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سـرمقـالـه
مهندس احمد اسمعیلی

قوانین دست و پا گیر
جــا دارد بحثــی شــود در مــورد اینکــه چــرا قوانیــن جــاری روز بــه روز ســخت تــر و دســت و پــا گیرتــر و مســائل و
مشــکالت ســازمانها هــم بدتــر مــی شــوند  ،ایــن موضــوع بــر میگــردد باینکــه روز بــه روز تعــداد اعضــای مهنــدس و
کاردان در حــال زیــاد شــدن مــی باشــند و تــوان ســرویس دهــی بــه تمــام آنهــا شــاید مقــدور نمــی باشــد چــرا اینکــه
در بحــران ســاخت و ســازها قــرار داریــم و ایــن بحــران جوابگــوی اعضــای مهنــدس و کاردان را در یــک اســتان باشــد
نمــی دهد.حــال بــر میگردیــم بــه ایــن اکثــر اعضــای کاردان بــا گرفتــن مــدارک باالتــر از ســازمان نظــام کاردانــی خــارج
شــده و بــه نظــام مهندســی وارد مــی شــوند  ،نظــام مهندســی هــم تعــداد اعضــای آن بســیار زیــاد بــوده و شــاید توانایــی
ســرویس دهــی را نداشــته باشــد و از یــک طــرف در اســتان کار بــه انــدازه کافــی موجــود نمــی باشــد و از طــرف دیگــر
متــراژی کــه در ســال اســتفاده مــی شــود کمتــر از تعــداد مهندســین اســت کــه وجــود دارنــد  ،حــال بــا شــرایط بوجــود
آمــده چطــور مــی شــود کاردانهــا هــم در ایــن مقطــع کار کننــد  ،حــال اینکــه وزارتخانــه بخاطــر اینکــه مهندســین و
کاردانهــا نتواننــد در ســازمانهای خــود حضــور فعــال و گســترده داشــته باشــند بعلــت تعــدد مهندســین و کاردانهــا آزمونهــا
را ســخت طراحــی کــرده کــه قبولــی آن بــه  2تــا  10درصــد رســیده اســت ولــی بــا تمــام ایــن شــرایط بــاز مشــکالت
گریبانگیــر اعضــاء خواهــد شــد.
در ایــن میــان دســتورالعملهای دســت و پــا گیــر وزارتخانــه در مــورد ســازمانهای نظــام مهندســی و نظــام کاردانــی ابــاغ
گردیــده کــه مــی توانــد ســازمانهای فــوق را بــا مشــکل زیــادی روبــرو نمایــد و بــا توجــه بــه مشــکالت بوجــود آمــده
مــی توانــد ســازمانهای نظــام کاردانــی کشــور را تعطیــل نمایــد  ،جــا دارد از طریــق شــورای مرکــزی و ســازمانهای تمــام
اســتانها مکاتبــه گــردد تــا مشــکالت ســازمانهای نظــام کاردانــی را بــه نحــو شایســته حــل نماینــد در غیــر اینصــورت تمــام
ســازمانهای کشــور تعطیــل خواهــد شــد البتــه در مــورد نظــام مهندســی هــم ایــن قوانیــن صــدق مــی کنــد ولــی چــون
در حــال حاظــر نظــام مهندســی از نظــر مالــی تــوان چرخانــدن خــود را چنــد ســالی دارد و مــی توانــد روی پــای خــود
بمانــد  ،ایــن اتفــاق بــزودی نخواهــد افتــاد.
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سخـن سـردبیـر
مهندس مهدی رودپشتی ابدی

بــا ســام بــه دوســتان نشــریه آوای فــن  ،متاســفانه علیرغــم تابســتان گرمــی کــه پشــت ســر گذاشــتیم همچنــان بــا ســردی
بــازارکار در حــوزه ی ســاخت و ســاز و تولیــد مســکن و بــه تبــع آن معامــات ملکــی و عــدم اســتقبال ســرمایه گــذاری در
امــر مســکن را شــاهد بــوده ایــم  ،البتــه تعــداد ســاخت و ســازهای انجــام گرفتــه و یــا در حــال انجــام نیــز درصــد قابــل
قبولــی را در راســتای رشــد و بهبــود وضــع موجــود را نشــان نمــی دهــد و شــاخص آن تعطیلــی تعــداد کثیــری از بنگاههــای
مشــاور امــاک در اســتان گیــان مــی باشــد .آمــار دقیقتــر را مــی تــوان از میــزان تقلیــل متقاضیــان پروانــه ســاختمانی در
شــهرداریهای مناطــق مختلــف ایــن اســتان جســتجو نمــود کــه امیــد داریــم شــرایط بــه گونــه ای بسترســازی گــردد تــا بــار
دیگــر شــکوفایی در تولیــد مســکن را میســر نمایــد امــا آنچــه کــه همــواره بــدان اشــاره نمودیــم تنــزل کمــی ســاخت مســکن
نبایــد ســازندگان را از توجــه بــه کیفیــت محصــول دور نمایــد زیــرا مســیر تنــزل در امــر تولیــد مســکن داســتان جداگانــه ای
اســت امــا رعایــت بــه نــکات منــدرج در آئیــن نامــه هــای ســاختمانی بایــد همــواره ســرلوحه فرآینــد تولیــدات ســاختمانی
باشــد و بــی توجهــی در ایــن امــر خســارات زیانبــاری را چــه از نظــر اقتصــادی و چــه انســانی بدنبــال خواهــد داشــت کــه
وقــوع تاســف بــار آن جبــران ناپذیــر خواهــد بود.بنابرایــن در هــر شــرایطی نیــاز بــه تکــرار آمــوزش و گذرانــدن دوره هــای
خــاص بــرای شــاغلین حــرف مهندســی و نیــروی انســانی ماهــر بــا مدیریــت و برنامــه ریــزی مســئوالن ذیربــط بایــد بصــورت
جــدی برنامــه ریــزی و پیگیــری شــود و بطــور یقیــن آســان گذشــتن از انبــوه نــکات و مطالــب گــردآوری شــده در صنعــت
مســکن را از اســتانداردهای تعریــف شــده  ،دورتــر خواهــد نمــود .بایــد توجــه دســت انــدرکاران صنعــت ســاختمان را هــر
چــه بیشــتر بــه مفاهیــم اجرایــی بــا دیــدگاه علمــی  ،تخصصــی معطــوف نمــود و اگــر درک صحیــح از چگونگــی ســاخت
و ســازها بــرای دســتیابی بــه ســازه هــای مقــاوم ایمنــی در بیــن نباشــد ثمــره آن فقــط در امــر کمــی تولیــد بســنده مــی
گــردد و دغدغــه عــدم اطمینــان کافــی از چگونگــی تولیــدات مســکن همــواره باقــی خواهــد مانــد و همانگونــه کــه فوقـاً نیــز
متذکــر گردیــد بــا تشــکیل دوره هــای خــاص و کالســهای توجیهــی در مقاطــع مختلــف فنــی بــه ویــژه جهــت کاردانهــای
فنــی و معمــاران تجربــی کــه نقــش مهــم آنــان در صنعــت ســاختمان انــکار ناپذیــر اســت  ،بتــوان محصــوالت تولیــد شــده
در بخــش مســکن را بــه اســتانداردهای تعریــف شــده نزدیکتــر و در نتیجــه عمــر مفیــد ســازه هــا را نیــز افــزون تــر نمــود.
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مبانی و فلسلفه طراحی
گردآورنده :مهندس مهدی رودپشتی ابدی
منبع :ساختمانهای فوالدی تالیف ابراهیم ثنائی و علیرضا رضائیان

طراحی ورق های کف ستون
یکــی از حســاس تریــن بخــش هــای تشــکیل دهنــده ســازه فــوالدی  ،محــل اتصــال ســتون هــای آن بــه پــی اســت.چرا کــه در
ایــن نقــاط کلیــه بارهــای وارد بــر ســازه  ،پــس از جمــع شــدن در کــف هــا  ،تیرهــا و نهایت ـاً ســتون هــا  ،از طریــق ورق کــف
ســتون بــه فونداســیون منتقــل مــی شــوند.به دلیــل چنیــن حساســیتی و همچنیــن بــا توجــه بــه اهمیــت زیــاد ســتون در ســازه
ی فــوالدی الزم اســت دقــت بســیاری در طــرح و اجــرای اتصــال پــای ســتون هــا بــه عمــل آیــد.
بــرای طراحــی اتصــال ســتون بــه پــی  ،روش هــا و نظریــات مختلفــی وجــود دارد.بــا توجــه بــه تنــوع بارهــای وارد شــونده و نیــز
امــکان طــرح ابعــاد مختلــف بــرای صفحــه ســتون و آرایــش هــای گوناگــون بــرای پیــچ هــا  ،هــر طــراح ممکــن اســت بــرای یــک
ســتون خــاص ( بــا مشــخصات هندســی و بارگــذاری مشــخص ) طــرح متفاوتــی ارائــه کنــد.
در ایــن فصــل  ،تــاش شــده اســت تــا بــا معرفــی روش هــا و معیارهــای طراحــی و محدودیــت هــا و آزادی عمــل هــا ( در انتخــاب
ابعــاد و مشــخصات اجــزای تشــکیل دهنــده اتصــال )  ،روشــی گام بــه گام و منســجم بــرای طــرح اتصــال پــای ســتون ارائــه شــود
کــه در برگیرنــده کلیــه مالحظاتــی اســت کــه در یــک طــرح قابــل قبــول  ،بایــد مــد نظــر قــرار گیرنــد.
چگونگی رفتار ورق کف ستون
هــدف از طراحــی اتصــال پــای ســتون ،تامیــن اجــزا و وســایل اتصــال ،بــه نحــوی اســت کــه کلیــه بارهــای موجــود در ســتون،
بتواننــد بــا اطمینــان کافــی بــه پــی منتقــل شــوند.
در انتقــال نیــروی ســتون بــه خــاک ،ورق کــف ســتون و فونداســیون بــه عنــوان دو عضــو رابــط ،وظیفــه کاهــش مرحلــه ای ســطح
تنــش را بــر عهــده دارنــد .ورق کــف ســتون ،ضمــن انتقــال بارهــای ســتون بــه پــی ،تنــش موجــود در ســتون را تــا حــد قابــل
قبــول تنــش مجــاز پــی کاهــش مــی دهــد .فونداســیون نیــز بــه نوبــه ی خــود ،ایــن تنــش را چنــان کاهــش مــی دهــد کــه در
محــل تمــاس پــی بــا خــاک ،مقــدار آن از تنــش مجــاز خــاک فراتــر نــرود.

شــکل فــوق نحــوه توزیــع نیــروی ســتون تــا انتقــال بــه خــاک را نشــان مــی دهــد .تنــش موجــود  faکــه از تقســیم نیــروی محوری
ســتون بــر ســطح مقطــع آن حاصــل مــی شــود ،قاعدتـاً در حــد تنــش مجــاز فشــار ســتون  Faمحــدود مــی شــود Fa .بــه ضریــب
الغــری ســتون بســتگی دارد و بــرای فــوالد نرمــه معمولــی
( )FY=2400kg/cm2و بــرای ضرایــب الغــری در محــدوده  30تــا  ، 100مقادیــری بیــن  1335و  898کیلوگــرم بــر ســانتیمتر
مربــع دارد.معمــوالً تنــش مجــاز فشــار مســتقیم بــر روی پــی بتنــی  ،بســته بــه نــوع بتــن مقادیــری بیــن  50تــا  150کیلوگــرم بــر
ســانتیمتر مربــع دارد  ،در حالــی کــه تنــش مجــاز خــاک در محــدوده  0/5تــا  5کیلوگــرم بــر ســانتیمتر مربــع قــرار دارد.
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بنابرایــن مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه  Faبــزرگ تــر از = (  A1مســاحت ورق کــف ســتون و  f1تنــش فشــاری روی بتــن اســت
) و  f1نیــز بــه مراتــب بــزرگ تــر از =  f2 ( A2مســاحت پــی و  f2تنــش فشــاری مســتقیم روی خــاک اســت ) مــی باشــد .از ایــن
رو  ،مســاحت ورق کــف ســتون بایــد بــه انــدازه ای باشــد کــه تنــش فشــاری حاصــل از نیــروی ســتون  ،بــا اطمینــان کافــی بــه
پــی منتقــل شــود.
طراحــی مــی توانــد بــا یکــی از دو فــرض کلــی صلــب بــودن یــا انعطــاف پذیــر بــودن کــف ســتون انجــام گیرد.طراحــی کــف
ســتون بــا فــرض صلــب بــودن  ،از آنجــا کــه منجــر بــه توزیــع خطــی تنــش  ،زیــر صفحــه ســتون و تغییــرات خطــی کرنــش هــا
مــی گــردد  ،عمومـاً بــه طراحــی بــا فــرض انعطــاف پذیــری آن ترجیــح داده مــی شــود ( فــرض صلبیــت کــف ســتون  ،تحلیــل
و طراحــی آن را بــه میــزان قابــل توجهــی ســاده مــی کنــد )  .امــا بایــد توجــه داشــت کــه اســتفاده از مزایــای ایــن حالــت  ،بــه
شــرطی مجــاز اســت کــه تدابیــری  ،جهــت تامیــن صلبیــت اندیشــیده و اعمــال مــی شــود.
مســاله اساســی دیگــری کــه در طراحــی مطــرح اســت  ،معیــار کنتــرل تنــش هــا اســت.به ایــن معنــا کــه طراحــی مــی توانــد بــر
اســاس حالــت هــای حــدی یــا بــر مبنــای روش تنــش هــای مجــاز انجــام گیــرد.در روش نخســت  ،ابعــاد و جزییــات اجــزا طــوری
انتخــاب مــی شــوند کــه بتواننــد بارهــای حالــت حــد نهایــی را بــا تنــش هایــی  ،کمتــر از تنــش هــای نهایــی مصالــح  ،منتقــل
کننــد.در روش تنــش هــای مجــاز  ،تنــش هــای ناشــی از بارهــای بیشــینه ایجــاد شــونده در حالــت بهــره بــرداری  ،بایــد کوچکتــر
از تنــش هــای مجــاز کــه درصــدی از تنــش هــای نهایــی مصالــح هســتند  ،باشــند.
از دیــدگاه دیگــر  ،طراحــی اتصــال ســتون و پــی  ،ممکــن اســت بــر اســاس بارهــای بیشــینه موجــود  ،یــا بــر اســاس ظرفیــت
باربــری اجــزای متصــل شــونده انجــام گیرد.بــه ایــن معنــا کــه در حالــت اول بــرای محاســبه تنــش هــا  ،بایــد بحرانــی تریــن
ترکیــب نیروهــا و لنگرهــای بــه دســت آمــده از تحلیــل را مبنــای کار قــرار داد و بدیــن نحــو  ،اطمینــان حاصــل کــرد کــه صفحــه
ســتون  ،بیشــینه بارهــای ایجــاد شــونده در ســتون را  ،بــا تنــش هایــی در محــدوده قابــل قبــول  ،بــه پــی منتقــل خواهــد کــرد.
در حالــت دوم  ،ظرفیــت باربــری ســتون و پــی بــه عنــوان اســاس کار طراحــی در نظــر گرفتــه مــی شــود و نیروهــا و لنگرهایــی
کــه مقطــع ســتون را بــه تســلیم مــی رســانند  ،یــا موجــب تخــرب بتــن زیــر صفحــه ســتون مــی شــوند  ،بــه عنــوان بارهــای
وارد بــه اتصــال در طراحــی وارد مــی شــوند .در طراحــی اتصــاالت حالــت دوم معمــول تــر اســت چــرا کــه ایــن اجــزا از حســاس
تریــن نقــاط ســازه بــه شــمار مــی رونــد و اســاس طراحــی آن هــا طراحــی االســتیک اســت  ،بــه طــوری کــه بــدون خــارج شــدن
اتصــاالت از مرحلــه االســتیک اعضــای شــکل پذیــر ســازه بتواننــد از خــود رفتــار شــکل پذیــر نشــان دهنــد.
در ایــن فصــل  ،بــا در نظــر گرفتــن ورق کــف ســتون بــه صــورت صلــب  ،توزیــع تنــش در زیــر ایــن ورق بــه صــورت گســترده
خطــی فــرض مــی شــود و کرنــش هــا نیــز  ،بــا دور شــدن از تــار خنثــی بــه صــورت خطــی تغییــر خواهنــد کرد.اگــر ســتونی
کــه تنهــا حامــل بــار محــوری اســت  ،بــر یــک کــف ســتون بــا ضخامــت کــم قــرار گیــرد و از هیــچ ورق تقویتــی در اطــراف آن
اســتفاده نشــود  ،بــار ســتون  ،تحــت زاویــه ای کــه بــه مشــخصات ذاتــی فــوالد وابســته اســت پخــش مــی شــود و بــه ســمت
وجــه پایینــی ورق حرکــت مــی کند.امــا ســطح حامــل بــار در وجــه پایینــی هــم از ســطح ورق کمتــر اســت.بنابراین  ،تنــش هــای
فشــاری وارد بــر پــی  ،از آن چــه بــا فــرض صلــب بــودن کــف ســتون و توزیــع یکنواخــت بــار بــر تمــام ســطح آن محاســبه مــی
شــود  ،بیشــتر خواهــد شــد.
ایــن امــر  ،بــا توجــه بــه ســختی قابــل مالحظــه ســتون  ،موجــب مــی شــود ورق تغییــر شــکل دهــد و اطــراف آن بــاال بیاید.پــس
از بــاز توزیــع تنــش هــا  ،عکــس العمــل پــی همچنــان در بخشــی از ســطح ورق متمرکــز مــی شــود و ســایر قســمت هــا  ،تنشــی
را تحمــل نخواهنــد کــرد.در ایــن حالــت  ،تنــش بیشــینه موجــود در بتــن کــه در بخــش هایــی کــه بتــن تخریــب شــده اســت
دیــده مــی شــود  ،برابــر مقاومــت نهایــی آن خواهــد بــود  ،حــال آنکــه تنــش در بتــن  ،نبایــد از تنــش مجــازی کــه درصــدی از
مقاومــت نهایــی اســت تجــاوز کنــد ( حداکثــر ) c f 6/0

5

تحلیل وضعیت مناسب سازی سازمان های دولتی
شهر رشت برای جانبازان و معلوالن
دکتر سید علی حسینی
استادیار گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور استان گیالن
Email:hosieniali@pnu.ac.ir

مقدمـه
بنــا بــه بــرآورد ســازمان ملــل متحد10درصــد جمعیــت جهــان از گونــه ای از معلولیــت رنــج مــی برنــد و بــا افزایــش میانگیــن
ســنی مــردم ،ســالمندان نیــز بــر ایــن عــده مــدام اضافــه مــی شــوند دور نــگاه داشــتن ایــن افــراد از جامعــه و اســتفاده از نیروهــای
بالفعــل و بالقــوه آنــان ،بــه مجموعــه ای از ضوابــط و معیارهــا از جملــه پیشــگیری از معلولیــت ،تشــخیص بــه موقــع ،معالجــه،
آمــوزش ،تــوان بخشــی و مناســب ســازی بناهــا و فضاهــای شــهری بــرای تحــرک ســهلتر آنــان ،نیازمنــد اســت .اگرچــه مناســب
ســازی کامــل بناهــا و فضاهــای شــهری امــری ناممکــن اســت ولــی بــه طــور نســبی بــرای همــه جوامــع امــکان پذیــر مــی نمایــد،
دســت یابــی معلولیــن بــه بناهــا و تســهیالت همگانــی ،شــبکه حمــل و نقــل ،مراکــز آموزشــی و فرهنگــی و تفریحــگاه هــا ،نــه
تنهــا ســبب مــی شــود تــا از اســتعدادها و نیروهــای آنــان اســتفاده مفیــد بــه عمــل آیــد ،بلکــه یــک نــوع پیشــگیری از وقــوع
معلولیــت هــای جدیــد نیــز بــه شــمار مــی آیــد و در عیــن حــال در شــمار مســئولیتها و وظایــف عــدول ناپذیــر جوامــع بشــری
است(ســازمان ملــل متحــد .)1373 ،ایــران ،هــم بــه دلیــل وجــود تعــداد قابــل توجــه جانبــازان جنــگ و هــم بــر اثــر ایــن حرکــت
جهانــی بــرای معلولیــن ،فرصــت مناســبی بــرای افــراد آســیب دیــده ،بــه ویــژه بــرای معلولیــن فراهــم آمــد ،تــا مشــکالت خــود
را در عرصــه هــای مختلــف زندگــی اجتماعــی بــرای ارگانهــای مربــوط مطــرح کننــد ،بنابرایــن ،برنامــه ريــزي شــهري بــه ويــژه
برنامــه ريــزي فضاهــاي شــهري بايســتي طــوري صــورت پذيــرد كــه توانايــي پذيــرش تمامــي افــراد و دسترســي كليــه اقشــار
جامعــه بــه فضاهــاي مــورد نيــاز آنــان را در نظــر بگيــرد .ســازگار ســاختن فضاهــاي شــهري بــا نيازهــاي افــراد جانبــاز و معلــول
در واقــع بازگردانــدن آنــان بــه اجتمــاع اســت .مناســب ســازي فضاهــاي شــهري و مشــاركت تمــام اقشــار جامعــه در تأميــن منابــع
مــادي و مالــي ،موجــب گســترش خدمــات اجتماعــي و بهبــود امكانــات اقتصــادي مــي شــود و ايــن امــر بــه ويــژه بــراي اشــخاص
معلــول از اهميــت ويــژه اي برخــوردار اســت(حناچی.)14 :1383 ،
طرح مساله:

در مشــاهدات نشــان مــی دهــد کــه بســیاری از ســاختمان هــای دولتــی از شــرایط مناســبی جهــت دسترســی برابــر جانبــازان
بــه ایــن اماکــن ماننــد مســیر پلــه هــا و ســطوح شــیب دارد ،پارکینــگ ،مســیر حرکــت در پارکینــگ ،آسانســور ،ســرویس هــای
بهداشــتی ،آب خــوری هــا و  ...برخــوردار نبــوده و ایــن مســاله در مراجعــه مجــدد جانبــازان بــه ایــن مکانهــا بســیار موثــر اســت.
ایــن مســایل ،باعــث کاهــش مراجعــات جانبــازان ،احســاس وابســتگی بــه کمکهــای دیگــران ،عــدم امــکان آزادی در فضــا ،بــی
توجهــی عمومــی بــه نیازهــای آنــان و در نهایــت کاهــش رضایــت منــدی آنهــا از وضعیــت نامناســب ســاختمان هــای دولتــی شــده
اســت .دسترســی پاییــن جانبــازان بــه ســاختمانهای دولتــی ،ضعــف فرصتهــای برابــر ،کاهــش مشــارکت اجتماعــی آنهــا در ســازمان
هــای دولتــی ،نامناســب بــودن نظــام حمــل ونقــل عمومــی و ناکارآمــدی ایــن اماکــن ،باعــث ضعــف تعامــات چهــره بــه چهــره
جانبــازان بدلیــل فاصلــه بیــن انتظــارات آنــان بــا شــرایط موجــود شــده اســت .برآینــد ایــن مســایل کاهــش انگیــزه تحــرک مکانــی
و اجتماعــی جانبــازان را جهــت مداخلــه فعــال در امــور اجتماعــی و اقتصــادی جامعــه شــده اســت .عــاوه بــر آن ،افزایــش زمــان
دسترســی بــه خدمــات عمومــی ،آموزشــی و حمایــت هــای بهداشــتی از جانبــازان ،هزینــه ـ فرصــت بــه ایــن امکانــات را افزایــش و
ســهم جانبــازان از خدمــات عمومــی بدلیــل نامناســب بــودن ســاختمانی هــای دولتــی کاهــش مــی هــد .در عیــن حــال احســاس
شــکل گیــری محیــط هــای برابــر ،امــن و تــوام بــا رضایــت خاطــر بــرای جانبــازان کــه از آســیب پذیرتریــن اقشــار اجتماعــی
هســتند ،کاهــش داده و بــه تبــع آن کاهــش مشــارکت و محرومیــت جامعــه از گروههــای مســئول و پیشــگام گردیــده اســت .ایــن
مســایل عمدتــا ناشــی از ضعــف مدیریــت در ابعــاد برنامــه ریــزی و  ، ...روزمرگــی ،ســازماندهی نامناســب ،ضعــف زیرســاخت هــای
عمومــی و نبــود نظــام بودجــه ریــزی و مالــی کارآمــد علیرغــم تصویــب قوانیــن پشــتیبان در ایــران اســت .بــه رغــم سیاســتگذاری
و قانــون گــذاری قابــل توجــه ملــی و محلــی ،مدیریــت ســازمان هــای دولتــی بصــورت عملیاتــی فاقــد ســازوکارهای کنترلــی،
نظارتــی ،پایشــی ســازمانی در برنامــه هــای مــدت دار و پشــتیبان جهــت مناســب ســازی فضاهــای عمومــی هســتند .در حالیکــه
کــه جانبــازان بــه عنــوان ســرمایه هــای اجتماعــی جامعــه بایــد بــا حداقــل شــرایط کالبــدی بــا افــراد ســالم رقابــت نماینــد ایــن
مســایل و ضعــف زیرســاخت هــای عمومــی جامعــه تــوان بالقــوه و بالفعــل جانبــازان را بدلیــل وابســتگی بــه دیگــران کاهــش داده و
بــر درون گرایــی آنهــا و کاهــش تحــرکات فضــا مکانــی افــزوده اســت .در ایــن راســتا اگــر جانبــازان را نیــز بــه انــواع مختلــف ماننــد
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جانبــازان بــا مشــکالت جســمی ،حرکتــی ،بینایــی ،شــنوایی ،ذهنــی و  ...تقســیم بنــدی کنیــم توجــه بــه هریــک از تیــپ هــای
مــورد نظــر ،پرداختــن بــه مشــکل را بــا چالــش هــای پیچیــده تــری نیــز مواجــه مــی ســازد.
اصــل مهــم در تعامــات اجتماعــی جانبــازان ایــن اســت کــه مناســب ســازی ســاختمان هــای دولتــی  ،باعــث تحــرک مکانــی،
مشــارکت جانبــازان و حضــور فعــال و تاثیــر گــذار در نهادهــای عمومــی مــی شــود .عمومــا ضعــف زیرســاخت هــای عمومــی و
کالبــدی در ســازمان هــای دولتــی از یــک ســو و نبــود فرهنــگ توجــه بــه نیازهــای جانبــازان از ســوی دیگــر جامعــه جانبــازان
را چالــش هــای اساســی در حــوزه ارزیابــی عملکــرد میــزان اقدامــات انجــام شــده در ایــن زمینــه بــرای جانبــازان شــده اســت.
عمومــا موضوعــات مناســب ســازي در داخــل ســاختمانها و اماکــن دولتــی را مــی تــوان در ابعــاد  .1آسانســور ،و باالبــر . 2،ســطح
شــيبدار و پارکینــگ؛  .4ســرويس بهداشــتي؛  .5بازشــوها؛  .6ورودي؛  .7مســير نابينايــان؛  .8تلفــن عمومــي و  .9خودپردازهــا و
 ....بررســی کــرد.
تعریف مناسب سازی و بررسی تجربیات جهانی
مناســب ســازي عبــارت اســت از فراهــم ســاختن زمينــه اســتفاده يكســان تــك تــك افــراد جامعــه از امكانــات موجــود جامعــه
بــا هــر شــرايط روحــي و جســمي و مطابــق بــا نيــاز آن فــرد اعــم از رفاهــي ،اجتماعــي ،اقتصــادي ،فرهنگــي و منابــع طبیعــی.
تعــداد کل جانبــازان و معلولیــن شــهر رشــت مــی باشــد ،کــه بــر اســاس آمــار بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران و اداره بهزیســتی
شــهر رشــت جامعــه آمــار فــوق  17957نفــر مــی باشــد .کــه از ایــن تعــداد 12700 ،نفــر جانبــاز 4188 ،نفــر معلــول جســمی
حرکتــی و  1069نفــر معلــول بینایــی مــی باشــند.
ســاختمان هــای دولتــی نیــز کلیــه ســازمان هــاو اداراتــی را شــامل مــی شــود کــه از بودجــه عمومــی کشــور جهــت تامیــن
خدمــات و رفــع نیازهــای مــردم انجــام وظیفــه مــی نمایند(.معاونــت برنامــه ریــزی اســتانداری گیــان ،آمارنامــه اســتان.)1390 ،
اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر در ســال  ۱۹۲۴بــا توجــه بــه در برگیــری و شــمول آن بــر همــه انســان هــا ،دامنــه نــگاه انســانی
بــه افــراد دارای معلولیــت را گســترش داد .ســازمان ملــل متحــد قوانیــن فرصــت هــای برابــر بــرای افــراد دارای معلولیــت را در
ســال  1994تصویــب کــرد ،کــه در آن ،ارائــه چارچــوب هــای بیــن المللــی توســط مدافعــان حقــوق بشــر و قانــون گــذاران بــرای
حــل مســائل ناتوانــان و معلولیــن بــه کار گرفتــه شــد و دســتورالعمل هایــی را بــرای هدایــت برنامــه هــای مربــوط بــه دسترســی
برابــر بــرای همــه ارائــه شــده اســت .مؤسســه هــای خیریــه و وام دهنــده ماننــد بانــک توســعه و بانــک جهانــی ،در پیشــرفت و
توســعه حــل مســائل و مشــکالت مربــوط بــه معلولیــن و ناتوانــان و مطــرح کــردن سیاســت هــای مربــوط بــه سیســتم حمــل و
نقــل و بــه ویــژه پــروژه هــای مختلــف شــهری نقــش قابل-توجهــی داشــته انــد .ایــن رونــد و فرآینــد توســط ســازمان هایــی از
جملــه در بریتانیــا و ســوئد ادامــه یافــت.
هــدف ســازمان ملــل متحــد «مشــارکت و برابــری کامــل» داللــت بــر آن دارد کــه بناهــا و فضــای شــهری بایــد طــوری طراحــی
شــود کــه گروههــای خاصــی از مــردم بــه علــت معلولیــت شــان از اســتفاده از آنهــا محــروم نشــوند .بــرای دســتیابی بــه فضــای
شــهری خــوب ،تعــدادی اصــول راهنمــا شــناخته شــده اســت .مراجعــه بــه اصــول در طراحــی ســبب مــی شــود میــزان ســازگاری
بــا محیــط زیادتــر گــردد .ایــن اصــول اساســی را مــی تــوان بــه طــرق زیــر جمــع بنــدی کــرد:
* هر فردی باید به تمام مکانها و بناهای عمومی دسترسی داشته باشد.
* امکان راه یافتن به تمام بناهای عمومی باید وجود داشته باشد.
* استفاده از تمام تسهیالت عمومی و مواهب محیطی باید میسر باشد.
ایــن اصــول اساســی را مــی تــوان در قالــب پنــج یــا شــش بنــد مقــررات تدویــن کــرد تــا در طراحــی فیزیکــی محیــط در نظــر
گرفتــه شــود .ایــن مقــررات را مــی تــوان بــه شــرح زیــر خالصــه نمــود:
 .1دسترسی :بناها و فضای شهری باید چنان طراحی شود که همه مردم بتوانند به آن دسترسی داشته باشند.
 .2دســتیابی :در بناهــا و فضــای شــهری تمهیــدات بــه گونــه ای فراهــم آیــد کــه همــه بتواننــد تــا حــد امــکان بــه بناهــا و
مکانهــا دســت یابنــد.
 .3کاربری :بناها و فضای شهری باید طوری طراحی شود که همه مردم از آن استفاده کنند و لذت ببرند.
 .4جهت یابی :بناها و فضای شهری را باید طوری طراحی کرد که جهت یابی و یافتن راه آسان باشد.
 .5ایمنــی :بناهــا و فضــای شــهری را بایــد طــوری طراحــی کــرد کــه مــردم بتواننــد در رفــت و آمــد باشــند ،بــدون اینکــه
زندگــی و ســامتی آنــان بــه مخاطــره افتــد.
 .6کارپذیــری :محــل کار اعــم از اداره و کارگاه بایــد طــوری طراحــی شــود کــه بــه مشــارکت و اجــرای نقــش معلولیــن امــکان
د هد .

تعریف مناسب سازی و بررسی تجربیات جهانی

جانبــازان بــا مشــکالت جســمی ،حرکتــی ،بینایــی ،شــنوایی ،ذهنــی و  ...تقســیم بنــدی کنیــم توجــه بــه هریــک از تیــپ هــای
مــورد نظــر ،پرداختــن بــه مشــکل را بــا چالــش هــای پیچیــده تــری نیــز مواجــه مــی ســازد.
اصــل مهــم در تعامــات اجتماعــی جانبــازان ایــن اســت کــه مناســب ســازی ســاختمان هــای دولتــی  ،باعــث تحــرک مکانــی،
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مشــارکت جانبــازان و حضــور فعــال و تاثیــر گــذار در نهادهــای عمومــی مــی شــود .عمومــا ضعــف زیرســاخت هــای عمومــی و
کالبــدی در ســازمان هــای دولتــی از یــک ســو و نبــود فرهنــگ توجــه بــه نیازهــای جانبــازان از ســوی دیگــر جامعــه جانبــازان را
چالــش هــای اساســی در حــوزه ارزیابــی عملکــرد میــزان اقدامــات انجــام شــده در ایــن زمینــه بــرای جانبــازان شــده اســت .عمومــا
موضوعــات مناســب ســازي در داخــل ســاختمانها و اماکــن دولتــی را مــی تــوان در ابعــاد  .1آسانســور ،و باالبــر . 2،ســطح شــيبدار
و پارکینــگ؛  .4ســرويس بهداشــتي؛  .5بازشــوها؛  .6ورودي؛  .7مســير نابينايــان؛  .8تلفــن عمومــي و  .9خودپردازهــا و  ....بررســی
کــرد.

یافته های پژوهشی وضعیت ساختمان های عمومی شهر رشت بر اساس مولفه های مناسب سازی

جهــت بررســی وضعیــت مناســب ســازی ســاختمان هــای عمومــی در شــهر رشــت جهــت اســتفاده معلولیــن و جانبــازان از چــک
لیســت ســتاد مناســب ســازی فضاهــای شــهری شــهرداری تهــران و چــک لیســت مرکــز تحقیقــات ســاختمان و مســکن اســتفاده
شــده اســت .در ادامــه بــرای رتبــه بنــدی و نتایــج برداشــت وضــع موجــود تعــداد  70ســاختمان عمومــی شــهر رشــت کــه بــه
عنــوان نمونــه انتخــاب شــده انــد ،بــه تفصیــل تشــریح خواهــد شــد.
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فرمانداری
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18

بانک رفاه سرپرستی استان
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فرماندهی انتظامی

54

19
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بانک مسکن
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20

نوسازی استان
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رفاه اجتماعی

57
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حج و زیارات

57

23

علوم پزشکی

58

23

اوقاف استان
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تربیت بدنی
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جمع بندی و نتیجه گیری

نتایــج حاصــل از جــدول فــوق  1نشــان مــی دهــد کــه در برخــی فضاهــای مــورد مطالعــه در شــهر رشــت ،بــا توجــه بــه مولفــه
هــای مناســب ســازی کــه بیــان شــد ،برخــی مولفــه هــای مناســب ســازی رعایــت شــده اســت و در ایــن مــدل بــه نوعــی ارزیابــی
تطبیقــی بیــن فضاهــای مــورد مطالعــه بــه لحــاظ مناســب ســازی جهــت اســتفاده جانبــازان و معلــوالن صــورت گرفتــه اســت.
بــه لحــاظ شــاخص مناســب ســازی ســاختمان اســتانداری گیــان رتبــه 1را داراســت ،ســاختمان اداره بــرق بعــد از ســاختان
اســتانداری در وضعیــت مناســب تــری نســبت بــه دیگــر فضاهــای مــورد مطالعــه برخــوردار اســت ،ســاختمان بانــک تجــارت،
مدیریــت ایثارگــران ،پســت کل ،راه و ترابــری و بیمارســتان حشــمت نیــز بــه لحــاظ برخــورداری از مولفــه هــای مناســب ســازی از
وضعیــت مناســبی برخــوردار اســت ،فضاهایــی نظیــر؛ ســاختمان شــهرداری ،نظــام مهندســی ،هــال اهمــر ،کانــون پــرورش فکــری،
مخابــرات رشــت و شــورای شــهر از وضعیــت خوبــی بــه لحــاظ برخــورداری از مولفــه هــای مناســب ســازی برخــوردار نمــی باشــد.
در نهایــت بایــد گفــت کــه فاصلــه وضــع موجــود مناســب ســازی بــا شــرایط مطلــوب بســیار زیــاد بــوده و ضــروری اســت تــا کلیــه
ســازمان هــای دولتــی براســاس قانــون و بــا توجــه بــه رســالت دینــی و ملــی خــود در راســتای مناســب ســازی ســاختمانهای
دولتــی خــود دارای برنامــه مــدون و گام بــه گام شــوند .زیــرا در بودجــه ســنواتی خــود بــا توجــه بــه قانــون مصــوب دارای ردیــف
مشــخص و تخصیصــی خاصــی در ایــن زمینــه هســتند.
منابع و مآخذ:
 .1مرکز آمار ایران ،نتایج عمومی سرشماری عمومی نفوس و مسکن.1335-90 ،
 .2طــرح پژوهشــی تحلیــل مشــارکت ســازمان هــای دولتــی در مناســب ســازی ســاختمان هــای دولتــی بــرای جانبــازان ،بنيــاد
شــهيد و امــور ايثارگــران معاونــت پژوهــش و ارتباطــات فرهنگــي1394 ،
 .3ضوابــط و مقــررات شهرســازی و معمــاری بــرای افــراد معلــول جســم ی حركتــی ،ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی كشــور.
دفتــر امــور فنــی و تدویــن معیارهــا ،تهــران ،ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی كشــور 52 ، 1381 ،ص.
 .4ســازمان ملــل متحــد( ،)1373راهنمــای مناســب ســازی بناهــا و فضاهــای شــهری بــرای معلولیــن ترجمــه مهــدی بابایــی
اهــری ،انتشــارات ســازمان مشــاور فنــی و مهندســی شــهر تهــران).
 .5حناچي ،س(  ،)1383نقش آگاهي عمومي و آموزش تخصصي در مناسبسازي محيط شهري .تهران.

