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فصلنامه" برکه" نشریه ای فنی – تخصصی با روش خبری ، آموزشی و تحلیلی در زمینه موضوعات 
و مسائل مرتبط با رشته های هفتگانه نظام مهندسی ساختمان است .

 اهداف مورد نظر از انتشار این نشریه عبارتند از :
•ارتقای دانش فنی اعضای سازمان و مخاطبان نشریه 

•اطالع رسانی علمی و صحیح در خصوص فعالیت ها و مصوبات سازمان 
•پرداختن به ابعاد و وجوه مختلف امور حرفه ای رشته های هفتگانه 

•فرهنگ سازی در زمینه معماری و شهرسازی 
•فرهنگ سازی اصالح الگوی مصرف انرژی در ساختمان 

…مقاالت و مطالب مندرج از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی ، الزاماً بیانگر مواضع و دیدگاه های سازمان نظام 
مهندسی ساختمان و فصلنامه برکه نمی باشد 

…نکات و نتایج فنی حاصل از مطالعات ، تحقیقات و یا بررسی های انجام شده که در قالب مقاالت یا گزارش ها 
در نشریه چاپ می شود ، لزوماً قابل استناد و کاربردی نیستند 

…فصلنامه در ویرایش یا کوتاه کردن مقاالت و مطالب رسیده آزاد است 
…نقل گزارشات یا تحقیقات منتشر شده در برکه با ذکر ماخذ بالمانع است 

…چاپ آگهی های تبلیغاتی در این نشریه ، لزوماً به معنای تائید کیفیت یا خدمات نیست 
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یا مقلّب القلوب و االبصار، یا مدبّر اللّیل و الّنهار، یا محّول الحول و االحوال، حّول حالنا 
الی احسن الحال.

اَللُّهَمّ َصِلّ َعلی فاِطَمَة َو اَبیها َو بَعلِها َو بَنیها
میــالد مبــارک حضــرت فاطمــه ی زهــرا، صّدیقــه ی کبــریٰ )ســالم اهلل علیها( را و عید 
نــوروز را بــه همــه ی شــما هم میهنــان عزیــز تبریک عــرض میکنــم. عیدتــان مبارک 
ــز، قشــرهای گوناگــون  ــان عزی ــران، جوان ــزرگ ای ــت ب ــز، ملّ باشــد هم میهنــان عزی
مــردم! و بویــژه تبریــک عــرض میکنــم بــه خانواده هــای عزیز شــهیدان و جانبــازان و 
ایثارگــران و همچنیــن بــه همــه ی ملّتهایــی کــه بــا عیــد نــوروز آشــنا هســتند و آن 
را گرامــی میدارند.خــدای متعــال را بــر ایــن فرصــت ســپاس میگویــم کــه یــک بــاِر 
دیگــر توفیــق داد عیــد نــوروز را بــه شــما ملّــت عزیــز ایــران تبریــک عــرض کنــم؛ 
امیدواریــم کــه ســاِل بســیار خــوب و مبــارک و بابرکتــی و همراه بــا امنّیــت و رفاهی 
ــرای همــه ی  ــت ایــران باشــد و ســال 96، ان شــاءاهلل ســال خوشــی ب در انتظــار ملّ
ملـّـت ایــران و بــرای مســلمانان جهــان باشــد؛ همــه ی خانواده هــای ایرانــی، همــه ی 
ایرانیــان عزیــز ان شــاءاهلل در ایــن ســالی کــه در ایــن لحظــه آغــاز شــد، مشــمول 
لطــف و رحمــت و برکــت الهــی باشــند.اگر بخواهیم یــک ارزیابــی ای بکنیم از ســالی 
کــه گذشــت -ســال 95- بایــد بگوییــم آن ســال هــم مثــل همــه ی ســالهای دیگــر 
ــی داشــت، تلخی هــا و شــیرینی هایی داشــت؛ منظــور تلخی هــا  شــادی ها و غمهای
و شــیرینی های مربــوط بــه ملـّـت اســت، مســائل شــخصی مــورد نظــر نیســت. هــم 
شــیرینی داشــتیم در ســال گذشــته، شــادی داشــتیم کــه ایــن شــادی ها مربــوط 
اســت بــه عــّزت ملـّـی، امنّیــت ملّــی، هّمــت جوانانــه در میــان ملـّـت ایــران و حرکات 
ــاً  ــی داشــتیم کــه عمدت ــه ی فراگیــر در همــه جــای کشــور؛ هــم تلخی های مؤمنان
مربــوط بــه مســائل اقتصــادی و اجتماعــی اســت کــه اشــاره ای بــه آنهــا خواهــم کرد.

عــّزت ایــران و ملّــت عزیزمــان در ســال 95 در سراســر ســال مشــهود بــود؛ از آغــاز 
ســال تــا پایــان ســال. دشــمنان مــا در همــه جــای دنیــا اعتــراف کردنــد بــه اقتــدار 
ملّــت ایــران، بــه عظمــت ملّــت ایــران؛ هویّــت ملّــت ایــران خــودش را در سراســر 
ــوی  ــه از س ــی ای ک ــک بی احترام ــا ی ــان داد. ب ــال نش ــن س ــوِن ای ــای گوناگ قضای
رئیس جمهــور آمریــکا نســبت بــه جمهــوری اســالمی ایــران شــد، مــردم، پُرشــور و 
بــا حمّیــت و غیــرت در روز بیســت و دّوم بهمــن پاســخ آن را دادنــد؛ در روز قــدس، 
در مــاه مبــارک رمضــان، اجتمــاع عظیــم مــردم، هویّــت و هدفهــای ایــن کشــور را 
بــه همــه ی دنیــا نشــان داد.امنّیــت کشــور در ایــن محیــط پُرتالطــم منطقــه ای بلکه 
بین المللــی، یــک شــاخص بســیار عمــده و بزرگــی بــرای ملّــت ایــران بــود. امــروز 
ــوب  ــا هســتند: از شــرق کشــور و جن ــه همســایگان م ــا، کشــورهایی ک اطــراف م
شــرقی کشــور، تــا شــمال غربــی کشــور، کشــورها دچــار ناامنــی هســتند، منطقــه 
دچــار ناامنــی اســت، ملّــت ایــران بحمــداهلل در طــول ســال یــک امنّیــت پایــدار را 
تجربــه کرد.هّمــت جوانانــه ای کــه مــن اشــاره کــردم، ناشــی از مشــاهده و اّطــالع 
از فّعالّیتهــای هــزاران گــروه جــوان در سرتاســر کشــور اســت، کــه بــه فّعالّیتهــای 
ــای فرهنگــی، چــه در  ــای علمــی، چــه در زمینه ه پُرشــور خــود، چــه در زمینه ه
ــتغال  ــتند و اش ــرگرم هس ــدی، س ــای تولی ــه در زمینه ه ــی، چ ــای ورزش زمینه ه
ــده ی  ــرای آین ــد و ب ــه میدهن ــد ارائ ــوی را دارن ــای ن ــو و ابتکاره ــای ن ــد، کاره دارن
کشــور ذخیــره فراهــم میکنند.حــرکات مؤمنانــه ای کــه اشــاره کــردم، مراد، جلســات 
دینــی پُرشــور و گــرم و گیرایــی اســت کــه در سرتاســر ســال وجــود داشــت؛ مربــوط 

بــه مســائل ائّمــه )علیهم الّســالم(، مربــوط بــه مســائل مهــّم دینــی، از اعتکافهــا و 
ــه ی  ــورا و ده ــّم عاش ــن و جلســات مه ــاده روی اربعی ــان و پی ــاه رمض ــا و م عبادته
ــا اســت. ــت م ــرای ملّ ــا و ب ــادی آفرین کشــور م ــت و ش ــاط مثب ــا نق ــّرم؛ اینه مح

ــه مشــکالت اقتصــادی و معیشــتی مــردم  ــوط ب ــاً مرب تلخی هــا و ســختی  ها عمدت
اســت؛ طبقــات متوّســط و ضعیــف در طــول ســال درگیــر ایــن مشــکالت بودنــد و 
همچنــان هســتند؛ چــون از وضــع مــردم مّطلــع هســتم، لــذا تلخــی را بــا همــه ی 
وجــود حــس میکنــم؛ تلخــی کاِم مــردم، بخصــوص مــردِم ضعیــف و فرودســت و 
طبقــات ضعیــف کــه مربــوط بــه مســائل اقتصــادی و مشــکالت اقتصــادی اســت، 
ــاً  ــکاری، مثــل آســیب های اجتماعــی کــه آنهــا هــم عمدت ــی، مثــل بی مثــل گران
منشــأ اقتصــادی دارنــد؛ مثــل تبعیض هــا و نابرابری ها.خــب، همــه ی مــا مســئولیم؛ 
ــت بایســتی پاســخگو باشــیم. مــن در  هــم پیــش خــدای متعــال، هــم پیــش ملّ
ــه  ــرم خواســتم ک ــود- از مســئولین محت ــه ســال 95 ب ــدام وعمــل« -ک ســال »اق
ســتادی بــرای اقــدام و عمــل تشــکیل بدهنــد و تشــکیل دادنــد؛ کارهــای خوبــی هم 
خوشــبختانه انجــام گرفــت کــه گــزارش آن را بــه مــا دادند؛ لکــن آنچه انجــام گرفته 
ــا آنچــه مــورد انتظــار مــردم و مــورد انتظــار مــا اســت، فاصلــه ی زیــادی  اســت، ب
دارد. در سخنرانی]ســخنرانی معّظمٌ لــه در روز اّول ســال نــو در حــرم مطّهــر رضــوی 
)ع([ توضیــح خواهــم داد کــه بعضــی از شــاخصها و آمارهایــی کــه ارائــه میشــود از 
مقامــات مســئول، آمارهــای مثبتــی اســت؛ بعضــی هم کــه از طــرف خود مســئولین 
ارائــه میشــود، آمارهــای منفــی اســت؛ اینهــا را در مجمــوع بایســتی مشــاهده کــرد.

اقتصــاد مقاومتــی یــک مجموعــه اســت؛ ایــن مجموعه اگــر فقــط در زیر نــام اقتصاد 
مقاومتــی مــورد توّجــه قــرار بگیــرد، ممکــن اســت چنــدان منشــأ اثــر نباشــد؛ مــن 
عــالج را در ایــن میبینــم کــه ایــن مجموعــه را بــه نقــاط مهم تقســیم کنیــم و برای 
هــر نقطــه ی کلیــدی و مهّمــی یــک فصلــی از زمــان را قــرار بدهیــم، و از مســئولین 
و افــراد شــاخص و از آحــاد مــردم بخواهیــم کــه همــه ی هّمــت خــود را بــر روی آن 
نقــاط کلیــدی متمرکــز کننــد؛ بــه نظــر مــن عــالج در ایــن اســت کــه ایــن نقطــه ی 
کلیــدی را امســال درســت شناســایی کنیــم. بــه اعتقــاد مــن ایــن نقطــه ی کلیــدی 
عبــارت اســت از تولیــد، تولیــد داخلــی؛ و اشــتغال و عمدتاً اشــتغال جوانــان؛ اینها آن 
نقــاط کلیــدی اصلــی اســت. اگــر مــا توانســتیم روی ایــن دو نقطــه متمرکــز بشــویم 
و کارهــا را بــر ایــن اســاس برنامه ریــزی و دســته بندی بکنیــم، تصــّور ایــن اســت کــه 
کار به میــزان زیــادی جلــو خواهــد رفــت و موّفقّیتهای چشــمگیر و محسوســی پیش 
خواهــد آمــد. مــن در ســخنرانی ان شــاءاهلل خصوصّیاتــی را کــه بــر ایــن دو نقطــه ی 
ــذا مــن شــعار امســال را  ــب اســت توضیــح خواهــم داد؛ ل کلیــدی و اساســی مترتّ
»اقتصــاد مقاومتــی: تولیــد - اشــتغال« قــرار میدهــم؛ یعنی اقتصــاد مقاومتــی عنوان 
کلـّـی اســت، بعــد تولیــد و اشــتغال؛ ایــن مجمــوع نقاطــی اســت کــه بایســتی همــه 
بــر روی آن متمرکــز بشــوند. مطالبــه ی مــن و مطالبــه ی مــردم از مســئولین عزیــز 
ــا  ــر روی ایــن دو نقطــه متمرکــز بشــوند و کارهــا را ب و محتــرم ایــن اســت کــه ب
ــه  ــد ب ــج آن را بتوانن ــال نتای ــان س ــاءاهلل در پای ــد و ان ش ــام بدهن ــزی انج برنامه ری
مــردم گــزارش کنند.امیدواریــم کــه همــه ی شــما در تحت عنایــات حضــرت بقّیةاهلل 
ــوار، ســال شــاد و  ــام بزرگ ــر شــهیدان و ام ــای ارواح مطّه ــا دع ــداه( و ب ــا ف )ارواحن
خــوش و همــراه بــا امنّیــت و رفاهــی را برخــوردار باشــید و بــا خــود داشــته باشــید.

والّسالم علیکم ورحمة اهلل و برکاته

پیام نوروزی رهبر فرزانه انقالب به مناســبت فرا رســیدن سال 1396
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پیام نوروزی رئیس محترم جمهور به مناســبت  فرا رســیدن سال 1396

عیــد فرخنــده نــوروز را بــه حضــور همــه ملــت بــزرگ ایــران، ایرانیــان خــارج از کشــور 
ــهدا،  ــای ش ــه خانواده ه ــد، ب ــاس می دارن ــوروز را پ ــه ن ــه ک ــای منطق ــه ملت ه و هم
جانبــازان، آزادگان و ایثارگــران، تبریــک و تهنیــت عــرض می کنــم؛ به ویــژه بــه آنهایــی 
کــه در ایــن ســاعات بــه دلیــل خدمت به جامعــه و مــردم، حراســت از مرزهــا، و خدمات 
درمانــی و امــدادی، بــه جــای آنکــه در کنــار خانواده عزیزشــان باشــند، مشــغول خدمت 
بــه ملــت عزیــز خودشــان هستند.امســال عیــد بــا برکتــی داریــم؛ بــه دلیــل آنکــه بــا 
میــالد بــا ســعادت فاطمــه اطهر)علیهــا ســالم( و همچنیــن بــا رحمت هــای آســمانی و 
برکت هــای الهــی تقــارن دارد. ان شــاء اهلل تــا پایــان ســال در مســیر همدلــی و وحــدت 
و اتحــاد، و تــالش و فعالیــت بــرای ســربلندی کشــور عزیزمــان باشــیم.پیام نــوروز بــرای 
مــا، پیــام زدودن کینه هاســت؛ پیــام شــکوفایی و نشــاط اســت. در ایــن ســالی کــه ســال 
ــد بیــش از همیشــه، درس هــای الزم را از  ــات اســت، بای حماســه اســت، ســال انتخاب
نــوروز و طبیعــت بــرای نشــاط و همدلــی و شــکوفایی بیاموزیم.ســال 1395، هــم ســال 
اجــرای سیاســت های »اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل« بــود و هــم اجرایــی شــدن 
ــا نقش آفرینــی مثبتــی  ــرای م ــار هــم توانســتند ب ــن دو در کن ــق هســته ای؛ و ای تواف
داشــته باشــند.من در اینجــا الزم می دانــم از شــما کشــاورزان عزیز که در ســال گذشــته 
هــم در افزایــش تولیــدات کشــاورزی و هــم در خودکفایــی گنــدم، مــا را مفتخــر کردید، 
و ملــت را خوشــحال کردیــد و بــه ســفره خودتــان هــم برکــت بیشــتری دادیــد، تشــکر 
کنــم. و بخاطــر تالش تــان، بخاطــر فــروش محصــوالت کشــاورزی تان، از جملــه گنــدم 
کــه دولــت 15 هــزار میلیــارد تومــان بــرای خریــد گنــدم بــه کشــاورزان عزیــز پرداخــت 
کــرد.از شــما کارگــران، از شــما صنعتگــران، مــن متشــکر و سپاســگزارم کــه در تولیدات 
صنعتی مــان رشــد قابــل مالحظــه ای داشــتیم و در برخــی از محصــوالت بــه دو برابــر 
ــا تــالش بانک هــا، 24 هــزار واحــد صنعتــی نیمــه تمــام و  ســال گذشــته رســیدیم. ب
ــه معنــای رشــد  ــن ب ــد، بحمــداهلل فعــال شــدند. و ای ــا واحدهایــی کــه فعــال نبودن ی
اقتصــادی در »ســال اقتصــاد مقاومتــی« اســت.من از مهندســین و کارگــران صنعــت 
نفــت تشــکر می کنــم کــه بــا تــالش و کوشــش اعجاب انگیزشــان توانســتند تولیــد نفت 
و میعانــات گازی را بــه دو برابــر برســانند.ما توانســتیم بــا دیپلماســی نفتــی، بــا تــالش 
ــات را  ــت و گاز و میعان ــد نف ــان در تولی ــگاه قبلی م ــران، جای ــین و کارگ ــما مهندس ش
بازپــس بگیریــم و ایــن بــه معنــای احقــاق حقــوق مــا اســت.در کنــار همیــن تالش هــا 
بــود کــه مــا بــرای اولیــن بــار بعــد از ابــالغ ســند چشــم انداز بیســت ســاله توســط مقام 
معظــم رهبــری کــه بنــا بــود بــه رشــد اقتصــادی 8 درصــد برســیم، بعــد از 11 ســال در 
ســالی کــه گذشــت، بــه رشــد 8 درصــدی دســت یافتیم.مــن در اینجــا الزم می دانــم از 
شــما پزشــکان، از شــما پرســتاران سپاســگزاری کنــم؛ خدمــات پزشــکی را بــه حاشــیه 
ــه  ــا هزین ــروز ب ــا ام ــردم م ــه روســتاهای دور دســت رســاندید؛ و م ــد؛ ب شــهرها بردی
ــما  ــه ش ــن، ب ــما معلمی ــه ش ــد ب ــوند.من بای ــان می ش ــتان ها درم ــری در بیمارس کمت
اســاتید، بــه شــما فرهیختــگان کــه باعــث غــرور مــا شــدید و در میــان همه کشــورهای 
پیشــرفته، رتبــه اول در رشــد علمــی را بــه دســت آوردیــم، خــدا قــوت بگویم.مــن بایــد 
ــر  ــی، بخاط ــی و داخل ــارات بین الملل ــر افتخ ــدان بخاط ــکاران و هنرمن ــما ورزش از ش
ــا، کــه  ــز م ــوان عزی ــم. از بان ــی شــدید، تشــکر کن ــان کــه باعــث غــرور مل تالش هایت

بــرای اولیــن بــار یــک بانــوی مــا در المپیــک صاحــب مــدال شــد، تشــکر کنــم.
همه اینها موجب نشاط مردم عزیز ما در سال 95 شد.

ــه  ــتیم؛ حادث ــال 95 داش ــم در س ــتی هایی ه ــا و کاس ــکالت، تلخ کامی ه ــه مش البت
ــتان ها،  ــی از اس ــا در بعض ــکو، ریزگرده ــاختمان پالس ــوزی س ــه آتش س ــار، حادث قط
ــرای برخــی از مــردم عزیــز مــا پیــش آمــد؛ از دســت دادن  ســیل و مشــکالتی کــه ب
یــار دیریــن انقــالب، آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی. امــا شــما مــردم بــه خوبــی جبــران 

کردیــد، همــه جــا حضــور پیــدا کردیــد و بــا همدردی تــان، بــا همدلی تــان، بــا حضــور 
ــاز هــم ایــن مســیر  حماســی تان در تشــییع جنازه هــا، توانســتید غم هــا را بزداییــد. ب
را مــا بایــد ادامــه دهیــم، بایــد غمخــوار یکدیگــر باشــیم، در کنــار یکدیگــر باشــیم تــا 
ایرانــی ســربلندتر را شــاهد باشــیم. ســال جدیــد، ســال پیشــرفت بیشــتر بــرای ملــت 
عزیــز مــا خواهــد بــود. ســال جدیــد، ســال اشــتغال بیشــتر بــرای جوانــان مــا خواهــد 

بــود. مــا بایــد تــالش بیشــتری را انجــام دهیــم و کمبودهــا را جبــران کنیــم.
ــت  ــه دس ــتغال ب ــادی و اش ــد اقتص ــورم، در رش ــار ت ــته در مه ــال گذش ــه در س آنچ
آوردیــم، در 25 ســال گذشــته بی نظیــر بــود. مــا بایــد کاهــش تــورم و همچنیــن رشــد 
اقتصــادی را ادامــه دهیم.مــا توانســتیم در ســه ســال گذشــته در دولــت یازدهــم، همواره 
مقــدار افزایــش حقــوق و دســتمزد بــرای کارکنــان و کارگــران را بیشــتر از تــورم قــرار 
دهیــم؛ کــه بــه ایــن معناســت کــه مــردم در آرامــش و رفــاه بیشــتری می تواننــد قــرار 
ــا بیــش از  داشــته باشــند.هم در ســال 95 و هــم در ســال 94، صــادرات غیرنفتــی م
واردات مــا بــود. اینجــا بایــد دســت مریــزاد بگوییــم بــه همــه کارآفرینــان مــا، بــه همــه 
صادرکننده هــای مــا کــه موجــب افتخــار ملــت بودنــد و هســتند. و مــا بایــد ایــن راه را 
ادامــه بدهیــم.در ســال جدیــد مــردم مــا بایــد از فضــای مجــازی بــرای کســب علــم، 
دانــش، اطالعــات، و بــرای کســب و کارشــان، بیشــتر بتواننــد اســتفاده کننــد. ایــن یکی 
ــود و مــا ایــن مســیر را ادامــه می دهیم.فضــای  ــه دولــت یازدهــم ب از تالش هــای نمون
مجــازی بایــد بــرای مــردم مــا فضــای امــن باشــد، امــا نبایــد فضــای امنیتــی باشــد. 
ــه دنبــال ایــن هســتیم کــه فضــای  مــا در همــه عرصه هــای فرهنگــی و اجتماعــی ب
امنیتــی را کنــار بگذاریــم؛ بایــد فضــای اقتصــادی، فضــای بــرادری، فضــای دوســتی و 
فضــای محبــت را جایگزیــن کنیــم.در ســال گذشــته منشــور حقــوق شــهروندی، طبــق 
وعــده ای کــه داده شــد، منتشــر شــد. امســال بــه کمــک شــما مــردم بایــد ایــن منشــور 
را اجرایــی و عملیاتــی کنیــم. عــزت مــردم را بایــد افزایــش بدهیــم. منزلــت مــردم بایــد 
مــورد احتــرام همــه باشــد.همه بایــد بداننــد صاحــب کشــور، ملــت و مــردم هســتند. 
همــه بایــد بداننــد اگــر حقــوق شــهروندی را نقــض کردنــد، هزینــه بســیار ســنگینی را 
پرداخــت خواهنــد کرد.ســال جدیــد، ســال توســعه حمــل و نقــل خواهــد بــود، هــم در 
ریــل کــه 5 اســتان بــه شــبکه ریلــی وصــل خواهــد شــد، هــم در نــاوگان هوایــی، هــم 
در زمینــه دریایــی، هــم در زمینــه ترانزیــت بــا کشــورهای مختلــف.در ســال جدیــد، دو 
انتخابــات مهــم پیــش روی مــا اســت. همــه بایــد تــالش کنیــم حضورمــان پررنگ تــر 
باشــد. بایــد مشــارکت حداکثــری، رقابــت ســالم و انتخابــات قانونــی، مــد نظــر همــه مــا 
باشــد.در انتخابــات  گذشــته گاهــی وقت هــا بــوده کــه از لحــاظ اخالقــی، کاســتی هایی 
ــات جمهــوری اســالمی  ــرق انتخاب ــد جبــران کنیــم. ف داشــته ایم؛ آن کاســتی ها را بای
ایــران بــا دیگــر کشــورها، عمدتــاً بایــد در بحــث اخــالق و فضــای مناســب اجتماعــی 
باشــد. بایــد رقابــت در برنامه هــا باشــد. بایــد بــه شــخصیت یکدیگــر احتــرام بگذاریــم. 
بایــد تــالش کنیــم انتخاباتــی کــه موجــب ســربلندی بیشــتر ملــت ایــران، انتخاباتی که 
مایــه تــرس دشــمنان و مایــه امیــد دوســتان مــا در داخــل و خــارج باشــد را برگــزار 
کنیــم. دولــت، شــورای محتــرم نگهبــان، همــه مــردم، همــه رســانه ها در ایــن امــر مهم 
ــی  ــد داد و انتخابات ــه دســت هــم خواهن ــم، ان شــاء اهلل دســت ب ــه مه ــن وظیف و در ای

باشــکوه را برگــزار خواهیــم کــرد.
ــد  ــش رو، از گزن ــال های پی ــد و در س ــال جدی ــن س ــا در ای ــز م ــدوارم کشــور عزی امی
آفــات، مصــون باشــد؛مردم عزیــز و ســربلند ایــران، بــا نشــاط بیشــتر، بــا وحدت بیشــتر 

و بــا رونــق اقتصــادی بیشــتر زندگــی خــود را بگذراننــد؛
خادمان ملت بتوانند، خدمت بیشتری را به مردم انجام بدهند؛

دکتر حسن روحانی

پیام نوروز برای ما،
 پیام زدودن کینه هاست؛

 پیام شکوفایی و نشاط است
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       سـازه و بنـا بعنـوان نمـاد پیشـرفت از دیـر زمان مایه 
فخـر و مباهـات سـالطین ، پادشـان، اقـوام و سلسـله هـا 
بـوده اسـت ، ایـن بارزترین نشـانه تمدن جوامع بشـری به 
دسـت مهندسـانی سـاخته شـده و می شـود که تـا امروز 
ایـن بار سـنگین را به دوش کشـیده انـد و در پس نامهای 
پـرآوازه فرماندهـان و رهبـران سیاسـی و حکومتـی هیـچ 
گاه آنگونـه کـه شایسـته بـوده انـد ، دیده نشـده انـد . هم 
اینـک جامعه مهندسـی سـاختمان بـا کوله باری سـنگین 
از تجربـه هـای تلخ و شـیرین در گـذر تاریـخ همچنان به 
پیـش مـی رود و هـر از گاهـی بـا فـراز و فرودی بـه بهانه 
حـوادث و رخدادهـای مختلـف گاه عـزت مـی یابـد و گاه 
درمظـان اتهـام قـرار مـی گیـرد. اما آنچـه که همـواره تن 
ایـن درخـت پربـار را مـی لرزانـد دوری جامعه مهندسـی 
از جایـگاه واقعـی و در خـور اسـت کـه علت العلـل ناکامی 
هاسـت .برمـا اعضای ایـن جامعه بزرگ اسـت تا بکوشـیم 
خـود را در مسـیر اعتـال به نقطه ای برسـانیم که شایسـته 
آنیـم . بایـد بـا تکیـه بر تـوان روزافـزون مهندسـان جوان 
بـر توشـه علـم خـود بیافزاییـم ، دانـش خـود را بـه روز 
رسـانیم ، فـن آوریهـای نویـن را بـکار گیریـم  بـه مـدد 
تجربـه به پیشکسـوتان خویش کلید خالقیت را در دسـت 
گیریـم و درهـای موفقیـت را یکی پس از دیگـری بر روی 
خویـش بگشـاییم .قانـون ایـن کتـاب راه ، در هـر جمع و 
صنفـی مـی توانـد عامـل محـرک باشـد یـا سـبب توقف، 

امـا همیشـه بهـره گیـری از دانش بـرای پیاده سـازی هر 
چـه بهتـر قانـون و تغییر آنچـه از قانون در قالـب و تجربه 
و نامتناسـب مـی نمایـد ،  وظیفـه ای اسـت کـه نباید آن 
نماییـم. اخـالق حرفـه ای چـون منشـوری  را فرامـوش 
ارزشـمند مـی توانـد اعتبـاری دو چندان بـه صاحبان این 
حرفـه ببخشـد و زینت بخش دانـش و تجربه و تالش های 
گوناگـون فعـاالن این عرصه باشـد. آنچه سـبب ارجمندی 
و صالبـت جمـع و گـروه و جماعتـی اسـت بـه تمامـی 
سـاخته راه و روش و خـوی تـک تـک اعضـای آن جامعـه 
اسـت و هـر چـه خـود را ارزشـمند تـر بدانیـم و گرامی تر 
بنمایانیـم . دیگـران نیز مـارا همانگونه خواهنـد یذیرفت . 
پـس بیاییـم ، خـود جایـگاه واالی خویش را بسـازیم و آن 
را درذهـن مـردم مانـدگار بپرورانیـم . امروز هـر قدمی که 
در ایـن راه بگذاریـم و بـا تـالش و کوشـش هرگامی که به 
جلـو برداریم، راهگشـای فردا خواهد بود و مسـیر آینده را 
مشـخص خواهـد کرد، برماسـت که هرگاه مصصـم به آغاز 
راه شـدیم و قصـد ایـن بنا کردیـم . خشـت اول را دقیق و 
درسـت در جـای خود محکـم نماییم تا دیـوار بلند افتخار 
جامعـه مهندسـی سـاختمان را بـه زیبایـی بنـا نهیـم . در 
ایـن راه دشـوار نیازمند دسـتهای گرم ، قدمهای اسـتوار ، 
همراهـی و همدلـی  از همـه مهمتـر و ارزشـمند تـر افکار 

روشـن و خالقانـه شـما فرهیختـگان جامعه هسـتیم . 
به امید فردایی روشن و روزهایی بهتر و زیباتر 

شاد و سربلند و پیروز باشید

استحکام خشت اول برای ساخت دیوار 
افتخار جامعه مهندسی
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سازمان نظام مهندسی ساختمان استان رهمزگان 

همکاران عزیـز و اعضـای محترم خانواده بزرگ 
سـازمان نظام مهندسـی ساختمان اسـتان هرمزگان

هیأت تحریریه فصلنامه برکه

 بـا نثـار صدهـا شــاخه ی سـالم و درود فرارســیدن نـوروز 
باســتانی را کـه نمـاد رویشــی دوبـاره و نگرشــی تـازه بـه 
مـی  عـرض  تهنیـت  و  تبریـک  شــما  خدمـت  دنیاســت، 
نماییـم. ایـن روزهـا کـه در تقویـم تکـرار مـی شــود موکـد 
ایـن اســت که ســالی بـر ما گذشــته و روزهایـی را چه تلخ 
و چه شــیرین پشــت ســر نهـاده ایـم. روزهایی کـه نگاه به 
آن لبخنـد بـه لبانمـان مـی آورد و روزهایـی کـه حتـی توان 
فکـر کـردن بـه آن ها را نیـز نداریـم. امیدواریم ایـن روزهای 
قســمت دوم را کمتـر تجربـه کرده باشــید. اما امســال نیز 
هنگام خوانــدن دعــای تحویــل سـال در کنــار خانـواده و 
عزیــزان باید بــه ایـن فکر کنیم که چه میــزان بـه بهترین 
حـال نزدیک شــده ایم. چــه میـزان نتایج کارهـایمــان در 
ســال گذشـته حالمـان را خــوب کرده و برای خوبتر شـدن 
در ســال آینـده بایــد چکار کرد!؟ امیدواریم ســال جدیــد 
حالتان به  بهترین حال تغییر یابد.شــرایط اقتصادی کشــور 
اگـر چـه به نظـر روند بهتری از چند ســال گذشــته به خود 
گرفته اســت اما همچنان برای بقا باید  بســیار تالش کــرد. 
چــه آن زمــان که »صد ســال به این ســالها » به یکدیگر 
میگفتیـم یـا حـال که برخی هر ســال آرزوی ســال پیــش 
را مـی کننـد، تـالش را نبایـد فرامـوش کنیم. ما مهندســان 

بـه ایـن بـاور رســیده ایـم کـه بـرای رســیدن بـه مقصـود 
یـا راهـی را خواهیـم یافـت یـا راهـی را خواهیـم ســاخت و 
هیــچ گاه بــن بســتی برایمــان وجــود ندارد. از این رو در 
ایـن رســتاخیز طبیعـت بار دیگـر ماهیت مهنــدس بودن را 
باید بــرای خودمان مرور کنیم تا امیدمــان کمرنـگ نشـود. 
»مــا مـی توانیـم«  و این شــعار هـر چند ســخت اما عملی 
اســت. امیـد و دعــا از درگاه بلنـد پــروردگار جهــان داریم 
کـه این عید باســتانی و مراســم طبیعـی پیوســته برقرار و 
اســتوار بمانـد و وســیله ای بـرای نمایش اسـتقالل، آزادی، 
شـکوه تاریخـی، بقـا و عظمـت کشــور عزیزمان ایران باشـد. 
آرزو داریم شــادی، آرامش و رســتگاری ملتمان زیر ســایه 
ی الطـاف الهـی پایـدار باشــد و مـردم ما بـا تفکـر و تدبیر و 
بـه دور از افـراط و تفریـط، سـالمت و نیرومنـد و سـعادتمند 
زندگـی کننـد و مشـکالت اقتصـادی به مشــکالت اجتماعی 
و معضـالت خانوادگـی نیانجامـد. امیدواریـم در ســال جدید 
روزهـای ســبزی تجربـه کنیـد و حداقل بـرای چنـد بار هم 
کـه شــده بـه صــورت واقعــی و از تــه دل قهقهــه بزنید، 
جـوری کـه انـگار هیـچ حالـی شــیرین تـر و بهتـر از حـال 

ندارد. وجود  شــما 
 لبخندتـان بادوام و روزگارتـان آرام
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چكيده 
توسعه  و  شهرها  جمعيت  افزون  روز  رشد 
تراکم  رویه  بی  افزایش  همراه  به  آنها  کالبدی 
محيطی،  زیست  های  آلودگی  افزایش  سبب 
کاهش  و  دما  افزایش   ، منظر  زیبایی  کاهش 
گردیده  شهروندان  روانی  و  جسمی  سالمت 
است  کننده  نگران  زمانی  وضعيت  این  است. 
با کاهش سطوح فضای سبز و سرانه آن  ما  که 
به  کمک  نوین  روشهای  از  یكی  باشيم.  روبرو  
زیست  مشكالت  رفع  و  شهری  پایدار  توسعه 
از  سبز  فضای  سرانه  افزایش   - شهر  محيطی 
طریق اجرای بام سبز است. هدف از این تحقيق 
امكان سنجي افزایش سرانه فضاي سبز منطقه 
یک شهر بندرعباس با استفاده از روش بام سبز 
ميباشد. در این تحقيق از داده های مكانی نظير 
نقشه های دوره های مختلف تاریخی ، تصاویرو 
عكسهای ماهواره ای و همچنين برداشت های 
ميدانی  برخی داده ها  استفاده شده است. کليه 
و  ادارات  از  شده  آوری  جمع  مكانی  های  داده 
نهادهای مرتبط ، به صورت ميدانی کنترل شده 
تفكيک  به  نتایج حاصل  به همراه  است. سپس 
در محيط GIS  مورد پردازش و تجزیه و تحليل 
امكان   ، دهد  می  نشان  نتایج  گرفت.  قرار 
با استفاده از سامانه  افزایش سرانه فضای سبز 
بام سبز در منطقه مورد مطالعه به طور متوسط 
به ميزان15درصد درصد وجود دارد .لذا استفاده 
از این ظرفيت برای توسعه فضای سبز در منطقه 
می تواند به کاهش آلودگی هوا، مقابله با الودگی 
ناشی از پدیده ریز گردها ،افزایش زیبایی منظر 
ارتقاءکيفيت زندگی و محيط  به  به طور کلی  و 
کمک  شهری  پایدار  توسعه  نتيجتا  و  شهری 

نماید . 
واژه های کليدی:

سرانه فضاي سبز، بام سبز، توسعه پایدار،بندرعباس
1-مقدمه :

رویکرد نوین معماری و شهرسازی که نشئت گرفته 
از مفاهیم توسعه پایدار است می تواند بام سبز باشد 
که میتوان به منظور افزایش سرانه فضای سبز ،ارتقاء 
آن  از  پایدار شهری  توسعه  و  زیست  محیط  کیفیت 
تواند به  بامها می  از  استفاده کرد. استفاده کاربردی 
عنوان امکان بهره برداری بهینه از زمین های شهری 
قلمداد شود [1].افزایش سرانه فضای سبزاز طریق بام 
سبز سبب بهبود کیفیت هوا ، کاهش حجم فاضالب 
برقراری   ، آثار جزایر حرارتی شهر  ، کاهش  سطحی 
تعادل حرارتی در محیط داخلی و خارجی بنا ، خلق 
طول  افزایش  و  زیستی  تنوع   ، طبیعی  گاه  زیست 
عمر بهره برداری از عایق بام ، گامی مثبت در جهت 
بهبود کیفیت محیط شهری است [2]. بام هاي سبز 
حلهاي  راه  از  یکی  و  پایدارتر ساختن شهرها  جهت 
افزایش  ویژه  به  شهري  مشکالت  رفع  براي  مدرن 
سرانه فضاي سبز شهرها می باشد . ایده باغچه هاي 
روي سقف درحدود 2500 سال پیش و بر روي بام 
است.  شده  گرفته  کار  به  ایرانیان  توسط  زیگوراتها 
ششصد سال قبل از میالد مسیح مردم بابل باغهاي 
معلق بابل را که امروزه یکی از عجایب جهان به شمار 
میرود را به اجرا درآوردند. از اوایل دهه شصت قرن 
بیستم با مورد توجه قرار گرفتن محیط زیست شهری 
و چالشهای زیست محیطی کالن شهرها بخصوص در 
مناطق پر تراکم شهری سبب پیدایش رویکردجدید 
امروزیشان  و  جدید  مفهوم  در  سبز  بامهای  نام  به 
درکانادا  آن  دنبال  به  و  شد  آغاز  شمالی  اروپای  از 
دولتهای  دیگر  و  سوییس   ، نروژ   ، فرانسه   ، ،آلمان 
اروپایی بامهای سبز در صنعت ساخت و ساز به متد 
ایران  تبدیل شد [3]. در معماری  ای  پذیرفته شده 
نیز استفاده از خشت و گل ، پوشش خزه و گلسنگ 
و انواع گیاهان علفی روی بام بناهای مناطق مختلف 
از  اعم  غربی  شمال  و  شمالی  شهرهای  چون  کشور 
های  خانه  بامهای  و  مازندران   ، گیالن   ، آذربایجان 
های  نمونه  از  که  شده  استفاده  روستاها  کوهستانی 
بارز آن بامهای ماسوله است[4]. در مجموعه شهرک 
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امید تهران ، تمامی نمای آن گلجای های نواری شکلی که پوشیده است از درختچه 
ها و گیاهان متنوع و همچنین برج مسکونی نیاوران و ساختمان آ - اس - پ  نمونه 
هایی از این دست هستند [5]. در ایران به دلیل قیمت باالی زمین بخصوص در 
کالن شهرها و به تبع آن رشد عمودی شهر ، پایین بودن سرانه فضای سبز با توجه 
به استانداردهای بین المللی و توزیع نامناسب آن در سطح مناطق و محالت شهر ، 
استفاده از فناورری بام سبز بر روی بامها گزینه مناسبی است. این تحقیق به دنبال 
آن است تا با بررسی میزان سرانه فضای سبز از طریق روشهای نوین بویژه روش 
بام سبز به جبران این مهم برای ارتقاء کیفیت محیط شهری و اهداف توسعه پایدار 
برسد. در این پژوهش از داده های مکانی تاریخی مانند نقشه ها ، عکسهای هوایی 
وتصاویر ماهواره ای همچنین داده های توصیفی مانند جمعیت وتراکم آن طی دوره 
های تاریخی وعالوه بر آن داده های مکانی جدید استفاده نموده تا بتواند راهکار 
دقیق تری را به انجام  رساند. به نظر میرسد انجام این تحقیق ما را در استفاده از 
قابلیتهای روش بام سبز در ارتقاع سرانه فضای سبز منطقه یک شهر بندرعباس 

کمک نماید.
منطقه مورد مطالعه:

مهاجر  با  اخیر  سالهای  در  تجاری  و  جغرافیایی  موقعیت  بدلیل  بندرعباس  شهر 
پذیری باال با افزایش و تراکم جمعیت زیادی در داخل و حاشیه شهر روبرو گردیده 
است. این در حالیست که به نظر می رسد سرانه فضای سبز شهر متناسب با توسعه 
و افزایش تراکم شهری نبوده است. این شهر با وسعتی حدود 7000 هکتار در بین 
کوههاي گنو وگیو در شمال ،دریا در جنوب ،رود کل در غرب و رود شور درشرق 
،محدود می شود وامکان رشد بیشتر شهر وجود ندارد)شکل شماره 1(. لذا شهر در 
امتداد ساحل وبه صورت خطی گسترش یافته است [ 6]. کارکرد اصلی که سازمان 
که  باشد  می  مسکونی  کارکرد  یافته  اساس شکل  آن  بر  بندرعباس  شهر  فضایی 

تقریبا سطح وسیعی از شهر را در بر گرفته است.

مواد و روش :
 ایــن تحقیــق از لحــاظ ماهیــت، رویکــردی کاربــردی دارد. در راســتاي تبدیــل 
بــام هــاي ســیاه موجــود بــه بــام هــاي ســبز در شــهر بندرعبــاس بایــد در قالــب 
الگوهــاي توســعه پایــدار و ضوابــط کالن بــراي آن برنامــه ریــزي نمــود.  بدیــن 
ترتیــب ایــن الگــوي جامــع هماننــد طــرح هــاي جامــع دیگــر بــراي شــهرها قابــل 
ــع موجــود در کشــورهاي  ــاي جام ــود. از الگوه ــد ب ــزي و اجــرا خواه ــه ری برنام
ــد  ــو بای ــن الگ ــرد. ای ــود ب ــوان س ــا میت ــابقه آنه ــه و س ــن زمین ــرفته در ای پیش
ــرار  ــوط در دســتورکار ق ــت و ســازمانهاي مرب ــدت دول ــد م ــاي بلن ــه ه در برنام
ــد اساســي مــورد انتظــار  ــد اهــداف و فوای گیــرد. در طراحــي الگــوي جامــع بای
از بــام ســبز در هــر ناحیــه را بــا مطالعــه پتانســیل ســاختمانهاي موجــود در آن 
ــا توجــه بــه آن اقــدام بــه تدویــن اســتانداردهایي  ارائــه نمــود کــه  ترکیــب و ب
بــه چگونگــي طراحــي و اجــراي بــام هــاي ســبز و نــوع مــواد بــکار رفتــه در آن 
پرداختــه شــود. در پژوهــش حاضــر بررســی نیــاز شــهر بندرعبــاس بــه افزایــش 
ســرانه فضــای ســبز ورســیدن بــه اهــداف توســعه پایــدار بــا اســتفاده از روش بــام 

ســبز طبــق  فلوچــارت ارائــه شــده مــی باشــد.

شكل1: موقعيت استان هرمزگان و شهر بندرعباس در ایران)7(

1- بررسی روند تاریخی جمعیت ، تراکم وتغییرات فضای سبز شهری و 
سرانه فضای سبز در شهر بندرعباس

2-  بررسی وضعیت موجود فضای سبز شهری در شهر بندرعباس
) منطقه یک (

3-  بررسی وضعیت موجود سرانه فضای سبز شهر بندرعباس
 ) منطقه یک(

4- نتایج حاصل از برآورد میزان امکان سنجی توسعه سرانه فضای سبز شهر 
بندرعباس                              ) منطقه یک (

شكل شماره 2: مراحل اصلی انجام تحقيق
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بطــور کلــی  عمــده تریــن داده هــای مکانــی مــورد اســفاده در ایــن مطالعــه 
نقشــه هــای کاغــذی - رقومــی و تصاویــر رفومــی ماهــواره ای میباشــند کــه 

مشــخصات آنهــا در جــدول شــماره دو آمــده اســت. 
جدول1: داده های مكانی مورد استفاده در پژوهش

مراحل انجام تحقيق:
ــزی  ــرب بخــش مرک ــوب و غ ــمال ،جن ــعه در ش ــای توس ــود محدودیته وج
شــهر ســبب شــده تــا گرایــش توســعه در ســالهای اخیــر بــه ســوی شــرق 
ــرقی  ــش ش ــاز در بخ ــاخت وس ــش س ــبب افزای ــوده و مس ــوق نم ــهر س ش
ــماره 2  ــدول ش ــد. ج ــی باش ــودی م ــورت عم ــه ص ــترش آن ب ــهر وگس ش
بیانگــر ایــن موضــوع اســت کــه جمعیــت شــهر بندرعبــاس بــه ســرعت در 

حــال رشــد اســت.

ــزگان  ــرا دســت توســعه اســتان هرم ــردی طــرح ف ــداف راهب ــر اســاس اه ب
ــهر  ــت ش ــد جمعی ــی رش ــش بین ــی 1404( و پی ــردی اجرای ــند راهب )س
بندرعبــاس تــا ســال 1404 حــدود 772800 نفــر ، جــای آن دارد در تعییــن 
ســرانه فضــای ســبز شــهری بازنگــری اساســی ایجــاد گــردد. از ایــن رو رشــد 
جمعیــت در ایــن شــهر و رونــد تاریخــی توســعه فضــای ســبز آن بــر اســاس 
اطالعــات آمــاری و تصاویــر ماهــواره ای طــی ســالهای مختلــف نشــان بررســی 
و نحــوه گســترش آن بــر روی شــکل هــای شــماره 3،4و5 نشــان داده شــده 

اســت.

جدول2: روند رشد جمعيت در شهر بندرعباس)7(

شكل 3: فضای سبز شهر بندرعباس در سال 1349 )7(

شكل 4: فضای سبز شهر بندرعباس در سال 1374)7(

شكل 5: فضای سبز شهر بندرعباس در سال 1394 )7(
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آمارهــای اخــذ شــده از ادارات زیربــط و مشــاهده اشــکال فــوق بیانگــر ایــن 
اســت کــه مســاحت فضــای ســبز شــهر بندرعبــاس طــی ســالهای 1345-

ــزان  ــماره 3 می ــته اســت. جــدول ش ــل مالحضــه ای نداش ــد قاب 1390 رش
رشــد فضــای ســبز شــهری شــهر بندرعبــاس را بــه تفکیــک هــر دهــه نشــان 

مــی دهــد.
جدول3:

 مساحت فضای سبز شهر بندرعباس از سال 1390-1345)8( 

بــر اســاس جــدول شــماره 3 مشــاهده مــي شــود فضــاي ســبز بیــن ســالهاي 
1345 تــا 1390 بیــش از دو برابــر رشــد نداشــته اســت ایــن در حالــي اســت 
ــر رشــد  ــا ســال 1390 تقریبــا 17براب کــه رشــد جمعیــت از ســال 1345 ت
ــا 1390  ــالهاي 1345 ت ــي س ــبز ط ــاي س ــاي فض ــت . داده ه ــته اس داش
ــت ســرانه  ــت و توســعه فضــاي ســبز وضعی ــزان رشــد جمعی و مقایســه می
ــه روشــنی  فضــای ســبز را مشــخص مــی نمایــد کــه در شــکل شــماره 6 ب

بیــان شــده اســت . 

ــهر  ــبز ش ــاي س ــرانه فض ــود س ــماره6وضع موج ــکل ش ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــت  ــب جه ــای مناس ــتر ه ــاد بس ــمگیر آن، ایج ــش چش ــاس وکاه بندرعب
ــر  ــا در نظ ــت. ب ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــهری بس ــبز ش ــای س ــرای فضاه اج
ــم ،  ــق متراک ــاالي مناط ــاي ب ــهري ، دم ــام ش ــر ازدح ــاي پ ــن فضاه گرفت
آلودگــی هــای ناشــی از گردوغبارهایــی کــه از کشــورهای جنــوب غربــی وارد 
ایــران مــی شــود ) ریــز گردهــا ( و همچنیــن آلودگیهــای ناشــی از صنایــع 
ــرات زیســت محیطــی و تاثیــرات  ــه اث آالینــده غــرب بندرعبــاس ، توجــه ب
بــام ســبز ضــروری بــه نظــر مــی رســد. منطقــه مــورد مطالعــه در تحقیــق 
حاضر)منطقــه یــک شــهر بندرعبــاس( کــه در شــرق شــهر بندرعبــاس واقــع 

شــده اســت بــه ســه ناحیــه تقســیم شــده اســت . ایــن مــرز بنــدی در شــکل 
شــماره7 مشــخص شــده اســت ، شــکل مذکــور بیانگــر ایــن موضــوع اســت 
کــه هــر یــک از نواحــی ســه گانــه در منطقــه کشــیدگی شــمالی- جنوبــی 

دارد. طبــق شــکل شــماره8 مــرز بنــدی

ــخص  ــه مش ــه ناحی ــر س ــالت آن در ه ــک مح ــه تفکی ــی ب ــک از نواح هری
شــده اســت . 

ســرانه فضــای ســبز اعــالم شــده از ســوی ســازمان پارکهــا و فضــای ســبز 

شــهرداری بندرعبــاس مختــص محیــط پارکهــا و بوســتانها مــی باشــد، لــذا 
ــا  ــی ب ــش گیاه ــبز و پوش ــای س ــی فض ــاحت واقع ــه مس ــیدن ب ــرای رس ب
اســتفاده از نــرم افزارهــای  ARC GIS&AUTOCADســطح کامــل هــر یــک از 
پارکهــا و بوســتانهاپلی گــون بنــدی و و مســاحت آنهــا برداشــت شــد. نتایــج 

طبــق شــکل شــماره9 بــرآورد شــده اســت.

شكل6: نرخ رشد سرانه فضاي سبز از سال1345 تا 1390)8(

شكل7:تقسيم بندی نواحی سه گانه منطقه یک شهر بندرعباس  )7(

شكل8: مرز بندی محالت منطقه یک شهر بندرعباس ) 7 (
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شكل 9: مقایسه مساحت و پوشش گياهی پارکهای منطقه یک شهر 
بندرعباس

ــزی اســتان  ــه ری ــت و برنام ــار اخــذ شــده از ســازمان مدیری ــر اســاس آم ب
هرمــزگان میــزان تراکــم و پراکندگــی جمعیــت بــه تفکیــک هــر ســه ناحیــه 
در منطقــه مــورد مطالعــه، ســرانه فضــای ســبز هریــک از نواحــی مذکــور در 

شــکلهای 10و11 مشــخص شــده اســت. 

شكل 10 : پراکندگی جمعيت در نواحی سه گانه از منطقه یک  شهر 
بندرعباس )7( 

ــه  ــه گان ــی س ــبز در نواح ــای س ــرانه فض ــت س ــكل 11: وضعي ش
ــب اســت  ــن مطل ــاس شــکل شــماره11گویاي ای ــهر بندرعب ــک ش ــه ی منطق
کــه در وضعیــت موجــود نواحــی مختلــف منطقــه یــک شــهر بندرعبــاس، تناســبي 
میــان تراکــم جمعیــت، وســعت فضــای ســبز و نیــز ســرانه فضــاي ســبز وجــود نــدارد. 
در جــدول وشــکلهای فــوق ، شــرایط موجــود ســرانه فضــاي ســبز شــرایط بغرنجــی 
ــارک هــاي  ــه فضاهــاي ســبز و پ ــه لحــاظ مقــدار ســرانه و چگونگــي دسترســي ب ب
موجــود در ایــن منطقــه را دارد. جهــت رســیدن بــه اهــداف تحقیــق حاضــر پــس از 
ــه مقایســه و تحلیــل  ــرآورد ســرانه در منطقــه یــک شــهر بندرعبــاس ب بررســی و ب
آن بــا وضعیــت ســرانه اســتاندارد ملــی و جهانــی پرداختــه خواهــد شــد. تــا میــزان 
کمبــود ایــن مهــم نســبت بــه اســتاندارد ملــی و جهانــی مشــخص  شــده و میــزان 
ــان و  ــر کارشناس ــاس نظ ــرد . براس ــرار گی ــه ق ــورد مطالع ــا م ــاوت آنه ــود و تف کمب
دانشــمندان مطالعــات شــهری دنیــا اســتاندارد بیــن المللــی فضــای ســبز بــرای هــر 
ــع و  ــا 50 مترمرب ــد، از 15 ت انســانی کــه در شــهرهای پرجمعیــت زندگــی مــی کن
بــه طــور متوســط 30 مترمربــع ذکــر شــده اســت.  رقــم پیشــنهادی ســازمان ملــل 
ــت  ــش جمعی ــه افزای ــر اســت.  باتوجــه ب ــر نف ــرای ه ــع ب ــا 25 مترمرب متحــد 20 ت
ــن  ــت در چندی ــرخ رشــد جمعی ــا ن ــا بایســتی متناســب ب ــن فضاه ــن ای درنظرگرفت
ســال آینــده باشــد. براســاس مطالعــات و بررســی هــای وزارت مســکن و شهرســازی، 
ــن  ــران بی ــهرهای ای ــهری در ش ــبز ش ــای س ــول فضاه ــل قب ــارف و قاب ــرانه متع س
ــرای هــر نفــر اســت. مفهــوم ســرانه فضــای ســبز تنهــا مــی  ــع ب ــا 12 مترمرب 10 ت
ــت،  ــات فراغ ــذران اوق ــرای گ ــه ب ــه کار رود ک ــبز ب ــوع فضــای س ــرای آن ن ــد ب توان
بــازی، تفریــح مهیــا شــده اســت )9(. توزیــع مکانــی فضــای ســبز بایــد بــه گونــه ای 
باشــد کــه دســتیابی بــه آن بــه آســانی صــورت گیــرد. درمــورد ســطح ســرانه فضــای 
ــع  ســبز در بیــن آراء دســت انــدرکاران همســانی دیــده نمــی شــود.  برخــی از مناب
ــا 50  ــن 15 ت ــر بی ــع و بعضــی دیگ ــر مرب اســتاندارد ســرانه فضــای ســبز را 15 مت
مترمربــع اعــالم کــرده انــد. ســطح اســتاندارد را بــا توجــه بــه تفــاوت هــای شــرایط 
اکولوژیکــی بــه ویــژه شــرایط اقلیمــی متفــاوت مــی داننــد کــه دامنــه ایــن بــرآورد 
بســیار زیــاد اســت. طبــق گــزارش مطالعــات برنامــه ریــزی وزارت کشــور ، زندگــی 
ســالم در جایــی امــکان پذیــر اســت کــه ســهم ســرانه هــر فــرد از فضــای ســبز در 
منطقــه مســکونی از 30 تــا 50 مترمربــع کمتــر نباشــد)10(. جــدول شــماره4 ســرانه 
پیشــنهادي کاربــري فضــاي ســبز شــهري از ســوي ســازمانها و کارشناســان را نشــان 

مــی دهــد .

جدول4 :سرانه پيشنهادي فضاي سبز شهري از سوي سازمانها و 
کارشناسان* )11(**)12(

انجــام مطالعــات کامــل در زمینــه فضاهــای ســبز موجــود در منطقــه مــورد مطالعــه و عدم 
وجــود مســاحت و فضــای کافــی در منطقــه و محــالت جهــت ایجاد فضای ســبز هم ســطح 
معابــرو پارکهــای محلــه ای و بررســی میــزان ســرانه فضــای ســبز و کمبودهــای آن نســبت 
بــه اســتانداردهای ســرانه ملــی و جهانــی بــه مطالعــه امکان ســنجی جبــران این کمبــود از 
طریــق بــام ســبز پرداختــه مــی شــود. جهــت بــرآورد ایــن امــر ابتــدا بلوکهــای موجــود در 
هــر محلــه انتخــاب و مســاحت پشــت بــام هریــک بــه تفکیــک هرناحیه مشــخص شــده و 
در نهایــت اطالعــات بــه نقشــه هــا و بلوکهــای مربوطــه متصــل و بــر ایــن اســاس در نــرم 
افــزار Arc Gis   داده هــا مــورد پــردازش وطبقــه بنــدی قــرار گرفتــه اســت. مســاحت پشــت 
بامهــای هــر یــک از نواحــی ســه گانــه در منطقــه مــورد مطالعــه بــه تفکیــک در جــدول 

شــماره5 نشــان داده شــده اســت.
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سازمان نظام مهندسی ساختمان استان رهمزگان 

جدول5:مساحت پشت بامهای منطقه یک شهر بندرعباس 
منبع:نگارندگان 

آمــار جــدول شــماره 5 نشــان مــی دهــد بــه ازاء تعــداد 175277 نفــر ســاکنان 
ــه  ــود دارد ک ــام وج ــت ب ــای پش ــع فض ــر مرب ــک ،13980500 مت ــه ی منطق

ــرداری از آن را دارد. ــره ب ــی جهــت به ــل قبول پتانســیل قاب

نتایج تحقيق: 
فضــای ســبز بخــش اعظــم دیــد منظــر و ســیمای شــهری را تشــکیل میدهــد. 
ایــن مقولــه بــه انــدازه ای حائــز اهمیــت اســت کــه هــم اکنــون بــه عنــوان یکــی 
از شــاخصه هــای جوامــع پیشــرفته مطــرح شــده اســت. لــذا توزیــع پراکندگــی 
متــوازن آنهــا در ســطح مناطــق و محــالت شــهری ســبب ارتقــاء ســطح ســالمت 
ــوده و از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. نتیجــه مطالعــات  زندگــی شــهری ب
نشــان داد شــهر بندرعبــاس بــا رشــد بــاالی جمعیــت مواجــه شــده اســت کــه 
نتیجتــا افــت شــدید ســرانه فضــای ســبز را بــه دنبــال داشــته اســت. بــه جهــت 
ــه  عــدم وجــود فضاهــای مناســب هــم ســطح معبــر جهــت اختصــاص دادن ب
اجــرای پارکهــا و بوســتانهای هــم ســطح معبــر مــی بایســت بــا روشــهای دیگــر 
ــود. یکــی از روشــهای نویــن در کالن شــهرهای  در صــدد رفــع ایــن مشــکل ب
امــروزی روش بــام ســبز اســت. مطالعــه در بخــش شــرقی شــهر بندرعبــاس کــه 
پرتراکــم تریــن بخــش شــهر اســت نشــان داد، ایــن بخــش از شــهر پتانســیل 
ــوب  ــرانه مطل ــه س ــیدن ب ــد رس ــا ح ــبز را ت ــام س ــرای ب ــوص اج الزم در خص
ــه لحــاظ اینکــه تعییــن  ــرد. ب ملــی را دارد و مــی بایســت از آن بهــره کافــی ب
یــک اســتاندارد قابــل قبــول و قابــل تعمیــم در خصــوص ســرانه فضــای ســبز 
ــک  ــی ممکــن نیســت در گســتره ی ــر نیســت و حت ــکان پذی ــرای مناطــق ام ب
کشــور نیــز اســتاندارد یکســانی را ارائــه نمــود، لیکــن حــد میانگیــن از میــزان 
اســتانداردهارا بــه عنــوان خــط مشــی تحقیــق در ســطح اســتانداردهای ملــی و 
جهانــی در نظــر مــی گیریــم. بــر اســاس مطالعــات انجــام گرفتــه میــزان ســرانه 
ــهرداری  ــبز ش ــای س ــازمان فض ــوی س ــده از س ــالم ش ــبزموجود اع ــای س فض
بندرعبــاس طبــق شــکل شــماره 10 در ناحیــه یــک 8.9 متــر مربــع در ناحیــه 
ــه طــور  ــع کــه در مجمــوع و ب ــع و ناحیــه ســه 9.7 متــر مرب دو 8.2 متــر مرب
میانگیــن 9.01 متــر مربــع کمبــود ســرانه فضــای ســبز بــر اســاس اســتاندارهای 
ــا  ــاس ب ــهر بندرعب ــرای ش ــغ ب ــیار بغرن ــئله ای بس ــه مس ــود دارد ک ــی وج مل
درصــد آلودگــی بــاال اســت . در همیــن راســتا وجــود بامهــا بــا متــراژ بســیار بــاال 
در منطقــه طبــق جــدول شــماره 5 میتوانــد پتانســیل مناســبی جهــت جبــران 
ایــن نقیصــه باشــد. بــر ایــن اســاس آمــار جــدول شــماره 5 نشــان میدهــد، در 
ــاء ســرانه  ــرای ارتق ــی ب ــا جهــت پوشــش گیاه ــت بامه ــه از کل ظرفی صورتیک
ــه 79 متــر  فضــای ســبز اســتفاده شــود ایــن رقــم طبــق شــکل شــماره 11 ب
ــه در حــال  ــن فرضی ــه ای ــل اینک ــه دلی ــد رســید. ب ــر خواه ــه ازاءهرنف ــع ب مرب
حاضــر قابــل اجــرا نمــی باشــد و قطعــا مــی بایســت تمهیــدات و نــکات فنــی 
آن از پیــش تعییــن شــود. لــذا رقــم معقــول و مناســب کــه بتــوان بــا انجــام آن 
بــه هــدف تحقیــق حاضــر رســید مــی بایســت ضریبــی باشــد تــا بتوانــد حداقــل 

ســرانه فضــای ســبز ملــی را در بــر گیــرد. همانطــور کــه در جــدول شــماره 4 
نیــز بــه آن اشــاره شــد، حداقــل ســرانه فضــای ســبز ملــی 10 متــر مربــع بــه 
ازاء هــر نفــر مشــخص شــده اســت.  آمــار بدســت آمــده بــر روی شــکل شــماره 

12 قابــل بررســی مــی باشــد.
نتایــج 

ــای  ــت بامه ــاحت پش ــد از مس ــه 15درص ــد، در صورتیک ــان میده ــق نش تحقی
منطقــه یــک شــهر بندرعبــاس بــه کاربــری بــام ســبز اختصــاص پیــدا کنــد ، 
مــی تــوان ســرانه فضــای ســبز منطقــه را بــه رقــم 11.8 متــر مربــع بــه ازاء هــر 
نفــر رســاند کــه ایــن رقــم میتوانــد شــهر بندرعبــاس را بــه یکــی شــهر هــای 

ســبز کشــور بــدل نمایــد . 
منابع:

ــودی  ــعه عم ــران 1389 . توس ــهر ته ــبز ش ــای س ــا و فض ــازمان پارکه )1( س
فضــای ســبز » بامهــای ســبز » ســتاد توســعه عمــودی فضــای ســبز ، شــهرداری 

تهــران . 
 Planting Green Roofs and . 2004. Dunnett,N.P., N., Kingsbury ]2[
.Living Walls. Portland (OR): Timber Press

 Greenbacks from the Green Roofs: . 1999. Peck,S.W., C.,Callaghan ]3[
 Forging a new industry in Canada. P&A Peck and Associates, for
.CMHC/SCHL Canada

)4( انصــاری ، مجتبــی و کشــتکار ، احمــد رضــا )1388 ( . توســعه ســامانه بــام 
ســبز بــر اســاس معیارهــای توســعه پایــدار در ایــران ، نشــرهویت شــهر، ســال 

چهــارم ، شــماره 6 .
)5( نهرلــی ، داود و عبدالهــی ، محمــد و ولــی بیگــی ، مجتبــی )1390( . 
ــه  ــر پای ــران ب ــبز در ای ــای س ــعه بامه ــده توس ــدود کنن ــل مح ــی عوام بررس
تحلیــل سلســله مراتبــی . مجلــه محیــط شناســی ، ســال ســی و هفتــم ، شــماره 

60 ، زمســتان 1390 ، صــص 98-89 .
)6( اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان ،1390.

