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سـرمقـالـه
مهندس احمد اسمعیلی

ــه صــورت  همانطوریکــه مــی دانیــد مهندســان معمــوالً ب
ــا  ــه ســازمانها ی ــا وابســته ب ــا مهندســان دیگــر ی گروهــی ب
شــرکت هــا کار مــی کننــد ، البتــه بــه صــورت انفــرادی هــم 
مشــغول بــه فعالیــت مــی باشــند.در همیــن راســتا مــی بایســت 
از یــک ســری قواعــد و قوانیــن ســازمانی پیــروی کننــد کــه ایــن 
قوانیــن همــان اخــاق حرفه ای ســازمانی در حرف مهندســی میباشــد.

ــه  ــد ک ــاده 4 مکلفن ــر اســاس م ــی ب ــی و حقوق ــه مهندســین حقیق کلی
الزامــات اصــول اخاقــی زیــر را بــرای انجــام فعالیــت حرفــه ای مهندســی در 
قبــال کارفرمــا ، جامعــه ، ســایر مهندســان حرفــه ای و ســازمانهای نظــام مهندســی 
ــازات  ــتوجب مج ــی مس ــرد خاط ــورت ف ــر اینص ــد در غی ــت نماین ــی رعای ــام کاردان و نظ
ــی  ــق مراجــع قضای ــرد خاطــی از طری ــز باشــد ف ــری نی ــدام وی  مســتوجب مجــازات کیف ــه اق ــد شــد ، در صورتیک ــی خواه انتظام

پیگیــری خواهــد شــد.
* می بایست تعهدات خود را در قبال کارفرما با حسن نیت و برابر آئین نامه ها و استانداردهای مهندسی انجام دهد.

* در صــورت وجــود و تشــخیص مــواردی کــه بالقــوه معــارض بــا منافــع کارفرمــا یــا مــواردی کــه بعــداً بــا منافــع آن معــارض خواهــد 
شــد بایــد خــودداری کنــد و قبــل از شــروع کار، آگاهــی کامــل را بــه ایشــان بدهــد.

ــا از کیفیــت خدمــات  ــر بگــذارد ی ــر قضــاوت وی اث ــد ب * مــی بایســت از قبــل در شــرایطی کــه قــرار مــی گیــرد و بعضــاً مــی توان
ــد. ــا را آگاه کن ــد کارفرم مهندســی وی بکاه

* در حفظ اسرار کارفرما که بعضاً در گزارش های کارشناسی اعام می کند همیشه واقعیت را صادقانه مطرح نماید.
ــراز نظــر نمایــد کــه در همــان زمنیــه ای کــه مــورد اظهــار نظــر باشــد دانــش و اطــاع کافــی داشــته باشــد و آن  * در مــواردی اب

موقــع ارزیابــی دقیقــی از آن داشــته باشــد.
* هــر زمــان کــه نقــص مقــررات ملــی در کار دیــده شــود مــی بایســت اطاعــات خــود را در اختیــار کارفرمــا گذاشــته و رفــع نقــص 
نمایــد.در صــورت اصــرار کارفرمــا بــر عــدم مقــررات ملــی مــی توانــد مراتــب را بــه ســازمان نظــام مهندســی یــا ســازمان نظــام کاردانــی 

اطــاع دهــد.
* مجــاز نیســت اطاعاتــی در جریــان ارائــه کار مهنــدس بــدون موافقــت کارفرمــا در اختیــار غیــر گذاشــته یــا منتشــر کنــد مگــر در 

مواقعــی قانــون وی را ملــزم بــه افشــای آن نمایــد.
* بایــد در کاری کــه کارفرمــا خــود انجــام مــی دهــد از طــرف هــای مــورد قــرارداد کارفرمــا یــا نماینــدگان آنهــا بــا ســایر عوامــل کــه 

در کارگاه دخیــل هســتند هیچگونــه امتیــازی چــه مســتقیم یــا غیــر مســتقیم در خواســت ننمایــد.
* نباید تعهد خود را در قبال کارفرمای خود به نحوی انجام دهد که به منافع عمومی لطمه وارد آید.

* بایــد بــه حقــوق مالکیــت معنــوی همــکاران مهنــدس خــود را بطــور کامــل مراعــات نمایــد و از هــر اقدامــی کــه بــه حقــوق مالکیــت 
معنــوی آنــان لطمــه زنــد پرهیــز نمایــد.

* نباید با همکاران مهندس خود غیر عرف رقابت کند چون این رقابت شرافتمندانه نیست.
* نبایــد بــه راســت یــا دروغ یــا بطــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــا آبــروی حرفــه ای شــغلی همــکاران خــود لطمــه وارد کنــد یــا از 

کار مهندســان انتقــاد موهــوم و مغرضانــه نمایــد.
* نبایــد در مــورد میــزان دانــش یــا صاحیــت حرفــه ای خــود بــا شــرکا یــا کارکنــان شــخص حقــوق مهندســی کــه در آن کار 

مــی کنــد اظهــار خــاف، مبالغــه آمیــز یــا گمــراه کننــده بنمایــد یــا بــر خــاف واقــع آگهــی هــای تبلیغــی منتشــر کنــد. 
* مجــاز نیســت میــزان مســئولیت خــود را در پــروژه هــا بیــش از آنچــه کــه بــوده اعــام نمایــد یــا در کار تخصصــی خــود اغــراق کنــد 

آنچــه کــه اظهــار مــی نمایــد نبایــد حــاوی مطالــب نادرســتی باشــد.
* نبایــد هیــچ گونــه واســطه ای را بــرای بدســت آوردن کار مهنــدس بیــن خــود و کارفرمــا خــود بپذیــرد و از بابــت آن هــم مجــاز 
نیســت مبلغــی را بپذیــرد یــا تعهــدی بپذیــرد یــا وعــده ای بدهــد البتــه موضوعــات بــازار یابــی وکالــت از ایــن قاعــده مســتثنی اســت.

ــرد در  ــرار مــی گی ــی بیــن دو طــرف دعــوی ق ــوارد اختاف ــا کارشناســی مهندســی در م ــواردی کــه در موقعیــت حکــم و ی * در م
اظهارنظــر هــای مهندســی خــود نبایســتی تحــت تاثیــر القائــات یــا تطمیــع یکــی از طرفیــن قــرار گیریــد  فکــر آنکــه قبــًا بــه همــه 
طــرف هــای اختــاف آشــکارا اعــام کــرده باشــد کــه بــه ظرفیــت کــدام یــک از آنهــا ســخن مــی گویــد و همــه منافــع خــود را در 

موضــوع اظهــار نظــر نمــوده باشــد.

اخالق در حرفه مهندسی
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سخـن سـردبیـر
مهندس مهدی رودپشتی ابدی

بــا ســالم بــه همــه عالقــه منــدان و مخاطبیــن نشــریه آوای فــن کــه امیدواریــم تاکنــون توانســته باشــیم 
بــا توجــه بــه حــدود امکانــات و تــوان نــگاه و اندیشــه ســازمان نظــام کاردانــی اســتان را 

* در ارتبــاط بــا مطالــب علمــی، فنــی، اجرایــی و همچنیــن مطالبــات و خواســته هــای بــه حــق اعضــاء محتــرم 
را در نشــریه منعکــس نمــوده باشــیم، آنچــه کــه همــواره مدنظــر بــوده، ارتقــاء کیفــی نشــریه و انعــکاس 
مشــکالت صنفــی و یافتــن راهکارهــای الزم بــا کمــک مســئولین ذیصــالح در بــرون رفــت مشــکالت جــاری 
بــوده اســت.باید بپذیریــم کــه پــاره ای از مشــکالت زمــان بــر بــوده و بــه تحلیلهــای چنــد منظــوره نیازمنــد 

اســت کــه در ایــن مقالــه مختصــر نمــی گنجــد.

*ارتبــاط اعضــاء محتــرم بــا ســازمان نظــام کاردانــی بســیار کمرنــگ گردیــده و بــا توجــه بــه همــه تالشــی کــه 
مدیریــت ســازمان در راســتای بهبــودی هــر چــه بیشــتر مســائل )حقیقــی و حقوقــی( ایــن قشــر زحمتکــش 
در حــد اختیــارات و تــوان بالقــوه ســازمان بدانهــا اهتمــام ورزیــده ، متاســفانه بــا عــدم حضــور عزیــزان 
ــوال  ــازمان س ــن س ــرای ای ــها ب ــن تالش ــه ای ــان ب ــویق آن ــدم تش ــی ع ــه عبارت ــتا و ب ــن راس کاردان در ای
برانگیــز اســت، همانگونــه کــه مســتحضرید در نشســت مجمــع عمومــی نیــز بــا کمبــود حــد نصــاب حضــور 
کاردانهــا مواجــه بــوده ایــم، مســئولین ســازمان و اعضــاء آن الزم اســت بــا هــم گفتمــان متقابــل داشــته 
باشــند تــا شــاید بــا یــاری هــم بتواننــد بــا انــرژی مثبــت بیشــتری در جهــت مطالبــات صنفــی خــود موفقتــر 

عمــل نماینــد.

* بــا توجــه باینکــه یکــی از اهــداف ســازمان نظــام کاردانــی اســتان اجــرای مقــررات ملــی ســاختمان 
مــی باشــد و وزارتخانــه محتــرم نیــز همــواره بــر ایــن مهــم تاکیــد دارنــد، ســازمان در نظــر دارد در جهــت 
بــروز رســانی در اجــراء و یــادآوری مقــررات ملــی ســاختمان بــرای معمــاران تجربــی کــه در چرخــه صنعــت 
ســاختمان تاثیــر گــذار مــی باشــند بــه ویــژه بــرای آندســته از معمــاران تجربــی کــه در حــال فعالیــت در 
چرخــه فــوق هســتند دوره هایــی تــدارک گــردد کــه امیــد اســت بــا فراخــوان الزم مــورد اســتقبال قــرار 

گیــرد.
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پیــر شــدن یــک تجربــه شــخصی و اجتماعــی اســت. ایــن امــر 
ــرای عــده ای  ــرای عــده ای خوشــحال کننــده و ب ــد ب مــی توان
دیگــر غــم انگیــز و کســالت بــار باشــد، امــا بایــد خاطــر نشــان 
ــه  کــرد کــه هریــک از ایــن احســاس هــا بصــورت ریشــه ای ب
وســیله فرهنــگ و جامعــه ای کــه فــرد در آن زندگــی مــی کنــد، 

شــکل مــی گیــرد.
ســازگاری ســالمند بــا محیــط پیرامــون بــه دالیلــی بــه ســختی 
صــورت مــی گیــرد. آنــان بــا مشــکات روانــی و عاطفــی 
ــه  ــه توج ــل ب ــی، می ــاس تنهای ــتند احس ــرو هس ــی روب خاص
ــراز وجــود و کاهــش  ــرای اب ــذا ب دیگــران و احســاس تملــک، ل
ایــن فشــارهای روانــی ممکــن اســت بخواهنــد محیــط را تحــت 
ــود  ــت خ ــه اطاع ــز ب ــران را نی ــد و دیگ ــود در آورن ــرل خ کنت

ــد. وادارن
ــار قلمــرو خواهــی در انســان  ــی رفت ــای اصل یکــی از عملکرده
هــا حفــظ و تنظیــم خلــوت گزینــی اســت. بــه نظــر مــی رســد 
داشــتن جایــی کــه در آن فــرد بتوانــد خلــوت کنــد و بــر فعالیت 
هایــش کنتــرل داشــته باشــد بــرای ســامتی و عملکــرد بهنجــار 
اکثــر مــردم ضــروری اســت. ناتوانــی در حفــظ چنیــن مکانــی 

بــه فشــار روانــی ســایر مســائل بیانجامــد.
ــع خــود، ارتباطــات اجتماعــی را شــکل  ــر اســاس مناف ــراد ب اف
ــن  ــای معی ــش ه ــا و نق ــات، هنجاره ــاس توقع ــر اس داده و ب
ــرد در  ــور ف ــوه حض ــن نح ــد. بنابرای ــی پردازن ــه آن م ــود، ب خ
ــرد  ــم ف ــوی در تصمی ــی ق ــایرین، عامل ــراه س ــه هم ــکان ب م
بــرای مانــدن در آن اســت. در ایــن راســتا حتــی ممکــن اســت 
ــا  افــراد در جســت و جــوی مــکان هایــی کــه در آن، افــرادی ب
ــب،  ــوم، مذه ــه، ق ــاظ طبق ــه لح ــا ب ــابه آن ه ــات مش خصوصی
ــوه  ــد، نح ــات، درآم ــی، تحصی ــوی زندگ ــادی، الگ ــروه اقتص گ
تربیــت کــودکان و نــژاد مشــابه حضــور دارنــد، بشناســند. امــا بــا 
آن کــه همگــن بــودن افــراد، مشــوق ماقــات و افزایــش تعامــل 
بــا مــکان فیزیــک و اجتماعــی در نتیجــه ارتقــای دلبســتگی بــه 
ــر  ــی غی ــای اجتماع ــکان ه ــن حــال م ــکان اســت، در عی آن م
همگــن نیــز فرصتــی اســت تــا افــراد بــا هــم بــودن و تعامــات 

ــد. ــه کنن ــی و آزاد را تجرب ــی غن اجتماع
ســالمندی یــک دوره زیســتی و طبیعــی از رشــد انســان اســت 
ــر  ــده را در ب کــه بصــورت عــام و تدریجــی تمــام موجــودات زن
مــی گیــرد. در واقــع ســالمندی بــه عنــوان مرحلــه ای از چرخــه ی 
ــرات  ــه ای از تغیی ــت از مجموع ــارت اس ــی، عب ــی طبیع زندگ
ــه  ــدام هــا، ب رشــد طبیعــی و هماهنــگ کــه تمــام اعضــاء و ان

ــد. ســوی فرســودگی طــی مــی کنن
ســالمندی را مــی تــوان در حــوزه هــای فیزیــو لوژیکــی، 
رویــداد نــگاری ) از نظــر تقــدم یــا تأخــر زمانــی ( یــا اقتصــادی 

ــرد. ــف ک ــی تعری اجتماع
همزمــان بــا عبــور مــا از دوران کودکــی بــه نوجوانــی، از نوجوانی 
بــه بزرگســالی و از بزرگســالی بــه پیــری، بدنمــان دچــار تغییــر 
ــوع در  ــب وق ــه ترتی ــرات ب ــن تغیی ــال ای ــه هرح ــود، ب ــی ش م
زمــان هــای مختلــف، همــه مــا را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهنــد، 
امــا جامعــه ایــن تغییــرات را بــا تعاریــف رویــداد نــگاری معیــن 
نشــانه گــذاری کــرده یــا اعــام مــی کنــد و آن هــا را بــا مراســم 
گــذار جشــن مــی گیــرد. در بریتانیــا مــردم از ســن پنــج ســالگی 
تحصیــات رســمی خــود را آغــاز کــرده، از هجــده ســالگی حــق 
ــردان از  ــالگی و م ــصت س ــان از ش ــد و زن ــی کنن ــدا م رأی پی
شــصت و پنــج ســالگی رســماً بــه ســن بازنشســتگی مــی رســند.

تغییــرات اجتماعــی و اقتصــادی مهــم و متعــددی برای بســیاری 
از مــردم، همچنــان کــه بــه ســن پیــری مــی رســند، رخ مــی دهد: 
آن هــا کــه فرزندانــی پرورانــده انــد، ناگهــان خــود را تنهــا 
ــتگی و  ــا بازنشس ــد ی ــوده ان ــاغل ب ــه ش ــا ک ــد، آن ه ــی یابن م
زندگــی بــا حقــوق مســتمری مواجــه مــی شــوند، تغییــر، بــرای 
بعضــی هــا بــا از دســت دادن همســر و بــرای دیگــران با ازدســت 

دادن اشــتغال یــا درآمــد آشــکار مــی شــود.
هرچنــد ســالمندی فرآینــد مداومــی در زندگــی انســان اســت 
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ســازمان بهداشــت جهانــی، گــروه هــای مختلــف ســنی را بــر اســاس ســن تقویمــی، در هفــت دســته تقســیم  بنــدی کــرده کــه 
ــه خــود  ــر  ) کهــن ســال ( را ب ــدای ســالمندی ( ، ســالمند پی ــان ســالمندان ســه دســته ای ســالمندی جــوان ) ابت ــن می در ای

اختصــاص مــی دهنــد:  
تقسیم بندی گروه های مختلف سنی توسط سازمان بهداشت جهانی

YOUNG OLDابتدای سالمندی ) سالمند جوان (از 61 تا 75 سالگی

OLDسالمندی ) سالمند (از 76 تا 90 سالگی

OLD OLDکهن سال ) سالمند پیر (از 91 سالگی به بعد

ــه شــرح  ــه ســه گــروه ب ســالمندان از نظــر میــزان وابســتگی ب
زیــر تقســیم مــی شــوند :

خوبــی  حافظــه  از  کــه  ســالمندی  مســتقل:  ســالمندان 
ــره خــود را دارا  ــای روزم ــوان انجــام کاره برخــوردار اســت و ت
ــارت دارد. ــه نظ ــاز ب ــا نی ــام کاره ــط در انج ــد و فق ــی باش م

ــام  ــه در انج ــت ک ــالمندی اس ــتقل: س ــه مس ــالمندان نیم س
بعضــی و یــا بخشــی از کارهــای روزمــره زندگــی خــود نیــاز بــه 

کمــک دارد.
ســالمندان  وابســته: ســالمندانی کــه وابســته بــه تخــت مــی 
باشــند و یــا اینکــه مبتــا بــه بیمــاری آلزایمــر شــدید بــوده و 

تــوان انجــام کارهــای روزمــره خــود را ندارنــد.
آنچــه تمــام جوامــع بــه آن واقــف انــد اهمیــت کیفیــت زندگــی 
ــت. ــر اس ــذر عم ــم از گ ــه ای مه ــوان مرحل ــه عن ــالمندان ب س

ــرای فراهــم کــردن  ــن امــر باعــث تــاش جوامــع مختلــف ب ای
ــتن  ــت داش ــالمندان جه ــت س ــا وضعی ــب ب ــی متناس محیط
آســایش هــر چــه بیشــتر آنــان اســت. ایــن محیــط بایــد بتوانــد 
ــی  ــرورت اجتماع ــک ض ــن دوره ی ــای ای ــخگوی نیازمندیه پاس

محســوب مــی شــود.
ــای  ــه ه ــیاری از خان ــر بس ــال حاض ــرایط ح ــه ش ــه ب ــا توج ب
ســالمندان ، نیازمنــد توجــه جــدی بــه ایــن مقولــه مــی باشــیم 
ــنی از  ــروه س ــن گ ــی ای ــت زندگ ــر کیفی ــا ب ــذا الزم اســت ت .ل
نظــر تامیــن آســایش روانــی و جســمانی بــه صــورت ویــژه توجه 
ــرای  ــی کــه احســاس تعلــق خاطــر را ب شــود.حضور در فضاهای

ســالمندان ایجــاد مــی کنــد ، مناســب ســازی محیــط بــه گونــه 
ای شایســته و فراهــم آوردن امکانــات و شــرایط رفاهــی مناســب 

بــرای ســالمندانی کــه از معلولیــت حرکتــی رنــج مــی برنــد.
ــه  ــه ب ــدم توج ــل ع ــه دلی ــر ، ب ــال حاظ ــه در ح ــاره آنچ درب
نیازهــای ســالمندان ، در ایــران اتفــاق افتــاده مــی تــوان گفــت 
کــه ایجــاد مراکــز نگهــداری از ســالمندان بــه ویــژه ســالمندان 
علیــل ، قبــل از آنکــه مشــکل ســالمندان را حــل کنــد ، مســایل 

ســایر اعضــای خانــواده را کاهــش مــی دهــد.
امــا متاســفانه علیرغــم وجــود ایــن نیــاز تاکنــون هیــچ ضابطــه 
ــی  ــتفاده از طراح ــورد اس ــی در م ــای کامل ــی و راهنم ای اصول
مناســب در ســاخت ایــن فضاهــا در کشــور مــا ، تدویــن نشــده 
اســت . در عیــن حــال ، توجــه زودهنــگام کشــورهای غربــی بــه 
ایــن موضــوع ) حــدوداً از دهــه ی 1950 میــادی بــه بعــد ( و 
مطالعــات وســیعی کــه در ایــن ارتبــاط انجــام شــده اســت ، بــه 
دلیــل زیــر بنــای ارزشــی و فرهنگــی هــر کشــور ، نمــی توانــد 
مــورد اســتفاده ی مســتقیم در کشــور مــا قــرار گیــرد ، امــا بــه 
هــر حــال بررســی و تجزیــه و تحلیــل تجربیــات ایــن کشــورها 

نیــز اجتنــاب ناپذیــر مــی باشــد.
هــدف از ایــن مســئله ، دســتیابی بــه مبانــی و معیارهایــی می باشــد 
ــالمندی در  ــای س ــه ه ــری خان ــکل گی ــت در ش ــه الزم اس ک
ــا ضمــن فراهــم آوردن محیطــی مطلــوب  نظــر گرفتــه شــود ت
ــا توانایــی هــای جســمی ســالمندان ، پاســخگوی  و متناســب ب

ــی آن هــا نیــز باشــد . نیازهــای روان

ولــی ایــن کــه دقیقــاً از چــه ســنی آغــاز مــی شــود و چــه وقــت 
ــاً مشــخص  ــی نمــود دقیق ــردی را ســالخورده تلق ــوان ف ــی ت م
ــی  ــی و روان ــئله درون ــک مس ــری ی ــاس پی ــد. احس ــی باش نم
ــراد مختلــف متفــاوت اســت، هرکــس ممکــن  اســت کــه در اف
ــراد در  ــی اف ــه برخ ــود بطوریک ــر ش ــی پی ــن خاص ــت در س اس
ســنین نســبتاً جوانــی پیــر مــی شــوند و بعضــی تــا دیرزمانــی 
جــوان مــی ماننــد. هــاول پیــری شــناس آمریکایــی مــی گویــد: 
پیــری یــک سراشــیبی ســاده نیســت کــه همــه بــا شــتاب آن را 
بــه پاییــن طــی کننــد بلکــه پلکانــی بــا نــرده هــای بــی نظــم 
اســت کــه برخــی از آن بــا ســرعتی بیــش از دیگــران بــه پاییــن 
مــی آینــد. مــوارد بســیار زیــادی وجــود دارد کــه ســرعت نــزول 
ــت،  ــد. بهداش ــی ده ــش م ــا افزای ــش ی ــان را کاه ــول انس و اف
وراثــت، محیــط، عواطــف، عــادات پیشــین و ســطح زندگــی از 

ان جملــه اســت. 
ــه افــراد  ــه تعریــف ســازمان بهداشــت جهانــی )WHO( ب بنــا ب

ــاالی 60 ســال ســالمند گفتــه مــی شــود. ب
ــود  ــرادی وج ــراردادی اف ــن ق ــاس س ــر اس ــری ب ــف دیگ تعری
داردکــه ســن بازنشســتگی محســوب مــی گــردد. ایــن تعریــف 
در کشــورهای مختلــف دنیــا متفــاوت بــوده و در کشــور ایــران، 

ــه مــی شــود. 65 ســالگی شــروع ســالمندی در نظــر گرفت
ــه  ــن گون ــالمندان بدی ــازمان بهزیســتی کشــور از س ــف س تعری
ــش  ــه بی ــی شــود ک ــردی اطــاق م ــه ف ــالمند ب ــه س اســت ک
ــی  ــوارض ناش ــا و ع ــد و پیامده ــته باش ــن داش ــال س از 60 س
ــدن وی  ــه در ب ــی ک ــرات فیزیولوژیک ــن و تغیی ــت س از کهول
در اثــر افزایــش ســن بــه وجــود مــی آیــد نیــاز بــه مراقبــت و 

توانبخشــی دارد.
ــن،  ــژه س ــه وی ــی ب ــای مختلف ــاس معیاره ــر اس ــالمندان ب س
ــای  ــروه ه ــتگی در گ ــزان وابس ــی  و می ــرات فیزیولوژیک تغیی

ــوند. ــی ش ــدی م ــته بن ــی دس مختلف

منابــع :1- وزیــر نیــا 2،1378- رفیــع زاده رهنمودهــای طراحــی معمــاری خانــه ســالمندان ص 63، 3- کمیتــه تخصصــی 
ــژاد 1387: 16، 5- نــوذری ،  ضوابــط طراحــی معمــاری ســالمندان 1387: 2،  4- نــوذری ، رفیــع زاده و داعــی ن

Marcus & Srkission 1996 ،   Robson,Nicholson and barker 1997 ،  5رفیع زاده 1389: 6و
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مبانی و فلسلفه طراحی
گردآورنده : مهندس مهدی رودپشتی ابدی

منبع : ساختمانهای فوالدی تالیف ابراهیم ثنائی و علیرضا رضائیان

ادامه مبحث قبلمشخصات انواع جوش

ــم ( : در  جــوش گوشــه در اتصــال هــای پوششــی ) رویه
اتصــال پوششــی دو قطعــه ، طــول هــم پوشــانی نبایــد از 5 برابــر 
ــی از 25  ــچ حالت ــد و در هی ــر باش ــر کمت ــه نازکت ــت قطع ضخام

میلیمتــر کمتــر نشــود.
شرایط طول پوششی در جوش گوشه

شرایط مقید کردن جوش گوشه

حداقل طول برگشت در جوش گوشه

نمایش طول برگشت جوش گوشه در 
نبشی اتصال تیر و ستون

در اتصــال هــای پوششــی کــه ورق هــا و تســمه هایــی 
تحــت اثــر تنــش هــای محــوری را بــه یکدیگــر متصــل 
مــی کنــد ، بایــد ضلــع انتهایــی هــر یــک از قســمت 
هــای متصــل شــونده ، توســط جــوش گوشــه اتصــال 
ــه اتصــال  ــی ک ــه( . در وضعیت ــد )جــوش دو طرف یابن
بــه انــدازه کافــی مقیــد شــده باشــند یــا تغییــر شــکل 
خمشــی آنقــدر محــدود باشــد کــه از بــاز شــدن اتصال 
تحــت اثــر بــار حداکثــر جلوگیــری شــود ، مــی توانــد 

از جــوش گوشــه یــک طرفــه اســتفاده گــردد.
شــکل زیــر تاثیــر طــول پوشــش را نمایــش مــی دهــد.

ــر  ــاه ، جــوش تحــت اث ــای پوششــی کوت ــول ه در ط
تنــش هــای خمشــی بیشــتری قــرار مــی گیــرد.

ــود  ــدم وج ــر ع ــی را در اث ــده جدای ــرو پدی شــکل روب
ــد. ــان مــی نمای ــد بی قی

جــوش گوشــه در ســوراخ و شــکاف: اســتفاده از جــوش گوشــه در لبــه 
ســوراخ و شــکاف در اتصــاالت رویهــم ، بــه منظــور انتقــال بــرش یــا جلوگیری 

از کمانــش و یــا جدایــی قســمت هــای متصــل  شــونده مجــاز مــی باشــد.
ــه در  ــای گوشــه ک ــی جــوش ه جــوش گوشــه در انتهــای اعضــاء: تمام
لبــه ی کنــاری و یــا ضلــع انتهایــی عضــو انجــام مــی شــود ، بایــد در انتهــای 
ضلــع و بــر روی ضلــع دیگــر برگشــت داده شــود )قــاب( کــه حداقــل طــول 
ــوش  ــامل ج ــرط ش ــد.این ش ــی باش ــوش م ــد ج ــر بع ــت 2 براب ــن برگش ای
هــای گوشــه قائــم و جــوش هــای گوشــه ســرباال در تکیــه گاه هــای لچکــی 
)براکــت( و بــرای نبشــی هــای نشــیمن تیــر و اتصــال هــای نظیــر مــی باشــد .

در نبشــی هــای اتصــال تیــر و ســتون یــا ورق هــای ایــن نــوع اتصــال )کــه 
ــال  ــری ب ــاف پذی ــع انعط ــادی تاب ــدار زی ــه مق ــال ب ــری اتص ــاف پذی انعط
ــت در  ــت ( ، برگش ــکل ورق اس ــر ش ــل تغیی ــول قاب ــا ط ــی ی ــته نبش برجس

ــد. ــتر باش ــوش بیش ــد ج ــر بع ــد از 4 براب ــه نبای ــوش گوش ــای ج انته
برگشــت انتهــا در جــوش گوشــه بایــد در نقشــه هــا و جزئیــات اجرایــی قیــد 

. د شو
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جوش های گوشه در دو طرف فصل مشترک 
که نباید به یکدیگر وصل شوند 

آزادی حرکت الکترود برای اجتناب از 
تداخل و دید بهتر جوشکار

طول آزاد بعد از جوش

ترکیب جوش های انگشتانه و کام با 
جوش گوشه

محدودیت در جوش کام و انگشتانه

تذکــر 1: طبــق بنــد 8-8-5  و 9-15-2 نشــریه 228 ســازمان 
مدیریــت و برنامــه ریــزی کشــور ، جــوش هــای گوشــه ای کــه در دو 
ــد در  ــوند ، بای ــی ش ــه داده م طــرف صفحــه فصــل مشــترک دو قطع

ــم متصــل شــوند . ــه ه ــد ب ــف شــده و نبای گوشــه متوق
تذکــر 2: یکــی از نکتــه هایــی کــه طــراح ســازه بایــد در نقشــه هــای 
اجرایــی جــوش مدنظــر قــرار دهــد ، امــکان دسترســی مناســب بــرای 
جوشــکاری مــی باشــد.در شــکل زیــر آزادی حرکــت الزم بــرای الکترود 

در جــوش گوشــه ارائــه شــده اســت.

تذکــر 3: یکــی دیگــر از نکاتــی کــه طراحــان بایــد بــه آن دقــت 
داشــته باشــند طــول آزاد بعــد از جوشــکاری در لبــه ورق هــا مــی 
ــر  ــن شــکل ، براب ــد ای باشــد.مقدار  C در تمــام موقعیــت هــا مانن
ــه  ــرای وصل ــدار ب ــت.این مق ــده اس ــنهاد ش ــر پیش D+8 میلیمت

ــر مــی باشــد . ــر D+5 میلیمت ــا براب ســتون ه
جوش های انگشتانه و کام 

جوش انگشتانه ، جوشی است که در سوراخ اجرا می شود و جوش 
کام در شکاف انجام می شود .

کاربرد این جوش ها عبارتند از :
* انتقال برش در ورق هایی که روی هم قرار گرفته اند.

* کاهش طول کمانش ورق ها در عضوهای مرکب و یکپارچگی 
بیشتر آنها با عضو اصلی

* ترکیب با جوش گوشه در مواردی که طول جوش گوشه محدود 
و ناکافی می باشد.

جوش انگشتانه و کام 
ســطح مقطــع موثــر: ســطح مقطــع موثــر در بــرش بــرای جــوش انگشــتانه 
و کام برابــر بــا ســطح مقطــع اســمی ســوراخ و شــکاف در صفحــه بــرش بــه 

حســاب مــی آیــد.
ــرش در  ــال ب ــرای انتق ــتانه و کام ب ــوش انگش ــتفاده از ج ــت: اس محدودی
اتصــال هــای پوششــی و یــا جلوگیــری از کمانــش در عناصــر روی هــم آمــده 

ــی باشــد. در اعضــای مرکــب ســاخته شــده ، مجــاز م
ــت  ــد از ضخام ــتانه نبای ــوراخ در جــوش انگش ــر س جــوش انگشــتانه: قط
قطعــه ســوراخ شــده بــه اضافــه 8 میلیمتــر کمتــر باشــد. همچنیــن قطــر یــاد 
ــر ضخامــت  ــا  براب ــه 3 میلیمتــر و ی ــه اضاف ــد از مقــدار حداقــل ب شــده نبای

جــوش بزرگتــر شــود.
حداقــل فاصلــه مرکــز بــه مرکــز جــوش هــای انگشــتانه 4 برابــر قطــر ســوراخ 

مــی باشــد.
جــوش کام: پهنــای شــکاف در جــوش کام نبایــد از ضخامــت قطعــه بریــده 
ــر ضخامــت جــوش  ــن از  براب ــر و همچنی ــر کمت ــه 8 میلیمت ــه اضاف شــده ب

بیشــتر باشــد.
انتهــای شــکاف بایــد بصــورت نیــم دایــره یــا خطــی مســتقیم کــه در گوشــه 
هــا تبدیــل بــه ربعــی از دایــره ) بــا شــعاعی بزرگتــر از ضخامــت قطعــه ( مــی 

شــود ، باشــد.
حداقــل فاصلــه مرکــز بــه مرکــز شــکاف هــا در امتــداد عمــود بــر طــول ، 4 
برابــر پهنــای شــکاف و حداقــل فاصلــه مرکــز بــه مرکــز شــکاف هــا در امتــداد 
طــول ، 2 برابــر طــول شــکاف مــی باشــد کــه طــول شــکاف نیــز نبایــد از 10 

برابــر ضخامــت جــوش بیشــتر شــود.
ضخامــت جــوش انگشــتانه و کام در مصالحــی کــه ضخامــت آنهــا بیــش از 16 
میلیمتــر اســت ، ضخامــت ایــن جــوش بایــد حداقــل  ضخامــت مصالــح باشــد 

و از 16 میلیمتــر نیــز کمتــر نشــود.
محدودیت های فوق در شکل روبرو نمایش داده است.
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بررسی طرح بازآفرینی میدان شهرداری رشت
دکتر سید علی حسینی

استادیار گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور استان گیالن
Email:hosieniali@pnu.ac.ir

مقدمه و طرح مساله

حوزه هاي مداخله در بافت های تاریخی

رشــد فزاینــده شهرنشــینی در دهــه هــای اخیر و شــکل گیری 
ــهرهای  ــهری، ش ــکات ش ــائل و مش ــی از مس ــاد گوناگون ابع
ــش هــای  ــا چال ــه تبــع آن شهرســازی امــروز را ب ــی و ب کنون
نوینــی مواجــه نمــوده اســت. گســترش ابعــاد فیزیکــی شــهرها 
از یــک ســو و عــدم وجــود توزیــع بهینــه و متناســب خدمــات 
در برابــر جمعیــت حاصلــه از ســوی دیگــر، چندگانگــی بافــت 
شــهرها در وجــوه مختلــف کالبــدی، اجتماعــی و اقتصــادی، بــا 
توزیــع نامتــوازن در حــوزه هــای مختلــف موقعیتــی را موجــب 
گشــته اســت. در شــماره 85 مجلــه ســازمان کاردانــان اســتان 
ــرای  ــی ب ــوان »مدل ــا عن ــه ای ب ــال 1385 مقال ــان در س گی
ــان« از  ــتان گی ــهر رشــت اس ــهری در ش ــک ش ــود ترافی بهب
ســوی نویســنده ایــن مقالــه نگاشــته شــد کــه پیونــدی نزدیک 
بــا پــروژه بازآفرینــی شــهر رشــت دارد. در ایــن راســتا، وزارت 
راه و شهرســازی در ســال 1393 چارچــوب جامــع بازآفرینــی 
پایــدار شــهری را تصویــب کــرد. بافــت هــای فرســوده از جمله 
پهنــه هــای تقســیمی فــوق مــی باشــند کــه بــا شــاخص هــای 
ــه  ــاس مصوب ــر اس ــداری )ب ــری و ناپای ــی، نفوذناپذی ریزدانگ
ــای  ــت ه ــایر باف ــازی(، از س ــاری و شهرس ــورایعالی معم ش
شــهر متمایــز مــی گردند)عندلیــب و علیاکبــری،1387: 18(. 
ــادل، عــدم  ــی ســازمانی، عــدم تع بافتهــای فرســوده باعــث ب

تناســب و بــی قوارگــی فضــای شــهری مــی شــود. فرســودگی 
عاملــی اســت کــه بــه زدودن خاطــرات جمعــی، افــول حیــات 
ــره  ــهری روزم ــات ش ــن حی ــکل گرفت ــه ای و ش ــهری واقع ش
کمــک مــی کنــد. ایــن عامــل بــا کاهــش عمــر اثــر و باشــتابی 
ــی  ــه پایان ــوی نقط ــه س ــت ب ــث حرک ــد، باع ــش تن ــم و بی ک
ــه دلیــل  اثــر مــی گردد)حبیبــی، 1381 : 15(. ایــن بافتهــا ب
ــه  ــود ب ــی خ ــکان بازآفرین ــا ام ــن آنه ــاکنین، مالکی ــر س فق
ــای  ــذاران انگیزه ــرمایه گ ــن س ــته و همچنی ــودی را نداش خ
جهــت ســرمایه گــذاری در آن را ندارنــد. بازآفرینــی شــهری از 
جملــه راهکارهــای تدبیــری در مواجــه بــا ایــن دســته از بافــت 
هــا مــی باشــد کــه طبــق تعریــف، »بازآفرینــی هســتی هــا و 
ــت  ــظ ماهی ــا حف ــی آن ب ــر درون ــت و عناص ــازی باف معاصرس
هــای شــکلی را در ابعــاد کالبــدی و معاصرســازی همنواخــت 
بــا زندگــی نویــن را در ابعــاد غیرکالبــدی در دســتور کار 
بــا هــدف  نوســازی  فعالیــت  دارد«)حبیبــی،1388: 20(. 
ــهری  ــات ش ــدن حی ــره وری، بازگردان ــی و به ــش کارآی افزای
بــه بافــت میباشــد و از طریــق نوکــردن، توانبخشــی، تجدیــد 
ــری،  ــرد )کانت ــورت میپذی ــی ص ــاق و دگرگون ــات، انطب حی

.)24  :1385

نظــام مداخــات نوســازي در عرصــه هــاي شــهري بــر حســب 
شــرایط زمانــي و مکانــي مختلــف، انــواع گوناگونــي از اقدامــات 
را در بــر مــي گیــرد. چنانچــه از یــک دیــدگاه، ســاخت 
کالبــدي شــهر متشــکل از بافــت مســکوني و عناصــر خدماتــي 
ــاي شــهري)نظیر شــبکه  ــه اي از زیرســاخت ه ــر روي زمین ب
ــود،  ــه ش ــر گرفت ــهري و ...( در نظ ــات ش ــي، تأسیس دسترس
آنــگاه مداخــات نوســازي شــهري مــي توانــد در هــر یــک از 
حــوزه هــاي ســاختي بصــورت جداگانــه و یــا ترکیبــي از آنهــا 
بــا یکدیگــر روي دهــد. مداخلــه همزمــان در هــر ســه ســطح 
ــک  ــا از ی ــي و زیرســاخت ه ــت مســکوني، عناصــر خدمات باف
ســو نیازمنــد اقتــدار مالــي و قانونــي مناســب مجریان)اغلــب 
ــب در  ــز اغل ــورت نی ــن ص ــوده و در ای ــي( ب ــاي دولت نهاده
حــوزه هایــي کــه واجــد بحــران هــاي خــاص زیســت محیطــي 
ــد  ــا نیازمن ــه فض ــواردي ک ــا در م ــوده و ی ــي ب ــا اجتماع ی
ــد.  ــي کن ــدا م ــق پی بازســازي)reconstruction( اســت، تحق
ــاي  ــه ه ــر روي خراب ــن ب ــدام در برلی ــوي پوتس ــازي ک نوس
ــه معمــار، شــماره 8( و  ــي دوم)مجل ــده از جنــگ جهان باقیمان

ــا مداخــات یــک ســویه نهادهــاي دولتــي، عمومــي پیــش  ی
از دهــه 60 قــرن بیســتم میــادي در زمــره ایــن رویکــرد بــه 
نوســازي شــهري قــرار مــي گیرنــد. بــه هــر روي، رویکــرد بــه 
ــروج و  ــا خ ــب ب ــه اغل ــطه اینک ــات بواس ــوع از مداخ ــن ن ای
جابجایــي جمعیــت بومــي ســاکن و اســتقرار جمعیــت جدیــد 
همــراه اســت، بــا حساســیت هــاي خاصــی صــورت مــي گیرد؛ 
زیــرا تغییــر همزمــان ابعــاد کالبــدي و انســاني یــک مــکان کــه 
حــذف مفهــوم خاطــره را در ســکونتگاه در پــي خواهد داشــت، 
ــت و  ــي زیس ــاي اجتماع ــش ارزش ه ــت در کاه ــن اس ممک
ــه  ــد. چنانچ ــر باش ــه مؤث ــورد مداخل ــکان م ــکونت در م س
ــواب در تهــران چنیــن وضعیتــي را  ــه ن ــه نوســازي محل تجرب
بــه همــراه داشــته اســت. بــا ایــن وجــود، در مــواردي کــه ایــن 
ــتین  ــت نخس ــدد جمعی ــي مج ــا جایده ــازي ب ــویه از نوس س
ــد  ــوده اســت، فرآین ــراه ب ــد هم ــاي مســکوني جدی در واحده

ــوده اســت. ــا موفقیــت بیشــتري همــراه ب نوســازي ب
از ســویه دیگــری از مداخــات نوســازي، بــر تمرکــز بــر تأمیــن 
ــر  ــهري و عناص ــاي ش ــاخت ه ــاء)promotion( زیرس ــا ارتق ی
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ارزشهای بافت تاریخی

پروژه بازآفرینی شهرداری رشت

ــده  ــن عقی ــر ای ــوده و ب ــاري نم ــا پافش ــکونتگاه ه ــي س خدمات
اســت کــه چنانچــه ابعــاد کالبــدي و فیزیکــي ســاختاری 
ــرار  ــازي ق ــدار نوس ــا( در م ــاخت ه ــکونتگاه)خدمات و زیرس س
ــادي  ــاء ارزش اقتص ــر ارتق ــی ب ــرات تبع ــطه اث ــد، بواس گیرن
ــت  ــاکنین جه ــزش الزم در س ــا، انگی ــاختمان ه ــاک و س ام
نوســازي بافــت بــه وجــود خواهــد آمــد. از ایــن منظــر، نوســازي 
عناصــر روبنایــي و زیربنایــي شــهري، نظــم عملکــردي بافــت را 
تقویــت نمــوده و بــا ارتقــاء ابعــاد حیاتــي ســکونتگاه، همچــون 

محرکــي در تحقــق نوســازي عمومــي بافــت عمــل مــي نمایــد. 
ــا جامعــه  ــذا، مداخلــه نوســازي در ایــن رویکــرد، مســتقیماً ب ل
ســاکن در بافــت درگیــر نبــوده و تأثیرپذیــري یــا تأثیرگــذاري 
اقدامــات بــر مــردم، تبعــي خواهــد بــود. تجربیــات نوســازي در 
ــال  ــژه در ح ــه وی   ــه و ب ــعه یافت ــورهاي توس ــیاري از کش بس
توســعه در دو دهــه اخیر)نظیــر انگلســتان، ترکیــه و ...( مبتنــي 
ــات  ــر مداخ ــهري از نظ ــازي ش ــه نوس ــرد ب ــن رویک ــر ای ب

ــوده اســت.  فیزیکــي ب

ــوان در  ــی ت ــی را م ــت تاریخ ــرای حفاظ ــده ب ــات عم توجیه
ــوع  ــناختی، ارزش تن ــرد: ارزش زیباش ــورد خاصــه ک شــش م
ــداوم  ــع، ارزش ت ــوع عملکــردی، ارزش مناب معمــاری، ارزش تن

ــاری. ــادی و تج ــی و ارزش اقتص ــره فرهنگ خاط

ارزش  حفــظ  شــامل  شــهری  بازآفرینــی  طــرح  ابعــاد 
ارزش  منابــع:  ارزش  معمــاری،  تنــوع  ارزش  زیباشــناختی: 
ــت.  ــاری اس ــادی و تج ــی و ارزش اقتص ــره فرهنگ ــداوم خاط ت

)خادمــی،1379(

پــروژه ملــی بازآفرینــی بافــت فرهنگــی تاریخــی رشــت 
ــود  و 11  ــراه ب ــهر  هم ــترده در دل ش ــرات گس ــا تغیی ــه ب ک
فروردیــن1395 بــا حضــور وزیــر راه و شهرســازی افتتــاح شــد. 
در خیابــان هــای چهارگانــه منتهــی بــه میــدان مرکــزی شــهر 

هــم برنامــه هــای مختلفــی در حــال اجراســت، از نمایــش هــا 
و تئاترهــای خیابانــی تــا پخــت و پــز غذاهــا و شــیرینی هــای 
ــر شــده اســت. ــی و … متاث محلــی و اجــرای موســیقی خیابان

تصاویر پروژه بازآفرینی شهری اجراشده در شهر رشت
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میــدان شــهرداری رشــت، بعنــوان نمــاد گیــان گــردی در اســتان گیــان بــرای گردشــگران اســت. ایــن میــدان شــاهراه اصلــی 
و نقطــه مرکــزی شــهر رشــت اســت و تمــام خیابان هــای رشــت بــه ایــن نقطــه ختــم می شــود و تمــام مراکــز و اماکــن دولتــی 

و غیردولتــی موجــود در ایــن شــهر در محــدوده میــدان شــهرداری رشــت قــرار دارد.