شــکل  -1عــدم اجــرای رمــپ مخصــوص معلولیــن،
ورودی ســاختمان بانــک ملــی رشــت1394 ،

شــکل  -2عــدم اجــرای رمــپ مخصــوص معلولیــن،
ورودی ســاختمان اداره پســت رشــت1394 ،
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اصول پایه ای بتن  ،راهنمای شیوه ی
بتن سازی
Concrete basics a guide to: Concrete practice

ترجمه  :مهندس کاظم حجتی بخش هشتم تالیف CCAA :

حمل و ریختن بتن

وقتیکه حمل و عملیات بتن ریزی صورت میگیرد باید از موارد زیر خودداری گردد :
* تاخیرات
* جداسازی و ریخت و پاش
حمل و نقل بتن

در حمــل بتــن یکــی از ارزان تریــن و آســان تریــن روش هــا مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد
کــه بســتگی بــه انــدازه کار دارد.
بعضی از روش های حمل و نقل عبارتند از :
* استفاده از کامیون حمل بتن ( تراک میکسر )
* پمپ بتن
* استفاده از جرثقیل و جام بتن ریزی
* استفاده از ناوهای شب دار ( شوت )
* تســمه نقالــه یــا باالکشــیدن بــا طنــاب ( قرقــره  ،باالبــر)  ،در کارهــای کوچــک اســتفاده
از چــرخ دســتی (فرغــون) آســان تریــن راه بــرای حمــل مــی باشد.همیشــه بایــد تــاش
نمــود تــا جائیکــه ممکــن اســت مســئله جداشــدگی بتــن و ریخــت و پــاش کاهــش یابــد.

شکل  – 41حمل و ریختن بتن

بتن ریزی در قالب

در زمــان اجــرای عملیــات بتــن ریــزی بایــد بــا دقــت و بــدون آســیب دیدگــی یــا حرکــت قالــب بنــدی و یــا میلگــرد صــورت
گیــرد.
ریختــن بتــن تــا حــد ممکــن از نزدیــک موقعیــت انتهایــی شــروع گــردد  ،شــروع بتــن ریــزی از گوشــه هــای قالــب بنــدی و یــا
در وضعیــت شــیب بنــدی کارگاه آغــاز شــود  ،از پاییــن تریــن ســطح.

شکل 42

نکات ایمنی مهم :
هنگام کار با دست و استفاده از سیمان و یا بتن تازه  ،از تماس پوست
با آنها خودداری گردیده و از لباس مناسب استفاده گردد.

شکل  -43رعایت نکات ایمنی

تاخیر در اجرای بتن ریزی
درنــگ در حمــل و ریختــن بتــن تــازه در قالــب  ،ســبب خشــک شــدن بتــن مــی گــردد.
تاخیــر در ریختــن بتــن در روزهــای گــرم و یــا وزش بــاد ،بتــن خیلــی ســریع خشــک و
ســفت خواهــد شــد کــه بیشــترین مســئله اســت.
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شکل  -44حرافی و تلف کردن وقت

AVAYE FAN MAGAZINE

از اجــرای چهارچــوب برنامــه تاخیــر نگردد.همــه کارهــا  ،ابزارهــا و محفظــه هــا آمــاده هســتند و همــه
تــدارکات بــرای بتــن ریــزی کــه بایــد انجــام شــود بررســی گــردد.
هرگــز بــرای کارآیــی ( کارپذیــری ) بتــن بــه آن آب اضافــه نکنیــد  ،همیشــه مخلوطــی از خمیــر ســیمان
اســتفاده نماییــد  ،بعبارتــی آب و ســیمان
شکل  -45قبل از دریافت بتن کارگران  ،ابزارآالت و  ...را کام ً
ال کنترل کنید
جدا شدگی

جداشــدگی وقتــی اســت کــه ســنگدانه هــای درشــت و ریــز و خمیــر ســیمان از هــم جــدا
شــوند .جــدا شــدگی ممکــن اســت زمانــی رخ دهــد کــه بتــن مخلــوط گردیــده  ،حمــل شــده
و ریختــه شــد یــا متراکــم نیــز گردیــد.
جداشدگی موارد زیر را در بتن ایجاد می کند :
* بتن ضعیفتر
شکل  -46به بتن آب اضافه نکنید
* بتن فاقد دوام
* سطح رویه بدی از خود به جا خواهد گذاشت
برای جلوگیری از جداشدگی اجراء بتن :
* بررسی گردد که بتن نه زیاد شل و نه زیاد خشک باشد.
* اطمینان حاصل گردد که بتن بطور صحیح مخلوط شده است.

* این مهم است که بتن در راه حمل با سرعتی درست برای دست کم شکل 47
به مدت دو دقیقه یکسره قبل از تخلیه صورت گیرد.وقتیکه مخلوط
حمل می شود باید با دقت صورت گیرد.
* اگــر بتــن ریــزی مســتقیماً از کامیــون حمــل بتــن ( تــراک میکســر ) صــورت میگیــرد  ،هرگــز نبایــد اجــازه داده شــود کــه
ریختــن عمــودی بتــن دارای ارتفاعــی بیــش از  1/5متــر باشــد.
*همیشه ریختن بتن تازه روی بتن ریخته شده  ،رویه بتن از پیش باید آماده شود.
* وقتیکــه تراکــم بتــن بــا لرزاننــده میلــه ای ( ویبراتــور میلــه ای ) صــورت میگیــرد  ،بایــد اطمینــان حاصــل کــرد کــه از آن
دقیق ـاً اســتفاده مــی شــود.
* هیچــگاه بــرای پهــن کــردن بتــن بــه اطــراف از ویبراتــور میلــه ای اســتفاده نگــردد  ،ایــن امــر
ســبب جــدا شــدن مخلــوط مــی گــردد.
* همیشــه اطمینــان حاصــل گــردد کــه ارتعــاش ( ویبــره ) بتــن بصــورت یکســان صــورت گیــرد.
اتــاف ( ریخــت و پــاش ) بتــن اتــاف بتــن مــی توانــد پرهزینــه باشــد  ،بــه خصــوص در کارهــای
کوچــک بــرای بــه حداقــل رســاندن ریخــت و پــاش  ،الزم اســت در مخلــوط  ،حمــل بــار و ریختــن
بتــن بــه دقــت عمــل شــود.
تراکم بتن

شکل 48

تراکم چیست ؟

تراکــم بتــن بوســیله لرزانــدن یــا ارتعــاش در زمانیکــه بتــن هنــوز حالــت خمیــری دارد و ایــن امــکان وجــود دارد کــه هــوای
محبــوس در بتــن بــاال آمــده و خــارج شــود  ،انجــام مــی گــردد.
بتــن ریختــه شــده تمــام فضــای داخــل قالــب را پــر
مــی کنــد.

زمان تراکم بتن :

زمانیکــه بتــن ریختــه شــد بایــد تراکم صــورت گیرد
 ،در خــال تراکــم بتــن بایــد هنــوز حالــت خمیــری
داشــته باشــد.هرگز اجــازه ندهیــد بتــن خشــک و
ســخت شــود  ،چــون در ایــن حالــت انجــام عملیــات
تراکــم ســخت مــی شــود.
تراکم جدا

بتــن متراکــم شــده بصــورت صحیــح تــو پــر تــر  ،محکــم و بــا دوام اســت بعــد از قالــب بــرداری  ،رویــه ( نمــای ) آن نیــز بهتــر
خواهــد بــود.
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راهکارهایی ساده جهت مصرف بهینه آب در
منازل مسکونی
تهیه و تنظیم  :مهندس خلیل پرتوی
کارشناس تاسیسات حرارتی و برودتی

در ســالهای اخیرموضــوع کــم آبــی و صرفــه جویــی در مصــرف آب را بســیار شــنیده ایــم ،اگرچــه کشــور مــا در اقلیــم
خشــکی قــرار گرفتــه اســت امــا ایــن موضــوع بــا خشکســالی کام ـ ً
ا متفــاوت اســت.
رشــد جمعیــت ،ارتقــاء ســطح بهداشــت و رفــاه اجتماعــی و توســعه صنعتــی باعــث افزایــش تقاضــای آب در کشــور شــده
اســت .اســتفاده از راهکارهــای مصــرف بهینــه آب در بخــش هــای مختلــف بســیار کــم هزینــه تــر از اجــرای پــروژه هــای
جدیــد جهــت تامیــن آب اســت .بخــش خانگــی قســمت عمــده ای از مصــرف آب را بــه خــود اختصــاص داده اســت و بــا
اقداماتــی کــم هزینــه از جملــه نصــب ادوات کاهنــده الگــوی مصــرف مــی توانیــم ایــن موضــوع را مدیریــت نماییــم.
موارد استفاده از این ادوات و تاثیرات آن بر میزان مصرف آب به شرح ذیل می باشد.
استفاده از فالش تانک های دو مرحله ای کم مصرف
فــاش تانکهــای عــادی در هــر بــار اســتفاده حــدودا ً  15لیتــر آب بــه ازای هــر تخلیــه
مصــرف مــی کننــد .بــا توجــه بــه اینکــه حــدود  20درصــد مصــرف آب خانگــی
در توالــت هــا مــی باشــد .لــذا اســتفاده از فــاش تانــک هــای کــم مصــرف بســیار
موثــر مــی باشــد .درحــال حاضــر فــاش تانــک هــای دو مرحلــه ای  3-6لیتــری کــه
نســبت بــه نــوع پــر مصــرف آن بیــش از  75درصــد صرفــه جویــی در مصــرف آب دارد
در دســترس مــی باشــد .یکــی از روش هــای کاهــش مصــرف آب در فــاش تانــک
هــای عــادی قــرار دادن بطــری هــای پالســتیکی پــر شــده بــا آب در داخــل فــاش
تانــک مــی باشــد تــا حجــم داخلــی آن کاهــش یابد(.شــکل )1

(شکل )1

تجهیز دوش حمام به سردوش کم مصرف
حــدود  30درصــد از کل مصــارف خانگــی مربــوط بــه حمــام مــی باشــد .مقــدار آب مصرفــی در دوش هــا بســتگی بــه خصوصیــات
رفتــاری فــرد  ،فشــار آب و مــدت زمــان دوش گرفتــن و تکــرار آن دارد.کاهــش شــدت جریــان آب مصرفــی بــا ســردوش هــای کــم
مصــرف بــدون اینکــه مشــکلی ایجــاد نمایــد یکــی از راهکارهــای کاهــش مصــرف آب مــی باشــد.
استفاده از شیرهای هوشمند
اســاس کار ایــن شــیرها بــر مبنــای ارســال و دریافــت نــور مــادون قرمزمــی باشــد ،یعنــی کامــا الکترونیکــی بــوده و بــدون تمــاس
دســت و تنهــا بــا قــرار دادن دســت مصــرف کننــده درمیــدان دیــد سنســورهای مــادون قرمــز ،شــروع بــه کار مــی کنــد .اســتفاده
از ایــن نــوع شــیر بــرروی روشــویی هــا در منــازل مســکونی بــا تعــداد خانــوار بــاال کمــک شــایانی بــه صرفــه جویــی در مصــرف
آب مــی نمایــد( .شــکل )2
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(شکل )2

AVAYE FAN MAGAZINE

استفاده از کاهنده مصرف آب برروی شیرهای ظرف شویی و روشویی
بــا اســتفاده از ایــن ادوات کــه بــه فشارشــکن و یــا آب پــاش در بــازار معروفنــد مــی تــوان ،تــا حــد زیــادی در مصــرف آب صرفــه
جویــی نمــود.
تنظیم دمای آبگرم مصرفی
بــا توجــه بــه اینکــه در اغلــب منــازل مســکونی از پکیــج شــوفاژ و یــا آبگرمکــن دیــواری اســتفاده مــی گــردد بــه راحتــی مــی تــوان بــا
تنظیــم دمــای آبگــرم از روی دســتگاه عــاوه بــر مصــرف آب در مصــرف گاز نیــز صرفــه جویــی نمــود.
زیرا هرچه دمای آبگرم باالتر باشد نیاز به آبسرد بیشتری جهت متعادل نمودن دمای آن خواهیم داشت.
پیشــنهاد مــی گــردد دمــای آبگــرم بــه گونــه ای تنظیــم گــردد کــه نیــازی بــه افــزودن آبســرد جهــت متعــادل نمــودن دمــای آن
نباشــد( .شــکل 3و)4

(شکل )3

(شکل )4

استفاده از شیرهای اهرمی
اســتفاده از شــیرهای اهرمــی بــه مقــدار قابــل توجهــی قــادر به کاهــش مصــرف آب میباشــد .اســتفاده از شــیرهای دو محــوره در هنگام
تنظیــم دمــای آبگــرم باعــث اتــاف آب مــی شــود و ایــن کار در هــر وصــل مجــدد جریــان آب تکــرار مــی گــردد .ولــی در صــورت
اســتفاده از شــیرهای اهرمــی تنهــا یــک بــار نیــاز بــه تنظیــم دمــای آب مــی باشــد .البتــه شــیرهای مخلــوط ترموســتاتیک موجــود در
بــازار نیــز از چنیــن عملکــردی برخــوردار بــوده امــا نســبت بــه شــیرهای اهرمــی دارای قیمــت باالتــری مــی باشــند.
عــاوه بــر مــوارد ذکــر شــده بــا اقدامــات ترویجــی و تشــویقی هماننــد آمــوزش صرفــه جویــی آب در منــازل مســکونی از طریــق رســانه
هــای عمومــی و همچنیــن تشــویق خانوارهایــی کــه الگــوی مصــرف را رعایــت مــی نماینــد مــی تــوان قدمهای موثــری در ایــن خصوص
برداشت.

و نکته آخر اینکه «صرفه جویی به معنی مصرف
نکردن نیست بلکه به معنی مصرف بهینه است».
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دانستنی هـای عمرانی
تهیه و تنظیم  :مهندس رضا رحيمي پورپاشاکي

نحوه تشخیص سریع کیفیت سیمان در کارگاه ساختمانی:
 .۱رنگ سیمان :باید خاکستری با سایه های سبز تیره باشد.
 .۲حالت ظاهری :باید نرم باشد؛ طوری که وقتی مشتی از آن را برداشته و بین دو انگشتمان فشار میدهیم ،کلوخه نشود.
 .۳دما :وقتی دستمان را داخل کیسه ای از سیمان میبریم باید کامال خنک باشد(.حتی در تابستان)
 .۴چگالــی :بایــد بــه حــدی چــگال باشــد کــه وقتــی مشــتی از آن را داخــل حجمــی از آب میریزیــم ،ابتدا بــرای دقایقی روی آب شــناور باشــد
و ســپس ته نشــین شــود.
 .۵چســبندگی :بایــد مقــداری از آن را روی ســطح شیشــه ای بــا آب مخلــوط کــرده و پــس از گیرش اولیــه (حالت خمیری) بمدت  ۲۴ســاعت
آنــرا داخــل آب قــرار دهیــم .پــس از خــروج از آب نباید ترکــی در آن دیده شــود.
.۶مقاومــت :از ســیمان بــا آب مکعبــی بــا ابعــاد  ۲۰×۲۵×۲۵میلــی متــر تهیــه کــرده و پــس از گیــرش آنــرا بمــدت ۷روز داخل آب گذاشــته و
ســپس بوســیله جــک فشارســنج آنــرا میشــکنیم .بایــد حداقــل  ۳۵کیلوگــرم بر ســانتی متــر مربــع مقاومت نشــان دهد.
* سیمان ماده ای تقریبا فاسد نشدنی است ولی بهترین زمان برای مصرف آن تا  ۹۰روز بعد از زمان تولید آن است.
بتن خودتراکم ()SCC

طبــق تعریــف انجمــن بتــن ایــاالت متحــده بتــن خودتراکــم «بتنــی بــا کارایــی زیــاد و عــدم جداشــدگی اســت کــه میتوانــد در
محــل مــورد نظــر ریختــه شــده ،فضــای قالــب را پــر کنــد و اطــراف آرماتورهــا را بــدون نیــاز بــه تراکــم مکانیکــی فــرا بگیــرد».
بطــور کلــی بتــن خودتراکــم بــا مصالــح بتــن معمولــی ســاخته میشــود و در برخــی مــوارد بــرای ســاخت آن عــاوه بــر مقادیــر
نســبتاً زیــاد فــوق روانکننــده ،از افزودنــی لزجــت دهنــده نیــز اســتفاده میشــود
بتن خودتراکم در حالت تازه عموماً با سه ویژگی زیر شناخته میشود:
* قابلیت پرکردن
* قابلیت عبور
* مقاومت در برابر جداشدگی (پایداری)
مزایای بتن خودتراکم
مزايــاي چشــمگير بتــن خــود تراكــم موجــب گســترش ســريع آن در دنيــا شــده اســت كــه بــه طــور اجمــال مــي تــوان بــه
مــواردي از آن هــا اشــاره نمــود :
 .1توسعه سازه هاي بتني در دنيا و نياز به بتن هاي با خواص ويژه
 .2كمبود كارگران ماهر بتن ريزي به ويژه كارگران ويبره زن
 .3افزايش سرعت اجراي سازه هاي بتني در سهولت بتن ريزي
 .4امكان بهبود كيفيت مكانيكي بتن
 .5امكان اجراي سازه هاي بتني ظريف و سنگين و انتخاب مقطع كوچك با ميلگردهاي فشرده
 .6توسعه صنایع پیش ساخته بتنی
 .7صرفه جوئی اقتصادی با توجه به کاهش نیروی انسانی الزم و زمان ساخت
 .8اجرای سازه های بتنی ویژه مانند بتن ریزی در زیر آب
 .9توجه به سطوح تمام شده زیبا و مرغوب سازه های بتنی
 .10کاهش سر و صدا و آلودگی صوتی محیط کار بویژه در صنایع پیش ساخته بتنی
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کاربردهای اجزایی بتن خودمتراکم
بتن خود تراکم مزایایی در اجرای موارد خاصی از سازه های بتنی دارد که به نمونه هایی از آنها اشاره می شود .
 .1سازه های بتنی معماری -هنری که نیاز به ظرافت خاصی با میلگرد گذاری فشرده دارند .
 .2پــل هــای بــا دهانــه هــای بــزرگ کــه بــه دلیــل طوالنــی بــودن خــط انتقــال بتــن اجــرای آن هــا بــا بتــن معمولــی امــکان
پذیــر نمــی باشــد و در ضمــن اســتفاده از بتــن هــای معمولــی موجــب قطــور تــر شــدن انــدازه پایــه هــا و نــا زیبایــی ســازه مــی
گــردد .
 .3تونــل هــای شــهری و آبــی کــه در آنهــا مســافت طوالنــی انتقــال بتــن معمولــی و حفــظ کیفیــت و تراکــم آن از مشــکالت
مهــم اجرائــی اســت .
 .4ساختمان های بلند و برج ها
 .5ستون ها و دیوارهای بلند با میلگرد های متراکم
 .6ستون های بتن ریزی شده با پمپ
 .7بتن ریزی بلوک های بتنی
 .8بتن ریزی کف ها و سطوح افقی
 .9بتن ریزی در سازه های زیر آبی
پدستال چیست؟
پدســتال عبارتنــد از ســتونهای بتنــی کوتــاه و کــم آرماتــور و حتــی گاهــی بــدون آرماتــور کــه عمومــا روی پــی هــای بتنــی اجــرا
شــده و روی آنهــا صفحــه زیــر ســتون نصــب شــده و ســپس ســتونهای فلــزی روی صفحــه نصــب میگــردد.
ایــن ســتونها بدلیــل ابعــاد نســبتا زیــاد( از نظــر عرضــی زیــاد و ارتفاعــی کــم) جــزو ســتونهای الغــر محســوب میشــوند و لــذا
تحمــل مقاومــت فشــاری آنهــا بســیار زیــاد میباشــد.
دالیل استفاده از پدستال :
 .1زمانیکــه بخشــی از ســتون فلــزی داخــل خــاک مدفــون باشــد کــه بــه جهــت پوســیدگی آن از پدســتال هــا در همــان بخــش
اســتفاده مــی کننــد.
 .2زمانیکــه ارتفــاع ســتون فلــزی زیــاد باشــد و بــه جهــت مهــار کــردن الغــری آن در بخشــی از آن بــه طــرف پــی از پدســتال
اســتفاده مــی کننــد.
 .3زمانیکه لنگر در پای ستون یا نباشد یا کم باشد.
 .4زمانیکه در بخش زیر زمین ساختمان با ارتفاع حدود ۳متر بخواهیم فضای قابل استفاده داشته باشیم.
 .5زمانیکــه بخواهیــم بخــش زیــر زمیــن ســاختمان را بجــای ســتونهای فلــزی بــا پدســتالهای بتنــی اجــرا و در حقیقــت پدســتالها
بــا پــی تولیــد یــک پــی جدیــد بنمایــد و در محاســبات ســازه بــه صــورت پــی وارد شــود.
 .6زمانیکه بخواهیم ستونهای اکسپوز ( در نما و دید) فلزی از کف به باال باشد.
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بررسی روشهای محافظت از بتن در برابر نفوذ آب و مواد
خورنده در سازههای استخرهای بتنی هشت ضلعی و مدور
مزارع پرورش ماهیان خاویاری
تهیه و تنظیم :مهندس میرعسگر میرباقری

ارشد عمران گرایش سازه

استخرهای پرورش ماهی خاویار

مخزن بتونی با چرخش آب ( مخازن گرد،
مخازن هشت ضلعی و مخازن مربع)
آماده سازی نمونه ها:

 .1محاسبه وزن مواد بر اساس نسبت اختالط بتن
 .2ریختن ماسه و سیمان در داخل میکسر در حدود  3دقیقه
 .3اضافه کردن آب در فازهای مختلف ،بطوریکه بین هر فاز  30ثانیه فاصله بوده است.
 .4اضافه کردن درشت دانه به مخلوط و هم زدن در حدود  3دقیقه
 .5اضافه کردن مواد افزودنی الیاف فوالدی و پودر سیلیس
 .6اندازهگیری خواص بتن تازه (وزن مخصوص و اسالمپ)
 .7ریختــن بتــن در قالبهــای 100 ×300 ×50و  100 ×450 ×50و  100 ×600 ×50و ضربــه زدن بــا میلــه فــوالدی بــرای
تثبیــت یکنواخــت و قــرار دادن در میــز ویبراتــور بــرای  1تــا  2دقیقــه
 .8قرار دادن قالبها درون اتاق رطوبت
نتایج:

مقاومت  7روزه
مقاومــت بتــن حــاوی پــودر ســیلیس از دیگــر نمونههــا بیشــتر اســت ،درواقــع میتــوان گفــت کــه پــودر ســیلیس اثــر
پرکنندگــی را افزایــش میدهــد.
مقاومت  28روزه
مقاومــت نمونههــای حــاوی الیــاف فــوالدی بیشــتر از دیگــر نمونههــا اســت .درواقــع مــی تــوان گفــت کــه بــا تاثیــر رطوبــت بــر
نمونههــا ،میــزان مقاومــت نمونههــا حــاوی پــودر ســیلیس از نمونههــای حــاوی الیــاف فــوالدی کمتــر شــده اســت.
مقاومت  82روزه
کــه مقاومــت نمونههــا بــا پوشــش ســطحی بیشــتر از بقیــه نمونههــا بــوده اســت .درواقــع پوشـشهای ســطحی مانــع رســیدن
رطوبــت بــه بتــن شــده و مقاومــت آنهــا در ســنین باالتــر بیشــتر اســت.

نمودار تغییرات تنش – کرنش نمونههای
مسلح و غیرمسلح در سن 7روز
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نمودار تغییرات تنش – کرنش نمونههای
مسلح و غیرمسلح در سن 28روز

نمودار تغییرات تنش – کرنش نمونههای
مسلح و غیرمسلح در سن  82روز

نتیجه گیری:
* بــا تســلیح بتــن بــه میــزان قابــل توجهــی مقاومــت فشــاری و ظرفیــت باربــری بتــن در
محیطهــای در معــرض خوردگــی افزایــش مییابــد.
* مــواد الیــاف فــوالدی تاثیــر بســیار خــوب و بــه ســزایی در جهــت كاهــش خوردگــی
دارنــد كــه بــه علــت گــران بــودن و مقــرون بــه صرفــه نبــودن بــه طــور عمــوم مــورد
توجــه قــرار نگرفتــه اســت.
* نمونههای بتنی دارای میكروسیلیس و دارای عمر سازهای بیشتری میباشند.
* بــا افزایــش ســن بتــن و بیشــتر قــرار گرفتــن در برابــر رطوبــت ،ورقهــای پوششــی
عملکــرد بهتــری داشــته و میــزان مقاومــت بتــن نســبت بــه نمونــه شــاهد در ایــن
نمونههــا %33 ،بیشــتر بــوده اســت .در حالیکــه ایــن افزایــش مقاومــت در نمونههــای بــا
پــودر ســیلیس در حــدود  %16و در نمونههــای بــا الیــاف فــوالدی در حــدود  %22بــوده
اســت.
* بــا بررســی ترکخوردگــی نمونههــا مشــاهده میشــود کــه نمونههــای حــاوی
الیــاف فــوالدی بــه میــزان قابــل توجهــی کمتــر از نمونههــا تــرک خوردهانــد و در واقــع
میتــوان کــه در نمونههــای بــا الیــاف فــوالدی ،الیــاف مانــع از جداشــدن بتــن شــده و
جلــوی تــرک و گســترش آن را میگیرنــد.
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تهیه و تنظیم :مهندس احمد اسمعیلی
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طراحی شهری
تهیه و تنظیم :مهندس علیرضا نیک
کارشناس ارشد شهرسازی (گرایش طراحی شهری)

امــروزه ارتقــای كيفيــت محيــط در عرصــه هــا و فضاهــاي
عمومــي شــهري (فضاهــاي بــاز ،فضاهــاي شــهري،خیابان
هــای شــهری ،فضاهــاي ســبز)به منظــور بــاال بــردن قابليــت
حضورپذيــري ايــن عرصــه هــا ،در دســتور كار طراحــان شــهري
قــرار دارد .ايــن افزايــش قابليــت حضورپذيــري ،از طريــق غنــي
تــر كــردن تجربــه حضــور شــهروندان در عرصــه هــاي عمومــي
شــهر صــورت مــي پذيــرد .حضورپذيــري بهينــه عرصــه هــاي
عمومــي ،از طريــق زمينــه ســازي بــراي ايجــاد خاطــره هــاي
فــردي و جمعــي لــذت بخــش ،شــكل گيــري تصويــر ذهنــي
واضــح ،خوانــا و مطلــوب از حضــور در عرصــه ي عمومــي را
در ذهــن ناظــران فضــا موجــب مــي شــود .ایــن تصويــر ذهنــي
مطلــوب و منســجم بــه شــكل نقشــه اي جهــت شناســايي
پيوســته و ســازمان يافتــه بافــت شــهري ،بــه ارتقــا حــس جهــت
يابــي شــهروندان در شــهر كمــك مــي كنــد و موجبــات بهبــود
شــرايط روحــي و روانــي اســتفاده كننــدگان از فضاهــاي شــهري
را فراهــم مــي آورد .بــه واقع نقشــه شــناختي پيوســته و ســازمان
يافتــه ،از طريــق ارتقــاء حــس جهــت يابــي شــهروندان در شــهر،
موجبــات بهبــود كيفيــت زندگــي اســتفاده كننــدگان از فضاهــاي
عمومــي شــهري را فراهــم مــي آورد .امــا در ايــن فرآينــد ،و بــه
منظــور غنــي كــردن تجربــه حضــور شــهروندان در عرصــه هــاي
عمومــي شــهري ،ارتقــای كيفيــت بصــري – كالبــدي عرصــه هاي
عمومــي از جايــگاه وااليــي برخــوردار اســت .تحليــل و طراحــي
آگاهانــه فــرم فضــای شــهری بــه ســمت عناصــر و ارزشــهاي
بصــري ،مــي توانــد موجبــات ارتقــای كيفيــت بصــري – كالبــدي
عرصــه هــاي عمومــي شــهري را فراهــم آورد .بــه واقــع طراحــي
آگاهانــه فــرم بــه ســمت تعــادل و تناســبات بصــری فضــا و ارزش
هــاي بصــري ،از طريــق كمــك بــه انســجام تصويــر ذهنــي و
نقشــه شــناختي شــهروندان از شــهر ،بــر ارتقــای حــس آســایش
و زیبایــی شــناختی شــهروندان تاثيــر مســتقيم دارد .امــا در
فرآينــد شــناخت ،تحليــل و طراحــي آگاهانــه و هدفمنــد فضــای
شــهری ،ارايــه شــاخصهاي فرمــي و عملكــردي كــه محورهــاي
ديــد را غنــي تــر كــرده و خيابــان هــا ،محورهــا و عرصــه
هــاي عمومــي وابســته بــه آنــرا لــذت بخــش تــر نمــوده اســت.
معمــاري و شهرســازي هــر ملــت ،بازتــاب شــرايط ذهنــي آن
جامعــه اســت .شــرايط اقتصــادي ،سياســي و اجتماعــي ناهنجــار
و ناپايــدار در شــهرهاي مــا ،نابســاماني و اغتشــاش حاکــم بــر
منظــر شــهري را بــه مــرز آزاردهنــده اي رســانده اســت .هــر چند
منظــر شــهري شــهر ،بــه معنــاي « آنچــه از شــهر و فضاهــاي
شــهري بــه ادراک آيــد « منحصــر بــه نماهــاي ســاختمان هــاي
يــک شــهر نمــي گــردد لیکــن بــه علــت اينکــه نمــا يکــي از
پرنوســان تريــن عناصــر تأثيرگــذار بــر کيفيــت بصــري بنــا و در
نتيجــه کيفيــت فضاهــاي شــهري اســت و در ميــان ســاير عناصــر
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مناظــر شــهري تأثيــر پذيرتريــن عنصــر از تصميــم هــاي طراحانه
معمــاران و طراحــان شــهري بــه شــمار مــي رود ،يکــي از مهــم
تريــن عناصــر منظــر و پراهميــت تريــن موضوعــات مــورد بحــث
ميــان معمــاران و طراحــان شــهري مــي باشــد.
شــهروندان هماننــد فــرد ســاکن در کنــار بزرگــراه کــه بــه مــرور
زمــان نســبت بــه فرکانــس صــدای بزرگــراه کــر مــی شــوند
نســبت بــه فضــای اطــراف و نازیبایــی هــای موجــود کــور شــده
انــد ،دیگــر کمتــر کســی بــه هنــگام پیــاده روی در خیابــان هــای
شــهری از فضــای اطــراف لــذت مــی بــرد و کمتــر کســی بــه
یــاد دارد کــه لــذت بــردن از فضــای شــهری چیســت .اولیــن
قــدم در راســتای حــل ایــن معضــل شــناخت معضــات و ریشــه
هــای پیدایــش آنــان مــی باشــد .مشــکالت موجــود دارای  2بعــد
مــی باشــد  -1ابعــاد رویکــردی  -2ابعادطراحــی .هــر یــک از ایــن
ابعــاد موجــب پیدایــش معضــات خــاص خــود شــده کــه حــل
هــر یــک از آن نیازمنــد پژوهــش مجــزا مــی باشــد امــا از آنجــا
کــه ابعــاد طراحــی دربرگیرنــده معضالتــی اســت کــه طراحــان به
وجــود آورده اندتــا زمانــی کــه بــه مشــکالت خــود واقــف نشــویم
و ســعی در بــر طــرف کــردن آنهــا نکنیــم از مســئولین شــهر بــه
علــت عــدم اهمیــت بــه موضــوع ســیما و منظــر نمــی تــوان
بازخواســت کــرد ،ایــن معضــات ریشــه در مــواردی همچــون
ضعــف تئوریــک ،عــدم آگاهــی بــه اصــول و عناصــر طراحــی ،
عــدم آگاهــی بــه اصــول معمــاری ســنتی و از همــه مهمتــر هنــر
نمایــی ناشــیانه ی برخــی از طراحــان داشــته و لــذا پرداختــن
بــه ایــن مســا ئــل و رفــع آنهــا راه را بــرای مرتفــع نمــودن ابعــاد
دیگــر همــوار مــی ســازد.در ســالهای اخیــر پــس از مطــرح شــدن
دوبــاره اهمیــت پیــاده راههــای شــهری بخصــوص پــس از جنــگ
جهانــی دوم و ارزش زندگــی شــهری ،فضــا اهمیــت دوبــاره ای
یافتــه اســت .ودرایــن میــان فــرم و تمــام عناصــر قابــل رویــت بــه
عنــوان یکــی ازموثرتریــن ســازنده هــای فضــا از اهمیــت ویــژه
برخورداراســت .امــروزه ایــن مراکــز مختــص عابریــن پیــاده مــی
تواننــد دوام زندگــی و جنــب و جــوش و در نتیجــه پایــداری
مراکــز شــهری را تضمیــن کننــد .در پیــاده راههــا آزادی عمــل
انســان پیــاده بــرای توقــف ،مکــث ،تغییــر جهــت و تمــاس
مســتقیم بــا دیگــران بســیار زیــاد اســت و از آنجــا کــه بــه گفتــه
بیوکانــن آزادی حرکــت عابریــن پیــاده در شــهرها و فضاهــای
شــهری نشــانه خوبــی از تمــدن آن شــهر اســت .مــی تــوان
گفــت کــه وجــود پیــاده راه در شــهر مظهــر تمــدن و مدنیــت
و هویــت هــر شــهر اســت .زمانــی کــه جریــان حرکــت خودروهــا
در خیابــان شــدت مــی یابــد ،دیــد الزم بــه بناهــای تاریخــی و
معماریهــای مهــم مســدود شــده و داشــتن حــس مقیــاس یــا
پرســپکتیو دشــوار مــی گــردد .در حالــی کــه بــا حــذف خــودرو،
پیــاده قــادر بــه ادراک کامــل محیــط اطــراف خــود مــی شــود
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و پیــاده هــا نیــاز بــه عالئــم و تابلوهــای بــزرگ و جــذاب ندارنــد.
تابلوهــای گرافیکــی هماهنــگ و کوچــک کافــی هســتند .زمانــی
کــه ترافیــک حــذف مــی شــود .هویــت واقعــی خیابــان بــه آن
بازگردانــده مــی شــود .کــف ســازی ،نورپــردازی ،محوطــه ســازی
و مبلمــان شــهری بــه خلــق محیــط هایــی ایمــن ،جــذاب و کارآ
کمــک مــی کننــد.
امــروزه توجــه بــه پیــاده مــداری در شــهرهای مــا بســیار بیشــتر
شــده و در شــهرهای بــزرگ کشــور پیــاده راه هــای مختلفــی ایجاد
گردیــد امــا آنچــه دارای اهمیــت اســت توجــه بــه مولفــه هــای
بصــری پیــاده راههــا اســت .در اکثــر مــوارد و از جملــه پیــاده راه
علــم الهــدی رشــت فقــط بــا جلوگیــری از وروداتومبیــل بــه داخل
خیابــان و کــف ســازی ،خیابــان شــهری بــه پیــاده راه تبدیــل مــی
شــود و هیــچ گونــه توجــه ای بــه کیفیــت هــای بصــری موجــود
در خیابــان بــرای اســتفاده عابریــن وجــود نــدارد .هــدف را مــی
تــوان بــه معنــی کمــال مطلــوب ،آرزو ،ایــده آل ،دلخــواه ،شــکل
مطلــوب یــا بطــور کلــی بیــان نتایــج مــورد انتظــاری کــه فعالیــت
هــا بــه ســوی آن جریــان پیــدا مــی کنــد دانســت .تعییــن و
تبییــن اهــداف در برنامــه هــای توســعه شــهری ،ایــن امــکان را
فراهــم مــی آورد ،تــا تصویــری روشــن تــر از برنامــه ریــزی شــهر
بــه دســت داده شــود و نقــاط ،جهــات فعالیــت هــا و اقدامــات
آتــی مشــخص گــردد هــدف مشــخص کــردن مولفــه هــای بصــری
موثــر در ارتقــا کیفیــت مناظــر شــهری (خیابــان هــای شــهری)
کــه توســط نظریــه پــردازان مختلــف مطــرح شــده و تعییــن مولفه
هــای بصــری موثــر در پیــاده راه هــای شــهری و در نهایــت پیــاده
راه علــم الهــدی مــی باشــد .هــدف بعــدی پــس از تأییــن مولفــه
هــای موثــر در ارتقــا کیفیــت بصــری پیــاده راه هــا مشــخص
کــردن پتانســیل هــای موجــود در خیابــان علــم الهدی رشــت و در
نهایــت بــا اســتقاده از ایــن پتانســیل هــا و مولفــه های پیشــنهادی
مطروحــه راهکارهــای مناســب بــرای ارتقــا کیفــی ایــن پیــاده راه
مهــم شــهری رشــت بــرای اســتفاده هــر چــه بهتــر شــهروندان و
ایجــاد محیطــی آرامــش بخــش بــرای آنهــا ارائــه کــرد.
خیابــان هــای شــهری بــه عنــوان یــک فضــای شــهری مکانــی
مناســب بــرای تجمــع و مســیر حرکــت ســاکنین مــی باشــد کــه
بــه عنــوان محیطــی محصــور بــا جــداره هــای متنــوع ،ســاکنین
را بــه خــود جــذب یــا دفــع مــی کنــد .منظــر شــهری عینیتــی
اســت کــه مســتقل از انســان وجــود دارد و توســط او ادراک مــی
شــود  ...بســتر منظــر شــهر ،هندســه ،فضــا ،کالبــد و بــه عبــارت
دیگــر ،فــرم کالبــدی اســت .همــه ایــن تلقــی هــا بــا رواج تعریــف
ارســطویی از شــهر صــورت مــی گرفــت .اگرچــه نویســندگان
آن هــا تــاش مــی کننــد تعبیــر قدیمــی را بــا آرایــش جدیــد
و ادبیــات روز عرضــه کننــد ،حاکمیــت تلقــی کالبــدی از شــهر
توجــه بــه منظــر
در متــن تعابیــر آنهــا نهفتــه اســت .گرچــه ّ
شــهری اغلــب بــه عنــوان پدیــده ای بصــری اســت ،در عیــن
حــال خاطــرات را بــر مــی انگیزانــد ،تجــارب را یــاد آوری مــی
کنــد و واکنــش هــای احساســی را بــه وجــود مــی آورد .منظــر
محیــط شــهری ،مجموعــه ای از محــرک هــای محیطــی اســت.
ایــن محــرک هــا اطالعاتــی را بــرای شــهروندان مــی فرســتند کــه
ادراک فضــا را در ذهــن مقــدور مــی ســازند طبــق ایــن اطالعــات
و ادراکات اســت کــه ســاکنان نســبت بــه آن فضــا ،محیــط و
ح ّتــی نســبت بــه آن زمــان قضــاوت هــای خــود را انجــام مــی
دهنــد .احساســات شــهروندان در ایــن محیــط هــا شــکل مــی