)7( معاونت برنامه ریزی استانداری استان هرمزگان ، 1390.
)8( سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شهر بندرعباس ،1390.

)9(ســعید نیــا ، احمــد ) 1382 ( . فضــای ســبز شــهری ، کتاب ســبز شــهرداریها 
، جلــد نهــم ، تهــران : شــهرداریها و دهیاریهــای کشــور ، چاپ ســوم .

)10( مجنونیــان، هنریــک ) 1374 ( . مباحثــی پیرامــون پــارک هــا وفضــاي 
ســبز وتفرجــگاه هــا، انتشــارات ســازمان پــارک هــا وفضــاي ســبز تهــران.

)11(احمــدی ، منیــژه )1384( . ارزیابــی و مکانیابــی فضــای ســبز بــا 
اســتفاده از سیســتم اطالعــات جغرافیایــی ) نمونــه مــوردی : پارکهــای درون 
ــد  ــی ارش ــه کارشناس ــان نام ــرج ( ، پای ــهرداری ک ــه ش ــه س ــهری منطق ش

ــزد . ــزی شــهری ، دانشــگاه ی ــه ری ــا و برنام ــته جغرافی رش
)12( بهمــن پــور ، هومــن و محــرم نــژاد ، ناصــر )1388 ( . بررســی اثــرات 
توســعه شــهری بــر فضــای ســبز شــهر تهــران و ارائــه راهکارهــای مدیریتــی 
، نشــریه علــوم و تکنولــوژی محیــط زیســت ، دوره یازدهــم ، شــماره چهــارم 

، صــص 531-523 . 
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افشین بهرامی

* مدرس دانشگاه های آزاد، 

علمی کاربردی و پیام نور، 

چكيده 
برنامه  تهيه  در  جدید  رویكردهای  جمله  از 
اخير  های  دهه  در  که  شهری  توسعه  های 
بسيار  جهانی  بانک  نظير  نهادهایی  توسط 
توسعه  راهبرد  است  گرفته  قرار  توجه  مورد 
شهری )CDS( می باشد. CDS برنامه ای است 
عملی که فراتر از ابعاد کالبدی در فرآیند تهيه 
سياست ها و تصميم گيری در سطح شهر ها به 
ابعاد اقتصادی و اجتماعی توجه ویژه ای دارد.  
این مقاله در نظر دارد این برنامه راهبردی را 
های  مجتمع  درمورد  و  عباس   بندر  شهر  در 
به  ابتدا  .در   دهد  قرار  بررسی  مورد   تجاری 
بررسی و شناخت وضع موجود شهر بندرعباس 
به عنوان بستر برنامه ریزی  خاص پرداخته می 
باید در نظر داشت توسعه ي  شود.  همچنين 
و  ها  ظرفيت  تدقيق  نيازمند  شهر  ي  آینده 
توسعه  زمينه  در  ها  برنامه  تعيين  آن  از  پس 
مراکز تجاری است و این دو نيز بدون مدیریت 
بود.  خواهد  حصول  غيرقابل  واحد  و  منسجم 
ارتقاي کيفيت محيط شهري به خصوص مراکز 
از  بندرعباس  شهر  تجاری  های  مجتمع  و 
مهمترین رسالت هاي برنامه ریزان و طراحان 
شهري  در برنامه حاضر است.هدف از ارائه این 
پژوهش ، اجرا و استقالل برنامه ها از تغييرات 
برنامه ریزي  فرایند  در  مشارکت  و   مدیریتي 
می  عباس  بندر  در شهر  تجاری  های  کاربری 
اقدامات  و  راهبرد  تدوین  به  منجر  که  باشد 

اجرایي »امكان پذیر«  می گردد.  

کلمات کليدی:
راهبرد   ، تجاری  مراکز   ، راهبردی  ریزی  برنامه 

توسعه شهری، توسعه ، کاربری 

مقدمه :
که  توسعه شهری  در  مه های جدید  برنا  از جمله 
مورد توجه قرار گرفته است راهبرد توسعه شهری 

)CDS(  می باشد.
ابعاد  از  فراتر  که  عملی  است  ای  برنامه   CDS  
سطح  در  گیری  تصمیم  تهیه  فرآیند  در  کالبدی 
ویژه  توجه  اجتماعی  و  اقتصادی  ابعاد  به  ها  شهر 
رشد  ایجاد  هدف  با  کاربردی  برنامه  این  دارد.  ای 
متوازن و پایدار با رویکرد برنامه ریزی همکارانه و یا 
به عبارتی مشارکتی شهروندان در  راستای بهبود 
نکته  این  شود.  می  تهیه  شهروندان  زندگی  سطح 
حائز اهمیت می باشد که این برنامه ها از نظر نوع 
با رویکرد توسعه متوازن در  نگاه و محصول نهایی 
باشند.  می  متفاوت  بسیار  شهری  مختلف  سطوح 
ریزی  برنامه  ابزار  عنوان  به  شهری  توسعه  راهبرد 
در دست مدیران و ساختار تصمیم گیری در سطح 
شهر، در جهت ایجاد چارچوبی راهبردی در راستای 
رشد همگون و توسعه پایدار شهری، هدفمند تهیه 
برنامه ریزی  اولیه ی  نقش های  از  یکی  شود.  می 
مورد  در  خصوصی  مالکان  اختیار های  کنترل  و 
آن ها   تملک  در  فضاهای ساخته شده ی  و  زمین ها 
بوده است. به عبارت دیگر حل تنش ها بین مالکان 
خصوصی و یا مالکان خصوصی و عمومی به عهده ی 
سادگی  به  امر  این  است.  بوده  شهری  برنامه ریزی 
فضای  یک  در  اشتراکی  زندگی  که  می دهد  نشان 
مشترک )shared space) با تراکم باال می تواند به 
کاهش تنش بیانجامد و یکی از ویژگی های عمده 
انعطاف پذیری باالی  نیز  ی راهبرد توسعه شهری 
آن است.  این نوآوری در راستای افزایش کارایی و 
کالبدی تالش می  ریزی  برنامه  نارسایی های  رفع 
کند و با توجه به گستردگی نظام شهری در ایران 

منجر به تحوالت بسیاری خواهد شد. 

بررسی و تحلیل فضائی مجتمع های 
تجاری شهر بندر عباس

CDS با رویکرد راهبرد توسعه شهری 
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سازمان نظام مهندسی ساختمان استان رهمزگان 

1-پيشينه و روش تحقيق :
در  پایه  اصل  عنوان  به  نظری  بر چارچوب  مبتنی  مقاله  این  تحقیق  روش 
شناخت کامل از مساله است. مطالعات اسنادی و کتابخانه ای محور اصلی 
این  اصلی در حصول  و گام های  این بخش معرفی شده است  فعالیت در 

شناخت عبارتند از : 
گام اول : بررسی مفاهیم، فرآیندها و نقش ها کاربرد تجاری در عرصه شهری 

و روش استراتژی توسعه شهری  
گام دوم: بیان سوابق، برنامه ها و اقدامات اجرایی در دو سطح ملی و بین 

المللی 
گام سوم: شناخت نظریه ها، دیدگاه ها و فنون مرتبط در عرصه ی شناخت، 

تحلیل  و تولید برنامه

2-نگاه اجمالی به شهر و چارچوب برنا مه ریزی های موجود با توجه به رشد 
روزافزون جمعیت و در راستای آن گسترش میزان محرومیت های شهری، 
با اثرات منفی این پدیده با تجدید نظر در نوع برنامه  مسئله اصلی مقابله 
به  توجه  با  باشد.  برنامه های موجود می  ماهیت  در  تغیر ساختار  و  ریزی 
این نکته که شهر در بستر کالبدی خود به موجودی زنده تعبیر شده است 
و در طی زمان تحت تاثیر عوامل درونی و بیرونی دچار تغییر و تحول می 
 ... شود نگاه به عناصر گالبدی شهر نظیر کاربردهای مسکونی و تجاری و 
جز با نگاهی اقتصادی، اجتماعی و به عبارتی همه جانبه امکان پذیر نیست. 
متاسفانه در اکثر برنامه های شهری انسان را که به عنوان محور اصلی است 
فراموش شده و تنها به مسائل کالبدی پرداخته می شود و نوع نگاه به شهر 
از انعطاف و کارایی الزم برخوردار نیست. یکی از صورت های رایج برنامه ریزی 
شهری برای حل تنش ها، سیستم سلسله مراتبی از باال به پایین است. اما 
کاربرد این سیستم که در تعیین سیاست و کنترل جدا از فصل  خصوصی و 
فرایندهای مربوط به آن کار می کند،  معایبی نیز به همراه داشته است: این 
روش امکان پذیری و رضایتمندی در مورد رهیافت های مدیریت راهبردی در 
فصل  عمومی را برطرف می کند، در این شرایط سیستم برنامه ریزی فضایی 
تفاوت و  این مباحث در چارچوبی که  برای مرتبط کردن  به ظرفیتی  نیاز 
رسمیت  به  را  شهری  مناطق  تغییر  پیش بردن  در  مختلف  گروه های  تضاد 
نیاز،  برنامه ریزی را می توان تالش برای مدیریت  بنا بر این  بشناسد دارد. 
جمعی مالحظات مشترک درباره ی کیفیت های محیط زیستی و فضایی در 
فضاهای مشترک بیان کرد که در یک جهت گیری استراتژیک، هماهنگی 

بین اعمال متضاد و رابطه بین سیاست و عمل را مورد تأکید قرار می دهد.

3 - اقتصاد شهري وبازار:
در نظر اقتصادي ، شهر مرکز مبادله ي کاال وکانون اصلي تجارت شناخته 
شود  مي  باعث  جغرافیایي  ي  ناحیه  یک  مرکز  عنوان  به  شهر   . شود  مي 
گیرد  مي  صورت  آن  مرکز  در  همواره   ، ناحیه  داخل  در  تجاري  مبادالت 
وتجارت راه دور نیز در آن متمرکز مي شود . در این نظریه ، شهر کانون 
برخورد مسیرهاي تجاري به شمار مي آید که در فصل بازار، این مسیرها 
به هم مي رسند . طرفداران نظریه ي پیدایش شهرها در نتیجه ي عامل 
تجاري معتقدند حدود سال 9000 ق.م. تجارت محلي با گروههاي شکارچي 
مجاور،باعث پیدایش شهرها شده است )سلطان زاده ،1382 ،143-144 (. 
پدیده ي »بازار« یکي از موارد تاریخي دیر پا است که به مجرد تحقق شرایط 
اقتصاد  دقیقاً  مسأله ي  یک  مشابه  وبه  است  یافته  نمود   ، مساعد  تاریخي 
حالت  این  در   . است  داده  سوق  واحدي  جهت  به  را  تولیدي  ي،نیروهاي 
نگرش  در  است که  اقتصاد سیاسي  تاریخي  مقوله هاي  از  یکي  بازار«   «  ،
هاي اقتصادي برخي از اقتصاد دانان به مثابه مقوله ي تاریخي دیده نشده 

)شکویی ، 1372 ، 9-10 (.

4-انواع مراکز خرید :
رشد وتوسعه ي خرید و فروش سبب پیدایش نظم وترتیب حرفه اي وگرد 
 ، جغرافیایي  موقعیت  به   . گردید  خود  خاص  بازارهاي  و  اماکن  در  آمدن 
بازارهاي  به  شهري  بازارهاي  وسعت  و  کیفیت  شهر،  هر  تولیدي  پتانسیل 
مختلفي بر مي خوریم که هر یک داراي قلمرو و عملکردي متفاوت از دیگري 
است )رضویان،محمد تقی، 1381(. »مرکز خرید « به مجموعه اي از مغازه 
هاي خرده فروشي با پارکینگ عمومي اطالق مي شود که در آن یک یا چند 
فروشگاه بزرگ ، مغازه هایي با تخفیف ویژه وفروشگاه هاي مواد غذایي وجود 

دارد . در برخي موارد ، مرکز خرید شامل یک بازار محصور وباغراه است .

انواع مراکز خرید به صورت زیر دسته بندی می شوند :
-بازارهاي بین المللي

-بازارهاي ملي
-بازارهاي شهري

-مراکز خرید فرامنطقه اي 
-مراکز خرید منطقه اي 
-مراکز خرید ناحیه اي 
-مراکز خرید محله اي 

-مراکز تجاري با کاربري هاي مختلف 
-مرکز عرضه کننده ي کاالهاي تخصصي 

-بازارهاي دوره اي 
-بازارهاي محلي 

-بازارچه ها 
5--انواع مراکز خرید از نظر مورفولوژي :

5-1-بازارهاي منظم :
بازارهاي منظم نیز از لحاظ فرم را مي توان به دو دسته تقسیم نمود: 

بازارهاي خطي ) یک بعدي ( و بازارهاي گسترده ) دو بعدي ( 

5-2- بازارهاي یک بعدي یا خطي :
بیشتر بازارهاي ایراني به ویژه بازارهاي دائمي غالباً به شکل خطي هستند، 
زیرا در امتداد راه ها و معابر شکل مي گرفتند. بازارهاي خطي به دو صورت 
ارگانیک وطراحي شده بودند. بازارهاي ارگانیک آن دسته از بازارها هستند 
مي  شکل  شهري  ي  نشده  وطراحي  ارگانیک  معابر  امتداد  در  بتدریج  که 
گرفتند وهمراه با توسعه ي شهر، اندک اندک فضاهاي جدیدي در امتداد 

آنها ساخته مي شد ) سلطان زاده ، 1372 ،95 (. 

6-معيارهاي مكانيابی مراکز تجاري :
تلفیق فعالیت هاي عمده ي زندگي و کار، پشتوانه ي تنوع بیشتر تسهیالت 
ثانوي است ) اعم از تجاري، سرگرمي، فراغت یا اجتماعي (. مطالعات امکان 
در  را  خرید  مرکز  پروژه ي  اجراي  بودن  عملي  میزان  بازاریابي،  و  سنجي 
اما مکان دقیق سایت را براي  یک محدوده ي تجاري مشخص مي کنند، 
احداث مجموعه ي مورد نظر پبشنهاد نمي دهند.انتخاب سایت، یک عامل 
کلیدي ومهم در موفقیت مراکز خرید و مجتمع هاي تجاري است. عوامل 
از قبیل:  باشند؛ مواردي  انتخاب سایت مرکز خرید، موثر مي  متعددي در 
اندازه، شکل، توپو گرافي، وضعیت زهکشي، تأسیسات و مالحضات منطقه 
بندي . در این میان موقعیت و قابلیت دسترسي به مرکز خرید از اهمیت 

ویژه اي برخوردار است. 
اي  ویژه  اهمیت  از  خرید،  مرکز  احداث  براي  مناسب  مکان  یک  انتخاب 

برخوردار است. به دلیل استقرار طوالني مدت ومیزان هزینه ي زیاد 
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الزم براي این مرکز باید اشتباهات احتمالي را به صفر رساند.
به طور کلي معیارهاي مکانیابی مراکز تجاري عبارتند از :

*دسترسي 
*اندازه ي مکان 
*زمین مناسب 

*دسترسي به تأسیسات زیر بنایي 
*توزیع و تمرکز جمعیت 

*شرایط دسترسي به محل 
*موانع مصنوعي و یا فیزیکي 
*بررسي فروشگاه هاي رقیب 

7-مطالعات اقتصادی :
مراکز خرید و سایر موسسات خرده فروشی، هتل ها، متل ها، رستوران ها 
وغیره معموالً با هدف تجارت و کسب سود احداث می شوند. لذا مطالعات 
در  است.  برخوردار  فراوانی  اهمیت  از  خرید  مراکز  احداث  اقتصادی جهت 
تعریف کلی، تحلیل اقتصادی، مطالعه ی شایسته ای از خصوصیات اقتصادی 
و اجتماعی یک منطقه ی همبسته است تا بتوان نیاز و یا تقاضای موثر را 

برای یک کاالی خاص ، بررسی نمود )پیران، پرویز ، 1370 ، 3 (. 
اولین قدم در انجام یک تحلیل اقتصادي جمع آوري اطالعات در مورد یک 
گروه تعریف شده ي جغرافیایي یا آماري است. مرحله ي دوم، شامل تحلیل 
اطالعات، براي شناسایي شرایط موجود در بازار مي باشد. مرحله ي سوم، 
شامل تعیین تأ ثیرات احتمالي عوامل جدید در بازار یا اصالح عوامل موجود 
است؛ درنهایت، نتایج وپیشنهادات، بر اساس یافته هاي تحقیقاتي  به دست 

مي آید.
از مطالعات اقتصادي، براي شناسایي تقاضا براي انواع محصوالت تولید شده 
ویا سرویس ها ي داده شده استفاده مي شود. نقش مطالعات اقتصادي آنقدر 
نمود که در طي هر  ادعا  توان  به طور قطع مي  اهمیت شده است که  پر 
مرحله از پروسه ي احداث، چنانچه الزم باشد احداث کننده تصمیمات سود 
مند و آگاهانه اي را به موقع بگیرد، به تحلیلي تحقیقاتي و دقیق از مرکز 

تجاري و یک برنامه ریزي گسترده، نیاز دارد. 

8-تحليل اقتصادي منطقه ي تجاري: 
کار محقق مرکز تجاري اساساً با تحلیل اقتصادي منطقه آغاز مي شود که 
وسیله اي براي تعیین این موضوع است که آیا یک بازا ر خاص، توان پذیرش 
فروشگاه هاي بیشتري را دارد یا خیر. این سلسله مراتب ، شامل تحقیق در 
مورد جمعیت ، روند هاي در آمد ومیزان فروش فروش گاه ها مي گردد. 
یک تحلیل بازار یابي از محدوده ي پیرامون مرکز خرید، به مشخص شدن 
مواردي نظیر ترکیب جمعیتي در داخل حوزه نفوذ مجموعه، متوسط در آمد 

خانوارها، الگوهاي ترافیک منطقه ورقابت مراکز مشابه، مي انجامد.

9- ویژگی طراحی ساختمان هاي تجاري :
اي  به صورت خوشه  معموالً  منظوره  تجاري چند  هاي  ساختمان  طراحي 
صورت مي پذیرد. مهمترین نکته در طرح چنین مراکزي ، ارتباط کارآمد و 
مناسب ساختمان هایي است که کل مجموعه را تشکیل مي دهند. بناهاي 
تشکیل دهنده ي مجموعه نباید به صورت حجم هایي پراکنده و فاقد ارتباط 
بصري باشند. ایجاد پیوند بصري و ارتباط فیزیکي مناسب از اصول مهم براي 
نرده  دیوارها،  آبنماها،  است. هرچه طرح  تجاري  مراکز  و مطلوبیت  کارایي 
ها، پل ها، جزئیات کف سازي، سنگ فرشها، کیوسک ها و غیره با ظرافت 
و زیبایي انجام شود، مجموعه دلپذیرتر خواهد بود که خود از عوامل جذب 
مشتري است.  بناها و سازه ها در یک مجموعه ي تجاري باید در یک 

مصالح،  نوع  در  شباهت  یابند.  سازمان  وهماهنگ  یکپارچه  معماري  طرح 
رنگها و جزئیات از عوامل موثر در این راستا مي باشند. توجه به این ویژگي 
به هیچ وجه به معناي ایجاد یکنواختي در مجموعه نیست؛ مهم این است 

که وحدت بر کل فضا حاکم باشد. 

10-شنــاخت و بررسـی ویژگی های برنامه های استراتـژی  توسعه 
شهری )CDS( و کاربری های تجاری:

شهر به عنوان یک بازار، مرکز فعالیت ها و ارائه ي امکانات بسیاري است. 
در این نگرش نه تنها بر فعالیت هاي اقتصادي تأکیدمي شود، بلکه به غناي 
شرایط اجتماعي نیز توجه مي گردد.در شهرها حتي زمین نیز همچون یک 
کاالي اساسي خریدو فروش مي شود ودر مرکز شهر، آنجا که فعالیت هاي 
پر تراکم تجاري صورت مي گیرد ، روز به روز بر ارزش آن افزوده مي شود. از 
این دید گاه، الگوهاي توسعه ي کاربري زمین ، تراکم ساختمان ها ، کیفیت 
بازتابي  همه  شهري،  سبز  فضاهاي  و  ها  آلودگي  انتشار  انرژي،  از  استفاده 
زاده،1372  از کارکرد هاي تجاري در شهرها محسوب مي گردد )سلطان 

.) 19-20،
از جمله رویکردهای جدید در تهیه برنامه های توسعه شهری که در دهه 
های اخیر توسط نهادهایی نظیر بانک جهانی بسیار مورد توجه قرار گرفته 
است راهبرد توسعه شهری )CDS(  می باشد. CDS برنامه ای است عملی که 
فراتر از ابعاد کالبدی در فرآیند تهیه سیاست ها و تصمیم گیری در سطح 
شهر ها به ابعاد اقتصادی و اجتماعی توجه ویژه ای دارد. این برنامه کاربردی 
با هدف ایجاد رشد متوازن و پایدار با رویکرد برنامه ریزی همکارانه و یا به 
عبارتی مشارکتی شهروندان در  راستای بهبود سطح زندگی شهروندان تهیه 
می شود. در مورفولوژي شهر هاي تجاري ، وجود مناطق ویژه براي فعالیت 
ویژه در داخل شهر ها اهمیت دارد .مورفولوژي هر فصل از شهر با توجه به 
میزان خرید و فروش در آن شکل مي گرفت . شهر هاي تجاري بیشتر بر 
مبادالت بازرگاني متمرکز هستند تا تهدید هاي نظامي . توسعه ي آنها عنصر 
مهمي در ایجاد اقتصاد جهاني به شمار مي آید ، اقتصادي که خود از انگیزه 
هاي بازرگاني آنچه که امروزه اروپاي غربي نامیده مي شود، ناشي شده است. 
نظام  بستر  که  بودند  وصنعت  تجارت  براي  هایي  مکان   ، تجاري  شهرهاي 
ایجاد مفهوم جهانشهري و قلمروهاي  به  آنها  سرمایه داري است؛همچنین 

عمومي کمک می نمایند  . )شکویی ،15-1372،17 (.

11-توسعه ي پایدار شهري در عرصه برنامه ریزی و توسعه مراکز و 
مجتمع های تجاری شهر بندر عباس:

توسعه ي پایدار مراکز تجاری شهر بندرعباس، توسعه ي است که در جهت 
رفع  در  را  آینده  نسل  هاي  توانایي  آنکه  بدون  باشد،  کنوني  نیازهاي  رفع 
نیازهایشان کاهش دهد .  توسعه ي پایدار دربرگیرنده ي تغییر روابط انسان 

ها و بین انسان و طبیعت در زمان کنوني و در طول زمان است.
شهرها، پدیده هایي بنیادي اند و اغلب فرصت ها و تجربیاتي ناشناخته را در 
زمینه ي اقتصاد شهري، رو ستایي و منطقه اي به دست مي دهند.  شکل، 
وسعت و تراکم شهرها را عناصر متعدد مادي و غیرمادي تعیین مي کنند که 
از جمله مهمترین آن ها مي توان به قیمت و ارزش زمین، سیاست گذاري 
از  کالن ملي، تاریخ، فرهنگ و ارزش هاي اجتماعي اشاره کرد .  هر یک 
اجزاي تشکیل دهنده ي شهر، سازوکارهاي قدرتمندي دارند که مي توانند 
داشته  نقش  ذخایر  و  منابع  حفظ  یا  تمدید  و  محیط  تخریب  یا  حفظ  در 

باشند.

: CDS 12-بررسی برنامه ریزی استراتژیک توسعه شهری
در دهه 1960 این اندیشه قوت پیدا کرد که برنامه ریزی و مدیریت نوعی 
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سازمان نظام مهندسی ساختمان استان رهمزگان 

دانش »تصمیم سازی« است و بنابراین برنامه-ریزان فقط مجری تصمیمات 
نیازها ،  با تحلیل  ، بلکه کارشناسانی هستند که  مدیران باالدست نیستند 
شرایط بهتر در آینده را، به مدیران و مسئوالن جامعه نشان میدهند . بر پایه 
این نگرش تغییری کیفی در مفهوم برنامه ریزی و مقوالت پایه ای آن پدید 
آمد . از جمله این نظریه مورد قبول قرار گرفت که هر نوع برنامه ریزی و 
مدیریت از دو روند متمایز و مرتبط با عناوین »تصمیم سازی« و »تصمیم 

گیری« تشکیل شده است.
 City Development( »چنین به نظر می رسد که عنوان »راهبرد توسعه شهر
و  تعریف  ارائه  به  چندانی  نیاز  که  بیانگر«  »خود  است  عبارتی   )Strategy
مفهوم سازی نداشته باشد. به بیان دیگر، یکایک کلید واژه های این عبارت 
در چارچوب ادبیات برنامه ریزی راهبردی به خوبی تعریف شده اند و از این 
رو به آسانی می توان دریافت که: »راهبرد توسعه شهر« برنامه ای است با 
تدوین  و  داشته  تأکید  اجرای سند  و  تهیه  بر  توأمان  که  راهبردی  ماهیت 
نکته ویژه ای  باشد.  انداز سازی مشارکتی صورت گرفته  پایه چشم  بر  آن 
که درباره )CDS( مورد تأکید ویژه قرار گرفته است توجه به »اجرا« و نه 
»تدوین« سند به عنوان هدف غائی بوده است. همچنین فرایند )CDS( به 
لحاظ دستاوردهای مهمی که می تواند از نظر اصالح نظام مدیریت شهری، 
پاسخگو نمودن نهادها و شفاف سازی فرایندها به بار آورد مورد استقبال واقع 
 )CDS( »گردیده است. فلسفه تدوین و اجرای اسناد »راهبرد توسعه شهر

مرتفع نمودن بحران های مسائل شهری کشورهای در حال توسعه است. 

12-فرآیند برنامه ریزی استراتژیک :
یا  وظیفه  مدیران،  آن  توسط  که  است  فرآیندی  استراتژیک  ریزی  برنامه 
ابزاری را که برای  مأموریت اصلی و اساسی سازمان را ترسیم می کنند و 
رسیدن به این مأموریت الزم است فراهم می سازند. این نوع برنامه ریزی 
مسئول  عالی  مدیران سطوح  و  انجام  مدیریت  عالی  توسط سطوح  معموالً 
ترسیم آینده ی سازمان هستند. آنان باید دو موضوع اساسی یعنی چه باید 
انجام دهیم؟ و چگونه؟ را روشن کنند. افق زمانی برنامه ریزی استراتژیکی، 
بلند مدت است. بنابراین چنین برنامه ریزی با خصوصیات عدیده ی خود ، 
مدیران را ملزم مینماید تا بیندیشند که جایگاه سازمان در آینده کجاست. 
زیرا این نوع برنامه ریزی زمینه ی اساسی را برای تمامی برنامه های دیگر 
در تمام سطوح مختلف ترسیم میکند . )زیاری ، کرامت ا. 1378..(.اگرچه 
اصول برنامه ریزی استراتژیک از لحاظ نظری درست میباشد، اما اشتباهات 
و  در فصل خصوصی  استراتژیک  ریزی  برنامه  اجرای  و  تدوین  در  بسیاری 
دولتی وجود دارد. یکی از دالیل آن به اعتقاد سواترااوتو )،2000Dhaka(کپی 
کردن از شیوه های برنامه ریزی استراتژیک سازمانی فصل خصوصی است، 
که مناسب با سیاست گذاری های شهری و منطقه ای نبوده اند. اگرچه باید 
اذعان داشت که به هیچ وجه نمیتوان سهم فصل خصوصی در پیشبرد این 

رویکرد نادیده گرفت. 

:)CDS( 13- الزامات راهبرد توسعه شهري
با توجه به ماهیت و ویژگي هاي CDS این رهیافت داراي الزاماتي در کلیه 
مراحل )پیش از شروع تا پس از اجراي آن( است که چنانچه این الزامات 

تامین نشوند، CDS موفقیتي نخواهد داشت:
کننده  تهیه  نهادهاي  در  آن  نظري  بنیان  هاي  به  باور  و  تفکر  حضور   -*

تصویب کننده و خصصوا مجري برنامه ها
*- حضور مستمر و مشارکت فعال همه تاثیرگذاران بر توسعه شهر در فرایند 

تهیه و اجراي آن
*- حضور مستمر نهاد مسوول در تدوین، اجراؤ پایش و بازنگري برنامه

*- الزام و تعهد قانوني به سند تولید شده و اجراي دقیق آن.

شکلي  به  بازنگري(  تا  مطالعات  شروع  )از  فرایند  مراحل  کلیه  اجراي   -*
کامل و دقیق.

نحوه ارتباط CDS با طرح هاي توسعه شهري و منطقه اي:  -13
استفاده از CDS در نظامهاي برنامه ریزي از پیش موجود 2 تغییر عمده را 

ایجاد مي نماید:
الف- تغییر و بهبود ارتباطات عمودي بین برنامه ها )ملي، منطقه اي، شهري(

*- CDS باعث مي شود تا ارتبا ط با برنامه هاي فرادست و پایین دست به 
دقت برقرار شود.

در  شهر  براي  نقشي  چناچه  که  مي نماید  ایجاد  را  قابلیت  این   CDS  -*
برنامه هاي فرادست در نظر گرفته شده آن را در صورت نیاز تصحیح کرده 
به درون شهر منتقل مي نماید و چنانچه نقشي تعریف نشده براي شهر نقش 

تعریف نماید.
*تعیین و تبیین جایگاه استاني، ملي و فراملي شهر  الزامات آن.

ب- تغییر و بهبود ارتباطات افقي )بین فصلي(
*- نهادهاي موثر بر توسعه شهرها که در نظامهاي فصلي به شکل موازي و 
افقي یکدیگر قرار مي گیرند به عنوان مشارکت کنندگکان در فرایند تهیه و 

اجراي CDS باعث مي شود ارتباطات افقي و بین فصلي برقرار شود.
در  واحد شهري  یکپارچه  مدیریت  زمینه هاي  ایجاد  با   CDS طرفي  از   -*
بسیار  توسعه شهري  بر  موثر  نهادهاي  افقي  ارتباطات  تدقیق  و  تعریف  باز 

تاثیرگذار است.

14-تحليل نقش مدیریت و مشارکت در برنامه هاي توسعه و عمران 
شهر بندرعباس:

امروزه یکي از راه کارها و راهبردهاي موثر، اثرفصل و کارساز در زمینه ي 
راهبردي،  هاي  مدیریت  نظري  هاي  چارچوب  و  ها  قالب  در  که  مدیریت 
آینده نگر و مشارکتي بیان مي شود استفاده از امکانات، استعدادها و سرمایه 
ایجاد  طریق  از  که  است  مردمي  و  خصوصي  فصل  معنوي  و  مادي  هاي 
ارتباطات و تعامل و نیز برنامه ریزي صحیح، قابل دسترسي مي باشد.  از این 
طریق مي توان کارایي، اثرفصلي و بهره وري، که پي آمد آن کاهش هزینه 
ها، افزایش درآمدها و بهینه سازي عملکردها مي باشد را در مدیریت وبه 
خصوص مدیریت شهري ارتقاء فصلید و زمینه پایداري مدیریت شهري را 
فراهم نمود. مشارکت مستقیم شهروندان و اثرا ت آن با توسعه وسیع جامعه 
مرتبط است براي جلب و جذب بیشتر و موثرتر شهروندان در امر مشارکت، 
نگرشها و ارز شهاي موجود باید تغییر یابد.  ایجاد و سازوکارهاي قانوني و 
مشخص به منظور مشارکت مردمي در فرآیند برنامه ریزي و اداره ي امور 
شهر از اهم نکاتي است که باید توجه ویژه به آن معطوف گردد .  هرچند 
که دالیل متعددي به منظور لزوم مشارکت مردم در افزایش ضریب تحقق 
پذیري برنامه هاي توسعه ي شهري وجود دارد، لیکن مشارکت مردمي مي 
بایست از طریق مکانیزم هاي قانوني، نهادینه شده و تضمین گردد. جلب 
مشارکت مردمي در اداره ي امور شهر، نباید به عنوان یک عمل نمایشي و 
تفنني براي اجراي برنامه هاي توسعه ي شهري از جانب مسئوالن به حساب 
آورد، بلکه مي بایست بانگرش جدي و اعتقاد به نقش و تاثیر شهروندان در 
تصمیم سازي، تصمیم گیري و اجرا، نقش و جایگاه واالتري براي مشارکت 

درنظر گرفت.
برنامه هاي توسعه ي شهري، شهروندان را به صورت مستقیم متاثر مي کند. 
لذا اعتقاد به مشارکت آنان در فرآیند برنامه ریزي و توسعه ي شهر در روند 
موفقیت آمیز بودن توسعه نقش اساسي ایفا مي نماید. چنانچه برنامه هاي 
توسعه ي شهري براساس امکانات، اولویت ها و منابع جامعه ي شهري تهیه 
نشوند و حمایت شهروندان را به دست نیاورند در اجرا و بهره برداري قرین 

موفقیت نخواهند بود.  جلب مشارکت مردمي در روند تهیه و بررسي و 
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اجراي برنامه هاي توسعه ي شهري موجب تضمین اجراي آنها 
خواهد بود.

 )CDS( فرایند  برای  سازمانی  ترتیبات  انتخاب   ( *سازماندهی 
و  سازماندهی  کار،  گروههای  و  گرداننده  کمیته  یک  ایجاد   ،
سرپرستی کارگاههای مشارکت گروههای ذینفع،  پشتیبانی از 

شکل گیری سازمانهای کلیدی ذینفع ) در صورت نیاز(
*تأمین منابع و ظرفیت الزم )تعیین پشتیبانی فنی و مالی مورد 
نیاز فرایند، مشارکت دادن گسترده تمامی فصلهای شهرداری و 
ادارات محلی، بدست آوردن تعهد کلیه گروههای ذینفع کلیدی 

در مورد تهیه ، تصویب و اجرای سند(
*الف : خدمات ، فعالیتها و طرحهایي که باید بر اساس برنامه 

ها اجرا شود .
و  فعالیتها   ، انجام خدمات  مخارج  میزان  و  مبلغ  برآورد   : *ب 

طرحها .
*ج : پیش بیني و تأمین منابع درآمد الزم براي تأمین هزینه 

هاي مربوط« )اکبري،  نعمت اهلل.1384( .

تجاری   مراکز  در  شهری  توسعه  راهبرد  برنامه  15-نقش 
بندر عباس:

های  .ویژگی  شناخت  در  بینی  واقع  یک  سمت  به  حرکت 
مراکز و مجتمع های تجاری در راستای به کارگیری برنامه 
مباحث  و   مفاهیم  بر  تاکید  با   CDS استراتژی شهر  توسعه 
پایه و نظریات و دیدگاههای گوناگون در راستای حصول به 
شناخت کامل از ابعاد مثبت و منفی در عرصه  شهرسازی و 
بستر شهر است. راهبرد توسعه شهری می تواند به مثابه پاسخ 
اجتماعی  و  اقتصادی  مشکالت  از  زیادی  فصل   به  مقتضی 
شهر بندر عباس و چاره ای در راستای پر کردن خالء برنامه 
ریزی جامع شهری در برخورد ناقص با کابری های شهری، 
نظیر کاربری های تجاری شهر بندر عباس برآید و این سند 
ارتقاء سطح کیفی مدیریت  انداز مشترک و  بر اساس چشم 
مراکز تجاری به عنوان قلب تپنده شهر بندر عباس و افزایش 
میزان سرمایه گذاری به منظور باال بردن نرخ رشد اشتغال و 
کاهش منظم و پایدار شهری تدوین می شود. وبه عبارتی می 
توان گفت اساس این طرح بر این فرض استوار است که: شهر 
بندرعباس با توجه به پتانسیل های موجود دارای کمبودهای 
اساسی در بخش های مرتبط با مراکز تجاری و خدماتی شهر 
است و نیازمند برنامه ریزی خاص و ویژه در این زمینه می 

باشد. 

نتيجه گيری :

تغییرات  از  برنامه ها  اجرای  تهیه،  فرایند  در  مشکالت  رفع 
کاربری  برنامه ریزي  فرایند  در  مشارکت  و   مدیریتي 
تهیه  تر،   خرد  اهداف  با  عباس  بندر  شهر  در  تجاری  های 
»امکان پذیر«   اجرایي  اقدامات  و  راهبرد  تدوین  چشم اندازها، 
می شود.  که این مواد که با اهداف زیر امکان پذیر خواهد بود

کامال  نگرشي  شهر،  به  کالبدي  صرفا  نگرش هاي  *وراي 
»فضایي« دارد.

افزایش  و  شهر  اقتصادي  توسعه  جریان هاي  *هدایت 
فرصت هاي اشتغال

*کمک به سازمان ها، افراد و نهادهاي خصوصي و عمومي در 
تدوین راهبردهاي مالي و سرمایه گذاري خود

*افزایش نقش شهروندان در مدیریت تحوالت آتي شهر
حال  عین  در  و  جامع  ریزی  برنامه  چارچوب  یک   CDS*
انعطاف پذیر است که به منظور توانمند سازی جوامع شهری 
برای کنترل و اداره پیامدهای تغییرات سریع و رشد فزاینده 
نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و نیز کستره عاجز کننده 
است  توسعه شهر سندی  راهبرد  توصیه می شود. سند  فقر 
که در این فرآیند حساس به انجام تصمیم گیری و در ادامه 
توسعه  اصلی آن  یاری می رساند و هدف  اجرای تصمیمات 
پایدار شهری از طریق ایجاد ظرفیت اجتماعی به منظور چشم 

اناز سازی اصل مشارکت و اقدامات همگانی می باشد.
*این سند بر اساس چشم انداز مشترک، جهت ارتقاء سطح 
کیفی مدیریت مراکز تجاری به عنوان قلب تپنده شهر بندر 
عباس و افزایش میزان سرمایه گذاری به منظور باال بردن نرخ 
رشد اشتغال و کاهش منظم و پایدار شهری تدوین می شود.

به  نیل  راستای  در  بهینه  های  راهبرد  بایستی  نهایت  *در 
اهداف با تاکید بر سیاست های اجرایی مناسب ارائه شود. 

منابع و مواخذ:
دفتر  ایرانی،  بازارهای   ،1372 حسین،  زاده،  1سلطان 

پژوهشهای فرهنگی، تهران، چاپ اول، 
2شکویی ، حسین ،  1372 ، جغرافیای شهری  نشر دانشگاه 

پیام نور ، 
3رضویان،محمد تقی، 1381، برنامه ریزی کاربری اراضی،

4پیران، پرویز، 1370، دیدگاه های نظری در جامعه شناسی 
شهر و شهرنشینی، مجله اطالعات سیاسی و اقتصادی، شماره 

 ،50
5زیاری ، کرامت ا... ، 1378،  اصول و روش های برنامه ریزی 

منطقه ای ، دانشگاه یزد ، یزد. 
6اکبري،  نعمت اهلل. 1384، ظرفیت سنجي اقتصاد شهر براي 
اقتصاد  و  ها  »شهرداري  همایش  شهرداري.  درآمد  تامین 
شهري«  به همت سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور 

و پژوهشکده اقتصاد دانشکاه تربیت مدرس. 
-(7Dhaka (the People’s Republic of Bangladesh

 Asian city development strategies Fukuoka ) 
(2000 conference

منابع اینترنتی :
*    http://www.econsult.com  
*    http://www.HamkelasY.com  
*    http://www.geographyfieldwork.com  
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جاذبه های دیدنی جزیره قشم
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چكيده 
بالقوه  توانهای  و  امكانات  از  گيری  بهره 
موجود در هر سرزمين در چارچوب اهداف 
توسعه پایدار به شكل یكی از دغدغه های 
تبدیل  المللی  بين  و  ملی  محلی،  اصلی 
است  اموری  از  یكی  توریسم  است.  شده 
توجه  مورد  بسيار  اخير  های  دهه  در  که 
قرار  جهان  مختلف  های  دولت  و  کشورها 
نام  دود  بدون  صنعت  عنوان  به  و  گرفته 
از مهمترین منبع  به عنوان یكی  و  گرفته 
این  رود.  می  شمار  به  کشورها  درآمد 
موضوع در مناطق جزایر با توجه به آسيب 
پذیری منابع زیستی، حياتی و شكنندگی 
بيشتری  اهميت  از  ها،  اکوسيستم 
به  جزیره¬ای  بومهای  است.  برخوردار 
های  جاذبه  مهمترین  از  یكی  عنوان 
برای  بيشتر  توجه  مستلزم  اکوتوریسمی 
تبدیل به قطب های پویای گردشگری می 
باشند. کشور ایران که دارای سهم زیادی 
تواند  می  باشد،  می  جزیره¬ای  مناطق  از 
با مد نظر قرار دادن برنامه ریزی مناسب، 
در  شود.  تبدیل  ها  قطب  این  از  یكی  به 
پتانسيل  از  که  قشم  جزیره  ميان  این 
و  گردشگر  جذب  برای  زیادی  بالقوه  های 
توسعه اکوتوریسم با رویكرد توسعه پایدار 
مناطق  این  از  ای  نمونه  است،  برخوردار 
جزیره¬ای با پتانسيل باال به شمار می رود. 
در مقاله حاضر با توجه به ضرورت توسعه 
در  جزیره¬ای  اکوتوریسم  و  گردشگری 
قشم  جزیره  موردی  بررسی  به  ایران، 

های  فرصت  و  چالشها  و  شده  پرداخته 
توسعه اکوتوریسم پایدار در این جزیره بر 
اساس رویكردهای بومی موجود در منطقه 
و با استفاده از روش تحليلی SWOT مورد 
تحقيق  نتایج  است.  گرفته  قرار  ارزیابی 
دارای  قشم  جزیره  که  دهد  می  نشان 
جاذبه های طبيعی و تاریخی بسياری است 
مناسب  زیرساختهای  نبود  دليل  به  که  
برای این نوع گردشگری، تاکنون اقداماتی 
اساسی در ارتباط با گردشگری جزیره در 
حساس  است.  نگرفته  صورت  منطقه  این 
در  گردشگری  توسعة  موضوع  بودن 
مناطق شكننده و آسيب پذیر جزیره¬ای 
قابليت  حفظ  بودن  اولویت  در  همچنين  و 
درازمدت  در  قشم  جزیره  مناطق  های 
ایجاب  پایدار،  توسعة  به  دستيابی  برای 
می کند که کوشش ها پيش از هر چيز بر 
و  گردشگری  توانهای  ارزیابی  و  شناسایی 
سازماندهی  و  جزیره  این  اکوتوریستی 

کردن آنها متمرکز شود. 
واژه هاي کليدي: 

توان سنجی، اکوتوریسم، رویکرد بومی، جزیره 
.SWOT ،قشم

1- مقدمه
در  ای  ویژه  نقش  گردشگری،  صنعت  امروزه 
از زمینه های مهم  اقتصاد جهانی دارد و یکی 
توسعة پایدار منطقه ای و عاملی جایگزین برای 
به شمار  و دورافتاده  ای  نواحی حاشیه  توسعة 
نیروی  به مثابه  می رود. همچنین، گردشگری 
کاالیی  و  جوامع  ساختن  همگن  در  پویایی 

سارا امیرشکاری

سمیرا امیرشکاری

1کارشناس ارشد معماری، 
دانشگاه آزاد اسالمی، 

واحد قشم
Amirshekari.Sara@ 

yahoo.com

دانشجوی کارشناسی 
ارشد معماری، دانشگاه 
آزاد اسالمی، واحد قشم 
S.Amirshekari@

yahoo.com

توان سنجی پتانسیل های بالقوه 
اکوتوریستی و بومی جزیره قشم 
در تبدیل به قطب گردشگری با 

 SWOT تحلیل
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 :2003 .Reid( کردن فرهنگ های سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است
کاالی  ملتها سودآورترین  از  بسیاری  برای  گردشگری  اقتصادی،  نظر  از   .)2
صنعتی محسوب می شود )Higgins–Desbiolles, 2006:192(. اثرات مثبت 
ارز  مبادالت  از  بر سودهای حاصل  برای جوامع، عالوه  اقتصادی گردشگری 
است  ای  منطقه  توسعة  و  اشتغال  ایجاد  و  حکومتی  های  مالیات  خارجی، 

 .)1991 .Lickorish(
یکی از راهبردهای جایگزین که می تواند موجب توسعة نواحی محروم شود 
و مکمل سایر راهکارهای توسعة این مناطق باشد، توسعة گردشگری است. 
گردشگری به عقیدة بسیاری از محققان، در مقایسه با دیگر بخشهای اقتصادی 
مزایای بسیاری دارد که آن را به ابزاری مؤثر برای از بین بردن فقر تبدیل می 
کند؛ اگرچه تحقق آن تاحدی زیاد، مستلزم این است که به طور مشخص تری 
در برنامه ها و استراتژی های ملی گردشگری، تقویت مشارکت و فرصت های 
 UNWTO;2001 Ashley & Goodwin( گنجانده شود  محلی  جوامع  بیشتر 

)2004b
روبه رشددی  روند  و  ویژه  جایگاه  امروزه  که  های گردشگری  از شکل  یکی 
دارد، اکوتوریسم است. اکوتوریسم عبارت است از مسافرت مسئوالنه و مبتنی 
بر اصول پایداری به نواحی طبیعی برای بهره گیری معنوی و ارضای نیازهای 
روحی و روانی؛ به گونه ای که همراه با شناخت و کسب آگاهی و احترام به 
رفاه  ارتقای  و  طبیعی  نواحی  از  محافظت  به  و  باشد  محلی  مردم  ارزشهای 
جامعة میزبان کمک کند )زاهدی، 1385: 90(. اکوتوریسم در وهلة نخست 
ناظر بر مالحظات زیست محیطی و توسعة پایدار است و در آن طبیعت گردی 
در درجة دوم اهمیت قرار دارد. به عبارتی دیگر، اکوتوریسم پیوند دهندة دو 
دیدگاه تعهد شدید به طبیعت و احساس مسئولیت اجتماعی است )رضوانی، 

.)21 :1387
به  مشکالت  و  ها  فعالیت  حجم  جهاني،  مقیاس  در  گردشگري  گسترش  با 
خصوص به لحاظ شرایط زیست محیطي و کیفیت تجربه گردشگران رو به 
فزوني گذاشته است. از یک طرف این نوع فعالیت ها به دلیل ویژگي خاص 
ناپایدارسازي  در جهت  و  منفي  پیامدهاي  به سوي  بودن(  گرا  )مصرف  آنها 
پیامدهاي  با  از طرف دیگر  و  انساني حرکت مي کنند  و  محیطهاي طبیعي 
انگاشتن  نادیده  که  هستند  توأم  انساني  و  طبیعي  محیط  حوزه  در  مثبتي 
برنامه ریزي براي دستیابي به اثرات مثبت گردشگري را غیرممکن مي سازد 
)اذانی و همکاران، 1390(. از این رو مقاصد گردشگري با اتخاذ محدودیتها و 
راه حل هاي مناسب در جهت توسعه پایدار گردشگري برآمده اند. توسعه اي 
که نیازهاي نسل فعلي را تأمین مي کند، بدون این که توانایي نسلهاي آتي 
را در تأمین نیازها به مخاطره اندازد. نتیجه، ظهور نظریه توسعه پایدار و به 
دنبال آن گردشگري پایدار در دهه 1990، ارائه نظریاتي در جهت اجتناب از 

بروز اثرات گردشگري و مدیریت مناطق بوده است. 
با نگاهي به مناطق جزیره ای مشاهد مي شود که در بسیاري از این مناطق، 
با توجه به روند رو به رشد پذیرش گردشگر در برخي از مقصدهاي نوظهور 
و درحال توسعه ایران، جذب و حضور بازدیدکنندگان بدون توجه به ظرفیت 
حداقل  یا  و  گرفته  صورت  مناطق  این  تغییرات  قبول  قابل  حد  و  پذیرش 
اندیشیده نشده  این مراکز  به  براي کنترل شمار مراجعه کنندگان  تمهیدي 
است. برای اجتناب از پیامدهای نامطلوب گردشگری نیاز به توسعة اندیشیده 
شده، است. دست یافتن به این مهم، مستلزم برنامه ریزی جهت ایجاد بستری 
الگوی  باید یک  به تبع آن  است که قرار است توسعه در آن صورت پذیرد. 
توسعة مناسب برای زمین و در نتیجه توان سنجی یا ارزیابی توان اکولوژیک 

انجام شود. 
2- مواد و روش تحقیق

بالقوه  های  توانمندی  و  ها  پتانسیل  تحلیل  و  ارزیابی  حاضر  پژوهش  هدف 
اکوتوریستی جزیره قشم جهت ایجاد و ساماندهی منطقه و بستر این جزیره 

توان  بر اساس مدل استراتژیک  پایدار و  با رویکرد  اکوتوریسم  جهت توسعه 
توصیفی- نوع  از  پژوهش  این  در  تحقیق  روش  باشد.  می   SWOT سنجی 

بررسی  در  است.  موردی  و  ای  کتابخانه  تحقیق  از روش  ترکیبی  با  تحلیلی 
کتابخانه ای با مطالعه منابع معتبر سعی شده تا تجارب جهانی و داخلی در 
زمینه اکوتوریسم و همچنین اهمیت و تاثیرات گردشگری بر توسعه اجتماعی 
و اقتصادی در برنامه ریزی توریسم و اکوتوریسم مورد بررسی قرار گیرد. در 
کنار این روش با مشاهدات میدانی و مطالعه انواع جاذبه ها )طبیعی، تاریخی، 
فرهنگی، اجتماعی( و معرفی آنها در جزیره قشم، به ارائه راهکارهایی جهت 
بهبود و توسعه فعالیتهای گردشگری فرهنگی با رویکرد توسعه پایدار در این 
مورد  محدوده  مطالعه  از  پس  منظور  این  برای  است.  شده  پرداخته  منطقه 
پتانسیل های  از خصوصیات، ویژگیها و  مطالعه و واکاوی های کتابخانه ای 
موجود در این جزیره برای تبدیل شدن به منطقه اکوتوریستی، عوامل داخلی 
مورد   SWOT تکنیک  با  آن  روی  پیش  های  و چالش  ها  فرصت  و خارجی 
ارزیابی قرار گرفته است. تکنیک یا ماتریس SWOT ابزاری برای بازشناسی 
ضعف ها و قوت های داخلی یک سیستم به منظور سنجش وضعیت و شناخت 
تهدیدها و فرصت های موجود در محیط خارجی آن سیستم و درنهایت تدوین 
راهبردهای استراتژیک برای هدایت و کنترل سیستم مورد مطالعه می باشد. 

3- محدوه مورد مطالعه تحقیق )جزیره قشم(
قشم بزرگترین جزیره خلیج فارس و بزرگترین جزیره غیر مستقل دنیاست 
که از موقعیت سوق الجیشی برخوردار است. این جزیره در دوران ساسانیان 
شود.  می  محسوب  ایران  هرمزگان  استان  جزو  و  داشته است  نام  ابرکاوان 
بخش  مرکز  بندرعباس،  شهر  به  شمال  از  قشم  جزیره  جغرافیایی  موقعیت 
خمیر و قسمتی از شهرستان بندر لنگه، از شمال  خاوری به جزیره هرمز، از 
شرق به جزیره الرک، از جنوب به جزیره هنگام و از جنوب باختری به جزایر 
تنب بزرگ و کوچک و بوموسی محدود می گردد. فاصله جزیره قشم )از بندر 
قشم( تا بندرعباس 10/8 مایل )20 کیلومتر(، تا بندر هرمز 9/72 مایل )18 
کیلومتر(، جزیره الرک )تا مرکز دهستان الرک( 4/85 مایل )9 کیلومتر(، تا 
جزیره بوموسی 88/01 مایل )163 کیلومتر( و جزیره تنب بزرگ 61/55 مایل 

)114 کیلومتر( است.
مساحت این جزیره 1491 کیلومترمربع، حدود 5/2 برابر دومین جزیره بزرگ 
باسعیدو  تا بندر  از بندر قشم،  خلیج پارس یعنی بحرین است. طول جزیره 
تخمین  کیلومتر   130 تا   100 بین  مختلف  منابع  در  را  جزیره  انتهای  در 
زده اند و بیشتر روی طول 115 و 120 کیلومتر تکیه شده است. در گزارش 
را 120 کیلومتر  تعاریف، طول سراسری جزیره قشم  قانون  اجرای  توجیهی 
ذکر کرده اند. عرض جزیره، در نقاط مختلف متفاوت بوده و به طور متوسط 
دارای سه عرض کم )بین طبل و سلخ(، زیاد )بین الفت کهنه و شیب دراز( و 
متوسط )در منطقه اسکان( است. با این وجود، عرض متوسط جزیره قشم را 

11 کیلومتر می توان محسوب داشت.
را دارد و هم  برای دامپروری  بالقوه  توان  تا حدودی  دامپروری جزیره قشم 
در  کشاورزی  می گیرد.  انجام  جزیره  در  سنتی  روش  به  دامپروری  اکنون 
جزیره قشم به دلیل کمی بارندگی و نبود آب شیرین کافی، کشاورزی بسیار 
محدود است و بیشتر به صورت دیم صورت می گیرد و کشت غالت دیم نیز 
ترتیب،  این  به  زیاد می شود.  نوسان  بارندگی دستخوش  یکنواختی  دلیل  به 
تولید کشاورزی قشم را می توان ناچیز دانست. معادن در جزیره قشم معادن 
... وجود دارد که به  گوناگونی از قبیل نمک، خاک سرخ، گاز سنگ آهن و 
ویژه در گذشته سبب رونق تجاری این جزیره بوده است و قسمتی از مشاغل 

جزیره نشینان را تامین می کرده است.
که جزو  است  برخوردار  زیادی  بالفعل  و  بالقوه  های  پتانسل  از  این جزیره   
نادرترین و منحصر به فردترین توانها در سراسر جهان به شمار می رود و اگر 

بخواهیم از تمامی آنها نام ببریم، در مقوله تحقیق حاضر نمی-گنجد. 
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شكل )1( موقعيت جزیره قشم در کشور و استان اصفهان
4- طرح و بيان مسئله

ای  بالقوه  توانمندی های  از  ای یکی  ظرفیت های گردشگری مناطق جزیره 
اساسی  نقشی  جایگزین،  و حتی  مکمل  عاملی  عنوان  به  تواند  می  که  است 
در حفح حیات اجتماعی در این نواحی و حتی توسعه و رونق زندگی در این 
مناطق داشته باشد. هرچند نباید این نکته را از نظر دور داشت که گردشگری 
در مناطق حساس و جزیرهی همچون تیغ دو لبه ای است که استفاده از آن 

باید همراه با آگاهی و برنامه ریزی های دقیق باشد.
اگرچه نواحی جزیرهی توان های باالیی در زمینه هایی چون صنعت، معدن، 
گردشگری و حتی کشاورزی دارند، اما با توجه به محدودیت های اکولوژیکی 
مقابل دستکاری  در  نواحی جزیرهی  تحمل  بودن ظرفیت  و کم  مناطق  این 
های بشر، بهره برداری های بی رویه از این مناطق می تواند منجر به ایجاد 
نتیج های عکس شود؛ از این رو، رعایت اصول توسعة پایدار و استفاده از آن 
دسته از توان هایی که کمترین میزان دخالت بشر را در این اکوسیستم های 
بسیار حساس به همراه داشته باشند، برای توسعة این نواحی ضروری به نظر 
اصول  رعایت  با  نواحی جزیرهی  گردشگری  ظرفیتهای  از  استفاده  رسد.  می 
قشم  جزیره   .)1389 )نماینده،  باشد  ها  گزینه  این  از  یکی  تواند  می  پایدار 
جاذبه های طبیعی و تاریخی بسیاری دارد که در نوع خود کم نظیر و یا حتی 
بی نظیر هستند؛ اما به دلیل نبود زیرساخت های مناسب این نوع گردشگری 
از قبیل عدم اطالع رسدانی در زمینة جاذبه های جزیره، توجه نکردن دستگاه 
های مربوطه و مسئولین محلی به این نوع گردشگری و یا شاید آشنا نبودن 
آنها با این نوع گردشگری، نبود تأسیسات مورد نیاز گردشگران و مواردی از 
این دست، تاکنون اقداماتی جدی و اساسی در ارتباط با گردشگری جزیره در 
این منطقه صورت نگرفته است )آذرنیوند و همکاران، 1385(. در ساماندهی 
فعالیتهای اکوتوریستی، حفاظت همه¬جانبه از محیط زیست با بیشترین توجه 
و توسعة اکوتوریسم به عنوان عاملی در راستای توسعة منطقه ای با هزینه های 
بهینه، از اهداف اصلی به شمار می رود. الزمة این امر، شناسایی دقیق منبع 
اکوتوریستی از طریق بررسی وضع موجود آن است؛ بنابراین این بررسی ها باید 
با در نظر داشتن مواردی از قبیل وسعت ،توپوگرافی، کاربری و موقعیت فضایی 
پیرامونی آن و بررسی تأثیرات مثبت و منفی آنها بر منبع مورد نظر، فرصتها 
و تهدیدها و ارزیابی زیست محیطی منبع برای توسعه و تداوم پایداری آن، 

تعیین عوامل انسان ساخت موجود در منبع و نیز تعیین توانمندی های منبع با 
شاخص قرار دادن گردشگری و ارائه راهکارهای خاص هر منبع صورت پذیرد.

