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آیین نامه پیشنهادی، سایه سنگین بالتکلیفی بر پیکره سازمان
تبلور هویت در معماری زمینه گرای بندرعباس 

پژوهشی در شناخت و گونه شناسی دستکندهای هرمزگان 
ارزیابی میزان تحقق پذیری رویکرد طرح جامع 

بررسی و مقایسه تاثیر ترانسفورماتورهای معمولی، کم تلفات و آمورف بر ایجادپدیده فرورزونانس در شبکه های توزیع برق 
طراحی و ساخت آب شیرین کن_آب گرمکن خورشیدی با کلکتور سهموی خطی با توجه به اقلیم شهر بندرعباس 

بررسی سیستم میراگر ویسکوز در سازه ها به منظور کاهش خسارت ناشی از زلزله 
دانستنی ها 

عمارت کاله فرنگی  تنها بنای باقی مانده از سالهای ابتدایی تاسیس بندرعباس در دوره صفوی 
6 زن معمار معاصر ایرانی 

هفت معمار مشهوری که شغل متفاوتی داشتند 
اولین شهر ایران در فهرست جهانی یونسکو 

پل التیدان هرمزگان طوالنی ترین پل تاریخی ایران 
صنعت ساختمان، مولد اشتغال و توسعه پایدار کشور 

نقش فضاهای آموزشی و معماری مدارس  درفرایند تعلیم و تربیت 
توجه به هویت بومي حائز اهمیت است 

لزوم تصویب طرح ها در هرمزگان و شورایعالي شهرسازي و معماري کشور                                                                                                                 
پساب تصفیه فاضالب کمتر به دریا خواهد ریخت 

شهرها نیازمند مسیر مناسب برای معلولین 
هزینه تامین برق و ایجاد تاسیسات در استان هرمزگان چندین برابر سایر استانهاست 

لزوم استفاده از بتن استاندارد 
تدبیر براي آب .. 

اجرای طرح پایلوت استفاده از آب کولر در آبیاری فضای سبز 
تنظیم سند پیش فروش خارج از دفترخانه ممنوع / تبلیغ پیش فروش امالک بدون مجوز ممنوع 

بنای مسجدی در بندرعباس با سبک معماری بومی 
مجمع عمومی سالیانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان 

جزئیات احکام شـورای انـتظامی 
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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 

فهرست 
سازمان نظام مهندسي ساختمان 

استان رهمزگان 
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آیین نامه پیشنهادی، 

سایه سنگین بالتکلیفی 

بر پیکره سازمان

ــر از  ــر متاث ــاله اخی ــد س ــر شــرایط اقتصــادی در چن تغیی
تصمیمــات ســران کشــور هــا و رکــود حاکــم بــر بــازار کار 
ــره  ــر پیک ــود ب ــر خ ــرمایه تاثی ــدودی س ــا ح ــد و ت و تولی
ــه رخ  صنعــت ســاختمان در کشــورها را هــر روز بیشــتر ب
جامعــه مهندســی ســاختمان مــی کشــد و در ایــن اوضــاع 
قطعــاً ســازمانهای نظــام مهندســی ســاختمان بــه عنــوان 
ــای آن  ــه ه ــی کشــور از ضرب ــن ســازمانهای صنف بزرگتری
بــی نصیــب نخواهنــد بــود، عــالوه بــر آن چالشــهایی چــون 
آئیــن نامــه پیشــنهادی کنتــرل ســاختمان از ســوی وزارت 
ــا ســازمانها  ــت شــد ت ــر عل ــد ب ــز مزی راه و شهرســازی نی
ــی  ــازار و بازیاب ــود ب ــور از رک ــکار عب ــن راه ــای یافت بج
ــود  ــازار خ ــرایط ب ــا ش ــاق ب ــم انطب ــا دســت ک ــش ی خوی
ــود را  ــوای خ ــد و ق ــا بدانن ــرای بق ــارزه ای ب ــر مب را درگی

ــد. ــا آن نماین ــه ب صــرف مقابل
ــه دوم  ــات رئیس ــدی هی ــاه از تص ــت م ــک هش ــم این ه
ایــن دوره در ســازمان اســتان مــی گــذرد و پــس از 
ــازمان  ــاختار س ــل س ــرای تکمی ــه ب ــه ای ک ــات اولی اقدام
نظیــر اســتقرار چــارت ســازمانی ابالغــی شــورای مرکــزی 
و تشــکیل گروههــای تخصصــی و ســایر کارگروههــا و 
کمیســیونهای داخلــی بعمــل آوریــم و بــه ســرانجام 
رســاندیم )گــر چــه اقدامــی بــزرگ بود و چالشــی ســنگین 
ــه  ــره ب ــه لطــف همراهــی اعضــای محتــرم هیــات مدی و ب
ســرانجام رســید( در مقولــه فعالیــت حرفــه ای بــا ســدی 
ــایه  ــدیم و س ــه ش ــنهادی مواج ــه پیش ــن نام ــام آئی ــه ن ب
ــد فعالیــت آتــی شــورای  ــر رون ســنگین بالتکلیفــی کــه ب
مرکــزی و ســازمانها ســایه افکنــده بــود کــه پــس از 
چندیــن مــاه تــالش و درگیــری مابیــن شــورای مرکــزی 
و وزارت راه و شهرســازی بــا تــالش رئیــس ســازمان و 
ــرم در کمیســیون عمــران  ــدگان محت ــد از نماین ــی چن تن
مجلــس شــورای اســالمی آئیــن نامــه یــاد شــده بــا تمامــی 

ایراداتــی کــه بــر آن وارد بــود از دســتور کار هیــات محتــرم 
ــام  ــون نظ ــری قان ــای آن بازنگ ــه ج ــارج و ب ــران خ وزی
مهندســی و کنتــرل ســاختمان کــه بیــش از بیســت ســال 
از تصویــب آن مــی گــذرد در دســتور کار مجلــس شــورای 
ــرم  ــدگان محت ــر نماین ــا نظ ــه ب ــه ک ــرار گرفت ــالمی ق اس
ــا آنچــه مســلم  ــردد ام ــد گ ــل عای ــر از قب نتیجــه ای بهت
ــی  ــان باق ــتانها همچن ــازمانهای اس ــی س ــت بالتکلیف اس

ــن. ــان ناممک ــی همچن ــرات اساس ــت و تغیی اس
ــرای  ــدی ب ــزم ج ــا ع ــتان ب ــازمان اس ــان س ــن می در ای
بســط خدمــات مهندســی در تمامــی زمینــه هــای صنعــت 
ــه  ــد در جامع ــای جدی ــا هــدف ایجــاد بازاره ســاختمان ب
مهندســی ســاختمان اقــدام کــرد و اولیــن نتیجــه آن 
ــه کارگیــری ســازندگان صاحــب  ــزام ب پــس از تصویــب ال
ــت  ــاختمانی بدس ــای س ــی از گروهه ــت در بخش صالحی
ــترش  ــر گس ــت ب ــازی اس ــم آغ ــن مه ــول ای ــد. حص آم
دامنــه فعالیــت و حضــور مهندســان ســاختمان در تمامــی 
ــل ورود  زمینــه هــای تخصصــی و بازارهــای مهندســی قاب
ــه  ــرای مهندســان پای ــژه ب ــه اشــتغال بیشــتر بوی ــا زمین ت
ــی  ــامل م ــازمان را ش ــداد اعضــای س ــه بیشــترین تع 3 ک

ــد. ــم آی شــوند فراه
قطعــاً ایــن پایــان کار نخواهــد بــود و الزم اســت تــا 
ــازی و  ــون شهرس ــا همچ ــته ه ــر رش ــی در دیگ بازارهای
نقشــه بــرداری و حتــی مهندســی ترافیــک نیــز بــر اســاس 
آنچــه اندیشــیده ایــم هــدف قــرار گیــرد و گام بــه گام بــا 
پشــتیبانی تمامــی شــما ســروران گرامــی بــه آنهــا دســت 

ــم. یابی
ســالمتی و بهــروزی و بــازاری پررونــق بــرای تمامــی 
آرزوی  اســتان  اعضــای جامعــه مهندســی ســاختمان 

همیشــگی ماســت.
پاینده باشید..
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همکاران عزیـز و اعضـای محترم خانواده بزرگ 
سـازمان نظام مهندسـی ساختمان اسـتان هرمزگان

هیأت تحریریه فصلنامه برکه

خداونـد متعـال را شـاکریم کـه با 
همراهـی و همکاری شـما عزیزان، 
دهمیـن شـماره فصلنامـه »برکه« 

بـه رشـته تحریـر درآمد.
فصلنامـه فنـی - تخصصـی برکـه 
و  آموزشـی  خبـری،  رویکـرد  بـا 
موضوعـات  زمینـه  در  تحلیلـی 
رشـته  بـا  مرتبـط  مسـائل  و 
مهندسـی  نظـام  هفتگانـه  هـای 
بـر  عـالوه  کـه  بـوده  سـاختمان 
جلـب و جـذب ایـده هـا و شـیوه 
هـای نـو، از منظـر صاحـب نظران 
و نخبـگان ایـن عرصـه و انعـکاس 
آن، بـه مثابـه پلی عمـل نموده که 
مسـیر معرفـی سـازمان و رسـالت 

»شـکل دهـی صحیح« به بخشـی 
از نیازهای مشـترک جامعـه را نیز 

ببخشـد.  تسـهیل 
در همین راسـتا تا کنون دوسـتان 
و همـکاران زیـادی بـا این نشـریه 
همـکاری داشـته انـد کـه برخـود 
ایـن  از تـک تـک  الزم میدانیـم  
عزیزان تشـکر و قدردانـی نمائیم .

اسـتمرار  و  همراهـی  شـک  بـی 
نقطه نظـرات همه اعضـای محترم  
هـای  یافتـه  ارسـال  در  سـازمان 
علمـی و پژوهشـی و نتایـج حاصل 
نمـودن  پربـار  جهـت  در   ، آن  از 
مطالـب ایـن نشـریه »مثمـر ثمر« 

خواهـد بـود.
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چکیده 
جهت  در  تالشی  می توان  را  زمینه گرا  معماری 
حفظ هویت یک معماری و زمینه خود دانست.
معماری امروز با بحران بی هویتی که به واسطه 
نموده  بروز  مدرن  سبک  از  نادرست  استفاده 
اثرات  بر  عالوه  هویتی  بی  روست.این  روبه 
از  افراد  نارضایتی  اجتماعی،سبب  نامناسب 
شهرها  در  ارزش  شدن  گم  همچنین  و  شرایط 
شده است،لذا توجه به این مهم به عنوان یکی از 
شاخص های ادامه حیات اجتماعی در هر منطقه 
است  آن  خود  به  مختص  ارزش های  دارای  که 
متمایز  مناطق  دیگر  از  را  آن  ارزش ها  همین  و 
به  توجه  با  می نماید.بنابراین  ضروری  می سازد 
مشخص  یعنی  زمینه  این  در  معماری  رسالت 
مکان،این  یک  هویت  و  ویژگی ها  ساختن 
و  هویت  مفهوم  واضح سازی  به  ابتدا  در  مقاله 
شهری  در  معماری  و  زمینه گرایی  با  آن  ارتباط 
غیر  و  معماری  ارزش های  و  فرهنگ  غنای  با 
میدانی  مطالعات  روش  با  بندرعباس  معماری 
و  از مشاهدات  ارائه خالصه ای  و  کتابخانه ای   و 

دریافت ها،به عنوان نتیجه  می پردازد.

واژگان کلیدي:
معماری

زمینه گرا،هویت،ارزش های معماری،بندرعباس.

1- مقدمه:
وقتی پدیده ای برای شناسایی وجود داشته باشد،مبحث 
عنصر  عنوان  به  انسان  و   می کند  خودنمایی  هویت 
اصلی در شناساندن بنا،در هویت بخشیدن به پدیده ها 
و عناصر اطراف نقشی اساسی ایفا می نماید،و این مورد 
به این مهم مربوط می شود که هرکسی به عنوان یک 

اطراف  پدیده های  از  را  مستقل،ویژگی هایی  انسان 
خود دریافت می کند که دیگران قادر به دریافت آن 
نمی باشند و درنتیجه درکی مستقل برای هر انسان از 

هویت هر پدیده ایجاد می شود)تقوایی،1391(.
انسان  این  درواقع  نیز   شهری  هویت  و  معماری  در 
و  معماری  بناهای  دهنده  تمییز  مولفه های  که  است 
تعریفی  و  می کند  شناسایی  و  درک  را  منظر شهری 
،و  می دهد  ارائه  شناساننده  عامل  عنوان  به  را  آن  از 
لذا مقوله ای را در ذهن خود می پروراند که از آن به 
هویت یاد می کند.اندیشمندان بر این باورند که انسان 
و عالم هستی  معماری و سایر پدیده های هویت ساز 
دارند  آن وجود  در  زمان که  و  مکان  از  را در ظرفی 
معنا می بخشند)حبیبی،1387(.هویت ازگسترده ترین 
مقوله هایی است که محققان بسیاری را به خود جذب 
نموده و در این زمینه تحقیقات فراوانی صورت گرفته 
همواره  غنی  تمدن  با  کشوری  عنوان  به  است.ایران 
مورد توجه بوده است چرا که عالوه بر هویت کشور،هر 
به  خود  این کشور دارای هویتی مخصوص  شهر در 
کشور  این  معماری  و  فرهنگ  غنای  سبب  که  است 
دارای  که  کشور  این  شهرهای  جمله  می شود.از 
هویت و شاخص های معماری و شهری مخصوص به 
معماری  با  شهر  است.این  عباس  می باشد،بندر  خود 
مخصوص به خود و فرهنگ و آداب و رسومش،هویتی 
خاص را به خود بخشیده که آن را از سایر شهرها و 
فرهنگ ها متمایز می کند.از جمله تحقیقاتی که در این 
زمینه در رابطه با هویت شهر بندرعباس انجام گرفته 
به مطالعه کمیلی)1387(،اشاره داشت  است،می توان 
در  و  کالبدی  عناصر  و  شهری  هویت  بررسی  به  که 
مجموع مولفه های هویتی بندرعباس پرداخته است.لذا 
با توجه به اهمیت این موضوع در معماری و فرهنگ 
عوامل  شناسایی  با  که  است  برآن  مقاله  شهری،این 
هویت ساز و بررسی محالت و معماری بندرعباس،در 

امیر شجاعی

استاد راهنما ، دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد بندرعباس

دکتر شهریار مشیری

دانشجوی کارشناسی ارشد 

معماری دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد بندرعباس

تبلور هویت در معماری

زمینه گرای بندرعباس
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دستیابی به این مهم و تعریف آن گامی بردارد.

1- هویت مکان
ــی  ــرای بیــان هویــت خــود،از خاســتگاه مکان انســان موجــودی اســت کــه ب
خویــش کمــک می گیرد،بدیــن معنــی کــه بــرای بیــان هویــت خــود از محلی 
کــه در آن زندگــی کــرده و یــا رشــد یافتــه اســت یــاد می نماید»مــن اهــل 
بندرعبــاس هســتم«،این جملــه بــه وی هویــت می دهــد چــرا کــه چــون در 
ــد. ــه بندرعبــاس می دان ــق ب ــد پــس خــود را متعل آن مــکان زندگــی می کن

بنابرایــن انســان هویــت خــود را در متعلــق بــودن بــه این شــهر و مــکان بدون 
توضیــح در مــورد نــوع زندگــی خود،تاریخ،تکنولــوژی و یــا ســایر پارامترها،بــه 
ــه  ــاور دارد ک ــن ب ــمه از ای ــم سرچش ــن مه ــد،و ای ــی می نمای ــران معرف دیگ
شناســایی هویــت بــه مــکان و معرفــی در ظــرف مــکان مــورد نظر،جزیــی از 
شناســایی هویــت اوســت و ایــن از ویژگی هــای مــکان اســت کــه بــا اســتفاده 

ــه شــخص هویــت می بخشــد)پرتویی،1382(. از بارارزشــی خود،ب

3- نقش زمان در شکل گیری هویت:
همانطــور کــه اشــاره شد،انســان در ظــرف زمــان و مــکان زندگــی می کنــد و 
زمــان بــه عنــوان یکــی از وجــوه گســترده جهان،ابعــاد گوناگــون را بــه خــود 
اختصــاص داده اســت کــه در کنــار ظــرف مکان،هویــت را به وجــود مــی آورد.

زمــان بــه واســطه معناهــای قــراردادی خود،قابــل اندازه گیــری نیســت،برای 
ــا  ــخص معن ــور مش ــه ط ــوان آن را ب ــت و نمی ت ــورت اس ــک ص ــه ی ــه ب هم

نمود)تقوایــی،1388(.

4- دیدگاه روانشناسی در رابطه با هویت:
ــد  ــروز می ده ــای خــود را ب ــه معن ــی ب ــدگاه روانشناســی،هویت هنگام از دی
کــه در صــورت بــروز تغییــرات اوضــاع و احــوال اطــراف خود،ضمــن مقابلــه 
بــا آنها،شــخصیت و حیــات روانــی خــود را حفــظ نماید.بدیــن صــورت انســان 

ــدان هویــت گفتــه می شــود. دارای مشــخصه ای شــده کــه ب
ــخصه هایی  ــه مش ــات از جمل ــن ثب ــت و ای ــان اس ــات انس ــانه ثب ــت نش هوی
ــر تاثیــر بــر شــخصیت فرد،بــر محیــط زندگــی وی نیــز  اســت کــه عــالوه ب
تاثیرگــذار بــوده و در ارتبــاط نزدیــک با وی قــرار دارد)قرایی،ســهرابی،1384(.

5- معنای لغوی هویت:
ــان های  ــاوت و در انس ــای متف ــت در فرهنگ ه ــه هوی ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــه برداشــت های مختلــف معنــی  ــا توجــه ب ــه ای خــاص و ب ــه گون متفــاوت ب
می شــود،دارای تعاریــف متفاوتــی نیــز می باشــد.به عنــوان مثــال هویــت در 

ــه: ــود ک ــا می ش ــورت معن ــن ص ــه ای ــون ب ــای گوناگ فرهنگ لغت ه
مشــهور  متکلمــان  و  حکیمــان  میــان  معنــی  همیــن  و  1-تشــخیص 

)1334 اســت)دهخدا،
ــات  ــر صف ــه مشــتمل ب ــا شــخص ک ــت شــی ی ــی حقیق ــه معن ــت ب 2-هوی
جوهــری وی اســت.هویت در لغــت بــه معنــای شخصیت،ذات،هســتی و 

ــود)عمید،1363(. ــو می ش ــه ه ــوب ب ــوده و منس ــود ب وج
3-هویــت ذات بــاری تعالی،هســتی،وجود و آنچــه موجــب شناســایی شــخص 

می شــود،معنی می شــود)معین،1371(.
ــرد از دیگــری می شــود و  ــز ف ــه ســبب تمای ــزی ک ــی آن چی ــت یعن 4-هوی
ــد  ــود خواه ــود وج ــک خ ــه ی ــود بلک ــرح نمی ش ــال مط ــت در خ ــا هوی لزوم

ــود)مقتدایی،1383(. ــا می ش ــورت معن ــن ص ــر و بدی ــک غی ــت و ی داش

.)2008،Oxford(5-هویت کیستی و چیستی شخص را یاداور می شود

6- هویت در معماری:
مکان هایــی کــه مســتعد ایجــاد خاطــرات جمعــی هســتند،مکان هایی 
ــی را  ــنایی بخصوص ــرد آش ــوده و ف ــل درک ب ــی قاب ــه راحت ــه ب ــتند ک هس
نســبت بــه مــکان در خــود احســاس می کنــد و بــه همیــن دلیــل می تــوان 
ــای  ــره می خورد.فض ــخص گ ــت ش ــا هوی ــکان ب ــت م ــه هوی ــود ک ــان نم بی
معمــاری بــه عنــوان نزدیک تریــن محیــط بــه هــر شخص،متناســب 
بــا فرهنــگ و بــوم مــکان ســاخته می  شــود،لذا معمــاری از قوی تریــن 
نمودهــای هویــت هــر منطقــه اســت،چراکه معمــاری و ســبک ایجــاد شــده 
ــا  ــا فرهنــگ آن دوره و ســبب ایجــاد معمــاری ب در هــر دوره ای،متناســب ب
ــه شــده اســت. ــای جامع ــاری و ارزش ه ــای رفت ــا الگوه ــک ب ــدی نزدی پیون

بــه همیــن دلیــل اســت کــه معمــاری بــه عنــوان یــک اثــر هنری،بــا توجــه 
بــه اینکــه ســاخته دســت انســان اســت بــه وســیله میــزان اثــرات پذیرفتــه 
ــنجیده می شود)دشــت   ــده در آن س ــه ش ــکار رفت ــی ب ــای فرهنگ و ویژگی ه

ــرد،1390(. گ
هویــت بــه صــورت تــک بعــدی ســنجید نمی شــود،بلکه ایــن پدیــده 
دارد.ایــن  کالبــدی  و  معنوی،مــادی  قبیــل  از  را  متفاوتــی  جنبه هــای 
ــا می بخشــند. ــت را معن ــد و هوی ــرار می گیرن ــر ق ــار همدیگ ــا در کن جنبه ه

بنابرایــن هــر شــی بــا وجــود ایــن ویژگی هــا هویتــی را بــرای خــود معرفــی 
می نمایــد کــه مرتبــط بــا عملــی کــه انجــام می دهد،ظاهــر و کالبــد خویــش 

اســت)تقی زاده،1385(.
ــتفاده از  ــا اس ــود را ب ــاص خ ــت خ ــی هوی ــگ و مکان ــر فرهن ــن ه بنابرای
ــه در  ــت می آورد،ک ــه دس ــود دارد ب ــر خ ــد و ظاه ــه در کالب ــی ک تفاوت های
نوبــه خــود ســبب ایجــاد آداب و رســوم،فرهنگ و عــادات هــر قــوم در مــکان 

ــت گرد،1390(. ــود است)دش ــاص خ خ
ــهر  ــهر از ش ــک ش ــای ی ــوان تفاوت ه ــت را می ت ــری کلی،هوی در نتیجه گی
ــف طراحــی و شــکل شــهر،آثار  ــد عوامــل مختل ــه نیازمن ــا کردک دیگــر معن
ــه معمــاری و فضــای  ــوط ب ــد شــهری و ســایر مشــخصات مرب معماری،کالب
ــهر  ــخصیت ش ــت و ش ــه هوی ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــت،و ب ــهری اس ش
زمانــی معنــا میابــد کــه شــاخص های شــهر بــه همــگان معرفــی شــود)لطفی، 

ــدی ،1391(. محم
ــی  ــا و آرمان های ــه ای از ارزش ه ــه مجموع ــاره ب ــت شهر،اش ــخن از هوی س
اســت کــه در شــهر وجــود دارد کــه در آن ریشــه دوانــده و ســنت و عقایــد 

ــکاران،1388(. ــت)محمدزاده و هم ــود آورده اس ــه وج ــهر را ب ــاص ش خ
ــهر  ــت ش ــد و باف ــاخص های کالب ــد بندرعباس،ش ــهری مانن ــت ش ــذا هوی ل
ــناخته  ــر ش ــه یکدیگ ــبت ب ــهرها نس ــاوت در ش ــم تف ــل مه ــه عام ــت ک اس
ــک شــهر،معنای خــود را در  ــت ی ــل اســت کــه هوی ــن دلی می شــود.به همی
ــت  ــن باف ــهر میابد.بنابرای ــد ش ــک و کالب ــد در فیزی ــا و عقای ــور ارزش ه تبل
کالبــدی و ســاختار مکانی-فضایــی شــهرها یکــی از مهم تریــن ابعــاد هویتــی 

یــک شــهر ماننــد بندرعبــاس اســت،
کــه  اســت  شــهر  یــک  معمــاری  و  شــهری  ســاختار  ایــن  کــه 
ــذا از  ــش می دهــد و ل ــه را نمای اندیشــه ها،فعالیت ها و ســطح فرهنــگ جامع
ایــن طریــق می تــوان بــه ســایر اطالعــات نظیــر ابعــاد اجتماعی،اقتصــادی و 
فرهنگــی منطقــه دســت یافت،چــرا کــه بافــت کالبــدی بــه صــورت بصــری 
ــکاران،1388(. ــل و هم ــش می دهد)نوف ــود را نمای ــه خ ــی زمین ــاد هویت ابع

معمــاری یــک شــهر،نمایش دهنده ســیر تکاملــی آن در چارچــوب هویــت آن 
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ــز می شــود.این ســیرتکاملی  ــرات و بحــران نی ــه گاه دســتخوش تغیی اســت ک
ــاره  ــه اش ــه در ادام ــرار داد ک ــی ق ــورد بررس ــه م ــد جنب ــوان از چن را می ت

می شــوند.
ــع و  ــه ای بصری،وقای ــه گون ــه ب ــهر ک ــک ش ــی ی ــی و قدیم ــت تاریخ 1-باف
ــه  ــل از جمل ــن دلی ــه ای ــاند و ب ــده می شناس ــه بینن ــته را ب ــاری گذش معم
ــه عنــوان  ــه شــهر و زمینــه خــود اســت و ب مهم تریــن منطقــه هویت بخــش ب

ــد. ــود می یاب ــهر نم ــک ش ــخ ی ــوه تاری جل
ــیرتاریخی  ــهر،نمایش دهنده س ــک ش ــی ی ــای قدیم ــه بافت ه ــور ک 2-همانط
ــده پیشــرفت و توســعه شــهر  ــز نمایش دهن ــد شــهری نی آن اســت،بافت جدی

ــذارد. ــش می گ ــه نمای ــهر را ب ــک ش ــر ی ــخ معاص ــه تاری ــدو در نتیج می باش
ــهری  ــوده ش ــای فرس ــه بندرعباس،بافت ه ــهر،از جمل ــر ش ــفانه در ه 3-متاس
ــور  ــهر ظه ــزی ش ــی و مرک ــای تاریخ ــب در کناربافت ه ــه اغل ــود دارد ک وج
از  یکــی  بلکــه  نمی بخشــند  شــهر  بــه  هویتــی  بافت هــا  می کنند.ایــن 
بــه  نمی تــوان  بافت هــا  ایــن  بحران هــای هویــت شــهری می باشــند.در 
دنبــال فرهنــگ یــا ارزش هــای معمــاری و در نتیجــه هویــت بود،چــرا کــه ایــن 
ــاری  ــز شــهری و گاهــی ایجــاد خودمخت ــرار از مراک ــا در نتیجــه فقر،ف بافت ه

می کنند)مطوف،خدایــی،1388(. ظهــور 
ــت  ــر هوی ــه ب ــود ک ــخص می ش ــل مش ــن دلی ــه ای ــد ب ــت کالب ــت هوی اهمی
ــرد ،بخــش  ــوده و از آنهــا تاثیــر می پذی ــر ب اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه موث
مهمــی از هویــت شــهری را ایجــاد کــرده و ســبب تــداوم حیــات اجتماعــی و 
فرهنگــی یــک شــهر می شــود، بــه همیــن دلیــل هرچقــدر هویــت کالبــد یــک 
ــر  ــز پربارت ــهر نی ــی آن ش ــی و اجتماع ــد،حیات فرهنگ ــر باش ــهر پرارزش ت ش

.)2008,Laskari(ــت اس
1- هویت معماری بندرعباس:

بندرعبــاس یــا بندرگمبــرون،دارای پیشــینه غنــی از نظــر معمــاری و فرهنــگ 
اســت.اهمیت ایــن شــهر را از وجــود اســکله ها،جزایر اطراف،تجارت هایــی کــه 
ــایر  ــت  و س ــوع اس ــال وق ــکله ها در ح ــن اس ــایه در ای ــورهای همس ــا کش ب
ــق شــکل1،  ــه ای مطاب ــه وجــود قلع ــه ای ک ــه گون ــوان دانســت ب ــوارد می ت م
بــه نــام قلعــه پرتغالی  هــا کــه نشــانی از تســلط ایــن ملت،بــه دلیــل موقعیــت 
ــای  ــر ادع ــاهدی ب ــوان ش ــوده را می ت ــاس ب ــر بندرعب ــهر، ب ــن ش ــب ای مناس

ــه امــروز دانســت. ــا ب اهمیــت ایــن شــهر در گذشــته دور ت

شکل 1-قلعه پرتغالی ها،منبع:نگارنده 

بنــدر عبــاس را بــه واســطه آب و هــوای گــرم و ســوزانش،می توان بــا تخل های 
آن)شــکل 2(، و معمــاری و مصالح بومــی و همخــوان بــا طبیعــت آن شــناخت.