گیــرد و رضایــت و عــدم رضایــت را بــه وجــود مــی آورد .ایــن
محــرک هــا را حــواس انســان دریافــت مــی کنــد و فرآینــد ادراک
بــه صــورت ذهنــی پــردازش مــی شــود .ایــن اطالعــات نــه تنهــا
شــامل فــرم ،عملکــرد و معنــای محیــط ،بلکــه شــامل فاصلــه هــا،
مــرز هــای کنــش متقابــل و در حقیقــت آســتانه و حریــم هــای
محــرک هــا منشــأ احساســاتی
فضــا نیــز هســت .تمامــی ایــن
ّ
هســتند کــه در گــذر ،یــا در اســتفاده از فضــای شــهری بــه وجــود
مــی آیــد .ایــن احساســات مــی تواننــد در نهایــت منجــر بــه
احســاس رضایــت و یــا عــدم رضایــت از محیــط گردنــد یــا در
کل ،هــدف از حضــور انســان را در محیــط شــهری تغییــر دهنــد.
ایــن تغییــر هــدف ممکــن اســت مثبــت یــا منفــی باشــد .حضــور
ـرر در هــر محیــط شــهری ،در پیــش زمینــۀ ذهــن ،رفتارهــای
مکـ ّ
محیطــی شــهروندان را شــکل مــی دهــد .ذهــن انســان تصويــر
ذهنــي شــهر را بــر مبنــاي تأثیــرات حســي ،تجربــه هــا و خاطــره
هــای شــخصي ،قضــاوت ،زيبايــي شناســي ،تجربــه هــای گروهــي
و خاطــره هــای جمعــي ،حــوادث تاريخــي و چارچــوب فرهنگــي
ارزش هــا و آرمــان هــا و ايــده آل هــا ایجــاد مــی کنــد .از اینــرو
اســت کــه رفتــار شــهروندان هــم بــه فضاهــای شــهری شــکل مــی
دهــد و هــم در محیــط هــای شــهری شــکل مــی گیــرد.
در زمینــه بررســی خیابــان هــای شــهری کــه هــم نظریــات
اندیشــمندان شهرســازی را مطــرح کــرده و هــم خیابــان هــای
برتــر جهــان از لحــاظ کیفیــت طراحــی بررســی شــده بــه عنــوان
یکــی از مهــم تریــن منابــع ایــن پژوهــش بــا نــام «طــراح شــهری
خیابــان هــا» کــه توســط مهنــدس مرضیــه فضایلــی و دکتــر
مرتضــی مصــدق اســتفاده شــده اســت .از دیگــر منابــع موجــود
مــی تــوان بــه پژوهــش گــوردن کالــن( )1377در کتــاب گزیــده
منظــر شــهری کــه بــه فارســی نیــز ترجمــه شــده اســت اشــاره
کــرد کــه منظــر شــهری را هنــر یکپارچگــی بخشــیدن بصــری
و ســاختاری بــه مجموعــه ســاختمانها ،خیابانهــا و مکانهایــی
اســت کــه محیــط شــهری را میســازد میدانــد .عوامــل در
ارزیابــی کیفیــت محیــط حائــز اهمیــت اســت پرداختــه اســت.
خیابــان هــا در شــهرها چــه در کشــورهای پیشــرفته و چــه در
کشــورهای در حــال توســعه همــواره مــورد توجــه بــوده و همیشــه
بــه دنبــال راهکارهایــی بــرای جــذب شــهروندان و عابرینــی کــه
از آن عبــور مــی کننــد هســتند تــا از طریــق ارتقــا کیفیــت هــای
منظــر شــهری هــم خیابــان را از لحــاظ دیــد و منظــر ارتقــا داده و
هــم فضایــی بــا نشــاط و زیبــا را بــرای ســاکنین ایجــاد کننــد .این
امــر در تمامــی شــهرهای داخــل کشــور و جهــان ثابــت بــوده امــا
آن چــه حائــز اهمیــت اســت نظــر ســاکنین در خصــوص کیفیــت
هــای بصــری اســت زیــرا نظــرات مــردم بــا توجــه بــه پیشــینه
هــای تاریخــی و اجتماعــی در برخــی زمینــه هــا متفــاوت مــی
باشــد و باعــث مــی شــود در برخــی شــاخص هــا دچــار تفــاوت
بــا نمونــه ای دیگــر کشــور و جهــان شــود.فضاهاي شــهري ،مــكان
هايــي هســتند كــه بــه عمــوم شــهروندان تعلــق داشــته ،منحصــر
بــه جنبــه كالبــدي و فيزيكــي نبــوده و درحقيقــت بــا حضــور
انســان و فعاليــت اوســت كــه معنــا مــي يابنــد .فضاهــاي شــهري
قدمتــي ديرينــه در تاريــخ شهرســازي داشــته و در ادوار مختلــف
بــه اشــكال گوناگــون در شــهرها حضــور يافتــه و ســبب شــكل
گيــري بافــت شــهري در پيرامــون و يــا بــر حــول محــور خــود
گرديــد ه و شــادابی را بــرای شــهروندان فراهــم کــرده انــد.
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تهیه و تنظیم :مهندس ماجد یلدرمیان
مدرس دانشگاه گیالن ،عضو هیات علمی و مدیرگروه معماری موسسه آموزش عالی احرار
عضو عليالبدل معماری هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیالن

آثــار برجســته و ارزشــمند بســیاری از هوشــنگ ســیحون ،یکــی از برجســته تریــن معمــاران دوران معاصــر ایــران ،و مشــهور بــه
معمــار بناهــای مانــدگار ،بــر جــای مانــده اســت کــه در شــکل گیــری مدرنیســم در ایــران نقــش بــه ســزایی داشــته اســت .بررســی
ویژگــی هــای کالبــدی و معنایــی آثــار ســیحون ،مــی توانــد ضمــن آشــکار ســاختن دالیــل اعتبــار و ارزشــمندی ایــن آثــار نــزد
مــردم و هنرشناســان ،موجبــات آشــنایی هرچــه بیشــتر بــا مبانــی معمــاری مــدرن ایــران را فراهــم نمایــد .بــه ویــژه در دوران کنونــی
کــه جامعــه معمــاری در مواجهــه بــا جلــوه هــای بیگانــه و ناآشــنای وارداتــی ،از عــدم برخــورداری از مبانــی نظــری بومــی و ریشــه
دار همــه فهــم ،بــا قابلیــت تطابــق بــا اندیشــه هــای نویــن ،رنــج مــی بــرد .بــه نظــر مــی رســد هندســه از مهمتریــن ابــزاری باشــد
کــه ســیحون در آثــار خــود بــرای القــای مفاهیــم و خلــق فــرم هــای آشــنای ایرانــی از آن بهــره مــی بــرد و بــا اســتفاده از هندســه
توانســته اســت کالبــدی ایرانــی بــه مبانــی معمــاری مــدرن ،در کشــور ببخشــد و نیــز بیانگــر مفاهیــم عمیــق مــد نظــر خویــش
باشــد .مقالــه حاضــر بــه بررســی برخــی ویژگیهــای آثــار ایــن معمــار برجســته مــی پــردازد.
معماری معاصر ایران و شکل گیری معماری نوگرای ایرانی
مواجهــه ایــران بــا تمــدن غربــی کــه در دوره قاجــار آغــاز شــد ،در میانــه ســالهای  1800تــا  1979میــادی ،مدرنیزاســیون اجتماعی
و سیاســی ای بــرای ایــران در پــی داشــت .ایــن امــر ســبب تغییــرات تدریجــی معمــاری و ســرآخر شــکل گیــری شــیوه نوینــی از
معمــاری در ایــران شــد .بــا حکومــت سلســله پهلــوی ،معمــاری در مســیر تــازه ای مدرنیــزه شــد .برنامــه ریــزی سیاســی – اجتماعــی
تحــت نظــارت دولــت و بــا اســتمداد از غربیــان ،شــیوه ایــن دوره قلمــداد مــی شــد.دانش آموختــگان مــدارس معمــاری اروپایــی
تاثیــر زیــادی بــر ایــن جریــان داشــتند .اثــر مبانــی نظــری و اندیشــه هــای اولیــن معمــاران دانــش آموختــه دانشــگاه هنرهــای
زیبــای تهــران و آشــنایی آنهــا بــا اصــول معمــاری مــدرن از جملــه هوشــنگ ســيحون ،نــادر اردالن ،کامــران ديبــا ،حســين امانــت
و ...بــر ایــن دوره آشــکار اســت .طــی دو دهــه حکومــت رضاشــاه پهلــوی ،دولــت نقــش فعالــی در پیشــبرد پــروژه هــای عمرانــی
ایفــا نمــود .معمــاران غربــی بــه ایــران دعــوت شــدند تــا بناهــای جدیــدی را بــرای نخســتین بــار طراحــی نماینــد و برنامــه هــای
بازســازی بــا ســرعت فراوانــی پیــش رفتنــد .ایــن دوره همچنیــن شــاهد توســعه کارخانجــات ،ادارات دولتــی و دانشــگاه هــا و نیــز
کاربــرد مصالــح جدیــدی ماننــد آهــن ،ســیمان و شیشــه بــوده اســت .تکنیکهــای نویــن ســاخت ،طیــف وســیعی از شــیوه هــا و
گرایشــهای اروپاییــان را همــراه آورد و بــا تمایــات ریشــه ای ایرانیــان ترکیــب نمــود.
ایــن گرایــش بــا وجــود دیــدگاه جهانــی اهدافــی ملــی گرایانــه داشــته و بــه نمونــه هــای پیــش از اســام در معمــاری نظــر داشــت
و همچنیــن قویــا تحــت تاثیــر معمــاری نئوکالســیک قــرن  19اروپــا واقــع شــد .ایــن ســبک بــرای طراحــی ســاختمان هــای دولتــی،
مــدارس ،بانکهــا اســتفاده مــی شــد و اثــر آن بــه ویــژه در پــان هــای بناهــا ،در زمینــه کاربــرد تقــارن ،سلســله مراتــب و فرمهــای
هندســی احســاس مــی شــد .ترکیــب ایــن دو رویکــرد ایرانــی – اروپایــی بــه گونــه ای بــود کــه معمــاری اروپایــی بــه ویــژه ســبک نئو
کالســیک ،روش بیــان منحصــر بــه فــردی یافــت .بناهایــی چــون مجلــس ســنا یــا شــورای ملــی (اثــر فروغــی و غیایــی) ،ســاختمان
وزارت نفــت (اثــر اتحادیــه و فرمانفرماییــان) تحــت تاثیــر مدرنیســم بیــن المللــی ســاخته شــدند و امــروزه بــه عنــوان نمونــه هــای
بــارزی از معمــاری مــدرن ایــران نــام بــرده مــی شــوند .ایــن حضــور قــوی مدرنیســم بیــن الملــل ،تــا  1979ادامــه یافــت .مــی تــوان
اثــر آن را بــر بناهایــی چــون اســتادیوم تختــی (امجدیــه) ،تــاالر شــهر ،ورزشــگاه آزادی ،وزارت کشــاورزیکه توســط معمارانــی چــون
جهانگیــر درویــش ،علــی ســردار افخمــی و عبدالعزیــز فرمانفرماییــان دیــد .از ايــن جهــت برخــی بــراي ايــن ســبك نــام معمــاري
نوگرايــي ايرانــي انتخــاب نمــوده انــد كــه از يــك طــرف در ســاختمانهاي ايــن ســبك نوگرايــي عصــر مــدرن ديــده ميشــود و از
طــرف ديگــر اســتمرار ســنت معمــاري ايــران بــه صــورت شــفاف و هنرمندان ـهاي در شــكل كالبــدي بناهــا ملحــوظ شــده اســت.
بهتريــن نمونــه ســاختمانهاي معمــاري نوگــراي ايرانــي را ميتــوان در مقابــر طراحــي شــده توســط هوشــنگ ســيحون ماننــد مقبــره
بوعلــي ســينا ( 1326ـ  ،)1330مقبــره نادرشــاه افشــار ( ،)1338مقبــره حكيــم عمرخيــام ( )1341و مقبــره اســتاد كمالالملــك
( )1342مالحظــه كــرد .همچنيــن مدرســه عالــي مديريــت (دانشــگاه امــام صــادق كنونــي) و دانشــگاه بوعلــي ســينا توســط نــادر
اردالن ،پــارك شــفق ( 1345ـ  ،)1348مــوزه هنرهــاي معاصــر (1346ـ )1355و شوشــتر نــو (1352ـ )1356توســط كامــران ديبــا،
بنــاي بــرج و ميــدان شــهياد (آزادي كنونــي) (1355ـ )1350و ســاختمان ســازمان ميــراث فرهنگــي كشــور توســط حســين امانــت،
ســردر دانشــگاه تهــران ( )1345توســط كــوروش فرزامــي ،ســاختمان تئاتــر شــهر توســط علــي ســردار افخمــي و مقبــره الشــعرا
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(1356ـ )1351در تبريــز توســط غالمرضــا فرزانمهــر ،نمونههــاي بــارز ايــن ســبك معمــاري هســتند.
می توان ویژگی های زیر را برای این سبک برشمرد:
 برخورداری از نوگرایی عصر مدرن در فرم استمرار سنت کالبدی ایران هندسه اصیل معماری گذشته تاویل پذیری استفاده از مصالح و تکنولوژی نوین -سادگی و عدم استفاده از تزیینات بیجا

نمودار -1اثرپذیري معماري نوگراي ایرانﯽ
)ﻣﻨﺒﻊ(www.atizist.com :

هندسه و تناسبات
هندســه و تناســبات مفاهیمــی ریاضــی هســتند کــه در هنرهــای تجســمی بــر رابطــه ی مناســب بیــن اجــزا بــا یکدیگــر و بــا کل
اثــر داللــت دارنــد .بــه لحــاظ مفهومــی هندســه بــه معنــای انــدازه و شــکل و از علــوم ریاضــی اســت کــه در آن از احــوال مقدارهــا
و انــدازه هــا بحــث شــود(بمانیان ,اخــوت & ,بقایــی .)1390 ,هندســه و تناســب ،بــه دلیــل ماهیــت منظــم ،کاربــرد زیــادی در
معمــاری داشــته و در طراحــی و ســاخت آثــار فاخــر معمــاری ایرانــی حضــور داشــته اســت .هندســه نمــودی از تجلــی حکمــت
اســامی در کالبــد بناهــای ایرانــی اســت ومــی تــوان آن را جوهــره پنهــان معمــاری در دوره هــای مختلــف دانست(ســیلوایه,
دانشــجو & ,فرمهیــن فراهانــی.)1391 ,معمــاران بــا اســتفاده از هندســه و تناســبات نیکــو در طــول اعصــار توانســته انــد بــه خلــق
نظــم ،هماهنگــی ،رعایــت اصــول سلســله مراتــب و آراســتگی در مجموعــه ای از بناهــا بــا کاربــری هــای متفــاوت در همجــواری
یکدیگــر دســت یابنــد.
اگرچــه ســبک بیــن الملــل و مکتــب مدرنیســم بــا مــدارس معمــاری و شــرکت هایــی نظیــر شــرکت عبدالعزیــز فرمانفرییــان ارتقــا
یافــت ،لیکــن تالشــها بــرای دســت یابــی بــه یــک هویــت فرهنگــی در معمــاری نوگــرای ایرانــی بــا کارهــای معمارانــی همچــون
ســیحون ،امانــت ،اردالن و دیبــا ،بــه پیشــرفت هــای چشــمگیری دســت یافت.بــا طراحــی آرامــگاه هایــی بــرای مشــاهیر علمــی
و ادبــی نظیــر ابوعلــی ســینا در همــدان و آرامــگاه خیــام در نیشــابور ،هوشــنگ ســیحون یکــی از معمارانــی گشــت کــه در میــان
ســالهای  1950تــا  ،1965گامهایــی ورای معمــاری ملــی برداشــته و زبــان مشــترکی بــرای ارتبــاط بیــن مدرنیســم و معمــاری
ســنتی ایــران آفریــد .او دســت یابــی بــه بیــان متافورمیــک را مدیــون توجــه بــه احجــام هندســی خالــص بــوده اســت.ویژگی هــای
هندســی آثــار ســیحون در قالــب مــوارد زیــر قابــل بررســی اســت:
 .1نظــم هندســی در پــان :برخــورداری از نظــم هندســی مشــخص ســبب انســجام اجــزا بنــا بــا کل بنــا مــی گــردد .بــا رعایــت
هندســه منطقــی در نقشــه ،هیــات و حجــم کلــی بنــا بهتــر درک مــی شــود .در طــرح پــان اغلــب مجموعــه آثار ســیحون ،هندســه
از عوامــل اساســی و مهــم انســجامدهنده بناســت .انتخــاب اشــکال چنــد وجهــی و احجــام خالــص هیاتــی هندســی بــرای ایــن
بناهــا بــه همــراه مــی آورد کــه نشــانگر مقیــد بــودن طــراح بــه نظــم  ،تقــارن و هندســه اســت (شــکل .)1برخــورداری از تقــارن،
سلســله مراتــب ،و شــکل هندســی منظــم (از مربــع و مســتطیل تــا ســتاره  10پــر) از ویژگــی هــای پالنــی آثــار ســیحون بــه شــمار
مــی رود.

شکل -1نظم هندسی پایه در بناهای آرامگاه خیام نیشابوری ،آرامگاه کمال الملک و آرامگاه ابوعلی سینا.
 .2اشــکال مربــع ،مســتطیل و مثلــث غالبــا طــرح مبنــای ســاختمان (پالنــی یــا فرمــی) بــر اســاس شــکل اصلــی هندســی بــه
صــورت ســاده یــا ترکیبــی بــوده اســت .بــه عنــوان مثــال مــی توانــد از ســاختمان آرامــگاه نادرشــاه (بــر اســاس دو شــکل اصلــی
هندســی یعنــی مربــع و مثلــث) و آرامــگاه کمــال الملــک (بــر اســاس دو مربــع) ،و آرامــگاه ابوعلــی ســینا (چنــد وجهــی منتظــم
محــاط بــر دایــره در قاعــده) نــام بــرد.
 .3انضبــاط هندســی نمــا در بناهــای ســنتی ایــران ســابقه زیــادی دارد .انتقــال حــس تعــادل بصــری و ســهولت درک و فهــم
حجــم در بســیاری از بناهــای گذشــته مشــاهده مــی شــود .در آثــار ســیحون نیــز تمایــل زیــادی بــرای ایجــاد نظــم و انضبــاط در
نمــا وجــود دارد (شــکل.)2
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شکل -2انضباط هندسی نما در آرامگاه ابوعلی سینا و سینما آسیا شکل -2انضباط هندسی نما در آرامگاه ابوعلی سینا و سینما آسیا
 .4درک هندســی از ایســتایی :فــرم بناهــای ســیحون ،ضمــن القــای پایــداری و اســتواری بــه مخاطــب ،از ترکیــب ویژگــی هــای
هندســی و تکــرار شــونده ســاختارهای ســنتی ،و فــرم هــای نویــن و مــدرن ایجــاد شــده انــد .ایــن امــر بــه یکتایــی ایــن آثــار کمــک
شــایانی نمــوده اســت.
 .5تناســبات طالیــی :تاکنــون بررســی هــای دقیقــی بــر تناســبات موجــود در آثــار ســیحون صــورت نگرفتــه اســت .امــا بــه نظــر
مــی رســد کــه در پــان و نمــای برخــی از بناهــای او ،ماننــد آرامــگاه بوعلــی ســینا و آرامــگاه خیــام نیشــابوری ،از نســبتهای طالیــی
اســتفاده شــده اســت( .شــکل )3

شکل -3تناسبات طالیی در نما.
 .6مــدول و پیمــون :بررســی و در صــورت وجــود ،دســتیابی بــه پیمــون در بناهــای ســیحون مســتلزم پژوهــش و مطالعــه دقیــق
تــری اســت ،لیکــن مبرهــن اســت کــه او در آثــار خــود از مــدول هــای هندســی خــاص خــود بهــره مــی بــرد .اشــکال پایــه در طــرح
هــای او قابلیــت تکــرار داشــته و بــه انســجام هرچــه بیشــتر آثــار مــی انجامیــد.
 .7اعــداد خــاص :اعــداد در معمــاری بــه طــرق گوناگــون کاربــرد مــی یابنــد و در متعالــی تریــن حالــت ،کاربــردی نمادیــن دارنــد.
نمــاد ،جانشــین رمزآلــود یــک مفهــوم و تصویــر اســت کــه طــی فرآینــدی ناخــوداگاه درک مــی شــود و یــا مفهومــی را بــه ذهــن
مخاطــب متبــادر مــی نمایــد .هوشــنگ ســیحون در آثــار خــود از اعــداد بــه شــیوه ای خــاص اســتفاده مــی کنــد .در آثــار او بــه
کــرات از اعــداد  3و  4و  7اســتفاده شــده اســت .برخــی معتقدنــد کــه عــدد  3در ایــران باســتان از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار بــوده
و بــه ســه دســتور پنــدار و گفتــار و کــردار نیــک اشــاره دارد .عــدد  4نیــز بــه معنــای کلیــت ،تمامیــت ،یکپارچگــی ،نظــم و عقــل
بــوده و یــاداور عناصــر اربعــه و جهــات اصلــی اســت .عــدد  7نیــز یــاداور 7آســمان اســت  .لیکــن هــدف اصلــی ســیحون از اســتفاده
از اعــداد خــاص ،تبــادر موضوعاتــی بــه ذهــن مخاطــب بــوده اســت .ماننــد عــدد  10در آرامــگاه خیــام« .دایــره کــف بــه ده قســمت
تقســیم شــد بــه طــوری کــه بــرج یادبــود بــر  ۱۰پایــه مســتقر باشــد .عــدد  ۱۰اولیــن عــدد دو رقمــی ریاضــی اســت و پایــه اصلــی
بســیاری از اعــداد اســت  ...عــدد  ۱۰ســمبل دانــش ریاضــی خیــام اســت( ».ســیحون)1390 ,
 .8برخــورد و تالقــی :در هندســه ســیحون ،برخــورد و تالقــی فــراوان دیــده مــی شــود .او از آن بــرای پیچیدگــی و زیبایــی فــرم،
اســتحکام ســازه ای و نیــز ایجــاد گشــودگی و تعریــف فضــای بــاز و بســته اســتفاده مــی کنــد .در آرامــگاه کمــال الملــک ،برخــورد
قــوس هــای داخلــی و قــوس هــای نمــا و پوشــش آنهــا در بــاال ،اشــکال هندســی مخروطــی شــکلی را بــه وجــود آورده انــد کــه
ابتــکاری اســت هندســی و بــا تزیینــات کاشــی معــرق روی آنهــا معمــاری کاشــان یعنــی محــل زندگــی کمــال الملــک یــادآوری
مــی شــود .در مقبــره خیـــام ،تیغــه هــا بــه صــورت مارپیچــی شــکل بــه طــرف بــاال حرکــت مــی کننــد تــا بــا هــم تالقــی کننــد و از
طــرف دیگــر ســر در بیاورنــد کــه خــود ســازنده اشــکال پیچیــده ریاضــی و هندســی اســت .برخــورد تیغــه هــا بــا یکدیگــر فضاهــای
پــر و خالــی و بــه خصــوص در بــاال ســتاره هــای درهمــی را بــه وجــود مــی آورنــد کــه از البــه الی آنهــا آســمان آبــی نیشــابور پیــدا
اســت و بــه تدریــج بــه طــرف نــوک گنبــد ســتاره هــا کوچــک تــر مــی شــوند تــا درآخــر یــک ســتاره  10پــر آنهــا را کامــل
مــی کنــد (شــکل.)4
 .1اســتفاده متعــدد از ســه ضلعــی هــا ،احجــام بــرش خــورده چهــار وجهــی بــا نمــای مثلــث در آرامــگاه بوعلــی و ســنگاب و
نــاودان هــا در آرامــگاه نادرشــاه .
 .2در کنــار آرامــگاه خیــام 7 ،خیمــه ســنگی وجــود دارد و حــوض هــا نیــز بــا کاشــی فیــروزه تزییــن شــده انــد کــه در مجمــوع
قســمتی از ســتاره را نشــان مــی دهنــد بــه تعــداد هفــت پــر کــه بــه مفهــوم هفــت فلــک و هفــت آســمان نیــز اشــاره دارد.
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قــوس هــای نمــا و پوشــش آنهــا در بــاال ،اشــکال هندســی مخروطــی شــکلی را بــه وجــود آورده انــد کــه ابتــکاری اســت هندســی
و بــا تزیینــات کاشــی معــرق روی آنهــا معمــاری کاشــان یعنــی محــل زندگــی کمــال الملــک یــادآوری مــی شــود .در مقبــره
خیـــام ،تیغــه هــا بــه صــورت مارپیچــی شــکل بــه طــرف بــاال حرکــت مــی کننــد تــا بــا هــم تالقــی کننــد و از طــرف دیگــر ســر
در بیاورنــد کــه خــود ســازنده اشــکال پیچیــده ریاضــی و هندســی اســت .برخــورد تیغــه هــا بــا یکدیگــر فضاهــای پــر و خالــی و
بــه خصــوص در بــاال ســتاره هــای درهمــی را بــه وجــود مــی آورنــد کــه از البــه الی آنهــا آســمان آبــی نیشــابور پیــدا اســت و بــه
تدریــج بــه طــرف نــوک گنبــد ســتاره هــا کوچــک تــر مــی شــوند تــا درآخــر یــک ســتاره  10پــر آنهــا را کامــل مــی کند(شــکل.)4

شکل -4هندسه تالقی کننده در آثار سیحون
 .9هندســه پنهــان در آثــار معمــاری ،برســاخته نظامــی اســت کــه همــه چیــز را بــه ســان اســتعاره ای از جهــان معنــوی در ســر
جــای خویــش نهــاده و بــه آن منزلــت مــی بخشــد (مهــدوی نــژاد .)1383 ,میــزان پافشــاری معمــاران قدیــم بــر اســتفاده از هندســه
ای کامــل در تمامــی ابعــاد طــرح ،ایــن اندیشــه را در ذهــن پدیــد مــی آورد کــه نبایــد بــه اســتفاده ظاهــری از هندســه اکتفــا کــرده
باشــند .اشــارات مســتقیم و غیرمســتقیم بــه وجــود هندســه ای باطنــی در بناهــا ،مویــد ایــن امــر اســت .هندســه کارهــای ســیحون
نیــز هندســه ای ســاده و ســطحی نیســت .بلکــه از عمــق و مبانــی ای برخــوردار اســت کــه آن را ژرف تــر نمایانــده و بــر اصالــت
آثــار او مــی افزایــد.
خاستگاه هندسه در آثار سیحون
الــف -تاویــل و الهــام  :فهــم و درک درســت کارهــای بــدون بررســی و شــناخت معمــاری ایــران و معمــاری غــرب ،راه بــه جایــی
نمــی بــرد .او آگاهانــه بــر ایــن موضــوع پــا مــی فشــارد کــه فنــاوری غــرب پیشــرفته تــر از آن چیــزی اســت کــه مــا در ایــران از
آن بــه عنــوان تکنولــوژی ســاخت مــی شناســیم ،لــذا شــناخت غــرب یکــی از راه هــای تحــول معمــاری معاصــر اســت ،ولــی ایــن
شــناخت نبایــد مــا را از توجــه بــه ریشــه هــا و فرهنــگ ایرانــی (فرهنگــی کــه او ســخت شــیفته آن اســت) غافــل کند(بانــی مســعود,
 .)1389او در طراحــی هــای خــود از عناصــری از هنرمعمــاری ســنتی ایرانــی اســتفاده کــرده اســت عناصــری ماننــد بــرج ،الهــام
گرفتــه از بــرج گنبــد قابــوس ،باغچههــا متاثــر از باغهــای ایرانــی ،آب نماهــا الهــام گرفتــه از حــوض خانههــای ســنتی و نماهائــی
بــا روکار ســنگهای حجیــم و خشــن خــارا کــه بــا ســنگ گرانیــت کوهســتان الونــد آراســته شــده و الهــام گرفتــه از کاخهــای باســتانی
ایرانیــان اســت.
ب -القــای مفاهیــم :هوشــنگ ســیحون بــرای القــای مفاهیــم مدنظــر خویــش از یکــی از اثرگذارتریــن ابزارهــای معمــاری ایــران
یعنــی هندســه بهــره بــرد.او کــه توســط آنــدره گــدار بــا ظرافــت هــا و ارزش هــای معمــاری ایــران آشــنا شــد و بــه خوبــی بــر آن
مســلط گشــت ،بــر ایــن نکتــه تاکیــد داشــت کــه کپــی و اقتبــاس از معمــاری غــرب تنهــا راه چــاره نیســت ،بلکــه بایــد بــا شــناخت
درســت معمــاری ایــران و فنــاوری غربــی درصــدد خلــق معمــاری ایــران بود(بانــی مســعود .)1389 ,او بــا اســتمداد از ویژگــی
هــای هندســی آثــار خــود از قبیــل اشــکال هندســی و اعــداد ،بــرای انتقــال مفاهیمــی چــون احساســات معنــوی ،عــروج و عظمــت
(مقبــره ابوعلــی ســینا) ،جنــگاوری و دالوری (مقبــره نادرشــاه افشــار) ،جایــگاه رفیــع علــم نــزد دانشــمندان ایرانــی (آرامــگاه خیــام
نیشــابوری) و طبــع زیباشــناختی کمــال الملــک (آرامــگاه کمــال الملــک) اســتفاده نمــود.
کتاب شناسی
 امیر بانی مسعود .)1389( .معماری معاصر ایران .تهران :هنر معماری قرن. ســونیا ســیلوایه ،خســرو دانشــجو ،و ســعید فرمهیــن فراهانــی .)1391( .هندســه در معمــاری ایرانــی پیــش از اســام وتجلــی آن در معمــاری معاصــر ایــران .نقــش جهــان.65-55 ،
 محمدجــواد مهــدوی نــژاد .)1383( .حکمــت معمــاری اســامی ایــران ،جســتجو در ژرف ســاختهای معنــوی معمــاری اســامیایــران .هنرهــای زیبــا.
 محمدرضــا بمانیــان ،هانیــه اخــوت ،و پرهــام بقایــی .)1390( .کاربــرد هندســه و تناســبات در معمــاری .تهــران :هلــه /طحــان.
 مهــدی رییســی ،محمدرضــا بمانیــان ،و فرهــاد تهرانــی .)1392( .بازنگــری در مفهــوم کاربنــدی بــر مبنــای هندســه نظــری،عمبــی و نقــش ســاختمانی .مرمــت و معمــاری ایــران.54-33 ،
 -هوشنگ سیحون( .اردیبهشت .)1390 ,گفتگوی علی کیافر با هوشنگ سیحون( .علی کیافر ،المحاور) مجله معمار.
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مــا در دنیایــی زندگــی مــی کنیــم کــه انــواع زیــادی از حیوانــات و گیاهــان را در بــر مــی گیرد.موجــودات زنــده  ،از
نظــر انــدازه نیــز  ،بــه دســته هــای مختلــف تقســیم مــی شوند.بســیاری موجــودات ذره بینــی هســتند و بعضــی تنهــا
از یــک ســلول تشــکیل شــده انــد .ســایر موجــودات ذره بینــی  ،تنهــا چنــد ســلول دارند.کوچکتریــن حشــره کــه تنهــا
در حــدود یــک میلیمتــر طــول دارد  ،از هــزاران ســلول ســاخته شــده اســت.
ســلول  ،واحــد ســاختمانی اصلــی تمــام اشــکال حیــات است.ســلولها از نظــر انــدازه بــا هــم فــرق دارند.تعــدادی آنقــدر
کوچکنــد کــه چندیــن هــزار از آنهــا الزم تــا ســطحی بــه انــدازه نــوک ســوزن اشــغال شود.ســایر ســلولها بــه قــدر
کافــی بــزرگ هســتند و بــا چشــم غیرمســلح هــم دیــده مــی شــوند .تــا پیــش از اختــراع میکروســکوپ  ،مــا دربــاره
ی ســاختمان ســلول چیــزی نمــی دانســتیم .اولیــن کســانیکه میکروســکوپ را بــه کار بردنــد بــا دیــدن تعــداد زیــادی
موجــودات ریــز در قطــرات آب دریاچــه  ،دچــار تعجــب شــدند.
وقتــی موجــودات تــک ســلولی را بــرای اولیــن بــار مــی بینیــم  ،غالبـاً مشــکل مــی توانیــم حــدس بزنیــم کــه آنهــا گیاه
هســتند یــا حیــوان .یکــی از راههــای تشــخیص  ،آن اســت کــه بــه رنــگ آنهــا توجــه کنیــم .
گیاهــان تــک ســلولی  ،مثــل علــف دریایــی  ،معمــوالً ســبز یــا قهــوه ای هســتند.این رنــگ متعلــق بــه یــک مــاده
رنگــی بــه نــام کلروفیــل اســت کــه تمــام گیاهــان از آن بــرای جــذب انــرژی خورشــید اســتفاده مــی کنند.یکــی از
اولیــن حیوانــات ســاده ی آبــزی  ،کــه توســط پژوهشــگران اولیــه دیــده شــد  ،موجــودی تــک ســلولی بــه نــام آمیــب
بود.زیســت شناســان معتقدنــد کــه آمیــب یــک حیــوان اســت و آن را در گروهــی بــه نــام تــک یاختــگان ( پروتــوزوا )
قــرار داده اند.علــت اینکــه آمیــب را در گــروه حیوانــات قــرار مــی دهیــم و نــه گیاهــان  ،آن اســت کــه ایــن موجــود از
ســایر حیوانــات تــک ســلولی و گیاهــان تغذیــه مــی کننــد.
تمــام ارگانیســم هــای تــک ســلولی  ،چــه گیاهــی و چــه حیوانــی  ،فقــط در آب یــا مناطــق مرطــوب امــکان حیــات
دارند.اگــر آنهــا را از آب بیــرون آوریــم بــه ســرعت خــود را جمــع مــی کننــد و خشــک مــی شــوند.بعضی از آنهــا
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بــا اســتفاده از رشــته هــای نازکــی بــه نــام مــژک حرکــت مــی کنند.بــا بــر هــم خــوردن ایــن مژکهــا  ،موجــود
کوچــک در آب شــناور مــی شــود.برخی دیگــر  ،رشــته هــای شــاق ماننــد بســیار ریــزی دارنــد کــه تــاژک نــام
دارد و ماننــد پروانــه ی یــک موتــور  ،ســلول گیاهــی یــا حیوانــی را در آب بــه جلــو مــی راند.آمیــب هــای ســاده
بــرای حرکــت در آب روشــی غیرعــادی دارنــد و بــه نظــر مــی رســد ماننــد قطــرات بــاران کــه از قــاب پنجــره
پاییــن مــی آیــد در ســطح آب شــناورند.گیاهان و حیوانــات تــک ســلولی بــا وجــود کوچکــی  ،در مقایســه بــا
برخــی دیگــر از انــواع ارگانیســم هــا بزرگند.ایــن ارگانیســم هــا باکتریهــا و ویروســها هســتند.باکتریها دیــواره هــای
خارجــی کلفــت  ،محکــم  ،یــک شــکل و منظــم دارند.آنهــا مــی تواننــد کــروی  ،میلــه ای و حتــی حلزونــی باشــند.
ایــن موجــودات در خــاک و آب و هوایــی کــه تنفــس مــی کنیــم  ،زندگــی مــی کننــد.
عامــل بســیاری از بیماریهــای حیوانــات  ،باکتــری اســت کــه از آن جملــه مــی تــوان تیفوئیــد  ،ذات الریــه و ورم (
التهــاب ) لــوزه را نــام برد.ایــن بیماریهــا نــه تنهــا توســط خــود باکتریهــا  ،بلکــه بوســیله مــواد زائــد دفــع شــده از
آنهــا نیــز ایجــاد مــی شــوند.مواد زائــد باکتریهــا  ،بــرای ســلولهای حیوانــی هماننــد ســم هســتند.
تمــام باکتریهــا بــرای بشــر زیــان ندارند.بــرای مثــال  ،در ریشــه ی شــبدر و نخــود فرنگــی باکتــری هایــی وجــود
دارنــد کــه بــه ایــن گیاهــان در جــذب ازت خــاک کمــک مــی کنند.کاشــتن چنیــن گیاهانــی در خاکــی کــه از
نظــر ازت فقیــر اســت بــه غنــی شــدن آن کمــک مــی کند.انــواع دیگــری از باکتریهــا نیــز کمــک مــی کننــد تــا
شــیر بــه ماســت تبدیــل شود.بســیاری از علفخــواران در داخــل روده هــای خــود باکتریهایــی دارنــد کــه آنهــا را
در هضــم علــف و ســایر مــواد گیاهــی یــاری مــی دهند.بعضــی از ایــن باکتریهــا  ،ویتامیــن هــا و پروتئیــن هایــی
تولیــد مــی کننــد کــه بــرای زندگــی حیوانــات مفیــد هســتند.
دســته ای دیگــر از موجــودات ذره بینــی کــه ویــروس نامیــده مــی شــوند  ،نــه گیاهنــد و نــه حیوان.آنهــا را مــی
تــوان انــگل هــای ســلولهای گیــاه و حیــوان دانســت .غالــب ویروســها  ،ظاهــری کریســتالی شــکل و یــک پوشــش
خارجــی محکــم دارند.هســته ی اصلــی آنهــا از یــک مــاده شــمیایی بــه نــام اســید دی اکســید ریبونــو کلئیــک
ســاخته شــده کــه بطــور اختصــار آن را  DNAمــی نامنــد .ایــن مــاده ی شــیمیایی در تمــام موجــودات زنــده
یافــت مــی شود.ویروســها بــدون کمــک ســلولهای ســایر موجــودات زنــده  ،قــادر بــه حیــات نیســتند.وقتی کــه
یــک ویــروس بــا ســلول دلخــواه خــود برخــورد مــی کنــد  ،آن را ســوراخ مــی کنــد و هســته ی مرکــزی محتــوی
 DNAخــود را بــه درون ســلول نفــوذ مــی دهد.بــه محــض آنکــه ویــروس در داخــل ســلول قــرار مــی گیــرد  ،مــواد
شــیمیایی آن را تصاحــب مــی کنــد و ســلول را وا مــی دارد تــا نمونــه هایــی شــبیه بــه خــود ویــروس تولیــد کنــد.
نهایتـاً ســلول مــی میــرد و ویروســهای جدیــد بــرای تجــاوز بــه ســایر ســلولها آزاد مــی شوند.ویروســهای مختلــف
بــه ارگانیســم هــای مختلــف حملــه مــی کنند.بســیاری از بیماریهــای گیاهــی در اثــر حمــات ویروســها ایجــاد
مــی شــوند.اجزای عفونــت زای ویــروس توســط حشــراتی کــه از گیــاه تغذیــه مــی کننــد  ،بــه داخــل گیــاه راه
مــی یابنــد .بیماریهــای ویروســی انســان را نیــز مبتــا مــی کننــد کــه از آن جملــه مــی تــوان آنفوالنــزاد  ،تــب
زرد و ســرخک را نــام بــرد.
زیســت شناســان در تشــخیص اینکــه باکتریهــا و ویروســها گیــاه هســتند یــا حیــوان  ،مشــکل دارند.بعنــوان مثــال
 ،بعضــی باکتریهــا انــرژی خــود را از شکســتن ملکولهــای بــزرگ بدســت مــی آورند.ایــن کاری اســت کــه حیوانــات
نیــز انجــام مــی دهند.بعضــی دیگــر  ،بــه روش گیاهــان  ،از مــواد خــام ســاده اســتفاده مــی کنند.طبقــه بنــدی
ویروســها حتــی از ایــن هــم مشــکل تــر اســت.به همیــن دلیــل  ،بیشــتر زیســت شناســان باکتریهــا و ویروســها
را در گروههــای مســتقل قــرار مــی دهنــد.در ســالهای اخیــر دانشــمندان توانســته انــد دربــاره حیــات موجــودات
ریــز اطالعــات بیشــتری کســب کننــد چــرا کــه اکنــون بــا میکروســکوپ هــای بهتــری کار مــی کنند.بــا اختــراع
میکروســکوپ الکترونــی در ایــن زمینــه پیشــرفت بزرگــی حاصــل شــد.این وســیله نــه تنهــا تصاویــری واضــح تــر
فراهــم مــی کنــد  ،بلکــه موجــودات ذره بینــی را بســیار بزرگتــر از پیــش نشــان مــی دهد.اخیــرا ً از میکروســکوپ
الکترونــی نــگاره ای  ،نتایــج بهتــری گرفتــه شــده اســت.این میکروســکوپ بــه زیســت شناســان امــکان مــی دهــد
کــه نمایــی ســه بعــدی از حیــات موجــودات ریــز بدســت آورنــد.
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بررسی اشکاالت اجرایی در عکسهایی از زلزله  ۸۲بم
در مورد موضوع نمـا
کمیته انتشارات