با توجه به مباحث مذکور، در این تحقیق تالش شده است تا پس از شناسایی 
زیرساختهای  ارزیابی  و  قشم  جزیره  در  موجود  اکوتوریستی  های  ظرفیت 
این منطقه مورد  پتانسیل های موجود در  گردشگری، مهمترین جاذبه ها و 
ارزیابی قرار گرفته و عوامل موثر بر مدیریت پایدار گردشگری در آن شناسایی 
برای  بازدارنده  برخی چالشهای  از  برای رهایی  راهکارهایی  نهایت  و در  شده 

رسیدن به توسعه پایدار گردشگری در این جزیره ارائه گردد.
5- مبانی نظری تحقيق

5-1- اکوتوریسم و دیدگاه محققان در رابطه با آن
این صنعت  بوده است که  اقتصادي  براي پیشرفت  همواره گردشگري عاملي 
مي¬تواند موجب تغییرات اقتصادي و اجتماعي شود. گردشگري از طریق تأثیر 
اقتصاد کشور  ملي،  بازرگاني  تراز  و  قیمت¬ها  تغییر  اشتغال،  ملي،  درآمد  بر 
شناسي  انسان  کتاب  در   .)66 )زاهدي، 1382:  قرار مي¬دهد  تأثیر  تحت  را 
گردشگري )اسمیت( اثرات مختلفي در این رابطه در نظر گرفته شده است که 

عبارتند از )شاهنده، 1387: 47(: 
•بعضي از انواع اثرات اجتماعي اقتصادي، تغییرات طبیعي هستند و فشارهاي 
و  بومیان  اگر  حتي  شوند  مي  شامل  را  اقتصادي  توسعه  نوع  هر  از  ناشي 

گردشگران داراي زمینه هاي فرهنگي یکساني باشند.
•اثرات دیگر ناشي از تفاوت اجتماعي اقتصادي بین بومیان و گردشگران است 
متفاوتي  یا  یکسان  اجتماعي  اقتصادي  زمینه¬هاي  داراي  است  ممکن  که 
بومیان  اجتماعي-اقتصادي-سیاسي  توسعه  با  نسبي  تفاوت سطوح  باشند که 

و گردشگران به عنوان یک فاکتور مهم شناخته شده است. 
•نوع سوم اثرات منتج از تفاوتهاي فرهنگي چشمگیر بین بومیان و گردشگران 
است که این تفاوت¬ها ممکن است به ارزشهاي اصلي و نظام قانوني اعتقادات 
مذهبي، سنن، رسوم، سبک زندگي، الگوهاي رفتاري، نوع لباس، تقسیم بندي 

زمان، گرایش نسبت به بیگانگان و عوامل دیگر مربوط باشد. 
شكل )2( اثرات منتج از تفاوت هاي فرهنگي و بومی چشمگير بين 

بوميان و گردشگران

براي   1980 دهه  در  که  است  کساني  اولین  از  الزکورین  سباوس-  هکتور 
اکوتوریسم تعریف مشخصي به صورت زیر ارائه کرده است: »اکوتوریسم یعني 
مسافرت به نواحي طبیعي تقریبا دست نخورده با هدف یادگیري، تحسین و 
استفاده از مناظر طبیعي ، حیات وحش و همچنین نمودهاي فرهنگي گذشته 
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مشورتي  شوراي   .)123  :2006  ,Blangy and Mehta( بومي«  مردم  حال  و 
محیط زیست کانادا، اکوتوریسم را تجربه مسافرت به طبیعت مي داند که به 
محافظت از اکوسیستم کمک مي کند و در عین حال شان جامعه میزبان را 
بین  اتحادیه   .)12 :2000 .Ackoff and Pourdehnad( نماید  نیز حفظ مي 
المللي محافظت از طبیعت اکوتوریسم را چنین تعریف کرده است: »اکوتوریسم 
عبارت است از مسافرت مسئوالنه به نواحي نسبتا بکر طبیعي به منظور لذت 
زمینه  و  داشته  طبیعت  بر  کمي  منفي  اثرات  که  نحوي  به  طبیعت  از  بردن 
مشارکت اقتصادي- اجتماعي جمعیت بومي را فراهم آورد«. بر اساس تعاریف 
است  زیر  چهارگانه  مشخصات  داراي  اکوتوریسم  که  گفت  توان  می  مذکور 

:)1995 ..Elsasser et al(
*وابسته به طبیعت باشد. 

*از لحاظ اکولوژیک پایدار باشد و به عبارتي کمترین آسیب و اثرات سوء را 
براي طبیعت نداشته باشد. 

*آموزش و ارایه ارزشهاي منطقه مورد بازدید، عنصر اصلي آن بازدید باشد. 
*جوامع محلي و میزبان در آن مشارکت داشته باشند.

بنا به نظر Tisdell، سفر به طبیعت به نحوي که در عین محافظت از اکوسیستم، 
اکوتوریسم  از  جامع  تعریفی  شود،  گذارده  احترام  نیز  محلي  جوامع  شأن  به 
پایدار است. در این تعریف عالوه بر منابع طبیعي، به ارزشهاي مردم محل نیز 
توجه شده است و ضرورت ایجاد توازن بین منابع طبیعي، گردشگري، جامعه 

.)534 :2000 .Tisdell( محلي و گردشگران مورد توجه قرار گرفته است
5-2- جنبه های سه گانه اکوتوریسم 

اکوتوریسم باید از جنبه هاي سه گانة علمي، اجتماعي و اقتصادي بر محورهاي 
:)12 :2000 ..Goeldner et al( اساسي زیر تأکید داشته باشد

- علمي
براي  اکوسیستمها  طبیعي  ظرفیت  قراردادن  توجه  مورد  و  خوب  1.شناخت 
تضمین هرچه بهتر حفاظت، بازسازي و یا تولید بهینة پایدار آنها. 2.  حفاظت 
از میراث طبیعي، فرهنگي و مذهبي در عرصه هاي مختلف گردشگري. 3 . 
باارزش کردن میراث با اطالع رساني، فرهنگ سازي وآموزش دایمي به مردم 

وجوامع محلي و همچنین به گردشگران. 

- اجتماعي
1.  شناخت و احترام به نقش بسیار پراهمیت مردم و جوامع محلي و مشارکت 
دادن آنها در تصمیم گیري ها، برنامه ریزي ها و اجراي پروژه ها. 2.  احترام به 
نیازهاي معیشتي و وابستگي هاي مردم و جوامع محلي به جنگل، عرصه ها و 
منابع جنگلي. 3. تبادل مثبت بین گردشگران و مردم جوامع محلي میزبان و 
ترویج فرهنگ حفاظت از میراث طبیعي و فرهنگي بین گردشگران مهمان و 
میزبانان. 4. اعتالي کیفیت زندگي و آگاهي هاي علمي مردم و جوامع محلي. 

 اقتصادي
  .2 درآمدها.  عادالنة  تقسیم  و  محلي  جوامع  و  مردم  براي  درآمدزایي    .1
 .3 میراث.  از  حفاظت  و  مدیریت  براي  درآمدها  از  سهمي  دادن  اختصاص 
اقتصادي کردن اکوتوریسم براي سازمان دهندگان آن و در عین حال توجه 

دقیق به حصول نتایج مثبت حفاظتي و حمایتي از اجراي پروژه ها. 
5-3- اصول اکوتوریسم

به طور کلی اصول اصلی اکوتوریسم را در مواردی به شرح زیر می توان بیان 
:)500 :2000 .Goeldner( نمود

آسیب  مقصد  به  که  زیست محیطي  و  فرهنگي  منفي  اثرات  *حداقل کردن 
مي رسانند. 

*آموزش بازدید کنند گان در خصوص اهمیت حفاظت

*تاکید بر اهمیت مسئولیت پذیري شرکت ها و سازمان ها و مشارکت آنها با 
مسئوالن محلي و مردم به جهت برآوردن نیازهاي محلي و ایجاد منافع براي 

بومیان
*ایجاد درآمد مستقیم براي حفاظت و مدیریت منابع طبیعي و مناطق تحت 

حفاظت
و  کنترل  و  پایه  محیطي  زیست  و  اجتماعي  مطالعات  از  استفاده  بر  *تاکید 

نظارت بلندمدت برنامه ها
و  کسب  میزبان،  کشور  براي  اقتصادي  منافع  کردن  حداکثر  براي  *کوشش 
تحت  مناطق  و  طبیعت  در  که  آنها  بخصوص  بومي  جامعه  و  محلي  کارهاي 

حفاظت زندگي مي کنند. 
زیست  و  اجتماعي  از محدودیت هاي  توسعه گردشگري  اینکه  از  *اطمینان 

محیطي مورد قبول که محققان به آنها رسیده اند، تخطي نمي کند. 
طراحي  زیست  محیط  با  هماهنگي  به  توجه  با  که  زیرساختهایي  بر  *تاکید 

مي شوند. 
پوشش  و  وحش  حیات  از  حفاظت  فسیلي،  سوختهاي  از  استفاده  *حداقل 

گیاهي منطقه و آمیختگي با محیط طبیعي و فرهنگي.
5-4- اکوتوریسم پایدار

فعلي  نیازهاي  به  که  اکوتوریسمی  یعني  اکولوژي  نظر  از  پایدار  اکوتوریسم 
اکوتوریستها پاسخ دهد و به حفظ و بسط فرصت هاي اکوتوریستي براي آینده 
بپردازد و به جاي صدمه زدن به اکولوژي در جهت پایداري آن تالش ورزد 
)نوری، 1389(. در اکوتوریسم پایدار انگیزه اصلي مسافرت به طبیعت، دیدار از 
جذابیت هاي طبیعي یک منطقه شامل ویژگي هاي فیزیکي و فرهنگ بومي 
است و اکوتوریست پس از مشا هده جذابیتها، بدون اینکه خللي در آنها وارد 
آورد و به تخریب آنها بپردازد، محل را ترک مي کند )زاهدي، 1385: 76(. به 
این ترتیب، ضمن شناخت فرهنگ، سوابق تاریخي و نمودهاي طبیعي منطقه، 
و درآمدزایي  اقتصادي  فرصتهاي  و  را حفظ کرده  اکوسیستم  و جایگاه  شأن 
و حمایت  براي حفظ  پایدار،  اکوتوریسم  در  ایجاد کند.  مردم محلي  براي  را 
نیاز  مورد  اعتبارات  و  مالي  منابع  طبیعي،  زیباییهاي  و  ها  جذابیت  از  جدي 
فراهم مي شود. به این ترتیب، مي توان گفت که اکوتوریسم پایدار آنتي تزي 
 .Goeldner( براي گردشگري است که صرفاً به منافع کوتاه مدت مي اندیشد

.)2000:575
رابطه  این  و در  بلندمدت مطرح است  منافع  استمرار  پایدار،  توریسم  اکو  در 
توریسم کسي است که درصد کسب تجربه صحیح و معتبر از طریق چالش 
هاي فکري و فیزیکي است و حاضر است سختي ها و ناراحتي هاي سفر را 
براي کسب تجربه و آگاهي تحمل کند )نوری، 1389(. اکوتوریسم پایدار یک 
رویکرد مدیریتي است که با توجه به هدف هاي ارزشي، اقتصادي، اجتماعي 
و محیط زیستي با همکاري و همیاري مسئوالن و مردم جامعه از طریق وضع 
قوانین و مقررات مناسب و اعمال مؤثر آنها به طور مستقیم و غیرمستقیم به 

 .)54 :2000 .Ackoff and Pourdehnad( حفظ طبیعت بیانجامد
در  بومي  هاي  درگیرکردن جمعیت  اکوتوریسم  در  پایداري  به  رسیدن  براي 
مدیریت اکوتوریسم و حفاظت از منابع طبیعي و فرهنگي اجتناب ناپذیر است؛ 
در زمینة اکوتوریسم بایست توجه کافي به استانداردهاي زیست محیطي اعمال 
شود و این مسئله نه تنها در مناطق حفاظت شده بایستي در نظر گرفته شود، 
بلکه در طرح ریزي همه فعالیت ها و برنامه هاي مدیریتي و توسعه اي نیز باید 
مدنظر قرار گیرد. بر این اساس می توان گفت که تحقق موفق اکوتوریسم در 
گرو توسعه پایدار زیرساخت ها مي باشد که شامل نرخ تبدیل ارز، سیستمهاي 
باشد )کردوانی،  ... مي  و  امنیت، سیستمهاي مخابرات  انتقال، صلح و  و  نقل 

 .)1386
5-5- اکوتوریسم جامعه مدار

اکوتوریسم جامعه مدار که پدیده اي در حال پیشرفت در سرتاسر 
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کشورهاي توسعه یافته محسوب می شود، بیانگر این مفهوم است که 
جامعه کنترل ضروري و دخالت در پروژه اکوتوریسم را دارد و اکثریت 
اساس  این  بر  بود.  خواهد  ماندگار  و  باقي  جامعه  در  اکوتوریسم  فواید 
تاکنو سه نوع عمده اکوتوریسم جامعه مدار شناخته شده است که از بین 
آنها ناب ترین مدل، پیشنهاد مي کند که جامعه مالک و مدیر سرمایه 
گذاري باشد و تمامي اعضاي جامعه به صورت یک سیستم چرخه اي 
در پروژه به کار گرفته مي شوند و منافع آن به پروژه هاي مربوط به 
حضور  شامل  مدار  جامعه  اکوتوریسم  نوع  دومین  یابد.  اختصاص  آنها 
خانواده ها و گروه ها در جوامع است و درنهایت سومین نوع آن یک 
اقدام همکاري بین جامعه یا خانواده و همکاران تجاري خارجي است 

)محالتي، 1390: 44(. 
اقتصاد  و  است  ظریف  بسیار  گردشگري  و  بومي  جوامع  بین  رابطه 
گردشگري غالباً سهم زیادي از منابع محلي را مصرف کرده که منافع 
دخالت   .)1389 )نوری،  رساند  مي  میزبان  جامعه  به  اقتصادي  اندک 
از جاذبه هاي گردشگري  مردم محلي در اکوتوریسم به عنوان بخشي 
در قالب نمایش ها و جلوه هاي فرهنگي ارائه مي گردد  که این مشکل 
تا به امروز ادامه دارد و به مردم محلي یک حس بي اعتمادي به توسعه 
گردشگري در کل و دلیل ضعیفي براي باور کردن پتانسیل اکوتوریسم 
مي دهد. آنها غالباً به آن به چشم کنترل محلي بر سرزمین هایشان و 
آینده جامعه شان مي نگرند و متاسفانه نگراني هایشان ممکن است در 
حالتهاي گوناگوني جلوه یابد. بعضي از نگراني هاي اصلي مردم بومي در 
این خصوص را می توان به شرح زیر برشمرد )منشي زاده، 1384: 21(:

*نیاز به ابزارها براي مراقبت کردن در زمان موافقت
*اهمیت مرور دوباره و موافقت جامع آگاهانه

زیست  تنوع  زمینه  در  فرهنگي  تنوع  براي  ضوابط  تعیین  براي  *نیاز 
محیطي

به درگیري هاي مردم  براي شکایت کردن و رسیدگي  *ایجاد پروسه 
بومي

*توسعه ارزشیابي عمیقتر حقوق مردم بومي جدا از جوامع روستایي و 
دیگران

به  ها  توسعه جزیره  در  موفق  تجارب جهانی  از  هایی  نمونه  عنوان  به 
عنوان اماکن اکوتوریستی با حداکثر ویژگی های اکوتوریستی در جهان 
می توان به مجموعه توریستی-تفریحی والت دیزنی، دهکده توریستی-

تفریحی Green pia، دهکده سیاحتی - تفریحی فورت کالیز و ... اشاره 
نمود.

5-6- تاثير اکوتوریسم بر جزایر
توریسم هم تاثیرات مثبت و هم منفی بر جزایر میزبان دارد؛ مقدار و 
شدت این تاثیرات به وسیله دسته ای از فاکتورها مانند گسترش اماکن 
توریستی، انعطاف پذیری اکوسیستم ها، الگوها و میزان توسعه امکانات 
و همچنین اندازه کشور تعیین می شود. کشورهای توسعه نیافته تقریباً 
جذب  نتیجه  در  فرهنگشان  و  محیط  روی  را  چشمگیرتری  تاثیرات 
توریست داشته اند که به مراتب بیشتر از کشورهای توسعه یافته بوده 
است. شمار زیادی از این کشورهای کوچک جزایری هستند که متکی به 
منابع طبیعی آب و هوا و مناظر جذاب برای جذب توریست ها هستند. 
اغلب خورشید، شن و آسمان به این جزیره ها یک حالت رقابتی برای 
فعالیت های توریسمی می دهند )محالتي، 1390: 66(. این فعالیتها در 
محیط های جزیره متمرکز شده اند و سبب تغییراتی در محیط طبیعی 
از  یکی  اغلب  توریسم  که صنعت  است  ذکر  قابل  می شوند. همچنین 
عمده ترین تولیدکننده های ارز خارجی در این کشورهای کوچک است. 
ها  کمپ  ارتقای  با  کشورها  این  دولت  که  ندارد  تعجبی  بنابراین 

جذب  افزایش  در  سعی  خاک  و  هوا  بخشهای  و  توریستی  امکانات  و 
توریست به جزایرشان داشته باشند. »ظرفیت یا حد در غیر پذیرفتنی« 
و  روی محیط  توریستی  تاثیرات  که  در هنگامی  مفاهیمی هستند که 
جامعه تجزیه شدند، به آنها رجوع می شود. هیچکس »آستانه ظرفیتی 
قابل اندازه گیری« که برای همه کشورها یا برخی کشورها مفید باشد را 
ندارد. در حالی که هیچ تعریف کلی از ظرفیت تحمل که همه موضوعات 
جامعه را دربربگیرد، وجود ندارد و شدت توریست یا در اصطالح تعداد 
توریست های وارد شده در هرکیلومتر مربع نشان دهنده فشار توریست 

در محیط فیزیکی یک جزیره خواهد بود )برزو اصفهانی، 1389(.
به منظور برنامه ریزی عاقالنه و نهادینه کردن توسعه پایدار در جزیره 
ها، در نظر گرفتن مالحظات اجتماعی و فرهنگی و بومی امری اجتناب 
ناپذیر است. محیط جزیره ها به خاطر بافت سنتی شان، فرهنگ محلی، 
خاصی  اهمیت  از  سنتی  بکر  اندازهای  چشم  و  خاص  معماری  بافت 
برخوردارند. بر این اساس در ادامه با توجه به تهیه طرح جامع برای هر 
جزیره و تعیین اقتصاد غالب آنها بر اساس صنعت توریسم و گردشگری 
از نقطه نظر فرهنگی به بررسی فواید و آسیب های آن پرداخته شده 

است:
*اگر منافع اقتصادی توریسم به خوبی در منطقه جزیره تقسیم گردد، 
آنگاه سطح زندگی مردم ارتقاء یافته و منجر به بهبود خدمات و امکانات 

اجتماعی می شود.
این تبادل  *امکان تبادل فرهنگی میان مردم محلی و گردشگران که 
آن  به  نسبت  و  بیاموزند  مطالبی  یکدیگر  فرهنگ  از  گردد  می  باعث 

احترام قائل شوند.
به  نسبت  ها  توریست  گذاری  ارج  و  تمجید  از  محلی  مردم  *احساس 

فرهنگ خود.
*حفظ آداب و رسوم و سنن قدیمی، بافت سنتی جزیره ها، بازی ها و 

مراسم محلی.
*باال بردن سطح رفاه عمومی در ساکنان بومی جزیره ها و دخیل کردن 

جوامع محلی در امور گردشگری.
*حفظ چشم اندازهای سنتی و محافظت از آثار تاریخی و باستانی.

*تقویت و حمایت خدمات محلی مانند حمل و نقل عمومی و مراقبت 
امکانات  همچون  جدید  های  جاذبه  و  امکانات  ایجاد  و  بهداشتی  های 

فرهنگی، مراکز تفریحی و ....
*ایجاد آگاهی بیشتر در رمینه اصطالح فرهنگ های محلی، حرفه ها و 

هویت فرهنگی و افزایش نقش بیشتر زنان در جزیره ها.
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*اماکن تاریخی و باستانی جزیره عمدتاً به علت کم توجهی و 
نبود اعتبارات الزم جهت مرمت و نگهداری در حال تخریب و 
نابودی می باشند که در صورت توسعه صنعت گردشگری می 
توان انتظار داشت که از تخریب آثار تاریخی جلوگیری شده و 

اختصاص بودجه برای مرمت آنها توجیه اقتصادی پیدا کند.
شكل )3( چگونگی رسيدن به یک اکوتوریسم پایدار در 

)2007.Hiltz s.fitzgibbon( دیدگاه سدلر

شمار  به  اکوتوریسم  در  ها  توان  و  ها  جاذبه  از  یکی  جزیره 
می رود؛ اصطالح گردشگری جزیره، به محصوالت، تجارب و 
محیط های متنوعی داللت دارد. ویور )2001( هفت ویژگی 
 )1( به شرح  است،  پیوند خورده  با گردشگری جزیره  که  را 
 )2( خاص؛  جغرافیای  های  عارضه  و  هوایی  و  آب  شرایط 
بزرگ  غیرمعمول،  گیاهی  زندگی   )3( گیاهی خاص؛  پوشش 
 )5( ای؛  کوچهایجزیره  سایر  و  ها  کاروان   )4( قدیمی؛  و 
و )7( مناطق تحت  آبادی ها  و  واحه ها  بومی؛ )6(  ساکنان 

بیان نموده است. حفاظت 
ویژه  های  جاذبه  از  تعدادی  بر  تمرکز  به  جزیره  گردشگری 
توسعه  مقاصد مختلف  در  پراکنده  و  مقیاسی کوچک  در  که 
کاماًل  فرعی  و  اصولی  مقاصد  ارتبا  دارد.  گرایش  اند،  یافته 
منافذ،  مجموعه  این  از  هرکدام  اما  بود؛  نخواهند  درک  قابل 
توسعة  زیست،  از محیط  زمینة حفاظت  در  مدیریت  نیازمند 
بازار، فرصت های کسب و کار و توزیع عادالنة منافع اقتصادی 
است )طرح جامع محور گردشگری جزیره های ایران، 1386: 
شده  سازماندهی  مدیریت  اکوتوریست،  و  اکوتوریسم   .)284
راستای  در  گردشگری  اکولوژیک  منابع  مشارکتی  و  آگاهانه 

استفادة پایدار از این منابع است.
برای بررسی جامع و شناخت عمیق تر موضوع این پژوهش، 
اکوتوریسم  و  پایدار  به گردشگری  مربوط  نظریات  از  تلفیقی 
به  است،  شده  انتخاب  تحقیق  نظری  چارچوب  عنوان  به 
همچنین  و  جزیره  گردشگری  عناصر  درک  برای  که  طوری 
دیدگاه  از  پیرامون،  محیط  با  و  یکدیگر  با  عناصر  این  روابط 
جایگاه  شناسایی  در  است.  شده  استفاده   SWOT سیستمی 
گردشگری جزیره در صنعت گردشگری، دیدگاه چرخة عمر 

مقاصد گردشگری به کار برده شده است. برای ارتقای جایگاه 
منابع،  از  پایدار  برداری  بهره  نظریة  از  گردشگری  نوع  این 
استفاده شده و و برای حفظ ثبات و بهره برداری از گردشگری 
مناطق جزیره ای از دیدگاه پایداری مقاصد گردشگری بهره 
از  تحقیق  این  در  گفته شد،  است. همانگونه که  گرفته شده 
ویژگی  زیرا  است؛  شده  استفاده   SWOT سیستمی  رویکرد 
یکسونگری  و  بعدی  تک  تفکر  از  پرهیز  دیدگاه  این  مثبت 
است و نگاه سیستمی به هر نظامی، بررسی دقیق ابعاد آن را 
اکوتوریسم و گردشگری جزیره  بنابراین  امکانپذیر می سازد؛ 
بررسی  نیازمند  در صنعت گردشگری  نظام  مثابة یک  به  نیز 
عناصر و شاکله های آن، از جمله محیط، سازمان های ارائده 
دولتی،  نهادهای  محلی،  جامعة  زیرساختها،  خدمات،  دهندة 

گردشگران و سایر بخشها است.
SWOT 6- تجزیه و تحليل یافته ها بر اساس تكنيک 

یک  در  موجود  خدمات  و  تسهیالت  اینکه ضعف  به  توجه  با 
مشکل  موضوعي  تواند  مي  گردشگري  با  ارتباط  در  منطقه 
هاي  جاذبه  و  ها  توان  داراي  که  ها  جزیره  براي  باشد،  ساز 
این  توسعه  هستند،  گردشگري  صنعت  توسعه  براي  متعدد 
مزایا  این  کسب  اما  باشد.  راهگشا  بسیار  تواند  مي  صنعت 
آن  مناسب  بستر  که  است  امکانپذیر  زماني  ها،  مطلوبیت  و 
فراهم  نیز  اجتماعي  هاي  زیرساخت  و  مدني  نهادهاي  یعني 
اجراي  و  ریزي  برنامه  هرگونه  از  قبل  همچنین  باشد.  شده 
طرح هاي تدوین شده، داشتن آمار و اطالعات از ویژگیهاي 
گردشگران ضرورتي اجتناب ناپذیر است. بنابراین استفاده از 
توسعه  مناسب  بستر  کردن  فراهم  با  جز  گردشگري  مواهب 
در  ها  جاذبه  شناسایي  اینرو  از  نیست؛  امکانپذیر  گردشگري 
مرحله اول و برنامه ریزي براي توسعه آنها در مراحل بعدي، 
امري ضروري به نظر مي رسد. در عین حال براي رسیدن به 
امر گردشگري، همکاري الزم در بخش  بهترین راهبردها در 
هاي تحقیقات، اطالع رساني، توسعه محصول، منابع انساني، 
بر اجراي قوانین الزم و ضروري است. به  بازاریابي و نظارت 
زمینه  در  گردشگري  شگرف  تأثیر  به  توجه  با  دیگر  عبارت 
باید  امروز،  جوامع  در  فرهنگي  و  اجتماعي  اقتصادي،  هاي 
ریزي  برنامه  با  و  آگاهانه  عالمانه،  مدیریتي  و  بلند  نظري  با 
)محالتي،  کرد  تالش  گردشگري  گسترش  جهت  در  درست، 
1380: 6(. بر این اساس در ادامه تحقیق حاضر تالش شده 
نقاط  بیان  به   SWOT تحلیلی  روش  از  استفاده  با  تا  است 
مناطق  از  یکی  به  آن  تبدیل  در  قشم  جزیره  قوت  و  ضعف 

فعال و پویای گردشگری پراخته شده است.

شكل )4( راهكار تكنيک SWOT و تعيين استراتژی ها
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برای رسیدن به راهبردهای مناسب در تبدیل جزیره قشم به قطب اقتصادی 
محیط  تحلیل  به  باید  ابتدا  پایدار،  توسعه  استاندارهای  براساس  گردشگری 
این اساس محیط  بر  این جزیره پرداخته شود و  بیرونی موجود در  درونی و 
و قوت مورد  نقاط ضعف  با  و محیط درونی  تهدید  و  نقاط فرصت  با  بیرونی 
ارزیابی قرار گیرد. الزم به ذکر است که این نتایج بر اساس تحلیل های صورت 
گرفته به صورت نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها در جداول )1( و )2( 

ارائه شده است.
جدول )1( تحليل عوامل داخلی )نقاط قوت )S( و ضعف )W(( موثر به 

SWOT توسعه توریسم پایدار در جزیره قشم به روش

 ))T( و تهدید )O( جدول )2( ماتریس تحليلی عوامل خارجی )فرصت
SWOT موثر به توسعه توریسم پایدار در جزیره قشم به روش

7- بحث و تفسیر نتایج و استخراج راهبردهای استراتژیکی مبتنی بر ماتریس 
SWOT در برنامه ریزی اکوتوریسم پایدار در جزیره قشم

ماتریس SWOT با مقایسه نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصت ها، چهار نوع 
راهبرد و راهکار ارائه می نماید که از تقابل عوامل داخلی و خارجی شکل می 
گیرد و با فهرست نمودن آنها می توان وضعیت توریسم منطقه مورد مطالعه 
را با توجه به پتانسیل های بالقوه و بالفعل موجود در آن بررسی کرد. براساس 
نوع استراتژي رقابتي/  به طور کلی چهار  نتایج بدست آمده در بخش قبلی، 
به  را   )WT( تدافعي  و   )WO( بازنگري   ،)ST( پذیری  تنوع   ،)SO( تهاجمي 
منظور پي ریزي ارکان ماتریس SWOT جهت تحلیل کلیه عوامل استراتژیک 
)فرصت ها، تهدیدها، نقاط قوت و نقاط ضعف( در توسعه صنعت اکوتوریست 
در جزیره قشم می توان مطرح نمود که در ادامه راهکارهای موجود در هر یک 

از استراتژی ها ارائه شده است.

در  موقعیت  هر  از  حرکت  و  وضعیت  ترین  مطلوب  از  حاکي   SO استراتژي 
ماتریس SWOT به این وضعیت ایده آل است که با اتکاء به آن مي توان از 

تمامي نقاط مثبت، مزیت ها و شایستگي ها براي به حداکثر رساندن موقعیت 
بهره  ST حداکثر  استراتژي  از  نمود. هدف  استفاده  ها  فرصت  و  تقاضاها  ها، 
مندي از نقاط قوت و مزایاي درون بخشي براي مقابله با تنگناها، تهدیدها و 
آسیب زننده هاي خارجي )محیطي( و به حداقل رساندن آنهاست و این امر از 
طریق این استراتژی ها قابل حصوص است. هدف از استراتژي WO کاستن و 
به حداقل رسانیدن نقاط ضعف و جنبه هاي آسیب پذیر و به حداکثر رسانیدن 
فرصت ها، موقعیت ها و تقاضاهاست و این امر از طریق راهکارها و استراتژی 
از استراتژي WT، به حداقل رسانیدن  اینگونه قابل حصول است. هدف  های 
جنبه هاي آسیب پذیر و نقاط ضعف، همچنین تهدیدها و تنگناهاي بیروني 
استراتژیک است، شدیداً  ترین وضعیت  کننده  نگران  این حالت که  است. در 
نیاز به ارزیابي مجدد، اصالح و تقویت ساختار، عملکرد، اهداف و سیاستهاي 

استراتژیک وجود دارد.
های  پتانسیل  تحلیلی  مند  نظام  ماتریس  ارائه  با   )7( الی   )3( جداول  در 
توریستی راهبردی در جزیره قشم براساس روش SWOT، راهبردهای رقابتی/

جهت   )WT( تدافعی  و   )WO( بازنگری   ،)ST( پذیری  تنوع   ،)SO( تهاجمی 
قرار  ارزیابی  مورد  گردشگری  پایدار  قطب  به  تبدیل  برای  جزیره  توانسنجی 

گرفته است و استراتژیهای مهم در این زمینه پیشنهاد گردیده است.

جدول )3( راهبردهای رقابتی/تهاجمی )SO( در ماتریس نظام مند 
تحليلی پتانسيل های توریستی راهبردی جزیره قشم براساس روش 

SWOT

جدول )4( راهبردهای تنوع پذیری )ST( در ماتریس نظام مند تحليلی 
SWOT پتانسيل های توریستی راهبردی جزیره قشم براساس روش
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جدول )5( راهبردهای بازنگری )WO( در ماتریس نظام مند تحليلی 
SWOT پتانسيل های توریستی راهبردی جزیره قشم براساس روش

تحليلی  مند  نظام  ماتریس  در   )WT( تدافعی  راهبردهای   )6( جدول 
 SWOT براساس روش  راهبردی جزیره قشم  توریستی  های  پتانسيل 

8- نتيجه گيری

صنعت اکوتوریسم در جزایر امروزه به شکل فزاینده ای در ابعاد جهانی در حال 
ای  مناطق جزیره  پایدار  توسعه  مناسبترین مکانیزم  به عنوان  و  بوده  توسعه 
قلمداد می شود؛ توسعة گردشگری پایدار و استفاده از ظرفیتهای اکوتوریستی 
مناطق جزیره ای در کشور ما که پهنه های وسیعی از آن را آب دریاها تشکیل 

می دهند، با هدف توسعة این مناطق که از نظر شرایط محیطی با محدودیت 
توسعه در سایر زمینه ها روبرو هستند، راهکار نوینی است؛ استفادة هوشمندانه 
از این قابلیت می تواند به آبادانی مجدد مناطق جزیرهی کمک مؤثری کند؛ 
با روشهای هوشمندانه، شهرها  ایرانیان  نه چندان دور،  زیرا در گذشته های 
بودند  کرده  برپا  منـــتاطق جزیره ی  در  پــررونق  و  آبـــاد  روســتاهای  و 
و خود را با شرایط سخت محیط طبیعی سازگار کرده و تمدنی بزرگ ایجاد 

کرده بودند.
 جزیره های ایران یکی از منحصر به فردترین جاذبه های اکوتوریستی جهان 
به شمار می آیند و امروزه، توجه به توانها و پتانسیل های توریستی مناطق 
جزیرهی، می تواند به عنوان یکی از مهمترین و زیربنایی ترین اصول در تدوین 

راهبردهای توسعه گردشگری محسوب شود.
که  است  گردشگری دخلی  پیشرفت صنعت  در  زیادی  عوامل  کلی  به طور   
توجه به جاذبه های موجود در مناطق جزیره ای می تواند گامی مهم به منظور 
با داشتن  نیز  به شمار رود. جزیره قشم  پایدار گردشگری  به توسعه  رسیدن 
قابلیتهای چشمگیر و استعدادهای بالقوه جهت جذب گردشگران خارجی می 
قطب  یک  به  جزیره  این  شدن  تبدیل  برای  را  مناسبی  بستر  و  زمینه  تواند 

گردشگری منطقه باشد.
در پژوهش حاضر به ارزیابی توان های اکوتوریستی جزیره قشم با رویکرد بومی 

منطقه پرداخته شد. 
برای این منظور و به جهت ارزیابی نقاط ضعف و قوت، تهدیدها و فرصتهای 
موجود در منطقه مورد مطالعه از روش تحلیلی SWOT بهره گرفته شد. نتایج 
تاریخی  و  دارای جاذبه های طبیعی  نشان می دهد که جزیره قشم  تحقیق 
نظیر  بی  حتی  یا  و  نظیر  کم  خود  نوع  در  ها  جاذبه  این  که  است  بسیاری 
گردشگری،  نوع  این  برای  مناسب  زیرساختهای  نبود  دلیل  به  اما  هستند؛ 
تاکنون اقداماتی اساسی در ارتباط با گردشگری جزیره در این منطقه صورت 

نگرفته است. 
نیاز  مورد  تأسیسات  نبود  جزیره،  های  جاذبه  دربارة  رسانی  اطالع  فقدان 
زیرسـاختهای  فــقدان  جمــله  از  دیــگر  عوامل  از  بسیاری  و  گردشگران 
مناسب از عوامل عدم توسعه یافتگی ایــن منطقه به عــنوان قطب گردشگری 

می باشد.
پذیر  آسیب  و  مناطق شکننده  در  توسعة گردشگری  موضوع  بودن   حساس 
جزیره ای و همچنین در اولویت بودن حفظ قابلیتهای مناطق جزیره قشم در 
درازمدت برای دستیابی به توسعة پایدار، ایجاب می کند که کوشش ها پیش از 
هر چـــیز بر شناسایی و ارزیابی توانهای گردشگری و اکوتوریستی این جزیره 

و ســازماندهی کردن آنها متمرکز شود. 
عــلت توجه به این مطلب این است که براساس آن بتوان به تبیین استراتژی 
گردشگری پایدار، بـــه ویژه در منـــاطق جـــزیره ای قـــشم اقـــدام نمود 
تا ضمن ساماندهی روند توسعة آن از کـــارکـــردهای مطــلوب آن در این 

جزیره برخوردار شد. 
بیانگر ضعف در مدیریت، بستر و زیرساخت های  تحلیل های به عمل آمده 
گردشگری و همچنین آسیبهای زیست محیطی وارد بر جزیره بر اثر گردشگری 
است کــه می توان از راهبردهای تنوع پذیری )ST( به عنوان اولویت اول مبنی 
بر جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی جهت توسعه و تجهیز زیرســـاختها، 
هــمچنین مطالعات امکان سنجی جهت استفاده صحیح از ظرفیتها به عنوان 
رهیــافتی بـــرای جــلوگیری از آسیبهای زیست مــحیطی وارد شـــده بر 

جزیره استفاده کرد.
اولـــویت بعـــدی، راهـــبردهای تـــدافعی )WT( جـــهت   همچنین در 
رفع کاستی ها و تهدیدات به عنوان گامهای اولیه ایجاد گردشگری جزیره ای 
منطقه قشــم پیــشنهــاد می گردد و از ســـایر راهبــردها مـــی تـــوان 

در جهت توسعه و پیشرفت گردشگری جزیره بهره جست.
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چكيده 
یكی  بعنوان  الكتریكی  خودروهای  بكارگيری 
از ملزومات شبكه های هوشمند انرژی همواره 
موسسات  که  بگونه ای  است،  بوده  مطرح 
جایگزینی  بررسی  حال  در  انرژی  تحقيقاتی 
نوع  این  با  داخلی  احتراق  خودروهای  کامل 
بكارگيری  عمده  مطلوبيت  هستند.  خودروها 
که  است  این  از  ناشی  الكتریكی  خودروهای 
نيازهای  ساختن  برطرف  ضمن  خودروها  این 
حمل ونقل، دارای باتری هایی هستند که قابليت 
ذخيره سازی انرژی الكتریكی را دارند. در واقع 
با ظهور خودروهای برقی در نگاه اول یک نوع 
اضافه  قدرت  شبكه  به  جدید  الكتریكی  بار 
فناوری  شدن  مطرح  با  آنكه  حال  می شود. 
منابع  قالب  در  توانند  می  خودروها  این   ،V2G
سال های  در  شوند.  ظاهر  نيز  پراکنده  توليد 
ميان شبكه  انرژی  تبادل  مقوله چگونگی  اخير 
قدرت و خودروهای الكتریكی به موضوع مهمی 
مبدل شده و بررسی های فراوانی در این زمينه 
صورت گرفته است. در نتيجه تأمين توان مورد 
نياز خودروهای الكتریكی و استفاده از قابليت 
به  خودروها  این  باتری  انرژی  سازی  ذخيره 
روز  مختلف  ساعات  در  توان  تأمين  منظور 
در  گيرد.  قرار  مطالعه  مورد  دقت  به  بایستی 
پایه،  مفاهيم  اجمالی  بيان  ضمن  حاضر  مقاله 
خودروهای  بكارگيری  تاثيرات  بررسی  به  ابتدا 
الكتریكی بر شبكه های توزیع برق از نقطه نظر 
تاثير  سپس  و  شده  پرداخته  فنی_اقتصادی 
استفاده از این فناوری بر بكارگيری منابع انرژی 

تجدیدپذیر و همچنين تاثيرات زیست محيطی 
در  گيرد.  می  قرار  مطالعه  مورد  خودروها  این 
خودروهای  مشارکت  بررسی  مقوله  به  نهایت 
الكتریكی در بازارهای انرژی در آینده پرداخته 

خواهد شد. 
واژه هاي کليدي: 

شبکه    - الکتریکی  خودروی   - انرژی  بازارهای 
هوشمند -  فناوری خودرو-به-شبکه 

1- مقدمه
نظیر  تجدیدپذیر  انرژی  منابع  اخیر  های  سال  در 
 ... و  گرمایی  زمین  خورشیدی،  بادی،  های  انرژی 
مانند  عواملی  وجود  گرفته اند.  قرار  ویژه  توجه  مورد 
انرژی ها،  این  کمتر  محیطی  زیست  نامطلوب  اثرات 
مصرف  مخرب  اثرات  مورد  در  جهانی  نگرانی  های 
و  آب  الگوی  تغییرات  روی  بر  فسیلی  سوخت های 
هوایی کره زمین، محدود بودن سوخت های فسیلی و 
اتمام آن ها در آینده نزدیک تمایل به استفاده از انرژی 
خصوص  در  است)1(.  داده  افزایش  را  تجدیدپذیر 
منابع تولید انرژی تجدید پذیر باید توجه داشت که 
این  نوسانی  طبیعت  آن ها،  بیشمار  مزایای  کنار  در 
به  آن ها  از  استفاده  که  می گردد  باعث  منابع  نوع 
از  استفاده  بزرگ  چالش  نباشد.  پذیر  امکان  آسانی 
این نوع انرژی ها به عنوان منابع قابل اطمینان انرژی 
الکتریکی، آن است که همواره این امکان وجود دارد 
که در مواقعی که نیازمند انرژی هستیم، این منابع در 
دسترس نباشند. از این رو استفاده از ذخیره سازهایی 
که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشند می تواند 
در  اما  نماید.  قبولی حل  قابل  حد  تا  را  مشکل  این 
حال حاضر ذخیره سازها بسیار گران بوده و از نقطه

    علی مشیری ترخانی

کارشناس ارشد مهندس برق قدرت

شرکت توزیع نیروی برق استان 

هرمزگان 

مریم سلیمی بندری

کارشناس ارشد مهندس برق قدرت 

سازمان نظام مهندسی ساختمان 

استان هرمزگان

نقش خودروهای الکتریکی در 
آینده بازارهای انرژی
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نظر اقتصادی هزینه های باالیی را به شبکه تحمیل می کنند)2(، که همین 
تاسیس  به  اقدام  هنگفت  هزینه های  صرف  با  تا  می گردد  موجب  مساله 
نیروگاه هایی با هزینه سرمایه گذاری باال تنها به منظور تامین توان در ساعات 
ساعات  برای  تنها  که  نیروگاه هایی  چنین  تاسیس  که  آن  حال  گردد.  پیک 

محدودی به مدار می آیند به هیچ وجه اقتصادی نمی باشد)3(.
به  الکتریکی  باتری خودروهای  از  استفاده  ایده  رفته  رفته  توضیحات،  این  با 
عملکرد  بررسی  گردید.  مطرح  قدرت  شبکه  در  انرژی  کننده  ذخیره  عنوان 
الکتریکی نشان می دهد که این خودروها اکثر ساعات شبانه روز  خودروهای 
کننده  ذخیره  عنوان  به  استفاده  برای  علت  همین  به  هستند.  پارکینگ  در 
در شبکه بسیار مناسب ارزیابی می شوند. استفاده از خودروهای الکتریکی به 
عنوان ذخیره ساز انرژی بر اساس مفهومی تحت عنوان خودرو-به-شبکه شکل 
گرفته است. در واقع V2G (Vehicle to Grid( به معنای تحویل توان از سوی 
خودروهای الکتریکی پارک شده در پارکینگ عمومی و یا خصوصی به شبکه 

الکتریکی می باشد.
محققان چشم اندازی را تدوین کرده اند که بر پایه آن، با توجه به مزایای خودروهای 
برقی نسبت به خودروهای احتراق داخلی و همچنین امکان استفاده از باتری این 
کامل  جایگزینی   2050 سال  تا  انرژی،  ساز  ذخیره  عنوان  به  شبکه  در  خودروها 

خودروهای احتراق داخلی با خودروهای الکتریکی صورت خواهد پذیرفت)4(
خودروهای  و  قدرت  شبکه  میان  انرژی  تبادل  چگونگی  مقوله  اخیر  سال های  در 
الکتریکی به موضوع مهمی مبدل شده و بررسی های فراوانی در این زمینه صورت 
گرفته است. برای نمونه در )5( نشان داده شده است که جایگزینی تنها 25 درصد 
از خودروهای موجود در آمریکا با خودروهای الکتریکی، می تواند ظرفیت تولیدی 
بیش از ظرفیت تمامی نیروگاه های موجود در آمریکا ایجاد نماید. در نتیجه تأمین 
توان مورد نیاز خودروهای الکتریکی و استفاده از قابلیت ذخیره سازی انرژی باتری 
این خودروها به منظور تأمین توان در ساعات مختلف روز بایستی مورد مطالعه قرار 
گیرد. از این رو، مطالعات متعددی با هدف بررسی فنی- اقتصادی حضور خودروهای 
الکتریکی در شبکه توزیع برق صورت پذیرفته است که در ادامه ضمن بیان اجمالی 

مفاهیم اولیه، به بررسی برخی از این مطالعات می پردازیم.

شکل 1: شمای کلی یک شبکه هوشمند
2-تعاریف و مفاهیم پایه

2-1-تاریخچه خودروهای الکتریکی
الکتریکی در سال ۱۸۸۱ ساخته شد که یک خودروی سه  نقلیه ی  اولین وسیله 
اسید  سرب-  باتری های  و   DC بخاری  اسب   0.۱ موتور  یک  توسط  که  بود  چرخ 
نیرو می گرفت. این وسیله سرعتی معادل ۱5 کیلومتر بر ساعت داشت که با هر بار 
شارژ باتری قادر بود مسافت ۱۶ کیلومتر را طی کند، که این طرح  اولیه نتوانست 
با کالسکه هایی که توسط اسب کشیده می شدند به رقابت پرداخته و نظر عموم را 

به خود جلب نماید.
اولین وسیله  نقلیه  تجاری الکتریکی، وسیله ای بود که به عنوان تاکسی در نیویورک 
استفاده می شد. این تاکسی از دو موتور به قدرت ۱.5 اسب بخار نیرو می گرفت که 
امکان دستیابی به سرعت 32 کیلومتر بر ساعت و مسافت طی شده 40 کیلومتر را 

برای هر بار شارژ خودرو فراهم می کرد.
قابل توجه ترین پیشرفت فنی در آن دوره، ابداع سیستم احیای ترمز در سال ۱۸۹۷ 
روی یک خودروی کوپه بود. روشی که این امکان را فراهم می کرد تا هنگام ترمز 
گرفتن، انرژی جنبشی خودرو به انرژی قابل ذخیره در باتری تبدیل شود که این 
خود، رنج اتومبیل را به طور چشم گیری افزایش داده و به مرز ۱00 کیلومتر رساند.

با قدرت گرفتن خودروهای دیزلی کمرنگ شدن خودروهای الکتریکی آغاز شد و 
آخرین وسیله ی نقلیه ی الکتریکی تجاری در سال ۱۹05 ساخته شد.بین دهه های 
۱۹۶0 تا ۱۹۷0، نگرانی ها در مورد محیط زیست موجب برخی از تحقیقات پیرامون 
وسایل نقلیه  الکتریکی شد. هرچند برخی پیشرفت ها در زمینه ی تکنولوژی باتری ها 
و الکترونیک قدرت حاصل شده بود، اما همچنان رنج محدود خودروهای الکتریکی، 

یک عامل بازدارنده به حساب می آمد.

شکل 2: اولین خودروی هیبریدی جهان )تولیدی کارخانه پورشه(
در اوایل دهه ی ۱۹۹0 به وضوح درک می شد که خودروهای الکتریکی از نظر رنج و 
کارایی با خودروهای دیزلی قادر به رقابت نیستند. در آن جا بود که صنعت اتومبیل، 
خودروهای الکتریکی را رها کرد و تحقیقات خود در زمینه ی خودروهای هیبرید را 
افزایش داد. در نهایت پس از چند سال توسعه، خط تولید خودروهای هیبرید نسبت 

به خودروهای الکتریکی، بسیار به تولید انبوه نزدیک تر شد.
2-2-ساختار یک خودروی الکتریکی

عنوان  به  می توانند  که  هستند  خودروها  از  گروه  تنها  الکتریکی  خودروهای 
خودروهای با آالیندگی صفر معرفی شوند. این خودروها با یک موتور الکتریکی به 
عنوان سیستم محرکه و یک باتری به عنوان منبع انرژی الکتریکی کار می¬کنند. 
اگرچه پیشرفت های قابل توجهی در زمینه موتورهای الکتریکی، الکترونیک قدرت، 
میکروکنترلرها و ... صورت گرفته است، ولی پیشرفت فناوری باتری ها بسیار کند 
بوده است. به این دلیل، مشکل کوتاه بودن رنج این خودروها هنوز به قوت خود باقی 
است. با وجود محدودیت¬های مربوط به این فناوری، خودروهای هیبرید الکتریکی 
در حال حاضر گزینه بهتری برای جایگزینی خودروهای احتراق داخلی به  نظر می 
رسند. خودروهای هیبرید الکتریکی به عنوان خودروهایی با میزان آلودگی بسیار 
پایین محسوب می شوند و محدودیت های مربوط به خودروهای الکتریکی را ندارند.

اجزاء اصلی یک خودروی الکتریکی شامل موتور، کنترلر، منبع نیرو و سیستم انتقال 
می باشد. باتری های الکتروشیمیایی و مخصوصاً باتری های سرب- اسید به  دلیل 
قیمت پایین تر و تکنولوژی ساخت مناسب، منبع متداول و مرسوم انرژی خودروهای 

الکتریکی محسوب می شوند.
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شکل 3: اجزای یک خودروی الکتریکی

V2G 2-3-مفهوم
بر اساس مفهوم V2G، خودروهای الکتریکی دارای قابلیت انتقال توان دوسویه 
با شبکه برق هستند، به این ترتیب که این خودروها توانایی تحویل توان به 
شبکه و همچنین دریافت توان از شبکه را دارند. این مفهوم برای اولین بار در 

سال ۱۹۹۷ مطرح گردید[۶].
الکتریکی جهت  بکارگیری خودروهای  فناوری، چگونگی  این  معرفی  از  پس 
ذخیره سازی انرژی و تحویل توان به شبکه در ساعات پیک مورد مطالعه قرار 

گرفت[۶].
بر پایه آنچه که در اکثر تحقیقات از فناوری V2G مدنظر می باشد، این مفهوم 
شبکه  به  توان  تحویل  منظور  به  الکتریکی  خودروهای  از  برداری  بهره  برای 
در  شماتیکی  به صورت  مفهوم  این  بهتر،  درک  برای  می باشد[2].  الکتریکی 

شکل )2-2( نشان داده شده است.
عواملی نظیر تعداد خودروهای الکتریکی متصل به شبکه، میزان انرژی ذخیره 
عواملی   ... و  شارژ  ایستگاه های  خطوط  ظرفیت  خودروها،  باتری  در  شده 
به  الکتریکی  خودروهای  تحویلی  توان  ظرفیت  که  هستند  محدودکننده ای 

شبکه را تعیین می کنند.

شکل 4: ایستگاه شارژ خودروهای الکتریکی

2-4-جمع کننده های خودروهای الکتریکی
ذخیره سازی  ظرفیت  به  توجه  با  شبکه  به  الکتریکی  خودروی  یک  اتصال 
ایجاد  برای  بگذارد.  قدرت  بر شبکه  زیادی  تاثیر  نمی تواند  آن  باتری  محدود 
توان هایی که قادر به تاثیرگذاری بر روی شبکه باشد، در سال 200۱ المانی 
دارد، معرفی گردید[۷].  را  الکتریکی  که نقش جمع کننده خودروهای 

وظیفه  که  هستند  جدیدی  بازیگران  الکتریکی  خودروهای  جمع کننده های 
جمع کردن توان قابل تحویل خودروهای الکتریکی به شبکه را بعهده دارند. 
این تجمیع می تواند برای شبکه هم به عنوان بار و هم به عنوان منبع تولید و 

ذخیره ساز انرژی به حساب بیاید. 
بار،  عنوان  به  الکتریکی  خودروهای  کننده  جمع  گرفتن  نظر  در  حالت  در 
می توان مجموعه خودروهای الکتریکی را به عنوان یک بار بزرگ صنعتی در 
نظر بگیریم، که در این صورت هزینه تمام شده شارژ شدن برای هر خودرو 
به طور قابل مالحظه ای کاهش خواهد یافت. همچنین از منظر اقتصادی نیز 
تصمیم  یک  حالت  این  در  که  است  مزیت  این  دارای  خودروها  جمع کننده 
را  الکتریکی  خودروی  زیادی  تعداد  برای  انرژی  تأمین  قرارداد  واحد  گیرنده 
با قیمت کمتری نسبت به صاحب هر خودرو منعقد می سازد. بنابراین برای 
صاحبان خودروی الکتریکی از نظر هزینه های برق، باتری و ... این طرح سود 

آور می باشد. 
مدل های مختلفی برای جمع کننده خودروهای الکتریکی به قرار ذیل پیشنهاد 

شده است: 
در مدل اول، تجمیع کننده به مدیریت گروهی از خودروها که در یک محل 

خاص پارک شده اند می پردازد)۷(.
در مدل دوم، گروهی از خودروها که در مکان های مختلفی پراکنده شده اند، 
از  را  برق  که  است  فروشی  خرده  تجمیع کننده  و  می شوند  گرفته  نظر  در 
صدها و هزاران خودرو خریداری می نماید و خدمات را در بازار برق به فروش 

می رساند)5(.
باتری سازی است که در مقابل گرفتن  در مدل سوم، تجمیع کننده کارخانه 
تعویض  به  شبکه،  به  خودروها  برق  فروش  از  آمده  دست  به  سود  از  بخشی 

رایگان باتری ها می پردازد)۷(.
خودروهای  کننده های  جمع  وجود  انتخابی،  مدل  از  صرفنظر  و  کلی  بطور 
الکتریکی برای کارآیی فناوری V2G ضروری است. با تجمیع خودروهای برقی 
توان و انرژی قابل انتظار در هر ساعت با عدم قطعیت کمتری نسبت به یک 
خودرو می تواند پیش بینی گردد و به صورت یک بار و یا منبع موثر عمل نماید.

3-تاثیرات استفاده از خودروهای الکتریکی
فنی-  تاثیر  کلی  دسته  سه  در  را  الکتریکی  خودروهای  بکارگیری  تاثیرات 
اقتصادی آن ها بر شبکه برق، تاثیر آن ها بر استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر 

و تاثیرات زیست محیطی آن ها طبقه بندی و بررسی می کنیم.
شکل 5: جایگاه خودروی الکتریکی در شبکه هوشمند )8(
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3-1-تاثیر فنی – اقتصادی خودروهای الکتریکی بر شبکه برق
تحت  منطقه  بار  منحنی  شبکه،  در  برقی  خودروهای  تعداد  افزایش  با 
سوال  این  حال  کند.  تغییر  این خودروها  شارژ  اثر  در  می تواند  مطالعه 
مطرح است که آیا ظرفیت تولید موجود و یا برنامه ریزی شده، توانایی 

تأمین بار افزایش یافته ناشی از شارژ خودروهای برقی را دارد؟
در ]۹[ به منظور شارژ خودروهای برقی سناریوهای مختلفی تعریف شده 
بار شبکه در سناریوهای  بر میزان  برقی  تاثیر شارژ خودروهای  و  است 
مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه فناوری V2G مدنظر 
قرار نگرفته و تنها تأمین برق مورد نیاز خودروهای برقی مورد نظر بوده 
اتصال  قابل  برقی  از خودروهای  استفاده  نشان می دهد که  نتایج  است. 
نشان  همچنین  می گردد.  سوخت  مصرف  در  کاهش  موجب  شبکه  به 
داده شده است که شارژ غیرهوشمندانه خودروهای برقی موجب افزایش 
هوشمندانه  شارژ  که  حالی  در  می گردد،  پرباری  ساعات  در  شبکه  بار 
خودروهای برقی موجب افزایش بار شبکه در ساعات کم باری می گردد.

با تغییر الگوی شارژ، تاثیر حضور این خودروها بر منحنی بار شبکه تغییر 
شارژ خودروی  منحنی  دادن  تغییر  برای  که  مکانیزم هایی  کرد.  خواهد 
برقی وجود دارد عبارت اند از: ۱( تغییر قیمت برقی با تغییر زمان که 
این مکانیزم به دلیلی پیچیدگی رفتار انسان مطلوب نمی باشد. 2( تعبیه 
کنترلر قابل برنامه ریزی در خودرو که شارژ خودرو را با توجه به قیمت 

برق و درخواست مشترک انجام می دهد]۱0[.
توانایی شبکه در تأمین بار افزایش یافته ناشی از شارژ خودروهای برقی 
عالوه بر الگوی شارژ خودروها به ویژگی های شبکه های مورد مطالعه نیز 
بستگی خواهد داشت. بنابراین بسته به منطقه مورد مطالعه و الگوی شارژ 
افزایش  به  نیاز  موجب  است  ممکن  برقی  خودروهای  خودروها، حضور 

ظرفیت الکتریکی شبکه گردد.
که شارژ  است  آن  از  ]۱۱[ حاکی  مرجع  نتایج  اقتصادی،  نظر  نقطه  از 
خودروهای برقی در ساعات پرباری شبکه، موجب افزایش ۱۹ درصدی 
هزینه های سرمایه گذاری در توسعه شبکه توزیع خواهد گردید در حالی 
که با شارژ خودروهای برقی در ساعات کم باری این هزینه ۶0 تا ۷0 
 V2G درصد کاهش خواهد یافت. در این مطالعه الگوی رانندگی و فناوری

در نظر گرفته نشده است.
3-2-تاثیر خودروهای الکتریکی بر استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر

منابع انرژی تجدیدپذیر به دلیل طبیعت نوسانی خود نمی توانند انرژی 
را در زمان تقاضا تولید کنند. مدیریت سمت تقاضا و سیستم های ذخیره 
در  تجدیدپذیر  انرژی  منابع  که  گردند  موجب  می توانند  انرژی  کننده 

تأمین توان شبکه نقش بیشتری داشته باشند.
افزایش دهد  بازده و قابلیت اطمینان سیستم را  این راه حل می تواند 
و انعطاف پذیری بیشتری به سیستم دهد. با این وجود، ذخیره کننده 
ها به دلیل هزینه سرمایه گذاری باال، راه حل اقتصادی برای وارد کردن 

انرژی های تجدید پذیر در سیستم تولید برق نمی باشند. 
شکل 6 : خودروی الکتریکی و منابع انرژی تجدیدپذیر

ونقل  حمل  نیازهای  تأمین  برقی  خودروهای  اولیه  هدف  که  آنجایی  از 
برای  اقتصادی  عنوان ذخیره کننده های  به  این خودروها می توانند  می باشد، 
برقی  روند. خودروهای  کار  به  در شبکه  پذیر  تجدید  انرژی های  از  استفاده 
زمان های  در  را  انرژی  و  گردند  ترکیب  پراکنده  تولیدات  این  با  می توانند 

خاصی ذخیره کنند و در زمان های دیگر به شبکه تحویل دهند]۱2[.
بطور کلی می توان گفت که گرچه بکارگیری خودروهای الکتریکی به عنوان 
موجب  اما  باشد،  زیادی  هزینه  صرف  نیازمند  است  ممکن  کننده  ذخیره 

پشتیبانی از منابع انرژی تجدیدپذیر در تولید برق خواهد گردید.
تاثیر خودروهای الکتریکی بر محیط زیست  -3-3

خودروهای الکتریکی پتانسیلی الزم را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 
اگزوز  لوله  از  گلخانه ای  گازهای  انتشار  بیشتر  که  پرجمعیت،  مناطق  در 
گلخانه ای  گازهای  انتشار  که  است  حالی  در  این  دارند.  می باشد،  خودروها 
افزایش توان تولیدی ممکن  به دلیل  نیروگاه ها وجود دارند  در مناطقی که 
است افزایش یابد. بنابراین افزایش خودروهای برقی لزوما میزان کلی انتشار 

گازهای گلخانه ای را کاهش نخواهد داد.
گازهای  انتشار  میزان  بر  برقی  خودروهای  تاثیر  بررسی  به   ]۱3[ مرجع  در 
گلخانه ای و هزینه رانندگی، در تگزاس پرداخته شده است. در این مطالعه، 
ریزی  برنامه  اول،  سناریوی  در  است.  نگرفته  قرار  نظر  مد   V2G فناوری 
مشارکت واحدها و زمان شارژ خودروهای برقی را به گونه ای تعیین می نماید 
در  گردد.  کمینه  برقی  خودروهای  شارژ  هزینه  و  تولید  هزینه  مجموع  که 
ارائه  مدل  و  شده  گرفته  درنظر  ثابت  خودروها  شارژ  زمان  بعدی  سناریوی 
این  نتایج  تولید می پردازد.  واحدهای  بهینه مشارکت  برنامه  تعیین  به  شده 
میزان  بر  برقی  خودروهای  تاثیر  چگونگی  که  است  آن  از  حاکی  مطالعه 
سیستم  ترکیب  نظیر  بسیاری  عوامل  از  متاثر  آالینده ها  انتشار  و  هزینه ها 
تولید برق منطقه مورد مطالعه و دیگری الگوی شارژ خودروهای برقی است. 
از آن است که شارژ غیرهوشمندانه  این مطالعه حاکی  نتایج  از سوی دیگر 
خودروهای برقی موجب افزایش بعضی از آالینده ها می گردد. در حالت شارژ 
هوشمندانه خودروهای برقی میزان انتشار تمام آالینده ها کاهش یافته است. 
در مرجع ]۱4[ در نظر گرفتن سه مدل شارژ برای خودروهای برقی و معرفی 
منجر  تجدیدپذیر  منابع  و  برقی  یکپارچه سازی خودروهای  برای  سیستمی 
به نتیجه گیری در مورد تاثیر مثبت شارژ هوشمند این خودروها بر کاهش 

آلودگی شده است.
4-مشارکت خودروهای الکتریکی در بازارهای انرژی

بطور کلی سه نوع بازار برای مشارکت فناوری V2G و فروش خدمات در نظر 
گرفته می شود: بار پایه، بار پیک و خدمات جانبی، که در ادامه مورد بررسی 

قرار می گیرند.
4-1-بار پایه

نتایج مطالعات صورت گرفته در این حوزه مبین این واقعیت است که هزینه 
بسیار  پایه  بار  توان  قیمت  با  مقایسه  در  برقی  خودروهای  از  تولیدی  توان 
زیاد می باشد[۶]. به عنوان مثال در [۷] هزینه تأمین برق توسط سه نوع 
کالیفرنیا  در  ترکیبی(  سلول سوختی،  الکتریکی،  )تمام  برقی  خودروهای  از 
مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که هزینه توان تولیدی از 

خودروی برقی هوندا 0.44۶ دالر به ازای هر کیلووات ساعت می باشد 



34

و این در حالی است که قیمت برق پایه 0.۱ دالر به ازای هر کیلووات ساعت 
و  مناسب  حل  راه   V2G تکنولوژی  که  داشت  بیان  می توان  بنابراین  است. 