ســایبان هایی کــه در عیــن رشــد تکنولــوژی و دســتیابی بــه ســازه های 
ــای  ــا برگ ه ــکل 3 ب ــق ش ــم مطاب ــوز ه ــح نوین،هن ــایر مصال ــادری و س چ
خشــک درخــت نخــل ســاخته می شــوند،دیوارهای کاهگلــی کــه زمســتان را 
مالیــم و تابســتان را خنــک نگــه مــی دارد را ،می تــوان نشــانه هایی از هویــت 
معمــاری ایــن شــهر دانســت کــه در مکانــی دیگــر مشــابه آن یافــت نمیشــود 
ــت  ــه و طبیع ــته از زمین ــاری برخواس ــوان معم ــوارد را می ت ــن م ــه ای و هم
ــه  ــور ک ــد، همانط ــای جدی ــال آن آالچیق ه ــه دنب ــت،که ب ــاس دانس بندرعب
در شــکل 4 دیــده می شــود، نیــز بنــا بــه تمایــل بکارگیــری زیبایــی طبیعــت 

ــتند ــی هس ــاز و قدیم ــای دست س ــه از آالچیق ه ــهر،الهام گرفت ــن ش ای

شکل 2-نخل های بندرعباس،عنصر بصری هویت بخش شهر 

بندرعباس، منبع:نگارنده

شکل 3-سایه بان های ساخته شده با برگ های نخل و دیوارهای 
کاهگلی،منبع:نگارنده
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شکل 4،آالچیق های جدید،الهام گرفته از آالچیق های 
قدیمی،منبع:نگارنده 

ــه معمــاری بندرعباس،معمــاری منحصــر  ــت بخــش ب از دیگــر عناصــر هوی
ــی  ــا ،بادگیر های ــاوت زیب ــا شــکل های متف ــی ب ــرد آن،کــه از پنجره های ــه ف ب
کــه از تمامــی بادگیرهــای مناطــق گــرم و خشــک ایــران نشــانه هایی 
ــام  ــگ روشــن،قوس ها و طاق ها،تشــکیل شــده اســت ن ــا رن دارد،مصالحــی ب
ــای  ــود معماری ه ــم وج ــی رغ ــهر را عل ــره ش ــود چه ــوع خ ــه ن ــه ب برد،ک
مدرن،منحصــر بــه بندرعبــاس می کننــد و بدیــن گونــه  زمینه گرایــی 
معمــاری را در کنــار کاربــرد معمــاری مــدرن بــه بیننــده معرفــی می نماینــد.

نمــای معمــاری هــای بندرعبــاس را، قوس هایــی ، ماننــد شــکل5،که 
پنجره هــای خراطــی شــده  ای کــه به دســت اســتادان شــهر ســاخته شــده اند 
ــق  ــا پیشــروی خــود از  نمــای ســاختمان مطاب ــا ب را احاطــه می نماینــد و ی
ــرای عابریــن پیــاده می  شوند،تشــکیل  شــکل6 ،ســبب ایجــاد ســایه اندازی ب
ــر  ــخی در براب ــتر و پاس ــا بس ــی ب ــن هماهنگ ــه ضم ــی ک ــه نوع می دهد،ب
ــه  ــز ب ــوس در مناطــق گــرم را نی ــت بکارگیــری ق ــاب گــرم منطقه،اصال آفت
ــهر  ــه در ش ــد ک ــان می کنن ــر نش ــواره خاط ــده و هم ــادآور ش ــده ی بینن

ــرار دارد. ــود ق ــرای خ ــاص و زمینه گ ــاری خ ــا معم ــاس ب بندرعب

شکل 5-نمونه ای از قوس های نما،منبع:نگارنده

شکل 6-نمای پیش آمده به منظور ایجاد سایه بان،منبع:نگارنده 
در کنــار مصالــح ســفید و مشــابه کاهــگل که در شــهر در معمــاری بندرعباس 
ــق  ــی مطاب ــدی ازخیمه های ــر جدی ــه شــده اســت،می توان از تصاوی بکارگرفت
ــان  ــرای در ام ــی ب ــراد بوم ــا اف ــه در گذشــته مســافرین و ی شــکل 7 و 8 ک
ــه  ــوزان منطق ــاب س ــاداور آفت ــد و ی ــا می کردن ــاب بن ــش آفت ــدن از تاب مان
اســت یــاد کرد.ایــن معماری هــای یــاداور هویــت و معمــاری منطقــه بــوده و 

بــه عنــوان عناصــر بصــری نیــز شــناخته می شــوند.  

شــکل 7-اســتفاده از طــرح خیمــه در بناهایــی بــا متــراژ کــم 
در شــهر،منبع:نگارنده 
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شکل 8-نخل و خیمه،د عنصر یاداور اقلیم بندرعباس،منبع:نگارنده 
لــذا هویــت را در شــهر بندرعباس،می تــوان در نماهــای معمــاری آن،در 
عناصــر شــهری،معماری پاســخ گو بــه محیــط و بــه عبارتــی دیگــر معمــاری 
زمینه گــرای آن،در قایق هــای کوچــک مطابــق شــکل9 کــه در جــای جــای 
ــه  ــوارد ک ــایر م ــت و س ــده اس ــرار داده ش ــا ق ــه دری ــن ب ــرای رفت ــهر ب ش
ســبب ایجــاد تصویــری ذهنــی منحصــر بــه بندرعبــاس و ایجــاد خاطــره ی 

ــوند،دریافت.  ــودن را می ش ــاس ب در بندرعب

ــر  ــا را خاط ــار دری ــودن در کن ــه ب ــهر ک ــا در ش ــکل 9-قایق ه ش
نشــان می کنند،منبع:نگارنــده 

8-  معماری مدرن و زمینه و هویت بندر عباس
زمانــی کــه صحبــت از معمــاری مــدرن بــا هویــت اســت،در ذهــن 
انســان،تصویری از گذشــته نقــش می بنــدد کــه می توانــد بــه گونــه ای 
تصنعــی،در معمــاری مــدرن وارد شــده و تنهــا بــه ماننــد نقابــی بــر چهــره 
بنــا بنشــیند.اینگونه معماری،یــاداور تقلیــدی از معمــاری گذشــته اســت،حال 
ــال  ــت کام ــازی هوی ــا بازس ــت و ب ــته اس ــگرایی از گذش ــد، واپس ــه تقلی آنک

تفــاوت دارد)تقــی زاده،1379(.
الکســاندر)2002(در ایــن زمینــه اظهــار مــی دارد کــه هویــت بنــا بــه واســطه 
ــز  ــزی ج ــن چی ــود و ای ــا می ش ــان معن ــی آن ــا و همراه ــظ مالزمت ه حف

ــکاران ،1389(. ــت)مهدوی نژاد و هم ــد اس تقلی
لــذا تفکــر مــدرن در مقولــه هویــت نیــز وارد شــده و ســبب بــروز خطاهایــی 
در فهــم ایــن موضــوع در معماری هــای گذشــته شــده اســت.معماری 
مــدرن ســبب بــروز ایــن اندیشــه نامناســب گشــت کــه همــه بناهــا در همــه 
ــوند،بدون  ــه ش ــکار گرفت ــکل ب ــک ش ــه ی ــد ب ــا می توانن ــا و هویت ه اقلیم ه
اینکــه ردپایــی از هویــت و زمینــه خــود بــه جــای بگذارند،درحالــی کــه بــی 
ــگ  ــت و کمرن ــگ و اقلیم،ســبب کاهــش کیفی ــط و فرهن ــه محی ــی ب توجه
شــدن هویــت بناهــا و از بیــن رفتــن خــرد جمعــی می شــود)احمدی،1372(.

ایــن مســاله ای اســت کــه بــه عنــوان تفکــری اشــتباه در همــه جــای دنیــا 
ریشــه دوانــده و همانطــور کــه از شــکل10 می تــوان دریافت،بندرعبــاس نیــز 

از ایــن قاعــده مســتثنی نبــوده اســت.

ــه  ــت و زمین ــی از هوی ــدون ردپای ــدرن ب ــی م ــکل 10-بنای ش
خود،منبع:نگارنــده
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بندرعبــاس نیز،بــه عنــوان شــهری تاریخــی و بــا هویــت از گزنــد ایــن اندیشــه 
در امــان نبــوده و در جریــان بحــران هویــت معمــاری قــرار گرفته اســت.معماری 
ــای  ــه ج ــد ب ــتفاده از تقلی ــا و اس ــران ارزش ه ــا بح ــز ب ــهر نی ــن ش ــدرن ای م
ــا  ــدرن ب ــای م ــه بناه ــه ای ک ــه رو شــده اســت،به گون ــت روب ــا هوی ــی ب همراه
ایجــاد پنجره هایــی کــه مشــابه پنجره هــای قدیمــی هســتند و طرح هایــی کــه 
نقاب گونــه بــر نمــای بنــا نشســته اند ســعی در ایجــاد همخوانــی و مشــابهت بــا 
ــگ شــدن  ــاری کمرن ــه اینگونه معم ــی ک ــه خــود را دارا هســتند ، در حال زمین
ارزش هــای زمینــه را بــه بیننــده القــا می نمایــد کــه نمونــه  آن را در شــکل 11 

ــرد.  ــاهده ک ــوان مش می ت

ــای  ــر نم ــاب ب ــورت نق ــه ص ــت ب ــا هوی ــاری ب ــد از معم ــکل 11-تقلی ش
بنا،منبع:نگارنــده 

ایــن در حالــی اســت کــه یــک نمــای قدیمــی و فرســوده مطابــق شــکل12 
ــر نمــای خــود  ــه تزیینــی را ب ــوده و هیچگون کــه در حــال از بیــن رفتــن ب
نگذاشــته اســت،با وجــود چنــد قــاب ســاده بــر بازشــوهای خود،بــه بیننــده 
ــن خــود  ــه را می دهــد و ای ــا زمین ــت و معمــاری همخــوان ب حســی از هوی
در مقایســه بــا نمــای پــر از نقــاب مــدرن تقلیــد از گذشته،نشــانی از بحــران 
ــن انســانی اســت چــرا  ــت و ذه ــا هوی ــدرن ب ــاری م ــاط معم ــراری ارتب برق
ــود  ــی خ ــکان زندگ ــه م ــادی را در زمین ــان تض ــت انس ــن موقعی ــه در ای ک

می بینــد.

ــور  ــه منظ ــوها ب ــر دور بازش ــاده ب ــای س ــاد قاب ه ــکل 12-ایج ش
ــرا  ــاری زمینه گ ــادآور معم ــور و گرما،ی ــه ورود ن ــخ ب پاس

وجــود بناهــای مــدرن را نمی تــوان ضدیتــی بــا هویــت منطقه دانســت،چراکه 
ــم و  ــه از فرهنگ،اقلی ــی ک ــدن ارزش های ــگ ش ــت و کم رن ــدن هوی ــم ش گ
ــراد یــک جامعــه برخاســته می شــود،به واســطه بکارگیــری  ــوع زندگــی اف ن
شــیوه غلــط ســبک مــدرن اســت.در شــهر بندرعباس،بناهــای مــدرن 
ــری  ــم بکارگی ــی رغ ــه عل ــت ک ــوان یاف ــق شــکل 13می ت بســیاری را  مطاب
ــاری  ــت و معم ــی از هوی ــم ردپای ــوز ه ــح نوین،هن ــدرن و مصال ــاری م معم
گذشــته را،بــا بکارگیــری عناصــر آشــنا بــرای مــردم و درعیــن حــال کاربردی 
در اقلیم،ماننــد بادگیر،ســایه بان ها و قوس هــا در خــود دارنــد و همیــن 
امــر اســت کــه کمــاکان بــودن در شــهر بندرعبــاس را خاطــره ســاز و چهــره 

ــاداور هویــت آن باقــی گذاشــته اســت.  شــهر را ی

ــام  ــردی و اله ــری کارب ــه یکارگی ــه ب ــک مدرس ــدرن ی شــکل 13-معــاری م

گرفتــه از معــاری گذشــته و کاربــرد قوس هــا و بادگیر،منبع:نگرانــده 
معمــاری رســالت دارد کــه شــرایط هــر مــکان را بــا ویژگی هایــی کــه در خــود 
ایجــاد می کنــد بــه بیننــده بفهمانــد و بدیــن گونــه بــه معرفــی زمینــه و هویــت 
مــکان بپردازد.بخشــی از ایــن شناســایی،در نزدیکــی معمــاری بکارگرفتــه شــده 
بــا شــرایط محیطــی خــود اســت کــه ســبب خلــق وجــودی یکتــا می شــود،چرا 
کــه ویژگــی همــان مــکان را نمایــان می ســازد. نمونــه ای از ایــن ادعــا و معرفــی 
مــکان و ویژگی هــای آن را در شــکل 14 و 15 می تــوان دیــد کــه بــا معمــاری 

همخــوان بــا زمینه خــود بــه انجــام رســالت خــود پرداخته انــد.
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شکل 14-معماری معرف اقلیم بندرعباس با بکارگیری اصولی و کاربردی عناصر 
بصری آشنا برای اقلیم بندرعباس،منبع:نگارنده 

شکل 15-کاربرد بادگیر با مصالح مدرن در بنای مدرن،منبع:نگارنده  

ــا  ــک معماری،لزوم ــه ی ــی ب ــت بخش ــرای هوی ــه ب ــت ک ــر اس ــل ذک قاب
نمیبایســت کــه از عناصــر بصــری بــه همانگونــه کــه قبــال وجــود داشــته اند 
ــی ایجــاد شــده اســت  ــای متفاوت ــروز کاربری ه ــای ام ســود جســت.در دنی
ــی  ــری تمایزات ــد بکارگی ــه بیننده،نیازمن ــود ب ــناخت خ ــور ش ــه منظ ــه ب ک
دارند،ایــن بناهــا می تواننــد ســاختمانهایی نظیــر بانک هــا و یــا ســایر 
ــه وجــود  ــرای ب ــر ذهنــی ب ــن بناهــا در ایجــاد تصوی باشــند،اما موفقیــت ای
ــالش آن در  ــزان ت ــوان از می ــر را،می ت ــه دیگ ــا منطق ــز در آن ب ــدن تمای آم
الهــام از عناصــر بصــری آشــنای زمینــه دریافت.بــه عنــوان مثــال در شــکل 
ــا همــان قصــد  ــا ب ــا در بن ــی ســاخته شــده در بندرعباس،قوس ه 16،دربنای
ــاوت  ــکلی متف ــا ش ــایه بان ب ــکن و س ــد بادش ــه مانن ــی ب ــاد پیش فضای ایج
ایجــاد شــده انــد،و همچنیــن نمــای بنــا بگونــه ای طراحــی شــده اســت کــه 
یــاداور بادبند هــای یــک قایــق باشــد،و همیــن عناصــر آشــنای بصری،بــدون 

ــازد.  ــز می س ــر متمای ــکان دیگ ــابه در م ــری مش ــا کارب ــد، آن را ب تقلی

شکل 16-نمای مدرن با بکار گیری عناصر آشنای 
بصری،منبع:نگارنده 

9- فرهنگ و هویت
ــک  ــت ی ــد هوی ــه می توان ــت ک ــاری اس ــا معم ــه تنه ــت ک ــار داش ــوان اظه نمی ت
ــوه  ــد نح ــر مانن ــایر عناص ــار س ــاری در کن ــه معم ــی نماید،بلک ــه را معرف منطق
ــت  ــاندن هوی ــه شناس ــره ب ــط و غی ــا محی ــورد ب ــش،نوع برخ ــوه پوش زندگی،نح
ــه از شــهر  ــر منطق ــاز ه ــه تناســب نی ــه ب ــاس شــهری اســت ک می پردازد.بندرعب
ــای آن   ــال در خیابان ه ــوان مث ــت.به عن ــه اس ــا آن پرداخت ــورد ب ــه برخ ــود ب خ
ــوف  ــی مج ــای قوس ــا نم ــه ب ــد ک ــی را دی ــوان مغازه های ــکل 17 می ت ــق ش مطاب
ــل در  ــردازد،در مقاب ــهر می پ ــن ش ــت ای ــا قدم ــای ب ــی حجره ه ــه معرف خود،ب
ــود،به  ــاهده می ش ــکل 18 مش ــه در ش ــور ک ــهر همانط ــن ش ــی ای ــای محل بازاره
واســطه ســادگی مــردم آن و نــوع شــغل آنهــا کــه بیشــتر بــه فــروش دســت رنج 
خــود می پردازند،فضــای بــه خصــوص معمــاری دیــده نمی شــود بلکــه فروشــندگان 
ــن  ــغولند و ای ــروش مش ــه ف ــادری ب ــایه بان های چ ــان س ــاز و در ام ــای ب در فض
ــانه های  ــه نش ــه از جمل ــد ک ــوان دی ــاس می ت ــازار بندرعب ــا در ب ــا را تنه صحنه ه
خــاص آن وجــود سایه بان هاســت،و همیــن عناصــر خــود بخشــی از هویــت 

ــد. ــان می ده ــه فردش،نش ــر ب ــاری منحص ــار معم ــاس را در کن بندرعب
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شکل 17-مغازه های حجره مانند طراحی شده،منبع:نگارنده

شکل 18-بازار محلی بندرعباس،بدون معماری خاص،منبع:نگارنده 
10- نتیجه گیری

ــرار  ــر ق ــه یکدیگ ــک ب ــتگی نزدی ــه در وابس ــک منطق ــاری ی ــت و معم هوی
دارند،بــه گونــه ای کــه بــا اســتفاده از معمــاری یــک منطقه،می تــوان 
ــته  ــاری برخواس ــن معم ــر ای ــی دیگ ــه عبارت ــی برد،ب ــز پ ــت آن نی ــه هوی ب
ــر و  ــته و معاص ــخ گذش ــی تاری ــبب معرف ــه س ــت ک ــود اس ــه خ از زمین
ــا  ــظ ارزش ه ــزان حف ــود،لذا می ــده می ش ــه بینن ــت شــهر ب ــاندن هوی شناس
در یــک منطقــه را می تــوان در موفقیــت معمــاری و فرهنــگ یــک منطقــه 
در حفــظ ملزومــات هویــت دانســت.با وجــود ورود معمــاری و ســبک مــدرن 
در شــهر بنــدر عبــاس،در حــال حاضر،هنــوز هــم معمــاری ایــن شــهر ردپــای 
معمــاری گذشــته و زمینه گــرای خــود را حفــظ کــرده  اســت و بــا بکارگیــری 
عناصــر بصــری و کاربــردی شــناخته شــده ماننــد بادگیر،ســایبان ها،قوس ها 
ــده ســازی خاطــرات و ارزش هــای نهفتــه  ــاز زن و قاب هــا،در ایــن شــهر،به ب
ــر  ــم غی ــی و ه ــراد بوم ــرای اف ــم ب ــه ه ــه ای ک ــه گون ــود می پردازد،ب در خ
بومی،معمــاری بنــدر عبــاس و بناهــای مــدرن و قدیمــی آن،تنهــا مختــص 

ــه هویــت آن اســت.  ــه بندرعبــاس و منحصــر ب ب
منابع

ــاری  ــت در معم ــوم هوی ــی مفه احمدی،فریال،صادقی،علی رضا،1389،بررس
ــاه 1389. ــماره 148،دی م ــاه هنر،ش قدســی،کتاب م

جاودانگی،قیومــی  راز  و  الکساندر،کریســتوفر،1381،معماری 
بیدهندی،مهرداد،مرکــز چــاپ و نشــر دانشــگاه شــهید بهشــتی،تهران.

دانشــگاه  هویت،حبیب،فرح،انتشــارات  و  ابل،کریس،1387،معمــاری 

آزاد،تهــران.
پرتویی،پروین،مــکان و بــی مکانی:رویکــردی پدیــدار شناســانه،مجله هنرهــای 

.50-14،1382،40 زیبا،شماره 
تــا هویــت در معماری،نشــریه هنرهــای  تقوایی،سیدحســین،از ســبک 
2،تهــران،45-1391،38. شــماره  شهرســازی،دوره17  و  زیبا،معمــاری 

حبیبی،ســید محســن،صورخیال شــهر را پــاک کرده ایم،مجلــه رایانه،معمــاری 
و ساختمان،شماره ســوم،117-1391،115.

شــهید  دانشــگاه  دهخدا،انتشــارات  دهخدا،علی اکبر،1377،لغت نامــه 
بهشــتی،تهران.

واســطه  بــه  هویــت  گرد،سارا،دشــت گرد،محمدرضا،احراز  دشــت 
واحــد  اســالمی  آزاد  سازه،راه،معماری،دانشــگاه  ملــی  معماری،همایــش 

.1390 چالوس،اســفند 
عمید،حسن،1363،فرهنگ عمید،انتشارات امیرکبیر،تهران.

ــماره  ــه صفه،ش ــهری بندرعباس،فصلنام ــت ش ــناخت هوی کمیلی،محمد،ش
.187-46،1387،167

شــهری  نمادهــای  ارتبــاط  لطفی،صدیقه،محمدی،عبدالحمید،برررســی 
منطقه ای(،دوره2،شــما جغرافیا)برنامه ریــزی  شهر،نشــریه  هویــت  بــا 

ره70-2،1391،61.
و  بافنده،مهدی،بررســی  محمدزاده،محمد،وارثی،حمیدرضا،عامــل 
تعلــق  میــزان  بــا  آن  رابطــه  و  شــهری  هویــت  مولفه هــای  تحلیــل 
برنامه ریــزی  و  پژوهــش  جدید،نشــریه  شــهرهای  ســاکنین  مکانــی 

.36 -2،1389،17 1،شــماره شهری،دوره
معین،محمد،1371،فرهنگ اسالمی،موسسه انتشارات امیرکبیر،تهران.