در بحــث زلزلــه و مقاومــت کمتــر بــه نمــا توجــه میشــود زیــرا بســیاری از مهندســان بــه نمــا تنهــا از جنبــه زیبایــی آن مینگرنــد.
در واقــع درســی کــه از زلزلــه بــم و زلزلــه هــای مشــابه میتــوان گرفــت ایــن اســت کــه در صــورت ســالم مانــدن کامــل یــک
ســاختمان (ســازه ســاختمان) اگــر تنهــا نمــای آن ریــزش کنــد بــاز خطــرات ایجــاد شــده میتوانــد بــه قیمــت جــان ســاکنین و
یــا افــراد دیگــر تمــام شــود.

جدا شدن و ریزش سنگهای نما در زلزله بم

سقوط سنگهای نما در زلزله بم

ســقوط ســنگهای نمــای دیــوار آجــری؛ طبــق اســتاندارد  ۲۸۰۰در
صورتیکــه ســنگها بــه صــورت پــاک بــه طــور قــاوم نصــب شــوند
بایــد بــا تعبیــه اســکوپ یــا مهــار مناســب دیگــری از جــدا شــدن و
فروریختــن آنهــا در موقــع بــروز زلزلــه جلوگیــری شــود .در باز شــوهای
دیــوار بیرونــی شکســت شیشــه هــا مشــاهده مــی شــود (ســاختمان در
ارگ جدیــد بــم)

اتصال نامناسب نمای آجر سه سانتی زلزله بم
28
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اتصال نامناسب نمای آجر سه سانتی زلزله بم
اســتفاده از نمــای آجــر ســه ســانتی بــدون اتصــال مناســب بــه دیــوار آجــری (بنــد -۱-۱۲-۳اســتاندارد  )۲۸۰۰بــه فــرو ریختــن
نمــا انجامیــده اســت .ایــن گونــه خرابــی نمــا بارهــا در شــهر مشــاهده شــده اســت.

سالم ماندن نمای شیشه ای  -زلزله بم

سالم ماندن نمای شیشه ای  -زلزله بم

برخــی از نماهــای شیشــهای عملکــرد خوبــی در زلزلــه از خــود نشــان
دادهانــد .حــال آنکــه انتظــار میرفــت کــه اســتفاده از ایــن نــوع نمــا
شکســتگی و آســیب دیدگــی زیــادی بــرای آن در برداشــته باشــد.
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مروری کوتـاه
بـر واژه نامـه مهندسی زلـزلـه
A short review on earthquake engineering dictionary
English - Persian

مهندس کاظم حجتی

پاوندنیرو،یکاینیرو،برابر
 4/448نیوتن ،معادل 0/4536کیلوگرمنیرو
پاوند بر فوت،
Lb/ft: pound per foot
یــکای بارگــذاری خطــی برابــر 14/59
نیوتــن ،متــر  0/082 ،پاونــد بــر اینــچ و
معــادل  3پاونــد بــر یــارد
پاوند بر فوت Lb/ft2: pound per square
مربع ،یکای فشار ،تنش برابر foot 47/88
پاسکال 4/882 ،کیلوگرم بر متر مربع و
معادل  0/01602فوت آب
پاوند بر Lb/ft3: pound per cubic foot
فوت مکعب ،یکای چگالی  ،برابر 16/019
کیلوگرم بر متر مکعب 5/787 ×104پاوند
بر اینچ مکعب
طولLBH: Length, breadth , height ،
عرض ،ارتفاع
پاوند بر اینچ ،یکای Lb/in:pound per inch
بارگذاری خطی برابر  17/858کیلوگرم بر متر ،
 12پاوند بر فوت
پاوند بر Lb/in2:pound per square inch
اینچ مربع ،یکای فشار و تنش  ،برابر 703/10
کیلوگرم بر متر مربع  6/895 ،کیلو پاسکال (کیلو
نیوتن بر متر مربع) و  2/307فوت آب
پاوندبر
Lb/in3:pound per cubic inch
اینچ مکعب  ،یکای وزن مخصوص برابر27680
کیلوگرمبرمترمکعب 172،پاوندبرفوتمکعب،
 27/68گرمبرسانتیمترمکعب
پاوند بر یارد،
Lb/yd : pound per yard
یکای بارگذاری خطی  ،معادل  0/4961کیلوگرم
بر متر  0/333 ،یارد بر فوت
کریستالمایع
LC :liquid crystal
طول وتر ( قوس های راه و LC: long chord
کانال ) که از رابطه  LC=2Rsinبدست می آید.
صفحهنمایش LCD: liquid crystal display
کریستال مایع
Lbf: pound force

L & CM: lime and cement mortar

مالت آهک و سیمان ( مالت باتارد )
مترمکعب
خاک کنده شده ( سست ) واحد حجم خاک پس
از کنده شدن و خاکبرداری که در هنگام بارگیری
سست تر از خاک حالت طبیعی می باشد.
LCM: loose cubic meter
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قسمت 41

Lowest astronomical tide level

پایین ترین سطح آب مشاهده شده در یک
دوره اندازه گیری
ظرفیتباربری Lateral bearing capacity
جانبی(دیوارحایل)
مهاربندیجانبی،
Lateral bracing
بادبندیجانبی
سیستم بادبندی Lateral bracing system
جانبی
جانبی
کمانش
Lateral buckling
Lateral deflection of micro pile
group
خیز جانبی گروه ریز شمع ها

L

زمیــن لغــزه  ،زمیــن
لغــزش  ،حرکــت رو بــه پاییــن شــیب دامنه ها
همــراه خــاک و ســنگ و ســایر مــواد روی آن
ماننــد ســازه هــای ســاخت بشــر و رســتنی ها
در اثــر نیروهــای جاذبــه .زمیــن لغــزه یکــی از
مــوارد بالیای طبیعــی که منشــا ژئوتکنیکی و
زمیــن شناســی دارد محســوب مــی گــردد که
هــر ســاله عــاوه بــر خســارات اقتصــادی عــده
ی زیــادی را قربانــی مــی گیرد.ســنگ بســتر ،
مــواد قابــل لغزش  ،شــرایط آبهــای زیرزمینی ،
هندســه شــیب و همچنیــن وقوع زلزله ســبب
افزایــش احتمــال وقــوع ایــن پدیده می باشــد.

Landslide

تغییر مکان جانبی  Lateral displacementایستگاه زمینی
فشار جانبی خاک  ( Lateral earth pressureماهواره ها یا سازه های دریایی )
سر ریز جریانی
 Lateral flow spillwayنشت زمین (فرو نشست) Land subsidence
جانبی (سازه های آبی )باشد
مساحی زمین ،نقشه برداری Land surveying
نیروی جانبی
 Lateral forceنقشه بردار
Land surveyor
ناپایداری جانبی
Land tie
 Lateral instabilityمهار زمینی -نوعی میل مهار که
بار جانبی
 Lateral loadبرای تقویت دیوار حایل ( سازه های نگهبان)
بارگذاری جانبی
 Lateral loadingبکار می رود
Land use
حرکت جانبی (سازه)  Lateral movementکاربری زمین
فشار جانبی
Lane
 Lateral pressureکوچه ،خیابان
جانبی
سر ریز
Lap
 Lateral spillwayهمپوشی ،پوشش (دو قطعه رویهم)
( سازه های آبی )
Lap joint
اتصال پوششی ،اتصال رویهم
پایداری جانبی
( Lateral stabilityانواع اتصال جوش )
کرنش جانبی
Lateral strain
Laplas’s equation
معادله الپالس
تکیه گاه جانبی
Lateral support
طول پوشش ،طول هم پوشانی Lap length
Latex
التکس ،امولسیونی از ذرات ریز
وصله همپوشان ،وصله پوششی Lap splice
پالستیک طبیعی  ،مصنوعی و یا پالستیکی
جوش رویهم ،جوش هم پوشانیLap weld ،
در آب .
جوشی که دو سر قطعات رویهم افتاده را اتصال
اسفنج التسکی ( الستیکی ) Latex foam
داده و یکپارچه می سازد
عرضجغرافیایی
 Latitudeشمع با قطر بزرگLarge diameter pile ،
ای
مشبک  ،شبکه
Lattice
شمع با قطر اسمی  24اینچ ( 60سانتیمتر)
Large knot
بازوی مشبک ،بازوی ساخته  Lattice boomگره بزرگ (چوب)
شده با شبکه ای از نبشی و یا لوله های فوالدی
Large opening
بازشوی بزرگ
ستون مشبک
Latticed
column
(درب یا پنجره بزرگ در ساختمان)
تیر (شاهتیر) مشبک
Lattice girder
Laser : light amplification by
stimulated emission of radiation
خرپای مشبک
Lattice truss
 Lattice windowلیزر ،تقویت نور توسط گسیل القایی
پنجره مشبک
Lat: lateral
 l- beam : a beam whose sectionجانبی
” has the form an inverted “L
Latitude
عرض جغرافیایی
تیر ،شکل ،تیری که مقطع ،آن به شکل حرف
 Lوارونه باشد.
Land station
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بيستمين اجالس هيات عمومي سازمان هاي نظام
مهندسي ساختمان در اروميه
اوليــن روز بيســتمين اجــاس هيــات عمومــي ســازمان هــاي نظــام مهندســي ســاختمان ،بــا حضــور دکتــر عبــاس آخونــدي
و دکتــر علــي الريجانــي ســپري شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــي ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان گيــان بــه نقــل از روابــط عمومــي شــوراي مرکــزي،
دکتــر آخونــدي در اجــاس بيســتم هيــات عمومــي ســازمان هــاي نظــام مهندســي ســاختمان اظهارداشــت :قانــون نظــام
مهندســي بــا وجــود گذشــت 22ســال داراي ســاختار درســت اســت وانحــراف بــه دليــل نحــوه ارجــاع کار بــه مهندســان
اتفــاق افتــاده اســت .
به جاي رقابت مهندسي توزيع کوپني اتفاق افتاده است و اشتغال جدي براي مهندسان ايجاد نکرده است.

وي در ادامــه گفــت :تجديــد نظــر جــدي انجــام شــده اســت و شــاه بيــت اصلــي قانــون کــه بايــد کار مهندســي بدســت متخصــص
ذيصــاح انجــام شــود بايــد توجــه جــدي شــود ولــي ايــن دليلــي نيســت کــه قيــم مــردم بشــويم هــم اکنــون شــما نماينــدگان
جامعــه مهندســان در ايــن نشســت بــراي ايــن موضــوع تصميــم بگيريــد تــا مشــکل حــل شــود چــرا کــه در کارهــاي بــزرگ تــا
 23امضــا الزم اســت و مــردم احســاس کردنــد بــه ازاي هزينــه پرداختــي خدمــات از مهندســان دريافــت نمــي کننــد.
دکتــر آخونــدي اظهــار داشــت :در گذشــته بــراي ســاختمان ســازي بــه اســتاد معمــار مراجعــه مــي شــد و انتظــار مــي رفــت
ســازمانهاي نظــام مهندســي کار بــا کيفيــت بهتــري انجــام دهنــد کــه چنيــن نشــد در قانــون نظــام مهندســي بايــد کارفرمــا بــا
يــک نفــر درارتبــاط باشــد ولــي وضــع موجــود ذينفعــان زيــادي دارد بنابرايــن بــراي تغييــر آن مقاومــت مــي شــود ولــي شايســته
کشــور چنيــن ســوتفاهم نيســت.
آنچــه کــه مــي ســازيم نســبت بــه آن مســئوليم اگــر خلــق مهنــدس بــا حقــوق جامعــه مغايــرت داشــته باشــد نبايــد وارد ايــن
عمــل شــود و ايــن اوليــن اصــل اخــاق مهندســي اســت امــا وقتــي مرجــع صــدور پروانــه تخلــف مــي کنــد چــون بخشــي از
کنتــرل ســاختمان بــه مديريــت شــهري برمــي گــردد بايــد مهنــدس اعــام کنــد و شــهرداري نبايــد از مقــررات شهرســازي
عــدول کنــد.
از افتخــارات مهنــدس ايــن اســت کــه تعهــد مــي کنــد کــه دچــار تضــاد منافــع نشــود در انتخابــات گذشــته بــر ضــد نظامنامــه
شــکايتها شــد در حــوزه کنتــرل ســاختمان بــه نظامنامــه اخالقــي مــي رويــم کــه نســبت بــه ســاير حــرف ارجــح اســت.
قانــون نظــام مهندســي پايــه اســت و مشــکل نظــام دوگانــه اگــر اعضــا شــرکت هــاي بــزرگ ســاختمان ســازي عضــو نظــام
مهندســي شــوند مرتفــع مــي گــردد.
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همچنيــن دکتــر علــي الريجانــي ،رئيــس مجلــس شــوري اســامي ضمــن تاکيــد بــه تــاش بــراي حفــظ
جايــگاه مهندســان و ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان در کشــور ،گفــت :ســازمان نظــام مهندســي يــک
تشــکل مدنــي و تخصصــي غيردولتــي اســت و در قانــون جديــد نظــام مهندســي کــه در مجلــس در دســت
بررســي و تدويــن اســت بــه صراحــت بــه ايــن موضــوع اذعــان خواهــد شــد.
دکتــر علــي الريجانــي در آييــن افتتــاح رســمي ايــن اجــاس در اروميــه خاطــر نشــان کــرد :آنچــه تــا کنــون
محــرز شــده ،غيردولتــي بــودن ســازمان نظــام مهندســي اســت و اگــر بــراي بخــش هايــي از بدنــه اجرايــي
کشــور ابهامــي در ايــن زمينــه وجــود دارد بايــد در قانــون جديــد بــه صراحــت بــر غيــر دولتــي بــودن ايــن
تشــکل مدنــي و تخصصــي تاکيــد شــود.
وي بــه تشــريح جايــگاه ســازمان نظــام مهندســي در جامعــه هــم پرداخــت و گفــت :اگــر مهندســان عضــو
ايــن ســازمان مــي خواهنــد مــورد عالقــه مــردم باشــند بايــد در کنــار درجــه بنــدي هــا و ضوابــط موجــود بــه
مــردم در انتخــاب خدمــات تخصصــي اختيــار دهنــد.
رئيــس مجلــس شــوراي اســامي بــه موضــوع اخــاق حرفــه اي اشــاره کــرد و گفــت :بــر خــاف اينکــه جامعــه
مــا در وجــوه اخالقــي جامعــه اي بــازر و متمايــز اســت ولــي در اخــاق حرفــه اي در بخــش هــاي مختلــف
ضعــف هايــي داريــم کــه دســت انــدرکاران ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان بايــد در تقويــت اخــاق
حرفــه اي اهتمــام ويــژه اي داشــته باشــند.
علــي الريجانــي تصريــح کــرد :مــردم نبايــد در مراجعــه بــه مهندســان ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان،
نظــارت موجــود را نظارتــي صــوري تلقــي کننــد چــرا کــه ايــن امــر هويــت اصلــي مهندســان در جامعــه
را تضعيــف مــي کنــد و بايــد بــا اعمــال نظــر ســخت گيرانــه فنــي نســبت بــه حفــظ جايــگاه مهندســين و
ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان در کشــور تــاش کنيــد.
رئيــس دســتگاه قانونگــذاري کشــور در بخــش پايانــي ســخنان خــود بــه تشــريح مهمتريــن چالــش هــاي
فــراروي کشــور پرداخــت و گفــت :دولتــي کــه مــي خواهــد شــکل بگيــرد بايــد از کارنامــه اي شــجاعانه
در ايجــاد اصالحــات عميــق در حــوزه اقتصــاد برخــوردار باشــد و در ايــن راســتا بــا همگرايــي بيــن ارکان
حکومــت و صاحبنظــران بتوانــد اصالحــات عميــق مــورد نظــر را اجرايــي کنــد.
علــي الريجانــي تصريــح کــرد :چالــش هــاي اقتصــادي موجــود در کشــور چالــش هــاي عميقــي هســتند و
نمــي شــود بــه ســادگي از آنهــا گذشــت و بايــد در کنــار تقســيم بنــدي هــاي متعــارف سياســي کــه بــه طــور
طبيعــي در هــر کشــور وجــود دارد از نخبــه هــاي کاردان بهــره گرفــت.
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وي بــه مقايســه وضعيــت کشــور در چنــد شــاخص مهــم اقتصــادي نيــز پرداخــت و
گفــت :ايــران در بيــن کشــورهاي منطقــه از نظــر شــاخص آزادي اقتصــادي رتبــه
ماقبــل آخــر را در بيــن  23کشــور بــه خــود اختصــاص داده و در بعــد بيــن المللــي
نيــز ايــن شــاخص  174از  178کشــور دنيــا عنــوان شــده کــه شــاخصي قابــل تامــل و
تاثيــر گــذار در اوضــاع اقتصــادي کشــور بــه شــمار مــي رود.
رئيــس مجلــس شــوراي اســامي تصريــح کــرد :ايــن شــرايط در بررســي نحــوه اجــراي
اصــل  44قانــون اساســي نيــز کامــا مشــهود اســت چــرا کــه اقتصــاد مــا دولتــي اســت
و نتوانســته ايــم رقابــت واقعــي را در کشــور بوجــود آوريــم.
بررســي چنــد شــاخص ديگــر از جملــه زمــان بــراي ســرمايه گــذاري ،رقابــت پذيــري
و همــکاري دانشــگاه و صنعــت ،شــفافيت سياســت گــذاري از ديگــر مســايلي بــود کــه
دکتــر علــي الريجانــي در ســخنان خــود بــه آنهــا اشــاره کــرد کــه بايــد دولــت آينــده
بــا اســتفاده از نيروهــاي کارآمــد و شــجاع و مطالعــه دقيــق ايــن شــاخص هــا موانــع
اصلــي بــر ســر رشــد اقتصــادي کشــور را برطــرف کنــد.
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تراکم فروشی :سیاه ،سپید یا خاکستری؟
تهیه و تنظیم  :مهندس حميدرضا زيرک ديدار
کارشناس معماری

مشــکالت کالنشــهر رشــت مــدت هاســت کــه از حــدود تحمــل شــهروندان و حتــی تحمــل خــود شــهر فراتــر رفتــه و شــهروندان
را بــه ســتوه آورده اســت .روزی قانــون بافــت ســنتی ســفت و ســخت اجــرا مــی شــود و روزی دیگــر مرکــز و بــازار شــهر را بــه بــن
بســتی متروکــه تبدیــل مــی کننــد و فــردا روز بــا نــرده کشــی خیابــان اصلــی و ورودی شــهر بــار ترافیــک وحشــتناکی بــر مــردم
تحمیــل مــی نماینــد.
امــا یکــی از مهمتریــن بحــث هایــی کــه در قوانیــن صــادره از ســوی شــهرداری دائمــا در نوســان اســت فــروش یــا عــدم فــروش
تراکــم شــهری اســت کــه موجــب مــی شــود تــا از یــک ســو راه بــرای دالالن و کار چــاق کــن هــا همیشــه بــاز باشــد و از ســوی
دیگــر هیــچ شــهروندی نتوانــد بــر روی زمیــن و یــا ســاختمان خــود برنامــه ای بلنــد مــدت تدویــن کنــد و امــروز در واقــع مالــک
زمینــی اســت کــه پتانســیل بــرج شــدن را دارد و فــردا روز تنهــا مــی توانــد یــک دوبلکــس نقلــی در آن بســازد!
بــه همیــن دلیــل اســت کــه فضــای بصــری شــهر رشــت دچــار پســتی و بلنــدی هایــی اســت کــه چشــم هــر بیننــده ای را آزار مــی
دهــد .گاهــی یــک ســاختمان ســه طبقــه را شــاهد هســتیم کــه در محاصــره ی انبوهــی از ســاختمان هــای بلندمرتبــه محاصــره
شــده و بــر مبنــای میــل آن لحظــه ی صاحــب منصــب بلدیــه رشــت ،در صــورت ســاخت بنایــی تــازه اجــازه تــراز کــردن بــا
همســایگان را نخواهــد داشــت و صــد البتــه هیــچ قانونــی هــم مــادم العمــر در ایــن شــهر نخواهــد بــود!

طرح مساله
بــه طورکلــی درآمــد شــهرداری ازطریــق درآمدهــای پایداروناپایدارتامیــن مــی شــود کــه همانطــور کــه از نــام آن هــا مشــخص
اســت درآمــد نــوع دوم ثبــات نــدارد و وابســته بــه وضعیــت مســکن وشــرایط اقتصــادی کشــور اســت و شــهرداری نمــی توانــد
بودجــه ثابتــی را براســاس آن هــا پیــش بینــی کنــد.
فــروش تراکــم ســاختمانی یکــی از مهــم تریــن ســرفصل هــای درآمدهــای شــهرداری محســوب مــی شــود کــه هرازگاهــی بــا آمــدن
یــک شــهردار و یــک قانــون تــازه و یــا موجــی از ســوی فعالیــن شــهری مــورد چالــش قــرار مــی گیــرد و پــس از فروکــش کــردن
هیاهــو دوبــاره روز از نــو و روزی از نــو مــی شــود.
برخــی ،ریشــه ایــن ناهمگونــی هــا را در طرحهایــی کــه بــرای سامانبخشــی شــهر تــدارک دیــده شــده (طرحهــای جامــع و
تفصیلــی) میداننــد و بخشــی دیگــر ،آن را نتیجــه بیکفایتــی شــهرداری و شــورای شــهر و نهایتـاً گــروه ســومی نیــز هســتند کــه
عیــب کار را بــر غلبــه ســوداگری بــر حــوزه ســاخت و ســاز کــه خــود ریشــه در اقتصــاد ضعیــف صنعتــی و کشــاورزی اســتان دارد،
مــی داننــد.
تراکم چیست؟
همــه ی مــا واژه تراکــم را شــنیده ایــم ولــی شــاید معنــای درســت آن را کــه در معمــاری و شهرســازی اســتفاده مــی شــود را
ندانیــم.
نخســتین معنایــی کــه هــر فــرد پــس از شــنیدن کلمــه تراکــم در ذهــن خــود تصــور مــی کنــد ،انباشــتگی و فشــردگی اســت.
تراکــم بــه عنــوان مقیــاس انــدازه گیــری ،جایــگاه ویــژه و گســترده ای در تصمیــم گیــری هــا و برنامــه ریــزی هــای شــهری دارد.
تراکــم هــا بــر اســاس نــوع و جنــس واحــد انــدازه گیــری بــه دو دســته تقســیم مــی شــوند:
الف) تراکم جمعیتی که با واحد نفر در هکتار مشخص می شود
ب) تراکم ساختمانی که معموال به صورت درصد بیان می شود
اصــوال تراکــم هــا در بــازه وســیعی طبقــه بنــدی مــی شــوند .تراکــم کلــی مســکونی از نســبت جمعیــت شــهر بــر بخــش هــای
ســاخته شــده شــهر بــه دســت مــی آیــد .ســطح ســاخته شــده شــامل کلیــه کاربــری هــای موجــود در شــهر ،از مســکونی تــا
تفریحــی و امثــال آن اســت.
در علــم شهرســازی مــی تــوان بــا تعریــف کــردن تراکــم بــرای نواحــی شــهر ،اقــدام بــه کنتــرل جمعیــت و ســاخت و ســاز هــا در
آن شــهر نمــود .یکــی دیگــر از اســتفاده هایــی کــه مــی تــوان از شــاخص تراکــم کــرد ســاماندهی عملکــرد هــای موجــود در یــک
شــهر در نواحــی مختلــف آن شــهر اســت.
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تراکــم ،بــه خــودی خــود نمــی تواننــد کارایــی الزم را داشــته باشــند ،بلکــه در کنــار وضــع مقرارتــی منعطــف بــا خیــر و صــاح
شــهر امــکان کنتــرل جمعیتــی و ســاختمانی را دارد .اصــوال بــا توجــه بــه ضوابــط و مقرراتــی کــه شــهرداری هــا بــرای یــک
شــهر تعریــف مــی کننــد (میــزان ارتفــاع مجــاز ســاختمان هــا ،تراکــم جمعیتــی در منطقــه و  )...مــی تــوان اقــدام بــه خریــد
مــازاد تراکــم تــا رســیدن بــه ارتفــاع مجــاز در ســاختمان هــا نمــود .قیمــت تراکــم مــازاد در شــهرداری هــا بــر اســاس متــر
مربــع محاســبه مــی شــود و قیمــت تراکــم در مناطــق مختلــف متغیــر اســت.
فروش تراکم خوب یا بد؟
مخالفیــن فــروش تراکــم در فضــای شــهری مــی گوینــد :شــهری کــه بــا فــروش تراکــم اداره شــود عارضههــای بســیاری بــا
خــود بــه دنبــال دارد؛ از جملــه اتــاف منابــع ،جلوگیــری از کســب و کار ،عــدم رقابــت پذیــر و زمینــه ســازی بــرای ایجــاد
شــهرداری رانتــی .ســلب آســایش ،تحمیــل هزینههــا در میــان مــدت و آشــفتگی نمــا و ســیمای شــهری از تبعــات فــروش
تراکــم اســت.
ی دارد
ایــن موضــوع ویروســی اســت کــه رخ داده اســت و اگــر بموقــع در خصــوص نحــوه امــور اقــدام نکنیــم ،عــوارض متعــدد 
کــه اکنــون در کالنشــهرها بــا ایــن معضــل مواجــه هســتیم.
از ســوی دیگــر موافقیــن تراکــم فروشــی چنیــن اســتدالل مــی آورنــد :امــروز ســؤال مهــم ایــن اســت،اداره شــهرها کــه هزینــه
زیــادی از جملــه هزینههــای عمرانــی ،توســعه حمــل و نقــل و خدمــات شــهری را دارد ،بایــد از کجــا تأمیــن شــود؟ بــرای
اینکــه بتوانیــم جلــوی آســیبها را بگیریــم ،بایــد حوزههــای خطــر پذیــر اقتصــاد شــهری را شناســایی کنیــم و راهکارهــای
کنتــرل و مدیریــت آنهــا را در نظــر بگیریــم .در شــهر هــای بــزرگ مجبــور بــه فــروش تراکــم و صــدور پروانــه ســاخت و ســاز
هســتیم چــرا کــه در غیــر ایــن صــورت هزینــه مســکن ســربه فلــک خواهــد کشــید.
ت زائيــده
ش تراكـم پديــدهاي اسـ 
امــا اگــر بخواهیــم نگاهــی بــی طرفانــه بــه ایــن پدیــده داشــته باشــیم بایــد بگوییــم کــه فــرو 
ت بــدون
ي از بودجــه دولــ 
ن بودجــه شــهردار 
ت مســكن در امــر مســكن .پــس از منفــك شــد 
ي دهــه  70وزار 
سياســتها 
ل نيــز صــرف
ل شــد و عمــد ه درآمــد حاص ـ 
ي بــد 
ن منب ـع درآمــد شــهردار 
ي ب ـه اصليتري ـ 
جايگزي ـن مناســب ،تراكمفروش ـ 
امــور جــاري شــهر ميشــد.
تراكـم كـه در واقـع يــك ابــزار شهرســازي اسـت و از همـه مهمتــر يــك ابــزار تعادلبخشـي اسـت و بايــد از نظــرات شــخصي و
ت و تــاز نظــرات انفــرادی گــردد و بـه آن بـه عنــوان يــك ابــزار اقتصــادي
ســايق بـ ه دور باشــد و اجــازه نــداد کــه عرصـه تاخـ 
ل گــردد.
و كسـب درآمــد نگريســته شــود تــا خــود يــك ابــزار ايجــاد عــدم تعــاد 

چاره کار چیست؟
ي نبــود ه و بــ ه هميــن
ل و ضوابــط صحيــح شهرســاز 
ع اصــو 
تصميمگيــري در مــورد تراكــم ســاختماني تــا بــه امــروز تابــ 
ح در مــورد تراك ـم ســاختمانی بايــد متاثــر از ظرفي ـت
ل موج ـب مشــكالتی شــده اســت .بنابراي ـن اتخــاذ تصمي ـم صحي ـ 
دلي ـ 
زيرســاختها باشــد.
ح شــهر مبــادرت ورزد و ســپس نســبت ب ه تقســيمبندي
ي مختلـف در ســط 
ت بـه تفكيــك مناطـق و نواحـ 
شــهرداری بایــد نخسـ 
ح اقــدام كند.
ي تــا اتخــاذ تصميـم صحيـ 
ت مطالعـه و بررسـ 
جهـ 
ســال هاســت کــه در فضــای شهرســازی رشــت ،ســاختن بــدون معمــاری شــکل گرفتــه اســت .یعنــی مــا ســاختمانی میســازیم
کــه فاقــد معمــاری اســت کــه حتــی در پاســخگوئی بــه نیــاز هــای اولیــه مــا نیــز ناتــوان اســت .در واقــع در حــال حاضــر مــا
بــا غیبــت معمــاری و شهرســازی روبــرو شــدهایم.
آبادانــی شــهرها نمــادی از آبادانــی هــر کشــور اســت و آبادانــی در هــر شــهری حاصــل نمیشــود ،مگــر بــا تکیــه بــر برنامــه
کلــی و جامــع و بهرهگیــری از برنامههــای راهبــردی طوالنــی مــدت و مشــخص.
نقــش معمــاران وشهرســازان آن اســت کــه بــا کمــک ســایر متخصصــان هــم ضعفهــای طــرح جامــع شــهری را جبــران کننــد،
هــم در مقابــل خطراتــی کــه در اثــر نقــض قوانیــن و رعایــت نکــردن همیــن مقــدار از ضوابــط و معیارهــای طــرح جامــع ایجــاد
شــدهاند بایســتند و هــم بــرای یافتــن راهکارهــای مناســب بــا شــرایط تاریخــی  -فرهنگــی رشــت بــرای رهایــی از بــرون رفــت
هــای خــود ســاخته طــرح هــای کاربــردی خــود را تعمیــق بخشــند و دوبــاره رشــت را کــه تاکنــون ایــن کــج رفتاریهــا را هــر
چنــد بــه ســختی امــا تــاب آورده بــا سرســبزی و ســامت رونــق بخشــیم.
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اجزاء ژنراتورها  ،وظائف و مسئولیت اجزاء ،
سرویس و نگهداری pm
تهیه و تنظیم  :مهندس بیژن احتشامی
کارشناس تاسیسات برقی

بــا توجــه بــه حضــور کاردانهــای عزیــز در اجــرای کار  ،امیــد اســت ایــن مقالــه بتوانــد گوشــه ای از اطالعاتشــان را تقویــت بخشــد
و مــورد توجــه خواننــدگان گرامــی قــرار گیرد.همانطورکــه مــی دانیــم ژنراتورهــا بــه دو صــورت دائــم کار  primeو اضطــراری
 emergencyطراحــی و ســاخته مــی شــوند .در جاهایــی کــه امــکان اســتفاده از شــبکه بــرق سراســری وجــود نداشــته باشــد از
ژنراتــور دائــم کار اســتفاده مــی شــود و از ژنراتورهــای اضطــراری در هنــگام قطــع بــرق اســتفاده مــی شــود.