اقتصادی برای تأمین توان مورد نیاز بار پایه نیست.
در  و  پایه  بار  افزایش  به  دیگری  راه  از  می توانند  الکتریکی  خودروهای  البته 
نتیجه کاهش هزینه های کلی شبکه کمک کنند. به این صورت که خودروها 
می توانند در شب که قیمت برق به نسبت پایین تر و میزان بار شبکه نیز کمتر 
است، به شبکه متصل شوند و برای شارژ باتری هایشان از شبکه انرژی ارزان 
نیز  کنندگان  تولید  و  قدرت  برای سیستم  شارژ  زمان  این  نمایند.  خریداری 
مطلوب است، زیرا موجب هموارتر شدن منحنی بار شده و با افزایش بار پایه، 
بازده کلی سیستم را ارتقا می دهد. از سوی دیگر، به جای اینکه مقدار زیادی 
از سوخت فسیلی در موتور خودروهای درون سوز با بازده بسیار پایین مصرف 
شود، به نیروگاه ها رفته و با بازده باالتری تولید شده و سپس در خودروهای 

الکتریکی که بازده باالتری دارند، مصرف می شود. 
4-2-توان پیک

توان تولید شده برای بار پیک بسیار گران تر از توان تولید شده برای بار پایه 
می باشد. ساخت نیروگاه های تأمین توان پیک که فقط برای ساعات محدودی 

به کار می روند از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد.
خودروی برقی می تواند به عنوان یک منبع تأمین توان الکتریکی برای ساعات 
بار ارزش اقتصادی تأمین توان  پیک به کار رود. در سال ۱۹۹۷ برای اولین 
پیک توسط سه نوع از خودروهای برقی مورد محاسبه قرار گرفت]۶[. با مقایسه 
الکتریکی مشخص  و شبکه  برقی  از خودروهای  استفاده  با  پیک  توان  تأمین 
گردید که قیمت توان پیک در بازار برقی بیش از 2 برابر هزینه سرمایه گذاری 
ماهیانه مورد نیاز برای بهره برداری از قابلیت ذخیره سازی خودروهای برقی 

می باشد. 
اقتصادی برای  از طریق خودروهای برقی، منافع  در نتیجه تأمین توان پیک 

مالک خودرو و شبکه برق دارد. 
نیروگاه های سنتی  به ساخت  نیاز  بازار پیک  برقی در  با شرکت خودروهای 
کاهش خواهد یافت، اما بایستی انگیزه کافی در صاحبان خودروهای برقی برای 

قراردادن خودروهای خود در اختیار شبکه ایجاد گردد.
4-3-بازار خدمات جانبی

بازار خدمات جانبی از بازار انرژی متمایز می باشد. در این نوع بازارها هدف 
برق  توان شبکه  کیفیت  تأمین  و  قدرت  اطمینان سیستم  قابلیت  از  حمایت 

می باشد. این خدمات می تواند هم توسط بار و هم تولیدات ارائه گردد.
رزرو گردان  -1-3-4

ظرفیت رزرو برای حفظ فرکانس سیستم در حد استاندارد مورد استفاده قرار 
می گیرد. در سیستم قدرت ممکن است رخدادهای پیش بینی نشده ای همچون 
افزایش غیرمنتظره بار، خروج غیرمنتظره ژنراتور و یا خطوط و تجهیزات انتقال، 
منجر به بهم خوردن تعادل تولید و مصرف گردد. در صورت عدم وجود ظرفیت 

رزرو کافی در سیستم، این وقایع منجر به ریزش بار خواهند شد. 
واحد تأمین کننده رزرو گردان باید سریعا پاسخگو باشد و بتواند در کمتر از 
ده دقیقه به بیشینه ظرفیت خود برسد. ظرفیت رزرو معموال به اندازه ظرفیت 
بزرگترین ژنراتور به اضافه کسری از ظرفیت بار پیک در نظر گرفته می شود. 

رزرو گردان با ارزش ترین جزء زنجیره تولید توان الکتریکی می باشد. 
زیرا  است،  مطلوب  بسیار  برقی  مالکان خودروهای  برای  بازار  این  در  شرکت 
این خودروها زمان زیادی از روز )حدود 22 ساعت( را در حالت پارک هستند، 
در نتیجه می توانند هزینه رزرو چرخان را برای ساعات زیادی از روز دریافت 
کنند. از نظر فنی هم هیچگونه مشکلی برای اتصال خودروهای برقی به شبکه 
قدرت نیست، زیرا زمان راه اندازی خودروهای برقی بسیار پایین است. بیشتر 
خودروهای برقی در فراهم آوردن این خدمات دارای سود مثبت می باشند ]۷[.

تنظیم توان   -2-3-4
وسیله  به  قبول  مورد  حد  در  شبکه  فرکانس  داشتن  نگه  تنظیم،  از  هدف 
هماهنگی تولید با بار می باشد. مقدار بار از تولید بیشتر شود، فرکانس و ولتاژ 
افت پیدا می کند در این صورت اپراتور مستقل سیستم سیگنالی را مبنی بر 

اینکه نیاز به تولید بیشتری است ارسال می نماید )تنظیم باال(.
اپراتور  و  کرده  پیدا  افزایش  فرکانس  بیشتر شود،  از مصرف  تولید  که  زمانی 
ارسال  یابد  کاهش  باید  تولید  اینکه  بر  مبنی  را  سیگنالی  سیستم  مستقل 

می کند که این مورد تنظیم پایین نام دارد.
آماده  ظرفیت  و  می شوند  تنظیم  ساعت  مبنای  بر  توان  تنظیم  قراردادهای 
بازار  در  رو، شرکت  این  از  اعالم می گردد.  اپراتور شبکه  به  برای یک ساعت 
اگر  است.  قدرت  به شبکه  باتری متصل  برای  بسیار خوبی  مورد  تنظیم یک 
تعداد باتریها زیاد باشد، با شرکت در بازار تنظیم باتری ها به مقدار کمی شارژ 
باتری ها  استهالک  هزینه  کاهش  موجب  مسأله  همین  و  می گردند  دشارژ  یا 
می گردد. از سوی دیگر، قیمت های باالی مربوط به تنظیم توان در زمان های 
مختلف )به عنوان مثال در شب( باعث تشویق بیشتر مالکان خودروهای برقی 

برای شرکت در ارائه این خدمات می گردد.
پاسخگویی سریع، پراکنده بودن خودروها و امکان پاسخگویی خودکار باعث 
شده اند که خودروهای برقی مناسب تر از تولیدات مرسوم برای ارائه خدمات 
تنظیم تلقی گردند]۱5[. خودروهای برقی سیگنال تنظیم را به خوبی دنبال 
این  بیانگر   V2G مفهوم  مدت  بلند  تاثیرات  مطالعه  وجود،  این  با  می نمایند، 
مطلب است که تولیدات سنتی نیازهای بازار رزرو گردان و تنظیم را برآورده 
می نمایند و بنابراین خودروهای برقی تنها می توانند در بخش بسیار کوچکی 

از این بازارها شرکت نمایند.
توان راکتیو  -3-3-4

از طریق  بارگذاری،  افزایش ضریب قدرت و  برای  خودروهای برقی می توانند 
اینورترها و عناصر الکترونیک قدرتشان، به شبکه توان راکتیو تحویل دهند]۱2[.

در  باید  و  شوند  جابه جا  نمی توانند  راکتیو  توان  منابع  که،  داشت  توجه  باید 
به  بنابراین  می گردند.  جابه جا  شبکه  در  خودروها  اما  باشند  ثابت  مکان  یک 
منظور شرکت خودروهای برقی در تأمین توان راکتیو، برای پیاده سازی جمع 
تا  را  برقی  خودروهای  مکان  بتوان  که  کرد  اجرا  را  طرح هایی  باید  کننده ها 

حدودی ثابت نگه داشت. 
5-جمع بندی 

معرفی  و  الکتریکی  خودروهای  اولیه  مفاهیم  تبیین  از  پس  تحقیق  این  در 
فناوری V2G، بیان گردید که به منظور حضور موثر خودروهای برقی چه به 
عنوان بار و چه به عنوان منبع تولید انرژی الکتریکی، وجود نهاد یکپارچه ساز 
خودروهای الکتریکی که به بهره برداری بهینه از این خودروها در شبکه قدرت 

بپردازد، ضروری می باشد.
 سپس به تاثیر بکارگیری خودروهای الکتریکی بر روی شبکه های برق، منابع 
انرژی تجدیدپذیر و همچنین مسائل زیست محیطی پرداخته شد و در نهایت 
مورد  آینده  در  انرژی  مختلف  بازارهای  در  الکتریکی  خودروهای  مشارکت 

بررسی قرار گرفت.
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تهیه و تنظیم :

دفتر فنی شرکت هوا سیستم 

آریا

فنهای  از  استفاده  با  پارکینگ  تهویه  نوین  سیستم 
تأمین و تخلیه هوا و با کمک جت فنهای پارکینگی، 
سیستمی است نوین در تهویه پارکینگ که با استفاده 
هوای  تخلیه  کشی  کانال  حذف  بر  عالوه  آن  از 
گرایانه  واقع  دقت  با  را  پارکینگ  تهویه  پارکینگ، 
تری انجام می دهد و تا ۸0% صرفه جویی در مصرف 
برق را با خود به ارمغان می آورد. در این سیستم با 
حذف کامل کانال کشی ، فضای پارکینگ برای سایر 
را  امکان  این  در کل  تواند  و می  باز شده  تجهیزات 
فراهم آورد تا در سطح و همچنین در طبقات امکان 
و  گردد  میسر  خودرو  از  بیشتری  تعداد  جاگذاری 
تبعات و هزینه های مربوط به سقف کاذب در نقاط 
کانال کشی کاهش محسوسی می یابد. این سیستم 
می  زیر  اجزاء  شامل  کامل  مجموعه  یک  صورت  به 

باشد:
از  استفاده  با   Fresh Air تازه  هوای  این سیستم  در 
شفت  یک  داخل  در  که  ساپالی  آکسیال  های  فن 
ساختمانی متصل به هوای آزاد تعبیه می گردد جهت 
طبقات تامین شده و با استفاده از جت فن ها و زون 
در کل  هوا  مطلوب  گردش  پارکینگ،  بندی سطوح 

حجم پارکینگ صورت می گیرد.
جت فن های هر طبقه از سنسورهای CO نصب شده 
در زون های مختلف فرمان می گیرند به نحوی که 
)  PPM رفتن  )باال  در محیط   CO غلظت  افزایش  با 

جت فن های هر ناحیه روشن شده و با کاهش غلظت 
آنجا که  از  CO جت فن مربوطه خاموش می گردد 

برخالف سیستم   ، باشد  فوق، هوشمند می  سیستم 
های سنتی کانال کشی و یوتیلیتی فن، که دائم کار 
انرژی  بودند، موجب صرفه جویی ۸0 % در مصرف 

می گردند.
با سیستم های  مزیت عمده سیستم فوق در قیاس 
در  حریق  زمان  در  کارکرد  قابلیت  گذشته،  سنتی 

ساعت و تخلیه دود ناشی از حریق می باشد.
درجه   300 دمای  در  کارکرد  قابلیت  فوق  های  فن 
سانتی گراد به مدت 2 ساعت در زمان حریق را دارا 
می باشد و قادر است دود ناشی از حریق را مطابق 
 AC۱0 هوا تعویض  بار  میزان ۱0  به   B.S استاندارد 
و  خفگی  از  جلوگیری  باعث  امر  این  نماید.  تخلیه 
تلفات انسانی ناشی از حریق شده و در سازمان آتش 
نشانی تهران و سایر شهرها نیز استفاده از جت فن 
مورد تائید آن سازمان بوده به عالوه این که استفاده 
این سیستم موجب کاهش سایرالزامات و ضوابط  از 

سخت گیرانه سازمان ها در پارکینگ ها می شود.
از  ناشی  انسانی  تلفات  بر کاهش  این سیستم عالوه 
حریق، موجب کاهش و به حداقل رساندن صدمات 
و  ساختمان  ساز  بر  آن  گرمای  و  حریق  از  ناشی 
موجب  که  گردد  می  آن  شکل  تغیر  از  جلوگیری 
افزایش عمر ساختمان و حفاظت کل پروژه می گردد 
شامل  کامل  مجموعه  یک  صورت  به  سیستم  این 

اجزاء زیر می باشد:
با  پارکینگ  تخلیه  سیستم  دهنده  تشکیل  اجزاء 

استفاده از جت فن:

سیستم هوشمند تهویه پارکینگ 

بدون نیاز به کانال کشی
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•جت فن:
تازه تزریق شده به داخل  از فن است که به کمک آن هوای  جت فن نوعی 
پارکنیگ به صورت کامل به تمامی نقاط و زوایای پارکینگ رسیده و جریانی 
هارمونیک را به وجود می آورد تا در نهایت هوای آلوده به منواکسید کربن 
به وسیله فن های تخلیه دود که به نام فن های تخلیه نامیده می شوند به 
خارج از پارکینگ هدایت و تخلیه شود. این نوع از فن در 2۸ مدل مختلف 

تولید می گردد:
۱-۱ جت فن های آکسیال یک طرف سایزهای به قطر 3۱5 و 355 و 400 
میلی متر به صورت تک دور یا دو دور مناسب برای هوای معمولی ) تا 55 
درجه سانتی گراد( و یا مناسب برای محیط های داغ )Fire Rated(تا 300 

درجه سانتی گراد برای 2 ساعت.
۱-2- جت فن های آکسیال دو طرفه سایزهای به قطر 3۱5 و 355 و 400 
میلی متر به صورت تک دور یا2 دورمناسب برای هوای معمولی ) تا 55 درجه 
سانتی گراد( و یا مناسب برای محیط های داغ )Fire Rated( تا 300 درجه 

سانتی گراد برای 2 ساعت
۱-3 جت فن های سانتریفیوژ در سایزهای 50 و ۸5 به صورت تک دور و 2 
دور مناسب برای هوای معمولی )تا 55 درجه سانتی گراد( و یا مناسب بری 

محیط های داغ )Fire Rated( تا 300 درجه سانتی گراد برای 2 ساعت.
۱-4 جت فن های آکسیال به صورت مکش از پشت و پرتاب از جلو می باشد 
این فن ها دارای 2 صداگیر به صورت استاندارد در عقب و جلو می باشد جت 
فن های سانتریفیوژ به صورت مکش از پایین و پرتاب از جلو می باشد. این فن 

ها به دلیل صدای پایین تولید شده احتیاج به صداگیر ندارد. 

جت فن سانتریفیوژ
•فن های تامین هوای تازه 

فن های تامین هوای تازه در این سیستم از نوع فن های آکسیال فشار متوسط 
) تا ۱000 پاسکال( انتخاب می گردند. این نوع فن ها هوای تازه را برای هر 
طبقه از پارکینگ تامین می نمایند. محل جاگذاری فن ها غالباً در هر طبقه و 
یا در ابتدای شفت ورد هوای تازه پارکینگ می باشد. بسته به نوع طراحی فن 
ها می توانند 2 دور و یا تک دور و یا همراه با Inverter باشد، از آنجا که این نوع 
فن ها فقط با هوای تازه در تماس می باشند نیاز به Fire Rated بودن نداشته 

و حداکثر تا دمای 55 درجه سانتی گراد را تحمل می نمایند.

•فن تامین هوای تازه
3 – فن های تخلیه هوای پارکینگ 

فن های تخلیه هوای پارکینگ از نوع فن های آکسیال فشار متوسط تا ۱000 
پاسکال انتخاب می گردند. این نوع فن ها هوای آلوده همراه با co را از هر 
هوای  تخلیه  به  یافته  اختصاص  شفت  طریق  از  و  مکش  پارکینگ  از  طبقه 
پارکینگ به خارج از ساختمان منتقل می گردند. الزم به ذکر است که شفت 
ایزوله شده بوده به نحوی که هوای تخلیه  باید کاماًل  تخلیه هوای پارکینگ 
شده امکان ورود به داخل ساختمان را نداشته باشد. این امر به دلیل وقوع آتش 
سوزی احتمالی در داخل پارکینگ در نظر گرفته می شود. به همین دلیل نیز 
این فن ها می بایست Fire Rated و قابلیت تخلیه هوا تا دمای 300 یا 400 یا 
۶00 درجه سانتیگراد برای مدت 2 ساعت را داشته باشد، بسته به نوع طراحی 

فن ها می توانند 2 دور و یا تک دور و یا همراه با Inverter انتخاب گردند.

co فن تخلیه هوای دود
:CO سیستم تشخیص دود •

سیستم تشخیص دود شامل تعدادی از سنسورهای co می باشد که به همراه 
برق،  تابلو  کنار  در  همچنین  و  دود  تشخیص  سیستم  قطعات  و  اجزاء  سایر 
طراحی سیستم تهویه پارکینگ را هوشمند می سازد وجود سیستم تشخیص 
دود به ما این امکان را می دهد تا از ظرفیت تهویه پارکینگ به میزان مورد 
نیاز استفاده نماییم. عدم وجود سیستم تشخیص دود به معنی عدم کارکرد 
تهویه  سیستهم  بودن  هوشمند  امکان  بلکه  نیست  پارکینگ  تهویه  سیستم 

پارکنیگ را از بین می برد.
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•تابلو برق ها
تابلو برق ها در حقیقت مغز این سیستم بوده و بر اساس طراحی سیستم 
تهویه پارکینگ طراحی و ساخته می شوند. تابلو برقها با اتصال جت فن 
ها، فن های تخلیه و تامین هوا و سیستم تشخیص دود به یکدیگر از یک 
طرف و در کل با امکان اتصال بـــه سیستم BMS می تواند امکان نظارت 
بــرای کاربر  را  بهتر سیستم تهویه پــــارکینگ  بر نحوه کارکرد هرچه 

فراهم سازد.
:CFD 

این نرم افزار این امکان را برای مشاور و کارفرمای پروژه فراهم می سازد 
تا به عینه به این یقین برسد که نحوه چیدمان فن ها و سنسورهای دود 
جریان هوایی هارمونیک در کل پارکینگ را فراهم می آورد به شکلی که 
در هیچ نقطه از پارکینگ نقطه کوری که جریان هوای تازه در آن وجود 
هوا  گردایی  جریان  ای  منطقه  هیچ  در  یا  و  نداشته  وجود  باشد  نداشته 
بوجود نمی آید. در کنار این اطمینان امکان دارد این موضوع که در صورت 
آتش سوزی، در طی زمان معینی میزان غلظت دود، کاهش دید دمای 
نقاط مختلف پارکینگ با و یا بدون سیستم تهویه پارکینگ چگونه خواهد 

بود نیز بررسی گردد.

 •

:BS استاندارد
در این استاندارد هر طبقه از پارکینگ می بایست در حالت دود ۶ بار 
در ساعت و در حالت دود شدید و یا آتش سوزی امکان تعویض هوا را تا 
حداکثر ۱0 بار در ساعت داشته باشد الزم به ذکر است که این مهم می 
بایست برای هرطبقه از پارکینگ به صورت مستقل وجود داشته باشد. 
حتی اگر فن های تامین و تخلیه هوا برای طبقات به صورت مشترک در 
نظر گرفته شود می بایست انتخاب فن ها به گونه ای باشد که در صورت 
آتش سوزی و یا تولید دود با غلظت باال در تمام طبقات و در آن واحد 
فن ها امکان تعویض هوا تا ۱0 بار در ساعت برای هر طبقه به صورت 

مجزا را داشته باشد.
آنچه هوا سیستم آریا برای سیستم تهویه پارکینگ شما فراهم می سازد 
در صورت تصمیم به استفاده از این سیستم در پارکینگ یک پروژه، ما 
بین  استاندارهای  از  یک  کدام  اساس  بر  شما  که  بدانیم  داریم  احتیاج 
المللی از قبیل B.S. Ashrae .… قصد دارید طراحی تهویه را انجام دهید 
و یا بر اساس دیدگاه ها و پیش بینی های خود شرکت هوا سیستم آریا 

به صورت مبنایی، بر اساس استاندارد BS طراحی های خود را انجام می 
دهد. سپس نقشه Plan و Section تمامی طبقات پارکنیگ را می توان 

دریافت کرد.
برای  ذیل  موارد  هفته   2 حداکثر  مدت  ظرف  موضوع:  این  متعاقب 
پارکنیگ و ارائه می گردد:•تعداد جت فن ها: نوع و تعداد جت فن ها 
ب اساس باالترین میزان بهره وری و همچنین بر اساس محدویت های 
موجود در معماری پارکینگ شما انتخاب می شود. همچنین حدود نصب 
جت فن برای شما تهیه می گردد. تعداد و نقطه دقیق نصب جت فن پس 
از انجام CFD تشخیص میگردد. امکان تغییر در تعداد جت فن ها پس از 
انجام CFD ، 5 درصد می باشد.•تعداد و نوع فن های تامین و تخلیه هوا: 
بسته به نوع طراحی و محدویت های شما نوع و تعداد فن ها مشخص 
می گردد. فن ها به صورت کامل همراه باتمامی لوازم جانبی مورد نیاز 

برای شما پیشنهاد می گردد:
•سیستم تشخیص دود CO: اجزاء و قطعات سیستم تشخیص دود CO به 
همراه نقطه نصب سنسورهای دود برای شما طراحی و ارسال می گردد.

•تابلو برق ها: تابلو برق ها نیز بر اساس سیستم تهویه طراحی شده بر ای 
پارکینگ پروژه شما طراحی، ساخت و ارسال می گردد.

•CFD: یک گزارش کامل به صورت CFD بر اساس نقشه های دریافتی از 
شما به همراه سیستم تهویه پارکینگ برای شما تهیه و ارسال می گردد.

•دیاگرام کابل ها: Wiring Diagram برای کلیه فن ها، سنسورهای دود 
و تابلو برق ها برای پروژه شما تهیه و ارسال می گردد.

•نصب و راه اندازی و تست سیستم: شرکت کلیه اجزاء و قطعات فروخته 
شده را برای شما نصب و راه اندازی می نماید و سیستم تشخیص دود 

co نیز تست و تحویل می گردد.
•تعمیرات و نگهداری : شرکت امکان نگهداری سیستم، ارائه خدمات در 

دوره گارانتی و پس از دوره گارانتی را دارا می باشد.
و  و صحیح  مطلوب  عملکرد  آریا  هوا سیستم  پایان شرکت شرکت  در 
بدون عیب و نقص سیستم پیشنهاد شده را جهت تامین کیفیت مطلوب 

هوای پارکینگ تضمین و گارانتی می نماید.
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طبیعت زیبای جزیره هرمز در نوروز
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مریم نفطه

دانشجوی کارشناسی ارشد، 

مهندسی مکانیک، دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد کرمان 

چکیده 
 کیفیت هوا در بیمارستان به علت حضور ذرات 
توجه  مورد  همواره  مضر  و  نامطلوب  گازهای  و 
به  است.  بوده  بیمارستان  بهداشت  مسئولین 
عمل،  اتاق  در  هوا  تهویه  مسئله  اهمیت  دلیل 
که  شود  تعبیه  عمل  اتاق  در  سیستمی  باید 
بیرون  به  را  عمل  اتاق  آلوده  و  کثیف  هوای 
هدایت کرده و هوای تازه ای از بیرون وارد اتاق 
مقاله،  این  در  باشد.  شده  فیلتر  که  کند  عمل 
وسیله  به  آرام  جریان  مطبوع  تهویه  سیستم 
عمل  اتاق  در  هوا  پرده  کمک  به  خطی  دریچه 
سازی،  شبیه  این  منظور  به  است.  شده  اعمال 
محاسباتی   سیاالت  دینامیک  کارآمد  روش  از 
آن  بر  سعی  مقاله  این  در  است.  شده  استفاده 
غلبه  مناسبی جهت  راه حل  به  بتوان  که  بوده 
جمله  از  عمل  اتاق  در  نامطلوب  فاکتورهای  بر 
و  سرعت  و  دما  همچنین  و  رطوبت  آلودگی، 
فشار هوای موجود در اتاق دست یافت. هدف از 
این مقاله ایجاد شرایطی بهینه برای افراد داخل 
و  آلودگی  لحاظ  از  که مشکلی  بوده  عمل  اتاق 
ذکر  فاکتورهای  نکنند.  حس  رطوبت  و  دما  یا 
اعمال گردیده و سپس  مقادیر مختلف  با  شده 
با استفاده از نرم افزار فلوئنت و شبیه سازی آن 
مشخص شد که   می توان با استفاده از پرده هوا 

و دریچه خطی بر این عوامل غلبه کرد.
واژه هاي کلیدي: 

تهویه مطبوع اتاق عمل، دینامیک سیاالت محاسباتی، 

دریچه خطی، آلودگی اتاق عمل، پرده هوا 

1- مقدمه
نشان  بیمارستان  مختلف  پرسنل  روی  بر  آزمایشات 
به  نسبت  عمل  اتاق  بخش  کارکنان  که  دهد  می 
معرض  در  بیمارستان  های  بخش  دیگر  کارکنان 
گوناگونی  های  بیماری  به  ابتال  و  مختلف  خطرات 
امر، عدم رعایت  این  از دالیل مهم  باشند. یکی  می 
برای  باشد.  می  عمل  اتاق  پرسنل  کاری  بهداشت 
نمونه تماس با خون و ابتال به بیماری هایی از جمله 
هپاتیت و ایدز که از راه خون منتقل می شوند تنها 
به علت سهل انگاری و عدم رعایت بهداشت کاری و 

فردی رخ می دهد.
بیشتر  پذیری  آسیب  در  هم  دیگری  عوامل  البته 
پرسنل اتاق عمل وجود دارند که فردی نمی باشند. 
انتشار گازهای بیهوشی به محیط و  به عنوان نمونه 
شرایط نامناسب هوای اتاق عمل را می توان نام برد 
مربوط  بیمارستان  تهویه  و سیستم  تجهیزات  به  که 

می شود.
لوئیس به مطالعه تاثیر توزیع هوای اتاق عمل بر روی 
و  پرداخت  اتاق عمل  میزان عفونت های موجود در 
نقش  بهینه،  هوای  توزیع  سیستم  که  گرفت  نتیجه 
مهمی در نگهداری درست فضای اتاق عمل ایفا می 

کند)۱(
به عنوان پیشگام در صنعت تهویه مطبوع اتاق عمل 
از »بلوزر« و »کرو« یاد کرد. آنها در سال  می توان 
با یک جریان  اتاق تمیز  ۱۹۶0 تالش کردند تا یک 

بررسی و مدل سازی سرعت بهینه 
خروجی از دریچه های خطی هوا به 
منظور کاهش آلودگی بخش جراحی 

در اتاق عمل
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پیستونی رو به پایین طراحی کنند که هوا از فیلتر های توزیع کننده ای 
که تمام سقف را پوشانده بودند، خارج می شد. اما به دلیل حرارت ناشی از 
افراد، وجود المپ های موجود در اتاق عمل و نیز سرعت کم دمیده شده، 

ایجاد یک جریان هوای مستقیم مناسب را غیرممکن ساخت.
رابطه مدل سازی عددی  دینامیک سیاالت محاسباتی در  پیشرفت های 
 ۱۹۷0 سال  اوایل  در  اسپالدینگ  الندرو  توسط  عمل  اتاق  مطبوع  تهویه 

پایه گذاری شد )2(.
سیستم های متداول توزیع هوا و تهویه مطبوع اتاق عمل زمانی به طور 
کامل رضایت بخش می شوند که یک طراحی مناسب و صحیح و حفاظت 
از اتاق عمل نیز وجود داشته باشد. کنترل مناسب ذرات موجود در هوا، 
مواد شیمیایی و رادیواکتیو خطرناک، بو، ویروس و میکرو اورگانیزم ها که 
به وسیله هوا منتقل می شوند، برای افراد داخل اتاق از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. این موضوع در تحقیقی که توسط لیدول در سال ۱۹۹۸ 

انجام شد، مورد بررسی قرار گرفت )3(. 
سازمان تهویه مطبوع مهندسین آمریکا  دستوراتی برای طراحی و ساخت 
بیمارستان و اماکن درمانی ارائه کردند. از طرفی بحث درمان بیمار در کنار 
ایجاد شرایط آسایش انسان ها نیز یکی از نکات اساسی تهویه مطبوع در 

بیمارستان است)4(.
چن در سال ۱۹۹2 با شبیه سازی عددی، موفق شد جریان هوا و تمرکز 
ذرات در اتاق را به دست آورد. محققان دیگر  از روش بهبود یافته کا – 
اپسیلن جریان هوا را در نواحی استرلیزه بهبود بخشیدند. در صورتی که 
این جریان اصوال یک جهته  باشد،  نواحی، جریان مغشوش  این  از  خارج 

است.
معمارزاده و مانینگ در سال ۱۹۹2 در تحقیقی از مدل جریان هوای آرام 
و دنباله گیری حرکت ذرات در مقایسه با خطرات آلودگی در اتاق عمل و 

آلودگی ذرات بر روی میزها و تخت استفاده کردند)5(.
هارتانگ و کاگل در سال ۱۹۹۸ یک مدل دو بعدی را برای اتاق عمل ارائه 
دادند. دیگر محققان حدس زدند که افراد داخل اتاق و چراغ جراحی می 
توانند در جریان هوا تاثیر گذار باشند. پس مدل سازی دو بعدی برای هر 
نوع اتاق عمل نامناسب بوده و توزیع هوا را به درستی نشان نمی دهد )۶(.

در دنباله این مجموعه تحقیقات، کمیل و خلیل در سال 2003 با استفاده 
از یک الگوریتم ساده با خواص توربوالنسی به وسیله مدل بهبود یافته، تابع 
جریان نزدیک دیواره را محاسبه نمودند و دریافتند که توزیع بهینه هوا به 

موقعیت کانال خروجی هوا و جهت تخت جراحی وابسته می باشد )۷(. 
بیباک و قدس  به آزمایش و بررسی روی تمامی پرسنل اتاق عمل در 5 
بیمارستان متفاوت پرداختند و اثر گاز هالوتان را بر القای آنزیمی بررسی 
کردند و به این نتیجه رسیدند که آنزیم های SGPT که فاکتور اختصاصی 
تری در آسیب های کبدی به شمار می رود، در پرسنل اتاق عمل نسبت به 
دیگر کارکنان تغییرات قابل توجهی دارد. بسیاری از بیماران برای مداوا و 
تسریع در بهبودی نیاز به شرایط خاص دما، رطوبت و تمیزی هوا دارند. در 
اتاق عمل جراحی که معموال بخش جراحی بدن بیمار در تماس مستقیم با 
هوای محیط است بسیار آسیب پذیر است و هر نوع آلودگی به راحتی می 

تواند وارد بدن بیمار شود)۸(.
همچنین کشتکار و آشتیانی به بررسی و مدل سازی سیستم تهویه جریان 
هوای آرام همراه با پرده هوا در اتاق عمل به صورت سه بعدی پرداختند. 
آنها پی بردند که استفاده از پرده هوا، شرایط هوای اتاق عمل را به شرایط 
مطلوب و ایمن نزدیکتر کرده و نقش زیادی در کاهش آلودگی های اتاق 

عمل ایفا می کند)۹(.
1-بررسی خطرات کار در اتاق عمل

از  دارند،  قرار  متعددی  در معرض خطرات  اتاق عمل  پرسنل  و  کارکنان 
رفته،  هرز  بیهوشی  گازهای  به  توان  می  خطرات  این  مهمترین  جمله 
پاتوژن های منتقله از راه خون، آلرژی التکس، دود و خطرات لیزر، عوامل 
افتادن،  و  ابزارآالت، سرخوردن  و  تجهیزات  شیمیایی خطرناک، خطرات 
کرد)۱0( اشاره  پرتوها  با  تماس  و  مریض(  کردن  بلند  )خطر  ارگونومی 

و)۱۱(.
هر یک از خطراتی که پرسنل با آن مواجه اند از طریقی قابل پیشگیری 
است، البته کلیه آن ها با رعایت بهداشت کاری و نظم از طرف پرسنل قابل 
از  از آلرژی التکس می توان  برای نمونه برای جلوگیری  دستیابی است. 
محصوالت و دستکش هایی استفاده کرد که در آن ها مواد التکس به کار 
نرفته باشد و اگر ناچار به استفاده مواد التکس باشیم می توان از دستکش 
های بدون پودر استفاده کنیم زیرا به نظر می رسد که دستکش های بدون 

پودر، پاسخ حساسیتی را کاهش می دهد.
ایجاد  سبب  طوالنی  های  جراحی  در  ثابت  وضعیت  یک  در  ماندن  باقی 
خستگی در ماهیچه ها و افت فشار خون می شود. ایستادن زیاد بر روی 
سطح کاری سخت از قبیل سیمان سبب ایجاد تروما و درد در پاها  می 
شود. بدترین وضعیت پایین نگهداشتن سر برای یک دوره طوالنی است. 
وسایل  و  ابزار  از  است  ممکن  که  آنجا  تا  مشکل  این  از  جلوگیری  برای 

استفاده می شود.
بخارات و گازهای بیهوشی که به مرور زمان در داخل و اطراف اتاق جراحی 
در طی عملیات پزشکی رها می شوند به عنوان گازهای زائد در بیهوشی 
در نظر گرفته می شود که شامل اکسید نیتروژن، بخارات ترکیبات هالوژن 

مثل هالوتان و کلروفرم ها می باشد.
کارکردن  نتیجه  در  معموال  زائدی  گازهای  معرض چنین  در  قرارگیری   
غیرماهرانه در هنگام بیهوش کردن بیمار، سوراخ بودن یا فرسوده بودن 
اتصاالت گازها، ناکافی بودن و یا نامناسب بودن شرایط نگهداری از دستگاه 
به  هنگام  در  عمل جراحی  فرآیند  از  بعد  بیمار  تنفس  یا  و  وسایل  و  ها 
هوش آمدن است. برخی از اثراتی که از قرارگیری در معرض این گازهای 
تهوع، سرگیجه، سردرد، خستگی، کج خلقی،  بیهوشی حاصل می شود: 
عقیمی، تولد نوزادان ناقص، کم خونی، سرطان و بیماری های کبد و کلیه 
ایمنی  نکات  بیماری ها رعایت  این  به  ابتال  از  برای جلوگیری  باشد.  می 

بسیار مهم و ضروری است.
 برای مثال خاموش کردن دستگاه تولید کننده گازهای بیهوشی هنگامی 
بازرسی هر  و  از ماسک صورت  استفاده  استفاده نمی شود،  از آن ها  که 
از جمله  از دستگاه های بیهوشی کمک زیادی به ما خواهد کرد.  4 ماه 
خطرات دیگری که پرسنل اتاق عمل را مورد تهدید قرار می دهد خطر کار 
با لیزر است. در طی فرآیندهای جراحی که با لیزر یا دستگاه های جراحی 
الکتریکی استفاده می شود تخریب حرارتی بافت ها، تولید دود به همراه 

محصوالت فرعی دیگری می کند.
 محققان تایید کرده اند که اینگونه پراش ها شامل گازها و بخارات سمی 
سلولی  مواد  ها،  بیوائروسل  فرمالدهید،  هیدروژن،  سیانید  بنزن،  قبیل  از 
زنده یا مرده داخل قطرات خونی پخش شده و ویروس ها می باشند. در 
غلظت های باال این دود سبب ایجاد مشکالت بینایی و قسمت های فوقانی 
دستگاه تنفس در کارکنان مراقبت های بهداشتی و همچنین سبب ایجاد 

مشکالت بینایی برای جراح می شوند.
 محققان پیشنهاد کرده اند که دود ممکن است به عنوان یک انتقال دهنده 
برای سلول های سرطانی عمل کند که ممکن است توسط تیم جراحی و 

سایر افراد در معرض این دود ها، استنشاق شود )۱۱(.
اما مهمترین و بهترین روش جهت کم کردن اثر بخارات لیزر، ویروس 
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ها، باکتری ها و مواد دیگر ذکر شده که تاثیر غیر قابل انکار و برگشت 
سیستم  یک  طراحی  گذارد،  می  بیماران  و  پرسنل  روی  بر  ناپذیری 
مناسب تهویه و رقیق سازی در اتاق جراحی می باشد که در کم کردن 

غلظت گازها در فضای اتاق، تاثیر بسزایی دارد.

2-نکاتی در طراحی اتاق عمل 
اتاق های عمل نباید خیلی بزرگ باشند که وقت زیادی را برای رفت و 
آمد بگیرند و نه آنقدر کوچک باشند که باعث آلوده شدن وسایل شوند. 
اندازه اتاق های عمل بزرگ برای جراحی قلب یا جراحی های بزرگ که 
معمول هستند.  از حد  بزرگتر  اندکی  دارند  نیاز  بیشتری  تجهیزات  به 
دیوارها و سقف اتاق عمل باید سفت، ضد حریق، ضدآب، بدون درز و 
عایق صدا باشند و قابلیت شستشو داشته باشند. کف اتاق عمل عالوه بر 
داشتن این شرایط باید مقاوم در مقابل مواد شیمیایی باشد، همچنین 
اگر خیلی سفت و یا خیلی نرم باشد، موجب خستگی پرسنل اتاق عمل 
می شود. حتی المکان هندسه اتاق طوری طراحی می شود که گوشه 
تا از چرخش جریان یا جمع شدن گرد و  های تیز کمتر داشته باشد 

خاک در آن مناطق جلوگیری شود.

2-1- تهویه مناسب اتاق عمل 
مانند ویروس  به علت حضور ذرات مختلف  بیمارستان  کیفیت هوا در 
مورد  همواره  فرمالدهید  مانند  شده  منتشر  گازهای  و  ها  باکتری  ها، 
توجه مسئولین بهداشت بیمارستان بوده است. به دلیل اهمیت مسئله 
که  شود  تعبیه  عمل  اتاق  در  سیستمی  باید  عمل،  اتاق  در  هوا  تهویه 
هوای کثیف و آلوده اتاق عمل را به بیرون هدایت کرده و هوای تازه را 
جایگزین نماید، این سیستم هوای تازه ای که از بیرون وارد اتاق عمل 
می شود را فیلتره می کند. این فیلترها پس از تصفیه هوا میزان ذرات 
معلق در هوا را که ابعادی بزرگتر از 0.5 میکرومتر دارند به ۱ تا 5 عدد 
در هر فوت مکعب کاهش می دهند. در حالت کلی سیستم تهویه اتاق 
عمل بر اساس ۱5 تا 20 بار تعویض هوا در ساعت طراحی می شود)۱2(

. معموال فشار هوای این مناطق را مثبت نگه می دارند تا از انتقال ذرات 
از فضای بیرون به داخل اتاق جلوگیری به عمل آید. روشی ساده و کلی 
برای طبقه بندی اتاق های تمیز استاندارد 20۹ فدرال می- باشد که 
این طبقه بندی بر اساس تعداد ذرات موجود در واحد حجم هوای اتاق 
می باشد. در این طبقه بندی اتاق عمل در طبقه ۱00 قرار می گیرد، به 
این معنا که تعداد ذرات معلق با قطر مساوی 0/5 میکرون در هر فوت 

مکعب از فضای اتاق ۱00 ذره می باشد.
و  گریل  دسته  دو  به  را  عمل  اتاق  به  هوا  ورودی  سقفی  های  دریچه 
اتاق  سقف  در  دریچه  گریل  نوع  در  کنند.  می  بندی  تقسیم  دیفیوزر 
تعبیه می شود و جریان هوا به صورت جت مستقیما پایین می آید اما در 
نوع دیفیوزر هوای تازه ورودی قبل از رسیدن به تخت با هوای قسمت 
های دیگر اتاق مخلوط می شود. تحقیقات نشان می دهد در اتاق عمل 

بهترین نوع دریچه هوای ورودی نوع گریل می باشد )۱2(

3-انواع طراحی جریان هوای اتاق عمل
در حال حاضر طراحی اتاق تمیز به دو صورت سنتی و جریان آرام انجام 
می گیرد. در نوع سنتی هوای تمیز از کانالی مشخص از سقف وارد اتاق 
می شود. این جریان هوا از یک مسیر پیش بینی شده پیروی نمی کند 
و هوا از داخل به سمت دیواره های اتاق و نقاط مکش پخش می شود. 
در این عملیات یک اختالط بین هوای تمیز ورودی و ذرات گرد و غبار 

صورت می گیرد و تمام ذرات گرد و غبار موجود تمایل دارند در تمام 
حجم اتاق توزیع شوند. اگر عمل مخلوط شدن کامل انجام گیرد، تمرکز 
گرد و غبار اولیه به طور تصاعدی از بین می رود، اما در عمل به علت 
وجود گوشه ها و کنج ها سرعت تالقی ممکن است بسیار کاهش پیدا 
تواند  نقاط نمی  این  تیز بودن  قائم و  به علت  کند. جریان هوای تمیز 
وارد آن ها شود و با ذرات گرد و غبار موجود در آنجا مخلوط شود و 
از اتاق خارج شود. این ذرات در این نقاط باقی می مانند و بعدا بر اثر 
و  فعالیت  به دالیل مختلف مثل  یک آشفتگی که در جریان های هوا 
اتفاق بیفتد، جریان هوا وارد این نقاط مرده  افراد ممکن است  حرکت 
هوایی شده و ذرات موجود در آن ها را معلق می کند که باعث افزایش 

آلودگی می شود.
در نوع دوم یا نوع تهویه جریان آرام، هوا در یک مسیر مستقیم از ورودی 
به خروجی با کمترین مخلوط شدگی و یا آشفتگی حرکت می کند. در 
سال ۱۹۶۱ با طراحی اولیه اتاق تمیز از یک دیوار یا سقف وارد و پس 

از عبور از یک مسیر مستقیم به دیوار یا سقف مخالف خود می رسد. 
در صورتی که ما هیچ مانعی نداشته باشیم، تمام هوای اتاق با یک جریان 
یا بدون هیچ اختالطی( به سمت بدنه  )با یک اختالط بسیار کم  آرام 
)دیوار خروجی( حرکت می کند. این نوع اتاق های تمیز، سیستم های 
هوایی بزرگتر و گران قیمت تر نسبت به حالت سنتی دارند و از آنجایی 
که تخلیه ذرات معلق نسبتا سریع است، این امکان را ایجاد کرده که 
خیلی از محدودیت ها و پشتیبانی هایی که در اتاق سنتی اعمال می 
شود، از بین برود و در نتیجه صرفه جویی در زمان و هزینه کارها می 
تواند جبران قیمت باالی تجهیزات را بنماید. با توجه به مطالبی که ذکر 
شد یکی از مهم ترین کارهایی که در طراحی یک اتاق تمیز باید مورد 
توجه قرار گیرد، کاهش و یا در صورت امکان حذف هر گونه نقاط مرده 

هوایی می باشد.

3-1- انواع جریان های هوا
جریان هوا به سه طریق عمده منتشر می شود.

جریان یک سویه)جریان آرام( : طوری که خطوط جریان اساسا موازی 
با هم حرکت می کنند.

الگوی  هوا  جریان  خطوط  که   : آشفته(  سویه)جریان  یک  غیر  جریان 
خاصی نداشته باشد.

اتاق  برخی جاهای  در  است خطوط جریان  جریان مختلط: که ممکن 
تمیز با برخی دیگر هم جهت نباشند.

3-2- جریان هوای آرام:
سیستم هوای آرام که یک طرفه نیز نامیده می شود، عموما در عمل های 
انداختن  جا  مانند  ارتوپدی  درمان های  در  می شود.  استفاده  ارتوپدی 
اتاق  فضای  نمودن  ضدعفونی  جهت  احتیاطی  اقدامات  در  مفاصل، 
می بایست آلودگی ها و ذرات سنگین از سطح برداشته، معلق شده و از 

اتاق خارج گردد ]۱3[.
در سیستم های هوای یک طرفه، جریان هوا بر اساس استاندارد سازمان 
تهویه مطبوع مهندسین آمریکا  در خطوط موازی جریان با سرعت 0/45 

متر برثانیه در نظر گرفته می شود. 
در بعضی از مواقع، افزایش سرعت جریان هوای یک طرفه جهت حذف 
نوع  این  در  است.  قبول  قابل  و  منطقی  محیط،  آلودگی های  کاهش  و 
سیستم جریان، تجهیزات تامین هوا می توانند هوا را به صورت افقی یا 

عمودی وارد اتاق نمایند. 
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بعدی  طراحی های  در  و  دیواره ها  از  هوا  سیستم،  این  اولیه  طراحی های  در 
به صورت  اتاق می شود. ورود هوا  وارد فضای  به صورت عمودی  و  از سقف 
عمودی دارای مزیت هایی نسبت به سیستم افقی است. در سیستم عمودی، 
ذرات معلق سنگین به علت نیروی ثقل همراه با جریان هوا به پایین آمده و 
به کاهش آلودگی و حذف آن کمک می کنند و این سیستم در چنین حالتی 

دارای بازده باالیی می باشد. 
سیستم های جریان هوای آرام اغلب دارای فیلترهای هوا با بازدهی باال هستند. 
این فیلترها می توانند در حدود ۹۹/۷ درصد هوا را فیلتر و تصفیه کنند. در این 
نوع فیلترینگ می توان باکتری ها، قارچ ها و حتی برخی ویروس ها با اندازه باال 

را از هوا حذف نمود که منجر به تولید هوای استریل می شود.
اتاق های تمیز با رتبه بندی کمتر از ۱00 در مقیاس ذکر شده برای این نوع 
دمنده،  اصلی  عنصر  شامل سه  هوا  اند. سیستم جریان  جریان طراحی شده 
فیلتر هوا و پلنوم باکس می باشد.  به طور معمول در جریان آرام، هوا از درون 
فیلترهای هپا عبور کرده و ۱00% سقف را پوشش می دهند. جریان هوا به طور 
عمودی از سقف به سمت پایین آمده و از طریق پلنوم ها مکیده می شود. در 

این روش آلودگی تولید شده در محیط به سمت کف کشیده می شود. 
ذرات در نهایت توسط پمپ خال کف یا توسط فیلترهای هپا در  سقف مکش 
می شوند.در جریان یک سویه ۱00% سقف با فیلتر هپا پوشش داده می شود.  
تامین کننده هوا  با توجه به بار نهان و محسوس و فشار اتاق، هوای الزم اتاق 

را تامین می کند.
را سیرکوله می کند.  یونیت دو بخش گردش مجدد هوا  دارد که هوا  این   
توسط  شده  تولید  محسوس  بارهای  برای  اول  درجه  در  هوا  مجدد  گردش 
تجهیزات داخلی ساختمان طراحی می شود. ویژگی های کلیدی جریان هوای 

یک سویه به شرح زیر است:
این نوع سیستم برای سرعت های باد باال طراحی شده است. این سرعت هوا از 

نشستن آالینده ها روی سطح جلوگیری می کند.
جریان آرام پس از برخورد به موانع مانند نیمکت ها یا افراد، آشفته شده و از 
ایجاد فضای مرده جلوگیری به عمل می- آمد.در برخی طرح ها تامین هوا می 
تواند از کف به سمت سقف باشد. از این روش در جایی که تجهیزات با اتالف 
حرارتی باالیی دارند، استفاده می شود. چرا که جریان هوا از باال ممکن است 

به قدر کافی برای خنک کردن تجهیزات کافی نباشد.

4-اتاق تمیز
که  هاست،  آلودگی  انواع  مقابل  در  شده  محافظت  فضای  یک  تمیز  اتاق 
محصوالت و یا خدمات حساس به آلودگی در آن تولید یا نگهداری می شوند 
که در صنایع داروسازی، پزشکی )مانند اتاق های جراحی(، تولید مواد غذایی، 

میکروالکترونیک و مانند آن کاربرد دارد.
استانداردهای مختلفی تعریف شده اند که میزان آلودگی ها را در یک فضا می 
سنجند.  یکی از مهمترین استانداردهای اتاق تمیز، استانداری است که قبال 
ذکر شد. در این استاندارد همان گونه که آورده شده، تعداد ذرات کمتر از نیم 

میکرون در یک فوت مکعب اندازه گرفته می شود. 
برای آنکه مقیاسی برای ذرات نیم میکرون داشته باشید، باید گفت که ضخامت 
موی یک انسان معموال بین ۷5 تا ۱00 میکرون است. با این حال برخی از 

صنایع و استانداردها، ذرات کمتر از نیم میکرون را مد نظر دارند.
 برای طراحی اتاق تمیز، از طراحی های خاصی استفاده می کنند، مانند آنکه 
رنگ ویژه ای برای کف، دیوارها و پنجره ها استفاده می شود و یا جریان هوا  

باید بیشتر از حد معمول باشد. 
با این حال، ساخت این اتاق به تنهایی کافی نیست و باید از آن به درستی 
نگهداری شود. مثال فیلترهای هوای موجود به موقع تعویض شود و یا استفاده 

کنندگان، آموزش های الزم را در این باره ببینند.

4-1- منابع آلودگی
آلودگی ها در یک فضای بسته سرچشمه های مختلفی دارند، دیوارها، کف 
و سقف، رنگ و پوشش، مواد ساختمانی، تهویه مطبوع، دودها و بخارها از 

جمله سرچشمه های آلودگی از سوی ساختمان هستند. 
منابعی چون عطر، خوشبوکننده ها، پوشش کارکنان، موی انسان از جمله 
آلودگی هایی هستند که توسط انسانها  به وجود می آیند. جز اینها، رطوبت، 
شستشوی نامناسب، آلودگی هایی چون ذرات دارو یا سیلیکون که در هنگام 

تولید ایجاد می شوند را نیز باید به لیست آلودگی ها افزود.

4-2- راههای تمیز نگه داشتن اتاق تمیز
جریان هوا در اتاق بسته به استاندارد و میزان نیاز به تمیزی به شکل های 
متفاوتی طراحی می شود. عالوه بر این، الزم است تا جریان هوای ورودی 
از فیلتر رد شود. جریان هوای داخلی نیز به طور مرتب از داخل فیلترهای 
خاصی چون فیلترهای هپا و یا اولپا رد می شوند تا آلودگی هایی که در خود 

اتاق  تولید شده- اند گرفته شود.
 گاه الزم است تا از فیلترهای شیمیایی و کربن فعال برای جذب آلودگی 

های گازی چون بخار و دود مواد سمی استفاده کرد.
به  باید  شستشو  هنگام  در  ولی  است.  آن  ضروریات  جزو  اتاق  شستشوی 
پرسشهایی چون چه چیزهایی تمیز شوند، از چه مواد و ابزاری برای تمیز 
کردن استفاده شود که خود آلودگی ایجاد نکند و چه وقتهایی و هر چند 
وقت یکبار تمیز شود باید پاسخ گفت. کنترل افرادی که به اتاق رفت و آمد 

می کنند نیز ضروری است. 
کنترل عادت های رفتاری کارمندان و پوشش آنان، استفاده نکردن از روغن 
و کرم، یا عطر، از جمله کارهایی است که باید انجام شود. حتی میزان رفت 
این  اهمیت  برای  دارد.  اهمیت  آلودگی   تولید  در  و سرعت حرکت  آمد  و 
موضوع بد نیست بدانید که ایستادن و یا نشستن حدود ۱00 هزار ذره کمتر 
از 2 کیلومتر  با سرعت کمتر  از 3 دهم میکرون تولید می کند. راه رفتن 
در ساعت 5 میلیون و راه رفتن با سرعت حدود 4 کیلومتر ۱0 میلیون ذره 

تولید می کند.

5-مدل سازی اتاق عمل
بر طبق استاندارد سازمان تهویه مطبوع مهندسین آمریکا ، ناحیه تنفسي  
افراد داخل اتاق، منطقه اي است که توسط صفحات فرضي در فاصله بین۷5 
میلي متر تا ۱۸00 میلي متر از کف اتاق و ۶00 میلي متر از دیواره هاي 
کناري اتاق ، احاطه شده است. که شرایط مطلوب مي بایست در این ناحیه 
مورد بررسي قرار گیرد.در اینجا، اتاق به صورت مربع ۷×۷ و با ارتفاع 3/۶۶ 

متر در نظر گرفته شده است.
به صورت پخ زده،  به گونه ای است که گوشه ها  اتاق   همچنین طراحی 

ساخته شده است. 
در این مقاله، جهت شبیه سازی اتاق عمل از نرم افزار گمبیت  استفاده شده 
است. از آنجا که معموال لوازم و تخت جراحی وسط اتاق قرار می گیرد و 
اتاق به صورت مربعی در نظر گرفته شده و همچنین جهت تسریع در زمان 
حل مسئله، می توان نیمی از اتاق را شبیه سازی نموده و جواب را نسبت 

به خط تقارن، قرینه نمود.
های  دریچه  ابعاد  و  نوع  آوردن  به دست  و  عمل  اتاق  سازی  مدل   جهت 
ورودی و خروجی، ابتدا بایستی حجم کل هوای مورد نیاز ورودي به دست 

آید.براي این کار الزم است در ابتدا حجم کل اتاق بدست آید. 
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حجم کل اتاق= طول × عرض × ارتفاع = 179/24 متر مکعب       )1(
در ایـن مـدل سـازی یـک پزشـک، دو پرسـتار، یـک بیمار، دسـتگاه بیهوشـی، 
مانیتـور بـه همـراه پایـه آن، دو عـدد چـراغ جراحـی و دو عـدد چـراغ روی 
سـقف طراحـی شـده اسـت. تمامـی تجهیـزات و افـراد داخـل اتاق عمـل با در 
نظـر گرفتـن حالـت واقعی مدل سـازی مـی گردند)جدول ۱(. همچنین شـکل 

شـماتیک سـه بعـدی اتـاق عمـل موجـود را مـی تـوان در شـکل )۱( دید. 

جدول1- ابعاد هندسه های ایجادشده در گمبیت
اکنـون بـا توجـه بـه حجم اتاق، بایسـتي میـزان تعویض هـوا در سـاعت تعیین 
گـردد. بـا توجـه بـه اسـتانداردهاي سـازمان مهندسـین تهویـه مطبـوع آمریکا 
میـزان 25 بـار تعویـض هـوا در سـاعت بـراي اتـاق عمـل در نظـر گرفتـه مـي 
شـود. حـال بـا توجه به رابطـه زیر، حجم کل هـواي مورد نیاز ورودي محاسـبه 

مي گـردد.

شکل ۱: هندسه کامل مدل شبیه سازي شده
بـا مشـخص شـدن میـزان حجـم کل هـوای مـورد نیـاز ورودی و با اسـتفاده از 
کاتالـوگ دریچـه هـای خطی و سـقفی، مشـخصات مربـوط به سیسـتم جریان 
آرام بـا پـرده هـوا بدسـت می آیـد. این مشـخصات به طـور کامـل در جدول 2 

نشـان داده شـده است.

در نهایـت بایسـتي حجـم هـواي بازگشـتي جهـت تعییـن ابعـاد دریچـه هـاي 
خروجـي، محاسـبه گردد. بایسـتي بـه این نکته توجـه نمود کـه اختالف حجم 
هـواي ورودي و خروجـي، نبایـد آنقـدر زیـاد باشـد کـه مانـع از رقیـق سـازي 

هـواي آلـوده گردد.
اکنـون بـا اسـتفاده از کاتالوگ دریچـه هاي برگشـتي، ابعاد دریچه برگشـت به 

دسـت مي آید :
ابعاد دریچه خروجی=0/5۱ * 0/5۱ متر مربع                     )3(

در ایـن مقالـه از چهـار دریچـه خروجـي در چهـار طـرف اتـاق کـه فاصله کف 
هـر کـدام از دریچـه ها نسـبت به زمین0/۱2۷  متر مي باشـد ، اسـتفاده شـده 
اسـت. شـکل )2( طـرح کلـي چیدمان دریچـه هـاي آرام، همراه با پـرده هواي 

اسـتفاده شـده در ایـن مدل سـازي را نمایش مـي دهد.
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جدول2- مشخصات دریچه های ورودی
شکل 2 : سیستم توزیع جریان آرام همراه با پرده هواي مدلسازي شده

۱-استقالل حل از شبکه
تولیـد شـبکه در کل رونـد سـعی و خطـا دارد. ایـن بخـش بیشـترین زمـان 
تحلیـل سـه بعـدی را بـه خـود اختصـاص می دهـد چـرا کـه کیفیـت شـبکه 
بنـدی رونـد همگرایـی را بـه شـدت تحـت تاثیـر قـرار می دهـد. شـبکه بنـدی 
نهایـی، از چندیـن رونـد تجربـی تکـرار، حاصـل می شـود. بـه طـور کلـی حـل 
یک مسـاله دینامیک سـیاالت عددی باید مسـتقل از شـبکه باشـد. اسـتقالل از 
شـبکه یعنـی تغییـرات جواب هـا بـه ازای ریزتر شـدن شـبکه، قابل صـرف نظر 
کردن باشـد. بررسـی اسـتقالل از شـبکه در جدول 3 نمایش داده شـده اسـت.