مشخصات پروژه بازآفرینی میدان شهرداری رشت
در ســال 1389 براســاس مصوبــه وزارت راه و شهرســازی، مبنــی بــر بازآفرینــی شــهرها و محــات در کشــور طــی هماهنگی هــای 
گســترده شــهرداری رشــت بــا وزارتخانه هــا، قــرار بــر ایــن شــد کــه تمــام خیابان هــای منتهــی بــه میــدان شــهرداری رشــت 
ســنگ فــرش شــود و ایــن طــرح در ســال 1391 بــا پــروژه ســنگ فــرش خیابــان علــم الهــدی رشــت آغــاز شــد. ایــن مســیر 
500 متــری بیــن میــدان شــهرداری و ســبزه میــدان ســنگ فــرش شــد و بــا وجــود ایجــاد جاذبــه گردشــگری در ایــن محــدوده، 
ــن طــرح  ــه ای ــا اتمــام اولی ــدان افزایــش داد و به دلیــل معضــات و مشــکاتی کــه ب ــار ترافیکــی و آلودگــی را در ســبزه می ب
به وجــود آمــد ایــن عملیــات نیمــه کاره باقــی مانــد و در اواخــر ســال 1394 از ســر گرفتــه شــد. ادامــه ایــن طــرح بــا فــراز و 
ــا زمزمه هایــی مبنــی بــر اســتیضاح شــهردار جــوان رشــت بــه  نشــیب های گســترده از ســوی منتقــدان و مخالفــان و حتــی ب
پیــش رفــت. ایــن طــرح بــا ایــن پیــش فــرض کــه رشــت دارای بزرگ تریــن میــدان ســنگ فــرش ایــران و میــدان شــهرداری 

ــرد.               ــه کار ک ــاز ب ــان شــود آغ ــن نمایشــگاه ها و جشــنواره های گســترده در گی ــان بزرگ تری میزب
ــی از  ــه یک ــت ک ــد اس ــوص معتق ــن خص ــت، در ای ــهر رش ــد ش ــهردار توانمن ــت( ش ــهردار رش ــی ثابت قدم)ش ــای محمدعل آق
بزرگ تریــن اهــداف اجرایــی ایــن طــرح هویــت بخشــی بــه شــهر رشــت بــود کــه بــا اجــرای ایــن طــرح گامــی مؤثــر در ایــن 
حــوزه برداشــته شــد. ایــن پــروژه به عنــوان نخســتین پــروژه بازآفرینــی بافــت مرکــزی ســطح کانشــهر در کشــور محســوب 
می شــود کــه مســاحت کل پــروژه بــا احتســاب پیــاده راه علــم الهــدی 3 هــزار و 700 متــر مربــع و بــا اعتبــاری بالــغ بــر 16 
ــای ایــن طــرح کاهــش آلودگــی هــوا و محیــط زیســت و  ــرداری رســیده اســت. عمــده تریــن مزای ــه بهره ب میلیــارد تومــان ب
ارتقــاء سیســتم حمــل و نقــل عمومــی اســت، عــاوه بــرآن بازآفرینــی فرهنگــی بافت هــای تاریخــی و فرهنگــی شــهر از دیگــر 

مزایــای ایــن طــرح اســت.
در عیــن حــال از نظــر مدیــرکل محتــرم 
ســازمان راه و شهرســازی اســتان گیــان 
ــن طــرح  ــی شــهری ، اولی طــرح بازآفرین
الگویــی در ایــران اســت کــه اجــرا شــده 
ــود  ــث بهب ــا باع ــه تنه ــروژه ن ــن پ و ای
زیرســاخت هــای شــهری شــده بلکــه 
باعــث ارتقــاء ســطح فرهنــگ شــهروندی 

ــی شــود. ــن شــهر م در ای

آقای مهندس خاوری 
مدیرکل سازمان راه و 

شهرسازی گیالن 
 از مدافعان طرح
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ــه  ــت جامع ــورد حمای ــل م ــات ذی ــه جه ــاح  آن، ب ــاه از افتت ــت 2 م ــا گذش ــون ب ــهری اکن ــی ش ــرح بازآفرین ط
ــت: ــازی اس ــوزه شهرس ــن ح ــگاهی و متخصصی ــاتید دانش ــین، اس مهندس

ـ ارتقــاء ســطح تعامــالت اجتماعــی در بافــت مرکــزی شــهر رشــت؛ ـ کاهــش اســتفاده از خودروهــا در ســطح 
ــد بیــن  ــاده راه در طراحــی بافــت مرکــزی شــهر رشــت؛ ـ پیون ــی عنصــر پی ــازار ـ اهمیــت یاب بافــت مرکــز ب
ــدان، ـ  ــن می ــهری در ای ــی ش ــاری و طراح ــر معم ــا عناص ــت ب ــهر رش ــی ش ــت فرهنگ ــوم و هوی ــا، رس آیینه
ــا فرهنــگ بومــی و هویــت محلــی  ســادگی و بــی آالیشــی المــان هــای نصــب شــده و احســاس تعلــق آنهــا ب

مــردم شــهر رشــت.
در نهایــت مــی تــوان گفــت طــرح بازآفرینــی شــهرداری رشــت ، در نــوع خــود در صــد ســال اخیــر در کنــار 
پــروژه میــراث روســتایی اســتان گیــالن، طرحــی بــی نظیــر بــوده و امیــد داریــم بــا قــدرت گرفتــن مدیــران 
شایســته، آگاه بــه اصــول شهرســازی، متخصــص و نــوآور در حــوزه ارتقــاء فرهنــگ شهرنشــینی و شــهرگرایی 
ــد و حمایــت  ــه افــراد توانمن ــاد ب ــا اعتق ــن حــال ب ــه و اجــرا گــردد. در عی در 52 شــهر دیگــر اســتان مطالع
دســتگاه سیاســی اســتان از ایــن گونــه اندیشــه هــا، قــادر خواهیــم بــود هویــت ازدســت رفتــه شــهرهای 

گیــالن کــه در حــال نابــودی اســت مجــددا احیــاء گــردد. 

منابع : 
ــران،  ــتم، ته ــاپ هش ــهر«، 1387، چ ــا ش ــار ت ــن، »از ش ــید محس 1- حبیبی،س

ــران ــگاه ته ــارات دانش انتش
ــاد، حســین، پوراحمــد، احمــد ) 1385( فنــون و تجــارب  2- کالنتــری، خلیــل آب
برنامــه ریــزی مرمــت بافــت تاریخــی شــهرها، انتشــارات جهــاد دانشــگاهی، 

ــران. ته
3-عندلیب،علیرضــا،« مجموعــه یادداشــتهای نوســازی بافــت هــای فرســوده،جلد 

پنجــم«، 1387،تهــران، ســازمان نوســازی شــهر تهــران
4- عندلیــب ، علیرضــا و حاجــی علــی اکبــری ، کاوه،« نوســازی بافــت هــای 
بخت«،1387،چــاپ  خــوب  شــهید  محلــه  ســاکنان؛  مشــارکت  بــا  فرســوده 

اول،تهــران، ســازمان نوســازی شــهر تهــران و نشــر ری پــور
/http://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/02/08/1058496

جمع بنـدی و نتیجـه گیری
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اصول پایه ای بتن ، راهنمای شیوه ی
بتن سازی 

Concrete basics a guide to: Concrete practice
CCAA : ترجمه : مهندس کاظم حجتی    بخش ششم  تالیف

نسبت بندی : بتن مخلوطی است از سیمان ، آب ، سنگدانه های ریز )ماسه( و درشت )شن( و افزودنی ها
نســبت هــای هــر مصالــح طــرح اختــاط در خــواص ســخت شــدگی نهایــی بتــن موثــر خواهــد بود.بهتریــن ایــن نســبت هــا 
ــروژه هــای کوچــک  ــرای پ ــی ب ــود ول ــدون خطــا نخواهــد ب ــر حســب حجمــی ب ــی اســت.تعیین نســبت ب تعییــن نســبت وزن

مناســب اســت.

میــزان ســیمان: بــا افزایــش میــزان )عیــار( ســیمان ، دوام و مقاومــت بتــن نیــز افزایــش پیــدا 
میکنــد ، بنابرایــن بــا افزایــش مقاومــت بتــن ، عیــار ســیمان مخلــوط نیــز افزایــش مــی یابــد.

 بــا افزایــش میــزان آب، مخلــوط بتنــی ســخت شــده ضعیــف تــری را بدســت مــی دهد.همیشــه 
تــا حــد ممکــن از آب کمتــری اســتفاده نماییــد ، فقــط بــه انــدازه کافــی تــا مخلوطــی کارپذیــر 

ســاخته شــود.

نســبت آب بــه ســیمان: چنانچــه نســبت آب بــه ســیمان افزایــش یابــد ، مقاومــت و دوام بتــن 
ســخت شــده ، کاهــش مــی یابــد ، بــا افزایــش مقاومــت و دوام بتــن ایــن نســبت بایــد کاهــش 

یافتــه و بــه حداقــل برســد.

ســنگدانه هــا: هــر چــه ســنگدانه هــا )شــن و ماســه( ریزتــر باشــد، مخلوطــی چســبنده بدســت 
مــی آیــد.

شکل 29

شکل 30

شکل 31

ــن و دارای  ــی خش ــند ، مخلوط ــر باش ــت ت ــه درش ــر چ ــا ه ــنگدانه ه س
ــد. ــی باش ــتخوانبندی م اس

اختــالط: بتــن مخلوطــی اســت از ســیمان ، آب ، ســنگدانه )شــن و ماســه( 
و افزودنــی هــای مجــاز کــه بطــور یکنواخــت بــا هــم مخلــوط گــردد.
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شکل 32

شکل 33

معمــوالً بتــن بوســیله ماشــین )بتونیــر( مخلــوط مــی شــود ، یــا شــن مخلــوط کــن مــی توانــد ایــن عمــل را در کارگاه انجــام دهــد 
و یــا مصالــح پیــش مخلــوط شــده بوســیله شــرکت تهیــه بتــن صــورت گیرد.بتــن پیــش مخلــوط در کارگاه مرکــزی تهیــه بتــن 

پیمانــه مــی شــود )رعایــت نســبت مصالــح ( و بــه کارگاه اجرایــی فرســتاده مــی شــود .
مخلــوط کــن کامیونــی )تــراک میکســر(: مصالــح پیمانــه شــده بــا رعایــت نســبت اختــاط از ایســتگاه تهیــه بتــن روی کامیونها 
بارگیــری مــی گــردد و بــرای زمــان و ســرعت الزم مخلــوط مــی شــود .تغــار )گردونــه( روی کامیــون بــه چرخــش بــرای بهــم زدن 

بتــن تــا رســیدن بــه کارگاه ادامــه مــی دهــد.
مخلــوط کارگاهــی )در محــل(: مخلــوط کارگاهــی بــا بارگــذاری مقــدار معیــن )پیمانــه( ســنگدانه درشــت دانــه )شــن( بــه داخــل 
تغــار مخلــوط کننــده )بتونیــر( شــروع مــی شــود ، ماســه قبــل از ســیمان اضافــه مــی شــود کــه ایــن هــر دو بــر اســاس مقادیــر 

معیــن )پیمانــه( مــی باشــد.
هرگز از بیل بعنوان پیمانه حجمی استفاده نکنید ، کامًا اندازه ها می تواند تغییر کند.

ــوط مــی شــوند ، ماســه  ــا هــم مخل ــح در داخــل ماشــین ب ــا زمانیکــه مصال ت
در مخلــوط رویــت نمــی شــود .آب بــه مقــدار کافــی اضافــه شــود تــا مخلــوط 

کارپذیــری بدســت آیــد.
دقــت کنیــد تغــار مخلــوط کــن ســرریز نگردد.بتــن در داخــل مخلــوط کــن 
)بتونیــر( بتنــی کــه هــر پیمانــه بطــور مناســب مخلــوط شــده اســت کــه موجب 

کاهــش هزینــه در دور طوالنــی و یــا اصــًا مخلــوط نخواهــد شــد.
همانطوریکــه ظرفیــت تولیــد بتــن مخلــوط کــن ) بتونیــر( را در یــک مرحلــه 
ــد  ــی کن ــی کار م ــه حجم ــا چ ــه ب ــتگاه را ک ــه دس ــد ، همیش ــی دان کاری م

ــد. بررســی نمائی
برای بدست آوردن بتن بیشتر ، از افزایش پیمانه ها خودداری نمائید.

ــل  ــتفاده از بی ــا اس ــا دســت و ب ــن اســت ب ــم ممک ــدار ک ــه مق ــن ب ــد بت تولی
صــورت گیرد.اختــاط بایــد در ســطحی تمیــز و یــا روی یــک صفحــه ورق و یــا 

داخــل فرغــون صــورت گیــرد.
تــا زمانیکــه یــک مخلــوط یکنواختــی بدســت آیــد بایــد مصالــح بــا هــم مخلوط 
ــه آن  ــد بشــقابی گــود کــرده و ب ــوط شــده را مانن ــح مخل ــه مصال شــوند ، کپ
ــری  ــا خمی ــود ت ــزوده ش ــدازه ای اف ــه ان ــط ب ــد فق ــود. آب بای ــزوده ش آب اف
یکنواخــت بــا بتنــی کارپذیــر بدســت آیــد و در ایــن حالــت اختــاط بــه پایــان 

مــی رســد.

فصل ششم : برنامه ریزی و تدارکات کارگاهی
ــه  ــزی اســت .همیشــه برنام ــه ری ــا برنام ــدم در ریختــن بتــن ب ــن ق مهــم تری
ــب  ــه مناس ــد .برنام ــاده باش ــد آم ــن بای ــر بت ــت ه ــل از دریاف ــه قب ــر مرحل ه
ــی شــود  ــه ایجــاد م ــن دســت را ک ــی و مســایلی از ای ــرات ، پراکندگ از تاخی

ــد. ــی نمای ــری م جلوگی
ایمنــی : کارگــران در کارگاه بایــد همیشــه از لبــاس ایمنــی ، کفــش محافــظ 
ــد. ــتفاده نماین ــم اس ــظ چش ــاز از محاف ــورت نی ــی و در ص ــوی ، کاه ایمن ق
همــواره از تمــاس مســتقیم دســت یــا بــدن بــا ســیمان و زانــو زدن در بتــن و 

ــا لمــس مســتقیم مخلــوط بتنــی خــودداری نماینــد.  ی
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    محفظه احتراق باز                   محفظه احتراق بسته ) روم سیلد( 

از پکیج شوفاژدیواری بیشتر بدانیم 
تهیه و تنظیم : مهندس خلیل پرتوی

کارشناس تاسیسات حرارتی و برودتی

امــروزه پکیــج شــوفاژ دیــواری در زندگــی آپارتمــان نشــینی 
جایــگاه ویــژه ای یافتــه و جایگزین موتورخانــه مرکزی گردیده 
اســت. ایــن دســتگاه توانایــی تامیــن آبگــرم موردنیــاز جهــت 
گرمایــش محیــط بوســیله رادیاتورهــا و آبگــرم بهداشــتی 
جهــت مصــارف روزمــره را دارد. پکیــج شــوفاژ دیــواری 
بــه متــداول تریــن  بــودن مزایــای فــراوان  بدلیــل دارا 

ــت.  ــده اس ــل ش ــا تبدی ــر دنی ــش در سراس ــیله گرمای وس

مزایای استفاده از پکیج شوفاژ دیواری نسبت به موتورخانه 

انواع پکیج های شوفاژ دیواری از نظر محفظه احتراق 

تفاوت پکیج های محفظه احتراق باز و بسته 

   استقال مصرف کننده 
   عدم پرداخت هزینه شارژ و نگهداری سیستم های مشترک 

   دردسترس بودن پکیج شوفاژ دیواری 
   به دلیل امکان نصب پکیج شوفاژدیواری در آشپزخانه و یا تراس دسترسی به آن آسان بوده و امکان تنظیم دستگاه مطابق با 

سلیقه و نیاز کاربران فراهم می باشد. 
   سهولت استفاده 

   انجام تنظیمات به دلخواه کاربر 
   هر زمان از سال امکان روشن و یا خاموش نمودن دستگاه و همچنین کم و یا زیاد نمودن درجه حرارت در مدار گرمایش و 

آبگرم مصرفی وجود دارد.
   کاهش هزینه گاز مصرفی 

   با توجه به راندمان باال و مصرف کمترگاز، هزینه گاز مصرفی کاهش می یابد. 
   کاهش هزینه تعمیرات لوله کشی 

   هزینه تعمیر و نگهداری و همچنین عایق کاری مسیر لوله کشی بدلیل کوتاه تر شدن کاهش می یابد. 
   کم حجم 

   با توجه به اندازه و ابعاد کوچک پکیج شوفاژ دیواری نسبت به موتورخانه مرکزی، از فضای مفید ساختمان بخوبی می توان 
استفاده نمود. 

در پکیــج هــای محفظــه احتــراق بــاز مطابــق مبحــث 17 مقــررات ملــی ســاختمان نیــاز بــه دودکــش قطــر 15بــا طــول عمــودی 
حداقــل 3 متــر مــی باشــد درحالیکــه در نــوع محفظــه احتــراق بســته تخلیــه دود و ورود هــوا جهــت احتــراق کامــل مشــعل 
از طریــق یــک دودکــش دوجــداره مخصــوص صــورت مــی گیــرد. ایــن مــدل مجهــز بــه یــک فــن مــی باشــد کــه بــا کمــک 
دودکــش دوجــداره )کواکســیال( بــا قطــر 6 و 10 گازهــای ناشــی از احتــراق را بــه فضــای آزاد هدایــت نمــوده و هــوای الزم را 

بــه دســتگاه مــی رســاند. 
درصورتــی کــه قطــر و طــول عمــودی دودکــش ســاختمان بــا مبحــث 17 مقــررات ملــی ســاختمان مغایرتــی داشــته باشــد و 
یــا انیکــه ســاختمان درزبنــد هــوا بنــد باشــد )دارای پنجــره دوجــداره( اســتفاده از مــدل هــای محفظــه احتــراق بســته الزامــی 

اســت. 
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انواع پکیج های شوفاژدیواری از نظر تعداد مبدل 

عملکرد دستگاه در مدار گرمایش 

عملکرد دستگاه در مدار آبگرم مصرفی

سهم خود را ادا کنیم 

الزم بــه ذکــر اســت نصــب دســتگاه محفظــه احتــراق بــاز در معــرض بــاد و یــا بــرروی تــراس توصیــه نمــی گــردد. نیــروی 
بــاد مــی توانــد گرمــای ناشــی از مشــعل را بــه ســمت قســمت تحتانــی دســتگاه کــه بــرد و شــیرکنترل در آن قــرار دارد هدایــت 

نمــوده و عملکــرد ایمنــی قطعــات مذکــور را تحــت  الشــعاع قــرار دهــد. 

ایــن دســتگاه در زمانــی کــه آبگــرم مــدار گرمایــش را تامیــن مــی نمایــد، در صــورت بــاز نمــودن شــیرآبگرم مصرفــی، گــردش 
آبگــرم در مــدار رادیاتورهــا را موقتــا« قطــع مــی نمایــد و آبگــرم مصرفــی بصــورت فــوری تامیــن مــی گــردد. بافاصلــه پــس از 

بســته شــدن شــیرآبگرم، مجــددا« گــردش آبگــرم در مــدار رادیاتورهــا ادامــه مــی یابــد. 

   یک مبدل 
ایــن مــدل بدلیــل دارا بــودن یــک مبــدل دو منظــوره کــه تامیــن آبگــرم مصرفــی و آبگــرم مــدار گرمایــش را مشــترکا بعهــده دارد 

بــرای مناطــق باســختی آب پاییــن مناســب اســت و اســتفاده از آن در مناطــق بــا ســختی آب بــاال توصیــه نمــی گــردد. 
   دو مبدل

ــا  ایــن مــدل بدلیــل دارا بــودن دو مبــدل مجــزا جهــت تامیــن آبگــرم مصرفــی و مــدار گرمایــش جهــت اســتفاده در مناطــق ب
ــاال توصیــه مــی گــردد.  ســختی آب ب

   سه مبدل 
بدلیــل دارا بــودن ســه مبــدل حرارتــی در ایــن مــدل و قــرار گیــری مبــدل ســوم در مســیر خــروج محصــوالت احتــراق، دارای 
باالتریــن راندمــان حرارتــی و کمتریــن مصــرف گاز مــی باشــد. در ایــن مــدل، دمــای محصــوالت احتــراق خروجــی بــه مراتــب 
کمتــر از ســایر مــدل هاســت. اســتفاده از ایــن مــدل در مناطــق بــا ســختی آب بــاال و همچنیــن در سیســتم گرمایــش از کــف 

توصیــه مــی گــردد. 

در فصــل تابســتان کــه نیــاز بــه گــردش آبگــرم در 
ــت  ــتگاه در وضعی ــد، دس ــی باش ــا نم ــدار رادیاتوره م

ــود.  ــی ش ــرار داده م ــی ق ــرم مصرف آبگ
در ایــن حالــت دســتگاه تنهــا در هنــگام نیــاز بــه آبگــرم 
بصــورت  نمــودن شــیرآبگرم  بــاز  از  بعــد  مصرفــی 
ــرم الزم  ــوری آبگ ــورت ف ــده و بص ــن ش ــودکار روش خ
را تامیــن مــی نمایــد و بعــد از بســته شــدن شــیرآبگرم 

ــه خامــوش مــی گــردد.  بالفاصل

بــا اســتفاده از پکیــج شــوفاژ دیواری در محل ســکونت 
و کار خــود و توصیــه آن بــه دیگــران عــالوه بــر صرفــه 
جویــی درمنابــع انــرژی، در حفــظ محیــط زیســت و 
کاهــش آلودگــی هــوا کــه بــه معضلــی بــزرگ در کالن 

شــهر هــا تبدیــل شــده اســت قــدم برداریــم. 
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نگهبان و وظایف اشخاص  گودبرداری، اجرای سازه ،سازه 
دست اندرکار

دکتر حامد احمدی مقدم، عضو هیات علمی و مدیرگروه عمران دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد لشت نشا- زیباکنار

یکــی از مــوارد رایــج در ســاخت پــروژه هــای ســاختمانی و یــا اجــرای زیرزمینــی گــود بــرداری و اجــرای ســازه نگهبــان 
اســت. مطابــق مبحــث دوازدهــم مقــررات ملــی ســاختمان بــه هــر گونــه حفــاري و خاکبــرداري در تــراز پایین تــر از ســطح 
ــا تــراز زیــر پــي ســاختمان مجــاور، گودبــرداري اطــالق مي شــود. از طرفــی در صورتــي کــه در عملیــات  طبیعــي زمیــن ی
ــا  ــاور و ی ــاختمان هاي مج ــا و س ــود، دیواره ــاي گ ــرویس دهي دیواره ه ــداري و س ــراي پای ــري ب ــال خط ــرداري احتم خاکب
مهارهــا وجــود داشــته باشــد، بایــد قبــل از گودبــرداري و خاکبــرداري، ایمنــي و پایــداري آنهــا تأمیــن گــردد. در هرگونــه 
عملیــات گودبــرداري و پایدارســازي جداره هــاي گــود ســازنده موظــف اســت مفــاد مبحــث هفتــم مقــررات ملـّـي ســاختمان(

پــي و پــي ســازي) و دســتورالعمل اجرایــي گودبرداري هــاي ســاختماني ابالغــي وزارت راه و شهرســازي را رعایــت نمایــد. 

بــه منظــور جلوگیــری از ریــزش و پایــدار ســازی جــداره هــای گــود ســازه هــای موقتــی را بــرای مهــار ترانشــه بصــورت ســازه 
نگهبــان اجــرا مــی کننــد.از جملــه ایــن روش هــای مــی تــوان بــه پایدارســازی جــدار گــود مــی تــوان بــه روش مهارســازی، 

دوخــت بــه پشــت، دیــواره دیافراگمــی، مهــار متقابــل، اجــرای شــمع، ســپرکوبی و اجــرای خرپــا اشــاره کــرد.

سـازه نگهبان

روش مهارســازي: در ایــن روش، بــراي مهــار حرکــت و رانــش خــاک، بــا اســتفاده از تمهیداتــي خــاص، از خــود خاکهــاي 
دیــواره کمــک گرفتــه مي شــود. ابتــدا در حاشــیة زمینــي کــه قــرار اســت گودبــرداري شــود، در فواصــل معیــن چاههایــي حفــر 
مــي شــود. پــس از حفــر چاههــا، در درون آنهــا پروفیلهــاي I شــکل یــا H شــکل قــرار داده مــی شــود و ســپس پانلهــاي بتنــي 
پیــش ســاخته اي را در بیــن پروفیلهــاي قائــم قــرار داده و از ســویي بــه میلگردهــاي بیــرون آمــده از چاهکهــا و از ســوي دیگــر 

را بــه پروفیلهــاي قائــم متصــل مــی شــوند.
روش دوخــت بــه پشــت: در ایــن روش حفــاري بــه صــورت مرحلــه بــه مرحلــه و از بــاال بــه پاییــن گــود اجــرا مــي شــود. 
ــود.  ــر مي ش ــود حف ــوارة گ ــة دی ــل در بدن ــا مای ــي ی ــي افق ــژه، چاهکهای ــاري وی ــتگاه هاي حف ــه کمــک دس ــه ب ــر مرحل در ه
ســپس، درون ایــن چاهکهــا کابلهــاي پیــش تنیدگــي قــرار مــي  گیــرد و بــا تزریــق بتــن در انتهــاي چاهــک، ایــن کابلهــا کامــًا 

ــود. ــار مي ش ــاک مه در خ
روش دیــوارة دیافراگمــي: در ایــن روش ابتــدا بــه کمــک دســتگاه هاي حفــاري ویــژه محــل دیــوار نگهبــان حفــر مــی شــود. 
بــه طــور همزمــان محــل حفــر شــده بــا گل بنتونیــت و ســیمان پــر مــي شــود تــا از ریــزش خــاک دیــوارة محــل حفــر شــده 
جلوگیــري شــود. ســپس قفســة آرماتورهــاي دیــوار نگهبــان کــه از قبــل ســاخته و آمــاده شــده اســت، در داخــل محــل حفــر 
شــدة دیــوار جــاي مــي گیــرد. آنــگاه بتن ریــزي دیــوار انجــام مــي  شــود. بتــن مصرفــي معمــوالً از نــوع بتــن روان و بــا کارآیــي 

زیــاد اســت. دیوارهــاي دیافراگمــي را مــی تــوان بــه صــورت پیــش ســاخته و پــس کشــیده نیــز اجــرا نمــود.
ــر مــي  شــود.  ــي حف ــي معیــن از یکدیگــر چاهکهای ــدا در دو طــرف گــود، در فواصل ــن روش ابت روش مهــار متقابــل: در ای
ســپس در درون ایــن چاهکهــا پروفیلهــاي فــوالدي H یــا I، مطابــق بــا محاســبات و نقشــه هاي اجرایــي، قــرار مــي گیــرد. آنــگاه 
قســمت فوقانــي هــر دو پروفیــل قائــم متقابــل مزبــور بــه کمــک تیرهــا یــا خرپاهایــي بــه یکدیگــر متصــل مــي  شــوند. ایــن کار 

موجــب مي شــود کــه هــر دو پروفیــل قائــم متقابــل، بــه پایــداري یکدیگــر کمــک کننــد.
روش ســپرکوبي: در ایــن روش، ابتــدا در طرفیــن گــود ســپرهایي کوبیــده و ســپس خاکبــرداري شــروع مي شــود. پــس از 
آنکــه عمــق خاکبــرداري بــه حــد کافــي رســید در کمرکــش ســپرها و بــر روي آنهــا، تیرهــاي پشــت بنــد افقــي نصــب مــي  

شــود. ســپس قیدهــاي فشــاري قائــم در جهــت عمــود بــر صفحــة ســپرها بــه ایــن پشــت بندهــاي افقــي وصــل مي شــوند.
ــم،  ــي از ه ــل معین ــود در فواص ــرداري ش ــت گودب ــرار اس ــه ق ــي ک ــون زمین ــن روش، در پیرام روش اجــراي شــمع: در ای

ــوند. ــرا مي ش ــمعهایي اج ش
روش خرپایــی: بــراي اجــراي ایــن نــوع ســازة نگهبــان، ابتــدا در محــل عضوهــاي قائــم خرپــا، کــه در مجــاورت دیــوارة گــود 
قــرار دارنــد، چاههایــي حفــر مي شــوند. ســپس خــاک امتــداد دیــوارة گــود بــا یــک شــیب مطمئــن برداشــته مــی شــود. آنــگاه 
فونداســیون پــاي عضــو مایــل خرپــا اجــرا مــي شــود. عملیــات فــوق را بــراي کلیــة خرپاهــاي ســازة نگهبــان در امتــداد دیــواره 

بــه صــورت همزمــان اجــرا مــي  شــود. 
روش شــیب پایــدار: ایــن گزینــه هنگامــي انتخــاب مــی شــود کــه هــم بتــوان شــیب را در داخــل زمیــن موردنظــر اجــرا 
ــي  ــه طــور کل ــرد. ب ــرل ک ــوان آن را کنت ــا بت ــم باشــد ی ــه شــیب وارد مي شــود ک ــه ب ــي اي ک ــي آب زیرزمین ــم دب ــرد و ه ک
مي تــوان گفــت کــه اجــراي گودبرداري هــاي موقــت بــه صــورت شــیب دار، چــه از نظــر هزینــة مســتقیم و چــه از نظــر زمــان 

ــر اســت. ــا ســایر روشــهاي نگهــداري خــاک اقتصادي ت اجــرا، در مقایســه ب
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اهم وظایف و مسئولیت هاي اشخاص دست اندرکار پروژه هاي گودبرداري ساختماني
 بر اساس دستورالعمل اجرایي گودبرداري هاي ساختماني اباغي وزارت راه و شهرسازي اهم وظایف و مسئولیت هاي اشخاص دست 

اندرکار پروژه هاي گودبرداري ساختماني بصورت زیر است:

      صاحب کار
* صاحــب کار موظــف اســت مشــخصات فنــي امــاک مجــاور 
ــروژه  ــراح پ ــار ط ــذ و در اختی ــهرداري اخ ــود را از ش ــک خ مل

قــرار دهــد.
ــه  ــل کار کلی ــي مراح ــت در تمام ــف اس ــب کار موظ * صاح
تجهیــزات و منابــع مالــي را که بــراي تامیــن ایمنــي گودبرداري 
توســط طــراح، شــرکت خدمــات فنــي آزمایشــگاهي ژئوتکنیــک 

یــا ناظــر ضــروري تشــخیص داده مي شــود در اختیــار ســازنده 
قــرار دهــد.

