسر كشور افراد زيادي به
ساختمانهاي دولتي و عمومي مراجعه ميكنند ،لذا اجراي طرح برچسب
انرژي ساختمانهاي دولتي و عمومي سبب توسعه فرهنگ يهينهسازي
مص��رف انرژي و افزاي��ش آگاهي عمومي در زمين��ه صرفهجويي در
مصرف انرژي خواهد گرديد.
هدف از الصاق برچس��بهای انرژی ،افزايش سطح آگاهی افراد نسبت
به میزان مصرف انرژی ساختمان و مطلع کردن مراجعان ساختمانهای
دولتي و عمومی از مقدار انرژی مصرفی س��اختمان است .در برچسب
انرژی ،ردههاي انرژی مصرفي ساختمان از  Aتا  Gدرجهبندی شده
اس��ت .به طوری که رده  Aنش��ان دهنده بیشترین بازدهی و رده G
نشاندهنده کمترین بازدهی است .رده انرژي ساختمان بر مبنای مقدار
واقعی انرژی مصرفی اندازهگیری شده ساختمان طی  12ماه از سال
محاسبه ميشود.
بمنظور اطالعرس��اني عمومي ،ساختمانها باید برچس��ب انرژی را در
جای��ی نصب کنند که براحتی توس��ط مراجعه كنن��دگان قابل رويت
باش��د .همچنين س��اختمانها ملزم به ارائه گزارش تکمیلی از اقدامات
الزم در زمينه مميزي انرژي و بهينهسازي مصرف انرژي ساختمان نیز
هستند .این گزارش كه يك گزارش مميزي انرژي ساختمان ميباشد،
دربردارنده اقدامات انجام شده و قابل انجام برای افزایش و بهبود سطح
کارایی انرژی در ساختمان است.
توضيحات الزم پيرامون هر يك از بخشهاي مختلف برچسب انرژی
به شرح زير است.
الف :آدرس و نام ساختماني ميباشد ،كه برچسب انرژي براي آن تهيه
شده است.
ب :شماره و كد اختصاري برچسب انرژي ساختمان است
ج :در اين قس��مت ميزان مصرف انرژي ساختمان با پارامتر انتشار گاز
 CO2ارائه گرديده است.
د :این قس��مت از برچس��ب انرژی ،نرخ عملكرد انرژي ساختمان در
سالهای قبل را نشان می هد .در تمامي ساختمانهاي دولتي و عمومي
ميبايس��ت اقدامات الزم براي مميزي و بهينهسازي بعمل آيد و نرخ
عملكرد آنها بهبود يابد و انرژی کمتری مصرف كنند ،درنتيجه میزان
نشر  CO2آنها نسبت به قبل کمتر ميگردد.
ن  :در این بخش اطالعات مهمی در مورد چگونگی تهیه برچس��ب
انرژی مش��تمل بر نرم افزار انرژي ،پالك ثبتي ساختمان ،نام شركت
مشاور مميزي انرژي ،تاريخ الصاق و تاريخ اعتبار برچسب آورده شده
است.
و  :ای��ن بخش ارائه دهن��ده اطالعات فنی در م��ورد مصرف انرژی
ساختمان و مصرف انرژي ساختمان استاندارد ميباشد.
هـ  :در اين بخش اطالعات عمومي ساختمان نظير انرژي مصرفي ،نوع
سيستم سرمايش و گرمايش ساختمان ،زيربناي ساختمان و عملكرد
ساختمان در حالت استاندارد و مطابق شرايط طراحي ارائه ميشود.
ي  :اين قس��مت بیانگر نرخ عملكرد ساختمان است .این درجهبندی
نشان دهنده عملکرد انرژی ساختمان در زمان بهرهبرداري است .نرخ
عملكرد ساختمانی که عملکرد انرژی آن برابر ميزان استاندارد است در
اين شكل معادل  100ميباشد.
نرخ عملكرد ساختمان
نرخ عملكرد س��اختمان مهمترين پارامتر ساختمان در برچسب انرژي
ميباش��د و با اس��تفاده از اين پارامتر س��اختمانها با يكديگر مقايسه
ميش��وند .بطور كلي نرخ عملكرد ساختمان بيانگر ميزان نشر سالیانه
گاز دياكسيد كربن به ازاي هر مترمربع زيربناي ساختمان ميباشد که
با توجه به میزان مصرف انرژی ساختمان در مقایسه با معيار استاندارد
ساختمان ،برآورد ميگردد.
http://elable.m19.ir/State_Building.aspx
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نقشمهندسانمكانيكدرافزايشعمر
مفيدساختمانهاوآسایشساکنینآنها
مبحث دوم مقررات ملي ساختمان ،به استناد ماده  33قانون نظام مهندسي ،چكيده
ش��رح وظايف و مسئوليتهاي مهندسان تاسيسات مكانيكي ساختمان ها را مشمول
مباحث 14و 16و  17و  19مقررات ملي س��اختمان و مطابق شيوه نامه هاي اجرائي
آنها مي داند.
طراح��ي و اج��راي اس��تاندارد تاسيس��ات آب و فاض�لاب كليه اماكن ،بر اس��اس
مبحث ش��انزدهم مقررات مل��ي و ضوابط و مقررات اجراي��ي وزارت نيرو ،طراحي و
نظارت برحس��ن اجراي اس��تاندارد تاسيسات گرمايش��ي ،سرمايشي و تهويه مطبوع
ساختمان ها بر اساس مبحث چهاردهم مقررات ملي ساختمان و ضوابط نشريه 128
سازمان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي وزارت مسكن و شهرسازي ،طراحي و
نظارت بر حسن اجراي استاندارد تاسيسات گازكشي و گازرساني به واحدهاي مسكوني
و همچنين صنعتي و تجاري كوچك با فشار گاز طبيعي (  ) 1 /4 psiبراساس مبحث
هفدهم مقررات ملي س��اختمان و ضوابط مقررات اجرايي ش��ركت ملي گاز ايران و
همچنين شامل مواردي به شرح زير مي باشد
الف :لوله كشي ها
 -1لوله كشي هاي آب سرد و گرم بهداشتي
 شبكه لوله كشي آب سرد و گرم بهداشتي كه با توجه به الزامات مندرج در مبحثشانزدهم مقررات ملي ساختمان و مشخصات فني ارائه شده در نشريه  128سازمان
معاون��ت برنامه ريزي و نظارت راهبردي وزارت مس��كن و شهرس��ازي به اجراء در
مي آيد بايد توسط مهندسان مكانيك محاسبه ،طراحي كنترل و نظارت شده و سپس
برابر ضوابط مربوطه تس��ت و آزمايش و مطابق چك ليس��تهاي تعيين شده تحويل
گرفته شود.
 -2لوله كشي هاي آب باران و فاضالب
 طراحي ،محاسبه و نظارت برحسن اجراي شبكه لوله كشي ويژه جمع آوري آب هايب��اران و هدايت آنها به چاههاي جذبي و همچنين جمع آوري فاضالبها و نگهداري
آنها در سپتينك تانكها و يا و انتقال آنها به تصفيه خانه هاي فاضالب ،از طريق شبكه
فاضالب ش��هري ( اگو ) ،جداس��ازي گازهاي حاصل و رها سازي آنها در هواي آزاد
خارج از ساختمان ،بايد برابر ضوابط مندرج در مبحث شانزدهم مقررات ملي ساختمان
و نشر يه  128و شيوه نامه هاي اجرائي وزارت نيرو ،صورت پذيرد .اين تاسيسات بايد
مطابق چك ليستي متشكل از  206مورد ( جداول ضميمه شيوه نامه اجراي استاندارد
تاسيسات آب و فاضالب ) توسط مهندسان مكانيك كنترل و تحويل گرفته شود.
 -3لوله كشي هاي تاسيسات حرارتي و برودتي
 طراحي و اجراي لوله كشي هاي تاسيسات حرارتي و برودتي با عنايت به محاسبهبارهاي گرمايشي و يا سرمايشي و تهويه مطبوع از انتخاب نوع و جنس مصالح مصرفي
گرفته تا اجراي كار و نصب و راه اندازي دستگاهها با رعايت كليه مقررات و مطابق با

استانداردهاي معتبر جهاني و ضوابط اجرائي مندرج در مبحث  14و همچنين نشريه
 128مي بايد توسط مهندسان مكانيك صورت پذيرفته و بر حسن اجراي آنها نظارت
ش��ود ،و سپس برابر چك ليس��ت هاي معين كنترل ،آزمايش و تحويل گرفته شود.
 -4لوله كشي گاز طبيعي
 اج��راي لوله كش��ي ه��اي گاز كه بايد ش��امل طراحي ش��بكه لوله كش��ي گاز،س��ايزينگ لوله ها ،انتخاب نوع لوله و اتصاالت مصرفي ،تعيين جنس ،قطر و ارتفاع
دودكش ها و چگونگي اجراي آنها و همچنين كنترل مصالح از باب كيفيت ،آزمايش
ش��بكه تحت فش��ارهاي الزم و اطمينان از تامين هواي مورد نياز احتراق وس��ايل
گاز سوز با رعايت كليه ضوابط مندرج در مبحث هفدهم مقررات ملي ساختمان باشد.
بايد توس��ط مهندس��ان ناظر گاز ،نظارت و برابر چك ليست هاي مندرج در مبحث
هفدهم مقررات ملي ساختمان و ضوابط شركت ملي گاز ايران كنترل و تائيد گردد.
 -5لوله كشي آب سيستم هاي اطفاء حريق
 محاس��به طراحي و نظارت بر حس��ن اجراي لوله كشي تاسيسات و سيستم هاياطفاء حريق ،اعم از پمپاژ آب و يا اجراي سيس��تم هاي تر () wet stand pipe
و خش��ك( )Dry stand Pipeآتش نشاني و همچنين تعيين ميزان حجم منبع
ذخيره آب مورد نياز و تامين آب پر فشار ،سر نازل جعبه هاي آتش نشاني و اتخاذ تدابير
الزم براي آماده بكار نگاهداشتن دائمي آن سيستم ها با رعايت كليه دستورالعملهاي
مربوطه مطابق با مقررات ملي و اس��تانداردهاي معتب��ر جهاني نظير NFPA ،و يا
 BSو همچنين س��ازمان آتش نش��اني ،طراحي محاس��به و نظارت برحسن اجراي
سيس��تم ه��اي اطفاء حري��ق اتوماتي��ك ن��وع آب فش��ان (  ) Sprinklerويژه
ساختمان هاي عمومي ،پاركينگ ها ،راه روها،كريدورها و سالن هاي اجتماعات و غيره
بايد توسط مهندسان مكانيك انجام شده و سپس برابر چك ليستهاي كاربردي عم َ
ال
كنترل ،آزمايش گردد.
ب :منابع ذخيره آب و سيستم هاي پمپاژ
محاس��به حجم منابع ذخيره و تامين فش��ار آب ساختمان ها ،طراحي و تعيين ميزان
ارتف��اع آبدهي (هد) و حجم گذر آب ( دبي ) سيس��تم پمپاژ بطوريكه همواره فش��ار
آب پشت شيرهاي مصرف ،يكسان باقي مانده و كاربر هيچگاه دچار كمبود و يا كم
فشاري آب نشود ،به عهده مهندسان مكانيك است.
ج :دستگاهها و تجهيزات تاسيسات ساختمان ها
محاسبه و تعيين نوع و ظرفيت هر يك از وسايل تاسيساتي و تجهيزاتي و همچنين
سيستمهاي اطفاء حريق،آب سرد و گرم بهداشتي ،سيستمهاي گرمايشي و سرمايشي
و تهويه مطبوع به گونه اي كه اين سيستم ها در عين كارايي باال كمترين انرژي را
مصرف نمايند از وظايف مهندسان مكانيك مي باشد.

د :طراحي سيستم هاي تهويه مطبوع
اجراي سيستم هاي تهويه مطبوع شامل طراحي محاسبه و تعيين ابعاد كانال و كانال
كشي سيستم هاي تهويه مطبوع و كنترل كيفي هوا از نظر دما ورطوبت و همچنين
دفع دود و بوهاي نا مطبوع از فضاي محل س��كونت ،انتخاب دستگاههاي مورد نياز
نظير هواسازها هوارسانها و اگزست فن ها ،كنترل و نظارت بر حسن اجرا و نصب و
راه اندازي هريك از آنها بر اساس ضوابط و مقررات مبحث چهاردهم ،يكي ديگر از
وظايف مهندسان مكانيك مي باشد.
ه  :تاسيسات استخر ها
طراحي محاس��به و نظارت بر حسن اجراي تاسيسات ويژه استخرها ،سونا و جكوزي
كه امروزه در مجتمع هاي مسكوني و مستقل كوچك و بزرگ بسيار باب شده است
از ديگر مسئوليتهاي مهندسان مكانيك به شمار مي رود.
ت  :مشخصات دستگاهها و تجهيزات موتورخانه هاي مركزي
تعيين ظرفيت دستگاههاي مورد نياز تاسيسات موتورخانه ساختمان ها نظير ديگهاي
آب گرم ،آب داغ و بخار ،چيلرها ،هوا س��ازها ،هواش��ورها و پمپ هاي سيستم هاي
گردش آب ،سختي گيرها و غيره بهمراه طراحي شبكه لوله كشي مورد نياز آنها جزء
ديگري از وظايف مهندسان مكانيك است كه ضمن تعيين نوع ،مارك و مشخصات
فني آنها بايد تحت نظارت عاليه مهندسان مكانيك تهيه ،نصب و راه اندازي شوند.
كوتاهي در انجام هريك از وظايف فوق الذكر و اجراي نادرست تاسيسات ساختمان ها
بدون شك مي تواند مشكل آفرين شده و موجب سلب آسايش ساكنان و كوتاه شدن
عمر مفيد س��اختمان ها گردد .اجراي نادرست و غير اصولي هريك از سيستم هاي
ياد ش��ده چه از نظر استفاده از مصالح غير استاندارد يا اجراي غلط مي تواند در مدت
كوتاهي زيباترين و مقاوم ترين ساختمان ها را تخريب نموده و ضمن تحميل خسارات
مالي و يا جاني ،ساختمان ،اين ثروت ملي را نابود نمايد مراجعه به آمار سالهاي گذشته
مويد اين ادعاست.
 دفع نادرست فاضالب و تزريق آن به چاههاي جذبي ،آبهاي زيرزميني را كه در حالحاضر تنها منبع تامين آب شرب اغلب شهرهاي ما مي باشد آلوده نموده و سالمت
جامعه را به خطر مي اندازد.
 عدم نظارت صحيح بر حس��ن اجراي شبكه لوله كشي گاز طبيعي و اجراي بدوننق��ص دودكش ه��ا و كم توجهي به تامين هواي احتراق و همچنين تخليه گازهاي
حاص��ل از آن و س��اير ضوابط و مق��ررات ،عالوه بر اينكه باعث آلوده ش��دن هواي
محيط زندگي مي ش��ود موجب وارد آوردن خسارت مادي بسيار و گاه تشديد فاجعه
مرگ هاي خاموش خواهد شد.
 در ساختمان ها ،اگر سيستم اطفاء حريق كار آمدي طراحي و اجرا نگردد مدرن ترينسيستم هاي اعالم و هشدار نمي توانند در شرايط ايجاد حريق و آتش سوزي كار گشا

شوند ...،در آنصورت تصور کنید چه فاجعه اي ممكن است رخ دهد.
 و باالخره اگر يك سيس��تم تهويه مطبوع مناس��ب ،گرمايشي و يا سرمايشي قابلقبولي در س��اختمان اجراء نشود چگونه آسايش و راحتي براي ساكنان آن ساختمان
تامين خواهد شد؟
واقعيت اين است كه يك ساختمان مقاوم و زيبا ،بدون تاسيسات مناسب قابل زيستن
نيست ،لذا بايد دانست كه متخصصاني كه مي توانند اين شرايط ايده آل را در محيط
زندگي فراهم آورند كساني به جز مهندسان مكانيك نيستند،اشخاصي كه خدماتشان
در انجام اين كارها كليدي و ارزشمند است.
اگر آسايش و رفاه در محيط زندگي مطلوب نظر است ،بايد كنترل و نظارت بر حسن
اجراء تاسيسات ساختمان ها بطور اصولي و كافي صورت پذيرد ،ولي براي انجام اين
خدمات متخصصين بايد وقت بس��ياري صرف كنند و بديهي اس��ت كه هزينه اين
صرف وقت بايد تامين گردد .سئوال اين است كه آيا ارزش انجام اين خدمات تا كنون
پرداخت شده است ؟ آيا واقع َا ارزش به كار گيري اين تخصص و دانش همين است
كه امروزه تعيين و پرداخت مي شود ؟ بايد پاسخ داد خير ،متاسفانه اينطور نيست ،اين
تعرفه ها آنقدر كم اس��ت كه حتي جوابگوي هزينه اياب و ذهاب اين مهندس��ان نيز
نمي شود چه رسد به تامين هزينه هاي زندگي آنها !
چه بايد كرد ؟
صاحب نظران متفق القول اند كه اين نرخ ها بايد متناس��ب با نوع و اهميت كار ها
اصالح بشود كاري كه از ابتدا بايد انجام مي شد!
به مصداق از هر جاي ضرر كه برگردي منفعت اس��ت ،پيشنهاد مي گردد براي حل
اين مشكل ،شيوه تعيين تعرفه و يا نرخ خدمات مهندسي تغيير يافته و متوقف شود
و از آن پس ،تعرفه ها بر اس��اس س��نگيني خدماتي كه انجام مي شود ،مشخص و
پرداخت گردد.
با كارشناس��ي دقيق مي توان به راحتي سنگيني بار خدمات مهندسان را سنجيد و با
ارزيابي ميزان صرف وقت براي انجام كارها ( مراحل كنترل و نظارت ) اقدام به تعيين
ن��رخ خدمات نمود ،در آنصورت بدون ش��ك تعرفه خدمات خارج از هر گونه تعصب
صنفي و جبهه گيري بصورت منطقي اصالح ش��ده و معضل تقسيم حق الزحمه ها
براي هميشه حل خواهد شد.
و ام��ا در كوتاه م��دت ،به لحاظ اهميت موضوع و با توجه ب��ه نوع كارها ،اختصاص
 40تا  50درصد نرخ خدمات براي گروه تاسيس��ات شامل ( برق و مكانيك ) كارساز
شده و مشكل گشا خواهد شد .چنانچه اين مهم مورد توجه قرار گيرد به راحتي مي
توان با كمك تشكل ها وانجمن هاي صنفي ذيربط و همكاري نظارت عاليه سازمان
نظان مهندسي عملكرد تك تك مهندسان را زير نظر گرفت و انجام صحيح خدمات
را كه مطلوب نظر مسئولين و صاحب نظران است تضمين نمود .ان شاء ا...
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مصطفي آتش افزون | نایب رییس کمیسیون صرفه جویی انرژی

تهويه آش��پزخانه ( ضرورت نصب هود مناس��ب در آش��پزخانه )
برخي گمان مي كنند وظیفه هودهاي آش��پزخانه كه بطور معمول باالي اجاق گازها
نصب مي شوند تنها خارج كردن بوي غذا و ساير بوهاي نامطبوع از فضاي آشپزخانه
اس��ت .گروهي گمان مي كنند هواكش هود جدا از سيس��تم هواكش منزل اس��ت
در حاليكه اينطور نيس��ت .كاركرد نامناس��ب هود بعض ًا ضمن تأثير س��وء بر كيفيت
هواي داخل خانه،كاركرد ديگر دستگاههاي تهويه را مختل مي كند ،آشپزخانه هاي
« اوپ��ن » تأثير بس��يار زيادي در پخ��ش آالينده ها در فضاي خان��ه دارند .در اكثر
آپارتمانهاي امروزي فضاي آش��پزخانه ها به شكل اوپن طراحي مي شود .به همين
دليل زماني كه اجاق گاز روش��ن اس��ت آالينده هاي توليد شده در تمام فضاي خانه
پخش مي شوند.
براي پخت غذا معمو ًال از انرژي هاي مختلف اس��تفاده مي ش��ود و در كشور ما مهم
ترين منبع براي طبخ غذا ،گاز طبيعي اس��ت .منواكسيد كربن ( )COو دي اكسيد
نيت��روژن (  ) NO2از جمله آالينده هائي هس��تند كه در اثر احتراق گاز در محيط
آشپزخانه پخش مي شوند.
دس��ته دوم آالينده هائي مانند فرمالدييد ،آلوديد و استالدئيد هستند كه در اثر سرخ و
كباب شدن غذا ايجاد مي شوند و از آن جائي كه براي سرخ كردن مواد غذايي و داغ
ش��دن روغن ،اكثر افراد از حرارت زياد استفاده مي كنند ،آالينده هاي بيشتري توليد
مي شود .بايد دانست كه توليد و پخش اين تركيبات آلي در محيط زندگي خطرناك
و سرطان زا است اگرچه عوارض قرار گرفتن در معرض اين آالينده ها در دراز مدت،
آشكار مي شوند.
گاز (  ) COيا منو اكسيد كربن روي عضله هاي قلب اثر منفي مي گذارد و باعث
خفگي و مرگ خاموش مي شود.
گاز( ) NO2نيز كه ناشي از احتراق گاز است ،عوارضي مانند سرفه ،تنگي نفس و....
را به همراه دارد كه در غلظت هاي باال موجب مرگ مي شود .آالينده هاي ناشي از
ذرات چربي مانند فرمالدئيد بسيار خطرناك تر از گازهاي ( )COو (  )NO2هستند.
اين آالينده هاي ناشناخته كه كمتر به آن توجه مي شود در صنعت هم توليد مي شوند.
اغلب كارگران در معرض چنين آالينده ها هم قرار دارند.
چش��م افرادي كه در فضاي باز خيابان دچار س��وزش مي ش��ود متأث��ر از اين گونه
آالينده هاي معلق در فضا مي باش��د .اين تركيبات آلي در طوالني مدت در انس��ان
موجب سرطان مي شود .تهويه مناسب و كامل ،تنها راه جلوگيري از پخش آالينده
ها در محيط زندگي است .بنابراين هودهاي آشپزخانه ها بايد به اگزوست فني هائي
مجهز باشند كه تخليه آالينده ها در آنها بخوبي صورت پذيرد.
بطور كلي دو نوع سيس��تم تهويه وجود د ارد كه آش��پزخانه ها را مي توان به يكي از
آن ها مجهز نمود .اولين سيس��تم،تهويه ،به صورت طبيعي اس��ت يعني باز گذاشتن
پنجره آشپزخانه كه باعث مي شود بخش اعظمي از آالينده هاي توليد شده از فضاي
آشپزخانه تخليه شود.

نوع دوم تهويه مكانيكي است كه ،آن نصب هودهاي مجهز به اگروست فني است كه
معمو ًال در قسمت باالي اجاق گاز قرار مي گيرند.
مهمترين وظيفه هود آشپزخانه ،كشيدن بو ،دود و بخارهایي است كه در هنگام آشپزي
توليد مي شود به عبارت ديگر ،هود بوسيله اگزوست فن خود ،گازهاي سمي ،رطوبت
و چربي معلق در هوا را به بيرون از منزل كشيده و ضمن اينكه ميزان رطوبت را در
حد متناسبي نگه مي دارد ،باعث مي شود بخارهاي چربي روي سقف و ديوارها رسوب
نكنند.
در صورتي كه هود ( دستگاه هواكش ) در آشپزخانه نصب نباشد رطوبت هوا باال رفته
و در نتيجه شرايط براي رشد ميكروب ها ،قارچ ها و كپك ها فراهم شده و سالمت
ساكنان به خطر مي افتد.
در حال حاضر دو نوع هود در بازار موجود است.
الف) هودهاي تصفيه كننده هوا
ب ) هودهاي داراي خروجي هوا
هوده��اي تصفيه كننده هوا ابتدا ،گرد و غبار هوا را به داخل كش��يده ،ذرات معلق را
تا حد ممكن از هوا مي گيرند س��پس هواي تصفيه ش��ده را به داخل آش��پزخانه باز
مي گردانند.
ً
هودهاي داراي خروجي هوا معموال به يك كانال متصل مي شوند ،تا بخار هاي چربي و
بوهاي نامطبوع را از طريق آن به بيرون هدايت كنند .اين هودها نيز خود دو تيپ هستند :
 -1هودهاي معمولي كه نس��ل قديم هودها به حساب مي آيند و باالي اجاق گازها
نصب مي شوند كه ابعاد اين هودها كمي كوچكتر از ابعاد اجاق گازها هستند و اغلب
زير يك كابينت ديواري كنار ديوار نصب شده و به وسيله يك كانال كه در داخل ديوار
تعبيه شده است هوا را به پشت بام و خارج از ساختمان مي فرستد .عيب اين نوع هودها
اين است كه به مرور زمان روي رنگ سقف و دیوارها تأثير منفي می گذارند.
 -2هودهاي شومينه اي بلند كه بزرگتر از اجاق گازها هستند و به شكل قيف معكوس
تعبيه مي شوند .جنس اين هودها از مس ،استيل و يا فلزهاي اكسيد نشدني دیگر كه
در مقابل گرما با دوام هستند و به راحتي تميز ميشوند مي باشند .هواكش اين هودها
گاهي به ديوار و گاهي به سقف وصل مي شوند نوع سقفي آن به هودهاي جزيره اي
معروف هستند كه اطراف آنها معموال شيشه اي است.
تجهيزات تشكيل دهنده هودها :
فيلترهـا :
تمامي هودها ،فيلتر هايي دارند كه مقدار زيادي از چربي و گرد و غباري را كه در هوا
معلق هستند جذب مي كنند .اگر در مكاني امكان نصب هواكش نباشد ،مي توان از
فيلترهاي زغالي براي تصفيه هوا استفاده نمود .اين نوع فيلترها بوگير بوده و بعض ًا گرد
و غب��ار و چربي را نيز به خود جذب مي كنند و اگرچه به اندازه هودهاي هواكش دار
مؤثر نيستند اما در حد قابل قبولي موجب پاك شدن هواي آشپزخانه مي شوند.

فيلترهاي متاليك طول عمر زيادي دارند و در صورتي كه همراه با فيلتر زغالي استفاده شوند مي توانند بسيار مفيد واقع شوند .فيلترهاي چربي فقط چربي و فيلترهاي زغالي
بوهاي نامطبوع را جذب مي كنند.
المپ  :تقريب ًا تمامي هودها مجهز به المپ هاي هالوژني هستندكه كمك مي كنند تا غذاي روي اجاق گاز بهتر ديده شود.
حسگر  :برخي از هودها به حسگرهايي مجهز هستند كه اجازه مي دهد قدرت مكش هود با مقدار آلودگي موجود در هوا هماهنگ شود.
كليد تنظيم كننده دور موتور  :موتور فن هودها داراي سه سرعت هستند كه مي توان ميزان قدرت دور موتور را بر حسب ميزان آلودگي هوا تنظيم نمود براي آنكه قدرت
مكش هود را آزمايش كنيد كافي است يك برگ كاغذ يا تكه اي نخ را زير آن قرار دهيد.
مكان هاي مناس��ب نصب هود  :بهترين مكان براي نصب هود باالي اجاق گاز و در فاصله  40تا  60س��انتي متري از آن اس��ت به همين دليل است كه هودهاي معمولي
كارآمدتر از هودهاي شومينه اي و جزيره اي اند.
پاك كردن هود  :هود آلودگي موجود در هوا را به سمت خود مي كشد به همين خاطر داخل هود فضاي مناسبي براي رشد كپك ها و باكتري ها مي شود .لذا الزم است
حداقل ماهي يكبار ( به ويژه اگر گريل مورد استفاده قرار مي گيرد ) آن را تميز نمود.
الزم به ذكر است كه فيلترهاي متاليك را مي توان به آساني در ماشين ظرفشويي شست.
براي تميز كردن هودهاي فلزي ( فلزهاي اكسيد نشدني ) مي توان از موم عسل استفاده نمود .با يك دستمال آغشته به نفت هم به سادگي مي تواند هر گونه رسوب و يا لك
چربي را از روي هودها پاك نمود .البته در صورتی كه در حال طبخ غذا نباشيم.
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نقش رهبری در مدیریت موثر پروژه

دکتر هادی کریمی | دكتراي مديريت استراتژيك
علی کیوانلو | کارشناسی ارشد مدیریت پروژه

واژه هاي كليدي  :مديريت موثر  ،رهبري پروژه  ،مهارتهاي رهبري
چكيده :
در س��الهاي اخير ،س��ازمانهاي پروژه محور به وفور مورد توجه تحقيقات ومطالعات
مديريت پروژه قرارگرفته اند .در راستاي تحقق و پياده سازي مديريت پروژه به شكل
مطلوب و اثر بخش سازمانها به توسعه ابزارها و تكنيك هاي دانش مديريت پروژه
توجه خاصي را مبذول نموده اند .وليكن با اين توجه هنوز نتوانسته اندضعف هايي كه
منجربه افزايش هزينه عدم تحويل بموقع و كيفيت نامطلوب پروژه ميگردند رابطور
كامل بر طرف نمايند .دراين مقاله س��عي بر آن اس��ت كه به نقش و اهميت مهارتها
و توانمنديه��اي مديريت پروژه به عنوان عاملي اثرگذار در موفقيت پروژه ها پرداخته
شده است.
مقدمه :
ه��دف از بكارگي��ري و اج��راي مديريت پ��روژه  ،انجام بهينه ترين ش��كل اجراي
پروژه هاي سازماني است .بدين معني كه مدير پروژه بايستي در جهت تامين اهداف
پروژه اقدام به هدايت و رهبري نمايد .بنابراين ضروري است كه مدير پروژه توانايي
ها و شايستگي هايي را دارابوده تا پروژه ها را منطبق با اهداف طراحي وبرنامه ريزي
شده به اتمام رساند.
انجمن مديريت پروژه ( )PMIدر تعريفي از مديريت پروژه در استاندارد ()PMBOK
چني��ن عنوان مي كند :مديريت پروژه عبارت اس��ت از بكارگيري دانش  ،مهارتها و
تكنيك هاي الزم جهت اجراي فعاليتها به منظور رفع نيازهاي پروژه از طريق تحقق
فرآيندهاي آغازين  ،برنامه ريزي  ،اجرا
و كنترل و اختتامي  .نقش مهارتهاي
فردي و بين فردي همچون رهبري
در غني سازي فرهنگ مديريت موثر
پروژه آنگونه اي است كه ميتوان ادعا
كرد بدون رهبري پروژه انجام پروژه ها
دچار آسيب هاي بزرگي خواهند شد.
مديريت موثر پروژه :
مديريت موثر  :عبارت است ازاعمال روش هاي صحيح بهره مندي از منابع سازمان
براي كسب اهداف سازماني .تحقق اين مهم در راستاي بكارگيري و استفاده بيشتر از
توانمنديهاي كاركنان و پرسنل محقق مي شود .عوامل نيل به سوي اين مهم رامي
توان در توانمندي مديران براي هدايت كاركنان ازطريق رهبري  ،انگيزش و ارتباطات
دنبال نمود.
مشخصات و ويژگيهاي برجسته الزم جهت مديريت موثر پروژه رادر تحقيقات زيمرر
و ياس��ين مي توان يافت اين مشخصات عبارتند از  :تشكيل تيم پروژه  ،ارتباطات ،
ايمان بكار و تمركز بر نتايج .مشخصات فوق بيانگر اين نكته مي باشد كه  ،جهت
دس��تيابي به پارامترهاي شايستگي در مديريت پروژه  ،لزوم توانمندي مدير پروژه در
مجموعه اي از دانش  ،شيوه هاي برخورد و مهارتهاي الزم امري ضروري است.
دراين رابطه دانش مديريت پروژه عبارت است  :ميزاني از آگاهيهاي علمي و تجربي
كه تك تك مديران پروژه قادرند در تواناييشان براي مديريت موفقيت آميز پروژه يا
تكميل فعاليت هاي مرتبط با پروژه از خود نشان دهند .شايستگي شخصي مديريت
پروژه عبارت اس��ت از :ويژگي هاي اصلي شخصيتي برجسته كننده يك شخص در
انج��ام يك پروژه يا فعاليت پروژه.ا ين مورد قبول عام اس��ت كه جهت تلقي فردي
به عنوان فرد شايس��ته مي بايس��ت وي در مقايس��ه با هر يك از ابعاد فوق بصورت
موفقي��ت آميزي ارزيابي گردد .اگر مديران پروژه تركيبي (مناس��بي) از شايس��تگي
دانشي  ،عملكردي و شخصي در اختيار نداشته باشد  ،غيرممكن خواهد بود كه بعنوان
فرد شايسته محسوب شوند .