جدول 3 – بررسی استقالل حل از شبکه
2-شرایط مرزی و مقادیر اولیه مسئله

شـبکه تولیـد شـده از نـوع مـش مثلثـی مي باشـد. بـا توجـه بـه اینکـه ناحیـه 
بیمـار و پزشـکان، از اهمیـت بیشـتري برخوردار اسـت و تحلیل جریـان در این 
نقـاط مهمتـر اسـت، ایـن قسـمت داراي مش هـاي ریزتري می باشـد تـا نتایج 
بـه مقادیـر واقعـي نزدیـک تـر شـوند. جزئیـات بیشـتر در مـورد تعـداد سـلول 
هـا و گـره هـاي تولیـد شـده در مـدل، در ادامه آمـده که از نـرم افـزار فلوئنت 
اسـتخراج شـده اسـت. تعـداد سـلول هاي تولیـد شـده ۱2۸2۸۹۸، تعـداد گره 

هـاي ایجـاد شـده 23۷۷4۷ می باشـد. 
فشـار خروجـی نسـبی صفـر در نظـر گرفتـه شـده و همچنیـن حـل کننـده 
سیسـتم بر پایه فشـار  واقع شـده اسـت. از الگوریتم حل سـاده  که از سـرعت 
همگرایـی نسـبتا باالیـی برخـوردار اسـت، اسـتفاده شـده اسـت. همچنیـن از 
روش گسسـته سـازی مرتبـه دوم آپ وینـد  بـه دلیـل دقـت باالتـر آن نسـبت 
بـه مرتبـه اول، اسـتفاده شـده اسـت. در کل مـدل مغشوشـي کـه بتوانـد براي 
تمـام حالـت هـا و مسـائل مختلـف بـه کار رود، وجـود نـدارد و انتخـاب مـدل 
مغشـوش بـه مالحظاتـي ماننـد فیزیـک جریـان ، تجربیـات حاصـل از شـبیه 
سـازي بـراي مسـائل خـاص ، میزان دقـت مورد نیـاز ، قدرت منابع محاسـباتي 
و زمـان موجـود بـراي انجـام محاسـبات وابسـته مـي باشـد. سـاده تریـن مدل 
هـاي مغشـوش کـه نسـبتاً کامل هسـتند، مدل هـاي دو معادله اي مي باشـند. 
چـون حـل دو معادلـه انتقـال بـه صـورت جداگانه، باعث مي شـود که سـرعت 
اغتشـاش و طـول مشـخصه بـه صـورت مجـزا، تعیین شـوند. مدل کا-اپسـیلن 
در ایـن گـروه از مـدل هاي مغشـوش قـرار دارد و جـزو یکـي از قدرتمند ترین 
مدل هاي مغشـوش براي مسـائل مهندسـي، محسـوب مي شـود. قدرتمندي ، 

اقتصـادي بـودن محاسـبات و داشـتن دقـت قابل قبـول در محدوده وسـیعي از 
جریـان هـاي مغشـوش، باعـث محبوبیت این مدل شـده اسـت. مقادیـر عددي 
شـرایط مـرزي را   مـي تـوان بـه طور کامـل و جامـع در جدول 4و5 مشـاهده 

نمود.
جدول4- میزان الودگی و رطوبت در اتاق عمل

جدول 5- شرایط مرزي و مقدار دهي اولیه مدل سازي

3-نتایج
پـس از اعمـال شـرایط اولیـه و مـرزی در معـادالت و همچنین اسـتفاده از نرم 

افـزار فلوئنـت، نتایـج زیر به دسـت مـی آید.
در شـکل)3( توزیـع آلودگـی بـر روی صفحه مرکـزی اتاق عمل قابل مشـاهده 
اسـت. همانطور که از شـکل می توان دید، بیشـترین شـدت آلودگی در فضاي 
بیـرون بخش جراحی  واقع شـده اسـت . ایـن آلودگی که از یـک منبع خارجی 
از بیـرون ناشـی می شـود به سـمت منطقـه جراحی آمده که توسـط پـرده هوا 
بـه سـمت خروجی هدایـت می گـردد.از آنجایی کـه جریان قائـم در اتاق عمل 
معمـوال رفتـاري غیـر قابـل پیـش بینـی دارد و منجر بـه جریان هایـی در اتاق 
مـی گـردد کـه شـرایط اسـتریل بهینـه را فراهـم نمی کند، سیسـتم پـرده هوا 
جریـان قائـم را اسـتریل کـرده و آن را بـه وضعیـت ایـده ال نزدیکتـر مـی کند 
.جریـان پـرده هـوا بـه عنوان یـک مـرز فیزیکـی مانـع از ورود ذرات آالینده به 
داخـل ناحیـه اسـتریل جراحـی مـی شـود.آلودگی مربوط به پزشـک و پرسـتار 
نیـز توسـط سیسـتم جریـان آرام مهـار می گـردد. ایـن آلودگی ها کـه مربوط 
بـه بخـش جراحـی مـی باشـد و توسـط پزشـک و پرسـتار تولید شـده توسـط 

جریـان ارام بـه بیـرون هدایـت می شـود. همانطور که از شـکل
مشـخص می باشـد میـزان آلودگی روي بیمـار کمتر از میزان متوسـط آلودگی 

است.
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شکل3:  کانتور آلودگی براي جریان هوا با پرده هوا

شـکل )4( کانتـور کسـر جرمـی رطوبـت در فضـاي اتـاق عمـل و در مرکـز آن 
ترسـیم شـده اسـت. رطوبت عمده ناشـی از بدن پزشـک و پرسـتار می باشـد. 
رطوبـت دیگـر ناشـی از بـاز شـدن ناگهانـی در اتـاق عمـل در نظر گرفته شـده 
اسـت. بـدن پزشـک و پرسـتار در اثـر فعالیـت دچـار تعـرق می شـود کـه این 
تعـرق بـه بـدن بیمـار رسـیده و میزان ایـن رطوبت با جریـان آرام که از سـقف 
اتـاق توسـط دریچـه هـاي آرام توزیـع مـی گـردد بـه حداقـل خود می رسـد. 
رطوبـت ناشـی از در ورودي توسـط پـرده هـوا مهـار مـی شـود. در واقـع پـرده 
هـوا مانـع رسـیدن رطوبـت به داخل بخـش جراحی مـی گردد. همـان طور که 
مشـاهده مـی شـود بـا افزایش سـرعت میـزان رطوبت نزدیـک بیمار کم شـده 
اسـت. در ایـن قسـمت مـی تـوان بـه ایـن نتیجه رسـید که  بـا تعبیه سیسـتم 

پـرده هـوا، مقـدار رطوبـت در بخـش جراحی کمتر شـده اسـت.

شکل 4:کانتور کسر جرمی رطوبت
شـکل)5( توزیـع دمـا بـرروي صفحـه مرکـزي اتـاق عمـل را نشـان مـی دهد. 
منابـع تولیـد گرما چراغ سـقفی، پزشـک، پرسـتار، بیمار و تجهیـزات اتاق عمل 
مـی باشـند. هـدف مـا ایجاد شـرایط مطلوب و آسـایش بـراي بیمار می باشـد. 
همانطـور کـه از شـکل مشـخص اسـت بیشـترین تغییـرات دمـا نزدیـک چراغ 
سـقفی و تجهیـزات اتـاق عمـل دیده مـی شـود  و همچنین در محیـط اطراف، 
توزیـع دمـا تقریبا یکنواخت اسـت. همانطور که در شـکل مشـخص می باشـد. 
دمـاي نزدیـک بیمـار حـدود 300 درجه کلوین اسـت کـه تقریبا با دمـاي اتاق 
یکسـان می باشـد . در واقع سیسـتم جریان آرام شـرایط مطلوب را براي بیمار 

ایجـاد کـرده اسـت .همچنین پـرده هوا مانـع از انتقال حـرارت و گرما به بخش 
جراحـی شـده و گرمـاي خارج بخـش جراحی، مسـتقیما از طریـق دریچه هاي 
خروجـی خـارج مـی شـود . در واقـع پـرده هـوا باعـث مـی شـود دمـا در حـد 

مطلـوب تري حفظ شـود .

شکل 5: کانتور دما
شـکل )۶( توزیـع سـرعت در صفحـه مرکـزي اتـاق عمـل را نشـان مـی دهـد. 
بیشـترین میـزان سـرعت، نزدیک پـرده هوا )دریچه خطی( مشـاهده می شـود 
. همانطـور کـه مشـاهده مـی شـود نزدیـک بیمـار و بخـش جراحـی سـرعت 
مطلوبـی داریـم کـه بدلیـل وجـود پـرده هوا مـی باشـد .در واقع سیسـتم پرده 
هـوا موجـب ثابـت نگـه داشـتن سـرعت هـواي آرام مـی شـود. یکـی از مزیت 
هـای اسـتفاده از پـرده هوا جلوگیري از درهم شـدن جریان اسـت و سـرعت را 
در حـد مطلـوب نگـه مـی دارد . جریـان هـاي ورودي هوا به دلیـل دماي کمتر 
و چگالـی بیشـتر در مقایسـه بـا دمـاي متوسـط اتـاق به سـمت پاییـن حرکت 
مـی کنـد (بدلیـل نیـروي بویانسـی) کـه با جریـان هاي بـاال رونده گرم ناشـی 
از چـراغ هـا کـه چگالـی آن کمتـر اسـت ترکیـب شـده وموجـب می شـود که 
اکثـر جریـان بـه سـمت پاییـن حرکت کـرده و بخـش کوچکـی از آن به طرف 
سـقف حرکـت کنـد . در اینجا دو نـوع انتقال حـرارت جابجایـی آزاد و اجباري 
وجـود دارد . جابجایـی آزاد کـه در اثـر همان نیروي بویانسـی بـوده و جابجایی 

اجبـاري کـه  ناشـی از پـرده هـوا و جریـان ارام می باشـد .

کشکل ۶: کانتور سرعت
همانطـور کـه از مشـاهده کانتورهـای موجـود در شـکل )۷( مـی تـوان نتیجـه 
گرفـت، کمتریـن میـزان آلودگـی در بخـش جراحـی مربـوط بـه دریچه خطی 
بـا سـرعت2/3۷ متـر بـر ثانیـه می باشـد . جربان پـرده هوا عـالوه بـر اینکه به 
عنـوان یـک مـرز فیزیکـی مانـع از ورود ذرات آالینده بـه داخل ناحیه اسـتریل 

جراحـی می شـود، 
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همچنیـن بـه عنـوان یـک دریچـه تخلیـه عمـل کـرده و باعـث مـی شـود کـه 
جریـان آرام هـم بـه سـمت پاییـن حرکت کند و هم به سـمت خارج گسـترش 
یابـد. ایـن ویژگـی پرده هـوا موجب کاهـش نواحی بـاز چرخشـی در اتاق عمل 
مـی گـردد و از آشـفتگی جریـان آرام جلوگیـري مـی کنـد. درصـورت طراحی 
نادرسـت پـرده هـوا، سـرعت باالتـر از حـد نیـاز گشـته و چنیـن پـرده هوایـی 
جریـان آرام را خیلـی سـریع خواهـد مکید . چنین سیسـتمی ممکن اسـت کل 
جریـان آرام را قبـل از اینکـه بـه سـطح تخـت برسـد بـه سـمت بیرون بکشـد 
.پـرده هوایـی کـه تاثیـر کافی بـر جریـان آرام اعمـال نکند نیـز نمـی تواند آن 
را بـه درسـتی کنتـرل کنـد .حتـی جریـان خروجـی از ایـن پرده ممکن اسـت 
بـه داخـل جریان آرام کشـیده شـود و اتـاق را به همـان شـرایطی برگرداند که 
هنـگام اسـتفاده صـرف از جریـان آرام قائم وجود داشـت. نتایج نشـان می دهد 
کـه پـرده هـوا در صـورت برخـورداري از یـک سـرعت بهینـه هـواي خروجـی 
تاثیـر بسـیار زیـادي در کاهـش آلودگـی و حفـظ شـرایط مطلـوب تـر و الگوي 

جریان بهتـر دارد .

شـکل ۷: کانتـور آلودگـی اتـاق عمـل در 
حالتـی کـه مقدار سـرعت هـوا )الف( ۱/3۷ متر بـر ثانیـه )ب( 2/3۷ )ج( 3/3۷ 

)د( 4/3۷ متـر بـر ثانیه باشـد.
نمـودار موجـود در شـکل )۸( میـزان آلودگـی را در ارتفاع اتاق عمل نشـان می 
دهـد .همانطـور کـه از نمودار مشـخص اسـت میـزان آلودگی در ارتفـاع حدود 
یـک متـري کـه تخـت جراحـی قـرار دارد کمتـر بـوده که پـرده هوا کـه نفش 
حائـل دارد مانـع از ورود آلودگی به بخش اسـتریل جراحی می شـود و آلودگی 
در ایـن ناحیـه بـه مقدار چشـمگیري کاهـش می یابـد. میزان آلودگـی نزدیک 

بـدن بیمـار   5-۱0 *4/2 می باشـد.

شکل ۸: نمودار آلودگی بر حسب ارتفاع اتاق عمل

نمـودار موجـود در شـکل )۹( میزان کسـر جرمـی رطوبت در ارتفـاع اتاق عمل 
را نشـان مـی دهـد. همانطـور کـه از نمـودار مشـخص مـی باشـد در محـدوده 
تخـت جراحـی مقـدار رطوبـت بـه میـزان قابـل توجهـی کاهـش یافتـه اسـت. 
رطوبـت ناشـی از پزشـک و پرسـتار و منبـع خارجـی، تولیـد کننـده آلودگـی 
و رطوبـت مـی باشـد کـه پـرده هوا مانـع از ورودشـان بـه بخش جراحی شـده 

اسـت . میـزان رطوبـت نزدیـک بـدن بیمـار 5-۱0 *4/2 اسـت.

شکل ۹: نمودار کسر جرمی رطوبت بر حسب ارتفاع اتاق عمل
نمـودار نشـان داده شـده در شـکل )۱0( میـزان سـرعت در ارتفـاع اتـاق عمل 
در نقـاط مختلـف نشـان مـی دهـد .همانطـور که از نمودار مشـخص می باشـد 
بدلیـل وجـود پـرده هـوا، میـزان سـرعت در بخـش جراحـی در حـد مطلوبـی 
حفـظ شـده اسـت. در واقـع پـرده هوا موجـب ثابت نگه داشـتن سـرعت هواي 
جریـان ارام و حتـی کاهـش آن در حوالـی تخـت جراحی می گـردد. در ارتفاع 
حـدود یـک متـري کـه تخـت جراحی قـراردارد سـرعت بسـیار ناچیـز و حدود 
صفـر مـی باشـد. در واقـع پـرده هـوا باعـث می شـود که سـرعت اسـتانداردي 
بـراي بیمـار و پزشـک و پرسـتاران فراهـم گردد. سـرعت هاي باالتـر مربوط به 

نقـاط در ارتفـاع باالتـر و نـزد  یـک د  ریچـه هـاي هوا  می باشـد .

شکل 10: نمودار سرعت بر حسب ار  فاع اتاق عمل



48

نمـودار مـورد اشـاره در شـکل )۱۱( میزان دمـا را در نقاط مختلـف ارتفاع اتاق 
عمـل نشـان مـی دهـد. همانطـور کـه از نمودار مشـخص اسـت تقریبـا دما در 
نقـاط مختلـف یکنواخت می باشـد.  بیشـترین مقـدار دما در نزدیکـی چراغ ها 
مشـاهده مـی شـود که به دلیل شـار حرارتـی چراغ ها مـی باشـد .در محدوده 
تخـت جراحـی و نزدیـک بیمـار دمـا حـدود 2۹۹ درجـه کلویـن می باشـد. در 
واقـع پـرده هـوا باعـث مـی گردد کـه دمـا در ناحیـه جراحـی در حـد مطلوب 
حفـظ شـده و شـرایط آسـایش و اسـتانداردي از نظـر دمـا بـراي بیمـار و تیـم 

پزشـکی مهیـا گردد.
شکل ۱۱: نمودار دما بر حسب ارتفاع اتاق عمل

نمـودار شـکل )۱2( میـزان آلودگـی را در طـول اتـاق عمـل نشـان مـی دهـد. 
همـان گونـه که مشـاهده می گـردد کمتریـن میـزان آلودگی محـدوده بین ۱ 
تـا ۱-  متـري تخـت جراحـی قـرار دارد که همانطـور که قبال هـم توضیح داده 
شـد دلیـل کاهـش آلودگـی در این ناحیه وجـود پرده هوا می باشـد کـه مانند 
یـک مـرز فیزیکـی از ورود آلودگی به ایـن ناحیه جلوگیري می کند. بیشـترین 
آلودگـی در بخـش خـارج جراحی دیده می شـود که پرده هوا مانـع از ورود آن 

بـه داخـل بخش اسـتریل جراحی می شـود .
شکل ۱2: نمودار آلودگی بر حسب طول اتاق عمل

نمـودار نشـان داده شـده در شـکل )۱3( میـزان کسـر جرمی رطوبـت در طول 
اتـاق عمـل را نشـان مـی دهـد. همانطـور کـه مشـاهده مـی شـود در بخـش 
جراحـی کـه در محـدوده بیـن ۱ تـا ۱- متـري اتـاق قـرار دارد میـزان رطوبت 
کمتـر مـی باشـد. بیشـترین رطوبـت در بخـش خارجـی جراحی مشـاهده می 
شـود کـه پـرده هوا مانـع از ورود آن به داخـل بخش جراحی می شـود. رطوبت 

و تعـرق ناشـی از فعالیـت تیـم پزشـکی هـم توسـط دریچـه هـاي آرام کنترل 
می گـردد.

شکل ۱3: نمودار کسر حجمی رطوبت بر حسب طول اتاق عمل

نمـودار شـکل )۱4(  میـزان سـرعت در نقـاط مختلـف درطـول اتـاق عمـل را 
نشـان مـی دهـد .همانطـور که مشـاهده می شـود کمتریـن میزان سـرعت در 
محـدوده بیـن ۱ تـا ۱- متـري طول اتـاق دیده می شـود. به دلیل وجـود پرده 
هـوا سـرعت مطلـوب و مالیمـی در ایـن محـدوده وجـود دارد .پرده هـوا باعث 

ایجـاد سـرعت اسـتاندارد بـراي بیمار و تیم پزشـکی شـده اسـت .
شکل ۱4: نمودار سرعت بر حسب طول اتاق عمل

در جـدول )۶( در سـرعت هـای مختلـف، آلودگـی روی تخـت بیمـار ارزیابـی 
شـده اسـت. همانـور کـه از جدول مشـخص می باشـد کمترین میـزان آلودگی 
مربـوط بـه دریچـه خطی با سـرعت 2/3۷ متربرثانیه می باشـد . سـرعت هواي 
خروجـی تاثیـر بسـیار زیـادي در کاهـش آلودگی و حفظ شـرایط مطلـوب تر و 
الگـوي جریـان بهتـر دارد . در صـورت طراحی نادرسـت پرده هوا سـرعت باالتر 
از حـد نیـاز گشـته و چنیـن پـرده هوایـی جریـان آرام را خیلـی سـریع خواهد 
مکیـد . ایـن موضـوع در کانتورهـا بـه وضـوح دیـده می شـود. پـرده هوایی که 
تاثیـر کافـی برجریـان آرام اعمـال نکنـد نمـی توانـد آن را بـه درسـتی کنترل 
کنـد . حتـی جریـان خروجـی ممکـن اسـت بـه داخـل جریـان آرام کشـیده 
شـود . ایـن موضـوع در کانتـور بـا سـرعت دریچه خطـی 4/3۷  قابل مشـاهده 
اسـت . نتایـج نشـان مـی دهـد کـه پـرده هـوا در صـورت برخـورداري از یـک 
سـرعت بهینـه هواي خروجی تاثیر بسـیار زیـادي در کاهش آلودگی و شـرایط 
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مطلوب- تـر دارد .
جدول۶:  مقایسه آلودگی روي تخت بیمار در سرعت هاي مختلف

4-نتیجه گیری کلی

در مقالـه حاضـر، مـدل سـازی سیسـتم جریان هـوای آرام همـراه با پرده هـوا با در 
نظـر گرفتـن فاکتـور آلودگـی بـه وجود آمـده توسـط پزشـک، پرسـتاران و بیمار و 
همچنیـن آلودگـی منتقـل شـده از در اتـاق عمـل جهت بررسـی و  تبییـن بهترین 
قسـمت اتـاق عمـل )از نقطه نظر آلودگی، سـرعت هوا، دما و ...( انجام شـده اسـت. 
همچنیـن در ایـن مقالـه مقایسـه ای بین رفتار سیسـتم و مقایسـه عملکـرد آن در 
حالـت در نظـر گرفتـن پـرده هـوا و بدون در نظـر گرفتـن آن انجام گردیـد. از آنجا 
کـه جریـان آرام قائـم در اتـاق عمـل ممکـن اسـت رفتـاري غیـر قابل پیـش بیني 
داشـته باشـد و منجـر بـه جریـان هایـي در اتـاق گـردد که شـرایط اسـتریل بهینه 
را فراهـم نکنـد، سیسـتم پـرده هـوا، جریـان آرام قائـم را بهینـه سـاخته و آن را به 

وضعیـت ایـده آل " یـک گـذر ، سـپس خـروج " نزدیـک تر مي- سـازد.
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چکیده 
 ماده بتن، به عنوان پرمصرف ترین فرآورده در صنعت 
ساختمان شناخته می شود. در این راستا، صنایع و 
منابع گوناگونی در تولید بتن مشارکت دارند. این در 
حالی است که اهمیت موضوع کیفیت بتن از جایگاه 
کنندگان  مصرف  و  تولیدکنندگان  بین  در  ای  ویژه 
برخوردار است. کیفیت بتن، همواره به ویژگی آن در 
حالت تازه و سخت شده با مفاهیم کارایی، مقاومت و 
دوام مدنظر است. در کشور ما تاکنون، جهت نسبت 
بین  های  روش  از  بتن،  اجزای  حجم  یا  وزن  بندی 
های  روش  که  حالی  در  است،  استفاده شده  المللی 
یادشده با شرایط موجود در کشور، همخوانی کافی را 
ندارند. روش ملی طرح مخلوط بتن ایران با استفاده 
از مبانی روش طرح مخلوط آلمانی و با درنظرگرفتن 
بندی  دانه  نوع  تولیدی،  سیمان  نوع  چون  شرایطی 
و  افزودنی  مواد  از  استفاده  قابلیت  ها،  سنگدانه 
پوزوالنی موجود در کشور، به ارائه روشی کارآمد در 
اجزای  حجم  یا  وزن  ریاضی  محاسبه  نحوه  خصوص 
بتن به گونه ای که شاخص های کیفی را دارا باشد، 

می پردازد.
1. کلیات

طرح مخلوط بتن، فرآیند تعیین نسبت ها و مقادیر اجزاي 
بتن است، به نحوي که بتن تولید شده تا حد امکان مقرون 
به صرفه باشد و الزامات مورد نیاز را تأمین کند. این الزامات 
معموالً، مقاومت فشاري، کارآیي و دوام است. تعیین نسبت 
ها و مقادیر اجزاي بتن بیشتر بر اساس روابط تجربي و به 
مقدار کمتري با استفاده از روابط ریاضي و نظري انجام مي 
شود.سازوکار طرح مخلوط پیچیده است، زیرا با تغییر دادن 

یک متغیر ممکن است خواص بتن به صورت متضاد تحت 
تأثیر قرار بگیرد. براي مثال، افزودن آب به مخلوط بتن با 
کارآیي کم، ممکن است رواني را افزایش دهد، اما مقاومت 

را کم مي کند. 
در حقیقت، کارایي از دو مؤلفه اصلي تشکیل یافته است، 
چسبندگي(  )و  شدن  جاري  در  )آساني  رواني  شامل  که 
آب  وقتي  که  باشد  مي  جداشدگي  مقابل  در  مقاومت  و 
به مخلوط افزوده مي شود، ممکن است این دو مشخصه، 
طرح  بنابراین،  دهند.  نشان  یکدیگر  مخالف  عملکردي 
است.  متضاد  اثرهاي  این  کردن  متعادل  هنر  مخلوط، 
بسیاري از مهندسان از اینکه نمي توان طرح مخلوط را بر 
اساس مجموعه اي از روابط و محاسبات عددي انجام داد، 
احساس ناخشنودي مي کنند، اما با درک صحیح اصول و 

با کمي تجربه مي توان به هنر طرح مخلوط دست یافت.
مخلوط  طرح  ملي  روش  عنوان  به  شده  ارائه  روش  در 
)استاندارد  بتن  ههاي  سنگدان  استاندارد  با  تطابق  بتن، 
ملي ایران به شماره 302   و ویژگي هاي سیمان پرتلند 
)استاندارد ملي ایران به شماره 3۸۹ و ۱۷5۱۸ و همچنین 
سایر استانداردهاي ملي مربوط به سیمان(، در نظر گرفته 
ایران و  نامه بتن  شده است. همچنین حسب مورد، آیین 
مشخصات  و  نهم(  )مبحث  ایران  ساختماني  ملي  مقررات 

فني عمومي و خصوصي پروژه باید رعایت گردد.
2.دامنه کاربرد

زیر  شرح  به  ایران  بتن  مخلوط  طرح  روش  کاربرد  دامنه 
است:

الف- تعیین نسبت ها و مقادیر اجزاي بتن هاي معمولي 
مورد مصرف در ساختمان ها و سازه ها با در نظر گرفتن 
بتني  شرایط  کارآیي،  دوام،  فشاري،  مشخصه  مقاومت 

نگرشی بر روش ملی طرح مخلوط 
بتن ایران 

)نگرشی بر نشریه 479 مرکز تحقیقات راه و شهرسازی(
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مختلف تا رده50 ساخت و کنترل کارگاهي و شرایط حمل و ریختن و سایر 
ضوابط مشخصات فني، آیین نامه هاي معتبر و مقررات ملي ساختماني

ب- این روش، براي طرح مخلوط بتن هاي ویژه مانند بتن هاي حجیم، 
بتن هاي سبک، بتن هاي سنگین، بتن الیافي، بتن خودتراکم، بتن پیش 
آکنده، بتن غلتکي و بتن پاششي مستقیماً قابل کاربرد نمي باشد و براي 
برخي از این نوع بتن ها، این روش با اعمال تمهیدات خاص و تغییراتي 

مانند آنچه در راهنماي روش آمده است، قابل استفاده خواهد بود.
3.مبانی طرح

3-1. حاشیه ایمني مقاومت
در  احتمالي  غیریکنواختي  از  ناشي  که  بتن،  مقاومت  تغییرات  دلیل  به 
کیفیت اجزاي بتن و تغییرات کمي مقادیر ونسبت هاي اجزا به دلیل عدم 
دقت در ساخت بتن مي باشد، مخلوط بتن باید طوري طرح گردد یا نسبت 
بیشتري  مقاومت  از  که  انتخاب شوند  اي  گونه  به  بتن  اجزا  مقادیر  و  ها 
مقاومت  بنابراین،  باشد.  برخوردار  نظر  مورد  مشخصه  مقاومت  به  نسبت 
مشخصه، که در واقع همان مقاومت مورد نظر در طراحي و ساخت سازه 
مي باشد، باید به اندازه حاشیه ایمني پیش بیني شده افزایش یابد تا به 
مقاومت فشاري متوسط )مقاومت هدف( براي طرح مخلوط دست یافت. 
حاشیه ایمني مقاومت معموالً بر اساس اطالعات آماري تعیین مي گردد. 

3-2. رواني
آزمایش  از  بتن،  رواني  بیان و سنجش  براي  این روش طرح مخلوط،  در 
تازه  بتن  رواني  بندي  طبقه   ،۱ جدول  در  است.  شده  استفاده  اسالمپ 
به  ایران  ملي  استاندارد  مطابق  که  باشد  مي  مخلوط  روش طرح  این  در 

شماره۱22۸4 در نظر گرفته شده است.

جدول 1- رده بندی بتن تازه بر اساس مقدار اسالمپ 
در صورتي که اسالمپ بتن تازه کمتر از ۱0 میلي متر و یا بیشتر از 2۱0 
از روش هاي  باید  و  ندارد  آزمایش اسالمپ دقت مناسبي  باشد،  میلي متر 
مناسب دیگر، براي اندازه گیري رواني استفاده نمود. معموالً رواني خواسته 
شده در پاي کار از اهمیت برخوردار است اما براي تهیه طرح مخلوط بتن 
باید رواني اولیه بتن را پس از ساخت بتن )با فاصله زماني 5 دقیقه( منظور 
زماني ساخت  فاصله  رواني، در  افت  به حدس  توجه  با  اساس  این  بر  نمود. 
بتن تا زمان ریختن در سازه، باید رواني اولیه را بدست آورد و به کار گرفت.

3-3. آب آزاد، آب کل، آب اختالط )ساخت( 
کل آب مخلوط بتن، شامل آب جذب شده توسط سنگدانه، براي رسیدن به 
شرایط اشباع با سطح خشک و همچنین آب آزاد براي ایجادخمیر سیمان 
رطوبت  مقدار  واقعي،  شرایط  در  چنانچه  باشد.  مي  کارآیي  تامین  و  الزم 
سنگدانه ها در حدي کمتر از حالت اشباع با سطح خشک باشد، باید مقدار 
را  با سطح خشک  اشباع  حالت  به  ه  رساندن سنگدان  براي  نیاز  مورد  آب 
تعیین نمود و به مقدار آب آزاد افزود و در صورتیکه مقدار رطوبت سنگدانه 
ها بیش از رطوبت سنگدانه در حالت اشباع با سطح خشک باشد، باید مقدار 
رطوبت اضافي را از آب آزاد کم کرد. درهر حالت آب اختالط )ساخت( بتن با 
آب آزاد، متفاوت خواهد بود و صرفاً در حالتي که همه سنگدانه ها در حالت 

اشباع با سطح خشک باشند آب آزاد و آب اختالط )ساخت( تن یکسان مي 
باشند. هم چنین در حالتي که همه سنگدانه ها کاماًل خشک باشند آب کل 
و آب اختالط )ساخت( بتن برابر خواهند بود. در روش ارائه شده، نسبت آب 
به سیمان، به صورت نسبت آب آزاد به سیمان یا مواد سیماني در نظر گرفته 
مي شود و مقدار آب آزاد نیز بر اساس فرض سنگدانه ها در حالت اشباع با 

سطح خشک منظور مي گردد.
3-4. نوع سنگدانه ها

از ویژگي هاي سنگدانه است و در مشخصه هاي  دو عامل بسیار مهم که 
روش  در  است.   بافت سطحي سنگدانه  و  ذرات  گذارد، شکل  مي  اثر  بتن 
ملي طرح مخلوط بتن، سنگدانه ها از نظر شکل به دو صورت : گردگوشه 
)رودخانه اي نشکسته( و تیزگوشه )شکسته( تقسیم شده است. شکل ذرات 
و بافت سطحي  آن ها عامل مهمي در تغییر کارآیي مخلوط است و بافت 
سطحي در پیوستگي بین خمیر سیمان و سنگدانه و مقاومت بتن مؤثر است. 
تاثیرگذار است.  به طور کلي،  بر مقاومت  نیز  هر چند شکل ذرات درشت 
سنگدانه شکسته شامل ذرات تیزگوشه است.  با استفاده از این نوع سنگدانه 
ها، کارآیي مخلوط کاهش مي یابد، اما معموالً مقاومت بتن حاوي سنگدانه 
درشت تیزگوشه نسبت به مخلوط حاوي سنگدانه درشت گردگوشه بیشتر 
است . لذا انتخاب نوع سنگدانه براي بتن با مقاومت زیاد از اهمیت برخوردار 
مي باشد و بهتر است که از سنگدانه هاي درشت شکسته )تیزگوشه( استفاده 
شود. شایان ذکر است، تأثیر شکل و بافت سطحي درشت دانه ها بر مقاومت 
بتن بیشتر از ریزدانه ها مي باشد، در حالي که تأثیر شکل و بافت سطحي 

سنگدانه هاي ریز بر کارآیي و رواني بتن بیشتر از درشت دانه هاست.
3-5. دانه بندي سنگدانه

دانه بندي سنگدانه ها نیز عامل مهمي در خواص بتن است. معموالً محدوده 
دانه بندي طوري در نظر گرفته مي شود که از طرفي از حجم فضاي خالي 
بین سنگدانه ها تا آنجا که امکان دارد، کاسته شود و از طرف دیگر، کارایي 
بندي  دانه  منحني  توان  مي  اگرچه  زیرا  گردد.  تأمین  بتن  براي  مناسبي 
آید،  دست  به  منافذ  فضاي  حداقل  که  کرد  ارائه  طوري  را  آن  محدوده  و 
بندي  دانه  نباشد.  مناسبي  کارآیي  داراي  مخلوطي  چنین  است  ممکن  اما 
جمع  و  انداختن  آب  جداشدگي،  بر  زیادي  تأثیر  چنین  هم  بتن  سنگدانه 
شدگي دارد.در روش ملي طرح مخلوط بتن،محدوده مطلوب منحني هاي 
ترکیب )مخلوط( شن و ماسه با حداکثر اندازه سنگدانه ۹.5، ۱2.5، ۱۹، 25، 
3۸ میلی متردر نظر گرفته شده است. با انتخاب درصد مناسب  سنگدانه ریز 
و درشت، دانه بندي مخلوط سنگدانه ها باید در محدوده مورد نظر منحني 

هاي ارائه شده، واقع گردد.
3-6. سیمان مصرفي

انواع مختلف سیمان و رده مقاومتي سیمان در آهنگ کسب مقاومت بتن 
سیمان  نوع  مخلوط،  طرح  روش  این  در  دارد.  مستقیم  اثر  بتن  خواص  و 
مربع  متر  میلي  بر  نیوتن   52.5 مقاومتي32.5،42.5،  هاي  رده  با  مصرفي 
طبق استاندارد 3۸۹ ایران در نظر گرفته شده است. در صورتي که از انواع 
دیگر سیمان استفاده شود، باید روند کسب مقاومت و مقدار مقاومت آن بر 
اساس آزمایش هاي مربوطه تعیین و با رده ندي انتخاب شده  در این طرح 

مطابقت داده شود.
3-7. شرایط عمل آوري و سن آزمایش

معموالً مقاومت بتن با افزایش سن آن، افزایش مي یابد، اما در بسیاري از 
مشخصات فني، مقاومت 2۸روزه، به عنوان معیار براي سنجش مقاومت، ذکر 
مي گردد. بر همین اساس، در روش ملي طرح مخلوط، هدف مقاومت استوانه 
اي 2۸ روزه عمل آوري شده در شرایط استاندارد، در روابط و نمودارها در 

نظر گرفته شده است. چنانچه رابطه اي تایید شده بین مقاومت 2۸ روزه 
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بتن و مقاومت سنین دیگر موجود باشد مي توان مقاومت سنین دیگر را به 
مقاومت 2۸روزه بتن تبدیل نمود و در این روش بکار گرفت.

3-8. دوام
در  و  باشد  مي  آن  با  رویارو  محیطي  شرایط  در  بتن  عملکرد  بتن،  دوام 
بنابراین  است.  اهمیت  حایز  بسیار  آن،  بیني شده  پیش  مفید  عمر  افزایش 
مقادیر ونسبت هاي اجزاي مخلوط که در این روش به دست مي آید، باید 
با مقادیر و نسبت هاي مجاز در مشخصات فني خصوصي و همچنین آیین 
نامه بتن ایران، مبحث نهم مقررات ملي ساختماني ایران و سایر مشخصات 
فني عمومي کارهاي ساختماني، راه، آبیاري و زهکشي و غیره حسب مورد 
مقایسه گردد. معموالً، دوام مورد نظر با محدود کردن حداکثر نسبت آب به 
سیمان، تعیین حدود حداقل و یا حداکثر مقدار سیمان، ایجاد محدودیت در 
نوع سیمان و یا مواد افزودني معدني و هم چنین درصد هوا در طرح مخلوط 

و  دوام  براي  را  معیارهایي  امروزه  گردد.  مي  مطرح  تجویزي  بصورت  بتن، 
عملکرد بتن در نظر مي گیرند و با انجام آزمایش هاي مناسب باید نشان داد 
که این خواسته ها برآورده مي شود.  اما هنوز ضابطه هاي تجویزي در بیشتر 
ملي  مقررات  و  ها  نامه  آیین  بیشتر  و  و خصوصي  عمومي  فني  مشخصات 
کاربرد جدي دارد. در صورتي که این ضوابط تجویزي و یا ضوابط و معیارهاي 
دوام و عملکرد بتن، تعیین کننده نسب تها یا مقادیر طرح مخلوط باشند، 
این طرح مخلوط را  »دوام محور«  مي نامند.  در غیر اینصورت، طرح مخلوط 

بتن، »مقاومت محور« خواهد بود. 
4.بررسی نتایج موردی طرح مخلوط بتن به روش ملی 

مخلوط بتن ایران
به منظور بررسی بیشتر روش مورد بحث، به بررسی اجمالی یک طرح 

مخلوط به روش ملی ایران پرداخته شده است:
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5.جمع بندی

روش ملـی طـرح مخلوط بتـن ایران )نشـریه 4۷۹ مرکـز تحقیقات راه 
و شهرسـازی( ، بـا توجه به شـرایط موجـود در ایـران در خصوص انواع 
سـیمان، نـوع سـنگدانه هـا، رده بندی کارایی بتـن تازه، مـواد افزودنی 
و مکمـل هـای سـیمانی، اطالعـات مربوط به قطعـه بتنی یـا بتن آرمه 

و نحـوه بتن ریزی تهیه شـده اسـت.

 از اینـرو، اسـتفاده از ایـن روش مـی توانـد در دسـتیابی بـه بتـن بـا 
کیفیـت، صرفه¬جویـی و بهینـه سـازی در سـاخت بتـن مفیـد واقـع 

گردد.

6.منبع
نشـریه 4۷۹ مرکز تحقیقات راه و شهرسـازی، روش ملی طرح مخلوط 

ایران، ۱3۸5 بتن 
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ارزیابی تاثیر درصد تسلیح مقطع تیر 
بر رفتار لرزه ای اتصاالت مفصلی و 

گیردار در سازه های بتن مسلح 

چکیده  
از جمله  بتن مسلح  قابهاي  در  - ستون  تیر  اتصاالت 
انواع  مقابل  در  سازه  رفتار  تعیین  در  کلیدي  عناصر 
بارهاي  مقابل  در  اتصاالت  این  نقش  باشد  مي  بارها 
لرزه اي بسیار مهم  جانبي بخصوص رخدادهاي قوي 
بوده و رفتار سازه هاي بتن مسلح در زلزله هاي گذشته 
نشان میدهد که اتصاالت تاثیر قابل توجهي در میزان 
و شدت خرابي هاي حاصله داشته اند. از سوي دیگر 
تجارب بدست آمده در زلزله هاي گذشته منجر به در 
آیین  در  اتصال  طراحي  جدید  تمهیدات  گرفتن  نظر 
نامه هاي فعلي شده است. با توجه به عدم رعایت این 
تمهیدات در سازه اي موجود که در دهه هاي گذشته 
ساخته شده اند نیاز به ارزیابي، و بهسازي این اتصاالت 
بطور جدي در سالهاي اخیر مطرح شده است. اتصاالت 
برخي  در  و  دارند  ها  سازه  در  زیادي  کاربرد  مفصلي 
موارد کاربرد آنها باعث بهبود رفتار لرزه اي و یا کاهش 
و  اتصاالت  این  اهمیت  رغم  به  گردد.  مي  اعضا  ابعاد 
همچنین استفاده فراوان از آنها در سازه هاي فوالدي، 
در  آنها  کاربرد  مطمئن  جزئیات  وجود  عدم  علت  به 
سازه هاي بتني بسیار اندک است. در این مقاله رفتار 
حالت  دو  در  ساختمانی  بتنی  های  قاب  در  اتصاالت 
تسلیح  مختلف  درصدهای  برای  و  مفصلی  و  گیردار 
مقطع تیر در محیط نرم افزار ABAQUS  مدلسازی 

شده و مورد مقایسه قرار گرفته است.  
واژگان کلیدي: اتصال مفصلی، اتصال گیردار، درصد 

تسلیح مقطع

مقدمه 

در طراحی سازههاي بتن آرمه با اتصاالت صلب، فرض 
بر گیرداري کامل اعضا در محل اتصاالت است. اینگونه 
اتصاالت وظیفه انتقال کامل تمامی لنگرهاي خمشی، 
پیچشی و نیروهاي محوري و برشی بین اعضا متصل 
بهم را عهده دارند. بوجود آمدن تغییر شکلهاي جزئی 
در محل اتصال باعث میشود که این وظیفه بطور کامل 
انجام نگردد. اتصال تیر- ستون در بین انواع اتصاالت 
دیگر در قابهاي بتن مسلح حائز اهمیت خاصی است. 
حالیکه  در  است  کوچک  بسیار  اتصال  ابعاد  چونکه 
لنگرهاي منفی ماکزیمم و نیروهاي برشی ماکزیمم در 
همین محل اتفاق می افتند و لذا تراکم آرماتورگذاري 
فوق العاده زیاد میشود. در اتصاالت کناري تیر- ستون 
ناحیه  این  در  باید  تیر  آرماتورهای  که  دلیل  این  به 
تیرستونهاي  اتصاالت   بر خالف  گردند،  قطع  و  مهار 
طور  به  میتوان  را  تیر  آرماتورهاي  آنها  در  که  میانی 
حادتر  مسئلهاي  با  داد،  عبور  اتصال  داخل  از  ممتد 
مواجه می شویم. در سازههاي بتن مسلح پیش ساخته 
اتصال قطع  ناحیه  اینکه آرماتورهاي ستون در  بدلیل 
الذکر  فوق  مشکالت  بر  نیز  دیگري  مشکل  میگردند 

اضافه میگردد.
بطور خالصه مشکل عمدهاي که اتصال تیر به ستون 
و  دال  به  به سقف، ستون  )دیوار  اتصاالت  سایر  از  را 
غیره( متمایز می کند، اینست که ناحیه تقاطع تیر به 
ستون کوچک است و تعبیه حجم زیاد آرماتور مشکل. 
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شاهدات پس از وقوع زلزله هاي واقعی و نیز نتایج آزمایشات مبین این نکته 
بودهاند که خرابیهاي سازهاي بیشتر در ناحیه اتصاالت مشاهده شده است، 
است.در  افتاده  اتفاق  کمتر  سازهاي  المانهاي  سایر  گسیختگی  آنکه  حال 
سازههاي بتنی مسلح پیش ساخته، بر خالف سازههاي بتنی مسلح معمولی، 
گاهی اتصاالت مفصلی طرح و اجرا میگردند. در آنالیز سازههاي یکپارچه، 
و  ممانها  انتقال  کافی جهت  اندازه  به  اتصال  که  است  این  بر  فرض  اغلب 
برشهاي بوجود آمده در اثر بارهاي اعمالی به سازه، مقاوم و قوي هست و لذا 
اعضاي متصل به یکدیگر در ناحیه اتصال چرخش یکسانی دارند. با توجه به 
اصل سنت و نان توزیع تنشها در محل اتصال ممکن است به کلی متفاوت از 
توزیع تنش در اعضاي متصل بهم باشد اغلب در طراحی اتصال تیر به ستون، 
پیشنهاد میشود که یک سیستم نیرویی ساده )معادل بارهاي اعمالی( را به 
تیر  اتصال  ناحیه  بگیرند.در  نظر  در  اتصال  بلوک  در  واقعی  نیروهاي  جاي 
ستون - بدلیل کوچک بودن فضاي قابل دسترسی - اجراي آرماتورگذاري و 
نیز جا دادن بتن خالی از اشکال نیست تنشهاي کششی ماکزیمم در اثر بار 
هاي متناوب در طول قطرهاي اتصال بوجود میآیند و لذا ترک خوردگی در 
طول این قطرها بوجود میآیند. از نظر سازهاي بهترین وضعیت خاموتگذاري 
عمود بر مسیر ترک، یعنی باز هم در طول اقطار اتصال است ولی مشکالت 
اجرایی و تغییر در جهت نیرو مانع از انجام این کار میشود. در طراحی یک 

اتصال صلب باید نکات ذیل را مد نظر قرار داد:
۱- اتصاالت باید به گونهاي طراحی شوند که بتوانند حداقل همان لنگرها 
و نیروهایی را که اعضاي مجاور اتصال تحمل میکنند، متحمل گردند یعنی 

بتوان از حداکثر ظرفیت اعضاء استفاده کرد.
2- براي اتصاالتی که معیار اول را ارضاء ننمایند، انعطافپذیري، اتصال باید 

بهگونهاي باشد که از گسیختگی ترد جلوگیري شود.
3- حین وقوع زلزله، استهالک انرژي قابل مالحظه مشاهده گردد.

4- عرض ترک تحت اثر بارهاي سرویس محدود و در حد قابل قبول باشد
این یکی  از نقطه نظر آرماتورگذاري سهولتهاي اجرایی ملحوظ گردد.   -5
از مهمترین دالیلی است که آرایشهاي مختلفی از نظر آرماتورگذاري براي 

اتصاالت پیشنهاد میشوند.
۶- تغییر مکان اتصال نباید موجب افزایش چشمگیر تغییر مکان سازه گردد.

۷- اگر زلزله متوسطی به سازه اعمال شد، اتصالها باید رفتارشان در محدوده 
ارتجاعی باشد.

باشد  قادر  اتصال  اتصال،  محل  در  پالستیک  مفصل  تشکیل  از  پس   -۸
چرخشهاي قابل مالحظهاي را بدون کاهش در لنگر پالستیک متحمل شود. 

بهعبارت دیگر اتصال به اندازه کافی نرم باشد.
در سازههاي نامعین استاتیکی پس از شکست اتصال، لزوما سازه فرو نخواهد 
ریخت و در صورتی که اتصال بتواند رفتاري نرم داشته باشد پس از تشکیل 
توزیع  باز  یک  و  شده  کم  سیستم  نامعینی  درجات  از  پالستیکی  مفصل 
ممان در اعضاي مجاور به اتصال صورت خواهد گرفت که باعث خواهد شد 
بارهاي بیشتري را تحمل کند. در حالیکه در سیستمهاي  که سازه بتواند 
خواهد  فرو  سیستم  پالستیکی  مفصل  اولین  تشکیل  با  معین،  استاتیکی 
ریخت. در سازههاي معین، مقاومت اتصال به منظور ایجاد یکپارچگی بین 
اعضا یک عامل بسیار بحرانی است و در صورتیکه مقاومت اتصال کمتر از 
مقاومت اعضاي متصل به یکدیگر باشد سیستم قبل از اینکه بتواند نیروهاي 

طراحی را تحمل کند فرو خواهد ریخت.
در  نمود  هدایت  اتصال  ناحیه  از  بیرون  به  را  پالستیکی  مفصل  بتوان  اگر 
اینصورت عملکرد سیستم بهتر خواهد شد. مخصوصا در قابهاي بتن آرمه 
مطلوب اینست که مفصل پالستیکی به خارج از ناحیه اتصال تیر به ستون 
و به درون تیر هدایت گردد. این موضوع باعث می شود که حین وقوع زلزله 

از تشکیل طبقه نرم جلوگیري شود و فلسفه تیر ضعیف – ستون قوي نیز 
رعایت گردد. روشهایی برایاین منظور وجود دارد که در فصول بعدي این 

تحقیق به آنها اشارهاي خواهد شد.
در یک سازه بتن آرمه ممکن است انواع گوناگونی از اتصاالت وجود داشته 
زوایاي  است  ممکن  باشند.  بعدي   3 یا  و   4 است  ممکن  اتصاالت  باشند. 
اعضاي متصل بهم حاده، قائمه و یا منفجره باشند. در قابهاي شیبدار زوایاي 
تعداد  نظر  از  مسطح  مسلح  بتن  قابهاي  در  است.  قائمه  غیر  و ستون  تیر 
اعضاي متصل بهم می توان اتصاالت را به انواع دو عضوي یا گوشه، اتصاالت 

سه عضوي یا خارجی و اتصاالت چهار عضوي یا میانی تقسیم نمود. 

بررسی تاثیر افزایش درصد تسلیح مقطع تیر

در این بخش به بررسی تاثیر درصد آرماتور مقطع بر پارامترهای مورد نظر 
پرداخته شده است:

برای مدلسازی های صورت گرفته در حالت مبنا، درضد تسلیح مقطع برابر 
با 0.5۷nvw بوده است. )4 آرماتور با قطر ۱۶ میلیمتر در مقطع 40*35(

در ادامه با تغییرات در مقدار فوق تاثیر بر مقاومت نهایی و شکل پذیری 
نمایش داده شده است:

الف( حالت اول

در این حالت از مدلسازی از آرایش 4Ø14 در آرماتورگذاری تیر استفاده 
شده است. نمودار مرتبط با  مقاومت نهایی و شکل پذیری برای این حالت 

در شکل های زیر نمایش داده شده است.

شکل 1- مقایسه مقادیر مقاومت نهایی در حالت اول
مقایسه مقادیر مقاومت نهایی در حالت اول )4 میلگرد با قطر ۱4 میلیمتر( 
نشان می دهد که استفاده از اتصال گیردار منجر به افزایش 50% نسبت به 

حالت استفاده از اتصال مفصلی شده است.

 
شکل 2- مقایسه مقادیر شکل پذیری در حالت اول

مقایسه مقادیر شکل پذیری در حالت اول )4 میلگرد با قطر ۱4 میلیمتر( 
نشان می دهد که استفاده از اتصال گیردار منجر به افزایش 50% نسبت به 

حالت استفاده از اتصال مفصلی شده است. 
ب( حالت دوم
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در این حالت از مدلسازی از آرایش 4Ø16 در آرماتورگذاری تیر استفاده 
شده است. نمودار مرتبط با  مقاومت نهایی و شکل پذیری برای این حالت 

در شکل های زیر نمایش داده شده است.
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مقاومت نهايی 986.16 442.53
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شکل 3- مقایسه مقادیر مقاومت نهایی در حالت دوم
مقایسه مقادیر مقاومت نهایی در حالت دوم )4 میلگرد با قطر ۱۶ میلیمتر( 
نشان می دهد که استفاده از اتصال گیردار منجر به افزایش 55% نسبت به 
است.  شده  مفصلی  اتصال  از  استفاده  حالت 
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شکل 4- مقایسه مقادیر شکل پذیری در حالت دوم
مقایسه مقادیر شکل پذیری در حالت دوم )4 میلگرد با قطر ۱۶ میلیمتر( 
نشان می دهد که استفاده از اتصال گیردار منجر به افزایش 54% نسبت به 

حالت استفاده از اتصال مفصلی شده است. 
ج( حالت سوم

در این حالت از مدلسازی از آرایش 4Ø18 در آرماتورگذاری تیر استفاده 
شده است. نمودار مرتبط با  مقاومت نهایی و شکل پذیری برای این حالت 

در شکل های زیر نمایش داده شده است.
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شکل 5- مقایسه مقادیر مقاومت نهایی در حالت سوم
مقایسه مقادیر مقاومت نهایی در حالت سوم )4 میلگرد با قطر ۱۸ میلیمتر( 
نشان می دهد که استفاده از اتصال گیردار منجر به افزایش 55% نسبت به 

حالت استفاده از اتصال مفصلی شده است. 
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شکل 6- مقایسه مقادیر شکل پذیری در حالت سوم
مقایسه مقادیر شکل پذیری در حالت سوم )4 میلگرد با قطر ۱۸ میلیمتر( 
نشان می دهد که استفاده از اتصال گیردار منجر به افزایش 54% نسبت به 

حالت استفاده از اتصال مفصلی شده است. 

د( حالت چهارم

در این حالت از مدلسازی از آرایش 4Ø20 در آرماتورگذاری تیر استفاده 
شده است. نمودار مرتبط با  مقاومت نهایی و شکل پذیری برای این حالت 

در شکل های زیر نمایش داده شده است.
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شکل 7-  مقایسه مقادیر مقاومت نهایی در حالت چهارم
 20 قطر  با  میلگرد   4( چهارم  حالت  در  نهایی  مقاومت  مقادیر  مقایسه 
میلیمتر( نشان می دهد که استفاده از اتصال گیردار منجر به افزایش %5۸ 

نسبت به حالت استفاده از اتصال مفصلی شده است. 
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شکل 8- مقایسه مقادیر شکل پذیری در حالت چهارم
مقایسه مقادیر شکل پذیری در حالت چهارم )4 میلگرد با قطر 20 میلیمتر( 
نشان می دهد که استفاده از اتصال گیردار منجر به افزایش 3۷% نسبت به 

حالت استفاده از اتصال مفصلی شده است.

جمع بندی 

خالصه نتایج  و مقایسه بین مقادیر مقاومت نهایی و شکل پذیری برای مدل 
های چهارگانه با درصدتسلیح متفاوت در نمودارهای زیر ارائه شده است: 

0

500

1000

1500

2000

4Ф14

4Ф16

4Ф18

4Ф20

4Ф14 753.24 380.03

4Ф16 986.16 442.53

4Ф18 1240.87 553.76

4Ф20 1451.21 605.12

اتصال گيردار اتصال مفصلی

شکل 9- مقایسه مقادیر مقاومت نهایی در اتصاالت گیردار و مفصلی

مقاومت نهايی
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اتصال گيردار

اتصال مفصلی

اتصال گيردار 753.24 986.16 1240.87 1451.21

اتصال مفصلی 380.03 442.53 553.76 605.12

0.0044 0.0057 0.0072 0.0089

شکل 10- روند تغییرات مقاومت نهایی در اتصاالت گیردار و مفصلی 
بر اساس درصد آرماتور مقطع

اتصاالت گیردار  از  استفاده  تیر در حالت  آرماتور در مقطع  افزایش درصد 
منجر به افزیش ظرفیت نهایی اتصال میگردد. با افزایش درصد فوالد تیر از 
0.0044 به 0.00۸۹ )افزایش 2 برابری( مقدار ظرفیت نهایی اتصال %۹3 

افزایش داشته است. 
افزایش درصد آرماتور در مقطع تیر در حالت استفاده از اتصاالت مفصلی 
منجر به افزیش ظرفیت نهایی اتصال میگردد. با افزایش درصد تسلیح تیر 
از 0.0044 به 0.00۸۹ )افزایش 2 برابری( مقدار ظرفیت نهایی اتصال %5۹ 

افزایش داشته است. 
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شکل 11- مقایسه مقادیر شکل پذیری در اتصاالت گیردار و مفصلی

شکل پذيری

0
2
4
6
8

10
12
14
16

اتصال گيردار

اتصال مفصلی

اتصال گيردار 9.7 12.8 13.4 10.5

اتصال مفصلی 4.95 5.85 6.15 6.54

0.0044 0.0057 0.0072 0.0089

شکل 12- روند تغییرات شکل پذیری در اتصاالت گیردار و مفصلی 
بر اساس درصد آرماتور مقطع

از اتصاالت گیردار  افزایش درصد آرماتور در مقطع تیر در حالت استفاده 
افزایش  با  با این حال  منجر به افزیش شکل پذیری اتصال گردیده است. 
ابعاد هندسی تیر در نهایت شکل پذیری به  درصد آرماتور و ثابت ماندن 

تدریج دچار کاهش شده است.
 با افزایش درصد فوالد تیر از 0.0044 به 0.00۸۹ )افزایش 2 برابری( مقدار 
شکل پذیری اتصال 8% افزایش داشته است. بیشترین رشد ممکن نیز برای 

اتصاالت گیردار برابر با 38% و بین حالت اول و سوم روی داده است. 
افزایش درصد آرماتور در مقطع تیر در حالت استفاده از اتصاالت مفصلی 
منجر به افزیش ظرفیت نهایی اتصال به صورت پیوسته ولی بسیار تدریجی 
می گردد. با افزایش درصد تسلیح تیر از 0.0044 به 0.00۸۹ )افزایش 2 

برابری( مقدار ظرفیت نهایی اتصال 32% افزایش داشته است. 
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نتیجه گیری

مهمترین یافته ها و نتایج تحقیق عبارتند از:

۱-افزایش درصد آرماتور در مقطع تیر در حالت استفاده از اتصاالت گیردار 
منجر به افزیش ظرفیت نهایی اتصال میگردد. با افزایش درصد فوالد تیر از 
0.0044 به 0.00۸۹ )افزایش 2 برابری( مقدار ظرفیت نهایی اتصال %93 

افزایش داشته است. 
2- افزایش درصد آرماتور در مقطع تیر در حالت استفاده از اتصاالت مفصلی 
منجر به افزیش ظرفیت نهایی اتصال میگردد. با افزایش درصد تسلیح تیر 
از 0.0044 به 0.00۸۹ )افزایش 2 برابری( مقدار ظرفیت نهایی اتصال %59 

افزایش داشته است.  
3-افزایش درصد آرماتور در مقطع تیر در حالت استفاده از اتصاالت گیردار 
افزایش  با  این حال  با  اتصال گردیده است.  افزیش شکل پذیری  به  منجر 
به  نهایت شکل پذیری  تیر در  ابعاد هندسی  ثابت ماندن  آرماتور و  درصد 
از 0.0044 به  افزایش درصد فوالد تیر  با  تدریج دچار کاهش شده است. 
0.00۸۹ )افزایش 2 برابری( مقدار شکل پذیری اتصال 8% افزایش داشته 
بین  و   %38 با  برابر  گیردار  اتصاالت  برای  نیز  ممکن  رشد  بیشترین  است. 

حالت اول و سوم روی داده است. 
4-افزایش درصد آرماتور در مقطع تیر در حالت استفاده از اتصاالت مفصلی 
منجر به افزیش ظرفیت نهایی اتصال به صورت پیوسته ولی بسیار تدریجی 
با افزایش درصد تسلیح تیر از 0.0044 به 0.00۸۹ )افزایش 2  می گردد. 

برابری( مقدار ظرفیت نهایی اتصال 32% افزایش داشته است.
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گذری بر معماری پایدار 

پیــش از ســه دهــه اســت کــه رابطــه انســان بــا جهــان طبیعــی بــه دلیــل 
رخ دادن بحــران هــای ایجــاد شــده توســط انســان در رده مقولــه هــای 
ــه  ــان ادام ــر کارشناس ــت و از نظ ــده اس ــده در آم ــاص و گاه آزار دهن خ
ی ایــن رونــد نــه تنهــا امــکان پذیــر نیســت بلکــه در آینــده ای نزدیــک 

اکوسیســتم طبیعــی زمیــن را دچــار نابــودی خواهــد ســاخت .
از طرفــی طراحــی شــهرها و ســاختمان هــا در سراســر جهــان گاه 
ــازد از  ــی س ــم م ــت را فراه ــط زیس ــب محی ــود گاه تخری ــات بهب موجب
ــازی  ــاختمان س ــاورزی ، س ــس از کش ــان پ ــت دوم جه ــه صنع آنجاییک
ــازی از  ــاری و شهرس ــب معم ــدار در قال ــعه ی پای ــوم توس ــت مفه اس

ــت . ــوردار اس ــی برخ ــت فراوان اهمی
امــروزه اســتفاده کننــدگان از ســاختمان نیــاز بــه آســایش و راحتــی بــی 
قیــد و شــرط دارنــد کــه ایــن امــر خــود منجــر بــه نیــاز فزاینــده انــرژی 

در بخــش خانگــی و صنعتــی شــده اســت 
بهمیــن دالیــل در ســطح وســیع موضوعاتــی چــون توســعه ی  پایــدار ، 
اســتفاده از انــرژی هــای طبیعــی در حــال حاضــر در رأس برنامــه بیشــتر 

حکومــت هاســت 
پیشــینیان مــا بــا تکیــه بــر تمــدن شــگرف خویــش و تجربیاتــی کــه در 
ــه  ــود معمــاری را ب ــه ســینه انتقــال یافتــه ب نســلهای مختلــف ســینه ب
عنــوان شــکلی متکامــل از مجموعــه پاســخ هــای مبتنــی بــر اســتفاده از 
منابــع طبیعــی ارائــه مــی کردنــد بــه گونــه ای کــه هیچگونــه لطمــه ای 

بــه محیــط طبیعــی وارد نمــی گردیــد.
در عصــر حاضــر نیــز کشــورهای توســعه یافتــه بدنبــال راه حــل هایــی 
مــی باشــند کــه باعــث ایجــاد پایــداری و اســتفاده حداقــل از ســوختهای 
فســیلی کــه بــه تبــع آن ایجــاد آســیب کمتــر بــه محیــط زیســت شــوند 
ــی  ــار انگلیس ــه معم ــوان ب ــی ت ــان م ــن می ــتاز در ای ــاران پیش از معم
معــروف نورمــن فاســتر ، معمــاری اهــل جمهــور چــک ، یان کاپلیتســکی 

و معمــار مالزیایــی کنــت یینــگ اشــاره کــرد 
نورمن فاستر

نورمن فاستر 
ــد او  ــی باش ــر م ــر حاض ــبز عص ــاری س ــراوالن معم ــش ق ــی  از پی یک
معتقــد بــه بیشــترین کار کــردن و اســتفاده از کمتریــن امکانــات اســت 
ــع  ــع مکانیکــی از مناب ــد کــه بجــای اســتفاده از مناب و عنــوان مــی نمای

ــود  ــتفاده ش ــونده اس ــد ش ــه زوال و تجدی ــوختی رو ب س
ــه  ــد ک ــی باش ــت م ــرج هرس ــاختمان اداری ب ــای او س ــه کاره از جمل
ــود  ــای یادب ــه ی زیســت محیطــی ، بن ــر در نظــر شــرایط بهین عــالوه ب

ــی باشــد . ــز م نی
ــتاگ در  ــس رایش ــد مجل ــی گنب ــتر طراح ــن فاس ــر نورم ــای دیگ بن
برلیــن آلمــان میباشــد کــه نشــان دموکراســی و آزادی پــس از اتحــاد 

دو آلمــان اســت 

در ســاختمان تــاالر شــهر لنــدن نیــز بنایــی کــه بــا طرحــی خــاص بــه 
کلیــه ی نیازهــای بصــری و زیســت محیطــی پاســخ داده اســت  

در اکثــر بناهــای طراحــی شــده توســط آقــای فاســتر بدلیــل ســازه هــای 
ــوالد وجــود  ــی در ف ــه جوی ــل 20درصــد صرف ــا طراحــی خــاص حداق ب
دارد بــه شــکل بنــا و پنجــره هــا بــرای تامیــن حداکثــر نــور روز توجــه 
ویــژه ای مــی گــردد و از سیســتم هــای مکانیکــی جهــت کنتــرل نــور ، 

بــرودت و رطوبــت هــوا بهــره گرفتــه مــی شــود.
در ایــن بناهــا ذخیــره ســازی آب بــاران جهــت اجــرای شــیوه هــای نوین 
ــی و  ــح بازیافت ــردش آب ، اســتفاده از مصال ــا گ ــش و ســرمایش ب گرمای
نیــز بازیافــت آب مصرفــی جهــت شستشــو و آبیــاری فضــای ســبز دیــده 

مــی شــود .