* صاحــب کار در صــورت پیشــنهاد و درخواســت کتبــي طــراح 
ــود  ــازي گ ــهایي از پایدارس ــام روش ــراي انج ــت ب ــف اس موظ
ــردد  ــت مي گ ــدوده مالکی ــدن از مح ــارج ش ــتلزم خ ــه مس ک
ــه مطلــع نمــودن کلیــه  )از قبیــل نیلینــگ و انکــراژ( نســبت ب

ــد. ــدام نمای ــع اق ــاي ذینف همجواري ه

          * بررســي صحــت اطاعــات امــاک مجــاور اخــذ شــده 
توســط صاحــب کار از شــهرداري

ــل چــک لیســت  ــود و تکمی ــه خطــر گ ــي اولی ــام ارزیاب * انج
ــرداري ــر گودب ــي خط ارزیاب

ایمنــي  اجرایــي  نقشــه هاي  و  طراحــي  گــزارش  ارائــه   *
اجرایــي دســتورالعمل  ارائــه  و  گودبــرداري 

* ارائــه گــزارش بررســي وضعیــت ســاختمان هاي مجــاور، 
تحلیــل اثــرات ایجــاد گــود بــر آنهــا و در صــورت نیــاز طراحــي 

ــا  ــاور و ی ــاختمان هاي مج ــت از س ــي محافظ ــات اجرای عملی
ــر اثــرات ناشــي  ارائــه روشــهاي مقــاوم ســاختمان آنهــا در براب
ــي  ــه نقشــه هاي اجرای ــر، ارائ ــرداري موردنظ ــب و گودب از تخری

ــي ــتورالعمل هاي اجرای ــه دس ــه و ارائ مربوط
ــوط در فــرم درخواســت صــدرو مجــوز  * تکمیــل قســمت مرب

شــروع عملیــات ســاختماني
ــاختمان  ــداث س ــل اح ــترک در مح ــه مش ــور در جلس *  حض

ــاد ــا بســیار زی ــاد ی ــا خطــر زی ــراي گودهــاي ب ب

         در گودهــاي بــا خطــر زیــاد یــا بســیار زیــاد فقــط بایــد 
از ســازنده حقوقــي اســتفاده شــود. در پروژه هــاي

 گودبــرداري ســاختماني اهــم مســئولیت هاي ســازنده شــامل 
ــر مي باشــد: ــوارد زی م

ــرم درخواســت صــدور مجــوز  ــه ف ــل قســمت مربوط * تکمی
ــاختماني ــات س ــروع عملی ش

ــي  ــه هاي اجرای ــي، نقش ــزارش طراح ــي گ ــرل و بررس * کنت
ــه شــده  ــي تهی ــرداري و دســتورالعمل هاي اجرای ایمنــي گودب
ــت  ــا وضعی ــر و ب ــا یکدیگ ــت ب ــر مطابق ــراح از نظ ــط ط توس

ــي و اصــول فنــي محل
ــاور  ــاختمان هاي مج ــت س ــزارش بررســي وضعی ــرل گ * کنت

)تهیــه شــده توســط طــراح(
* نصــب تابلوهــاي اعــام مشــخصات گودبرداري و هشــدارهاي 

ایمنــي یــک هفتــه پیــش از شــروع عملیات گودبــرداري
ــاختمان  ــداث س ــل اح ــترک در مح ــه مش ــور در جلس * حض

ــاد ــا بســیار زی ــاد ی ــا خطــر زی ــراي گودهــاي ب ب
* انتخــاب جزئیــات روش گودبرداري، اســتفاده از ماشــین آالت 
مناســب، رعایــت اصــول ایمنــي و پایــش )مونیتورینــگ( 
ســاختمان هاي مجــاور براســاس نظــر طــراح یــا شــرکت 

ــک ــگاهي ژئوتکنی ــي آزمایش ــات فن خدم
* بــه کار گیــري مســئول ایمنــي کارگاه گودبــرداري در 

ــاد ــیار زی ــا بس ــاد ی ــر زی ــا خط ــاي ب گوده
* ســازنده موظــف اســت بــا توجــه به شــرایط پــروژه و خطرات 
ــا و  ــه اي همجواري ه ــه اخــذ پوشــش بیم ــي نســبت ب احتمال
ــرداري،  ــي از گودب ــوادث ناش ــوص ح ــث درخص ــخاص ثال اش
ــذ  ــه اخ ــد و هزین ــدام نمای ــي اق ــر احتمال ــا خط ــب ب متناس
ــاختمان  ــراي س ــرارداد اج ــد در ق ــور بای ــاي مذک بیمه نامه ه

منظــور گــردد.
ــراي  ــرایط الزم ب ــردن ش ــم ک ــه فراه ــف ب ــازنده موظ * س
تخلیــه ســاختمان هاي مجــاور بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات و 
شــرایط و قراردادهــاي موجــود در صــورت تشــخیص ضــرورت 
تخلیــه اضطــراري ناشــي از عملیــات گودبــرداري توســط ناظر، 
ــي آزمایشــگاهي ژئوتکنیــک، شــهرداري  ــات فن شــرکت خدم

ــد. ــاني مي باش ــازمان آتش نش ــا س ی
* ســازنده موظــف بــه انجــام هرگونــه همــکاري و هماهنگــي 
الزم جهــت بازدیــد بازرســین نهادهــاي نظارتــي شــامل 
وزارت راه و شهرســازي، وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــي، 
ــد. ــاختمان مي باش ــي س ــام مهندس ــازمان نظ ــهرداري و س ش

* در گودهــاي بــا خطــر بســیار زیــاد و یــا در صــورت وجــود 
ــتفاده از  ــود اس ــاورت گ ــاس در مج ــیار حس ــاختمان بس س

ــت. ــروري اس ــاح ض ــرداري ذیص ــي گودب ــکار تخصص پیمان

طـراح

سازنـده

          ناظـر
گودبــرداري  پروژه هــاي  در  ناظــر  مســئولیت هاي  اهــم 

ســاختماني شــامل مــوارد زیــر اســت:
ــات  ــروع عملی ــوز ش ــدور مج ــت ص ــرم درخواس ــل ف * تکمی

ــاختماني س
ــاختمان  ــداث س ــل اح ــترک در مح ــه مش ــور در جلس * حض

ــاد ــا بســیار زی ــاد ی ــا خطــر زی ــراي گودهــاي ب ب

ــر  ــامل تدابی ــرداري ش ــراي گودب ــات اج ــر عملی ــارت ب * نظ
بــر  گودبــرداري  از  ناشــي  خطــر  رفــع  و  مقاوم ســازي 
گزارش هــاي  ارائــه  و  مجــاور  تأسیســات  و  ســاختمان ها 
ــه  ــر مرحل ــه ازاي ه ــهرداري ب ــه ش ــرداري ب ــت گودب وضعی

گودبــرداري یــا حداکثــر هــر 3 مــر عمــق گودبــرداري
* تهیــه گــزارش ارزیابــي خطــر گــود در حیــن اجــرا و ارائــه آن 

همــراه بــا گــزارش وضعیــت گودبــرداري به شــهرداري
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           مرجع کنترل مضاعف طراحي ها
مرجــع کنتــرل مضاعــف طراحي هــا ســازمان نظــام مهندســي 
ســاختمان اســتان اســت. اهــم مســئولیت هاي ســازمان نظــام 
گودبــرداري  پروژه هــاي  در  اســتان  ســاختمان  مهندســي 

ــر اســت: ــوارد زی ــامل م ــاختماني ش س
* کنتــرل گــزارش طراحــي، نقشــه ها و دســتورالعمل هاي 

ــرداري ــي گودب اجرای

ــاور،  ــاختمان هاي مج ــت س ــي وضعی ــزارش بررس ــرل گ * کنت
ــي  ــازي )ناش ــت و مقاوم س ــي محافظ ــه هاي اجرای ــرح و نقش ط

ــاور ــاختمان هاي مج ــرداري( س از گودب
ــف کار و  ــل مختل ــراي مراح ــن اج ــر حس ــي ب ــارت کل * نظ
مســئولیت هاي افــراد دســت انــدرکار از قبیــل طــراح، ســازنده، 

ــک ــي آزمایشــگاهي ژئوتکنی ــات فن ــر و شــرکت خدم ناظ

         شهرداري
ــرداري  ــاي گودب ــهرداري ها در پروژه ه ــئولیت هاي ش ــم مس اه

ســاختماني شــامل مــوارد زیــر اســت:
ــه  ــاور را ک ــاک مج ــخصاتي از ام ــد مش ــهرداري ها مکلفن * ش
در ســامانه آرشــیو الکترونیــک اســناد موجــود اســت، در اختیــار 

صاحــب کار قــرار دهــد.
* الــزام صاحــب کار و ســازنده بــراي خریــد بیمــه مســئولیت و 

ــا ــه گودبرداري ه ــت در کلی کیفی
* انجــام تمهیــدات الزم در گودبرداري هــاي رهــا شــده بــه هــر 
ــع خطــر و اخــذ هزینه هــاي مربوطــه از  ــق الزم جهــت رف طری

صاحــب کار
* کنترل گزارش هاي گودبرداري تهیه شده توسط ناظر

* در گودهــاي بــا خطــر زیــاد یــا بســیار زیــاد حضــور نماینــده 
ــرم  ــد ف ــل و تأیی ــترک و تحوی ــه مش ــهرداري در جلس ــي ش فن

درخواســت صــدور مجــوز شــروع عملیــات ســاختماني
ــرل  ــاي در حــال انجــام، کنت * انجــام بازرســي از گودبرداري ه

ــام  ــت برن ــرداري و رعای ــي گودب ــات اجرای ــام عملی ــوه انج نح
ــده ــام ش ــدي اع زمان بن

* بــا توجــه بــه مفــاد تبصــره 7 مــاده 100 قانــون شــهرداري ها، 
گودبــرداري  عملیــات  بــر  مکلفنــد  شــهرداري  مامــوران 
ــه  ــف ب ــوارد تخل ــرگاه از م ــد و ه ــارت نماین ــاختمان ها نظ س
ــف  ــه تخل ــي ب ــررات قانون ــق مق ــد، طب ــري نکنن ــع جلوگی موق
آنهــا رســیدگي شــده و در صورتیکــه عمــل ارتکابــي آنهــا واجــد 
ــب  ــل تعقی ــز قاب ــت نی ــن جه ــد از ای ــم باش ــي ه ــه جزای جنب

ــود. ــد ب خواهن
* مطابــق تبصــره مــاده 10 آیین نامــه اجرایــي مــاده 33 قانــون 
نظــام مهندســي و کنتــرل ســاختمان شــهرداري ها موظفنــد نــام 
و مشــخصات ســازنده ذیصــاح معرفــي شــده توســط مالــک و 
قــرارداد منعقــد شــده بــا وي را، مگــر در خصــوص مالــکان داراي 
پروانــه اشــتغال بــه کار اجــرا، در پروانــه ســاختمان قیــد نماینــد، 
ــراي  ــر شــده ب ــه مســئولیت هاي ذک ــن صــورت کلی ــر ای در غی
ســازنده در ایــن دســتورالعمل بــر عهــده شــهرداري خواهــد بود.

           مسئول ایمني کارگاه گودبرداري
ــروع  ــان ش ــاد از زم ــیار زی ــا بس ــاد ی ــر زی ــا خط ــاي ب در گوده
ــک  ــم گــود، حضــور مســتمر ی ــا ایمن ســازي دائ ــرداري ت گودب
ــه  ــل داراي پروان ــود و حداق ــي گ ــایل ایمن ــه مس ــنا ب ــر آش نف
ــا معمــاري( تحــت  ــي )در رشــته هاي عمــران ی اشــتغال کاردان
ــرداري، جهــت مراقبــت از  عنــوان مســئول ایمنــي کارگاه گودب
رعایــت ایمنــي بــراي کارگاه و کارگــران ضــروري اســت. بررســي 
ــئول  ــئولیت هاي مس ــن مس ــي، تعیی ــاي فن ــد قابلیت ه و تأیی

ایمنــي کارگاه گودبــرداري مطابــق بــا ضوابــط منــدرج در مبحث 
ــت کار  ــي و حفاظ ــاختمان )ایمن ــي س ــررات ملّ ــم مق دوازده
ــي در کارگاه  ــئول ایمن ــور مس ــد. حض ــرا( مي باش ــن اج در حی
ــدرج  ــي من ــوارد ایمن ــت م ــر رعای ــه منظــور نظــارت ب ــاً ب صرف
ــي ســاختمان در کارگاه بــوده  در مبحــث دوازدهــم مقــررات ملّ
ــب کار،  ــازنده، صاح ــئولیت هاي س ــع مس ــه راف ــچ وج ــه هی و ب
ناظــر، طــراح، شــرکت خدماتــي فنــي آزمایشــگاهي ژئوتکنیــک 
ــد. ــا نمي باش ــود و همجواري ه ــازي گ ــهرداري در ایمن س و ش

نتیجه گیری: در انجام هرگونه عملیات خاک برداری و حفاری رعایت نکات ایمنی و اجرای دستورالعمل های موجود و قوانین 
موجود در مباحث مقررات ملی موجب انجام صحیح کار شده و احتمال بروز حادثه را به حداقل و در صورت بروز حادثه هرگونه 

خسارت مالی و جانی را به حداقل می رساند.
منابع :1- اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان، دفتر ترویج مقررات ملی ساختمان 2- مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان

3- مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان  4- دستورالعمل اجرایي گودبرداري هاي ساختماني ابالغي وزارت راه و شهرسازي

       در مــواردي کــه از خدمــات شــرکت خدمــات فنــي 
ــرداري  ــت در گودب ــب صاحی ــک صاح ــگاهي ژئوتکنی آزمایش
شــرکت ها  ایــن  مســئولیت هاي  اهــم  مي شــود،  اســتفاده 

ــت: ــر اس ــوارد زی ــامل م ش
ــر  ــدد خط ــي مج ــي و ارزیاب ــي هاي ژئوتکنیک ــام بررس * انج

ــه( ــدور پروان ــل از ص ــود )قب گ
ایمنــي  اجرایــي  نقشــه هاي  و  گــزارش طراحــي  تهیــه   *

اجرایــي دســتورالعمل هاي  ارائــه  و  گودبــرداري 
* تهیــه گــزارش بررســي وضعیــت ایمنــي تأسیســات و معابــر 
ــا  ــي ب ــن ایمن ــراي تامی ــدات الزم ب ــي تمهی ــاور و پیش بین مج

هماهنگــي طــراح
* انجــام ارزیابــي خطــر گــود در حیــن اجــرا در صــورت اعــام 

نیــاز ناظــر

شرکت خدمات فني آزمایشگاهي ژئوتکنیك

* در محل هائــي کــه ســازنده داراي صاحیــت موجــود نباشــد )صرفــاً در خصــوص گودهــاي بــا ســطح خطــر معمولــي( مســئولیت 
ــه  ــي تهی ــتورالعمل هاي اجرای ــرداري و دس ــي گودب ــي ایمن ــه هاي اجرای ــي، نقش ــزارش طراح ــي گ ــرل و بررس ــامل کنت ــر ش ناظ
ــت  ــزارش بررســي وضعی ــرل گ ــي و کنت ــي و اصــول فن ــت محل ــا وضعی ــر و ب ــا یکدیگ ــت ب ــر مطابق ــراح از نظ ــده توســط ط ش

ــراح( اســت. ــه شــده توســط ط ســاختمان هاي مجــاور )تهی
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K
K (or deg k) : Kelvin

Kitchen

Kitchen sink
Kitchen cabinet

Knapped flint
Knapping hammer

Knee board
Knee brace

Knee joint

Knee brace frames (KBF)

Knife blade fuse

Knife edge loading 
Knife file 

Knothole

Kpa :kilopascal

 Kp : ranking passive pressure 
 coefficient

Knot
Knocking up
Knife switch

Knee

KN: Kilo Newtown

 Ka: Ranking active pressure
coefficient

K: spring constant

 k-bracing

  Kaolinite

Kaolin

KEBS:Kenya Bureau of standards

Key brick
Key bif

Keyed
Keyed brick

Key map
Keyed joint

Key plan
Keys tone
Kg : kilogram

 Kgf/cm2 : kilogram force per square
 centimeter

 Kgf/m : kilogram force per meter

Khouzes tan s teel company (KSC)

Kibble (or bucket)
Kick
Kicker
Kicking plate
Kiln
Kiln run brick

K b ( or kbar ): kilobar

 Kars t

Kelly ball
 Kelly ball tes t

Kelly –vial tes t

 Kerfing
Kern
Kerosene
Key

کلوین  )ویلیام 
  )William Tompson 1824 - 1907تامســون
فیزیکــدان ، ریاضــی دان و مختــرع در بلفاســت 
ایرلنــد پــا بــه عرصــه وجــود گذاشــت و 
ــکو  ــود را در دانشــگاههای گاس ــات خ تحصی
)Glasgow ( و کمبریــج )Cambridge( بــه 
پایــان بــرد و در ســن 22 ســالگی بــه اســتادی 
ــا  دانشــگاه گاسکورســید و مــدت 53 ســال )ت

ــد. ــی مان ــام باق ــن مق ــال 1899( در ای س
کلوین یکای اندازه گیری دما برابر :

)C( درجه سلسیوس=)k-273.15(
)Re( 0.8[ = درجه رئومر                   [

)F( درجه فارنهایت =                                
)R( درجه رافکن=) 1.8   (

آشپزخانه
تیرک میانی )خرپا(

ظرفشویی آشپزخانه 
 سینک ظرفشویی

کابینت آشپزخانه

سنگ چخماق شکسته

زانو - زانویی

چکش سنگ شکن
ــنگ ،  ــتن س ــرای شکس ــوالدی ب ــش ف  چک
ــون( ،  ــوار چینــی )مال ــرای دی ــوه ســنگ ب قل
ــدازه و  ــم ان ــورت ه ــره بص ــف و غی ــرش ک ف

منظــم

تخته زیرپا
مهاری زانویی شکل ، مهاری k  شکل

اتصال زانویی

قابهای با
مهــاری زانویــی ، - ایــن مهاربندهــا از دو 
عضــو زانویــی و قطــری تشــکیل شــده ، 
ــتون  ــرون س ــه بی ــی ب ــای زانوی ــال اعض اتص
ــری  ــای قط ــال ، اعض ــب و اتص ــورت صل بص
بصــورت مفصلــی مــی باشــد .ضریــب رفتــار 
ــن مهــار بندهــا V منظــور میگــردد. R در ای

فیوز چاقویی
)تاسیسات برقی(
بارگذاری خطی

سوهان چاقویی - سوهان لبه کاری

جای گره ) در چوب (

کیلو پاسکال – یکای
ــکال   ــادل 103 پاس ــار مع ــری فش ــدازه گی ان

ــع  ــچ مرب ــر این ــد ب 0.145 پاون

ضریب فشار خاک رانکین در
 حالت مقاوم که از رابطه زیر بدست می آید :

که در آن c ضریب چسبندگی خاک
ɸ - زاویه اصطکاک داخلی خاک  

گره – توده سخت )در چوب( 
 یــکای مســافت برابــر 1.853 کیلومتــر ، 

یــارد  2027  ، مایــل   1.152

ساختن و عمل آوری )مات(
کلید چاقویی

کیلو نیوتن 
ــرم  ــر 101.97 کیلوگ ــرو ، وزن براب ــکای نی  ی

ــن ــرو 1000 نیوت ــد نی ــرو ، 0.2248 پاون نی

ضریب فشار خاک رانکین
در حالــت محــرک ، بــرای خاکهــای دانــه ای 

)C =0( از رابطــه زیــر بدســت مــی آیــد :
که در آن :

C - ضریب چسبندگی خاک 
ɸ - زاویه اصطکاک داخلی خاک 

در  رانکیــن  خــاک  فشــار  - ضریــب   Kp
حالــت مقــاوم

ثابت فنر

 k بادبندی به شکل حرف

کائولین )خاک چینی (،
 کانــی ســفید رنگــی از ســیلیکات آلومینیــوم 
ــرای تولیــد ســیمان  ــا آهــن کــم ، ب ــدار ب آب
ــرار  ــورد اســتفاده ق ــی آالت م ســفید و چین

میگیــرد ، دارای فرمــول شــیمیایی
H4Al2Si2O9 

اندرکنش – میان کنش

آجر تاج قوس
زبانه کلید

قفل و بست شده )قالب و ...(
آجر شیار دار

نقشه راهنما- کلید نقشه )خوانی(
اتصال زبانه دار– در زبانه ای )بتن(

پان راهنما
سنگ تاج قوس

کیلوگرم-یکای اندازه
 گیر جرم – برابر 103 گرم ، 2.205 پاوند

کیلوگرم نیرو بر سانتی متر مربع 
ــیته ،  ــدول االتیس ــش و م ــا تن ــار ب ــکای فش  ی
ــچ  ــر این ــد ب ــار ، 14.223 پون ــر  0.9807 ب براب
مربــع )       ( ، 10.017 متــر آب ، 104 کیلوگــرم 

بــر متــر مربــع

کیلوگرم نیرو بر متر ، یکای بارگذاری خطی ، برابر 
9.81 نیوتن بر متر ، 0.672 پاوند بر فوت 

شرکت فوالد ساختمان
سطل - دلو )حفاری(

قابلمه ای
پاخور - رامکا )قالب بندی(

ورق پاخور
کوره ) آجرپزی - گچ پزی (

کائولینیت – کارنهای
رســی تشــکیل شــده از ســیلیکات آلومینیــوم 

Al2Si2O9   (OH)4   ــول ــه فرم ــدار ب آب

کیلوبار 
ــر  ــن ب ــر 108 نیوت ــکای فشــار و تنــش براب  ی

 )MPa( ــکال ــع ،  102 مگاپاس ــر مرب مت

کارست – غارزایی )زمین شناسی(

گلوله کلی )آزمون بتن(
آزمون گلوله کلی 

آزمون کلی –
 ویل )تعیین مقدار آب بتن(
شیارزنی )چوب( چاک دهی

هسته مرکزی
نفت چراغ

زبانه – سنگ یا آجر تاج قوس - کلید

Kinematic energy
Kiln white

King pos t

Kinematic load
Kinematic viscosity

Kingbolt
Kinetic energy

انرژی جنبشی
شوره آجر
آجر درهم

بار جنبشی
کندروانی جنبشی

عصایی )خرپا( - شاه پیچ
انرژی جنبشی )سنتیکی(

)k-273.15)+32]1.8[
k

psi

Ka= Ka=1-sino 1
1+sino Kp/

/

Kp=1-sino
1+sino/

/

)k-273.15)
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              عطارد 
 چشم اندازی

         مالل آور

اگــر مــی توانســتیم  عطــارد را از همــان فاصلــه ای ببینیــم کــه مــاه را مشــاهده مــی کنیــم ، آن را کامــالً شــبیه 
مــاه مــی دیدیــم .ســطح آن از دهانــه هــای بســیاری پوشــیده شــده اســت کــه کوچکتــر از دهانــه هــای مــاه بــه 
نظــر مــی رســند .علــت ایــن امــر آن اســت کــه عطــارد بزرگتــر از مــاه اســت و بــه همیــن دلیــل در مقایســه بــا 

مــاه دهانــه هــای آن کوچکتــر بــه نظــر مــی رســند.
بزرگتریــن دهانــه عطــارد بــه کالوریــس )گرمــا( موســوم اســت زیــرا بــر حســب تصــادف دارای بیشــترین دمــا در 
ســطح عطــارد اســت .قطــر دهانــه کالوریــس تقریبــاً هــزار و ســیصد کیلومتــر اســت .صخــره هــا و شــکافهایی از 
ایــن ســو تــا آن ســوی دهانــه هــا کشــیده شــده انــد. ایــن صخــره هــا و شــکافها شــاید بــر اثــر چــروک خــوردن 

عطــارد هنــگام ســرد شــدن تدریجــی پدیــد آمــده انــد و ســطح ســیاره تــرک برداشــته اســت.

ــرار  ــی اس ــد ، حالت ــاهده کن ــت آن را مش ــی توانس ــن نم ــز از زمی ــه ج ــان ک ــم انس ــه چش ــاز ب ــارد از دیرب عط
آمیــز داشــت . در واقــع تــا ســال 1974 ، مــا دربــاره ســطح عطــارد چیــزی نمــی دانســتیم .تمــام آنچــه مــا مــی 
توانســتیم از درون تلســکوپ ببینیــم جســم کوچکــی در نزدیکــی خورشــید بــا ســایه هــای مبهــم بــود کــه ماننــد 

مــاه و زهــره اهلــه داشــت.
ولــی در ســوم نوامبــر 173 ، دانشــمندان یــک کاوشــگر فضایــی موســوم بــه مارینــر 10 را بــه فضــا فرســتادند 
کــه دانســته هــای مــا را در مــورد عطــارد تغییــر داد .کمتــر از پنــج مــاه بعــد ، 29 مــارس 1974 مارینــر از فاصلــه 
271 کیلومتــری ســطح عطــارد گذشــت .ســپس هنگامــی کــه مارینــر خورشــید را دور زد و بــار دیگــر بــه عطــارد 
نزدیــک شــد و بــه فاصلــه 327 کیلومتــری آن رســید و تقریبــاً از نصــف ســطح عطــارد عکســهای دقیقــی فرســتاد.
هــر چــه مــا از ســطح عطــارد مــی دانیــم مربــوط بــه همــان عکسهاســت. از آن زمــان تاکنــون کاوشــگر دیگــری بــه 

عطــارد فرســتاده نشــده اســت.
ــواج  ــک ام ــا کم ــرد و ب ــاهده ک ــت مش ــا دق ــارد را ب ــطح عط ــار س ــه ب ــالهای 1974 و 1975 س ــر 10 در س مارین

ــتاد. ــن فرس ــه زمی ــهایی ب ــی عکس رادیوی

بشــر بــر ســطح مــاه پیــاده شــده اســت و نقشــه هایــی بــرای فرســتادن فضانــوردان بــه مریــخ دارد.ولــی آیــا 
هرگــز انســانی بــه عطــارد خواهیــم فرســتاد ؟ ممکــن اســت انجــام ایــن کار مفیــد باشــد ، در آن صــورت مــا مــی 

توانیــم از نزدیــک ســطح عطــارد را بررســی کنیــم.

نقشه برداری از عطارد

سفر سفینه های سرنشین دار به عطارد

تهیه و تنظیم : مهندس احمد اسمعیلی
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اکتشاف عطارد از زمین

در جستجوی عطارد

در جستجوی عطارد – دیدن یا ندیدن ؟

ولــی آیــا مــی تــوان بــه ســیاره ای بــا دمایــی بــه انــدازه گرمــای عطــارد ســفر کــرد ؟ شــاید.به طــور کلــی هــر نقطــه 
ــه ســرعت  ــه خورشــید قــرار مــی گیــرد و درجــه حرارتــش ب ــار پشــت ب در ســطح عطــارد در هــر 88 روز یــک ب
پاییــن مــی آیــد. در واقــع ســرمای زیــادی برابــر منهــای 168 درجــه ســانتی گــراد در طــول شــب طوالنــی عطــارد در 
ایــن مناطــق پدیــد مــی آیــد .بنابرایــن فضانــوردان بــا تجهیــزات کافــی مــی تواننــد در طــول شــب برســطح ســیاره 
باقــی بمانند.ولــی بــرای رســیدن بــه عطــارد بایــد بــه خورشــید نزدیــک شــد کــه مشــکل اســت نــه بــه جهــت گرمــا 

، بلکــه بــه ســبب تابــش شــدید پرتــو مــاورای بنفــش ، پرتــو ایکــس و ســایر تابــش هــا.

در گذشــته ، پیــش از دوران ســفینه هــای فضایــی ، عطــارد را از زمیــن فقــط بــه صــورت یــک جســم ســتاره ای 
ــکوپ  ــدون تلس ــم ب ــی توانی ــه م ــن ( ک ــبه زمی ــدون محاس ــیاره ای )ب ــج س ــم . از پن ــی دیدی ــان م ــکل درخش ش
مشــاهده کنیــم ، احتمــاالً عطــارد آخریــن ســیاره ای بــود کــه کشــف شــد .حتــی بــا تلســکوپ هــم عطــارد کوچــک 

بــه نظــر مــی رســد.
هنگامــی کــه عطــارد بــه زمیــن نزدیکتــر از هــر وقــت دیگــری اســت ، خورشــید در آن ســوی آن قــرار دارد.در 
ایــن اوقــات زمیــن بــا شــب عطــارد روبروســت .ایــن بــدان معناســت کــه مــا عطــارد را فقــط مــی توانیــم بــه صــورت 

نقطــه ســیاه کوچکــی بــه هنــگام عبــور آن از جلــوی خورشــید مشــاهده کنیــم .
ــت  ــید اس ــه خورش ــه رو ب ــطحی از آن را ک ــم س ــی توانی ــت ، م ــید اس ــوی خورش ــارد در آن س ــه عط ــی ک هنگام
مشــاهده کنیــم ، ولــی یــک مشــکل وجــود دارد ، خورشــید آن را پنهــان مــی کنــد . در واقــع فقــط هنگامــی مــی 
توانیــم عطــارد را بــه خوبــی ببینیــم کــه در کنــار خورشــید قــرار گرفتــه اســت.در آن هنــگام آن را بــه صــورت 

نقطــه کوچکــی مشــاهده مــی کنیــم.

چــون عطــارد بــه خورشــید نزدیــک تــر از مــا اســت ، همیشــه آن را چســبیده بــه خورشــید مــی بینیــم .بیشــتر 
اوقــات درخشــش خورشــید مشــاهده عطــارد را غیــر ممکــن مــی کند.بنابرایــن درســت قبــل از طلــوع خورشــید در 

شــرق آســمان ، یــا بعــد از غــروب خورشــید در غــرب آســمان ، بایــد در جســتجوی آن باشــیم.
درســت حــدود یــک ســاعت پــس از غــروب خورشــید مــی تــوان عطــارد را در آســمان مشــاهده کــرد و هنــگام 
ــس از  ــه  پ ــمان دید.البت ــارد را در آس ــوان عط ــی ت ــاب م ــوع آفت ــل از طل ــاعت قب ــک س ــت ی ــپیده دم درس س

ــد. ــد ش ــان خواه ــا پنه ــد م ــارد از دی ــاب ، عط ــدن آفت برآم
بنابراین اگر می خواهید عطارد را ببینید ، باید آن را به هنگام شفق یا فلق جستجو کنید.

حتــی هنــگام غــروب یــا طلــوع خورشــید ، عطــارد چنــان چســبیده بــه خورشــید اســت کــه مشــاهده آن مشــکل 
اســت. درســت پــس از غــروب یــا قبــل از طلــوع خورشــید ، آســمان چنــان درخشــان اســت کــه عطــارد کوچــک از 
چشــم پنهــان مــی مانــد.در ســال 1543 نیــکال کپرنیــک ، ســتاره شــناس لهســتانی ، توضیــح داد کــه ســیارات بــه 
دور زمیــن نمــی گردنــد بلکــه بــه دور خورشــید مــی گردنــد ، حتــی خــود زمیــن نیــز بــه دور خورشــید مــی گــردد.

او یکــی از معروفتریــن ســتاره شناســان بــود ولــی جالــب اســت کــه بدانیــم وی در تمــام طــول عمــرش حتــی یکبــار 
بــه ایــن فکــر نیفتــاد کــه عطــارد را رصــد کنــد.
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BOT قراردادهای

تهیه و تنظیم : مهندس فریدون عباسی  
 کارشناس مسئول قراردادهای شرکت آب و فاضالب شهری استان گیالن

 )BOT(  ــذاری ــرداری– واگ ــره ب ــاخت– به ــاح س اصط
اولیــن بــار در دهــه 1980 میــادی و هنگامــی کــه دولــت 
ــه مناقصــه  ــاز چندنیــروگاه را ب وقــت ترکیــه اعطــای امتی
ــره  ــاخت و به ــن روش س ــد . در ای ــج گردی ــت، رای گذاش
بــرداری پــروژه بــه مــدت معینــی توســط شــرکتی تحــت 
عنــوان) شــرکت پــروژه( انجــام  مــی گیــرد و انتقــال طــرح 
بــه کارفرمــا پــس از طــی مــدت معینــی و بعــد از تحصیــل 

درآمــد الزم محقــق مــی گــردد.

ــای  ــرح ه ــرای ط ــای اج ــایر روش ه ــد س ــن روش مانن ــام ای انج
بــزرگ بــا تهیــه اســناد مناقصــه و پــس از مرحلــه مطالعــات اولیــه 
توســط کارفرمــا آغــاز مــی گــردد . ســپس ســرمایه گــذاران بخــش 
ــان از  ــول اطمین ــه و حص ــناد مناقص ــی اس ــا بررس ــی ب خصوص
مثبــت بــودن نتایــج امــکان ســنجی بــا ارائــه پیشــنهاد در مناقصــه 
شــرکت مــی کننــد . در مرحلــه بعــدی و بــا تعییــن برنــده مناقصه 
و انجــام مذاکــرات اولیــه یــک شــرکت بــا مســئولیت محــدود بــه 

  BOT ــروژه ــاز پ ــب امتی ــرکت صاح ــن ش ــود . ای ــی ش ــیس م ــده تأس ــذاران برگزی ــرمایه گ ــط س ــروژه( توس ــرکت پ ــوان )ش عن
محســوب مــی گــردد . 

ــرای اجــرای پــروژه مــی باشــد. مابقــی  ــا %30  ســرمایه گــذاری الزم ب ســرمایه متولیــان جهــت تأســیس شــرکت معمــوالً 20 ت
ســرمایه مــورد نیــاز از طریــق انعقــاد موافقــت نامــه هــای مالــی بــا بانکهــا و موسســات مالــی معتبــر تأمیــن مــی گــردد .

از اهــم وظایــف شــرکت پــروژه ، عقــد موافقــت نامــه هــای الزم بــا کارفرمــا ، پیمانــکار اجرایــی ، شــرکت بهــره بــردار و موسســات 
مالــی مــی باشــد . معمــوال شــرکت بــا عوامــل کارفرمــا بــرای فــروش محصــول موافقــت نامــه ای بــر مبنــای تحویــل بــا شــرایط  
Take or Pay  )بــردار یــا بپــرداز ( امضــا     مــی نمایــد . در ایــن حالــت چنانچــه خریــدار محصــول ) عوامــل کارفرمــا( در مواقعــی 

نیــاز بــه محصــول تولیــدی نداشــته باشــند ملــزم بــه 
پرداخــت حــدود %80 از قیمــت محصــول تولیــدی 

مــی باشــد .
در ایــن روش کارفرمــا بازپرداخــت هیــچ وامــی را از 
طــرف ســرمایه گــذاران یــا متولیــان پــروژه تضمیــن 
نکــرده و در نتیجــه فشــار ناشــی از اســتقراض کاهش 
مــی یابــد . بــه عــاوه ریســکهای مربــوط بــه ســاخت 
و تکنولوژیهــای جدیــد نیــز بــه طــرف مقابــل )بخــش 
ــع  خصوصــی ( منتقــل مــی گــردد . همچنیــن مناف
بســیاری بــرای دولــت و یــا کارفرمــا در زمان ســاخت 
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و پــس از آن ) بهــره بــرداری ( قابــل پیــش بینــی مــی باشــد .
روش B.O.T را مــی تــوان بــه عنــوان یکــی از روشــهای جدیــد و مثمرثمــر خصوصــی ســازی نــام بــرد کــه مشــارکت فعــال 

بخــش خصوصــی را در احــداث و توســعه پــروژه هــای زیربنایــی بهمــراه دارد . 
از جملــه مزایــای ایــن روش کاهــش مشــکات عدیــده دولــت در زمینــه اســتقراض خارجــی ، پذیــرش ریســک پــروژه هــا، 
پائیــن بــودن کارایــی طرحهــا و ... مــی باشــد . انتقــال تکنولــوژی بــه کشــور و توســعه زیربنایــی از شــاخصه هــای اصلــی 

روش BOT  محســوب مــی گــردد .
در نهایــت درک صحیــح ایــن روش از  طــرف دولــت و شــرکتهای دولتــی ) کارفرمــا ( و اســتفاده از آن در شــرایط مناســب 

پیــش نیــاز اصلــی جهــت موفقیــت بــه حســاب مــی آیــد.
ایــن قبیــل قراردادهــا عمومــا در پــروژه هــای زیربنایــی یــک کشــور منعقــد مــی شــوند، امــا ایــن بــدان معنــی نیســت کــه 
اســتفاده از چنیــن ســیاقی در ســایر پــروژه هــا ممکــن نباشــد. امــا بــه طــور حتــم، امتیــازات مالــی پــروژه بایســتی بــه حــدی 
باشــد کــه مجــری و ســرمایه گــذار رغبــت انعقــاد چنیــن قــراردادی را داشــته باشــد. قــرارداد احــداث بزرگراههــا، خطــوط 
راه آهــن، احــداث فرودگاههــا، اســکله هــا، ســدها، مجتمــع هــای پتروشــیمی و دیگــر پــروژه هــای بــزرگ، از مــواردی اســت 

کــه عمومــا از ایــن طریــق بــه انجــام مــی رســد.   
روش BOT بــه عنــوان  یــک روش مناســب جهــت تامیــن مالــی پــروژه هــای زیــر بنایــی، کــه بــه شــدت مــورد نیــاز جامعــه 
ــت ماننــد اســتقراض، تامیــن  ــده دول ــه تنهــا مشــکات عدی ــرار گرفتــه اســت چــرا کــه ن ــت هــا ق ــوده مــورد توجــه دول ب
مالــی، ریســک پــروژه و غیــره راحــل مــی کنــد، بلکــه باعــث فرصــت جدیــد ســرمایه گــذاری و انتقــال تکنولــوژی و ایجــاد 

اشــتغال مــی شــود. 
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نکات فنی و تخصصی در پروژه های اجرایی

مهندس احمد ریاضت بخش
کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

در شــماره قبــل مطالــب و جــداول مربــوط بــه مصالــح ترکیبــی بتــن بــا توجــه بــه شــرایط ویــژه انــواع بتــن درج 
گردیــد در ایــن بخــش درخصــوص ســیمانها و بتــن ریــزی، جزئیــات بیشــتری ارائــه مــی گــردد. 

اساســی تریــن کار در هنــگام عملیــات بتــن ریــزی، ویبــره نمــودن بــه شــیوه صحیــح مــی باشــد. اگــر ویبــره بــه مــدت کــم و 
پراکنــده انجــام شــود، فضاهــای خالــی در بتــن باقــی مــی مانــد. ویبــره زیــاد نیــز باعــث مــی شــود دانــه بنــدی بــه ســمت پاییــن 

بتــن هدایــت شــده و شــیره ســیمان و آب، ســطح بتــن را اشــباع مــی نمایــد و بتــن ضعیــف مــی گــردد.
از لحــاظ تجربــی بهتریــن زمــان قطــع ویبــره موقعــی اســت کــه اولیــن نشــانه هــای آب و شــیره ســیمان بــر روی ســطح بتــن 

نمایــان گــردد و روش دقیــق تــر آن اســتفاده از جــدول زیــر مــی باشــد.

مدت لرزاندن)ثانیه(اسالمپ)میلیمتر(نوع بتن
18-32-فوق العاده خشک

10-18-خیلی سفت
5-010-30سفت

3-305-80سفت خمیری
0-803-130خمیری
-130-180روان

جدول ویبره بتن با توجه به اسالمپ

ــاب و فضــای  ــر از حــد الزم آن، حب ــره و انجــام کمت ــدم ویب ع
ــای  ــر %1 فض ــه ازای ه ــته و ب ــی گذاش ــن را باق ــی در بت خال
خالــی در بتــن، مقاومــت بتــن بــه مقــدار 5 تــا 6 درصــد کاهــش 
مــی یابــد و در نقطــه مقابــل آن، بتــن هــوادار مــی باشــد کــه 
در آن حبابهــای ریــز هــوا بوســیله اضافــه نمــودن مــواد مضــاف 
هــوازا و یــا ســیمان هــوازا انجــام مــی شــود ایــن حبابهــای ریــز 

هــوا کــه کوچکتــر از 5/0 میلیمتــر قطــر دارنــد برخــاف مضــر 
بــودن حبــاب هــای بــزرگ و فضاهــای خالــی در بتــن معمولــی، 
حبابهــای ریــز باعــث افزایــش دوام بتــن و ســایر خــواص 
مطلــوب در بتــن مــی گــردد. بنابرایــن ویبــره صحیــح یکــی از 
ملزومــات بتــن مقــاوم بــوده و اجــرای مناســب و صحیــح باعــث 

افزایــش مقاومــت و عمــر مفیــد بتــن مــی گــردد. 

ــیمانها  ــر، س ــه یکدیگ ــدی ب ــه بن ــاالت دان ــی اتص ــل اصل عام
ــاک  ــیمانها، خ ــده س ــکیل دهن ــه تش ــواد اولی ــند م ــی باش م
ُرس و آهــک مــی باشــد. بــا توجــه بــه اینکــه ســیمان بعنــوان 
ــش  ــه را پوش ــر دان ــط ه ــتی محی ــا بایس ــه ه ــباننده دان چس
نمایــد، مقــدار ســیمان موردنیــاز براســاس حجــم و تراکــم دانــه 

ــد از حــد الزم بیشــتر  هــا تعییــن مــی گــردد و مقــدار آن نبای
ــاری  ــت فش ــیمان مقاوم ــودری س ــای پ ــه ه ــون دان ــد چ باش
نداشــته و مقــدار مــازاد نیــاز ممکــن اســت باعــث افــت بتــن در 

ــردد.  ــروی فشــاری گ ــر نی اث

مقدار سیمان الزم در بتن: 
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بتن سادهبتن پیش تنیدهبتن آرمهنوع بتن
)بدون آرماتور(

402015104020151040201510 حداکثر اندازه اسمی مصالح سنگی به میلیمتر/ محیطی

بتــن کامــالً محافظــت شــده در برابــر هــوا یــا شــرایط مخــرب، بجــز مــدت کوتاهــی کــه در هنــگام ســاخت در 
معــرض هــوای معمولــی واقــع مــی شــود

بتنی که از باران شدید و یا یخزدگی در حالتی که از اب اشباع شده محافظت گردد.بتن زیر خاک و بتنی که 
به طور مداوم زیر آب قرار گیرد.

بتنی که در معرض نمک های یخ زدا قرار می گیرد.

بتن در معرض آب دریا یا باتالق یا باران شدید و یا در معرض تر و خشک شدن های پیاپی و یا یخزدگی 
هنگامی که تر است، و یا در معرض بخارهای خورنده است.

بتنی که در معرض فرسایش شدید، عبور و مرور وسائط نقلیه یا آب جاری با PH حداکثر 4/5 
است. و یا رویه های بتنی محافظت نشده و ...

نیازمند بررسیهای ویژه است.
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جدول مقدار سیمان الزم در بتن )کیلوگرم در مترمکعب( با توجه به اندازه مصالح سنگی و شرایط محیطی
مواد تشکیل دهنده سیمان:

ترکیــب ســیمان از آهــک و خــاک ُرس مــی باشــد خــاک 
ــن  ــید آه ــن- اکس ــیلیس- آلومی ــواد س ــاً از م ــز عمدت ُرس نی
ــه  ــواد را ب ــن م ــت ای ــده اس ــکیل گردی ــم تش ــید منیزی و اکس
نســبت متناســب آنهــا بــا %50 آب مخلــوط کــرده تــا بصــورت 
ــد ســپس در کــوره دّوار اســتوانه ای در حــرارت  لجــن در آی
1200-1100 درجــه ســانتیگراد پخــت نمــوده کــه بــه شــکل 

دانــه هایــی بــه رنــگ ســبز تیــره بــه قطــر 0/5 الــی 2 ســانتیمتر 
تبدیــل مــی شــود ایــن دانــه هــا را کلینگــر مــی نامند از آســیاب 
ایــن دانــه هــا بــه همــراه 2 تــا 3 درصــد ســنگ گــچ، ســیمان 
حاصــل مــی گــردد گــچ اضافــه شــده بــه ترکیــب باعــث مــی 
شــود از گیــرش ســریع ســیمان در مراحــل اولیــه ســاخت بتــن 
ــزی  ــن ری ــل بت ــت مراح ــت الزم جه ــردد و فرص ــری گ جلوگی

بوجــود آیــد. 