مهارتهاي رفتاري   :
مديريت پروژه هنركار با افرادي اس��ت كه تخصص ها  ،ويژگي هاي ش��خصيتي و
ادراكي متفاوتي دارند  ،در اين راس��تا مدير پروژه بايس��تي قابليت توانمندي ايجاد و
هدايت كاركنان در راستاي اهداف پروژه را دارا باشد  .به عقيده برخي از صاحب نظران
اين شكل از مهارتها  " ،مهارتهاي نرم " ناميده مي شوند عبارتند از :
 )1رهبري فردي و تيمي |  )2ارتباط نوشتاري و گفتاري |  )3حل تعارضات
 )4گفتگو |  )5تاثير گذاري |  )6تقويض اختيار |  )7هدايت و نظارت
رهبري پروژه :
وارن بنيس معتقد اس��ت  :رهبر كس��ي اس��ت كه كارها را درس��ت انجام مي دهد .
رهبر س��رآمد  ،چشم انداز و ماموريت س��ازمان را تدوين و دسترسي بدان را تسهيل
مي بخشد  .در پروژه ها نيز همچون فعاليتهاي عملياتي نقش رهبر بسيار حائز اهميت
مي باشد ،چرا كه با هدايت مديريت به سمت و سوي رهبري مي توان شاهد بهترين
نتايج و دس��تاوردها بود .تصور ما از يك رهبر پروژه فردي اس��ت كه قابليت هدايت
عناص��ر  ،گروهها و منابع پ��روژه را در چرخه عمر پروژه دارا بوده و اهداف بلند مدت
پروژه ها را بموقع و در چارچوب بودجه تعيين شده تامين نمايد .
رهبري پروژه عالوه برتمركز بر فرآيندهاي پروژه از نقش هايي برخودار است كه نتايج
درخشاني را براي پروژه ها به ارمغان مي آورد  .فيدلر معتقد است ؛ رهبر فردي است
كه وظيفه هدايت و هماهنگ س��ازي كارهاي مرتبط با فعاليت هاي گروهي به وي
واگذار شده است  .پيتردراكر معتقد است " :رهبري موثر در درجه اول بر سازگار بودن
استوارگشته است".
آرترجيگو  ،رهبري را هم فرآيند مي داند و هم خصوصيت .او مي گويد رهبري عبارت
اس��ت از اعمال نفوذ غير قهرآميز براي هدايت فعاليتهاي اعضاي يك گروه سازمان
يافته در جهت تحقق هدفهاي گروه  .او رهبري را در چارچوب مجموعه اي از صفات
و خصوصيات منتس��ب به اش��خاصي مورد بررسي قرار مي دهد كه تصور مي رود از
نفوذ خود به طرزي موفقيت آميز بهره مي گيرند .جان ولش مدير ارشد شركت جنرال
الكتريك و از رهبران برجسته آن  ،تقسيم بندي ذيل را در مورد رهبري عنوان مي نمايد :
 -1رهبري كه تعهدات شركت را اعم از مالي يا غير مالي برآورده مي سازد و خود را
در ارزشهاي شركت سهيم مي داند  ،آميزه اي رو به جلو دارد.
 -2رهبري كه تعهدات ش��ركت را برآورد نمي سازد ولي خود را در ارزشهاي شركت
سهيم مي داند.
 -3رهبري كه تعهدات ش��ركت را برآورد نمي سازد و خود را در ارزش هاي شركت
سهيم نمي داند و خيلي زود شركت راترك خواهد كرد.
 -4رهبري كه تعهدات شركت را برآورده مي سازد و تمام امتيازات را بدست مي آورد،
اما خود را در ارزش هاي شركت سهيم نمي داند .چنين فردي نوعا" افراد را به زور وادار
مي كند و در فكر الهام يا عالقه در ايشان نيست يعني همان رهبر مستبد.
تقسيم بندي ولش را بصورت ماتريس ذيل مي توان نشان داد .

رهبری رو به جلو

رهبری حافظ وضع موجود

رهبری مستبدانه

رهبری رها

سبك رهبري بطور كلي بر دو نوع است .مردم مدار كه با عناويني چون دموكراتيك،
آزاد انديش ،مشاركت جويانه و پيرو مدار توصيف شده است و وظيفه مدار با عنوانهايي
چون ساختار يافته ،وظيفه خواه ،محدود كننده ،جهت دهنده توصيف مي شود.
مديران و رهبراني كه موفق مي شوندتوانايي خود را دراعمال رهبري بر پيروان خويش
وپي��روي كردن از رهبر ما فوق خويش به اثبات رس��انده اند .رهبر به ابراز اطاعت و
رعايت انضباط توس��ط پيروان خود نياز وارد و آن را به همان طريق به دست مافوق
خود مي س��پارد .در خواست اطاعت از پيروان خود ولي دريغ داشتن آن از مقام باالتر
موجب نوعي تا هماهنگي مي شود كه انضباط اساسي موجود بين قدرت ،مسئوليت را
كه موجب يكپارچگي سازمان مي شود را به خطر مي اندازد.
بنابراي��ن پيروي موثر ،معموال" پيش در آمدي اس��ت بر رهبري موث��ر ،هر رهبر پروژه
موف��ق ب��دون تردي��د در مقام يك پي��رو موفق نيز انج��ام وظيفه كرده اس��ت .همين
موفقيت ش��الوده و فرصتي براي تبديل ش��دن به يك رهبر موفق در اختيار آن فرد قرار
داده اس��ت  .پي��روان فرصت و مش��روعيت الزم ب��راي اجراي نقش رهب��ري را فراهم
مي آورند.
مديريت در مقايسه با رهبري :
به گفته ديويس رهبري بخشي از مديريت است ولي تمام آن نيست ،مثال" مدير موظف
است كارهايي چون برنامه ريزي و سازماندهي را انجام دهد اما آنچه از رهبر انتظار داريم
اين است كه او توانمندي پيروي ديگران را از خود دارا باشد .رهبري  ،توانايي ترغيب
كردن ديگران به تالش مش��تاقانه در جهت دستيابي به هدفهاي تعيين شده است.
وارن بنيس فرق بين مديريت و رهبري را بصورت زير بيان مي نمايد  :رهبر كار درست
انجام مي دهد (نتيجه بخش بودن) و مدير كارها را درست انجام مي دهد (كارايي).
در چارچوب فوق رهبر پروژه براي پروژه آينده نگري مي كند ،منابع الزم را گردآوري
و انگيزش و الهام الزم براي كار با طرفهاي ذي نفع در پروژه را به منظور انجام دادن
كار درست در جهت تحقق هدفهاي بلند مدت پروژه در افراد ايجاد مي كند .تكميل
كردن پروژه به نحوي كه هدفهاي بلند مدت عملكرد فني ،هزينه و برنامه زمان بندي
آن تحقق يابند.
نقش هاي رهبر پروژه :
رهبر پروژه عالوه بر نقش هاي مديريتي داراي نقش هايي است كه عبارتند از :
 -1مسئول دستيابي به اهداف پروژه است.
 -2رهبر پروژه نمي تواند مخفي باشد  ،زيرا امكان پنهان كردن تاثيرات مستقيم و غير
مستقيم وي در پروژه وجود ندارد.
 -3مس��ئول کس��ب منافع و بهره گیری ازحمایت شبکه گسترده ای از افراد درون و
برون سازمانی است.
 -4فعالیت در عرصه های نو  ،چون فناوری جدید  ،بازار ها و رویکردهای نوین.
از منظري دیگر می توان نقش های رهبری پروژه را بصورت ذیل برشمرد :
 -1نقش بین شخصی  :شامل مقام تشریفاتی و رهبری در وظایف ارتباطی می شود.
 -2نقش اطالعاتی  :مستلزم انتشار اطالعات و عمل کردن در مقام سخنگو می شود .
-3نقش تصمیم گیرنده  :در این نقش مدیر پروژه همچون یک کارآفرین تخصیص
دهنده منابع و مذاکره كننده ظاهر می شود.
شایستگی های رهبر پروژه :
شایستگی های رهبری در موفقیت هر سازمان و هر پروژه ای نقش حساسی ایفا می کنند.
این شایستگی ها عبارتند از :

-1موفقیتمدیرپروژهدرمقامرهبر،قابلیتدرکفناوریبکارگرفتهشدهدرپروژهبستگیدارد.
 -2ایجاد عالقه در تیم که شامل پدید آوردن و نگهداری روحیه باالی تیمی در تمام
چرخه حیات پروژه ،برای ایجاد عالقه در طرفهای ذی نفع در پروژه.
 -3درک و ش��ناخت فرآیند مدیریت ،مهارت حیاتی دیگری است که انتظار می رود
مدیر پروژه از آن برخوردار باشد.
 -4توانمندی در ارائه چهره الگو از خود که همواره در طول اجرای پروژه فردی امین
و قابل اعتماد محسوب شود.
 -5توانایی مشاهده چارچوب سیستمی و استراتژیک پروژه.
 -6اطالع رسانی تمامی ذی نفعان از تصویر و وظایف پروژه و تشویق آنها به ایجاد بازخور.
عوامل شکست پروژه ها :
با بررس��ی و مشخص نمودن عوامل ایجاد کننده شکس��ت در پروژه ها می توان به
عواملی رس��ید که عدم توجه به آنها س��بب انحراف کامل از اهداف پروژه شده و در
نهایت شکس��ت پروژه هارا به دنبال خواهد داشت .در نقطه مقابل با برطرف نمودن
ضعف هایی که سبب شکست پروژه شده اند می توان موفقیت پروژه ها را ایجاد نمود.
این عوامل عبارتند از :
 -1شناخت نادرست از نیازهای کارفرما.
 -2تشخیص ناکافی درباره الزامات پروژه و به تبع آن اهداف غیر واقعی.
-3عواملرفتارسازمانیشامل:ساختار،وظیفهها،عملکردورفتارهایمرتبطگروههاوافراد.
-4عقالنیتمحدوددرفرآیندبرنامهریزیپروژهواجرایآنمانندعدماستقبالازپویاییوتغییر.
 -5نظارت و کنترل ضعیف در طی فاز اجرای پروژه  ،اندازه گیری و ارزیابی پیشرفت
واقعی در مقابل پیشرفت برنامه ای .
ب��ا توجه به عوامل ف��وق یکی از عوامل کلیدی که مانع بروز شکس��ت در پروژه ها
مي ش��ود ،رهبری اس��ت  .وقتی پروژه ای در جهت اجرای راهبرد های س��ازمان یا
موسس��ه ای پذیرفته می شود کلید تحقق آن پروژه کیفیت رهبری است  .کرافرد از
اعضای برجسته انستیتو مدیریت در تحقیق خود متذکر شده است که رهبری پروژه
همواره در باالترین ردیف از مجموعه عوامل صالحیت مدیر پروژه ظاهر می شود .
نتیجه گیری :
ضرورت بکارگیری و توانمند س��ازی مدیران پروژه با مهارتهای فردی و بین فردی
به خصوص (رهبری) در کنار مهارتهای دانش��ی تاثیر بسزایی در موفقیت پروژه ایفا
می نماید  .با توجه به تعاریف متعددی پیرامون رهبری و نمود آن در پروژه تحت عنوان
رهبر پروژه  ،مولفین مقاله حاضر معتقدند که رهبری پروژه عبارت است از آمیزه ای از
نفوذ  ،سازگاری  ،محبت و رفتار به فعالیتهای گروه که در جهت تحقق اهداف سازمان
تالش می کنند و این پاسخگوی مناسب با شخصیت های حقوقی و حقیقی ایشان
مي باشد .در راستای تحقق این مهم بایستی مدیران در جهت حرکت بسوي فراگيري
مهارتها و توانمندیهای الزم رهبري پروژه را کسب نمایند .
منابع و مراجع :
-1چارچوبتوسعهشایستگیمدیرپروژه(،)PMIترجمه:علیبیانیوحسینناصری،چاپاول،سال1385
 -2هیرکنزگری ،مدیریت پروژه ،مترجمان  :ابوالقاس��م جاللی شاهکوه و محمد علی عباسی ،موسسه
فرهنگی دیباگران تهران ،چاپ اول1385 ،
 -3رالف ال کالیم  ،هند یوک مدیریت پروژه  ،ترجمه  ،محسن ذکایی  ،انتشارات آوینه  ،چاپ اول 1384 ،
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دکتر روزبه شاد | استاديار دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی
دكتر ماشاء اهلل سعیدیان | استاديار دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی
مهندس عارفه شاد | دانشجوی کارشناسی ریاضی محض دانشگاه تربیت معلم سبزوار
دکتر عليرضا سلیمانی | استاديار گروه ریاضی دانشگاه تربیت معلم سبزوار

خالصه
اخيرا مقوالتي مانند تصميم گيريهاي چند معياره در سيس��تمهاي اطالعات مکاني
مط��رح گرديده اند که باعث به وجود آمدن مس��ائلی مانند؛ تلفيق معيارها و انتخاب
بهترين گزينه های مکانی شده اند .اين نوع تصميم گيريهای چند معياره در مواجهه
با معيارها و گزينه هاي متعدد و نامعين مکانی پيچيده و پرچالش ميگردند .به عنوان
مثال وقتي که بحث وزندهي و تلفيق فازي در مساله ترجيح بندي و تلفيق به وجود
ميايد ،مشکالتي از قبيل ،يافتن مقياس مشترك بين معيارهاي عيني و ذهني ،تلفيق
نظرات متخصصين ،روش تلفيق معيارها ،ش��يوه تلفيق روشهاي تلفيقي و مقايسه و
اولويت بندي مقادير فازي اهميت مي يابند .در حال حاضر برخي از اين مسائل مانند
تعيين مقياس مشترك جهت نمايش اهداف ذهني و عيني متخصصين با استفاده از
مدلهاي آلفا كات فازی در نظريه مجموعه هاي فازي حل شده اند.
در اين مقاله سعي بر آن است که روش جديدي براي حل مسائل چند معياره مکاني،
با توجه به مفهوم تلفيق مدلهای تلفيقی فازی اجرا شود .بدين منظور مدل نوع دوم
و سطح دوم مجموعه هاي فازي جهت حل مشکل مربوط به انتخاب روش تلفيقی
مناسب در مساله پتانسيل يابي آبهاي زيرزميني مورد استفاده قرار ميگيرد که در آن
تابع تعلق فازي نهايی بر روي حامل گزينه هاي مفروض تعريف ميگردد .براي کاربرد
پتانس��يل يابي از يک مدل جديد هيدرو تکتونيکي متش��کل از هشت نمايه موثر بر
هيدرولوژي يک س��ازند زمين شناسي نمونه جهت تعيين مناطقي با پتانسيل باالي
آب زيرزميني استفاده شده است که در آن مدل احتمالي براي مقايسه ارزشهاي فازي
بکار گرفته میشود.
كلمات كليدي :مجموعه هاي فازي ،سيستمهاي اطالعات مکاني ،تصميم گيري چند
معياره و نوع و سطح دوم فازي

 -1مقدمه
درچند دهه اخیر ،گرايش به اس��تفاده از روش��هاي تصميم گيري چند معياره جهت
تصميم گيريهای مکانی گس��ترش يافته است ،مخصوصا در مواقعي كه بحث عدم
قطعي��ت در تصميمات مطرح ميگ��ردد[ .]6-1نتایج تحقیقات در م��ورد كاربردهاي
تصميم گيری چند معياره در مس��ائل گوناگون نشان ميدهد كه تصميم گيری چند
معياره فقط يك راه حل رياضي براي مس��ائل خاص نيس��ت و داراي زمينه تئوري
وسيعي است[ .]7با اين وجود تقريبا تمامي روشهاي تصميم گيری چند معياره داراي
متدولوژيهاي مشتركي هستند [ .]8,9اگرچه تعاريف مختلفي براي تصميم گيری چند
معياره مکانی ارائه شده است ولي با توجه به كارکرد آن (انتخاب ،اولويت بندي ،مرتب
سازي و ،)...دو مساله محوري وجود دارد :اول اينكه چگونه گزينه های مکانی ارزيابي
شوند و دوم آنكه چطور با يكديگر مقايسه گردند .مساله دوم زماني اهميت مي يابد كه
نتايج ارزيابي گزينه های مکانی به صورت بازه و يا مقادير تعلق فازي ارايه گردد .در
اين مقاله بر روي مسئله اي از تصميم گيری چند معياره متمركز ميشويم كه به تصميم
گيرنده كمك ميكند تا بهترين گزينه را با توجه به معيارهاي مختلف و چالش بر انگيز
در محيط  GISانتخاب نمايد .مساله پتانسيل يابي آبهاي زيرزميني چنين مساله اي
اس��ت که معيارهاي آن شامل؛ فاصله از محلهاي تخليه ( ،)Dاختالف ارتفاع نسبت
به محلهاي تخليه ( ،)Eفاصله از شکستگيها ( ،)Fتراکم طول شکستگيها ( ،)Lشيب
( ،)Oليتولوژي ( ،)Gفاصله از تقاطع شکستگيها ( )Cو تراکم تقاطع شکستگيها ()C
ميباشد .در اين مدل پنج سايت نمونه  A4 ،A3 ،A2 ،A1و  A5که از طريق تلفيق
اليه هاي معيار از روش فازي گاما بدست آمده اند ،در دو مرحله بررسي ميشوند[.]10
مرحله اول ترجيح بندي ( )Ratingميباشد كه در آن مقادير اهميت معيارها جهت
مقايس��ه گزينه ها تلفيق ميشوند .در مرحله دوم كه اولويت بندي ( )Rankingنام

دارد ،گزينه ها بر اس��اس ميزان اهميت رتبه بندي ميگردند و از مقايس��ه های فازی
برای اولويت بندی استفاده ميشود .مرحله اول كه موضوع اصلي بحث است نيز زماني
مشکل آفرين ميگردد كه با معيارها و وزنهاي فازي مرتبط مواجه گردد .اين مشکالت
ش��امل :يافتن مقياس مشترك بين معيارهاي عيني و ذهني [ ،]11-33نحوه تلفيق
نظرات متخصصين [ ،]12-15نحوه تلفيق معيارهاي محلي[ ،]16-20تلفيق روشهاي
تلفيقي [ ]22-33و مقايسه و اولويت بندي مقادير فازي [ ]34,35,36,44,45ميباشد.
لذا در اين مقاله س��عي بر آن است كه روش جديدي جهت تلفيق مدهاي تلفيقي با
توجه به مسائل فوق ارائه گردد و بدين منظور كاربرد پتانسيل يابي آبهاي زيرزميني كه
با مسائل مذكور ارتباط دارد در نظر گرفته شده است .براي نيل بدين مقصود ،مقاله به
صورت ذيل سازماندهي شده است.
در بخش دوم مس��اله پتانسيل يابي آبهاي زيرزميني و نحوه عملکرد معيارهاي مدل
 DEFLOGICم��ورد بررس��ي قرار گرفته و موض��وع تلفيق عقايد متخصصين
مختلف با توجه به وزنهاي كالمي متغيرهاي محلي حل ميگردد .در بخش سوم يك
روش تفسيري براي ارزيابي اندازه گيري زير مجموعه هاي فازي با استفاده از مفهوم
 α-cutارائه ميگردد .اين روش براي حل مشكالت مقياس مشترك و تلفيق نظرات
متخصصين پيشنهاد ميشود .بخش چهارم به يافتن مقياس مشترك بين معيارهاي
عيني و ذهني مختلف اختصاص داده شده است .در بخش پنجم روش احتمالي براي
مقايسه مقادير فازي توضيح داده ميشود که قادر است مساله مقايسه و اولويت بندي
مقادير فازي را حل کند .در بخش ششم روشهاي تلفيق معيارهاي محلي مورد بررسي
قرار گرفته و روش نويني براي تلفيق روشهاي تلفيقي براساس مفهوم نوع دوم و سطح
دوم فازي تش��ريح ميگردد که در نهايت روش پيشنهادي براي پتانسيل يابي آبهاي
زيرزميني در محيط ( GISبه عنوان يك مثال) مورد بحث قرار ميگيرد.
 -2مساله پتانسيل يابي آبهاي زيرزميني
امروزه استفاده بي رويه از آبخوانهاي آبرفتي و افت سطح آب در آنها باعث شده است
که جستجو براي يافتن آب در ساير منابع مانند سازندهاي سخت زمين شناسي بيشتر
مورد توجه قرار گيرد .براي انجام اين مطلوب بايستي مناطقي در زير زمين که احتمال
وجود آب در آنها بيشتر است مشخص گردند .بدين منظور منطقه تاقديس گورپي در
ش��مال خوزستان در نظر گرفته ش��د که در محدوده  49درجه و  6دقيقه تا  49درجه
و  30دقيق��ه عرض جغرافيايي و  32درج��ه و  6دقيقه تا  32درجه و  30دقيقه طول
جغرافيايي واقع شده است .بيشتر سطح اين منطقه از سازندهاي آهکي پوشيده شده
است و به عنوان بخشي از زاکرس چين خورده به شمار ميرود (شکل .)1
براي کاربرد پتانسيل يابي آبهاي زير زميني ميتوان از معيارهايي مانند نمايانگرهاي
سطحي و عوامل موثر بر کارست شدگي استفاده کرد [ .]12اين معيارها به دو گروه
ذهني و عيني طبقه بندي ميشوند .معيارهايي ذهني معيارهايي هستند که بر اساس
تجربيات و نظرات متخصص تعريف ميشوند در صورتيکه معيارهاي عيني بر اساس
نتايج عددي نامرتبط با عقايد متخصص ،تعيين ميگردند .در مدل DEFLOGIC
طبقه بندي معيارها به صورت ذيل انجام ميگيرد.
الف -معيارهاي ذهني:
اختالف ارتفاع نسبت به متوسط ارتفاع محلهاي تخليه ( :)C1هر چه اختالف ارتفاعمکان مورد نظر نس��بت به ميانگين ارتفاع محلهای تخليه کمتر باش��د ،پتانسيل آب
بيشتری در زير زمين خواهد داشت.
فاصل��ه از شکس��تگيها ( ،)C2تراکم طول شکس��تگيها ( ،)C3فاصل��ه از تقاطعشکس��تگيها ( )C4و تراکم تقاطع شکس��تگيها ( :)C5شکستگيهايي مانند:گسلها،
درزه ها و شکافهای زمين باعث انتقال آب به درون زمين ميگردند که در نتيجه فاصله
کمتر مکان مطلوب تا آنها امکان حضور آب را افزايش خواهد داد.
 ش��يب ( :)C6شيب بيش��تر در محدوده مطالعاتی امکان وجود آب در آن مکان راافزايش ميدهد.
 ليتولوژي ( :)C7نش��ان دهنده نوع سازند زمين شناسی موجود در مکان مطلوب وتاثير آن در نفوذ آب در زير زمين است.
 فاصل��ه از محلهاي تخليه آب از آبخ��وان ( :)C8هر چه مجاورت مکان مطلوب بامحلهای خروج آب بيشتر باشد ،امکان وجود آب در آن بيشتر است.
ب -معيارهاي عيني:

شامل هزينه استخراج ( )C9است که با قيمت گيری آماری از نرخهای موجود در بازار
و بر اساس ويژگيهای زمين شناسی و توپوگرافی مکان مطلوب بدست ميايد.

شکل  -1محدوده مطالعاتي
ب��ه منظور پتانس��يل يابي در مح��دوده مطالعاتي با توجه به معيارهاي عنوان ش��ده
نقشه هاي فاکتور فازي به صورت رستری آماده شده (شکل  )2و پس از هم مقياس سازي
و وزن دهي با استفاده از مدل تلفيقي فازي گاما[ ]17,28در محيط  GISتلفيق شدند.
()1
در رابطه ( µi )1مقدار تابع تعلق مرتبط با هريک از متغيرهاي محلي DEFLOGIC
است که در آن مقدار از طريق سعی و خطا و به صورت تجربی تعيين شده است.

شکل شماره  -2نمونه از نقشه هاي معيار مورد استفاده
در نتيج��ه تلفي��ق اولي��ه معياره��ا ،پن��ج مح��دوده پتانس��يلي ب��ه نامه��اي
 A4، A3، A2، A1و  A5که جهت اس��تخراج آب از زيرزمين داراي ش��رايط
بهتری هستند بدست آمدند (شکل شماره  .)3اين محدوده ها بر اساس مدل فازی گاما
اولويتبندیشدهاندکهنتايجآنازچپبهراستبهصورتA2>A4>A1>A5>A3
است .بررسيهای ژئوالکتريک منطقه و ترسيم پروفيلهای توموگرافی در چندين چاه
نمونه نش��ان داد که اولويت بندی ارائه ش��ده با مش��اهدات پتانسيل واقعی مطابقت
ندارد .لذا در اين مقاله برای تعيين بهترين گزينه جهت اس��تخراج آب و مش��خص
نمودن نقص مدل فازی  ،γس��ه متخصص در فرايند تصميم گيري و پنج س��ايت
بهين��ه ب��ه نامه��اي  A4، A3، A2، A1و  A5مورد ارزيابي ق��رار ميگيرند.
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()2
 Wiاهميت وزن  iامين معيار و  Wijاهميت وزني  iامين معيار مش��خص ش��ده
توسط متخصص  jام ميباشد n ،تعداد متخصصين دخيل و
اپراتور جمع فازي
اس��ت .با اس��تفاده از رابطه  2و داده هاي جداول  1و  2اهميتهاي وزني تلفيق ش��ده
مطابق با جدول  3بدس��ت مي آيند .به راحتي ميتوان فهميد كه وزنهای جدول  3با
اعداد فازي (مشخص كننده عبارات كالمي) عنوان شده توسط متخصص به صورت
اوليه مطابقت ندارند .پس مساله تفسير كالمي مستدل از وزنهاي تلفيق شده به وجود
مي آيد .روش طبيعي حل تقريبي اين مس��اله اينست كه براي هر يك از  Wiهاي
بدس��ت آمده با استفاده از محاس��بات زيرمجموعه ای درجات تطابق با مقادير فازي
جدول  1تخمين زده شوند و عبارات بياني با بيشترين درجه تطابق انتخاب شوند.
جدول  -3تلفيق اهميت وزنها

شکل شماره  -3نتيجه حاصل از تلفيق معيارها
روش مرس��وم براي تعريف اهميت هر معيار بدين صورت اس��ت كه ابتدا معني هر
عبارت بياني (مانند "خيلی کم" و " کم" و )..،با اس��تفاده از مفهوم زيرمجموعههاي
فازي در بازه صفر تا يك تعريف ميگردد .سپس نظرات متخصصين در مورد اهميت
معيارها اخذ و تلفيق ش��ده و تخمين نهايي انجام ميگيرد .وزن معيارهاي محلي به
صورت كالمي و در جدول ش��ماره  1با عبارات كالمي بيان شده اند .همچنين عدم
توافق بين متخصصين جهت تعيين اهميت وزنهاي معيارهاي محلي و تخمين نهايي
آنها در جدول شماره  2آورده شده است.
جدول -1مقادير بياني جهت تخمين معيارها
عدد فازي مرتبط
()0,0,0.3

خيلي کم )(Very Low

()0.2,0.5,0.8

متوسط )(Medium

()0.7,1,1

خيلي زياد )(Very High

()0,0.3,0.5

عبارت بياني معادل
کم )(Low

()0.5,0.7,1

زياد )(High

جدول  -2عبارات بياني مرتبط با اهميت وزنهاي ارائه شده توسط سه تصميم گيرنده
متخصص 3

متخصص 2

متخصص 1

M

H

M

معيار
C1

H

VH

VH

C2

M

H

H

C3

M

H

M

C4

M

M

M

C5

M

M

M

C6

VH

H

H

C7

VH

H

H

C8

VH

VH

VH

C9

ب��راي تلفي��ق نظرات جدول  2يك رابطه س��اده به صورت ذيل مورد اس��تفاده قرار
ميگيرد.

وزن فازي
()0.300,0.567,0.867
()0.633,0.800,1.000
()0.400,0.633,0.933
()0.300,0.567,0.867
()0.200,0.500,0.800
()0.200,0.500,0.800
()0.567 ,0.800,1.000
()0.567,0.800,1.000
()0.700,1.000,1.000

معيار
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9

 -3محاسبات زير مجموعه اي براي نمايش كالمي اعداد فازي
زير مجموعه پيوسته فازي ( S(A Bيا ميزان تعلق " Aزيرمجموعه  Bاست" بر
اساس تئوري برشهاي  αدر مجموعه هاي فازي قابل تعيين است[.]48
اگر  Aيک مقدار فازي باشد ميتوان نوشت:
به نحوي كه  αAαزيرمجموعه فازي( )x U, µA(x)≥αميباش��د Aα ،محمل
زيرمجموعه فازي  αAαو  Uمجموعه مرجع مورد نظر است .به طريق مشابه ميتوان
اپراتورهاي زيرمجموعه اي را با زيرمجموعه هاي متش��كل از برش��هاي  αترکيب
نمود .بنابراين تعريف محاس��به زيرمجموعهاي جهت تعيين اينكه بازه كريسپ Aα
تا چه درجهاي زير مجموعه بازه كريس��پ  Bαمي باش��د مورد نياز اس��ت مي باشد)
(( .) S(Aα Bα
()3

ك��ه در آن(  W(Aαپهن��اي بازه  Aαو (  W(Aα Bαپهناي محدوده همپوش��ي
بازه هاي  Aαو  Bαميباش��د .براي بدس��ت آوردن يك تخمين تلفيقي از محاسبات
زيرمجموعهاي بر اساس برشهاي ( αرابطه  )4به صورت پيشنهاد ميگردد.
()4

آخرين عبارت داللت دارد بر اينكه س��هم برش  αجهت برآورد كلي زيرمجموعه ،با
افزاي��ش عدد آن افزايش مي ياب��د .در اين رابطه در حالتي كه زيرمجموعه فازي A
به صورت كامل توس��ط زيرمجموعه فازي Bدر برگرفته شود  S(A B( =1خواهد
شد.

اي��ن روش جهت تخمين درجه هريك از اهميهاي وزني تلفيق ش��ده ( )Wiكه از
طريق ميانگين گيري نظرات متخصصين بدست ميآيند( ،جدول  )3استفاده ميشود.
نتايج در جدول  4ارائه شده اند كه در آن مقادير پررنگتر بيشترين درجات زير مجموعه
بودن را نشان مي دهند .بنابراين ميتوان مقادير اهميتهاي وزني تلفيق شده حاصل از
عبارات بياني را به صورت جدول  5نشان داد.

جدول -4درجه زيرمجموعگي اهميتهاي وزني معيارها با توجه به عبارات كالمي
VL
L
M
H
VH
W1
0
2.83
48.04 19.86
0.92
W2
0
0
2.44
37.45
14.67
W3
0
0.40
24.53 35.69
2.82
W4
0
2.83
48.04 19.86
0.92
W5
0.18
8.98
100
8.98
0.18
W6
0.18
8.98
100
8.98
0.18
W7
0
0
4.53
14.45
12.44
W8
0
0
4.53
14.45
12.44
W9
0
0
11.51 11.51
100

ميتوان آنها را به دو گروه معيار سود و هزينه تقسيم و هم مقياس نمود [.]11,13
معيارهاي سود
()5

معيارهاي هزينه
()6

جدول  -5ترجيح بندي كالمي معيارها
عبارت بياني
M
H
H
M
M
M
H
H
VH

اعداد فازي
C1
)(0.3,0.567,0.867
C2
)(0.633,0.8,1
C3
)(0.4,0.633,0.933
C4
)(0.3,0.567,0.867
C5
)(0.2,0.5,0.8
C6
)(0.2,0.5,0.8
C7
)(0.567,0.8,1
C8
)(0.567,0.8,1
C9
)(0.7,1,1
-4نمايش توام انواع مختلف معيارها
در ماتري��س تصميم اين مش��كل پيش مي آيد ك��ه براي نمايش ت��وام هر دونوع
معياره��اي ذهني و عيني (که دارای محملهای مختلفی اس��ت) چگونه ميتوان يك
مقياس مشترك يافت[ .]13فرض كنيد كه  Xijنتايج ترجيح بندي فازي گزينه هاي
(  Ai(i=1,2,…,mبا توجه به معيارهاي (  Cj(j=1,…,nباش��ند و  Xijها با
استفاده از اعداد مثلثي فازي نمايش داده شوند يعني (  . Xij= (aij,bij,cijبنابراين
C9
)(150,160,170

در جدول  6تخمينهاي كالمي از گزينه هاي مقايسه شده با در نظر گرفتن همه معيارها
نشان داده شده است .واضح است كه در عبارات بياني جدول  6که از طريق بررسی
فيزيکی منطقه و نظر سنجی کارشناسی بدست آمده اند ،مساله نمايش توام معيارهاي
عددي و كالمي مطرح ميگردد .براي حل اين مشكل از رابطه ( )6و روال توضيح داده
شده در بخش  3يعني محاسبات زيرمجموعه اي استفاده ميشود .در جدول  7ماكزيمم
درجات محاسبه شده از طريق محاسبات زيرمجموعه ای براي مقادير فازي مربوط به
معيار هزينه نسبت به تخمين كالمي جدول  1محاسبه شده است.

جدول  -6مقادير فازي معيارهاي محلي به شکل كالمي

C7
Medium

C6
Medium

C5
Medium

)Medium (180,200,220

High

High

High

)Medium (100,200,220

Low

Medium

Medium

C4
High
Very
High
High

)Medium (100,100,100

High

Medium

High

High

Medium

Medium

High

Medium

)(250,300,350

C8
High

كه در ( )5و ( rimin=mini aij )6و ،rjmax=maxi cij

Low

C1
High
Very
High
High

C3
Medium

C2
High

Medium

Medium

A3

Medium
Very
High
Medium

High
High

Medium

A4

High

High

A5

A1
A2
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ج��دول  -7نماي��ش كالم��ي مقادي��ر ف��ازي معي��ار هزين��ه ب��راي س��ايتهاي
A5,A4,A3,A2,1-A
تقريب عبارت بيانی معيار هزينه
High
Medium
High
Very High
Low

درجه زيرمجموعگی
63.67
43.65
43.97
100.00
39.53

مقدار فازی معيار هزينه
)(0.72,0.76,0.80
)(0.52,0.60,0.68
)(0.52,0.80,1.00
)(1.00,1.00,1.00
)(0.00,0.20,0.40

 -5روش احتماالتي براي مقايسه مقادير فازي
معم��وال براي مقايس��ه مقادير فازي روش��هاي احتماالتي داراي عملکرد مناس��بي
هستند[ .]49,50برای روشن شدن موضوع اگر فرض کنيم  ~Aو  ~Bمقادير فازي بر
روي  Xو مرتبط با توابع تعلق ) µA (xو ) µB (xباشند ،آنگاه  ~Aو  ~Bرا
با مجموعه اي از برشهاي  αميتوان نمايش داد.
()7

بنابراين خواهيم داشت:
()8
لذا اگر  Aαو  Bαبازه هاي کريسپ باشند ،آنگاه احتمال  )P(Aα<Bαبراي هرزوج
 Aαو  Bαقابل محاسبه خواهد بود .مجموعه  Pαدر ذيل ممکن است به صورت
محمل زير مجموعه فازي عمل کند.
()9

هزينه فازی (بر حسب ميليون تومان)
)(150,160,170
)(180,200,220
)(100,200,220
)(100,100,100
)(250,300,350

نام سايت
A1
A2
A3
A4
A5

()11

که در رابطه فوق اپراتور مينيمم فازي بين توابع عضويت قرار گرفته است n ،نمايانگر
تعداد معيارهاي محلي است و  Wiميزان اهميت هر معيار است .رابطه ( )11بهترين
روش تلفيقي است ،اما فقط در مواقعي که شرايط ذيل تحقق يابد صحيح است .اين
شرط ممکن است در عمل برقرار نباشد.

در رابط��ه فوق مق��دار  αدرجه اي از عضويت به مقدار ف��ازي )~P (A~ <Bتلقي
ميگردد .نتايج بدست آمده به سادگي طبيعت محاسبات فازي را نشان ميدهند که در
نتيجه مفهوم احتماالت فازي را ميتوان به صورت مستقيم در آنها مورد استفاده قرار
داد .با وجود اين انديسهاي اعداد حقيقي نيازمند مقايسه فازي هستند که بدين منظور
از مجموع وزني ذيل استفاده ميشود.