سیستم های مختلف دیزل ژنراتور :
 .1سیســتم هــوا رســانی :
تامیــن هــوای مــورد نیــاز
پــس از فیلتــر شــدن و رفــع
حداکثــری آلودگــی هــای
موجــود در آن وارد توربــو
شــارژ مــی شــود و ســپس در
منیفولــد هــوا پــس از اینکــه
فشــرده مــی شــود بــه صــورت
متعــادل در پیســتونها تقســیم
مــی گــردد در بعضــی از انــواع
دیــزل هــا بــرای اینکــه در
هــوای ســرد ژنراتــور براحتــی
اســتارت شــود از هیترهــای
برقــی در مســیر ورود هــوا
اســتفاده مــی نماینــد.
 .2سیســتم ســوخت رســانی
 :ســوخت توســط یــک پمــپ
کوچــک از مخــزن برداشــته
مــی شــود پــس از عبــور از فیلتــر و تمیــز شــدن وارد پمپــی دیگــر پمــپ تزریــق (  ) injection pumpمــی شــود و در آن جــا
ســوخت توســط نــازل هایــی بــا فشــار روی ســیلندرها مــی آیــد .تنظیــم ســوخت توســط دســتگاهی بنــام گاورنــر صــورت مــی
پذیرد.وظیفــه گاورنــر ایــن اســت کــه فرکانــس را در محــدوده مــورد نیــاز در بارهــای مختلــف حفــظ نمایــد.
 .3سیســتم خنــک کننــده  :سیســتم خنــک کننــده توســط یــک پمــپ (  ) water pumpصــورت مــی پذیــرد .واتــر پمــپ آب
رادیاتــور را از مســیر مــورد نظــر عبــور و باعــث خنــک شــدن موتــور مــی شــود و مجــددا ً بــه رادیاتــور برگشــت مــی دهــد .در ایــن
خصــوص یــک فــن نیــز کــه بــه رادیاتــور مــی زنــد بــرای خنــک کنندگــی بهتــر و ســپس در سیســتم اســتفاده مــی شــود.
 .4سیســتم روغــن کاری  :روغــن موجــود در کارتــر روغــن بــا اســتفاده از پمــپ روغــن (  ) oil pumpپــس از عبــور از فیلتــر و
پاکیــزه شــدن داخــل اجــزاء مختلــف موتــور مــی شــود .دیــده شــده در برخــی از موتورهــا جهــت خنــک کاری از یــک رادیاتــور در
مســیر جریــان آن اســتفاده مــی شــود.
 .5سیســتم اســتارت  :روشــن کــردن یــک موتــور دیــزل توســط اســتارت موتــور انجــام مــی شــود  ،اســتارت موتــور  DCبــا گشــتاور
راه انــدازی بــاال ( گشــتاور یعنــی قــدرت موتــور کــه در لحظــه اســتارت خــود را نشــان مــی دهــد و تابــع ولتــاژ اســت ) توســط
کوپلینــگ بــا چــرخ طیــار درگیــر اســت.جریان راه انــدازی اســتارت موتــور بــاال و ایــن جریــان توســط باطریهــای ژنراتــور تامیــن
مــی گــردد .
 .6سیســتم شــارژ باطریهــا  :باطریهــا در یــک دیــزل ژنراتــور بســیار مهــم هســتند و همــواره بایــد مــورد کنتــرل و قابــل بهــره
بــرداری باشــند شــارژر باطریهــا را در حالــت شــارژ نــگاه مــی دارد .دیــزل ژنراتورهــا اضطــراری هســتند و زمــان زیــادی در بهــره
بــرداری نیســتند پــس بــرای حفــظ شــارژ باطریهــا از یــک سیســتم بنــام (  ) float chargingاســتفاده مــی شــود .ایــن سیســتم
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یــک شــارژ الکترونیکــی اســت کــه از طریــق بــرق شــهر تغذیــه مــی شــود و باطریهــا را در حالــت شــارژ نــگاه مــی دارد.
بــرای نظــارت بــر عملکــرد موتــور در حیــن کار و حفاظتهــای دیگــر از یــک کنترلــر در دیــزل اســتفاده مــی شــود بســیاری از
بخشــهای سیســتم هماننــد تغییــرات غیــر مجــاز فرکانــس  ،اضافــه بــار (  ،) over loadاتصــال کوتــاه (  ، ) short circuitولتــاژ
باطــری ،ســطح ســوخت ،افزایــش درجــه حــرارت آب  ،دور غیــر مجــاز  ،کاهــش فشــار روغــن  ،اســتارت دیــزل  ،جریــان بــار و
ماننــد آنهــا در سیســتم گنجانــده شــده اســت و همچنیــن آالرمهــا در هنــگام بــروز خطــا اپراتــور از رونــد کار آگاه کــه همــواره
توجــه الزم بــه سیســتم از تاکیــدات بســیار مهــم اســت.
ســرویس و نگهــداری دیــزل ژنراتــور  :معمــوالً دیــزل ژنراتــور هــا طبــق کاتالوگهــای موجــود بــر اســاس ســاعت کارکــرد مــورد
بررســی و بازرســی قــرار مــی گیرنــد جــدا از اینکــه در بــازه هــای زمانــی متفــاوت طبــق چــک لیســتهایی بازدیــد هــای دوره ای
متفاوتــی دارنــد کــه مــی بایســت مــورد توجــه قــرار گیــرد تــا حداکثــر در اســتفاده از دیــزل ژنراتــور بــا کمتریــن هزینــه هــا امــکان
آن فراهــم گــردد .اهــم آن بشــرح زیــر اســت :
 .1آب رادیاتــور همــواره بایــد مــورد کنتــرل و پــر باشــد و همیشــه شــیلنگهای مربوطــه و  water pumpو همچنیــن اتصــاالت
مــورد کنتــرل و دچــار نشــتی نباشــند  ،آب رادیاتــور تمیــز باشــد.
 .2ســطح روغــن توســط نشــانگر گیــج مــورد بررســی باشــد و انــدازه گیــری ســطح روغــن ژنراتــور در حالــت ســرد انجــام پذیــرد ،
روغــن موتــور طبــق ســاعت کارکــرد و نــوع روغــن حتمـاً طبــق توصیــه ســازنده باشــد  ،تشــخیص تعویــض روغــن توســط غلظــت
آن صــورت مــی پذیــرد و روغــن فاســد غلظــت نــدارد و روان اســت.البته بــا توجــه بــه کارکــرد بســیاری از دیزلهــا در پایــگاه
اضطــراری زمــان تعویــض روغــن نیــز در ایــن میــان نقــش اساســی دارد.

 .3تسمه ها باید مورد کنترل باشد  ،دچار چاک و کندگی نشده باشد بمحض مشاهده  ،تعویض الزامی است .
 .4ســر کابــل باطریهــا از مــوارد مهمــی اســت کــه همــواره بایــد مــورد توجــه باشــد چــون در صــورت شــل بــودن و در هنــگام
کار مشــکالتی بــرای سیســتم ایجــاد مــی نمایــد  ،قطبهــای باطــری بــدون ســولفاته باشــد و تســتهای دوره ای باطریهــا نیــز الزم
اســت .
 .5فیلترهــای روغــن  ،هــوا  ،گازوئیــل بایــد مــورد کنتــرل و طبــق توصیــه ســازنده دســتگاه نســبت بــه تعویــض آنهــا بــه موقــع
اقــدام گــردد.
 .6ژنراتورهــا در هنــگام کار بــه ویــژه در هنــگام خامــوش شــدن لرزشــهای شــدیدی دارنــد کــه ممکــن اســت باعــث شــل شــدن
اتصــاالت شــوند کــه طــی دوره هایــی مــورد بازبینــی و کنتــرل باشــند.
در آخر تابلوی برق و فرمان ژنراتور باید هر شش ماهه یکبار مورد سرویس و بادگیری و نگهداری شود.

37

بکارگیری عوامل و متریال های طبیعی در
شهرسازی و ساختمان
تهیه و تنظیم  :مهندس راضیه مرادی کارشناس شهرسازی

مدتیســت شهرســازی و معمــاری اصیــل ایرانــی مــا ســمت و ســویی دیگــر بــه خــود گرفتــه و خصوصــا پیشــرفت عرصــه
آپارتمــان نشــینی و تراکــم جمعیــت در خطــه هایــی خــاص موجــب گشــته کــه اســتفاده از متریالهــای طبیعــی بســیار کاهــش
یابــد و بــه طــور کلــی بادگیــر هــا آیینــه کاری هــا ایــوان هــا و فضاهایــی از ایــن قبیــل کــه شــاهکار هــای شهرســازی و معمــاری
گذشــته مــا بودنــد بــه دســت فراموشــی ســپرده شــوند و طبیعــت و شهرســازی بــه دو بعــد مجــزا از هــم تبدیــل شــوند در
صوریتکــه طبیعــت بــا شهرســازی مــا ایرانیــان گــره خــورده و مکمــل هــم بــه حســاب مــی آینــد.
هرگــز در عرصــه ســاختمان نمیتــوان الگوهــای مناطــق دیگــر جهــان را کپــی بــرداری و در کشــور مــا اجــرا کــرد چــرا کــه هــر
منطقــه فرهنــگ و مقتضیــات خــودش را دارد مــردم هــر منطقــه شــرایط روحــی و اخالقــی جداگانــه ای دارنــد مــردم ایــران
بالــذات روحیــه ای لطیــف و افــرادی هنرمنــد و سرشــار از ذوق انــد و مــا مــی بایســت ایــن را در طراحــی هایمــان کامـ ً
ا جــدی
بگیریــم .

در شهرسازی ایرانی دست کم از عهد مادها پدیده باغ سازی درون شهری با نام پردیس وجود داشته است
فرهنــگ شهرســازی و معمــاری ایــران در گذشــته هایــی نــه چنــدان دور در بهــره جســتن و هماهنگــی بــا طبیعــت و پاســخگویی آن
بــه نیــاز هــای جامعــه بســیار فعــال بــوده اســت
موقعیــت بناهــای عمــده شــهری و ارتباطشــان بــا یکدیگــر و فضاهــای بــاز میــان آنهــا چــون میــدان هــا و شــبکه هــای اصلــی و
فرعــی و حتــی معمــاری ســاختمان هــا بــا فضــای ســبز و عوامــل طبیعــی چــون نــور خورشــید انــرژی بصــری آب جهــت و نیــروی
بــاد و عواملــی از ایــن دســت قبیــل نکتــه مهــم شهرســازی و معمــاری خصوصــا در عصــر حاضــر اســت و بــا آلودگــی هایــی کــه
پیشــرفت بشــر موجــب آن شــده تاثیــر ویژگــی هــای منســجم و موثــر طبیعــت را درشهرســازی و ســاختمان ســازی نمیتــوان نادیــده
گرفــت و نبایســت اجــازه داد پــول و قــدرت شــهر هــا را بــه جنگلــی از بناهــای زشــت و ســرکوبگر تبدیــل کنــد و صفــا و طــراوت را
بــه نابــودی بکشــاند .
مهندســین پیوســته تــاش هایــی در جهــت ابقــا طبیعــت بــر کالبــد شــهرو بنــا داشــته انــد بــرای مثــال سیســتم بــام بــاغ کــه
طبیعــت را بســیار زیرکانــه و هنرمندانــه وارد خانــه هــا کــرده اســت.
بــاغ در بــام خانــه هــا تاثیــرات جالبــی چــون بهــره جســتن از حــرارت خورشــید در زمســتان و در امــان مانــدن از تابش آن در تابســتان
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و تنظیــم دمــای ســاختمان و یــا جلوگیــری از هــدر رفــت آب بــاران کــه باتوجــه بــه ازدیــاد جمعیــت و پوشــیده شــدن قســمت
قابــل توجهــی از ســطح زمیــن بــا آســفالت و یــا ســاختمان ســازی و جــاده ســازی کــه از جــذب آب بــاران توســط زمیــن کاســته
شــده ایــن سیســتم میتوانــد در ایــن امــر موثــر باشــد و در مقیــاس بــزرگ بــر آب و هــوا و محیــط زیســت منطقــه تاثیــر قابــل
توجهــی داشــته باشــد از لحــاظ تاریخــی نیــز چنیــن بــاغ هایــی در مصــر باســتان هــم وجــود داشــته اســت
مطلب بسیار مهم این که باغ در بام خاک را وارد زندگی ماشینی ما میکند
تحقیقــات نشــان داده کــه در خــاک آنتــی دپرســانت (مــاده ضــد افســردگی) طبیعــی وجــود دارد مــاده ای بــه نــام مایکــو
باکتریــوم واکایــی کــه در خــاک وجــود دارد میتوانــد اثــرات مشــابه فلوکســتین را روی نــورون هــا داشــته باشــد ایــن باکتریــوم
موجــود در خــاک مــی توانــد باعــث ترشــح ســروتونین شــود و باعــث خوشــحالی و آســودگی خیــال باشــد ایــن باکتریــوم عــوارض
جانبــی نــدارد و بســیاری از باغبانــان ادعــا میکننــد لحظاتــی را کــه در بــاغ ســپری میکننــد بســیار حــال روحــی مســاعدی دارنــد
و یــا اگــر دوران کودکیمــان را مــرور کنیــم میبینیــم کــه بــازی در خــاک و گل چــه شــادی وصــف ناپذیــری بــه مــا میــداد و یــا
بــوی زمیــن بــاران خــورده بــوی خــاک انســان را سرشــار از حــس زندگــی میکنــد
به قول شاعر بزرگ سعدی:
خاکی نباشد آدمی نیست
بنی آدم سرشت از خاک دارند
در نتیجــه دخالــت متریــال طبیعــی ماننــد خــاک چــوب و غیــره در فضــای شــهری و ســاختمان هــا میتوانــد انســان هایــی آرام و
مهربــان تــر تحویــل جامعــه دهــد مــا مهندســان بایســت بــر ایــن رســالت اشــراف کامــل داشــته باشــیم .
حــال ســوال پیــش مــی آیــد گفتــن مطالــب فــوق در نشــریه ای کــه عمدتـاً در گیــان کــه خانــه هایــی بــا ســقف شــیب دار دارد
آیــا گــزاف گویــی نیســت؟ خیــر  ،از طرفــی ایــن سیســتم بــا اندیشــیدن تمهیداتــی در ســطح شــیبدار هــم قابلیــت اجــرا دارد و
از طرفــی دیگــر بــاغ در بــام بــه عنــوان مثــال بیــان شــد تــا نشــان دهــد کــه تلفیــق طبیعــت بــا شــهر و بنــا شــاهکاری میشــود
بــه نفــع انســان و طبیعــت و ایــن طراحــی هــا تنهــا کمــی جــرات و تحقیــق مــی خواهــد ...

گاهــی هــم ایــن فکــر بــه ذهــن میرســد کــه چــرا آپارتمــان هــا ماننــد بیمــاری ای بدخیــم تمــام شــهرمان را فراگرفتــه و یــا چــرا
الگــوی آپارتمــان هایمــان از قفــس هایــی نفــس گیــر بــه ویالهــای طبقاتــی و دل بــاز تبدیــل نمیشــود.
کوتــاه آنکــه طراحــی هایمــان بایســت شــهررا در خدمــت جامعــه و مــردم قــرار دهــد نــه آنکــه مــردم در اســارت شــبکه و بافتــی
ســردرگم و حجــم هایــی بــی روح و نفــس گیــر باشــند  .بــه بیــان دیگــر در یــک جمــع بنــدی کلــی مهندســان ایــران زمیــن
در طــول تاریــخ در تلفیــق طبیعــت و شــهر و بنــا از برخــورد ســلطه گرانــه و در هــم کوبنــده پرهیــز داشــته انــد و هوشــمندانه
کوشــیده انــد تــا بــا ایجــاد هماهنگــی و همخوانــی مطلوبتریــن شــرایط را بــرای زیســت انســان مهیــا ســازند و شــگفتی هــا و
زیباییهــا و توانایــی هــا و شــکنندگی هــای طبیعــت را در کنــار هــم دیــده انــد و ســپس بــا توجــه بــه شــرایط و موقعیــت هــای
جامعــه و نیــاز هــای زندگــی آمیــزه ای مــوزون و پاســخگو آفریــده انــد.
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پیش از طراحی یک مجتمع تجاری چه گام
هایی اتفاق می افتد
تهیه و تنظیم  :مهندس بابک پاداشت
دانشجوی دکتری معماری

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

مطالعــه و بررســی هــای مســتقل ازســایت پــروژه از گام هــای کلیــدی ،پیــش از آغــاز طراحــی
اســت .ایــن مطالعــات بــرای موضــوع یــک مرکــز تجــاری بــا ســه پرســش اصلــی کــه دغدغــه
معمــار اســت و بنابــر کاســتی هــای وضــع موجــود شــکل گرفتــه اســت ،آغــاز مــی شــود.
اول :چــه عواملــی از اصلــی تریــن مولفــه هــای موثــر در کارایــی یــک مجموعــه تجــاری-
تفریحی هســتند؟
دوم :چگونــه مــی تــوان حــس خوشــایندی و تعلــق را بــرای مــردم نســبت بــه یــک مجموعــه
تجــاری ایجــاد نمــود؟
ســوم :یــک مجموعــه تجــاری چگونــه مــی توانــد رفتــار و نــوع زندگــی ســاکنین را ارتقــا
بخشــد؟
بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش هــا مــی تــوان مولفــه هــای بســیاری را مــورد بررســی قــرار داد.
ایــن موضوعــات بــازه ی بــازی هســتند کــه مــی تواننــد بینهایــت تعــداد ادامــه پیــدا کننــد.
در ایــن بیــن نظــر بــه ســوژه ی مــورد طراحــی  ،خواســته هــای کارفرمــا و محــل مــورد
طراحــی تعــدادی از پارامترهــا بــا حساســیت انتخــاب شــده انــد .ایــن پارامترهــا  ۹مــورد مــی
باشــند کــه در دو دســته ی کلــی قــرار مــی گیرنــد .پرداختــن بــه هــر پارامتــر بــه صــورت
ســاختاری آغــاز مــی شــود ،بــا دیــدی ســاختار شــکن ادامــه پیــدا مــی کنــد و در قالــب دیاگــرام هایــی راهگشــای طراحــی خاتمــه
مــی یابــد.
پارامتــر هــای مــورد بررســی در دو دســته ی کلــی ادراکــی و کالبــدی قــرار مــی گیرنــد .بایــد در نظــر گرفــت کــه تفکیــک کامــل
پارامترهــا امــکان پذیــر نیســت .زیــرا پارامترهــای ادراکــی در نهایــت بــه صــورت کالبــدی متجلــی مــی شــوند .و پارامترهــای
کالبــدی هــم واجــد بــار ادراکــی مــی باشــند.
پارامترهای کالبدی در موضوع مورد بررسی شامل ویترین ،نما ،تغییر ارتفاع سقف و  VOIDمی باشند.
پارامترهــای ادراکــی در موضــوع مــورد بررســی شــامل خوانایــی ،فضاهــای کنــش پذیــر ،فضــای حرکتــی متفــاوت ،نــوع جدیــدی
از تجمــع و نــور هســتند.
موارد مورد بررسی در پارامترهای کالبدی:

ویترین:

آنچــه در یــک مجتمــع تجــاری بیــش از ســایر عناصــر نقــش ایفــا مــی کنــد  ،ویتریــن هــای
عرضــه کننــده ی کاال هــا اســت .در عــرف مراکــز ،ویتریــن هــا بــر عنصــر اصلــی فضــا بــه نــام
دیــوار جــای گرفتــه انــد .از اینــرو تغییــر در ســاختار ویتریــن هــا  ،تغییــر در یکــی از ســه عنصــر
اصلــی کــف  ،ســقف و دیــوار را بــه همــراه دارد .آیــا مــی تــوان بــه فراخــور موضــوع مــورد
عرضــه ،ویتریــن را از صــورت کلیشــه ای و تکــرار شــونده ی آن بــه حالــت بهینــه ای بــا کیفیــات
مناســب تــری تبدیــل کــرد؟
نما:

بــا توجــه بــه اینکــه نمــا اولیــن پارامتــری از بناســت کــه مخاطــب بــا آن مواجــه مــی شــود،
نقــش اصلــی در” جــذب مخاطــب” و “معرفــی کل بنــا” را ایفــا مــی کنــد .طراحــی نمــای “پویــا
“ ”،جــذاب” ”،خوانــا”و “دعــوت کننــده بــه فعالیــت هــای موجــود در بنــا ،یکــی از مهــم تریــن
پارامترهــای طراحــی در راه نیــل بــه اهــداف مجموعــه مــی باشــد .چگونــه مــی تــوان نقــش نمــا
را از یــک پوســته ،بــه امکانــی بــرای معرفــی مجموعــه تبدیــل کــرد.
تغییر ارتفاع سقف:

یکــی از پارامترهــای موثــر درتغییــر کیفیــت فضایــی ،ارتفــاع فضاهاســت .میتــوان ارتفــاع را
بــه نحــوی تنظیــم کــرد کــه عــاوه بــر تغییــر کیفیــت فضایــی ،تقســیم بنــدی فضایــی ،تغییــر
ســاختار ارتفاعــی ،جذابیتهــای بصــری گوناگــون  ،تغییــر در نحــوه ی ارتباطــات عمــودی و…
را پدیــد آورد .همــه ی ایــن امــور مــی تواننــد واقعــی و ذهنــی ،باشــد .نمونــه ی ایــن امــر در
چارســوقهای بازارهــای ایرانــی ،قابــل مشــاهده اســت.
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فضــای خالــی اکثــرا در میانــه ی بنــا اســت .کــه دیــد بــه طبقــات پایینــی و باالیــی را
ممکــن مــی کنــد .امــکان نــور گیــری از ســقف معمــوال در ایــن فضاهــا پیــش بینــی مــی
شــود .و محوریتــی بــه کل مجموعــه مــی دهــد VOID .در افــق دیــد تاثیــر بســیار زیــادی
دارد .صــرف نظــر از امــکان هــای مطلــوب  VOIDاثــرات نــا مطلوبــی نیــز دارد کــه بــه قــرار
زیــر اســت:
* یک حفره یا چاله در مقطع (یکنواختی)
* فضای غول آسا ی فراتر از مقیاس انسانی در یک محیط
* محوریت دادن به ساختار کل مجموعه و بعضا تکرار در طبقات
* ایجاد مسیرهای یکسان حول مرکز (جلوگیری از تنوع فضایی در سطوح مختلف)
* بستن دید به محیط باز بیرون
* قابل پیشبینی و بعضا تکراری بودن چیدمان طبقات
چطور می توان در کالبد جدید با حفظ امکان های مطلوب ،اثرات نا مطلوب  VOIDرا از میان برد؟
موارد مورد بررسی در پارامترهای ادراکی:

خوانایی:

در مــکان هــای عمومــی خوانایــی فضاهــا عاملــی اســت کــه موجــب احســاس امنیــت و جــذب
مخاطــب مــی شــود .مفهــوم خوانایــی تعاریــف بســیار گســترده ای دارد .بــه طــور کلــی شــامل
مــواردی از قبیــل“ :فهــم و در ک نســبی کاربــری فضاهــا توســط مخاطــب قبــل از ورود بــه فضــا”،
“القــای حــال و هــوای محیــط ““ ،امــکان آدرس دهــی در فضاها””،امــکان فهــم دیگــر فضاهــا و
نحــوه ی رســیدن بــه آنها””،امــکان حــدس کاربــری هــا”“ ،امــکان فهــم مســیر هــای ارتباطــی”
”،امــکان فهــم زون هــا” و… مــی توانــد باشــد .بدیهــی اســت فضاهــای گوناگــون مجموعــه بــه
ســطوح خاصــی از خوانایــی نیازمندنــد .آنچــه در کل مجموعــه مفهــوم خوانایــی مــورد نظــر را بیــان
مــی کنــد پاســخ بــه ســه ســوال اســت  :کجــا هســتیم? دراطرافمــان چــه فضاهایــی قــرار دارد? چگونــه بــه آن فضاهــا مــی رســیم.
فضاهای کنش پذیر:

فضــای کنــش پذیــر فضایــی اســت کــه در آن ادراکات محیطــی بواســطه حضــور و تاثیــر فــرد در مــکان
کامــل مــی شــود.در واقــع ایــن انســان اســت کــه در ابتــدا تکمیــل کننــده فضــا اســت و ســپس آنچــه
را کــه خــود قســمتی از آن بــوده درک مــی کنــد .ایــن امــر اثراتــی را در پــی دارد ازجملــه“ :تنــوع
فضایــی”“ ،تازگــی فضــا پــس از هــر بــار حضــور در فضــا” “ ،ایجــاد امــکان تعلــق پذیــری فــرد بــه
فضــا” “ ،مرمــوز شــدن فضــا و انگیــزش بــرای کشــف فضــا و حضــور مجــدد در آن” .از اینــرو بــا ایجــاد
فضاهــای کنــش پذیــر ،کیفیــات مطلوبــی را در مجموعــه ایجــاد مــی کنیــم.
فضای حرکتی متفاوت:

در بازار سه دسته رفتار اصلی وجود دارد ،که هر کدام شامل ریز رفتارهایی می باشد.
. ۱عبور افراد :حرکت و گذر – دید به اطراف (فعالیت ها و ویترین ها) -فهم دسترسی ها و و امکان رسیدن به فضاها
.۲ایستادن کوتاه مدت افراد :دیدن – مکث – ورود و دسترسی
 .۳ورود افراد به مغازه جهت خرید :مکث – ورود و دسترسی – خرید
هر کدام از این رفتارها نیازمند فضاهای مناسب خود به لحاظ فیزیکی و معنا شناسی می باشند.
نوع جدیدی از تجمع:

حســاس حرکــت کــردن در فضایــی بــه صــورت  ۳و  ۴نفــری و نــگاه بــه اطــراف نــوع
خاصــی از تجمــع در بــازار هــا و مراکــز خریــد اســت .ایــن امــر نیازمنــد فضــای دلنشــین
 ،وجــود فضاهایــی بــرای مکــث  ،نیــم مکــث  ،دیــد  ،امــکان خریــد هــای کوچــک بــدون
برنامــه ریــزی  ،امــکان دیــد بــه فضاهــای بــاز  ،امــکان دیــد بــه فروشــگاه هــا مــی باشــد.
مــی تــوان بــا ایجــاد قابلیــت هایــی در محیــط ایــن نــوع خــاص از تجــع را کــه از بــازار هــای
ســنتی ایــران بــه ارث رســیده بــاز آفرینــی کــرد.
نور:

بــا نظــر بــه بازارهــای ایرانــی مــی تــوان نقــش نــور و رنــگ را در سلســله مراتــب ،ایجــاد فضاهــای
مختلــف و القــای احســاس هــای مختلــف محیطــی و بــه تبــع آن ایجــاد کیفیــات مختلــف در فضــا
دریافــت .بــا توجــه بــه اینکــه مقولــه برخــورد بــا نــور در چهــار دســته زیــر قابــل دســته بنــدی
مــی باشــد -۱ :تامــل در نحــوه ورود نــور -۲ ،مــکان یابــی روزنــه هــای وارد کننــده نــور -۳،تغییــر
در ماهیــت ظاهــری نــور بــه لحــاظ شــفاف  ،نیمــه شــفاف یــا کــدر بــودن -۴ ،اســتفاده از نــور و
رنــگ بــه طــور همزمــان ،حــال پرســش ایــن اســت کــه چگونــه مــی تــوان بــا کمــک نــور و رنــگ
کیفیــات مــورد نظــر را در فضــا خلــق کــرد؟
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اهمیـت و ارزیـابی پتانسیـل انـرژی
ّ
خورشیـدی در ایـران
تهیه و تنظیم  :مهندس حمیده حرفه

کارشناس ارشد معماری

انــرژی کــه در اصطــاح فیزیــک بــه قابلیــت انجــام کار تعبیــر و بــه صــور گوناگــون (حرارتــی ،مکانیکــی ،نورانــی ،الکتریکــی،
شــیمیایی ،هســتهای و غیــره) ظاهــر میشــود ،مایــه بقــا و تــداوم جهــان امــروزی ماســت .ایــن وابســتگی بــا توجــه بــه ســیر
تاریخــی مصــرف آن ،در ابتــدا بــه ســوخت چــوب و پــس از آن بــه زغالســنگ و ســپس از اوســط قــرن  19بــه نفــت کامــا
مشــهود بــوده اســت .امــروزه  90درصــد از انــرژی مــورد نیــاز کشــورهای صنعتــی (کــه بیشــترین مصرفکننــده انــرژی نیــز
میباشــند) و بخــش وســیعی از مصــارف ســایر کشــورهای جهــان از انرژیهــای فســیلی تأمیــن میشــود .از آنجاییکــه ایــران
مــا بــه لحــاظ آفتــاب درخشــان و مناطــق وســیع بیابانــی ،یکــی از مناســبترین کشــورهای جهــان ،بــرای اســتفاده از انــرژی
خورشــیدی اســت ،تــاش در جهــت دســتیابی بــه فنــاوری هــای الزم ،بهمنظــور اســتفاده بهینــه از ایــن انــرژی تمامنشــدنی
پاســخ عاقالنــهای بــه نیازهــای فــردای کشــور تلقــی میشــود.

پیشینه پژوهــش
خورشــید منبــع عظیــم انــرژی بلکــه ســرآغاز حیــات و منشــاء تمــام انــرژی هــای دیگــر اســت .در ایــران نیــز معمــاری ســنتی
ایرانیــان باســتان نشــان دهنــده توجــه خــاص آنــان در اســتفاده صحیــح و مؤثــر از انــرژی خورشــید در زمانهــای قدیــم بــوده
اســت .ایرانیــان باســتان از انــرژی خورشــیدی بــرای کاهــش مصــرف چــوب در گــرم کــردن خانههــای خــود در زمســتان اســتفاده
میکردنــد .آنــان ســاختمان هــا را بــه ترتیبــی بنــا میکردنــد کــه در زمســتان نــور خورشــید بــه داخــل اتــاق هــای نشــیمن
میتابیــد ولــی در روزهــای گــرم تابســتان فضــای اتــاق در ســایه قــرار داشــت .در ایــران نیــز پــروژه ســاخت اولیــن ســاختمان
خورشــیدی واقــع در ضلــع شــمالی دانشــگاه علــم و صنعــت بــه منظــور مطالعــه و پژوهــش در خصــوص بهینــه ســازی مصــرف
انــرژی و امــکان بررســی روش هــای اســتفاده از انــواع انــرژی هــای تجدیدپذیــر بــه ویــژه انــرژی خورشــیدی اجــرا گردیــده اســت.

اهمیـت و ضـرورت موضـوع  -تنگناهای آینده انــرژی
ّ
مجمــوع نیــاز انــرژی جهــان در دهــه  80بــه  7/5میلیــارد کیلــووات و در ســالهای اخیــر بــه بیــش از  10میلیــارد کیلــووات در
ســال رســیده اســت کــه رونــد صــد ســال گذشــته آن افزایشــی در حــد 22درصــد را نشــان میدهــد کــه حــدود  90درصــد از
نیــاز کشــورهای صنعتــی از ســوخت هــای فســیلی تأمیــن میشــود .نیــاز فزاینــده جهــان بــه انــرژی در آینــده نیــز بــه ســه دلیــل،
یعنــی افزایــش جمعیــت ،ادامــه رشــد شــدید کشــورهای صنعتــی و رشــد کشــورهای در حــال توســعه همچنــان ادامــه خواهــد یافــت.
اینــک ایــن ســؤال مهــم مطــرح میشــود کــه ایــن میــزان انــرژی را چگونــه و از چــه طریقــی میتــوان تأمیــن نمــود ،بهگون ـهای
کــه بــا حفــظ و عــدم آســیب بــه محیــط زیســت و اقلیــم هماهنگــی الزم را داشــته باشــد .بدیــن منظــور همــه پژوهشــگران و
مســؤوالن آگاه جهــان امــروز بــه منابــع انرژیهــای تجدیدشــونده ،بــهویــژه انــرژی بــاد و خورشــید امیــد فــراوان بســته و بــه
شــدت در مســیر توســعه فنــاوری ایــن دو منبــع انــرژی گام برمیدارنــد ،گــو اینکــه در ســالهای اخیــر اســتفاده از انــرژی هســتهای
نیــز در بســیاری از کشــورهای صنعتــی بســیار چشــمگیر بــوده اســت .گرچــه اســتفاده از انــرژی خورشــید هنــوز در مرحلــه
آزمایشــی قــرار دارد ،امــا تلخیــص انــرژی بــاد ،نــه از بابــت بلــوغ فنشناســی و نــه از بابــت آثــار محیطــی حــاوی مســأله خاصــی
نمیباشــد .ایــن انــرژی در میــان انرژیهــای تجدیدشــونده از کمتریــن هزینــه برخــوردار اســت و حتــی در برخــی از طــرح هــا
هزینــه اســتحصال انــرژی از بــاد میتوانــد بــا هزینــه نیــروگاه هــای ســوخت فســیلی رقابــت نمایــد.
ماهیت انـرژی خورشیـدی
انــرژی خورشــیدی منحصربــهفردتریــن منبــع انــرژی تجدیدپذیــر در جهــان اســت و منبــع اصلــی تمامــی انرژیهــای موجــود در
زمیــن میباشــد .انــرژی خورشــیدی بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم میتوانــد بــه اشــکال دیگــر انــرژی تبدیــل گــردد .بطــور
کلــی انــرژی متصاعــد شــده از خورشــیدی در حــدود  3/8در ۱۰۲۳کیلــووات در ثانیــه میباشــد .ایــران بــا داشــتن حــدود  ۳۰۰روز
آفتابــی در ســال جــزو بهتریــن کشــورهای دنیــا در زمینــه پتانســیل انــرژی خورشــیدی در جهــان میباشــد.
بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیــای ایــران و پراکندگــی روســتاها در کشــور ،اســتفاده از انــرژی خورشــیدی یکــی از مهمتریــن
عواملــی اســت کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد .اســتفاده از انــرژی خورشــیدی یکــی از بهتریــن راههــای بــرق رســانی و تولیــد
ل و نقــل،
انــرژی در مقایســه بــا دیگــر مدلهــای انتقــال انــرژی بــه روســتاها و نقــاط دور افتــاده در کشــور از نظــر هزینــه ،حم ـ 
نگهــداری و عوامــل مشــابه میباشــد .بــا توجــه بــه اســتانداردهای بینالمللــی اگــر میانگیــن انــرژی تابشــی خورشــید در روز باالتــر
از  3/5کیلــووات ســاعت در مترمربــع ( ۳۵۰۰وات/ســاعت) باشــد ،اســتفاده از مــدل هــای انــرژی خورشــیدی نظیــر کلکتورهــای
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خورشــیدی یــا سیســتمهای فتوولتائیــک بســیار اقتصــادی و مقــرون بــه صرفــه اســت .بطــور متوســط انــرژی تابشــی خورشــید بــر
ســطح ســرزمین ایــران حــدود  4/5کیلــو وات ســاعت بــر مترمربــع اســت.
خورشــید در راســتای ســوخت هســتهای خــود ،بهطــور مــداوم بــه تبدیــل اتمهــای هیــدروژن بــه هلیــوم میپــردازد کــه حاصــل
آن بــروز انــرژی الکترومغناطیــس اســت کــه بهصــورت امــواج مختلــف در کیهــان توزیــع میشــود .بخشــی از ایــن امــواج پــس
از پیمــودن فاصلــه  150میلیــون کیلومتــری تــا زمیــن و بــا تأخیــر زمانــی  8دقیقــه بــه اتمســفر راه مییابــد و بخــش کمتــری
از آن بــه ســطح زمیــن رســیده و بهعنــوان منبــع عظیــم و اصلــی انــرژی زمیــن را تشــکیل میدهد.بــه طــوری کــه ســایر منابــع
انــرژی ( بــه اســتثنای ژئوترمــال و انــرژی جاذبــه و انــرژی اتمــی) در رودخانههــا ،انــرژی بــاد ،انــرژی گرمایــی اقیانوسهــا و غیــره
ریشــه در انــرژی خورشــیدی دارنــد.