ــاد  ــارات جه ــه های معماری،انتش ــیر اندیش مهدوی نژاد،محمدجواد،1385،س
دانشــگاهی،تهران.

معمــاری  مهدوی نژاد،محمدجواد،بمانیان،محمدرضا،خاکســار،ندا،هویت 
ــریه  ــامدرن،مدرن و فرامدرن،نش ــای پیش ــت در دوره ه ــای هوی ــن معن تبیی

هویــت شهر،ســال پنجم،شــماره21،1389-7،10.
مقتدایی،مهتا،معیارهــای شــناخت و ارزیابــی هویــت کالبدی شــهرها،هنرهای 

.19،1383 زیبا،شماره 
بهســازی  و  رونق بخشی،نوســازی  مطوف،شــریف،خدایی،زهرا،الگوهای 
بافت هــای فرســوده شــهری،فصلنامه مطالعــات مدیریــت شهری،ســال 

ســوم،1388. اول،شــماره 
اسالمی،انتشــارات  شهرســازی  و  نقی زاده،محمد،1385،معمــاری 

اصفهــان. هیان، را
ی  خص ها شــا ، ضا ر محمد ، جعفر ر پو ، ین ر پا ، ی د کلبا ، ضا علی ر ، فل نو
شــهری،مجله  هویــت  در  موثــر  شــاخص های  ارزیابــی  و  بررســی 

.3 ،1388 ره شــما نشهر، ما ر آ
Laskari,Anna,Hanna .Sean,Derix.
Christian,(2008),Urban Identity Through 
Quantifable Spatial Attributes,Design Computing and 
Congtion ,pp634-615.
Oxford English Dictionary: 11th Edition Revised”, 
(2008),Edited by Catherine Soanes & Angus 
Stevenson. Oxford University Press Inc., Newyork. 



14

چکیده شایسته فرح 
مختلف  های  نمونه  شناسایی  و  شناخت 
خلیج  سواحل  حاشیه  در  دستکند  معماری 
بهتر  به درک  تواند  دریای عمان می  و  فارس 
گونه های این نوع معماری در ایران ،حفاظت 
ایجاد  نوین  های  شیوه  به  دستیابی  و  آنها  از 
فضاهای دستکند بعنوان یکی از راه حل های 
توجه  مورد  بسیار  امروزه  که  پایدار  معماری 
است کمک نمایند. گونه های مختلف معماری 
سواحل جنوبی کشور علی الخصوص دستکند 
در محافل تخصصی کمتر مطرح گردیده است 
طریق  از  تا  شود  می  تالش  مقاله  این  در  و 
بررسی های توصیفی - تحلیلی و بهره گیری از 
روش های علمی مطالعات اسنادی و میدانی به 
معرفی آنها پرداخته شود.در مجموع نتایج این 
تحقیق نشان می دهد که نمونه های دستکند 
به  متعلق  هرمزگان  استان  محدوه  در  موجود 
کدام دسته )عمودی - افقی( از انواع آن و با 
نزدیکی  به  توجه  با  و  باشند  می  کاریری  چه 
برخی دیگر در  و قرارگیری  به سواحل  برخی 
 ، عملکرد  لحاظ  از  ارتباطی  چه  ساحلی  نوار 
بین  گیری  شکل  و  جانمایی   ، استفاده  نحوه 

آنها و دریا وجود داشته است.
کلمات کلیدی:

معماری دست کند، سواحل جنوبی ، گونه شناسی، 
هرمزگان 

* این مقاله خالصه ای از مقاله ای با همین عنوان 
ارایه شده در کنگره استانی چهارمین کنگره تاریخ 

معماری و شهرسازی ایران می باشد.

بیان مساله :
ایران  قوانین  و  جهانی  های  کنواسیون  مطابق 
جزو  معماری  میراث  نگهداری  و  ،حفظ  شناخت 
قرار  کشورها  در  پژوهشی  های  الویت  و  وظایف 
و  اقلیمی  تنوع  بدلیل  ایران  معماری  میراث  دارد. 
متنوع  بسیار  تاریخ  اقوام مختلف در طول  سکونت 
می باشد.یکی از گونه های میراث معماری ایران که 
معماری دستکند  است  پرداخته شده  آن  به  کمتر 
گونه  به  توجه  با  ایران  مختلف  نقاط  در  که  است 
های  نمونه  ،شاهد  آنها  از  استفاده  نحوه  و  اقلیمی 
های  سال  در  .خوشبختانه  هستیم  آن  از  متفاوتی 
المللی  بین  همایش  اولین  برگزاری  از  پس  اخیر 
معماری دستکند توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی 
توجه پژوهشگران به این مقوله ارزشمند بیشتر شده 
است. بناهای دستکند بجای مانده از نظر تاریخی و 
فرهنگی حائز اهمیت و بررسی هستند که عالوه بر 
ارزش اسنادی که از نظر قدمت و پیشینه دارند، از 
لحاظ فرم معماری و شیوه های ساخت دارای ارزش 
بوده و در حال حاضر به دلیل بی توجهی و متروک 
ماندن، در حال نابودی می باشند. فقدان مطالعات 
در  تحقیق  لزوم  پژوهش حاضر  رویکرد  با  منسجم 
این زمینه را آشکار می سازد. از آنجایی که پژوهش 
حاضر به معرفی و دسته بندی گونه های مختلف 
 ، پردازد  می  هرمزگان  استان  در  معماری  این 
با  حوزه  این  پژوهشگران  آشنایی  ضمن  تواند  می 
دستکندهای هرمزگان و زمینه پژوهش های آینده 

را برای محققین ایجاد نماید.
پرسش های تحقیق:

بندی گونه شناسی  1-مهمترین عوامل در تقسیم 

پژوهشی در شناخت و گونه شناسی 

دستکندهای هرمزگان

دانشجوی دکتری معماری 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

قشم



صصي ربهک سال پنجم ، شماره دهم ،پاییز 1396 فصلناهم فني و تخ

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان رهمزگان 

15

آثار معماری دستکتد هرمزگان کدام است؟
استان  های  کرانه  در  دستکند  معماری  مجموعه  گیری  شکل  2-عوامل 

هرمزگان چیست؟
3-از نظر ماهیت کارکردی مجموعه آثار معماری دستکند چگونه اند؟

تعاریف:
گونه:

هر پدیده ، صرف نظر از موجودیت عیني و منحصر به فرد خویش که متناظر 
با اسم خاص آن است، متعلق به دسته اي عام نیز مي باشد که در برگیرنده 
ویژگي هاي عمومي پدیده هاست. این دسته ها در تناظر با اسم عام یا مفهوم 
کلي قرار گرفته و خود داراي سلسله مراتبي نیز به شمار مي آیند. به عنوان 
مثال هر انساني، نخست واجد یک هویت شخصي منحصر به فرد بوده که با نام 
وي متناظر مي گردد، اما در عین حال متعلق به دسته اي عام، به نام انسان و 
حتي عام تر به نام موجود زنده است. در عرف فلسفي بر این دسته هاي عام، 
عنوان«مفهوم کلی« اطالق مي گردد )حسین زاده، ).1380  مفاهیم کلي،  
علیرغم پدیده هاي خاص، موجودیت عیني نداشته و امري ذهني و قراردادي 
تلقي مي شوند . بدین ترتیب گونه به نوعي یک مفهوم کلي است که در زبان 
معماري ،عهده دار سازماندهي عناصر و پدیده هاي مشابه دردسته ها، اعالم 
و اسامي عام است و آنچه گونه ها را پدید مي آورد، مشخصه هایي است که 
ذاتي پدیده هاي خاص بوده و اشتراک میان آنها، مولد یک موجودیت مشترک 
و قابل استنتاج از آنهاست که »گونه«انگاشته مي شود . بدین ترتیب گونه 
ها ، به نمایندگي از آنچه که عمومیت دارد، مطرح مي شوند در حالي که اثر 
منفرد، با تغییراتي سازگار شدن با اوضاع، محیط و شرایط خاص خود را به 
نمایش مي گذارد . به بیاني دیگر، ماهیت گونه شناختي، با توجه به شرایط 
زمان ومکان، یعني این جا و اکنون، تعدیل گردیده و شکل یک اثر خاص و 
منحصر به فرد را به خود مي گیرد(.نوربري شولتز،) 1381  بدین ترتیب هر 
اثر منفرد معماري، به طبقه بندي کلي تري نیز تعلق مي یابد که بدان، هویتي 
فراتر از موجودیت خاص خود -به منزله یک خانه خاص یا مدرسه خاص یا هر 
بناي دیگري مي بخشد.  لذا گونه هم مي تواند به کار طبقه بندي محیط در 
مقیاس کالن آمده و مولد مفاهیمي همچون روستا و شهر باشد و هم آنکه به 
عناصر خردتري چون تفکیک ابنیه منفرد و حتي بخش هاي ابنیه بپردازد(.

نوربري شولتز،)1381 
دستکند:

معماری دستکند به گونه ای از معماری اطالق می شود که در آن به منظور 
خلق فضای معماری، از فرایند کاهش استفاده می شود. به عبارت دیگر، بر 
خالف آنچه که در معماری معمول از روی هم قرار دادن مصالح می توان به 
فضای مورد نیاز دست پیدا کرد؛ در معماری دست کند این فضاها نتیجه کندن 
بخش هایی از یک توده یا حجم پر است، به همین دلیل معماری کاست هم 
 Troglodytic ترکیب  دست کند،  معماری  التین  معادل  است.  گرفته  نام 

Architecture است. 
است؛   man made cave دستکند  معادل  اصطالح  انگلیسي  زبان  در 
یعني  آن  فرانسوي  مشابه  اصطالح  از  برگرفته   ،  Troglodytic واژه  و 
واژه  اگرچه  گیرد.  مي  دربر  را  تري  جامع  مفهوم   ،  Troglodytique
Troglodyteدر فرهنگ آکسفورد انساني که در غار زندگي مي کند  معنا 
و  است    Troglodyta یوناني   هاي  واژ  دراصل  واژه  این  ولي  است،  شده 
نفوذ  به معني   Dynien و  به معني گودال و حفره   Trôgle از دو بخش  
 Troglodytic کردن در داخل چیزي تشیکل شده است. بدین ترتیب، واژه
کرد)  معنا  درون حفره  در  نفوذیافته  معماري  توان  مي  را   Architecture

Bloch & Wartburg, 1989(ِ رِورسکي، نویسنده و کارشناس سایت هاي 
دستکند و نیز محقق یونسکو، در کتاب خود و در تایید این تعریف چنین مي 
نویسد: تروگلودیت به معني استفاده کننده از حفرة کنده شده به دست انسان 

.)16 ,1999 ,Rewerski( است
اصطالح دیگري که در این حیطه مورد استفاده قرار می گیرد، معماري صخره 
 Kempe(آ  Rock Cut Architecture آن  انگلیسي  مترادف  است.  اي 
,1988 ,113 (، که در زبان فرانسه اصطالح Architecture Rupestre  به 
جاي آن به کار م ي رود ) Bertholon & Huet, 2005, 35(. در این باره 
دکتر غالمعلي همایون چنینمی نویسد: اگردر صخره اي حفره ای ایجاد کنیم 
و به تدریج حفره را وسعت دهیم تا فضاهاي مورد احتیاجمان)مثاًل خانه و یا 
آرامگاهی( ایجاد شود، این محصول مبارزه انسان با صخره را در جهت ایجاد 
فضاي مناسب، می توان معماري صخره ای نامید. این فضا در دل صخره به 
وجود می آید و سنگ طبیعي کالبد آن است )همایون، 1354 ، 65  نقل شده 
با ویرایش(.دکتر جواد شکاري نیز در توصیف معماري صخر هاي میگوید: این 
معماري در دهکده ها، منازل و معابد،دژها و مقابري دیده مي شود که تماماً 

در دل صخره هاي سخت کنده شده اند)شکاري نیري، 1371 ،19(
دستکند های هرمزگان

درخصوص دستکند های استان هرمزگان اطالعات و تحقیقات کاملی تا به 
جاسک  نگاری  مردم  مطالعه  در   1375 سال  در  است  نگرفته  صورت  حال 
در  است  کرده  اشاره  جاسک  سادرمند  دسکندهای  به  زاده  خطیب  محمد 
ملی  آثار  فهرست  ثبت در  پرونده  فرهنگی  عادل  و  احمد کبیر  سال 1376 
شهر حریره را تهیه کردند که بخشی از آن به بندرگاه شهر اشاره میکند که 
بصورت دستکند می باشد.در سال 1377 اداره کل میراث فرهنگی هرمزگان 
است. کرده  تهیه  را  خربس  غار  تالءو  های  چاه  دستکندهای  ثبتی  پرونده 

مرجان روایی در سال 1381 پرونده ثبتی غار ساردمند در شهرستان جاسک 
باستان  گزارش  در  زاده  علیرضا خسرو  .در سال 1384  است  کرده  تهیه  را 
شناسی جزیره قشم به استودان های دستکند و چاه های تال اشاره میکند که 
استودان های مسن،چوچ و سوزا در سال1390 توسط بابک مرادی مطالعه و 
پرونده ثبتی آنها تهیه می گردد. در نهایت پرونده ثبتی دستکند بوستانو که 
طی عملیات احداث جاده پیدا شده بودند در سال 1388 توسط مجید طوافی 
تهیه می گردد. در سال 1394 مقاله ای در خصوص آداب و رسوم مرتبط 
مطالعات  گردید  ذکر  آنچه  مطابق  شماره  اثر  مجله  در  تال  های  دستکند  با 
در خصوص دستکندها ی هرمزگان به مطالعات تهیه پرونده ثبتی و یا ذکر 
نام آنها درمطالعات بررسی شناسایی خالصه می گردد. و مطالعه جامعی در 

خصوص دسته بندی دراین خصوص انجام نشده است.
استان هرمزگان

استان هرمزگان در جنوب ایران و در شمال تنگه هرمز قرار دارد. کرانه های 
این استان در شرق بر دریای عمان و در غرب بر خلیج فارس قرار دارند. تاریخ 
خلیج  تاریخ  از  بخشی  واقع  در  آن  در  ساکن  مردمان  زندگی  و  منطقه  این 
آنوبانینی  بر تحقیق  بنا  یافته است.  ناگسستنی  پیوندی  با آن  و  بوده  فارس 
و  سیستان  های  استان  کناره  بر  آن  امواج  که  هند  اقیانوس  رفتگی  پیش 
بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان بوسه می زند از زمان هخامنشیان 
به نام خلیج فارس خوانده می شده است. نزدیکی خلیج فارس به پایتخت 
دولت هخامنشی باعث توجه آنها به این محدوده نیلگون شده و تسلط بر آنرا 
تا سلسله  از کیان خود ضروری می دانستند. این عنایت  در جهت حراست 
های بعدی نیز استمرار یافته به طوریکه طبق اسناد موجود تاریخی در دوران 

داریوش هخامنشی و انوشیروان ساسانی، کشتی های تجاری از خلیج 
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فارس و بنادر آن استفاده کرده و تا مرزهای سیالن و حتی چین را در می 
نوردیدند.

بعضی از آثار تاریخی به جا مانده در استان که هر کدام مربوط به دوره ای از 
تاریخ دیرپا و پرفراز و نشیب این خطه است منعکس کننده قدمت، دیرنگی و 
شکوفایی تمدن آن است. اکثر بناهای قدیمی دستخوش تطاول طبیعت شده 
و یا با هجوم و تاراج اقوام تجاوزگر از میان رفته، ولی بعضی از این آثار به جا 
مانده این حقیقت را که منطقه هرمزگان نیز از گذشته کانون و پذیرای تمدنی 

کهن بوده، به اثبات می رسانند.
در کنار انواع معماری که براساس آب و هوا و شرایط خاص هرمزگان شکل 
گرفته اند و بعنوان معماری این منطقه شناخته می شوند ، معماری دستکند 
این خطه بسیار نا شناخته و مهجور مانده است تا جایی که  بجز چاه های تال 
و تا حدودی غار خربس که البته آنها نیز بعنوان دستکند معرفی نشده اند ، 

سایر آنها در محافل علمی تاکنون مطرح نشده اند. 
در این مقاله سعی می شود ضمن معرفی دستکند ها به دسته بندی و گونه 

شناسی آنها نیز پرداخته شود . 
دست کند های بستانو :

این دست کند ها در بخش کوهپایه و در دل کوه در روستاي بستانو یکي از 
مناطق مستعد و حاصلخیز براي صیادی و پرورش ماهی در استان هرمرگان 
اند.  شده  واقع  فارس  خلیج  شمال  و  پارسیان  شهرستان  مرکزي  بخش  در 

ارتفاع این محل از سطح دریا حداکثر 4 متر می باشد.

تصویر 1- محل استقرار دستکند ها و ساحل و ارتباط آنها با یکدیگر
)مأخذ: طوافی، 1391( 

 به دلیل رونق صیادی در منطقه بستانو و همجواری این دستکندها با بندرگاه 
های قدیمی پارسیان1  ،بعنوان محلی برای صیادی و تجارت مورد استفاده 
بوده است. این غارها تا سال 1381 وجود خارجی نداشتند و در بین خاک 
و تپه ها محصور بودند و پس از اجرای طرح منطقه ویژه انرژی در منطقه 
کوشکنار این دستکندها در زمان احداث جاده آشکار شدند. این دستکندها 
شامل 5 فضای منفرد می باشد که به صورت افقی حفر شده اند. البته  احتماالً 
غارهای دیگری وجود داشته اند و یا دارند که در مسیر احداث جاده از بین 
رفته اند و یا در حفاریهای آینده آشکار خواهند شد . دهانه این دستکندها  
بین 1/30 الی 3 متر متغیر می باشد و عرض یا عمق آنها بین 1/20 تا 5 متر و 
ارتفاع آنها 2 متر است. چهارمین غار این مجموعه بزرگترین آنها می باشد که 

دارای یک داالن داخلیست که این غار دارای دهانه ای به طول 3 متر و عرض 
3/30 متر و ارتفاع آن 2 متر است. پس از این فضا به داالنی می رسیم که 
عمق آن 1/70 متر و ارتفاع دهانه آن 1/20 در 0/50 متر است کاربرد داالن 
تهویه و نورگیر بوده است )گونه ای پنجره(. این غار سالمترین غاری است که 
از زیر خاک و از دل کوه بدست آمده است. در خصوص قدمت دستکند ها با 
توجه بررسی های اولیه باستان شناسی دوره اسالمی ذکر شده است که برای 
مشخص شدن تاریخ دقیق آن نیاز به مطالعات و بررسی های دقیق تری می 

یاشد)طوافی ،مجید ،1388( 

تصویر 2- نمای کلی از دستکند ها
)مأخذ: طوافی، 1391(   

                                    

تصویر 3-  دستکند شماره 5 ورودی و دریچه نورگیر و تهویه
)مأخذ: طوافی، 1391( 

دست کند های سادرمند
تنگه  ، شرق  استان هرمزگان  الیه جنوب شرقی  شهرستان جاسک در منتهی 
هرمز و در کنار دریای عمان قرار دارد. بلندترین کوه های منطقه،رشته کوه های 
بشاگرد است که قله آن 2046 متر ارتفاع دارد . در نواحی ساحلی نیز ارتفاعات 
پراکنده ای به صورت تپه های شنی و ماسه ای دیده می شود .رودخانه جگین 
مهمترین رود منطقه ،از کوه های بشاگرد سرچشمه می گیرد و با پیوستن به 
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رودخانه انگهران به دریای عمان می ریزد. غار های سادرمند در دل کوهی به 
همین نام در 30 کیلومتری شمال غربی جاسک با ارتفاع 16 متر از سطح دریا 

قرار گرفته اند.

تصویر 4- نمایی از کوه سادرمند  
)مأخذ: آرشیو میراث فرهنگی، 1391(

تاریخ ساخت دست کند ها دقیقا مشخص نیست ، اما قطعات شیشه و سفالهایی 
که از اطراف آنها بدست آمده متعلق به دوران ساسانی تا اسالمی   است.احتماال« 
در پیش از اسالم ساخته شده و تا دوران اسالمی کاربرد داشته است. این بنای 
صخره ای مجموعه ای شامل تعدادی غار می باشد که درون سنگهای آهکی 
ایجاد شده اند . در فاصله 200 متری غارها یک رودخانه فصلی دیده می شود 
که تنها در فصل زمستان و اوایل بهار دارای آب است. )روایی ، مرجان ،1381 (

این مجموعه از نوع دست کند های افقی و بصورت یکپارچه می باشند. ورودی 
غارها در جهت شرق و شمال شرقی قرار دارند که باعث می شود در طول روز 
بین 1,30  آنها  و عرض  متر  ها 2  دهانه  ارتفاع  باشند.  برخوردار  نور خوبی  از 
از یکدیگر  فاصله غارها  باشد.  آنها 9 متر می  تا2,50متر  متغیر است و عمق 
حدود 2,5 متر می باشد و در وسط آنها ستونهایی تعبیه شده است . این غار 
ها با توجه به قرار گیری در نزدیکی جاسک کهنه   و نا امنی که در این منطقه 

وجود داشته است بیشتر حالت پناهگاه و اسکان داشته است .

تصویر 5- یک نمونه از دست کند های سادرمند  
)مأخذ: آرشیو میراث فرهنگی، 1391(                                                 

تصویر 6- فضای داخلی   
)مأخذ: آرشیو میراث فرهنگی،1391(

 دست کند خربس:
روستای بزرگ خوربیز یا خربس )خربز( اکنون کاماًل ویران شده و جز کالته 
گورستان و برکه ای از آن باقی نمانده است. این روستا حداقل تا زمان ساسانیان 
)1400 سال قبل( مکانی آباد و محل تردد سیاحان و کشتی بانان بوده است. نام 

خربس خود واژه ای است که در زبان پهلوی از آن می توان نشان یافت. 

تصویر 7- نمایی از غار خربس قشم  
)مأخذ: آرشیو میراث فرهنگی، 1390(

در فاصله 10 کیلومتری غرب شهر قشم  ، خربز در میانکاسه ای وسیع قرار گرفته 
که اطراف آن را دایره وار تپه های کوتاه و بلند مرجانی پوشانیده اند. این ارتفاعات 
همگی مشرف به شهرند و شهر تا دریا فاصله کوتاهی دارد. در دیواره صخره ها 
به  مانند  غار  به صورت  دهانه  متر چند  تا 30   20 ارتفاع  در  کوه  سینه  در  و 
چشم می خورد که به غارهای خربس شهرت دارند غارهای خربس که از بیرون 
ساختار ساده و طبیعی و زمین شناختی خود را همچنان حفظ کرده اند از درون 
با مجموعه دهلیزها، تاالرها و اتاق های متعدد و چشمه ها و روزن های گوناگونی 
که رو به شمال و جنوب دارند مؤید حضور مردمانی از دوران های کهن در این 
جزیره هستند. به طور مسلم پناهگاه هایی است برای مردم بی دفاع که روزگاری 
در دشت هموار خربز زندگی می کرده اند و دزدان دریایی با یورش امان آنها را 
بریده بودند. ناچار، آنان این حفره های درهم را که از درون با یکدیگر مرتبط 
هستند در دل این دیواره به صورت غارهای دست کند به وجود آورده اند تا به 
هنگام احساس خطر بتوانند کودکان، زنان و پیرمردها را به درون غارها منزل 
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دهند، نان و آب و غذا نیز الشه سنگ هایی برای دفاع و پرت کردن از ارتقاع در 
اختیارشان می گذاشتند و خود به مقابله با دشمن غارتگر می پرداخته اند.

تصویر 8- فضای داخلی   
)مأخذ: مولف، 1393(

تصویر 9- فضای داخلی غار خربس  
)مأخذ: مولف ، 1393(

تصویر 10- پالن طبقه دستکند
)مأخذ: آرشیو میراث فرهنگی ، 1377(

تصویر11- فضای داخلی غار طبیعی خربس در طبقه اول  

)مأخذ: مولف، 1393(
شامل  و  بوده  غار  طبیعی  بخش  اول  طبقه  که  است  طبقه  دو  شامل  غار  این 
یک داالن ورودی به طول 4 متر و سه حفره تقریبا« بیضی شکل بهم مرتبط 
می باشند و از طریق داالن شیب داری به طبقه دوم دسترسی دارد و بخش 
ابعاد  به  اتاق مرکزی مستطیل شکل  نیز در طبقه دوم شامل یک  دست کند 

5,30*4*2,90 متر و اتاق های کوچک همجوار است.)قسیمی ،1392(
استودان ها   :

ساکنان قدیم جزیره قشم نیز مانند بسیاری از گور دخمه های ایجاد شده در 
قسمت های مختلف زاگرس که به شکل اتاقک هایی کوچک ساخته شده اند ، 
از گور دخمه ها جهت نگهداری اجساد مردگان خود استفاده می کردند.معماری 
صخره ای استودان ها تا کنون در هیچ کدام از جزایر ایرانی واقع در تنگه هرمز 
شامل جزایر الرک، هرمز، هنگام،تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی به دلیل ویژگی 

های کوهزایی این جزایر دیده نشده است . )مرادی ،بابک،1390( 
.این  دیده می شود  استودان  کند  فضای دست  قشم  از جزیره  منطقه  در سه 
استودانها  سوزا  و  چوچ  منطقه  دو  در  باشند.  می  مسن  و  سوزا،چوچ  مناطق 
بصورت افقی حفر شده اند و در منطقه مسن حالت عمودی دارند. در مجموع 
12 استودان در این مناطق وجود دارند که دهانه همگی به سمت شمال است .