ســیمان ســفید: علــت رنــگ تیــره ســیمان بــه لحــاظ 
ســولفات آهــن و ســولفات منیزیــم مــی باشــد و همچنیــن دوده 
ناشــی از ســوخت نیــز ممکــن اســت باعــث تیــره شــدن ســیمان 
گــردد بــرای ســفید شــدن رنــگ ســیمان مــی تــوان از خــاک 
ــم آن از 0/8 درصــد  ُرســی کــه مقــدار ســولفات آهــن و منیزی
کمتــر اســت اســتفاده نمــود و بــرای ایــن مقــدار حــذف شــده 
ســولفاتها، مقــداری نشــادر اضافــه مــی نماینــد. بــرای ســوخت 

کــوره نیــز بهتــر اســت از گاز اســتفاده شــود. 
ســیمانهای رنگــی: بــرای ســاخت ســیمانهای رنگــی بــه مقــدار 
2 تــا 15 درصــد پــودر ســنگ رنگــی بــه مخلــوط اضافــه مــی 
نماینــد در واقــع بــرای تهیــه ســیمان بــه رنــگ ســبز از ســنگ 
ــه  ــت- ســیمان ب ــی از ســنگ کبال ــه رنــگ آب کــرم- ســیمان ب
ــت )Fe2O3( و  ــورت فری ــه ص ــن ب ــید آه ــز از اکس ــگ قرم رن
ــتفاده  ــی )FeO( اس ــن دوظرفیت ــید آه ــیاه از اکس ــیمان س س

مــی شــود.
ســیمان انبســاطی: ایــن ســیمان بــه نــام ســیمان ضــد افــت 
نیــز معــروف مــی باشــد بــا اضافــه کــردن مــاده ســولفوآلومینات 
بــه کلینگــر ســیمان بدســت مــی ایــد ســیمان مزبــور در موقــع 
ــش حجــم  ــده و در نتیجــه افزای ــا آب منبســط گردی ترکیــب ب
ایــن بتــن، فعالیــت کاهــش حجمــی بتــن در موقــع گیــرش را 

جبــران مــی نمایــد. 
ــدود  ــد ح ــی باش ــر م ــیمان زودگی ــوم: س ــیمان آلومینی س
ــی  ــت م ــاعت اول بدس ــود را در 24 س ــت خ ــد مقاوم 80 درص
آورد )معــادل گیــرش 10 روزه ســیمان معمولــی(. عملکــرد 

 CO2 ایــن ســیمان در برابــر حملــه ســولفاتها و آبهــای حــاوی
ــای  ــرای کاره ــران، ب ــه قیمــت گ ــه ب ــا توج ــوده و ب ــوب ب مطل
ویــژه و شــرایط خــاص اســتفاده مــی شــود. ترکیــب این ســیمان 
40 درصــد آلومیــن- 40 درصــد آهــک- 8 درصــد ســیلیکات و 
مقــداری آهــن و اکســیدهای آن مــی باشــد و معمــوالً از مصالــح 
ــا گــچ و بوکســیت ســاخته مــی شــود.  اولیــه ســنگ آهــک ی

ــا  ســیمان پــوزالن: از مخلــوط 15 الــی 40 درصــد پــوزالن ب
کلینگــر ســیمان و آســیاب نمــودن ایــن مخلــوط، حاصــل مــی 
شــود معــادن پــوزالن در بســیاری نقــاط وجــود داشــته و جنــس 
آن ســیلیکات مــی باشــد ولــی واکنــش هــای مشــخص ســیمان 
را نــدارد. ایــن ســیمان کندگیــر بــوده و تــا حدودی ضدســولفات 
مــی باشــد و بــرای کارهــای عــادی ماننــد آجرچینــی مناســب 

اســت. 
ســیمان پرتلنــد ســرباره ای: چنانچــه ســیمان معمولــی بــا 
ــوط  ــن مخل ــوره ذوب آه ــرباره ک ــودر س ــد پ ــی 65 درص 25 ال
گــردد ســیمان پرتلنــد ســرباره ای بدســت خواهــد آمــد مقاومت 
ایــن ســیمان از ســیمان معمولــی کمتــر بــوده و در نقاطــی کــه 
مقاومــت و تنــش بــاال نیــاز نباشــد، اســتفاده مــی گــردد. ایــن 
ســیمان مقــدار کمــی ضدســولفات بــوده و تــا حــدودی کندگیــر 

مــی باشــد. 
ســیمان چــاه نفــت: بــا اضافــه کــردن برخــی از مواد شــیمیایی 
ــی، ســیمان چــاه نفــت  ــه کلینگــر ســیمان معمول مخصــوص ب
ــن ســیمان در درجــه حــرارت و فشــار  ــردد، ای ــی گ حاصــل م

بــاال مقــاوم مــی باشــد. 

انواع سیمانهـای مصرفـی 

حدود 63 درصدCaOآهک

حدود 20 درصدSIO2سیلیس

حدود 6 درصدAL2O3آلومین

حدود 3 درصدFe2O3اکسید آهن

حدود 1/5 درصدMgOاکسید منیزیم
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خالصه مروری بر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 
و آیین نامه های اجرایی آن

)) ویژه کاردان ها و معماران تجربی((      تهیه و تنظیم : مهندس علیرضا احمدي

عضو هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی کشور

تعریف
نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قوانین، مقررات ، آیین نامه ها، استانداردها و تشکلهای مهندسی، حرفه 

ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجرا گذاشته میشود.

اهداف و خط مشی قانون
 1  تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسامی در معماری

 2  تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی در بخشهای ساختمان و شهر سازی
 3  تأمین موجبات رشد و اعتای مهندسی کشور

 4  ترویــج اصــول معمــاری و شــهر ســازی و رشــد آگاهــی عمومــی نســبت بــه آن و مقــررات ملــی ســاختمان و افزایــش بهــره 
وری

 5  باال بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات
 6  ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه ها در این بخش

ــادي  ــه اقتص ــایش وصرف ــب، آس ــي مناس ــت،بهره ده ــان ازایمني،بهداش ــه منظوراطمین ــاختمان ب ــي س ــررات ملّ ــع مق  7  وض
واجراءوکنتــرل آن درجهــت حمایــت ازمــردم بــه عنــوان بهــره بــرداران ازســاختمان هــا و فضاهــاي شــهري وابنیــه و مســتحدثات 

ــي عمومــي وحفــظ وافزایــش بهــره وري منابــع مــواد و انــرژي وســرمایه هــاي ملّ
 8  تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی

 9  الــزام بــه رعایــت مقــررات ملـّـي ســاختمان،ضوابط ومقــررات شهرســازي و مفــاد طرحهــاي جامــع وتفصیلــي وهــادي ازســوي 
ــا  ــط ب ــي مرتب ــرداران وتمــام اشــخاص حقیقــي و حقوق ــي، شــهرداري ها،سازندگان،مهندســین،بهره ب تمــام دســتگاههاي دولت
بخــش ســاختمان بــه عنــوان اصــل حاکــم برکلیــه روابــط و فعالیــت هــاي آنهــا و فراهــم ســاختن زمینــه همــکاري کامــل میــان 

وزارت مســکن و شهرسازي،شهرداریهاوتشــکل هــاي مهندســي وحرفــه اي وصنــوف ســاختمان.
10  جلــب مشــارکت حرفــه ای مهندســان و صاحبــان حرفــه هــا اصنــاف ســاختمانی در تهیــه و اجــرای طــرح هــای توســعه و 

آبادانــی کشــور
تقسیم بندی شاغلین صنعت ساختمان و شهرسازی )پروانه اشتغال و پروانه مهارت(

بر اساس ماده 4 قانون، شاغلین صنعت ساختمان و شهرسازی به شرح زیر تقسیم بندی می شوند:
مهندسان، کاردانهای فنی، معماران تجربی، کارگران ماهر

مهندسان، کاردانهای فنی و معماران تجربی باید پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی دریافت دارند.
کارگران ماهر بایدپروانه مهارت فنیاز وزارت کار و امور اجتماعی)سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور( دریافت دارند.

مدت اعتبار پروانه ها:
کلیه پروانه ها دارای اعتبار 3 ساله می باشند.

پروانه موقت:
کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی غیرایرانی بایدپروانه اشتغال موقت دریافت دارند.

رسمیت پروانه اشتغال:
پروانه اشتغال یک سندرسمی دولتی است وکلیه آثاروتبعات اسناد رسمی راداراست.

رشته های اصلی:
معماری- عمران- تاسیسات مکانیکی- تاسیسات برقی- شهرسازی- نقشه برداری- ترافیک

متقاضیانی که دربیش ازیک رشته دارای صالحیت هستند:
ــص  ــته هاوتخص ــتغال باذکررش ــه اش ــک پروان ــط ی ــند فق ــت باش ــته دارای صاحی ــک رش ــش ازی ــه دربی ــی ک ــرای متقاضیان ب

ــود. ــادر میش ــا ص ــتغال آنه ــت اش ــرازو ظرفی ــخ اح هاوتاری
سابقه کار الزم برای صدور پروانه  اشتغال به کار کاردانی:

ــاي  ــي مربوط،دریکــي از رشــته ه ــون علمــي وعمل ــول درآزم ــي درصــورت قب ــي فن ــي کاردان ــدرک تحصیل ــدگان م ــراي دارن ب
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موضــوع قانــون حســب مــورد پروانــه اشــتغال درســه درجــة پایــه 3،پایــه 2 وپایــه 1بــه شــرح زیرصادرمیشــود: 
الــف. بــراي دارنــدگان مــدرک کاردانــي فنــي موردتأییــد وزارت فرهنــگ وآمــوزش عالــي دریکــي ازرشــته هــاي موضــوع قانــون 

بــا: 
* داشــتن 5 ســال ســابقه کاروتجربــه مفیدپــس ازدریافــت مــدرک کاردانــي دررشــته مربــوط ،پروانــه اشــتغال بــه کارکاردانــي 

پایــه 3. 
* جهــت ارتقــاء ازپایــه 3 بــه پایــه 2 داشــتن 4 ســال وازپایــه 2 بــه پایــه 1 داشــتن 6ســال ســابقه کاردرپایــه قبلــي وموفقیــت 

درآزمــون مربــوط ضــروري اســت.
ب. براي دارندگان مدرک کارداني فني سایروزارتخانه ها ومؤسسات دولتي دریکي ازرشته هاي موضوع قانون با: 

* داشــتن 6 ســال ســابقه کار وتجربــه مفیــد پــس ازدریافــت مــدرک کاردانــي دررشــته مربــوط ، پروانــه اشــتغال بــه کار کاردانــي 
پایــه 3.

* جهــت ارتقــاء ازپایــه 3 بــه پایــه 2 داشــتن 4 ســال وازپایــه 2 بــه پایــه 1 داشــتن 6ســال ســابقه کاردرپایــه قبلــي وموفقیــت 
درآزمــون مربــوط ضــروري اســت.

سابقه کار الزم برای صدور پروانه اشتغال به کار تجربی:
بــراي دارنــدگان مــدرک تحصیلــي دیپلــم فنــي وهمچنیــن معمــاران تجربــي درصــورت قبــول درآزمــون علمــي وعملــي مربــوط، 
دریکــي ازرشــته هــاي موضــوع قانــون حســب مــورد پروانــه اشــتغال درســه درجــة پایــه 3، پایــه 2  وپایــه 1 بــه شــرح زیــر صــادر 

: د میشو
الف. براي دارندگان مدرک دیپلم فني دریکي ازرشته هاي موضوع قانون با: 

* داشتن 7 سال سابقه کار وتجربه مفید پس ازدریافت دیپلم دررشته مربوط،پروانه اشتغال به کارتجربي پایه 3.
* جهــت ارتقــاء ازپایــه 3 بــه پایــه 2 داشــتن 5 ســال وازپایــه 2 بــه پایــه 1 داشــتن 6ســال ســابقه کاردرپایــه قبلــي وموفقیــت 

درآزمــون مربــوط ضــروري اســت.
ب. براي دارندگان سایرمدارک تحصیلي ومعماران تجربي دریکي ازرشته هاي موضوع قانون با: 

* داشــتن 8 ســال ســابقه کاروتجربــه مفیــد براســاس مــدارک تحصیلــي وتجربــي دررشــته مربوط،پروانــه اشــتغال بــه کارتجربــي 
پایــه 3.

ــه قبلــي وموفقیــت  ــه پایــه 1 داشــتن 6ســال ســابقه کاردرپای ــه 2 ب ــه پایــه 2 داشــتن 5 ســال وازپای ــه 3 ب * جهــت ارتقاءازپای
ــوط ضــروري اســت. درآزمــون مرب
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مدارک الزم جهت صدور پروانه اشتغال به کار
متقاضیــان بایــد تقاضــاي کتبــي خودراهمــراه بامــدارک زیردرتهــران بــه وزارت مســکن وشهرســازي ودراســتان هــا بــه ســازمان 

مســکن وشهرســازي اســتان تســلیم نماینــد: 
الف. تصویر مصدق مدرک تحصیلي که به تأییدمراجع ذیصاح رسیده است ودرموردکاردانها باتعیین وتصریح رشته وگرایش آن. 

ب. گواهي سابقه وتجربه مفید به شرح مذکور درماده  6 این آئیننامه. 
پ. ارائه مدرک قبولي درآزمون علمي وعملي. 

ت. فتوکپي کارت کد اقتصادي متقاضي. 
ث. فیش بانکي مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال. 

ج. مدارک عضویت درتشکل حرفه اي مربوط ،درصورت تأسیس تشکیات مذکور. 
چ. ارائه مدرک هویت به ترتیبي که درفرم تقاضا قیدشده است. 

ح. سایر مدارکي که ارائه آنها به موجب قوانین ومقررات مصوب ضروري است. 
مراجع صدورگواهی سابقه کاروتجربه مفید

 1  واحدهای فنی وزارتخانه ها،سازمانهای دولتی یاوابسته به دولت،شهرداریها
 2  شخصیت های حقوقی شاغل دررشته های موضوع قانون

 3  شرکت های ساختمانی یامهندسان مشاوردارای پروانه اشتغال به کارمهندسی شخص حقوقی
 4  دونفرازمهندسان دارای پروانه اشتغال بابیش از 10 سال سابقه کار

 5  نظام مهندسی استان
نحوه برگزاري آزمون

ــه حضــوري در سراســر کشــور یکســان ومتحدالشــکل  ــزوم مصاحب ــي وعندالل ــون وســؤاالت علمــي وتجرب ــزاري آزم نحــوه برگ
میباشــد. 

ــازي  ــکن وشهرس ــاي مس ــازمان ه ــار س ــه و در اختی ــازي تهی ــکن وشهرس ــیله وزارت مس ــه وس ــي ب ــورت کتب ــه ص ــؤاالت ب س
اســتان قرارمیگیــرد، تابــا نظــارت مســتقیم وهمــکاري نظــام مهندســي اســتان آزمــون برگزارشــود. تصحیــح اوراق واعــام اســامي 
پذیرفتــه شــدگان وعنداللــزوم انجــام مصاحبــه حضــوري درتهــران بــاوزارت مســکن وشهرســازي ودراســتان هــا باســازمان مســکن 

وشهرســازي اســتان اســت. 
پس ازتأسیس تشکیات حرفه اي،دربرگزاري آزمون ها ازهمکاري تشکیات مذکوراستفاده خواهد شد. 

تقسیم بندی ساختمان ها به منظورتعیین حدود صالحیت حرفه اي وظرفیت اشتغال
بــه منظورتعییــن حــدود صاحیــت حرفــه اي وظرفیــت اشــتغال کاردانهــا ومعمــاران تجربــي ، فعالیــت هــا ي فنــي مهندســي 
ــف،ب  ــروه 1 و2 و3 )ال ــه ســه گ ــي ب ــت جغرافیای ــل وحجــم کاروموقعی ــي عوام دربخــش اجــراي ســاختمان براســاس پیچیدگ
وج( تقســیم مــي شــود. ســپس بــا توجــه بــه پایــه پروانــه اشــتغال ومــدرک تحصیلــي وســوابق کارحرفــه اي وتوانایــي متقاضــي 
ــه وســیله وزارت  ــه اشــتغال طبــق دســتورالعملي کــه ب ــده پروان ــر ، حــدود صاحیــت وظرفیــت اشــتغال دارن وســایرعوامل مؤث

مســکن وشهرســازي تهیــه وابــاغ میشــود تعییــن ودرپروانــه اشــتغال درج مــي شــود. 
سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان نظام کاردانی

این سازمان ها غیر انتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیر انتفاعی می باشند.
مقررات فنی و کنترل ساختمان 

شــهرداریها و مراجــع صــدور پروانــه ســاختمان و شــهرک ســازی و شهرســازی و همچنیــن مراجــع صــدور مجوزهــای مربــوط 
بــه تفکیــک اراضــی تنهــا نقشــه هایــی را مــی پذیرنــد کــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی دارای پروانــه اشــتغال بــه کار، در حــدود 

صاحیــت و ظرفیتشــان امضــاء کــرده باشــند.
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کنترل و نظارت بر اجرای نقشه ها هم باید توسط دارندگان پروانه اشتغال انجام گردد.
نقشه تفکیک اراضی که توسط شهرداری ها تهیه می شود از مفاد این بخش مستثنی است.

اخذ پروانه کسب و پیشه در محلها و امور موضوع ماده 4 منوط به داشتن مدارک صاحیت حرفه ای است.
ــد  ــا تعه ــاء و ی ــی امض ــخاص حقوق ــط اش ــه توس ــی ک ــه های ــارت نقش ــبه و نظ ــی و محاس ــت طراح ــئولیت صح مس

نظــارت مــی شــود:
مســئولیت بــر عهــده مدیــر عامــل یــا رئیــس موسســه اســت البتــه امضــای وی رافــع مســئولیت طــراح، محاســب و ناظــر نخواهــد 

. د بو
مقررات ملی ساختمان 

اصــول و قواعــد فنــی کــه رعایــت آنهــا در طراحــی، محاســبه، اجــرا، بهــره بــرداری و نگهــداری ســاختمان بــه منظــور اطمینــان 
از ایمنــی ، بهداشــت ، بهــره دهــی مناســب ،آســایش و صرفــه اقتصــادی ضــروری اســت بــه وســیله وزارت مســکن و شهرســازی 

تدویــن مــی شــود.
آییــن نامــه کنتــرل و اجــرای ایــن اصــول و قواعــد بــه وســیله وزارتخانــه هــای مســکن و شهرســازی و کشــور تهیــه و بــه تصویــب 

ــات وزیران میرســد.  هی
مجموعه اصول و قواعد فنی و آیین نامه های کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل میدهند.

بــا پیشــنهاد ســازمان نظــام مهندســی هــر اســتان و تاییــد شــورای فنــی آن اســتان و  تصویــب وزارت مســکن و شــهر ســازی ، 
تغییــرات خــاص در مقــررات ملــی ســاختمان در آن اســتان قابــل اجــرا خواهــد بــود.

مقررات ملی ساختمان متناسب با تغییر شرایط هر 3 سال یک بار مورد بازنگری قرار میگیرد. 
نظارت عالیه

ــط و مقــررات شهرســازی و مقــررات ملــی ســاختمان در طراحــی و اجــرای تمامــی  ــر اجــرای ضواب مســئولیت نظــارت عالیــه ب
ــر عهــده وزارت مســکن و شهرســازی اســت. ســاختمانها و طرحهــای شهرســازی و عمــران شــهری ب

ــه احــداث ســاختمان مــی کننــد موظفنــد از نخســتین روز شــروع عملیــات اجرایــی، یــک  ــکان و کارفرمایانــی کــه اقــدام ب مال
نســخه از نقشــه هــای ســاختمان ممهــور بــه مهــر شــهرداری و یــک نســخه پروانــه ســاختمان را در تمــام مــدت اجــرا در محــل 

کارگاه نگهــداری نماینــد تــا در صــورت مراجعــه مأمــوران کنتــرل ســاختمان در اختیــار آنهــا بگذارنــد.
ســازمان مســکن و شهرســازی اســتان، ســاختمانها را بــه صــورت کنتــرل نمونــه ای، ســرزده و مــوردی یــا پــس از دریافــت شــکایت 
مــورد رســیدگی و بازرســی قــرار مــی دهــد و در صــورت وجــود تخلــف، بــا ذکــر دالیــل و مســتندات دســتور اصــاح یــا جلوگیــری 
از ادامــه کار را بــه شــهرداری و مهنــدس ناظــر ابــاغ مــی کنــد و تــا رفــع تخلــف، موضــوع قابــل پیگیــری اســت.در اجــرای ایــن 

وظیفــه کلیــه مراجــع ذیربــط موظــف بــه همــکاری مــی باشــند.
تبصــره: ایــن مــاده شــامل طرحهــای وزارتخانــه هــا و ســایر دســتگاه هــای دولتــی کــه دارای مقــررات خــاص مــی باشــند، نمــی 

. د شو
نکتــه: در مــورد تهیــه، اجــرا و نظــارت بــر طــرح هــای عمرانــی ) منظــور در بودجــه عمومــی کشــور( قانــون برنامــه و بودجــه و 

ضوابــط منبعــث از آن جایگزیــن قانــون نظــام مهندســی خواهــد بــود.
تخلفات 

* مداخله در امور فنی بدون داشتن مدرک صاحیت
* اشتغال به امور فنی خارج از حدود صاحیت مندرج در مدرک صاحیت

* تاسیس موسسه، دفتر یا محل کسب برای انجام امور فنی بدون داشتن مدرک صاحیت حرفه ای
* ارائــه خدمــات مهندســی طراحی،اجــرا و نظــارت توســط اشــخاص حقیقــی و حقوقــی کــه مســئولیت بررســی یــا تاییــد نقشــه 

و امــور مربــوط بــه کنتــرل ســاختمان آن پــروژه را هــم بــر عهــده دارنــد.
* عــدم رعایــت مقــررات ملــی و ضوابــط و مقــررات شهرســازی در مناطــق حــوزه شــمول توســط  افــراد حقیقــی و حقوقــی اعــم 

از دولتــی و غیــر دولتــی )شــهرداریها،مجریان،مالکان،کارفرمایان،صاحبان حــرف مهندســی ســاختمان و شهرســازی(
جریمه تخلفات

جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا ده میلیون ریال
پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود.
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آشنایی با مقاومت داخلی و اثر آن بر مدارات برقی

تهیه و تنظیم : مهندس بیژن احتشامی       کارشناس تاسیسات برقی

ــاره مقاومــت چیزهــای زیــادی آموختــه ایــم کــه عمومــاً  درب
ــیار  ــت بس ــا مقاوم ــد ام ــی باش ــار م ــت ب ــه مقاوم ــوط ب مرب
ــه  ــت ک ــذار اس ــدار تاثیرگ ــرد م ــز در عملک ــری نی ــم دیگ مه
ــع الکتریکــی از  ــع مــی باشــد .تمــام مناب مقاومــت درون منب
ــی  ــت داخل ــره دارای مقاوم ــا و غی ــا ، ژنراتوره ــل باطریه قبی
ــا حرکــت الکترونهــا مخالفــت مــی کننــد. مــی باشــند کــه ب

ــدا  ــن ج ــیمیایی ضم ــاالت ش ــل و انفع ــری ، فع ــک باط در ی
کــردن الکترونهــا از اتــم هایشــان ، مقاومتــی در برابــر حرکــت 
ــور نیــز ســیمهایی کــه  آنهــا ایجــاد مــی کننــد.در یــک ژنرات

نیــروی محرکــه ی الکتریکــی در آنهــا بوجــود مــی آیــد دارای 
مقــداری مقاومــت معیــن هســتند ایــن مقاومــت و ایســتادگی 

را مقاومــت داخــل منبــع مــی نامنــد.
ــا آن  ــد و ی ــن مقاومــت را دی ــوان ای ــا وجــودی کــه نمــی ت ب
ــر  ــوان اث ــی مــی ت ــدازه گیــری نمــود ول ــر ان را بوســیله اهمت
ــن کار  ــام ای ــهولت انج ــرای س ــن کرد.ب ــدار تعیی ــر م آن را ب
ــد  ــی گیرن ــر م ــع در نظ ــا منب ــی ب ــور متوال ــت را بط ، مقاوم
ــی از نظــر شــماتیکی معمــوالً بصــورت شــکل  مقاومــت داخل

ــود. ــی ش ــش داده م ــماره 1 نمای ش

شکل 1

ــت  ــه مقاوم ــت ک ــن اس ــده ای ــان دهن ــکل 1 نش ــن در ش ــه چی ــط نقط خ
داخلــی قســمتی از منبــع مــی باشــد ، حــال ببینیــم کــه ایــن مقاومــت در 
مــدار چــه کار انجــام مــی دهــد .توجــه کنیــد در مــدار شــکل 1 کلیــد بــاز 
اســت ولــت متــری کــه بــه دو ســر باطــری در دو نقطــه A , B  وصــل شــده 
ــی  ــار م ــدون ب ــاژ ب ــدار را ولت ــن مق ــد ای ــی ده ــت را نشــان م اســت 12 ول
نامنــد چــون نــه بــاری دارد و نــه جریانــی از آن عبــور مــی کنــد حــال اگــر 
کلیــد مــدار بســته شــود جریانــی برابــر یــک آمپــر از آن عبــور خواهــد کــرد 
ــت افــت کــرده  ــت را نشــان خواهــد داد یعنــی یــک ول ــر 11 ول ــت مت و ول

اســت. 
کاهــش ولتــاژ قطبهــای باتــری در نتیجــه افــت ولتــاژدر دو ســر مقاومــت داخلــی آن مــی باشــد ، نتیجــه اینکــه مقاومــت داخلــی 

منبــع هنــگام عبــور ولتــاژ خروجــی را کاهــش مــی دهــد.
با استفاده از قوانین اهم و ولتاژ ) قانون کیرشهف ( مقادیر هر مدار مشابه را می توان محاسبه نمود.

بعنــوان مثــال ، مقــدار مقاومــت داخلــی یــک باطــری را مــی توانیــد بصــورت زیــر بدســت آوریــد ، بــرای ایــن کار مراحــل زیــر 
مــی بایســت رعایــت شــود.

   ولتــاژ بــدون بــار را انــدازه گیــری کنید.ایــن مقــدار حقیقــی نیــروی محرکــه الکتریکــی باطــری اســت چــون جریــان و در 
. )V 12( نتیجــه افــت ولتــاژ در دو ســر مقاومــت داخلــی باطــری وجــود نــدارد

. )V 11( مدار را ببندید و ولتاژ بین دو سر منبع را اندازه گیری کنید   
   ولتاژ اندازه گیری شده در مرحله دوم را از ولتاژ مرحله اول کم کنید.

مقدار بدست آمده ، نشان دهنده افت ولتاژ در دو سر مقاومت داخلی است.
   جریان مدار را اندازه گیری نمایید. 

   افــت ولتــاژ مربــوط بــه مقاومــت داخلــی منبــع را بــر جریــان مــدار تقســیم کنیــد.از تســاوی     =R کــه یکــی از شــکلهای 
فرمــول قانــون اهــم محســوب مــی شــود اســتفاده نماییــد.        

ــن  ــود ای ــی ش ــاد م ــدن آن زی ــه ش ــر کهن ــل در اث ــا پی ــری ی ــک باط ــی ی ــت داخل ــه مقاوم ــیم ک ــته باش ــه داش توج
ــوان گفــت وقتــی کــه افــت ولتــاژ یــک پیــل  ــل اســتفاده نیســت ، در واقــع مــی ت نشــان مــی دهــد کــه باطــری دیگــر قاب
خشــک خیلــی زیادتــر از حالــت عــادی شــود عمــر آن تمــام شــده اســت ، افــت ولتــاژ دو ســر مقاومــت داخلــی پیــل هایــی 
کــه در مــدار بــکار مــی بریــد ، قابــل چشــم پوشــی اســت ، امــا در مدارهایــی کــه جریــان آنهــا زیــاد اســت .ایــن افــت هــا مهــم 

هســتند و بایــد در محاســبات مــورد نظــر قرارگیرنــد .

مقاومت داخلی

E
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توجه : دو یا چند پیل که بهم متصل شده باشند باطری نام دارند.

                      شکل 3                                                                               شکل 2

شکل 4

شکل 5

حــال بــه چگونگــی اثــر مقاومــت داخلــی بــر جریــان مــی پردازیــم ، در بیشــتر مــوارد همانطــور کــه یــادآوری 
نمــودم مقاومــت داخلــی یــک مــدار قابــل چشــم پوشــی اســت امــا یــک مقاومــت داخلــی زیــاد بــا عبــور شــدت 

جریــان بــه شــدت مقابلــه مــی کنــد.

ــم و خطــای  ــده بگیری ــی اســت کــه مــی توانیــم آن را نادی ــی آنقــدر جزئ  در مــدار شــکل 2 مقاومــت داخل
کلیــه مقادیــر در حــدود خطــای انــدازه گیــری دســتگاه مــی باشــد .امــا اگــر بــه جــای منبــع شــکل 2 ، منبعــی 

بــا مقاومــت داخلــی بیشــتری قــرار دهیــم نتایــج بدســت آمــده متفــاوت خواهــد بــود .شــکل 3 
اگــر یــک قطعــه ســیم را بــه دو ســر یــک باطــری وصــل نماییم.تنهــا مقاومــت موجــود ، مقاومــت داخلــی منبــع 
ــع آســیب خواهــد  ــه منب ــه ایــن عمــل ب ــز افــت خواهــد کــرد .البت ــود و تمــام نیــروی محرکــه نی خواهــد ب

رســاند مگــر اینکــه منبــع مــورد حفاظــت قــرار گیــرد.
 شــناختن مقاومــت داخلــی از ایــن نظــر مهــم اســت کــه بدانیــم در یــک مــدار الکتریکــی چــه اتقاقــی مــی 
افتــد امــا مقاومــت داخلــی معمــوالً آنقــدر بــزرگ نیســت کــه در محاســبات اختــالف قابــل توجهــی بوجــود 

آورد.
در پایان توجه خوانندگان گرامی را به دو مثال زیر معطوف می دارم.

مثــال 1 : اگــر ســیمی را مســتقیماً بــه دو قطــب یــک پیــل وصــل نماییــم تمــام ولتــاژ در دو ســر مقاومــت 
داخلــی پیــل افــت خواهــد کــرد.در شــکل 4 ولــت متــر چنــد ولــت را نشــان خواهــد داد؟

مثــال 2 : اگــر در شــکل R1 ، 5  را تــا Ω 15  افزایــش دهیــم افــت ولتــاژ در دو ســر R 2 بــه چــه انــدازه 
کاهــش خواهــد یافــت ؟
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ــوع بســیاری برخــوردار اســت و  ــا از تن ــره م ــات در روی ک حی
ــا  ــروس ت ــام وی ــه ن ــی ب ــودات ذره بین ــه ی آن ، از موج دامن
ــی  ــه م ــی را ک ــز کالیفرنیای ــول پیکــر و چــوب قرم ــان غ درخت
تواننــد 90 متــر رشــد کننــد ، در بــر مــی گیــرد.در حــد فاصــل 
ایــن دو ، دســته بزرگــی از گیاهــان و حیوانــات گوناگــون یافــت 
ــد و  ــی آورن ــود م ــه بوج ــا عاق ــا در م ــه اینه ــوند .هم ــی ش م
دنیــای اطرافمــان را پــر راز مــی ســازند.با وجــود تنــوع 
ــه  ــیمیایی اولی ــواد ش ــات ، از م ــکال حی ــام اش ــودات ، تم موج
ــرای ادامــه بقــاء  ــد و همــه ی آنهــا ب یکســانی بوجــود آمــده ان

ــد. ــاز دارن ــه آب و اکســیژن نی ب
بررســی ایــن تنــوع ، بــدون برقــراری نوعــی نظــم و یــا طبقــه 
ــواره  ــه ، بشــر هم ــای اولی ــن اســت .از زمانه ــر ممک ــدی غی بن
ــط اطــراف خــود را  ــات موجــود در محی ــه حی ــرده ک ســعی ک
طبقــه بنــدی کند.بعنــوان مثــال ، انســان عصــر حجــر احتمــاالً 
ــوردن  ــل خ ــه قاب ــی ک ــته آنهای ــه دو دس ــده را ب ــودات زن موج
هســتند و موجوداتــی کــه بایــد از آنهــا پرهیــز کــرد ، تقســیم 
مــی کــرده اســت.یونانیان قدیــم ، گــروه هــای وســیع حیوانــات 
بــزرگ را شــناخته بودنــد ولــی تمــام حلــزون هــا ، حشــرات و 
دیگــر اشــکال کوچــک حیــات را در یــک گــروه بــه نــام کرمهــا 
قــرار مــی دادند.امــروزه مــا تمــام ارگانیســم هــای زنــده را در دو 
دســته یــا قلمــرو اصلــی بــه نامهــای گیاهــان و حیوانات تقســیم 
بنــدی مــی کنیــم . ایــن تقســیم بنــدی بســیار مهــم اســت و 
بــر اســاس روشــی کــه موجــودات زنــده غــذای خــود را بدســت 
مــی آورنــد ، انجــام شــده است.بیشــتر گیاهــان دارای ترکیبــات 
ــید را  ــور خورش ــرژی ن ــد ان ــتند و قادرن ــی هس ــیمیایی رنگ ش
ذخیــره و از آن بــرای ســاختن قنــد اســتفاده کننــد و در عــوض 

بــرای تغذیــه بــه گیاهــان و یــا ســایر حیوانــات نیازمندنــد.
یکــی از واژه هــای مهــم طبقــه بنــدی ، گونــه اســت.این نامــی 
اســت کــه بــا گروههــا و یــا اجتماعــات موجــودات زنــده ای کــه 
بســیار شــبیه هــم بــه نظــر مــی رســند ، داده شــده اســت.آنها 
قادرنــد بــا یکدیگــر جفــت گیــری و از ایــن طریــق تولیــد مثــل 
ــد. ــوع خــود را بوجــود آورن ــات ن ــکان ادامــه ی حی ــد و ام کنن

مفهــوم گونــه بــرای هیــچ یــک  از مــا تازگــی ندارد.مــا از اولیــن 
روز هــای کودکــی ، تفــاوت بیــن شــیر و ببــر و یــا ســگ و گربــه 

را مــی آموزیــم .
ــی  ــیلها پ ــی فس ــان ، یعن ــات و گیاه ــای حیوان ــواهد بقای از ش
مــی بریــم کــه گونــه هــا بــا گذشــت زمــان تغییــر مــی کننــد.

بعضــی از گونــه هــا قــادر بــه تطبیــق خــود با محیــط هایــی تازه 
نیســتند و ممکــن اســت از بیــن برونــد و نســل آنهــا منقــرض 
ــه اجــداد غارنشــین  ــدان خنجــری ک ــر دن ــال بب شــود.برای مث
ــر  ــل بب ــا تکام ــک وجــود ندارد.ب ــرد ، این ــی ک ــد م ــا را تهدی م
ــزرگ ،  ــانان ب ــه س ــایر گرب ــی و س ــگ وحش ــروزی ، یوزپلن ام
نســل ببــر دنــدان خنجــری منقــرض گردید.هنگامــی کــه یــک 
ــق مــی دهــد ، فرآینــد  ــد وف ــا محیــط جدی موجــود خــود را ب
ــان در  ــود.حیوانات و گیاه ــی ش ــده م ــل نامی ــر آن ، تکام تغیی
رویارویــی بــا یــک دنیــای دائمــاً در حــال تغییــر ، ممکــن اســت 
بــه تدریــج عــادات ، شــکل و حتــی رنــگ خــود را تغییــر دهنــد.

مکانــی کــه یــک گیــاه و یــا حیــوان در آن زندگــی مــی کنــد ، 
زیســتگاه نامیــده مــی شــود.با گذشــت زمــان هــر موجــود مــی 
آمــوزد کــه از زیســتگاه خــاص خــود نهایــت اســتفاده را بکنــد 
.بــرای ایــن کار ، هرگونــه بایــد از حیواناتــی کــه او را شــکار مــی 
ــارزه  ــه خــود مب ــه هــای شــبیه ب ــا گون ــا ب کننــد بپرهیــزد و ی
کند.ایــن تنــازع دایمــی بــرای بقــاء از ابتــدای پیدایــش حیــات 

وجــود داشــته و امــروز نیــز ادامــه دارد.
ــایر  ــا س ــد ب ــش از ح ــت بی ــی و رقاب ــاب از رویاروی ــرای اجتن ب
گونــه هــا ، هرگونــه از حیوانــات یــا گیاهــان رده یــا جــای ویــژه 
ی خــود را در محیــط اشــغال مــی کند.بــرای مثال ، در ســواحل 
دریاچــه ناکــورو در کنیــا ، دو نــوع فامینگــو زندگــی مــی کنند.

دســتجات ایــن پرنــدگان در هــم مــی آمیزنــد و بــر ســر تصاحب 
فضــای زندگــی بــا یکدیگــر بــه رقابــت مــی پردازنــد ، امــا آنهــا 
بــرای غــذا بــا هــم رقابــت نمــی کننــد و از مــواد مختلفــی کــه 
در همــان محیــط موجــود اســت تغذیــه مــی کند.بنابرایــن هــر 
گونــه از جــای ویــژه ای بهــره منــد مــی گــردد و زیســتگاه بــه 

بهتریــن شــکل مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

حیات چیست ؟
منظــور مــا از حیــات چیســت ؟ بــا نگاهــی بــه دنیــای اطرافمــان ، گونــه هــای فراوانــی از موجــودات یــا ارگانیســم هــای زنــده را 
مــی بینیــم .تمــام ایــن موجــودات در یــک چیــز بــا هــم اشــتراک دارنــد، همــه آنهــا از واحدهایــی بــه نــام ســلول ســاخته شــده 
اند.ســلولها بســیار بــه هــم شــبیه هســتند و ترکیبــات اساســی و ملکــول هــای شــیمیایی یکســانی دارند.تصــور ایــن اســت کــه 
اولیــن شــکل حیــات بــر روی زمیــن یــک نــوع ســلول خیلــی ســاده بــوده اســت. ایــن ســلول بــه یــک دیــوار ســلولی یــا غشــاء 

نیــاز داشــته اســت تــا تمــام ملکولهــای پیچیــده ی الزم بــرای حیــات را در بــر بگیــرد و آنهــا را حفاظــت کنــد.
ایــن مولکــول هــا همگــی حــاوی عنصــر کربــن هســتند و ترکیبــات آلــی نامیــده مــی شــو نــد . قندهــا ، چربــی هــا و پروتئیــن 
هــا ، همگــی نمونــه هایــی از ترکیبــات آلــی هســتند.چنین مــوادی در ســنگ ، خــاک و یــا هــوای زمیــن وجــود ندارد.بعضــی از 
ترکیبــات آلــی کــه ســلولها را مــی ســازند ، خــود از اجــزای ســاختمانی ســاده ای بــه نــام اســیدهای آمینــه تشــکیل شــده انــد.
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ایــن ترکیبــات ، پروتئیــن نــام دارند.پیــش از آنکــه اولین ســلول 
ــود کــه ایــن واحدهــای اولیــه  ســاده بوجــود آیــد ، الزم مــی ب
ــاز  ــه چگونگــی آغ ــردن ب ــی ب روی زمیــن موجــود باشــند.راز پ
حیــات در روی زمیــن ، در درک ایــن مطلــب نهفتــه اســت کــه 

اســید هــای امینــه در ابتــدا چگونــه ســاخته شــده انــد.
ــی  ــا زمین ــد ، ب ــاز ش ــات در آن آغ ــه حی ــی ک ــن در زمان زمی
کــه مــا امــروز مــی شناســیم ، تفــاوت بســیار داشــت .اینطــور 
ــی از  ــه مخلوط ــفر اولی ــا اتمس ــوا ی ــه ه ــود ک ــی ش ــور م تص
ــن  ــت .چنی ــوده اس ــار آب ب ــاک و بخ ــار آمونی ــان ، بخ گاز مت
ــفر  ــن اتمس ــود دارد.ای ــتری وج ــره مش ــک در ک ــفری این اتمس
کــم کــم بــه ترکیبــی از دی اکســید کربــن و نیتــروژن و بخــار 
ــی  ــور نم ــفر مزب ــوع اتمس ــک از دو ن ــچ ی ــر یافت.هی آب تغیی
ــطح  ــه س ــید ب ــان آور خورش ــات زی ــیدن تشعش ــد از رس توان
ــن  ــد ای ــی کنن ــد . دانشــمندان تصــور م ــری کن ــن جلوگی زمی
پرتــو هــای پــر انــرژی در تشــکیل اولیــن اســیدهای آمینــه و در 
نتیجــه تشــکیل شــکل ســاده ی ملکــول هــای آلــی الزم بــرای 

ــد. ــوده ان ــر ب ــات ، موث حی
ــای  ــور دادن جریانه ــق عب ــگاه از طری ــوع در آزمایش ــن موض ای
الکتریکــی و تابانــدن پرتوهــای مختلــف بــه مخلوطــی از گازهای 
فــوق نشــان داده شــده اســت.از زمــان اولیــن تجربیــات در ســال 
1950 ، دانشــمندان موفــق شــده انــد تعــدادی از مولکــول هــای 
آلــی ســاده را کــه بــرای تشــکیل ســلولهای اولیــه الزم هســتند 

، تولیــد کننــد.
اولیــن ســلولهای ســاده ، در آب دریاچــه هــا و دریاهــای زمیــن 
جــوان ، یعنــی در جایــی کــه از تابــش اشــعه زیان آور خورشــید 

در امــان بودنــد ، تکامــل یافتنــد .
ایــن ســلولهای اولیــه کوچکتــر و  شــکننده تــر از آن بودنــد کــه 
ــی  ــات آل ــی ترکیب ــد ، ول ــی بمانن ــیل باق ــورت فس ــد بص بتوانن
ــیمیایی  ــای ش ــیل ه ــا ، فس ــیل ه ــت.این فس ــی اس ــوز باق هن
نامیــده مــی شــوند و در ســنگهای 4000 میلیــون ســاله 
ــلولهایی  ــن س ــه اولی ــت ک ــا آن اس ــور م ــد .تص ــده ان ــت ش یاف
ــام  ــه ن کــه بصــورت فســیل باقــی مانــده انــد ، در صخــره ای ب

ــی  ــای جنوب ــوآزیلند آفریق ــه در س ــر ک ــت انجی ــره درخ صخ
ــاوی  ــا ح ــره ه ــن صخ ــود دارند.ای ــت ، وج ــده اس ــت ش یاف
ــای  ــه باکتریه ــه ب ــتند ک ــکوپی هس ــلولهای میکروس ــی س نوع
ــرای  ــات ب ــه حی ــکال اولی ــد. اش ــباهت دارن ــیار ش ــروزی بس ام
ســاختن غــذای خــود ، از نــور خورشــید اســتفاده مــی کردنــد.