یان کاپلیتسکی 
معمار اهل جمهوری چک و یکی از معماران سبک پایدار است 

او معتقــد اســت کــه بیشــتر از ۸0 درصــد انــرژی مــی توانــد توســط خــود 
ســاختمان و بــدون بهــره گیــری از ســوختهای فســیلی تامیــن گــردد و 
نیــز بیــان مــی دارد هنــوز هیــچ ســاختمان ســبز حقیقــی ســاخته نشــده 
همــکاری او بــا ریچــارد راجــرز، رنــزو پیانــو و نیــز نورمــن فاســتر ، او را 

بــه اوج خــود رســاند 
ــدن ،  ــز رســانه ای کریکــت لن ــه مرک ــوان ب ــی ت ــه کارهــای او م از نمون

ــرد . ــام ب ــک( را ن ــه پول ــگام )ملبــس ب ســاختمان بیرمن
ــد ســاختمان  ــد مانن ــوژی جدی ــا اســتفاده از تکنول ــد ب ــن معمــار فقی ای
هــای دو پوســته و الهــام از طبیعــت و صرفــه جویــی در ســازه راهکارهای 

نوینــی را در ایــن زمینــه ارائــه نمــوده اســت .

کنت یینگ
ــی کــه ســوابق پرافتخــاری در طراحــی معمــاری ســبز و  معمــار مالزیای
پایــدار دارد وی معتقــد اســت کــه ســازندگان بایــد مصالــح ســاختمانی 
بــا کمتریــن هدررفــت انــرژی مصــرف کننــد بطوریکــه کمتریــن فضــا را 
ــای  ــه در سیســتم ه ــی دارد ک ــان م ــن بی ــد همچنی ــم اشــغال نماین ه
ســاختمانی بایــد از اکوسیســتم الهــام گرفتــه شــده از طبیعــت پیــروی 

شــود .
ســخن در بــاب معمــاری پایــدار بــی انتهاســت و امیــد اســت در شــماره 

هــای بعــدی مجلــه بیشــتر بــه آن پرداختــه شــود 

    به قلم روشنک محمدیان 
مدرس دانشگاه آزاد اسالمی رشته معماری

سرنوشت جهان
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اسـتادیوم هـای دیدنـی قطر در جـام جهانی 2022 
میزبـان رقابـت هـا خواهند بود.

بر اسـاس قرعه کشـی فیفـا و با توجه به حواشـی و 
شـایعات فـراوان مبنی بـر دریافت رشـوه فیفا برای 
اعـام قطـر بـه عنوان میزبـان جام جهانـی 2022 ، 

این کشـور انتخاب شـد .
قطـر برای مبزبانـی جام جهانـی 2022 هزینه های 
بسـیار زیـادی کـرده اسـت کـه البتـه در بیـن ایـن 
هزینـه هـا بـرای میزبانی جـام جهانی انسـان هایی 

نیـز از بیـن رفتـه اند .
بـه هـر حـال قطـر تـا بـه حـال بـه عنـوان میزبـان 
جـام جهانـی سـال 2022 انتخـاب شـده اسـت و 
بـرای جـام  قطـر  میزبانـی کشـور  قطعیـت  البتـه 
جهانـی 2022 در هالـه ای از ابهـام قـرار دارد و بـه 
تصمیمـات آینـده فیفا جهـت اعطـای میزبانی جام 

جهانـی بـه ایـن کشـور بسـتگی دارد .
قطـر بـرای میزبانی اسـتادیوم های بسـیار زیبایی را 

طراحـی و در حال سـاخت دارد .
امیدواریـم بـا صعـود تیـم ملـی فوتبـال ایـران بـه 
جـام جهانـی سـال 2022 قطـر شـاهد بـازی هـای 
تیـم ملـی ایران در این ورزشـگاه های گـران قیمت 
و زیبـا و همچنیـن شـاهد درخشـش تیـم ملـی در 

رقابـت هـای جـام جهانـی 2022 باشـیم .

سـازه هایـــــ 

جـام جهانیـــــ 

2022 قطر 
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جـام جهانیـــــ 

2022 قطر 



64

بـه تازگـی یک تیـم تحقیقاتی در دانشـگاه میشـیگان 
نـور  تولیـد نوعـی جـذب کننـده  بـه  آمریـکا موفـق 
خورشـید شـده اسـت کـه نـور را مسـدود نمـی کنـد 
و افـراد مـی تواننـد مانند شیشـه، پشـت آن را ببینند. 
ایـن مـاده جدید »جـذب کننـده نامرئی نور خورشـید 
لومینوسـنت )شـب تـاب(« نـام دارد کـه مـی تـوان از 
آن در سـاختمان هـا و تمامـی وسـایل الکترونیکی که 
سـطح صافـی دارنـد اسـتفاده کـرد و بهتریـن ویژگـی 
آن بـه گفتـه آقـای Richard Lunt )یکـی از اعضـای 
تیـم( نامرئـی بـودن آن اسـت. تـا قبـل از تولیـد ایـن 
نـوع مـاده، سـلول هـای خورشـیدی رنـگ تیـره ای 
داشـتند و بـازده آن هـا بسـیار پاییـن بـود. عـاوه بـر 
ایـن تـاش هـای زیـادی بـرای بهبـود آن هـا انجـام 
گرفتـه بـود که همگـی با شکسـت مواجه شـدند.آقای 
Lunt که دسـتیار پرفسـور در دانشـگاه میشـیگان بوده 
و در ایـن پـروژه حضور داشـته، در این بـاره می گوید: 
»هیچکـس دلـش نمـی خواهـد پشـت یـک شیشـه 
رنگـی بنشـیند. یـک محیط پـر از رنگ و نـور را پیش 
روی خـود تصـور کنیـد که مـی خواهیـد آن را ببینید 
و نمـی توانیـد. بـه کمـک ایـن مـاده مـی تـوان همـه 
رنـگ ها را دیـد.«درون ایـن جذب کننده هـا تعدادی 

سـلول ارگانیـک قـرار گرفتـه انـد کـه از بیـرون قابـل 
کنتـرل هسـتند و مـی توانند طـول موج هـای نامرئی 
نـور را جـذب کننـد. بـه این ترتیـب این مـاده نورهای 
فرابنفـش و فروسـرخ را به راحتی جـذب می کند و آن 
ها را به الکتریسـیته تبدیـل می کند. یکی از مهمترین 
ویژگـی هـای ایـن نـوع از جـذب کننـده هـا، قابلیـت 
انعطافشـان اسـت کـه باعـث می شـود نـه تنهـا بتوان 
از آن در سـطوح گسـترده اسـتفاده کـرد، بلکـه هزینه 
آن هـا بسـیار پاییـن بـوده و صرفـه اقتصـادی بهتـری 
نسـبت بـه سـلول هـای خورشـیدی کنونی دارنـد. در 
حـال حاضر تیـم تحقیقاتـی مرحله تولید الکتریسـیته 
را بـا موفقیت پشـت سرگذاشـته و در حـال کار کردن 
بـرروی بـازده ایـن جـذب کننده ها اسـت. هـم اکنون 
بـازده آن هـا حـدود یـک درصـد اسـت کـه بـه گفته 
آقـای Lunt ایـن عـدد در آینـده ای نزدیـک بـه حدود 
۵ درصـد خواهـد رسـید و در بهترین حالـت ممکن به 
۷ درصـد مـی رسد.سـایر اعضـای ایـن تیـم تحقیقاتی 
آقایـان Yimu Zhao )دانشـجوی دکترا مهندسـی مواد 
و شـیمی(، Benjamin Levine )دسـتیار اسـتاد دکترا 
شـیمی( و Garrett Meek )دانشـجوی دکترا مهندسی 

شـیمی( می باشـند.

انرژی خورشیدی بدون مسدود کردن نور
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برج های معلق در سال 2250

"ایولـو" ایـده یـک بـرج آینـده نگرانـه مفهومـی را مطـرح 
کـرده کـه در دو قـرن دیگـر بـا افزایـش شـدید جمعیـت 
مـواد  تولیـد  بـرای  کشـاورزی  فضـای  کمبـود  و  زمیـن 
قـرار خواهـد گرفت.بـه گـزارش  اسـتفاده  غذایـی، مـورد 
 22۵0 سـال  در  کنیـد  تصـور  بنانیـوز)BanaNews.ir(؛ 
میـادی تمـام نقـاط کـره زمیـن بـه اماکن شـهری تبدیل 
زندگـی  آن  روی  بـر  نفـر  میلیـارد   ۵0 حـدود  و  شـده 
تولیـد  بـرای  جدیـدی  فناوری هـای  هرچنـد  می کننـد. 
غـذا بـه روش هـای مختلـف وجـود دارد ولی فضایـی برای 
کشـاورزی باقـی نمانده و انسـانها همه جا را برای سـکونت 
در نظر گرفته اند.براسـاس ایده این سـایت آسـمان خراش 
معلـق آینـده نگرانـه Plantage Skyhanger مشـکل غذا و 
فضـای سـکونت را رفع خواهد کرد.این بـرج مفهومی دارای 
خـاک واقعـی، غـذای حقیقـی، نـور و گونه هـای مختلـف 
گیاهـان ارگانیـک بـا مـزارع عمـودی اسـت کـه از فضـا بر 
سـر شـهر آویـزان خواهند شـد.این بـرج دارای سـبزیجات 
تـازه و محصـوالت غذایی مختلف بوده و سـاختاری سـبک 
بـه دلیـل معلـق بـودن دارد. زمین ها مدور و فشـرده اسـت 
و آبیـاری آنهـا از طریـق سـقف انجـام می شـود. بذرهـا هم 
بـاالی  طبقـات  در  آزمایشـگاه  در  مصنوعـی  صـورت  بـه 
ارگانیـک در  آسـمان خراش تولیـد می شـوند.بذر گیاهـان 
ایسـتگاه فضایـی ذخیـره شـده و خـاک مـورد نظـر بعد از 
مراحـل مختلـف دوبـاره بـه طبیعـت بازگردانـده می شـود. 

ایـن بـرج از نـور طبیعی مسـتقیم و غیرمسـتقیم اسـتفاده 
 ETFE می کنـد و دارای شیشـه های بـزرگ نیمـه شـفاف
اسـت. البته سـاختمان شـامل فیبرهای نوری بـوده که نور 
را در طـول روز بـه درون سـاختمان هدایـت می کند. از باد 
و نـور خورشـید بـرای عملکردهای مختلـف و ذخیره انرژی 
اسـتفاده می شـود و در واقـع اتـاف انـرژی این سـاختمان 
گونه هـای  فضایـی  کشـاورزی  ایسـتگاه  اسـت.این  صفـر 
مختلـف گیاهـی داشـته و بذرهـا قرن هـا بـرای اسـتفاده 
تولیـد  و  قـرار گرفتـن  و شـرایطی مشـابه  ذخیـره شـده 
محصـول در زمین دارند.سـاختار این برج معلق سـبک وزن 
بـوده و توسـط راکـت و آسانسـور فضایـی قابـل دسـترس 
اسـت. کـف ایـن بـرج مکانـی بـرای رشـد ماهیـان اسـت. 
ایـن ایسـتگاه قابلیت جمـع آوری زباله های فضایـی را دارد، 
فیبرهـای نانوکربـن آن جـدا شـده، بـرج از فضـا بـه زمین 
انتقـال یافتـه و آبرفت هـای آن بـه بسـتر رودخانـه ریختـه 
می شـود و سـپس بـرای سـفر بـه فضا آمـاده می شـود. این 
ایسـتگاه بـا چرخـش زمیـن هماهنگ اسـت.آب نوسـانات 
بـرج و حرکـت پاندول مانند آن را از بیـن می برد. با حذف 
ایـن مـورد جریـان آب و مـوج الزم برای حیـات موجودات 
آبـزی فراهـم می شـود. چرخـش طناب هـای نگهدارنده در 
دو جهـت نیـز موجـب تحمـل بـار ایـن برج می شـود. سـه 
کابـل در داخـل موجـب ایسـتایی فضـای داخـل شـده که 

بلنـدی آنهـا 3۵ هـزار و ۷86کیلومتـر اسـت.
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گران قیمت ترین ساختمان های جهان 
معیارهـای بیشـماری وجـود دارنـد که مـا با اسـتفاده از 
آنهـا بـه جمـع آوری فهرسـتی از تمـام سـاختمان هـا و 
پـروژه هـای قابـل توجـه در سراسـر جهان مـی پردازیم. 
ایـن بارحـدس مـی زنیـم کـه فهرسـتی از 10 مـورد از 

گـران قیمـت تریـن سـاختمان هـا در جهـان موضـوع 
جالـب توجهـی خواهـد بـود ، بنابرایـن اطاعـات مـورد 
نیـاز را جمـع آوری کردیـم کـه حاصـل آن نوشـته ی 

پیـش روی شماسـت:

ایـن هتـل تفرجگاهـی سـاحلی واقع در سـنگاپور اسـت که توسـط 
و  شـده  سـاخته   Las Vegas Sands سـندز  وگاس  الس  گـروه 
اکنـون گـران تریـن ملـک مسـتقل در جهان اسـت. هزینه سـاخت 
کل پـروژه 8 میلیـارد دالر بـوده اسـت. هتـل شـامل کافـی شـاپ ، 
2۵61 اتـاق ، کنوانسـیون 1300000 فـوت مربعـی ، یـک مرکـز 
نمایشـگاهی ، مرکـز خریدی بـه مسـاحت 800000 مترمربع ، یک 

مـوزه ، دو سـالن تئاتـر ، ۷ رسـتوران مشـهور ، یـک زمیـن اسـکیت و البتـه 
، بزرگتریـن مجموعـه ی بـازی در جهـان اسـت کـه ۵00 صندلـی و 1600 
وسـیله دارد.ایـن هتـل دیدنی و جالب توسـط گروه معماران موشـه سـفدی 
Moshe Safdie طراحـی شـده اسـت. در اصـل ، طرح برای هتلی تهیه شـده 
بـود کـه مـی بایسـت در سـال 2009 بازگشـایی مـی شـد امـا ایـن امـر بـه 
تاخیـر افتـاد. هتـل بصورت رسـمی در ژوئن سـال 2010 باز شـد و جشـنی 
دو روزه در آن برگـزار گردیـد. محوطـه ی بـازی و سـرگرمی آن نیـز در 1۷ 
آوریـل همـان سـال باز شـده بـود. سـالن تئاتـر در 30 نوامبر مورد اسـتفاده 
قـرار گرفـت و امکانـات دیگـر نیـز مدتـی بعـد در همان سـال افتتاح شـدند.

کل هزینـه ایـن پـروژه در حـدود 8.0 میلیـارد دالر برآورد شـده اسـت. این 
یـک پـروژه ی چالـش برانگیـز بود ، امـا انتظار مـی رفت محوطـه ی بازی و 
سـرگرمی هتل حداقل 1 میلیارد دالر سـود سـاالنه داشـته باشـد. این هتل 
روزانـه حـدودا 2۵000 بازدیـد کننـده را بـه خـود جـذب مـی کند.اما هتل 
تنهـا بـا اعـداد و ارقـام همـگان را تحـت تاثیر قـرار نمـی دهد بلکـه طراحی 
آن نیـز بسـیار دیدنـی و جـذاب اسـت . همانگونه که طراحش عنـوان کرده ، 
شـکل هتـل در ابتـدا از فورم دسـتینه کارت الهام گرفته شـده بـود. عاوه بر 
محوطـه ی بـازی و سـرگرمی ، هتل شـامل سـه برج اسـت که توسـط پارک 
آسـمانی Skypark بـه هـم متصـل شـده انـد . این سـازه با ارتفـاع 200 متر 
سـاخته شـده اسـت.باغ هـای هتـل نیـز شـگفت انگیز هسـتند . تعـداد2۵0 
درخـت و 100% گیـاه در اینجـا زندگـی می کنند و فضایی به مسـاحت سـه 

زمیـن فوتبـال را پوشـش مـی دهند.

M
ar

in
a B

ay
 Sa

nd
s R

es
or

t ت
ور

یس
د ر

سن
ی 

ا ب
رین

 ما
تل

ه
س 

گا
س و

 ال
تن

ولی
موپ

وس
ل ک

هت
Th

e C
os

m
op

ol
ita

n o
f L

as
 Ve

ga
s

هتـل کوسـموپولیتن الس وگاس تفرجگاهـی لوکـس و هتلـی واقع در سـمت غرب الس وگاس اسـت. این 
هتـل درهـای خـود را در 1۵ دسـامبر سـال 2010 بـه روی همـگان گشـود. هزینـه ی سـاخت ایـن پروژه 
3.9 میلیـارد دالر بـود. در مجمـوع هتـل دارای 299۵ اتـاق ، یک محوطه ی بازی و سـرگرمی به مسـاحت 
۷۵000 فـوت مربـع ، مرکـز خریـد و رسـتورانی به مسـاحت 300000 فـوت مربع و آبگرم و مرکز تناسـب 
اندامـی بـه مسـاحت 40000 فوت مربع می باشـد. عـاوه بر این، ایـن تفرجگاه یک تئاتر بـا ظرفیت1800 
صندلـی و 1۵0.000 فـوت مربـع فضـای مخصوص برگزاری جلسـات و جشـن هـا را دارد .هتل دارای سـه 
نـوع مختلـف از اسـتخر اسـت : یکـی بـرای آرامـش و تمـدد اعصاب ، یـک باشـگاه روزانه مجهز به اسـتخر 
و یـک اسـتخر شـبانه .تیـم طراحـی ایـن پـروژه توسـط گـروه فرایدماتـر Friedmutter رهبـری می شـد و 
همچنیـن بـا همـکاری مهندسـین مشـاور آرکیتکتانیـکا Arquitectonica ، دسـیمون DeSimone ، تیـم 
 Jeffrey جفـری بیرز ، Rockwell گـروه راکول ، Friedmutter گـروه فرایدماتـر ، Prophet طراحـی پرافـت
Beers ، آدام تیهانـی Adam Tihany و بنتـل و بنتـل Bentel & Bentelسـاخته شـد. هتـل بـر روی یـک 
پارکینـگ کـه متعلـق بـه کلـوپ جاکـی Jockey بـود بنـا گردید.هتـل کوسـموپولیتن دومیـن هتـل در 
الس وگاس اسـت کـه مجهـز بـه پارکینـگ زیرزمینـی مـی باشـد. بـه همیـن خاطـر مـی بایسـت ابتـدا 
پارکینـگ سـاخته مـی شـد. سـازه ی پارکینـگ در سـال 200۷ بـه اتمـام رسـید. پـس از آن محوطـه ی 
بـازی و سـرگرمی در طبقـه ی همکـف سـاخته شـد. به دلیـل بـروز اختافات بر سـر عامت تجـاری ، در 

مـاه مـارس سـال 2010 هتل بـه کوسـموپولیتن 
الس وگاس تغییر نام داد. چند رسـتوران مشـهور 
نیـز افتتـاح شـعبه ی جدید خـود در ایـن هتل را 
اعـام کردنـد و کـم کـم ، هتل بـه سـازه ای قابل 

توجـه آنچنـان کـه امروزه هسـت مبـدل گردید.
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Antilia آنتیلیا

کاخ امـارات هتلـی لوکـس اسـت کـه مـی تـوان آن را در ابوظبی ، امـارات متحده عربـی یافت . 
ایـن هتـل توسـط معمـار جـان الیـوت ریبـا RIBA John Elliott طراحی شـده و هزینه سـاخت 
آن 3.9 میلیـارد پونـد بـوده اسـت. ایـن هتـل شـگفت انگیـز درهـای خـود را در مـاه نوامبـر 
سـال 200۵ بـه روی مهمانـان گشـود. امـا بـا این حـال ، برخـی از رسـتوران ها و چشـمه های 
آبگرمـش کـه بخشـی از مجموعـه بودنـد در سـال 2006 مـورد بهره بـرداری قـرار گرفتند.هتل 
مسـاحتی در حـدود 8۵0.000 متـر مربـع را در طبقـه ی همکـف اشـغال نمـوده اسـت. عـاوه 
بـر ایـن، یـک پارکینـگ زیرزمینی بـا ظرفیت2۵00 وسـیله نقلیـه و همچنین تفرجگاه سـاحلی 
و فضـای بالگردنشـین خـود را دارد. هتـل مقـام دوم را در میـان گـران قیمـت تریـن هتـل های 
جهان کسـب کرده اسـت.کاخ امارات 302 اتاق و 92 سـوئیت دارد ؛ همچنین 16 کاخ سـوئیت 
و 22 سـوئیت سـه خوابـه در ایـن هتـل تعبیـه شـده انـد. برخی از سـوئیت هـا و اتاق هـا با طا 
و سـنگ مرمـر مبلـه شـده اند. طبقه باال شـامل شـش سـوئیت امیرنشـین اسـت که تنهـا برای 
خانـواده سـلطنتی امـارات و مقامـات رزرو شـده اسـت. ایـن هتل همچنیـن دارای گـران قیمت 
تریـن درخـت کریسـمس جهـان اسـت کـه در حـدود 11 میلیـون دالر ارزش دارد.هتـل امارات 
پـاالس در طی 3 سـال سـاخته شـد و با کمک 20000 کارگر ، سـاخت آن هزینـه ای در حدود 
3 میلیـارد دالر در بـر داشـت. هتـل در زمینـی بـه مسـاحت بیـش از 100 هکتـار از بـاغ هـای 
دیدنـی و جـذاب و همچنیـن 1.3 کیلومتـر از سـاحل منحصـر بـه فرد جـای گرفته اسـت. هتل 
همچنیـن دو اسـتخر شـنا ، یکـی بـرای ماجراجویـی و یکـی بـرای آرامـش دارد ، چنـد زمیـن 
تنیـس و کریکـت ، زمیـن راگبـی و امکانـات بـازی فوتبال همـراه با سـالن های تناسـب اندام و 

آبگـرم و سـونای لوکـس را نیـز مـی تـوان در آن یافت.

Emirates Palace کاخ امارات

اکنون از اسـتراحتگاه ها به سـراغ سـکونتگاه های خانوادگی 
مـی رویـم و مطمئنـا بـا آنتیلیـا Antilia آغـاز مـی کنیم که 
بزرگتریـن و گـران قیمت ترین مسـکن خانوادگـی در جهان 
اسـت کـه تا کنـون سـاخته شـده . ایـن آپارتمان مسـکونی 
در بمبئـی هنـد واقـع شـده اسـت و 2۷ طبقـه و ۵68 فوت 
ارتفـاع دارد. در مجمـوع ، آنتیلیـا بیـش از 398000 فـوت 
مربع فضای مسـکونی دارد. این مسـکن خانوادگی 1 میلیارد 
 Mukesh Ambani دالری بـرای فـردی به نام موکش آمبانـی
و خانـواده اش سـاخته شـده اسـت.این پروژه یـک همکاری 
بین شـرکت های معماری پرکینـز Perkins و گروه همکاران 
ویـل و هیـرش بنـدر Will & Hirsch Bender بـود و سـاخت 
آن 3 سـال بـه طـول انجامیـد. نتیجـه ی کار ایـن خانـه ی 
بـزرگ خانوادگی طوری اسـت کـه به راحتی می تـوان آن را 
بـا یـک هتل اشـتباه گرفت. در داخل آن ، سـازه شـامل یک 
باشـگاه سـامتی ، سالن بدنسـازی ، یک اسـتودیوی رقص ، 
اسـتخر شـنا ، سـالن بالـه و چند اتـاق مهمان می باشـد. در 
طبقـه همکـف نیز یـک پارکینـگ وجـود دارد که مـی توان 
160 وسـایل نقلیـه را در آن نگـه داشـت. بـرای مراقبـت از 
ایـن محـل ، صاحبـان آن یک هیـات 600 نفره را اسـتخدام 
نمـوده اند.اگرچـه ، در ابتـدا ایـن پروژه سـاختمانی به عنوان 
سـبزترین سـاختمان در جهـان توصیـف گردیـد و در میـان 
شـاخه هـا و بـرگ هـا و انـواع گیاهـان نشـان داده و شـرح 
داده شـد ، امـا نتیجـه نهایی بسـیار متفاوت بود. سـاختمان 
دارای یـک سـاختار فـوالدی بدون عناصر سـبز اسـت. با این 
حـال ، هنـوز هـم به عنـوان بزرگتریـن و گران قیمـت ترین 
خانـه ی خصوصـی در جهـان باقی مانـده اسـت و جزیره ی 
افسـانه ای آتانتیـک آنتیلیا نام گرفته اسـت ، سـاختمان نه 
آسانسـور در البی ، سـه فضای فرود هلیکوپتر و مرکز کنترل 
ترافیـک هوایـی دارد. عـاوه بـر ایـن ، ایـن خانـه همچنیـن 
دارای بزرگتریـن مجموعه ی ماشـین آالت دوزندگی قدیمی 

در جهان اسـت.

هتـل وین و یـا هتل ویـن الس وگاس 
یـک تفرجـگاه و محوطـه ی بـازی و 
سـرگرمی اسـت کـه در باریکه ی الس 
نـوادا  در   Las Vegas Strip وگاس 
واقـع شـده اسـت. ایـن بنـا یـک هتل 
2.۷ میلیـارد دالری اسـت و نـام آن از 

Wynn هتل وین

فـردی بـه نام اسـتیو وین Steve Wynn گرفته شـده اسـت.هتل در فضایی به 
مسـاحت 21۵ ایکـر قـرار گرفتـه و به طور مسـتقل در یک فضـای 614 فوتی 
واقع شـده اسـت. این هتل دارای 4۵ طبقه و 2۷16 اتاق می باشـد.هتل وین 
همچنیـن شـامل 111000 فـوت مربـع محوطه ی بـازی و سـرگرمی و مرکز 
همایشـی بـه مسـاحت 223000 فـوت مربـع و همچنیـن مرکـز خریـدی به 
مسـاحت ۷6000 فوت مربع می باشـد. اگر هتل مجاور ، انکور Encore را نیز 
بـه ایـن هتل اضافه کنیـم ،مجتمع تفرجگاهـی وین در مجموع شـامل4۷۵0 
اتـاق اسـت. هتـل درهـای خـود را در 28 آوریـل سـال 200۵ بـه روی عموم 
گشـود و هتلـی بـود که بـرای اولین بار شـامل نمایندگی خودروهای لوکسـی 
چـون فـراری Ferrari و مازراتـی Maserati بوده اسـت. نمایندگـی در نزدیکی 
پارکینـگ هتـل واقع شـده کـه در آن مهمانـان می توانند مـدل های مختلف 
اتومبیـل هـا را در حالـی کـه در انتظـار اتومبیل خود هسـتند مورد تحسـین 
قـرار دهنـد. امـا اتومبیـل هـا تنهـا جاذبـه ی این هتل نیسـتند چـرا که یک 
فروشـگاه فـراری نیـز با پوشـاک ، کاالهـای مسـابقه و وسـایل الکترونیکی در 
کنـار یـک ورزشـگاه بـا آرم فـراری نیـز در این مجتمع وجـود دارند. عـاوه بر 
جاذبـه هـای موجـود ، هتـل همچنین شـامل زمیـن گلف وین اسـت که تنها 
زمیـن گلـف موجـود در باریکـه ی الس وگاس می باشـد. سـوئیت هـای برج 
هتـل در مجمـوع 296 اتـاق دارند و همـراه با پارکینگ خصوصـی رولز رویس 
و ورودی خصوصـی هسـتند . در سـال 2006 ، هتـل اولیـن سـالگرد خـود را 
جشـن گرفـت. در ایـن زمـان بـود کـه سـاخت بـرج هتـل دوم نیز آغاز شـد. 
ایـن بـرج انکـور Encore نام گرفـت و یک پـروژه ی 2.3 میلیـارد دالر ی بود.
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پـاالزو یـک هتـل لوکـس بـه همـراه محوطه ی بـازی و سـرگرمی اسـت که می 
تـوان آن را مابیـن هتـل ویـن Wynn و هتـل ونتیـنVenetian یافـت. این هتل 
رکـورددار بلندتریـن سـاختمان تکمیل شـده در نواداسـت. هتل توسـط شـرکت 
داالسـی اچ کـی اسHHS طراحـی شـده اسـت و بزرگتریـن سـوئیت هـا و اتـاق 
هـای مهمـان را در منطقـه ی الس وگاس در خـود دارد. )۷20 فـوت مربع برای 
هـر اتاق(سـاخت و سـاز بنـا در مـاه فوریه سـال 2006 آغاز شـد و زمـان زیادی 
بـه سـاخت فضـای پارکینـگ زیرزمینـی اختصـاص داده شـد. در مـارس 200۷ 
سـازه ی آسانسـور هتـل بـه پایـان رسـید و چنیـن برنامه ریزی شـد کـه پاالزو 
تـا دسـامبر همـان سـال حداقـل 1000 اتـاق داشـته باشـد. محوطه ی بـازی و 
سـرگرمی در 30 دسـامبر راه انـدازی شـد امـا بازگشـایی بزرگ و رسـمی پاالزو 
در 1۷ ژانویـه سـال 2008 اتفـاق افتـاد. کل زیربنـای ایـن سـاختمان در حـدود 
6948980 فـوت مربـع بـوده و به بزرگترین سـاختمان در ایـاالت متحده از نظر 
سـطح زیربنا تبدیل شـده اسـت .پاالزو یـک هتل و تفرجـگاه 1.8 میلیارد دالری 
مـی باشـد. در اینجـا ، مهمانـان بـه یـک گنبد شیشـه ای بـا فـواره ای دو طبقه 
دعـوت مـی شـوند و در آنجـا از آنان اسـتقبال می شـود؛ سـپس آنها مـی توانند 
وارد هتـل شـوند. بـرج هتـل یـک سـازه ی اعجـاب انگیـز بـا ارتفـاع 642 فوت 
اسـت و در مجمـوع 3068 اتـاق و سـوئیت و همچنیـن 3۷۵ سـوئیت مجهـز بـه 
مسـتخدم دارد.پـاالزو بزرگتریـن هتـل دارای گواهینامه ی LEED سـاختمان در 
ایـاالت متحـده و نیـز یازدهمیـن سـاختمان بـزرگ در جهـان در نظر زیـر بنای 
طبقـات مـی باشـد. هتـل پـاالزو همچنین دومیـن سـاختمان بـزرگ موجود در 

نیمکـره غربی به شـمار مـی رود.

باژیـو یـک هتـل لوکـس اسـت کـه مـی تـوان آن را در الس وگاس و در نـوادا یافـت . 
هتل به سـبب داشـتن فـواره هایش شـهرت زیـادی دارد. این مجموعه متعلـق به گروه 
بیـن المللـی اقامتگاههـای تفریحـی ام جی ام MGM می باشـد.هتل در فضایی سـاخته 
شـد کـه قبـل از آن هتـل دونـس Dunes قرار داشـت. نام ایـن هتل از شـهر لیک کومو 
Como Lake در باژیو Bellagio در ایتالیا الهام گرفته شـده اسـت. عنصری که موجب 
شـهرت این هتل شـده دریاچه 8 ایکری موجود بین سـاختمان و باریکه ی الس وگاس 
اسـت. در اینجـا شـما مـی توانیـد فـواره معـروف Bellagio را که با موسـیقی هماهنگ 
شـده مـورد تحسـین قـرار دهیـد.در داخـل سـاختمان هتـل ، بازدید کننـدگان به یک 
البـی کـه در آن 2000 گل شیشـه ای 2000 فوت مربع از سـقف را پوشـانده اند دعوت 
مـی شـوند. بـرج اصلـی دارای 301۵ اتـاق اسـت ، در مجمـوع 46 طبقـه و ۵08 فـوت 
ارتفـاع دارد. در جنـوب بـرج اصلـی شـما مـی توانید بـرج آبگـرم را پیدا کنیـد. این برج 
33 طبقـه و ارتفاعـی در حـدود 392 فـوت دارد و مشـتمل بـر 93۵ اتاق اسـت.مجتمع 
باژیـو درهـای خـود را در 1۵ اکتبر سـال 1998 همـراه با مراسـمی 88 میلیون دالری 
بـه روی همـگان گشـود. در سـال 2000 ، شـرکت میـراژ Mirage بـا شـرکت ام جی ام 
ادغـام شـد و شـرکت ام جـی ام میـراژ MGM Mirage پدید آمد. در سـال 2002 مجددا 
نـام شـرکت به ام جـی ام ریسـورتس اینترنشـنال MGM Resorts International تغییر 
یافت. در سـال 2006 محوطه ی بازی و سـرگرمی بازسـازی شـد و در سال 2011 تمام 
2۵00 اتـاق بـرج اصلـی نیـز به روز رسـانی و بازسـازی شـدند. فـواره های باژیـو که از 
جاذبـه هـای بزرگ هتل هسـتند را می توان از نقاط متعدد منطقـه ی الس وگاس دید. 
شـوی فـواره هـا در طـول روز هـر 30 دقیقه و در طول شـب از سـاعت 8 بعـداز ظهر تا 

نیمـه شـب هـر 1۵ دقیقه اجرا می شـود.

Palazzo هتل پاالزوBellagio هتل بالژیو
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و  اسـت  تفرجـگاه  یـک  و  هتـل  یـک  نیـز  ماکائـو  ونتیـن 
 Cotai همانطـوری که از نامش پیداسـت در باریکـه ی کوتای
در ماکائـو Macao واقـع شـده اسـت. هتل متعلق به شـرکت 
الس وگاس سـندز Las Vegas Sands اسـت. ایـن هتـل40 
و فضایـی در حـدود  دارد  انگیـز  طبقـه سـاختاری شـگفت 
10۵00000 فـوت مربـع را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. 
هزینـه ی سـاخت این پـروژه 2.4 میلیـارد دالر بـود و نتیجه 
ی آن احـداث بزرگترین سـازه ی مسـتقل هتل در آسـیا بود. 
ایـن هتـل همچنیـن ششـمین سـاختمان بـزرگ در جهـان 
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بـرج خلیفـه کـه بـه عنوان بـرج دبـی نیز شـناخته 
مـی شـود ، یـک آسـمان خـراش واقـع در دبـی ، 
رکـورد  بـرج  ایـن  اسـت.  عربـی  متحـده  امـارات 
بـا  انسـان سـاخت در جهـان  بلندتریـن سـازه ی 
در  پـروژه  ایـن  داراسـت.  را  متـر   829.8 ارتفـاع 
21 سـپتامبر سـال 2004 آغـاز شـد و در 4 ژانویـه 
سـال 2010 بطور رسـمی افتتـاح گردیـد. این برج 
بخشـی از توسـعه ی 2 کیلومتـر مربعـی از مرکـز 
معمـاران  توسـط  بـرج خلیفـه  اسـت.  دبـی  شـهر 
اسـکیدمور Skidmore ، اوینگـز Owings و مریـل

Merill در شـیکاگو طراحی شـده اسـت. کل هزینه 
سـاخت پـروژه در حـدود 1.۵ میلیـارد دالر تخمین 
زده شـده اسـت.نام اصلی بنـا برج دبی بـود اما بعدا 
بـه افتخـار خلیفه بـن زاید آل نهیـان ، رئیس دولت 
امـارات ، و بـه پـاس حمایـت هـای فـراوان وی در 
طـول سـاخت بنـا و اتمام آن بـه برج خلیفـه تغییر 
نـام داد. مجموعـه شـامل 30000 خانـه ، نـه هتل 
، ۷.4 ایکـر فضـای پارکینـگ ، 19 بـرج مسـکونی 
و بـازار دبـی Dubai Mall مـی باشـد. بـرج خلیفـه 
دارای رکـورد بلندتریـن سـازه ی جهـان تـا کنـون 
اسـت و سـاختمانی با بیشـترین طبقه در دنیاسـت 
، بـرج خلیفه همچنین بلندترین آسانسـور و سـریع 
تریـن آسانسـور ) 18 متـر در ثانیـه ( در جهـان را 
عناصـر  شـامل  سـاختمان  ایـن  داراسـت.طراحی 
ایـن  خـاص  کـه  اسـت  ای  تاریخـی  و  فرهنگـی 
منطقـه هسـتند. بـرج دارای یـک پـان Y شـکل و 
طرح سـه ضلعی می باشـد کـه از گل هیمنوکالیس 
Hymenocallis الهـام گرفتـه شـده اسـت. این برج 
از سـه بخـش تشـکیل شـده کـه در اطـراف یـک 
هسـته مرکـزی سـازماندهی شـده اند. بـرج خلیفه 
همچنیـن دارای 2۷ تـراس اسـت. خـارج از بـرج ، 
یک سیسـتم فـواره نیز طراحی شـده اسـت که می 
تـوان آنهـا را از مقابـل بـازار دوبـی یـا همـان دوبی 
مـال بـه نظـاره نشسـت. این پـروژه با صـرف هزینه 
ی 21۷ میلیـون دالر توسـط گـروه طراحـان وت 
WET طراحی شـده ، این همان شـرکتی اسـت که 

طـراح فـواره ی باژیـو نیـز بوده اسـت.

بـوده و دارای بزرگتریـن محوطه ی بازی و سـرگرمی در دنیاسـت.این هتل 
طـوری طراحـی شـده تا شـبیه هتل ونتین الس وگاس باشـد. سـاخت برج 
هتـل اصلـی در ژوئیـه 200۷ بـه پایان رسـید ، امـا هتل به طور رسـمی در 
18 اوت همـان سـال افتتـاح شـد. در مجمـوع ، این هتل و تفرجگاه شـامل 
3000 سـوئیت همـراه بـا 1200000 فـوت مربـع فضای برگزاری جلسـات 
و همایـش و 1600000 فـوت مربـع فضـای تجـاری مـی باشـد. همچنیـن 
۵۵0000 فـوت مربـع از مسـاحت هتل را فضـای بازی و سـرگرمی به خود 
اختصـاص داده اسـت کـه 3400 دسـتگاه و 800 میـز دارد و همچنیـن 
یـک سـالن بـا 1۵000 صندلی برای سـرگرمی و مسـابقات ورزشـی در آن 

جانمایـی شـده اسـت.فضای بـازی بـه چهـار حوزه بـازی با مضامیـن ماهی 
طایـی Golden Fish ، کاخ سـلطنتی Imperial House ، اژدهـای سـرخ 
Red Dragon و محفـل ققنـوس Phoenix تقسـیم شـده اسـت. تفرجـگاه 

هتـل دارای یـک باشـگاه بـه نام پایـزا )Paiza( اسـت که یـک منطقه بازی 
را بـه چندیـن اتـاق خصوصـی بـا نـام هـای شـهرهای آسـیایی و مناطقـی 
از جملـه یونـان ، گوانگـژو ، هنـگ کنـگ ، سـنگاپور و کواالالمپور تقسـیم 
کـرده اسـت. محوطـه ی هتل میزبـان رویدادهای ورزشـی متعـددی مانند 
بسـکتبال ، تنیـس و یـا بوکـس بوده امـا بـرای رویدادهایی مانند کنسـرت 

و مسـابقات تلویزیونـی نیـز مـورد اسـتفاده قرار مـی گیرد.

Burj Khalifa برج خلیفه

Taipei تایپه

تایپـه 101، کـه بـه عنـوان مرکـز مالـی 
جهانی تایپه نیز شـناخته شـده اسـت یک 
آسـمان خـراش واقـع در تایپـه در کشـور 
تایـوان مـی باشـد. تـا قبـل از افتتـاح برج 
خلیفـه در دبـی تایپه بلندترین سـاختمان 
ایـن سـاختمان  بـود.  در جهـان  موجـود 
دارای گواهـی LEED پاتینیـوم نیـز مـی 
باشـد کـه بـه آن اجـازه داده تـا تبدیـل به 
بلندتریـن و بزرگترین سـاختمان سـبز در 
جهان گردد.آسـمان خراش توسـط شرکت 
 Lee & partners . سـی.وای. لی و همکاران
C.Y. طراحی شـده اسـت و سـاخت و سـاز 
آن در سـال 2004 بـه پایان رسـید و از آن 
زمـان مبدل به یـک نقطه عطـف و نمادی 
بـرای تایـوان شـد. دلیـل آن کـه ایـن بنـا 
بـه نـام تایپـه 101 نـام گرفتـه ایـن اسـت 
کـه 101 طبقـه دارد . همچنیـن ۵ طبقـه 
اضافـی نیـز در زیـر زمین وجـود دارند. این 
سـاختمان بـه عنـوان نمـادی از تکامل فن 
آوری و سـنت آسـیایی طراحی شده است. 

ایـن بنـا همچنیـن بـه جهت مقاومـت در برابـر زلزله هـا و طوفان ها سـاخته 
 )TFCC( شـده اسـت. تایپـه 101 متعلق به شـرکت های سـهامی مالی تایپـه
می باشـد.این سـاختمان رکورد دار سـریعترین صعود آسانسـور )16.83 متر 
در ثانیه( می باشـد و دارای بزرگترین سـاعت شـمارش معکوس اسـت که در 
شـب سـال نو نمایش داده می شـود. تایپه 101 همچنین یکی از پایدار ترین 
بناهای سـاخته شـده تاکنون است.شـالوده ی آن توسـط 380 سـتون که 80 
متـر بـه داخل زمیـن رانده شـده اند تقویت شـده اسـت. ثبات سـاختمان در 
سـال 2002 هنگامـی کـه پـس از یک زلزله 6.9 ریشـتری سـالم برجای ماند 
مـورد ارزشـیابی قـرار گرفت . سـقف و نمـای بنـا دارای سیسـتم بازیافت آب 
بـوده و 20 تـا 30 درصـد از نیـاز آب آن را تامیـن می کند ، بـرج نه تنها بلند 
و بـا ابهـت بلکـه پایدار و سـازگار با محیط زیسـت سـاخته شـده اسـت. دیگر 
ویژگـی هـای قابل توجـه آن دمپری به حجـم 660 متریک تن اسـت که برج 
را در برابـر جنبـش هـای ناشـی از بادهـای تنـد محافظت کـرده و مـی تواند 

حرکـت آن را تـا 40٪ کاهـش دهد.
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امـروزه توجـه بسـیاری از کارشناسـان بـه سـوی مسـائل 
مربـوط بـه رفـاه و آسـایش شـهروندان و همچنیـن کاهش 
هزینـه هـای پرداختی انـرژی معطوف شـده اسـت. در این 
راه اخیـرا در اروپـا دیـوار هایـی سـاخته مـی شـود کـه از 
جنـس شیشـه اسـت. ایـن دیوارهـا دوجـداره هسـتند. این 
دیـواره هـا بـه گونه ای سـاخته شـده اند که هـوا در فضای 
مابیـن دو شیشـه جریـان دارد .  دیوارهای حایـل دوجداره 
نسـل جدیـدی از سیسـتم هـای گرماسـاز، تهویـه هـوا و 
سرماسـاز اسـت کـه سیسـتم تعدیـل کننـده دمـا را کـه تا 
پیـش از ایـن در بخش مرکـزی درونی خانه نصب می شـد 
امـروزه بـه پیرامـون خانه انتقال داده اسـت.فرضیه سـاخت 
ایـن دیـوار هـا بسـیار آسـان بـوده و بـا توجـه به سیسـتم 
هـای تهویـه هوا که قبـا رایج بـوده و ناکارآمد نشـان داده 
اسـت؛ معمـاران و مهندسـین را بـه فکر واداشـته اسـت که 
بـر روی مسـایل مربـوط به کنتـرل حرارتی متمرکز شـوند. 
ایـن طـرح مشـابه "پنجـره هـای مونتیسـلو" کـه توسـط 
"تومـاس جفرسـون" طراحـی شـده اسـت خواهـد بـود ؛ 
بدیـن ترتیـب کـه هوا تمیـز و تازه به سـطح پایینـی آورده 
مـی شـوند و پـس از جـذب آلودگی هـا و گرما بـه باال می 
رود. مهـم تریـن تحـول تکنیکی که این تولیـدات پدید می 
آورنـد ایـن اسـت که ایـن سیسـتم ها همـگام بـا الگوهای 
معمـاری نویـن بـه صـورت کنتـرل و نظـارت اتوماسـیون 
پیـش مـی رود. ایـن کنترل هـا احتماال جوابگوی نیاز بشـر 
امـروز خواهـد بـود. کارشناسـان اینطـور بـرآورد کـرده اند 
کـه ایـن قبیـل دیوارهـا نقـش تولیـد دوبـاره انـرژی را بـر 
عهـده دارنـد و بـه واژه "فرانمایـی زیسـت محیطـی" معنـا 
می بخشـد. سیسـتم ایـن دیوارها بـه نحوی اسـت که تمام 
ابعـاد مثبـت زیسـت محیطـی را در خـود دارد. سـازندگان 
ایـن دیوارهـا متخصصانـی از کشـور آلمـان بـوده انـد کـه 
هـدف اصلـی آنهـا حفاظـت از محیـط زیسـت بوده اسـت. 
در ایـن دیوارهـا بـرای کنتـرل نـور خورشـید یـک ورقـه 
آلمینیومـی سـوراخدار بـا عرض 30 سـانتی متـر در فضای 
بیـن دو الیـه شیشـه ای دیـوار قرار داده می شـود. سـوراخ 
هـای ایـن ورقـه آلمینیومـی برای این اسـت که بـدون نیاز 
بـه نـور زیـاد و همچنیـن بـا حداقل نور خورشـید بتـوان از 
داخـل نمـای بیـرون را دید. سـایه سـوراخ هـای موجود در 
ایـن ورقـه آلمینیومـی بـر روی بخـش انتهایـی سـاختمان 
کـه از ایـن دیـوار هـا در آن اسـتفاده نمی شـود، مـی افتد. 
بنابرایـن در هـر دوقسـمت انعـکاس نـور خورشـید باعـث 
پدیـد آمـدن گرمـای مضاعف در سـاختمان نمی شـود. در 
بیـن دو جـدار شیشـه ای هـوا جریـان دارد و همیـن امـر 
باعـث کنتـرل انتقـال حرارتـی می شـود. ورقـه آلمینیومی 
دو الیـه متفـاوت هـوا را از هـم جدا مـی کند. الیـه بیرونی 
توسـط نـور خوشـید گـرم می شـود و به بـاال مـی رود و از 
سـمت سـمت پشـت بـام از بین دوجـدار خارج می شـود و 

هـوای پـاک و تمیـز وارد می شـود.

دیوار شیشه ای دوجداره و استفاده بهینه از انرژی
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ساختمان ها با اقلیم بندرعباس سازگاری ندارند

نمایشگاه عمان، بستری برای منافع شرکت های محلی و بین المللی

لرزیدن سازه های بتنی زیر پوست شهر

ساخت وساز توسط افراد بی صاحیت عامل گرفتاری مردم

پنج طرح بهسازی از هرمزگان در کشور تصویب شد
بازدید شهردار بندرعباس از سازمان نظام مهندسی 

فرزندانمان دیگرآسمان را نمی بینند

صادرات خدمات فنی و مهندسی بهترین ظرفیت هرمزگان

اخبار ردون سازماني
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رییـس سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان هرمـزگان درگفتگـو بـا روزنامـه صبـح 
سـاحل از سـطح ایمنـی و نظـارت بـر سـاخت وسـاز  پـرده برداشـت کـه در پی می 

ید. آ
 بازخورد کار و فعالیت مهندسـان سـاختمان به نسـبت سـایر رشـته های مهندسـی 
در جامعـه و میـان مـردم عـادی بسـیار ملموس تـر و قابل مشـاهده تر اسـت. بناها، 
سـاختمانهای اداری و مسـکونی خیابـان هـا و مراکـز تفریحی و تجاری و شـهرهایی 
کـه مـا  هـر روز و هـر سـاعت را در آن سـپری مـی کنیـم حاصـل تفکـر، تـوان و 
تجربـه و نـوآوری ایـن قشـر از جامعـه اسـت بـه همیـن دلیـل این رشـته بیشـتر از 
سـایر گرایـش هـای مهندسـی در معرض دیـد و قضاوت عمـوم جامعه قـرار گرفته و 
حساسـیت هـا بـر روی عملکـرد آنها بیشـتر اسـت به همیـن منظـور در گفتگویی با 
رییـس جدیـد سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان به بررسـی برخـی از دغدغه های 
جامعـه شـهری هرمـزگان در مورد سـاخت و سـازها پرداخته ایـم و در فرصتی کوتاه 
و فشـرده گوشـه ای از مسـایلی ماننـد ایمنـی سـاختمان هـا، زیبایی سـیما و منظر 
شـهری بنـدر عباس و حاشـیه هایـی از برخـی از نارضایتی ها در میـان اعضای نظام 

مهندسـی سـاختمان را بـا مهنـدس مهـدی رضایی سـردره در میان گذاشـتیم. 
•بـا توجـه به حـوادث و اتفاقاتی مانند آتش سـوزی و نشسـت سـاختمان 
هـا که در سـالهای گذشـته رخ داده و منجـر به برخی تلفـات جانی و مالی 
شـده شـما سـطح ایمنی سـاخت و سـازها در شـهر را چگونه ارزیابی می 
کنیـد؟ و این سـطح ایمنـی تا چه حد بـا اسـتانداردهای روز دنیـا منطبق 

؟ ست ا
••مـن بـا توجه به سـابقه چندین سـاله در سـاختمان سـازی و بخش هـای اجرایی 
بـه جـرات مـی توانـم بگویـم سـطح ایمنی سـاختمان هـای بنـدر عباس به نسـبت 
بسـیاری از شـهرها و سـاختمان هـا در شـهرهای دیگـر باالتـر و بهتـر اسـت اما این 
حـرف بـه معنـای این نیسـت که سـطح کنونـی ایمنـی سـاختمان ها در شـهر ایده 
آل و مطلـوب باشـد مـا هنـوز بـه سـطح اسـتاندارد هـای الزم و طـراز اول ایمنـی 
سـاختمان هـا نرسـیده ایـم. نکتـه مهمـی کـه بایـد در زمینه ایمنـی سـاختمان ها 
بـه آن توجـه کنیـم ایـن اسـت که ایمنـی در فرایند سـاختمان سـازی چنـد مرحله 
دارد در مرحلـه طراحـی بایـد شـرایط اقلیمـی و محلـی بـرای حفـظ ایمنـی در نظر 
گرفتـه شـود مثـل زلزلـه خیـز بـودن منطقـه و شـرایط آب و هوایی به عنـوان مثال 
رطوبـت موجـود در هـوای هرمـزگان کـه بایـد در طراحـی و کاربـرد مصالـح بـه آن 
توجـه کـرد. نکته بعـدی در مورد ایمنـی مربوط به نحوه سـاخت و کاربـرد مصالحی 
اسـت کـه در زمـان سـاخت بـه کار بـرده می شـود و یـا بعدا تغییـر پیدا مـی کند و 
نکتـه مهمتـر تغییراتی اسـت کـه در کاربری سـاختمان ها داده می شـود بـه عنوان 
مثـال سـاختمان هایـی کـه بـا کاربـری مسـکونی سـاخته مـی شـود اگر بـه عنوان 

تجـاری و انبارهـا اسـتفاده شـود سـطح ایمنـی بنـا را بـه شـدت کاهـش مـی دهـد 
کـه در ایـن زمینـه ضعـف هـا و غفلت هایی وجـود دارد، امـا بخش مهمـی از فرایند 
ایمنـی سـاختمان مربـوط به چیزی اسـت که از حیطه سـازمان های مسـئولی مانند 
نظـام مهندسـی و شـهرداری خـارج و مربـوط بـه بهـره بـردار و مالـکان سـاختمان 
هاسـت. عـدم نظـارت و کنتـرل سـاختمان هـا از نظـر سـازه ای و تاسیسـات پس از 
بهـره بـرداری مـی توانـد هـر سـاختمانی را  اگـر چـه در زمان سـاخت هیـچ ایرادی 
نداشـته باشـد را دچـار نقـص ایمنـی و اشـکاالتی کنـد در نتیجـه عدم رسـیدگی به 
سـاختمان موجـب مـی شـود تـا با یـک اتفـاق سـاده مانند کشـیدن خیابـان یا گود 
بـرداری در کنـار سـاختمان و... بنـا دچـار مشـکات ایمنـی شـده و بعضـا بـا تلفات 

جانـی و مالـی روبرو شـویم. 
•چطـور مـی توان از این اسـتهالک سـاختمان هـا جلوگیری کـرد راه حل 

این مسـاله چـه می تواند باشـد ؟
••هیـچ نظـام مشـخصی بـرای کنترل سـاختمان در دوره بهـره برداری وجـود ندارد  
هـر چنـد بایـد مجموعـه دسـتورالعمل ها و یـا قوانینـی بـرای دوره بهره بـرداری از 
سـاختمان وجود تدوین شـود. سـاختمان بعد از سـاخت و در زمان بهره برداری باید 
از نظـر نـوع و میـزان بهـره بـرداری و ظرفیتی که از آن اسـتفاده می شـود باید مورد 
کنتـرل قـرار بگیـرد این مسـاله به شـدت عمر و ایمنـی سـاختمان را افزایش خواهد 
داد امـا هنـوز هیـچ قانـون و یـا الزامـی در ایـن زمینـه وجـود نـدارد و تنهـا مالکان 
سـاختمان هـا هسـتند که بایـد بنا هـا را از لحاظ فنی و تاسیسـاتی به صـورت دوره 
ای چـک نمایند.مسـاله دیگـری کـه در زمینـه ایمنـی بناهـا در بنـدر عبـاس بـا آن 
روبـرو هسـتیم بـه حجـم انبـوه سـاختمان های سـه یـا چهار طبقـه ای مربـوط می 
شـود کـه زمانـی در بندر عباس بدون آسانسـور سـاخته شـده و حاال بعد از گذشـت 
چندیـن سـال آسانسـور هـا بـه آنهـا اضافـه می شـود این امـر موجب شـده در چند 

سـال گذشـته آمـار تلفات آسانسـور در اسـتان به شـدت افزایش پیـدا کند.
• بـه نظر شـما چطور مـی توان ایمنی این سـازه هـا را کنتـرل و از تلفات 

کرد؟ جلوگیری 
••همیشـه اضافـه کـردن یک سـازه به یک سـاختمان از پیش سـاخته شـده تبعاتی 
دارد کـه گاهـا ایـن رخدادهـا در بعضـی از جاها به صـورت همه جانبه مورد بررسـی 
قـرار نمـی گیـرد نکتـه مهـم در سـاخت آسانسـورها مبحث مقاوم سـازی و الـزام به 
ایـن مـورد اسـت کـه مـی توانـد ضمـن افزایـش ایمنـی آسانسـورهای اضافـه شـده 
تلفـات را بـه حداقـل برسـاند. بـه همین منظـور بخش مربوط بـه ضوابـط و مقررات 
اجرایـی بایـد در سـازمان نظـام مهندسـی و بخـش ضوابـط مقـررات اداری و قانونی 
بایـد در شـهرداری اجـرا شـود که  مـا در صدد تلفیق ایـن دو برای ارایه یک دسـتور 
العمـل جامـع هسـتیم تـا بتوانیـم ضعف هـا را در ایـن زمینه پوشـش دهیـم و البته 

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگان 

ساختمان ها با اقلیم 

بندرعباس سازگاری ندارند
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سازمان نظام مهندسی ساختمان استان رهمزگان 

ایـن مسـاله مسـتلزم یـک همکاری مشـترک میان سـازمان نظام مهندسـی و سـازمان 
اسـتاندارد هـم هسـت. امـا مسـاله مهمی کـه در زمینـه آسانسـورها و ایمنی آنهـا باید 
بـه آن توجـه کـرد عدم رها سـازی آنهاسـت بـه خصوص در سـاختمان هایی که سـازه 
آسانسـور پـس از چند سـال بـه آنها اضافه می شـود باید آسانسـور به صـورت دوره ای 
توسـط شـرکت هـای ذی صـاح از نظر تجهیـزات و کارکرد چک و رفع عیب شـود این 

مسـاله تلفـات در زمـان بهـره بـرداری را بـه حداقل ممکن می رسـاند.
•آنچـه در سـیما و منظـر شـهری بنـدر عبـاس کمتـر بـه چشـم مـی آید 
انطبـاق سـاخت و سـازها بـا اقلیـم و شـرایط آب و هوایـی اسـت چـرا در 
سـالهای گذشـته که شـهر در حال گسـترش بـوده راهکارهایی بـرای رفتن 
بـه سـمت سـازگاری سـاختمان ها بـا اقلیـم جنوبی در اسـتان پیـش بینی 

است؟ نشـده 
••مـن قبـول دارم کـه در سـالهای گذشـته نقـش اقلیـم در طراحـی هـای سـاختمان 
کمرنـگ بـوده  اسـت بـه نظر مـن یکی از وظایف سـازمان این اسـت که بایـد در جهت 
پـر رنـگ کـردن عامل اقلیـم در طراحی و اجرای سـاختمان ها کوشـش نمایـد اما این 
مسـاله بـه چنـد دلیـل تا کنـون مغفـول مانـده یکـی از دالیل مربـوط به آمـوزش می 
شـود اینکـه بایـد آمـوزه هایـی کـه در زمینـه اقلیم بـه افراد رشـته مهندسـی تدریس 
مـی شـود مـورد بررسـی قـرار بگیـرد و بـر اهمیـت طراحـی بـر اسـاس اقلیـم تاکیـد 
شـود  عامـل دیگـر بـه فرهنـگ و دیـدگاه مـردم مـا بـاز می گـردد اینکـه بسـیاری از 
سـرمایه گـذاران در سـاختمان هـا و مالـکان در بسـیاری از مـوارد طراحی مـدرن را بر 
طراحـی بـر اسـاس اقلیـم و یـا شـرایط تاریخـی و جغرافیایـی ارجحیـت مـی دهنـد و 
چـون الزامـات طراحی هـای مدرن با برخـی از پارامترهـای موجود در اقلیـم همخوانی 
نـدارد ناچـارا پارامترهـای اقلیـم در طراحـی کنـار گذاشـته مـی شـود. عامـل دیگر در 
زمینـه عـدم انطبـاق اقلیـم بـر طراحـی سـاختمانها مربـوط بـه سیاسـتگذاری هاسـت 
یکـی از مسـایلی کـه باعـث مـی شـود دسـت مهندسـان در زمینـه طراحی باز نباشـد 
ایـن اسـت کـه زمیـن هـا و مسـاحت هایـی کـه در اختیار آنهـا قرار مـی گیـرد امکان 
طراحـی مناسـب و منطبـق بـا اقلیـم  را نمـی دهـد. تفکیـک شـهری و فشـار کارفرما 
بـرای اسـتفاده حداکثـری از زمیـن بـه عنوان یـک سـرمایه مجموعه عواملی اسـت که 
موجـب مـی شـود الزامـات طراحـی و شـرایط مکانـی خـودش را به مناسـب بـودن بر 

اسـاس اقلیـم تحمیـل نماید.
• نکتـه مهـم دیگـر اینکـه در زمینه اقلیـم کاربـرد مصالح هم نقـش مهمی 
دارد اینکـه کارفرمایـان تـا چه حد بـه اسـتفاده از مصالح منطبق بـا اقلیم و 
شـرایط آب و هوایی تمایل داشـته باشـند و از نظر سـازندگان کابـرد آنها به 
خصـوص در نما مـی تواند منظر شـهری را دگرگـون نمایدآقـای رضایی چرا 
نظام مهندسـی سـاختمان برای زیبا سـازی نماهای شـهری و هویت بخشـی 
بـه آن بر اسـاس اقلیم و هویـت های تاریخـی و فرهنگی و البتـه در کنار آن 