تصویر12- استودان های چوچ   
)مأخذ: آرشیو منطقه آزاد قشم، 1390(
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تصویر14- استودان های سوزا 
)مأخذ: آرشیو منطقه آزاد قشم، 1390(

دست کند های تال   : 
ــه  ــم و قلع ــره قش ــت در جزی ــتای الف ــع روس ــجد جام ــل مس ــد فاص در ح
تاریخــی نــادری بــه ســمت ارتفاعــات شــرق روســتا تعــداد 366 چــاه در دل 
ــر اســاس مطالعــات انجــام شــده در اداره کل  ــد . ب صخــره ای حفــر شــده ان
ــا مــی  ــه دوران ماده ــا ب ــزگان قدمــت چــاه ه ــراث فرهنگــی اســتان هرم می
رســد.)پرونده ثبتــی ،1377( آنچــه کــه در مــورد ایــن دســت کنــد هــا دارای 
اهمیــت اســت نحــوه آبگیــری چــاه هــا ســت برخــالف آنچــه کــه بصــورت 
معمــول در خصــوص چــاه تصــور مــی شــود مجموعــه تــال از آب هــای زیــر 
زمینــی پــر نمــی شــود بلکــه توســط آب بــاران آبگیــری میگــردد. تعــداد 366 
حلقــه چــاه حفــر شــده در دل صخــره ای کــه بــا وســایل پیشــرفته امــروزی 
نیــز امــکان حفــر آنهــا بــه ســختی صــورت مــی گیــرد ،بــه تعــداد روز هــای 
ســال کبیســه هســتند .بــه اینصــورت کــه هــر چــاه بــه منظــور اســتفاده یــک 
ــاه  ــت چ ــد نوب ــه و روز بع ــی گرفت ــرار م ــرداری ق ــره ب ــورد به ــال م روز از س
دیگــر بــوده اســت. دهانــه و فــرم چــاه هــا در ابعــاد و اشــکال مختلــف مــی 
باشــند از جملــه اشــکال دایــره ، بیضــی ، مربــع و برخــی از آنهــا نیــز در بدنــه 
صخــره حفــر شــده انــد. قطــر دهانــه هــا نیــز بطــور متوســط یــک متــر مــی 
ــه  ــت ک ــدازه ای اس ــه ان ــال ب ــای ت ــتکند ه ــگاه آب و دس ــد.نقش و جای باش

ــد. مراســم و باورهایــی را در طــول تاریــخ الفــت ایجــاد کــرده ان

تصویر 15- چاه های تال 
 )مأخذ: مولف ، 1394(

تصویر16- چاه های تال 
)مأخذ: مولف ، 1394(
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بندرگاه صید مروارید شهر حریره:
واقع در جزیره کیش دارای  اسناد سازمان میراث فرهنگی، شهر حریره  طبق 
قدمت 800 ساله است و متعلق به سده های 5 تا 10 هجری است. شهر تاریخی 
معماری  از  و  بوده  برونگرا  معماری  با  متمرکز  و  یک پارچه  شهر  یک  حریره، 
نیست.انتخاب  نشانی  آن  در  ایران  تاریخی  دیگر شهرهای  درونگرای  و  دفاعی 
این بخش از جزیره برای ایجاد شهر حریره طبیعی ترین و معقول ترین انتخاب 
متر   10 تقریبا  دریا  سطح  از  آن  مرتفع  صخره ای  ساحل  که  چرا  است.  بوده 
بلندا دارد و وجود 3 خلیج و دماغه که نقش بندرگاه طبیعی را ایفا می کنند 
و دریای نسبتاً آرام تری که نسبت به دیگر کرانه ها و سواحل جزیره دارد خود 
عامل شکل گیری این شهر در ساحل شمالی جزیره شده است درحاشیه شهر 
حریره بقایای معماری شامل چاه ها و کانال هایی که در صخره های مرجانی 
انجام  اند، دیده می شود که طی بررسی های  ایجاد شده  در داخل دریا دریا 
شده مربوط به بندرگاه صید مروارید می باشند.این بندرگاه بخوبی ارتباط بین 
شهر و زندگی مردم را با دریا نشان می دهد که متاسفانه هم اکنون با ایجاد 
جاده بین شهر و بندرگاه فاصله بوجود آمده است گفته می شود برخی از کانال 
های موجود تا ساختمان های شهر ادامه داشته اندکه البته اثبات این موضوع 
اثر  نیازمند کاوش های باستان شناسی می باشد.هرچند بخشی از بندرگاه بر 
فرسایش توسط موجهای دریا از بین رفته اند اما آنچه موجود است شامل کانال 
های عمودی است که در یعضی نقاط داری پله می باشند.بقایای شهر حریره 
در امتداد ساختمان های بندرگاه و دفاتر آن، قابل رویت است.آنچه موجود است 
شامل دو بخش معماری است یکی بصورت دستکند و انسان ساز و دیگری ایجاد 

شده توسط طبیعت.

تصویر17- بندرگاه شهر حریره 
 )مأخذ: آرشیو میراث فرهنگی ، 1375(

نتیجه گیری:
آنچه که از مطالب ذکر شده در خصوص دست کند های هرمزگان برداشت می 

گردد به صورت زیر می با شد: 
1-از لحاظ عملکرد به چهاردسته تقسیم می شوند:

1-1دسته نخست که بیشترین تعداد دستکند ها را به خود اختصاص می دهد 
عملکرد اقامت گاهی داشته اند که در برخی موارد بصورت دایم بوده و در اکثر 

موارد بصورت پناهگاه و اسکان موقت مورد استفاده قرار می گرفتند.  
1-2دسته دوم شامل استودان ها می باشد که عملکرد آیینی دارند. 

1-3دسته سوم عملکرد پشتیبانی - خدماتی دارند که شامل دست کند های 
به  پشتیبان  فضای  بعنوان  واقع  در  و  بندرگاه شهر حریره می شوند  و  بستانو 

ماهیگیران و صیادان مروارید خدمات می دهند.
1-4گروه آخر شامل مجموعه چاه های تال است که در رده فضاهای تاسیساتی 

قرار می گیرد.
2-دستکندها از لحاظ نحوه ساخت و ایجاد بصورت زیر می باشند:

2-1 اکثریت دست کند ها  بجز استودان های مسن و چاهای تال  و بندرگاه 
بصورت  و  افقی  ، جزو دست کند های  حریره که دست کند عمودی هستند 

یکپارچه می باشند.  
2-2تنها مواردی که اثر مرکب دست کند و طبیعی در کنار یکدیگر و در ارتباط 
مستقیم با هم هستند غار خربس در جزیره قشم می باشد که فضاهای طبقه 
می  کند  دست  دوم  طبقه  فضاهای  و  اند  شده  ایجاد  طبیعی  بصورت  نخست 
باشند.و بندرگاه شهر حریره در جزیره کیش که برای صید مروارید مورد استفاده 
بوده است بخشی از بندرگاه توسط موج های دریا و بخشی دیگر از جمله پله ها 

بصورت دستکند می باشند.
3-ارتباط دستکندها با دریا 

3-1ارتباط مستقیم دارند:
 در تمامی دست کند های معرفی شده بجز استودان ها ارتباط مستقیم دریا 
از  پشتیبانی  فضای  بصورت  گاهی  ارتباط  این  دیده می شود  بخوبی  فضاها  با 
ماهیگیرانی که برای بدست آوردن رزق و روزی خود به دریا می روند خودنمایی 
می کند ،گاهی بصورت پناهگاه هایی که مردم را از دست دزدان دریایی و اقوام 
متخاصم سایر جزایر غیر ایرانی محفوظ نگاه می دارد و گاهی نیز جهت ایجاد 
اولیه زندگی در کنار دریا که همان وجود مایع حیات هست خود را  امکانات 

نشان می دهد.
3-2ارتباط غیر مستقیم دارند:

استودان ها در جزیره قشم با وجود آنکه در کنار دریا قرار ندارند اما در واقع 
جهت خدمات رسانی به ساحل نشینان ایجاد شده اند به همین دلیل ارتباط آنها 

با دریا بصورت غیر مستقیم می باشد.
پانوشت ها: 

- بیان تاریخ دقیق نیاز به مطالعه و بررسی دقیق دارد.
ــکان  ــه م ــروزه ب ــه جاســک کــه ام ــوام نخســتین منطق  - محــل ســکونت اق

ــه اســت ــال یافت دیگــری انتق
 - بزرگترین جزیره خلیج فارس

 - محلــی کــه اســتخوان هــای مــردگان را بــه منظــور نیالــودن خــاک در آن 
نگهــداری مــی کردنــد.

 - تال ترکیبی از دو واژه تل و آب
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چکیده 
در  درایران  شهری  توسعه  های  برنامه 
طرح  تفصیلی،  و  جامع  های  طرح  قالب 
بافت های قدیمی و  بازسازی  های احیاء و 
تهیه  جدید  شهرهای  توسعه  ریزی  برنامه 
درحیطه  ها  برنامه  این  تهیه  می شوند. 
وظایف وزارت مسکن وشهرسازی و اجرای 
علی  است.  ها  شهرداری  عهده  به  ها  آن 
های  طرح  سابقه  قرن  نیم  به  نزدیک  رغم 
توسعه شهری و فراز و نشیب هایی که در 
داشته،  وجود  ها  طرح  این  اجرای  و  تهیه 
مدیریتی  ابزاری  مثابه  به  ارزیابی  فرایند 
طرح  موفقیت  و  اهداف  تحقق  راستای  در 
های جامع تاکنون جایگاه مناسب و الزم را 
در نظام برنامه ریزی نیافته است. بنابراین 
برای نیل به یک برنامه ریزی پویا، مستمر، 
ارزیابی طرح  واقعیت،  بر  مبتنی  و  منعطف 
های توسعه شهری گامی است ضروری که 
لذا  گرفت.  نادیده  را  آن  اهمیت  توان  نمی 
از  مختصر  توضیحی  از  پس  پژوهش،  این 
شهرهای  از  فین)یکی  شهر  موجود  وضع 
ابعاد  شناخت  و  بندرعباس(  شهرستان 
به بررسی رویکرد  اقدام  ابتدا  مختلف آن، 
آن  بر  اثرگذار  های  شاخص  و  جامع  طرح 
طرح  رویکرد  ارزیابی  به  سپس  کند،  می 
جامع شهر فین با استفاده از تهیه پرسش 
می  حاصله  اطالعات  تحلیل  وسپس  نامه 

پردازد . در انتها از جمع بندی محاسبات، 
رویکرد  های  پذیری شاخص  تحقق  میزان 
باغشهر، 51 درصد محاسبه شده است، که 
موجود  های  زمینه  به  توجه  با  میزان  این 

نامناسب ارزیابی می شود.

بوده   1394 سال  به  مربوط  پژوهش  این 
ادبیات  جمله  از  دیگری  رئوس  دارای  و 
 ... و  محاسبات  نظری،  مبانی  تحقیق، 
فصلنامه  در  چاپ  جهت  به  که  باشد  می 
استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان 
آورده  مختصر  صورت  به  هرمزگان)برکه( 

شده است.

شهر  باغشهر،  جامع،  طرح  کلیدي:  واژه هاي 
فین 

1- مقدمه
تجلی  و  ظهور  محل  ایران  تاریخی  های  شهر 
باغ ها در اشکال گوناگون خود بوده اند، نحوه 
بسیار  ابعاد  دارای  شهر  در  باغ  ظهور  و  حضور 
محیط،  به  بسته  کجا  هر  در  و  است  متفاوتی 
اقلیم و فرهنگ شکل خاصی را پذیرفته است. 
از آنجا که گستره باغ ایرانی تنها به تک باغ ها 
خالصه نمی شود، از این رو جایگاه باغ در شهر 
است. شکل  برخوردار  اهمیت خاصی  از  ایرانی 
گیری شهرهای ایران از جمله شهر فین و رشد 

محسن زارعی 

نجمه معتمدی

شیرین حیدری زاده

مدرس دانشکده فنی شهید 
کرانی بندرعباس کارشناسی 

ارشد معماری

دانشگاه پیام نور بندرعباس 
کارشناسی مهندسی 

شهرسازی،

دانشگاه پیام نور بندرعباس 
کارشناسی مهندسی 

شهرسازی 

ارزیابی میزان تحقق پذیری رویکرد 

طرح جامع 

)نمونه موردی: شهر فین استان هرمزگان(
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و توسعه آن ها، با توجه به بحث باغ و باغ سازی چه در رابطه ساختاری میان 
باغ و شهر و چه در استفاده از باغ و عناصر مهم باغ سازی در پیکره شهر صورت 
پذیرفته  تاثیر  موقعیت شهری  از  ها  باغ  تنها  نه  راستا  این  در  است.  پذیرفته 
ها  باغ  مجموعه  یا  باغ  تاثیر  تحت  نیز  های شهری  مجموعه  و  بلکه شهر  اند 
قرار گرفته و حتی گــاه استخوان بنــدی محورهای اصــلی شـهر را شـکل 

بخشیده اند )1(
شهر فین با دارا بودن فضای وسیع نخلستان متراکم و خیابان های عموماً عاری 
از بدنه ساختمان به عنوان یکی از نمونه های نادر و واقعی باغشهر در سطح 
کشور می باشد. اغلب اماکن شهر در میان نخلستان ها احداث شده به طوری 
که خیابان ها و دسترسی های شهر به مثابه  شبکه های ارتباطی یک پارک 

بزرگ مورد استفاده اهالی شهر قرار دارد. )1(
2- ضرورت و اهمیت تحقیق

مطالعات بر روي دالیل عدم تحقق طرح هاي جامع در کشور نشان می دهد 
ارزیابی و  که نگاه محصول گرا به طرح جامع و عدم تعیین فرآیند نظارت و 
با رویدادهاي جدید و  انطباق پیشنهادهاي طرح جامع  بازنگري، موجب عدم 
ایستایی بیش از حد این طرح ها شده است؛ به عالوه روش و شیوه مناسبی 
براي تعیین میزان اجرا شدن طرح جامع به طور ساختارمند و مستمر وجود 
نداشته و عمده ارزیابی هاي تحقق طرح هاي توسعه شهري به صورت ارزیابی 

پس از اجرا انجام می شدند )2(
بررسی های انجام شده در مورد اجرای طرح ها در برخی از شهرهای کشور 
از  حاکی از آن است که بین واقعیت موجود و تصویری که طرح های جامع 
شهرها به دست داده اند، فاصله و تفاوت قابل توجهی وجود دارد. مرور فرایند 
ایران نشان دهنده وجود  اجرای طرح های جامع شهری در  تهیه، تصویب و 
برخوردی متمرکز، آمرانه در تهیه آنهاست. چنین طرز تفکری در تهیه طرح 
ها، باعث تهیه طرح های ناقص و غیرواقع بینانه شده است. به عبارت دیگر، 
طرحی که بر اساس تصمیم وزارت مسکن و شهرسازی، اعتبار سازمان برنامه و 
بودجه و عقد قرارداد یکنواخت با مشاور تهیه شود به علت عدم اطالع مجریان 
طرح)شهرداری ها( و مردم به عنوان استفاده کنندگان نهایی طرح نمی تواند 
در اجرا موفق باشد )3( به همین علت کمتر شهری در ایران توانسته است در 

دستیابی به اهداف خود از موفقیت قابل توجهی برخوردار باشد
3- معرفی محدوده مورد مطالعه

استان  مرکز  عنوان  به  بندرعباس،  شهر  مرکزیت  به  بندرعباس،  شهرستان 
هرمزگان در موقعیتی ساحلی قرار دارد. 

نقشه 1: تقسیمات سیاسی- اداری شهرستان بندرعباس در سال 1390، )4( 
شهر فین و روستاهای رضوان ، الور، سرزه و کهتک از بخش فین در شهرستان 

بندرعباس واقع شده اند. بخش فین دارای جمعیتی بالغ بر 17043 نفر می 
باشد که معادل 9/2 درصد جمعیت شهرستان بندرعباس و 1/1 درصد جمعیت 

کل استان می باشد [5].
غربی  شمال  کیلومتری   95 فاصله  در  که  است  انبوهی  نخلستان  فین،  شهر 
بندرعباس قرارگرفته است. براساس آخرین تقسیمات کشور جمهوری اسالمی 
و  گرتمب  مارم،  روستای  سه  همراه  به   1376 سال  از  فین  روستای  ایران 

حسین آباد به عنوان شهر شناخته شده است.
30,5 درصد از کاربری ها در شهر فین، به باغ و فضای سبز خصوصی اختصاص 

دارد.

شکل 1: تصویر هوایی از باغات و نخلستانهای شهر فین )6(
4- چشم انداز و اهداف توسعه آتي شهر در طرح جامع شهر فین

و  امکانات  مبناي  بر  که  است  شهر  آرماني  صورت  شهر،  توسعه  انداز  چشم 
محدودیت هاي موجود و به ویژه با بهره گیري از فرصت ها در افقي بلند مدت 
و تقریباً فاقد زمان قابل دستیابي مي باشد. به عبارت دیگر چشم انداز شهر، 
راستایي را مشخص مي سازد که کلیه ساکنین و تصمیم گیران و به طور کلي، 
تمامي افراد تاثیرگذار در شهر باید آن را در هر تصمیم و اقدامي در نظر داشته 

باشند.
اهداف توسعه شهر فین به اختصار زیر در ادامه آمده است:

- تثبیت شهر به عنوان یک باغ شهر بر مبناي رویکرد جهاني بوم شهرگرایي و 
با اتکا بر مباني توسعه پایدار

- حفظ و توسعه کارکرد کشاورزي شهر با تاکید بر حفاظت پایدار از نخیالت و 
توسعه تولید و عرضه خرما با هدف گذاري صادرات

- دستیابي به هویت شهري در عین حفظ ویژگي هاي شبه روستایي
- ایجاد منطقه ویژه گردشگري با تاکید بر گردشگري اکولوژیک با رویکرد هاي 

روان- درماني و تفریحي)6(
و  بوم شهر  عنوان  تحت  ویژه  رویکردي  از  فین  شهر  توسعه  مباني  تدوین  در 
به عنوان رویکرد طرح جامع شهر فین  آنچه  لذا  استفاده شده است.  باغشهر 

انتخاب شده دستیابی به شهری با ویژگی های باغشهر می باشد.
5- ارزیابی میزان تحقق پذیری رویکرد باغشهر

شاخص های رویکرد باغ شهر
جدول زیر، مجموعه شاخص های مستندسازی شده جهت تدوین الگوی برنامه 
ضریب  و  بندی  اولویت  ها  شاخص  است،  ایران  باغشهرهای  طراحی  و  ریزی 

اهمیت هر یک از آن ها مشخص شده است. 
جهت ارزیابی میزان تحقق پذیری رویکرد باغشهر هر یک از فاکتور های جدول 
1 به صورت یک سوال بسته مطرح و در اختیار پاسخ دهندگان)کارشناسان( 

قرار گرفته است.



24

جدول 1: شاخص های باغ شهر به همراه ضریب میزان اهمیت آنها )7(

میزان اهمیت نهایی شاخص هاعوامل
شاخص

A
ت

عملکرد و جمعی

A1 1,587عوامل جاذب جمعیت مازاد مادر شهر و جمعیت روستایی

A2 1,192 میزان خدمات دهی تسهیالت عمومی باغشهر به سکونتگاه های پیرامون 

A3  1,019طبقات اجتماعی هدف در ساخت باغشهر 

A4 1,018الگوهای توزیع کاربری در باغشهر 

A5 0,940میزان دسترسی ساکنان باغ شهر به تاسیسات و تجهیزات شهری 

A6 0,938 میزان مهاجرت های روستایی به شهر 

B
خودکفایی اقتصادی

B1 1,175موقعیت های شغلی پیش بینی شده در باغشهر

B2 1,088نوع صنعت مستقر در باغشهر 

B3 0,737 استقالل اقتصادی و خودکفایی باغشهر از مادرشهر 

B4 0,706میزان تمایل به حومه نشینی در شهر مادر 

B5 0,646میزان اتکای اقتصاد باغشهر به بخش کشاورزی 

C
منابع طبیعی و مالی

C1 1,001وضعیت توپوگرافی محدوده برای احداث باغشهر

C2 0,943منابع مالی ساخت باغشهر 

C3 0,808وجودسلسله مراتبی از فضاهای سبز در سطح شهر 

C4 0,807میزان کمک های مالی دولتی برای ساخت باغشهر   

C5 0,613نسبت وسعت و موقعیت اراضی خالی پیرامون شهر مادر با وسعت باغشهر 

D
کالبد شهر

D1 0,979 ابعاد قطعات تفکیکی اراضی در باغشهر

D2 0,776 پتانسیل های طبیعی موجود در درون وپیرامون محدوده ی باغشهر 

D3 0,543کمربند سبز پیرامون باغشهر

E
الگوی تراکمی و 

ت اراضی
مالکی

E1 0,818نوع مالکیت اراضی، بویژه اراضی سبز شهر

E2 0,727تراکم جمعیتی متوسط پیش بینی شده 

E3 0,608تراکم ساختمانی متوسط پیش بینی شده 

F
ویژگی های 
روستاشهری

F1 0,881 موقعیت جغرافیایی و اقلیمی در ارتباط با کشاورزی و باغداری

F2 0,757تلفیق ساختارشهربا ویژگی های )روستا_شهر) 

F3 0,422 وسعت و پراکنش باغات و اراضی سبز پیرامون شهر مادر 

G
ت های 

کیفی
طراحی شهری

G1 0,771توجه به منظرسازی در باغشهر و پیوند آن با مناظر طبیعی پیرامون

G2 0,645 نحوه ی ارتباط موقعیت محل دفن زباله درباغشهر با شبکه فضای سبز 

G3 0,400فرم یا شکل شهری باغشهر 

H
ساختار 
اراضی  
پیرامونی

H1 0,536میزان فاصله )زمانی و مکانی( باغشهر با روستاهای پیرامون

H2 0,520وسعت و فاصله اراضی روستایی حومه شهر مادر از آن 

I
حمل و 

نقل

I1 0,624حمل و نقل اصلی درون شهری

I2 0,565ساختار شبکه ارتباطی درون شهری باغشهر 

J
الگوی 
ت

سکون

J1 0,508نرخ رشد جمعیت شهر مادر و روستاهای پیرامون

J2 0,438نوع و تمایز سبک زندگی در شهر مادر و روستاهای پیرامون

0,455نحوه اتصال باغشهر به شبکه ی فضای سبز مادر شهر و سایر فضاهای سبز موجود درمنطقه

0,325تعداد و میزان رشد سکونتگاه های غیررسمی پیرامون شهر مادر

M
تعادل 
بخشی 

منطقه ای

M1 0,287میزان مازاد تقاضای مسکن در شهر مادر

M2 0,261میزان تعامالت میان شهر مادر و روستاهای پیرامون 

0,282وجود میادین عمومی، فضاهای سبز و باز و بلوارهای طراحی شده عمومی در سطح شهر

Kشبکه فضای سبز

Lسکونتگاه های غیر رسمی

Nعرصه های عمومی
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ــماره )10-1(  ــای ش ــنامه را در نموداره ــل از پرسش ــج حاص نتای
مشــاهده مــی نماییــم، ایــن نمودارهــا نشــان دهنــده ایــن اســت 

کــه در هــر یــک از عوامــل، کــدام شــاخص هــا وبــه چــه میــزان 
در دســتیابی بــه رویکــرد بــاغ شــهر تاثیرگــذار بــوده انــد:
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ســایر عوامــل )شــبکه فضــای سبز،ســکونتگاه هــای غیــر رســمی، عرصــه هــای عمومی(بــه 
علــت تــک شــاخص بــودن نیــازی بــه نمــودار ندارنــد، امــا میــزان موثربــودن آنهــا بــه شــرح 
زیــر اســت؛میزان موثــر بــودن تــک شــاخص "نحــوه اتصــال باغشــهر بــه شــبکه فضــای ســبز 
مادرشــهر و ســایر فضاهــای ســبز موجــود در منطقــه"در عامــل K) شــبکه فضــای ســبز( 
برابــر اســت بــا: 21,385میــزان موثــر بــودن تــک شــاخص "تعــداد و میزان رشــد ســکونتگاه 
هــای غیررســمی پیرامــون مادرشــهر" در عامــل L)ســکونتگاه هــای غیررســمی( برابــر اســت 
بــا: 10,725میــزان موثــر بــودن تــک شــاخص "وجــود میادیــن عمومــی ، فضاهــای ســبز و 
بــاز و بلوارهــای طراحــی شــده عمومــی در ســطح شــهر" در عامــل N)عرصــه هــای عمومــی( 
برابــر اســت بــا: 13,254در نمــودار شــماره 12 نیــز ، میانگیــن امتیــاز کلــی عوامل براســاس 
امتیــازات داده شــده بــه ســواالت پرسشــنامه و ضریــب اهمیــت آنهــا مشــخص شــده اســت. 
ایــن نمــودار نشــان دهنــده ایــن اســت کــه هــر یــک از عوامــل14 گانــه، چــه میــزان در 

دســتیابی بــه رویکــرد بــاغ شــهر تاثیرگــذار بــوده انــد:

نمودار 12: امتیاز کلی عوامل رویکرد باغشهر
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ــه نمــودار)12(، عوامــل  A )عامــل عملکــرد و جمعیــت(  ــا توجــه ب ب
ــه  ــهری( ب ــای روستاش ــی ه ــی( وF )ویژگ ــی و مال ــع طبیع ،C)مناب
ــکونتگاه  ــل L)س ــر و عام ــترین تاثی ــاز و بیش ــن امتی ــب باالتری ترتی
هــای غیررســمی( کمتریــن امتیــاز و درنتیجــه کمتریــن تاثیــر را در 
بیــن کل عوامــل در تحقــق پذیــری رویکــرد طــرح جامــع را دارنــد. 