ایــن فرآینــد احتمــاالً شــبیه بــه عملــی بــوده اســت کــه امــروزه 
ــی  ــنتز م ــا آن را فتوس ــد و م ــی دهن ــام م ــبز انج ــان س گیاه
نامیم.محصــول فرعــی فتوســنتز گاز اکســیژن اســت.به محــض 
انباشــته شــدن ایــن گاز در اتمســفر ، نوعــی خاصــی از اکســیژن 
بــه نــام اُزون تشــکیل شــد کــه از رســیدن تشعشــعات زیــان آور 
خورشــید بــه زمیــن جلوگیــری مــی کرد.پــس از آن ، تنهــا نــور 
ــی شناســیم ،  ــروز م ــه  ام ــی ک ــه آن صورت ــم خورشــید ب مای
توانســت از داخــل ایــن گاز عبــور کند.ســپس حیــات بــه ســطح 
ــه روی خشــکی منتقــل شــد. ــت ب آب حرکــت کــرد و در نهای

ــا  ــوع آنه ــر و تن ــده ت ــج کــه ســاختمان ســلولها پیچی ــه تدری ب
ــدار  ــلولی پدی ــد س ــای چن ــم ه ــن ارگانیس ــد ، اولی ــاد ش زی
گشــتند. نهایتــاً ، طــی ادوار طوالنــی زمــان ، انــواع جدیــدی از 
گیاهــان و حیوانــات بوجــود آمدنــد.در انــواع حیوانــی ، روشــهای 
جدیــد تغذیــه کــه آنهــا را بــه گیاهــان وابســته مــی ســاخت ، رو 
بــه تکامــل نهــاد. بعدهــا بعضــی از حیوانــات شــروع بــه تغذیــه 
ــواع  ــج ان ــه تدری ــب ب ــن ترتی ــد و بدی ــات کردن ــایر حیوان از س

متفــاوت زنجیــره هــای غذایــی تکامــل یافتنــد.
ــه آغــاز  دانشــمندان حــدس مــی زننــد کــه حیــات بدیــن گون
شــده اســت.البته ممکــن اســت قســمت هایــی از ایــن داســتان 
ــی احتمــاالً درســت اســت .شــاید  ــده کل ــی ای ــط باشــد ، ول غل
مــا هرگــز تمــام حقیقــت را در نیابیم.بــا وجــود رمزآمیــز بــودن 
ــه  ــا مطالع ــم ب ــی توانی ــروزه م ــات ، ام ــش حی ــی پیدای چگونگ
فســیل هــای جانــداران گوناگــون گذشــته ، تکامــل انــواع 
اشــکال حیــات موجــود در اطــراف خــود را دنبــال کنیــم 
ــود  ــش موج ــال پی ــا س ــه میلیونه ــات ک ــاده حی ــکلهای س .ش
ــن را  ــره زمی ــر روی ک ــات ب ــان حی ــی پای ــوع ب ــد ، تن ــوده ان ب

ــد. ــود آورده ان بوج
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شــهر امــروز عرصــه تکاپــوی انســانی در تــار و پــودی از بافــت هــای متنــوع از جملــه تجــاری و اقتصــادی اســت و 
انســان امــروز در جایــگاه کنشــگر حساســی اســت کــه در هــر لحظــه مــی توانــد آفریننــده ی صحنــه هــا معنــادار 

در چنیــن فضایــی باشــد.
ــد کــه نقــش  ــات خــود، حــوزه هــای خاصــی را مــی طلب ــای حی ــده ی زندگــی شــهری، جهــت ابق مجموعــه ی پیچی
بهبــود دهنــده و حتــی تســریع بخــش و یــا اصطالحــاً  کاتالیزگــر  را بــر عهــده دارنــد. »مجتمــع هــای تجــاری« جــز 

آن دســته از حــوزه هایــی هســتند کــه توانســته انــد بــه خوبــی ایــن وظیفــه ی خطیــر را ایفــا نماینــد.
 »مجتمــع هــای تجــاری« بــه مثابــه ی یــک موجــود زنــده اســت کــه حیــات ارگانیــک آن منــوط بــه تــداوم پیونــد 

عناصــر دیگــری اســت کــه در یــک جامعــه شــهری حضــور دارنــد
یافتــه هــای ایــن تحقیــق میدانــی نشــان مــی دهــد کــه احــداث مراکــز تجــاری نقــش بســزایی در توســعه شــهر هــا 
دارنــد و رونــد پیشــرفت مرکــز مــورد مطالعــه نیــز تــا بــه امــروز، بــه نحــو مطلوبــی بــوده اســت کــه ایــن نتیجــه را 

مــی تــوان ناشــی از مولفــه هــای زیــر دانســت :

1  جایگاه فیزیکی و محل احداث بازار
2  وجود اجناس و اقام ضروری و مایحتاج اولیه ی خانوار ها با قیمتی مناسب.

3  امنیت فوق العاده ی مرکز که اخیراً به شکل مناسبی، ارگانیک و ساختارمند شده است.
ــک از  ــک طیــف کرونولوژی ــر روی ی ــه ب ــروز دانســت ک ــوان جــز الینفــک سیســتم شــهری ام ــی ت ــای تجــاری را م مجتمــع ه
ــی در ایجــاد  ــد. طبعــاً پارامترهــای گوناگون ــا امــروز و مراکــز تجــاری مــدرن قــرار مــی گیرن گذشــته و بازارچــه هــای ســنتی ت
چنیــن تحولــی موثــر بــوده اســت کــه شــاید از مهــم تریــن آن هــا بتــوان بــه توســعه ی شــهرها و ورود مدرنیزاســیون در کالبــد 

آن هــا اشــاره نمــود.
اگرچــه نخســتین نقــش ایــن مراکــز کــه در وهلــه اول در اذهــان ترســیم مــی گــردد، نقــش اقتصــادی اســت، امــا مجتمــع تجــاری 

فضایــی اســت کــه انــواع تبــادالت فرهنگــی و اجتماعــی هــم در آن صــورت مــی گیــرد.
بــه جــرأت مــی تــوان گفــت کــه مجتمــع تجــاری یــک گنجینــه ی فرهنگــی هســتند کــه ماهیــت آن هــا علیرغــم تغییراتــی 
ظاهــری تــا بــه امــروز حفــظ شــده اســت. ســاختار کنــش متقابــل فروشــنده و خریــدار موجــب خلــق فضاهــای فرهنگــی متعــدد و 
متفاوتــی مــی شــود کــه زمینــه ی مناســب جهــت مطالعــات مــردم شناســی را ایجــاد مــی کنــد و در مقایســه بــا انــواع نظــام هــای 
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اقتصــادی، مجتمــع تجــاری ویژگــی منحصــر بــه فــرد دارد
بــه گفتــه ی کالــن، » یــک شــهر یــک رویــداد هیجــان انگیــز 
ــه عنــوان یــک خــرده  ــازار ب در محیــط مــی باشــد«؛ حــال ب
فضــای شــهری نقــش بســزایی در جذابیــت ایــن رویــداد دارد.

ــن  ــد. ای ــی طلب ــم م ــی را ه ــای مدرن ــدرن، فض ــارت م تج
مســئله را بــه خوبــی مــی تــوان در پاســاژهای تجــاری کنونــی 
کــه در شــهرها، علــی الخصــوص کان شــهرها پدیــدار گشــته 
ــوان رگــه هایــی از  ــه طوریکــه مــی ت ــد، مشــاهده نمــود؛ ب ان
ایــن رخــداد عظیــم فضایــی را در حومــه هــا هــم دنبــال کــرد 
ولــو بــا یــک ســری تفــاوت هــا کــه ناشــی از ســطوح متفــاوت 
ــای توســعه شــهری  ــاف رشــد شــاخص ه توســعه ای و اخت
ــا خلــق شــکلی تجمیــع  اســت. در هرحــال، مراکــز تجــاری ب
یافتــه از یــک مجموعــه ی اقتصــادی کــه در گذشــته حالتــی 
ــم  ــان پرتاط ــته اســت، توانســته اســت در جه ــده داش پراکن

ــد. ــگاه خــود را در جامعــه بیاب ــگاه و پای امــروز جای
امــروزه تجــارت و توســعه شــهری مفاهیــم دور و غریبــی 
نیســتند، گویــی پیونــدی ناگسســتنی بیــن آن هــا وجــود دارد 

ــوان از آن هــا چشــم پوشــید. ــه هیــچ نحــو نمــی ت کــه ب
ــازار هــا از اشــکال  ــه راســتی نقــش ب حقیقــت اینســت کــه ب
ــاً  ــهری و اساس ــای ش ــاد فضاه ــدرن آن در ایج ــا م ــنتی ت س
ــوده اســت؟ فراینــد  خلــق ســبک زندگــی شهرنشــینی چــه ب
تــداوم و اســتمرار سیســتم هــای تجــاری مــدرن چگونــه قابــل 
پــردازش و تحلیــل اســت؟ چــه حلقــه هــای ارتباطــی مهمــی 
ــن  ــاد چنی ــه ایج ــه زمین ــود دارد ک ــهری وج ــه ش در جامع

ــم آورده اســت؟ ــزی را فراه مراک
بــا توجــه بــه پیچیدگــی بــازار، مســلماً ســیر تحــول و نحــوه ی 

گــذار آن تــا بــه امــروز نیــز در قالــب هــای متنــوع اقتصــادی، 
اجتماعــی، فرهنگــی و فکــری رخ داده اســت کــه قطعــاً 
ــازار و  ــی ب ــداز آت ــم ان ــیم چش ــی را در ترس ــای مهم پیامده

ــد داشــت. ــدرن خواه شــهرهای م
نظــر بــه گســترش روز افــزون ایــن مراکــز در شــهرها و نفــوذ 
انــواع فنــاوری هــا در آن هــا، مــی تــوان شــاهد دوران نوینــی 
از تولیــدات فکــری و ایدئولوژیــک در جامعــه بــود؛ لــذا مطالعــه 
ی چنیــن موضوعــی در حــوزه انســان شناســی شــهری بســیار 

ضــروری مــی نمایــد.
ــم  ــدرن در حک ــنتی و م ــم از س ــاری اع ــای تج ــع ه مجتم
ــه یــک جامعــه ی شــهری  شناســنامه هــای هویــت بخــش ب
قــرار دارنــد. حیــات شــهر و بــازار بــه هــم پیونــد خــورده انــد و 
در بســیاری از مــوارد شــهرها  بــا بازارهــا معنــی و مفهــوم پیدا 
ــا عملکــرد  ــد. در هــر صــورت مجتمــع تجــاری تنه مــی کنن
ــادی دارای  ــش اقتص ــوازات نق ــه م ــه ب ــدارد بلک ــادی ن اقتص
ــز  ــی نی ــی و اجتماع ــی، سیاس ــی، فرهنگ ــای مذهب کارکرده

اســت.
ــای  ــر و کارکرده ــی از عناص ــد ایران ــهرهای جدی ــروزه ش ام
ــه همیــن دلیــل فضاهــا و  ــد و ب پیشــین خــود جــدا شــده ان
روابــط جدیــد انســانی در آن هــا شــکل گرفتــه اســت. تحلیــل 
ــا را  در  ــد م ــی توان ــد م ــهری جدی ــای ش ــن فضاه ــم ای و فه

ــد. ــی کمــک کن ــد ایران ــه جدی شــناخت تحــوالت جامع
مســلماً پیشــرفت مراکــز خریــد و بازارهــا بــر توســعه و رشــد 
یــک شــهر هــم تاثیــر مــی گــذارد؛ حــال ایــن تأثیــر در کان 
شــهر هــا بــه نوعــی وجــود دارد و در شــهرهای حومــه ای هــم 

بــه گونــه ای دیگــر.



حضــور کنشــگران مختلــف در ایــن فضاهــای بــه ظاهــر ســاده 
امــا پیچیــده و مبهــم، تبلــور و تبــادری اســت از ویژگــی هــای 

گوناگــون اقتصــادی- اجتماعــی و فرهنگــی.
ــاً  ــب صرف ــن مباحــث از قال ــه نظــر مــی رســد کــه خــروج ای ب
تئوریــک و نظــری امــری مهــم اســت کــه مــی بایســت بــا اتخــاذ 
روش هــا و رویکردهــای دقیــق، عمیــق و واقــع گرایانــه از ســوی 
محققیــن حــوزه ی علــوم اجتماعــی رنــگ تحقــق بگیــرد و در 

یــک حیطــه ی کاربــردی و اجرایــی مطــرح گــردد.
ــد  ــی توان ــه، م ــن زمین ــر در ای ــل هرچــه ژرف ت ــن تحلی بنابرای

ــر از موضــوع باشــد ــل ت ــر و کام ــع ت راهگشــای درکــی جام
ــرده  ــره خ ــاری در زم ــز تج ــا و مراک ــازار ه ــه ب ــی ک از آن جای
ــا کلیاتــی در  فضاهــای شــهری واقــع مــی شــوند، الزم اســت ت
رابطــه بــا مفهــوم فضــا و فضاهــای شــهری بیــان گــردد. تبییــن 
ــب  ــی و در قال ــر اجتماع ــخ تفک ــول تاری ــم در ط ــن مفاهی ای
ــرای  ــت. ب ــه اس ــکل گرفت ــو، ش ــیک و ن ــوری کاس ــب تئ مکات
مثــال » ازنظــر ارســطو، فضــا مجموعــه ای از مــکان هاســت و 
زمینــه ای اســت پویــا بــا اعــراض کیفــی متفــاوت. ایــن اعــراض 
و آن زمینــه، فضــا را بــا اصالــت عمــل تنظیــم کــرده و اســلوب 

ــولتز، 1354: 80(. ــند«.)نوربرگ ش ــی بخش م
فضــا یــک مفهــوم نســبی و مبهــم اســت کــه مرزهــای تحلیــل 
آن نامحــدود اســت. فضــا گســتره ای اســت سرشــار از معانــی، 
نمادهــا و نشــانه هــای گوناگــون. فضــا در کنــار مفهــوم زمــان 
ــا  ــاده مهمــی در حــوزه ی انســان شناســی ایف ــوق الع نقــش ف

مــی کنــد.
ــا  ــط ب ــش مرتب ــر پژوه ــت در ه ــز اهمی ــئله ی حائ ــک مس ی
ــردی  ــوع رویک ــه ن ــق چ ــه محق ــت ک ــهری اینس ــای ش فضاه
ــودن  ــک ب ــا رامی ــک ی ــع اتی ــا دارد؟ در واق ــه آن ج ــبت ب نس
نگــرش شــخصی مــی توانــد چگونگــی ترســیم صحنــه ی یــک 

ــازد. ــخص س ــهری را مش ــای ش فض
ــواع  ــوص ان ــی در خص ــای گوناگون ــدی ه ــیم بن ــون تقس  تاکن
ــت؛  ــده اس ــه ش ــف ارائ ــران مختل ــل گ ــوی تحلی ــا از س فضاه
ــه برخــی از ایــن دســته بنــدی هــا اشــاره مــی  ــه ب ــرای نمون ب

ــردد: گ
ــی/  ــی و ناقدس ــای قدس ــانی/ فض ــر انس ــانی و غی ــای انس فض
فضــای طراحــی شــده و غیــر طراحــی شــده/ فضــای رفتــاری، 
ــی، حســی، روان شــناختی، شــناختی، ذهنــی، فرهنگــی،  تجرب

ــهری و... ــای ش ــن، الکترونیک/فض خیالی
ــر  ــوع زی ــه ن ــه س ــا را ب ــری فضاه ــل نظ ــک تحلی ــال در ی ه

ــد: ــی نمای ــک م تفکی
الــف. فضاهایــی کــه ترکیــب ثابــت دارنــد: فضاهایــی کــه طــرح 
و ترکیــب آن هــا بوســیله داده هــای فیزیکــی ماننــد دیــوار یــا 
نــرده مشــخص مــی شــود و ثابــت اســت. )بنابرایــن، یــک مرکــز 

تجــاری را هــم مــی تــوان یــک فضــای ثابــت دانســت(.
ب. فضاهایــی کــه ترکیــب نیمــه ثابــت دارنــد:او در تشــریح ایــن 
دســته از فضاهــا بــر برخــی ویژگــی هــای معمــاری جغرافیایــی 
ــد.  ــی کن ــز اســتناد م ــده نی ــده و پراکنن ــم آورن ــرد ه ــد گ مانن
ایــن ویژگــی هــا ســازمان و ترکیبــی نیمــه ثابــت بــه فضــا مــی 

بخشــند.
ج. فضاهایــی کــه از نظــر ترکیــب متغیــر هســتند: مهــم تریــن 

ویژگــی ایــن نــوع فضاهــا در ایــن اســت کــه بوســیله الگوهــای 
ــا  ــب آن ه ــرح و ترکی ــوند. ط ــی ش ــازکمان داده م ــاری س رفت
ــوند. ــی ش ــون م ــار دگرگ ــر رفت ــا تغیی ــرا ب ــت، زی ــت نیس ثاب

)مرتضــوی، 1367: 54(.
ــای  ــز تجــاری جــز فضاه ــر ی، مراک ــدی دیگ ــر تقســیم بن بناب
کاربــردی شــهر و حــوزه ی کاری بــه شــمار مــی آینــد، فضاهــای 
ــوزه  ــار ح ــه چه ــوان ب ــی ت ــردی م ــاظ کارک ــهری را از لح ش

ــد: ــا دارن ــر روابطــی پوی ــا یکدیگ ــاً ب ــه طبع تقســیم کردک
1  فضاهای مسکونی 

2  فضاهای کاری
3  فضاهای اوقات فراغت 
4  فضاهای حمل و نقلی

فضاهای کاری شهر عمدتاً به سه فضا تقسیم می شوند:
1  مراکز فعالیت های مبادالتی
2  مراکز فعالیت های تولیدی

3  مراکز فعالیت ها ی خدماتی و کاالهای مصرفی روزمره.
ــی  مراکــز تجــاری در زمــره گــروه اول یعنــی فضاهــای مبادالت
قــرار مــی گیرنــد. ایــن مراکــز فعالیــت هــای مبادالتــی، عمومــاً 
در حــوزه ی جغرافیایــی درون و مرکــز شــهری قــرار مــی گیرند. 
ــام  ــی را در تم ــدد و متراکم ــفرهای متع ــا و س ــت وآمده و رف

طــول روزهــای کاری ایجــاد مــی کننــد.
ایــن بخــش فضاهایــی همچــون فروشــگاه هــای بــزرگ و مراکــز 
تجــار مرکــب از واحدهــای تجــاری کوچــک خــرده فروشــی و 
توزیــع خــرد کاالهــای مصرفــی را شــامل مــی شــود. محــل ایــن 
ــان  ــریع و آس ــکان دسترســی س ــر اســاس ام ــواره ب ــز هم مراک
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ــرفته در  ــورهای پیش ــاً در کش ــوند و عموم ــی ش ــن م تعیی
ــی، 1383: 66- ــد. )فکوه ــرار دارن ــک ق ــای نزدی ــه ه حوم

)265
ــوده و  معمــاری یــک مجتمــع تجــاری همیشــه متفــاوت ب
تناســب وضعیــت ســازه و طراحــی معمــاری آن بــا محیــط 
و کاربــری بســیار ضــروری اســت معمــاری اصولــی و مــدرن 
همیشــه بــرای تنــوع و جــذاب بــا اســتفاده از اســلوب هــای 
ــری  ــره گی ــا به ــد و ب ــی کن ــال م ــود را دنب ــی کار خ اصل
ــه  ــا ب ــه ه ــرار دادن آرای ــم ق ــار ه ــی و کن ــل طبیع از عوام
ــن ترتیــب تلنگــری  ــا بدی طرحــی تاثیرگــذار مــی رســد ت
بــرای ناظــر بــوده و حــس کنجــکاوی و جســتجوی ناظــر را 

ــد. ــه ســمت ورودی رهنمــون کن ــه و او را ب برانگیخت
از نمونــه هــای بــارز ایــن حــرکات را مــی تــوان در مجتمــع 
ــا  ــه ب ــود ک ــاهده نم ــار مش ــرج گلس ــی ب ــاری و فرهنگ تج
اســتفاده از حرکتهــای انتزاعــی و تعاریــف درســت و حســاب 
شــده حــس تحســین را بــه بیننــده القــاء مــی کنــد ، نمــای 
ــه از دوران دور  ــیک و برگرفت ــی کاس ــر نمای ــرج در ظاه ب
نوســتالژی را در ذهــن بیننــده کــه در کتــاب هــا و تخــت 
ــن  ــد ، در عی ــی ده ــش م ــت را نمای ــود داش ــید وج جمش
اینکــه ســازه بــرج گلســار بــه دلیــل ســایت پــان و محــل 
قــرار گیــری دارای تقــارن نمــی باشــد چــون بنــا در تقاطــع 
ــری  ــه صــورت ســه گــوش اســت و رنــگ ب ــوار و ب یــک بل
ــر  ــوس تاثی ــورت ملم ــه ص ــی ب ــاده ول ــًا س ــا کام روی نم
گــذار مــی باشــد و همچنیــن بــازی نــور و رنــگ در نمــای 
آن شــکلی زیبــا و منحصــر بــه فــرد بــه ظاهــر بــرج مــی دهــد 
ــر  ــاه درگی ــد کوت ــر چن ــده ه ــود بینن ــی ش ــث م ــه باع ک
خــود کنــد. در کنــار ایــن عوامــل اســتفاده از شیشــه هــا در 

کنــار ســنگ جذابیــت و تنــوع را بــه نحــوی موثرتــر بیــان 
مــی کنــد و فــرد را درگیــر ورود بــه درون خــود مــی کنــد.

ــی  ــوت شــوندگی اســت هنگام ــکات ، دع ــر از ن ــی دیگ یک
کــه فــرد از کنــار مجتمــع عبــور مــی کنــد ایــن حــس کــه 
فــرد را دعــوت بــه بازدیــد مــی کنــد بســیار جــذاب اســت 
و بــا ایــن امــر در بــرج گلســار کامــًا درســت رعایــت شــده 

و ترکیبــی مایــم را نشــان مــی دهــد .
ــج  ــگام ورودی از گی ــخص در هن ــریع و مش ــی س دسترس
شــدن اولیــه فــرد جلوگیــری مــی کنــد .دلیــل ایــن مقولــه 
ــرج  ــه ب ــتفاده از آسانســورهای مشــخص در ورودی اولی اس
ــای  ــرج از فض ــی ب ــی رفاه ــای خدمات ــه فض ــد ک ــی باش م
خریــد کامــًا جــدا مــی گردد.اینگونــه از ازدحــام بــی مــورد 
جلوگیــری مــی شــود . از دیگــر نــکات ضــروری در مجتمــع 
هــای تجــاری اســتاندارد کــه در بــرج گلســار کامــًا درســت 
انجــام شــده اســت  تاسیســات یکپارچــه مــی باشد.همیشــه 
در مجتمــع هــای تجــاری علــی الخصــوص در تابســتان ایــن 
ــا را در محیــط  ــا گرم ــر ه ــه کول مشــکل وجــود داشــت ک
ــن  ــوال مراجعی ــن من ــد و بدی ــی کردن ــش م ــع پخ مجتم
ســریع تــر قصــد خــروج از محــدوده را داشــتند ، در حالیکه 
در بــرج گلســار قضیــه کامــًا متفــاوت اســت  و مراجعیــن 
ــای  ــد از واحده ــرج و بازدی ــه ب ــه ب ــا مراجع ــتان ب در تابس
تجــاری و گــردش در محیــط بــرج از گرمــای کافــه کننــده 
تابســتان دور مــی شــوند و در زمســتان نیــز شــرایط کامــًا 
ــم  ــازه حک ــوع در کل س ــی مطب ــت و گرمای ــخص اس مش
ــرج  ــر ب ــل بســیاری دیگ ــن شــرایط و عوام فرماســت .همی
ــای  ــل مجتمــع ه ــی بدی ــه ی ب ــه نمون گلســار رشــت را ب

تجــاری در اســتان گیــان بــدل مــی کنــد.
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ــد و  ــي باش ــد نم ــان جدی ــي در جه ــش کف ــتم گرمای سیس
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــاده م ــي و س ــیار ابتدای ــورت بس بص
مــي گرفتــه اســت .در واقــع بــراي اولیــن بــار گرمایــش کفــي 
در حــدود 60 ســال بعــد از میــاد یعنــي روم باســتان مــورد 
ــوب و  ــوزاندن چ ــا س ــت. رومیان ب ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق اس
ایجــاد گازهــاي مشــتعل و عبــور دادن ایــن گازهــا از کانالهــاي 
ــردن  ــرم ک ــه گ ــدام ب ــاختمان اق ــف س ــود در ک ــي موج هوای
کــف منــازل خــود مــي کردنــد . ایــن روش مدتهــاي مدیــدي 
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت . هــم اکنــون نیــز همیــن 
سیســتم گرمایشــي مــورد اســتفاده قــرار مــي گیــرد بــا ایــن 
تفــاوت کــه نحــوه عمــل مقــداري تغییــر کــرده اســت و بجــاي 
گاز داغ از آب گــرم و بجــاي کانالهــا از لولــه هــاي مخصــوص 

اســتفاده مــي کننــد.
امــروزه بــا پیشــرفت تکنولــوژي هزینــه نصــب سیســتم 
ــه  ــا اســتفاده از لول ــه اســت و ب ــي کاهــش یافت ــش کف گرمای
ــاي مســي  ــه ه ــه لول ــوط ب ــر مشــکات مرب ــاي PEX دیگ ه
وفلــزي و پلــي بوتیلــن را نخواهیــم داشــت . لولــه هــاي پلــي 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــن روش م ــا در ای ــن )PB( مدته بوتیل
مــي گرفــت امــا بدلیــل وجــود مشــکاتي ماننــد نشــتي آب، 
ــد  ــر دادن ــد ت ــاي جدی ــه ه ــه لول ــود را ب ــاي خ ــم ج ــم ک ک
.امــروزه لولــه هــاي پلیمــري جدیــدي که نــام تجــاري PEX از 
جنــس پلــي اتیلــن مشــبک شــده مــي باشــند مــورد اســتفاده 
ــا  ــب آنه ــاي PB نص ــه ه ــد لول ــه مانن ــد. ک ــي گیرن ــرار م ق
ــا بخاطــر ســاختار مشــبک آن  ــود ام بســیار آســان خواهــد ب
خــواص بهتــري از خــود نشــان مــي دهنــد و مشــکات لولــه 
هــاي پلــي بوتلیــن را ندارنــد .لولــه هــاي PEX بــراي اولیــن 
بــار در ســال 1971 توســط شــرکت ویرســبوي ســوئد تولیــد 
ــدت  ــد از م ــا بع ــه ه ــن لول ــد . ای ــه ش ــان عرض ــه جهانی و ب
ــه هــاي قبلــي شــوند. هــم  ــن لول کوتاهــي توانســتند جایگزی
ــراح و مجــري  ــن ط ــوئد بزرگتری ــبو س ــرکت ویرس ــون ش اکن

ــي باشــد . ــان م ــي در تمــام جه ــش کف سیســتم گرمای
ــد و  ــاز ش ــکا آغ ــه در آمری ــن لول ــد ای ــال 1990 تولی از س
ــش  ــتمهاي گرمای ــام سیس ــش از %50 از تم ــون بی ــم اکن ه
کفــي بــکار رفتــه در ایــن کشــور از لولــه هــاي PEX ویرســبو 

ــد.  ــي کنن ــتفاده م اس
ــرارت  ــال ح ــه انتق ــف ک ــش از ک ــي گرمای ــتم حرارت سیس
ــد  ــادي در فرآین ــهم زی ــي( س ــعي )تابش ــورت تشعش ــه ص ب
گرمایشــي آن دارد، درمقایســه بــا ســایر سیســتمهاي حرارتــي 
ــرژي  ــازي مصــرف ان ــه س ــي و بهین ــه جوی ــا در صرف ــه تنه ن
بلکــه در مقولــه رفــاه و آســایش ســاکنان ســاختمان هــا داراي 
نقــاط قــوت بســیاري مــي باشــد. در ســالهاي اخیــر، سیســتم 

ــیار  ــکا بس ــي و آمری ــورهاي اروپائ ــف در کش ــي از ک گرمایش
متــداول شــده اســت و دلیــل ایــن گســترش روزافــزون بهینــه 
بــودن مصــرف انــرژي، توزیــع یکســان گرمــا در تمامــي ســطح 
ــه  و فضــا و دوري از مشــکات موجــود در ســایر روش هــا ، ب
ــیدگي  ــي و پوس ــا، گرفتگ ــدن دیواره ــیاه ش ــال س ــوان مث عن
لولــه هــا و… مــي باشــد. اســتفاده از روش گرمایــش از کــف 
جهــت گرمایــش محــل ســکونت از دیربــاز بــه طــرق مختلــف 
ــام  ــردي بن ــز ف ــه اســت. در ســال 1940 نی انجــام مــي گرفت
ســام لویــت بــراي ایــن منظــور لولــه هــاي آب گــرم را در زیــر 
ــران نیــز درمناطــق کوهســتاني و  ــرار داد. درکشــور ای کــف ق
سردســیر ازجملــه آذربایجــان ایــن روش مــورد اســتفاده قــرار 
مــي گرفتــه، کــه بیشــترین مــورد اســتفاده آن درحمــام هــا 
ــادي را  ــاي زی ــد گرم ــي توان ــوا نم ــه ه ــل اینک ــه دلی ــود. ب ب
ــکوني  ــوارد مس ــرم در م ــواي گ ــگاه دارد روش ه ــود ن درخ
ــر و  ــه ت ــه صرف ــرون ب ــه نیســت و روش مق ــه صرف ــدان ب چن

خوشــایندتر مــي باشــد. 
در ایــن سیســتم گرمایشــي معمــوالً دمــاي آب گــرم موجــود 
ــانتي  ــه س ــا60 درج ــن 30 ت ــواب بی ــف خ ــاي ک ــه ه در لول
گــراد مــي باشــد کــه درمقایســه بــا ســایر روشــهاي موجــود، 
ــراد اســت . در  ــانتي گ ــه س ــا 71 درج ــن 54 ت ــاي آب بی دم
ســاختمان هائــي کــه داراي ســقف بلنــد مــي باشــند اســتفاده 
از سیســتم گرمایــش از کــف باعــث کاهــش مصــرف انــرژي و 
صرفــه جوئــي در مصــرف ســوخت مــي شــود، بــه ایــن خاطــر 
کــه در ســایر روشــها )ماننــد رادیاتور و بخــاري( هــواي گرم در 
اثــر کاهــش چگالــي ســبک شــده و بــه ســمت ســقف مــي رود 
و اولیــن جائــي را کــه گــرم مــي کنــد ســقف مــي باشــد بــه 
ــاال بــودن دمــاي هــوا در کنــار ســقف میــزان انتقــال  علــت ب
حــرارت آن بــه ســقف از هرجــاي دیگــر بیشــتر اســت و ایــن 
عامــل باعــث اتــاف مقــدار زیــادي انــرژي مــي شــود. اســتفاده 
ــام  ــپزخانه و حم ــون آش ــي همچ ــتم در مکانهای ــن سیس از ای
کــه کــف آنهــا معمــوالً خیــس و مرطــوب اســت مناســب بــوده 
و باعــث خشــک شــدن کــف مــي شــود. مســئله مهــم دیگــر 
ــازل  ــه دربعضــي ازمن ــن ک ــت زمی ــن روش رطوب اینکــه در ای
منجــر بــه بــروز بیماریهــاي مفصلــي مــي شــود از بیــن رفتــه 
ــي از  ــي های ــه ناراحت ــا ب ــاران مبت ــش درد بیم ــث کاه و باع

قبیــل رماتیســم خواهــد شــد. 
شــاید بــه نظــر آیــد کــه به هنــگام نصــب سیســتم کــف خواب 
دیگــر نمــي توانیــد پوشــش مــورد عاقــه تــان را بــراي کــف 
انتخــاب کنیــد! ولــي ایــن طــور نیســت. مطمئــن باشــید کــه 
شــما مــي توانیــد بــراي پوشــش کــف منــزل خــود از هــر نــوع 
ــه ســنگ، ســرامیک، کاشــي پارکــت چــوب  مصالحــي ازجمل



فواید استفاده از سیستم گرمایش کف
آســایش و آرامــش در باالتریــن حــد ممکن: درجــه حــرارت 
ثابــت و دائمــي درکلیــه طــول زمســتان در نزدیکــي کــف 
ــد  ــد وجــود خواه ــرار داری ــه شــما ق ــي ک ســاختمان و در محل
ــط  ــه محی ــت ک ــري اس ــیار دلپذی ــت بس ــن حال ــت . ای داش
ــادي  ــوده و هــواي مــورد تنفــس گرمــاي زی ــا گــرم ب اطــراف پ

ــد. ــته باش نداش
ــف  ــش ک ــیار پوش ــرم بس ــت ج ــرارت: بعل ــودن ح ــت ب ثاب
ســاختمان در صــورت هــر گونــه قطــع بــرق و یــا عوامــل دیگــر 
کــه باعــث توقــف حــرارت دهــي مرکــزي باشــد ، مــدت زمــان 

ســرد شــدن آپارتمــان بســیار طوالنــي تر از ســایر روشــها مي باشــد . 
در ایــن سیســتم ابتــدا مــدت زمانــي طــول مــي کشــد تــا کــف 
زمیــن بــه درجــه حــرارت مطلــوب برســد ، ولــي پــس از گــرم 
شــدن ایــن حــرارت بــه صــورت باثبــات تــر ي در طــول مــدت 

زمســتان مــورد اســتفاده قــرار خواهــد گرفــت .
ســبکي وزن ســاختمان ، افزایــش ارتفــاع اتاقهــا: بعلــت 
اســتفاده از یــک نــوع لولــه بــا ســایز پائیــن و همچنیــن حــذف 
ــا  ــه عموم ــر ) ک ــاتي از روي یکدیگ ــاي تاسیس ــه ه ــور لول عب
ــان  ــف در زم ــردن ک ــر ک ــا و پ ــف واحده ــدن ک ــاال آم ــث ب باع
ســاخت مــي شــود ( ضخامــت پوشــش بــه مقــدار زیــادي کاهــش 
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ــاي  ــدون اینکــه تأثیــري درگرم ــد .ب ــز اســتفاده کنی ــرش نی وف
مطلــوب محیــط شــما بگــذارد. یکــي دیگــر از مزایــاي اســتفاده 
از سیســتم گرمایــش از کــف در روشــهاي ذوب بــرف مــي باشــد 
بطوریکــه از ایــن روش بــراي ذوب یــخ یــا بــرف موجــود در پیــاده 
ــاختمانها و  ــا، ورودي س ــاده ه ــري، ج ــاي بارگی ــا، لنگرگاهه روه

بیمارســتانها، بانــد فــرود هواپیمــا و زمینهــاي ورزشــي از جملــه 
زمیــن فوتبــال وغیــره کــه دسترســي آســان و ســریع بــه محــل 
ــن روش  ــه ای ــرد. بطوریک ــوان اســتفاده ک ــي ت ــي اســت م الزام
عــاوه برکاهــش هزینــه هــاي بــرف روبــي و نمــک پاشــي، در 

حفــظ ســاختار مــوارد گفتــه شــده بســیار موثــر خواهــد بــود

بطور کلي سه نوع روش گرمایش از کف موجود است :
1  گرمایش با هواي گرم  

2  گرمایش با جریان الکتریسیته
3  گرمایش با آب گرم

روشهای کنترل دما در سیستم گرمایش کفی:
1  سیستم کنترل دمای بصورت دست 

2  سیستم کنترل دمای اتوماتیک بصورت مکانیک 
3  سیستم کنترل دمای اتوماتیک بصورت برقی

* سیســتم کنتــرل دمــای بصــورت دســت : در ایــن سیســتم 
ــه  ــده ب ــل ش ــل متص ــع و وص ــیرآالت قط ــتفاده از ش ــا اس ب
خروجــی هــای هــر کلکتــور،در جعبــه مربوطــه، امــکان 
ــکان  ــتی ام ــه صــورت دس ــی ب ــای حرارت ــه ه ــرل منطق کنت
پذیــر مــی گــردد.از مزایــای ایــن سیســتم، اقتصــادی بــودن و 

ــود.  ــوان اشــاره نم ــی، میت ــودن سیســتم کنترل ســاده ب
* سیســتم کنتــرل دمــای اتوماتیــک بصــورت مکانیــک : در 
ایــن سیســتم بــا اســتفاده از نصــب شــیرآالت گرمایــش کفــی 
ــم  ــق تنظی ــی، از طری ــای گرمایش ــر فض ــوار ه ــل دی در داخ
ــش  ــیر گرمای ــر روی ش ــده ب ــب ش ــی نص ــتات حرارت ترموس
ــورت  ــه ص ــه ب ــط مریوط ــای محی ــوار، دم ــل دی ــی داخ کف
مکانیکــی و اتوماتیــک کنتــرل مــی گــردد.در ایــن روش 

داخــل جعبــه شــیر گرمایشــی، شــیر تخلیــه هــوا نیــز پیــش 
بینــی شــده اســت. 