عالوه بر اين اپراتور تلفيقي مينيمم در بعضي مواقع با مفاهيم شهودي تصميم گيرنده
در مورد بهينگي س��ازگار نيست [ .]23,53به نظر ميرس��د که هريک از اپراتورهاي
مش��خص تلفيقي داراي مزايا و معايب خاص خود هس��تند و انتخاب بهترين اپراتور
در مواجه با مس��ائل سلس��له مراتبي پيچيده امري محال است .بنابراين در ارتباط با
کاربردهاي پيچيده اي که با معيارهاي زياد روبرو هستند ،منطقي ترين کار استفاده از
همه انواع اپراتورهاي تلفيقي مرتبط ميباشد که در صورت اعمال هر يک ممکن است
نتايج گوناگوني حاصل گردد .در اين حالت مس��ائله ای به نام چگونگي تلفيق نتايج
نهاي��ي پيش مي آيد .براي رفع اين مش��کل روش جديدي جهت تلفيق اپراتورهاي
تلفيقي پيشنهاد ميشود که در آن مدهاي تلفيقي مختلفي انتخاب شده اند که معموال به
صورت تکي براي ساختن اپراتورهاي تلفيقي پيچيده مورد استفاده قرار ميگيرند(روابط
12و 13و .)14

()10

()12

عبارت اخير داللت ميکند بر اينکه استفاده از برش  αجهت تخمين احتمال کلي با
افزايش يافتن عدد آن افزايش مي يابد.

()13

 -6تلفيق نمودن معيارها با مدلهاي تلفيقي
در مق��االت مختلف روش��هاي گوناگوني جهت تلفيق معيارهاي محلي ارائه ش��ده
اس��ت ،ول��ي در عمل بهتري��ن روش اثبات ش��ده اي وجود ندارد .بع�لاوه در مرجع
[ ]17اش��اره ميکند که انتخاب روش تلفيق يک مس��اله وابسته به نوع کاربرد و نياز
است .در مساله تلفيق اگر معيارهاي محلي  1تا  nکه به صورت غيريکسان اولويت
بندي ش��ده اند ،بر روي ي��ک مجموعه از گزينه هاي  Xمرتب��ط با توابع عضويت
) µ1(xتا) (x X), µn(xنشان داده ش��وند آنگاه گزينه بهينه  x0را به صورت
ذيل ميتوان مشخص نمود [.]16,51,52

()14

()15

همانط��ور که مش��اهده ميش��ود در روابط ف��وق از اپراتورهاي جم��ع و ضرب فازي
( ) ،استفاده شده است[ .]48اپراتور^ tبه نام  tنرم ياگر است که در مرجع []16
قابل اعتمادترين اپراتور تلفيقی معرفی شده است.
اگ��ر به کاربرد مطلوب و نتايج ج��داول  6 ،5و  7رجوع گردد و تلفيق نهايي معيارها
در سايتهاي مورد نظر ،با استفاده از روابط  12تا  15انجام گيرد ،آنگاه نتايج جدول 8
حاصل خواهد شد.
جدول  -8نتايج تلفيقها با استفاده مدهاي تلفيقي ( )12تا ()15
M4
)(0.000,0.390,0.686
)(0.210,0.550,0.850
)(0.000,0.390,0.686
)(0.215,0.584,0.891
)(0.000,0.308,0.610

M3
)(0.000,0.191,0.577
)(0.140,0.500,0.855
)(0.350,0.700,1.000
)(0.140,0.574,0.881
)(0.000,0.226,0.616

M2
)(0.000,0.382,0.675
)(0.200,0.500,0.855
)(0.000,0.382,0.675
)(0.200,0.574,0.881
)(0.000,0.300,0.616

معموال اگر نتايج بدست آمده با روشهاي تلفيقي مختلف يکسان باشند ،بهينگي جوابها
به خوبي تائيد ميگردد .در غير اينصورت بايد تحليلهاي بيش��تري بر روي معيارها و
اولويت بندي آنها انجام گيرد .به راحتي ميتوان فهميد که اين روش بر اساس استدالل
غيردقي��ق عمل مينمايد که در آن روابط به صورت نامحس��وس در مدهاي تلفيقي
مفروض لحاظ مي شوند.
در مجموعه هاي فازي نوع  2و س��طح  2که بر روي محمل مرکبي از گزينه هاي
مقايسه شده تعريف ميشوند ،براي تلفيق مدهاي تلفيقي از اپراتورهاي مينيمم ،جمع
و ضرب استفاده نميشود .لذا در توالي نامحدود مسائل تلفيقي کاربرد دارند .مجموعه
ه��اي فازي نوع دوم اولين بار توس��ط زاده [ ]54به عن��وان چارچوبی رياضي جهت
فرمالسازي عبارات بياني ارائه گرديدند .در واقع اين مجموعهها گسترشي از مجموعه
هاي فازي معمولي (نوع اول) هستند كه در آنها تابع عضويت زيرمجموعه فازي توسط
زيرمجموعه ديگري تعيين ميگردد .اگر  Aمجموعه فازي نوع دوم بر روي محمل زير
مجموعه  Xباشد آنگاه براي برخي از ) (x Xتابع عضويت ) ،µA(xمجموعه ای
فازي با تابع عضويت خواهد بود .در نتيجه خواهيم داشت:
()15
مطالب بيش��تر در مورد مجموعه هاي فازي نوع دوم در مراجع [ ]55-57آمده است.
مجموعه هاي فازي سطح دوم نيز در ابتدا توسط زاده [ ]58ارائه شده و سپس توسط
مؤلفين مختلف توس��عه داده شدند .در مقاله[ ]61زاده اشاره نموده است كه مجموعه
فازي س��طح دوم ،مجموعه اي فازي اس��ت كه ب��ر روي محملي كه المانهاي يك
مجموعه فازي معمولي هستند ،تعريف ميش��وند .بنابراين اگر مجموعه فازي  Aبر
روي مجموعه گسس��ته  i=1,2,…,Nب ziتعريف ش��ده باش��د و  xiها توسط
مجموع��ه ه��اي ف��ازي معمول��ي ب��ر روي مجموع��ه مرج��ع گسس��ته
 xj j=1,…,Mمش��خص ش��ده باش��د ،آنگاه زير مجموعه فازي  Aبا استفاده از
معادالت ذيل به صورت سطح دوم تعريف ميشود.
		
()16

()17

M1
)(0.020,0.106,0.186
)(0.077,0.186,0.257
)(0.107,0.214,0.286
)(0.086,0.200,0.257
)(0.040,0.123,0.214

A1
A2
A3
A4
A5

از رابطه ( )16ميتوان فهميد که ممکن است درجه عضويت نهايي  xjدر مجموعه A
به صورت ذيل باشد.
()18
ف��رض نمائي��د ک��ه مجموع��ه اي از گزينه ه��ا ب��ه ن��ام  )j=1,2,…,Mو xj
و  Nمد تلفيقي به نام  Mi (i=1,2,…,Nوجود داش��ته باشند .معموال در عمل،
تخمين اعتمادپذيري مدهاي تلفيقي ،حداقل در حالت بياني امکان پذير است .بنابراين
طبيعي است که عقايد متخصصين در مورد نزديکي عملگرهاي مفروض تلفيقي Mi
ب��ه انواع مختلف تلفيقها با  µA(Mi) i=1,…,Nنمايش داده ش��وند که در واقع
همانند روش تلفيقي ايده آل است .بنابر اين  Mايده آل با استفاده از تابع عضويتش
بر روي مدها تلفيقي مقايسه شده به صورت ذيل تعريف ميشود.
()19
در نتيجه به ازاي همه  xjها ،تخمينهاي(  Mi(xjبا اس��تفاده از مدهاي تلفيقي Mi
محاسبه ميشود .به صورت فرمال هر  Miبر روي گزينه هاي مورد مقايسه  xjتعريف
شده و در نتيجه هر  Miرا با يک زيرمجموعه فازي ميتوان نشان داد.
()20

 Mi(xjدرج��ه عضوي��ت گزينه هاي متعلق به مجموعه "خوب" (که با اس��تفاده از
مدهاي تلفيقي  Miتخمين زده ش��ده اند) را تعيين ميکند .با جايگزين نمودن رابطه
( )20در ( )19و با استفاده از رابطه ( )11خواهيم داشت.
()21

()22
در نهاي��ت با توجه به روابط  21و  22بهترين گزينه با اس��تفاده از رابطه ذيل تعيين
ميگردد.
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()24

()23

بنابراين روش ايده آل تلفيق در مورد مد نظر ما به صورت ذيل نمايش داده ميشود.
ب��ا توجه به اينک��ه  µ(Miو يا  Mi(xjمقادير فازي هس��تند ،رابطه ( )23به صورت
همزمان قادر است همانند زير مجموعه فازي نوع  2و سطح  2عمل نمايد.
درکاربرد پتانس��يل يابي آبهاي زيرزميني ابتدا بايستي مقدار(  µ(Miبراي i=1,2,3
محاسبه گردد .بنابراين با توجه به موارد ذکر شده ميتوان گفت که روش تلفيقي مينيمم
 M2و  M4از روش تلفيقي ضرب  M1قابل اعتمادتر است و به همين ترتيب روش
تلفيقي ضرب  M1نسبت به روش تلفيقي جمع  M3قابل اعتمادتر است .اين ارزيابي
کالمي ممکن اس��ت توس��ط يک فرم عددي با استفاده از ماتريس مقايسه دو دويي
عبارات کالمي نمايش داده شود (جدول .]19[ )9
جدول  -9مقايسه دوتايي مدهاي تلفيق
M4

1/3
1
1/9
1

M3
9
9
1
9

M2

1/3
1
1/9
1

M1

1
3
1/9
3

M1
M2
M3
M4

عدد  3در اينجا نش��ان ميدهد که  M2و M4قابل اعتمادتر از روش تلفيقي ضرب
 M1ميباش��ند .با توجه به روش ذکر شده در مرجع [ ]62براي اين ماتريس خواهيم
داشت.

ب��راي پيدا کردن ماکزيمم اعداد مثلثي ف��ازي در روابط فوق از روش احتمالي که در
بخش  5تشريح گرديد ،اس��تفاده ميشود با مقايسه نتايج ارزيابي (جدول  )10متوجه
خواهيم شد که مناسبترين سايت  A5ميباشد .در نتيجه رتبه بندي نهايي سايتهاي
مطلوب از چپ به راست به صورت ذيل ميباشد.
A5 >A3 >A1 >A2 >A4
جدول -10نتايج مقايسه و ارزيابي
µidael
)(0.004,0.152,0.268
)(0.082,0.215,0.334
)(0.021,0.152,0.268
)(0.084,0.228,0.348
)(0.008,0.120,0.240
جدول  -11روابط احتماالتي نهايي

A1
A2
A3
A4
A5

()25

با توجه به کاربرد مورد نظر ميتوان نوشت.
()26

مقدار فازي ( Miميزان مناس��ب بودن س��ايت) که در آن  i=1,2,3,4در جدول 8
نشان داده شده است .بنابراين رابطه ( )19به شکل ذيل درمي آيد.
()27

بدين ترتيب که

بعد از محاسبات نتايج ذيل بدست آمدند.

20%

( P ) A4 > A2

87%

( P) A2 > A1

87%

( P) A2 > A3

45%

( P) A1 > A5

ب��ا توجه به اينکه کمترين وزن به روش تلفيقي جمع اختصاص داده ش��ده اس��ت،
مش��ارکت اين روش در رتبه بندي نهايي مينيمم ميگ��ردد[ .]12,13آنچه که در اين
مورد غير قابل چشمپوشي است اينست که خصوصيات منفي روش تلفيقي جمع وزندار
باعث رتبه بندي يکسان در کاربرد مورد نظر ميشود.
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 نتايج-7
چندی اس��ت که جهت کمک به تصميم گيريهای بهينه در سيس��تمهای اطالعات
 اين نوع از مسائل معموال در دو. مکانی مطرح شده استMCDM مکانی مبحث
 در شرايط نامعين و فازي برای.مرحله ترجيح بندي و اولويت بندي قابل حل هستند
، نمايش همزمان انواع مختلف معيارها:دس��تيابی به راه حل مناسب مشکالتی مانند
. نحوه تلفيق معيارها و تلفيق روشهاي تلفيقي وجود دارند،تلفيق نظرات متخصصين
در اين مقاله روش مناسبي براي حل تلفيق مدلهاي تلفيقي با استفاده از مجموعه هاي
 ارائه گرديد که در آن ارزيابي نهايي گزينه هاي مقايسه شده2  و سطح2 فازي نوع
 برای بررسی.با استفاده از توابع عضويت فازي و بر روي محملي مرکب انجام گرفت
اين مدل مساله پتانسيل يابي منابع آبي در زير زمين به عنوان کاربرد مورد نظر انتخاب
ش��د که در نهايت نتايج حاصله از آن نشان داد که با توجه به وجود معيارهای متنوع
در اين مساله و تاثيرات مختلف آنها بر روی يکديگر مد تلفيقی جمع فازی بايد تاثير
.کمترين تاثير را داشته باشد
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چكيده
تغيير كاربري هاي طرح تفصيلي به كاربري هاي ترافيك زا نظير كاربري هاي سنگين
تجاري امري اس��ت كه در تمام ش��هرهاي كشور كمابيش به چشم مي خورد .اغلب
اين تغييرات به علت تمايل س��رمايه گذاراني كه مايلند سرمايه خود را در مناطقي از
شهر سرمايه گذاري نمايند كه توجيه اقتصادي بااليي داشته باشد ،در مناطق مركزي
و شلوغ شهر اتفاق مي افتد .چنين تغييراتي اگر با مطالعه كافي همراه نبوده و جوانب
مختلف آن بدقت س��نجيده نش��ود مي تواند آثار زيانبار فراواني بخصوص در حوزه
حمل و نقل و ترافيك در برداش��ته باش��د .برعكس اگر مكانيابي اين مجموعه ها به
طور صحيح انجام ش��ود مي تواند موجب توزيع بهتر ترافيك در ش��هر و در نتيجه
بهبود ش��اخص هاي ترافيكي شود .در اين راس��تا تحقيقي در مركز مطالعات حمل
و نقل س��ازمان ترافيك مش��هد انجام شده اس��ت .عواملي كه در اين تحقيق مورد
بررس��ي قرار گرفته اند فاصله از مركز تجاري شهر ،افق زماني و وجود يا عدم وجود
تكنولوژي هاي جديد حمل و نقل همگاني نظير سيستم هاي ريلي مي باشند ،نتايج
بدست آمده نشان داد تغيير كاربري هائي چون فضاي سبز به كاربري هاي ترافيك زا
نظير تجاري هاي سنگين در مناطق مركزي شهر به شدت موجب افت شاخص هاي
ترافيكي شده لكن با فاصله گرفتن از مركز تجاري شهر اين اثرات كاهش يافته تا جائيكه
در نقاط حاشيه شهر حتي باعث بهبود شاخص هاي ترافيكي در كل شبكه خياباني شهر
مي شود .همچنين وجود سيستم هاي كالن حمل و نقل همگاني موجب پررنگ تر
شدن اين تغييرات مي شود .تحقيق حاضر بر اساس مطالعه موردي پروژه پيشنهادي
تغيير كاربري باغ مصطفي خاني مش��هد از كاربري فضاي س��بز به تجاري و هتل
انجام شده و در آناليزهاي ترافيكي از نرم افزار  EMME/2استفاده شده است.
كليد واژه :تقاضاي سفر ،تغيير كاربري ،تراكم ترافيك
 -1مقدمه
اثرات تغيير كاربري ها همواره به عنوان يكي از مس��ائل مهم ،مورد توجه مهندسين
شهرساز و حمل و نقل بوده است .طراحي و شكل گيري مجموعه هاي بزرگ تجاري
در نقاط پر رفت و آمد شهرهايي با قدرت اقتصادي باال مانند شهر مشهد اجتناب ناپذير
اس��ت .اين مجموعه ها غالبا در نقاط پر رفت و آمد شهر شكل گرفته و خصوصيات
مش��خصي دارند .به عنوان مثال قيمت زمين در اين نقاط باال بوده در نتيجه تراكم
باالي اين مجموعه ها پاس��خگوي سودآوري قابل قبول براي سرمايه گذاري است.
مش��خصه ديگر ،مش��كالت ترافيكي اين نواحي است كه حتي قبل از احداث چنين
مجموعه هايي وجود دارد .واضح اس��ت كه با ش��روع بكار چنين مجموعه هايي بر
مشكالت ترافيكي اين نواحي افزوده مي شود و اين مشكالت هزينه هاي زيادي به
شهروندان تحميل مي كند.
س��والي كه مطرح مي شود اين است كه آيا چنين تفسيري هميشه صادق است؟ به
عبارت ديگر آيا تغيير كاربري هايي از اين دس��ت ،هميشه موجب بدتر شدن اوضاع
ترافيك و به هم خوردن شرايط عرضه و تقاضاي حمل و نقل مي شود؟ در اينصورت
ساخت مجموعه هاي عظيم تجاري در شهرهاي بزرگ چه موقع توجيه پذير خواهد بود؟

براي پاسخ به سواالت فوق تحقيق حاضر بر اساس مطالعه موردي تغيير كاربري باغ
مصطفي خاني مشهد انجام شده است.
 -2مطالعه موردي تغيير كاربري باغ مصطفي خاني مشهد
باغ مصطفي خاني در ضلع ش��مال ش��رقي ميدان ملك آباد مشهد قرار دارد .چندي
قبل يك شركت س��رمايه گذار خارجي با مشاركت آستان قدس رضوي قصد تغيير
كاربري اين زمين و احداث س��طح وسيعي تجاري و هتل در آن را داشت كه بررسي
اثرات ترافيكي اين تغيير كاربري به سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري مشهد
محول گرديد .موقعيت مكاني باغ به گونه ايست كه با توجه به قرار گرفتن در حاشيه
خيابان احمد آباد و فلسطين ،معابر اطراف آن از ترافيك سنگين برخوردار بوده و اين
نقطه را مي توان در زمره گره هاي ترافيكي مهم در ش��بكه خياباني ش��هر مشهد به
حساب آورد .شكل  1موقعيت مكاني باغ مصطفي خاني را بر روي نقشه شهر مشهد
نشان مي دهد.
 -1-2مشخصات طرح
مطابق طرح اوليه ارائه شده اين پروژه شامل :طبقه منهاي  2پاركينگ ،طبقه منهاي
 1با س��طح  31400 m2و  50درصد تجاري ،طبقه همكف با س��طح  30260 m2و
 60درصدتجاري ،طبقه دوم با سطح  30700 m2و  30درصد تجاري .همچنين اين
مجموعه شامل هتلي با مشخصات  700اتاق مي باشد.
شكل  ،1موقعيت باغ مصطفي خاني بر روي نقشه شهر مشهد

 -2-2روش آناليز ترافيكي
براي بررس��ي اثرات ترافيكي تغيير كاربري مذكوراز نرم افزار  EMME/2استفاده
شده است .الزم به يادآوري است  EMME/2نرم افزار كارايي است كه از  3دهه
قبل براي كمك به روند بهبود برنامه ريزي شهري بكار گرفته شده است .اولين نسخه
كارب��ردي اين نرم افزار اوايل دهه  80ميالدي توس��ط مركز تحقيقات حمل و نقل
دانشگاه مونترال ( )CRTبه بازار عرضه شد EMME/2 .ابزارهايي جامع و كامل
براي مدلسازي شبكه ،تقاضاي سفر و تخصيص ترافيك در اختيار برنامه ريزان حمل

و نقل قرار مي دهد و امكان دستيابي به اطالعات شبكه و تقاضا و نتايج تخصيص
ترافيك را به صورت انواع گزارش فراهم مي سازد [.]2,1
 -3-2تعيين پارامترهاي الزم براي برآورد تقاضاي سفر
براي بررسي اثرات اين تغيير كاربري به كمك برنامه  EMME/2نياز به تعداد واحد
تجاري و تعداد اتاق هتل اس��ت .براي بدس��ت آوردن رابطه اي بين سطح تجاري و
تعداد واحد تجاري از كارشناسان سازمان مسكن و شهرسازي كمك گرفته شد .پس
از بررسي راهكارهاي مختلف در نهايت مقرر شد سطح متوسط هر واحد تجاري 25
متر مربع در نظر گرفته شود .بدين ترتيب تعداد واحد تجاري كه قرار بود در اثر احداث
پروژه ايجاد شود معادل  2300واحد محاسبه گرديد .بنابراين تغييرات اعمال شده در
ناحيه ترافيكي شماره ( 61محل قرار گيري باغ مصطفي خاني) شامل افزايش 2300
واحد تجاري و  700اتاق هتل بود .نواحي ترافيكي شهر مشهد به همراه موقعيت پروژه
در شكل  2ارائه گرديده است.
شكل  ،2نواحي ترافيكي شهر مشهد و موقعيت قرارگيري باغ مصطفي خاني

 -4-2سناريوهاي مورد بررسي
براي شبيه سازي پروژه در محيط نرم افزار  3سناريو مختلف تعريف شد .هر سناريو
از  3جزء تقاضا ،شبكه و سيستم ترانزيت (حمل و نقل همگاني) تشكيل شده است.
سناريوهاي تعريف شده عبارتند از:
 .1تقاضاي سفر موجود  +شبكه خياباني موجود  +شبكه اتوبوسراني موجود
 .2تقاضاي س��فر  + 95شبكه خياباني  + 95شبكه اتوبوسراني بر اساس برنامه هاي
مصوب بدون قطار شهري
 .3تقاضاي سفر  + 95شبكه خياباني  + 95شبكه اتوبوسراني به همراه راه اندازي خط
يك قطار شهري
با توجه به اهميت بيشتر سناريو سوم و جهت رعايت اختصار ،در اين مقاله فقط به نتايج
اجراي سناريو سوم اشاره مي شود.
 -5-2بررسي سناريو منتخب (سوم)
س��ناريو سوم واقعي ترين وضعيت س��ال ( 1395افق آينده در زمان انجام مطالعه) را
نشان مي دهد كه در آن وضعيت حمل و نقل همگاني متحول شده و خط يك قطار
شهري مشهد هم راه اندازي شده است [ ]3و در عين حال پروژه باغ مصطفي خاني
نيز در صورت اجرا قطعا تا اين زمان به بهره برداري مي رس��يد .لذا قضاوت نهايي و
آناليز اقتصادي با توجه به نتايج اين سناريو انجام شده است.
براي آشنايي بيشتر با سيستم قطار شهري و ساير سيستم هاي حمل و نقل همگاني
بكارگرفته شده در شهرهاي جهان مي توان به منبع [ ]4مراجعه كرد.
نكته مهمي كه در مورد اين س��ناريو وجود دارد اينس��تكه ب��ه علت عبور خط قطار
شهري از مجاورت محل احداث اين پروژه ،ميزان تقاضاي سفر در اين مسير به طور
چشمگيري افزايش مي يابد بطوريكه خيابان هاي مسير در حد ظرفيت عمل خواهند
نمود .لذا در اين شرايط احداث اين مجموعه باعث افزايش بيش از حد ترافيك و در
نتيجه افت قابل توجه كيفيت ترافيك مي گردد.

 -6-2نتايج اجراي سناريو منتخب
شكل شماره  3وضعيت جريان ترافيك در معابر منطقه و در افق  95را در شرايط عدم
انجام كار نشان مي دهد .همچنين شكل شماره  4همان وضعيت را در شرايط اجراي
پروژه نشان مي دهد.
در اين تصاوير رنگ س��بز به معناي حركت روان ،رنگ زرد به معناي حركت آرام و
رنگ قرمز به معناي جريان ترافيك كند و بحراني است .البته در اين تصاوير امكان
تش��خيص تغييرات ايجاد شده در ش��رايط جريان ترافيك قبل و بعد از اجراي پروژه
قدري مشكل است لذا در شكل شماره  5صرفا تغييرات حجم ترافيك در اثر اجراي
پروژه نشان داده شده است .در اين شكل رنگ آبي به معناي كاهش حجم ترافيك و
رنگ قرمز به معناي افزايش حجم ترافيك است.

شكل ،3حجم ترافيك همسنگ سواري در حالت سناريو منتخب و عدم انجام كار

شكل ،4حجم ترافيك همسنگ سواري در حالت سناريو منتخب و اجراي پروژه

شكل ،5تغييرات حجم ترافيك در حالت سناريو منتخب و بعد از اجراي پروژه
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همچنين جداول شماره  1تا  3شاخص هاي عملكرد شبكه معابر به ترتيب براي وسيله نقليه همسنگ سواري ،شبكه حمل و نقل همگاني و آلودگي هوا در دو حالت عدم انجام
كار و اجراي پروژه را نشان مي دهند .با توجه به جداول مذكور اجراي پروژه باعث افت محسوسي در كيفيت تردد وسايل نقليه و افزايش آلودگي محيط زيست گرديده است.

جداول ارائه شده نشان مي دهند بر اثر تغيير بوجود آمده در تقاضاي سفر منطقه ،شاخص سرعت متوسط در كل شبكه خياباني در ساعت اوج صبح از  34/1به  32/8كيلومتر بر
ساعت يعني معادل  1/3كيلومتر بر ساعت كاهش يافته است .همچنين ساير شاخص هاي ترافيكي هم افت قابل توجهي را نشان مي دهند.
 -7-2بررسي اثرات ريالي افت شاخص ها
سوالي كه مطرح مي شود اينستكه اين مقدار افت شاخص هاي ترافيكي معادل چه هزينه اي است؟ به عبارت ديگر چه مقدار هزينه بايد در بخش بهبود حمل و نقل صرف شود
تا اين اثرات منفي جبران شود؟ براي پاسخ به اين سوال از روش بكار گرفته شده در مطالعات جامع حمل و نقل مشهد استفاده شده است .بر اين اساس مشخص گرديد براي
جبران افت ايجاد شده در شاخص هاي حمل و نقلي نياز به صرف هزينه اي معادل  15ميليارد تومان سال  73مي باشد.
 -3بررسي اثرات اجراي خط قطار شهري
براي بررسي اين موضوع اثرات اجراي سيستم قطار شهري در دو حالت با و بدون اجراي پروژه باغ مصطفي خاني بررسي گرديده است .در نتيجه اين تحقيق مشخص گرديد
اجراي پروژه قطار شهري در حالت عادي موجب افزايش شاخص سرعت متوسط در كل شبكه خياباني شهر مشهد به ميزان  1/8كيلومتر بر ساعت مي شود در حاليكه اين بهبود
در حالت اجراي پروژه باغ مصطفي خاني تنها  0/5كيلومتر بر ساعت خواهد بود.
اكنون سوال دوم مطرح مي شود و آن اينكه پس چه بايد كرد؟ بهرحال جذب سرمايه بخش خصوصي و اجراي پروژه هاي مهم از اهداف مسولين شهري است و چنين اقداماتي

نه تنها اجتناب ناپذير بلكه موجب شكوفايي و رشد شهر است و نمي توان به راحتي از
چنين فرصت هايي چشم پوشي كرد .براي پاسخ به اين سوال تحقيق ديگري انجام
شد كه در ادامه به طور مختصر به نتايج آن اشاره مي شود.
 -4بررسي اثرات تغيير كاربري در نقاط مختلف شهر
در اين تحقيق تغييراتي مشابه تغييرات انجام شده در اثر اجراي پروژه پيشنهادي باغ
مصطفي خاني در سه محدوده شامل:
 .1نواحي مركزي
 .2نواحي مياني
 .3و نواحي حاشيه اي (با فاصله از مركز شهر و در مجاورت رينگ بزرگراهي اطراف
شهر) اعمال گرديد.
ب��ه ط��ور خالصه در اين تحقيق مش��خص گردي��د تغيير كاربري فضاي س��بز به
كاربري هاي ترافيك زا در محدوده مركزي شهر به شدت باعث افت شاخص هاي
ترافيكي شده لكن چنين تغييراتي در محدوده هاي حاشيه اي شهر تا حدودي باعث
بهبود ش��اخص هاي ترافيكي مي ش��ود .در توجيه اين نتيجه مي توان گفت احداث
مجتمع هاي بزرگ تجاري در نواحي دور از مركز تجاري و بافت قديمي شهرها باعث
توزيع ترافيك و كاهش تمركز سفرها در محدوده مركزي شهر مي باشد و در نتيجه
به بهبود وضعيت ترافيك نواحي مركزي شهر كمك مي نمايند.
 -5نتيجه گيري
اج��راي پ��روژه هاي خاص ك��ه نياز به تغيي��ر كاربري از كاربري ه��اي معمولي به
كاربري هاي ترافيك زا دارند يكي از مس��ائل امروز شهرهاي كشور است .نتايج اين
تحقيق نشان مي دهد چنانچه اين تغييرات در بافت مركزي شهر انجام شود موجب
افت شاخص هاي ترافيكي و تحميل هزينه هاي سنگين به جامعه است .همچنين
در اي��ن حالت اثرات اجراي پ��روژه هاي كالن حمل و نقل همگاني هم كمرنگ تر
مي ش��ود .برعكس اجراي چنين پروژه هايي در نواحي دور از مركز ش��هر نه تنها به
شرايط ترافيكي لطمه نزده بلكه باعث بهبودهايي هم مي شود.
از طرفي سرمايه گذاران بخش خصوصي بيشتر مايلند سرمايه گذاري خود را در نواحي
انجام دهند كه ريسك كمتري وجود داشته باشد يعني اين نواحي قبل از اجراي طرح
داراي تقاضاي س��فر زياد باشند (نواحي مركزي شهر) .در چنين شرايطي دو رويكرد
مي تواند مورد توجه قرار گيرد:
رويكرد اول مي تواند اين باشد كه به افزايش تقاضاي سفر مركز تجاري شهر حساس
نباشيم لكن با روش هاي مديريت ترافيك ،تقاضاي سفر با وسايل شخصي را حذف يا
كاهش دهيم .تجربه نشان داده اين رويكرد در كشور ما مشكالت اجرايي فراواني را در
عملبدنبالدارد(درعينحالحركتبسويچنينرويكرديدرآيندهاجتنابناپذيراست).
و رويكرد دوم اينكه از تمركز كاربري هاي سنگين ترافيك زا در مراكز شهرها كاسته
و اين كاربري ها را به نواحي اطراف شهر سوق دهيم .تجربيات گذشته نشان مي دهد
رويكرد دوم در شرايط كشورمان كاراتر است.

كنفرانسمهندسيحملونقلوترافيكبينالملليشد
دهمين كنفرانس مهندس��ي حمل و نقل و ترافيك براي نخستين بار در سطح بين
المللي برگزار خواهد شد .رئيس هيأت علمي اين كنفرانس ،ضمن بيان مطلب فوق
گف��ت :بهره گيري از توانمندي هاي متخصصان صنعت حمل و نقل جهان و ايجاد
زمينه هاي مناسب جهت تبادل نظر ايشان و افزايش قابليت ها و اطالعات كارشناسان
اين صنعت ،از جمله نتايج برگزاري اين گونه كنفرانس ها به شمار مي آيد.
به گزارش دبیرخانه کنفرانس ،دكتر محمود صفارزاده افزود :مش��اركت وسيع اساتيد،
دانشجويان و پژوهشگران ،تبادل اطالعات و آگاهي از دستاوردهاي داخلي و خارجي
در زمينه ترافيك از ديگر ابعاد برگزاري كنفرانس مذكور در سطح بين المللي محسوب
مي شود .اين گزارش مي افزايد حمل و نقل همگاني ،سيستم هاي هوشمند حمل و
نقل ،برنامه ريزي حمل و نقل ،ايمني ترافيك و ريسك ،حمل و نقل و توسعه پايدار،
مهندس��ي ترافيك ،اقتصاد حمل و نقل ،مديريت سيستم هاي حمل و نقل ،آموزش
و فرهنگ س��ازي ترافيك ،قوانين و مقررات ترافيكي و نقش سازمان ها در مديريت
ترافيك ،محورهاي اصلي كنفرانس فوق به ش��مار مي رود .گفتني است " دهمين
كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك " كه مهلت ارسال مقاالت جهت
شركت در اين كنفرانس از اول ارديبهشت تا پايان شهريورماه امسال تعيين شده ،دوم
و سوم آذر ماه سال جاري توسط سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در
تهران برگزار خواهد شد.
اول اردیبهشت ماه 89

آغاز فراخوان مقاله

نیمه اول آبان ماه 89

پايان داوري مقاالت

پایان شهریور ماه 89

نیمه دوم آبان ماه 89
و  3آذر ماه 89

 -6مراجع

 -1پايگاه اطالعاتي سناريوها در محيط  ،2/EMMEمطالعات جامع حمل ونقل مشهد ،گزارش شماره
 ،77-06مركز مطالعات و تحقيقات حمل و نقل ،دانشگاه صنعتي شريف ،شهريور .1377
2- EMME/2, User's Manual, Software Releases, Montreal, Canada, April
1996.

 -3سيستم حمل و نقل پيشنهادي براي شهر مشهد ،مطالعات جامع حمل و نقل مشهد ،گزارش شماره
 ،77-05مركز مطالعات و تحقيقات حمل و نقل ،دانشگاه صنعتي شريف ،شهريور .1377
4- Jane's Urban Transportation Systems, 1992-1993.