کـاربرد انـرژی خورشیـدی
مزیت عمده استفاده از انرژی خورشید نسبت به سایر منابع انرژی عبارت استاز:
الف) یک کانون انرژی پاک و بدون آلودگی است.
ب) بجز هزینه احداث تجهیزات آن یک منبع انرژی رایگان است.
ج) یک فناوری امتحان شده است.
د) بدون خطر عدم تعادل حرارتی با خارج اتمسفر است.
ه) بــا اجــرای طــرح هــای بازتــاب نــور خورشــید بــه کمــک منعکسکنندههــای فضایــی میتــوان در شــب نیــز بــه آن دســت
یافــت.
در عصر حاضر از انرژی خورشیدی توسط سیستمهای مختلف استفاده میشود که عبارتاند از:
* استفاده از انرژی حرارتی خورشید برای مصارف خانگی ،صنعتی و نیروگاهی.
* تبدیل مستقیم پرتوهای خورشید به الکتریسیته بوسیله تجهیزاتی به نام فتوولتائیک.
گـیرندههای خورشیـدی
درواقــع دو نــوع گیرنــده خورشــیدی وجــود دارد .گیرندههــای صفحــه تخــت و گیرندههــای متمرکــز .گیرندههــای صفحــه
تخــت را بــهمنظــور دریافــت انــرژی خورشــید ثابــت نــگاه داشــته و انــرژی حاصلــه بــر روی آنرا بــه کمــک آب یــا هــوا بــه خــارج
هدایــت میکننــد .حــرارت حاصلــه از ایــن گیرندههــا نســبتا کــم میباشــد .درحالیکــه گیرندههــای متمرکــز چونکــه انــرژی
خورشــید را در ســطح کوچکتــری متمرکــز میســازند ،حــرارت باالتــری بهدســت میآورنــد.
سلولهای فتـوولتائیک
ســلولهای خورشــیدی یــا ســوالر ،ابزارهایــی هســتند کــه تابــش خورشــیدی را بهطــور مســتقیم بــه الکتریســیته تبدیــل میکننــد
و در ایــن ســلولها جــذب انــرژی خورشــید باعــث افزایــش انــرژی الکترونهــا در حرکــت آزاد در مــاده ســلویلی میشــود .ایــن
حرکــت خــود باعــث جدایــی بارهــای الکتریکــی مثبــت و منفــی گردیــده ،پتانســیل الکتریکــی (ولتــاژ) بیــن ایــن بارهــا بهوجــود
م ـیآورد .اتصــال ایــن نواحــی باعــث ایجــاد جریــان الکتریکــی میشــود ،کــه میتوانــد عم ـ ً
ا مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .یــک
فــوت مربــع از ســلول خورشــیدی کــه در یــک ظهــر تابســتانی در معــرض تابــش خورشــید قــرار گیــرد میتوانــد بــه ایجــاد  10وات
الکتریســیته بیانجامــد .فنــاوری هــای جدیــد میتوانــد بــه افزایــش کارایــی ایــن ســلولها منجــر شــود.
در واقــع انــرژی فتوولتائیــک بــه تبدیــل نــور خورشــید بــه الکتریســیته از طریــق یــک ســلول فوتوولتائیــک ( )pvsگفتــه میشــود،
کــه بــه طــور معمــول توســط یــک ســلول خورشــیدی انجــام میپذیــرد .ســلول خورشــیدی یــک ابــزار غیــر مکانیکــی اســت کــه
معمــوالً از آلیــاژ ســیلیکون ســاخته میشــود .نــور خورشــید از فوتونهــا یــا ذرات انــرژی خورشــیدی ســاخته شدهاســت.

پانلهاي خورشيـدي
پانــل هــای خورشــیدی عبارتنــد از تعــدادي ماجــول كــه بــه هــم متصــل شــدهاند و از اجتمــاع پانلهــا آرايههــا بــه وجــود
ميآيند.آرايههــاي فتوولتائيــک بــه طــور كلــي بــه دو حالــت ســري يــا مــوازي بــه هــم متصــل ميشــوند .ايــن آرايههــا بــه
حالــت ثابــت و يــا رديــاب متحــرك كــه بنابــر فصــل بــا زاويــه تابــش خورشــيد خــود را تطبيــق ميدهنــد ،نصــب ميشــوند.
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سپتیک تانک
تهیه و تنظیم :مهندس سیامک وطن دوست

ســپتیک تانــک ( ) Septic Tanksســاده تریــن نــوع تصفیــه
خانــه تــک واحدیســت کــه تصفیــه مکانیکــی (تــه نشــینی) و
تصفیــه زیســتی بــا کمــک باکترهــای بــی هــوازی همزمــان
در ان انجــام میگیــرد .ســپتیک تانــک تشــکیل شــده اســت از
نبــار سرپوشــیده ای کــه از بتــن آرمــه ســاخته شــده و فاضالب
پــس از ورود بــه انبــار و بــه علــت کاهــش ســرعت جریــان ان
ف قســمتی از مــواد معلــق خــود را بــه صــورت تــه نشــینی و
پســاب تصفیــه شــده از دســت میدهــد و از ســوی دیگــر انبــاره
بیــرون میــرود .مــواد تــه نشــین شــده بصــورت لجــن در کــف
انبــار بــا کمــک باکتریهــای بــی هــوازی هضــم میشــود .از ایــن
فرآینــد غیرهــوازی در تصفیــه فاضــاب میتــوان بدون اســتفاده
از تکنولــوژی پیچیــده و پــر هزینــه روشــهای معمــول ،تصفیــه
فاضــاب را بــا هزینــه بســیار کمتــر و بــه نحــو مطلوبتــری
بــه انجــام رســاند .در ایــن روش در صورتیکــه بــه فاضــاب
اکســپزن نرســد ،باکتریهــا بــر ایــن اســاس اســت کــه اکســیزن
مــورد نیــاز خــود را از تجزیــه مــواد آلــی و معدنــی موجــود در
فاضــاب بدســت مــی آورنــد و بــه عبــارت دیگــر ایــن باکتریهــا
برخــاف باکترهــای هــوازی ،مــواد نامبــرده را احیــاء میکننــد.

کارشناس عمران

نتیجــه ایــن فعالیــت ،تجزیــه مــواد الــی ناپایــدار و تبدیــل
انهــا بــه نمکهــای معدنــی پایــدار و نیــز گازهایــی از قیبــل
گاز هیــدروژن ســولفوره ،گاز متــن  ،گاز کربنیــک و گاز ازت
میباشــد .بــه ایــن ترتیــب ،ترکیبــات آلــی موجــود در فاضــاب
توســط یــک دســته از میکروارگانیســمها بــه اســید اســتیک
و گازهــای دی اکســید کربــن و هیــدروزن تبدیــل و ســپس
بوســیله دســته دیگــری از میکروارگانیســمها بــه گاز متــان
تبدیــل میشــود کــه گاز متــان حاصلــه خــود موجــب از بیــن
رفتــن باکتریهــای موجــود میگــردد.
تولیــدات ســپتیک گیــان از جنــس بتــن مســطح ضد ســولفات
حــاوی میکروســیلیس همــراه بــا یــک الیــه پرایمــر رطوبتــی
 LA4از خــارج و یــک الیــه پوشــش پلیمــر از داخــل و
ماســتیکهای درزبنــد در محــل بدنــه ،فــاق  ،میانــی و زبانــه مــی
باشــد کــه برحســب نیــاز محیــط بــه دو صــورت پیــش ســاخته
و اجــرا در محــل نصــب خواهــد شــد .در ضمــن ظرفیتهــای
دســتگاه بــا توجــه بــه مشــخصات پــروژه بــا حجمهــای مختلــف
و بــه صــورت مــوازی قابــل ســاخت و اجــرا میباشــد.

چربیگیر  ،دانه گیر Grease Trap

فاضــاب تولیــد شــده در آشــپزخانه و برخــی از مراکــز صنعتــی ســطحی و چاههــای جذبــی عــوارض ســوء بــر دیــواره چــاه و
حــاوی مقادیــر قابــل توجهــی روغــن و چربــی و دانــه هــای محیــط زیســت دارد  ،لــذا بــا اســتفاده از یونیــت فــوق میتــوان
آلــی و معدنــی اســت و دفــع آنهــا بــه آبهــای زیــر زمینــی و در مــورد حــذف ایــن مــواد از فاضــاب کمــک کــرد.
منهــول Manhol

ب ) منهولهای بعد از دستگاه سپتیک
ماننــد حالــت قبــل میباشــد و فقــط در قســمت خالــی فضــا از
ذغــال پــر میگــردد .ایــن عمــل باعــث میگــردد کــه نــه تنهــا
عمــل بنــد (الــف) انجــام گیــرد ،بلکــه عمــل صــاف شــدن نیــز
انجــام میگیــرد کــه از نظــر عملکــرد شــبیه عملکــرد صافــی
میباشــد.

در اتصــال چنــد لولــه فاضــاب بــه یکدیگــر و یــا در مســافتهای
طوالنــی فاضــاب جهــت اجــرای درســت و شــیب بنــدی
مناســب از منهــول اســتفاده میگــردد .منهولهــا بــه دو دســته
تقســیم میشــوند:
الف ) منهولهای قبل از دستگاه سپتیک
شــامل یــک فضــای خالــی جهــت جمــع اوری فاضــاب و
تخلیــه مجــدد میباشــد.
صافی شنی Sand Filter
پســاب خروجــی از ســپتیک در پــاره ای از مــوارد حــاوی کــه بــه جهــت تصفیــه بهتــر و مطمئــن تــر  ،پــس از دســتگاه
مقــداری مــواد معلــق  ،شــناور و آالینــده بســیار ریــز میباشــد ســپتیک تانــک از دســتگاه صافــی شــنی اســتفاده میشــود.
موارد کاربرد دستگاه سپتیک تانک
از دســتگاههای ســپتیک تانــک در پــروژه هــای مختلــف فاضالبهــای شــهری و روســتایی  ،مراکــز آموزشــی  ،تــاالر و
جهــت تصفیــه فاضــاب آپارتمانهــا و ســاختمانهای مســکونی ،رســتوران و آشــپزخانه هــا  ،پادگانهــا  ،پایانــه هــای باربــری و
ویالیــی  ،هتلهــا  ،مراکــز درمانــی  ،بیمارســتانها  ،کارخانجــات ،مســافربری و  ...میتــوان اســتفاده کــرد.
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مزایای دستگاه سپتیک تانک
از مزایــای دســتگاه ســپتیک تانــک بــی هــوازی  ،ســرعت و گســترده ،عــدم نیــاز بــه هزینــه ســرویس و نگهــداری بعــدی،
آســانی حمــل و نصــب ان در هــر مــکان  ،مقــرون بــه صرفــه عــدم نیــاز بــه قطعــات مکانیکــی و کادر متخصــص میباشــد.
بــودن هــر چــه از نظــر زمــان  ،عــدم نیــاز بــه فضــا و مــکان
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بتن و تحوالت ساختاری
مهندس احمد ریاضت بخش

کارشناس ارشد برنامه ریزی

بــر هیچکــس پوشــیده نیســت کــه بتــن چــه تحــول بزرگــی در صنعــت ســاخت و ســاز بوجــود آورده اســت  ،بتــن در ســازه
هــای دریایــی  ،مناطــق مرطــوب  ،ســاختن ســدهای عظیــم ف کانالهــای آبرســانی  ،لولــه هــای فاضــاب  ،آشــیانه هواپیمــا،
پناهگاههــای جنگلــی  ،ســاخت متــرو  ،تونــل جــاده هــا و بســیاری از مــوارد دیگــر کاربــرد موثــر دارد بطوریکــه فلــز آهــن
نمــی توانــد جایگزیــن انهــا شــود حتــی در ســاختمانهای فــوالدی در زمانــی کــه هزینــه آهــن گــران تمــام مــی شــود  ،بتــن
براحتــی جایگزیــن ایــن محدودیــت ســازه فلــزی مــی گــردد بنابرایــن بــرای ایجــاد عمــر طوالنــی و بــا دوام بایســتی اصــول
و ضوابــط فنــی در عملیــات بتــن را رعایتــذ نمــود .در قســمت اول ایــن مقالــه کــه در شــماره گذشــته مطالعــه نمودیــد در
خصــوص تاریخچــه  ،مزایــا و معایــب و همچنیــن حالتهــای مختلــف آب انداختــن  ،خــزش یــا وارفتگــی و خســتگی بتــن را از
نظــر گذراندیــد  ،در ایــن شــماره ادامــه ایــن مبحــث از نظــر شــما خواهــد گذشــت.
خشک شدن بتن:
خشــک شــدن بتــن از ســطح بتــن شــروع و بــه عمــق آن نفــوذ مــی کنــد مــدت زمانــی کــه طــول مــی کشــد تــا قســمتهای مرکزی
بتــن کامـ ً
ا خشــک شــود طوالنــی اســت در واقــع قســمتهای ســطحی در زمــان اولیــه آب خــود را از دســت مــی دهــد  ،قســمتی
از بتــن کــه رطوبــت آن در طــول دوره مراقبــت از  % 80کمتــر شــود عملیــات گیــرش آن متوقــف مــی گــردد بنابرایــن در الیــه
هــای ســطحی تــا عمــق  0/5الــی یــک ســانتیمتر در هفتــه اولیــه عمــر بتــن مراقبــت ویــژه و آبپاشــی مســتمر نیــاز دارد .
مقاومت بتن به عوامل زیر بستگی دارد :
 .1کیفیــت دانــه هــا  :هــر قــدر دانــه هــای ســنگی کیفیــت بهتــری داشــته باشــند مقاومــت بتــن باالتــر اســت بتنــی کــه از دانــه
هــای ســیلیس تشــکیل گــردد بــه نســبت بتــن بــا دانــه هــای آهکــی دارای مقاومــت بهتــری مــی باشــد.
 .2تناســب دانــه بنــدی  :دانــه بنــدی پیوســته و مطلــوب  ،فضاهــای خالــی بتــن را بهتــر پــر نمــوده و اســتحکام بتــن را افزایــش
مــی دهــد.
 .3نــوع و مقــدار ســیمان  :در مناطــق گرمســیر و سردســیر و همچنیــن بتــن ریــزی حجیــم یــا بتــن در معــرض ســولفاتها و
نمــک هــا  ،انــواع ســیمان تیــب یــک تــا پنــج و ضدســولفاته مــی توانــد عمــر بتــن را افزایــش نمــوده و مقــدار عیــار ســیمان نیــز
بــه همــان تناســب باعــث بهینــه شــدن ترکیــب بتــن مــی گــردد.
 .4نســبت آب بــه ســیمان  :نقــش بســیار مهمــی در تراکــم و مقاومــت بتــن ایفــا مــی نمایــد  ،زیــرا آب بیــش حــد نیــاز بتــن
پــس از تبخیــر آب ،فضاهــای خالــی از خــود بجــا گذاشــته و مقاومــت بتــن را کاهــش مــی دهــد.
ذکر این نکته الزم است که هر چه از عمر بتن می گذرد بر خالف سازه های فلزی  ،مقاومت آن افزایش می یابد.
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افت یا انقباض بتن
افــت بتــن پدیــده ای اســت کــه از لحظــات شــروع گیــرش بتــن آغــاز شــده و در مــدت زمــان ســخت شــدن بتــن ادامــه مــی یابــد
کــه بــه ایــن رونــد  ،آبرفتگــی بتــن نیــز گفتــه مــی شــود و بیشــترین عامــل آن آب اضافــه بــکار رفتــه در ســاخت بتــن مــی باشــد.
جهــت واکنــش شــیمیایی ســیمان در بتــن  ،مقــدار  %25وزن ســیمان  ،آب الزم مــی باشــد ولــی ایــن مقــدار بــرای کارآیــی
مخلــوط نمــودن بتــن بســیار کــم مــی باشــد بــه ایــن لحــاظ مقــدار آب بــه ســیمان را بیــن  0/40تــا  0/50وزن ســیمان در نظــر
مــی گیرنــد تــا مخلــوط بتــن بتوانــد بــه راحتــی در قالــب جابجــا شــده و قابلیــت ویبــره شــدن را داشــته باشــد بیشــتر از ایــن
مقــدار پدیــده انقبــاض بتــن را تشــدید مــی نمایــد .

عوامل موثر در افت و انقباض شدید بتن عبارتند از :
الف) میزان مصالح سنگی و نوع دانه های سنگی بکار رفته در بتن
ب) میزان آب مازاد نیاز ترکیب بتن
ج) رطوبت محیط هر چه بیشتر باشد پدیده انقباض و افت بتن بسیار کمتر می گردد.

یکــی از راههــای کاهــش پدیــده انقبــاض بتــن اســتفاده از ســیمان ضــد افــت مــی باشــد کــه همزمــان بــا گیــرش خــود  ،افزایــش
حجمــی را در بتــن ایجــاد مــی نمایــد کــه ایــن افزایــش حجــم مــی توانــد بــا کاهــش حجــم ناشــی از افــت مقابلــه نمایــد.

مسایل اجرایی بتن ریزی
 .1حمل بتن باید بصورتی انجام شود که جدا شدن دانه بندی اتفاق نیفتد .
 .2مــدت زمــان حمــل نبایســتی از حــد مجــاز بیشــتر باشــد زیــرا حمــل طوالنــی  ،گیــرش اولیــه بتــن را بــه همــراه داشــته و
هنــگام ریختــن در قالــب  ،ممکــن اســت کارایــی الزم جهــت جابجایــی بتــن بطــور مطلــوب انجــام نگــردد.
 .3در حمل دستی با فرغون اوالً مسیر کوتاه باشد ثانیاً از عبور فرغون در مسیرهای دست انداز پرهیز گردد.
 .4عملیات ویبره مطابق اصول فنی بوسیله کارگران ماهر انجام گردد.
 .5قالــب بــرداری مطابــق جــداول مربوطــه و در مــدت زمانهــای تعییــن شــده انجــام گــردد و پــس از برچیــدن قالــب بالفاصلــه
عملیــات آبپاشــی و مرطــوب نمــودن بتــن و نگهــداری آن انجــام شــود .
به امید رعایت هر چه بیشتر فناوری بتن ریزی
در شکل های زیر چند نمونه از روشهای بتن ریزی صحیح نشان داده شده است.
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سیری بر پیشینه و مبانی نظری طراحی فضای تجاری
تهیه و تنظیم :مهندس سعید رضایی

کارشناس ارشد عمران سازه

از دیربــاز فضاهــای تجــاری از ارکان هرمجموعــه زیســتی بــوده و در واقــع حکــم قلــب را بــرای آنهــا ایفــا مــی کــرده اســت .هــر
چنــد ایــن اهمیــت در طــول تاریــخ دارای نشــیب هــا و فرازهایــی نیــز بــوده اســت لکــن هرگــز نقــش کلیــدی خویــش را از دســت
نــداده اســت.
رعایــت اصــول صحیــح و معمارانــه در برنامــه ریــزی ،طراحــی و ارزیابــی مراکــز تجــاری از برجســته تریــن و مهــم تریــن مســائل
معمــاری و شهرســازی اســت کــه بســیاری از معضــات شــهری را بــه دســت خــود حــل خواهــد نمــود.
بــا ورود اتومبیــل بــه شــهرها ،تحــوالت فرهنگــی ناشــی از ارتبــاط بــا کشــورهای غربــی ،شــتاب در عرضــه کاالهــای صنعتــی ،شــیوه
زندگی،امکانــات و ارتباطــات در ســالهای اخیــر  ،فضاهــای تجــاری نیــز دســتخوش تغییــرات اساســی گردیــد .امــروزه بــه دلیــل
مشــکالت شهرنشــینی ،کمبــود فرصــت و امکانــات جدیــد خریــداران ترجیــح مــی دهنــد بــا اتومبیــل بــه مراکــز خریــد مراجعــه و
در کمتریــن زمــان ممکــن کلیــه مایحتــاج خــود را بــه صــورت ماهیانــه و یــا هفتگــی تهیــه نماینــد .بــه همیــن دلیــل در ســال هــای
اخیــر ایجــاد مجتمــع هــای تجــاری کــه در آن کلیــه ملزومــات و مایحتــاج خریــداران ارائــه مــی گــردد  ،بــه شــدت رشــد یافتــه و
رقابــت بیــن آنهــا باعــث ایجــاد اندیشــه هــای جدیــد در ارائــه سیســتم هــا و خدمــات مهــم جهــت جلــب رضایــت مراجعیــن شــده
ا ست .
اگرچــه ســاخت ایــن مجموعــه هــا اغلــب بــا رونــق اقتصــادی همــراه اســت لکــن کیفیــت معمــاری و اجــرا ،تنــوع کاربریهــا ،خدمــات
و تجهیــزات آنهــا معایــب بزرگــی دارد کــه در یــک طــرح مناســب بایــد بــدان اندیشــیده شــود .عطــش شــهروندان بــه خدمــات
شــهری و فضــای گــذران اوقــات فراغــت چنــان اســت کــه بــه نظــر مــی رســد ســرمایه گــذاری در برنامــه ریــزی و طراحــی و
همچنیــن ایجــاد کاربریهــای متنــوع تفریحــی مــی توانــد بــه صــورت غیــر مســتقیم یــا مســتقیم منافــع اقتصــادی مراکــز تجــاری
راافزایــش دهــد و فضــا را بــرای افزایــش تعامــات اجتماعــی و ســرزندگی شــهری فراهــم ســازد.
مراکــز تجــاری قلــب شــهرهای امروزنــد .ایــن مجموعــه هــا کاربریهــای بســیار متنوعــی همچــون تجــاری ،اداری ،ورزشــی ،تفریحــی
و غیــره را در بــر میگیرنــد و هــر روز پیچیــده تــر و وســیع تــر مــی شــوند .مراکــز تجــاری عمومــا پذیــرای قشــر مشــخصی از اجتمــاع
هســتند و ایــن ویژگــی ،تبدیــل آنهــا را بــه پاتــوق و محــل تجمــع و زندگــی اجتماعــی تقویــت مــی کنــد .اگرچــه در مراکــز خریــد
کاربریهــا و فروشــگاه هــای متنوعــی بــه چشــم مــی خورنــد ،همزیســتی و تمرکــز فعالیتهــای تجــاری موجــب مــی شــودضوابط
مــدون یــا قواعــد عرفــی مشــخصی بــر ایــن شــبه اکوسیســتم هــای کوچــک حاکــم شــود .مراکــز تجــاری بــزرگ و پیچیــده ی
امــروزی کــه ســطح زیربنــای آنهــا گاه از صدهــزار متــر مربــع بیشــتر اســت ،ســیر تحولــی طوالنــی دارند(نــادری .)1386
فضاهای تجاری اولیه
اولیــن اقدامــات عملکــردی شــناخته شــده بــرای خریــد و فــروش محصــوالت ،بازارهــای ســرباز یــا غرفــه هــای موقتــی بودنــد
الگــوی رایــج در آنهــا را چــه بــه لحــاظ عملکــردی و جــه لحــاظ کالبــدی و رفتــاری مــی تــوان بــا بازارهــای هفتگــی امــروزی
مقایســه کــرد(.)Guedes,1979:111

فضاهای تجاری در یونان باستان
بــه طــور کلــی در منابــه مختلــف معمــاری آگــورای یونانــی بــه عنــوان فضــای مســقف و محصــور دارای دو عملکــرد اصلــی معرفــی
شــده اســت؛ عملکــرد «اجتماعی-سیاســی» و «محــل بــازار شــهر» .حتــی در منابعــی معــادل محــل بــازار شــهر دیــده مــی شــود.
ارســطو نســبت بــه عملکــرد تجــاری آگــورا مــی گویــد... »:کــه نــه مــردم در آن حــق دادوســتد داشــته باشــند و نــه بــزرگان و
پیشــه وران بــه آن راه یابنــد مگــر آنکــه فرمانروایــان ایشــان را بــه آنجــا فراخوانند(».فالمکــی)72 ،1385
بــه تدریــج کــه یونانیــان مراحــل متفاوتــی از زندگــی سیاســی-اجتماعی را تجربــه مــی کننــد ،آگــورا مؤلفــه هایــی از تحــرک
اجتماعــی و اقتصــادی را مــی پذیــرد و از طرفــی فضاهــای دیگــر ،در نقاطــی دیگــر و در رابطــه بــا شــالوده اقتصــادی و بازرگانــی آن
بوجــود مــی آینــد و برگــزاری ارتبــاط میــان شــهروندان را از قالــب محــدوده فضایــی آگــورا بــه تنهایــی خــارج مــی کننــد .چنانچــه
در آتــن شــکل گیــری بــازار قیصــر در فــرم مرکــزی در شــرق آگــورا در دوره هلنــی مــی بینیم(فالمکــی.)72 ،1385
در شــهرهای طراحــی شــده مثــل پرینــه ،محــل آگــورا تــا حــد امــکان در مرکــز فیزیکــی شــهر واقــع شــده بــود و نیــز گاهــی آگــورا
حــد فاصــل میــان دروازه شــهر و آکروپلیــس بــود کــه در آتــن بــه وضــوح دیــده مــی شــود .در شــهرهای بنــدری مثــل میلتــوس
نیــز موقعیــت مرجــح ااقتصــادی بنــدر موجــب شــکل گیــری آگــورا در کنــار آن مــی شــود(موریس .)42 ، 1384
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آگــورا توســط ســاختمان هــای شــهری احاطــه شــده بــود کــه ایــن ســاختمان هــا در طبقــخ همکــف ،مغــازه هایــی دائمــی را
در خــود جــای داده بودنــد کــه شــکل گیــری ایــن الگــو مقــادن بــا قــرن  5قبــل میــاد اســت .الگــوی ســازماندهی فضاهــای
تجــاری در آن زمــان بدیــن طریــق بــود کــه مغــازه هــا بیــن انبــار یــا کارگاه و مســیر پیــاده مقابــل خــود قــرار داشــتند .بیــن
مســیر محلــی بــرای ایســتادن خریــد و فروشــندگان جهــت انجــام اعمــال تجــاری بــود(.)Gueduse,1979:112
فضاهای تجاری در روم باستان

فــوروم[ ]1را رومیــان نــه در تقابــل بــا یونانیــان بلکــه در هماهنگــی بــا نظــام اداری شــهرهای خــود و بــرای جئابگویــی بــه
نیازهــای خــاص زندگــی جمعــی شــان ســاختند و هماننــد یونانیــان ،هرگــز نتوانســتند شــکلی یکپارچــه و قالبــی برابــر
برایــش بســازند(فالمکی .)74 ، 1384فعالیــت هــای اصلــی کــه در فــوروم صــورت مــی گرفــت عبارتنــد از بودنــد از  :برگــزاری
امــور اداری شــهروندان ،انجــام امــور تجــاری و سیاســی و گاه بخشــی از امــور مذهبــی .فــوروم هــا در ســرزمین هــای وســیع
زیــر ســلطه رومیــان شــکل و کاربــردی برابــری نداشــتند .گاه بیشــتر بــه امــور تجــاری مــی پرداختنــد تــا جایــی کــه فعالیــت
هــای دیگــر کامــا فــرع بــر آنهــا شــمرده مــی شــدند و گاه چنــدان بــه تشــریفات اداری اختصــاص مــی یافتنــد کــه
موجودیتشــان بــه یــک مجموعــخ مونومنتــال تبدیــل مــی شــد(فالمکی.))74 ، 1384
چنانچــه بــه نظــر مــی رســد فضاهــای تجــاری در شــهر رم ،بــه عنــوان نمــاد تمــدن روم ،اکثــرا مغــازه هــای کوچکــی در
طبقــات همکــف اینســوالها بودنــد امــا تمرکــز اصلــی بــازار ،پیرامــون میادیــن شــهر و بخصــوص فــوروم تراجــان[ ]2بــوده
اســت(موریس .)72 ،1384در دوره امپراطــوری ،ســاختمان هــای شــهری و مذهبــی جــای مغــازه هــا را در فــوروم گرفتنــد و
ایــن اقــدام ،مغــازه هــا بــا از دســت دادن موقعیــت برتــر خــود در میــدان شــهر بــه جــای دیگــر از شــهر منتقــل شــدند کــه
بــه صــورت گروهــی فضــای تقریبــا بشــکل امــروزی بــازار را شــکل مــی دادنــد(.)Guedes,1927:112
بــازار تراجــان بهتریــن نمونــه بــه لحــاظ یــک معمــاری شــایان توجــه فضاهــای تجــاری در رم بــود کــه در اوایــل قــرن دوم
بعــد از میــاد در مجموعــه فــوروم تراجــان ســاخته شــد .ایــن مرکــز در کانســپت فرمــی هــود شــبیه بــازار هــای امروزیبــود.
مغــازه هــای شــخصی کــه در ایتالیــا بــا نــام تبرنــا[ ]3مشــهور اســت کانتــری بــرای خریــد و فــروش در جلــو و انبــار در پشــت
و گاهــا در طبقــه ی بــاالی مغــازه داشــت .مغــازه هــا بــا ایــن خصوصیــت فضایــی تــا پایــان قــرن  17در سرتاســر اروپــا رایــج
بودند(.)Guedes,1927:112

فضاهای تجاری در قرون وسطا
بــه طــور کلــی امکانــات تجــارت کــه علــت وجــود اصلــی شــهرهای قــرون وســطی محســوب مــی شــود بــه چنــد صــورت در
ایــن شــهرها تأمیــن شــده بــود و انــواع فضــای تجــاری هــم در شــهرهای طراحــی شــده و هــم در شــهرهای بــا رشــد طبیعــی
وجــود داشــت :نخســت ،فضــای بــاز مختــص بــازار کــه معمــوال در مرکــز شــهر یــا در نزدیکــی آن بــود؛ دوم ،منطقــه تجــاری
در قســمت عریــض تــر خیابــان اصلــی شــهر .پــاول زوکــر از دو نــوع فضــای تجــاری دیگــر در شــهرهای بــا رشــد طبیعــی نــام
مــی بــرد؛ گســترش افقــی خیابــان اصلــی و همچنیــن میدانــی در کنــار دروازه شــهر.
شــکل کلــی ایــن میــدان در شــهرهای از پیــش طراحــی شــده ،اساســا فضایــی خالــی در یــک بلــوک شــبکه شــطرنجی اســت
کــه از چهارســو توســط خیابــان هایــی احاطــه شــده اســت .در قــاره اروپــا ســاختمان هــای پیرامــون فضــای بــازار ،تقریبــا
هــم ارتفــاع بــوده و طبقــه همکــف ایــن ســاختمان هــا بوســیله راهــروی مســقفی کــه بــر روی خیابــان هــا کشــیده شــده و
در تمامــی اضــاع میــدان تــداوم داشــت ،یکنواخــت و هــم شــکل بــود .خیابــان تجــاری در شــهرهای از پیــش طراحــی شــده
کمتــر بــه چشــم مــی خــورد و در باســتیدها اصــوال وجــود خارجــی و نــه خیابــان هــای تجــاری ،هیــچ یــک از ایــن توصیفــات
دقیــق پیــروی نکــرده انــد .هیــچ دو طرفــی مشــابه نبــوده و هــر یــک خصوصیــات فضایــی خــاص خــود را دارا بودنــد.
در چنــد نمونــه از شــهرهای رومــی مبــدا دیــده شــده کــه فضــای تجــاری در محــل فــوروم قدیــم ایجــاد شــده اســت .امــا
معمــوال علــت موقعیــت فضــای تجــاری مرکزیــت آن در روســتایی بــود کــه رشــد کــرده و بــه تدریــج بــه شــهر تبدیــل شــده
بــود .در شــهرهایی کــه بــه صــورت طبیعــی در اثــر رشــد دهکــده هــای پیشــین و یــا مراکــز دادوســتد و غیــره بوجــود آمــده
انــد ،از آنجایــی کــه تــردد عامــل حیاتــی رشــد شــهر محســوب مــی شــود ،خیابــان اصلــی شــهر بــه صــورت طبیعــی بــه
میــدان بــازار تبدیــل مــی شــود .خیابــان تجــاری در تمامــی کشــورهای اروپایــی متــداول بــوده و احتمــاال بهتریــن نمونــه
هــای آن در آلمــان ،اتریــش و ســوئیس هســتند.مکان منطقــی دیگــر بــرای توســعه تجــارت باالفاصلــه پــس از ورود بــه شــهر
و در کنــار دروازه بــود .هرچنــد ایــن نــوع اخیــر بــازار در شــهرهای قــرون وســطایی در کمتــر مــوردی بــه مهــم تریــن بــازار
شــهر تبدیــل شــد( موریــس.)109-107 :1384،بازارهــای شــرقی سرپوشــیده ی اصفهــان ،قاهــره و ســمرقند کــه مجموعــه
هــای وســیع و پیچیــده بــا کاربریهــای متنــوع تجــاری و خدماتــی بودنــد ،نزدیــک تریــن نمونــه هــا بــه مراکــز خدماتــی
امــروزی دوران ماقبــل مــدرن هســتند(نادری.)1386 ،
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در جزيــي از ســاختمان مــي باشــد كــه بــا بــاز و بســته شــدن فضاهــاي مختلــف
خارجــي و داخلــي را بــه يكديگــر مرتبــط و يــا از هــم جــدا مــي ســازد .
خصوصيــات در  1 :حفــظ و ايمــن كــردن حريــم خصوصــي  -2حفــظ محيــط از بــاد
و بــاران  -3مقاومــت و پايــداري  -4عايــق حرارتــي و صوتــي
ساختمان در

قاب ( چارچوب ) :وسيله اي است كه لنگه درآن قرار مي گيرد .
لنگــه :قســمتي از در مــي باشــد كــه در چارچــوب قــرار مــي گيــرد و معمــوالً
متحــرك اســت
آســتانه :قســمت پايينــي قــاب در اســت كــه البتــه بــراي درب هــاي ورودي و
ســرويس هــا اســتفاده مــي شــود.
وادار (قيــد) :تقســيم كننــده لنگــه در يــا پنجــره بــه دو يــا چنــد قســمت را ودار
گوينــد وادار تحتانــي ،فوقانــي ،ميانــي
بائو :وادار عمودي مرافين در قفل و لوال به آن متصل و يا در آن قرار مي گيرد .
شكه :قسمت صفحه مانندي از در مي باشد كه مابين در و وادار قرار مي گيرد ( مابين وادار تحتاني و مياني )
يراق :قسمتي از لوازم در است كه به منظور باز و بسته شدن و قفل كردن در مي باشد مانند لوال  ،دستگيره....
انواع در :درب هاي داخلي و درب خارجي

انواع در از نظر مصالح
درب هــاي چوبــي :داراي انــواع و مدلهــاي مختلفــي مــي باشــند كــه بيشــتر بــراي اســتفاده در داخــل ســاختمان مــي باشــند بــراي
اتصــال درهــا از دو نــوع چارچــوب فلــزي و ديگــري چوبــي اســتفاده مــي كنیــم در موقــع ســاختن لنگــه درهــاي ورودي اطــاق هــا
اگــر طــوري ســاخته شــود كــه در حــدود نيــم ســانتي متــر روي چهــار چــوب قــرار گيــرد بــه آن در قابلمــه اي مــي گوينــد و بايــد از
لــوالي قابلمــه اي اســتفاده شــود و در غيــر اینصــورت در ســاده نــام دارد و از لــوالي تخــت اســتفاده مــي كنيــم كــه ايــن چارچــوب
هــا داراي شــاخ بــود كــه بــراي محكــم شــدن شــاخ هــا در داخــل ديــوار قــرار گرفتــه و ســپس پشــت آن را بــا گــچ پــر مــي كنــم.
درب هــاي فلــزي و فــوالي  :از ايــن درهــا معمــوال بعنــوان در هــا خارجــي و ورودي اســتفاده مــي شــود بــراي ايــن درهــا از لــوالي
هــاي دو تيكــه و يــا ســه تيكــه اســتفاده مــي شــود بــه خاطــر اينكــه روغــن كاري ايــن نــوع لوالهــا ســاده بــوده و بــراي درهــاي
ســنگين بــه كار مــي رود معمــوال درب هــاي آهنــي و فــوالدي بــراي انبــار هــا و يــا كارگاههــاي بــزرگ در نظــر گرفتــه مــي شــوند و
چــون بســيار ســنگين مــي باشــند بــه صــورت ريلــي اســتفاده مــي شــوند كــه بايــد از دو ريــل قــوي و محكــم يكــي در بــاال و يكــي
در پاييــن اســتفاده كنيــم.
درهــاي آلومينيومــي :درهــاي آلومينيومــي بــه علــت عــدم زنــگ زدگــي احتيــاج و
نداشــتن بــه رنــگ بســيار مــورد توجــه مــي باشــد و مــي تــوان بــه راحتــي از آنهــا
پروفيهايــي بــا اشــكال بســيار پيچيــده درســت كــرد از ايــن درهــا بيشــتر در قســمت
هــاي مرطــوب ماننــد حمــام اســتفاده مــي شــود.
درب هــاي شيشــه اي :درهــاي پالســتيكي از شيشــه آبديــده و ضخيــم ســاخته
مــي شــوند و در بيشــتر فضاهــاي تجــاري و اداراي اســتفاده مــي شــوند .
درب هاي پالستيكي :درهاي پالستيكي از  p.v.cمي باشند كه براي مكانهاي مرطوب استفاده مي شوند .
انواع در از نظر بازبسته شدن

 .1در با لوالي كنار يك طرفه و دو طرفه :اين در ها معمولي ترين نوع در مي باشند
 .2در بــا لــوالي دو طرفــه :بــه منظــور ســهولت در خــارج و داخــل شــدن بــه فضاهايــي کــه در آنهــا بــرای رفــت و آمــد بــا التــر از
ســطوح قــرار دارد از لــوالي هــاي دو طرفــه اســتفاده مــي شــوند ماننــد درب فروشــگاهها .
 .3درهاي گردان :در مكانهايي با رفت و آمد مانند هتلها و براي جلوگيري از تلفات حرارتي پيش بيني مي گردد.
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 .4درب هــاي كشــويي :بــه منظــور جلوگيــري از هــدر رفتــن فضايــي كــه بــراي بــاز و بســته شــدن در مــورد نيــاز اســت از درهــاي
كشــويي اســتفاده مــي شــود كاربــرد درهــا كشــويي در كارخانــه هــاي صنعتي اســت
 .5در آكار دئونــي :بــه منظــور جلوگيــري از هــدر رفتــن فضاهــا خصوصـاً در مــورد بــاز شــو بــه كار مــي رود در گاراژ و مكانهــاي
صنعتــي بــا لــوالي كنــاري و يــا ميانــي طراحــي مــي کننــد.
محل نصب چارچوب
امــروزه چارچوبهــاي فلــزي بــه علــت ســبكي ،ارزانــي و ســرعت نصــب بيشــتر اســتفاده قــرار مــي گيرنــد .قبــل از نصــب چارچــوب
بايــد از قائــم بــودن زوايــاي آن اطمينــان داشــت بــراي ايجــاد بهتــر چارچــوپ در و ديــوار از شــاخ اســتفاده مــي شــود.