* سیســتم کنتــرل دمــای اتوماتیــک بصــورت برقــی : در ایــن 
سیســتم شــیرهای برقــی کــه بــه حــس گرهــای الکتریکــی در 
هرمحیــط بــه طورجداگانــه وصــل شــده انــد، فرمــان قطــع و 
وصــل هرمــدار حرارتــی را دریافــت نمــوده و عملیــات تنظیــم 
ــری  ــکان دیگ ــی دهند.ام ــام م ــط را انج ــر محی ــودکار ه خ
هماننــد، دبــی ســنج و یــا دماســنج نصــب شــده بــر روی هــر 
ــف و  ــای مختل ــرل ه ــکان کنت ــور ام ــی وورودی کلکت خروج
متنوعــی را بــرای کاربــر ممکــن مــی سازد.سیســتم اتوماتیــک 
ــای  ــی فض ــی دمائ ــن روش کنترل ــس کاملتری ــی پایپک برق

گرمایــش کفــی مــی باشــد 

انواع منبع تامین کننده حرارتی ممکن جهت سیستم گرمایشی از کف:
* استفاده از پکیج 

* استفاده از موتورخانه با 2 دیگ کوچک 
* استفاده از موتورخانه با یک دیگ و مبدل حرارتی 

* استفاده از موتورخانه با یک دیگ و الکترو والو با مدار بای پاس 
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مــي یابــد . ایــن امــر ضمــن کــم کــردن وزن ســاختمان ) و در نتیجــه اســتقامت بیشــتر آن ( موجــب افزایــش ارتفــاع ســقف 
واحدهــا نیــز مــي گــردد. 

صرفــه جویــي در مصــرف ســوخت: بعلــت تمــاس مســتقیم افــراد بــا منبــع گرمایــش درجــه حــرارت اتــاق در درجــات پائیــن 
تــري تنظیــم مــي گــردد . ایــن امــر موجــب صرفــه جویــي 25 الــي 40 درصــد در مصــرف ســوخت خواهــد شــد. 

آزادي عمــل در دکوراســیون داخــل منــزل: بعلــت قــرار گرفتــن ایــن سیســتم در داخــل کــف زمیــن اثاثیــه را میتــوان در 
هــر گوشــه از ســاختمان قــرار داد . ایــن امــر بخصــوص در واحدهــاي کوچکتــر و اتــاق خوابهــاي بافضــاي محــدود ، ملمــوس تــر 

خواهــد بــود .
هــواي پاکیــزه تــر و خشــک نشــدن هــوا: در سیســتم رادیاتــوري ، عمومــا هــواي اتــاق خشــک مــي شــود . در بســیاري از 
مــوارد بــا قــرار دادن کتــري آب بــه روي رادیاتــور ســعي در افزایــش رطوبــت اتــاق مــي شــود . ایــن مشــکل در سیســتم گرمایــش 

کفــي نمــودي نخواهــد داشــت.
تمیــزي دیوارهــا و اثاثیــه منــزل: بعلــت ســیکل گــردش هــواي داغ در زمــان اســتفاده از رادیاتــور عمومــا دیوارهــاي بــاالي 
رادیاتــور بمــرور زمــان ســیاه شــده و دوده را بخــود جــذب مــي نمایــد . در سیســتم گرمایــش کفــي ویرســبو ایــن مشــکل برطــرف 

شــده و دیوارهــا وســایر لــوازم در طــول زمــان ســیاه نخواهــد شــد .

افزایــش ارزش منــزل: اســتفاده از سیســتم گرمایــش کفــي ویرســبو موجــب افزایــش ارزش منــازل مــي شــود اگــر چــه 
نصــب ایــن سیســتم از لحــاظ هزینــه تفــاوت چندانــي باسیســتم حــرارت بتوســط رادیاتورهــاي مرغــوب نــدارد ، ارزش افــزوده 

آن بــراي ســاختمان بســیار بیشــتر خواهــد بــود.
اســتفاده از منابــع حرارتــی مختلــف : سیســتم گرمایــش کفــی ویرســبو مــی توانــد از منابــع مختلفــی بــرای تامیــن گرمایــش 

اســتفاده کنــد . موتــور خانــه ، پکیــچ و حتــی حــرارت خورشــیدی مــی تواننــد در ایــن سیســتم مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد.
خشــک تــر باقــی مانــدن زمینهــای مرطــوب و یــا خیــس : در صــورت نصــب سیســتم گرمایــش کفــی ویرســبو در محلهــای مانند 
آشــپزخانه ، سرویســهای بهداشــتی و زیــر زمیــن ، در صــورت خیــس شــدن کــف ایــن محلهــا بعلــت شستشــو  بســرعت خشــک 

ــد خواهد ش
حداکثر دما ی کف در این سیستم به شرح زیر است:

1  حداکثر دما ی کف در محیطهای مسکونی، تجاری و صنعتی: 29 درجه سانتیگراد
2  حداکثر دما ی کف در محیطهای پیرامون پنجره ها و دیوارهای خارجی :35 درجه سانتیگراد

3  حداکثر دما ی کف در محیطهای دور استخر و کف حمام ها : 33 درجه سانتیگراد
پای گرم و سر خنک به سامت کمک میکند.
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 نکاتی مهم در رابطه با نظارت، گزارش نویسی،
 بیمه و ... در رابطه با ایمنی و حوادث ساختمانی

تهیه و تنظیم : مهندس سعید ظهوریان، بازرس سازمان نظام کاردانی خراسان رضوی

علت اصلی محکومیت مهندسین پس از بررسی 600 پرونده، عدم آگاهی آن ها از اختیارات و مسئولیت آن هاست.
ــح، ارائه شــده و  ــد راه حــل صحی ــا می باشــد و در صــورت نقــص ایمنــی حتمــاً بای ــگارش گزارش ه ــم او در ن * اســلحه ناظــر قل

دســتور توقــف صــادر شــود و گزینــه خــاف دارد انتخــاب گــردد و نبایــد در گــزارش بعــدی ایمنــی را تأییــد نماییــد.
* در موارد خطر، ناظر باید مستندات کافی را جمع آوری کند و این امر از طریق مستندات زیر انجام می گیرد:

* دفتر خدمات الکترونیک شهر )ثبت گزارشات(
* دستور کار به مالک در هر مرحله ساختمانی )با قید کلمه اباغ و تفهیم گردید(

* ناحیه شهرداری در صورت تخلف
* شهرداری منطقه

* سازمان نظام مهندسی استان 
* بازرسی  وزارت کار 

* وزارت راه و شهرسازی
* قبل از صدور پروانه ناظر به هیچ عنوان نباید در امر نظارت دخالت کند.

ــرد و  ــی انجــام می گی ــه قضای ــه صــورت اظهارنام ــه  ب ــر اســناد رســمی، ک ــق دفات ــوان از طری ــی را می ت ــاغ رســمی و قانون * اب
ــام داد. ــرد، انج ــان می ب ــر 10 روز زم حداکث

* تعهــدات کتبــی مالــک و پیمانــکاران جــز در زمینه هــای ایمنــی کارگاه بــه هیــچ  وجــه رافــع مســئولیت مهنــدس ناظــر کارگاه 
. نیست

* بعــد از وقــوع حادثــه جانــی ، معمــوالً بــازرس وزارت کار حادثــه را گــزارش می دهــد. بنابرایــن ناظــر بایــد نامــه عــدم رعایــت 



 

42

مــوارد ایمنــی را بــه اداره بازرســی وزارت کار هــم ارســال نمایــد. الــزام ارســال ایــن گــزارش در مــاده 7 آئیــن نامــه حفاظــت از 
کارگاه هــای ســاختمانی آمــده اســت.

ــه دادگاه می فرســتد، ســپس کارشــناس  ــده را ب * چنانچــه فــوت اتفــاق بیفتــد، کانتــری راســا کار را تعطیــل می کنــد و پرون
رســمی دادگســتری از کارگاه بازدیــد کــرده و پــس از بازخوانــی گزارشــها ناظــر و… مقصــر را شناســایی می کنــد.

* در صورتــی کــه متوفــی زیــر 18 ســال و یــا اتبــاع  خارجــی بــدون پروانــه باشــد، بیمــه دیــه یــا خســارات را پرداخــت نخواهــد 
کــرد. در ایــن صــورت الزم اســت بــه محــض حضــور مأمــور کانتــری گــزارش دهیــد ایــن شــخص مهمــان یــا مشــغول تماشــا 
ــث محســوب  ــرد شــخص ثال ــن صــورت آن ف ــد. در ای ــن موضــوع را همــان وقــت گــزارش نمای ــوده و مأمــور ای ــا رهگــذر ب و ی
می شــود و باهــر شــرایط بیمــه خســارت او را پرداخــت خواهــد کــرد. اولیــن صورت جلســه  کانتــری بســیار مهــم اســت و هــر 
طــور شــده بایــد در آن قیــد گــردد کــه متوفــی شــخص ثالــث بــوده اســت و کارگــر پــروژه نمی باشــد. بایــد بــه اولیــای دم هــم 
تفهیــم گــردد کــه بگوینــد متوفــی شــخص ثالــث بــوده اســت و در غیــر ایــن صــورت تــوان پرداخــت دیــه را نخواهیــد داشــت. 

)اســتفاده از کارگــر اتبــاع خارجــی و یــا زیــر 18 ســال تخلــف می باشــد(
* در صــورت وقــوع خســارات جانــی غیــر از فــوت، تــا زمانــی کــه حادثــه  دیــده شــکایت نکنــد، بــه خســارت او رســیدگی نخواهــد 

. شد
بعــد از مرحلــه شــکایت دادگاه از بــازرس وزارت کار درخواســت بازدیــد و بررســی شــواهد و مــدارک جهــت تعییــن خســارت و 

ــد. ــر را می نماین مقص
* اگــر طرفیــن دعــوی ســازش کننــد پــای ناظــر وســط نخواهــد آمــد )نــام ناظــر در رضایت نامــه قیــد گــردد(، امــا اگــر کار بــه 

شــکایت برســد و قــرار شــود دادگاه حکــم دهــد، ناظــر هــم در تخلــف ســهیم می گــردد.
* وارد شــدن خســارت حیــن تخلــف و نداشــتن صاحیــت: چنانچــه خســارت در حیــن تخلــف رخ دهــد، مثــًا ناظــر پایــه 3 
ــر اشــتباهی  ــد. اگ ــه خســارتی را پرداخــت نمی نمای ــد، بیمــه هیچ گون ــک را نظــارت نمای ــه ی ــه پای ــزم ب نظــارت ســاختمان مل
در اثــر عــدم داشــتن صاحیــت صــورت گیــرد عــاوه بــر پرداخــت خســارت، مهنــدس ناظــر محکــوم بــه یــک الــی ســه ســال 

ــردد. ــدان می گ زن
* طبق ماده 19 قانون مجازات اسامی کلیه کسانی که عوامل موثر در وقوع حادثه می باشند باید مجازات گردند.

* ناظــر فقــط مجــاز بــه انجــام امــور نظــارت در شــهر محــل صــدور پروانــه می باشــد و در صــورت تخلــف از آن، ناظــر ســه مــاه 
ــه می گــردد. لغــو پروان

*ناظــر همزمــان نمی توانــد مجــری، پیمانــکار و یــا تأمیــن کننــده مصالــح  پــروژه نیــز باشــد. از گرفتــن پــول بــه صــورت قرضــی 
از مالــک و یــا معرفــی پیمانــکار جــدا خــودداری فرماییــد.
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قراردادی و حقوقی

انواع بیمه نامه کارگاهی ساختمان:
الف( بیمه ساختمان های مجاور)6ماهه-مالی و جانی و اغلب برای گودبرداری استفاده میشود(

ب( بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان)5نفر کارگر بدون نام(.
 اقدام های مهم و الزامی در بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان:

 1  تعــدد دیــات - ایــن کلــوز اغلــب در زمانــی مفیــد اســت کــه شــخصی ســقوط کــرده و بجــای اینکــه فــوت شــود، قطــع نخــاع 
ــوز تحــت  ــه او تعلــق میگیــرد و درصورتــی کــه ایــن کل ــغ ب ــرد بال ــه یــک ف ــه ی کامــل، دو دی ــگاه بجــای یــک دی میشــود؛ آن

پوشــش نباشــد خســارت کامــل پرداخــت نمیگــردد و باقــی مانــده را میبایســتی کارفرمــا از جیــب خــود بپــردازد.
 2  به موجب این کلوز صدمات جانی که خارج از ساعات اداری وارد می شوند جبران خواهد شد.)بسیار مهم(

 3   صدمــات جســمانی وارد شــده بــه کارکنــان بیمــه گــذار ناشــی از مســئولیت مهنــدس مجــری صاحیــت دار تحــت پوشــش 
قــرار میگیــرد.

 4   صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار و پیمانکاران فرعی ناشی از مسئولیت وی تحت پوشش قرار میگیرد.
ــر و مشاور)محاســب( تحــت  ــین ناظ ــذار ناشــی از مســئولیت مهندس ــه گ ــان بیم ــه کارکن ــده ب ــات جســمانی وارد ش  5  صدم

ــرد. ــرار میگی پوشــش ق
 6   مســئولیت بیمــه گــذار ناشــی از صدمــات جســمانی وارده بــه کارکنــان بــدون رای دادگاه و بــا احــراز مســئولیت بیمــه گــذار 

جبــران مــی گــردد.
 7  هزینــه هــای پزشــکی ناشــی از صدمــات جســمانی وارده بــه کارکنــان بــدون اعمــال تعرفــه دولتــی و بــا ارائــه صورتحســاب 

مراجــع درمانــی جبــران میگــردد.
 8  مطالبــات بیمــه تامیــن اجتماعــی کــه طــی ماده66قوانیــن بیمــه تامیــن اجتماعــی بــر بیمــه گــذار وارد مــی شــود،پرداخت 

خواهــد شــد.
ــا نقــص عضــو  ــد و ی ــوت کن ــه ای در کارگاه ســاختمانی ف ــری طــی حادث ــن اجتماعی:چنانچــه کارگ )تبصره1ماده66بیمــه تامی
گــردد و از کار افتــاده شــود،بیمه تامیــن اجتماعــی حقــوق مســتمری ده ســال نامبــرده را از صاحبــکار و مقصریــن حادثــه بطــور 

یکجــا مطالبــه کــرده و ماهیانــه بــه زیــان دیــده و یــا وراث او پرداخــت میکنــد(
 9  صدمات جسمانی وارده به شخص بیمه گذار، کارفرما و پیمانکار، مهندسین ناظر و طراح تحت پوشش قرار میگیرد.

10  صدمات جسمانی وارده به اشخاص ثالث جبران خواهد شد.
   11   در صورتــی کــه پــس از پایــان بیمــه نامــه افزایــش نــرخ دیــات اتفــاق بیافتد،دیــات بــه نــرخ روز پرداخــت میشــود.)مبنای 

محاســبه نــرخ دیــات زمــان ارجــاع پرونــده بــه اجــرای احــکام اســت(
  12  صدمــات جســمانی وارده ب اشــخاص ثالــث کــه ناشــی از فعالیــت هــای نامرتبــط ســاختمانی باشــد.)مثا حادثــه بــه دلیــل 

جابجایــی میلگــرد ســر کوچــه اتفــاق بیافتــد(
 13  صدمــات جســمانی وارده بــه اتبــاع خارجــه غیرمجاز)کارگــر افغانــی( جبــران مــی شــود.)این کلــوز از تاریخ25/4/92توســط 

بیمــه مرکــزی لغــو شــده اســت و بــه همیــن دلیــل پیشــنهاد میشــود اصــا از کارگــر افغانــی اســتفاده نکنیــد(
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اشکاالت اجرایی در سازه های بتنی
کمیته انتشارات
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ــه صــورت  امــروزه از خدمــات نظــارت در صنعــت ســاختمان ب
گســترده ای در تمــام دنیــا اســتفاده مــی شــود. اگــر چــه امروزه 
بســیاری از مــردم بــا نظــارت ســاختمانی آشــنا هســتند، ولــی 
ــد و نحــوه ی  ــاره ی فراین ــادی درب ــوز تصــورات اشــتباه زی هن

انجــام نظــارت ســاختمانی وجــود دارد.
در اینجــا  رایــج تریــن تصــورات اشــتباهی کــه دربــاره ی نظارت 

ســاختمانی تــا کنــون شناســایی شــده اشــاره مــی کنیم :
ــترین  ــردن بیش ــدا ک ــاختمانی پی ــارت س ــی از نظ ــدف اصل ه
ــی  ــه عامل ــی تواندب ــه م نقــص موجــود در ســاختمان اســت ک
ــا فروشــنده بــه منظــور درخواســت  بــرای مذاکــره ی مجــدد ب
کاهــش قیمــت منجــر شــود. ایــن تصــور درســت نیســت. هــدف 

اصلــی از نظــارت ســاختمانی عبــارت اســت از مشــخص کــردن 
مــواردی کــه بــا توجــه بــه وضعیــت ســاختمان دارای اهمیــت 
هســتند بــه گونــه ای کــه مــی تواننــد روی یکپارچگــی ســازه، 
قابلیــت مســکونی بــودن و مهمتــر از همــه روی ایمنی ســاکنین 
ــی در نظــارت فقــط پیــدا  ــع شــوند. اگــر هــدف اصل ــر واق موث
ــا  ــن معن ــه ای ــد ب ــاختمان باش ــا در س ــردن بیشــترین نقصه ک
کــه ناظــر هــر نقــص هرچنــد کوچــک را در گــزارش منعکــس 
کنــد تنهــا نتیجــه ای کــه همــراه دارد فرصــت دوبــاره ای بــرای 
مشــتری بــرای مذاکــره دربــاره ی قیمــت اســت. امــا حقیقــت 
ــز در  ــاختمان هرگ ــک س ــای ی ــه نقصه ــه هم ــت ک ــن اس ای

گــزارش ناظــر منعکــس نمــی شــود.

دانستنی هـای عمرانی
تهیه و تنظیم : مهندس رضا رحیمي پورپاشاکي                              

تصورات غلط و رایج در امر نظارت ساختمان

تصورات غلط و رایج در امر نظارت ساختمان قسمت دوم

تجربیات نمـای ساختمان

نظــارت ســاختمانی محــدود بــه ســاختمانهای در حال اســتفاده 
مــی شــود .

ایــن یکــی دیگــر از تصــورات غلــط و مهلــک اســت. بــه تازگــی 
امــر نظــارت بــرای ســاختمانهای طراحــی شــده نیــز بــه 
منظــور اطمینــان یافتــن از روش درســت اجــرا و تطابــق آن بــا 
ــادی  اســتانداردهای ایمنــی ضــروری اســت. معمــوال تعــداد زی
ــروز  ــتند و ب ــل هس ــاز دخی ــاخت و س ــد س ــراد در فراین از اف
اشــتباهات زیــاد دور از ذهــن نیســت. مجــوز ناظــران همیشــه 

ــت نظــارت اســت ــده ی کیفی نشــان دهن
اینطــور نیســت، اینکــه بعضــی از افــراد دارای مجــوز هســتند به 
ایــن معنــا نیســت کــه آنهــا مــی تواننــد نظــارت را بــه خوبــی 

انجــام دهنــد. اغلــب ناظرانــی کــه دارای مجــوز هســتند افــرادی 
ــاً  ــی لزوم ــا مهارت ــرد ب ــا هــر ف ــد، ام ــه شــمار مــی رون ماهــر ب

اخــاق کاری مناســبی نــدارد
بعضــی دیگــر از انــواع نظــارت مثــل: نظــارت بــر قیمــت، نظارت 
بــر آفتهــا و ســموم و نظــارت بــر قوانیــن، مــی تواننــد جایگزیــن 

نظارت ســاختمانی شــوند.
کامــا غلــط اســت. هیــچ نــوع نظارتــی وجــود نــدارد کــه بتــوان 
ــد نظــارت  ــرد. در فراین ــن نظــارت ســاختمانی ک آن را جایگزی
ســاختمانی روشــهای بخصوصــی هســت کــه امــکان جایگزینــی 
هــر نــوع نظــارت دیگــر را بــا نظــارت ســاختمانی غیــر ممکــن 

مــی کنــد. 

با توجه به اهمیت نما و بخصوص نماهای سنگی چند نکته راجع به اجرای نماهای سنگی ذکر می گردد :

1  اگر سنگ نما به هر دلیلی مثال عدم اجرای اسکوب بیفتد حتما پس از ترمیم باید رولپالک شود 
2  پشت سنگ ها )قسمت مالت خور( به هیچ عنوان نباید با خرده آجر و یا خرده سنگ و غیره پر شود

3  حتی االمکان از سنگ های دارای جذب آب پایین استفاده نشود
4  پس از اتمام عملیات نما حتما بند کشی سنگ ها انجام شود تا آب باران به پشت سنگ ها نفوذ نکند و در    

اثر یخ زدن موجب کنده شدن سنگ نشود
5  اسکوب سنگ به صورتی سیمی انجام شود و اسکوب چسبی زیاد مناسب نیست

6  حداکثر مالت خور پشت سنگ ها نباید بیشتر از 4 سانتیمتر باشد. در غیر اینصورت احتمال ریزش سنگ 
ها از نما افزایش می یابد



موضوعات  مهم در ساخت و ساز

تأمین سامت، بهداشت، صرفه اقتصادی و آمادگی در برابر حریق
میزان آتش  سوزی در کشور از سال 80 به بعد روند افزایشی داشته است

 پدیــده آتــش در طــول تاریــخ همــواره خســارات فراوانــی داشــته و بــا گســترش شهرنشــینی حجــم و تراکــم ایــن خســارات نیــز 
ــی  ــای فراوان ــارت ها و لطمه ه ــل خس ــه تحمی ــر ب ــوزی منج ــوادث آتش س ــواره ح ــز هم ــا نی ــور م ــت. در کش ــده اس ــترده ش گس

گردیــده اســت.
تــا پیــش از ســال 80 ســاالنه چهــار هــزار و 442 مــورد آتش ســوزی کــه بــه طــور میانگیــن روزی 12.2 حادثــه داشــتیم. در ســال 
80 ایــن آمــار بــه روزی 14.9 حادثــه افزایــش یافــت. در ســال 85 نیــز 9 هــزار و 156 حادثــه یعنــی متوســط حــدودا روزی 25 

حادثــه و ســال 93 تعــداد 21 هــزار و 583 حادثــه کــه میانگیــن روزی 55 آتش ســوزی محســوب می شــود واقــع شــد.
ایــن حــوادث و اتفاقــات در دنیــا نیــز بــوده کــه منجــر بــه تدویــن مقــررات الزم بــرای مقابلــه بــا آن شــده اســت و مــا هــم بایــد 
ــط بخشــی از آن اســت  ــت فق ــا معلولی ــوت ی ــه ف ــار وحشــتناکی دارد ک ــم. حــوادث آتش ســوزی آث ــق دهی ــا آن تطبی خــود را ب
و بخــش مهم تــر آســیب های اجتماعــی اســت کــه دامن گیــر خانواده هــا می شــود ضمــن اینکــه خســارت ها و صدمه هــا 

ــت. ــیار باالس ــوزی بس ــی از آتش س ــادی ناش اقتص
اختصــاص مبحــث ســوم مقــررات ملــی ســاختمان بــه موضــوع مقابلــه در برابــر آتــش بــه دلیــل اهمیــت موضــوع آتــش اســت کــه 
بعــد از مبحــث اول مقــررات ملــی ســاختمان کــه بــه تعاریــف و مبحــث دوم کــه بــه مقــررات اداری اختصــاص دارد مبحــث ســوم 
ــر حریــق چهــار موضــوع مهــم در  ــه موضــوع آتــش می پــردازد. تأمیــن ســامت، بهداشــت، صرفــه اقتصــادی و آمادگــی در براب ب

ســاخت و ســاز هســتند.
بــا ارتقــای مقــررات ســاخت و ســاز و منطبــق کــردن آن بــا قوانیــن جهانــی می توانیــم خدمــات فنــی و مهندســی را نیــز در ســطوح 

جهانــی صــادر کنیم.
ــازار  ــن ب ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــا ب ــتند و م ــا هس ــایه م ــورهای همس ــه و کش ــاز، خاورمیان ــاخت و س ــی س ــازار جهان ــن ب بزرگتری
ــا کدهــای آتــش ســوزی ســاخت و ســاز در دنیــا را رعایــت کنیــم کــه در حــوزه صــدور خدمــات فنــی و  بین المللــی ناچاریــم ت

ــر اســت. مهندســی بســیار مؤث
در اروپــا صنعــت بیمــه بــا توجــه بــه ســطح کیفــی ســاختمان و میــزان آمادگــی آن در برابــر آتــش از بیمه گــذار هزینــه دریافــت 

ــه بازپرداخــت خســارات ناشــی از حــوادث آتش ســوزی ســرعت می بخشــد. ــن موضــوع ب می کنــد کــه ای
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آشنایی با مسائل ساختمان و بنا                            
تهیه و تنظیم : محمد قنوی

اطالعـات پـایه
مــی  را  زمیــن  قطعــه  یــک  مســاحت  زمیــن:  مســاحت 
ــد شــده  ــک قی ــس تفکی ــا صورتمجل ــند ی ــا در س گویند)عمدت
ــدازه و  ــدون ان ــا ب ــاد انه ــه ابع ــته از اراضــی ک ــت(یا ان دس اس
حــد و حــدودی بــوده و مســاحت در ســند قیــد نشده،مســاحت 

ــردد. ــی گ ــبه م ــود محاس ــع موج ــت وض ــن از برداش زمی
مساحت زیر بنا:مساحت هر طبقه از بنا را گویند.

مســاحت کل بنا:مجمــوع ســطح طبقــات یــک ســاختمان اعــم 
از روی زمیــن یــا زیــر زمیــن.

ضریــب ســطح اشغال:ســطح اشــغال شــده در طبقــه همکــف 
یــک ســاختمان نســبت به کل مســاحت زمیــن مــورد نظر)طبق 
ــدون کســر  ــه ب ــا مســاحت وضــع موجــود بشــرطی ک ســند ی

اصاحــی کمتــر از ســند مالکیــت باشــد(.
متوســط مســاحت کل بنا:نســبت جمــع مســاحت پروانــه هــا یــا 
جمــع مســاحت پایــان ســاختمانها بــه تعــداد پروانــه هــا پایــان 

ســاختمان صــادره.
متوســط ضریــب تراکم:نســبت جمــع تراکــم اســتفاده شــده در 

هــر پروانــه یــا بنــا بــه تعــداد کل پروانــه هــای صــادره.
مســاحت کل طبقــات و زیــر زمین:مجمــوع مســاحت کل 
ــاب  ــا احتس ــاحت کل بنا(ب ــده)مطابق مس ــداث ش ــات اح طبق

ــن. ــر زمی ــاحت زی مس
تعــداد طبقات:طبقــات احــداث شــده از روی شــالوده تــا پشــت 
ــام را شــامل مــی شود)خرپشــته جزطبقــات محســوب نمــی  ب

شــود(.
ــدون  ــتفاده ب ــل اس ــده و قاب ــاد ش ــای ایج ــاحت مفید:بن مس
در نظــر گرفتــن راهروهــای ارتباطــی،راه پلــه ها،چاهــک 
مجــزا  انبارهــای  و  زباله،نورگیرها،پارکینــگ  اسانسور،شــوت 
ــاعی  ــای مش ــات و فضاه ــن و تاسیس ــر زمی ــوص در زی بخص

ــر. دیگ
ــا در  ــعه بن ــا توس ــاری ی ــا انب ــته ی ــاد خرپش ــر طبقه:ایج صف

ــود. ــی نش ــه اضاف ــه طبق ــر ب ــه منج ــود ک ــات موج طبق
تراکم:درصــد بنایــی کــه نســبت بــه مســاحت زمیــن در 
طبقــات قابــل احــداث مــی باشــد کــه در طــرح تفضیلــی بــرای 
ــطوح  ــز س ــت)به ج ــده اس ــف گردی ــف تعری ــای مختل کاربریه
پارکینــگ و مشــاعات در همکــف و زیرزمیــن هــا و انبــاری در 

ــن(. زیرزمی
ــره  ــوه به ــرد بنا(:نح ــا کارب ــات و ی ــری طبق ــرد بنا)کارب عملک
بــرداری از فضاهــای ایجــاد شــده از یــک ســاختمان)انواع 

و....( استفاده:مســکونی،تجاری،اداری 
ــک  مسکونی:اســتفاده از فضاهــای پیوســته ایجــاد شــده در ی
ــی و  ــور کاف ــه دارای ن ــکونی ک ــد مس ــوان واح ــاختمان بعن س

ســرویس مناســب بهداشــتی نیــز باشد.)مناســب بــرای ســکونت 
ــواده(. خان

ــا  ــرا ی ــا س ــذر ی ــر گ ــوال ب ــه معم ــتد ک ــل دادوس تجاری:مح
پاســاژ یــا تیمچــه احــداث شــده و عمومــا دارای ویتریــن باشــد.

)مراکــزی کــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی طبــق قانــون تجارت 
عملیــات تجــاری انجــام میدهنــد و معامــات و داد و ســتد مــی 

نماینــد(.
اداری:محلــی کــه در انجــا افــراد حقیقــی و حقوقــی مشــغول 
بــه کار بــوده و کارهــای خدماتــی مربــوط بــه دولــت و بخــش 

خصوصــی انجــام مــی شــود.
ــی و  ــوزش عال ــرورش و ام ــوزش و پ ــه ام آموزشــی:بناهایی ک
ــود ــای ک ــی پذیرد)مهده ــورت م ــا ص ــت در انج ــم و تربی تعلی
ک،دبستان،مدارس،دبیرستان،دانشــگاه و دیگــر مراکــز اموزشــی(

صنعتی:بناهایــی کــه منســوب و مربــوط بــه صنعــت بــوده و در 
ــم و  ــنگین و حجی ــبک و س ــک و بزرگ،س ــات کوچ ــا قطع انج

کوچــک صنعتــی ســاخته مــی شــود.
کشــاورزی:بنایی کــه در انواعــی از کشاورزی،کشــتکاری،زراعت،
فاحت،دامداری،پــرورش طیور،پــرورش ماهــی انجــام می پذیرد 
و یــا بــه صــورت بنــا و یــا ســالن هــای کوچــک و بزرگ،گلخانــه 

ها،ســوله ها،یــا مراکــز نمونــه پــرورش ایجــاد شــده انــد.
ــی  ــه م ــور فرهنگــی پرداخت ــه ام ــه در ان ب ــی ک فرهنگی:بنای
انتشــاراتی،گالری  مختلف،دفاتــر  اموزشــگاههای  شــود.مانند 

ها،ســینما،تئاتر و..
مذهبی:بنایــی کــه بــرای انجــام اداب و ائیــن مذهبــی احــداث 

مــی گــردد.
ــه تندرســتی و بهداشــت  ــوط ب بهداشــتی:بنایی کــه امــور مرب
شــهروندان در انجــا انجــام مــی پذیرد.مانند:بیمارســتان،کلینیک

،درمانگاه،تیمارستان و...
پــرورش  بــه  بنــوان  ان  در  کــه  ورزشــی:بنایی  تفریحــی 
تناســب و فیزیــک بدنــی پرداختــه و امکانــات شــادمانی و 
فــرح شــهروندان را فراهــم نمود.مانند:شــهر بازی،زمینهــای 

و... ورزشی،استادیومها،اســتخر 
حمــل و نقل:بنایــی کــه جهــت امــور جابجایــی و تــردد 
شــهروندان مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرد.مانند:پایانه،پارکینگ 

ــن. ــروگاه،راه اه ــاز و طبقاتی،ف روب
ــای  ــه ه ــع نگران ــایش و رف ــت اس ــه درخدم ــی ک خدماتی:بنای
شــهری مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرد.مانند:اتش نشــانی،مراکز 

جمــع اوری زباله،سرویســهای عمومــی.
ــاز  ــودن نی ــرف نم ــت برط ــه جه ــزات شــهری:بناهایی ک تجهی
هــای شــهری ایجــاد مــی شود.مانند:پســت هــای بــرق و 
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گاز،مراکــز مخابراتی،مراکــز تصفیــه اب.
ــله  ــاس سلس ــر اس ــن را ب ــتفاده زمی ــوه اس ــری زمین:نح کارب
ــع و  ــای جام ــرح ه ــهری و ط ــای ش ــت ه ــواع فعالی ــب ان مرات

ــد. ــک گوین ــری مل تفضیلی،کارب
ــم  ــا تراک ــراد ب ــکونت اف ــرای س ــا ب ــه صرف ــکونی،اراضی ک مس
مختلــف پیــش بینــی شــده)از بســیار کم-ویایی-تــا زیاد-بلنــد 

مرتبــه(
ــر  ــاژ،بازار در نظ ــداث مغازه،پاس ــرای اح ــه ب ــی ک تجاری:راض
ــاری( ــر تج ــی و دفات ــی،خرده فروش ــود)عمده فروش ــه ش گرفت

اداری:اراضــی کــه بــرای احــداث ادارات مختلــف دولتــی و 
ــردد. ــی گ ــش بین ــی پی خصوص

ــاز  ــرای احــداث ســاختمانهای مــورد نی آموزشــی:اراضی کــه ب
آمــوزش و پرورش،تعلیــم و تربیــت و نیــز امــوزش عالــی و 
آمــوزش غیــر انتفاعــی و امــوزش رســمی و غیــر رســمی پیــش 

بینــی مــی شــود.
ــی در  ــاختمانهای صنعت ــداث س ــرای اح ــه ب ــی ک صنعتی:اراض
نظــر گرفتــه مــی شــود)مانند انبارها،کارگاهها،کارخانجات،ســرد

خانــه هــا،و تعمیــر گاههــای بــزرگ(
کشــاورزی:اراضی کــه )معمــوال خــارج از شــهر(برای کشــت و 
زرع پیــش بینــی شــده و ســاخت و ســاز در انجــا ممنــوع مــی 

باشــد.
فرهنگــی و مذهبی:اراضــی کــه بــرای احــداث اماکــن مذهبــی 
از قبیــل مسجد،حسینیه،کلیسا،کنســیه و اتشــکده و... یــا بــرای 

ســینما و تئاتــر و فرهنگســرا و... در نظــر گرفتــه مــی شــود.
احــداث  بــرای  کــه  اراضــی  درمانــی:  و  بهداشــتی 
ــا  ــاط ب بیمارســتان،درمانگاه و ســایر ســاختمانهایی کــه در ارتب

باشــد. شــهروندان  درمــان  و  بهداشــت 
ورزشــی:اراضی کــه مختــص ورزش و تفریــح شــهروندان بــرای 

احــداث فضاهــا و اســتادیوم هــای انــواع ورزشــها باشــد.
حمــل و نقل:بــه اراضــی مطلــق مــی گــردد کــه بــرای احــداث 
ــی در  ــاز و طبقات ــی روب ــگ عموم ترمینال،پایانه،فرودگاه،پارکین

نظــر گرفتــه شــوند.
ــر پســتی پیــش  ــرای ایجــاد مراکــز و دفات پســت:اراضی کــه ب

ــده اســت. بینــی گردی
حریم:اراضــی کــه بــه دلیــل نیــاز بــه فاصلــه ایمنــی الزم اســت 
حفــظ گــردد و در ان بنایــی ایجــاد نگــردد و یــا مقــررات خاصی 

ــود. رعایت ش
ــهری  ــات ش ــار تاسیس ــه در اختی تاسیســات شــهری:اراضی ک
مانند:نیروگاه،پســت برق،پســت گاز،ایســتگاه رادیــو و تلویزیــون 

و... قــرار گیــرد.
ارتشــی:اراضی کــه بــرای احــداث پادگانهــا و عملیــات نظامــی 

در اختیــار ارتــش نیــروی انتظامــی قــرار گیــرد.
ــای در دســت  ــرح ه ــع در ط داخــل طــرح اجرایی:اراضــی واق
ــا و  ــبکه گذره ــای ش ــرح ه ــا ط ــهرداری.)که عمدت ــدام ش اق

ــند(. ــی باش ــن م میادی
کال داخــل طرح:اراضــی کــه کا در طــرح شــبکه شــهری و یــا 

خدمــات شــهری واقــع شــوند.
ــود  ــار خ ــهرداری در اختی ــه ش ــهرداری:اراضی ک ــوض ش مع
قــرار داده تــا در صــورت نبــاز بــه صاحبــان اماکــی کــه ملــک 

ــد. ــع مــی شــوند واگــذار نمای انهــا در طــرح واق

انبارها:اراضــی از شــهر کــه بعنــوان بــار انــداز و احــداث انبــار 
اختصــاص یابــد.

خدمــات شــهری:اراضی بــا کاربــری خدماتــی مانند:اتــش 
شــهری. زباله،تجهیــزات  اوری  جمــع  نشــانی،مرکز 

ــا  ــری هســتد ی ــه کارب ــد هرگون ــه فاق فاقــد کاربری:اراضــی ک
بعنــوان ذخیــره هــای شــهری در نظــر گرفتــه شــده انــد و یــا 
هنــوز طبــق برنامــه طــرح جامــع ،ازاد ســازی و طــرح تفضیلــی 

ندارنــد.
قانونــی ای کــه  انــواع پروانــه: پروانــه ســاختمانی:مجوز 
ــرای  ــاز ب ــاخت و س ــه س ــر گون ــرای ه ــهرداری ب ــرف ش از ط

ــردد. ــی گ ــادر م ــاک ص ــان ام صاحب
تخریــب و بــاز ســازی:پروانه ای کــه بــا تخریــب بنــای قدیمــی 
و احــداث بنــای جدیــد بــر اســاس طــرح تفضیلــی صــادر مــی 

گــردد.
اضافــه اشــکوب:مجوز احــداث طبقاتــی بــر روی طبقــات 

موجود)توســعه بنــا در ارتفــاع(
تبدیل:مجــوزی کــه بــرای تبدیــل یــک واحــد مســکونی بــه دو 
واحد،تبدیــل واحــد مســکونی بــه اداری و یــا تبدیــل قســمتی از 

مســکونی بــه واحــد تجــاری و...صــادره مــی گــردد.
تغییرات،تعمیرات:پروانــه ای کــه بــه منظــور انجــام تعمیــرات 

و تغییــرات جزئــی و کلــی صــادر گــردد.
ــا  ــه ی تمدیــد پروانــه:در صــورت منقضــی شــدن مهلــت پروان
عــدم شــروع عملیــات ســاختمانی از طــرف مالک،اعتبــار پروانــه 

تمدیــد و بــا همــان مشــخصات صــادر خواهــد شــد.
ــدم  ــرط ع ــه ش ــک و ب ــای مال ــورت تقاض ــر نقشــه:در ص تغیی
شــروع عملیــات ســاختمانی نســبت بــه تغییــرات یــا جابجایــی 
ــر  ــه تغیی ــای معتبر،پروان ــه ه ــای پروان ــعه بن ــا توس ــا ی فضاه

نقشــه صــادر خواهــد شــد.
ابطــال پروانــه:در صــورت تقاضــای مالــک بــا اخــذ اصــل پروانه 
صــادره و ابطــال ان و پیوســت بــه پرونــده بصــورت مکانیــزه نیــز 
ــه مراجــع ذیربــط اعــام مــی گــردد  ــه باطــل و تصویــر ب پروان
و بــا رعایــت ضوابــط و مقــررات پرداختــی هــای مالــک عــودت 

گــردد.
ــت  ــورت در خواس ــری:در ص ــا مج ــر ی ــدس ناظ ــض مهن تعوی
مالــک و بــا رعایــت ظوابــط و مقــررات و موافقــت ناظــر و مجری 
و مراجــع ذیصــاح و معرفــی ناظــر و مجــری جدیــد مجــوز فوق 

صــادر مــی گــردد.
کار  بــه  شــروع  صــورت  خــاف:در  گواهی:عــدم  انــواع 
ــه و  ــه معامل ــر گون ــرای ه ــادره ب ــه ص ــق پروان ــاختمانی طب س
یــا انقضــای مهلــت پروانــه بــرای ادامــه عملیــات ســاختمانی یــا 
ــدم  ــام ع ــه ن ــدی ب ــس از رســیدگی،گواهی جدی ــروز خاف،پ ب

ــردد. ــی گ ــادر م ــاف ص خ
بالمانــع ناحیــه:در مــوارد بــروز تخلفــات جزئــی کــه منجــر بــه 
جلوگیــری شــود،پس از رفــع خــاف یــا رســیدگی بــه ان،مجــوز 
ــه مربوطــه صــادر  ــه ناحی ــه ب ــه کار از شــهر ســازی منطق ادام

خواهــد شــد.
بالمانــع شهرســازی:در صــورت درخواســت انــواع پروانــه و 
کشــف خــاف در بنــا و رســیدگی بــه ان بــرای ســهولت رونــد 
ــد. ــد ش ــادر خواه ــازی ص ــهر س ــع ش ــه کار،بامان اداری و ادام
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طـراحی شهـری
مهندس علیرضا نیک

کارشناس ارشد شهرسازی )گرایش طراحی شهری( 

رشــته شهرســازی )گرایــش طراحــی شــهری( : تعاریــف 
ــر  ــر و ب ــیار متکث ــهری بس ــی ش ــورد طراح ــده در م ــه ش ارائ
ــی  اســاس دیــدگاه افــراد مختلــف، متفــاوت می باشــد. از زمان
کــه مربــوط بــه دوران جنینــی طراحــی شــهری می شــود، تــا 
زمانــی کــه بــا پشــت ســر گذاشــتن زمــان بــه بلوغــی نســبی 
ــه شــده اســت. کــه در  ــی ارائ ــف متفاوت رســیده اســت، تعاری
ــا تکامــل یافتــن در طــول زمــان و  نهایــت طراحــی شــهری ب
ــه تعریفــی نســبتاً جامــع  بــه دســت آوردن تجــارب فــراوان ب
ــهری  ــی ش ــت. طراح ــرده اس ــدا ک ــت پی ــری دس و جامع ت
ــان در  ــه توام ــی، ک ــته ای و گروه ــان رش ــت می ــی اس فعالیت
ــه  ــت ک ــی اس ــایی و راه حل های ــد مسئله گش ــده فرآین برگیرن
هدفشــان ســامان بخشــی کالبــدی عرصــه عمومــی شــهر بــه 
نحــوی اســت، کــه موجــب ارتقــای کیفیــت عملکــردی زیســت 
ــت. ــهری اس ــای ش ــناختی و مکان ه ــه زیباش ــط و تجرب محی
درکل طراحــی  شــهری هنــر نــو کــردن ســاختار شهرهاســت.