ایمنـی بیشـتر نماها تـا کنون الزاماتـی را اجرا نکرده اسـت؟
••نکتـه قابـل توجـه در سـوال شـما ایـن اسـت کـه  زیبایی یـک مقوله نسـبی بـوده و 
دیـدگاه هـر شـخص نسـبت بـه آن متفاوت اسـت اگر چـه در ایـن زمینه اصول شـهری 
و الزامـات خاصـی وجـود دارد کـه البتـه آن را نظـام مهندسـی تعییـن نکـرده و نمـی 
کنـد و تنهـا مجـری آن اسـت. بـه طـور کلـی الزامـات و قوانینـی کـه هویت شـهری را 
تعییـن کـرده و شـکل مـی دهد نـه تنها زیر نظر نظام مهندسـی شـکل نگرفتـه بلکه در 
نهـادی تدویـن شـده کـه نظام مهندسـی سـاختمان در آن شـورا تنها صاحـب یک نظر 
مشـورتی اسـت. سیاسـتگذاری هـای کلـی و الزامـات سـیما و منظر شـهری در جاهایی 
ماننـد راه و شـهر سـازی و برخـی کمیسـیون هـای تخصصـی اسـتانداری تصویـب مـی 
شـود در جاهایـی ایـن تصمیمـات حتـی مخالف نظر نظام مهندسـی اسـت اما سـازمان 
اراده ای در تغییـر آن نـدارد و اگـر قـرار بـر تغییـر و تحوالت در سـیمای شـهری اسـت 
بایـد از کمیسـیون های تخصصی سـازمان راه و شـهر سـازی صورت میگیرد.شـهرداری 
و نظـام مهندسـی دو رکـن مهـم در تعیین سیاسـتگذاری های سـاخت و سـاز هسـتند 
شـما بـه عنوان ریاسـت نظام مهندسـی سـاختمان تداخـل وظایفی میان این سـازمان و 
شـهرداری در زمینـه سـاخت و سـازهای شـهری می بینید؟بـه نظر من این دو سـازمان 

در کنـار هـم کار میکننـد و مداخلـه ای در زمینـه و حیطـه وظایف آنها وجـود ندارد در 
مسـایلی کـه شـبه تداخـل وجـود دارد  جاهایـی اسـت کـه قوانین بـه صورت روشـن و 
واضـح وجـود نـدارد ، یـا قانـون سـکوت کرده اسـت و یا متولی امـر در قانـون به صورت 

شـفاف مشـخص نشـده اسـت کـه این مسـتلزم پر شـدن خا هـای قانونی اسـت.
ایـن مسـاله بـه طور کلـی از حیطـه صاحیت سـازمان نظام مهندسـی هم خارج اسـت 
چـرا کـه ایـن قانـون اسـت کـه وظایف هـر نهـاد از جملـه سـازمان نظـام مهندسـی را 
مشـخص مـی کند.تداخـات وظایـف و اختیاراتـی که امـروز در حیطه کار شـهرداری و 
نظـام مهندسی مشـاهده مـی شـود بیشـتر بـه دلیـل تغییـرات و تعـدد آیین نامـه هایی 
اسـت کـه در طـول زمـان مغایرت هایـی را برای حیطـه کاری و وظایف این دو سـازمان 
ایجـاد کـرده ایـن مسـاله حتـی بـرای مالـکان و بهـره بـرداران سـاختمان نیـز مشـکل 
شـده اسـت. شـهرداری و نظـام مهندسـی هـر کدام بخشـی از کارهـای سـاختمان ها را 
انجـام مـی دهنـد و مکمـل همدیگـر هسـتند. البتـه در شـهر بنـدر عباس هنـوز بخش 
هایـی از قانـون اجـرا نشـده اسـت کـه ایـن مسـاله بـه دلیـل تـوان مجموعه مهندسـی 
اسـتان و برخـی از الزامـات قانونـی از جملـه ترتیباتـی ماننـد ورود مهندسـان به صورت 
شـرکت هـای حقوقـی در زمینه سـاخت اسـت که موجب شـده تـا بخشـی از وظایف به 
شـهرداری هـا موکول شـود.در زمینه قانـون ارجـاع کار در میان اعضای نظام مهندسـی 
نارضایتـی هایـی وجـود دارد شـما به عنـوان رییس تازه این سـازمان چـه راه حلی را در 
نظـر داریـد؟در زمینـه قانـون ارجاع کار دو نظریه وجـود دارد نظر اول اینکـه اصا ارجاع 
کار عادالنـه نیسـت و دوم اینکـه شـیوه ای کـه دارد اعمـال می شـود عادالنه نیسـت اما 
بـر طبـق قانـون، بایـد نظـام ارجـاع اعمال شـود هـر چند که شـاید عـده ای زیـادی از 
جامعـه مهندسـی پیـرو نظـر اول باشـند و ایـن کار را عادالنـه نداننـد. بـر طبـق قانـون 
برخـی از کارهـا را مـی توان بر اسـاس سیسـتم ارجاع داد و برخـی از کارها به صاحدید 
نظـام مهندسـی بـه افراد ارجاع داده شـود این مسـاله هم مـی تواند زمینه تخلف باشـد 
و هـم مـی تواند ضامن کیفیت باشـد مشـکلی کـه االن در زمینه قانون ارجـاع کار وجود 
دارد عـدم جامعیـت ایـن قانـون اسـت کـه اگـر چه کوشـیده می شـود تا تخلفـات را به 
حداقـل برسـاند ولـی حـق انتخـاب را از مالـک مـی گیـرد مسـاله ای کـه قانـون ارجاع 
کار را تحـت تاثیـر قـرار داده ایـن اسـت کـه اگـر چـه بـر طبـق قانـون بایـد ارجـاع کار 
بایـد بـه صـورت رنـدوم صـورت بگیـرد اما این مسـاله بـه صورت کامـل اجرا نمی شـود 
و مالـکان کـی از وظایـف سـازمان ایـن اسـت کـه بایـد در جهت پـر رنگ کـردن عامل 
اقلیـم در طراحـی و اجـرای سـاختمان هـا کوشـش نمایـد اما این مسـاله بـه چند دلیل 
تـا کنـون مغفـول مانـده یکـی از دالیـل مربوط بـه آمـوزش می شـود اینکه بایـد آموزه 
هایـی کـه در زمینـه اقلیـم بـه افـراد رشـته مهندسـی تدریـس می شـود مورد بررسـی 

قـرار بگیـرد و بـر اهمیـت طراحی 
بـر اسـاس اقلیـم تاکید شـود می 
تواننـد مهندسـان اجرایی خود را 
انتخـاب نماینـد بـرای رفـع ایـن 
مسـاله بایـد دو کار صورت بگیرد 
ارجاعـات  سـازی  شـفاف  یکـی 
اسـت  مهندسـی  نظـام  ازجانـب 
سـازی  شـفاف  ایـن  قطعـا  کـه 
شـود  مـی  انجـام  دوره  ایـن  در 
و موضـوع دوم بـه مسـاله خـود 
ارجاعـی برمـی گردد کـه مربوط 
مـی  دادن  ارجـاع  گزینشـی  بـه 
شـود کـه نوبـت مـا بـه صـورت 
شـود  نمـی  تقسـیم  صحیـح 
کـه ایـن اشـکالی اسـت کـه بـه 
و  شـود  مـی  گرفتـه  سیسـتم 
مـا سـعی در رفـع ایـن اشـکال 

داشـت. خواهیم  سیسـتمی 

یکی از وظایف سازمان این 
است که باید در جهت پر رنگ 
کردن عامل اقلیم در طراحی 
و اجرای ساختمان ها کوشش 
نماید اما این مساله به چند 
دلیل تا کنون مغفول مانده یکی 
از دالیل مربوط به آموزش می 
شود اینکه باید آموزه هایی که 
در زمینه اقلیم به افراد رشته 
مهندسی تدریس می شود 
مورد بررسی قرار بگیرد و بر 
اهمیت طراحی بر اساس اقلیم 
تاکید شود 
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زاده«  شـکرچی   »محمـد  پیـش  چنـدی 
معـاون وزیـر راه و شهرسـازی و رئیـس مرکز 
تحقیقـات راه، مسـکن و شهرسـازی ایران که 
تحصیـالت و تالیفاتـش در حوزه ی بتن اسـت 
بـه هرمزگان سـفر کـرد تـا وضعیـت ایمنی و 
همچنیـن کیفیت سـاختمان های بتنی اسـتان 
به ویـژه کیفیت سـازه هـای بتنـی بندرعباس 
را ارزیابـی کنـد و راهکارهـای الزم ضمـن هم 
اندیشـی بـا مدیـران اسـتانی بـرای افزایـش 
عمـر مفیـد این سـازه ها ارائـه دهـد. در ادامه 
خالصـه ای از گفت و گـوی اختصاصـی مـا را با 

خوانید. مـی  وی 
اکثر ساختمان های بندرعباس بتنی هستند

معـاون وزیـر راه و شهرسـازی در ابتـدا هدف از 
حضـور خـود در بندرعبـاس را بررسـی کیفیـت 
و  کـرد  عنـوان  شـهر  ایـن  بتنـی  هـای  سـازه 
گفت: اکثر ساختمان های بندرعبـــاس بتنـــی 
هسـتند و کیفیت مصالح استفاده شـــده در آن 

هـا بـرای مـا یـک مسـاله ی بزرگ اسـت.
شـکرچی زاده اضافـه کـرد: در مناطـق سـاحلی 

کـه رطوبـت هـوا و نمک موجـود در آب و خاک 
زیـاد اسـت، کیفیت مصالـح مهم تر می شـود و 
مـی توانـد بر عمـر مفید سـازه ها تاثیـر بگذارد.
سـازه های پیـش از انقـالب مسـتحکم از 

کنونـی سـازه های 
بـر  بنـا  کـه  پرسـش  ایـن  بـه  پاسـخ  در  وی 
مشـاهدات شـما سـازه هـای بتنـی بندرعبـاس 
انـد یـا خیـر، گفـت:  بـه درسـتی اجـرا شـده 
توانـم  نمـی  و  اسـت  محـدود  مـن  مشـاهدات 
بـه صـورت قطعـی جـواب دهـم، بـا ایـن حـال  
معتقـدم کـه اگـر سـازه بتنی خـوب اجرا شـود 
عمـر مفیـد آن بـه بیـش از 30 سـال می رسـد 
و اگـر خـوب اجـرا نشـود در شـرایط اقلیمـی 
بندرعبـاس بیشـتر از پنـج سـال دوام نخواهـد 

آورد.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسـکن و شهرسـازی 
ایـران اجـرای علمـی سـازه هـای بتنـی را مورد 
تاییـد قـرار داد و افـزود: اگـر اندکـی بـه سـازه 
مـی  متوجـه  بنگریـم  بندرعبـاس  شـهر  هـای 
شـویم کـه برخـی از سـازه های بتنـی کـه پیش 
از پیـروزی انقـاب سـاخته شـده اند بـه مراتـب 
کیفیـت و اسـتحکام بیشـتری نسـبت به سـازه 

معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت و گوی اختصاصی با برکه مطرح کرد:

لرزیدن سازه های بتنی زیر پوست شهر

اگر سازه بتنی خوب 
اجرا شود عمر مفید آن 
ساختمان به بیش از 30 

سال می رسد و اگر خوب 
اجرا نشود در شرایط 

اقلیمی بندرعباس بیشتر 
از پنج سال دوام نخواهد 

آورد.



صصي ربهک سال چهارم ، شماره نهم ،بهار 1396 75فصلناهم فني و تخ

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان رهمزگان 

هـای بتنـی پنـج سـال اخیـر دارنـد و در آن هـا خردگـی کمتر 
دیـده می شـود.

خالطه ها باید جمع شوند
وی چرایـی کاهـش کیفیـت مصالـح را نیـز چنیـن بیـان کـرد: 
مصالـح مرغـوب بایـد مواد اولیه ی مرغوب داشـته باشـند و اگر 
کیفیـت سـنگ دانه هـا، نسـبت سـیمان بـه آب، درصـد نمـک 
و حمـل بتـن غیـر اسـتاندارد باشـد، مصالـح مـا نیـز نامرغـوب 
خواهنـد شـد و عمـر مفیـد سـاختمان کاهـش پیـدا مـی کند.

شـکرچی  زاده اضافـه کـرد: تهیـه بتـن بـه صـورت دسـتی و با 
اسـتفاده از خاطـه ممنـوع اسـت و بایـد در یک رونـد تدریجی 
تمـام خاطـه هـا جمـع شـوند و تنهـا از بتـن های تولید شـده 

در کارگاه هـای مجاز اسـتفاده شـود.
از صنایع تولید بتن حمایت کنید

وی حمایـت از صنایـع تولیـد بتـن را مـورد تاکیـد قـرار داد و 
اظهـار داشـت: سـاالنه ۵00 هـزار مترمکعـب بتـن در اسـتان 
هرمـزگان ریختـه مـی شـود کـه از متوسـط کشـوری باالتـر 
اسـت و اگـر بتـن هـا از صنایـع مربوطـه خریـداری شـود هـم 
ایـن صنعـت رونق مـی یابد و هـم اسـتانداردهای ایمنی رعایت 

شـد. خواهد 
معاون وزیر راه و شهرسـازی رونق سـاخت و سـاز در بندرعباس 
را چشـمگیر توصیـف کرد و گفـت: یون نمک باعث شـکنندگی 
در بتـن و خردگـی آرماتـور مـی شـود و اگـر بـه ایـن مسـائل 
توجـه کافـی صـورت نگیـرد بـا ایـن حجم سـاخت و سـاز ضرر 

هنگفتـی بـه مـردم تحمیل خواهد شـد.
احساس خطر کرده ایم

شـکرچی  زاده در پاسـخ بـه این پرسـش کـه آیا وضعیـت امروز 
وضعیـت خطرناکـی اسـت یـا خیـر، گفـت: اگـر احسـاس خطر 
نکـرده بودیـم کـه ایـن سـفر را ترتیـب نمـی دادیـم و غافـل 
نشـوید کـه تنها بحـث عمر مفید سـاختمان نیسـت و زلزله ای 

کوچـک نیـز مـی توانـد فاجعـه ای بـزرگ را به بـار آورد.
وی اضافـه کـرد: هـر چـه سـریع تـر بایـد بـا اتخـاذ رونـدی 
تدریجـی تهیـه بتـن بـا خاطـه و دسـتی را محدود کنیـم و در 
ایـن بیـن سـاختمان هـای بلنـد مرتبـه در اولویـت قـرار دارند.

رئیـس مرکز تحقیقات راه، مسـکن و شهرسـازی ایران اسـتفاده 
اداره  سـاختمان،  مهندسـی  نظـام  سـازمان  هـای  ظرفیـت  از 
اسـتاندارد، اداره کل راه و شهرسـازی و دیگـر نهادهـای مرتبـط 
بـا کیفیـت مصالـح را امـری اساسـی خوانـد و گفـت: ایمنـی 
سـاختمان ها باید جدی گرفته شـود و البته این مسـاله شـامل 
سـاختمان هـای مسـکونی نیز می شـود و ما در برابـر هزینه ای 

کـه مـردم بـرای خریـد خانه مـی کننـد نیز مسـوولیم.
بندرعباس باید مانند دوبی باشد

وی در واکنـش بـه وجـود یـا عـدم وجـود مهندسـان کاربلـد 
در هرمـزگان، گفـت: مطمئنـا ظرفیـت عظیمـی در حـوزه ی 
از لحـاظ تخصصـی هیـچ  مهندسـی هرمـزگان وجـود دارد و 

کمبـودی احسـاس نمـی کنیـم.
شـکرچی  زاده گفت: شـرایط اقلیمـی هرمزگان با کشـور امارات 
تفـاوت چندانـی نـدارد و مهندسـان مـا نیـز بسـیار زبـده تـر 
هسـتند، در ایـن شـرایط چنـدان توجیه پذیر نیسـت که سـازه 

هـای دوبـی باکیفیـت تـر از سـازه هـای بندرعباس باشـند.
رسانه ها باید اذهان را آماده کنند

معمـاران،  از  اسـتمداد  و شهرسـازی ضمـن  راه  وزیـر  معـاون 
مهندسـان عمـران، تولیدکننـدگان مصالـح سـاختمانی و هـم 
چنیـن مدیـران اسـتانی برای بهبــــود کیفیت سـازه هــــای 
بتنی هرمـــــزگان، گفت: اگر مــــــردم را در ایــــن حرکت 

آگاه و همــــراه نسـازیم بـه سـرانجام نخواهیـم رسـید.
وی در پایـان گفـت: رسـانه هـا نیـز در ایـن وضعیـت وظیفه ی 
خطیـری بـر عهـده دارنـد و بایـد با اطاع رسـانی دقیـق اذهان 

عمومـی را بـرای چنیـن تغییری آمـاده کنند. 
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نقـش سـرمایه گـذاری خدمـات فنی و مهندسـی که 
بـه عنـوان ظرفیتـی غنـی در اسـتان هرمـزگان مـی 
تـوان از آن یـاد کـرد فرصتـی اسـت که در مـراودات 
اخیـر بـا کشـورهای همسـایه خلیج فـارس باید مورد 
توجـه دولتمـردان قـرار گیـرد. از ایـن رو بـا توجه به 
تعامـات اخیـر در دولـت یازدهـم بایـد بـا ایـن توان 

مهندسـی را دسـت کـم نگیرید.
»رضـا مـدرس« مشـاور اسـتاندار هرمـزگان در امـور 
در  وضعیـت  بهبـود  شـرط  خارجـی  سـرمایه گذاری 
بخـش  دولتـی،  مدیـران  هم افزایـی  را  ابعـاد  تمـام 
خصوصـی و تشـکل ها دانسـت و افـزود: تـوان فنـی 
و مهندسـی در ایـران یـک ظرفیـت بـزرگ اسـت و با 

کشـورهای همسـایه مقایسـه شـدنی نیسـت.
وی اضافـه کـرد: در اسـتان هرمـزگان نیـز بـه سـبب 
حضـور افـرادی که تحصیات خـود را در این اسـتان 
متخصصـی  نیروهـای  همچنیـن  و  انـد  داده  انجـام 
کـه بـه واسـطه ی فعالیـت هـای اقتصـادی خـود در 
هرمـزگان حضور دارنـد، ظرفیت های ویـژه ای وجود 

دارد.

حربه ی بومی و غیربومی 
مـدرس گفـت: هرمـزگان دروازه اقتصـاد ایران اسـت 
و اعتقـاد شـخصی مـن ایـن اسـت کـه نبایـد از لفظ 
بومـی و غیربومـی اسـتفاده کنیـم چرا که این مسـاله 
از  هرمـزگان  مانـدن  محـروم  بـرای  اسـت  حربـه ای 

نیروهـای متخصـص و پیشـرفت بیشـتر.
وی بـا بیـان این کـه هـر کسـی کـه خونـش بـرای 
مـا  افـزود:  اسـت،  هرمزگانـی  بجوشـد  هرمـزگان 
ظرفیـت صـادرات خدمات فنـی و مهندسـی را داریم 
و دلیـل آن هـم تنـوع طیف هـای پروژه هـای فنـی و 

مهندسـی در اسـتان هرمـزگان اسـت.
صادرات خدمات مهندسی از نفت بهتر است

مشـاور اسـتاندار هرمـزگان در امـور سـرمایه گذاری 
و  فنـی  خدمـات  صـادرات  داشـت:  بیـان  خارجـی 
مهندسـی هماننـد صـادرات نفت اسـت با ایـن تفاوت 
کـه خدمـات فنـی و مهندسـی تجدیدپذیـر اسـت و 
مسـتقیم وارد مجموعـه مـی شـود و نیـاز بـه فراوری 

ندارد.
وی کشـورهای آسـیایی، آفریقایـی و اروپایـی را بـه 

صادرات خدمات فنی و مهندسی 
بهترین ظرفیت هرمزگان

مشاور استاندار هرمزگان در امور سرمایه گذاری 

خارجی در گفتگوی اختصاصی با برکه مطرح کرد:

صادرات خدمات فنی 
و مهندسی همانند 

صادرات نفت است با 
این تفاوت که خدمات 

فنی و مهندسی 
تجدیدپذیر است و 

مستقیم وارد مجموعه 
می شود و نیاز به 

فراوری ندارد
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عنـوان بازارهـای هـدف ذکـر کـرد و گفـت: بـا این حـال کشـورهای حاشـیه ی خلیـج فارس 
در اولویـت اول مـا قـرار دارنـد چـرا که به شـدت نیازمنـد دانش ما هسـتند و پذیـرش نیروی 

متخصـص ایرانـی در ایـن مناطق بیشـتر اسـت.
گروه های دوستی فنی و مهندسی ایجاد کرده ایم

مـدرس اضافـه کرد: دیدگاه های سیاسـی و شـرایط منطقـه علیرغم وجود نیروهـای متخصص، 
ورود مـا را در برخـی از کشـورها سـخت کـرده اسـت و البتـه در ایـن وضعیـت نیـز دسـت از 
تـاش برنداشـته ایـم و بـا ایجـاد گروه های دوسـتی فنی و مهندسـی در بخش هـای خصوصی 

دو کشـور نفـوذ خـود را باال بـرده ایم.
وی گفـت: اسـتراتژی مـا در پروژه هایـی سـرمایه گذاری مشـترک بـه ایـن صورت اسـت که به 

همـراه سـرمایه دانـش مهندسـی مان را نیز صـادر می کنیم.
دستیابی به نقطه مطلوب مذاکرات خارجی

مشـاور اسـتاندار هرمـزگان در امـور سـرمایه گذاری خارجی تاکیـد کرد: پس از عمان به سـراغ 
روسـیه، ایتالیـا و فرانسـه خواهیـم رفـت و بایـد بگویم کـه مذاکرات بـا طرف های فرانسـوی و 

ایتالیایـی به نقاط مطلوبی رسـیده اسـت.
وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه در سـفر هیـات هرمزگانـی به عمان چـه میـزان از ظرفیت 
شـهرداری ها و نظام مهندسـی اسـتفاده شـد، گفت: بگذارید به این سـوال شـما پاسـخ ندهم؛ 

البتـه ایـن مسـاله ریشـه هایـی دارد کـه پرداختن بـه آن در این مجـال میسـر نخواهد بود.
مهندس هرمزگانی را در عمان میشناسند در بندر نه!

مـدرس بـه ذکـر خاطـره ای از سـفر به عنـوان پرداخـت و گفت: جالب اسـت بدانیـد که هفت 
مسـجد بـزرگ عمـان را یـک مهنـدس هرمزگانـی بـه نـام »شـهاب ارفعـی« سـاخته اسـت و 

شـهرت ایـن مهنـدس توانـا در عمـان چندیـن برابـر آن در هرمزگان اسـت.
وی تصریـح کـرد: مسـجد بسـتک نیـز کار ارفعـی اسـت و چندین پـروژه ی موفق دیگـر را در 
کشـورهای حاشـیه ی خلیـج فـارس انجـام داده اسـت امـا در هنـر او در بندرعبـاس اسـتفاده 

ایم. نکـرده 
وی مـا نیـروی متخصـص در هرمـزگان داریـم امـا نتوانسـته ایـم از ایـن ظرفیـت بـه خوبـی 

بهره بـرداری کنیـم چـرا کـه مفهـوم عدالـت را صحیـح متوجـه نشـده ایـم.
عمان پلی است برای رسیدن به بازار آفریقا

مشـاور اسـتاندار هرمـزگان در امـور سـرمایه گذاری خارجی هـدف از ورود به بـازار عمان را نیز 
چنیـن بیـان کـرد: نـگاه مـا در صـادرات خدمات فنـی و مهندسـی به عمـان تنهـا معطوف به 

ایـن کشـور نیسـت و مـا نیم نگاهی بـه یمِن بعـد از جنگ 
و آفریقـای رو بـه توسـعه داریـم و عمان تنهـا پلی خواهد 

بـود بـرای ورود بـه این دو بـازار بزرگ.
وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه خدمـات فنـی مـا را 
بـه صـورت رایـگان بـه ایـن کشـورها صـادر مـی شـود یا 
کشـورهای میزبـان بایـد هزینـه هـا را پرداخـت کننـد، 
گفـت: حتـی اگـر قـرار باشـد کـه مـا خـود نیـز سـرمایه 
گـذاری کنیـم، بـه این توجـه خواهیـم کرد که بازگشـت 

سـرمایه برایمـان داشـته باشـد.
مـدرس تصریـح کرد: بـه عنوان مثـال مجتمع ورزشـی را 
بـا سـرمایه خودمـان در لبنـان سـاخته ایـم و در کنارش 
مجتمـع تجـاری زده ایـم کـه بازگشـت سـرمایه از طریق 
مجتمـع تجـاری ممکـن مـی شـود و امـروز بیـش از دو 

برابر بازگشـت سـرمایه داشـته اسـت.
اقتصـادی  دیپلماسـی  پیشـانی  مهندسـی  نظـام 

ماسـت
وی بـه جایـگاه نظـام مهندسـی در ایـن رونـد نیز اشـاره 
کرد و گفت: سـازمان نظام مهندسـی سـندیکای مستقلی 
اسـت کـه باید در کنـار توافقات بین المللی که در اسـتان 

منعقـد می شـود، قـرار گیرد.
مـدرس گفت: سـازمان نظام مهندسـی تشـکلی تخصصی 
اسـت کـه از طریـق آن می توانیم دیپلماسـی خـود را در 
کشـورهای دیگـر توسـعه دهیـم و دیـدگاه مـا این اسـت 
کـه نظـام مهندسـی بایـد پیشـانی دیپلماسـی اقتصـادی 

باشـد. ما 
وی تصریـح کـرد: دولـت ریـل گـذاری می کنـد و بخـش 
خصوصـی بایـد از ایـن بسـتر اسـتفاده کند تا قطـار خود 
را در مسـیر قـرار دهد امـا در هرمزگان ما سـعی کرده ایم 

ریـل و قطـار را بـا هم در مسـیر قـرار دهیم.
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نمایشگاه ساالنه صنعت ساختمان عمان، 

بستری برای منافع شرکت های محلی و بین المللی

فواید و تاثیرات 
شرکت و برگزاری 
نمایشگاه صنعت 

ساختمان

نمایشـگاه صنعـت سـاختمان عمـان )BIG Show( بزرگتریـن و مهمتریـن رویـداد در 
زمینـه معمـاری و سـاختمان در کشـور عمـان محسـوب مـی شـود. ایـن نمایشـگاه 
بیـن المللـی بـه صـورت سـاالنه برگـزار می شـود و صنعت سـاخت و سـاز و معماری 
را در عمـان، خاورمیانـه و بازارهـای جهانـی تغذیـه مـی کنـد. یکـی از ویژگـی هـای 
ایـن نمایشـگاه عرضـه طیف گسـترده ای از مصالـح سـاختمانی، تجهیـزات معماری، 
ماشـین آالت چـوب بـری، مبلمـان داخلی و دیگر محصـوالت، تجهیـزات و فن آوری 
هـای موجـود در عملیـات هـای سـاخت و سـاز اسـت. ایـن نمایشـگاه بـرای اولیـن 
بـار در سـال 1996 بـا عنـوان Interiors and Builders شـروع بـه کار کـرد و در 
 Big Show سـال 2010 بـرای تقویـت بیشـتر موقعیـت و جایگاهـش در بـازار بـه
تغییـر نـام داد. در سـیزدهمین نمایشـگاه فعـاالن عرصـه هـای اقتصـادی و تجـاری 
مرتبـط از 24 کشـور در قالـب 8 پاویـون ملـی که شـامل پاویـون کشـورهای آلمان، 
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در  حضور 
که  نمایشگاهی 
سازمان  توسط 
بین  معتبر  های 
 UFI مانند  المللی 
تایید   IAEE و 
برای  است  شده 
صادرات  شرکت 
اهمیت  از  محور 
برخوردار  ای  ویژه 
است. 

اسـپانیا، انگلیـس، ایتالیا، ایـران، ترکیه 
و کـره جنوبـی، عربسـتان وهنـد  مـی 
قالـب  شـرکتهای  در  الباقـی  و  باشـد 
مسـتقلی از اتریـش، اسـترالیا، کانـادا، 
چیـن، فرانسـه، ژاپـن، لبنـان، مالـزی، 
قطـر، هلند، رومانـی، سـنگاپور، تایلند، 
امـارات متحـده عربـی و آمریـکا حضور 
داشـتند ، بـا وجـود رکـود حاکـم بـر 
اقتصـاد جهـان آمـار شـرکت کنندگان 
در ایـن نمایشـگاه نسـبت بـه قبـل 1۵ 
درصـد رشـد داشـته اسـت .ا ز جملـه 
جاذبـه هـای این نمایشـگاه میتـوان به 

مـوارد زیـر اشـاره کرد:
بیـن  نمـــایشگاه  معتبرتریـن   *     
صنعـت  زمینـه  در  تخصصـی  المللـی 
و  نظـارت  بـا  عمـان  در  سـاختمان 
تجـارت  وزارت  مسـتقیم  همـکاری 

عمـان مسـکن  وزارت  و  وصنعـت 
و  تولیدکننـده  سـاختن  نزدیـک   *
صادرکننـدگان بـه واردکننـده و توزیع 
کننـده  مصـرف  و  منطقـه  کننـدگان 

نهایـی
* برخـورداری از بیشـترین و موثرترین 
حجـم تبلیغـات جذب بازدیـد کننده و 

غرفـه دار در سرتاسـر عمان
سـمینارهای  یکسـری  *برگـزاری 
تخصصـی جهـت ارائـه آخریـن دسـت 
صنعـت  تکنولوژیکـی  آوردهـای 

ن ختما سـا
سـاختمان  صنعـت  سـاالنه  نمایشـگاه 
هـای  شـرکت  بـرای  بسـتری  عمـان، 
سـود  جهـت  المللـی  بیـن  و  محلـی 
ایـن  عمـده  هـای  فرصـت  از  بـردن 
صنعـت را فراهـم سـاخته و همچنیـن 
آن هـا بـا تحـوالت جـاری در بازارهای 
محلـی و جهانی آشـنا می سـازد، طبق 
گـزارش وزارت صنعـت و تجارت عمان  
از400  نفـر   1۵000 از  بیـش  امسـال 
غرفـه ایـن نمایشـگاه بازدیـد نمودنـد. 
توسـط  کـه  نمایشـگاهی  در  حضـور 

المللـی  بیـن  معتبـر  هـای  سـازمان 
ماننـد UFI و IAEE تاییـد شـده اسـت 
بـرای شـرکت صـادرات محور الـوان از 

اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت. 
نمایشـگاه معماری و سـاختمان مسقط 
صنعـت  در  فعـال  متخصصـان  همـه 
را در عرصـه هــــای  سـاخت و سـاز 
محلـی ، منطقـه ای و جهانـی گـرد هم 

مـی آورد.
 ماقـات و تعامل مسـتقیم با خریداران 
واقعـی کـه در جسـتجوی جدیدتریـن 
سـاختمانی،  مصالـح  داخلـی،  مبلمـان 
سـرویس هـا و فناوری هـا، کارپردازان، 
توزیـع کننـدگان و سـازندگان، مدیران 
هسـتند،  ارشـد  گیرنـدگان  تصمیـم  و 
توسـعه  بـرای  نظیـری  بـی  فرصـت 
شـبکه فـروش محصـوالت سـاختمانی 
و  صنعتـی  پوششـهای  تزئینـی،  و 
محصـوالت مهندسـی الـوان را فراهـم 

سـازد. می 
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استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
هرمزگان از انجام مطالعات طرح جامع پسماند 

در 28 شهر استان هرمزگان خبر داد.
مدیریت  کارگروه  جلسه  در  شیرخانلو  عباس 
آوری  جمع   خواستار  هرمزگان  استان  پسماند 
نخاله  ای حریم شهر  و  و پسماندهای  زباله ها 

بندرعباس توسط شهرداری بندرعباس شد.
وي ادامه داد: طبق قانون شهرداری ها ملزم به 
نظارت بر امور مربوط در حریم شهرها هستند و 
از جمله این موارد جمع آوری زباله و پسماندها 

در حریم شهری است.
استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
موظف  پزشکی  علوم  دانشگاه  افزود:  هرمزگان 
به نظارت بیشتر بر روند جمع آوری زباله هاي 

عفونی و غیر عفونی در مراکز بهداشتی و درمانی 
در سطح استان است.

شیرخانلو از انجام مطالعات طرح جامع پسماند 
بیان  و  داد  خبر  هرمزگان  استان  شهر  در 28 
تصویب  به  طرح  پنج  تعداد  این  از  داشت: 
دهیاری  و  ها  شهرداری  سازمان  پژوهشکده 
های کشور رسیده و سایر طرح ها نیز در آینده 
تصویب  که  رسید  خواهند  تصویب  به  نزدیک 
این طرح ها می تواند کمک  های مالی سازمان 

شهرداری ها را بدنبال داشته باشد.
وي خاطرنشان کرد: همچنین در جلسه امروز 
نیز طرح جامع پسماند شهرهاي بستک و جناح 
تصویب  به  شهرها  این  اطراف  های  دهیاری  و 

کارگروه مدیریت پسماند استان رسید.
شهرداري ها از ظرفیت سازمان بهزیستی 
و جامعه معلولین در مناسب  سازی پروژه  

های عمرانی استفاده کنند

پنج طرح بهسازی از هرمزگان
 در کشور تصویب شد

در پژوهشکده سازمان 
شهرداری و دهیاری ها

از این تعداد پنج طرح به 
تصویب پژوهشکده سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های 

کشور رسیده و سایر طرح 
ها نیز در آینده نزدیک 

به تصویب خواهند رسید 
که تصویب این طرح ها 

می تواند کمک  های مالی 
سازمان شهرداری ها را 

بدنبال داشته باشد.
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معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان گفت: شهرداری ها 
به ویژه شهرداري بندرعباس مکلف هستند در بحث مناسب  سازی 
پروژه  های عمرانی از ظرفیت سازمان بهزیستی و جامعه معلولین در 

اجرا پروژه  ها استفاده کنند.
استان  مناسب  سازی  کمیته  جلسه  دومین  در  شیرخانلو  عباس 
هرمزگان عنوان کرد: نیاز است بر نحوه ساخت و سازها و رعایت برو 
کف و ساختمان و رعایت ضوابط مربوط به مناسب سازی در پروژه های 
بیشتري صورت  نظارت هرچه  استان  دولتی و بخش خصوصی در 

گیرد.
مکلف  بندرعباس  شهرداري  ویژه  به  ها  شهرداری  داد:  ادامه  وي 
هستند در بحث مناسب  سازی پروژه  های عمرانی از ظرفیت سازمان 

بهزیستی و جامعه معلولین در اجرا پروژه  ها استفاده کنند.
در  را  توضیحاتی  بندرعباس  شهرداری  نماینده  نشست  این  در 
سازی های سطوح،  رو  پیاده  جمله  از  شده  انجام  کارهای  خصوص 
نیاز  مورد  تجهیزات  و  شهری  قطار  یا   BRT و  پیاده  عابر  پل های 
در پارک ها در خصوص معلولین ارائه داد و همچنین مباحثی در 
خصوص مشکات مربوط به مناسب سازی فضاها و تجهیزات مربوط 
و  مطرح  معلولین  جامعه  نماینده  توسط  بندرعباس  فرودگاه  به 
گزارشی در خصوص مناسب سازی فضاهای آموزشی از جمله مدارس 

در سطح استان ارائه شد.
دستگاه هاي اجرایي براي استقرار استانداردها تاش بیشتري داشته 

باشند
کمیته رفع مشکات جایگاه های CNG در هرمزگان تشکیل شود

وظیفه  گفت:  هرمزگان  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
تمام دستگاه های عضو کارگروه استاندارد است که بیش از پیش با 
بکارگیری توانی مضاعف در زمینه استقرار استانداردها برای توسعه 

پایدار و نظامند همکاری و همراهی کنند.
عباس شیرخانلو در پنجمین جلسه کارگروه استانداردسازی و ارتقاء 
کیفیت کاال و خدمات استان هرمزگان، عنوان کرد: استاندارد مطالبه 
مردمی و حقوق شهروندی است و حساس سازی جامعه نسبت به 

مقوله استاندارد نیازمند فعالیت مضاعف است.
وي ادامه داد: ارتقاء سطح استاندارد موجب بهبود شاخص های زندگی 
تأثیر می  انسان ها  بر زندگی  ارتقاء سطح آن  در کشور می شود و 

 گذارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان افزود: اکنون که 
استانداردها در تمامی شئونات زندگی وارد شده و تأثیر مطلوب در 
زندگی مردم به جای گذاشته است وظیفه تمام دستگاه های عضو 
این کارگروه است که بیش از پیش با بکارگیری توانی مضاعف در 
زمینه استقرار استانداردها برای توسعه پایدار و نظامند همکاری و 

همراهی کنند.
شیرخانلو با اشاره به گزارش اداره کل استاندارد استان در خصوص 
قوانین مربوط به استاندارد و بازدیدها و نظارت از کارگاه های تولیدی 

و مصالح و ساختمانی و جایگاه CNG در سطح استان، بیان داشت: 
 CNG نیاز است کمیته  ای جهت رفع مشکات مربوط به جایگاههای

با محوریت حوزه ترافیک استانداری تشکیل شود.
آزمایشگاه هاي کنترل کیفیت مصالح ساختماني ساماندهي 

مي شوند
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان گفت: معایب و 
استان  در  آن  با  مرتبط  تجهیزات  و  ها  پارک  بازي  وسایل  نواقص 

هرمزگان باید تا پایان سال جاري برطرف شود.
 عباس شیرخانلو با بیان اینکه رعایت استاندارد در نصب وسایل بازي 
پارک ها  بسیار مهم و حیاتی است، عنوان کرد: هرمزگان جزء استان 
های پیش رو در توجه به رعایت استاندارد و ضوابط فنی در ساخت 
و سازهاف وسایل بازي پارک ها و تجهیزات مرتبط با آن و کاالهاي 

وارداتي و صادراتي است.
وی ادامه داد: کلیه شهرداران استان باید با تعامل و همکاري اداره 
کل استاندارد، تا پایان سال جاري  نسبت به رفع معایب و نواقص 
موجود در وسایل بازي پارک ها و متعلقات مرتبط با آن در استان 

هرمزگان اقدام کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با بیان استاندارد 
در فرآیند تولید نیز باید تداوم یابد و کنترل و نظارت الزم انجام شود، 
افزود: باید قبل از وقوع حوادث ناگواري که در اثر فرسودگي یا عدم 
رعایت استاندارد در تجهیزات و وسایل بازي پارک ها، نسبت به رفع 

معایب اقدامات الزم از سوي دستگاه هاي ذیربط صورت پذیرد.
و  عمراني  هاي  پروژه  کیفیت  به  نسبت  اینکه  بیان  با  شیرخانلو 
تمامي  داشت:  اظهار  شود،  حاصل  کامل  اطمینان  باید  ساختماني 
آزمایشگاه هاي کنترل کیفیت مصالح ساختماني استان باید تا پایان 

سال 9۵ ساماندهي شوند.
مصالح  کیفیت  کنترل  هاي  آزمایشگاه  بیشتر  نظارت  لزوم  بر  وی 
ساختماني استان، از سوي دستگاه هاي اجرائي مرتبط و متولي تاکید 
کرد و گفت: دستگاه هاي ذیربط ضمن تعامل با اداره کل استاندارد 
بایستي با نظارت دقیق تر و بررسي کارشناسي، آزمایشگاه هاي یاد 

شده را تا پایان سال جاري ساماندهي کنند.

هرمزگان جزء استان های پیش 
رو در توجه به رعایت استاندارد و 
ضوابط فنی در ساخت و سازهای 
وسایل بازي پارک ها و تجهیزات 
مرتبط با آن و کاالهاي وارداتي و 

صادراتي است.
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نهاد  این  های  تاش  به  اشاره  با  بندرعباس  شهردار 
برای رفع مشکات بافت فرسوده در بندرعباس، گفت: 
وسعت شهر بندرعباس ۷100 هکتار است که از این 

میزان بیش از سه هزار هکتار بافت فرسوده است.
شهرداران،  مشترک  نشست  در  امینی زاده  عباس 
دهیاران  و  روستا  و  شهر  اسامی  شوراهای  روسای 
اظهار  شد،  برگزار  کشور  وزیر  حضور  با  که  هرمزگان 
ارایه خدمات در  کرد: وجود این میزان بافت فرسوده 

بسیاری از محات این شهر را سخت کرده است.
شهر  در  متعدد  پروژه های  اجرای  به  اشاره  با  وی 
کوهستان  گلها،  باغ  پرندگان،  باغ  افزود:  بندرعباس 
غیرهم سطح،  تقاطع  چهار  آکواریوم،  پارک  پارک، 
اتوبوس پرسرعت شهری و غیره بخشی از این پروژه ها 

است.
شهردار بندرعباس با بیان اینکه تأمین آب مورد نیاز 
از  یکی  توسعه،  و  نگهداشت  منظور  به  سبز  فضای 
این نهاد است، تصریح کرد: در  مهمترین دغدغه های 
این راستا سه آبشیرین کن توسط شهرداری خریداری 
به  الزم  کار  و  ساز  نیز  آینده  سال  از  و  شده  نصب  و 
منظور تصفیه ثانویه 200 لیتر بر ثانیه از محل پساب 
فاضاب بندرعباس ایجاد خواهد شد که این امر حدود 

300 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
امینی زاده با بیان اینکه برای رفع معضل بافت فرسوده 
از  ما  افزود:  هستیم،  ویژه  اعتبارات  تخصیص  نیازمند 
به  اعتبارات و کمک  وزارت کشور استمداد اختصاص 
بافت های  مشکات  و  معضات  رفع  برای  شهرداری 

فرسوده را داریم.

شهردار بندرعباس تصریح کرد: این شهر دارای بیش 
از ۵00 هزار نفر جمعیت است اما اعتبارات شهرداری 
برای این وسعت از شهر و با این جمعیت محدود است.

سال  در طول سه  به خدمات شهرداری  اشاره  با  وی 
اخیر، خاطرنشان کرد: احداث 21 تقاطع غیرهمسطح 
یک  که  گرفته  قرار  مطالعه  مورد  بندرعباس  شهر  در 
اکنون شش  و  شده  احداث  قبل  سال های  در  تقاطع 

تقاطع غیرهمسطح در حال ساخت است.
امینی زاده با بیان اینکه بندرعباس به سرعت در حال 
توسعه است، گفت: یکی از پروژه های در دست اجرا در 
این شهر ایجاد خطوط اتوبوس تندرو شهری است که تا 
پایان امسال به بهره برداری می رسد و تحولی بزرگ در 
زمینه توسعه حمل و نقل عمومی در بندرعباس ایجاد 
ورزشی  زمین های  ساخت  بندرعباس  می کند.شهردار 
در محات، ساخت پارک های محله ای، فرهنگ سراهای 
شهر  در  فرسوده  بافت  ترمیم  برای  تاش  و  مختلف 
در  بندرعباس  شهرداری  اولویت های  از  را  بندرعباس 

سال های اخیر عنوان کرد.
وی همچنین به نمایندگی از سایر شهرداران هرمزگان، 
از وزیر کشور خواست تا تکلیف موضوع حریم 60 متر 
دریا را روشن کرده و از این طریق بسیاری از مشکات 

شهرهای ساحلی را رفع کند.
شهرداری  که  تخفیفاتی  داد:  ادامه  امینی زاده   
می کند،  پرداخت  فرسوده  بافت  بخش  در  بندرعباس 
باید بر اساس قانون، از سوی دولت پرداخت شود و ما 
نیز خواستار پرداخت این بخش از مطالبات شهرداری 

بندرعباس هستیم.

ارزش افزوده و حریمـ 
60 متر مهمترین مشکالت 

شهرداری ها

شهردار بندرعباس:

وی همچنین به نمایندگی 
از سایر شهرداران 

هرمزگان، از وزیر کشور 
خواست تا تکلیف 

موضوع حریم 60 متر 
دریا را روشن کرده و 
از این طریق بسیاری 
از مشکالت شهرهای 

ساحلی را رفع کند.
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فرزندانمان دیگرآسمان را نمی بینند

تاكید معاون عمراني 
استاندار بر استفاده از 

ظرفیت دریا در شهرهاي 
ساحلي هرمزگان

با  استان هرمزگان  راه شهرسازی  مدیر کل 
بیان اینکه زندگي ایمن از مردم بندرعباس 
گرفته شده است، تصریح کرد، بخش اعظمي 
ها  آپارتمان  داخل  به  شهر  این  جمعیت  از 
رفته اند وآن فضاي زندگي که در شهرهاي 
این  است  شده  گرفته  مردم  از  بوده  ایمن 
شرایط به گونه اي رقم خورده که فرزندان 
ما دیگر آسمان و ستاره را به چشم نخواهند 
معضات  از  بسیاري  ادامه  در  دید.شیري 
عنوان  اقتصادي  مشکات  را  شهرها  امروز 
کرد و گفت: شهرداري هاي کشور به دلیل 
پایدار   درآمد  نداشتن  و  اقتصادي  مشکات 
از  و  اند  آورده  تراکم فروشي  به  باالجبار رو 
طرفي فضاي سبز را براي ساخت و ساز به 
فروش مي رسانند.وي با بیان این نکته باید 
شهر،  یا  خواهیم  مي  پول  که  کنیم  روشن 
افزود: اگر به دنبال شهر خوب هستیم باید 
را  درآمد  و کسب  را تحمل کرد  ها  سختي 
راه  کنیم.مدیرکل  جستجو  دیگر  منابع  از 
برنامه  از  همچنین  هرمزگان  شهرسازي  و 
هرمزگان  بزرگ  شهر  هشت  براي  ریزي 
جامع  برنامه  این  تهیه  با  گفت:  و  داد  خبر 
آینده  سال   20 تا  شهرها  نیازهاي  تمامي 

دیده شده که مشکات را حل خواهد کرد.
وي در ادامه از آغاز آماده سازي 200 هکتار 
این  گفت:  و  داد  خبر  بندرعباس  در  زمین 
مي  آغاز  آینده  روزهاي  طي  سازي  آماده 
آماده  حاضر  حال  در  افزود:  شود.شیري 
سازي 3۵0 هکتار از زمین هاي بندرعباس 
آن در  است که 210 هکتار  انجام  در حال 
را  شهر  مشکات  تمامي  که  اجراست  حال 
مرتفع خواهد کرد.مدیرکل راه و شهرسازي 
هرمزگان همچنین به درآمد حاصل از آماده 
بافت  مشکات  رفع  به  هکتار   3۵0 سازي 
به  را  نوید  این  گفت:  و  داد  خبر  فرسوده 
مردم بندرعباس مي دهیم سال آینده بخش 
اعظمي از مشکات حل خواهد شد.وي یکي 
بندرعباس  شهر  توسعه  در  که  اقداماتي  از 
پس از آماده سازي زمین ها صورت خواهد 
روز  اصول  طبق  ها  زیرساخت  ایجاد  گرفت 
این  از  یکي  گفت:  و  کرد  عنوان  شهرسازي 
اقدامات برنامه ریزي در حوزه آب است که 
تدارک  خانگي  مصارف  براي  لوله  خط  سه 
دیده مي شود. در اجراي این طرح، سه خط 
و فضاي سبز  بهداشتي  لوله آب شرب، آب 

صورت خواهد گرفت.گفتني است،

 اگر به دنبال شهر 
خوب هستیم باید 

سختي ها را تحمل 
کرد و کسب درآمد 

را از منابع دیگر 
جستجو کنیم.
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تصویب طرح هاي توسعه و عمران پنج شهر هرمزگان 
در شورایعالي شهرسازي و معماري ایران

بازدید شهردار بندرعباس از سازمان 
نظام مهندسی ساختمان هرمزگان 
در آغـــاز فــــعالیت دور جــــدید هیـــات رییسـه، سـازمان نــــظام 
مهندسـی ســــاختمان استــان هرمزگان میزبـــان شـهردار بندرعباس 

. د بو
مهـران  مهنـدس  همراهـی  بـا  شـهرداربندرعباس  زاده  امینـی  عبـاس 
نجاتـی عضـو شـورای اسـامی شـهر بندرعبـاس و قائـم مقام شـهرداری 
مهنـدس بهـاری در سـازمان حضور یافته و از سـاختمان سـازمان بازدید 
مهنـدس  و  سـازمان  رئیـس  رضائـی  مهنـدس  ایـن جلسـه  در  کردنـد. 
معماردوسـت رئیـس شـورای انتظامـی و مهنـدس طاهـری مدیـر فنی و 

اجرایـی سـازمان حضـور داشـتند. 
رئیـس سـازمان و شـهردار بندرعبـاس بـه هماهنگـی بیـن دو مجموعـه 
اتفـاق  مابیـن  فـی  روال عملکـرد  و  بهبـود  و   فرآیندهـا  تسـریع  بـرای 
نظروتاکیـد کردنـد و پیرامـون مسـائل سـاخت و سـاز و ارتقـاء کیفـی 

خدمـات مهندسـی توافقاتـی انجـام شـد.

و  راه  کل  اداره  معمـاري  و  شهرسـازي  مدیـر 
طـرح  تصویـب  از  هرمـزگان  اسـتان  شهرسـازي 
توسـعه و عمـران شـهرهاي رویدر، سـرگزاحمدي، 
فنـي  کمیتـه  در  قاضـي  قلعـه  و  تخـت  بیـکاه، 
شـورایعالي شهرسـازي و معمـاري ایـران خبر داد.

شهرسـازی  و  راه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
هرمـزگان، دکتر ابراهیم رسـتم گورانـي، افزود: این 
طرحهـا پـس از تأییـد در کارگـروه هـاي تخصصی 
امـور زیر بنایی و شهرسـازی و نیـز تصویب آنها در 
جلسـه شـوراي برنامـه ریزي و توسـعه اسـتان، در 
محـل دبیرخانـه شـورایعالي شهرسـازي و معماري 
ایـران بررسـي و بـا اصاحـات به تصویب رسـیدند.

مدیـر شهرسـازي و معمـاري عنـوان کـرد: موضوع 
تریـن  پیچیـده  از  همـواره  شهرسـازی  مسـائل  و 
مسـائل حقوقـی به شـمار می رود. به عبـارت دیگر 
شـهرها منبع اصلـی فعالیت اجتماعات انسـانی اند 

کـه در ایـن فضاهـا تعارض میـان انسـان و محیط 
بـه حد اعـای خود می رسـد. در ایـن میان هدف 
شهرسـازی و طرحهـاي آن ایجاد رابطـه ای خوب 
و پایـدار میـان افـراد جامعـه بـا محیـط طبیعی و 
مصنوع )انسـان سـاخت( آنهـا می باشـد. برهمین 
اسـاس کـه نظـم بخشـی بـه سـاخت و سـازهای 
شـهری از طریـق ایجـاد سـاز و کارهـای قانونی با 
توجـه بـه گسـترش پویش شهرنشـینی مـی تواند 
مهمتریـن هدف شهرسـازی و طرح هـاي تفصیلي 

و راهبـردي تلقی شـود.
گورانـي در ادامـه گفـت: سـعي شـده در تهیه این 
طـرح ها قـدم اساسـي از جملـه تدقیق سـاخت و 
سـازهاي وضع موجـود و بروز رسـاني آن و ضابطه 
منـد کـردن کلیه سـاخت و سـازها و فعالیت هاي 
بـر  موجـود  اسـتانداردهاي  اسـاس  بـر  کالبـدي 

داریم.
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هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان 
با  دیدارنوروزی  حاشیه  در  هرمزگان  استان 
مدیر کل راه و شهرسازی این استان به بیان 
بین سازمان  ارائه مسائل مرتبط  و  دغدغه ها 
و اداره کل  راه و شهرسازی استان هرمزگان 

پرداختند.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی 
مهدی  مهندس   ، هرمزگان  استان  ساختمان 
مهندسی  نظام  سازمان  رئیس  سردره  رضائی 
نو  سال  تبریک  با  هرمزگان  استان  ساختمان 
به جامعه مهندسین و مجموعه اداره کل راه و 
شهرسازی بیان داشت : کسب موفقیت بیشتر 
فعالیتها  انجام  برای  آزمونها  در  مهندسین 
سازمان  بسیار مهم بوده و دارابودن استراتژی 
با پشتکار رکن  ریزی همراه  برنامه  و  ، هدف 

اصلی موفقیت در این آزمونهاست .

در  نیز  هرمزگان  شهرسازی  و  راه  کل  ُمدیر 
این نشست با قدردانی از تاش های مجموعه 
بین  مناسب  تعامل  و  مهندسی  نظام  سازمان 

این دو مجموعه گفت:
مهندسین  آزمونهای  نتایج  که  است  ضروری 
بررسی و ریشه یابی شده  و با ارزیابی دقیق 
بیشتر  موفقیت  جهت  مناسب  راهکاری 

مهندسین تبیین گردد.
مهندس   ، مصفا  مهندس  که  نشست  این  در 
اعضاهیت  حسینی  مهندس  و  امیرشکاری 
تعامل  بر چگونگی  داشتند  نیز حضور  رییسه 

بین دو مجموعه بحث و تبادل نظر گردید .
خصوص  در  سازمان  رئیسه  هیات  همچنین 
نظام  سازمان  محوطه   فضای  توسعه  طرح 
مهندسی پیشنهاداتی ارائه و در این خصوص 

بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

در دیدار نوروزی هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان با مهندس شیری مطرح شد ؛

لزوم ارزیابی و کارشناسی نتایج 
آزمون های مهندسی 
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چندسـال از آتش سـوزی هتـل هرمـز، سـتاره جنـوب، بـرج تهـران و اماکنـی از 
این دسـت گذشـته و ایمنی شـهر بار دیگر به فراموشـی سـپرده شـده اسـت. همه 
فرامـوش کردنـد کـه پایتخـت اقتصـادی کشـور چنـدان هـم از پایتخـت سیاسـی 
کشـور امن تـر نیسـت و هر لحظه ممکن اسـت فاجعـه ای بزرگ تر از پالسـکو در 
آن رخ بدهـد. امـا وقـوع حادثه ی پالسـکو شـوری را در شـهر به وجـود آورد تا 
بـار دیگـر وضعیـت ایمنـی سـاختمان هـا و اماکـن بندرعباس مـورد بررسـی قرار 
گیـرد. در ایـن گـزارش گوشـه ای از وضعیـت موجـود را بـا هم مرور مـی کنیم.

مصاحبهـي اختصاصـي کـه سـه روز بعـد از فاجعهـي پالسـکو بـا »فرجـام دانش« 
مدیرعامـل سـازمان آتشنشـاني بندرعبـاس داشـتم از برگزاري جلسـه ي شـوراي 
شـهر بـا محوریـت ایمني بندرعباس باخبر شـدم. به جلسـه ي شـوراي شـهر رفتم. 
در ابتـداي ایـن جلسـه »پرویز سـاالري« رییس شـوراي اسـالمي شـهر بندرعباس 
بـا اشـاره بـه حادثـه ي پالسـکو و نقش رعایـت قوانیـن ایمني شـهري در کاهش 
فاجعـه، بیـان داشـت: شـرایط بحرانـي بـه وجـود میآیـد و بایـد قبـول کنیـم کـه 
حـوادث غیرمترقبـه اجتنـاب ناپذیـر اسـت. وي تصریـح کـرد: البتـه ایـن حوادث 
در بندرعبـاس هـم اتفـاق افتـاده و مـا نبایـد خاطرهي آتش سـوزي در سـاختمان 
»سـتاره جنـوب« و »هتـل هرمـز« را فرامـوش کنیم و همـواره باید از خود بپرسـیم 
کـه بـه چـه میـزان از چنیـن حوادثـي درس گرفتـه ایـم. رییـس شـوراي اسـالمي 
شـهر بندرعبـاس افـزود: بایـد بـا آمـوزش، آمادگـي همـه ي اقشـار را در مقابـل 
حـوادث بـاال ببریـم و بـه مـردم بیاموزیـم که پیـش از حادثـه، حین حادثـه و پس 
از آن چـه اقداماتـي بایـد انجـام دهنـد. وي گفـت: برخـي از مدیـران نسـبت بـه 
شـرح وظایـف خـود در زمـان بـروز بحـران اشـراف ندارند و این مسـاله مشـکل 
سـاز خواهـد شـد و اعضـاي شـوراي شـهر و روسـتا بایـد بـر ایـن مسـائل نظارت 

کافي داشـته باشـند.
به اظهار تاسف براي آتشنشانان احتیاج نداریم

نیـز رسـالت  بندرعبـاس  »کیانـوش جهانبخـش« عضـو شـوراي شـهر  ادامـه  در 
مدیـران را خدمتگـزاري مناسـب بـه مـردم عنـوان کـرد و گفـت: هـر اتفـاق کـه 
میافتـد و هـر کمبـود و نقصـي کـه در شـهر بـه وجـود میآیـد بـه سـرعت نـگاه 
شـهروندان بـه سـمت شـهرداري میـرود و ایـن نشـاندهندهي پیشـرو بـودن مـردم 
نسـبت بـه قانـون فعلي اسـت چرا که در شـهرهاي پیشـرفتهي دنیـا مدیریت کالن 
شـهري بـر عهـده ي شـهرداریها اسـت. وي بازنگـري قوانیـن مربـوط بـه شـهر و 
شـهرداریها را مـورد تاکیـد قرار داد و گفت: ما به اظهار تاسـف براي آتشنشـانان 

احتیـاج نداریـم بلکـه بایـد بـه ایمنـي شـهر توجه شـود.
بـه  بندرعبـاس  اسـالمي چهـارم  اضافـه کـرد: خوشـبختانه شـوراي  جهانبخـش 
صـورت عملـي وارد ایـن مسـاله شـده و سـال بـه سـال میـزان اعتبـارات خـود در 

حـوزه ي ایمنـي شـهري را افزایـش داده اسـت. 
ستاره جنوب مي توانست پالسکو باشد

سـپس نوبـت بـه آتشـبان دوم »فرجـام دانـش« مدیرعامـل سـازمان آتـش نشـاني 
بندرعبـاس رسـید. دانـش گفـت: اگـر تجهیـزات تهیـه شـده در دو سـال اخیـر، 
خریداري نشـده بود حریق سـاختمان سـتاره جنوب به حریق سـاختمان پالسـکو 

تبدیـل مي شـد.
ایـران خـوب ارزیابـي  بـه دیگـر شـهرهاي  وي وضعیـت بندرعبـاس را نسـبت 
کـرد و افـزود: شـوراي شـهر بندرعبـاس، دسـتورالعمل ایمنـي آتشنشـاني را بـه 
عنـوان اولیـن شـهر ایـران الزم االجـرا کـرد و جالـب اسـت کـه تهـران همچنـان 

دسـتورالعمل ایمنـي آتـش نشـاني ندارد. دانش بیان داشـت: باالبـر 44 متري 

درس عبرت های پالسکو



88

کـه بـه تازگـي بـه سـازمان آتش نشـاني اعطا شـده اسـت در کنتـرل حریـق به ما 
کمـک شـایاني خواهـد کـرد و بندرعبـاس بـا وجـود این که کان شـهر نیسـت اما 
سـه دسـتگاه بـاال بـر دارد و شـهردار دسـتور خرید سـه دسـتگاه باالبر دیگـر را نیز 
داده اسـت.  وي گفـت: مشـکاتي را کـه در ادامـه بیان خواهم کرد مربـوط به دوره 
ي خاصـي از شـوراي شـهر یا شـهرداري نیسـت بلکه مشـکاتي اسـت کـه همواره 
بندرعبـاس را در معـرض خطـر قـرار داده اسـت. دانـش با اسـتناد بر مقـررات ملي 
سـاختمان سـاختمان تاکیـد کـرد: در جوار سـاختمان هاي بلند مرتبـه نباید کوچه 
ها 10 یا 12 متري باشـد و در سـاختمان پاسـکو هم تنها از سـمت خیابان اصلي 
مـي شـد اطفـا حریـق را انجـام داد و کوچـه ها امـکان َعلم کـردن باال بر نداشـتند.