6- نتیجه گیری
ــرد  ــرای رویک ــری ب ــق پذی ــزان تحق ــبات، می ــام محاس ــس از انج پ
ــه  ــت ب ــده اس ــه ش ــد نتیج ــن 51درص ــهر( فی ــع )باغش ــرح جام ط
عبــارت دیگــر از نظــر کارشناســان گــروه بحــث تاکنــون شــهر فیــن 

ــت. ــوده اس ــق ب ــهری موف ــرد باغش ــق رویک ــد در تحق 51 درص
حــال بــا توجــه بــه نتایــج حاصلــه، بدلیــل اینکــه عامــل عملکــرد و 
ــاز را در بیــن عوامــل  جمعیــت )و شــاخص هــای آن(بیشــترین امتی
دارد؛  لــذا بــه منظــور دســتیابی هرچــه بیشــتر بــه اهــداف رویکــرد 
طــرح جامــع ایــن عامــل و شــاخص هــای آن بایــد مــورد توجــه قــرار 

گیرنــد.
از مجمــوع مطالعــات انجــام شــده در مــورد ارزیابــی نتایــج عملکــرد 
ــه  ــد ک ــی آی ــن برم ــز چنی ــران نی ــع شــهری در ای ــای جام طــرح ه
ایــن طــرح هــا در مجمــوع نتوانســته انــد در جهــت اهــداف موردنظــر 
خــود حرکــت کننــد. بررســی نتایــج عملکردهــا و نارســائی هــای ایــن 
ــا حاکــی از آن اســت کــه شــهرها در طــول اجــرای طــرح  طــرح ه
هــای جامــع خــود، از اهــداف و ایــده آل هــای آن فاصلــه گرفتــه و 
ــا آینــده طــرح متصــوره  پــس از پایــان دوره طــرح، انطبــاق کمــی ب

طــرح جامــع داشــته انــد)8(.
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ــی  ــه الگوی ــی، ن. ارائ ــک، آ.، زال ــور، م.، تاجی ــی پ ــی،ا.، قل )7( خلیل
بــرای برنامــه ریــزی و طراحــی باغشــهرها در نظــام شهرســازی ایــران، 
فصــل نامــه مدیریــت شــهری )شــماره 32، صــص288-263( ،1392.

ــی طــرح هــای ســیال شــهری، چــاپ دوم،  )8( مشــهودی، س. مبان
ــزی شــهری ، تهــران،1386. ــه ری ــردازش و برنام شــرکت پ
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چکیده 
گذرای  حالت های  از  یکی  فرورزونانس  پدیده 
اثرات  وقوع،  صورت  در  که  است  شبکه 
خواهد  برق  توزیع  شبکه  روی  بر  مخربی 
داشت.  با توجه به گسترش روزافزون استفاده 
ویژه  به  و  تلفات  کم  ترانسفورماتورهای  از 
بیش  است  ضروری  آمورف  ترانسفورماتورهای 
نوع  این  از  استفاده  اثرات  و  پیامدها  پیش  از 
قرار  مطالعه  و  بررسی  مورد  ترانسفورماتورها 
در  فرورزونانس  پدیده  اثر  مقاله  این  در  گیرد. 
ترانسفورماتورهای با هسته معمولی،کم تلفات و 
ابتدا  در  است.  قرارگرفته  بررسی  مورد  آمورف 
قسمتی از یک شبکه توزیع با اطالعات واقعی در 
نرم افزار PSCAD  شبیه سازی شده است و در 
ادامه با تغییر مشخصات هسته ترانسفورماتور و 

پدیده  شبکه،  المانهای  سایر  داشتن  نگه  ثابت 
فرورزونانس مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته 
موج  شکل  ثبت  بر  عالوه  مرحله  هر  در  است. 
روی  بر  هارمونیکی  آنالیز  فازها  ولتاژ  و  جریان 
به  حاصله  نتایج  و  شده  انجام  فازها  تمامی 
صورت خالصه ارائه گردیده است.  نتایج بدست 
آمده میزان تاثیر هر یک از ترانسفورماتورهای 

مذکور بر پدیده فرورزونانس را نشان می دهد.

واژه هاي کلیدي: 
ترانسفورماتور؛  تلفات؛  گذرا؛  فرورزونانس؛حالت 

آمورف 
1- مقدمه

الکتریکی  پیچیده  غیرخطی  پدیده  یک  فرورزونانس 
محسوب می گردد که می تواند به عنوان یک نوسان 

ایمان صفی نژاد 
شرکت توزیع نیروی برق

مهرداد حاجی زاده 
شرکت توزیع نیروی برق

نیما امیرشکاری
شرکت توزیع نیروی برق

بررسی و مقایسه تاثیر ترانسفورماتورهای 

معمولی، کم تلفات و آمورف بر ایجادپدیده 

فرورزونانس در شبکه های توزیع برق

مقاله پذیرفته 
شده در کنفرانس 
بین المللی 
 CIRED2017
و چاپ شده در 
IET ژورنال
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غیرخطی حاصل از اثر متقابل بین خاصیت خازنی و اندوکتانسی هسته آهنی 
ترانسفورماتور بیان گردد. بر اساس پاسخ حالت دائمی تحت شرایط رزونانس سه 
نوع مختلف از رزونانس تعریف شده است که عبارتند از: فرورزونانس متناوب(

 .]1[ بی نظم  فرورزونانس  و  شبه تناوبی  فرورزونانس  هارمونیکی)،  زیر  یا  پایدار 
فرورزونانس اساسا یک پدیده فرکانس پایین است و به طور معمول یک طیف 
رفتار  به  زیادی  وابستگی  فرورزونانس  پدیده  دارد.  کیلوهرتز  زیر2  فرکانسی 
مواد  مغناطیسی  اشباع  منحنی  معموال  و  دارد  فرومغناطیس  هسته  غیرخطی 
می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  مغناطیسی  پسماند  گرفتن  نظر  در  بدون  هسته 
جمله  از  دالیلی  می تواند  فرورزونانس  پدیده  منشاء  الکتریکی  سیستم های  در 
آن،  رفع  یا  و  خطا  وقوع  از  ناشی  شده  ایجاد  گذرای  حالت های  و  اغتشاشات 
برقدار شدن ترانسفورماتور یا بی برق شدن آن و ... باشد. از دیدگاه مداری پدیده 
فرورزونانس می تواند در مدارهای RLC به وقوع بپیوندد]2[. در حالت بروز 
پدیده فرورزونانس ترانسفورماتورها مرتبا بین ناحیه خطی و غیرخطی منحنی 
ولتاژهای  اضافه  موجب  می تواند  فرورزونانس  پدیده  می کنند.  حرکت  پسماند 
موقت زیادی شود که نهایتا منجر به صدمات و خسارات قابل توجه به عایق بندی 

اولیه و ثانویه ترانسفورماتورها گردد]3[.  
2. مبانی پدیده فرورزونانس

فرکانس  اساس  بر  می دهد.  نمایش  را  ساده   RLC مدار  یک   1 شماره  شکل 
نوسانات حالت های متفاوت فرورزونانس را می توان در 4 دسته کلی تقسیم نمود:

RLC شکل1: مدار
الف( حالت پایه: طبق شکل 2 در این حالت ولتاژ و جریان شکل پریودیک داشته 
و فرکانس نوسانات آنها همان فرکانس سیستم است. در این حالت شکل موج 

ولتاژ شامل فرکانس اصلی و سایر هارمونیک های آن است. 

شکل2: حالت پایه
ب( حالت زیرهارمونیک: طبق شکل 3 در این حالت سیگنال ها پریودیک با پریود 
 n برابر پریود منبع اصلی هستند. این حالت به عنوان حالت زیرهارمونیک nT
شناخته می شود. حالت فرورزونانس زیرهارمونیک معموال شامل هارمونیک های 

فرد است. 

شکل3: حالت زیر هارمونیک
ج( حالت شبه پریودیک: طبق شکل 4 در این حالت شکل موج پریودیک نیست. 
طیف فرکانسی آن به صورت mf2+nf1  است)n و mعدد صحیح بوده وتقسیم 

f2/f1 عددی غیر صحیح است(.

شکل4: حالت شبه  پریودیک
د( حالت بی نظم: طبق شکل 5 در این حالت طیف فرکانسی پیوسته و بخش های 

مختلف صفحه  را پوشش می دهد.

شکل5: حالت بی نظم
ساختار هسته ترانسفورماتور در حالت وقوع پدیده فرورزونانس نقش اساسی ایفا 
می کند و می تواند در تشدید پدیده فرورزونانس موثر بوده و نوع آن را به هر 
یک از حالت های فوق نزدیک کند. به طور کلی کاهش میزان تلفات هسته و 
همچنین کاهش سطح منحنی هیسترزیس و حلقه داخلی آن منجر به تشدید 
به  ویژگی  این  بی نظم می شوند]4[.  در حالت  آن  وقوع  و  فرورزونانس  پدیده 
طور خاص در هسته ترانسفورماتورهای آمورف وجود دارد که در ادامه بررسی 

شده است.
3. ترانسفورماتور های کم تلفات

ترانسفورماتورهای با تلفات پایین که مطابق با استاندارد  DIN42500 طراحی 
و ساخته می شوند دارای  نه  دسته بندی  مختلف هستند. تلفات بی باری 



30

ترانسفورماتور مطابق با  استاندارد مذکور به سه دسته  C›, B›, A‹  تقسیم 
بندی  می شود. در این تقسیم بندی، رده  A‹ دارای بیش ترین تلفات بی باری و 
 C و A،B کم ترین تلفات بی باری را دارند. تلفات بارداری نیز به سه دسته  ›C
تقسیم می شود. رده  B بیشترین تلفات و رده  C کم ترین تلفات را در بار کامل 
بارداری متوسط و تلفات بی باری نسبتا باال و  دارند. طرح AA‹ دارای تلفات 
طرح CC ‹    دارای تلفات بارداری پایین و تلفات بی باری پایین می باشد. تلفات 
این  بارداری  تلفات  و  به طور متوسط 35 درصد  ترانسفورماتورها  این  بی باری 
ترانسفورماتورها به طور متوسط 25 درصد کمتر از ترانسفورماتورهای معمولی 

است. 

›AB 3-1- ترانسفورماتورهای رده
باری  بی  تلفات  و  متوسط  بارداری  تلفات  دارای   ›AB ترانسفورماتورهای 
متوسط می باشد. جنس ورق هسته از کد m150-30-s5 با حداکثر تلفات 
)w/kg -T1,7 1,07( مطابق با استاندارد ICE 1998 است. میزان تلفات در 
ترانسفورماتورهای معمولی و کم تلفات رده AB‹ برای ظرفیت های مختلف در 
جدول شماره 1 آورده شده است]5[. شکل 6 تلفات هسته بر حسب چگالی شار 
مغناطیسی و شکل 7 منحنی اشباع ترانسفورماتورهای کالس AB‹ با هسته از 

نوع m150-30-s5 را در دستگاه لگاریتمی نمایش می دهد]6[.

جدول 1:  مقایسه تلفات ترانسفورماتور های معمولی و کم تلفات

شکل 6:  تلفات هسته بر حسب چگالی شار مغناطیسی

 

›AB شکل 7: منحنی اشباع ترانسفورماتور
3-2 ترانسفورماتور های آمورف

ترانسفورماتور های آمورف در هسته خود از آلیاژ آمورف استفاده می کنند. این 
شار  واژگونی  عمل  تسریع  به  منجر  غیرکریستالی  خاصیت  بودن  دارا  با  آلیاژ 
کاری  سیکل  هر  در  که  معنا  این  به  می شود.  مغناطیسی  قطب های  تغییر  و 
که  شد  خواهد  زدایی  مغناطیس  و  شوندگی  مغناطیس  صرف  کمتری  انرژی 
هسته  در  هیسترزیس  منحنی  سطح  است.   هسته  تلفات  کاهش  آن  منتجه 
توزیع  ترانسفورهای متداول در شبکه  با  آمورف در مقایسه  ترانسفورماتورهای 
این  باری  بی  تلفات  کاهش  سبب  موضوع  این  که  بوده  کوچکتر  برق  نیروی 

ترانسفورماتورها می شود]7[.
که  می باشد  تسال   2 حدود  در  متدوال  ترانسفورماتورهای  هسته  اشباع  نقطه 
این عدد در هسته های آمورف به 1,6 تسال خواهد رسید که منجر می گردد 
نقطه کار این دسته از ترانسفورماتورها به 1,35 تسال محدود گردد. نقطه اشباع 

هسته های آمورف عموما در 90 درصد بار نامی اتفاق می افتد]8[.
منحنی هیسترزیس هسته آمورف از نوع 2605As1 به همراه لوپ داخلی در 
شکل 8 نمایش داده شده است. در شکل 9 منحنی تلفات هسته بر حسب وات 
بر کیلوگرم )W/Kg( به ازای چگالی شار القایی بر حسب تسال)T( نمایش داده 

شده است]9[.

شکل8: منحنی هیسترزیس هسته آمورف

َََ
َ

َ
َ

َ

َ

َ
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شکل9: منحنی تلفات هسته 
همانگونــه در شــکل مشــاهده می شــود تلفــات ایــن دســته از ترانســفورماتورها 

نســبت بــه ترانســفورماتورهای AB' و معمولــی کمتــر اســت.
4.شبکه مورد مطالعه

ــد  ــش می ده ــه را نمای ــورد مطالع ــک خطــی شــبکه م ــرام ت شــکل 10 دیاگ
ــت  ــاژ 20 کیلوول ــطح ولت ــا س ــی ب ــرژی الکتریک ــع ان ــبکه توزی ــک ش ــه ی ک
اســت. در ابتــدای ایــن شــبکه از کلیدهــای قــدرت اســتفاده شــده کــه قابلیــت 
ــن شــبکه شــامل  ــای مشــخص را دارد. ای ــاز در زمان ه ــر ف قطــع و وصــل ه
5 کیلومتــر کابــل 20 کیلوولــت زمینــی و 7 کیلومتــر خــط 20 کیلوولــت بــه 
ــک دســتگاه ترانســفورماتور  ــای شــبکه ی ــی می باشــد و در انته صــورت هوای
ــس و  ــوم فرورزونان ــر مفه ــرای درک بهت ــرار دارد. ب ــر ق ــت آمپ 315 کیلوول
بررســی هرچــه دقیق تــر ایــن پدیــده ثانویــه ترانســفورماتور بــه صــورت مــدار 

بــاز در نظــر گرفتــه شــده اســت.

شــکل 11 شــبکه شبیه ســازی شــده در نــرم افــزار PSCAD را نشــان می دهــد. 
ــه کابل هــای مــورد اســتفاده در شــبکه زمینــی و هــادی  ــوط ب اطالعــات مرب
هــای مــورد اســتفاده در خطــوط هوایــی بــه ترتیــب در شــکل هــای 12و 13 

آورده شــده اســت]10[.
      
 

شکل11: شبکه مورد مطالعه شبیه سازی شده در نرم افزار              

شکل12: مشخصات کابلهای 20 کیلوولت 

شکل13: مشخصات هادی خطوط هوایی
5.بررسی پدیده فرورزونانس

ــی از  ــع یک ــس قط ــده فرورزونان ــوع پدی ــایع در وق ــای ش ــی از حالت ه یک
ــاز  ــدار ب ــورت م ــه در ص ــد ک ــفورماتور می باش ــه ترانس ــل ب ــای متص فازه
بــودن ترانســفورماتور و اشــباع آن فررورزونانــس ایجــاد شــده تشــدید خواهــد 
ــه ترانســفورماتور  ــس ســمت ثانوی ــده فرورزنان شــد]11[. جهــت بررســی پدی
ــه پــس از  ــک ثانی ــرار دارد. ی ــت اشــباع ق ــاز و ترانســفورماتور در حال ــدار ب م
ــت  ــه حال ــت بســته ب ــاز b از حال ــود در ف ــد موج ــه کار سیســتم کلی ــاز ب آغ
بــاز تغییــر وضعیــت می دهــد. جهــت بررســی دقیــق اثــر پدیــده فرورزنانــس 
ــان هجومــی ناشــی از شــار ترانســفورماتور  ــر جری فــرض شــده اســت کــه اث
ــده  ــه پدی ــود. در ادام ــد می ش ــرا و ناپدی ــی می ــه کل ــه اول ب ــل از ثانی ــا قب ت
ــب در  ــه ترتی ــان را ب ــاژ جری ــای ولت ــوج ه ــت شــکل م ــس و وضعی فرورزونان

ــت. ــده اس ــورف آورده ش ــات و آم ــم تلف ــی، ک ــفورماتورهای معمول ترانس
5-1-  فرورزنانس در ترانسفورماتورهای معمولی

ــاری اســت.  ــات بی ب ــی دارای بیشــترین تلف ــا هســته معمول ترانســفورماتور ب
 w/kg1,2 میــزان تلفــات هســته برابــر بــا T1,65 بــا فــرض چگالــی شــار برابــر
می باشــد. همچنیــن نقطــه زانویــی ولتــاژ برابــر بــا p.u 1,55 در نظــر گرفتــه 
شــده اســت]12[. بــا قــرار دادن ســایر اطالعــات مربــوط بــه ایــن نوع از هســته 
و در نظــر گرفتــن منحنــی اشــباع و منحنــی تلفــات شــکل مــوج حاصــل از 
ــکل های  ــب در ش ــه ترتی ــاز b ب ــاژ ف ــان و ولت ــرای جری ــس ب ــروز فرورزونان ب

14و 15 آورده شــده اســت.

شکل 10 دیاگرام تک خطی شبکه مورد مطالعه
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با  استاندارد مذکور به سه دسته  C›, B›, A‹  تقسیم  ترانسفورماتور مطابق 
بندی  می شود. در این تقسیم بندی، رده  A‹ دارای بیش ترین تلفات بی باری و 
 C و A،B کم ترین تلفات بی باری را دارند. تلفات بارداری نیز به سه دسته  ›C
تقسیم می شود. رده  B بیشترین تلفات و رده  C کم ترین تلفات را در بار کامل 
و  باال  نسبتا  بی باری  تلفات  و  متوسط  بارداری  تلفات  دارای   ›AA دارند. طرح 
طرح CC ‹    دارای تلفات بارداری پایین و تلفات بی باری پایین می باشد. تلفات 

 b شکل14: جریان فاز

b شکل15: ولتاژ فاز 
ضریب اعوجاج کلی هارمونیکی)THD( برای جریان و ولتاژ فاز b به ترتیب در 

شکل های 16 و 17 نمایش داده شده است.

b برای جریان فاز THD :16شکل

شکل THD :17 برای ولتاژ فاز b -2- فرورزنانس در ترانسفورماتورهای  

›AB 5-2- فرورزنانس در ترانسفورماتورهای کم تلفات
کم  و  معمولی  ترانسفورماتورهای  تلفات  میزان  مقایسه  جدول  به  توجه  با 
در  تلفات  مجموع  و  بی باری  بارداری،  تلفات  گرفت  نتیجه  می توان  تلفات 
ترانسفورماتورهای AB‹ نسبت به ترانسفورماتورهای معمولی به ترتیب به میزان 
همچنین  و  موضوع  این  گرفتن  نظر  در  با  است.  کمتر  درصد   27 و   15  ،30
منحنی های اشباع و تلفات و ثابت بودن سایر اجزای شبکه شکل موج حاصل 
از بروز فرورزونانس برای جریان و ولتاژ فاز b به ترتیب در شکل های 18 و 19 

آورده شده است.

 bشکل18: جریان فاز

b شکل19: ولتاژ فاز
THD برای جریان و ولتاژ فاز b به ترتیب در شکل های 20 و 21 نمایش داده  

شده اند. 

 b برای جریان فاز THD  :20شکل

b برای جریان فاز THD :21شکل
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5-3- فرورزنانس در تراسفورماتورهای آمورف
نتایج وقوع پدیده فرورزونانس در ترانسفورماتورهای آمورف در شکل های 22 

و 23 آورده شده است.

 b شکل22: جریان فاز

b شکل 23: ولتاژ فاز
ــه تزتیــب در شــکل های 24 و 25 آورده  ــازb ب ــاژ ف ــان و ولت ــرای جری THD ب

شــده اســت. 

  bبرای جریان فاز THD :24 شکل

b برای ولتاژ فاز THD :25شکل

6.تحلیل نتایج 
ــرای بررســی  ــه ب ــرژی الکتریکــی نمون ــع ان ــک شــبکه توزی ــه ی ــن مقال در ای
ــته  ــخصات هس ــر مش ــا تغیی ــت. ب ــده اس ــتفاده ش ــس اس ــده فرورزونان پدی
ترانســفورماتور KVA 315 موجــود در ایــن شــبکه، تاثیــر هــر یــک از 
ترانســفورماتورهای معمولــی، کــم تلفــات و AB‹ و آمــورف در ایجــاد پدیــده 
ــده اســت. ترانســفورماتورهای  ــا هــم مقایســه گردی ــس بررســی و ب فرورزونان
ــاد  ــر را در ایج ــن تاثی ــاری کمتری ــات بی ب ــودن تلف ــاال ب ــل ب ــی بدلی معمول
پدیــده فرورزونانــس دارنــد. ترانســفورماتورهای بــا هســته آمــورف کــه دارای 
ــاری بــوده، بیشــترین تاثیــر را در وقــوع فرورزونانــس  کمتریــن تلفــات بــی ب
لحــاظ  از   ›AB رده  تلفــات  کــم  ترانســفورماتورهای  داشــت.  خواهنــد 
ــتر و  ــی بیش ــفورماتورهای معمول ــده از ترانس ــن پدی ــر روی ای ــذاری ب تاثیرگ
ــر موضــوع  ــرای درک بهت ــی باشــد. ب ــر م ــورف کمت از ترانســفورماتورهای آم
ــی  ــل هارمونیک ــوق از تحلی ــاالت ف ــک از ح ــر ی ــر در ه ــق ت ــل دقی و تحلی
ــم  ــا ه ــد شــده ب ــای تولی ــک ه ــه هارمونی ــز اســتفاده شــده اســت و دامن نی
مقایســه گردیــده اســت. شــکل های 26 ، 27 و 28 ترتیــب دامنــه هارمونیــک 
هــای جریــان در فــاز b بــرای ســه نــوع ترانســفورماتور ذکــر شــده را نشــان 

می دهــد.