ــدام  ــرای اق وضعیــت ادامــه تحصیــل در خــارج از کشــور: ب
ــفانه  ــور متأس ــارج از کش ــل در خ ــه تحصی ــور ادام ــه منظ ب
ــه  ــه ن ــرا ک ــود. چ ــدام ش ــخصی اق ــورت ش ــد به ص ــب بای اغل
ــرای بورســیه ی  ــه مؤسســات خــاص چنــدان ب دانشــگاه ها و ن
ــد.  ــدام نمی کنن ــور اق ــارج از کش ــل در خ ــرای تحصی ــراد ب اف
ــور  ــارج از کش ــل در خ ــه تحصی ــرای ادام ــرش ب ــن پذی گرفت
اکثــراً از طریــق شــخص صــورت گرفتــه کــه حــال هــر 
کشــوری شــرایط خــاص خــود را پیــش روی افــراد قــرار داده 
و بــا توجــه بــه معیارهــای خــود گزینــش می کنــد. از طرفــی 
همان طــور کــه ذکــر شــد بــرای ادامــه تحصیــل در خــارج از 
کشــور بایــد از مقاطــع ابتدایــی دانشــگاه شــروع بــه تحصیــل 
کــرد چــرا کــه اغلــب دانشــگاه های خــارج از کشــور مــدارک 
ــد. ــر نمی دانن ــدان معتب ــران را چن ــگاه های ای ــی دانش تحصیل

ــا مقطــع  وضعیــت ادامــه تحصیــل در کشــور: در کشــور م
دکتــری در رشــته شهرســازی و طراحــی شــهری وجــود 
دارد کــه اغلــب نیــز از گرایش هــای برنامه ریــزی شــهری 
ــازی در  ــع شهرس ــود. مقط ــه می ش ــهری گرفت ــی ش و طراح
حــال حاضــر تنهــا در دانشــگاه تهــران و در برخــی از ســال ها 
مقطــع طراحــی شــهری در دانشــگاه شــهید بهشــتی تهــران و 
ــه میشــود شــرایط  ــر کشــورمان ارائ ســایر دانشــگاهای  معتب
ــه زمینــه و  پذیرفتــه شــدن در ایــن مقطــع بســیار وابســته ب
ــی  ــات پژوهش ــینه ی تحقیق ــن پیش ــارب کاری و همچنی تج
ــا عملــی  ــاً از طریــق آزمــون کتبــی و ی فــرد می باشــد و صرف

ــد. ــد ش ــه خواهن ــن پذیرفت داوطلبی
عــاوه بــر داشــتن امتیــاز الزم در امتحــان کتبــی کــه از طــرف 
ــر  ــراد در زمینه هــای زی دانشــگاه مربوطــه گرفتــه می شــود اف

نیــز ســنجیده می شــوند و بــا تصمیــم اعضــای شــورای 
مربــوط کــه در هــر دانشــگاه نیــز از اســاتید مربــوط بــه همــان 

ــوند: ــاب می ش ــراد انتخ ــگاه اف دانش
* داشــتن پیشــینه ی مناســب و مطلــوب در زمینــه ی فعالیــت 
اجرائــی کــه متناســب بــا رشــته ی تحصیلــی خــود بوده باشــد.

* داشــتن پیشــنه ی مناســب در زمینــه ی ارائــه پژوهش هــای 
علمــی و یــا مقــاالت علمــی کــه به طــور مکتــوب و رســمی در 

مجــات معتبــر بــه چــاپ رســیده باشــد.
* معدل کتبی باال در مقطع قبلی

ــت داوری  ــای هیئ ــد اعض ــه از دی ــی ک ــکات اساس ــی ن برخ
ــه پاســخ  در مــورد داوطلــب پرســش شــد ه و در صــورت ارائ
مناســب و مطلــوب داوران به عنــوان امتیازاتــی بــرای انتخــاب 

محســوب می شــود..
شــرایط و نتایــج به دســت آمــده از پرســش و پاســخ در 
ــه  ــت ک ــذار اس ــم و اثرگ ــدری مه ــه  ق ــه ب ــمت مصاحب قس
افــرادی حتــی بــا داشــتن امتیــاز ممتــاز در امتحــان کتبــی و 
ــی نتوانســته اند  ــع قبل ــاال در مقط ــیار ب ــدل بس ــن مع هم چنی

انتخــاب شــوند و در مصاحبــه رد می شــوند.
کاری  زمینــه ی  در  افــراد  کــه  پیش زمینــه ای  نهایــت  در 
و علمــی خــود ارائــه داده و به دســت آورده انــد بســیار در 

ــود. ــد ب ــم خواه ــا مه ــاب آن ه انتخ
توانایی هــای الزم بــرای داوطلبــان ایــن رشــته: رشــته 
ــه دلیــل داشــتن یــک ســری ویژگی هــای  طراحــی شــهری ب
خــاص در یادگیــری و اجــرا ء مســتلزم توانایی هایــی هرچنــد 
معمولــی ولــی الزم اســت کــه بــه صــورت زیــر توضیــح داده 

می شــود:
توانایی هــای جســمی: توانایــی کامــل بــرای حرکــت، توانایــی 
ــا دســت ها، توانایــی  ــرای نوشــتن و ترســیم کــردن ب کامــل ب
ــل و  ــی کام ــیاء، بینای ــخیص اش ــاهده و تش ــرای مش ــل ب کام
ــرای  قــدرت تشــخیص رنگ هــا به طــور کامــل، توانایــی الزم ب
تکلـّـم ســلیس و روان و بــدون مشــکل و قــدرت بیــان مناســب 

در بازگویــی مســایل.
توانایی هــای ذهنــی و روحــی: قــدرت محاســبه ریاضــی، 
قــدرت تجزیــه و تحلیــل مســایل و توانایــی برقــراری ارتبــاط 
معنایــی بیــن مــوارد و موضوعــات متنــوع و در نهایــت داشــتن 
ــم  ــور و تجس ــی قص ــایل، توانای ــوی از مس ــل ق ــدرت تحلی ق
فضایــی و ســه بعدی از فضاهــا و احجــام و قــدرت بــه تصویــر 

کشــیدن آن هــا.
چــه کســانی بــرای ادامــه تحصیــل در ایــن رشــته اقــدام 
ــن و  ــن ف ــن رشــته، رشــته ای مابی ــه ای ــی ک نکننــد: از آنجای
ــادی می باشــد  ــره دارد و دارای ابع ــر دو به ــر اســت و از ه هن



ــر دو  ــا ه ــط ب ــن رشــته اســت و مرتب ــه متوجــه خــاص معی ک
موضــوع هــم تــا حــدو دی می باشــد بنابرایــن افــرادی کــه ایــن 
ــه  ــد عاق ــش بای ــر دو گرای ــد در ه ــاب می کنن ــته را انتخ رش
ــوان  ــد به عن ــاس کنن ــود احس ــی الزم را در خ ــته و توانای داش
مثــال افــرادی ممکــن اســت احســاس کننــد در مســایل فنــی و 
محاســباتی توانایــی دارنــد امــا زمانــی کــه مســایل بــه حیطــه ی 
ــرای  ــی ب ــه ی چندان ــود عاق ــری وارد می ش ــر و ادراک هن هن
پییگیــری نداشــته و عــاوه بــر آن در ایــن موضــوع ضعــف نیــز 
ــه  ــه از پای ــرادی ک ــه اف ــود ک ــه می ش ــن توصی ــد بنابرای دارن
ریاضــی برخــوردار نیســتند، افــرادی کــه در خــود توانایــی الزم 
ــرای تجســم و ادراک ســه بعدی احســاس نکــرده و هم چنیــن  ب
توانایــی کافــی بــرای بــه تصویــر کشــیدن مطالــب و موضوعــات 
ــی،  ــث اجتماع ــه مباح ــن ب ــد و هم چنی ــود را ندارن ــی خ ذهن
ــه نداشــته  ــل عاق ــن قبی جامعه شناســی و روان شناســی و از ای
ــد، ایــن  ــه مســایل فنــی و محاســباتی دارن و بیشــتر گرایــش ب

رشــته را انتخــاب نکننــد.
ــان  ــهری در جه ــی ش ــته ی طراح ــتغال : رش ــای اش زمینه ه
ــه  ــران ب ــه در ای ــن قضی ــت. ای ــور اس ــوان و نوظه ــته ی ج رش
ــته ی  ــت رش ــوان گف ــوده و می ت ــر ب ــتر و پررنگ ت ــب بیش مرات
نوپایــی تلقــی می شــود کــه بــدون اغــراق شــاید تنهــا در چنــد 
ــداد انگشــتان دســت  ــه متجــاوز از تع ــران ک ــر در ای ســال اخی
نمی شــود به صــورت خیلــی مــوردی و محــدود پروژه هایــی 
ــه آن داد  ــهری ب ــی ش ــای طراح ــاق پروژه ه ــوان اط ــه بت ک
ــئولیت و  ــه مس ــه روز توج ــه روز ب ــت و البت ــده اس ــام ش انج
تــاش آن هــا بــرای بــه انجــام رســاندن و تحقــق بخشــیدن بــه 
ــران بیشــتر شــده اســت.  ــا در شــهرهای ای ــل پروژه ه ــن قبی ای
از طرفــی ایــران کشــوری اســت در حــال توســعه کــه بــه مــرور 
ســعی در بازیابــی و بازســازی بهتــر فضاهــای شــهری خــود در 
جهــت ارتقــا ءکیفیــت زندگــی شــهری و جــذب بهتــر ســرمایه ها 
ــای  ــری طرح ه ــه کارگی ــزوم ب ــن ل ــر دارد. بنابرای ــرف دیگ از ط
ــت  ــز بیــش از پیــش اهمی ــه نی ــن زمین طراحــی شــهری در ای
ــه  ــا توجــه ب ــرد ب ــار ک ــوان اظه ــت می ت ــد. در نهای ــدا می کن پی
شــرایط و گرایش هــای اخیــر مســئولین در ایــن زمینــه گرچــه 
ــود را  ــی خ ــگاه واقع ــام اجراءجای ــته در مق ــن رش ــان ای همچن
ــن  ــه آن ای ــاز کشــور ب ــا، از نظــر نی ــه اســت ام در کشــور نیافت
رشــته قابــل توجــه بــوده و جــزء رشــته های مــورد نیــاز کشــور 
می باشــد. پــروژ ه هایــی کــه اخیــراً اجــرا شــده و یــا در دســت 
ــن  ــوان ای ــده می ت ــه در آین ــی از آن اســت ک ــه اســت حاک تهی
امیــد را داشــت کــه در آینــده نزدیــک طراحــی شــهری جایــگاه 
ــن  ــده ی روش ــرده و از آین ــل  اجراءک ــه ی عم ــود را در عرص خ

برخــوردار شــود.
ــهری در  ــی ش ــته ی طراح ــور: رش ــارج از کش ــازار کار در خ ب
زمینــه ی اجــرا و عمــل در کشــورهای دیگــر خصوصاً کشــورهای 

ــگاه بســیار مناســب تری برخــوردار  ــی از جای توســعه یافته و غرب
ــوده و زمینــه ی شــغلی مناســب فراهــم می کنــد امــا از آنجــا  ب
کــه دانشــگاه های خــارج از کشــور چنــدان تحصیل کــردگان در 
ایــران رابــه رســمیت نمی شناســند بنابرایــن بــا داشــتن مــدارک 
تحصیلــی کشــور بــدون تأییــد و یــا داشــتن مــدارک تأییــد الزم 
از طــرف آن هــا چنــدان نمی تــوان بــه داشــتن موقعیــت شــغلی 

و یــا رد ه ی مناســبی در خــارج از کشــور امیــد داشــت .
تخصــص فارغ التحصیــالن ایــن رشــته : فارغ التحصیــان ایــن 
ــته  ــص رش ــه تخص ــی ک ــتن مهارت های ــر داش ــاوه ب ــته ع رش
ــور  ــر به ط ــوارد زی ــد در م ــت، می توانن ــا اس ــود آنه ــه ی خ پای

خــاص فعالیــت کننــد:
در  بازســازی  و  نوســازی  بهســازی،  طرح هــای  ارائــه   *
مقیاس هــای کوچــک )در حــد یــک بلــوک شــهری یــا خیابــان( 

تــا مقیاس هــای بــزرگ )در حــد منطقــه ی شــهری(
* طرح های آماده سازی زمین

ــوب  ــت و چهارچ ــناد هدای ــه اس ــه تهی ــط ب ــای مرتب * پروژه ه
طراحــی شــهری 
متناسب با مقیاس

ــا  ــط ب ــه مرتب ــروژه ک ــر پ ــوردی در ه ــای م ــه طرح ه * ارائ
طراحــی فضــای شــهری می شــود به عنــوان مثــال طــرح 

ــدان ــا می ــان ی ــک خیاب ــهری ی ــان ش مبلم
ــه در جهــت بهســازی و زیباســازی  ــی ک ــا و طرح های * پروژه ه
ــای  ــی و عملکــردی فضاه ــت فضای ــردن کیفی ــاال ب ــن ب هم چنی
ــا و….. می شــود. ــا، پارک ه ــن و خیابان ه ــد میادی شــهری مانن
* ارائــه طــرح ضابــط و معیــار بــرای ســاخت برنامــه و نماهــای 

ــهری ــای ش بدنه ه
* طراحی شهری شهرهای جدید

* طراحی شهری مجموعه های مسکونی
بــرای  می شــوند:  کار  بــه  مشــغول  مکان هایــی  درچــه 
مشــغول قــرار گرفتــن در ایــن رشــته ماننــد هــر رشــته دیگــر 
می تــوان بــه خــرده کاری اجرائــی و پژوهــش و مدیریتــی اشــاره 
ــازمان های  ــد در س ــراد می توانن ــی اف ــث مدیریت ــرد. در بح ک
شــهرداری ها، وزارت مســکن و شهرســازی، شــرکت عمــران 
شــهری، ســازمان های زیباســازی اســتان و شــهر  و مؤسســات 
وابســته و یــا زیرمجموعــه ی آن هــا مشــغول بــه کار شــده عــاوه 
ــرای انجــام برخــی پروژه هــا نیــز در  ــر اینکــه برخــی اوقــات ب ب
ــز  ــی نی ــای اجرائ ــده دار کاره ــد عه ــناس می توانن ــام کارش مق
باشــند ولــی جایــگاه واقعــی انجــام کارهــای اجرائــی اغلــب در 

ــود. ــام می ش ــاری انج ــازی و معم ــاور شهرس ــی مش مهندس
در بخــش پژوهشــی نیــز گســتره ی وســیعی وجــود دارد کــه اگر 
ــوان  ــوان به عن ــم می ت ــاب کنی ــز حس ــزء آن نی ــس را ج تدری
مثــال انجــام کارهــای تحقیقاتــی در مؤسســات تحقیقاتــی و یــا 
نوشــتن و تهیــه مقــاالت و پژوهش هــای علمــی را بیــان کــرد.

AVAYE FAN MAGAZINE

51



اجالس هیأت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان

ــازمان  ــي س ــات عموم ــاس هی ــانزدهمین اج ــاي ش ــه ه برنام
ــد. ــام ش ــور در کیش اع ــاختمان کش ــي س ــام مهندس نظ

نظــام  »ســازمان  عمومــي  هیــات  اجــاس  شــانزدهمین 
مهندســي ســاختمان« کشــوراز شــامگاه جمعــه 14 تیرمــاه بــا 
ــاي  ــازمان ه ــاي س ــزي و روس ــوراي مرک ــه ش ــزاري جلس برگ
ــایگان  ــل ش ــاعت 22 درهت ــا ازس ــتان ه ــي اس ــام مهندس نظ

شــد. کیش آغــاز 
مراســم افتتاحیــه ایــن اجــاس بــا حضور وزیــر راه وشهرســازي، 
ــام  ــازمان نظ ــس س ــامي، ریی ــوراي اس ــس ش ــس مجل ریی
نفــر  و650  کیــش  محلــي  مســئوالن  کشــور،  مهندســي 
ــان عمرانــي اســتانداري هــاي سراســر کشــور، مدیــران  ازمعاون
ــا،  ــتان ه ــز اس ــهرداران مراک ــتانها، ش ــازي اس کل راه وشهرس
روســاي ســازمان هــاي نظــام کاردانــي اســتان هــا ، نماینــدگان 
کمیســیون عمــران مجلــس شــوراي اســامي واعضــاي هیــات 
مدیــره هــا ، بازرســان و روســاي شــوراي انتظامــي ســازمانهاي 
ــاعت 8  ــاري س ــاه ج ــنبه 15 تیرم ــور ش ــي کش ــام مهندس نظ
ــد. ــزار گردی ــي کیــش برگ ــن الملل ــش هــاي بی ــز همای درمرک

معرفــي نامزدهــا وانتخابــات شــوراي مرکــزي و برگــزاري 
جلســات بازرســان، شــوراي انتظامــي و ســازمان نظــام کاردانــي 
ــت. ــاس اس ــن اج ــزاري ای ــاي نخســتین روز برگ ــه ه از برنام

ــازمان  ــي س ــات عموم ــاس هی ــزاري اج ــن روز از برگ دردومی
ــاه  ــر م ــنبه 16 تی ــور یکش ــاختمان کش ــي س ــام مهندس نظ

ــوراي  ــاالنه ش ــرد س ــاي عملک ــزارش ه ــاعت 8گ ــاري از س ج
ــود و  ــي ش ــن م ــازمان تبیی ــي س ــط مش ــه و خ ــزي ارائ مرک
ــه  ترازنامــه و بودجــه شــوراي مرکــزي و برنامــه هــاي ســال ب
تصویــب مــي رســد و در ادامــه نیــز، کارگــروه هــاي تخصصي 7 
گانــه دررشــته هــاي عمــران ، معمــاري شهرســازي ، تاسیســات 
ــرداري و 10  ــه ب ــي، نقش ــات مکانیک ــک، تاسیس ــرق ، ترافی ب

ــود. ــي ش ــزار م ــیون کاري برگ کمیس
ــر از  ــنبه 17 تی ــاس دوش ــانزدهمین اج ــه ش ــم اختتامی مراس
ســاعت 8 تــا 10 درمرکــز همایــش هــاي بیــن المللــي کیــش 
ــات کمیســیون  برگــزار و تمامــي مباحــث مطــرح شــده، مصوب
هــا وگروههــاي تخصصــي پــس از جمــع بنــدي درقالــب یــک 
ــه عنــوان  ــراي پیگیــري واجــرا ب قطعنامــه قرائــت، تصویــب وب

وظیفــه شــوراي مرکــزي اعــام شــد.
ــس  ــر راه وشــهر ســازي و ریی ــده وزی ــر از تاشــهاي ارزن تقدی
ــدگان  ــزار کنن ــل از برگ ــر وتجلی ــاي اخی ــال ه ــس درس مجل
وحامیــان برگــزاري شــانزدهمین اجــاس هیــات عمومــي 
»ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان« کشــور از دیگــر بخــش 

ــت . ــه اس ــم اختتامی ــاي مراس ه
اجــاس هیــات عمومــي »ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان« 
ــن  ــات ای ــتانهاي کشــور وانتخاب ــي از اس ــاله دریک کشــور هرس

اجــاس هــر ســه ســال یکباربرگــزار مــي شــود.

حضور بیش از 650 نفر از دست اندرکاران نظام مهندسي ساختمان کشو ر درجزیره کیش
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آیـا میـدانیـد؟
DO YOU KNOW?

ــده  ــادر کنن ــور ص ــومین کش ــروژ س ــد ن ــا میدانی آی
ــد ــت میباش نف

آیــا میدانیــد اســکنر 48 ســال پیــش اختــراع شــده 
اســت

آیا میدانید زرتشت یعنی ستاره زرین
ــا میدانیــد 100 ســال پیــش پزشــکان آمریکایــی  آی
ــی  ــاردار نم ــه باهــوش هســتند ب ــی ک ــد زنان میگفتن

شــوند
آیا میدانید مروارید درون سرکه ذوب میگردد

آیــا میدانیــد 80٪ موجــودات دنیــا را حشــرات 
انــد داده  تشــکیل 

آیــا میدانیــد تنهــا حیوانــی کــه نمــی توانــد شــنا کنــد 
شــتر اســت

ــیرین را  ــزه ش ــت م ــادر نیس ــه ق ــد گرب ــا میدانی آی
تشــخیص دهــد

آیا میدانید قلب میگو ها در سر آنها قرار دارد
آیــا میدانیــد چیــن بیشــتر از هــر کشــوری همســایه 

دارد، چیــن بــا 13 کشــور هــم مــرز اســت
آیــا میدانیــد موریانــه هــا قادرنــد تــا 2 روز زیــر آب 

زنــده بماننــد
آیــا میدانیــد کبــد انســان در 300 تــا 500 روز 
جدیــدی  ســلولهای  از  اینکــه  یعنــی  میشــود،  نــو 

میشــود برخــوردار 
آیــا میدانیــد نوعــی کوســه دارای 3500 دنــدان مــی 

بـــــاشد کــه از هیــچ یــک از آنهــا اســتفاده نمیکند
ــن  ــک دوربی ــادل ی ــان مع ــم انس ــد چش ــا میدانی آی

135 مــگا پیکســل اســت
ــش از 1000  ــه بی ــن ب ــردم فیلیپی ــد م ــا میدانی آی

ــد ــخن میگوین ــه س لهج

ــال  ــش از ط ــک بی ــم ارزش نم ــد در قدی ــا میدانی آی
اســتفاده  غــذا  نگهــداری  بــرای  نمــک  از   ، بــوده 

میشــده اســت
ــد رعــد و برقــی بــه طــول 6.1 کیلومتــر  ــا میدانی آی
ــون  ــرای روشــن کــردن 1 میلی دارای برقــی کافــی ب

المــپ اســت
ــم  ــی از ک ــردردهای معمول ــتر س ــد بیش ــا میدانی آی

ــد ــیدن آب مــی باش نوش
آیــا میدانیــد شیشــه بــه ظاهــر جامــد بــه اســت ولــی 
ــت  ــد حرک ــیار کن ــرعت بس ــا س ــه ب ــت ک ــی اس مایع

ــد میکن
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گانویـه، ونیز آفریقـا
تهیه و تنظیم : کمیته انتشارات

ایــن  کنیــد  تصــور  اول  نــگاه  در  شــاید 
ــه  ــیل زده گرفت ــک روستای س ــر از ی تصوی
شــده اســت. امــا اینطــور نیســت! ایــن یــک 
ــا  ــز آفریق ــن ونی ــت! ای ــناور اس ــتای ش روس

ــت! اس

گانویــه )Ganvie( یــک روســتای ســاخته شــده روی دریاچــه در کشــور بنیــن در غــرب آفریقــا اســت. ایــن روســتا بــا جمعیــت 
تقریبــی 20 هــزار نفــر تقریبــا تمامــا روی دریاچــه نوکوئــه ســاخته شــده اســت. بــه همیــن دلیــل گانویــه بزرگتریــن روســتای 
ــرده و لقــب  ــه خــود جــذب ک ــادی را ب ــروزه گردشــگران زی ــه ام ــا گانوی ــن موضــوع باعــث شــده ت ــان میباشــد. همی ــی جه آب

ــرد. ــود بگی ــه خ ــا را ب ونیز آفریق

ــردد  ــرن 17ام بازمیگ ــل ق ــه اوای ــتا ب ــن روس ــه ای تاریخچ
ــن  ــر روی ای ــدند ب ــور ش ــه مجب ــک قبیل ــان ی ــه مردم ک
دریاچــه زندگــی کننــد. و امــا داســتان آنهــا بســیار جالــب 

ــت! ــی اس و خواندن
ــروزه(  ــن ام ــی )بنی ــور داهوم ــرن 17 ام کش ــل ق در اوای
یکــی از پرقدرتریــن کشــورهای آفریقــا جنوبــی شــده بــود 
ــد. در  ــن بودن ــان ف ــن کشــور مردم ــب در ای و قومیــت غال
ــد  ــدرت نســبی بدســت آوردن ــن ق ــان ف ــن دوران مردم ای
ــکار و  ــه ش ــغول ب ــون مش ــا کن ــه ت ــا ک ــی ه ــا پرتغال و ب
ــان  ــای مردم ــا بج ــد ت ــق کردن ــد تواف ــرده بودن ــارت ب تج
فــن – از قومیتهــای اقلیتــی کــه در آنجــا بودنــد اســتفاده 
کننــد. بدیــن ترتیــب مردمــان فــن مســئول آن شــدند کــه 
قبائــل اقلیتــی را شــکار کــرده و آنهــا را بــه عنــوان بــرده 

ــی هــا تحویــل بدهنــد. ــه پرتغال ب
ــداد  ــی و تع ــان فن ــاالی جنگجوی ــدرت ب ــه ق ــه ب ــا توج ب
زیــاد آنهــا – قبایــل دیگــر شــانس زیــادی بــرای مقابلــه بــا 
آنهــا نداشــتند. تــا اینکــه سرپرســت یکــی از قبایــل اقلیتــی 
)توفینــو( ایــده ای بــه ذهنــش رســید تــا بتوانــد مردمانــش 
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خانــه هــا تقریبــا همگــی در قســمتهای کــم عمــق دریاچــه 
ســاخته شــده و روش ســاخت آنهــا نیــز هماننــد اکثــر دیگــر 
روســتاهای آبــی بــا پایــه هــای چوبــی زیــر آب و قــرار دادن 
ــه  ــادی خان ــداد زی ــد تع ــر چن ــت. ه ــر روی آن اس ــه ب خان
کامــا شــناور نیــز ســاخته شــد.  در جزیره هــای کوچکــی 
ــرورش دامهــای خــود  ــه پ کــه وجــود داشــت آنهــا اقــدام ب

کردنــد امــا رژیــم غذایــی اصلــی آنهــا ماهــی بــود.
ــروز  ــه ام ــا ب ــد و ت ــه وجــود آم ــه ب ــه گانوی ــود ک ــه ب اینگون
ــت. در  ــا برجاس ــدارد پ ــود ن ــارت وج ــر اس ــر خط ــه دیگ ک
ــدرن  ــای م ــه ه ــدار شــدن زبال ــت و پدی ــع رشــد جمعی واق

)پاســتیکی و آهنــی و …( باعــث شــده امــروزه مشــکات 
ایــن روســتا زیــاد شــود. امــا جالبــی ایــن روســتا ایــن اســت 
کــه هــر آنچــه الزمــه یــک زندگــی اجتماعــی مناســب باشــد 
ــتوران،  ــر، رس ــب دکت ــه مط ــود. از جمل ــدا میش در آن پی

کافــه، بــازار و حتی هتل بــرای توریســتها!
امــارار معــاض ایــن روســتاییان هنــوز بســیار ســاده صــورت 
میگیــرد: مردهــای ایــن روســتا اقــدام بــه ماهیگیــری کــرده 
و زنــان روســتا آنهــا را میفروشــند. و تنهــا ســازه ایــن روســتا 
ــه آن  ــه آب( مدرس ــده )ن ــاخته ش ــره س ــر روی جزی ــه ب ک

اســت.

را از اســیر شــدن نجــات دهــد. وی بــا سواســتفاده از باورهــای 
دینــی مــردم فــن موفــق شــد بــدون خونریــزی از شــر آنهــا در 

امــان بمانــد.
قضیــه از ایــن قــرار اســت کــه مردمــان فــن )همانند بســیاری از 
قومیتهــای دیگــر در ناحیــه( باورهــای دینــی عجیبــی داشــتند 
ــی از  ــد. یک ــرا میکردن ــرا اج ــون و چ ــدون چ ــا را ب ــه آنه ک
باورهــای آنهــا ایــن بــود کــه دریاچــه نوکوئــه قــدرت شــیطانی 
داشــته و هــر کــس وارد آن شــود اســیر طلســم ایــن دریاچــه 
میشــود. بــه همیــن دلیــل مردمــان فــن در هــر صــورت ممکــن 
از ایــن دریاچــه دوری میکردنــد. بدیــن ترتیــب مردمــان قبیلــه 

ــن  ــر روی ای ــود ب ــای خ ــه ه ــاخت خان ــه س ــروع ب ــو ش توفین
ــا از چنــگ اســارت در امــان باشــند. مــدت  ــد ت دریاچــه کردن
زمــان زیــادی نگذشــته بــود کــه خانــه هــای زیــادی روی ایــن 
ــت.  ــکل گرف ــی ش ــتای آب ــن روس ــد و ای ــاخته ش ــه س دریاچ
مردمــان ســاکن گانویــه نــه تنهــا کامــا مســتقل میتوانســتند 
زندگــی کننــد، بلکــه بــا توجــه بــه وســعت زیــاد دریاچــه و بــا 
بهــره بــردن از کانوهــای )قایقهــای باریــک( چوبــی و جابجایــی 
آســان، رفــاه نســبتا خوبــی بــرای خــود پیــدا کردنــد. درواقــع 
ــد  ــرای خــود انتخــاب کردن ــه را ب ــام گانوی ــه همیــن دلیــل ن ب

کــه معنــای )مــا نجــات یافتیــم( اســت.
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mnejadgashti@yahoo.com       تهیه و تنظیم : مهندس مصطفی نژادگشتی

 ((Galaxy Universal Remote(( نــرم افــزاری حرفــه ای و 
ــدی  ــای اندروی ــون ه ــمارت ف ــل اس ــه تبدی ــد ، در زمین قدرتمن
سامســونگ ، بــه ریمــوت کنتــرل انــواع دســتگاه هــا و تجهیــزات 

ــی اســت. دیجیتال
ایــن نــرم افــزار بــدون نیــاز بــه ارتبــاط شــبکه ای و یــا تجهیــزات 
ســخت افــزاری اضافــه ، شــما را قــادر مــی ســازد گوشــی 
سامســونگ گلکســی خــود را بــه کنتــرل ســت آپ باکــس ، دی 
وی دی پلیــر ، بلــوری ری پلیــر ، Air Conditioner ، ویدیــو 

ــد. ــل کنی ــا تبدی ــتگاه ه ــر از دس ــیاری دیگ ــس و بس ــس باک ــن 3 ، ایک ــی استیش ــای DSLR، پل ــن ه ــور ، دوربی پروژکت
ایــن نــرم افــزار قــادر اســت بــا بهــره گیــری از تکنولــوژی infrared در دســتگاه هــای گلکســی شــما ، اقــدام بــه کنتــرل انــواع 
ــه  ــر هریــک از دســتگاه هــای شــما نیســت . ب ــه ب ــه یــک کنتــرل جداگان دســتگاه هــای دیگــر کنــد، بنابرایــن دیگــر نیــازی ب
ســادگی مــی توانیــد بــا نصــب یــک اپلیکیشــن اندرویــد ، تمامــی دســتگاه هــای ذکــر شــده را بــا اســمارت فــون خــود کنتــرل 

کنیــد.
گفتنی است ؛ این نرم افزار از انواع اسمارت فون های Galaxy ، HTC ، Xiaomi و LG پشتیبانی کامل دارد.

چگونه با گوشی همراه تلویزیون تماشا کنیم
ــی را  ــای تلویزیون ــد برنامه ه ــه می توانی ــه چگون ــید ک ــرده باش ــن فکرک ــه ای ــم ب ــما ه ــاید ش ش
روی تلفن همــراه خــود مشــاهده کنیــد. پاســخ پرســش شــما در یــک بخــش خاصــه نمی شــود؛ 
زیــرا بــرای دیــدن برنامه هــای تلویزیونــی روی گوشــی های تلفن همــراه راه هــای زیــادی وجــود 

دارد. در ایــن مطلــب مــا بــه بررســی پنــج مــورد از ایــن روش هــا خواهیــم پرداخــت.

استفاده از گوشی های تیونر دار
شــما مــی توانیــد بــرای دیــدن برنامــه هــای تلویزیــون از گوشــی هــای تیونــر دار اســتفاده کنیــد. ایــن روش البتــه ســاده تریــن راه 
اســت، امــا متاســفانه بهتریــن نیســت. زیــرا بیشــتر گوشــی هایــی کــه همــراه تیونــر عرضــه مــی شــوند کیفیــت مناســبی ندارنــد 
و جــزو گوشــی هــای درجــه چنــدم بــازار بــه حســاب مــی آینــد و خریــد آنهــا از لحــاظ اقتصــادی بــه صرفــه نیســت؛ زیــرا بعــد 

از مدتــی ایــن گوشــی هــا دچــار خرابــی یــا مشــکل شــده و معمــوال نیــز قابــل تعمیــر نخواهنــد بــود.

استفاده از گوشی های دارای گیرنده دیجیتال
ــد از امــواج دیجیتــال کــه  ــده دیجیتــال باشــد، یعنــی بتوان راه حــل دوم ایــن اســت گوشــی ای انتخــاب کنیــد کــه دارای گیرن
توســط صــدا و ســیما ایجــاد مــی شــود اســتفاده کنــد. ماننــد دســتگاه هــای گیرنــده تلویزیــون دیجیتــال، کافــی اســت گوشــی 
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خــود را روشــن کنیــد و در مکانــی کــه امــواج دیجیتــال را ســاپورت مــی کنــد، منتظــر پوشــش ســیگنال بمانیــد. اگــر شــما مــی 
خواســتید تــا ایــن لحظــه اخبــار یــا برنامــه هــای ســرگرمی تلویزیــون را در ســفرهایی کــه بایــد برویــد ببینیــد، حــاال ایــن مهــم 
بــه حقیقــت پیوســته اســت و شــما مــی توانیــد از دیــدن ســرگرمی هــای محبوبتــان در صفحــه نمایــش موبایلتــان لــذت ببریــد، 

آن هــم بــا کیفیــت دیجیتــال.
برتــری ایــن روش نســبت بــه روش اول در کیفیــت بــاالی آن اســت. در اینجــا چنــد مــدل تلفــن همــراه را کــه 

گیرنــده دیجیتــال دارنــد، معرفــی مــی کنیــم:
 Nokia-7710 Nokia-7700  ،  Nokia N77 Nokia N92   ،  Nokia N-96 LG - U900  ،    LG - U960 LG - KU950  ،
 Motorola - A680i SGH-P910   ،  SGH-P920 SGH-P930  ،  SGH-P940 SGH-F510    ،  GSmart t600 GSmart

q60  ،  sagem-my-mobile-tv N7100

استفاده از سایت هایی که شبکه های تلویزیون را مستقیم نشان می دهند
ایــن کــه شــما بــه ســایتی برویــد کــه برنامــه هــای تلویزیونــی را مســتقیم نشــان مــی دهــد و روی منــوی پخــش مســتقیم برنامــه 
هــای تلویزیونــی کلیــک کنیــد، شــاید راه حــل ســاده ای باشــد، امــا عــاوه بــر مشــکات مربــوط بــه ســرعت اینترنــت، کیفیــت 
مطلوبــی نیــز بــه شــما ارائــه نخواهــد کــرد. شــما عــاوه بــر شــبکه هــای داخلــی، از برنامــه هــای شــبکه هــای تلویزیونــی خارجــی 

هــم در ســایت هایشــان مــی توانیــد دیــدن کنیــد، امــا همــان طــور کــه اشــاره شــد حتمــاً بایــد اینترنــت پرســرعت باشــد.
استفاده از اپلیکیشن همراه تی وی

معاونــت رســانه هــای مجــازی صداوســیما، متناســب بــا اهــداف و چشــم اندازهایــش، اولیــن خدمــات خــود بــر بســتر تلفــن همــراه 
را بــا عنــوان برنامــه کاربــردی »همــراه تــی وی« ارائــه کــرده اســت.

نــرم افــزار کاربــردی اپلیکیشــن همــراه تــی وی کــه از ســوی مدیریــت شــبکه همــراه بــه اجــرا رســیده اســت، حــاوی 24 کانــال 
از شــبکه هــای تلویزیونــی ســیمای جمهــوری اســامی ایــران اســت کــه بــا کیفیــت دیجیتــال روی گوشــی هــای دارای سیســتم 

عامــل اندرویــد ارائــه مــی شــود.
بهره برداری از این سرویس به اینترنتی با حداقل سرعت 128K یا سیمکارت 3G نیاز دارد.