مدیرعامـل سـازمان آتش نشـاني بندرعباس گفت: مسـیرهاي ورود تیـم هاي امداد 
بـه داخـل سـاختمان مشـکات اساسـي دارد و ایـن در حالـي اسـت که سـاختمان 
بـاالي دوازده طبقـه بایـد عـاوه بـر داشـتن راه پلـه فـرار دو راه پلـه ي عـادي نیز 
داشـته باشـد. وي اضافـه کـرد: نبایـد جان مـردم فداي منافع شـخصي سـازنده ي 

یک سـاختمان شـود.
مسکن مهر فاجعه است

دانـش با اشـاره به جمعیت 160 هزار نفري شـهرک مسـکن مهـر بندرعباس اظهار 
داشـت: سـاختمانهاي ایـن شـهرک فاقـد پلـه فـرار، درب ضـد حریـق و هـر گونـه 

الزامـات ایمنـي دیگر هسـتند.
وي گفـت: ایـن سـاختمان هـا ماهانـه هفـت، هشـت حادثـه را در بندرعبـاس رقم 
میزننـد و سـاالنه چهـار یـا پنـج نفـر در ایـن قفسـه هـا جان خـود را از دسـت مي 
دهنـد و جالـب اسـت بدانید کـه اکثرا پایـان کار ندارنـد و بدون گرفتـن مجوزهاي 

قانونـي بـه بهرهبـرداري رسـیده اند.
محلـه  کـرد: حاضریـم10  تاکیـد  بندرعبـاس  نشـاني  آتـش  مدیرعامـل سـازمان 
همچـون محلهـي »چاهسـتانیها« تحـت پوشـش داشـته باشـیم اما یک سـاختمان 
مسـکن مهـر نباشـد چـرا کـه بـا ایـن شـرایط اطفـا حریـق در آن ارتفـا کار بسـیار 
سـختي اسـت. وي تصریـح کـرد: طراحي برخـي از این سـاختمانها به نحوي اسـت 

کـه خـودرو باالبـر تـا نزدیـک ایـن سـاختمان ها هـم نمـي توانـد برود.
جان کارگران برایشان اهمیتي ندارد

دانـش در ادامـه بیـان داشـت: رعایـت نشـدن مـوارد ایمنـي حین سـاخت و سـاز 
سـاالنه جان بسـیاري از کارگران اسـتان را میگیرد و هر گاه به سـازنده ها هشـدار 
مـي دهیـم میگوینـد کـه کارگـران را بیمه کرده انـد، اما مگـر زیان ناشـي از جان 
باختـن یـک انسـان را مـي تـوان بـا پرداخت دیـه جبران کـرد؟ وي اظهار داشـت: 
بازرسـان اداره کار بایـد پـاي کار بیاینـد و برخـورد سـخت و قانوني داشـته باشـند 
امـا مـاه گذشـته در میـدان ابـوذر حادثـه اي اتفـاق افتاد و فـردي جان خـود را از 
دسـت داد، جالـب اسـت بدانیـد که دو سـاعت نیـز این واحـد را تعطیـل نکردند و 
انـگار نـه انگار کـه اتفاقي افتـاده اسـت. مدیرعامل سـازمان آتشنشـاني بندرعباس 
تاکیـد کـرد: نداشـتن حصـار، ریـزش آوار، حضـور نداشـتن ناظر آمـوزش دیده در 

زمـان گودبـرداري همـه میتوانـد فجایـع تلخي را رقـم بزند.
تصرفهاي غیرقانوني را قانوني نکنید

وي بـا انتقـاد از مدیـران اسـتاني نسـبت بـه اعطـاي انشـعابات به سـاختمان هاي 
غیرقانونـي گفـت: سـاخت و سـاز هـاي غیـر اصولـي بر سـر کـوه و تپه انجـام مي 
شـود امـا ادارات بـه این سـاختمانها انشـعاب آب و برق مي دهند و سـپس صاحب 
سـاختمان توقـع دارد کـه در زمـان بروز بحران آتش نشـاني به دادش برسـد و این 
مسـاله بـه دلیل شـرایط فیزیکي سـاختمان براي مـا غیرممکن اسـت و عملکرد ما 
را زیـر سـوال مـي بـرد. دانـش گفت: مـا تصرفهـاي غیرقانونـي را بـا دادن امکانات 
قانونـي میکنیـم و سـپس بایـد جوابگـوي توقعـات و بحـران هـاي احتمالـي پیش 

باشیم. رو 
»تایدواتر« در حال ریزش است

وي بـه وضعیـت سـاختمانهاي فرسـودهي بندرعبـاس نیـز اشـاره کـرد و افـزود: 
سـاختماني همچـون سـاختمان »تاید واتـر« امـروز در حال ریزش اسـت و علیرغم 
دریافـت تذکـرات ایـن سـاختمان هنـوز تخلیـه نشـده و البتـه تنها این سـاختمان 
نیسـت و سـاختمانهاي دیگـري نیز هسـتند که با وجود دسـتور تخریـب یک طبقه 

دیگـر نیـز به سـاختمان افـزوده اند.
دانشگاه را در مسیر سیالب احداث کردهاند

دانـش احـداث سـاختمان در مسـیر سـیاب را یکـي دیگـر از مشـکات شـهري 
بندرعبـاس ذکـر کـرد و گفـت: دانشـگاه پردیـس علوم پزشـکي در مسـیر سـیاب 
قـرار دارد و علیرغـم ممانعت شـهرداري در صدور مجوز، آب منطقـه اي اعام کرده 
کـه احـداث این سـاختمان بامانع اسـت و ما در بارندگي هاي سـال گذشـته کاما 
مشـاهده کردیـم کـه پارکینـگ تا سـقف دانشـگاه را آب گرفت. وي به بـي مباالتي 
سـازندگان سـاختمانها نیـز اشـاره کـرد و افـزود: ایـن افـراد بـا ریختن نخالـه هاي 
سـاختماني و همچنیـن مصالـح در کوچـه مسـیر رفت وآمد ماشـینهاي امـدادي را 

مسـدود میکننـد و ایـن آسـیب دیگـري اسـت کـه باید مـد نظر قـرار گیرد.
تیرهاي برق سد ایجاد کردهاند

مدیرعامـل سـازمان آتشنشـاني بندرعبـاس اظهـار داشـت: محل نامناسـب تیرهاي 
چـراغ بـرق و همچنیـن ماهیـت هوایـي آن باعث شـده اسـت کـه ورود خودروهاي 
آتشنشـاني بـه بسـیاري از کوچـه هـاي بندرعبـاس غیرممکـن باشـد. وي گفت: در 
دنیـا برقرسـاني را زمینـي کردهانـد و مـا همچنـان شـاهد افزایـش طـول سیسـتم 

برقرسـاني هوایـي در بندرعباس هسـتیم.
اداره آب از آتشنشاني حق انشعاب طلب کرده

دانـش بـا اسـتناد بـه مبانـي قانونـي اضافه کـرد: اداره ي آب بـه ازاي هـر 300 متر 
موظـف اسـت یـک شـیر آتشنشـاني نصـب کنـد امـا پـس از مطالبـه گري مـا نامه 
زده انـد کـه بـه ازاي نصـب هـر شـیر دو میلیـون و 800 هـزار تومان به حسابشـان 
واریـز کنیـم و البتـه ایـن در حالـي کـه در زیـر نامـه اضافه کـرده اند که ایـن مبلغ 
شـامل هزینـه ي کنتـور، لـوازم، حفـاري و کارگـر نمیشـود و ایـن یعنـي کـه اداره 
ي آب و فاصـاب بـراي وظیفـه ي ذاتـي خود از سـازمان آتشنشـاني حق انشـعاب 
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درخواسـت کرده و این مسـاله خارج از توان سـازماني همچون سـازمان آتشنشـاني 
بندرعبـاس اسـت. وي گفـت: هیـچ جـاي دنیـا براي شـیر آتشنشـاني کنتـور نصب 
نمـي شـود امـا آقایـان در سـازمان آب و فاضـاب از مـا کنتـور هم طلـب کردهاند 
و ایـن سـبب شـده اسـت تـا یـک شـیر آتشنشـاني براي مـا حـدود هفـت میلیون 
تومـان هزینـه داشـته باشـد. دانـش اضافه کـرد: بعد از حادثـه ي سـتاره جنوب در 
کارگـروه مدیریـت بحـران اسـتان مصوب شـد که پـس از شناسـایي سـاختمانهاي 
پـر خطـر، این سـاختمانها حتما به شـیر آتشنشـاني مجهز شـوند و مـا ۵0 نقطه را 
بـراي نصـب شـیرآب آتش نشـاني مشـخص کردهایم و اگـر سـازمان آب و فاصاب 
جـز کارگـروه مدیریـت بحران اسـت باید وظیفه ذاتي خـود را انجام دهـد. وي بیان 
داشـت: از حادثه ي سـتاره جنوب نزدیک به دو سـال گذشـته اسـت اما هنوز هیچ 

شـیر آتشنشـاني نصب نشـده است.
پیمانکاران متخلف را به لیست سیاه منتقل کنید

مدیرعامـل سـازمان آتشنشـاني بندرعباس افـزود: باید با بسـاز بفروشـهاي متخلف 
برخـورد جـدي صـورت بگیـرد چـرا کـه بعـد از بازدیدهـاي مـا و ارائـه ي گواهـي 
پایانـکار، برخـي افـراد الزمـات ایمني سـاختمان را  به سـاختمان دیگـري مي برند 

تـا بتواننـد پایانـکار بگیرند.
وي گفـت: مـا نمیتوانیـم بـا ایـن تعـداد نیـرو هـر روز سـاختمانهایي را نیـز کـه 
تاییـد کـرده ایـم مـورد بازبینـي مجـدد قـرار دهیـم و باید شـوراي شـهر بودجه 
اي را در نظـر بگیـرد تـا مـا بتوانیـم بازدیدهـاي دوره اي را در دسـتور کار قـرار 
دهیـم. دانـش اضافـه کـرد: پیمانکاران متخلف باید شناسـایي و به لیسـت سـیاه 
منتقـل شـوند تـا نتوانند با چنیـن اعمالي جان مـردم را به خطـر بیاندازند، البته 
خـود مـردم نیـز نسـبت بـه این مسـاله چنـدان حسـاس نیسـتند و این مسـائل 
در مقابـل دیـدگان آنهـا اتفـاق مـي افتـد. وي اظهـار داشـت: مـا مغـازه فـروش 
لـوازم آتشنشـاني را بـه دلیـل ایـن کـه تجهیـزات ایمنـي را بـه بسـاز بفروشـها 

بـراي گرفتـن پایانـکار اجـاره میـداده پلمـپ کردهایـم و 
ایـن مسـاله واقعـا فاجعه اسـت.
نبود خط ویژه در مرکز شهر

مدیرعامل سـازمان آتش نشـاني بندرعبـاس در ادامه 
بـه یکي دیگر از موانع امدادرسـاني سـریع اشـاره کرد 
و گفـت: خـط ویـژه بـراي تـردد خودروهـاي آتـش 
نشـاني وجـود نـدارد و شـهرداري در حـال پیگیـري 
ایـن مسـاله اسـت چـرا کـه اگـر در خیابانـي ماننـد 
بیافتـد  اتفاقـي  شـب  هفـت  سـاعت  در  سـیدجمال 
عمـا مـا هیچ راهـي براي رسـیدن سـریع بـه حادثه 

نخواهیـم داشـت.
وي نسـبت بـه تبدیـل منـازل بـه انبـار کاال بـه ویـژه 
در اطـراف بـازار قدیـم نیـز ابـراز نگراني کـرد و گفت: 
اطفـا حریـق در صنایـع غـرب هـم مشـکلي اساسـي 
الزم  آموزشـهاي  آتشنشـانان  ایـن  کـه  چـرا  اسـت 
مرتبـط بـا صنایـع خـود را ندیـده انـد. دانـش گفـت: 

را  مقدماتـي  دورههـاي  فقـط  ایـن صنایـع  آتشنشـانان 
سـپري کردهانـد و مـا بایـد مدیریت بحـران را در شـرایط خـاص انجام 

دهیـم، ایـن در حالي اسـت که بنا بـر قانون آتشنشـاني تنها وظیفهي پشـتیباني 
را بـر عهـده دارد.

وي تصریـح کـرد: برخـي از صنایـع بسـیار بـزرگ در غـرب به یک خـودرو آتش 
نشـاني بسـنده کـرده انـد و ایسـتگاه آتـش نشـاني ندارنـد و از مدرسـان بـروز 
نیـز اسـتفاده نمیکننـد، در ایـن شـرایط بایـد از آنـان پرسـید کـه یـک خـودرو 
آتشنشـاني بـا چهـار هـزار لیتر آب چگونـه میتواند یک کشـتي را خامـوش کند.

مدارس، مساجد و بیمارستان ها در خطر هستند

مدیرعامـل سـازمان آتـش نشـاني بندرعبـاس اضافـه کـرد: مـا کاالهـاي خطرناکـي 
در بنـدر شـهید رجایـي داریـم کـه در صـورت بـروز حریـق کل شـهر بندرعبـاس را 
تحتالشـعاع قـرار خواهـد داد. وي گفت: برخي از سـازمان ها با شـهرداري در سـاخت و 
سـازها هماهنگـي ندارنـد امـا در زمـان بروز بحـران توقع دارنـد که ما مدیریـت بحران 

را در دسـت بگیریـم.
دانـش گفـت: مـدارس، مسـاجد و بیمارسـتان ها چون عـوارض پرداخت نمـي کنند در 
سـاخت و سـاز هـا هـم از آتـش نشـاني اسـتعامي انجـام نمـي دهنـد و همین مسـاله 

سـبب کاهـش ضریـب ایمني آن ها شـده اسـت. 
وي افـزود: نوسـازي مـدارس در حـال سـاخت مدرسـه هایـي بـا سـردر کوتاه اسـت و 
ایـن یعنـي راه ورود خـودرو هـاي آتش نشـاني بـه مدارس را مسـدود کرده انـد و هیچ 
نظارتـي نیـز بـر آن نیسـت. مدیرعامل سـازمان آتـش نشـاني بندرعباس با ابراز تاسـف 
بیـان داشـت: مـا موافقیـم ایـن اماکـن از هـر نـوع عوارضـي معاف باشـند امـا نباید که 
از بازرسـي هـاي آتـش نشـاني هـم آنـان را معاف کـرد و ما نمـي دانیم کـه در صورت 

بـروز حادثـه چـه نهادي باید پاسـخگو باشـد.
ساخت و سازهاي غیرمجاز در مناطق خاص

وي در ادامـه گفـت: در نیـروي دریایـي بیمارسـتاني عظیـم در حال سـاخت اسـت اما 
شـهرداري و آتـش نشـاني هیـچ اطاعـي از چندوچـون آن ندارند.

دانـش افـزود: سـازمان بنـادر و دریانـوردي نیـز در اسـکله حقانـي چندیـن سـاختمان 
را سـاخته و اجازهـي هیـچ نظارتـي بـه مـا نـداده اسـت و ایـن در شـرایطي اسـت کـه 
روزانـه هـزاران نفـر در ایـن مناطـق تـردد دارنـد. وي تصریـح کـرد: ایـن سـازمانها که 
واحدهـاي آتش نشـاني ندارنـد و در صورت بروز بحران، آتشنشـاني بندرعبـاس باید به 
دادشـان برسـد، با چه مجوزي دسـت به سـاخت و سـاز مي زنند؟ مدیرعامل سـازمان 
آتـش نشـاني بندرعبـاس گفـت: مـا در لحظـه هـاي بـروز بحران بـه مردم آموزشـهاي 
الزم را نـداده ایـم و برخـي افـراد نـاآگاه بـا تجمـع و گرفتن فیلـم و عکـس کار را براي 

امدادرسـانان مشـکل میکنند.
 وي اضافـه کـرد: البتـه نیـروي انتظامي هم بایـد آمادگي 
مسـدود کردن سـریع مسـیرها و جلوگیـري از ورود مردم 

به منطقه را داشـته باشـد.
انبـار مهمـات در کنـار مدرسـه اي بـا 900 دانـش 

ز مو آ
دانـش با اعام هشـدار نسـبت بـه اتفاقي نامیمـون، اظهار 
داشـت: برخـي از زاغـه هاي مهمـات زمانـي در دل بیابان 
بودهانـد و امـروز جزئـي از شـهر شـده انـد، مردم مـا باید 
بداننـد کـه در بندرعبـاس مدرسـه اي بـا 900 نفر دانش 
آمـوز داریـم کـه به زاغـه ي مهمات چسـبیده اسـت و در 
صـورت وقـوع حادثـه اي کوچـک 900 دانش آمـوز جان 

خـود را از دسـت مـي دهند.
وي تاکیـد کـرد: ایـن اماکـن باید از شـهر خارج شـوند یا 

کاربریشـان تغییر پیـدا کند.
مدیـران رعایـت نمیکننـد چـه برسـد بـه مـردم 

عـادي!
مدیرعامـل سـازمان آتش نشـاني بندرعباس در ادامه وضعیـت ایمني ادارات را 
نیـز ناطلـوب توصیـف کرد و گفـت: 90 درصد سـاختمان هـاي اداري بندرعبـاس فاقد 

سیسـتم اعـام و اطفـاي حریق اسـت و اگر هـم دارند، ایـن سیسـتم کار نمي کند.
وي بیـان داشـت: مدیـران اسـتاني دسـتگاه هـاي دولتي باید از خودشـان شـروع کنند 
و سـپس بـه دنبـال ترویـج فرهنـگ ایمني بین مردم باشـند چـرا که هنگامـي مراجعه 
کننـدگان بـه شـهرداري، اداره آب، اداره بـرق و دیگر سـازمان ها مي روند و مشـاهده 
میکننـد کـه فاقـد چنیـن سیسـتمهایي هسـتند، خـود را ملـزم به اجـراي دقیق 

کرد. نخواهد  دسـتورالعملها 

 ما نمیتوانیم با این تعداد نیرو هر روز 
ساختمانهایي را نیز كه تایید كرده ایم مورد 

بازبیني مجدد قرار دهیم و باید شوراي 
شهر بودجه اي را در نظر بگیرد تا ما بتوانیم 
بازدیدهاي دوره اي را در دستور كار قرار 
دهیم. دانش اضافه كرد: پیمانکاران متخلف 
باید شناسایي و به لیست سیاه منتقل شوند تا 

نتوانند با چنین اعمالي جان مردم را به خطر 
بیاندازند، البته خود مردم نیز نسبت به این 

مساله چندان حساس نیستند و این مسائل در 
مقابل دیدگان آنها اتفاق مي افتد.



90

قانون ایمني آتش نشاني نداریم
دانش بزرگترین مشـکل کشـور در بحث ایمني را نداشـتن قانون ایمني آتشنشـاني 
ذکـر کـرد و افـزود: این قانون هنوز مصوب مجلس شـوراي اسـالمي نشـده اسـت 
امـا جالـب اسـت بدانید که در برخي از کشـورها ایـن قانون قدمتي 80 سـاله دارد. 
وي گفـت: صاحبان بسـیاري از سـاختمانها بـا کاربریهاي مختلف بـه دلیل آگاهي 
از تخلفـات خـود و جریمـه هـاي هنگفت براي گرفتـن پایان کار و اسـتعالم ایمني 
بـه شـهرداري مراجعـه نمیکننـد و این در حالي اسـت کـه جمعیت گسـتردهاي نیز 

هـر روز در ایـن اماکن رفت و آمـد میکند.
هزاران نفر در خطر هستند

وي ضمـن بیـان ایـن کـه هزاران نفـر هر روز در سـاختمان هـاي ناایمن شـهر تردد 
دارنـد بـه نـام چنـد سـاختمان مشـهور آن اشـاره کـرد و افـزود: سـاختمان نیلـي، 
سـتاره جنـوب، بـازار بزرگ هرمزگان، بازار مرکزي )سـیتي سـنتر(، سـتاره شـهر، 
پـوراف، پاسـارگاد، بـرج تهـران و چندیـن و چنـد سـاختمان دیگـر بـا کاربـري 
هـاي محتلـف بـا وجـود حـوادث متعددي که داشـته انـد، هنـوز پایـان کار ندارند 
و همچنـان نیـز بـه فعالیـت خـود ادامـه میدهنـد. دانـش گفـت: نمیخواهیـم پیـکان 
مشـکالت را به سـمت دسـتگاه خاصي نشـانه برویم اما اگر قرار اسـت شـهر ایمن 
شـود بایـد همـگان بـه صـورت متحـد کار را بـه پیـش ببرنـد چـرا کـه اگـر زیـر 

سـاختها مهیـا نشـود، آتشنشـاني هـم قـادر بـه انجـام عملیات نیسـت.

 
وي در پایان اضافه کرد: در بحث نیروي انساني، خرید خودروهاي تخصصي، 

احداث ایستگاه هاي جدید، تامین بودجه براي آموزش بیشتر شهروندان و بالگرد 
اطفا حریق نیازمند مساعدت مسووالن هستیم .

حق با مدیرعامل آتش نشاني نیست
در ادامـه »علـي رضایـي« معـاون خدمـات مشـترکین و درآمـد آبفـا هرمـزگان بـه 
دفـاع از عملکـرد ایـن سـازمان در همـکاري بـا آتشنشـاني پرداخـت و گفـت: در 
خصـوص شـیرهاي آتـش نشـاني مبلغـي به عنـوان حق انشـعاب دریافـت نمیکنیم، 
ایـن شـیرها ِدبـي زیـادي دارنـد و اگـر بخواهیم حق انشـعاب آنهـا را بگیریـم مبلغ 
آن 800 میلیـون تومـان میشـود و نـه دو میلیـون و 800 هـزار توماني کـه مدیرعامل 
آتـش نشـاني بندرعبـاس ذکـر کـرد. وي گفـت: خط لوله در وسـط خیابان  اسـت 
و بـراي انتقـال بـه پیادهـرو ملزومـات فراوانـي نیـاز دارد و هزینـه اي کـه از آتـش 

نشـاني طلـب کـرده ایـم بـه هم منظـور بوده اسـت.
شهرداري هم براي حفاري از ما پول میگیرد

رضایـي بـار دیگـر بـه صحبـت هـاي خـود ادامـه داد و تاکیـد کـرد: البتـه در ایـن 
میـان فرامـوش نکنیـد کـه شـهرداري در همیـن مـورد خاص هـم از آبفـا هزینه اي 
بـه عنـوان مجـوز حفـاري میگیـرد کـه بـه مراتـب بیشـتر از دو میلیـون و 800 هزار 
تومانـي اسـت کـه ما از آتش نشـاني طلـب کرده ایـم. معاون خدمات مشـترکین و 
درآمـد آبفـا هرمـزگان افـزود: دربـاره ابهامـات کنتـور این شـیرها هم بایـد بگویم 
کـه قانـون بـه مـا اجـازه نمیدهد تا هیچ شـیري بـدون کنتـور بگذاریـم و اگر دقت 
کنیـد مـا هنـوز یـک ریال بابـت این شـیرها دریافت نکـرده ایم و تنها براي روشـن 
شـدن مصـرف شـهري اسـت. وي در پایـان گفـت: بـا ایـن حـال مـا بـراي افزایش 

سـطح ایمنـي شـهر بندرعبـاس آمـاده ي هر نـوع همکاري هسـتیم.
دلیل بینظمي تیر برق، بافت فرسوده!

»حمیـد سـاعدپناه« معـاون بهره برداري شـرکت توزیع برق هرمزگان نیز در پاسـخ 
بـه مسـائل مطـرح شـده، گفت: مـا در احداث شـبکه هاي فشـار ضعیـف باید یک 
متـر و 30 سـانتیمتر و در شـبکه هـاي 20 کیلوولـت  سـه متـر فاصلـه داشـته باشـیم 
کـه در برخـي از محلـه هـاي قدیمـي شـهر بـه دلیـل تنگـي کوچـه هـا ایـن مسـاله 
غیرممکـن اسـت. وي اضافـه کـرد: شـهرداري بایـد براي سـاماندهي ایـن محله ها 
ورود کنـد و ایـن بینظمـي در تیرهـاي بـرق تنهـا بـراي حفـظ جـان شـهروندان از 

بـرق گرفتگي اسـت.
امکان ورود جرثقیل به كوچه ها نیست

سـاعدپناه بیان داشـت: در خصوص شـبکههاي فرسـوده برق نیز با وجود نقدینگي 
پاییـن مـا در تالشـیم تا تیرهـاي چوبي و کوتاه را بـا تیرهاي بتني تعویـض کنیم اما 
در برخـي از کوچـه هـا امـکان ورود جرثقیل بـراي نصب این تیرهـا وجود ندارد 
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و مـا بـه مشـکل خـورده ايـم. وي افـزود: اعتباراتـي دريافت کـرده ايم تا بخشـي 
از شـبکه را بـه صـورت زمينـي احـداث کنيـم و اميدواريـم تا پايان سـال بخشـي 

از برنامـه را به پيـش ببريم.
فهرست متخلفان به ويژه دستگاههاي اجرايي را به من بدهيد

»سـعيد اسـدي« دادسـتان عمومـي و انقـاب شهرسـتان بندرعبـاس نيـز در ادامـه 
اصـول  بـه رعايـت  نسـبت  ميخواهـم  اماکـن  اداره  از مسـووالن  داشـت:   بيـان 
ايمنـي تمامـي سـاختمانهاي مسـکوني، اداري و تجـاري نظـارت داشـته باشـند و 
در صـورت رعايـت نکـردن الزامـات قانونـي اخطارهـاي مربوطه را صـادر کنند. 
اسـدي اضافـه کـرد: اميـدوارم فهرسـتي از مجتمعـه اي فاقـد ايمنـي الزم بـه ويژه 
دسـتگاههاي اجرايـي بـه بنـده داده شـود تـا به مديـران ذيربـط تذکـرات الزم را 

بدهيم.
وي گفت: متاسـفانه مسـووالن اسـتان هرمزگان و شـهر بندرعباس توجه چنداني 
بـه وضعيـت خطرنـاک شـهر و قرار گرفتـن در کمربنـد زلزله و گسـلهاي فراوان 
ندارنـد و بـراي مردم شـهري مانند بندرعباس شايسـته نيسـت به جاي خوشـحالي 

از بارش باران شـاهد مشـکات و دردسـرهاي پس از بارندگي باشـند.
دغدغـه  کـه  ايـن  بيـان  بـا  بندرعبـاس  شهرسـتان  انقـاب  و  عمومـي  دادسـتان 
مسـووالن براي رعايت ايمني، خوشـحال کننده اسـت، افزود: اگر شـهرداري بر 
وظايـف خودتوجـه بيشـتری مـی کرد امـروز اين مشـکات پيش نميآمـد و امور 
بـه درسـتي پيگيـري ميشـد. وي بـا اشـاره بـه اينکـه از زمان آغـاز به کار سـاخت 
يـک مجتمـع تـا پايـان کار بايد همـه موارد ايمنـي لحاظ و رعايت شـود، تصريح 
کـرد: در صـورت عـدم رعايـت الزامات بايـد از ارائـه خدمات عمومـي به چنين 

مجتمعهايـي جلوگيري شـود. 
اسـدي در پايـان ناايمـن بودن بافت فرسـوده، تجميع سـاختمان پزشـکان در يک 
خيابـان، نبـود پارکينـگ عمومـي کافـي، رعايـت نشـدن ضوابـط در واگذاريهـا 
زميـن بـه دسـتگاههاي دولتـي، وجـود سـاختمانهاي فاقـد پروانـه و پايـان کار را  
از ديگـر مشـکات بندرعبـاس ذکر کـرد و گفت: آمـاده صدور احکام مناسـب 

. هستيم
ايستگاه آخر

اميدواريـم ايـن گـزارش هيـچ گاه بـه عنـوان سـندي تاريخـي پس از بـروز يک 
حادثـه ي ناگـوار مـورد اسـتناد قـرار نگيـرد امـا تمـام مديـران شـهري فرامـوش 
نکننـد کـه هشـدارهاي الزم داده شـده اسـت و ديگـر نميتـوان خـود را به خواب 

زد و در برابـر جـان مـردم بـي تفـاوت بود.

 اميدوارم فهرستي از مجتمع 
هاي فاقد ايمني الزم به ويژه 

دستگاههاي اجرايي به بنده داده 
شود تا به مديران ذيربط تذکرات 

الزم را بدهيم.
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واکنـش نائـب رئيـس اول  نظـام مهندسـی سـاختمان هرمـزگان بـه آتش سـوزی 
خيابـان دانشـگاه ساخت وسـاز توسـط افـراد فاقـد صاحيـت عامـل گرفتـاری مردم

مسـعود مصفـا گفـت: ناظـر تاسيسـاتی ايـن سـاختمان در حـدود يک سـال پيش از 
وقـوع حادثـه، مـوارد نقـص را به شـهرداری گـزارش کـرده بود.

نائـب رئيـس اول سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان هرمـزگان گفـت: مسـؤوالن 
گـزارش مهندسـان ناظـر را جـدی بگيرند تا شـاهد بـروز حوادثـی نظير بـرج تهران 

در خيابـان دانشـگاه بندرعبـاس نباشـيم.
از  سـاخت  پروانـه  دارای  مذکـور  سـاختمان  کـرد:  اظهـار  زمينـه  هميـن  در   وی 
شـهرداری بـه سـال 90 بوده و عمليـات اجرايـی آن طبق گزارش مهندسـان ناظر در 

نيمـه اول سـال 94 آغـاز شـده اسـت.
نظـام مهندسـی و کنتـرل سـاختمان و همچنيـن  قانـون  اسـاس  بـر  افـزود:   مصفـا 
آيين نامه هـای اجرايـی منبعـث از آن، يکـی از وظايـف مهندسـان ناظـر ايـن اسـت 
کـه بـر عمليـات اجرايی سـاختمان از لحـاظ انطباق سـاختمان با مشـخصات مندرج 
در پروانـه و نقشـه ها و محاسـبات فنـی ضميمـه آن نظـارت کـرده و در پايـان کار 

مطابقـت عمليـات اجرايـی سـاختمان بـا مـدرک فـوق گواهـی نمايـد.
 نائـب رئيـس اول سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان هرمـزگان ادامه داد: مهندسـان 

واکنش نائيب رئيس اول سازمان نظام مهندسی 
به آتش سوزی خيابان دانشگاه:

ساخت وساز توسط افراد فاقد صالحیت 
عامل گرفتاری مردم

بر اساس قانون نظام مهندسی 
و کنترل ساختمان و همچنين 

آيين نامه های اجرايی منبعث از 
آن، يکی از وظايف مهندسان 
ناظر اين است که بر عمليات 

اجرايی ساختمان از لحاظ انطباق 
ساختمان با مشخصات مندرج 

در پروانه و نقشه ها و محاسبات 
فنی ضميمه آن نظارت کرده و 
در پايان کار مطابقت عمليات 

اجرايی ساختمان با مدرک فوق 
گواهی دهد.
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ناظـر قدرت توقف عمليات سـاختمانی را نداشـته 
و صرفـا بايـد از قلم و نگارش خـود، وقوع حادثه 
سـاختمان  ملـی  مقـررات  اجـرای  در  نقـص  يـا 
بـه  دادن  اهميـت  رو  ايـن  از  دهنـد  گـزارش  را 
گزارشـات مهندسـان ناظـر بسـيار ضـروری بـوده 
و مسـؤوالن مربوطـه در دسـتگاه های متولـی امـر 
سـاخت و سـاز بايسـتی اهتمـام ويـژه ای بـه ايـن 

موضـوع داشـته باشـند.
شـهرداری  اقـدام  چنـد  هـر  کـرد:  بيـان  مصفـا   
کار  پايـان   صـدور  عـدم  جهـت  در  بندرعبـاس 
بـرای سـاختمان اشـاره شـده قابـل تحسـين اسـت 
امـا بايـد با اتخـاذ راهکارهای مناسـب و همکاری 
دسـتگاه های اجرايـی تاثيرگـذار، از ادامه عمليات 
سـاختمانی بـه محـض وقـوع تخلـف و دريافـت 
گـزارش مهندسـان ناظـر جلوگيـری شـود تـا از 
مشـکات آتـی که بـرای بهره بـرداران ايـن گونه 
يـا  و  جلوگيـری  داد،  خواهـد  رخ  سـاختمان ها 

کاسـته شـود.
ايـن خصـوص  در  کـرد:  تصريـح  همچنيـن  وی 
ناظـر تاسيسـاتی ايـن سـاختمان در حـدود يـک 
در  نقـص  مـوارد  حادثـه،  وقـوع  از  پيـش  سـال 
اجرای تاسيسـات سـاختمان و عـدم انطباق فيوزها 
در تابلـوی بـرق فضـای عمومـی سـاختمان را بـه 
شـهرداری گـزارش کرده بـود و نسـخه ای  از آن 

بـه نظـام مهندسـی ارسـال شـده اسـت. 

مهندسـی  نظـام  سـازمان  رئيسـه  هيـأت  عضـو 
سـاختمان هرمـزگان بـا بيـان ايـن که در ايـن فقره 
بـر خود الزم دانسـته از مهندسـان ناظر تاسيسـاتی 
سـاختمان مذکـور بـه دليـل دقـت در نظـارت و 
ارائـه گـزارش بـه موقـع قدردانـی کنم، افـزود: از 
همـه مهندسـان ناظـر تقاضامنـدم با تکيه بـر دانش 
فنـی خود و در جهت دفـاع از حقوق بهره برداران 
بـه ماننـد قبـل در ارائه گـزارش به موقع بـه مراجع 

صـدور پروانه سـاخت، کوشـا باشـند.
مهـم  داليـل  از  يکـی  گفـت:  پايـان  در  مصفـا   
رخـداد اين گونه حـوادث، عدم اجرای سـاختمان 
و  اسـت  صاحيـت  صاحـب  اشـخاص  توسـط 
متخصـص  افـراد  از  سـاختمان  اجـرای  در  اگـر 
راه و  و صاحـب صاحيـت کـه توسـط وزارت 
شهرسـازی تشـخيص صاحيت می شـوند استفاده 
شـود، قطعـا مـا در آينده چنيـن حوادثـی را کمتر 
شـاهد خواهيـم بـود چرا که خـود آن فـرد واقف 
و  بـوده  سـاختمان  ملـی  مقـررات  و  ضوابـط  بـه 

پاسـخگوی مسـؤوليت خـود نيـز خواهـد بـود.
بـه گـزارش فـارس، آتش سـوزی چهـار آبان مـاه 
بندرعبـاس  دانشـگاه  خيابـان  در  تهـران  بـرج  در 
موجـب سـوختن دو دسـتگاه خـودرو و آسـيب 
کـه  شـد  سـاختمان  ايـن  واحـد  چنـد  بـه  جـدی 
آتـش  و  کـرد  بی خانمـان  را  خانـوار  چنديـن 

فراگرفـت. را  آنـان  زندگـی 

يکی از داليل مهم 
رخداد اين گونه حوادث، 
عدم اجرای ساختمان 
توسط اشخاص صاحب 
صالحيت است و اگر 
در اجرای ساختمان از 
افراد متخصص و صاحب 
صالحيت که توسط وزارت 
راه و شهرسازی تشخيص 
صالحيت می شوند 
استفاده شود، قطعا ما 
در آينده چنين حوادثی 
را کمتر شاهد خواهيم 
بود چرا که خود آن فرد 
واقف به ضوابط و مقررات 
ملی ساختمان بوده و 
پاسخگوی مسؤوليت خود 
نيز خواهد بود.
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دومین نوبت سـاالنه آزمون ورود به حرفه مهندسـان، سـال ۱۳۹۵ در 
اسـتان هرمزگان برگزار شد.

هرمـزگان،  شهرسـازی  و  راه  كل  اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
مـروان عابـد سرپرسـت اداره نظـارت عالیـه و مقـررات سـاختمان راه 
و شهرسـازی هرمـزگان در ایـن زمینـه گفـت: ایـن آزمـون همزمـان 
بـا سراسـر كشـور اسـفند مـاه در محـل دانشـگاه آزاد اسـامي واحـد 

بندرعبـاس برگـزار شـد.
بـه گفتـه وی، امسـال 2۳4۳ نفـر از مهندسـان بـرای شـركت در این 

آزمـون ثبـت نـام كـرده بودند.
عابـد خاطرنشـان كـرد، در ایـن آزمـون مهندسـانی كـه سـه سـال از 
زمـان فـارغ التحصیلـی آـــنان گـــــذشته در هفـت رشـته عمـران، 
معمـاری، شهرسـازی، مکانیـک، ترافیـک، بــــرق و نقشـه بـرداری 

شـركت كردنـد.
وی در پایـان گفـت: بـرای افرادیکـه در ایـن آزمـون ۵0 درصـد نمـره 
حدنصـاب را كسـب كنند پس از ارایه سـوابق حرفـه ای و مدارک الزم 

پروانـه اشـتغال بـکار صادر می شـود.

دومین نوبت ساالنه آزمون ورود به حرفه مهندسان
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نگاهی به عملکرد حوزه آموزش 
سازمان در سالی که گذشت

آيين نامه های محاسبات سازه تدريس شد
»فرشـته فدائی« مسـوول آموزش سازمان نظام مهندسـی به اشاره به ویرایش 
چهـارم آییـن نامـه طراحـی سـاختمان هـا در برابر زلزله بیـان داشـت: بنا بر 
پنجـاه و ششـمین مصوبه هیـات مدیره ی سـازمان نظام مهندسـی به تاریخ 
۹۳/۱۱/۱۳ ، مهندسـان عمرانـی كه تمایل به اسـتفاده از پروانه اشـتغال بکار 
خود در زمینه صاحیت محاسبات را داشته باشند، مکلف به شركت در دوره 

آموزش مهندسـان و رعایت آیین نامه محاسـبات سـازه شدند.
وی تصریـح كـرد: از ایـن رو پیـرو مصوبه هیـات مدیـره دوره آموزشـی از 28 
لغایـت 2۹ مـرداد مـاه سـال ۹۵ بـه مدت ۱6 سـاعت و با حضور اسـتاد دكتر 

ایمـان ذاكری برگزار شـد.
فدایی تعداد شركت كنندگان در این دوره را 40 نفر عنوان كرد 

برگزاری سمينار پدافند غير عامل
مسـوول آمـوزش سـازمان نظـام مهندسـی در ادامـه خبـر از برگـزاری 
ملـی  مقـررات   2۱ مبحـث  عامـل  غیـر  پدافنـد  روزه  یـک  سـمینار 
سـاختمان داد و گفت: با همکاری اداره كل راه و شهرسـازی و سـازمان 

نظـام مهندسـی سـاختمان اسـتان هرمـزگان ایـن دوره برگـزار شـد.
وی بـا ابـراز رضایـت از سـطح كیفـی ایـن دوره آموزشـی، گفـت: دكتر 
فتـح اهلل شمسـایی زفرقنـدی، دكتـری مدیریـت راهبـردی پدافند غیر 
عامـل از دانشـگاه عالـی دفـاع ملـی مـدرس ایـن دوره بـود و 74 نفر از 

كارشناسـان عمـران را مـورد آموزش قـرار داد.

فدایـی افـزود: شـبیه سـازی طراحـی معمـاری یکـی دیگـر از 
دوره هـای آموزشـی بـود كه سـازمان نظام مهندسـی در تاریخ 
۹۵/6/6 اقـدام بـه برگـزاری آن كـرد و ۱2 نفـر مـورد  آزمـون 

گرفتند. قـرار 
وی بیـان داشـت: ایـن دوره بـه تاییدیـه كمیته آموزش اسـتان 

رسـید و دكتـر دارا میـرزا محمـدی نیز مـدرس آن بود.

شبيه سازی طراحی معماری
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دوره ای برای ورود به حرفه مهندسی 
مسـوول آموزش سـازمان نظام مهندسـی بـه دوره آموزشـی و توجیهی 
ورود بـه حرفـه مهندسـان نیز اشـاره كـرد و گفـت: این دوره آموزشـی 
مربـوط بـه تمـام رشـته هـای مهندسـی مـی شـد و در محل سـازمان 

نظـام مهندسـی سـاختمان برگزار شـد.
وی اظهـار داشـت: مـدرس ایـن دوره مهنـدس مسـعود مصفـا دبیـر 
محتـرم هیـات مدیـره سـازمان بـود و سـرفصل های آشـنایی بـا اركان 
سـازمان و ادارات مرتبـط، خدمـات مهندسـی و نحـوه ارائـه آن، اخاق 
حرفـه ای، شـرح وظایـف و مسـولیت مهندسـان و اهمیـت گـزارش 

نویسـی را تدریـس كـرد.

تدريس نرم افزارهای تخصصی
فدایـی بـر آشـنایی مهندسـان بـا علـم روز و نـرم افزارهـای تخصصـی 
 ۳DSMAX  تاكیـد كـرد و گفت: از این رودوره آموزشـی نرم افـزار های

را در دسـتور كار خـود قـرار دادیم.
وی اضافـه كـرد: در ایـن دو دوره كـه هـر كـدام ۳0 سـاعت بـه طـول 
انجامیـد مهنـدس مجتبـی كریمـی بخشـی از قابلیـت هـای مهـم این 

نـرم افزارهـا را تشـریح كرد.

به فکر مشکالت مالياتی هم بوده ايم
وی بـه حضـور »محمـد قبـول« قبـول عضـو كمیتـه مالـی و مالیاتـی 
شـورای مركـزی و عضـو جامعـه حسـابداران رسـمی ایـران در دوره 
آموزشـی تکالیـف مالیاتـی اعضـا حقیقـی نیز اشـاره كـرد و افـزود: ۳4 
نفـر از اعضـای سـارمان به صـورت رایـگان در این دوره شـركت كردند 

و مباحـث مـورد نیـاز را آمـوزش دیدنـد.
از  هـدف  داشـت:  بیـان  مهندسـی  نظـام  سـازمان  آمـوزش  مسـوول 
برگـزاری دوره مذكـور بـر طرف كـردن مشـکات مهندسـان در زمینه 

هـای مالـی و مالیاتـی بـود.

واحـد آمـوزش سـازمان بـا همـکاری مجری آموزشـی " دانشـگاه 
صنعتـی امیـر كبیـر" دوره آموزشـی اصـول حرفـه ای ، خدمـات 
مهندسـی ، مدیریـت ، ایمنـی و كیفیـت سـاخت ، در تاریـخ ۱۹ 
الـی 20 آذر مـاه بـا حضوراسـتاد محمـد رضـا عطرچیـان و 27 
نفـر شـركت كننـده برگـذار گردیـد. سـوابق حرفـه ای و كارهای 

تحقیقاتـی ایشـان بـه شـرح زیـر می باشـد:
سوابق حرفه ای و اجتماعی

- عضو سابق هیئت مدیره انجمن مهندسی زلزله 
-عضـو  سـابق هیئـت مدیـره انجمـن ایرانی مهندسـین محاسـب 

ن ختما سا
- عضو هیئت مدیره انجمن مهندسین عمران ایران

- عضو انجمن مهندسین راه و ساختمان
-عضو انجمن مهندسی ژئوتکنیک و پی ایران

)ASCE( مهندسین سیویل آمریکا AFFILATE عضو-
-عضـو سـازمان بین المللـی كارشناسـان ORDINEX كه مركز آن 

در كشور سـوئیس میباشد

)AFTES( عضو انجمن فرانسوی تونل و كارهای خاكی  -
-  مدیرگروه كارشناسـی ارشـد خاک و پی دانشـگاه آزاد اسـامی 

واحـد زنجان
- رئیـس هیئـت مدیـره مهندسـین مشـاور پـی آب آزمـا دارای 

صاحیـت از سـازمان مدیریـت در رشـته ژئوتکنیـک
- ناظـر عالی مدیرعامل مهندسـین مشـاور متـرا )راه آهن دولتی( 

در پرونـده قطار سـریع السـیر تهران – قـم - اصفهان
-  مشـاور مدیرعامـل شـركت خدمـات مهندسـی مکانیـک خاک 
ایـران در مـوارد تنظیـم قراردادها و رفـع اختافات بـا كارفرمایان 

و مجریـان و پیمانکاران
-  ناظـر بـر پـروژه طرح آسـیب پذیری شـبکه گاز شـهری زنجان 

در حـال حاضـر )طـرف قرارداد شـركت ملـی گاز زنجان(
- عضـو هیـأت مدیـره سـازمان نظـام مهندسـی اسـتان تهـران و 

دبیـر كمیتـه آمـوزش در دوره پنجـم
-مـدرس دور هـای نظـام مهندسـی ضوابـط حقوقی اجـراء و گود 

بـرداری بالغ بـر 40 دوره
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آموزش ناظران تاسيسات برقی
فدایـی برگـزاری دوره نظـارت بـر تاسیسـات بـرق اماكـن  و نظـارت بر 
اجـرای سیسـتم زمیـن در سـاختمان هـا را یکـی دیگـر از برنامـه های 
آموزشـی نظـام مهندسـی ذكـر كـرد و افـزود: در ایـن دوره 44 نفـر در 
سـالن اجتماعـات سـازمان نظـام مهندسـی حضـور بـه هم رسـاندند و 

سـرفصل هـای آموزشـی تعلیم داده شـد.
وی گفـت: در راسـتای اجرایـی شـدن شـیوه نامـه اجرایـی تفاهم نامـه 
نظـارت بـر طراحـی و اجرای اسـتاندارد بـرق و به منظـور ارتقا وضعیت 
آموزشـی ناظـران تاسیسـات برقـی بـرای نخسـتین مرتبـه ایـن دوره 

آموزشـی برگزار شـد.

  safe & etabs دوره فشرده آموزش نرم افزارهای
وی ادامـه داد: دوره فشـرده آمـوزش نـرم افزارهـای safe & etabs  بـر 
اسـاس تمـام ضوابـط و آییـن نامه های جدیـد از جمله مبحث ششـم ، 
نهـم، دهـم و اسـتاندارد 2800 ویرایـش چهـارم با حضور دكتر حسـن 

باجـی در شـهریور مـاه و در دوره ای سـه روزه برگزار شـد.
ایـن  در  داشـت:  بیـان  مهندسـی  نظـام  سـازمان  آمـوزش  مسـوول 
دوره آموزشـی تحلیـل و طراحـی سـاختمان ها بـا اسـتفاده از آخریـن 
ویرایش هـای safe & etabs  و قابلیـت هـای جدیـد نـرم افـزار هـای 
مذكـور معرفـی شـد و تمـام ضوابط جدیـد آیین نامه به صـورت مفصل 

مـورد بررسـی قـرار گرفت.

ی
ش تصویر

گزار
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اعطای گواهينامه نرم افزار تفکيک آپارتمان ها

در پایـان هـدی رفیعی كارشـناس تفکیک آپارتمان های سـازمان 
نظـام مهندسـی نیز بـه تشـریح دوره آموزشـی نرم افـزار تفکیک 
آپارتمـان هـا پرداخـت و گفـت: مدرسـان در ایـن دوره دربـاره 
مسـائل موجـود در كار، قوانیـن و مقـررات را بازگـو و مهندسـان 

نقشـه بـردار را بـا موانعـی كـه ممکـن اسـت بر سـر راه شـان قرار 
گیـرد، آشـنا كردند.

رفیعـی افـزود: عـاوه بر آمـوزش های نظـری و عملـی گواهینامه 
ای نیـز بـا امضا رییس اداره ثبت و رئیس سـازمان نظام مهندسـی 

در اختیـار مهندسـان قرار گرفت.

برگزاری همايش مجازی 
فدایـی افـزود: بـا توجـه بـه برگـزاری چهارمیـن همایش ملـی فن آوری 
نویـن سـاختمان تحت عنوان توسـعه پایـدار و فن آوری های سـاختمانی 
دلیـل  بـه  متقاضیـان  از  بخشـی  حضـور  امـکان  عـدم  و  مشـهد  در 
محدودیت هـای مکانـی، ایـن همایـش همزمـان بـه صورت مجـازی در 
پنـج اسـتان در تاریـخ  24 و 2۵ بهمن مـاه سـال جـاری در بندرعبـاس 

شـد. برگزار 
وی برگـزاری ایـن همایـش را با همکاری اداره كل راه و شهرسـازی ذكر 
كـرد و گفـت: كنتـرل دود در سـاختمان، مخاطـرات بلـوک هـای پلـی 
مدیریـت و ممیـزی و رده بنـدی انـرژی  استایرن غیر استاندارد، 
در سـاختمان، اصـول طراحـی سـامانه های ایسـتا در معمـاری پایـدار، 
سیسـتم هـای هوشـمند سـازی و مدیریـت انـرژی در سـاختمان هـا و 
ارایـه راهکارهایـی بـرای طراحـی پایـدار از مهـم تریـن مباحـث مطرح 

شـده در همایـش بـوده اسـت..

دوره آموزشی ايمنی در کارگاه های ساختمانی

وی در ادامـه توجـه به مسـائل ایمنی را امری اساسـی خواند و گفت: از 
ایـن رو ۹ دوره ی آموزشـی ایمنـی در كارگاه های سـاختمانی با حضور 
اسـاتیدی مجربـی همچـون دكتـر منوچهـر شـیبانی اصـل ، مهنـدس 
علـی اكبـر یحیایـی، دكتـر رحیمـی و دكتر رضا غـام نیا برگزار شـد.

فدایـی تصریـح كـرد: تا كنـون نزدیک بـه ۳00 نفر از  مهندسـان عضو 
سـازمان در دوره آموزشـی ایمنـی در كارگاه هـای سـاختمانی شـركت 

كـرده اند.

دوره جامع بيمه مسئوليت حرفه ای مهندسين 
بـا حضـور  مهندسـین  ای  حرفـه  مسـئولیت  بیمـه  جامـع  دوره 
اسـتاد آقـای رضـا ایزدی، مدیر و موسـس مدرسـه بیمـه ، مولف و 

نویسـنده كتـاب تبلیغـات بیمه و عضـو انجمن متخصصین كشـور 
در تاریخ ۱0 /۹۵/۱2 در محل سـازمان نظام مهندسـی  ساختمان 

بـا همـکاری مجتمـع آموزشـی تدبیر برگذار شـد.
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نخسـتین دوره مسـابقات شـنا ویژه)بانـوان و آقایـان ( در تاریـخ ۱7 و ۱8 اسـفند مـاه 
برگـزار شـد.  رئیـس كمیته رفاهی سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان هرمزگان 
گفت : در این دوره از مسـابقات در دو رده سـنی بانوان  ندا هالی - پروا پرتو - آویشـن 

مطلبـی بـه ترتیـب حائـز رتبه اول تا سـوم  شـدند . 
مهنـدس شـهاب حسـینی افـزوده : در رده سـنی آقایـان بـاالی ۳۵ سـال هـم بابـک 
طاووسـی ، مهـرزاد ابراهیمـی بـه ترتیـب نفـرات اول و دوم و مصطفـی فـاح و عیـن اهلل 
سـلطانی نیـز مشـتركاً مقـاوم سـوم را به خـود اختصاص دادنـد . وی ادامـه داد مقام اول 
تـا سـوم زیـر ۳۵ سـال هـم به سـید محمـد علی رضـوی مقـدم ، بهـروز ماشـین چی و 
مرتضـی رئیسـی اختصـاص پیـدا كـرد و در پایـان بـه  نفرات اول تا سـوم جوایـز و حکم 
قهرمانـی از طـرف ریاسـت سـازمان اعطـاء شـد ، بـه اهتمـام كمیتـه ورزشـی و رفاهـی 

منتخبیـن برتـر بـه مسـابقات كشـوری كـه در سـال ۹6 برگـزار مـی گـردد راه یافتند.

 برگزاری اولین دوره مسابقات شنا 

)ویژه بانوان و آقایان(

اعزام تیم تیراندازی آقایان 

به مسابقات کشوری

مراسم بدرقه و اعزام تیم شطرنج سازمان 

به مسابقات کشوری

تیـم تیرانـدازی آقایـان سـازمان نظام مهندسـی هرمـزگان برای نخسـتین بار به مسـابقات 
كشـوری اعـزام شـدند ،رئیـس كمیتـه رفاهـی و ورزشـی بـا اعام ایـن خبر گفـت: این تیم 
در دو رشـته تفنـگ بـادی و تپانچـه متشـکل از 6 ورزشـکار ، یـک مربـی و یک سرپرسـت 
بـه مسـابقات كشـوری كـه درتاریـخ4و۵ دیمـاه در شـهر اصفهـان و بـه میزبانـی سـازمان 
نظـام مهندسـی سـاختمان اسـتان اصفهـان برگـزار می شـود اعزام شـدند.مهندس شـهاب 
حسـینی بـا حضـور در فـرودگاه بندرعبـاس و بدرقـه تیـم ضمـن صحبـت بـا اعضـای تیـم 
گفـت : انشـااهلل حضور ما در مسـابقات كشـوری در رشـته هـای مختلف باعث ایجـاد انگیزه 
و گسـترش روحیـه ورزش در جامعه مهندسـین اسـتان باشـد وی ضمـن آرزوی موفقیت و 
كسـب نتیجـه مطلـوب در مسـابقات بـرای تمامی اعضـای تیم بیـان داشـت.اعضای تیم در 
رشـته تفنـگ بـادی  مهندس پازوكـی ، مهندس ایرانمنـش و مهندس فریـدی و اعضای در 
رشـته تپانچـه را مهنـدس تورانـی ، مهنـدس واحد و مهندس قدیمی تشـکیل مـی دهند.و 
همچنیـن مربـی تیم : شـهرام داوری نژاد و سرپرسـت تیـم : مهندس مهـدی نوبانی اعضای 

تیـم را همراهـی كردند.

آییـن  بدرقـه و اعـزام تیـم شـطرنج سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان هرمـزگان بـرای 
حضـور در مسـابقات كشـوری بـا حضـور مهنـدس شـهاب حسـینی )عضـو هیـات مدیره و 
رئیـس كمیتـه رفاهـی و ورزشـی( و همچنیـن مهنـدس محمدرضـا عظیمـی )دبیـر كمیته 
رفاهـی و ورزشـی( در محـل فـرودگاه بندرعبـاس برگزار شـد.مهندس حسـینی در حاشـیه 
ایـن مراسـم گفـت: ایـن مسـابقات از تاریـخ 2۳ آذرمـاه تـا 27 آذرمـاه بـه مـدت ۵ روز در 
جزیـره زیبـای كیش برگزار شـد  و تیم سـازمان نظام مهندسـی اسـتان هرمزگان متشـکل 
از 6 نفـر در دو رشـته آقایـان و خانـم ها به این سـازمان اعزام می شـوند.وی در ادامه ضمن 
صحبـت بـا اعضـاء اعزامـی تیـم شـطرنج به خاطـر كمبودهـا و نواقـص موجـود عذرخواهی 
كـرده و ابـراز امیـدواری كـرد در آینده سـعی مـی كنیم تیم ها را با شـرایط و آماده سـازی 
مناسـب تـری به مسـابقات اعـزام كنیم و در پایـان اظهار داشـت برای این تیـم و اعضاء آن 

آرزوی موفقیـت و توفیـق در مسـابقات پیـش رو را دارم.



صصي ربهک سال چهارم ، شماره نهم ،بهار 1396 103فصلناهم فني و تخ

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان رهمزگان 

ــا  ــم تنه ــهر قش ــری ش ــاز در 22 كیلومت ــر ن جزای
محلــی اســت كــه بــا پــای پیــاده و یــا بــا خــودروی 
ــری  ــک كیلومت ــه ی ــا فاصل ــوان ت ــی ت ــخصی م ش
ــارس را  ــه ف ــج همیش ــون خلی ــای نیلگ ــل آبه داخ
ــه عنــوان یکــی از  ــژه ب پیمــود و از ایــن شــرایط وی
جاذبــه هــای مهــم گردشــگری قشــم، بهــره و لــذت 
ــره اســت كــه  ــاز شــامل 2 جزی ــره  ن كافــی برد.جزی
ــه،   ــرار گرفت ــم  ق ــرقی قش ــواحل ش ــی س در نزدیک
ــی  ــرده م ــره دو ك ــن 2 جزی ــه ای ــه ب ــان منطق بومی
ــد ســاحل شــنی اســت و  ــره فاق ــن جزی ــد. ای گوین
ــر  ــا ده مت ــه ارتفــاع پنــج ت دیواره هــای صخــره ای ب
ــره  ــن جزی ــت. روی ای ــه اس ــراف آن را فراگرفت اط
ــا پــس روی  كامــًا مســطح اســت. در زمــان جــزر ب

ــه ای  ــی، باریک ــدت كوتاه ــرای م ــا، ب ــل آب دری كام
ــه ســاحل قشــم وصــل  ــاز را ب ــره ن از خشــکی جزی
ــاه اســت،  ــاق كوت ــن اتف ــان ای ــد زم ــد. هرچن می كن
ــا ورود بــه جزایــر  امــا در همیــن مــدت مســافران ب
نــاز مــی تواننــد از بلنــدای آن، تنگــه هرمــز، 
ــت را  ــم خلق ــای عال ــه زیباییه ــره الرک و هم جزی
از دل پهنــه آبــی خلیــج فــارس نظــاره و خــدا را از 
بابــت همــه نعمــت هایــش ســتایش كنند.آرامــش و 
زیبایــی جزایــر نــاز از یــک  ســو و وجــود صدفهــا و 
مرجانهایــی كــه در طــرح هــا و رنــگ هــای مختلــف 
و متنــوع در اطــراف ایــن جزایــر دیــده مــی شــوند 
نیــز از ســوی دیگــر بــر زیبایــی ایــن ســایت منحصــر 

ــزوده اســت. ــرد گردشــگری در قشــم اف بف

جزایر ناز
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از  یکــی  ؛  خانــی  حمــام 
ــهر  ــی ش ــای تاریخ جاذبه ه
بســتک بــوده كــه زمــان 
قاجاریــه  بــه  آن  ســاخت 
ــام ۱4  ــن حم ــردد. ای برمیگ
ــی  ــته و زیرزمین ــد داش گنب
در  و  گذشــته  در  اســت. 
خصوصــا  كشــور  جنــوب 
طــول  جهــت  هرمــزگان 
عمــر ســاختمان حمــام و 
در  آن  نگهداشــتن  گــرم 
زمســتان، آنــرا زیرزمینــی 
میســاختند. بســتک در 2۱0 

كیلومتــری شــمال غربــی 
ــه و  ــرار گرفت ــاس ق بندرعب
ــی از شــهرهای تاریخــی  یک
هرمــزگان  فرهنگــی   و 
 ، نویســندگان   . میباشــد 
هنرمنــدان و فرهیختــگان 
و  گذشــته  در  بیشــماری 
خصوصــا  حاضــر  حــال 
ایــن  از  بانــوان،  بیــن  از 
كرده انــد.  ظهــور  خطــه 
ــک بســتکی شــهرت و  موزی
ــر  طرفــداران بیشــماری فرات
از مرزهــای كشــورمان دارد. 

حمام خانی بستک

آبگرم گنو
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ــری  ــه ۳4 كیلومت ــو در فاصل ــی گن ــو چشــمه آب معدن ــرم گن آب گ
شــمال شــرقی شــهر بندرعبــاس واقــع در بخــش مركــزی شهرســتان 
ــوب  ــزگان در جن ــتان هرم ــی اس ــاط دیدن ــی از نق ــاس و یک بندرعب
ــه  ــاس ب ــاره راه بندرعب ــی در كن ــران اســت.این چشــمه آب معدن ای
ــه  ــرار دارد ك ــن چشــمه در دره ای ق ــع شده اســت. ای ــیرجان واق س
ــو و ارتفاعــات ســخت آهکــی اش از شــمال و جنــوب آن را  كــوه گن
ــاری نخلســتان  ــن چشــمه، جهــت آبی ــه اســت.از آب ای ــر گرفت در ب
ــای  ــته آبه ــو از دس ــمه گن ــود. آب چش ــتفاده می ش ــتحمام اس و اس

گوگــردی خیلــی گــرم، كلــر و ســولفات، كلســیک گوگردی محســوب 
می شــود.این چشــمه دو اســتخر زنانــه و مردانــه نســبتاً بــزرگ دارد 
كــه بــه تأسیســاتی ماننــد چندیــن رواق كوچــک بــرای اســتراحت و 
ــده  ــز ش ــره تجهی ــیدنی و غی ــروش نوش ــل ف ــافران، مح ــت مس اقام
اســت. محوطــهٔ اطــراف چشــمه پــر از درختــان نخــل زیبــا و ســبز 
اســت. پســاب ایــن چشــمه پــس از خــارج شــدن از اســتخرها ماننــد 
رودخانــه كوچکــی پــس از طــی چنــد كیلومتــر بــا آب نســبتاً زیــادی 

ــه پاییــن ســرازیر می شــود. ــه صــورت آبشــار كوچکــی ب ب

آبگرم گنو
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برآمد باد صبح و بوی نوروز
 به کام دوستان و بخت پیروز

مبارک بادت این سال و همه سال
همایون بادت این روز و همه روز

سال نو مبارک
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