پايان فراخوان مقاله

اعالم نتايج داوري مقاالت

زمان برگزاري كنفرانس دهم

ارسال مقاله :
 با توجه به اینکه کنفرانس دهم در سطح بین المللی برگزار خواهد شد ،لذا نویسندگانمحترم می بایس��ت چکیده مقاالت خود را بصورت فارسی و انگلیسی تهیه نموده و
فایل اصل مقاالت را بصورت  wordو  pdfبا فرمت ارائه شده به آدرس الکترونیکی
زیر ارسال نمایند.
Conference@trafficorg.tehran.ir
آدرس پس��ت الكترونيك��ي :
اطالعات تکمیلی در خصوص کنفرانس را می توانید با مراجعه به آدرس اینترنتی سازمان
حم��ل و نقل و ترافیک تهران ( )http://trafficorg.tehran.irدریافت نمایید.
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مقاله ها شهرسازی (برنامه ريزي طراحي محور)

اصولبنياديبرايتحققطراحيشهريدرفرايندبرنامهريزي
دکترسيد مسلم سيد الحسيني | عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

چكيده
ارتق��اء كيفيت محيط ش��هري و كيفي��ت زندگي ش��هروندان از دغدغه هاي اصلي
شهرس��ازي و هدف اصلي تمام طرح هاي توس��عه ش��هري درراستاي توسعه پايدار
ش��هري اس��ت ،در ارزيابي و تجارب ماحصل از اجراي طرح هاي توسعه شهري در
جهان و علي الخصوص كش��ور ما اين موضوع اثبات ش��ده كه طرح هاي مزبور در
خلق محيط ش��هري واجد كيفيت موفق نبودند .بدين ضرورت در س��ال هاي اخير
انديشمندان مختلف شهرسازي از حضور تفكر كيفيت گرايي خاص طراحي شهري در
تمام مقياس (كالن و خرد)طرح هاي توسعه شهري براي خلق محيط واجد كيفيت
حمايت كردند ..دراين مقاله با مطالعه تطبيقي و تحليل محتوي متون و مفاهيم موثر
در تحول طراحي ش��هري و مقايس��ه آن با گرايش��ات و گونه هاي مختلف طراحي
ش��هري در چارچوب برنامه ريزي راهبردي و با اس��تفاده از تجربيات پيشين با ادغام
فرايند طراحي شهري و برنامه ريزي شهري در جهت ساخت تصويري از يك رويكرد
نوين و اميد بخش براي ارتقاء كيفيت محيط شهري مي باشد،تحقق عملي اين ديدگاه
منوط به پذيرش و رعايت اصول اساسي ذيل است" ،حضور طراحي در طيف مقياس
برنام��ه ري��زي"" ،پيوند حرف وهمكاري تخصص هاي مختل��ف در امور طرح ها"،
"مشاركت همه ذينفعان در تمامي مراحل نظام تصميم سازي ،تصميم گيري و اجرا"و
"انعطاف پذيري و مديريت تغييرات"،دراين ميان چارچوب تعامل طراحي ش��هري و
برنامه ريزي شهري در مقياس كالن و خرد اساس كاربرد اين ديدگاه در نظام توسعه
شهرها را تشكيل مي دهد.
واژه هاي كليدي :
"ارزيابي "" ،كيفيت محيط ش��هري""،رويكرد برنامه ريزي طراحي محور"" ،تعامل
مقياس كالن و خرد""،مشاركت"" ،انعطاف پذيري"" ،پيوند حرفه اي"

مقدمه:
طي چند دهه گذش��ته كيفيت محيط شهرها و قابليت آن براي زندگي آسوده ،ايمن
و فعال ش��هروندان بدليل متعدد بطور مستمر و فزاينده كاهش يافته است.معضالت
فزاينده ش��هرها و بحران كيفيت محيط كه ش��هرها در حال حاضر ب��ا آن روبرو اند
همگي ريش��ه در الگوي رشد و توس��عه صرفا كمي دارند ،رويكرد انتقادي نسبت به
تجارب اجراي طرح ها ي توس��عه ش��هري باعث پيداي��ش مفاهيم جديد مربوط به
"كيفيت زندگي"" ،توس��عه پايدار"شهري شده است .اين موضوعات و جريانات تاثير
گذار اجتماعي و فكري ،باعث تقويت و گسترش دانش طراحي شهري شده است.
در سال هاي اخير ،انديشمندان مختلفي از ديدگاه طراحي شهري از نظر ارتقاء اهميت
مي دهندكيفيت محيط و شناسايي تعامالت داخلي سيستم هاي اجتماعي ،اقتصادي و
محيطي با برنامه ريزي كالبدي حمايت كردند.
اگرچه تعابير و تفاسير مختلف از طراحي شهري ،مفاهيم وكاربردهاي آنرا براي درك
مديريت شهري توس��ط اين انديشمندان ايجاد گرديده اس��ت ولي يك باور جمعي
در خصوص حضور تفكر كيفيت گراي طراحي ش��هري در مقياس مختلف طراحي
توسعه شهري وجود دارد.كه الزم است باور جمعي اين انديشه و تجربيات جهاني در
كشورهاي پيشرو بررسي و در انطباق با شرايط شهرهاي كشورمان مورد بهره برداري
قرار گيرد.

طرح مسئله:
در ارزياب��ي و تجارب حاصل از اجراي طرح هاي توس��عه ش��هري در جهان و علي
الخصوص كش��ور ما (ايران) اين موضوع اثبات ش��ده اس��ت كه طرح هاي مزبور در
خلق محيط ش��هري واجد كيفيت موفق نبوده اند.اگر چه رويكرد انتقادي نس��بت به
تجارب طرح هاي جامع و پيدايش مفاهيم جديد،مربوط به "كيفيت زندگي" ''توسعه
پايدار''،سيماي شهر'' وغيره باعث تقويت و گسترش دانش طراحي شهري شده است.
(مهديزاده)477-1385،با اين حال چنانچه همچون طرح هاي قبلي به مسئله كيفيت
محيط شهري در مراحل و مقياس هاي مختلف طرح هاي توسعه شهري توجه الزم
ص��ورت نگيرد ،هيچ گونه ضمانتي براي تحقق''محيط با كيفيت شهري''و''توس��عه
پايدار''وجود نخواهد داشت.بدين ضرورت''،تدوين برنامه توسعه شهر نيازمند انعكاس
كيفيت هاي محيطي و كالبدي اس��ت و اين ارزش ها بايد در سازماندهي كالبدي و
عملكردي شهر نقش ساختاري داشته باشند و معيار هاي كنترل در جهت حفظ ارتقاء
و بهره برداري از آن سياست گذاري شود( .ذكاوت)1385،11،
در سال هاي اخير انديشمندان مختلفي از ديدگاه طراحي شهري از نظر ارتقاء كيفيت
محيط و شناسايي تعامالت داخلي نظام هاي اجتماعي،اقتصادي و محيطي با برنامه
ريزي كالبدي طرح موضوع و حمايت كرده اند.اگر چه تعابير و برداشت هاي مختلف
از طراحي شهري،مفاهيم و كاربرد هاي متفاوتي را براي درك مديريت توسعه شهر
ايجاد نمودند ولي چگونگي بكار گيري وتعامل طراحي شهري و برنامه ريزي شهري
و ورود مباحث كيفي در آن هنوز جاي ابهام دارد..چيزي كه بسيار واضح است اين است
كه مولفه هاي اجتماعي،اقتصادي و كالبدي غير قابل تفكيك اند و نياز به يك ديدگاه
يكپارچه وتلفيقي از برنامه ريزي شهري و طراحي شهري به وضوح نمايان است ،در
تمام شهر هاي دنيا جهت پايان دادن و يا كاهش نگراني ها در خصوص توسعه،رفاه
اجتماعي و كيفيت زندگي و ....خواس��تار يك ديدگاه يكپارچه براي رفع آن هس��تند.
درچنين نگرشي.امور برنامه ريزي و طراحي شهري براساس الگويي موازي و تعاملي
ص��ورت مي پذيرد.تا با حضور تفكر كيفيت گرايي طراحي ش��هري از همان ابتداي
كار(يعن��ي در كالن ترين مقياس) موجب��ات خلق محيط هاي واجد كيفيت مطلوب
در انته��اي كار(در خرد ترين مقياس) فراهم آيد (گلكار)57-1387-پس بر اس��اس
ديدگاه هاي نوين طراحي شهري ،محيط شهري مطلوب تنها ممكن است محصول
نظام هاي جامع و چند سطحي از هدايت و كنترل توسعه باشد(گلكار )57-1387-اما
يكي از زمينه هاي اصلي س��ردرگمي همين تعابير و برداشت هاي مختلف از مفهوم
تفسير ناپذيركيفيت زندگي و طراحي شهري است كه سبب ابهام در نقش و حوزه ي
كاري مربوط به طراحي شهري در مقياس هاي مختلف فضاي شهري است.
موضوع اصلي اين مقاله بر اس��اس مروري از موضوع مورد بحث و دس��تآ ورد هاي
حاصل در زمينه مرتبط ،بيان مي كند كه يك ديدگاه تلفيقي برنامه ريزي و طراحي
ش��هري( برنامه ري��زي طراحي محور) تاكيد بر يكپارچگ��ي و ارتباط برنامه ريزي و
طراحي شهري و پيوند حرف مختلف و مرتبط دارد.در اين زمينه محققان شهري بايد
روشهاي مناسبي را بكارگيري كنند كه با تمايالت،شرايط و تاثيرات مختلف شهري
هماهنگي الزم را داش��ته باشد .علت نياز به اين رويكرد چيست؟ وچه عواملي زمينه
عملي شدن و تحقق يك ديدگاه برنامه ريزي طراحي محور را در مديريت شهري و
سياس��ت گذاري ضروري سبب مي شود.اين موضوع مهمترين مبحث در تهيه طرح
توسعه شهري و ايجاد يك پايه روش شناسانه مناسب براي ورود به موضوع كيفيت
محيط شهري در فرآيند تهيه توسعه شهر و رفع ابهام در نقش و حوزه كاري طراحي

شهر در مقياس گوناگون طرح هاي توسعه شهري بنظر ميرسد.
روش تحقيق:
تطبيقي تحليلي است.براي دستيابي به ادبيات نظري موضوع مطالعات كتابخانه اي
انجام شده است روش شناسي اين مقاله مبتني برتطبيق و تحليل محتوي متون ،وبا
بررس��ي ديدگاه هاي موثر در تحول طراحي شهري و مقايسه گرايشات و گونه هاي
مختلف طراحي ش��هري به شناسايي مولفه هاي اصلي جهت اتخاذ رويكرد مناسب
يكپارچه طراحي و برنامه ريزي مي پردازد.
مرور ادبيات موضوع:
كيفيت يكي از مفاهيم اساسي در شهرسازي است كه داراي اهميت نظري و عملي
زيادي مي باشد.در حال حاضر در جامعه شهر سازي كشور ما مباحث جدي در حوزه
نظري و عملي راجع به ارتقاي كيفيت محيط ش��هري مطرح شده است.آنچه كه در
تمامي مباحث مطرح ش��ده نقطه اشتراك مي باشد،اين است كه تجربه اجراي طرح
هاي توسعه شهري در ايران چه در بافت هاي موجود،كه در قالب برنامه هاي جامع
صورت پذيرفته و چه در بافت هاي توسعه جديد كه در قالب برنامه هاي نظير شهر
هاي جديد و پروژه هاي آماده س��ازي صورت گرفته،نشان داده است كه برنامه هاي
مزبور در خلق محيط شهري واجد كيفيت مطلوب با توفيق چنداني رو به رو نبوده اند
(گلكار)39 ،1379،
موضوع لزوم توجه به مباحث كيفي و طراحي شهري در نظام برنامه ريزي كه امروزه
جامعه حرفه اي ما به آن تاكيد مي ورزد در دنياي غرب حاصل تغيير و تحول تدريجي
است كه به نظر كالينگ ورث ( )w،Culling،1996طي سه مرحله رخ داده است:
"در طول دهه  1960موضوعات طراحي شده به تدريج در متن پاسخگويي به مسائل
و پروژه هاي مشخصي مطرح گرديد.در طول دهه  ،1970اهداف طراحي شهري در
ضمن سياست هاي عمومي برنامه ريزي گنجانده شد و در طول دهه ،1980مالحظات
طراحي شده به عنوان بخشي از نظام نظارتي برنامه ريزي مورد پذيرش قرار گرفت".
همچنين با بهره گيري از جريان و نظرياتي كه بر ارتباط برنامه ريزي و طراحي شده
تاثير گذار بودند ("منش��ور آتن"" ،باغ شهرها"" ،جنبش شهر زيبا" "،رشد هوشمند"،
"نوشهر گرايي" "،توس��عه پايدار" "،پست مدرن" "،جامعه مدني" )و طي نمودن سه
مرحله تحول فوق تدوين فرآيندي كه نتايج اقدامات برنامه ريزي و طراحي ش��هري
را ب��ه يكديگر نزديك كرده و محيط مطلوب فراهم آورد الزامي ش��د(.عباس زادگان
ورضوي )1385،17،از ديدگاه عملي نيزسه موضوع در اين دهه باعث اين تغيير رويكرد
شده است:
.1تجربيات��ي كه از مطالعه محتواي فصل هاي مس��تقل طراحي ش��هري و مباحث
مطروحه اين رشته درطرح هاي توسعه،ساختاري و جامع بدست آمده است.
.2تجربياتي كه از همكاري برنامه ريزان،مهندسان ترافيك و ساير رشته ها در پروژه
هاي ساماندهي بافت هاي قديم ومياني،پروژه هاي طراحي شهري و مطالعات يا پروژه
هاي طراحي فضاهاي شهري كسب كرده اند.
.3و باالخره تجربياتي كه از تحقيقات ،مطالعات و طرح هاي جامع بخشي (يا موضوعي)
مانند( ترافيك ،محيط زيست و غيره) به دست آمده است (پاكزاد)1386،70،
همچني��ن مطالع��ات موضوعي و يا نظريه هاي مطرح به ش��رح ذيل در قالب كتب
و مق��االت تاثير زيادي بر ضرورت پرداخت به مس��ايل كيف��ي گذارند مانند.1:كتاب
كالس��يك''مرگ و زندگي در شهر هاي بزرگ آمريكا'' توسط جين جيكوبز در سال
 1961ميالدي2،كتاب" تئوري شكل خوب شهر" توسط "كوين لينچ ''در سال 1981
ميالدي.3مجموع��ه پيش��نهادي ''يان بنتلي و همكاران��ش "در كتابي تحت عنوان
''محيط هاي پاس��خده ."4راجر ترانسيك''با انتشار كتاب''يافتن فضاي گمشده" در
س��ال .5 1986مقاله"تئوري و عمل طراحي ش��هري معاصر" توسط ''مايكل ساوت
ورث'' .6شهرهاي پايدار توسط ''هاتن وهانتز" در سال .7 1994پژوهش هاي" جان
پانت��ر و متيو كرمونا" در كتابي با عنوان" بعد طراحانه برنامه ريزي" در س��ال 1997
-8كتاب "به كمك طراحي"توس��ط دپارتمان محيط زيس��ت،حمل و نقل و مناطق
انگلستان در سال -9 2000انتشار كتاب "مكان هاي عمومي0فضاهاي شهري" در
سال 2003توسط" كرمونا".
• چرا اتخاذ اين رويكرد در ايران ضروري است؟

نحوه مداخله و سياس��تگذاري در فرآيند توسعه ش��هري با توجه به ماهيت پيچيده،
پوياو متنوع شهري در بستر جوامع و محيط هاي متنوع نيازمند الگوي برنامه ريزي و
طراحي متناسب با محيط فرهنگي،اجتماعي،اقتصادي و طبيعي خود است.اين موضوع
مهمترين مبحث در تهيه طرحهاي توسعه شهري است.ارزيابي حاصل از طرح هاي
توسعه شهري در ايران،بيانگر اين موضوع است كه نگاه سنتي به برنامه ريزي توسعه
شهر قادر به پاسخگويي وحل مسائل شهري نيست و تنها با توجه به ابعاد كمي ورشد
رياضي جمعيت نمي شود مشكالت شهر را حل كرد.
طي چند دهه گذشته كيفيت محيطي شهر تهران (و بسياري ديگر از شهر هاي بزرگ
ايران) و قابليت آن براي زندگي آس��وده،ايمن و فعال ش��هر و نيز توان پايتخت براي
ايفاي نقش سرنوشت سازدر سطح ملي و جهاني و به داليل متعدد ،به طور مستمر و
به شدت كاهش يافته است(،نهاد تهران)1383،2،مساله تهران ديگر گسترش محدود،
توسعه شبكه معابر و....،نيست بلكه مثل بسياري از شهر هاي ديگردنيا مسئله اصلي
تهران تغيير و تحوالت كالبدي ناش��ي از تاثير تحوالت و نيازهاي هاي اجتماعي و
اقتصادي و فرهنگي در درون آن است (نهاد تهران  )5-1382فقدان اهداف،راهبرد ها
و طرح هاي مشخص و هماهنگ و تسلط روش توافق و تراكم فروشي كه مديريت
و هداي��ت تحوالت كالبدي تهران را تا حد مس��ايل يك "پالك" و مالك آن تقليل
ميدهد،عالوه بر آثار مخرب اش باعث نزول فوق العاده و مستمر و نگران كننده كيفيت
و كارايي محيط شهري شده است(نهاد تهران )1383،1،لذا در خصوص ضرورت اتخاذ
رويكرد نو موارد زير بطور خالصه بيان مي شود.
• چالش عدم هماهنگي بين طرح هاي توس��عه شهري در مقياس هاي متفاوت در
شرايط حاضر
• چالش فرآيند در تصميم سازي
• چالش اقتدار و انحصار تصميمات
• چالش كيفيت و هويت
• چالش تحقق پذيري
• فقدان حضور ابعاد كيفي در فرآيند شناخت و سياستگذاري
• چالش نظام كنترل و راهبردي
• چالش قطعيت و صلب بودن (به نقل از ذكاوت )1388
در ارزيابي انجام ش��ده توس��ط سازمان برنامه و بودجه /مهندسين مشاور زيستا براي
طرح هاي جامع  7شهر نمونه در كشور ( ،)1372حاكي از وجود نقيصه در پنج محور
عمده است:
 -1توجه به چگونگي تامين مالي و بازتاب هاي اقتصادي طرح
 -2عدم عنايت به نقش مردم و خواست هاي آنان از شكل گيري طرح
 -3بي توجهي به عوامل كالبدي موثر (در عدم تحقق طرح هاي شهري)
 -4برنامه ريزي غير واقع گرا و صلب
 -5ع��دم توج��ه ب��ه تح��والت و تغييرات��ي ك��ه در ط��ول برنام��ه ش��كل م��ي
گيرد(،مشهودي)1380،46،
 -1مفهوم كيفيت زندگي و محيط شهري
مفهوم"كيفيت زندگي ش��هري" يا "كيفيت محيط" با هدف اصالح و تكامل مفهوم
توسعه از توسعه صرف كمي به توسعه پايدار شهري مطرح و مورد توجه قرار گرفت،
در واقع اين مفهوم پاسخي به توسعه صرف اقتصادي در مقياس ملي و توسعه صرف
كالبدي در مقياس ش��هري بود و به نوعي مويد توجه به ش��اخص ها و معيار هاي
اجتماعي ،كيفي و اقتصادي پايدار در عرصه برنامه ريزي شهري و در تعامل با شاخص
هاي كالبدي-كاركردي است( .مهدي زاده)1382،294 ،
در يك برداشت كلي كيفيت زندگي به صورت زير تعريف مي شود:
''كيفيت زندگي ش��هري در برگيرنده اي ابعادرواني است كه شاخص هايي همچون
رضايت،ش��ادماني و امنيت را در بر مي گيرد.در برخي موارد ،رضايت هاي اجتماعي
نيز ناميده مي شود هم چنين ،ابعادي محيطي كه در برگيرنده سنجه هايي همچون
مسكن ،دسترسي به خدمات و امنيت محيطي است.جنبه هاي ديگر دربرگيرنده توجه
به فرصت هاي اجتماعي،اميد هاي اشتغال،ثروت،و اوقات فراغت است(.سيف الديني
)1381،375
با توجه به تعريف باال در مورد تعريف كيفيت زندگي،مي توان گفت كه مفهوم كيفيت
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زندگي و كيفيت محيط بسيار تفسير پذير و ابهام آور است و بنا به حوزه كاربرد و نوع مطالعه (مقياس) بسيار فرق مي كند.به گونه اي كه از تعريف باال برمي آيد كيفيت زندگي
يك مفهوم عيني و ذهني به صورت توأم است(.محمودي نژاد  )1388،93يعني بنابراين الزام در زمينه تدوين معيار هاي كيفيت زندگي بر توجه توأمان به بعد ذهني و عيني كيفيت
زنگي شهري استوار است لذا بدين گونه مي توان گفت كه كيفيت زندگي هم جنبه هاي عيني-كمي مانند دسترسي به امكانات و فرصت ها و هم جنبه هاي ذهني-كيفي مانند
روابط اجتماعي،رضايت از زندگي،مشاركت و همبستگي اجتماعي را در برمي گيرد.
يكي از داليل مهم توجه و كوشش براي مقوله كيفيت زندگي شهري را مي توان در پاسخ به سئوال ''تخصيص منابع كمياب شهري '' جستجو كرد.در مورد منابع كمياب و
محدود ،سياست گذاران و برنامه ريزان شهري نيازمند دستيابي به كاراترين و موثرترين روش توزيع اين منابع در تطابق و هماهنگي با نيازها و اولويت هاي مردم هستند .در
پرتو نفوذ همين برداشت ها ازمفهوم كيفيت زندگي رويكردي جديد در شهرسازي.شكل گرفته كه باعث نزديكي دو گرايش اصلي شهرسازي ،برنامه ريزي شهري و طراحي
شهري شده است و معتقد است كه برنامه ريزي شهري بايد به نياز هاي رواني،محيطي،اقتصادي،اجتماعي وجود منابع كمياب و محدود وتعيين اولويت هاي الزم عالوه بر
اهداف كالبدي-كاركردي توجه داشته باشد.
 -2رويكرد جامعه مدني ،مشاركت مردم و كيفيت محيط
جامعه مدني حوزه اي است عمومي ميان دولت و شهروند عضو كه با هدفي مشخص...،بطور داوطلبانه تشكيل مي يابد...آنچه كه به جامعه قوام مي دهد قراردادن فرد و حفظ
هويت او در برابر هويت هايي است كه از باال بر او تحميل مي شود و شرايط الزم براي چنين وضعيتي پيدايش نهاد ها و تشكيالت صنفي ،گروه هاي فشار و...است.و فرد با
حضور و عضويت در نهادها و انجمن ها مي تواند قدرت الزم جهت كسب آزادي هاي مشروع را جهت تامين نيازها به دست آورد اين موضوع محور اساسي جامعه مدني را
تشكيل مي دهد(.حبيبي)1379،25 ،
ارزيابي تجارب حاصل از تهيه و اجراي طرح هاي توس��عه ش��هري نش��انگر اين امر است كه اين طرح ها با يك ديدگاه تمركزگرا و از باال به پايين تهيه شده ومشاركت گروه
هاي ذينفع در تهيه و اجراي آن مورد غفلت واقع شده اند يكي از علل اصلي به بن بست رسيدن هر طرحي ،ريشه در بي توجهي به مشاركت و سهم قابل توجه مردم و نهاد
هاي محلي در اجرا دارد.تحقيق انجام شده توسط مركز مطالعات برنامه ريزي شهري وزارت كشوربا همكاري مهندسان شارمند در سال  1379در خصوص نحوه مقايسه تهيه
طرح هاي توسعه شهرهاي ايران و جهان بيانگر اين موضوع است كه مشاركت مردم در مراحل مختلف تهيه طرح ها در ايران صفر است( .درمقابل ميانگين جهاني  3/7از )4
آثار سوء اين عدم مشاركت باعث عدم تحقق پذيري طرح ها مي شود''.مشاركت دادن مردم در امور شهري و برنامه ريزي ها،نه تنها بهره گيري از پيشنهاد هاي مبتكرانه و
طيف گسترده اي از توانائي ها و قابليت هاي افراد را ممكن مي سازد و نياز هاي ملموس و غير ملموس ساكنين را به وضوح مشخص مي كند،بلكه پيوند هاي اجتماعي و
ادراكي ايشان را با محيط،حريم و قلمرو زندگي خويش شناسايي حفظ و ارتقاء داده و حيات سالم و پوياي شهر را تضمين مي كند(.حبيب)117،1386،در هر صورت تحقق جامعه
مدني ارتباط تنگاتنگي با حيات شهري و برنامه ريزي در آن دارد،بقول مدني پور " دو گرايش ،مشاركت عمومي در برنامه ريزي و طراحي و تاكيد بر فضاي عمومي شهري،هر
دو واكنش هايي از س��وي جامعه مدني اند در برابر فش��ارهايي كه از جانب نظام هاي پول و قدرت بر توس��عه شهري وارد مي شود(مدني پور )1384،328 ،از همين روست كه
پرداختن به چگونگي حيات بخشيدن به فضاهاي عمومي شهر به عنوان كالبد حيات مدني و يا چگونگي بازتوليد فضاهاي مدني گذشته در دستور كار برنامه ريزي و طراحي
شهري (براي ارتقاء كيفيت محيط)قرار داد(.حبيبي)1379،30 ،
 -3پست مدرن و ارتقاء كيفيت محيط
به دنبال اجراي طرح هاي مدرنيستي و مشكالت ناشي از آنها و عدم تحقق بسياري از وعده هاي آنان لزوم تجديد نظر در اين تفكرات احساس شد جنبش پست مدرن در واقع
واكنشي به علم گرائي و خرد محوري دوران مدرن بود .ويژگي پست مدرن در تالش براي عبور از طيف عاليق با استفاده از سبك هاي متنوع،به نوعي التقاط گرايي افراطي با
كدگذاري هاي متعدد انجاميده است.از ميان اصول متعدد اين جنبش مي توان به تنوع و تكثر ،زمينه گرايي مشاركت ،طراحي هاي كوچك مقياس،فرآيند گرايي ،التقاط،اختالط
كاربردي،اولويت دادن به عابر پياده ،شهر به عنوان يك منظرمي توان نام برد،پست مدرن باطراحي در مقياس هاي كوچك و پرهيز از ارائه طرح هاي جامع شهري توافق بيشتري
داشت،آنان به كار در مقياس محالت ،طراحي هاي محله اي و منطقه اي به طراحي هاي انساني نزديكتر شده و به ايجاد حس شهرهاي كوچك سنتي مي انديشيدند(.بحريني،
 )1388،337در طراحي شهري اين دوران ،بيشترين تالش براي مشاركت عمومي در فرآيند طراحي،با تمركز بر مسايل محلي به جاي موضوعات شهرسازي صورت گرفته است.
(بحريني)329،1388،درشهرسازي پست مدرن به اصالح بخشي اكتفا نموده و به جاي آرمانگرايي مدرن در اصالح كل شهر واقع گرايانه به اصالح بخشي از شهر پرداخت.
-4توسعه پايدار و ارتقاء كيفيت محيط
توسعه را مي توان تكامل سطح زندگي و رسيدن به شرايط آرماني در حوزه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي دانست .كه تحقق مفاهيم آزادي،عدالت،پويايي اجتماعي،توسعه انساني
و رشد اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي را بهمراه مي آورند(.زاهدي اصل ")1381،5توسعه پايدار "را نيزمفهومي ميدانند كه در آن تامين مستمر نياز ها و رضايت مندي افراد همراه
با افزايش كيفيت زندگي انسان مد نظر مي باشد،دستيابي به كيفيت مناسب زندگي شهري كه هدف نهايي طراحي و برنامه ريزي شهري است بدون بكارگيري اصول توسعه
پايدار ممكن نيست.
جريانات مهم و اثر گذار برضرورت ارتقا كيفيت محيط شهر
پست مدرنيسم

نكات عمده و كليدي

تنوع و تكثر،زمينه گرائي ،طراحي هاي كوچك مقياس،فرآيند گرايي،ايجاد هويت منحصر بفرد،اختالط
كاربري،اولويت دادن به عابر پياده ،تالش براي مشاركت عمومي در فرايند طراحي با تمركز بر مسايل محلي

جامعه مدني

مشاركت عمومي در برنامه ريزي و طراحي ،تاكيد بر فضاي عمومي شهري ،ايجاد شرايط مناسب
براي ارتباط وهمبستگي ،كثرت گرائي و گفتمان ،فردباوري ،قانون مندي

توسعه پايدار

تامين عدالت اجتماعي ،مسئوليت زيست محيطي ،ثبات اقتصادي

تكامل مفهوم طراحي شهري با تاكيد بر ارتقا كيفيت محيط
در نهايت همانطور كه از مطالب باالو تحليل محتوي و مفاهيم جديد مربوط به "كيفيت زندگي"" ،توسعه پايدار"" ،جامعه مدني" و "پست مدرن" از يكطرف و نظريات جديد

در زمينه طراحي شهري از طرف ديگر باعث تكامل مفهوم ،تقويت و گسترش دانش
طراحي شهري شده است .محيط هاي شهري در حال تغيير و تحوالت كالبدي ناشي
از تاثير تحوالت و نيازهاي اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي اس��ت و بطور ش��اخص
تغيي��ر مي كند همانطور كه عقايد در خصوص طراحي آنها تغيير و پيش��رفت كرده
اس��ت در نظر نگرفتن مالحظات اساس��ي طراحي شهري مثل ارتباطات،دسترسي و
كاربري مختلط مي تواند منجر به ايجاد شكل ناپايدار شهر شود ،بنابراين يك ارتباط
واضح و روشن بين مشخصات كالبدي و فضايي يك شهر و كيفيت هاي عملكردي،
اجتماعي-اقتصادي و محيطي آن برقرار است،
طراحي شهري و كيفيت محيط شهري
تعاريف طراحي ش��هري در طي  4دهه گذش��ته نش��ان مي دهد كه عليرغم توجه
روزاف��زون صاحب نظران متاخر به ارا ئه تعاريف كل گرايانه و جامع-درقبال تعاريف
بخشي و جزءگرايانه دوران متقدم-هنوز تعريف واحدي كه به اتفاق آراء مورد پذيرش
اهل حرفه قرار داش��ته باشد،ارائه نگرديده اس��ت(گلكار  )1378،47در وراي اختالف
آراي محققان در خصوص تعريف طراحي ش��هري و با محور قرار دادن مش��تركات
تعاريف از يكسو و با محور قرار دادن كيفيات اصلي طراحي شهري از سوي ديگر ،اكثر
طراحان شهري متاخر در ديدگاه هاي خود به" ارتقاء كيفيت محيط زندگي" به عنوان
مقصد فرآيند طراحي شهري مي نگرند.براي روشن تر كردن منظور خود و با توجه به
همگرايي در تعاريف متأخران از طراحي شهري به تعريف پيشنهادي دكتر گلكار اتكا
مي كنيم '':طراحي شهري فعاليتي است ميان رشته اي و گروهي كه توأمان دربرگيرنده
فرآيند مسئله گشايي و راه حل هايي (فرآورده هايي)كه هدفشان سازمان بخش كالبدي
عرصه عمومي ش��هر به نحوي اس��ت.كه موجب ارتقاي كيفيات عملكردي،زيست
محيطي و تجربه زيبا ش��ناختي مكان ش��هري گردد(گلكار  )1378،50لذا وظيفه ي
طراحي ش��هري جسميت دادن به ارزشها،امكانات و محدوديت هاي جامعه و قلمرو
وعمومي به مثابه نقطه اشتراك زندگي كليه شهروندان است(.پاكزاد)1386،70،
• ويژگي هاي رويكرد جديد طراحي شهري در نظام توسعه
در اين ديدگاه نظام مند کردن توسعه ابعاد كمي(برنامه ريزي)و كيفي (طراحي)مكمل
يكديگ��ر خواهند بود .با توجه به تحوالت برنامه ريزي و گرايش آن از نگاه جامع به
نگاه راهبردي و در تكميل فرايند برنامه ريزي راهبردي بدين ترتيب بود كه از اواخر
دهه  1990با توجه به ديدگاه ارتقاء كيفيت محيط و مباحث مربوط به جامعه مدني،
توسعه پايدار و نظريه هاي متعدد انديشمندان شهرسازي،به رويكرد طراحي در برنامه
ريزي تاكيد بيش��تري ش��د .با توجه به هدف نهايي برنامه ريزي و طراحي ش��هري
براي كمك به ارتقاء كيفيت محيط در راس��تاي اهداف توسعه پايدار و تحقق جامعه
مدني،برنامه ريزان و طراحان شهری دریافته اند که برای تحقق این امر ،تعامل بین
طراحی و برنامه ریزی الزامی است ،در این رویکرد جدید،گاهی طراحی شهری بعنوان
بخشی جدا ناپذیر از فرایند برنامه ریزی و گاهی بعنوان یک بعد برنامه ریزی شهری
یاد می ش��ود ،درعمل نیز موضوعات طراحی شهری در بسیاری از طرح های توسعه
و عمران شهری جدید ،به عنوان یکی از عناصر پایه ای در مطالعات و پیشنهادهای
طرح با توجه به مقیاس و نوع آن مطرح شده و همانند سایر پیشنهادهای طرح توسعه
ش��هر به مرحله اجرا گذاشته می شود .در چنین نگرشی برخالف شیوه سنتي که به
برنامه ریزی و طراحی شهری بر اساس الگويی خطی ومنفك و با حفظ تقدم برنامه
ریزی بر طراحی پرداخته می ش��ود ،امور برنامه ریزی و طراحی ش��هری بر اس��اس
الگوئ��ی موازی و تعاملی صورت پذیرد و با حضور تفکر کیفیت گرای خاص طراحی
ش��هری از همان ابتدای کار ( یعن��ی در کالن ترین مقیاس ) موجبات خلق محیط
ه��ای واجد کیفیت مطلوب در انتهای کار (یعن��ی در خردترین مقیاس ) فراهم آید.
(گلکار ،)1387،57،در کل یک دیدگاه برنامه ریزی طراحی محور جهت ارتقای کیفیت
محیط بوده و این که درونی کردن اثرات آن بر سایر طرح ها ،جهت یکپارچگی بیشتر
در سیاس��تگذاری و تعامل تسهیل ش��ود ،برنامه ریزی طراحی محور ،رویکرد نظری
متعاملي و آينده نگر را براي مواجهه با پدیده پیچیده و متکثر توسعه شهری مناسب
می داند.كه بر ترسيم آينده بر اساس ارزشها و آرمانها و تاكيد بر روش هاي كيفي و
هنجاري مي پردازد .در این رویکرد از یکسو به دو مرحله اساسی فرایند طراحی (یعنی