شکل26: تحلیل هارمونیکی جریان فازb  برای ترانسفورماتور آمورف 

 ›AB برای ترانسفورماتور b شکل27: تحلیل هارمونیکی جریان فاز

شکل28: تحلیل هارمونیکی جریان فاز b برای ترانسفورماتور معمولی
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طراحی و ساخت آب شیرین کن_آب گرمکن 

خورشیدی با کلکتور سهموی خطی با توجه 

به اقلیم شهر بندرعباس

استادیار دانشگاه هرمزگان 

گروه مهندسی مکانیکی

کارشناسی ارشد گروه 

مهندسی مکانیکی

استادیار دانشگاه هرمزگان 

گروه مهندسی مکانیکی

چکیده 
با توجه به پتانسیل باالی بهره برداری از انرژی 
این  خورشیدی در کشور، توسعه فناوری ها در 
کلکتورهای  باشد.  می  ضروری  بسیار  زمینه 
پربازده  و  ترین  متداول  از  یکی  خطی  سهموی 
ترین ابزار برای به خدمت گرفتن انرژی خورشید 
می باشند.از ویژگیهای بارز این کلکتور می توان 
به طرح ساده آن و ساخت آن با استفاده از مواد 
اشاره  قیمت  ارزان  و  سبک  پالستیکی  و  فلزی 
کرد. کلکتور در دانشگاه هرمزگان نصب و مقادیر 
شدت تابش، دمای محیط، سرعت باد و نرخ بخار 
مختلف  ساعات  در  کلکتور  توسط  شده  تولید 
دستگاه  توسط  ماه  مرداد  و  ماه  آخرتیر  هفته 
نشان  نتایج  است.  شده  ثبت  گیری  اندازه  های 
متمرکز  از  استفاده  بندرعباس  شهر  در  که  داد 
کننده سهموی خطی به ابعاد 1×2 متر، می توان 
در فشار اتمسفریک و بدون استفاده از پوشش 
خال برای لوله جاذب، بخار به میزان  300 میلی 

لیتر در ساعت تولید کرد.
با استفاده از کلکتور سهموی خطی ساخته شده، 
دستگاه آب شیرین کن- آب گرمکن خورشیدی 
ساخته شد که با دو روش مستقیم و غیر مستقیم 
آب شیرین و آب گرم مورد نیاز یک خانواده پنج 
تا شش نفره را تامین میکند. در روش مستقیم، 
آب شور مستقیما وارد لوله جاذب کلکتور شده 

و بصورت بخار از آن خارج می شود.سپس وارد 
کندانس  از  پس  تا  می شود  حرارتی  مبدل  یک 
شدن بعنوان آب شیرین استفاده شود. در روش 
غیر مستقیم، سیال انتقال حرارت که آب مقطر 
و یا روغن حرارتی است در یک مسیر بسته در 
تولید  بخار  و  کند  می  لوله جاذب گردش  داخل 
شده در یک مبدل حرارتی انرژی خود را به آب 

شور منتقل می کند.

1- مقدمه
در بیشتر بخش های دنیا همچون حاشیهی مدیترانه 
آن  مسبب  که  است  افزایش  حال  در  آب  به  نیاز 
استفاده های خانگی، کشاورزی، صنعتی و توریستی 
جوامع  دنیا  سراسر  در  آن،  بر  عالوه  است.  آب  از 
دور  روستاهای  و  جزایر  مانند  مجزایی  و  کوچک 
افتاده وجود دارند که به شبکه برق و آب آشامیدنی 
دسترسی ندارند. برای این تقاضا، منابع جدید آب نیاز 
خواهد بود و شیرین سازی آب دریا و آب های شور 

راه حل جالبی به نظر می رسد.
سوزاندن  مورد  در  محیطی  زیست  های  نگرانی 
هیدروکربن و فقدان برق در نواحی دور افتاده سبب 
افزایش عالقه به سامانه های شیرین سازی با استفاده 
از انرژی های تجدید پذیر شده است تا برای جوامع 
محلی، منابع آب کافی فراهم آورد. تولید آب شیرین 
انرژی  با  که  سازی  شیرین  فناوریهای  از  استفاده  با 

محمدعلی میرزایی

سیامک جهانفر

جمشید خورشیدی
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های تجدید پذیر کار می کنند، به نظر با ثبات ترین راه حل برای حل بحران 
افتاده ای است که فقدان آب آشامیدنی و فقدان  نواحی دور  کمبود آب در 
به  که  واحدهای شیرین سازی  آنهاست.  های مشخص  ویژگی  از  برق  شبکه 
کنند،  می  کار   ، باد  و  انرژی خورشید  مانند  تجدیدپذیر  انرژی  منابع  وسیله 
حافظ محیط زیست و مقرون به صرفه هستند و در عین حال برای شیرین 
سازی آب در آن نواحی که از مشکل آب رنج می برند، این سامانههای تولید 

پراکنده، منابع پربازدهای برای تولید انرژی خواهند بود. 
مساحت  65درصد  از  است.بیش  جدی  امری  ما  کشور  در  آبی  کم  مشکل 

کشورمان در ناحیه فراخشک و خشک بیابانی قرار دارد.

اصول شیرین سازی آب
برای شیرین سازی آب دریا دو رویکرد مختلف وجود دارد. مورد اول فرایند 
های حرارتی بر پایه تبخیر آب از محلول آب نمک و تقطیر بخار به منظور 
ایجاد مایع مقطر است. نیروی راه انداز در این حالت، گرمایی است که برای 
تبخیر نیاز است. مورد دوم فناوری، بر پایه جداسازی به وسیله یک غشا است. 
 ، )RO(ظهور این فناوری در دهه 1960 آغاز شد. در فناوری اسمزمعکوس
نیروی راه انداز فشارهیدرولیک است. برای جداسازی آب از نمک، فشار باید 
کنش  درون  اثر  در  که  است  فشاری  اسمز،  فشار  باشد.  اسمز  فشار  از  بیش 
مولکول های آب و نمک ایجاد می شود. فرایند الکترودیالیز به وسیله جریان 
الکتریکی بین آند و کاتد انجام می شود که در این حالت آنیون ها و کاتیون ها 
از غشایی با بار انتخابی عبور می کنند. این غشا سبب می شود که آب خالص 

از محلول آب و نمک غلیظ،جدا شود.
بررسی و مطالعه دستگاه تقطیر خورشیدی:

تامین انرژی با درنظر گرفتن مباحث اقتصادی، فنی و آالیندگی محیط زیست 
منبعی به جز خورشید را دربر نمی گیرد زیرا  از جمله ویژگی های آن می 
توان به رایگان بودن منبع انرژی، عدم نیاز به دستگاه ها با قطعات پیچیده و 
عاری بودن از هرگونه آالیندگی اشاره کرد. آمارهای گذشته و پیش بینی های 
آژانس بین المللی انرژی)EIA(  در زمینه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
و در رأس آن انرژی خورشیدی شاخص روبه رشد بهره برداری کشورهای را 
انرژی تجدیدپذیر  فردترین منبع  به  انرژی خورشید منحصر  نشان می دهد. 
اشکال دیگر  به  تواند  در جهان است که بصورت مستقیم و غیرمستقیم می 
انرژی تبدیل شود. کلکتور وسیله ای است که برای تبدیل تابش خورشیدی به 
شکل قابل استفاده و همچنین قابل ذخیره سازی به کار می رود. کلکتورهای 
خورشیدی به دو دسته ی تمرکزی  و غیرتمرکزی  تقسیم می شوند و 

از نظر نحوه عملکرد و شکل ظاهری نیز به چهار دسته صفحه تخت، لوله خأل، 
ناودانی سهمی گون و دیش سهمی گون تقسیم بندی می گردند.

واحد تقطیر مجهز به متمرکزکننده:
از بهترین گزینه ها،  با توجه به شرایط آب و هوایي شهر بندر عباس یکي   
طراحي و ساخت دستگاه تقطیر خورشیدي سهموي مجهز به متمرکزکننده 

مي باشد.
متمرکزکننده یا متراکم کننده به شکل تغار شلجمی مي تواند مانع پراکنش 
نور مستقیم خورشید در مساحتي بزرگ شود و آن را در مساحت یک جاذب 

کوچک، متمرکزکننده، جمع کننده یا متراکم کننده از سطوح 
آینه اي براي متمرکز کردن انرژي خورشید روي یک جاذب، موسوم به گیرنده 

استفاده مي کند. که دماهاي باال را دریافت مي نماید. 
مشخصات هندسی و اجزای دستگاه: 

مشخصات هندسی کلکتور طراحی شده بر اساس معادالت حاکم 

قطر5/0اینچ و ضخامت63/0میلیمتر             
لوله جاذب                4متر طول)2متر رفت و 2متر برگشت(
                                    اتصال u و جوشکاری مناسب 
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                                        جنس ستون ها از ورق های پلی اتیلن و پلی پروپیلن                                        
سازه نگه دارنده آینه           درصد جذب رطوبت کم و مقاومت حرارتی باال

                                        مقاوم در برابر تغییرات دمایی محیط و باران و تگرگ

شکل مبدل حرارتی صفه ای 

شکل:شماتیکی از یک مبدل حرارتی صفحه ای                             

آب شیرین کن و آب گرمکن خورشیدی مستقیم
ــوان  ــی ت ــور ســهموی ســاخته شــده بصــورت مســتقیم م ــا اســتفاده از کلکت ب
آب شــور را بــه آب شــیرین تبدیــل کــرد. بــرای اینــکار آب شــور از یــک منبــع 
ذخیــره وارد لولــه u شــکل جــاذب کلکتــور شــده و بــا جــذب انــرژی خورشــید 
بــه بخــار تبدیــل می¬شــود. بخــار حاصــل در یــک مبــدل حرارتــی خنــک شــده 
ــس  ــدل موجــب کندان ــه در مب ــی ک ــود. آب ــی  ش ــل م ــیرین تبدی ــه آب ش و ب
شــدن بخــار می-شــود، بعنــوان آب گــرم خروجــی دســتگاه بــرای مصــرف آب 
گــرم مناســب مــی باشــد. همچنیــن ایــن دســتگاه قــادر بــه تولیــد روزانــه بیــش 

ــا دمــای میانگین47درجــه ســانتیگراد اســت. از 40لیتــر آب گــرم مصرفــی ب
آب شیرین کن و آبگرمکن خورشیدی غیر مستقیم

ــاذب  ــای ج ــل لوله¬ه ــور از داخ ــیرین، آب ش ــتقیم آب ش ــد مس در روش تولی
عبــور مــی کنــد و بــا جــذب حداکثــر انــرژی خورشــید بــه بخــار تبدیــل مــی 
ــر  ــن اســت کــه نمــک حاصــل از تبخی ــن روش ای ــراد اساســی ای ــا ای شــود. ام
آب شــور در داخــل لولــه باقــی مــی مانــد و پــس از مدتــی لولــه جــاذب کامــال 
مســدود خواهــد شــد. بــرای رفــع مشــکل بایســتی ســیال انتقــال حــرارت کــه 
در داخــل لولــه جــاذب قــرار دارد از آب شــور جــدا شــود. بــرای اینــکار از یــک 
مبــدل حرارتــی اســتفاده مــی شــود. ســیال انتقــال حــرارت کــه مــی توانــد آب 
مقطــر و یــا روغــن حرارتــی باشــد در داخــل لولــه جــاذب کلکتــور حرارتــی و در 
یــک مســیر بســته چرخــش مــی کنــد. درواقــع انــرژی خورشــید را در کلکتــور 

جــذب کــرده و در مبــدل حرارتــی بــه آب شــور منتقــل مــی کنــد تا آب شــور در 
خروجــی مبــدل بــه جریــان دوفــازی آب و بخــار تبدیــل شــود. آب شــور تغلیــظ 
شــده از انتهــای مبــدل دور ریختــه مــی شــود و بخــار خروجــی در یــک مبــدل 
حرارتــی کندانــس شــده و بــه آب شــیرین تبدیــل مــی شــود. آب گــرم خروجــی 
ایــن مبــدل نیــز محصــول جانبــی دســتگاه مــی باشــد و بــه مصــارف آب گــرم 

اختصــاص مــی یابــد..

شماتیک آب شیرین کن-آبگرمکن خورشیدی غیر مستقیم
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شکل آب شیرین کن-آبگرمکن خورشیدی غیر مستقیم ساخته شده 

تولید آب شیرین به روش مستقیم
بین  تابش  که شدت  ماه  روز 25تیر  در  از دستگاه ساخته شده  استفاده  با 
در  مربع  متر  بر  وات   1000 حدود  متوسط  بطور   15 تا   12 های  ساعات 
شهربندرعباس بود، میزان 3 لیتر آب شیرین از تست اولیه دستگاه بدست 
آمد. البته پیش بینی می شود که با استفاده از لوله ها با پوشش شیشه ای 
و اصالح ساختار لوله جاذب میزان تولید آب شیرین با همین دستگاه که به 
لیتر در ساعت آب  به میزان 3  توان  ابعاد 2×1 متر ساخته شده است می 
شیرین تولیدکرد. با توجه به بازه حداقل چهار ساعته حداکثر جذب خورشید 
تولید دستگاه به 12 لیتر در روز می رسد که متناسب با یک خانواده پنج تا 

شش نفره می-باشد.

نمودارهای زیر مقادیر اندازه گیری شده دمای آب خروجی و حجم آن را بین ساعتهای 10 تا 15 در محل نصب کلکتور را نشان می دهد.

منحنی های تجربی شدت تابش، دمای محیط و سرعت باد در سه روز مختلف تیرماه در محل نصب کلکتور 
 

منحنی های تجربی و تئوری دمای آب گرم خروجی در روزهای مختلف تیر ماه در محل نصب کلکتور 

ــای آب خروجــی  ــی شــود بیشــینه دم ــه مشــاهده م ــه ک همانگون
در روز 232 ســال میــالدی ســاعت 12:45 بــه 91 درجــه ســانتی 
گــراد رســید. الزم بــه ذکــر اســت کــه بــا توجــه بــه اینکــه ارتفــاع 
ــار  ــد، فش ــی باش ــر م ــا20 مت ــا صفرت ــطح دری ــاس از س بندرعب
اتمســفریک آن حــدود100 کیلــو پاســکال و دمــای اشــباع آب در 
ایــن فشــار برابــر 100 درجــه ســانتیگراد اســت.در نمــودار شــدت 
تابــش، دمــای محیــط و ســرعت بــاد همیــن روز باالتریــن شــدت 
ــده  ــت ش ــم ثب ــاد ک ــرعت ب ــط و س ــاالی محی ــای ب ــش و دم تاب
ــا یکدیگــر مــی  ــا ب ــاس نمــودار ه ــی و قی ــگاه کل ــا ن ــا ب اســت، ام
توانیــم شــدت تابــش خورشــید را مهمتریــن و اصلــی تریــن عامــل 
ــت.  ــده دانس ــاخته ش ــور س ــاال از کلکت ــای ب ــا دم ــد آب ب در تولی
همچنیــن بیشــترین حجــم خروجــی نیــز بــه همیــن روز بــا 

ــر مــی باشــد. ــی لیت مقــدار 650 میل

ب 
ن آ

مو
آز

ش 
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گ



صصي ربهک سال پنجم ، شماره دهم ،پاییز 1396 فصلناهم فني و تخ

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان رهمزگان 

39

نتیجه گیری
در این مطالعه یک نمونه کلکتور سهموی خطی با کمترین پیچیدگی 
فنی و پایین ترین هزینه ساخته شد. با استفاده از این کلکتور در روز 
های 21 تا 23 تیر ماه 1500 میلی لیتر بر ساعت آب داغ با دمای حدود 
91 درجه سانتیگراد و 300 میلی لیتر بر ساعت بخار تولید شد. که این 
میزان با توجه به شرایط اقلیمی شهر بندرعباس و با میانگین تابش 800  
تا 1000 وات بر مترمربع در تیرماه بدست آمده است، که می توان این 
میزان را در مناطق بیابانی و دور افتاده با میانگین تابش باالتری نسبت 

به شهر بندرعباس، افزایش داد. 
با استفاده از کلکتور سهموی خطی ساخته شده، دستگاه آب شیرینکن- 
آب گرمکن خورشیدی ساخته شد که با دو روش مستقیم و غیر مستقیم 
آب شیرین و آب گرم مورد نیاز یک خانواده پنج تا شش نفره را تامین 

میکند.
ایراد اساسی روش تولید مستقیم آب شیرین این است که نمک حاصل 
از تبخیر آب شور در داخل لوله باقی می ماند و پس از مدتی لوله جاذب 

کامال مسدود خواهد شد.
با توجه به مشکالت باقی مانده در طراحی و ساخت، تولید مستقیم بخار 
در کلکتورهای سهموی خطی هنوز در ابتدای راه قرار دارد. ولی با توجه 
به افزایش قیمت برق فسیلی در آینده و مزیت های سیستم، اقدام در 
جهت بهبود کلکتورها  ادامه دارد. بر این اساس استفاده از سیستم تولید 
مستقیم بخار در مقیاس کوچک برای آب گرم کن های خورشیدی و 
تولید آب شیرین گامی بسیار اساسی در جهت دست یابی به قیمت های 

قابل رقابت با دیگر روش ها می باشد.
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بررسی سیستم میراگر ویسکوز در سازه ها 

به منظور کاهش خسارت ناشی از زلزله 

چکیده  
منطقه ایران مرکزی که بین زاگرس و کپه داغ واقع 
شده است، لرزه خیزی ناپیوسته ای را داراست و اغلب، 
زمین لرزه های بزرگ در این منطقه، خرابی های سازه 
ای و غیرسازه ای را به همراه دارد. این مقاله، به بررسی 
رفتار میراگر ویسکوز در سازه های بتنی خمشی 2، 6 
غیرخطی  زمانی  تاریخچه  تحلیل  روش  به  و21طبقه 

مودال و مقایسه با سازه بدون میراگر می پردازد. 
در ابتدا، سازه بر اساس آئین نامه ICA طراحی شده 
شده  پرداخته  حاصله  نتایج  بررسی  به  سپس  است. 
های مجهز  دینامیکی سازه  پاسخ  است. مشاهده شد 

به میراگرهای مذکور بهبود می یابد.

واژه های کلیدی:
 میراگر ویسکوز، تحلیل تاریخچه زمانی مودال

1.مقدمه

انواع میرایی ویسکوز شامل مفاهیم ذیل می گردد:

1-1.میرایی خارجی ویسکوز 
شرایط  و  آب   ، هوا  توسط  که  است  میرایی  از  نوعی 
محیطی اطراف یک سازه بوجود می آید. درمقایسه با 
انواع دیگر میرایی ها بسیار کوچک و در اکثر اوقات با 

تقریب خوبی قابل صرف نظر است. 

1-2.میرایی داخلی ویسکوز  
و  بوده  ماده  این میرایی حاصل خاصیت ویسکوزیته  
میرایی  نسبت  که  نحوی  به  است  با سرعت  متناسب 
متناسب با فرکانس طبیعی ساختمان افزایش می یابد.  
دینامیکی  تحلیل  در  به سادگی  لخت  داخلی  میرایی 
انتخاب  طوری  میرایی  نسبت  شود.  منظور  تواند  می 
انرژی در مدل ریاضی در  اتالف  می شود که سرعت 
برای  غالباً  میرایی  نوع  این  باشد.  واقعی  سازه  حدود 
ارائه هر نوع میرایی دیگر به کار می رود و معروفترین 

نوع میرایی است. 
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شکل 1- نمودار هیسترزیس 
2.نحوه عملکرد میراگر 

به طور کلی میراگرها به منظور کاستن پاسخ دینامیکی سازه در برابر 
بارگذاری باد و زلزله استفاده می شوند. مکانیزم عملکردی به گونه ای 
است که با انجام تغییر شکل های ویژه و رفتار مکانیکی خاص ، مقدار 
زیادی از انرژی ورودی به سازه بر اثر بارگذاری دینامیکی را جذب و 
که  می¬شود  موجب  وسایل  گونه  این  عملکرد  سازند.  می  مستهلک 
تغییر  نتیجه  در  و  یافته  کاهش  اعضای سازهای  سایر  دریافتی  انرژی 
شکل زیادی درآنها ایجاد نمی شود. این وسایل را به سادگی می توانند 
در سازه های موجود جاسازی و یا در صورت لزوم بعد از بارگذاری ( 

رخداد زلزله ) تعویض نمود. 
حرارت  به  جنبشی  انرژی  تغییر  صورت  به  میراگرها  در  انرژی  اتالف 
توسط اصطکاک یا حرکت در مایع لزج و یا تسلیم شدن فلزات و .... 
را در سیکل  انرژی  های پسماند،  با تشکیل حلقه  افتد، که  اتفاق می 

بارگذاری جذب می کنند. 
3. بررسی  برخی از پروژهای با سیستم میراگر ویسکوز  

A. Gh. Pricopie & D. Cretu در سال 2013 میالدی بر روی یک 
سازه 6 طبقه بتن مسلح تحقیقاتی انجام دادند. بعد از مشخص شدن 
از تکنیک  با استفاده  نیاز به بهسازی لرزه ای، این دو محقق سازه را 
FEM شبیه سازی نموده و سازه را با میراگر های ویسکوز مدلسازی 
کردند. شکل زیر نمای سازه بررسی شده در حضور میراگر ویسکوز و 

بدون میراگر ویسکوز نشان می دهد]1[. 

شکل-2 نمای سازه بررسی شده در حضور میراگر ویسکوز و 
بدون میراگر ویسکوز

Yukihiro Tokuda and Kenzo Taga در سال 2008 میالدی 
به منظور بهسازی لرزه ای ساختمان 14 طبقه اوساکا در ژاپن )شکل 

3( استفاده از دمپرهای ویسکوز را پیشنهاد دادند]3[. 

شکل-3 ساختمان 14 طبقه اوساکا در ژاپن

کافی  استهکام  و عدم  در سازه  نرم  اصلی سازه وجود طبقات  مشکل 
این طبقات در زلزله احتمای برآورد شده بود. طبق تحلیل_ها تصمیم 
منظور  به  روغنی  ویسکوز  دمپرهای  از  زیرین  طبقات  در  شد  گرفته 

بهبود عملکرد سازه استفاده گردد. 

شکل-4 استفاده از میراگر ویسکوز سیال در طبقات نرم

Y. RibakovJ. Gluck; and A. M. Reinhorn در سال 2001 
روی  بر  فعال  ویسکوز  های  میراگر  عملکرد  روی  بر  تحقیقی  میالدی 
بررسی  سازه  زیر  دادند. شکل  انجام  آزادی  درجه  چند  های  سیستم 
شده چند درجه آزادی و شماتیک یک میراگر ویسکوز فعال نشان داده 

شده است]5[. 

شکل -5 سازه بررسی شده چند درجه آزادی و شماتیک یک 
میراگر ویسکوز فعال
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عملکرد  به  نسبت  فعال  ویسکوز  میراگر  عملکرد  گردیده  تحقیق، ذکر  این  در 
ویسکوز  میراگر های  و  با هوش مصنوعی  مغناطیسی  الکتر  فعال  میراگر های 
غیر فعال در بهبود عملکرد لرزه ای سازه تحت تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی 

مناسب تر می باشد. 

4.میراگر ویسکوز
در گذشته کاربردهای فراوانی از میراگرهای ویسکوز به منظور کنترل ارتعاشات 
تجربه  است.   شده  مشاهده  دفاعی  و  فضایی  های  سیستم  در  ضربه  از  ناشی 
در  ای  حظه  مال  قابل  اثر  دارای  تواند  می  سیستم  این  که  است  داده  نشان 
به   ، بزرگ  ابعاد  نوع میراگر در  این  از  استفاده  اولین  باشد.   ارتعاشات  کنترل 
منظور کاهش پس زدگی توپخانه های در کارهای نظامی بوده است. این میراگر 
شامل ییک پیستون فوالدی با یک سوراخ برنزی در سر آن می باشد. سیلندر 
توسط یک ماده سیال لزج نظیر ژل سیلیکون پر می گردد.  حرکت پیستون 
در این مایع با مقاومت آن روبرو می شود.  میراگرهای سیال لزج را می توان 
طوری طراحی کرد که به عنوان یک میراگر انرژی خاص یا به عنوان یک فنر یا 
بصورت ترکیبی از هر دو عمل کند.  میراگر سیال لزج شبیه کمک فنر خودرو 
است . حرکت پیستون داخل سیلندر دارای مایع سیلیکونی، باعث جذب انرژی 

جنبشی و تبدیل آن به انرژی گرمایی می گردد.

شکل6- شمای میراگر ویسکوز
این موضوع به این شکل است که وقتی در اثر نیروی دینامیکی وارده به سازه، 
ستون به حداکثر جابه جایی خود و در نتیجه حداکثر تنش رسید، در این حالت 
نیروی میرایی صفر می شود و وقتی ستون در حالت بازگشت می باشد و در 
محل حداکثر سرعت است نیروی میراگر ماکزیموم می شود و این جایی است 

که نیروی ستون هم به کمترین مقدار خود رسیده است. 