انتخــاب محــل نصــب چارچــوب از اهميــت زيــادي برخــوردار اســت بــراي ايــن منظــور بايــد بــه ايــن نــكات توجــه کــرد  :محــل
نصــب چارچــوب در بــر روي ديــوار داخلــي و خارجــي نبايــد در گوشــه اتــاق پيــش بينــي شــود حداقــل  10ســانتي متــر و در
شــرايط خاصــي اگــر در پشــت در رادياتــور ،كابينــت و كمــد قــرار گيــرد تــا  cm 70بــراي بــاز و بســته شــدن بایــد فاصلــه ايجــاد
شــود در غیــر اینصــورت محــل اتصــال گــچ نــازك كاري يــا انــدود داخلــي بــا چارچــوب فلــزي يــا چوبــي تــرك بــر ميــدارد
براي رفع اين شكل در چار چوب فلزي ( چفت ) و در چار چوب چوبي ( روكوب يا فيتله )استفاده مي شود .
ابعاد اندازه هاي در ها  :معموالً ارتفاع اكثر درها  2متر مي باشد
عرض در هاي داخل براي ساختمان هاي ورودي در اجرا  1متر مي باشد
عرض در دستشويي حدود  80سانتي متر مي باشد .

51

استانداردها و نحوه طراحی در اورژانس بیمارستان
تهیه و تنظیم  :معصومه آقایی پور

معرفی اورژانس
از نظــر عملکــردی  ،بــد حــال تریــن بیمــاران ترومایــی در هــر بیمارســتانی ،بــه اورژانــس خواهنــد آمــد و لــذا مهــم تریــن محــل
حفــظ جــان بیمــاران  ،ایــن بخــش خواهــد بــود کلیــه تجهیــزات مــورد نیــاز حفــظ حیــات فــرد ،بایــد جهــت جلوگیــری از اتــاف
زمــان در ایــن بخــش مســتقر باشــد .بخــش اورژانــس پــر رفــت و آمدتریــن و در عیــن حــال ،مســتقل تریــن بخــش در هــر
بیمارســتان اســت  .برخــورد اول بــرای اکثریــت مراجعــات  ،بــا اورژانــس بیمارســتان اســت و بنابرایــن بــه یــاد ماندنــی تریــن خاطــره
هــر کــس از بیمارســتان ،در اورژانــس بیمارســتان شــکل خواهــد گرفــت در مواقعــی بیمــار اصــوال در بخــش اورژانــس بســتری و
بعــد از دریافــت خدمــات درمانــی در ســاعاتی محــدود  ،از همیــن بخــش  ،بیمارســتان را تــرک و بــه منــزل خواهــد رفــت  ،بــدون
آنکــه فضاهــای دیگــری از بیمارســتان را دیــده باشــد  .در ایــن حــال و در نظــر وی ،تمــام خصوصیــات ایــن بیمارســتان صرفــا در
اورژانــس خالصــه خواهــد شــد ،چــه بــا وضعیــت یــک بخــش خــوب و چــه بــد  ،ایــن بخــش در نظــر بشــترین ســهم از مراجعیــن،
نماینــده کل عملکــرد درمانــی و امکانــات فیزیکــی و تجهیزاتــی بیمارســتان محســوب خواهــد شــد.
بــه همیــن دالیــل و بیشــتر از آن  ، ،بخــش اورژانــس بــا اهمیــت تریــن بخــش بیمارســتان در نظــام ارزشــیابی بیمارســتان هــا بــوده
 ،در نتیجــه  ،ســعی طراحــان بیمارســتانی آن اســت کــه ایــن بخــش از باالتریــن اســتانداردهای طراحــی برخــوردار باشــد .
نکات موثر در تعیین محل اورژانس در بیمارستان
بهتریــن جانمایــی اورژانــس در هــر بیمارســتانی  ،نزدیکتریــن محــل بــه درب اصلــی بیمارســتان خواهــد بــود  .ایــن موضــوع ضمــن
رعایــت زمــان طالیــی حیاتــی در مباحــث ترومایــی  ،بهتریــن بهــره وری را در دسترســی هــا و روابــط بیمارســتانی بــرای طراحــان
بیمارســتانها حاصــل مینمایــد  .حجــم محــل ورودی و پیــش ورودی و انــدازه دربهــای ورودی بــه اورژانــس بســیار مهــم و مــورد
توجــه بازرســین در ارزشــیابی بیمارســتانها خواهــد بــود .حجــم ورودی اورژانــس در کوچکتریــن بیمارســتانها نیــز بایســتی حداقــل
تــوان توقــف دو آمبوالنــس و تخلیــه آســان و بــدون مشــکل بیمــار از داخــل آن هــا را داشــته باشــد ( .البتــه بخشــنامه هایــی هــم
 3آمبوالنــس را اجبــار نمــوده انــد) .
محــل وقــوع اورژانــس بیمارســتانها بایســتی دارای یــک ارتبــاط موثــر و منطقــی و کارامــد بــا بخشــهای دیگــری از بیمارســتان
داشــته باشــد  .ایــن بخشــها در حالــت عمــوم شــامل اطاقهــای عمــل  ،آزمایشــگاه  ،رادیولــوژی  ،بانــک خــون  ،داروخانــه  ،ســردخانه
جســد ،بخشــهای ویــژه ( ) ICU-CCUمیباشــد.

تعیین ظرفیت اورژانس بیمارستان
در یــک نــگاه کلــی ،شــاخص هــای زیــر در تعییــن حجــم و ظرفیــت اورژانــس در هــر بیمارســتانی  ،میتوانــد وجــود داشــته باشــد
ولــی برابــر ســناریو هــای ابالغــی اختصاصــی در هــر پــروژه بیمارســتانی ،و بنابــر تجربــه تیــم طراحــی بیمارســتان ،میتــوان ضرایــب
کاهنــده یــا افزاینــده را بــرای دخالــت میــزان اهمیــت آنهــا اعمــال نمــود
 .Aپیش بینی تعداد بیماران مراجعه کننده به اورژانس در حالت عادی
 .Bپیش بینی تعداد و حجم بخش های بستری
 .Cپیش بینی تعداد و حجم پاراکلینیک ها
 .Dپیش بینی تعداد و حجم درمانگاهها
 .Eپیش بینی تغییرات در پروتکل های درمانی و تغییرات نوع بیماریها و میزان توقف بیمار و ...
 .Fپیش بینی ورود تجهیزات و فناوریهای نوین پزشکی و اثرات آن بر درمانهای سرپایی
 .Gپیش بینی سمت و سوی طرحهای توسعه آینده مورد نظر مدیران بیمارستان
انواع فضاهای داخلی بخش اورژانس
در تقســیم بنــدی فضــای فیزیکــی اورژانــس  ،مــدل هــای مختلفــی در دنیــا رایــج اســت  .در کشــور مــا نیــز در طــول  5دهــهء
گذشــته ،فضاهــای داخلــی اورژانــس بــه صــورت زیــر تقســبم بنــدی میشــده اســت:
 Wardاطفال
 Wardزنان
 Wardمردان
بنابــر مصوبــات قدیمــی معاونــت درمــان وزارت بهداشــت  ،ایــن تقســیم بنــدی متناســب بــا بــار بیمــاران مراجعــه کننــده بــه
اورژانــس هــر منطقــه  ،ســیال بــوده و فضاهــای داخلــی اورژانــس بیمارســتانها بایســتی مطابــق بــا آن چیــده میشــدند  .امــا کــم کــم
(از دهــه هفتــاد بــه بعــد) بــه فضاهــای داخلــی اورژانــس بیمارســتانها  ،بحــث فضــای تریــاژ اضافــه شــد.
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بعــد از تجربیــات جنگهــای اول و دوم جهانــی  ،بحــث اولویــت بنــدی در رســیدگی بــه بیمــاران بســیار بااهمیــت تــر از گذشــته در
مراکــز درمانــی پیگیــری گردیــد  .در ایــن دوره اورژانســهای بیمارســتانهای پذیرنــدهء اتفاقــات یــا همــان تروماهــا  ،موظــف شــدند
در ابتــدای ورود بیمــار  ،آنهــا را ســطح بنــدی و الویــت رســیدگی بــه آنــان را در سیســتم روابــط درون بخشــی خــود  ،مشــخص
و بــر مبنــای آن پروتکلهــای درمانــی مربوطــه را اعمــال نماینــد  .ایــن جــا بــود کــه تریــاژ وارد فضاســازی فیزیکــی بخشــهای
اورژانــس گردیــد بنابرایــن طراحــان امروزیــن بیمارســتانها  ،الزم اســت  ،اســاس و هــدف نهایــی چرخــش کار تریــاژ یــک اورژانــس
را تحلیــل و فضاشناســی نمــوده  ،و ســپس آنــرا در طراحــی هــا اعمــال نماینــد
بنابــر مصوبــات جدیــد معاونــت درمــان وزارت بهداشــت  ،فضاهــای داخلــی اورژانــس بیمارســتانها بایســتی طبــق روش  ESIچیــده
شــوند  .فضاهــای داخلــی اورژانــس بیمارســتانها در ایــن روش بــه  4واحــد تقســیم میشــوند کــه عبارتنــد از :
* اتاق احیا جهت ارجاع بیماران با سطح  1تریاژ
* واحددرمان بیماران حاد با سطح  2تریاژ
* واحد درمان بیماران تحت حاد با سطح  3تریاژ
* واحد  fast trackجهت درمان بیماران با سطح  4و  5تریاژ
ظرفیت فضای اورژانس به چهار قسمت تقسیم میگردد
 . Aفضای ورودی و انتظار
 . Bفضای عملکرد تریاژ و تشخیص و درمان
 .Cفضای اشتراکات و پشتیبانی
 .Dفضای عملکرد نگهداری و درمان بیمارانی که تشخیص داده شده و در حال گذراندن طول درمانند
این تقسیم بندی میتواند برابر الگوی ذیل باشد:

نکات موثر در چینش فضاهای داخلی اورژانس
در داخــل تمامــی انــواع اورژانــس هــا  ،نزدیــک تریــن اتــاق بــه درب ورودی مربــوط بــه اتــاق  C.P.Rخواهــد بــود  .در چیدمــان
داخلــی فضاهــای اورژانــس رعایــت تقســیم بنــدی فضاهــا ( عمومــی ،پشــتیبانی ،درمانــی تخصصــی ) الزامــی اســت .جانمایــی محل
تریــاژ در ابتــدای ورودی اورژانــس نیــز از اصــول مهــم اســت .دسترســی بــه اتــاق عمــل اورژانــس بایــد راحــت و آســان باشــد ..
همچنیــن بحــث اســکراپ و در مواقعــی استرلیزاســیون فرعــی نیــز در ایــن فضــا اجبــاری خواهــد بــود.
پیــش بینــی فضــا بــرای اســتقرار ســامانه هــای درمانــی امــدادی در روزهــای بحرانــی و آمــاده بــاش هــا در کنــار اورژانــس و
تعریــف دسترســی هــای بــرون بخشــی مناســب بــرای ایــن ســامانه هــا  ،توســط طــراح اولیــه اورژانــس از مــواردی اســت کــه نقــش
مهمــی را در امدادرســانی در بحــران هــا ایفــا خواهــد کــرد
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شــاید بــه جرئــت بتــوان گفــت یکــی از اولیــن شــرکت هــای تولیــد کننــده تلفــن همــراه شــرکت نوکیــا بــوده اســت .گوشــی هــای
تولیــد ایــن شــرکت فنالنــدی از جملــه گوشــی هایــی بــود کــه قبــل از ورود گوشــی هــای هوشــمند بــه بــازار موبایــل طرفــداران
زیــادی داشــت .امــا بــا ظهــور تلفــن هــای هوشــمند ،کــم کــم تلفــن هــای همــراه تولیــد شــرکت نوکیــا طرفــداران و کاربــران خــود
را از دســت دادنــد .شــاید هنــوز هــم کاربــران زیــادی وجــود داشــته باشــند کــه بنــا بــه دالیلــی کــه در ایــن مطلــب بــه آن اشــاره
خواهیــم کــرد ایــن گوشــی هــا را بخشــی از خاطــرات خــود مــی داننــد و دلشــان بــرای آن هــا تنــگ مــی شــود.
نوکیــا چنــدی پیــش بــه صــورت رســمی بازگشــت خــود بــه دنیــای تولیــد تلفــن همــراه را اعــام کــرده اســت .بســیاری از کاربــران
تلفــن همــراه از ایــن شــرکت تولیــد کننــده تلفــن همــراه بــه عنــوان اولیــن تولیــد کننــده پیشــتاز در زمینــه تولیــد گوشــی هــای
موبایــل قبــل از ظهــور و ورود گوشــی هــای برندهــای سامســونگ و اپــل بــه دنیــای تلفــن همــراه یــاد مــی کننــد .شــاید یکــی از
دالیلــی کــه گوشــی هــای نوکیــا از جملــه محبــوب تریــن تلفــن هــای همــراه در آن زمــان بــه شــمار مــی آمــد ،کاربــری ،ســبک
طراحــی ،ســاخت و قابــل اســتفاده بــودن آن بــود.
نوکیــا انــواع گوشــی هــای تلفــن همــراه را از گوشــی هــای قابــل چرخــش ،گوشــی هــای تــا شــو گرفتــه تــا گوشــی هایــی بــرای
بــازی کــردن و گوشــی هایــی بــرای تجــار ،تولیــد کــرده اســت .بــا وجــود تفــاوت در طراحــی ایــن گوشــی هــا ،تمــام آن هــا دارای
کیفیــت یکســان و حتــی کارآیــی یکســانی بــوده انــد و بــه همیــن دلیــل اولیــن کاربــران تلفــن همــراه همــواره از ایــن برنــد بــه
عنــوان برتریــن برنــد در زمینــه تولیــد تلفــن همــراه یــاد مــی کننــد.
امــا شــاید از جملــه مــواردی کــه بتــوان بــه عنــوان دلیــل پــر کاربــرد بــودن ایــن تلفــن هــای همــراه بــه آن هــا اشــاره کــرد دالیلــی
باشــد کــه در ادامــه در خصــوص آن هــا صحبــت خواهیــم کــرد.
دوام گوشــی :هنــوز هیــچ گوشــی تلفــن همراهــی بــه بــازار ارائــه نشــده اســت کــه دوام و مقاومــت گوشــی هــای برنــد نوکیــا
را داشــته باشــد .ایــن گوشــی هــا مــی تواننــد ســال هــای ســال حتــی در صــورت ضربــه دیــدن ،افتــادن بــر روی زمیــن و حتــی
شکســته شــدن بــدون هــر گونــه مشــکلی کار کننــد .بــه جرئــت مــی تــوان گفــت گوشــی هــای همــراه تولیــد برنــد نوکیــا بــا
دوام تریــن گوشــی هــای صنعــت تلفــن همــراه هســتند.
عمــر باطــری :تلفــن هــای قدیمــی نوکیــا بســته بــه مــدل و مصــرف گوشــی ،بــا هــر بــار شــارژ گوشــی مــی توانســتند تــا  ۷روز کار
کننــد .حتــی بعضــی از ایــن مــدل هــا تــا یــک روز بعــد از ظاهــر شــدن پیــام  Low Batteryهــم مــی توانســتند بــی وقفــه و بــدون
خامــوش شــدن کار کننــد .امــا گوشــی هــای هوشــمند امــروزی حداکثــر تــا  ۲۴ســاعت بــا هــر بــار شــارژ مــی تواننــد کار کننــد
و بــه همیــن دلیلــی اســت کــه داشــتن پــاور بانــک بــرای کاربــران
الزم و ضــروری اســت.
ً
صفحــه کلیــک فیزیکــی :معمــوال ارســال پیــام هــای کوتــاه بــرای
کاربــران بــا اســتفاده از صفحــه کلیــد هــای فیزیکــی گوشــی هــای
تلفــن همــراه نوکیــا بســیار ســاده و آســان بــوده اســت .دکمــه های
صفحــه کلیــد آن قــدر بــزرگ هســتند کــه اســتفاده از آن هــا حتی
بــرای کاربرانــی کــه انگشــتان بزرگــی دارنــد بســیار ســاده و راحــت
باشــد .تایــپ بــا دکمــه هــای ایــن صفحــه کلیــد هــا آنقــدر ســاده
و راحــت بــود کــه حتــی کاربــر نیــازی بــه نــگاه کــردن بــه صفحــه
نمایــش یــا صفحــه کلیــد بــرای چــک کــردن پیــام خــود نداشــت.
انــدازه و ســایز گوشــی :امــروزه شــرکت هــای تولیــد کننــده
گوشــی ســعی دارنــد تــا در رقابــت بــا رقبــای خــود گوشــی هایــی
تولیــد کننــد کــه صفحــه نمایــش بزرگــی داشــته باشــد .در واقــع
داشــتن صفحــه نمایــش بــزرگ بــرای گوشــی تلفــن همــراه یــک
امتیــاز محســوب مــی شــود .امــا ایــن رقابــت بــرای داشــتن صفحــه
نمایــش بــزرگ در گوشــی هــا آن قــدر زیــاد شــده اســت کــه
بعضــی از گوشــی هــای تلفــن همــراه امــروزی حتــی در جیــب
هــم بــه ســختی جــای مــی شــوند و بســیار جــا گیــر هســتند .امــا
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گوشــی هــای قدیمــی نوکیــا نــه تنهــا انــدازه مناســبی داشــتند بلکــه دارای طراحــی مناســبی بودنــد و بــه اصطــاح بســیار خــوش
دســت بودنــد.
طراحــی متنــوع :گوشــی هــای نوکیــا قدیمــی دارای بهتریــن و زیبــا تریــن طراحــی هــای مناســب گوشــی تلفــن همــراه بودنــد.
شــرکت فنالنــدی نوکیــا نــه تنهــا گوشــی هــای معمولــی و تــا شــو طراحــی مــی کــرده اســت بلکــه گوشــی هایــی بــا طراحــی
هــای خــاص نیــز تولیــد کــرده اســت کــه از جملــه آن هــا مــی تــوان بــه گوشــی هایــی مثــل  ،Nokia 7600کــه ظاهــری شــبیه
بــه بــرگ داشــت و یــا گوشــی  Nokia 7280کــه شــبیه بــه رژ لــب طراحــی شــده بــود .یــا مثــا گوشــی  Nokia 3650کــه دارای
صفحــه کلیــد گــرد بــود و صفحــه کلیــد گوشــی  Nokia 6810کــه دارای صفحــه کلیــد  Qwetryبــود.
بــازی  :Snakeبــازی  Snakeاز جملــه بــازی هــای بســیار معــروف و پرطرفــداری  ،قبــل از ورود گوشــی هــای هوشــمند بــه بــازار
بــود .ایــن بــازی بــه گونــه ای بــود کــه کاربــران بایــد ســاعت هــا وقــت مــی گذاشــتند تــا مــاری پــرورش دهنــد کــه کل فضــای
صفحــه نمایــش را پــر کنــد.
پیــام هــای تصویــری :پیــام هــای تصویــری نوکیــا در واقــع همــان آیکــون هــای اموجــی امــروزی محســوب مــی شــود .اســتفاده
از ایــن پیــام هــا در آن زمــان طرفــداران زیــادی داشــت و بســیاری از کاربــران ســعی مــی کردنــد تــا از ایــن اموجــی هــا در پیــام
هــای خــود اســتفاده کننــد.
بلنــد گوشــی قــوی :گوشــی هایــی مثــل Nokia 3310
دارای بلندگــو هــای بســیار پــر قدرتــی بودنــد که شــاید
نتــوان هیــچ گوشــی دیگــری بــا بلندگویــی بــا چنینــی
کیفیــت عالــی یافــت .بــا وجــود چنیــن بلنــد گویــی،
کاربــران ایــن گوشــی هــا تنهــا در صورتــی تمــاس از
دســت رفتــه داشــتند کــه دســتگاه تلفــن آن هــا بــر
روی حالــت بــی صــدا یــا همــان  silentبــود.
زنــگ تمــاس :زنــگ هــای تمــاس پلیفونیــک گوشــی
هــای نوکیــا از جملــه زنــگ هــای تماســی هســتند کــه
هرگــز از خاطــر کاربــران گوشــی هــای تلفــن همــراه
پــاک نخواهــد شــد .در برخــی از مــدل هــا حتــی
اپلیکیشــن هایــی وجــود داشــت کــه کاربــران مــی
توانســتند بــا اســتفاده از آن هــا بــرای گوشــی خــود
زنــگ تمــاس منحصــر بــه فــرد بســازند.
قیمــت مناســب :قیمــت پایــه اکثــر گوشــی هــای نوکیــا کــه دارای امکانــات پایــه و اولیــه بودنــد چیــزی در حــدود  ۲۵تــا  ۳۵دالر
بــود کــه هــر کاربــری بــه راحتــی مــی توانســت آن هــا را تهیــه کنــد .مثــا گوشــی  Nokia 150دارای قیمتــی در حــدود  ۳۵دالر
بــود کــه بســیار ارزان قیمــت بــه شــمار مــی رود.
ســهامداران شــرکت نوکیــا اعــام کردنــد ســال  2017ســال بازگشــت نوکیــا بــه بــازار گوشــی هــای هوشــمند اســت.اگرچه حضــور
دوبــاره ایــن شــرکت در بــازار تلفــن هــا ی همــراه صرفــا بــه نشــان تجــاری محــدود خواهــد بــود و دیگــر شــاهد طراحــی و تولیــد
تلفــن هــای همــراه از ســوی ایــن شــرکت نخواهیــم بــود و نوکیــا تنهــا بــر روی طراحــی محصــوالت جدیــد نظــارت خواهــد کــرد.
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کارشناس مالیاتی

در مباحــث قبلــی مــواردی از قانــون مالیاتهــای مســتقیم کــه ارتبــاط آن بــا شــغل و حرفــه همــکاران محتــرم کاردانهــای
ســاختمانی همخوانــی داشــت بــه نظــر و اســتفاده آنــان رســید اینــک در ایــن فرصــت بخاطــر اهمیــت موضــوع مــاده  95و آئیــن
نامــه آن در خصــوص عملکــرد ســال  1395یعنــی ســال شــروع اصالحــات بعمــل آمــده در قانــون بــه اختصــار تعریــف مــی گــردد.
مــاده  95اصالحــی  1395/4/31مــی گویــد صاحبــان مشــاغل موضــوع ایــن فصــل موظفنــد دفاتــر و یــا اســناد و مــدارک حســب
مــورد را کــه بــا رعایــت اصــول و ضوابــط مربوطــه از جملــه اصــول و ضوابــط مربــوط بــه تنظیــم دفاتــر تجــاری موضــوع قانــون
تجــار تنظیــم مــی گردد.بــرای تشــخیص درآمــد مشــمول مالیــات  ،نگهــداری و اظهارنامــه مالیاتــی خــود را
تجــارت در خصــوص ّ
بــر اســاس آنهــا تنظیــم کننــد و در انتهــا بــه آئیــن نامــه ای اشــاره مــی کنــد کــه قســمتی از آن بــه اطــاع مــی رســاند:
* اشخاص مشمول گروه اول موضوع ماده  2آیین نامه اجرایی ماده  95قانون مالیاتهای مستقیم اصالحی 1394/4/31
* برابــر مــاده  2آییــن نامــه اجرایــی مــاده  95قانــون مالیتهــای مســتقیم ( اصالحــی  )1395/4/31کــه از ســال  1395اجرایــی مــی
باشــد ،صاحبــان مشــاغل بــه ســه گــروه شــغلی تقســیم شــده انــد.
مالک تقسیم بندی یاد شده بر اساس حجم فعالیت آنها در نظر گرفته شده است.
ســوای دســته بنــدی فــوق کــه بــر اســاس حجــم فعالیــت صــورت گرفتــه  ،تعــدادی از صاحبــان مشــاغل بــر اســاس نــوع فعالیــت
جــزو گــروه اول قــرار گرفتــه و مکلــف بــه انجــام تکالیــف قانونــی مقــرر ( نگهــداری دفاتــر روزنامــه و کل یــا ســایر دفاتــر حســب
مــورد دســتی یــا ماشــینی متکــی بــه اســناد و مــدارک بــا رعایــت  ) ...خواهنــد بــود.
اشــخاص ذیــل بــر اســاس نــوع فعالیــت جــزء مودیــان گــروه اول محســوب مــی شــوند و مکلــف بــه رعایــت ضوابــط و مقــررات
مربوطــه خواهنــد بــود :
* دارندگان کارت بازرگانی ( وارد کنندگان و صادر کنندگان )
* صاحبــان کارخانــه هــا و واحدهــای تولیــدی و بهــره بــرداران معــادن دارای جــواز تاســیس و پروانــه بهــره بــرداری از وزارتخانــه
ذیربــط
* صاحبان هتل های سه ستاره و باالتر
* صاحبان بیمارستانها ،زایشگاهها ،کلینیک های تخصصی
* صاحبان مشاغل صرافی
* فروشگاههای زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذیربط
* آئین نامه اجرایی ماده  95اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم قابل اجرا از ابتدای سال 1395
تکالیف قانونی صاحبان مشاغل مشمولین گروه اول آئین نامه اجرایی موضوع ماده  95اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم:
ایــن گــروه از صاحبــان مشــاغل مکلــف بــه نگهــداری دفاتــر روزنامــه و کل یــا ســایر دفاتــر حســب مــورد دســتی یــا ماشــینی
(مکانیزه-الکترونیکــی ) متکــی بــه اســناد و مــدارک مــی باشــند.
تکالیف قانونی صاحبان مشاغل مشمولین گروه دوم آئین نامه اجرایی موضوع ماده 95اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم:
ایــن گــروه از صاحبــان مشــاغل مکلفنــد بــرای هــر ســال مالیاتــی اســناد و مــدارک مربــوط بــه معامــات خــود از قبیــل اســناد
درآمــدی فــروش کاال یــا ارائــه خدمــات و ســایر درآمدهــا و اســناد خریــد کاال  ،خدمــات و دارایــی و ســایر اســناد هزینــه هــای
انجــام شــده را بــه تفکیــک و ترتیــب تاریــخ وقــوع هــر یــک از رویدادهــای مالــی نگهــداری و صــورت درآمــد و هزینــه خــود را
ماهانــه بــه شــرح فــرم ابالغــی بــر اســاس آن تنظیــم نماینــد.
تکالیــف قانونــی صاحبــان مشــاغل مشــمولین گــروه ســوم آئیــن نامــه اجرایــی موضــوع مــاده 95اصالحــی قانــون مالیاتهــای
مســتقیم:
ایــن گــروه از صاحبــان مشــاغل مکلفنــد بــرای هــر ســال مالیاتــی اســناد و مــدارک مربــوط بــه معامــات خــود از قبیــل اســناد
درآمــدی فــروش کاال یــا ارائــه خدمــات و ســایر در آمدهــا و اســناد خریــد کاال و خدمــات و ســایر اســناد هزینــه هــای انجــام شــده
را نگهــداری و خالصــه درآمــد و هزینــه ســاالنه خــود را بــه شــرح فــرم ابالغــی تنظیــم نماینــد.
متن  /آئین نامه اجرایی ماده  95ق.م.م
آنچه که «مهم» است در تکمیل اظهارنامه مالیاتی عملکرد  1395به آن «توجه» داشته باشیم:
مــوارد مدنظــر در اظهارنامــه مالیاتــی گروههــای شــغلی ســه گانــه برابــر آییــن نامــه اجرایــی مــاده  95اصالحــی قانــون مالیاتهــای
مستقیم
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فــرم اظهارنامــه مالیاتــی بــرای صاحبــان مشــاغل موضــوع آئیــن نامــه یــاد شــده بــرای هــر یــک از گــروه هــای اول  ،دوم و ســوم
بایــد حداقــل شــامل مــوارد زیــر باشــد

گروه اول:

* اطالعات هویتی ( اطالعات هویتی و مکانی  -مجوزهای فعالیت اقتصادی )
* درآمد مشمول مالیات  ،بخشودگی های مالیاتی  ،معافیت های قانونی و مالیات متعلق
* موجودی مواد و کاال در اول و پایان دوره
* وادرات و صادرات کاالها و خدمات
* صورت حساب سود و زیان
* تراز نامه
* اطالعات شرکاء
* اطالعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شغلی
گروه دوم:

* اطالعات هویتی ( اطالعات هویتی و مکانی  -مجوزهای فعالیت اقتصادی )
* درآمد مشمول مالیات  ،بخشودگی های مالیاتی  ،معافیت های قانونی و مالیات متعلق
* موجودی مواد و کاال در اول و پایان دوره
* صورت درآمد و هزینه ( اطالعات خرید و فروش کاال و خدمات و هزینه های مربوط )
* اطالعات اموال و دارایی ها مربوط به فعالیت شغلی
* اطالعات شرکاء
* اطالعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شغلی
گروه سوم:

* اطالعات هویتی ( اطالعات هویتی و مکانی  -مجوزهای فعالیت اقتصادی )
* درآمد مشمول مالیات  ،بخشودگی های مالیاتی  ،معافیت های قانونی و مالیات متعلق
* خالصه درآمد و هزینه ( اطالعات خرید و فروش کاال و خدمات و هزینه های مربوط )
* اطالعات شرکاء
* اطالعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شغلی
نکتــه مهــم  :در مــواردی کــه هــر یــک از اقــام اطالعاتــی فــرم اظهارنامــه مالیاتــی صاحبــان مشــاغل بــرای هــر یــک از
مودیــان فاقــد موضوعیــت باشــد عــدم تکمیــل آن خللــی بــه اعتبــار اظهــار نامــه وارد نخواهــد کــرد.
آنچــه کــه در ایــن تکلیــف مهــم اســت  ...حســاب بانکــی مرتبــط بــا شــغل مــودی اســت کــه اگــر اعــام و ابــراز نشــوداظهارنامه
اعتبــار الزم را نخواهــد داشــت و چــه بســا پــس از ارتبــاط بــا ســامانه بانکــی و اخــذ گــردش مالــی حســاب بانکــی مرتبــط بــا
شــغل مــودی  ،اظهارنامــه تنظیمــی اداره امــور مالیاتــی مــاک تعییــن درآمــد و مالیــات قــرار گیــرد.
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در مورد بیمه بیشتر بدانیم
تهیه و تنظیم :محمد علی محمدی
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تجزيه و تحليل قراردادهاي بيمه هاي اشخاص ( بيمه هاي زندگي )
 )1بيمــه عقــدی اســت كــه بموجــب آن يــك طــرف تعهــد مــي كنــد در ازاي دريافــت وجهــي از طــرف ديگــر در صــورت بــروز يــا
وقــوع حادثــه يــا خســارات وارده بــر او را جبــران نمــوده و يــا وجــه معينــي بپــردازد  .متعهــد را بيمــه گــر  ،طــرف تعهــد را بيمــه
گــذار  ،وجهــي را كــه بيمــه گــذار بــه بيمــه گــر مــي پــردازد حــق بيمــه و آنچــه را كــه بيمــه مــي شــود موضــوع بيمــه نــام دارد.
در ايــن تعريــف ،بيمــه بــه عنــوان عقــد تلقــي شــده كــه بموجــب آن تعهــد يــك يــا چنــد نفــر در مقابــل يــك يــا چنــد نفــر
ديگــر اســت يعنــي آنكــه هــر يــك از طرفيــن ضمــن قبــول و پذيــرش تعهــد طــرف ديگــر  ،خــود نيــز تعهــد مــي كنــد كــه امــري
متقابــل اســت .
از آنجــا كــه طبــق قانــون مدنــي  ،بيمــه جــزء عقــود معينــه از جملــه بيــع  ،رهــن  ،اجــاره  ،هبــه و ضمــان و غيــره نيســت ولــي
بــه داليــل مذكــور و قبــول تعهــد طرفيــن كامـ ً
ا بــا موازيــن قانونــي مطابقــت دارد .
 )2قراردادهــاي بيمــه هــاي اشــخاص نظيــر ســاير قراردادهــاي بيمــه اي بــا قصــد و رضــاي طرفيــن منعقــد مــي شــود و طرفيــن
مــي بايســت شــرايط الزم بــراي عقــد قــرارداد داشــته باشــند و قــرارداد بيمــه را بطريقــي روشــن و شــفاف مبادلــه نماينــد ايــن
قراردادهــا از اجزايــي بصــورت زيــر تشــكيل شــده اســت .
الف) اظهارات بيمه گذار
ب) حقوق و توافق بيمه اي
ج) شرايط عمومي و خصوصي پيوست قرارداد
د) استثناها
الــف) اســاس قــرارداد بيمــه اي اظهــارات بيمــه گــذار اســت آنهــم در بيمــه هــاي اشــخاص كــه امــكان بررســي هــاي اوليــه از
بيمــه گــذار همــواره عملــي نيســت و بســياري از ســواالت و پاســخها درونــي اســت ولــي ايــن اظهــارات پايــه ارزيابــي ريســك و
خطــر اســت و بيمــه گــر را قــادر مــي ســازد ايــن خطــر را بصــورت اســتاندارد يــا غيــر اســتاندارد يــا غيــر قابــل بيمــه شــدن تقســيم
نمايــد لــذا اســاس قــرارداد بيمــه اطالعــات بيمــه گــذار اســت و اينــكار بــر پايــه رعايــت اصــل حــد اعــاي حســن نيــت خواهــد
بــود و در صــورت كشــف بــي صداقتــي كــه در قــرارداد تأثيــر قطعــي بگــذارد مــي توانــد عليــه او بــكار گرفتــه شــده و يــا بكلــي
قــرارداد را باطــل كنــد .
ب) توافق بيمه اي
ايــن توافــق كــه در نتيجــه قصــد و رضــاي بيمــه گــر و بيمــه گــذار بــه مقــررات بيمــه زندگــي اســت بــر پايــه اظهــارات بيمــه گــذار
از يــك طــرف و قبــول قــرارداد از طــرف ديگــر و يــا پرداخــت حــق بيمــه ( اوليــن قســط ) محــرز مــي گــردد .
اگــر بيمــه گــذار پــس از شــروع بيمــه ،پرداخــت حــق بيمــه را متوقــف و آثــار اســتمرار قــرارداد را مخــدوش كنــد دو حالــت رخ
مــي دهــد .
* بيمــه گــذار بــه بيمــه گــر مراجعــه و انصــراف خــود را از ادامــه بيمــه اعــام مــي كنــد  .در اينصــورت اگــر بيمــه نامــه اندوختــه
اي داشــته باشــد  .بيمــه گــر بــر اســاس مقــررات بيمــه اي ( بيمــه عمــر ) حــق او را بــه يكــي از صورتهــاي پيــش بينــي شــده
پرداخــت مــي كنــد .
* بيمــه گــذار بــه بيمــه گــر مراجعــه نمــي كنــد در ايــن صــورت بيمــه نامــه هــاي بــدون اندوختــه  ،خــود بــه خــود باطــل و بيمــه
نامــه هــاي اندوختــه دار بــه بيمــه اي از نــوع بيمــه اصلــي بــراي مــدت باقيمانــده و بــا ســرمايه بيمــه كمتــري تبدیــل و بــه نــام
بيمــه مخفــف غيابـاً بــراي بيمــه گــذار صــادر
مــي شــود دليــل وجــود اختيــار بيمــه گــذار و متوقــف ســاختن اعتبــار بيمــه نامــه از طريــق نپرداختــن حــق بيمــه در سررســيد آن
محــرز مــي گــردد در حاليكــه ايــن اختيــار بــه بيمــه گــر تفويــض نشــده اســت  .توافــق بيمــه اي همــان اصــل اســت كــه بيمــه گــر
بــا اشــاره بــه آن و اســتفاده بــه قوانيــن پــس از انجــام تعهــدات بيمــه گــذار  ،خســارت و غرامــت منــدرج در بيمــه نامــه را مشــروط
بــر اينكــه حادثــه جــز اســتثناي بيمــه نباشــد پرداخــت خواهــد كــرد .
ج ) شرايط عمومي و خصوصي
شــرايط عمومــي و خصوصــي در واقــع بايــد هــا و نبايدهــا و تكاليــف و حقــوق طرفيــن قــرارداد را روشــن مــي كنــد كــه يــا بــر
اســاس قوانيــن عمومــي كشــور و يــا اســتفاده از عــرف بيمــه اي يــا شــرايط خــاص بهمــراه بيمــه نامــه هــا مبادلــه مــي شــود
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ممكــن اســت برخــي از رشــته هــاي بيمــه اي پيوســتي همــراه قــرارداد بيمــه داشــته باشــند كــه بــه ضمیمــه شــرايط عمومــي
قراردادهــا اســت شــرايط عمومــي حــق بيمــه اضافــي نداشــته ولــي شــرايط خصوصــي ممكــن اســت در ميــزان حــق بيمــه تأثيــر
مثبــت يــا منفــي داشــته باشــد ترتيــب اولويــت ،شــرايط خصوصــي ،پيوســت هــا ،شــرايط عمومــي اســت.
در مــدت قــرارداد ممكــن اســت مســايل و يــا توافــق هايــي بيــن طرفيــن قــرارداد بيمــه هــاي زندگــي پيــدا شــود كــه ثبــت آنهــا
الزم اســت از جملــه پرداخــت حــق بيمــه هــا در بيمــه هــاي عمــر از ماهانــه بــه ســاالنه يــا چنــد ماهــه و يــا ...
د ) استثناها
شــرايطي هســتند كــه چنانچــه منشــاء خطــر و يــا خســارت شــوند بيمــه گــر تعهــدي در جبــران خســارت وارده نخواهــد داشــت
اســتثناها معمــو الً دو دســته انــد:
دســته اول :اســتثناهايي كــه بــه دليــل وجــود قوانيــن آمــره حتــي اگــر توافقــي بــراي بيمــه شــدن آنهــا بيــن بيمــه گــر و بيمــه
گــذار انجــام شــده باشــد توافــق انجــام شــده داراي وجاهــت قانونــي نبــوده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت .
دســته دوم :اســتثناهايي اســت كــه بيمــه گــر و بيمــه گــذار مــي تواننــد بــا يكديگــر توافــق مــي نماينــد و بيمــه گــر بــا دريافــت
حــق بيمــه اضافــي متناســب بــا خطــر آن را تحــت پوشــش بيمــه اي قــرار دهــد .
 )3بيمــه اشــخاص عقــدي اســت بــر اســاس اصــل حاكميــت و اراده توافــق طرفيــن اســتوار اســت اگــر طرفيــن قــرارداد توافقــي
بــراي انعقــاد قــرارداد داشــته باشــند قــرارداد معتبــر اســت طبــق قانونــي بيمــه عقــد بيمــه بموجــب صــدور يــك ســند كتبــي
صــورت مــي گيــرد و هــر گونــه تغييــرات در آن را از طريــق صــدور الحاقــي عملــي مــي داننــد و اگــر چــه انجــام تعهــد در قــرارداد
مشــروط و منــوط بــه پرداخــت حــق بيمــه اســت ولــي عقــد بيمــه اساسـاً عقــد مشــروطي نيســت و بــه محــض انجــام توافــق عقــد
بيمــه كامــل اســت .
 )4عقــد بيمــه اشــخاص عقــدي اســت دو تعهــدي و معــوض كــه هــر يــك از طرفيــن متعهــد و متعهــد لــه مــي شــوند و تعهــدات
طرفيــن همزمــان و بــا هــم اجــرا مــي شــود در صــورت نكــول يــك طــرف انجــام تكليــف از طــرف ديگــر مــي توانــد تعليــق شــود
و اگــر يــك طــرف از انجــام تعهــد خــودداري كنــد طــرف ديگــر مــي توانــد بــه مرجــع صالحــه مراجعــه كنــد يــا از طريــق دادگاه
فســخ قــرارداد را بخواهــد و يــا در صورتــي كــه مــوارد قهريــه خــاص مانــع اجــراي تعهــدات يكــي از طرفيــن شــود ،طــرف ديگــر
نيــز از اجــراي تعهــدات خــود معــاف مــي گــردد .
امــروزه بــا شــرايط خــاص تــاش مــي شــود ،مــوارد تاريــك يــك قــرارداد بــا توافــق از قبــل روشــن شــود و پوششــهايي بــا حــق
بيمــه اضافــي برقــرار دارد ضميمــه گــردد .
 )5عقــد بيمــه عقــدي اســت الزم كــه جــز در مــوارد پيــش بينــي شــده قابــل فســخ از طرفيــن نيســت ولــي در بيمــه هــاي
اشــخاص ( بيمــه هــاي زندگــي ) بيمــه بــراي بيمــه گــر عقــدي اســت الزم ولــي نســبت بــه بيمــه شــده جايــز اســت و بيمــه شــده
مــي توانــد هــر موقــع بــا عــدم پرداخــت حــق بيمــه قــرارداد را لغــو نمايــد و ذخيــره رياضــي بيمــه نامــه را تحــت شــرايط دريافــت
كنــد .
 )6عقــد بيمــه عقــدي اســت اتفاقــي و بيمــه گــذار بــا پرداخــت حــق بيمــه انتظــار دارد در صــورت وقــوع حادثــه موضــوع بيمــه
خســارتي چنديــن برابــر حــق بيمــه پرداختــي دريافــت كنــد و در صــورت عــدم وقــوع حادثــه هيــچ خســارتی دريافــت نكنــد عقــد
اتفاقــي را بــه عقــود منجــز و معلــق تقســيم مــي كننــد .
عقد منجز عقدي است كه تأثير آن و اعتبارش منوط و موقوف به امر ديگري نباشد .
عقــدي معلــق اســت كــه تأثيــر آن و اعتبــارش منــوط بــر وقــوف امــر ديگــري باشــد نظيــر عقــد بيمــه كــه پرداخــت خســارت
منــوط بــه بــروز حادثــه و خســارت اســت .
خصوصيات عقد متعلق عبارت است از :
* نمي توان آنرا بصورت يك طرفه فسخ كرد .
* حقوق ناشي از عقد به نفع متعهد له قابل انتقال است .
* تا زماني كه شرط تحقق نيافته متعهد عليه نمي تواند اجراي تعهد را از طرف متعهد بخواهد.
* بمحــض حصــول شــرط  ،متعهــد عليــه مــي توانــد انجــام تعهــد را از متعهــد بخواهــد و در صــورت عــدم اجــراي تعهــد يــا اقــدام
در مراجــع ذيصــاح قانونــي اجــراي آنــرا طلــب كنــد.
 )7بيمــه عقــدی اســت بــا تنظيــم و صــدور بيمــه گــران  :قراردادهــاي بيمــه را بيمــه گــران تنظيــم و بيمــه گــذاران آنــرا قبــول
مــي كننــد و يــا رد مــي كننــد  .گرچــه بيمــه گــذار مــي توانــد شــرايط قــرارداد را نامناســب و آنــرا نپذيــرد ولــي اگــر قــرارداد را
پذيرفــت و حــق بيمــه مربوطــه را پرداخــت كــرد بايــد شــرايط آنــرا قبــول داشــته باشــد  .بهميــن دليــل اســت كــه محاكــم معمــو ٌال
مفــاد بيمــه نامــه را كــه بيمــه گــران تنظيــم كردنــد بنفــع بيمــه گــذار تفســير مــي نمايــد  .قبــول بيمــه گــذار از ســند بيمــه نامــه
فرضيــه « اســتنباط قصــد قبلــي » را در بيمــه نشــان مــي دهــد و دادگاه هــاي شــخصي كــه يــك ســند كتبــي را قبــول و امضــاء
مــي كنــد متعهــد مــي داننــد.
 )8عقــد بيمــه عقــدي اســت مســتمر زيــرا اول اجــراي آن مســتلزم صــرف وقــت اســت و تعهــدات طوالنــي دوم آثــار قــرارداد بــا
يــك حادثــه از بيــن نمــي رود و تــا پايــان مهلــت باقــي اســت ســوم بــراي فســخ و بطــان قــرارداد در يــك زمــان آثــار قبلــي و
مــدت آن در نظــر گرفتــه مــي شــود .چهــارم تجديدنظــر در قراردادهــاي مســتمر قابــل پذيــرش اســت و اينهــا تفــاوت عقــد مســتمر
بــا عقــد فــوري اســت.
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اگــر مدعــی شــویم اســتان گیــان در بحــث خــوراک و تنــوع غــذا بــه نســبت وســعت وجمعیــت رقیبــی در جهــان نمــی شناســد
ســخنی بیــراه نگفتــه ایــم .چراکــه جغرافیــای طبیعــی کــم نظیــر قرابــت کــوه ودریــا بــا واســطه جنگلهــای سرســبز توصیــف
بهشــتی را بــه ذهــن همــگان متبــادر مــی کنــد .کــه در کتــب آســمانی بــه زمینیــان بشــارت داده شــده اســت.
باعبــور ازمســیر چنــد ســاعته ازغربــی تریــن تــا شــرقی تریــن نقطــه اســتان ایــن اســتحاله آداب و رســوم وســنن بــوم گــردی
خصوصــا در حیطــه خــوراک  -بــرای هــر رهگــذری آنقــدر ملمــوس اســت کــه تعجــب کــم توجــه تریــن انســانها را برمــی انگیزانــد.
بمانــد کــه بــا صــرف بیشــتر وقــت وگــذر از پلــکان طبیعــی کوهســتان و کوهپایــه وجلگــه ودریــا بــه نوعــی ایــن تفــاوت از منظــری
تــازه ؛ شــگفت انگیــزی دیگــری دارد .بــا اینهمــه ابروبــاد ومــه خورشــید و فلکــی کــه در کارانــد نگاهــی کنیــم بــه اینکــه چــرا مــا
تکــه نانــی بــه کــف نیاوریــم و بــه غفلــت نخوریــم ؟!
ایــن مقالــه را از دو منظــر پــی مــی گیریــم  .ابتــدا نگاهــی بــه پتانســیل موجــود وبررســی ابعــاد خــاص آن ؛ بعــد چرایــی هــا و
چــه بایــد کردهــا کــه در توانمــان هســت و انجــام نمــی دهیــم.
خــاص بــودن خوراکــی هــای گیــان را مــی تــوان بــه دالیــل ذیــل مربــوط دانســت کــه هــر کــدام از آنهــا بــه تنهایــی قابلیــت
بحــث و بررســی دارد :
 .1دسترسی به مواد اولیه با کیفیت ومرغوب برپایه طبیعت و بدون حمایتهای مصنوعی (ارگانیک بودن مواد مصرفی).
 .2تازگــی اغلــب مــواد مصرفــی و بومــی بــودن آنهــا بــا توجــه بــه همســانی طبیعــی ونزدیکــی مســافت بیــن محــل تولیــد تــا
مصــرف.
 .3دقت وظرافت و توجه ذاتی پرندگان خانگی با عنایت به جایگاه خوراک در فرهنگ عامه گیالن
 .4انطباق ذایقه عموم مردم ومهمانان بدلیل معتدل بودن طعمها
 .5دلچسب بودن صرف غذا درمحیط با طبیعت زیبا و وآب وهوای مطلوب در اغلب فصول سال.
 .6تنــوع بــاال در شــاکله وســاختار فیزیکــی وطعمهــای گوناگــون بــه طــرزی کــه بــرای هــر ذایقــه ایــی قابلیــت تامیــن نظــر وجــود
دارد.
برای نمونه:

* غذاهای بر پایه سبزیجات طبیعی وخود رو.
* تنــوع پروتییــن هــای گوشــتی ســه گانــه  ،ماکیــان وپرنــدگان مهاجــر  ،ماهــی هــا و آبزیــان  ،چهارپایــان واحشــام بــه مــدد
شــرایط زیســت محیطــی و جغرافیایــی منطقــه.
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* تهیه خوراکیهای فصلی متناسب با شرایط دمایی محیط ومحصوالت تازه همان فصل از سال.
* انتخاب خوراک متناسب باطبایع چندگانه تیپولوژی و سهولت هضم و گوارایی پس از سعی و خطای ساده برای هر فرد
* رعایــت مصلحــات غذایــی گــرم و ســرد ،خشــک وتــر بــرای یــک مجموعــه خوراکــی در هــر وعــده غذایــی ...و بســیاری مــوارد
دیگــر کــه از حوصلــه نــگارش نگارنــده و حــس و حــال خواننــده دور اســت.
حــال ایــن ســئوال پیــش مــی آیــد کــه چــرا بــا چنیــن اســتعدادو پتانســیل باالیــی پــس از ســالها بــه شــادمانی « ثبــت شــهر
خــاق خــوراک در یونســکو « بســنده و دل خــوش کــرده ایــم ؟!
بــه نظــر مــی رســد تــا حــدود زیــادی پشــت حــرکات نمادیــن و شــعار گونــه پنهــان شــده و از برداشــتن قدمهــای تــازه واساســی
بــاز مانــده ایــم.
بــی شــک هــم اندیشــی و دعــوت و یــاری جســتن و نظــر خواهــی از افــرادی کــه ســالها در ایــن حواشــی قــدم برداشــته و خــاک
ایــن راه را خــورده انــد ،اســتان عزیزمــان را از مهجوریــت و مظلومیــت در بعــد گردشــگری بیــرون خواهــد آورد.چــرا کــه اســتعداد
آن وجــود دارد کــه بــه تاکیــد صــرف گیــان بدلیــل وجــود خــوراک بــارز و زبانــزد  ،قــدم گردشــگران داخلــی وخارجــی را بــه خــود
ببینــد چــه بســا تحقــق ایــن امــر اقتصــاد رنــگ و رو رفتــه و بــزک کــرده مبتنــی بــر کشــاورزی را جانــی دوبــاره بخشــد وهمچــون
ســایر رقبــا هــر ســاله بــه موفقیتهــای کوچــک و بــزرگ بســیاری دســت یابیــم .متاســفانه در معرفــی ایــن پتانســیل صرفــا دچــار
مانورهــای بــی هــدف شــده ایــم و بــا برگــزاری جشــنواره هــای کــم مایــه و بــدور از اســتفاده از الگــوی صحیــح حتــی جاذبــه ای
بــرای خبرنــگاران خــارج از اســتان نــدارد چــه رســد بــه جــذب توریســت  .امیــد اســت بــا توجــه واقــع گرایانــه و اجرایــی نمــودن
ایــده هــای کارشناســی شــده و نظــر خواهــی از اهالــی فــن ایــن مهــم تحقــق یابــد .اینچنیــن بــاد.
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ولــی الــه اردشــیری صبحــدم روز دهــم اردیبهشــت مــاه ســال  ۱۳۲۴شمســی در محلــه “درب مســجد” شهرســتان لنگــرود
دیــده بــه جهــان هســتی گشــود .وی فرزنــد نخســت خانــواده ای بــود کــه بعدهــا چهاردختــر و یــک پســر بــه اعضــای آن
اضافــه گردیــد .
پــدر ایشــان در همــان شــهر مغــازه کوچــک مســگری داشــت  .ایشــان تحصیــات ابتدائــی و متوســطه خویــش را در شــهر
لنگــرود بــه پایــان رســاندند و در ســال  ۱۳۴۴توفیــق ورود بــه دانشــکده علــوم دانشــگاه تهــران را یافتنــد و در رشــته فیزیــک
مشــغول بــه تحصیــل شــدند.در ســال  ۱۳۴۸موفــق بــه دریافــت دانشــنامه لیســانس از دانشــکده مزبــور شــدند (ایشــان شــاگرد
اســاتید بنامــی چــون پروفســور حســابی و دکتــر آزاد بودنــد ).
سپس به مدت  ۲سال دوره خدمت سربازی خود را در شهر شیراز سپری کردند .
ایشــان در ســال  ۱۳۵۰بــه اســتخدام آمــوزش و پــرورش در آمدنــد و دو ســال نخســت شــغل معلمــی خویــش را در
دبیرســتانهای شهرســتان “صومعــه ســرا ” ســپری کردنــد  .در همیــن ایــام بــود کــه پدرشــان در اثــر کســالت دار فانــی را وداع
گفــت و ایشــان بــه عنــوان فرزنــد نخســت  ،عهــده دار سرپرســتی خانــواده خــود شــدند.آنگاه عــازم شــهر رشــت شــدند و خانــه
ای در “خیابــان تختــی” اجــاره کردنــد و دوره ای پربــار از فعالیــت آموزشــی خــود را در ایــن شــهر آغــاز کردنــد .ایشــان تــا
پایــان عمــر در همیــن شــهر زندگــی کردنــد و بــه عنــوان دبیــر دبیرســتانهای رشــت بــه کار فرهنگــی خویــش ادامــه دادنــد.
در ســال  ۱۳۵۶بــا خانــم “حــوری عرفانــی” ،فرهنگــی از اهالــی لنگــرود ازدواج کردنــد کــه ثمــره آن دو پســر و دو دختــر بــود .
پــس از ازدواج خانــه ای کوچــک در محلــه “علــی آبــاد” اختیــار کردنــد و بــه مــدت نــه ســال در آنجــا زندگــی کردنــد  .از دیگــر
فعالیتهــای فرهنگــی ایشــان همــکاری بــا دوســتان نزدیــک در تاســیس “ گــروه فرهنگــی کوشــیار ” بــود .
وجــه امتیــاز ایــن فرهنگــی بــا ســابقه کــه اینگونــه شــاگردان و اولیــا و همکارانــش را شــیفته کــرده بــود ،غنــای علمــی ،تبحــر
در تدریــس ،خوشــرویی و از همــه مهمتــر مناعــت طبــع و آزادگــی اش بــود .او کالسهــای خصوصــی تقویتــی خــود را بــدون
هیچگونــه چشمداشــتی تشــکیل م ـیداد و هرگــز دانــش آمــوزان را بــه خاطــر مســایل مــادی از خــود نمیرانــد .او عاشــق
کار خــود بــود و تمامــی خصوصیــات یــک معلــم واقعــی را در خــود جمــع داشــت .او انســان خــوب ،عالــم خــوب و یــک معلــم
خــوب بــود و همــه ی اینهــا رمــز موفقیــت وی بودنــد.
هــر روز بعــد ازظهــر و پــس از بازگشــتن از مدرســه در ســاعت  ، ۲/۵از ســاعت  ۳بعــد از ظهــر کالس ایشــان شــروع مــی شــد
و گــروه هــای دانــش آمــوز تــا ســاعت  ۱۰شــب بــه توالــی  ۱/۵ســاعته از کالس ایشــان اســتفاده مــی کردنــد  .بگذریــم کــه ۴
شــب از هفتــه را نیــز بــه دلیــل کثــرت دانــش آمــوزان متقاضــی کالس  ۱۰الــی  ۱۱/۵شــب نیــز برقــرار بــود .روزهــای جمعــه
نیــز از ســاعت  ۸صبــح تــا  ۲/۵بعــد از ظهــر کالس هــای ایشــان برقــرار بــود  .یعنــی بــه یــک حســاب سرانگشــتی ایشــان
حــدود ســی و ســه کالس کنکــور بــرای دانــش آمــوزان دختــر وپســر داشــتند و بــا وجودیکــه در کالس  ۱۵صندلــی بــود تعــداد
مراجعیــن همــواره بیــش از ظرفیــت کالس بــود و عــده ای نیــز در کالس ســرپا بودنــد .شــایان ذکــر اســت آخریــن جلســه
کالس اســتاد در ســاعت  ۸/۵الــی  ۱۰شــب پنــج شــنبه  ۱۲اردیبهشــت  ۸۱برگــزار گردیــد .
نکتــه دیگــری کــه بــر دانــش آمــوزان ایشــان پوشــیده نیســت  ،پرداخــت شــهریه کالس بــود کــه نــه در خصــوص میــزان
شــهریه و نــه در خصــوص موعــد پرداخــت آن هیچــگاه صحبتــی بــا دانــش آمــوزان نمــی شــد و هــر کــس بــه فراخــور
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حــال خــود هــر چقــدر مــی خواســت
پرداخــت مــی کــرد.
یکــی از دانــش آمــوزان مــی گفــت
 “ :یکبــار ســر مــاه کــه مــا رفتیــم
تــوی کالس  ،دیدیــم بچــه هــای قبلــی
وقــت رفتــن یــک ســری پاکــت حــاوی
شــهریه را را روی میــز گذاشــته انــد
.خالصــه شــیطان رفــت تــوی جلدمــان
و شــروع کردیــم بــه بــاز کــردن پاکــت هــا و بــا کمــال تعجــب دیدیــم کــه کلــی از پاکــت
هــا خالــی اســت  ،آقــای اردشــیری کــه وارد کالس شــدند خیلــی ناراحــت شــدند کــه
شــما چــرا پاکــت دیگــران را بــاز کردیــد ”
ایشــان در ســال  ۱۳۷۹بازنشســته شــدند  ،امــا همچنــان تمــام وقــت بــه فعالیــت
آموزشــی ادامــه دادنــد  .تــا ســرانجام شــبانگاه دوازدهــم اردیبهشــت  ( ۱۳۸۱مصــادف بــا
روز معلــم )دچــار عارضــه ســکته مغــزی شــدند و پــس از دو هفتــه اغمــا  ،شــب هنــگام
 ۲۶اردیبهشــت  ۱۳۸۱دیــده از جهــان فــرو بســتند .
در ایامــی کــه در بیمارســتان بســتری بــود ،جمــع کثیــری از شــاگردانش همــه روزه
در مقابــل بیمارســتان گــرد میآمدنــد و منتظــر دریافــت خبــری از بهبــود وضعیتــش
بودنــد و پــس از درگذشــت او ،اهالــی رشــت پیکــرش را بــا شــکوهی خــاص در
گورســتان ســلیمان داراب رشــت بــه خــاک ســپردند .تشــییع جنــازه او باشــکوهترین و
عمومیتریــن تشــییع جنــازهای بــود کــه شــهر رشــت پــس از تشــییع پیکــر موســیو
آرســن میناســیان (نیکــوکار معــروف شــهر) بــه خــود دیــد .جمــع کثیــری از اهالــی در
مراســم تشــییع و مراســم متعــدد ترحیــم او شــرکت کردنــد.

سردیس زنده یاد ولی اهلل اردشیری در ابتدای تقاطع غیر همسطح باستانی شعار
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سواالت رشته معماری

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  5نفر از شرکت کنندگان که به سئواالت پاسخ صحیح
داده باشند جوایز ارزنده ای اهدا می گردد.
برای آب بندی سر ناودانها و کناره ها و گنجهای بام از کدام فلز استفاده می شود؟

1

مس

 1روی
2
 3سرب
 4قلع
در ساختمانهایی که امکان تعبیه سازه های حفاظتی نیست ،برای کارگرانی که بر روی داربست و ارتفاع کار می کنند در چه
 2ارتفاعی نیاز به مجهز شدن به کمربند ایمنی و طناب مهار است؟
 2بیش از  3/5متر
 2 1متر
 3بیش از  4/5متر
 6 4متر
 3حداکثر ارتفاع سقوط احتمالی کارگران بر روی تورهای ایمنی باید چند متر باشد؟
3
9

1
3

4

2
4

وظیفه شیطانک در قالب و وسایل باالبر چیست؟

6
12

 2دادن فرمان برای جابجایی بار
رها کردن بار در شرایط اضطراری
 4جلوگیری از پارگی کابلها و سیم بگسل
مانع جدا شدن اتفاقی بار
در موقع توقف وسایل موتوری خاکبرداری از قبیل بلدوزر – لودر و بیل مکانیکی  ،تیغه های آنها باید چه شرایطی داشته باشند؟

1
3

5

در حداکثر ارتفاع نگهداری شوند و زیر آنها پایه چوبی نصب شود
بر روی تنه های چوبی ( چار تراش ) قرار داده شوند

1
3

2
4

در مجاورت زمین و حداکثر در ارتفاع  20سانتیمتر باشد.
بر روی زمین قرار داده شوند

 6کارگرانی که بطور مداوم با سیمان سر و کار دارند و یا در اندود و چکشی کردن بتن فعالیت دارند چه وسایل حفاظتی
نیاز دارند؟
 2دهانه شویه و چشم شویه  ،جعبه کمکهای اولیه
 1کاله ایمنی ،عینک ،دستکش
 4کاله و کفش مناسب ،شوینده ها  ،جعبه کمکهای اولیه
 3دستکش ،ماسک ،عینک
 7کدام آجر برای ساخت دیوارهای باربر مناسب است؟
 1مهندسی
 3بتنی

8
3

4

برای نمای ساختمان کدام نوع آجرها مناسب است؟

معمولی  -رسی
بتنی  -ماسه آهکی

1

2

معمولی
ماسه آهکی

9

2
4

رسی  -ماسه آهکی
معمولی  -بتنی

ضریب نرم شدن سنگ در آب ،برای دیوارهای سنگی باربر و نما حداقل چند درصد است؟

1

20

2

30

3

50

4

70

10
1
3

استاندارد شماره  449جهت آزمون سنگدانه ها  ،مربوط به کدام نوع آزمایش است؟

میزان رطوبت سطحی شن ریز
روش آزمایش مقاومت مصالح سنگی در مقابل عوامل جوی

64

2
4

تاب شن و ماسه در برابر ضربه
روش تعیین میزان جذب آب و مقاومت در برابر یخبندان
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سواالت رشته عمران

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 عمران) به  5نفر از شرکت کنندگان که به سئواالت پاسخ
صحیح داده باشند جوایز ارزنده ای اهدا می گردد.

1

حداکثر حجم ساخت بتن با دست در هر مرحله چند لیتر است؟
2

فقط برای مالتها می توان از روش دستی استفاده کرد.

1

4

2

5

3

6

4

7

 1ساخت بتن با دست مجاز نیست.
 300 4لیتر
 200 3لیتر
حداقل زمان عمل آوردن بتن برای سیمانهای پرتلند تیپ  1تا  5در شرایط ضعیف ( رطوبت نسبی کمتر از  50درصد ) و برای
 2دمای سطح بتن معادل  24درجه چند روز است ؟

3
1
3

کار چه اشخاصی بعنوان کار در ساعت غیرعادی تلقی نمی گردد؟

نگهبانان  -کارگران حفاظت و ایمنی
تکنسین های بهداری  -آتش نشانی  -اداره برق

2
4

نگهبانان -مسئول تاسیسات الکتریکی
مهندس ناظر  -پیمانکار  -نگهبان  -کارفرما

در صورتیکه بر اثر عملیات ساختمانی خطری متوجه رفت و آمد عابرین و یا اتومبیلها باشد رعایت کدام مورد جهت رعایت ایمنی
 4توصیه می شود؟
 2گماردن نگهبان با پرچم اعالم خطر
 1نصب چراغ های چشمک زن
 4همه موارد
 3ایجاد سازه های حفاظتی

5

باال بردن آسفالت یا قیر داغ توسط کارگران از نردبان چگونه انجام می شود؟

 2با رعایت نکات ایمنی مجاز است.
 1ممنوع است
 4فقط در صورت استفاده از ظرف های مخصوص و مجهز
 3فقط توسط ظرف های مخصوص که عالوه بر دسته اصلی  ،دارای
بودن کارگران به دستکش و ساعد بند حفاظتی امکان پذیر
دسته کوچکی در قسمت تحتانی هستند امکان پذیر است.
در پایان عملیات جوشکاری و برشکاری چه اقداماتی باید انجام گیرد؟ است.
6
 2دور کردن مواد قابل احتراق و اشتعال از محل
 1جدا سازی گل جوش از محل جوش شده
 4استقرار دستگاههای جوشکاری در خارج از محیط های
 3بازرسی محل برای اطمینان از عدم وقوع آتش سوزی
بسته
 7وسایل حفاظت فردی از نظر کیفیت مواد و مشخصات فنی ساخت ،باید مورد تایید چه مرجعی قرار گیرند؟
 2کارفرما
 1موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 4مهندس ناظر
 3مراکز بهداشتی و سازمان محیط زیست کشور

8
1
3

لباس مناسب
دستکش و کفش مناسب

9
1

3

3

2
4

کمربند ایمنی
طناب نجات

دلیل استفاده ،جنس و ابعاد پاخوری های چوبی به ترتیب کدام است؟

جلوگیری از افتادن -سنگ -ضخامت  5سانتیمتر و ارتفاع 15
سانتیمتر
جلوگیری از سقوط افراد  -چوب  -چار تراش 10×10و به ارتفاع 80سانتیمتر

10
1

یکی از وسایل ضروری برای مقنی ها که در عمق چاه کار می کنند کدام است؟

2

4

در چه شرایطی باید بازوی جرثقیلهای برجی ( تاورها ) آزاد شوند؟

در هنگام نداشتن بار و قطعی برق
تحت هیچ شرایطی بازوی تاورها نباید آزاد باشد

2
4

جلوگیری از لغزش و ریزش ابزار  -چوب  -ضخامت 2/5
و ارتفاع  15سانتیمتر
جلوگیری از سقوط افراد-چوب -چار تراش 10×2/5
و به ارتفاع  80سانتیمتر
در هنگام باد و طوفان شدید
با تشخیص مهندس ناظر و فقط در حین جابجایی بار
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لیست اعضای فاقد پروانه از تاریخ
1394/09/26الی 1396/04/17
ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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نام خانوادگی

کد عضویت

نام
احمد

حیدری کلشتری

5221

آرش

بازیار کوهساره

مجید

داداشیان دیزگاهی

سامان

فروزنده مهر

مهدیه

خادمی فر

نقی

خدادوست فرد

اعظم

علی زاده

سیدمرتضی

قاسمی کسکمین جان

اسماعیل

ساالری کچایی

مرتضی

بادپیمای طالمی

جواد

جوادی چروده

هادی

مرادی صیقلسرائی

پونه

احمدزاده

نويد

فالح اله بخش محله

رضا

خانعلی نژاد ماکلوانی

جواد

دارابی کلوزان

داریوش

رزم پور

سیروس

نژادحسینی قاسم آبادی

5222
5223
5224
5226
5227
5228
5229
5230
5231
5232
5233
5234
5235
5236
5237
5238
5239

عنوان رشته
کارهای عمومی ساختمان
کاردانی الکتروتکنیک-برق صنعتی
کاردانی نقشه کشی معماری -معماری
کاردانی نقشه برداری
کاردانی معماری
کاردانی برق  -الکتروتکنیک
کاردانی معماری
کاردانی نقشه کشی معماری -معماری
کاردانی نقشه کشی معماری -معماری
کاردانی ساختمان
کاردانی الکتروتکنیک-برق صنعتی
کاردانی برق  -الکتروتکنیک
کاردانی الکترونیک
کاردانی نقشه کشی معماری -معماری
کارهای عمومی ساختمان
کاردانی نقشه کشی معماری -معماری
کاردانی عمران روستایی
کارهای عمومی ساختمان
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Members without a license from the date of
1396/04/17 Until 1394/09/26
ردیف

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

نام

نام خانوادگی

کد عضویت

عنوان رشته

اسماعیل

زاده رفیع صیقالنی

5240

کاردانی نقشه کشی معماری -معماری

میالد

گلشنی

5241

کاردانی عمران  -ژنودزی

محمد علی

رحمانی نژاد

5242

کارهای عمومی ساختمان

میثم

سجودی مالفجانی

5243

کارهای عمومی ساختمان

میثم

گلچین

5244

کاردانی نقشه کشی معماری -معماری

سالمه

عبادی پورریک

5245

کاردانی معماری

هانی

تقدیری

5246

کاردانی ساختمان

اشکان

فرحشور

5247

کارهای عمومی ساختمان

سامان

سیدموسائی

5248

کاردانی معماری

حسین

ولی پور مقدم

5249

کاردانی معماری

بهروز

رمضانپور سیاهگلده

5250

کاردانی نقشه کشی معماری -معماری

حامد

نویدی ماسوله

5251

کاردانی عمران -اجرای ساختمانهای بتنی

محمد

منزوی

5252

کاردانی الکتروتکنیک-برق صنعتی

مجتبی

کوچکی اشمان کماچال

5253

کاردانی نقشه کشی معماری -معماری

راضیه

مرادی کلنگستانی

5254

کاردانی نقشه کشی معماری-معماری

حسین

علیزاده

5255

کارهای عمومی ساختمان

رحیم

هادی زاده

5256

کاردانی الکتروتکنیک-برق صنعتی

کاظم

فرید

5257

کارهای عمومی ساختمان
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موزه میراث روستایی گیالن
کمیته انتشارات
مــوزه هــای روســتایی ،تصاویــری ملمــوس از زندگــی ســنتیاند کــه در آنهــا مــی تــوان معمــاری ،آداب و رســوم ،صنایــع دســتی و
هنرهــای بومــی را از نزدیــک مشــاهده و زندگــی روســتایی را تجربــه کــرد؛ ایــن مــوزه هــا فضایــی را فراهــم میکننــد تــا مردمــان
هــر ســرزمین بــا گذشــته نزدیــک پــدران و مــادران خــود آشــنا شــوند.
مــوزه میــراث روســتایی گیــان تنهــا تجربــه ملــی در زمینــه صیانــت از فرهنــگ و معمــاری روســتایی بــا مفهــوم مــوزه فضــای
بــاز در ایــران مــی باشــد .ایــن مــوزه کــه در نــوع خــود در خــاور میانــه و آســیای مرکــزی منحصــر بفــرد اســت ،بــا هــدف
پاسداشــت و حفــظ میــراث مــادی و معنــوی مــردم ســرزمین گیــان طراحــی شــده اســت و اولیــن اکــو مــوزه ای اســت کــه
در زمینــی بــه مســاحت حــدود  263هکتــار در پــارک جنگلــی ســراوان ،واقــع در کیلومتــر  18جــاده رشــت ـ تهــران در دســت
اجراســت و در رابطــه بــا معرفــی تاریخچــه و نــوع فرهنــگ و زندگــی مــردم در فضــای بــاز ایجــاد شــده اســت در ایــن مــوزه
معیشــت ،کار ،مســکن ،صنایــع دســتی و انــواع فضاهایــی کــه در یــک حــوزه خانوادگــی وجــود دارد بازســازی و بــه نمایــش در
آمــده اســت.
فــاز مطالعــات مقدماتــی آن از اوایــل ســال  1381آغــاز گردیــد و در اردیبهشــت  1384اولیــن کارگاه ایــن طــرح (حــوزه فرهنگــی
و معمــاری جلگــه شــرق ســپید رود) را ه انــدازی شــد برپایــه مطالعــات مــردم شناســی و معمــاری  9حــوزه فرهنگــی و معمــاری
در گیــان شناســایی و بــرای هــر یــک از آنهــا مــکان ویــژه ای در محــل مــوزه در نظــر گرفتــه شــده اســت .در ایــن ســایت مــوزه
بناهــای  ۹روســتای اصیــل اســتان گیــان کــه نمادهــای معمــاری اصیــل گیــان در آنهــا نمایــان اســت واچینــی شــده و ســپس
در محــل ایــن مــوزه دوبارهچینــی گردیــده انــد .از ایــن تعــداد روســتا ،یــک روســتا در جلگــه شــرقی گیــان یعنــی الهیجــان
و رودبنــه و روســتای دوم مربــوط بــه جلگــه مرکــزی رشــت اســت .روســتای ســوم مربــوط بــه فومــن اســت .دیرینگــی بناهــای
موجــود در ســایت مــوزه از  ۶۵تــا  ۱۸۰ســال اســت .در ایــن مــوزه نــوع زندگــی ،کار ،مســکن و صنایــع دســتی بومــی گیــان
بــه نمایــش درمیآیــد .مجموعــه هــای دیگــری نیــز بــه تدریــج راه انــدازی خواهنــد شــد .ایــن مــوزه پــس از اتمــام ،نمون ـه ای
کوچــک امــا واقعــی ،از نحــوه زندگــی و فرهنــگ ســنتی روســتاهای گیــان خواهــد بــود.
در طراحــی مــوزه محــل هــای جداگانــه بــرای نمایــش هــا و بــازی هــای ســنتی ،پــرورش گیاهــان دارویــی و درختــان بومــی،
کارگاه صنایــع دســتی ،مــزارع برنــج و باغــات چــای ،پــارک بــازی کــودکان ،چایخانــه هــا و رســتوران هــای ســنتی ،اردوگاه
تفریحــی و پژوهشــکده معمــاری و مــردم شناســی در نظــر گرفتــه شــده اســت .مــوزه میــراث روســتایی گیــان تــا کنــون موفــق
بــه کســب چندیــن جایــزه و گواهینامــه از ســوی نهادهــای ملــی و بیــن المللــی شــده اســت.

68

AVAYE FAN MAGAZINE

بخــش معمــاری ایــن مــوزه ،مجموعـه ای اســت کــه
قدمــت بناهــای آن بــه طــور متوســط بــه  ١٥٠ســال
مــیرســد .هــدف مــوزه میــراث روســتایی گیــان،
تنهــا انتقــال بناهــای روســتایی نیســت ،بلکــه حفــظ
فرهنــگ بومــی ،فــن ســاخت و دانــش نانوشــته ای
اســت کــه در روســتاهای گیــان وجــود داشــته
اســت .در ایــن مجموعــه ،عــاوه بــر معمــاری
روســتایی مناطــق مختلــف اســتان ،ســایر عناصــر
فرهنگــی مربــوط بــه ابزارهــای زندگــی و کار ،خــوراک ،پوشــاک و … هــم بــه نمایــش درخواهــد آمــد .در طراحــی ســایت،
محلهــای جداگانــه بــرای رســتورانها ،چایخانههــا ،بازارهــا ،مســاجد ،مــزارع و باغهــای چــای ،شــالیزار ،کارگاههــای آمــوزش
ی هــا و نمایــشهــای بومــي
و تولیــد صنایعدســتی ،نظیــر گمجســازی و ســفالگری ،مرواربافــی ،رشــتیدوزی و …  ،محوطـ ه بــاز 
بــرای برگــزاری کشــتیگیلهمــردی ،ورزاجنــگ ،الفندبــازی و … ،مراکــز تحقیقــات کشــاورزی و دامپــروری ،پژوهشــگاه معمــاری
و مردمشناســی ،پــارک کــودک ،باغهــای پــرورش گیاهــان دارویــی و درختــان بومــی ،اردوگاه تفریحــی ،معمــاری چــوب ملــل و
دو مجموعـهی مهمانپذیــر بــا الهــام از معمــاری روســتایی بــه ظرفیــت  ١٥٠واحــد  ٣تــا  ٥نفــره ،در نظــر گرفتــه شــده اســت .در
ســایت مــوزه  2مجموعــه مهمانپذیــر بــا بهــره گیــری از معمــاری روســتایی گیــان نیــز طراحــی شــده اســت.
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