استفاده از سیمکارت های اپراتورهای ارائه کننده تلویزیون
ــدون  ــل ب ــال رایت ــوان مث ــه عن ــد؛ ب ــی کنن ــه م ــی ارائ ــای تلویزیون ــه ه ــال خــود برنام ــل در پورت ــد رایت ــا مانن بعضــی از اپراتوره
اســتفاده از برنامــه ای خــاص و فقــط بــا اســتفاده از پورتــال خــود بــه کاربرانــش برنامــه هــای تلویزیــون را بــه صــورت مســتقیم 
ارائــه مــی کنــد؛ کــه البتــه تعرفــه آن نســبت بــه اینترنــت ارزان تــر اســت. در ایــن بــاره بهتــر اســت بــا اپراتورهــا تمــاس گرفتــه 

و از چنــد و چــون کار آگاه شــوید.
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مالیات به زبان ساده

تهیه و تنظیم : اسماعیل امینی                          کارشناس مالیاتی

ــای مســتقیم در طــول  ــون مالیاته ــد قان ــی دانی ــه م بطوریک
دوران قبــل و بعــد از انقاب دســتخوش تغییــرات و اصاحاتی 
شــده کــه آخریــن آنهــا در تاریــخ 94/4/31 اتقــاق افتــاده و 
ــد،  ــی باش ــال 1395 شمســی م ــرای آن از اول س ــخ اج تاری
ــاط  ــه در ارتب ــائلی را ک ــت مس ــده اس ــعی ش ــن س ــر ای بناب
بــا فعالیــت شــغلی کاردانهــای محتــرم باشــد در ایــن مقولــه 
آورده شــود و آنــگاه در مراحــل بعــدی بــه مطالــب و مســائل 
دیگــری نیــز کــه در اصاحیــه جدیــد بــه آن اشــاره شــده ، 
پرداخــت .همانطــور کــه مطلــع مــی باشــید معافیــت مالیاتــی 
ــاله  ــج س ــه پن ــون برنام ــه در قان ــالیانه بخــش مشــاغل ک س
پنجــم نیــز پیــش بینــی شــده و بــه تصویــب هیئــت محتــرم 
ــه حقوقــی در  ــران رســیده اســت .براســاس معافیــت پای وزی
نظــر گرفتــه شــده کــه در ســال عملکــرد 1395 ایــن معافیت 
ــه شــرط اعمــال  ــی باشــد ک ــال م ــغ 156/000/000 ری مبل
معافیــت تســلیم اظهارنامــه مالیاتــی اســت .ضمنــاً در قانــون 
ــاه  ــان تیرم ــه در پای ــت تســلیم اظهارنام ــر مهل ــی حداکث قبل
بــود کــه در اصاحیــه جدیــد پایــان خردادمــاه تعیین شــده ، 
لیکــن بــرای تســلیم اظهارنامــه بخــش شــرکتها و امــاک این 
مهلــت تــا پایــان تیرمــاه درنظرگرفتــه شــده اســت .از جملــه 

ــع شــده ،  ــد مــورد توجــه واق ــون جدی ــی کــه در قان تغییرات
گــروه بنــدی بخــش مشــاغل شــامل بندهــای الــف و ب و ج با 
تعاریفــی کــه در خصــوص نــوع دفاتــر و مســتندات آن قبــًا 
بــه اســتحضار همــکاران گرامــی رســید .بــا اصاحیــه جدیــد 
ــرای ســال عملکــرد 1395  ــر و ســایر مســتندات ب ایــن دفات
تابــع آئیــن نامــه ای اســت کــه ان شــاله برابــر پیــش بینــی 
هــای انجــام یافتــه حداکثــر تــا پایــان نیمــه اول ســال 1395 
ــه تصویــب  توســط ســازمان امــور مالیاتــی کشــور تهیــه و ب
مقــام عالــی وزارت امــور اقتصــادی و دارائــی خواهــد رســید 
و در نتیجــه کاردانهــای فنــی از ســال 95 بــه بعــد براســاس 
ــد ب  ــمول بن ــان مش ــزء مودی ــر ج ــد دیگ ــف ش ــه تعری آنچ
نخواهنــد بــود زیــرا ایــن درجــه بنــدی در اصاحیــه جدیــد 
ــاس  ــد براس ــه جدی ــاً در اصاحی ــد ، ضمن ــذف ش ــون ح قان
آنچــه پیــش بینــی شــده اســت ضمــن پیــاده شــدن نظــام 
جامــع مالیاتــی ، مــودی مالیاتــی پــس از تســلیم اظهارنامــه 
ــای انجــام شــده  ــه ه ــه هزین ــی باشــد ک ــزم م ــی ملت مالیات
ــاال  ــه در ب ــری ک ــورد نظــر را در دفات ــا شــغل م در رابطــه ب
ــه نمایــد  ــه اداره امــور مالیاتــی ارائ اشــاره شــد منعکــس و ب
کــه در ادامــه بــه مــواردی از آن اشــاره خواهــد شــد ، ضمنــاً 
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ریال درآمد مشمول مالیات     48/000/000=٪40×120/000×1000 

ــه حــد نصــاب  ــال ب ــزان معافیــت بخــش مشــاغل ســال 94 یعنــی 138/000/000 ری ــه می ــا توجــه ب ــه ب ک
ــد  ــن درآم ــی ای ــب مالیات ــذف ضری ــورت ح ــال 1395 در ص ــات س ــبه مالی ــا در محاس ــید ، ام ــد رس نخواه
120/000/000 ریــال خواهــد بــود کــه بــا توجــه بــه ســقف مالیــات ســال 95 یعنــی 156/000/000 ریــال بــاز 
هــم معــاف از پرداخــت مالیــات مــی باشــد ، در نتیجــه بــرای کاردانهــای محتــرم کــه فعالیــت آنــان بیــش از 
3400 مترمربــع باشــد احتمــاالً مشــمول مالیــات خواهنــد بــود و ایــن حالــت بــرای کســانی اتفــاق مــی افتــد 
کــه در دفاتــر قانونــی هزینــه هــا را ثبــت ننماینــد .الزم بــه یــادآوری اســت حــذف مشــروط بعضــی از مــواد 
ــن  ــوده کــه در حــال حاضــر ای ــی ب ــاده شــدن طــرح جامــع مالیات ــه پی ــون مالیاتهــای مســتقیم منــوط ب قان
طــرح حداقــل در اســتان گیــان و بعضــی از ادارات امــور مالیاتــی تابعــه حالــت اجرایــی پیــدا نمــوده اســت 
ضمنــاً مــاده 169 مکــرر قانــون مالیاتهــای مســتقیم در خصــوص ارســال فهرســت معامــات بــا اصاحاتــی بــه 
قــوت خــود باقــی اســت گرچــه بابــت اشــخاص حقیقــی کــه شــغل آنــان خدماتــی اســت بــا توجــه بــه رای 
ــاره  ــن ب ــه ارســال فهرســت معامــات نمــی باشــد لیکــن در ای ــاز ب ــت اداری نی ــوان عدال هیئــت عمومــی دی
بصــورت مــوردی و اعمــال ســلیقه اظهارنظــر مــی شــود کــه ان شــاله در خصــوص کاردانهــای محتــرم فنــی 
نیــز اســتعامی صــورت گرفتــه تــا بــا کســب نظــر مســئوالن اقدامهــای بعــدی وفــق مقــررات انجــام پذیــرد.

امیــد اســت ایــن توضیحــات مــورد قبــول قــرار گیــرد.

در نــرخ مالیاتهــا کــه در مــاده 131 قانــون مالیاتهــا قبــًا تعریــف شــده بــود تغییراتــی حاصــل و در اصاحیــه 
جدیــد تــا ســقف مبلــغ 500/000/000 ریــال بــه 15٪ تقلیــل یافتــه اســت و یــا اینکــه در اصاحیــه جدیــد 
مــواد 152 الــی 154 قانــون جــدول ضرائــب مالیاتــی از بیــن رفتــه و از ایــن بــه بعــد فــروش و درآمــد خالــص 
مــودی دیگــر اعمــال ضریــب نمیشــود .توضیــح اینکــه منظــور از اعمــال ضریــب ایــن اســت کــه بعنــوان مثــال 
کاردانهــای محتــرم فنــی بــرای محاســبه مالیــات میــزان متــراژ کارکــرد یکســاله را بــا اعمــال تعرفــه مصوبــه 
ــرای روشــن شــدن مســئله  ــی گردید.ب ــب م ــت اعمــال ضری ــد در نهای ــن درآم ــی محاســبه و ای نظــام کاردان
ــر اســاس  ــر کارکــرد داشــته و ب ــد 1000 مت ــه میزان ــی در ســال 94 ب ــال یکــی از کاردانهــای فن ــوان مث بعن
تعرفــه مصوبــه مترمربعــی 120/000 ریــال از کارفرمــا اخــذ نمــوده اســت و اگــر ضریــب اینگونــه فعالیــت ٪40 

باشــد محاســبه آن بشــرح زیــر اســت :
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در مورد بیمه بیشتر بدانیم

تهیه و تنظیم: محمد علی محمدی
مشاور، کارشناس بیمه ، مدرس دانشگاه

نکات قابل توجه در شرایط عمومی بیمه حوادث
* مشخصات بیمه گر، بیمه گذار متعهد پرداخت حق بیمه، بیمه شده، ذینفع، حق بیمه

* سرمایه بیمه و یا غرامت بیمه
* حادثه،هــر واقعــه ناگهانــی ناشــی از یــک عامــل خارجــی کــه بــدون قصــد و اراده بیمــه شــده بــروز کــرده و منجــر بــه 

جرح،نقــص عضــو،از کار افتادگــی و یــا فــوت بیمــه شــده گــردد.
* نقــص عضــو یــا از کارافتادگــی دائــم و قطعــی: عبــارت اســت از قطــع، تغییــر شــکل و یــا از دســت دادن توانایــی 

انجــام کار عضــوی از اعضــای بــدن کــه ناشــی از حادثــه بــوده و وضعیــت دائــم و قطعــی نداشــته باشــد.
* مدت بیمه: تاریخ شروع و خاتمه از یک ساعت مشخص و بهمان ساعت معین

* اصل حسن نیت: پرسش و پاسخ بیمه گذار در کمال دقت و صداقت بطوریکه عمدی در کار نباشد.
* خطــرات بیمــه شــده: عــاوه بــر خطــرات ناشــی از حادثــه )بنــد 3( تحقــق خطــرات زیــر نیــز جــزو تعهــدات بیمــه 

گــر اســت.
الف: غرق شدن، مسمومیت، تاثیر گاز و بخار و یا مواد خورنده مانند اسید.

ب: ابتا به هاری، کزاز و سیاه زخم
ج: دفاع مشروع بیمه شده

د: اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر
* خســارت قابــل تامیــن: فــوت، ازکارافتادگــی و نقــص عضــو را کــه مســتقیماً ناشــی از مــوارد مذکــور در بنــد 7 بیمــه 
ــت  ــه پزشــکی و غرام ــی ، هزین ــه اضاف ــت حــق بیم ــن و دریاف ــق طرفی ــد.در صــورت تواف ــی نمای ــه باشــد.تامین م نام

روزانهنیــز قابــل تامیــن اســت.
* پرداخت حق بیمه: در موعد مقرر منجر توافق بیمه گر و بیمه گذار

* اظهارات طرفین بصورت کتبی نسبت به یکدیگر
* تغییــر خطــر: هــرگاه در جریــان بیمــه، در شــغل یــا فعالیــت هــای دیگــر بیمــه شــده تغییــری حاصــل شــود، بیمــه 
ــا بیمــه گــذار بیمــه گــر را از تغییــرات حاصــل شــده باخبــر بســازند.در صــورت توافــق و قبــول خطــر جدیــد  شــده ی
حــق بیمــه اضافــی پرداخــت در صــورت عــدم توافــق میشــود مهلــت اعــام تغییــر خطــر و یــا تقاضــای فســخ قــرارداد 

10 روز اســت.
* موارد فسخ قرارداد

از سوی بیمه گذاراز سوی بیمه گر

الف: فسخ اختیاری بیمه گذاردریافت های حق بیمه بصورت الف: عدم پرداخت حق بیمه یا اقساط در موعد مقرر
کوتاه مدت

ب: عدم اظهار سهوی بیمه گذار یا اظهار خاف سهوی بیمه 
گذار که از اهمیت خطر بکاهد

ب: انتقال پرتفوی بیمه گر
) حق بیمه بصورت روزشمار محاسبه می شود(

ج: کاهش خطر موضوع بیمه و عدم موافقت بیمه گر با تعدیل ج: تغییر وضعیت خطر که ادامه بیمه مورد پذیرش نباشد.
حق بیمه )حق بیمه بصورت روزشمار محاسبه می شود(

د: عدم موافقت بیمه گذار با افزایش حق بیمه ناشی از
- تغییر خطر

ه: در صورت اعتبار بیمه نامه بیش از یکسال در پایان هر سال.
-)در صورت فسخ حق بیمه بصورت روز شمار برگشت می شود(
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* مــوارد انفســاخ: در صــورت فــوت بیمــه شــده بــه علــت تحقــق خطــری کــه تحــت پوشــش ایــن بیمــه نامــه نمــی 
باشــد.بیمه نامــه از زمــان فــوت بیمــه شــده منفســخ نمــی شــود.در مــوارد انفســاخ حــق بیمــه مــدت مقتضــی شــده 

بــر اســاس تعرفــه کوتــاه مــدت محاســبه مــی شــود.
توجــه: اگــر فســخ از بیمــه گــر باشــد.یکماه پــس از اعــام مراتــب در صــورت اعــام از ســوی بیمــه گــذار از تاریــخ 

اعــام بیمــه گــذار آثــار فســخ جــاری اســت.
* وظایف بیمه شده ، بیمه گذار و ذینفع در صورت وقوع حادثه

الــف: بمحــض وقــوع حادثــه ابتــدا بــه پزشــک و مراکــز درمانــی مراجعــه و طبــق دســتورات پزشــکی عمــل نمــوده  و 
ســپس حداکثــر 5 روز کاری از تاریــخ حادثــه مراتــب را کتبــاً بــه بیمــه گــر اعــام نمایــد.

ب: در صــورت فــوت بیمــه شــده ، بیمــه گــذار یــا ذینفــع حداکثــر ظــرف دو هفتــه مراتــب را کتبــاً برویــت بیمــه گــر 
برســاند مگــر آنکــه امــکان اعــام نباشــد.

ج: پاسخ به سواالت بیمه گر از سوی بیمه گذار، بیمه شده یا ذینفع و ارائه مدارک مورد نیاز به بیمه گر
د: پذیــرش هرگونــه تحقیقــات یــا معاینــات درخواســتی بیمــه گــر از طــرف بیمــه شــده، بیمــه گــذار یــا ذینفــع در 
غیــر اینصــورت کــه هزینــه هــای موردنظــر از ســوی بیمــه گــر، منــزل نهایــی بیمــه گــذار طــرف بیمــه گــر اســت.
ــر اســاس ســرمایه تعهــد شــده و میــزان غرررامــت نقــص عضــو بــر مبنــای ازکارافتادگــی  * میــزان غرامــت فــوت ب
ــا  ــی( طبــق جــدول در حــد ازکارافتادگــی پرداخــت مــی شود.تشــخیص میــزان از کارافتادگــی ب ــم )کلــی و جزئ دائ
پزشــک معتمــد بیمــه گــر اســت.در صــورت اعتــراض بیمــه شــده کمســیون پزشــکان منتخــب دو طــرف و پزشــک 

مرضــی الطرفیــن و نظــر اکثریــت آنــان تعییــن مــی شــود.
* مهلت پرداخت خسارت از سوی بیمه گر حداکثر یکماه پس از دریافت کلیه اسناد و مدارک



62

شلـه زرد قالبی
طرز تهیه :

ــًا  ــی کام ــرده ، وقت ــس ک ــل خی ــب قب ــج را از ش برن
خیــس خــورد  آب روی برنــج را خالــی کــرده و برنــج 
ــه و روی  ــه ریخت ــک قابلم ــه آب در ی ــا 13 پیمان را ب
حــرارت گذاشــته بــا در بــاز تــا کامــًا برنــج بــاز شــود.

خال بادام را در گاب ریخته تا خیس بخورد.
وقتــی دانــه هــای برنــج کامــل بــاز شــد شــکر را اضافــه 
ــا شــکر حــل  ــاره روی حــرارت گذاشــته ت کــرده و دوب

شــود.
ــم زده و گاب و  ــوب ه ــرده و خ ــه ک ــران را اضاف زعف

ــد. ــه نمایی ــم اضاف ــادام را ه ب
ــوط  ــرد مخل ــی آب س ــدار کم ــا مق ــن را ب ــودر ژالتی پ
کــرده و روی حــرارت کتــری گذاشــته تــا شــفاف شــود.

وقتــی آب شــله زرد در حــال تمــام شــدن مــی باشــد 
ــر  ــاعت دیگ ــم س ــته و نی ــی گذاش ــه دم کن روی قابلم
ــله زرد  ــه ش ــره را ب ــرارت بماند.ک ــی روی ح ــا دم کن ب

ــد. ــه نمایی اضاف
وقتــی آب شــله زرد کامــًا تمــام شــد از روی حــرارت 
برداشــته و ژالتیــن حــل شــده را اضافــه کــرده و خــوب 

هــم زده و بعــد داخــل قالــب مــورد نظــر بریزیــد.
ــوان  ــی ت ــته م ــودر پس ــن و پ ــن از دارچی ــرای تزئی ب

ــرد. ــتفاده ک اس
ــی  ــد م ــی باش ــله زرد قالب ــم ش ــر نخواهی ــه : اگ نکت
ــا را در  ــله زرده ــرده و ش ــذف ک ــن را ح ــوان ژالتی ت

ــد. ــر بریزی ــورد نظ ــرف م ط

2 پیمانهبرنج
3/5 پیمانهشکر
13 پیمانهآب
50 گرمکره

1 قاشق سوپ خوریزعفران پودر شده
1 پیمانهگالب

  1 پیمانهخالل بادام
2 قاشق چای خوریخالل بادام

1
2

آشپـزی
تهیه و تنظیم : فتنه یغمایی



AVAYE FAN MAGAZINE

63

فرنی توت فرنگی 
2 پیمانهشیر

4 قاشق غذاخوریآرد برنج
   پیمانهشکر

200 گرمتوت فرنگی
1 قاشق چای خوریپودر ژالتین

طرز تهیه :
تــوت فرنگــی هــا را خــوب شســته و بســته بــه انــدازه تــوت فرنگــی چهــار قــاچ و یــا نصــف کــرده ، نیمــی از شــکر 
را روی  تــوت فرنگــی هــا ریختــه و مخلــوط کــرده و مــی گذاریــم داخــل یخچــال تــا مثــل وقتــی مــی خواهیــم 
مربــا بپزیــم آب بینــدازه و شــکر حــل شــود.ژالتین را تــوی 4 قاشــق آب ســرد ریختــه و روی بخــار آب گذاشــته 

تــا شــفاف شــود.
در یــک ظــرف مناســب آرد برنــج و بقیــه شــکر را مخلــوط کــرده و کــم کــم  شــیر را بــه آن اضافــه کــرده و بــا 
قاشــق چوبــی هــم زده و روی حــرارت مایــم گذاشــته و مرتــب هــم زده تــا آرد برنــج تــوی شــیر بــاز شــود و بــه 
غلظــت مــورد نظــر برســد.فرنی را داخــل ظــرف هــای تــک نفــره ریختــه و ژالتیــن را بــه تــوت فرنگــی هــا اضافــه 

و بعــد روی فرنــی ســرد شــده را بــا تــوت فرنگــی تزئیــن نماییــد.
نکته 1: ژالتین را می شود حذف کرد و فقط توت فرنگی را برای تزئین استفاده کرد.

نکتــه 2: ایــن فرنــی چــون نــه هــل دارد و نــه گاب حتمــاً بایــد از برنــج مرغــوب اســتفاده شــود تــا عطــر برنــج 
طعــم خوشــایندی بــه فرنــی بدهــد.

نکته 3: اگر آرد برنج مرغوب در  دسترس ندارید می توانید  به دلخواه گاب اضافه کنید.

1
2
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کمیته انتشاراتمحمدعلی مجتهدی گیالنی

اوان زندگی
ــادر او از  ــدر و م ــا آمــد. پ ــه دنی ــی مجتهــدی در اول مهــر ســال 1287 )23 ســپتامبر 1908( در الهیجــان ب محمدعل
خانواده هــای بــا اصــل و نســب زمیــن دار کوچــک شــهر بودنــد. پــدر او در تجــارت ابریشــم، یکــی دیگــر از محصــوالت 
اصلــی منطقــه، هــم بــود. محمدعلــی دو ســاله بــود کــه مــادرش را از دســت داد. پــدرش یــک فــرد منضبــط ســختگیر، 
ــود. او تحصیــل را در هفــت ســالگی در مدرســه  ــه تشــریفات و آداب و رســوم زندگــی در شــهر کوچــک ب و باورمنــد ب
ــه درجــه ی  ــدری مجتهــدی در حــوزه علمیــه نجــف تحصیــل کــرده و ب ــزرگ پ ــی حقیقــت شــروع کــرد. پدرب ابتدای
اجتهــاد رســیده بــود و بــه عنــوان حــاج مجتهــد شــناخته می شــد کــه ریشــه ی نــام خانوادگــی او نیــز همیــن اســت. او 
در ریاضــی و نجــوم آن چنان کــه در حــوزه ی نجــف تدریــس می شــد، خــوب بــود. او در نجــف ازدواج کــرد و بــه ایــن 

ــد. ــی می گفتن ــم نجف ــه همســر او خان ــش ب ــل بچه های دلی
ــا  ــردایی اش رض ــا پس ــت و ب ــی اش می زیس ــا دای ــهر او ب ــن ش ــد. در ای ــران آم ــه ته ــیدی ب ــال 1304 خورش وی در س
رادمنــش، کــه یکــی از مهــم  تریــن اعضــای جنبــش کمونیســتی ایــران شــد، در یــک اتــاق شــریک بــود؛ ولــی مجتهــدی، 
در همــه عمــرش، بــا سیاســت ســر ســازگاری نداشــت. نــه تنهــا بیــرون از غوغــای سیاســت ایســتاد، بلکــه تــاش کــرد، 

موسســات آموزشــی مهمــی را کــه مدیریــت می کــرد از هــر فعالیــت سیاســی دور نگــه دارد.
مجتهــدی تحصیــات خــود را در دارالمعلمیــن مرکــزی ادامــه داد. ســپس در مدرســه متوســطه شــرف تهــران ســال 
پنجــم و ششــم متوســطه را بــه پایــان رســاند. در ســال 1310 مــدرک دیپلــم کامــل متوســطه )شــعبه علمــی( را گرفــت 
ــده  ــن برگزی ــد ت ــزو ص ــا، ج ــه اروپ ــزام محصــل ب ــات اع ــن دوره امتحان ــی در چهارمی ــس از قبول ــال پ ــان س و در هم
محصــان اعزامــی شــد کــه بــه فرانســه رفتنــد، تــا هــر یــک بــه نحــوی نقشــی مؤثــری در آینــده علمــی و فرهنگــی 
ایــران ایفــا کننــد. او در ســال 1931 وارد لیســه بلــز پاســکال در شــهر کلرمــون فــران شــد و در آنجــا بــرای آماده ســازی 
ــه  ــن لیســه ک ــوزش در ای ــی و آم ــرد. زندگ ــت ک ــان فرانســوی و ریاضــی خــود را تقوی ــوزش دانشــگاهی، زب ــرای آم ب
بســیار ســخت و منضبــط بــود بــرای دانــش آمــوزان ایرانــی کــه غالبــاً بــه شــیوه ای آزاد و غیرمنضبــط پــرورش یافتــه 
بودنــد نامطلــوب بــود. در هــر بخــش دو تــا ســه مدرســه وجــود داشــت و مجتهــدی ذکــر کــرده کــه دولــت فرانســه در 
هــر یــک زندگــی و آمــوزش صــد دانــش آمــوز غالبــاً روســتایی را تأمیــن بودجــه می کــرد کــه تنهــا شــمار اندکــی از 
آنــان می توانســتند از پــس آزمون هــای ســخت علــوم و مهندســی برآمــده و دانشــمندان و مهندســین موفقــی بشــوند. 
ــاز  ــورد نی ــدرک م ــه م ــذ س ــا اخ ــال 1934 ب ــد و در س ــل ش ــگاه لی ــوم دانش ــکده عل ــپتامبر 1932 او وارد دانش در س
فارغ التحصیــل شــد. مجتهــدی در امتحــان ســال آخــر نفــر اول شــد و بــا کســب 500 فرانــک جایــزه بــرای تحصیــات 
تکمیلــی بــه پاریــس رفــت. او در ســپتامبر 1935 وارد ســوربون شــد و در 30 ژوئــن 1938 بــا مــدرک دکتــرای دولتــی 
ــا همســرش، ســوزان ژان مــاری وندنوســتن کــه پیانیســت بــود آشــنا شــد. آن دو  فارغ التحصیــل شــد. او در پاریــس ب

در 2 اوت 1938 ازدواج کردنــد و عــازم ایــران شــدند. 

ادامه ی تحصیالت در فرانسه

* 1931-1932 تکمیل زبان و آمادگی ریاضیات در مدرسه ی بلز پاسکال در شهر کلرمون

ــر  ــان - 10 تی ــر 1287، الهیج ــی )1 مه ــدی گیالن ــی مجته ــر محمدعل دکت
1376، نیــس( اســتاد دانشــکده ی فنــی دانشــگاه تهــران و رئیــس 
دبیرســتان البــرز بــود. او دانشــگاه صنعتــی شــریف را بنیــان نهــاد. 
ــادی،  ــگان اقتص ــادی از نخب ــم زی ــه حج ــن دو موسس ــالن ای فارغ التحصی
در  همچنیــن  او  می دهنــد.  تشــکیل  را  ایــران  فرهنگــی  سیاســی 
دوره هایــی ریاســت دانشــگاه های ملــی ایــران و پهلــوی و پلی تکنیــک 

تهــران را عهــده دار بــود.
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* 1932-1935 گذرانــدن دوره ی لیســانس علــوم و کســب مقــام اول در »شــهادت نامه مکانیــک اســتداللی« در بیــن 
دانشــجویان ایرانــی و فرانســوی در دانشــکده ی علــوم دانشــگاه لیــل

* 1935 انتقال به پاریس برای گذراندن دوره ی دکترا در دانشگاه سوربون
* 1935-1938 اخــذ ســه دیپلــم عالــی فــوق لیســانس در آنالیــز عالــی، مکانیــک مایعــات، آیرودینامیــک و 

هیدرودینامیــک عالــی )قســمت ریاضــی(
* 1938 گرفتــن دکتــرا بــا رســاله ای بــا عنــوان »حــل برخــی مســائل مکانیــک مایعــات« بــا امتیــاز »شــایان افتخــار« 

باالتریــن درجــات تصویــب دکتــرا
بازگشت به ایران

ــدی   ــی مجته ــر محمدعل ــاختمان دکت ــار او س ــه افتخ ــریف ب ــی ش ــگاه صنعت ــزی دانش ــه ی مرک ــاختمان کتابخان س
شده اســت نامگــذاری 

او پس از 7 سال با همسر فرانسوی اش به ایران آمد و دانشیار ریاضی دانشکده علوم و دانشسرای عالی شد.
ریاست بر دبیرستان البرز

ــر  ــن دکت ــک ای ــا بی ش ــد، ام ــذاری کردن ــرز را پایه گ ــتان الب ــرش دبیرس ــی و همس ــردن آمریکای ــاموئل ج ــه س گرچ
محمدعلــی مجتهــدی اســت کــه هــم اکنــون، نامــش بــرای نســل هایی از ایرانیــان، بــه طــرزی جدایی ناپذیــر بــا البــرز 

ــت.  ــد خورده اس پیون
در ســال 1320 مســؤولیت شــبانه روزی دبیرســتان البــرز و 3 ســال بعــد، مدیریــت کل دبیرســتان را بــه او واگــذار کردنــد. 
او 34 ســال مدیــر دبیرســتان البــرز باقــی مانــد و بــا نحــوه خــاص مدیریتــش، دانش آمــوزان برجســته ای را پــرورش داد، 

تــا آنهــا نیــز هــر یــک بــه ســهم خــود، نقــش مؤثــری در ســاخت فضــای علمــی و فرهنگــی ایــران ایفــا کننــد.
ــک  ــگاه پلی تکنی ــس دانش ــال 1341، رئی ــد. در س ــگ ش ــی وزارت فرهن ــر کل اداری و آموزش ــال 1325، مدی او در س
تهــران و در 11 آبــان 1344 مســئول تشــکیل و تأســیس دانشــگاه صنعتــی شــریف شــد و 11 مــاه بعــد، در اول مهــر 

ــه صــورت کامــل، تأســیس کــرد و تحویــل داد. 1345 دانشــگاه را ب
مشاغل و مناصب

* عضو هیأت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران
* ریاست دانشگاه شیراز

* ریاست دانشگاه پلی  تکنیک )امیرکبیر(
* ریاست دانشگاه ملی ایران )شهید بهشتی(

* پایه گذار دانشگاه صنعتی آریامهر )شریف( و نخستین نایب التولیه ی آن
* ریاست دبیرستان البرز

درگذشت
دکتر مجتهدی در سال 1376 در شهر نیس در جنوب فرانسه درگذشت و همان جا به خاک سپرده شد.
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می گیالن پهنه دونیا جا ایتایه
اَیا میرزاکچیکه پا صدایه

نیدینی گیالنا تی سر کوال ِشه
َچِره کی گیالنه نقاش خودایه

نه سرخم من نه زنگیم نه رومی
نه فانِدرم می دونیایا ئی چومی
ایَسم من می ایرانه گیالنه زای

می شعرانم نیه وینجی یه مومی

دیله جا گم کی می جانه می گیالن
قشنگه زا که ایرانه می گیالن

می گیالن می سره ، ایران می سردار
گوالز کونم کی جانانه می گیالن

اَِمه گیالن ایتا عالم داِره راز
اونی مورغان خوانید داران زنید ساز

َجه دشت و جنگل و سل حظ کوِنه چوم
لیلیکی داَره کوجور ، دیل کوِنه واز

می عقله تونگوال تا بیشتاَوستم
می دیله درجکه ناجا َدَوستم
جانه تاوان بَپَختَم عقل و دیال
َجه پا ایشکیلَه اَدونیا بََجستم

گیالن من در این دنیای بزرگ یکی ست
اینجا صدای پای میرزاکوچک خان ست

گیالن را نبینی سرت کاله می رود
چرا که نقاش گیالن خداست

نه سرخ هستم نه زنگی نه رومی
 نه دنیایم را یک چشمی نگاه می کنم

من فرزند گیالن ایرانم هستم
شعرهای من هم سقز مومی نیستند

از دلم میگویم که گیالنم جان من است
گیالن فرزند قشنگ ایران است

گیالن سر من ، ایران نگهدارنده سر من است
افتخار می کنم که گیالنم معشوق زیباست

گیالن ما یک دنیا راز دارد
مرغانش نی خوانند و درختانش ساز می زنند
از دشت و جنگل و تاالب ، چشم لذت می برد

ودل تا درخت لیلیکی باالی کوه ، می پرد

بمحض اینکه تلنگر عقلم را شنیدم
دریچه آرزوی دلم را بستم

عقل و دلم را به تاوان از دست دادن جانم پختم
و از مانع این دنیا رهیدم

»اشعار گیلکی« ردمورد گیالن



سواالت رشته معماری

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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شما می توانید پاسخ های صحیح خود را تا دو ماه به نشانی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گیالن 
ارسال نمائید.)روی نامه قید شود مربوط به مسابقه معماری( به 5 نفر از شرکت کنندگان که به سئواالت 

پاسخ صحیح داده باشند جوایز ارزنده ای اهدا می گردد. 

جدار نور گذر جداری است که ضریب انتقال نور آن بزرگتر از ... می باشد.

و  کند  می  عبور  پایدار  حالت  در  متر  یک  به ضخامت  همگن  عنصری  مربع  متر  یک  از  ثانیه  یک  در  که  حرارتی  مقدار 
اختافی برابر یک درجه کلوین بین دمای دو سطح طرفین ایجاد می کند چه نامیده می شود ؟

محدوده آسایش کدام است ؟ 

کدام دسته از ساختمانهای ذکر شده برقی محسوب می شوند؟

: ، ساختمانهایی هستند که  با استفاده مداوم  ساختمانهای غیر مسکونی 

در اندازه گیری مقاومت حرارتی )R( جدارها ، منظور از جدار سنگین چیست ؟

به منظور بهره برداری بیشتر از انرژی تابش خورشید ، جهت گیری ساختمان باید طوری باشد که در سردترین روز سال جدارهای 
نورگذر از ساعت ....... صبح تا ساعت ...... بعدازظهر در معرض تابش خورشید قرار گیرند

 کدام عبارت بیانگر شاخصی خورشیدی ساختمان است ؟

اندازه پیش آمدگی در هر امتداد حداکثر چه نسبتی از آن امتداد است؟ 

حداکثر ارتفاع طبقه از روی کاف زیرین تا زیر سقف چند متر است؟
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1

1

1

1

1
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1

1

1
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2
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2

2
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4
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4

4

4

4

4

4

4
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3
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3

3

3
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0/1

ضریب انتقال حرارت

استفاده  با  ساکنین  درصد   80 حدود  که  رطوبتی  و  حرارتی  شرایط 
کنندگان در آن احساس آسایش می کنند. 

ساختمانهایی که گرمایش آنها با استفاده از سیستم های برقی تامین گردد

در هر شبانه روز میزان توقف دمای آنها کمتر از 10 ساعت باشد

10 و 16

Is=   )AiSi   i ) /V

12
2 1

55
3 3

3

0/2

ضریب انتقال حرارت سطحی

شرایط حرارتی و رطوبتی که بیش از 80 درصد ساکنین با 
استفاده کنندگان در آن احساس آسایش می کنند.

ساختمانهایی که سرمایش آنها با استفاده از سیستم های 
مکانیکی برقی تامین گردد.

در هر شبانه روز میزان توقف دمای آنها بیشتر از 10 ساعت باشد

جرم سطحی مفید آن مساوی و یا بیشتر از 150 کیلوگرم بر متر 
مربع باشد

10 و 14

U=   /(Ti-Te).L

 3/5

0/5

ضریب هدایت سطح نورگذر

شرایط رطوبتی که بیش از 80 درصد افراد در آن احساس 
آسایش می کنند.

همه موارد

فقط در شبها توقف دما داشته باشند

جرم سطحی مفید آن مساوی و بین 200 تا 250 کیلوگرم بر 
متر مربع باشد

9 و 15

4/5

0/4

ضریب هدایت حرارت

افراد در آن احساس  از  درصد 90  شرایط حرارتی و رطوبتی که بیش 
آسایش می کنند

ساختمانهایی که بیش از 50 درصد انرژی مصرفی آنها جهت گرمایش ، 
سرمایش ، تهویه و تهویه مطبوع از نوع  برقی است.

به هیچ وجه توقف دما نداشته باشند

جرم سطحی مفید آن بین 150 تا 100 کیلوگرم بر متر مربع باشد
جرم سطحی مفید آن کمتر از 150 کیلوگرم بر متر مربع باشد

8 و 16

M=    )miAi)
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سواالت رشته عمران

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

گیالن  استان  ساختمان  کاردانی  نظام  سازمان  نشانی  به  ماه  دو  تا  را  خود  صحیح  های  پاسخ  توانید  می  شما 
به سئواالت  که  کنندگان  از شرکت  نفر   5 به   ) عمران  به مسابقه  مربوط  قید شود  نامه  )روی  نمائید.  ارسال 

پاسخ صحیح داده باشند جوایز ارزنده ای اهدا می گردد.

 از مخلوط گچ ، آب و مقدار بسیار کمی الیاف شیشه چه قطعاتی تولید می شود ؟

برای انتقال آب و بخار از کدام فلز استفاده می شود؟ 

قیرهای مایع با مشخصه های RC و MC و SC به ترتیب کدام نوع می باشند ؟ 

 وظیفه اصلی فیلر چیست ؟

 حداکثر طول به عرض ساختمان های آجری کدام است ؟

 حداکثر تعداد طبقات ساختمان آجری ، بدون احتساب زیرزمین چند طبقه است ؟

 طول طره های سه طرف باز حداکثر چند متر است ؟

 در دیوارهای باربر عرض شالوده نواری حداقل چند برابر عرض کرسی چینی می باشد ؟ 

 اختاف سطح کرسی چینی از کف تمام شده محوطه )m( در شکل مقابل حداقل 
چند سانتی متر است ؟

 ضخامت دیوارهای پیرامونی چند سانتی متر است ؟
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 ورقهای گچی

 مس

 کندگیر - زودگیر- دیرگیر

  حل شدن مواد در روغن

 دو

1

0/8  

1 

10

  برای دیوارهای باربر و غیرباربر 35 سانتی متر  

بلوکهای گچی

سرب

زودگیر- کندگیر - دیرگیر

 حل شدن مواد در آب

سه

2

1  

1/5

20

  برای دیوارهای باربر 35 سانتی متر  و غیرباربر 20 سانتی متر  

پیش ساخته گچی سقف کاذب

قلع

زودگیر - دیرگیر - کندگیر 

 سطح صاف و یکنواخت - رنگ رسانی به حفره های چوب 
- وضوح رگه ها

40 متر

4

1/5

 3 

40

  برای دیوارهای باربر و غیرباربر حداقل 20 و حداکثر 35 سانتی متر  

پیش ساخته سقفی برای تزئین

 روی

کندگیر - دیرگیر- زودگیر

از جذب مواد قشرهای بعدی - تسهیل سمباده  3 (  جلوگیری 
زنی - آب بندی

25 متر

3

1/2

2

30

 برای دیوارهای باربر و غیرباربر 20 سانتی متر  
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  لیست اعضای فاقد پروانه از تاریخ
1393/08/01 الی   1394/02/31

ردیف       نام            نام خانوادگی           کد عضویت            عنوان رشته

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

احمد
مهدی

ژاله
جواد
معین

مصطفی
فایز

بهبود
پویان

علی
سهیل

افشین
حسین
کامبیز

ساسان
مصطفی

ادینه
رضوان
علیرضا

عابد
سیدحسین

کیامک
مهدی
عارف
آرمان

تقوی دوست شاقاجی
خورمهرکلشتاجانی
بذرافشان اشکلک

ذوقی مقدم
هنردوست

صفری مازندرانی
پورعباسی

وفایی ارده
سراجی
عطفیان

دقیق دانش
آشنا

تهجدی
دلجوی کوشالی

زائرثابت
محسنی خرمی

رسولی مدنی لنگرودی
عیسی نژاد خانسری

رمضانی دهبنه
پوراکبر خشت مسجدی

پاکدامن جیرکل
خاکپور

احترامی کیابانی
معصومی کلدهی

رجبی پسیخانی

کاردانی ساختمان
کاردانی الکتروتکنیک برق صنعتی

کارهای عمومی ساختمان
کارهای عمومی ساختمان
کارهای عمومی ساختمان
کارهای عمومی ساختمان

کاردانی برق  الکتروتکنیک
کاردانی معماری

کاردانی تأسیسات
کاردانی ساختمان

کارهای عمومی ساختمان
کاردانی نقشه کشی معماری

کاردانی عمران روستایی
کاردانی ساختمان

کاردانی برق  الکتروتکنیک
کاردانی الکتروتکنیک برق صنعتی

کاردانی تاسیسات الکتریکی
کاردانی نقشه برداری  ژنودزی

کاردانی الکترونیک
کارهای عمومی ساختمان

کاردانی معماری
کاردانی ساختمان

کارهای عمومی ساختمان
کاردانی معماری
کاردانی معماری

5114
5115
5116
5117
5119
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5128
5129
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
5139
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Members without a license from the date of
1394/02/31 Until 1393/08/01 

ردیف       نام            نام خانوادگی          کد عضویت            عنوان رشته

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

رضا
سمیه
هادی
شیوا

فرامرز
احمد

مرتضی
حمید رضا

مهران
علیرضا
عین اله

مجتبی
فضائیل
معصومه

موسی
مهدی
سمیه
مریم
آرش

علی
بهناز
آرش
ناصر

کامران
فیروز
بابک

علیزاده فشتامی
یعقوبی کیاسر

اصالن پشتهانی
میرزابابای بابایی

سرپرست چماقستانی
عاصی چوکامي

نجفی حویق
نوروزی

اصغرزاده اسفندی
میثمی راد

سبقتی شیراز
پوررهنما احمدگورابی

شکاری
قربانی

کوچکی صابرصفت
پورخدایار

کاظمی مقدم بشمن
حق پرست تکرمی

آماده ضیابری
محمدی گرفمی

شقاقی بحری
احمدخانی پرشکوه

ناصری میخوش
خداپرست اشکجان پهلوئی

امیری رزداری
خورسندی

کاردانی امور پیمانها
کاردانی نقشه کشی معماری

کارهای عمومی ساختمان
کاردانی معماری

کاردانی ساختمان
کاردانی الکترونیک

کاردانی نقشه کشی معماری
کارهای عمومی ساختمان

کاردانی نقشه کشی معماری
کاردانی برق  الکتروتکنیک

کاردانی ساختمان
عمران  روسازی راه

کاردانی نقشه کشی معماری
کاردانی نقشه کشی معماری
کاردانی نقشه کشی معماری

کارهای عمومی ساختمان
کاردانی معماری

کاردانی معماری علمی کاربردی
کاردانی ساختمان های بتنی
کاردانی ساختمان های بتنی

کاردانی معماری
کاردانی ساختمان

کاردانی نقشه کشی معماری
کاردانی نقشه کشی معماری

برق  پست و انتقال
کاردانی ساختمان

5140
5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
5148
5149
5150
5151
5152
5153
5154
5155
5156
5157
5158
5159
5160
5162
5163
5164
5165
5166