5.مدل های مورد بررسی
به منظور مقایسه عملکرد میراگر ویسکوز و اثراتی که این میراگر در جلوگیری 
از بروز خسارات ناشی از نیرو های لرزه ای دارند، میراگر مذکور در سازه بتن 
آرمه مدل سازی شده و سپس عملکرد لرزه ای این سازه مورد بحث قرار می 
گردد. عملکرد لرزه ای هر سازه با فاکتورهای انحراف جانبی کلی سازه، دریفت 
طبقات، نیروی محوری ستون ها و واکنش های تکیه گاهی، انرژی های خروجی 
و ورودی و میرایی سازه و شتاب فرکانسی المان هدف سازه سنجیده می شود. 
سازه بررسی شده اولیه سازه های بتن آرمه با شکل پذیری ویژه 2 و 6 و 12 
طبقه هستند. در این راستا، به عنوان 3 نوع سازه کوتاه مرتبه، میان مرتبه و 
بلندمرتبه با طول هر دهانه 5متر و مقاومت فشاری بتن 250کیلوگرم بر سانتی 

زمانی  تاریخچه  تحلیل  روش  به  سازه  و  است  شده  گرفته  نظر  در  مربع  متر 
غیرخطی مودال تحلیل شده اند. در این راستا، از رکورد زلزله نوقان برای تحلیل 

سازه استفاده گردیده است. )شکل7 تا 9(
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شکل9- نمودار نیروی برش پایه سازه12طبقه مجهز به میراگر ویسکوز شکل8- نمودار شتاب فرکانس بام سازه 12طبقه مجهز به میراگر ویسکوز

6.نتیجه¬گیری

از تحلیل نتایج استخراجی مشخص می شود که: 
ــرژی  ــه ان ــبت ب ــازه، نس ــی س ــرژی جنبش ــر، ان ــدون میراگ ــه ب ــازه دو طبق •در س

ورودی آن اختــالف زیــادی دارد. 
ــازه دارای  ــراز س ــن ت ــکان در باالتری ــر م ــر، تغیی ــدون میراگ ــه ب ــازه دو طبق •در س

ــدارد.  ــادی ن ــر شــکل زی ــه همکــف، ســازه تغیی ــراز طبق ــدار و در ت بیشــینه مق
ــا میراگــر ویســکوز ، انــرژی جنبشــی ســازه، نســبت بــه انــرژی  •در ســازه کوتــاه ب

ــزی اســت.  ــدار ناچی ورودی آن دارای مق
•در ســازه کوتــاه بــا میراگــر ویســکوز، تغییــر مــکان در باالتریــن تــراز ســازه دارای 
ــر شــکل ســازه شــروع و بصــورت  ــه همکــف، تغیی ــراز طبق ــدار و در ت بیشــینه مق

همگــن تــا تــراز نهایــی ســازه توزیــع مــی شــود. 
ــر  ــر و دارای میراگ ــدون میراگ ــه ب ــان مرتب ــازه می ــرژی ورودی در س ــوم ان •ماکزیم

ــادی اســت.  ــانات زی ــای اوج آن، دارای نوس ــه ه ویســکوز در ثانی
•در ســازه میــان مرتبــه بــدون میراگــر و ســازه دارای میراگــر ویســکوز، تغییــر شــکل 
از مقــدار صفــر شــروع و بعــد در دو جهــت متفــاوت توزیع شــده اســت به¬طوری¬که 

از تــراز ســوم بــه بعــد رفتــار ســازه تغییــر و در جهــت دیگــر متمایــل اســت. 
ــراز  ــن ت ــکان در باالتری ــر م ــکوز تغیی ــر ویس ــه دارای میراگ ــان مرتب ــازه می •در س
ســازه دارای بیشــینه مقــدار و در تــراز طبقــه همکــف، تغییــر شــکل از مقــدار صفــر 

شــروع و بعــد در دو جهــت متفــاوت توزیــع مــی گــردد. 
•در ســازه میــان مرتبــه دارای میراگــر ویســکوز، نیــروی میراگرهــا نیــز، از تــراز پایــه 

ســازه تــا تــراز طبقــه ششــم رو بــه کاهــش دارد. 
ــا  ــدون میراگــر، تغییــر شــکل از مقــدار صفــر شــروع و ســپس ت •در ســازه بلنــد ب
تــراز طبقــه هشــتم تــا دهــم افزایــش و در جهــت مخالــف تغییــر رفتــار می¬دهــد. 
ــر شــکل از  ــه همکــف، تغیی ــراز طبق ــد دارای میراگــر ویســکوز، در ت •در ســازه بلن
مقــدار صفــر شــروع و ســپس تــا تــراز طبقــه پنجــم بــه افزایــش ادامــه مــی یابــد و 

ســپس در جهــت مخالــف تغییــر رفتــار مــی دهــد. 
•در ســازه بلنــد، ســازه دارای میراگــر ویســکوز، بهتریــن رفتــار ســازه ای را از خــود 
ــده ای از  ــای پراکن ــی رفتاره ــای مختلف ــازه دارای میراگره ــت و س ــه داده اس ارائ

ــد.  ــواع نیروهــا رو از خــود نشــان داده ان ــل ان مزیــت هــا در مقاب
7. منابع: 

[1]- A. Gh. Pricopie & D. Cretu, Rehabilitation 
of existing structures by optimal placement of 

viscous dampers, Life-Cycle and Sustainability of 
Civil Infrastructure Systems – Strauss, Frangopol 
& Bergmeister (Eds) © 2013 Taylor & Francis 
Group, London, ISBN 7-62126-415-0-978. 
[2]. A. G. Brown, M. Uno, J. J. Thompson and 
J. W. Stratford” Seismic and Financial Performance 
of Fluid Viscous Dampers relative to BRBs: A Case 
Study” Proceedings of the Tenth Pacific Conference 
on Earthquake Engineering Building an Earthquake-
Resilient Pacific8-6 November 2015, Sydney, 
Australia. 
[3]. Yukihiro Tokuda and Kenzo Taga” A CASE 
OF STRUCTURAL DESIGN INWHICH VISCOUS 
DAMPERS ARE USED TO ENHANCE EARTHQUAKE 
RESISTING PERFORMANCE OF A BUILDING” The 
14 th World Conference on Earthquake Engineering 
October 2008 ,17-12, Beijing, China. 
[4]- Kit Myamoto,Strucural control of day namic 
balast. Japan workshop on improvement structure 
design and construction 2012. 
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عملکردمیراگرهــای فلــزی جــاری شــونده دردوحالــت دورازگســل و نزدیــک 
گســل، هفتمیــن کنگــره ملــی مهندســی عمــران، زاهــدان، دانشــگاه 

سیســتان و بلوچســتان. 
6- قوچــی، رامیــن و محمــد کرمــی، 1390، بررســی عملکــرد میراگرهــای 
ــازه،  ــات س ــداد طبق ــاع و تع ــر ارتف ــا تغیی ــونده ADAS ب ــلیم ش ــزی تس فل
چهارمیــن همایــش ملــی مقــاوم ســازی و حفــظ بناهــای مانــدگار، خمیــن، 

دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد خمیــن. 
7- زارع، عبدالرضــا؛ محســن شــفیعی نیــا؛ شــهاب الدیــن حاتمــی و 
ــب  ــن ضری ــی و تعیی ــر خط ــار غی ــی رفت ــور، 1389، بررس ــی پ ــی عل عل
ــده  ــازی ش ــاوم س ــب مق ــه صل ــاالت نیم ــا اتص ــوالدی ب ــای ف ــار قابه رفت
ــی  ــی مهندس ــره مل ــن کنگ ــونده، پنجمی ــاری ش ــزی ج ــای فل ــا میراگره ب

ــهد.  ــی مش ــگاه فردوس ــهد، دانش ــران، مش عم
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اهرام مصر همیشه نقطه مجهول تاریخ جهان بوده است 
اینکه این سازهای باستانی چگونه بنا شده اند؟

دانشــمندان ســوال بیجوابــی در ارتبــاط بــا بزرگتریــن هــرم جیــزه یــا بــا نــام 
ــد ایــن هــرم غــول آســا از هــزاران تــن ســنگ  دیگــرش هــرم خئوپــس دارن
در ابعــاد باورنکردنــی ســاخته شــده اســت. در حقیقــت یکــی از ســواالت بــی 

جــواب همیــن ســنگهای بســیار بــزرگ هســتند!
اینکــه از کجــا آمــده و چطــور در ایــن ســازه هــا قــرار داده شــده انــد. محققــان 
تئــوری توطئــه پــای فرازمینیــان را بــه میــان میکشــند. آنهــا بــاور دارند انســان 
ــازه  ــن س ــت چنی ــود نمیتوانس ــات ب ــد امکان ــه فاق ــل ک ــال قب ــزاران س در ه

هایــی را بنــا نهــد.
اما به تازگی پاسخ این پرسش کشف شد. 

پاپیــروس هایــی شــبیه بــه خاطــرات روزانــه متعلــق بــه فــردی مصــری کــه 
ــال  ــزار س ــه حــدود 3 ه ــده اســت، ک ــه دســت آم ــده میشــد ب )Merer( نامی
قبــل نوشــته شــده انــد. در ایــن طومــار نحــوه جابــه جایــی ســنگها توضیــح 
ــای  ــه ه ــا تخت ــوار و ی ــا روی ال ــول آس ــنگهای غ ــا س ــت. گوی ــده اس داده ش
شــناور قــرار گرفتــه و از طریــق رود نیــل بــه محــل ســازه هــا منتقــل میشــده 
انــد. مصریــان باســتان از نیــل بــه محــل اهــرام کانالــی کشــیدند کــه ســنگها 
ــن وســیله  ــه ای ــا برســند. ب ــک ســازه ه ــه نزدی ــک ب ــر کل ــان ســوار ب همچن
ســنگها از 800 کیلومتــر دورتــر آورده میشــدند. باســتان شناســان توانســتند 
بقایــای کانــال را در نزدیکــی اهــرام پیــدا کننــد. و بــه ایــن صــورت پاســخی 

بــرای پــازل اهــرام ثالثــه مصــر پیــدا کننــد.

محاســبات معمــار قلعــه جیایوگــوآن کــه در ســال 1372 
کنــار دیــوار چیــن ســاخته شــد بقــدری دقیــق بــود کــه 
تعــداد آجرهــا را قبــل از ســاخت اعــالم کــرد. وقتــی بــه او 
اعتــراض شــد یــک آجــر اضافــه کــرد کــه البتــه هیچــگاه 

اســتفاده نشــد!

اولیــن خــط کــش جهــان بــا قدمــت بیــش از 5000 
ــول  ــه ط ــش ب ــط ک ــن خ ــوخته ای ــهر س ــال در ش هزارس
10cm بــا دقــت نیــم میلیمتــری از جنــس چــوب آبنــوس 
ــم  ــهر  در عل ــن ش ــاکنین ای ــرفت س ــانگر پیش ــت ونش اس
ریاضیــات میباشــد. بــا قدمــت بیــش از 5000 هزارســال در 
شــهر ســوخته ایــن خــط کــش بــه طــول 10cm بــا دقــت 
ــانگر  ــت ونش ــوس اس ــوب آبن ــس چ ــری از جن ــم میلیمت نی
پیشــرفت ســاکنین ایــن شــهر  در علــم ریاضیــات میباشــد.

قلعه جیایوگوآنکشف اسرار اهرام مصر

اولین خط کش جهان

دریایــی  فانــوس 
ــی از  ــکندریه یک اس
عجایــب هفتگانــه 
جهــان اســت کــه در 
ــرار داشــت. مصــر ق

ــاع  ــه ارتف ــی ب برج
217متــر! کــه برفراز 
ــا  ــود ت ــی ب آن آتش
راهنمــای  شــبها 
بــرای  ملوانــان 
ــدر  ــه بن ــیدن ب رس
اســکندریه باشــد...

فانوس دریایی اسکندریه
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» عمـارت کاله فرنگـی « بندرعبـاس، 
عصـر  از  مانـده  باقـی  بنـای  تنهـا 
ابتدایـی  از سـال هـای  صفـوی یعنـی 
تاسـیس و گسـترش ایـن شـهر اسـت 
 ، 1084.هــ ش  سـال  حـدود  در  کـه 
توسـط کمپانـی هلنـدی هنـد شـرقی 
تحـت عنـوانVOC ، بعنـوان مرکزی 
جهـت تجارتخانـه آنـان احـداث شـده 
و در سـالهای طوالنـی محـل اسـتقرار 
و  کشـور  آن  بازرگانـان  و  ماموریـن 
بـوده  آنهـا  بـه  وابسـته  نظامیـان  نیـز 
اسـت و پـس از خـروج ایـن کمپانـی از 
بندرعبـاس ، بعنـوان قلعـه ی شـهر و 
اصلـی ترین سـاختمان و محل اسـتقرار 
حاکـم و همچنیـن گمرک فعـال بوده و 
بلحـاظ تاریخی شـاهد وقایـع و اتفاقات 
بسـیار مهـم ملـی و منطقـه ای موثری 
در سرنوشـت بندرعبـاس و مردمانـش 
همچـون حمله ی افغـان ها در بحبوحه 
جنـگ  نیـز  و  صفـوی  سـرنگونی  ی 
هـا و زد و خـورد هـای متعـددی بیـن 
سـایر مهاجمیـن و مدافعـان آن بـوده                                                                                                                                             
لـذا حفـظ و نگهـداری از ایـن تنهـای 
بنـای باقـی مانـده از سـالهای ابتدایـی 
همچنیـن  و  بندرعبـاس  تاسـیس 

عمارت کاله فرنگی
 تنها بنای باقی مانده از سالهای ابتدایی تاسیس 

بندرعباس در دوره صفوی

نویسنده و پژوهشگر : نیا صفا درگیری 
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شـناخت تاریخچـه ی آن رابطـه مسـتقیمی بـا تاریـخ و هویـت فرهنگـی این 
منطقـه دارد ؛ بطـوری کـه شـناخت تاریـخ ایـن عمـارت و وقایـع تاریخـی 
مرتبـط بـا آن ، بـه منزلـه ی ورود بـه دروازه ی تاریخ بندرعبـاس و نیز نواحی 
اطـراف آن مـی باشـد. متاسـفانه بعلـت کـم توجهـی ای کـه بـه مسـاله مهم 
حفـظ ابنیـه تاریخـی بندرعبـاس در دهه های  اخیر شـده و تقریبـا  می توان 
گفـت عمـارت کاله فرنگـی با پرچـم هلند در ضلع شـرقی بندرعبـاس  حدود 

1084. هــ ش
بجـز عمـارت کاله فرنگـی ، کمتـر سـازه ای که گویـای بعد تاریخی و سـبک 
معمـاری ایـن شـهر کهن باشـد ، باقی نمانـده و از طرفـی با پیشـرفت صنایع 
و مهاجـرت افـراد جویـای کار بـه اسـتان هرمـزگان ، علـی الخصـوص شـهر 
بندرعبـاس و افزایـش تقاضـا نسـبت بـه مسـکن و رشـد بـی رویـه و گاه غیر 
اصولـی سـاخت و سـاز و همچنیـن زیـر و رو شـدن بافـت کهـن و تاریخـی 
ایـن شـهر بعلـت داشـتن موقعیـت تجـاری ، متاسـفانه چهـره و معمـاری 
سـنتی- بومـی بندرعبـاس کال نابـود گردیـده و یـا در پس سـازه هـای عظیم 
تجـاری ، محبـوس مانـده اسـت و ایـن انـدک ابنیـه ی باقـی مانـده از دوران 
باشـکوه معمـاری هـای همگـون و سـنتی ، منتظـر روزی هسـتند کـه جهت 
سـاخت مجتمـع های بـزرگ تجاری یا مسـکونی تخریب شـوند و بـا معماری 
نامتجانـس و بیگانـه ای ، تبدیـل بـه مراکزی گردنـد که مالکین آنهـا صرفا به 
بعـد مـادی و درآمدزایـی آن توجـه می کنند و بـس ؛ از ایـن رو بعضا مردمی 

کـه کمتـر بـا تاریـخ آشـنایی دارنـد و با هـدف تجـارت یـا کار موقت بـه این 
شـهر وارد مـی شـوند ، بندرعبـاس را شـهری کم سـابقه یـا عـاری از هرگونه 
تاریـخ قابـل توجهـی مـی پندارنـد، حـال آنکه بـه هیچ وجـه چنین نیسـت . 
ایـن عمـارت کـه امـرزوه درون محوطـه حـوزه علمیـه بندرعبـاس ، واقـع در 
روبـروی اسـکله شـهید حقانی قـرار گرفتـه در زمینی به وسـعت تقریبی 429 
متـر مربـع در سـه طبقـه بنا گردیده و طـول آن حـدود 30/07 متر و عرضش 
14 متـر و ارتفـاع بنـا بـه حـدود 9 متـر مـی رسـد که در سـه ضلع شـمال و 
جنـوب و غـرب در طبقـه دوم مهتابـی وسـیعی در امتداد عمـارت وجود دارد؛ 
از مصالـح اصلـی بـکار رفتـه در آن میتـوان بـه سـنگ سـیاه، سـاروج و گـچ 

اشـاره نمود . 
بـر اسـاس پـالن باقـی مانـده از ایـن بنا کـه در آرشـیو ملـی هلنـد نگهداری 
مـی شـود ، در آن زمـان این عمـارت در طبقـه همکـف دارای 23 اتاق بزرگ 
و کوچـک و تـو در تـو بوده کـه از ضلع جنـوب دارای 9 درب ورودی و از ضلع 
شـمال بوسـیله 8 درب بـزرگ و کوچـک ، امـکان تـردد افـراد را فراهـم  مـی 
نمـوده اسـت . در طبقـه ی فوقانـی نیـز اتـاق هـا در دو ردیف موازی سـاخته 
شـده انـد ، بطوریکـه 5 اتـاق رو بـه شـمال و 5 اتـاق دیگرنیـز رو بـه جنـوب 
طراحـی شـده اسـت . هـر چنـد ممکـن اسـت در طـول تاریـخ تغییراتـی در 
سـاختار و تعـداد اتـاق هـای ایـن عمـارت اعمال شـده باشـد. وسـعت اتاق ها 

متفـاوت بـوده ، بطوریکـه برخـی کوچـک و برخـی بـزرگ و همچون سـالن
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طراحــی شــده و همگــی بصــورت تــو در تــو و مرتبــط بــا یکدیگــر 
ــاق  ــه ات ــاق بوســیله ی درهــای متعــددی ب ــر ات ــی باشــند و ه م

دیگــر مرتبــط مــی گــردد ؛
ــه  ــی ک ــداد اندک ــز تع ــه بج ــن طبق ــای ای ــاق ه ــبختانه ات  خوش

ســقف چوبــی آنهــا ریــزش نمــوده، همچنــان اســتوار باقــی مانــده 
اســت . » دو برویــن « ســیاح هلنــدی در زمــان احــداث ایــن بنــا، 
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»مـنـــزلی کــــه متـعلق بــــه کمپانی ماست 
در  و  اســت  شــهر  ســاختمان  زیباتریــن 
ــرار دارد . ــه طــرف شــرق ق حاشــیه شــهر ب

دارای  و  ایــن ســاختمان خیلــی وســیع   
مخــازن اســلحه اســت . اتــاق هــای آن بســیار 
زیبــا و مرتفــع مــی باشــد ؛ همچنیــن ســالن 
بســیار مجللــی در بــاال قــرار دارد کــه از 
پنجــره هــای آن و همچنیــن از پنجــره هــای 
محــل ســکونت رئیــس کمپانی کــه در همین 
ساختمان قرار دارد ، منــــظره زیـــــبای دریا 
پیـــداست و در اتــاق هــای آن هــوای بســیار 

ــان دارد « ــی جری مطبوع
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 بخشی از تزئینات باقی مانده در یکی از اتاق های عمارت کاله 
فرنگی بندرعباس 

در طبقــه ســوم ، یــک بنــای مربــع شــکل بــا اضــالع 15 قــدم قــرار داشــته 
ــی محافظــت مــی شــده و در  ــرده هــای چوب ــا ن ــاز و ب کــه از چهــار ســو ب
ــا یکدیگــر مرتبــط مــی  ــه ب ــه وســیله ی پل ــا کــه ب ــاالی آن بن ــه ی ب طبق
ــز  ــی و نی ــبک چوب ــای مش ــواره ه ــا دی ــت ضلعیب ــوان هش ــک ای ــدند ،ی ش
ســقفی مخروطــی و چوبــی قــرار داشــته کــه هــم اکنــون کال تخریــب شــده 
اســت. ســقف عمــارت از چــوب »ســاج«معروف بــه » شــاه چــوب هنــدی« 
قطــور ســاخته شــده و درب هــا و پنجــره و نــرده هــا دارای تزئینــات منبــت 
بســیار زیبــا و بــا شــکوهی بــوده اســت ؛ اتــاق هــا دارای تزئینــات و گچبــری 
هــای منحصــر بفــردی در محــل اتصــال دیــوار بــا ســقف بــوده کــه متاســفانه 

امــروزه جــز بخــش بســیار کوچکــی از آن ،                                  

نمایی از ایوان هشت ضلعی طبقه سوم عمارت کاله فرنگی بندرعباس   

باقــی نمانــده و بــه مــرور زمــان از بیــن رفتــه اســت. هلندیهــا از  طبقــه ی 
همکــف و اتــاق هــای متعــدد آن بــرای نگهــداری مــال التجــاره و از طبقــه ی 
دوم بعنــوان محــل اداره ی کمپانــی و همچنیــن محــل ســکونت و از طبقــه 
ــر روی آن ، چــون  ــام و ایــوان ســاخته شــده ب ــاز پشــت ب ســوم و فضــای ب
مشــرف بــه شــهر و دریــا بــرای تفریــح واســتراحت اســتفاده  مــی نمــوده ان

ــور  ــارت مزب ــه عم ــی از آن اســت ک گزارشــات اواخــر دوره ی ناصــری حاک
دارای بخــش هــای مختلفــی همچــون دیوانخانــه ، حرمخانــه ، صندوقخانــه ، 
غــالم خانــه ، محبــس خانــه ، اصطبــل ، فراشــخانه، کارخانــه ، شــربت خانــه 
و حمــام مختــص بــه خــود بــوده کــه برخــی از ایــن بخــش هــا در محوطــه 

پیرامونــی آن قــرار داشــته و امــروزه اثــری از آنهــا باقــی نمانــده اســت . 
ایــن بنــا دارای یــک حیــاط وســیع در ضلــع شــمال بــه طــول 170 و عــرض 
78 قــدم بــوده و در اضــالع شــرقی و غربــی عمــارت ، سراســر انبــار وجــود 
داشــته اســت. چهــار بــرج مرتفــع در چهــار ضلــع عمــارت و نیــز یــک بــرج 
ــر  ــرار داشــته کــه توپهــای جنگــی را ب ــل عمــارت ق دیگــر در میــان و مقاب

فــراز آنهــا قــرار مــی دادنــد ، امــا امــروزه اثــری از آنهــا نیــز باقــی نمانــده 
اســت.                             