مرحله "سنجش وضعیت" یا شناخت و تحلیل " شهر بدان گونه که هست " و مرحله
" تدوین راه حل " یا " ارائه پیشنهاد " بدان گونه که باید باشد و از سوي ديگر به دو
بعد اساسي طراحي شهري يعني بعد ماهوي ( يا ويژگي هاي فرم شهر) و بعد رويه اي
(يا ويژگي هاي فرايند تهيه طرح)پرداخته مي شود( .گلكار1387 ،و)54تنها با تعاريف
وس��يع از طراحي ش��هري اس��ت كه مي توانيم حوزه منافع و درگيري هاي طراحي
شهري را در تمامي فرايند و محصول هاي آن در مقياس كالن و خرد و تمامي وجوه
بصري و مكاني آن را در بر گيريم.
• مقايسه مفاهيم نظري مقياس در طراحي شهري
در ادبيات جديد شهرسازي بر اين موضوع تاكيد گرديده كه موضوع طراحي شهري
در تمام مقياس هاي نظام برنامه ريزي مطرح است و طراحي شهري در مقياس هاي
متفاوت برنامه ريزي داراي محصوالت متفاوت محتوايي و رويه اي است ،مداخالت
مديريتي در ارتقاء كيفيت محيط شهري طبيعتا تاثيرات خود را در مقياس هاي مختلف
اعمال مي كند .تصميم هاي مديريتي در يك مقياس ،معموال تاثيرات نا مشخص و
غير قابل پيش بيني بر كيفيت محيط در ساير مقياس ها دارد و اين تاثيرات محتمل
نياز به مالحظات و تحليل هاي با دقت دارند ،به همين دليل شهرس��ازان و طراحان
مقياس هاي متفاوتي براي محصوالت طراحي شهري در ادبيات موضوعه مطرح و
محيط ش��هري مطلوب را تنها محصول نظام هاي جامع و چند سطحي از هدايت و
كنترل توسعه كه بر سه پايه زير ،بنا مي شود قلمداد كردند:
 چارچوب برنامه ريزي راهبردي فرايند هاي تصميم سازي دموكراتيك و كيفيت گرا فراگير بودن ( به مفهوم پوشش بر كليه سطوح پنجگانه منطقه شهري ،كل شهر،ناحيه ،شهر ،سايت ها و فضاهاي شهري و منظر شهري (گلكار)1387،57 ،
به عنوان نمونه براند فري " س��اخت و ش��كل كالبدي منطقه ش��هري ،كل ش��هر،
بخش هاي آن را در حوزه فعاليت طراحي شهري مي داند و تنها پس از تهيه چارچوب
توسعه در اين سطوح و بر اساس ترتيب سلسله مراتبي (منطقه شهري –شهر-بخش
هاي شهر )طراحي مي تواند بطور موثري به تك تك فضاهاي شهري بپردازد(،براند
فري .)34،1383،تعاريف طراحي ش��هري هم به طراحي شهرها و سكونت گاهها در
كل اش��اره دارد و هم به طراحي بخش هايي از مناطق ش��هر ،اما اين موضوعات و
توجه��ات ك��ه در طراحي هاي خرد مقياس و كالن مقياس طراحي ش��هري به آن
پرداخته مي شود با يكديگر تفاوت زيادي دارند(،مدني پور)139،1384،
مدني پور هم در مطالعات خود به س��ه س��طح اس��تراتژي ها (( )strategiesبراي
مقياس كالن ) ،سياست ها (( )policiesمقياس مياني ) و دستورات طراحي شهري
(()Briepsمقياس خرد) معتقد است ،همچنين ش��يرواني ( )1985،shirvaniنيز
به اهداف ،سياس��ت ها ،برنامه ها و راهنماي طراحي ش��هري ب��ه عنوان انواع گونه
هاي توليد طراحي ش��هري درمقياس هاي س��ه گانه نام برده اس��ت،در تبيين اين
طيف متنوع از نظرات طراحان ش��هري در خصوص مقياس و مفاهيم كارمونا،هيث
و تي��زدل( )tiesdells، T، Heath،M،Carmona،2003در نق��د اين تفاوت
مفهومي – عملياتي ابعاد محتوائي و رويه اي در حوزه طراحي ش��هري و همچنين
مقياس طراحي اش��اره به پايه هاي نظري طراحان نموده اند.آنها معتقد هس��تند كه
دو گرايش معمار –طراح ش��هري و برنامه ريز –طراح شهري وجود دارد .بنابراين با
توجه به پايه اي نظري و گرايش هاي عملي اين دو گروه از طراحان ش��هري ،نوع
مواجه آنها با موضوعات و مقياس هاي مكاني و ابعاد محتوائي و رويه اي در طراحي
شهري متفاوت است(،تفهمي،1388 ،ص)4به بياني ديگر گونه شناسي در طبقه بندي
حيطه هاي دخالت و تاثير ابعاد محتوائي و رويه اي طراحي شهري در بين محققين
و طراحان شهري متفاوت است ،به عنوان مثال  Al-douri،2006در طبقه بندي
طرح هاي توس��عه شهري س��ه سطح از اسناد طراحي ش��هري را معرفي مي نمايد
 )1گروه اول:مالحظات طراحي ش��هري (( )Considerationارزش��ي) و يا ابعاد
محتوائي كه بيانگر اهداف كالن هس��تند و معم��وال در طرح هاي راهبردي و طرح
ساختاري اين اسناد تدوين مي گردند.اين اسناد نقش تعيين كننده در حل چالش ها و
اختالفات كالن رويكردي در شهر دارند)2.گروه دوم :سياست ها ( )policiesطراحي
ش��هري هستند كه تشويق كننده اهداف و روشن كننده مسيرها و فرايند حصول به
اهداف در طرح هاي توسعه شهري هستند .سياست هاي موثر طراحي شهري به روي
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اين نكات تاكيد دارند كه در محيط هاي متفاوت چگونه مي توان به اهداف طراحي شهري دست يافت )3،گروه سوم  :راهنما ( )Guidelinesهاي طراحي شهري هستند كه
براي طرح هاي توسعه شهري تهيه ميگردند .اين گروه از اسناد در برگيرنده جنبه ها و تركيب هاي طراحي شهري هستند كه به سياست ها جنبه هاي عملي مي بخشند اين
گروه داراي موضوعات مشخص هستند(.تفهمي)1388،6،
در تحقيق انجام شده توسط كارمونا ،پانتر و چاپمن ()Chapman and، Punter، Carmona،2002در باره گونه شناسي پروژه هاي طراحي شهري به اين نتيجه دست
يافته اند كه هرگونه پروژه و يا فعاليت طراحي شهري بايد به اين  4حوزه از مسايل پاسخ گويد  )1( :چشم انداز راهبردي شهر ( )2موضوعات عام طراحي شهر ( )3موضوعات
خاص و ويژه طراحي شهر ( )4جزئيات طراحي ،اين موضوعات در بر گيرنده هر دو وجه طراحي شهري در ابعاد محتوائي و رويه اي بوده و از نظر توالي منطقي اين موضوعات،
توليدات طراحي شهري را در مقياس هاي متفاوت تعريف مي نمايد.
در مروري كه لنگ ()Lang ،2005به روي رويه هاي طراحي شهري انجام داده است به چهارگروه از پروژه هاي طراحي شهري با مقياس هاي مختلف اشاره نموده است،
اين چهار گروه عبارتند از  :طراحي شهري جامع ،طراحي شهري يكپارچه ،طراحي شهري مستمر ،طراحي شهري تكميلي ،در اين طبقه بندي در مقياس كالن ،طراحي شهري
جامع موظف به تهيه و تدوين ابعاد محتوائي و رويه اي شده است،
بر اساس پژوهش انجام شده توسط گلكار ( )1387عمل طراحي شهري در سطح كالن يعني در مقياس كل شهر با برنامه ريزي راهبردي (بلند مدت) ،در سطح مياني يعني در
مقياس پاره شهر يا ناحيه با برنامه ريزي تاكتيكي (ميان مدت)و در سطح خرد يعني در مقياس سايت يا فضاي شهري با برنامه ريزي عملياتي (كوتاه مدت) همراه است.برنامه
ريزي و طراحي شهري در سطح كالن عمدتا به مباحث و اهداف اثر بخش و در سطح خرد به شيوه هاي كارا درصدد يافتن راه حل مسائل بر مي آيد( .گلكار)54 ،1387،
به اعتقاد بحريني از نظر مقياس ،طراحي شهري مي تواند در پنج مقياس منطقه شهري،شهر،بخشي از شهر ،پروژه هاي بزرگ و پروژه هاي كوچك كاربرد داشته باشد ،ليكن
مكانيزم طراحي ،ابزار ،زمان ،نحوه اجراي طرح ها در مقياس هاي مختلف متفاوت است بزرگترين مقياس كه اعمال طراحي شهري در آن قابل تصور است مقياس مناطق
شهري ( )Metropolitan Scaleاست .در چنين مقياس قاعدتا اهداف بلند مدت دنبال مي شود و ابزار اجراي طرح ها ي كالن ،سياست ها ،ضوابط كدها و استاندارد ها
مي باشد(.بحريني)31،1386 ،
از نظر ذكاوت برنامه طراحي شهري با محتوي و مقياس هاي مختلف در انطباق با اهداف طراحي مورد نياز تدوين مي گردد ،در مقياس شهري ،سطح كالن برنامه طراحي
شهري در برگيرنده گستره شهر و حيطه مناظر طبيعي پيرامون است و داراي محتواي راهبردي است ،در سطح خرد برنامه طراحي شهري در برگيرنده حوزه اي از توسعه است
و نيازمند تعيين تكليف ساختار كالبدي براي آن مي باشد(،ذكاوت)1382،11 ،
با يك مقايسه اجمالي از نظرات صدرالذكر به اين موضوع پي مي بريم كه يك باور جمعي و اجماع در چند سطحي بودن اقدامات طراحي شهري وجود دارد(،جدول شماره يك)
با وجود تفاوت در گرايشات ،گونه شناسي و نوع طراحان بيانگر دو مقياس پيوسته اما مستقل در طراحي شهري است،
 -1مقياس كالن ابعاد محتوائي است ابعاد محتوائي ،مالحظات ارزشي طراحي شهري هستند كه بدنبال حصول به كيفيت هايي هستند كه رسالت و ذات وظيفه طراحي شهري
است و بايستي توسط طراحان در محيط ترجمان فضايي يابد.
 -2مقياس خرد (طرح ريز)ابعاد رويه اي است ،ابعاد رويه اي فرايندي هستند كه برنامه ريزان و طراحان بكار مي برند تا بتوانند اهداف محتوائي را در محيط شهري جامه عمل
بپوشانند اين رويه ها فرم هايي براي نشان دادن ساخت و عملكرد شهر هستند.
جدول شماره يك -مقايسه محصوالت طراحي شهري در مقياس كالن نظام برنامه ريزي
كالن ترين سطح طراحي
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• برنامه ريزي طراحي محور رويكردي تعاملي در مقياس كالن و خرد (يافته ها)
مشخصه اصلي طراحي شهري امروز بايد هدفمند بودن آن و يا برقراري ارتباط پيوند بين اهداف شهر و طرح شهر كه ماهيت كالبدي – فضائي دارد باشد طراحي شهري هر چه
بيشتر خود را با مسايل و واقعيت هاي جامعه نزديك نمايد ،مفهوم برنامه ريزي طراحي محور از اين تصور ناشي مي شود كه بدون توجه به اهداف و ابعاد كيفي در طرح هاي

توسعه شهري ،امكان تحقق پذيري و يا حداقل كارآمدي آنها متصور نيست ،در اين
رويكرد ضمن تاكيد بر اهميت طراحي شهر در نظام برنامه ريزي ،لزوم دخالت آن را در
تهيه طرح هاي شهري در تمام سطوح و مقياس ها يادآور مي كند.
در الگوي كنوني توليد فضا ،تنها عامالن كالن مقياس ساخت و ساز و دولت ها مي
توانند بضاعت كنترل توسعه شهري را فراي يك مكان منفرد داشته باشند ،طرح هاي
توسعه صرفا ابزاري است در اختيار نقش آفرينان اصلي (دولت ،سازمان ها و سرمايه
گ��ذاران بزرگ ) در صورتي كه الگ��وي جديد ،بايد تضمين كند كه اين اقدام حياتي
در ارائه خدمت به شهروندان و ارتقاء كيفيت محيط شهري قرار دارد .كيفيت زندگي
هم جنبه هاي عيني – كمي و هم جنبه هاي ذهني – كيفي را در بر مي گيرد لذا با
قبول اين موضوع كه شهر هم يك نظام ( )Systemو هم يك نهاد اجتماعي است
و رفتار مردم آن را به شدت تحت تاثير قرار مي دهد ،هيچ مدلي در هيچ زمينه علمي
نم��ي توان��د آن را پيش بيني كرده يا توضيح دهد ،مرور جنبه هاي كيفي و تصورات
ذهني شهروندان اساس درك اين ديدگاه راجع به طراحي شهر براي مديريت توسعه
شهري و سياست گذاري را فراهم مي كند در كل ديدگاه (برنامه ريزي طراحي محور)
با انعطاف پذيري بيش��تر در مديريت و يكپارچگي و تعامل بيشتر در سياست گذاري
تسهيل مي شود ،به طور خاص به اين نكته مي رسيم كه ديدگاه برنامه ريزي طراحي
محور بنظر مي رسد هدفش مديريت مقياس هاي فضايي ،مكاني و زماني،يكپارچه
كردن و تعامل مولفه هاي اجتماعي ،تعديل عدم قطعيت ،خلق بس��ترهاي مناس��ب
مديريتي ،شناسائي،سنجش مسايل برنامه ريزي با ابزار و روش هاي مناسب و شناخت
تعادل ها در انجام مداخالت باشد.
الف) حضور طراحي ش��هري در طيف مقياس برنامه ريزي ( تعامل برنامه
ريزي و طراحي شهري ،تعامل برنامه ريزي و اجرا )
دراين رويكرد اصل بر اين است كه موضوعات مورد توجه طراحان شهري غير قابل
تمايز با موضوعات مورد نظر برنامه ريزي است ،اين ديدگاه بر تلفيق و يكپارچگي و
تعامل برنامه ريزي و طراحي ش��هري متكي است .دخالت آگاهانه طراحي شهري و
هدايت آن در جهت اهداف توسعه و عمران شهر به دخالت و نظارت در سطوح مختلف
و موضوعات مختلف نياز دارد .تعيين اين س��طوح و موضوعات مختلف و هماهنگي
ميان آنها مستلزم ايجاد پيوستگي و همبستگي ميان برنامه ريزي و طراحي شهري
است(،مهديزاده)477،1380،
منابعي كه از ابتداي س��ال  2000وجود دارد پوشش طراحي شهري را در سه مقياس
كالن  :شامل منطقه شهري و شهر ،مقياس مياني حوزه هاي شهري و مقياس خرد
گروهي از فضاي ش��هري و يا تك فضا بر مي ش��مارند و ممكن است يكي از زمينه
ابهام و سردرگمي ابهام در مقياس باشد ،اگر ما تعاريف طراحي شهر را در اين مقياس
ها بطور همزمان تصور کنیم ،این موضوع سبب ابهام می شود ،بنظر مدنی پور ،بخشی
از این درگیری ها و تقابل مربوط به تقابل مدرنیس��ت ها و پست مدرنیست انعکاس
یافته است .مدرنیست ها به طراحی فضای انتزاعی و در عین حال منسجم توجه می
کردند .واکنش پست مدرنیستی به چنین انتزاعی توجه به مکان های کوچک-مقیاس
ش��هری و معنای ش��ان بود ،این واکنش های شدید علیه برخورد فراگیر طرح ریزی
کالن مقیاس بر تفاوت های فردی و گروهی تحمیل می کرده اس��ت ( .مدنی پور،
)146-141 ،1384
بدین لحاظ از نظر مدنی پور" ،میزان تداخل و اش��تراک میان این دو مقیاس طراحی
شهری را می توان به شکل قابل قبولی در تعریف واحد گنجاند .یعنی طراحی شهری
را ب��ه مثابه " رویکردی میان رش��ته ای ( و تعامل��ی) به طراحی محیط مصنوع مان
ديدن " با اخذ تعریف وسیع ما شباهت ها و تفاوت ها میان شکل دادن به فضای شهری
و مکان س��ازی ش��هری را بعنوان دو بخش از فرآیندی واحد شناخته و پذیرفته ایم.
(مدنی پور)143 ،1384 ،
بنابراین در زمینه مدیریت مسئله مقیاس ،دارای وجوه زمانی ،فضایی و مکانی می باشد.
شهرسازان باید میان مقیاس جغرافیایی و زمانی تاثیرات فعالیت های شهری تفاوت
قائل شوند .چون رشد و توسعه و ارتقاء کیفیت محیط شهری مربوط به عوامل مختلفی
است که در مقیاس های مختلف عمل می کنند ،جهت برخورد با این مسائل پیشنهاد
می گردد که راهکارهاي شهري باید در مقیاس های فضایی متفاوت بکارگرفته شوند.
هم چنین می توان به این مسائل مقیاس در زمان را نیز اضافه کرد .عوامل متفاوت
با س��رعت های مختلف عمل می کنند ،تبادل فن آوری و توس��عه ،جهانی شدن و

جریانات مرتبط به آن و فرآیند دگرگونی را تسریع می کنند و بهمراه خود اثرات مثبت
و منفی دارند .بنابراین این دیدگاه حکم می کند که عوامل متغیر با توجه به سرعت
و مقیاس تاثیرشان شناسایی شوند ،مداخالت طرح های توسعه شهری باید تاثیرات
خود را در مقیاس های مختلف اعمال کنند .تصمیم های مدیریتی در یک مقیاس،
معموال تاثیرات نامش��خص و غیر قابل پیش بینی بر سایر مقیاس های دیگر داشته
است .تاثیرات محتمل نیاز به مالحظات و تحلیل های دقیق دارند.
برنام��ه ریزی طراحی مح��ور او ًال؛ باید روش ها و راه حل های ممکن و خالقانه ای
را برای یافتن بسترهاي مناسب تصمیم گیری در سطوح مختلف طرح های توسعه
شهری ارائه دهد ،این طرح ها باید در مقیاس مختلف تعریف و تحلیل شود .دومین
موضوع که به بحث طیف مقیاس ها اشاره دارد این است که فعالیت برنامه ریزی و
اجرا را نمی توان مانند گذشته از هم جدا کرد .امروزه موثرترین و بهترین شهرسازان
کسانی هستند که خود را در فرآیند توسعه در جهان واقعی درگیر می کنند و مکانیسم
تحقق پذيري و پيش بيني واقعي مالي توسعه را از ابتداي فرآیند برنامه ریزی و طراحی
دخیل می کنند.
ب) طراحی شهری به مثابه رویکردی میان رشته ای (تعامل حرفه ای)
مسائل شهری پیچیده با روابط درونی ،مبهم و چند بعدی هستند و ضرورت دارد اهل
حرفه ظریف تر به موضوع نگاه کنند و تخصص ها تجميع گردند .طراحی شهری یک
میان رشته است تا یک رشته مشخص ...مسئولیت ایجاد کیفیت کلی محیط شهری
اغلب مابین تخصص های مختلف محیط مصنوع قرار دارد،)Carmona,2003( .
با این تعریف که طراحی شهری وظیفه میان تخصص های مختلف است ،به مفهوم
منسجم از فضا می رسیم ،یا بعبارت دیگر که نه فقط برنامه ریزان ،بلکه حقوق دانان،
مهندسان ،مس��ئوالن اداری و متخصصان اقتصادی و باالخص مدیران شهری می
بایست به نقش و میزان تاثیر گذاری حرفه خود بر کیفیت محیط شهری آگاهی یابند
( و پیگیر باشند) ( پاکزاد)34 ،1379 ،
متخصصين رشته هاي مختلف علمي باید برای حل مشکالت محیط زندگی انسان
ها با هم همکاری کنند و هیچ کجا مانند مش��کالت شهری این همکاری ضروری
بنظر نمی رس��د .طراحي ش��هري به طور ذاتي مش��اركتي و مربوط به رش��ته هاي
مختلف و يك روش پيوس��ته دارد و مهارت ها و تخصص ها از يك طيف وس��يع از
حرفههاراالزمدارد)Carmona،2003(.مسئوليتايجادكيفيتمحيطوظيفههمه
تخصص هاي مختلف است.
ج) انعطاف پذیری و برخورد با عدم قطعیت ( تعامل با تغییرات)
در يك رويكرد كيفي گرايانه ترس��يم آينده بر اس��اس كشف فرصت ها ،ارزش ها و
آرمان ها با تاكيد بر روش كيفي و هنجاري اس��ت.ارزش هاي ش��هري مدام در حال
تغييراند لذا انعطاف پذیری یک راهبرد مطلوب شهری است ،اهمیت درک اینکه همه
چیز تغییر مي کند ،باید با مدیریت توسعه شهری همراه گردد تا هماهنگی و تعامل با
تغییرات تسهیل شود .این موضوع در ارزیابی طرح های توسعه شهری اثبات شده که
این طرح ها در برخورد با ش��گفتی درون شهرها و عوامل بيروني شهر انعطاف پذیر
نبودند .شهرها بواسطه مجموعه ای از عدم قطعیت ها در قلمرو انسانی
( اقتصادی-اجتماع��ی و محیطی) احاطه ش��ده ان��د .دیدگاه جدید مراقب باش��د با
تصمیمات��ی که می گیرد ،اختیارات خود را مح��دود نکند .این نوع نگاه انعطاف پذیر
خود نوعی آموزش است که می تواند با کمک فرآیند تصمیم گیری عدم قطعیت ها
را کاهش دهد.
د) نهادهای انعطاف پذیر و مشارکتی (تعامل در مقیاس مدیریتی و مردمی)
در این رویکرد س��عی می ش��ود تا حد پایین ترین س��طح ممکن تمرکز زادیی شود،
این امر باعث هماهنگی بیش��تر برنامه ها و فعالیت شود و مشارکت شهروندان را در
س��طوح مختلف افزایش می دهد.اگر این اصل تمرکز زدایی مورد استفاده قرار گیرد،
مقیاس های زماني و جغرافیایی که در آن طرح های توسعه شهری تهیه و اجرا می
شوند ،خواس��تار کنترل چند مقیاسي یکپارچه ( در بهترین حالت) و هماهنگی میان
مقیاس های مدیریتی برای حل مس��ئله ( در بدترین حالت) می باشد.در اين رويكرد
تاكيد بر ارزش ها و آرمان هاي جامعه با تاس��ي از نفوذ مفاهيم جامعه مدني ،توسعه
پايدار و جنبش پست مدرن است و به نقش پر رنگ اجتماعات محلي و مردم در تهيه
و اجرا طرح هاي توس��عه شهري قائل است.ش��رط حضور جامعه مدني ،ايجاد رشد،
گس��ترش و توسعه نهادهاي واسط (عرصه هاي عمومي)و ارتباط آن با ديگر عرصه
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هاي جامعه (خصوصي و دولتي)است كه ضرورتا مي بايست در هماهنگي با يكديگر
عمل نمايند (.حبيبي)31 ،1379 ،
نتیجه گیری:
دیدگاه برنامه ریزی طراحی محور در سیاس��تگذاری و مدیریت توس��عه شهری یک
دیدگاه نوظهور و امید بخش می باشد .این رویکرد معتقد است که کیفیت محصول
متاثر از کیفیت فرآیند است .الگوی برنامه ریزی طراحی محور با استفاده از تجربیات
پیشین ودر چارچوب برنامه ريزي راهبردي وفرايندهاي تصميم سازي دموكراتيك گرا
با ادغام فرآیند طراحی ش��هر در برنامه ریزی شهری ،طرح های توسعه شهری را به
سمت ارتقاء کیفیت محیط شهری سوق می دهد .کیفیت زندگی دارای وجوه مختلف
عيني و ذهنی است و توجه به ابعاد کیفی و تصاویر ذهنی و ادراک شهروندان از شهر
با حضور طراحی شهر در تمامی مقیاس های طرح های توسعه شهری و فراگير بودن
آن در تمام س��طوح برنامه ريزي تاكيد دارد ،تحقق اين ديدگاه در پذيرش و رعايت
اصول اساسي ذيل می باشد .اصل اول :اعتقاد به حضورتفکر طراحی شهري درنظام
برنامه ریزی و مقیاس مختلف فضایی -مکانی و زمانی و لزوم انعکاس مفاهيم كيفي
در مقیاس کالن طرح های توس��عه ش��هری و تاکید بر پیوند برنامه ریزی و طراحی
شهري ،اصل دوم :توجه به ماهیت میان رشته ای بودن طراحی شهری و حضور همه
تخصص های مرتبط در فرآیند تهیه و اجرا طرح های توسعه شهری( ،تاکید بر پیوند
حرفه ها) ،اصل سوم :ضرورت مشارکت مردم ،نهادهای مردمی و ذینفعان ،خصوص ًا با
توجه به سیاست خودکفایی شهرداری باعث ازدیاد همکاری مردم می شود .مشارکت
مردم در سطوح خرد جلوه بارزتری دارد و همه گروهها و اقشار شهری دارای منافع و
نقش برای اجرا در طراحی شهری هستند.
اصل چهارم :انعطاف پذیری و مدیریت تغيير و كاهش نامعلومي و تاكيد بر عمل و در
شرايط متغير ،امکان تعامل و هماهنگی وجود داشته باشد .در این میان چارچوب تعامل
طراحی ش��هری و برنامه ریزی و مقیاس های گوناگون اساس کاربرد این دیدگاه در
نظام توسعه شهرها را تشکیل می دهد.
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تلنگــر

حکایت بهلول و شیخ جنید بغدادی

آوردهاند که شیخ جنید بغدادی به عزم سیر از شهر بغداد بیرون رفت و مریدان از عقب او شیخ احوال بهلول را
پرسید ..گفتند او مردی دیوانه است .گفت او را طلب کنید که مرا با او کار است .پس تفحص کردند و او را در
صحرایی یافتند .شیخ پیش او رفت و در مقام حیرت مانده سالم کرد.
بهلول جواب سالم او را داده پرسید چه کسی (هستی)؟
عرض کرد منم شیخ جنید بغدادی.
فرمود تویی شیخ بغداد که مردم را ارشاد میکنی؟
عرض کرد آری .بهلول فرمود طعام چگونه می خوری؟
عرض کرد اول «بسماهلل» میگویم و از پیش خود میخورم و لقمه کوچک برمیدارم ،به طرف راست دهان
میگذارم و آهسته میجوم و به دیگران نظر نمیکنم و در موقع خوردن از یاد حق غافل نمیشوم و هر لقمه
که میخورم «بسماهلل» میگویم و در اول و آخر دست میشویم.
بهلول برخاست و دامن بر شیخ فشاند و فرمود تو میخواهی که مرشد خلق باشی در صورتی که هنوز طعام
خوردن خود را نمیدانی و به راه خود رفت.
مریدان شیخ را گفتند :یا شیخ این مرد دیوانه است .خندید و گفت سخن راست از دیوانه باید شنید و از عقب
او روان شد تا به او رسید.
بهلول پرسید چه کسی هستی؟
جواب داد شیخ بغدادی که طعام خوردن خود را نمیداند .بهلول فرمود آیا سخن گفتن خود را میدانی؟ عرض
کرد آری.
بهلول پرسید چگونه سخن میگویی؟
عرض کرد سخن به قدر میگویم و بیحساب نمیگویم و به قدر فهم مستمعان میگویم و خلق را به خدا و
رسول دعوت میکنم و چندان سخن نمیگویم که مردم از من ملول شوند و دقایق علوم ظاهر و باطن را رعایت
میکنم .پس هر چه تعلق به آداب کالم داشت بیان کرد.
بهلول گفت گذشته از طعام خوردن ،سخن گفتن را هم نمیدانی.
پس برخاست و دامن بر شیخ افشاند و برفت .مریدان گفتند یا شیخ دیدی این مرد دیوانه است؟ تو از دیوانه چه
توقع داری؟ جنید گفت مرا با او کار است ،شما نمیدانید .باز به دنبال او رفت تا به او رسید.
بهلول گفت از من چه میخواهی؟
تو که آداب طعام خوردن و سخن گفتن خود را نمیدانی ،آیا آداب خوابیدن خود را میدانی؟ عرض کرد آری.
بهلول فرمود چگونه میخوابی؟ عرض کرد چون از نماز عش��ا فارغ ش��دم داخل جام ه خواب میشوم ،پس از
آداب خوابیدن بیان کرد.
بهلول گفت فهمیدم که آداب خوابیدن را هم نمیدانی.
خواست برخیزد جنید دامنش را بگرفت و گفت ای بهلول من هیچ نمیدانم ،تو قربهالیاهلل مرا بیاموز.
بهلول گفت چون به نادانی خود معترف شدی تو را بیاموزم.
بدان که اینها که تو گفتی همه فرع است و اصل در خوردن طعام آن است که لقمه حالل باید و اگر حرام را
صد از این گونه آداب به جا بیاوری فایده ندارد و سبب تاریکی دل شود .جنید گفت جزاک اهلل خیراً! و در سخن
گفتن باید دل پاک باشد و نیت درست باشد و آن گفتن برای رضای خدای باشد و اگر برای غرضی یا مطلب
دنیا باشد یا بیهوده و هرزه بود .هر عبارت که بگویی آن وبال تو باشد .پس سکوت و خاموشی بهتر و نیکوتر
باشد .و در خواب کردن اینها که گفتی همه فرع است؛ اصل این است که در وقت خوابیدن در دل تو بغض
و کینه و حسد مسلمانان نباشد.
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روی��ش جـوان��ه های
همـدل��ی در ضیافت
سـبز نظــام مهندسی
در ازدحام عطر سنبل و رقص رنگين طبيعت ؛ زير نيلي آسماني
كه به وسعت انديشه هاي ناب مي رسيد محفلي گسترانده شد تا
گرد هم آييم و بار ديگر تارو پود نقش هاي همتمان را به تلنگر
با هم بودن گره زنيم.
اينجا را بهانه كرديم تا شميم شور و تصنيف موزون تالشمان را
با يكديگر در هم آويزيم و از ژرفاي طربناك عيد شاخه گلي را
به يادگار تقديم هم كنيم      .
آمده بوديم تا در رديف نگاه كودكانمان مژگان اميد به فردا را
معنا كنيم.آمده بوديم راز مانايي خاك و آب و استواريشان را
بي هراس از جنب و جوش هاي زمين در گوش آنها نجوا كنيم.
دستهايتان را در ضيافت همدلي و تمناي يكدلي بفشاريم و تبسم
صميميت آشنايمان را جلوه گر كنيم.آمده بوديم تا كودكانمان
خود بي هراس از شيطنتهاي مدام واژگانشان  ،حالوت نگاه سپيد
مويان پرت�لاش و چين هاي غيرت مردان و زنان حرفه مقدس
مان را باور كنند  ،تا پي هاي پياپي در دل خاك و منحني ضربي
هاي مانده طاق ها را به كار صادقانه مردان ديروز پيوندي دوباره
زنند و خالصه آنكه كودكانمان خود عيار مهندسي وجدانهاي
بيدار نشسسته بر اين حلقه هاي صميمي را محك زنند .
ضيافت حضور خانواده هاي اعضاي س��ازمان نظام مهندس��ي
ساختمان خراسان رضوي در كنار مديران و مسووالن شهري و
اعضاي هيات مديره اين سازمان مجالي شد تا يكبار ديگرجوانه
هاي صميميت خانواده ها بر پيكره درخت تنومند سازمان نظام
مهندسي ساختمان خود را نشان دهد.
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خبرها
در اصل لزوم وجود نظام مهندسي در كشور ترديدي نيست و بايد اين سازمان به خوبي در كشور فعاليت كند
خبرگزاري فارس :يكي از مراجع تقليد قم از مسووالن سازمان نظامي مهندسي قم خواست تا از تحميل مهندس ناظر خاص
به مردم پرهيز كرده و بر كار مهندسان ناظر نيز نظارت بيشتري داشته باشد.
به گزارش خبرگزاري فارس از قم به نقل از دفتر آيتاهلل العظمي مكارم شيرازي ،اين مرجع تقليد در ديدار اعضاي سازمان
نظام مهندسي استان قم گفت :در اصل لزوم وجود نظام مهندسي در كشور ترديدي نيست و بايد اين سازمان به خوبي در
كشور فعاليت كند.
وي تصريح كرد :اگر سازمان نظام مهندسي در كشور وجود نداشته باشد ،ساخت و سازها برحسب سليقههاي فردي بدون
اس��تاندارد صورت خواهد گرفت ،در حالي كه ايمن بودن س��اختمان در برابر زلزله ،سيل ،كنترل انرژي ،زيبايي و دوام در آن
بسيار مهم است و اين مهم به وسيله نظارت مهندسان انجام ميگيرد.
اين مرجع تقليد اضافه كرد :متاسفانه مردم از گذشته سازمان نظام مهندسي خاطره خوشي ندارند ،زيرا عدم نظارت دقيق بر
مراحل ساخت و ساز ،طوالني شدن زمان تاييد نقشهها ،تعيين هزينههاي سنگين براي مهندسان ناظر و تحميل هر مهندسي
بر كارفرما باعث شده كه مردم از سازمان نظام مهندسي خاطره خوبي در اذهانشان نداشته باشند.
وي ادامه داد :با وجود اين كه مهندس ناظر در زمان ساخت و ساز بايد حضور فيزيكي داشته باشد ،اما گاه اين حضور به حداقل
زمان ميرسد و كارفرما مهندس را به سختي ميتواند بيابد تا وي بر روند كار ساختمان نظارت كند.
آيتاهلل مكارم شيرازي ادامه داد :از سوي ديگر مهندس ناظر بر ساختمان به صورت سهميه براي مهندسان تبديل شده و گاه
بدون اين كه خدماتي ارائه دهند ،هزينههاي سنگيني را از مردم دريافت ميكنند و در پايان كار ،كارفرما متوجه ميشود كه
برخي ساخت و سازها استاندارد نبوده است.
وي ادامه داد :همه اين مشكالت موجود سبب شده تا مردم ساخت و سازهاي خود را خارج از قانون انجام دهند و اگر قانون
خوب اجرا نشود خودش باعث بيقانوني است و مردم به بيقانوني پناه ميبرند.
اين مرجع تقليد افزود :گاهي برخي مهندسان براي نظارت بر ساخت و ساز ساختمانها تحميل ميشود ،در حالي كه كارفرما
مهندس بهتري را براي نظارت سراغ دارد؛ ولي مراكز نظارتي اين روند را نميپذيرند و كارفرما را مجبور به پذيرش مهندس
مورد نظر خود ميكنند و اين همچون اجبار مراجعه بيمار به پزشك خاصي است در حالي كه پزشك بهتر و متخصصتر در
اين خصوص وجود دارد.
وي ياد آور شد :براي اين كه اين خاطره بد از ذهن مردم برچيده شود بايد اين خاطرات نامطلوب از طريق صحيح درست
شود و گرنه هيچ كس شك ندارد كه ساختمانها بايد زير نظر مهندسان ساخته شود.
وي اظهار اميدواري كرد :در آينده خوشبيني جاي آن خاطرههاي نامناسب را خواهد گرفت.
آيتاهلل مكارم شيرازي در پايان تصريح كرد :نبايد نظامي كه در غرب حاكم است ما آن را تقليد كنيم و براساس همان ديدگاه
در مسائل خود اقدام كنيم بلكه بايد مستقل بود و آنچه كه به نفع مردم است را انتخاب كنيم.
استانهاي برتر كشور درزمينه مقررات ملي ساختمان معرفي شدند
نظام مهندسي خراسان رضوي در جايگاه سوم قرار گرفت
سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي جايگاه سوم استانهاي برتر كشور درزمينه مقررات ملي ساختمان را به خود
اختصاص داد.
در دومين دوره همايش كش��وري مقررات ملي س��اختمان كه در شهر ش��يراز برگزار شد ،سازمان نظام مهندسي ساختمان
خراسان رضوي مقام سوم را كسب نمود.
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي با اشاره به كسب مقام سوم اين سازمان در بين سه استان برتركشور
درزمينه مقررات ملي ساختمان اظهار داشت :بمنظور ارزيابي استانها گروه هايي متشكل از نمايندگان و كارشناسان مسكن
و شهرس��ازي براي انتخاب س��ازمان هاي نظام مهندسي برتر از چند ماه قبل از برگزاري همايش براي بررسي و نظارت بر
چگونگي ساخت و ساز به استان هاي مختلف جهت ارزيابي نحوه اجراي مقررات ملي ساختمان سفر مي كنند.
مهندس اخوان عبداللهيان ضمن تأكيد بر تأثير مثبت اين همايش در ارتقاي دانش فني مهندسي درزمينه افزايش ساخت
وسازدر كشور ،گفت :سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي در رعايت مقررات ملي ساختمان در چند ساله اخيرروند رو به
رشدي را داشته است ،كه اميدواريم در سالهاي آتي نيزشاهد پيشرفتهاي چشمگيري در اين زمينه باشيم .
وزیر مسکن و شهرسازی نيز در اين همايش با بيان این که رعايت مقررات ساختمان براى ساخت و سازهاى دولتى و غير
دولتى الزامى است و بايد رعايت شود گفت  :خشتى روى خشت گذاشته نمى شود مگر با نظارت مهندسان  .نيكزاد افزود:
قابل تصور نیس��ت که واحد س��اختمانى دولتى بدون نظارت و بدون اينكه مهندس ناظر و طراح و محاسب و ساير عوامل
نظارتى ساخته شده باشد.
وی اضافه كرد :مقررات ملى ساختمان براى سازندگى كشور است و همه هر كس چه در بخش دولتى و چه در بخش غير
دولتى این موارد را رعايت نكند به جامعه و کشور خيانت كرده است.
در این مراسم مهندس غرضی رئيس سازمان نظام مهندسي نيز با اشاره به اينكه عصر کنونی  ،زمان بها دادن به توسعه ،
تخصص و گرایش های تخصصی است و باید کشور را به این سمت و سو سوق داد خاطر نشان كرد :مهندسان ما عالقمند
به تبدیل ایران به یک کش��ور تکنولوژیکی هس��تند و اگر ما نیز خواهان آبادانی ایران اسالمی هستیم باید علوم فنی را در
جامعه گسترش دهیم .
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گفتني است دومین همایش مقررات ملی ساختمان از تاریخ  14تا  16اسفند ماه سال گذشته در هتل همای شیراز برگزار شد.
وزیر مسکن در گفتوگوباایسنا :سال آینده عمده واحدهای در حال ساخت مسکن مهر افتتاح میشوند
وزیر مس��کن و شهرس��ازی گفت :با توجه به روند مناسب اجرا پروژه های مسکن مهر ،سال آینده عمده واحدهای در حال
ساخت در سطح کشور به بهرهبرداری میرسند.
علی نیکزاد در گفت و گو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ،با بیان اینکه پروژه های مسکن مهر با سرعت خوبی در
شهرها و روستاها در حال اجراست ،اظهار داشت :در شهرها یک میلیون نفر واجد شرایط مسکن مهر هستند که تاکنون بالغ
بر  580هزار نفر انعقاد قرارداد کرده اند و زمین به آنها تحویل داده شده است.
وزیر مس��کن و شهرس��ازی گفت :با توجه به روند مناسب اجرا پروژه های مسکن مهر ،سال آینده عمده واحدهای در حال
ساخت در سطح کشور به بهرهبرداری میرسند.
علی نیکزاد در گفت و گو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ،با بیان اینکه پروژه های مسکن مهر با سرعت خوبی در
شهرها و روستاها در حال اجراست ،اظهار داشت :در شهرها یک میلیون نفر واجد شرایط مسکن مهر هستند که تاکنون بالغ
بر  580هزار نفر انعقاد قرارداد کرده اند و زمین به آنها تحویل داده شده است.
وی افزود 480 :هزار واحد نیز توسط شهرداری ها صدور پروانه شده و در  280هزار واحد فوندانسیون اجرا شده است .برای
 200هزار واحد مسکن روستایی هم تاکنون بالغ بر  170هزار واحد انعقاد قرارداد شده و پی این واحدها ریخته شده است .در
مجموع در شهرها و روستاها  450هزار واحد یا فوندانسیون آنها اجرا شده و یا پی واحدها ریخته شده است.
او با اشاره به افزایش تسهیالت مسکن مهر از سال آینده و با اعالم اینکه این افزایش تسهیالت شامل ساخت و سازهای
امسال هم میشود ،گفت :تسهیالت مسکن روستایی از  7.5میلیون تومان به  10میلیون تومان ،غیرصنعتی سازی از 15
میلیون تومان به  20میلیون تومان و صنعتی س��ازی از  20میلیون تومان به  25میلیون تومان افزایش یافته اس��ت .هیچ
محدودیتی هم در پرداخت تسهیالت مسکن مهر وجود ندارد و یارانه این تسهیالت نیز دیده شده است.
وی با تاکید بر اینکه وزارت مسکن رفع مشکالت فرا روی مسکن مهر را وظیفه خود میداند ،گفت :با توجه به روند افزایش
تسهیالت مسکن مهر ،حمایت استانداران از این موضوع و عزمی که در کشور ایجاد شده ،افق روشنی را برای مسکن مهر
میبینیم.
وزیر مسکن اظهار داشت :در الیحه بودجه سال  1389دست استانداران باز گذاشته شده تا در خصوص تاسیسات روبنایی این
پروژه ها کمک کنند .در خصوص تاسیسات زیربنایی نیز در شورای عالی مسکن به تصویب رسیده که یک سوم هزینه آن
را دولت کمک کند که سهم امسال و سال آینده دولت  400میلیارد تومان است .یک سوم دیگر را نیز وزارت نیرو تقبل کرده
که از منابع داخلی خود تامین کند و یک سوم باقیمانده را نیز استانها می پردازند.
پنجمين کنگره ملي مهندسين عمران برگزار شد
گروه عمران دانش��گاه فردوس��ي پنجمين کنگره ملي مهندس��ين عمران را با حضور اس��تادان ،پژوهشگران ،متخصصان،
کارشناسان ،صاحب نظران ،مهندسان و دانشجويان گرايشهاي مختلف مهندس عمران و محيط زيست برگزار كرد.
در اين كنگره كه از  14تا  16ارديبهشت ماه سال جاري با هدف بررسي مسايل و مشکالت مشهد در اين حوزه برگزار گرديد
بیش از یکهزار و  100تن از مدرسان عمران دانشگاههای سراسر کشور وضعیت و فعالیتهای انجام شده در داخل کشور
در حوزههای عمرانی را به طور ویژه مورد نقد و بررسی قرار دادند.
در پنجمين کنگره ملي مهندسين عمران  306مقاله به صورت پوستر و  294مقاله به صورت شفاهي ارايه شد كه  21مقاله
ی های نوین صنعت ساختمان و  25مقاله به زبان انگلیسی بود۱۷۰ .نفر از اعضاي هيئت
آن به طور خاص در ارتباط با فناور 
علمي دانشگاه هاي کشور کار داوري اين مقاالت را برعهده داشتند.
مهندسي محيط زيست ،مهندسي و مديريت منابع آب ،ترافيک و برنامه ريزي ،روسازي راه ،نقشه برداري ،فناوري نوين در
مواد و مصالح ،مديريت ساخت ،ژئوتکنيک ،ديناميک سازه ،زلزله و لرزه شناسي ،آسيب سازي و مقاوم سازي زلزله ،سازه و
مکانيک کاربردي و سازه هاي هيدروليکي و دريايي از مهمترين موضوعات مقاالت ارايه شده به اين کنگره بود.
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خبرها
 49جلس��ه علمی در طول برگزاری کنگره ،هفت کارگاه آموزش��ی کاربردی و نمایشگاهی از دستاوردهای علمی پژوهشی
شرکتهای ساختمانی در حاشیه این کنگره برگزار شد .
شايان ذكر است استانداري خراسان رضوي،سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي ،آستان قدس رضوی ،شهرداری
مشهد و برخی از دستگاههای دولتی و بخش خصوصي با پنجمين کنگره ملي مهندسين عمران همکاری نزدیک داشتند.
ساخت مسکن مهر در شهرهای میانی حاشیه نشینی را در پی دارد
یک کارشناس مسکن با بیان اینکه براساس طرحهای آمایش سرزمین مشخص است چه میزان از جمعیت را میتوان در
یک منطقه خاص استقرار داد ،خاطرنشان کرد :ساخت مسکن مهر در شهرهای میانی که مشکل کمبود مسکن و حاشیه
نشینی ندارند ،عالوه بر اینکه باعث مهاجرت ساکنان روستاها به این شهرها میشود  ،بروز حاشیه نشینی در شهرهای میانی
طی سالهای آینده را در پی دارد.
یک کارشناس مسکن با بیان اینکه براساس طرحهای آمایش سرزمین مشخص است چه میزان از جمعیت را میتوان در
یک منطقه خاص استقرار داد ،خاطرنشان کرد :ساخت مسکن مهر در شهرهای میانی که مشکل کمبود مسکن و حاشیه
نشینی ندارند ،عالوه بر اینکه باعث مهاجرت ساکنان روستاها به این شهرها میشود  ،بروز حاشیه نشینی در شهرهای میانی
طی سالهای آینده را در پی دارد.
کامیار بیات ماکو ـ کارشناس مسکن ـ در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ،اظهار کرد :در صورتی که
افزایش تسهیالت طرح مسکن مهر عملی شود ،میتوان گفت که مسووالن به حرف کارشناسان گوش کردهاند.
وی با بیان اینکه دولت باید برای اقشار محرومی که با روش های درست شناسایی شدهاند ،مسکن تامین کند ،گفت :پرداخت
تسهیالت تا  80درصد قیمت یک واحد مسکونی کاری درست است؛ به شرطی که ساخت وساز توسط سازنده وبا نظارت
کافی صورت گیرد تا مسکن با قیمت عادالنه به دست مصرف کننده محروم برسد.
این کارش��ناس مس��کن با بیان اینکه طرح مسکن مهر دارای مشکل است اضافه کرد :مشکل مسکن در شهرها و کالن
شهرها وجود دارد ،اما دولت فاقد زمین مناسب برای طرح مسکن مهر در کالن شهرهاست.
وی با اشاره به اینکه مشکل مسکن را باید در کالن شهرها حل کنیم ،افزود :براساس محدودیت آب در استان تهران ،سقف
جمعیت این استان  14میلیون نفر اعالم شده است ،اما مدتهاست با عدم کنترل ساخت و ساز وافزوده شدن بر ساخت و
سازهای غیر مجاز ،جمعیت از این میزان سرریز کرده است.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه طرح باید کارشناسی شده باشد ،اظهار کرد :فقدان زمین در کالن شهرها برای ساخت
وس��از بیانگر آن اس��ت که باید اسکان در کالن ش��هرها را محدود کرده و اگر شهرها قابلیت گسترش ندارند از توسعه آنها
جلوگیری کنیم.
وی با بیان اینکه حمل و نقل یکی از موارد مهم برای اداره شهرها است ،تصریح کرد :اگر مشکل حمل ونقل را در شهرهای
جدید حل و نسبت به ایجاد مترو در آنها اقدام کنیم ،آنگاه سرمایهها به سرعت باز میگردند.
بیات ماکو در پایان بر توسعه هدفمند و هوشمند حمل و نقل در شهرهای جدید تاکید کرد.
صدور پروانهساخت براي برخي ساختمان ها در تهران به سازمان نظام مهندسي واگذار شد
شيوه صدور مجوز ساخت مجتمعهاي بزرگ در تهران با واگذاري بخشي از مسووليت شهرداري به سازمان نظام مهندسي
تغيير كرد بهطوري كه اين س��ازمان عالوهبر ماموريت قديمي نظارت بر روند ساختمانس��ازي ،موظف ش��ده صحت كليه
مواردي را كه منجر به صدور پروانه ساختماني ميشود بررسي و به شهرداري گزارش دهد و اين ماموريت جديد سازمان نظام
مهندسي حدود  10تا 12ميليون تومان براي سازندهها هزينه دربردارد.
براساس ابالغيه جديد شهرداري ،از اين پس بخشي از فرآيند صدور پروانه ساخت به جاي اجرا در سيستم شهرداري ،توسط
تيم فني مستقر در سازمان نظام مهندسي انجام ميشود و اين سازمان موظف به كنترل و تاييد نقشههاي ساختماني براي
بناهاي با مساحت باالي  2500مترمربع شده است ،بهطوري كه پروانه ساخت اين بناها فقط در صورت رضايت سازمان نظام
مهندسي از نقشهها ،صادر خواهد شد.
اين خصوصيسازي در حوزه صدور مجوز ساخت طبق گفته رييس سابق سازمان نظام مهندسي معادل پنج در هزار قيمت
تمام شده به ازاي ساخت هر متر مربع ،هزينه دربردارد ولي سازمان ،اين هزينه را مستقيم از سازنده دريافت نميكند ،بلكه
كليه هزينهها از طريق شهرداري پرداخت خواهد شد.
به گزارش دنیای اقتصاد ،این خبر به نوعی با الزام به کارگیری شناسنامه فنی ساختمانها توسط مهندسین ناظر در ارتباط
توسازها پیدا میکند.
است و با این الزامات سازمان نظام مهندسی رابطه تنگاتنگی با شهرداری مناطق در نظارت بر ساخ 
شروط شهرداری برای نظام مهندسی
در همین راستا هیربد معصومی ،معاون شهرسازی و معماری شهرداري در گفتوگو با «دنياي اقتصاد» از همکاری شهرداری
و سازمان نظام مهندسی در کنترل نقشههای ساختمانی خبر داد و اظهار امیدواری کرد که این روند در بهبود هرچه بیشتر
توساز ساختمانهای متراژ باال موثر باشد.
ساخ 
معصومی همچنین یادآور ش��د ،حقالزحمه مهندس��ین ناظر توسط ش��هرداری از مالکین دریافت شده و سپس طبق روال
محاسبات معمول از طریق سازمان نظام مهندسی به مهندسان ناظر پرداخت میشود.
توساز گفت :براين
معاون معماری و شهرس��ازی ش��هرداری تهران با تاکید بر اجرای درست و دقيق ماده  33مقررات ساخ 
توس��ازهای باالی سه هزار متر مربع پس از تایید نقشههای معماری ،سازه و سایر نقشهها
اس��اس باید صدور پروانه ساخ 
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توسط سازمان نظام مهندسی استان صورت بگیرد ،اما واقعیت این بود که در ابتدا این سازمان آمادگی الزم را برای این کار
را نداشت.
معصومی با اش��اره به این مطلب که این رویه باید برای متراژهای پایینتر نیز به کارگرفته ش��ود ،افزود :معاونت معماری و
شهرسازی شهرداری تهران آمادگی دارد در صورت رضایت سازندگان از نحوه عملکرد سازمان نظام مهندسی و کاهش زمان
بررسی نقشهها و صدور پروانه ،تاییدیه نقشههای امالک متراژ پایینتر را نیز به سازمان نظام مهندسی واگذار کند؛ چراکه یکی
از اولویتهای شهرداری در اجرای این طرح سرعت بخشیدن به روال صدور پروانهها است.این در حالی است که مدیرکل
معماری و ساختمان شهرداری تهران نیز اعالم کرده که از ابتدای مهرماه ،استفاده از همه مصالح استاندارد برای ساختمانهای
باالتر از  3هزار متر زیربنا الزامی خواهد شد و در غیر این صورت پایان کار برای این ساختمانها صادر نمیشود.
خروج دستمزد مهندسان ناظر از حالت شبهرايگان
بهرام غفاری ،رییس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در توضیح این مطلب به دنیای اقتصاد گفت :در
حال حاضر هزینه کارمزد مهندس��ین ناظر برای نظارت بر پروژههای س��اختمانی شبه رایگان است و شاید به همین دلیل
توس��ازها در کش��ور دچار مشکل ش��ده ،ولی در مواردی چون نظارت بر نقشههای س��اختمانهای باالی  2500متر
ساخ 
مهندسین ناظر تقریبا با ضريب  5در هزار هزينه ساخت ،متر مربعي 4000تومان حق نظارت دریافت میکنند که با در نظر
گرفتن متراژ باالی ساختمانها حدود  10تا  12میلیونتومان هزینه نظارت بر نقشهها محاسبه میشود.غفاری همچنین از
اعالم آمادگی سازمان نظام مهندسی برای نظارت و ارزیابی نقشه ساختمانهای  2500متری نیز خبر داد.
ساختمانهای دولتی مقررات ملی ساختمان را رعایت نمیکنند
رییس ش��ورای مرکزی نظام مهندس��ی مدعی ش��د:هیچ یک از س��اختمانهای دولتی مقررات ملی ساختمان را رعایت
نمیکنند.
به گزارش ایسنا ،مهندس سید محمدغرضی ـ رییس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور در مراسم افتتاح همایش
مقررات ملی س��اختمان افزود :اگر خانهای س��اخته شده در ایران سی سال و در جای دیگری  300سال عمر کند،اساعه به
شغل است.
غرضی گفت:تصور اینکه رفاه را باید حاکمیت ایجاد کند ،درس��ت نیس��ت زیراعمر دولتها کوتاه است .وی با بیان اینکه
صاحب جواهر زمانی حاشیه مکاسب را در خصوص کسبه و کسب نوشته که کسب وکار رونق اقتصاد بود،گفت:امروز هم
علما میتوانند به موضوع مهندس��ی س��اختمان و تکنولوژی و لزوم رعایت مقررات ملی توجه داشته باشند و چیزی مشابه
مکاسب با عنوانی دیگر بنویسند.
وی با تأکید بر لزوم حمایت حاکمیت از تولیدات برتر ساختمانی در کشور ،گفت :ایران یک دهم مساحت روسیه را دارد حال
آنکه در روسیه  17اقلیم و در ایران  13اقلیم وجود دارد و آنها برای هر اقلیم یک مقررات ساختمان دارند.
غرضی با بیان اینکه مقررات ملی ساختمان در ایران  21ماده و در الجزایر و روسیه بیش از  40ماده دارد ،گفت :مقررات ملی
باید متناسب با اقلیمها متفاوت باشد و به تدریج استانی شود .غرضی با تأکید بر اینکه در مقابل بد روی سایر وزارتخانهها،
مسکن و شهرسازی باید ایستادگی کند ،خاطرنشان کرد:در سالهای گذشته تاکنون استانداردها در کارگاهها به نتیجه نرسیده
است و  40درصد آجرها قبل از به کارگیری نابود میشوند ،مصالح استاندارد نیست ،وزارت نفت میخواهد بفروشد ،وزارت
صنایع میخواهد بفروشد.
غرضی با یادآوری اینکه  200هزار مهندس در کل کشور کمک حال وزارت مسکن و شهرسازی هستند ،ادامه داد :هیچ یک
از وزارتخانهها چنین ظرفیتی ندارد.
وی ادامه داد :در پروژههای دولتی رعایت مقررات ملی نمیشود ساالنه به این دلیل  20تا  30هزار میلیارد ریال از سرمای ه
ملی به هدر میرود،سرمایههایی که در دانشگاهسازی و مدرسهسازی صرف میشود.
غرضی با بیان اینکه ساختمان دانشگاه صنعتی شریف که  45سال قبل ساخته شده،اکنون مخروبه است ،بیان کرد:اجرای
قانون مقررات ملی ساختمان باید به یک وظیفه شرعی تبدیل شود ،معنی ندارد که یک ساختمان بعد از  10یا بیست سال
قابل استفاده نباشد .وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به استفاده بیرویه از گاز در ایران افزود :باید جلوی مصرف گاز را
گرفت و یکی از راهها نیز رعایت مقررات ملی ساختمان است.
بلندترین و بزرگترین چرخ و فلک جهان
«  »London Eyeیا چرخ هزاره بلندترین چرخ و فلک اروپا با ارتفاع  ۱۳۵متر اس��ت که به عنوان یکی از جاذبههای
توریستی لندن محسوب میگردد و به عنوان «بلندترین و بزرگترین چرخ و فلک جهان» لقب داده شده است .این چرخ و
فلک در ساحل جنوبی رودخانه تایمز و روبروی ساختمان پارلمان بریتانیا واقع شده است که با سرمایهگذاری «بریتیش ایرویز»
یا سازمان «هواپیمایی بریتانیا» به مناسبت آغاز «هزاره سوم میالدی» یا «مالنیوم» جدید با صرف هفتاد میلیون پوند احداث
شده و از سال  ۲۰۰۰در معرض استفاده قرار گرفت .چشم لندن از زمان افتتاح تا ماه مه سال  ۲۰۰۶به عنوان بلندترین چرخ
و فلک جهان شناخته میشد عنوانی که در همان سال به چرخ و فلک ستاره نانچنگ رسید.
چشم لندن دارای  32محفظه کپسول مانند به شکل دماغه هواپیماست که هر کدام  25سرنشین ظرفیت دارد .یعنی جمع ًا
 750سرنشین می توانند همزمان بر آن نشسته و از فراز رود تایمز ،شهر لندن را نظاره کنند .به اعتقاد دوید مارکس و ژولیا
بارفیلد معماران هلندی سازندگان این چرخ فلک بزرگ ،بشر همواره آرزوی پرواز داشته ،از اینرو روش های مختلفی برای
پرواز کردن خلق و اختراع کرده است.
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خبرها
در عین حال ،چشم لندن برای صاحبانش ،یعنی هواپیمایی بریتانیا و کسانی که از صنعت توریسم لندن استفاده می کنند،
حکم معدن سرشار ثروت را دارد .از ابتدای راه اندازی این چرخ و فلک تاکنون ،سالیانه ده میلیون نفر از آن استفاده کرده اند
و هر سرنشین یازده پوند در قلک توریسم لندن واریز کرده است .یعنی این چرخ همیشه در گردش که چیزی جز چند قطعه
فلز و چند نفر گرداننده آن نیست ،به تنهایی سالیانه صد و یازده میلیون پوند سرمایه را بابت جذب توریسم نصیب بریتانیا
کرده است.
چشم لندن با سرعت کم به نحو دائم در گردش است و سرنشینان به تدریج سوار و پیاده می شوند ،به نحوی که در هر ساعت
 1600سرنشین می توانند بر آن سوار شوند .بزرگی چشم لندن به حدی است که از فاصله نزدیک به  50کیلومتری قابل
مشاهده است و برای سرنشینان آن هر دور گردش چشم لندن  30دقیقه طول می کشد .ساالنه ده میلیون نفر بر این چرخ
و فلک سوار می شوند و آن را به یکی از بزرگترین منابع جذب توریست بریتانیا تبدیل کرده اند .چشم لندن نه تنها از نظر
سرگرمی و تفریح و صنعت توریسم ،بلکه از نظر یک نماد فرهنگی و همینطور جایگاه و تاثیر آن بر فضای شهری و معماری
لندن ،و از نظر تجربه ای که برای سرنشینان آن به وجود می آورد پدیده ای قابل مطالعه و جالب است.
روش عجیب گرمایش ساختمان
پژوهشگران سوئد  ،از گرمای بدن مسافران مترو در یکی از ایستگاه های مرکزی شهر استکهلم برای گرمایش یک ساختمان
سیزده طبقه استفاده می کنند.به گزارش «جهان» ،و به نقل از بی بی سی ،دستگاههای نصب شده در این ایستگاه بزرگ
مترو گرمای بدن انبوهی مسافران را که برای سوار شدن به قطار های زیر زمینی به ایستگاه مراجعه می کنند جمع اوری
و از این گرمای جمعی برای گرم کردن اب گرم مورد نیاز تاسیس��ات گرمایش یک س��اختمان سیزده طبقه که در مجاورت
ایستگاه قرار دارد استفاده می شود .یکی از پژوهشگران می گوید این طرح چندان تازگی ندارند چون گرمای منتشر شده بدن
مسافران در فضای ایستگاه توسط دستگاه های مکنده هوا به تاسیسات گرمایش ساختمان مجاور منتقل و به گرم شدن اب
در این تاسیسات منجر می شود .این نواوری در گرم کردن ساختمان ها تازه ترین روش برای مقابله با استفاده از سوخت های
فسیلی است که به گرم شدن کره زمین و اسیب های زیست محیطی منجر می شود.
 2مبتکر جوان زنجانی از بازیافت زباله  ،آسفالت پلیمری ساختند
ابوالفضل بیات و حسین محمدی این آسفالت پلیمری که قابلیت تحمل فشار تا  700تن در متر مربع را دارد ،در مدت حدود
 2سال از ضایعات غیرقابل بازیافت پالستیکی ساخته اند.
به گفته این مبتکران طول عمرآسفالت پلیمری در طرحهای عمرانی حداقل  4سال است که در مقایسه با آسفالتهای ساخته
شده از مشتقات نفتی ارزان تر است .
آسفالت پلیمری ساخته شده ازبازیافت زباله به شماره  54331در اداره کل ثبث شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است .
رعایت بهداشت ودرمان ساختمان نیازمند مشوق برای فرهنگسازی است
در جش��نواره بزرگ روز مهندس س��ال گذشته بحثی برای اولین بار مطرح شد که تاکنون جای خالی آن بارها و به اشکال
مختلفی نمود پیدا کرده است.
بی توجهی به «بهداشت و درمان» در چرخه ساخت و ساز دردی است که سالهاست بسیاری از مدیران و صاحب نظران از
آن رنج می برند اما فرصتی برای طرح آن فراهم نشده بود.
بیان این واقعیت از سوی استاندار خراسان رضوی به عنوان عالی ترین مقام استان زمینه ای را فراهم کرد تا سایر صاحبنظران
نیز به ابعاد آن بپردازند .از میان این کارشناسان نکته نظرات مهندس رئیسی ،رییس سابق نظام مهندسی ساختمان خراسان
رضوی قابل توجه بود.
او که سالهاست در عرصه نظام مهندسی اقدامات موثری انجام داده و از کم و کیف مسایل به خوبی مطلع است در گفتگو
با خبرنگار طاق می گوید :در حال حاضر بخش بهداشت و درمان ساختمان نیازمند مشوق برای فرهنگ سازی است چراکه
اگر تشویقی در کار نباشد فرهنگ سازی به درازا کشیده خواهد شد.
وی با بیان اینکه در بحث سالمتی «دفترچه بیمه» به عنوان راهکار و یکی از مشوقهای مردم برای جلوگیری از درمان های
سنتی می باشد می افزاید :در بحث ساختمان سازی نیز با اینکه ساخت و ساز ها سرمایه تمام عمر یک فرد را می بلعند اما
هیچ مشوقی برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر اصولی نیست.
به گفته وی تنها در صورت رعایت مقررات ملی س��اختمان اس��ت که عمر ساختمانها به  100سال می رسد و سرمایه ملی
مصروف شده در ساخت و سازها پایدار می ماند.
البته مهندس رئیسی به هزینه بر بودن رعایت مقررات ملی ساختمان نیز اعتراف می کند و اظهار می دارد :این اصل اگر
فرهنگ سازی شود قطعا هزینه آن به نفع مالک خواهد بود.
وی مساعدت دولت در تشویق رعایت مقررات ملی ساختمان را ضروری می خواند و می گوید :فرض کنیم دولت نمی تواند
مشوقهای الزم را فراهم کند اما مگر آثار و تبعات اتفاقاتی مثل زلزله بم با  40هزار کشته بر دوش دولت نیست!
وی بخش اعظم هزینه های تحمیلی در ساخت و ساز های غیر اصولی را به ضرر دولت می داند و پیشنهاد می کند :مالکان
در صورت رعایت کامل مقررات ملی ساختمان از سوی دولت و شهرداری حمایت شوند.
وی با اظهار خرسندی از جایگاه نظام مهندسی در خراسان رضوی می گوید :خوشبختانه در حال حاضر خراسان رضوی جزو
 5استان برتر کشور است که این جایگاه مرهون تالش مهندسان و کارشناسان در استفاده از ظرفیتهای استان می باشد.
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مهندس رئیسی با اشاره به سابقه تاریخی استان در معماری و وجود ساختمانهای  700ساله می افزاید :تداوم این سنت که
با فرهنگ ما عجین شده باید توسط افراد متخصص به مرحله اجرا درآید.
اصالح الگوی مصرف انرژی در ساختمانها با سقف هوشمند
دانشمندان با استفاده از ضایعات روغن خوراکی رستورانها ،پوشش سقفی هوشمندی ساخته اند که به ادعای آنها می تواند
کاهش و افزایش دما را تشخیص داده و از هدر رفتن انرژی در تابستان و زمستان جلوگیری کند.
به گزارش ایرنا از خبرگزاری یونایتدپرس ،گروهی از محققان آمریکایی موفق شدند پوشش سقفی جدیدی بسازند که بطور
خودکار و بسته به دمای محیط بیرون ،انرژی خورشیدی را جذب و یا منعکس می کند.
این سقف با موادی پوشش داده می شود که می توانند در تابستان نور خورشید را منعکس کرده  ،مانع از جذب گرما و در
نتیجه مصرف کمتر انرژی برای خنک سازی ساختمان ها شود و درصورت سرد شدن هوا این پوشش با تغییر نقش خود،
گرما را منتقل کرده و به گرم شدن داخل ساختمانها کمک می کند« .بن ون» مجری این تحقیقات معتقد است این پوشش
ابتکاری ترین و کاراترین پوشش سقفی است که تا کنون ساخته شده است.
محققان می گویند با تغییر ترکیب این پوشش ،این مواد بگونه ای متحول می شوند که می توانند با توجه به دمای محیطی
خاصی از وضعیت منعکس کننده به جذب کننده تغییر نقش دهند.
حتی اگر دمای س��قف بس��ته به دمای بیرون ساختمان فقط چند درجه اندک کاهش یا افزایش یابد ،این تغییر می تواند اثر
زیادی بر میزان انرژی مصرفی ساختمان و هزینه های آن داشته باشد.
عالوه بر این ،این فناوری جدید می تواند شیوه مطلوبی برای استفاده مجدد از میلیون ها بشکه ضایعات روغن مصرفی در
فست فودها باشد .
تخریب  425هزار یارد مربع بتون و  200هزار تن فوالد در  11ثانیه
به گزارش فارس ،پایگاه اینترنتی ش��بکه خبری «راش��ا تودی « ( )Russia Todayدر مقالهای به قلم «جس ونتورا «
( ،)Jesse Venturaنویس��نده و پژوهشگر آمریکایی نوشت :اواخر ماه فوریه سال  2010میالدی ،بیش از هزار مهندس
معمار در کنفرانسی که در سانفرانسیسکو برگزار شد ،طوماری را امضا کردند که طی آن از کنگره آمریکا خواسته شده است
که تحقیقات جدیدی را در خصوص تخریب برجهای دوقلوی مرکز تجارت جهانی در واقعه  11سپتامبر آغاز کند .جالب است
که رسانههای بزرگ آمریکا به پوشش این کنفرانس نپرداختند .به نوشته ونتورا ،واقعیت این است که امضاکنندگان این طومار
آبروی خود را بر سر مخالفت با داستانسراییهای محافل رسمی آمریکا در خصوص  11سپتامبر گذاشتهاند .ایشان میخواهند
بدانند که چگونه  200هزار تن فوالد ظرف  11ثانیه مضمحل شده و فروریخته است؟ ایشان پرسیدهاند که آیا واقعا اصابت
هواپیماهای مسافربری منجر به این حادثه شده است یا اینکه نابودی این ساختمانها به گونهای دیگر راهبری شده و منجر
به فروریختن برجهای دوقلو و ساختمان شماره  7شده است؟
ساخت برجهای دوقلو با  425هزار یارد مربع بتون و  200هزار تن فوالد
«ریچارد گیج « ( ،)Richard Gageیکی از اعضای موسسه معماران آمریکایی و بنیانگذار جمعیت مهندسین و معماران
حقیقتیاب واقعه  11س��پتامبر اظهار داشت« :گزارشهای رسمی آژانس فدرال مدیریت بحران و موسسه ملی استاندارد و
فنآوری در برگیرنده اطالعاتی ناکافی ،متناقض و دستکاری شده در خصوص تخریب ساختمانها در  11سپتامبر هستند» .
وی بخصوص به ساختمان شماره  7اشاره دارد که بدون اصابت هیچگونه هواپیمایی ناگهان فروریخت.
ونتورا در ادامه با اش��اره به بخشهایی از کتاب خود تحت عنوان «توطئههای آمریکایی » نوش��ته است :برخی افراد بر این
باورند که برجهای دوقلو با توجه به شیوه ساختشان با اختالف زمانی نیم ساعت فرو ریختند .واقعیت آن است که برجهای
مذکور با  425هزار یارد مربع بتون و  200هزار تن فوالد در سال  1973ساخته شده بودند و گفته میشد که توان مقاومت
در برابر اصابت یک «بوئینگ ( « 707بزرگترین هواپیمای س��اخته ش��ده تا آن زمان) را دارا هستند .بررسیها نشان دادهاند
که اصابت یک بوئینگ  707چهار موتوره با سرعت  600مایل بر ساعت نمیتوانسته خسارت زیادی به این برجها وارد آورد
حال آنکه بوئینگ  757اصابت کرده به برجها در  11سپتامبر بین  440تا  550مایل بر ساعت سرعت داشته و هواپیمایی
دوموتوره بوده است.
تخریب  11ثانیهای آسمانخراشی بر اثر آتشسوزی سابقه نداشته است
با این حال محافل رس��می آمریکا اظهار داش��تهاند که دو آس��مانخراش مذکور در اثر اشتعال سوخت مرکب و تغلیظ شده
هواپیماهای برخورد کرده فروریختهاند .به خاطر داش��ته باش��ید که تا قبل از این واقعه در طول تاریخ هیچ آسمانخراشی در
اثر آتشس��وزی فرو نریخته بود .به این ترتیب این س��وال مطرح میش��ود که آیا این دو ساختمان احتماال از درون منهدم
نشدهاند؟
نویسنده با اشاره به اینکه خود شخصا به عنوان عضو سابق نیروی دریایی آمریکا در زمینه انفجار و مواد منفجره دارای تجربه
اس��ت ،نوش��ت :به تصریح فیزیکدانی به نام «استیون ای .جونز « ( ،)Steven E. Jonesریزش بر اثر جاذبه زمین بدون
انفجاری از درون در ساختمانهای مذکور بر خالف قوانین فیزیکی است .این دو ساختمان همچون دیواری که تنها با چیده
شدن سنگ یا آجر بر روی هم باال رفته باشد تقریبا ظرف تنها  10ثانیه فرو ریختند ،آن هم درست در محوطه پایین خودشان!
شیای که از باالی یک برج  110طبقهای به سوی زمین رها شود تقریبا ظرف  9/2ثانیه به زمین اصابت خواهد کرد.
این تحلیلگر آمریکایی افزود :موسسه ملی استاندارد و فنآوری ( )NISTتحقیقات خود در خصوص این واقعه را در تاریخ 21
اوت سال  2002میالدی آغاز کرد .این موسسه پس از  3سال گزارشی  10هزار صفحهای منتشر کرد و سخنگوی آن نیز
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خبرها
اظهار داشت که هیچ شاهدی بر انهدام برجها از درون وجود نداشته است اما جونز بر این باور است که فلز گداختهای که چند
هفته بعد در زیر زمین برجها یافته شد نشان میدهد که واقعه مذکور نمیتوانسته تنها ناشی از سوخت هواپیما باشد .کسانی
که مشغول حفاری در میان آوارها بودند با رسیدن به فلز گداختهای که حرارتی بسیار باال داشت مجبور به توقف کار شدند.
این اشتعال تقریبا  3ماه ادامه داشته است که در نوع خود بینظیر است .آیا این دمای بیش از  2هزار درجه فارنهایت تنها در
اثر سوخت موتور هواپیما به وجود آمده است؟!
کشف نانوترمایت در آوارهای خرابههای  11سپتامبر
ونتورا ادامه داد :در ماه آوریل سال  2009میالدی ،پژوهشی در یک ژورنال شیمی  -فیزیک منتشر شد که شاهدی بر این
مدعا بود که ساختمانهای تخریب شده در  11سپتامبر در اثر انفجار کنترل شده از درون منهدم شده و فروریختهاند .در این
پژوهش تصریح شده بود که در مطالعه نمونههای خاک برداشته شده از میان آوارهای حاصل از ریزش ساختمانهای مرکز
تجارت جهانی ،نوعی ماده آتشزا مشاهده شده که «نانو ترمایت» ( )nano-thermiteنام دارد .این ماده آتشزا تحت
تکنولوژیهای بسیار مدرن ساخته میشود.
دکتر «نیلز هاریت» ( ،)Niels Harritمدیر تیم پژوهشی مذکور و استاد شیمی دانشگاه کپنهاگ در این خصوص میگوید:
ترمایت مادهای است که در سال  1893برای اولین بار ساخته شد .این ماده مخلوطی از آلومینیوم و پودر زنگ است .در واکنش
این دو ماده با هم آهنی با دمای  2500درجه سانتیگراد تولید میشود .این ماده میتواند برای جوشکاری مورد استفاده قرار
گیرد .همچنین قادر اس��ت که برای ذوب آهنآالت مورد اس��تفاده واقع شود .نانوترمایت همین ماده است منتها به صورت
قطعات بسیار ریز و با ترکیب کامل شیمیایی .در واکنش نانوترمایت ،حرارتی پر فشار با سرعتی بسیار بیشتر منتشر میشود.
ضمنا نانوترمایت برای افزایش کارایی قابلیت ترکیب با مواد دیگری را هم دارد و در این صورت به ماده منفجرهای بسیار قوی
بدل خواهد شد .این ماده از دینامیت قدرت بیشتری داشته و حتی میتواند به عنوان سوخت راکت استفاده شود.
این نویسنده آمریکایی در پایان تاکید کرد :ریچارد گیج تنها یکی از صدها مهندس معمار و مهندس عمران برجستهای است
که شغل خود را هزینه مسیری کردهاند که نشان میدهد که تخریب این ساختمانها ناشی از نوعی انهدام کنترل شده از
درون بوده است .به گفته وی «کسی که اندک سوادی داشته باشد در این خصوص تردید به خود راه نمیدهد».
شناسنامه هوشمند امالک در راه است
بهزودی برای کلیه امالک سراس��ر کش��ور کارت هوش��من د الکترونیکی «چندکاره» صادر میشود تا فاز جدیدی از کنترل
معامالت و امنیت در بازار مسکن با هدف تکمیل کارآیی سامانه رهگیری به اجرا گذاشته شود.
کارت هوشمند ملکی که هماکنون بهصورت پایلوت برای امالک منطقه  6تهران در حال تهیه است ،از یکسو امکان ردیابی
«صاحبانچندملکی» و تعداد دقیق امالک و مالکان را برای مسووالن کنترل بازار فراهم میکند و از سوی دیگر کاربریهای
متنوعی در قالب ارائه خدمات بانکی به دارنده کارت – یا همان مالک – ایجاد میکند .بهطوری که با کارت هوشمندملک
میتوان هزینه قبوض آب و برق و گاز ساختمان را از طریق اتصال کارت به دستگاههای کارتخوان پرداخت کرد .همچنین
مستاجران نیز میتوانند اجاره ماهانه را با این کارت به حساب مالک پرداخت کنند.
کارت هوشمند جایگزین مبایعهنام ه
هماکنون وزارتخانههای بازرگانی و دادگستری مشغول تهیه این کارتها هستند که بعد از اتمام عملیات صدور ،هرگونه مبادله
ملک و نقلوانتقال یا خرید و فروش مسکن فقط باید از طریق کارتهای هوشمند انجام شود و به این ترتیب مبایعهنامهها
جایشان را به قراردادهای الکترونیکی میدهند.
کارت یا همان شناسنامههای هوشمند ملکی شباهت زیادی به کارت سوخت خودروها دارد که روی آن مشخصات مالک ،نوع
ملک و کاربری آن نوشته شده و در داخل برد الکترونیکی کارت نیز جزئیات و اطالعات ثبتی و فنی ملک ذخیره شده است.
کارت هوشمند ملک این امکان را به دولت میدهد که اطالعات کامل و بهروز از همه امالک و مالکان آنها در سراسر کشور
داشته باشد .با صدور این کارتها ،قرار است هر نوع مبادله یا معامله ملکی فقط از طریق کارت هوشمند انجام شود به این
معنی که مشاوران امالک باید با نصب دستگاه کارتخوان در بنگاه ،به جای تنظیم مبایعهنامه ،کارت هوشمند ملک مورد نظر
را از طریق دستگاه به شبکه سامانه معامالت امالک متصل کنند و سپس نام و مشخصات خریدار را به عنوان مالک جدید
ثبت کرده و کارت جدید برای ملک معامله شده صادر کنند.
نظارت بر قیمت مسکن بیشتر میشود
انجام معامالت مسکن در فضای مجازی و از طریق سامانه الکترونیکی باعث میشود امکان رهگیری دقیق فعاالن بازار
مسکن بهخصوص «مالکان چندخانهای» به راحتی برای دولت فراهم شود .ضمن اینکه ،از این طریق نظارت بر عملکرد
مشاوران امالک نیز جدیتر خواهد بود و قیمتهایی که در معامالت الکترونیکی تعیین میشود به راحتی قابل ردیابی است.
اتصال کارت به بانک مسکن
در طرح راهاندازی سامانه شناسنامه هوشمند امالک پیشبینی شده ،شبکه  ATMبانک مسکن – دستگاههای کارتخوان
– قابلیت اتصال به س��امانه شناس��نامه هوشمند امالک را داشته باشد تا از این طریق ارتباط مالی مستاجر و مالک تسهیل
شود .بهطوری که مستاجران میتوانند از طریق کارت هوشمند ملک مورد اجاره ،مبلغ اجاره را به صورت ماهانه به حساب
مالک پرداخت کنند.
همچنین پرداخت هزینه آب ،گاز ،برق و تلفن ساختمان نیز از طریق کارت هوشمند ملک امکانپذیر است.
بعد از رهگیری اینبار کارت هوشمند
به گزارش دنیایاقتصاد ،طرح صدور کارت هوش��مند ملکی دنباله تصمیم کارگروه مسکن مبنی بر ساماندهی بازار امالک
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اس��ت .وزارتخانههای بازرگانی و دادگستری که زمستان سال  87سامانه ثبت هوشمند معامالت امالک موسوم به سامانه
رهگیری معامالت مسکن را راهاندازی کردند ،اکنون قصد دارند برای کلیه امالک کشور کارت هوشمند صادر کنند .این کارت
که اطالعات کاملی از ملک و مالک را در داخل خود ذخیره دارد از طریق یک سامانه متمرکز الکترونیکی ،رکورد اطالعاتی
کاملی از کلیه امالک موجود در کشور و اسامی مالکان را در دسترس دولت قرار میدهد.
سامانه کارت هوشمند امالک نقص بزرگی که سامانه رهگیری معامالت داشت را پوشش داده است .سامانه رهگیری فقط
اطالعات امالکی که خرید و فروش یا معامله میشود را شناسایی و ثبت میکند ،بنابراین تا مادامی که ملکی مورد معامله
قرار نگیرد ،نمیتوان آن ملک و مالکش را ردیابی کرد .این در حالی اس��ت که با صدور کارت هوش��مند برای همه امالک،
تسلط بر بازار مسکن برای کنترلهای بعدی کامل خواهد شد.
کاربری یارانهای کارت هوشمند
عالوه بر امکاناتی نظیر پرداخت هزینه خدمات آب ،برق و گاز که در کارت هوشمند امالک دیده شده ،کاربری جالب دیگری
نیز کارت هوشمند امالک دارد که آن به قانون یارانهها مربوط میشود.
پیشبینی شده در صورت اجرای قانون یارانهها و واقعی شدن قیمت حاملهای انرژی ،لیست میزان یارانه آب و برق و گاز
مصرفی س��اختمانها که در گذشته محاسبه و لحاظ میشده ،از طریق کارت هوشمند امالک به رویت مالکان برسد تا در
صورت نیاز ،بتوانند از محل دریافت مبالغ نقدی یارانه ،بخشی از هزینههای قبوض ساختمان – که احتماال با حذف یارانهها
ارقام سنگینی در آنها نوشته میشود – را بپردازند.
مشهديها در دهه فجر امسال مي توانند از قطار شهري استفاده كنند
تست گرم خط يك قطار شهري مشهد با حضور وزير كشور ،استاندار ،فرماندار ،شهردار مشهد و جمعي ديگر از مسووالن
شهري با موفقيت انجام شد .در حاشيه انجام اين تست كه ريل هاي احداث شده  ،با واگن هاي قديمي با سرعت بيش از 60
كيلومتر آزمايش شد ،وزير كشور گفت :در تست گرم سيستم برق ،سيگنالينگ ،ريل ها و ساير تجهيزات مرور و راه اندازي
شد تا در صورت داشتن مشكل رفع نقص شود .محمد مصطفي نجار با بيان اين كه در اين تست گرم ،از واگن هاي قديمي
بر روي ريل ها استفاده شد ،اظهار كرد :با تست سيستم قطار شهري كار تا حدودي جلو افتاد به طوري كه مي توان در زمان
راه اندازي صرفه جويي نمود.وي بااشاره به زمان تست اصلي قطار شهري در ايام ميالد با سعادت امام رضا(ع) ،خاطر نشان
كرد :ايام ميالد با سعادت امام رضا (ع) كه مصادف است با  89/9/9تست گرم قطار شهري انجام خواهد شد و در ايام دهه
فجر مردم و زائران مي تواننداز آن استفاده نمايند.نجار با بيان اين كه به مرور تعداد واگن ها افزوده خواهد شد ،تصريح كرد:
مدت زمان طول مسير از نيم ساعت شروع خواهد شد و تا پايان پروژه كه تعداد واگنها به 60واگن ميرسد ،اين زمان به
 2/7دقيقه خواهد رسيد .وي همچنين وعده داد :به عنوان وزير كشور ،هر حمايتي كه الزم و مقدور باشد براي توسعه مترو
مشهد انجام مي دهم .استاندار خراسان رضوي نيز در بازديد از خط يك قطار شهري مشهد با بيان اين كه شهرداري و شوراي
اسالمي شهر مشهد تالش گسترده اي در خصوص راه اندازي هرچه سريعتر مترو ميكنند ،گفت :وزير كشور از اين پروژه
حمايت نموده است ما نيز در مجموعه استانداري براي راه اندازي مترو تا حد امكان كمك خواهيم كرد.محمود صالحي ادامه
داد :در  ، 89/9/9سه واگني كه در اواخر شهريور از چين تحويل گرفته مي شود مورد تست قرار مي گيرد و اميدواريم در دهه
فجر اين سيستم حمل و نقل درون شهري بتواند با به بهره برداري رسيدن به زائران و مجاوران سرويس دهي كند .شهردار
مشهد نيز در حاشيه مراسم بازديد و تست از خط يك قطار شهري مشهد اظهار كرد :در اين تست واگن هايي با عمر حدود
 60سال در ريل ها قرار گرفت اما به دليل اين ريل ها با بهترين كيفيت و استانداردها انجام شده بود تست با موفقيت صورت
گرفت.سيد محمد پژمان به مصوبه مجلس براي اختصاص دو هزار ميليارد دالر به احداث مترو توسط شهرداري اشاره كرد
و افزود :از اين ميزان يك هزار ميليارد دالر سهم تهران و مابقي به ساير شهرداري هاي كشور اختصاص يافته است .وي با
بيان اين كه اميدواريم اين مصوبه هرچه سريعتر اجرايي شود ،عنوان كرد :در بسياري از مسائل چون تاسيسات ،اجراي خط
،2برگزاري مناقصه براي خط ،3طراحي خط  4و پشتيباني در حوزه حمل ونقل عمومي مي توان از حضور وزير بهره مند شد.
پژمان در خصوص احداث منوريل در مشهد نيز بيان كرد :در خصوص احداث منوريل در مشهد نيز با وزير كشور صحبت
هايي صورت گرفت و وي از قول مساعد رئيس جمهور به ايجاد منوريل در مشهد خبر داد ،اما به دليل اين كه مصوبه اي
از س��وي دولت به ما ابالغ نش��ده است شهرداري فعال منظر ابالغيه دولت و تخصيص منابع مالي براي طراحي و عمليات
اجرايي منوريل مي باشد .همچنين درحاشيه اين مراسم ،مديرعامل شركت بهرهبرداري قطار شهري مشهد نيز گفت :تاخير به
وجود آمده در اين پروژه ،حق قطار شهري مشهد نبود .غالمرضا رجبنژاد در جمع خبرنگاران افزود :از مدتها قبل آمادگي
ن ما را وادار به تاخير طوالني كرد .وي ادامه داد :با همت و تالش مديران
راهاندازي قطارشهري را داشتيم ولي مشكالت واگ 
شهري و استاني ،اين توفيق حاصل شد كه باالخره زحمات چندين ساله به بار بنشيند و قول بهرهبرداري از قطارشهري را به
مردمان بدهيم .مديرعامل شركت بهرهبرداري قطارشهري مشهد ،طول خط يك قطار شهري مشهد را  20كيلومتر عنوان
كرد و افزود :س��اخت واگنها ش��روع شده است و امروز در مرحله مونتاژ قرار دارد .وي با اشاره به انجام تست گرم خط يك
قطارشهري مشهد ،گفت :اين به معني بهرهبرداري آزمايشي نيست بلكه يعني خط آماده بهرهبرداري است .رجبنژاد در رابطه
با پروژه منوريل خاطرنشان كرد :اگر اعتبار اين پروژه مشخص شود ،آماده اجراي آن هستيم.
موانع رونق در بازار مسکن
نویسنده و مشاور طرح جامع مسکن ،با بیان اینکه دوره رکود مسکن به پایان رسیده است ،گفت :چالش اصلی برای رونق
واقعی معامالت مس��کن ،ناتوانی قدرت خرید اس��ت که باید برای رفع آن ،بانکها آزاد به پرداخت تسهیالت خرید مسکن
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خبرها
باشند.
مینو رفیعی تصریح کرد :رفتار بانکها با بخش مس��کن نباید دستوری باشد .بانکها بهخصوص بانکهای خصوصی باید
براساس سود و زیان بازارهای مختلف اقتصادی اجازه داشته باشند در صورت وجود مشتری در بازار مسکن ،تسهیالت خرید
پرداخت کنند.این کارشناس همچنین افزود :در آستانه دوره رونق قرار داریم و هر نوع عمل خارج از قوانین و قواعد اقتصادی
میتواند شرایط دوره جدید را مشمول لطمههای سنگین کند.رفیعی تاکید کرد :وام خرید مسکن باید زنده شود.
به گزارش دنیایاقتصاد ،نظام بانکی در حالی طبق نظر صریح دولت ،اجازه پرداخت وام خرید مسکن ندارد ،که روز گذشته
اعالم ش��د در بسته سیاستی بانکمرکزی سهم بخش مسکن (حوزه ساختوس��از) از تسهیالت بانکی ،از  25درصد سال
گذشته به  20درصد در سال جاری رسیده و کاهش پیدا کرده است.
مینو رفیعی ،کارش��ناس ارش��د مسکن دراینباره نیز به دنیایاقتصاد گفت :س��ال گذشته کل تسهیالتی که سرمایهگذاران
ساختمانی جذب کردهاند  19درصد منابع بانکها بوده است ،یعنی اینکه در حال حاضر قدرت جذب واقعی تسهیالت بانکی
توسط بازار ساختوساز کمتر از سقف پیشبینی شده است.رفیعی تصریح کرد :علت جذب ناچیز تسهیالت بانکی از سوی
انبوهسازان ،حضور جمعی آنها در پروژههای مسکنمهر است .انبوهسازان به خاطر حمایتهای گسترده دولت از مسکنمهر،
همه به این سمت هدایت شدهاند و چون بانک مرکزی خارج از منابع بانکها ،خط اعتباری جداگانه برای پرداخت تسهیالت
ساخت مسکنمهر اختصاص داده ،عمال منابع بانکها از محل سهم  25درصد سال گذشته جذب کامل نشده است.
رفیعی افزود :در س��ال جاری نیز از آنجا که تعداد انبوهس��ازانی که وارد زمینهای  99ساله شدهاند،در مقایسه با سال گذشته
رشد زیادی کرده است ،به نظر میرسد 20درصدی که بانکها باید از محل منابعشان به بخش مسکن تسهیالت بدهند،
بدون استفاده باقی بماند.این کارشناس مسکن همچنین درباره علت رشد پروانههای ساختمانی در ماههای اخیر گفت :عمده
پروانههایی که در  5ماه گذشته برای ساختوساز صادر شده است ،مربوط به پروژههای مسکنمهر بوده و ساختوسازهای
معمولی که بخش خصوصی در داخل شهرها انجام میدهد ،رشد زیادی نداشته است.رفیعی در عین حال ،رشد پروانههای
س��اخت مسکنمهر را امیدوارکننده توصیف کرد و گفت :رونق ساختوس��از در این پروژه ملی به جهت اینکه با مشارکت
انبوهسازان اتفاق افتاده ،نشانه قوت گرفتن بازار است.
ساخت خانههای دو متری در چین
در حومه شهر پکن آپارتمانهایی برای اجاره وجود دارند که فقط دو متر مربع مساحت دارند.
به گزارش واحد مركزي خبر ساکن یکی از این آپارتمانهای کپسول مانند ،جوان بیست و دو ساله ای است که از زمان فارغ
التحصیلی از دانشگاه در سال گذشته بیکار شده و به دنبال شغلی در زمینه موسیقی است که به خاطرش در دانشگاه درس
خوانده است.
هزینه اجاره این آپارتمان دویست و پنجاه یوآن معادل سی و پنج دالر در ماه است.
ون جیائو ساکن این آپارتمان می گوید به دلیل افزایش قیمت مسکن هرگز به فکر خرید آن نیست ضمن این که هزینه
اجاره هم پای قیمت مسکن افزایش می یابد.
وی می گوید شرایط برای آدمهای فقیر دشوار است ومن اگر کاری پیدا کنم فقط ماهی سه هزار یوآن درآمد خواهم داشت
و یک سوم آن بابت اجاره از دستم خواهد رفت و من از این بابت خیلی ناراحت و نگرانم.
این بلوک ،هشت آپارتمان کپسولی دومتر مربعی دارد که همه آنها فاقد سرویس بهداشتی هستند و ساکنانشان فقط می توانند
در آنها دراز بکشند و لپ تاب خود را در کناری قرار دهند.
طراح و سازنده هفتاد و هشت ساله این آپارتمانها که یک مهندس است می گوید من این طرح را برای کسانی که از عهده
افزایش قیمت مسکن و اجاره برنمی آیند پیاده کرده ام.
قیمت مسکن شهری در چین در سال گذشته منتهی به ماه مارس یازده و هفت دهم درصد افزایش یافت و اقتصاددانان می
گویند مقامات رسمی آمار دقیقی درباره افزایش قیمتها نمی دهند.
جمعیت افراد باالی بیست سال فارغ التحصیل شده که به دنبال اسکان در آپارتمانهای ارزان هستند به یک میلیون نفر بالغ
می شود که ده درصد از آنان در پکن هستند.
بالغ بر 65هزارهکتار بافت فرسوده درسطح کشور وجود دارد
ایلنا :معاون وزیرمسکن و شهرسازی گفت :در سال گذشته بالغ بر  5هزار و  620میلیارد ریال تسهیالت به منظور احیاء و
نوسازی  38هزارواحد مسکونی فرسوده شهری اختصاص یافته است.
به گزارش ایلنا،احمد صادقی احیاء ،بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده همچنین ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی را از
مسایل ضروری کشور خواند و گفت :در شرایط کنونی جلوگیری از خسارات جانی و مالی ناشی از حوادث غیرمترقبه ،زیباسازی
منظر ش��هری ،احداث بافت یا شهر پایدار با هویت معماری ایرانی  -اسالمی همچنین حل معضالت اجتماعی ،فرهنگی،
امنیتی و بهداشتی از جمله ضرورتها و الزامات امراحیاء ،نوسازی بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی است.
وی اعالم کرد :درحال حاضربالغ بر 65هزارهکتار بافت فرسوده درسطح کشور وجود دارد و دراین وسعت حدود  8/5میلیون
نفر زندگی می کنند ،ضمن اینکه حدود یک میلیون و  800هزار واحد مسکونی نیز در آن قرار گرفته است.
احیاء و نوسازی  3500هکتار بافت فرسوده شهری
معاون وزیرمسکن و شهرسازی با بیان اینکه در زمینه احیاء و نوسازی بافتهای فرسوده شهری دردولتهای گذشته اقدامات
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قابل توجهی صورت نگرفته است ،افزود :توجه جدی به این امرمهم ازابتدای دولت نهم و ابتدای برنامه چهارم در سال 84
آغاز شد ،به نحوی که ازابتدای انقالب تا قبل از شروع برنامه چهارم فقط هزارهکتار از  65هزار هکتار بافت فرسوده موجود
نوسازی شده است.
وی تصریح کرد :ازابتدای سال  84تا پایان سال گذشته یعنی در طول برنامه چهارم حدود  3هزار و  500هکتار بافت فرسوده
شهری احیاء و نوسازی شده و این میزان بیش از 3/5برابر اقداماتی است که درطول  26سال اخیردراین زمینه صورت گرفته
است.
نوسازی  38هزار واحد مسکونی فرسوده شهری
صادقی با تاکید بر انجام تالش مضاعف برای احیاء و نوسازی بافتهای فرسوده شهری خاطرنشان کرد :در سال گذشته مبلغ
 37هزار و  65میلیارد ریال به منظور احیاء ،بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی هزینه
شده که این اعتبارات شامل تسهیالت و اعتبارات دولتی بوده است.
وی با اعالم اینکه در سال گذشته برای نوسازی  38هزارواحد مسکونی فرسوده شهری تسهیالت اختصاص یافته افزود :در
سال گذشته  4هزارو  500میلیارد ریال تسهیالت بانکی بدون سپرده و ارزان قیمت با نرخ سود  12درصد برای نوسازی 30
هزار واحد مسکونی اختصاص یافت ،به نحویکه از آذرماه برای هر واحد مسکونی فرسوده معادل  150میلیون ریال پرداخت
شد و تاکنون  25هزار واحد به بانک معرفی و بیش از  8هزار واحد قسط اول را دریافت کرده اند.
معاون وزیرمسکن و شهرسازی همچنین از اختصاص هزار و  120میلیارد ریال تسهیالت بانکی بدون سپرده و ارزان قیمت
برای نوسازی  8هزار واحد مسکونی در سال گذشته خبر داد و افزود :برای هر واحد مسکونی فرسوده مبلغ 14میلیون تومان
تسهیالت در نظرگرفته شده است.
تخصیص  308میلیارد ریال جهت ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی
وی با اش��اره به ارایه تخفیف  50درصدی درصدور پروانه های س��اختمانی اظهارداش��ت :در سال گذشته مبلغ  150میلیارد
ریال به منظور ارایه تخفیف در صدورپروانه های ساختمانی از سوی وزارت مسکن و شهرسازی به شهرداریها پرداخت شده
است .صادقی ازدیگر راههای تسریع درامراحیاء و نوسازی بافتهای فرسوده را مشارکت با دستگاههای اجرایی خواند و گفت:
درس��ال گذش��ته  600میلیارد ریال با مشارکت استانداریها و شهرداریها به صورت سه جانبه به این امراعتبار اختصاص داده
شده است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته مبلغ  308میلیارد ریال جهت مطالعه و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی اختصاص یافته
است افزود :در سکونتگاههای غیررسمی اقداماتی نظیر بهسازی معابر ،روشنایی معابر ،احداث کانون پرورش فکری و خانه
بهداشت صورت گرفته است.
اجرای  243پروژه احیاء و نوسازی بافتهای فرسوده
معاون وزیرمسکن و شهرسازی در خصوص انجام مطالعات درزمینه بافتهای فرسوده شهری تصریح کرد :مطالعه  46شهربه
مساحت 24هزار و  516هکتار را دردست اقدام داشته ایم که از این تعداد طراحی  23شهر به اتمام رسیده و مابقی نیز در شرف
اتمام است ،ضمن اینکه انجام مطالعات طرح توانمندسازی بافتهای حاشیه ای در 7شهر به مساحت  4هزار و  700هکتار در
دست مطالعه است و تاکنون  70درصد آن به انجام رسیده است.
وی ادامه داد :در حال حاضر  243پروژه و طرح شامل پروژه های آماده سازی ،نوسازی ،اجرای طرحهای ویژه عمران شهری،
مرمت ابنیه تاریخی و فرهنگی با زیربنای  6/5میلیون متر مربع در دست اجرا است و تاکنون اعتباری معادل 13هزارمیلیارد
ریال برای این کاراختصاص داده شده است.
صادقی اظهارداشت :بالغ بر 70درصد اعتبار مذکوربه بخش خصوصی و  30درصد به شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی
شهری ایران تعلق دارد که با مشارکت بخش خصوصی و انبوه سازان امر احیاء و نوسازی بافتهای فرسوده به انجام خواهد
رسید.
راز حمام شیخ بهایی  -شمع یا شعله
حمام شیخ بهایی ،شمع یا شعله حتما شما نیز اسم شیخ بهایی و حمام معروفش را شنیده اید .حمامی که در بین عموم معروف
است که با شمع گرم می شده است .و عده ای می گویند آن شمع با اتم کار می کرده است .و نهایت اینکه شایع شده که
چون این شمع با اتم کار می کرده است انگلیسی ها یکی از شمعها را برده اند و آن یکی را دست کاری کرده اند و بخاطر
آن ،از کار افتاده است.
راستی واقعیت این حمام چی بوده است؟ آیا واقعا با یک شمع گرم می شده است؟ چطور ممکن است؟ تنها نظریه قابل قبول
و شاید پذیرفته شده ای که هم اکنون وجود دارد این است که یک سیستم سفالینه لوله کشی زیرزمینی حدفاصل آبریزگاه
مسجد جامع و این حمام وجود داشته که با روش مکش طبیعی گازهایی چون متان و اکسیدهای گوگردی به مشعل خزینه
حمام هدایت می شده و بعنوان منبع گرما در مشعل می سوخته و یا اینکه مستقیما این گازها را از مواد زاید دفع شده در خود
حمام جمع آوری میکردند و مورد استفاده قرار می دادند.
در جریان مرمت خانه ش��یخ بهایی در همان نزدیکی در کف زمین تنپوش��ه های س��فالی و چاههای مرتبطه و یک لوله
آزمایش پیدا شده بود که احتمال می دهند مربوط به طراحی حمام باشد .همچنین طبق مطالعاتی که توسط باستان شناسان
و متخصصین انجام شده است معلوم گردیده که فاضالب شهر اصفهان توسط لوله های جمع آوری فاضالب وارد خزینه
حمام میشده است .و طبق محاسبات دقیقی که شیخ بهایی انجام داده بود و با طراحی خاص خزینه ،این فاضالب تبدیل به
گاز متان میشد که قابل سوختن است .لجن های ته نشینی نیز بعنوان کود آلی مورد استفاده قرار می گرفت .شیخ بهایی با
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خبرها
محاسباتی که انجام داده بود ،حجم لجن را برای تولید بیوگاز مشخص کرده بود و گفته بود که اگر لجن به اندازه ای که خود
مشخص کرده بود برسد می توانید مقدار مشخصی از لجن را بعنوان کود استفاده کنید .برای برداشت این لجن اضافی برنامه
دقیقی ترسیم شده بود و در هر زمانی میزان برداشت اهالی هر منطقه ای مشخص بود.
گاز تولید شده توسط فاضالب بوسیله شعله هایی که تعبیه شده بود مخزن آب حمام را گرم می کرد .پس از گذشت چندین
سال و ضعف حکومت آنزمان که پایتخت ایران ،اصفهان بود کشاورزان بدون برنامه و خارج از نوبت از این لجن ها برداشت
نمودند تا بعنوان کود استفاده نمایند و بدین جهت بود که این شعله ها خاموش شدند.
امروزه تولید گاز از فاضالب بعنوان بیوگاز نامیده می ش��ود که یکی از تخصصهای مهندس��ین بهداش��ت و محیط زیست
می باشد .در کشورهای اروپایی و آمریکا از این سیستم بعنوان بازیافت فاضالب و تهیه سوخت استفاده می شود ولی متاسفانه
در ایران کاربرد زیادی ندارد و انطور که شنیده شده است در حصارک کرج از این سیستم برای روشنایی و گرمایش و وسیله
پخت و پز استفاده می شود.
یک مخترع مشهدی پس از  300سال با شبیه سازی حمام شیخ بهایی به راز ساخت این حمام پی برد
علی اصغر برهمند ،رئیس انجمن مخترعان خراسان رضوی و طراح طرح شبیه سازی حمام شیخ بهایی گفت :در طرح شبیه
سازی شده به جای منبع طالیی که در حمام شیخ بهایی وجود دارد ،از یک منبع مسی به عنوان آبگرمکن استفاده شده و با
یک شمع آب این آبگرمکن گرم می شود.
وی افزود :با توجه به این که طال رس��انایی باالیی در انتقال گرما دارد ،طالی بکار رفته در منبع حمام ش��یخ بهایی موجب
میش��ده با حرارت کم انرژی زیادی تولید و آب منبع گرم ش��ود.محقق این طرح همچنین گفت :در طرح شبیه سازی شده
به علت دسترسی نداشتن به طال از مس استفاده شده که در حمام منازل هم قابل استفاده است و موجب صرفه جویی 30
درصدی در مصرف سوخت می شود.
برهمند درباره شیوه کار این ابگرمکن افزود :آب سرد از طریق یک لوله از باالی ابگرمکن عبور می کند وپس از گذر از داخل
آن با حرارت شمع گرم و اماده استفاده می شود.او گفت :هزینه ساخت این ابگرمکن  6میلیون ریال است که با ورود به بازار
و تولید انبوه ،هزینه ساخت آن کاهش خواهد یافت.
این اثرپژوهشی که با تایید انجمن مخترعان خراسان رضوی مراحل ثبت ملی را می گذراند تاکنون موفق به کــسب دو نشان
طالی سوئیس در سال  2006و مدال طالی مسکو  2007شده است.به گفته این محقق خراسانی ،کارشناسانی از سازمان
ملل از وی خواسته اند این طرح را برای آنها اجرا کند  ،اما برهمند ترجیح داده است ان را به نام ایران بسازد.
حمام ش��یخ بهایی در اصفهان یکی از ش��اهکارهای معماری ایرانی و مهندس��ی جهان ،مربوط به دوره صفویه است که با
مهندسی شیخ بهایی ساخته شده است.آب این حمام با سیستم «دم و گاز» یعنی از گاز متان فاضالب مسجد جامع و چکیدن
روغن عصارخانه شیخ بهایی که در مجاورت حمام قرار دارد روشن میشده است.
عصارخانه محلی برای تهیه روغن از دانههای روغن بوده است .این حمام با استفاده از این سیستم پیچیده مهندسی به مدت
طوالنی تنها با یک شمع روشن میشده است.
هنوز هم جای کار داریم
خراس��ان رضوی با  12هزار مهندس س��اختمان پتانسیل منحصر به فردی در کشور دارد که آن را از سایر استانها متمایز
ساخته است.
رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار طاق ضمن بیان این مطلب می گوید :بهره مندی از
این ظرفیت باال باعث شده عملکرد سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی از بعد کمیت جزو دومین استان کشور تلقی شود.
مهندس قاسمی در حاشیه جشنواره روز مهندس سال گذشته می افزاید :از نظر کمیت نیز سازمان نظام مهندسی خراسان
رضوی نسبت به سایر استانها شرایط بهتری دارد.
وی با اشاره به وضعیت رو به رشد این سازمان نسبت به سالهای گذشته اظهار می دارد :هر چند در ساختمان سازی و استفاده
از مصالح استاندارد پیشرفت قابل مالحظه ای صورت گرفته اما هنوز هم جای کار داریم.
وی بر تالش کمیته های تخصصی برای افزایش عمر مفید ساختمانها تاکید می کند و می گوید :از آنجا که خراسان رضوی
در پهنه خطر قرار دارد لذا رعایت مقررات بیش از پیش احساس می شود.
وی از تدوین آئین نامه و مقررات جدید خبر می دهد و می گوید :وزارت مسکن و شهرسازی به منظور رفع برخی مسایل
درصدد تدوین آئین نامه جدید است چراکه مقررات گذشته در اعمال بسیاری از مسایل مقاوم سازی ساختمان پاسخگو نیست.
وی با اشاره به ویژگیهای آئین نامه فعلی می افزاید :به رغم ویرایش های متعددی که تا کنون صورت گرفته اما رعایت برخی
قوانین چون مبحث  19به طور کامل لحاظ نشده و به همین دلیل کارشناسان مرتب در حال رصد قوانین هستند.
وی تالش مهندسان ناظر و کارشناسان مسوول را در اجرای صحیح آئین نامه ها ضروری می خواند و می گوید :همه این
قوانین به شرط کاربرد صحیح موثر خواهند بود.
  چابهار امسال به راهآهن سراسری متصل میشود
استاندار سیستان و بلوچستان از اتصال راهآهن چابهار به راهآهن سراسری با بودجه  80میلیارد تومان در سال جاری خبر داد.
به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا ،علیمحمد آزاد با اعالم این خبر اظهار کرد :کار مطالعاتی اتصال راهآهن چابهار به راهآهن
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سراسری انجام شده و مجوزهای الزم در این زمینه اخذ شده است .کار اجرایی این راه آهن در سال جاری آغاز میشود و
کلنگ آن به زودی به زمین زده خواهد شد.
وی طرح اتصال راهآهن چابهار به راهآهن سراسری را یک طرح ملی خواند و ابراز امیدواری کرد هرچه سریعتر شاهد اجرای
این طرح بزرگ که آوردههای اقتصادی بسیاری برای کشور خواهد داشت ،باشیم.
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه بندر چابهار تنها بندر اقیانوسی کشور است که امکان بسیار بزرگی را در حوزه
ترانزیت کاال با اتصال راهآهن آن به راهآهن سراسری فراهم خواهد کرد ،گفت :اگر بتوان دسترسی این بندر را تسهیل کرد و
امکان دسترسیهای ارزان قیمتی همچون راهآهن برای آن فراهم آورد ،بخش عظیمی از نیازهای کشورهای مشترک المنافع
تامین خواهد شد که نقش موثری در اقتصاد ملی کشورمان ایفا خواهد کرد.
«تهرانلند» در پایتخت احداث میشود
بزرگترین مجموعه تفریحی کشور تحت عنوان تهرانلند  -مجموعهای مشابه دیزنیلند ،اما با امکانات بیشتر – قرار است
در منطقه  22و در ارتفاعات پارک چیتگر احداث شود.
مهمترین هدفی که مقامات ش��هری تهران برای احداث «تهرانلند» دنبال میکنند ،کاهش جاذبه س��فرهای تفریحی به
کشورهای همسایه است .در این مجموعه قرار است کلوپهای تفریحی ،پارک آبی سرپوشیده و سرباز ،قایقرانی ،اسبسواری،
سینماهای  3و  4بعدی و همچنین فضای پارک کاروان(خودروهای بزرگ حامل توریست) ایجاد شود .زمین تهرانلند 300
هکتار مس��احت دارد و هماکنون از  16ش��رکتی که در مزایده احداث آن حضور پیدا کردهاند ،یک شرکت داخلی برنده شده
است.
این در حالی اس��ت که شنیدهها از حضور س��رمایهگذاران خارجی در پروژه تهرانلند حکایت دارد .شهرداری تهران از بابت
زمین و عوارض ساخت ،با شرکت سازنده تهرانلند مشارکت خواهد کرد.تهرانلند بین  3تا  5سال آینده احداث و فاز اول
آن به بهرهبرداری خواهد رسید.به گزارش «دنیای اقتصاد» ،به زودی و پس از اتمام طراحیهای انجام شده برای زمین 300
هکتاری در ارتفاعات غربیترین نقطه پایتخت ،بزرگترین مرکز تفریحی ،خدماتی در کل خاورمیانه به نام «تهرانلند» در
این محدوده ساخته خواهد شد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» ،کالن ش��هر تهران با  12میلیون جمعیت روز و  8میلیون جمعیت شب همواره نیازمند مکانی
برای فرار از ترافیک و مشغلههای روزمره بود و بارها و بارها پروژههای مختلفی تحت عنوان شهربازی ،نمایشگاه بزرگ شهر
آفتاب و ...مطرح شدند و هنوز به مرحله طراحی نرسیده به دلیل مشکالتی چون نبود زمین یا نبود سرمایهگذار و پیمانکار به
سرانجام نرسیدند و در حد انتشار اخبار به شهروندان اطالعرسانی شدند ،ولی این بار شهرداری منطقه  22به پایتختنشینان
وعده میدهد که قصد دارد در غربیترین نقطه در ارتفاعات شمال پارک چیتگر در زمینی با مساحت  300هکتار بزرگترین
مرکز تفریحی ،خدماتی را تاسیس کند و طرح این پروژه با اقتباس از دیزنی لند« ،تهرانلند» نام گرفته است.
حسین مرادی ،قائممقام شهردار منطقه  22درباره علل انتخاب این منطقه برای احداث بزرگترین پارک تفریحی خاورمیانه
به «دنیایاقتصاد» گفت :منطقه  22در شمال غربی تهران ،بزرگترین منطقه پایتخت به حساب میآید و این منطقه اولین
منطقهای است که قبل از طرح جامع دارای طرح مصوب بوده و رویکرد این منطقه در طرح مصوب تفریحی ،گردشگری
و جهانگردی در نظر گرفته ش��ده اس��ت و در واقع طرحهای اجرایی و سرانههای این منطقه باید در راستای برطرف کردن
کمبودهای فضاهای تفریحی و گردشگری در نظر گرفته شود.
وی در ادامه توضیح داد :در طرح جامع س��ال  78نیز مجددا بر این مقوله تاکید ش��ده و س��ال  86نیز با تجدید نظر در طرح
تفصیلی و کاهش جمعیت این منطقه از  675هزار نفر به  400هزار نفر بر این عملکرد تاکید شده است.براین اساس ،کاهش
 275هزار نفری جمعیت و کاهش سطوح مسکونی به سطوح غیرمسکونی برای اجرای طرحهای تفریحی و گردشگری در
این محدوده اجرا شده است و از سال  78تاکنون با ایجاد شبکههای دسترسی به فضاهای سبز ،پارکهای جنگلی فن آوری
و چیتگر ،دریاچه مصنوعی استادیوم آزادی ،رود دره کن و وردآورد ،پارک خرگوش دره و ارتفاعات جنوبی دامنه البرز از جمله
پروژههای انجام شده طی این سالها در منطقه  22است و در واقع به دلیل وجود چنین قابلیتهایی این محدوده برای احداث
«تهرانلند» در نظر گرفته شده است.
پیمانکار خارجی یا ایرانی؟
به گزارش «دنیای اقتصاد» ،از آنجایی که هنوز طراحی این پروژه به اتمام نرس��یده نمیتوان برآورد درس��تی از هزینههای
آن داشت ،ولی محمدهادی ایازی ،مشاور و سخنگوی شهردار تهران درباره نحوه انتخاب پیمانکار «تهرانلند» به «دنیای
اقتصاد» گفت 16 :شرکت حقیقی و حقوقی در مزایده این پروژه شرکت کردند و یک شرکت داخلی نیز در این مزایده برنده
و به عنوان مجری انتخاب شد.
با این وجود شنیدهها حاکی از آن است که احتماال یک سرمایهگذار عرب قصد دارد اجرای این پروژه را بر عهده بگیرد ،ولی
تا زمان اجرا و کلنگزنی این طرح نمیتوان در این رابطه قضاوت کرد.
جاذبههای «تهرانلند» برای پایتختنشینان
به گزارش «دنیای اقتصاد» ،با استناد به اطالعات ارائه شده توسط شهرداری منطقه  22جاذبههای این پارک بازی بزرگ به
چند بخش موضوعی تقسیم میشود و این بخشها عبارتند از :سینمای چهار بعدی ،استودیوی جلوههای ویژه ،بازیهای آبی
سرپوشیده و سر باز ،آبنمای موزیکال و بازیهای متنوع در فضای باز ،ایجاد هتل پنج ستاره موضوعی ،احداث رستورانهای
سنتی استانهای مختلف کشور همراه با عرضه صنایع دستی این استانها ،ساخت آمفی تئاتر و سالنهای سینمای 2،3و
 4بعدی با فضای مش��ترک و کافی ش��اپ ،باغ حیوانات و پرندگان و آکواریوم ،رودخانه و دریاچه مصنوعی به همراه امکان
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خبرها
قایقرانی پارویی ،کلوپهای تفریحی ،مسیرهای اسب سواری و کلبههای چوبی و کاهگلی ،محلهای نصب چادر و فضاهای
پیشبینی شده برای کاروان اتومبیل.
به این ترتیب میتوان به تغییر و تحول بزرگی در گذران اوقات فراغت تهرانیها امیدوار بود.
اهداف کلی اکو پارک تفریحی فرهنگی «تهرانلند»
به گزارش «دنیای اقتصاد» ،مجموعه تهرانلند با در نظر گرفتن کمبودها و پتانسیلهای شهر ،سعی دارد تا با نگاهی به آینده
به هدفهای تعریف شدهای دسترسی پیدا کند .ایجاد تفرجگاه سالم برای شهروندان با محوریت اصلی خانواده ،جلوگیری از
سفر شهروندان به خارج از کشور برای تجارت و امور تفریحی و توریستی ،جذب توریستهای منطقه خاورمیانه به خصوص
کشورهای گرم منطقه و ارتقای فرهنگی و افزایش رشد اجتماعی شهر و کشور در قالب تفریح و سرگرمی ،ایجاد حساسیت
برای ش��هروندان در رابطه با معضالت زیس��تمحیطی و اکو سیستم ،گردهمآوری سنتها و فولکلور اقوام مختلف ایرانی،
اش��تغالزایی و ایجاد فرصتهای ش��غلی جدید ،کاهش سفرهای برون شهری ش��هروندان و بار ترافیکی ،ایجاد همکاری و
برقراری ارتباط با پارکهای مشابه در خارج از کشور را میتوان از جمله عمدهترین هدفهای احداث این پارک  300هکتاری
در منطقه  22تهران عنوان کرد.
خاموشی یک ساعته جهان برای نجات زمین
بناهای مشهور و بسیاری از شهرهای بزرگ جهان ،شب نهم فروردين ماه ساعت بیست و سی به وقت محلی به مدت یک
ساعت در خاموشی فرو رفتند.
به گزارش واحد مرکزی خبر در اين شب نور برج ایفل و کاخ ریاست جمهوری فرانسه موسوم به کاخ الیزه در خاموشی فرو
رفت و نور پردازی ساعت بیگ بن لندن نیز مدت یک ساعت خاموش شد.
ای��ن اقدام جهانی با هدف ایجاد حساس��یت در بین افکار عمومی جهان��ی در خصوص مصرف بیرویه برق صورت گرفته
است.
این اقدام ابتدا در نیوزیلند و اس��ترالیا ش��روع شد و به مدت یک ساعت نور پردازی پل مشهور بندر سیدنی و اوپرای مشهور
آن متوقف شد.
همچنین در چین ،شهر ممنوعه به کلی تاریک شد و بسیاری از آسمان خراشهای هنگ کنگ نیز درخشندگی خود را به
مدت یک ساعت از دست دادند .صد و بیست و پنج کشور در این اقدام نمادین شرکت کردند.
سال گذشته شمار کشورهایی که از این اقدام موسوم به یک ساعت برای زمین حمایت میکردند به هشتاد و هشت کشور
میرسید .مسأله گرم شدن زمین مهمترین انگیزه برای برگزاری چنین اقداماتی جهانی است.
گفته میش��ود در فرانسه در یک ساعت هش��تصد مگاوات برق صرفه جویی شد که این رقم معادل مصرف یک روز برق
شهری به وسعت لیون است.
قطاری که بدون توقف مسافران را سوار میکند!
چینیها قصد دارند قطار پر سرعت ویژهای را بسازند که هرگز توقف نمیکند اما قادر است مسافران را در تمام ایستگاهها
سوار و پیاده کند.
به گزارش خبرگزاری مهر ،این قطار که قرار اس��ت در مس��یر راه آهن دو هزار کیلومتری پکن ـ گوانتشو وارد خدمت شود
میتواند در  30ایس��تگاه بدون توقف مس��افران را پیاده و س��وار کند و به این ترتیب از اتالف زمانی معادل دو ساعت و نیم
جلوگیری کند.
عملکرد این ترن به این گونه است که مسافرانی که قصد عزیمت دارند ،سوار اتاقکی میشوند که در ایستگاه توقف کرده
است .زمانی که قطار در حال عبور از ایستگاه است از سرعت خود کم میکند و این اتاقک روی سقف قطار در جایگاه ویژه
خود نصب میشود .به این ترتیب مسافران میتوانند از اتاقک به داخل ترن بروند.
براساس گزارش الرپوبلیکا ،زمانی که مسافران قصد پیاده شدن دارند ،قبل از رسیدن قطار به ایستگاه مقصد ،مجددا داخل
اتاقک روی سقف میشوند و این اتاقک در ایستگاه متوقف شده و قطار بدون توقف به حرکت خود ادامه میدهد درحالی که
اتاقک جدید را از ایستگاه دریافت کرده است.
بنابراین همیشه یک اتاقک متحرک بر روی سقف قطار آماده ارائه خدمات به مسافران است.
این قطار بدون توقف هنوز در فاز طراحی است و اگر بتواند به واقعیت تبدیل شود میتواند تحولی در سیستم حمل و نقل
زمینی و کاهش زمان سفر ایجاد کند.
در آستانه سال جديد  700المان در سطح شهر نصب شد
سخنگوي شهرداري مشهد گفت:در آستانه سال  1389و به منظور زيباسازي شهر  700المان جديد با  70موضوع در نقاط
مختلف سطح شهر مشهد نصب شد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني شهرداري مشهد ،علي حامد مقدم ،به  70مجموعه سرپوشیده در شرایط ناپایدار جوی براي
اسکان زائران ،تابلوهای حجمی ،دو خیابان بزرگ بهاری در میادین اصلی و خیابان های پرتردد را از اهم فعاليت هاي حوزه
فرهنگي و اجتماعي شهرداري در ايام نوروز اعالم كرد.
وي در ادامه به پهن نمودن بزرگترین سفره هفت سین کشور در میدان شهدا ،انتشار کتاب های مختلف با موضوع فرهنگ
شهروندی و برگزاری نمایشگاههای استقبال از بهار در مناطق شهری مشهد را از ديگر فعاليت هاي اين سازمان دانست و
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افزود :در اين ايام برگزاری جش��نواره نوروزی ویژه کودک و نوجوان،مراسم شاهنامهخوانی در جوار آرمگاه فردوسی،استقرار
هفت ایس��تگاه بهارانه و ایجاد غرفه هایی نظیر غرفه کودکان ،مشهد شناسی،جنگ های شبانه ،ورزش ،برپایی نمایشگاه
عکس بهارانه در مجموعه کوهسنگی مشهد از برنامه هاي استقبال از بهار بوده است.
حامد مقدم اظهار داشت  :در تعطيالت نوروزي  600 ،دستگاه خودرو و  200دستگاه اتوبوس در روز طبيعت با هماهنگي حوزه
حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد تجهيز شده بود و برنامه هاي مهمی از قبیل ،اطالع رسانی به شهروندان و زائران در
زمينه طرح ترافیک ،فروش مجوزهای طرح ترافیک در  60باجه روزنامه فروشی از اهم برنامه هاي اين حوزه بود.
مدير روابط عمومي و بين الملل شهرداري مشهد در ادامه به ارائه خدمات رایگان به زائران در زمینه ایاب و ذهاب ،استقرار
اتوبوس های رایگان در مسیرهای منتهی به حرم مطهر رضوی ،خط کشی خیابان ها با رنگ های گرم ،سرد و دو جزئی در
خیابان های اصلی و پرتردد،نصب تابلو و عالئم ترافیکی همانند سرعتگیر ،جداگر پالستیکی به همراه استوانه ایمنی،شیفت
بندی و افزایش شیفت های مراکز معاینه فنی خودرو را از ديگر اقدامات سازمان اتوبوسرانی عنوان كرد.
حامد مقدم در ادامه ديگر برنامه هاي اين سازمان را در تجهیز دو پل عابر پیاده به پل برقی ،تهیه و پخش یک میلیون بروشور
طرح ترافیک به زائران و ارائه آمار دروازه ای ورود و خروج وسایل نقلیه از محورهای ارتباطی به مشهد را از ديگر برنامه هاي
استقبال از بهار دانست و افزود :در ايام نوروز ؛حوزه مدیریت خدمات شهری با برنامه هايي در زمينه توزیع  150هزار کیسه
زباله در پارک ها،استقرار  32مرکز نظارت بر توزیع میوه نوروزی،استقرار  20جایگاه برای اسکان زائران در ایام نوروز،توزیع
يكصد هزار بسته آموزشی ویژه زائرین،استقرار  74ایستگاه تحویل کاغذهای باطله،بهره برداری از  30پروژه عمرانی و خدماتی
در فضای آرامگاهی مشهد ،توزیع یک میلیون گل فصلی در بین مناطق مختلف شهرداری مشهد از مهم ترین برنامه هاي
این حوزه بوده است.
وي اظهار داش��ت :در ش��هرداری های مناطق  13گانه مشهد برنامه های مهمی در ستاد استقبال از بهار همانند برگزاری
نمایشگاه در شهرداری منطقه  11با ایجاد هفت غرفه و به مدت  13روز با اهداف آموزشی ،تفریحی و فرهنگی ویژه زائران
و مجاوران مشهد ،جشن خانواده شهر بهشت با حضور  300نفر از کارکنان شهرداری منطقه  12به همراه خانواده های آنان
از ديگر برنامه های شهرداری مناطق مختلف شهری بود.
حامد مقدم در ادامه برنامه هاي منطقه  10شهرداري مشهد ر ا در ایستگاه زائر در مساحت دو هزار و  500مترمربع نمود اعالم
كرد و افزود:در تعطيالت بهار توزيع دو هزار و  600بسته فرهنگی شامل خودکار ،تقویم جیبی ،نقشه مشهد ،نقشه محدوده
طرح ترافیک به زائران،احداث بیش از دو هزار و  500گلدان گل در ناحیه ها و خیابان های مختلف اين شهرداري ،ایجاد سفره
هفت سین ،راه اندازی هشت آب نما ،استقرار کارواش صلواتی در ایستگاه زائر با شست و شوی روزانه  50خودرو ،برگزاری
جنگ های شادی همه روزه ،رفع نواقص و روشنایی زیرگذرها ،ایستگاههای اتوبوس و خیابان ها ،تسطیح و پاکسازی 400
هزار مترمربع از اراضی بایر ،جمع آوری  150تن زباله ،جمع آوری  40قالده سگ ولگرد ،زیباسازی دیوار پارک ها و بازپیرایی
بلوارها را از ديگر برنامه هاي ستاد استقبال از بهار بوده است
كسب مقام چهارم قرائت قرآن كريم در بيست و هشتمين دوره مسابقات سراسري قرآن كريم
بيست و هشتمين دوره مسابقات سراسري قرآن كريم ويژه كاركنان و اعضاي سازمان ها و مؤسسات دولتي  ،در تهران توسط
وزارت امور اقتصاد و دارايي كل كش��ور برگزار شد .مهندس مسعود بيژني به نمايندگي از سازمان نظام مهندسي ساختمان
خراسان رضوي در اين دوره از مسابقات شركت و از بين  180نفر شركت كننده موفق به كسب مقام چهارم در رشته ترتيل
قرآن كريم گرديد.
الزم بذكر است نماينده سازمان سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي براي اولين بار در اين دوره مسابقات شركت
داشته است.
انجمن صنفي كارفرمايي شركتهاي كنترل و بازرسي تاسيس شد
در راستاي ايجاد شركتهاي كنترل و بازرسي ساختمان به منظور باال بردن كيفيت خدمات مهندسي و كنترل اجراي مقررات
ملي ساختمان انجمن صنفي كارفرمايي شركتهاي كنترل و بازرسي تاسيس شد.
به گزارش « طاق»  ،درپي اخذ پروانه اشتغال به كار 16شركت كنترل و بازرسي ساختمان از نيمه دوم سال  1387تاكنون در
استان خراسان رضوي و به دليل نياز به تشكل حرفه اي اين شركتها انجمن صنفي كارفرمايي شركتهاي كنترل و بازرسي
تشكيل گرديد.
اطالع رساني به اعضا از بخشنامه ها و دوره هاي آموزشي ،تشخيص صالحيت و ظرفيت شركتها ،انعقاد قرارداد كنترل و
بازرسي با بيمه سينا ،پيگيري براي همكاري با نظام مهندسي در زمينه نظارت مضاعف و از جمله فعاليتهاي انجام گرفته اين
تشكل صنفي تاكنون است .
ش��ركتهاي كنترل و بازرس��ي كه تا كنون بيش از پانصد هزار واحد مسكوني را در سطح مناطق  12گانه مشهد و شهرها و
روستاهاي استان خراسان رضوي مورد كنترل و بازرسي قرارداده اند.
شايان ذكر است از فعاليت هاي مهمي كه به شركتهاي كنترل و بازرسي محول گرديده است مي توان به كنترل در اجراي
مبحث  19مقررات ملي ساختمان و صدور بيمه نامه كيفيت ساخت اشاره كرد.
استقبال از خانههای پیش ساخته
این روزها تولید خانههای پیش ساخته به دو دلیل رونق گرفته است .از یک سو وزارت مسکن اعالم کرد ،برای احداث یک
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بنای اضافی روی ساختمانهای موجود ،تسهیالت ارزان قیمت ساخت ارائه میدهد و از سوی دیگر رواج بحث زلزله در تهران
توجه به ساختوسازهای سبک را بیشتر کرده است.
به این دو دلیل ،استقبال از استفاده از خانههای پیش ساخته افزایش پیدا کرده است.بر این اساس با اینکه کم و بیش عدهای
بر این باورند که بازار مسکن تقریبا در رکود به سر میبرد ،اما این رکود در مورد خانههای پیش ساخته مصداق پیدا نکرده
است.
متخصصان میگویند کمترین هزینه ساخت صنعتی سازی در حال حاضر مترمربعی  280هزار تومان است؛ بنابراین بدون
محاسبه هزینههای اضافی برای ساخت یک واحد  75متری  21میلیون تومان هزینه تمام شده ساخت برآورد میشود.
گفته میشود با توجه به اینکه دولت شرایطی را فراهم ساخته که امکان ساخت روی ساختمانها فراهم شده است ،مردم
میتوانند با کمترین هزینه از این طریق صاحبخانه شوند؛ اما حداکثر هزینه ساخت در صنعتیسازی مسکن متر مربع 450
هزار تومان است.
این اختالف قیمت به خاطر عایق صدا ،گرما و سرما ،مقاوم بودن بنادر برابر زلزله و نوع مصالح استفاده در کف ساختمان است،
به طوری که به اذعان کارشناسان صرفهجویی در این نوع از ساختمانها به حداکثر سقف ممکن افزایش مییابد ،به نحوی
که استفاده از سیستمهای گرمایشی و سرمایشی به کمترین سطح ممکن کاهش مییاید.
متخصصان فروش این نوع سازهها خاطرنشان میسازند که با توجه به تاکید بر اصالح الگوی مصرف از یک طرف و اجرای
قانون هدفمند شدن یارانهها از سوی دیگر ،این شیوه از ساخت در آیندهای نه چندان دور بیش از پیش با اقبال از سوی مردم
روبه رو خواهد شد.آنها همچنین تاکید دارند ،با توجه به اینکه این روزها مردم در خصوص زلزلهخیز بودن کشورمان به خوبی
آگاه شدهاند در نتیجه آنها به ساخت خانههای پیش ساخته عالقهمند شدهاند.
البته این متخصصان اذعان دارند در بیشتر کشورهای پیشرفته زلزله خیز ،استفاده از این نوع سازهها کامال امری رایج است و
از این رو افرادی که به کشورهای اروپایی یا کشورهایی نظیر ژاپن و مالزی سفر میکنند ،بیش از پیش به استفاده از سازههای
پیش ساخته عالقهمند میشوند.
در همین حال با توجه به اینکه وزن این نوع سازهها یک دهم وزن ساختمانهای سنتی است ،بسیاری از مردم امکان این
را دارند که با اتکا به این ش��یوه از ساختوس��از روی پشتبام خود ساختوساز کنند.مدیران فروش شرکتهای تولیدکننده
خانههای پیشس��اخته همچنین تاکید دارند ،برداش��ت منفی مردم راجع به این شیوه از ساخت وساز باید تغییر یابد ،چرا که
مردم به غلط تصور میکنند که صنعتی س��ازی همان س��اخت کانکس است ،این در حالی اس��ت که این نوع از سازهها از
استحکام بیشتری در مقایسه با شیوههای سنتی برخوردار هستند ،ضمن اینکه هزینه تمام شده آن هم با شیوههای معمول
قابل قیاس نیست.
ساختمانهای مجهز به شناسنامهفنی گرانترند
طرح گزینشی سازمان نظام مهندسی برای ساختمانهای تهران که به موجب آن ساختمانهای بیشاز  3هزار متر مربع به
شناسنامه فنی مجهز خواهند شد ،از هماکنون شایعه برتری این ساختمانها و در نتیجه افزایش قیمت فروش آنها را در بازار
مسکن بوجود آورده است.
شاید اگر شناسنامهفنی ساختمان همزمان برای همه ساختمانها به اجرا درمیآمد ،هیچ بهانهای برای گرانفروشی نبود.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به شایعات مربوط به احتمال افزایش قیمت مسکن با اجرای
طرح شناسنامه فنی ملک به دنیایاقتصاد گفت :در صورتی که افزایش قیمتی هم صورت گیرد به صورت تورمی نخواهد
بود ،بلکه بابت کیفیسازی بنا خواهد بود؛ چرا که در شرایط عادی نیز مردم بابت کاالهای با کیفیت پول بیشتری میپردازند
و این مساله در مورد مسکن نیز مصداق دارد.
وی همچنین افزود :برخی انتظار داشتند که طرح شناسنامه فنی ساختمان به یکباره به صورت فراگیر برای همه ساختمانها
اجرایی شود ،اما به هر حال مسووالن ذیربط در امر شناسنامه فنی ملک صالح دیدند که به منظور جلوگیری از بروز هر
مشکل احتمالی به صورت پلکانی و تدریجی این مسیر طی شود.
ترکاشوند خاطرنشان کرد :اجرای تدریجی شناسنامه فنی باعث میشود تا مشکالت پیشبینی نشده در این مسیر به درستی
شناسایی شوند که با رفع آنها زمینه برای کیفیسازی ساختمانها فراهم خواهد شد.
به گزارش دنیایاقتصاد ،همزمان با صدور اولین شناسنامه فنی ساختمان در استان تهران و اعالم آمادگی دستگاههای مربوطه
در خصوص اجرای نظارت کیفی روی ساختمانهایی با متراژ  2500متر مربع برخی از تولید کنندگان و کارشناسان مسکن
ادعا کردند ،احتمال آن میرود که نظارت در امر شناسنامه فنی ساختمان جنبه صوری داشته باشد و همین امر باعث خواهد
شد که ساختمانهای ما کماکان از بحث کیفیسازی به دور باشند.
رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران با رد این گمانهزنیها گفت :متاسفانه افرادی که چنین شایعاتی را مطرح میکنند
از محتوای شناسنامه فنی بیاطالع هستند ،چرا که این طرح به گونهای تنظیم شده است که به هیچ وجه امکان ندارد به
صورت شکلی و ظاهری تکمیل شود.وی گفت :به عنوان مثال براساس تمهیدات در نظر گرفته شده دراین طرح مقرر شده
است که مالک هزینه نظارت را به حساب سازمان مهندسی واریز کند و سپس سازمان نظام مهندسی نیز بر اساس یکسری
ضوابط و قوانین خاص دستمزد مهندسان را در چند مرحله پرداخت کند.
این در ش��رایطی اس��ت که پیش از این مالک هزینه نظارت مهندسان ناظر را مستقیم به حساب مهندس پرداخت میکرد.
ترکاشوند تاکید کرد :نباید تصورشود ساختمانهایی که در حال حاضر مشمول اجرای شناسنامه فنی ساختمان نشدهاند ،بدون
کیفیت ساخته میشوند.
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ایران در معماری جهان امروز جایگاه خوبی ندارد
عضو انجمن معماران آمریکا  AIAگفت :ایران درگذشته از قطبهای معماری جهان بوده است ،ولی در حال حاضر جایگاه
خاصی در معماری جهان ندارد.
ایمان رییس��ی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانش��جویان ایران (ایسنا) ،اظهارکرد :در هزار سال پیش از دوره رنسانس،
ایران در معماری جهان جایگاه خاصی داشت و از قطبهای معماری در جهان شناخته میشد ،ولی به مرور زمان این جایگاه
کمرنگتر شد و در حال حاضر جایگاه خاصی در معماری جهان نداریم.
وی با بیان این که به نسل جدید معماران ایران امیدوار هستم ،گفت :نسل جدید معماران با اینترنت و رویکردهای جدید آشنا
هستند و در مسابقات بینالمللی شرکت میکنند.
او با اشاره به این که به ندرت شاهد دریافت جوایز بینالمللی از سوی معمارهای ایرانی هستیم ،افزود :امیدوارم در  15سال
آینده بتوانیم در سطح معماری جهان حرفی برای گفتن داشته باشیم.
وی با اشاره به حضور یکی از معماران مطرح ایرانی درسطح جهان گفت :این فرد جوایز بزرگی را کسب کرده ،ولی پس از
حضور در ایران متاسفانه حتی یک پروژه اجرایی به او ندادند و در حال حاضر در دبی مشغول فعالیت است.
عضو انجمن معماران آمریکا  AIAو عضو انجمن معماران کانادا  RAICبیان کرد :اکثر دانش��جویان معماری به دلیل
معروفیت این رش��ته وارد آن میش��وند و بیشتر آنها با معماری و روح معماری آشنا نیستند و حتی بسیاری از آنها تفاوت
معماری و عمران را نیز نمیدانند.
بزرگترین سد قوسی خاکی کشور نیمه نخست امسال آبگیری میشود
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی گفت :آبگیری سد آغ چای به عنوان بزرگترین سد خاکی قوسی کشور نیمه
نخست امسال در این استان آغاز می شود.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ،نقی کریمی افزود :سد آغچای شهرستان چایپاره از جمله طرحهای ملی استان
و بزرگترین سد خاکی کشور است که به صورت قوسی در حال ساخت است.
وی یادآور شد :این سد از  92درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است و تاکنون برای ساخت آن افزون بر  900میلیارد ریال
هزینه شده است .وی ادامه داد :امسال برای ادامه ساخت سد بیش از  218میلیارد ریال و برای توسعه شبکه آبرسانی آن نیز
افزون بر  100میلیارد ریال اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه با آغاز بهره برداری از این طرح ،افزون بر تامین آب مورد نیاز کشاورزی و صنعت ،مشکل آب شرب شهر
قره ضیا الدین نیز حل خواهد شد ،گفت :کار بهره برداری از این سد نیز نیمه دوم سال جاری آغاز می شود.
کریمی یادآور شد :سد آغ چای آب کشاورزی  23هزار هکتار از اراضی دشت قره ضیا الدین و دشت نازک پلدشت را تامین
خواهد کرد.
مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای آذربایجان غربی همچنین اظهار داش��ت :در س��ال جاری برنامه های همکاری و تعامل
با نهادهای مختلف به منظور ارایه طرح های صرفه جویی و اس��تفاده بهینه و نوین از آب در بخش های مختلف از جمله
کشاورزی و صنعت در دستور کار این شرکت قرار دارد.
گفتنی است ،سد آغ چای شهرستان چایپاره در فاصله  35کیلومتری شهرستان چایپاره و  45کیلومتری شهرستان خوی در
حال ساخت است.
انتخاب شهردار توسط مردم بهترين گزينه براي مديريت كالنشهرهاست
كرامتاهلل زياري استاد دانشگاه با اعالم اين موضوع به همشهري گفت :زماني كه شهردار توسط مردم انتخاب ميشود در
نتيجه بايد پاسخگو باشد.البته قوانين هم بايد طوري تنظيم شده باشند كه شهردار ،مديريت يكپارچه شهر را در اختيار داشته
باشد .وي افزود :سيستم انتخاب شهردار توسط مردم در بسياري از شهرهاي پيشرفته دنيا اجرا ميشود كه نتايج مثبتي نيز
داشته است.
از همين رو من پيشنهاد ميكنم اين مورد در مراكز استانها و شهرهاي كشور با جمعيت بيش از يك ميليون نفر نيز اجرايي
شود؛ البته به اين شرط كه مجلس و دولت قوانين الزم را ايجاد كنند.
اين استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به نقش شوراي شهر عنوان كرد :البته در اين سيستم شوراي شهر نقش نظارت را دارد و
تمام كارهاي شهرداري بايد زيرنظر شورا انجام شود .وي خاطرنشان كرد :ما اصل عدمتمركز را داريم؛ يعني اينكه همه امور
سياسي ،امنيتي و توسعهاي بر عهده وزارت كشور نباشد .اگر مديريت يكپارچه محقق شود شهردار منتخب مردم نيز ميتواند
به راحتي كار كند.
زياري در ادامه با اشاره به مصرف بهينه منابع مالي شهر در سيستم انتخاب شهردار توسط مردم گفت:انتخاب شهردار توسط
مردم مزاياي اقتصادي بس��ياري هم دارد كه عالوهبر كاهش هزينهها ،چون مردم خودش��ان شهردار را انتخاب ميكنند با
رغبت نيز هزينهها را ميپردازند .بهعنوان مثال چنين موردي در شهر جاكارتاي اندونزي هم اجرايي شده و مردم به راحتي
عوارض تردد در اتوبانها را ميپردازند.
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