ــت  ــا  1101 . هـــ ش ، حکوم ــا 1729 . م /  1142 ت ــالهای 1722 ت در س
ــه  ــی ( رو ب ــود غلجای ــداران محم ــا ) طرف ــان ه ــه ی افغ ــا حمل ــوی ب صف
اضمحــالل رفــت و آنــان بــر بخــش هایــی از ایــران مســلط شــدند و بارهــا 
ــد . ایــن پیشــامد هــا موجــب  بندرعبــاس را مــورد هجــوم خــود قــرار دادن

ــم پاشــیده شــود. ــاس از ه ــی بندرعب شــد اوضــاع سیاســی و اجتماع
نمایی از عمارت کاله فرنگی و اسکله بندرعباس – 1917 . م / 1296 . هـ ش

ــی هنــد شــرقی  ــرا فراهــم آورد کــه کمپان  همــه ی ایــن عوامــل ســبب آن
ــتقر و  ــارک مس ــره ی خ ــال 1753 . م / 1131 . ش ، در جزی ــد از س هلن
ــدی در  ــی هلن ــد ؛ کمپان ــداث نماین ــری در آن اح ــات دیگ ــه و تاسیس قلع
اواخــر ســال 1758 . م / 1137 . ش، بیشــتر کاالهــا و دارایــی هــای خــود 
در بندرعبــاس را بوســیله ی یــک کشــتی بــه جزیــره ی خــارک منتقــل مــی 
نمایــد و نهایتــا پــس از حــدود  136 ســال فعالیــت در بندرعبــاس ، در روز 
شــنبه ســوم فوریــه ســال 1759 . م ، برابــر بــا 14 بهمــن مــاه ســال 1137 . 
ش ، همــه کارمنــدان هلنــدی نیــز بــه آن جزیــره عزیمــت نمــوده و عمــارت 
را بدســت مترجــم خــود مــی ســپاردند کــه نهایتــا در اختیــار حاکــم وقــت 

بندرعبــاس قــرار مــی گیــرد.
آنچــه از سرگذشــت عمــارت کاله فرنگــی پــس از ســقوط حکومــت صفــوی 
و بــر آمــدن حکومــت هــای مختلــف بدســت مــی آیــد آن اســت کــه ایــن 
عمــارت بعنــوان مهــم تریــن و مجلــل تریــن ســاختمان بندرعبــاس شــناخته 
ــه «  ــک » قلع ــه ی ــما ب ــارت رس ــن عم ــت ای ــوان گف ــذا میت ــده ، ل ــی ش م
تبدیــل و کاربــردی دوگانــه داشــته اســت ، یعنــی از یــک ســو مقــر حاکــم 
ــورد  ــی م ــور گمرک ــق ام ــق و فت ــل رت ــوان مح ــی بعن ــه و از طرف منطق
اســتفاده قــرار مــی گرفتــه اســت. در ســال 1900 . م ، گمــرکات ایــران بــه 
جهــت نظــم دهــی بــه درآمــد هــای آن ، بــه مستشــاران بلژیکــی واگذار شــد 
و در همــان ســال نیــز رســما اداره ی گمــرک در بندرعبــاس تحــت ریاســت 
ــی ،  ــای موجــود در محوطــه ی پیرامون ــا تاســیس شــد و انباره بلژیکــی ه
حیــاط هــای اطــراف عمــارت ، اتــاق هــای طبقــه همکــف و نیــز 2 اتــاق از 
طبقــه ی فوقانــی جهــت اداره ی گمــرک عباســی اختصــاص یافــت و مابقــی 
اتــاق هــای موجــود نیــز بعنــوان ســاختمان مقــر حکومــت بندرعبــاس مــورد 

اســتفاده قــرار مــی گرفــت. 
ــوی  ــاس در دوره صف ــان ســاکن بندرعب ــع و گزارشــات هلندی آنچــه از مناب
ــتقرار  ــور در دوره ی اس ــارت مزب ــه عم ــت ک ــود آن اس ــی ش ــت م برداش
ــوان  ــت عن ــهر تح ــی ش ــردم بوم ــوی م ــاس از س ــی در بندرعب آن کمپان
»ســرکاری ولندیــز«)Sarkari Valandis ( یعنیمحــل کارگــزاری هلنــد، 
خطــاب مــی شــده اســت ؛ زیــرا ســابقا هلنــد را » ولندیــز « مــی گفتنــد و 
هنــوز هــم ایــن کلمــه در زبــان اردو ، در معنــای » هلنــد « کاربــرد دارد . امــا 
بعــد هــا رفتــه رفتــه ایــن اصطــالح جــای خــود را بــه » کاله فرنگــی« مــی 
دهــد زیــرا در طبقــه ی ســوم عمــارت ، بنایــی بــا ســقف مخروطــی شــکل و 
زیبــا وجــود داشــته و بــه ســبب شــباهت آن بــه کالهــی کــه اروپاییــان یــا 

اصطالحــا » فرنگــی هــا «
بــر ســر مــی گذاشــتند ، بــه آن کاله فرنگــی گفتــه مــی شــده، لــذا بــه مــرور 

زمــان ایــن نــام بــه کل عمــارت اطــالق شــده اســت.
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تا پیش از روی کار آمدن رضا شاه ، مقر حکومت و همچنین اداره ی گمرک 
عباسی هر دو توامان در این ساختمان مستقر بودند، اما بین سالهای 1298 تا 
1302 . هـ  ش ، ما بین مدیر گمرک و نیز نائب الحکومه بندرعباس )شجاع 
نظام ابوالوردی ( نسبت به تخلیه ی این عمارت بحث و گفتگوهایی در میگیرد؛ 
اداره گمرک  ازدیاد حجم تجارت و کبود فضای  به  توجه  با  زیرا مدیر گمرک 
که در طبقه همکف و همچنین بخشی از طبقه فوقانی این بنا استقرار داشت 
، خواستار این بود که دارالحکومه از عمارت خارج شود ، اما نائب الحکومه وقت 
با این استدالل که در بندرعباس عمارتی که گنجایش نفرات دارالحکومه و در 
شان حکومت باشد وجود ندارد، با تخلیه عمارت کاله فرنگی مخالفت می ورزید 
از کش و قوس های زیاد، دارالحکومه بندرعباس در سالهای  انجام پس  . سر 
ابتدایی دهه ی 1300 . هـ ش، ) از سال 1302 . به بعد( به ساختمان دیگری 

در  را  فرنگی  تمامی ساختمان کاله  عباسی رسما  اداره گمرک  و  یافت  انتقال 
تملک خود گرفت و سالهای طوالنی این محل بعنوان اداره گمرک شناخته می 
شد ؛ بطوریکه امروزه بیشتر به ساختمان گمرک قدیم بندرعباس شهرت دارد . 
اداره گمرک بندرعباس که این ساختمان و محوطه اطراف آنرا رسما در تملک 
خود داشته ، تا سال 1351 خورشیدی در این عمارت به فعالیت خود ادامه می 
دهد تا اینکه در آن سال به محل جدید خود یعنی بندرگاه امروزی شهید باهنر 

بندرعباس منتقل می شود .
در سال 1353  بندرعباس  ، شهرداری  تاریخی  بنای  این  اهمیت  به  توجه  با   
اراضی متعلق به خود واقع در مجاورت بیمارستان شریعتی  در قبال واگذاری 
بندرعباس به اداره گمرک ، این بنا و محوطه اطراف آنرا تملک می نماید. مدتی 
این بنا از سوی شهرداری بندرعباس بطور موقت در اختیار برخی ادارات دولتی 
قرار گرفته و در سال های منتهی به انقالب شکوهمند اسالمی نیز برای مدت 
کوتاهی از این عمارت و فضای اطراف آن بعنوان میدان تره بار استفاده شده و 
نهایتا در سال 1361 از آنجاییکه امام جمعه وقت بندرعباس حضرت آیت اهلل 
احمدی ، قصد تاسیس حوزه علمیه در این شهر را داشته اند ، عمارت مزبور 
به همراه محوطه اطراف آن به صورت رسمی به حوزه علمیه بندرعباس واگذار 
شده و سپس تمامی ملک مذکور توسط حضرت آیت اهلل احمدی به جهت حوزه 

علمیه وقف گردیده است . 

از بنای تاریخی کاله فرنگی تا اوایل دهه 70 بعنوان  حوزه علمیه استفاده شده 
و پس از اینکه ساختمانی جدید جهت حوزه علمیه بندرعباس در ضلع شمالی 
این عمارت ساخته شد ، بنای مذکور متروکه گردیده، بطوریکه سقف برخی از 
اتاق های بنا ریزش کرده و عـــلی رغم آنکه عـــمارت کــاله فرنگی در تاریخ 
1384/8/5 به شماره 13835 در فهرست آثار ملی ثبت شده ، اما در سالهای 
پس از ثبت در فهرست آثار ملی هیچ گونه اقدامی جهت مرمت این تنها بنای 
با  و  است  نشده  انجام  بندرعباس  تاسیس شهر  ابتدایی  سالهای  از  مانده  باقی 
کمال تاسف به این دلیل که عمارت مذکور درون محوطه ی حوزه علمیه قرار 
گرفته و از منظر دید عموم پنهان است، شهروندان بندرعباسی هم کمتر از وجود 
این بنا و همچنین اهمیت تاریخی آن مطلع هستند و چنانچه مسئولین امر اعم 
از اداره کل میراث فرهنگی استان هرمزگان و همچنین مدیران محترم حوزه 
علمیه بندرعباس و نیز سایر دستگاه های ذیربط کشوری و استانی تدبیری برای 
مرمت و حفظ و بازسازی این بنای عظیم تاریخی نکنند ،  بیم آن می رود که 
بطور کلی ویران و این تنها بنای باقی مانده از دوره صفوی در بندرعباس هم 
مانند سایر ابنیه تاریخی این شهر از بین برود ؛ حال آنکه با مرمت و بازسازی این 
عمارت ،هم مالک آن یعنی حوزه علمیه بندرعباس می تواند بخشی از آنرا جهت 
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نگهداری از کتب نفیس خود استفاده نماید تا عالقمندان بتوانند از آن کتب 
نیز  از آن  بنمایند و همچنین بخش دیگری  ارزشمند بهره برداری صحیحی 
کاربری فرهنگی داشته باشد و تا شهروندان هرمزگانی و نیز سایر گردشگران 
هم وطن بتوانند از این محل بعنوان محوری ترین بنای تاریخی ، سیاسی ، 
اقتصادی و نظامی بندرعباس در قرن های پیشین بازدید بعمل آوردند . برخی 

وقایع مهم رخ داده در » عمارت کاله فرنگی «

از قبیل کرمان و  ایران  به شهرهای مرکزی  افغان ها  * در پی هجوم لشکر 
شیراز و الر و تاراج آنها ؛ در 26 سپتامبر سال 1721 . م برابر با روز جمعه 
به بندرعباس  افغان  از لشکریان  نفر  4 مهر ماه سال 1100 . ش ، سه هزار 
هجوم آوردند ؛ در شرح این ماجرا چنین آمده است : » ... سپیده دمان سه 
هزار بلوچ )منظور افغان ها هستند( سوار و پیاده به شهر هجوم آوردند ، میرزا 
ابوطالب)جانشین حاکم شهر( در این هنگام به یاد آورد که توپچی کافی برای 
توپهای خود ندارد ... نزدیک سه چهارم بلوچان راه پشت گورستان را در سوی 
شرق شهر تسخیر کرده و با شمشیر های آخته به مدافعان شهر حمله کردند 
... گروهی از مردم فریاد زنان و گریان از هلندیان ِ)ساکن تجارتخانه هلند - 
عمارت کاله فرنگی( می خواستند که آنها را پناه دهند و بقیه در شهر ماندند 

. فریادها و ناله های استغاثه ی اهالی شهر دردناک بود ... « .
* در دوران تسلط محمود افغان بر اصفهان و بخش های دیگری از ایران که 
توام بود با سستی و عدم بروز واکنش درخور از سوی طهماسب میرزا ، ولیعهد 
و جانشین شاه سلطان حسین و افول مشروعیت حکومت  صفوی ، مدعیان 
گوناگونی داعیه ی سلطنت داشتند که از جمله مهترین آنان ،»سید احمد خان 
مرعشی صفوی« بود ؛ وی با گرد آوری سپاهیانی دست به مقابله با غاصبین 
افغانی در فارس و کرمان و همچنین بندرعباس زد ؛ مامورین کمپانی هلندی 
در شرح ورود وی به بندرعباس در مورخ چهار شنبه 22 اکتبر سال 1727 . 
م ، برابر با 30 مهر ماه 1106 . ش و استقبال مردم و نمایندگان کمپانی هند 

شرقی هلند از او چنین نوشته اند :
راه  نیمه  در  احمد  سید  از  تا  نشستند  بر  همراهانش  و  هامل  ظهر  از  پیش 
بندرعباس ، » نای بن« استقبال کنند ... بر اسبی زیبا ، زرین زین لگام و دهنه 

می خرامید و در طرف راستش طبلی خرد با قداره ای زرنشان قرار داشت ؛ 
جامه ای آراسته پوشیده و انبوهی عظیم از شاطران گرداگردش را فراگرفته و 
پیشاپیش موکبش دختران رقاصه، طباالن ، شیپور چیان ، بوق و قره نی نوازان 
... همراهان وی تشکیل می شدند از بیرق های کوچک ، مردان نیزه  بودند 
دار زره پوش با کاله خودهای نقره گین و  مردان یکپارچه آهن پوش ... چون 
این سپاه به جایگاه نمایندگی هلند )کاله فرنگی( رسید ، بیست و یک تیر 
توپ و سه تیر تفنگ فیتیله ای از پادگان شلیک شد و کشتی » اسغراوالند« 
از لنگرگاه خود نوزده تیر به عنوان سالم نظامی خالی کرد. در  پی به اسارت 
رفتن چند تن از مدیران ارشد کمپانی هلندی توسط حکام افغانی بندرعباس، 
با دی ماه  برابر   ، . م  ابتدای ماه ژانویه ی سال 1729  درگیری شدیدی در 
1107 . هــ ش ، میان قوای نظامی هلند و افغان ها رخ داد که هلندیان آنرا 

چنین گزارش داده اند :

» ... در روز دهم ژانویه شلیک توپ های ده پوندی از قلعه و جایگاه نمایندگی 
پیشین پرتغالیان ، خطر کشته شدن و زیان دیدن را افزایش داد ؛ هلندیان با 
شلیک کردن توپها و بمب اندازی با خمپاره اندازهای دستی ، به آتش پاسخ 
دادند ... چون هلندیان می دانستند که افغانان از فن نقب زدن )نفوذ از طرق 
کندن تونل در زیر زمین( آگاهند ، در انباری های جایگاه نمایندگی کمپانی 
)عمارت کاله فرنگی( چاه هایی حفر کردند و به دقت هرگونه فعالیت نقب زنی 

را زیر نظر گرفتند ... «
خبر  این  الر  حاکم  بیگ  محمدرضا   ، ها  افغان  بر  نادر  پیروزی  پی  در   *
موضوع  همین  پیرو  و  نماید  می  اعالم  بندرعباس  مردم  به  را  بخش  مسرت 
» دکلین«رئیس تجارتخانه هلندی ها )عمارت کاله فرنگی( به جهت افزایش 
شادی و سرور مردم و طبق رسم معمول دستور می دهد که از قلعه ی شهر 
و همچنین جایگاه تجارتخانه هلندی ها )عمارت کاله فرنگی( اقدام به شلیک 

توپ شادی بنمایند.
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* در پی عدم پرداخت مال االجاره ی بندرعباس در دوره ی سلطنت ناصرالدین 
شاه قاجار و برهه ی اجاره داری امامان مسقط در این شهر ، جنگ ها و زد و 
خوردهای متعددی بین قوای اعزامی دولت مرکزی ایران و سربازان امام مسقط 

در بندرعباس روی داده است .
در تاریخ هشتم ربیع االول سال 1271 . ق ، برابر با چهارشنبه ، هشتم آذرماه 
1233 . هـ ش ، چنین آمده است  » ... و از آنسوی از فراز قلعه )عمارت کاله 
فرنگی( و میان سنگرها ، گلوله توپ و تفنگ چون باران بهار باریدن داشت و 
القصه بعد از سه ساعت رزم  ... مع  بلند آوازه بود  بانگ توپ  از میان بحر نیز 
پیوسته بود و دروازه عیسین بدست لشکر مفتوح گشت و لشکر عرب را هول و 
هرب بگرفت و ناچار پشت به جنگ دادند و به عمارت ولندیزی )کاله فرنگی( 
در گریختند و این عمارت بجای ارگ آن بلده است ... از لشکر عرب سیصد تن 
در عمارت ولندیزی محصور ماند و خویشتن داری همی کرد و سه روز لشکر 
را دفع  همی داد؛ صبح جمعه که روز چهارم بود ، سپاهیان از بهرکوشش و 
یورش همدست و هم داستان شدند و به یک بار جنبش کردند و از چهار سوی 
به عمارت ولندیزی سعود دادند ... بالجمله سه هزار کس از مردم عرب بعضی با 
آتش شمشیر و گروهی به آب دریا نابود گشت ؛ پس عبدالباقی میرزا و سران 
سپاه به قلعه )عمارت کاله فرنگی( در آمده ، قور خانه و توپخانه و آالت حرب و 

ضرب چندان که بود مضبوط داشتند ... «

* در اواخر ماه رمضان سال 1284 . هـ ق / بهمن ماه سال 1246 . هـ  ش و 
امام  اینکه حاکم بندرعباس )نماینده  در پی ارسال گزارش به تهران مبنی بر 
مسقط(نسبت به مردم ظلم و جور فراوانی روا می دارد ، لذا با توجه به تجربیات 
جنگی گذشته بین حکام فارس و سربازان امام مسقط، این بار با اتخاذ تصمیمی 
مدبرانه و حیرت انگیز ، با همکاری بزرگان منطقه و همکاری والی الر ، بار دیگر 
سردمداران امام مسقط در بندرعباس را گوشمالی جدی دادند ؛ در شرح این 

واقعه چنین آمده است : 
تصاحب  قصد  به  ق   .  1284 سال  رمضان  ماه  اواخر  در  السلطنه  حسام   ...  «
بلده  وارد   ، فسا  بلوک  و  راه سروستان  از  فرموده،  از شیراز حرکت  بندرعباس 
را احضار  ، والی الرستان  نواب مهدی قلی میرزا  ، توقف نمود و  داراب گشته 
فرموده ، فتح بندرعباس را از او بخواست و نواب مهدی قلی میرزا به الر عود 
نمود و جماعتی از کدخدایان و بزرگان الرستان و سبعه )مناطق و روستاهای 
با آنها قرار داد که جماعتی از شما ها به   ، اطراف بندرعباس( را حاضر کرده 
عنوان شکایت از من ، وارد بندرعباس گشته ، در منازل مختلفه منزل نمایید و 
جماعتی دیگر متدرجا از عقب آنها به عنوان استمالت از جانب من داخل بندر 
شوید و مرا خبر کنید و بعد از ورود آن جماعت در بندرعباس ، نواب مهدی قلی 
میرزا با دو نفر سوار ، چون به نواحی بندرعباس رسیدند به مستحفظین طرق 

و شوارع می گفتند : جلودار قافله هستم ، به تعجیل می روم که بار تجارتی را 
در بندر آماده داشته ، تا زمان رسیدن شترهای قافله معطلی نداشته باشم و با 
این تدبیر از قراول خانه ها گذشته ، وارد بندرعباس گردید و جماعتی که پیش 
از آن در بندرعباس در انتظار نشسته بودند ، بعد از اطالع با او موافقت نموده، 
نشیمنگاه حکومتی  فرنگی( که  ولندیزی)کاله  عمارت  وارد  و جواب  بی سوال 
است ، داخل شد و گماشتگان امام مسقط طوعا و کراها در اطاعت در آمده و 
تمکین نمودند ... «  و در ادامه نتیجه ی اقدام این بزرگان منطقه را این گونه 

شرح می دهد :

» ... از نواب مهدی قلی میرزا خبر رسید که بندرعباس در تصرف من درآمد ؛ 
نواب واال حسام السلطنه ] والی فارس [ از داراب حرکت فرموده  از فرگ و طارم 
بندرعباس گردید و عمال و  این سال وارد  سبعه گذشته، روز سّیم ذی قعده 
گماشتگان صید سالم امام مسقط را که در بندر بودند ، خواسته و اظهار التفات 
درباره ی آنها فرمود که مقصود ما استرداد بندر و نواحی آن از امام مسقط نیست 
و تا زمانی که از اجاره باقی است در تصرف امام مسقط خواهد بود ؛ نهایت آنکه 
، حاکمی که  نواحی آن موقوف داشته  و  بندر  از رعایای  را  باید جور و تعدی 

پسندیده ما باشد تعیین کنند ... « . 

یکی از افراد حاضر در این اقدام که منتهی به محاصره عمارت کاله فرنگی شد ، 
جد پنجم نگارنده ی این مقاله ،  شهید » رئیس سبز علی درگیری » )صفاهانی(

است که به سبب حضورشان به همراه جمعی از کدخدایان و بزرگان منطقه در 
این شبیخون که منجر به شکست و تسلیم حاکمان مسقطی در برابر شروط و 
فرامین فرستاده ی والی فارس گردید، مورد غضب قرار گرفته و چند ماه بعد از 
آن واقعه در اوایل محرم سال 1285 . ق / اوایل اردیبهشت سال 1247 . ش در 
حالی که ایشان از منزل خود واقع در منطقه درگیر از توابع بندرعباس عازم قریه 
قلعه ایسین جهت شرکت در مراسم عزاداری امام حسین )ع( بودند ، توسط یکی 
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از تفنگچیان خود که از قبل برای قتل ایشان تطمیع شده بود، مورد اصابت 
گلوله قرار گرفته به شهادت می رسند . 

این فقط بخشی از تاریخ با شکوه شهر بندرعباس است که با محوریت مرکز 
ثقل سیاسی و نظامی بندرعباس آن زمان یعنی عمارت کاله فرنگی جمع آوری 
و بیان گردید ؛ امید است که مسئولین ذی مدخل در حوزه میراث فرهنگی 
کشور تدبیری بیاندیشند که ضمن حفظ و رعایت حقوق حقه و قانونی مالکین 
علمیه  حوزه  خاص،  مورد  این  در  که  ملی  آثار  فهرست  در  شده  ثبت  ابنیه 
بندرعباس می باشد ، میراث برجای مانده از تاریخ و فرهنگ کشور عزیزمان 
ایران نیز حفظ و به نسلهای بعد منتقل گردد ؛ چه اینکه اگر این آثار تاریخی 
می  منطقه  آن  قدمت  گویای  و  است  ایران  تاریخی  و  ملی  هویت  مظهر  که 
باشد حفظ نگردد و مردم آنجا امکان آشنایی با تاریخ و فرهنگ غنی ایرانی 
– اسالمی خود را نداشته باشند و یا از آن محروم گردند ، بدون شک فرهنگ 
های مهاجم از طرق مختلف و غیر ملموس جای آن فرهنگ ارزشمند را خواهد 
گرفت و آنچه کـــه متولیان فرهنگ و حوزه ی دین در کشور دغدغه ی آنرا 

دارند، متاسفانه روی خواهد داد .

خانه فکری بندرلنگه

ــای  ــی از الگوه ــا ، یک ــد و زیب ــای بلن ــا بادگیره ــری ب ــه فک خان
ــزگان  ــه در هرم ــاحل بندرلنگ ــوب در س ــاری جن ــل معم اصی
ــت رســیده  ــه ثب ــران ب ــي ای ــار مل ــا جــزء آث ــر زیب اســت.این اث

ــت . اس
ایــن اثــر در آخــر دوره قاجاریــه بــه دســت عبدالواحــد فکــری از 

تجــار معــروف شــهر ســاخته شــد .
ــارت  ــز تج ــکونتگاه مرک ــوان س ــه عن ــری ، ب ــه فک روزگاری خان
ــت در  ــن عل ــه همی ــه شــهرت داشــت ب ــی در بندرلنگ و بازرگان
ــرای اســکان  ــی ب ــی و بیرون ــا دو بخــش اندرون ــن بن ســاخت ای
خانــواده فکــری و پذیرایــی از مهمانــان و تجــار در نظــر گرفتــه 
ــاط  ــاق و حی ــر زمیــن ، 25 ات ــر ، 2 زی ــج بادگی شــد. وجــود پن

ــه قدیمــی فکــری اســت. ــای خان ــوه هــای زیب مرکــزی از جل
ــه  ــاخت خان ــه در س ــکار رفت ــح ب ــچ مصال ــاروج و گ ــنگ ، س س

ــری اســت . فک
ســقف ایــن بنــا از تیرهــای چوبــی از جنــس چنــدل آفریقایــی ، 
حصیــر هــای بافتــه شــده از بــرگ درخــت خرمــا و حصیرهایــی 

از نــی بافتــه شــده بــا پوشــش کاه گل اســت .
ــطح  ــری از س ــج مت ــاع پن ــری در ارتق ــه فک ــن خان ــرار گرفت ق
زمیــن ، وجــود راه روهــا ، بادگیرهــا بــا معمــاری ویــژه از دالیــل 

ــه اســت. ــه و خنکــی هــوای داخــل ایــن خان تهوی
خانــه قدیمــی فکــری بــا 3 هــزار و 400 متــر مربــع مســاحت و 
زیــر بنــای هــزار و 200 متــر مربــع در ســال 1375 در فهرســت 

آثــار ملــی کشــورمان بــه ثبــت رســیده اســت .
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ــالیان  ــول س ــاری، در ط ــان در معم ــداد زن تع
متمــادی بخاطــر تحت ســلطه بــودن ایــن 
ــا  ــت. ام ــم بوده اس ــردان ک ــط م ــته توس رش
ایــن موضــوع بــر کســی پوشــیده نیســت کــه 
معمــاری بــا ظرافــت و لطافــت همــراه اســت و 
بــا حضــور زنــان معمــار در ایــن حــوزه شــاهد 
آثــار ارزشــمند و دنیایــی زیباتــر خواهیــم 
ــه  ــه بهان ــود. روز بزرگداشــت شــیخ بهایــی ب ب
یادگارهــای شــیخ بهایــی بــه تاریــخ بــه عنوان 
ــا عــر ض  روز معمــار در نظــر گرفتــه شــده. ب
ــزرگ ســرزمین  ــه تمــام معمــاران ب تبریــک ب
ایــران در ایــن مطلــب قصــد داریــم 5 معمــار 
زن ایرانــی را کــه بــا آثــار خــود دنیــا را جــای 
بهتــری بــرای زندگــی کردنــد بــه شــما 

معرفــی مــی کنیم.پروفســور فرشــید موســوی، 
ــاری در  ــوم معم ــتاد عل ــی اس ــار زن ایران معم
دانشــگاه هــاروارد آمریکاســت. خانــم فرشــید 
موســوی در ســال 1344 در شــهر شــیراز بــه 
دنیــا آمــده و دانــش آموختــه دانشــگاه کینگــز 
لنــدن مــی باشــد. وی از کارشناســان معمــاری 
سرشــناس در جهــان بــه شــمار مــی رود. 
ــزه معمــاری آقاخــان  همچنیــن از داوران جای
ــز  ــارات و جوای ــوی افتخ ــید موس ــت. فرش اس

ــود دارد. ــه خ ــددی در کارنام متع
ــات  ــه از صفح ــکونی 11 طبق ــرج مس ــن ب ای

چرخــان فــرم مــی گیــرد و بــه زودی بــه یــک 
آپارتمــان 36 واحــدی باشــکلی منحصــر بفــرد 
ــای  ــا چشــم اندازه ــی وســیع ب ــراس های و  ت
همکــف  طبقــه  در  رســتورانی  و  ســاحلی 
تبدیــل مــی شــود. ســاخت ایــن طــرح 
برگزیــده از ســال 2014 آغــاز شــده و اولیــن 
فــاز یــک طــرح جامــع 12 ســاختمانيِ  جدیــد 
ــه فرانســه اســت. شــرکت  در شــهر مــون پلی
معمــاری فرشــید موســوی بــا ایــن طــرح، بــه 
عنــوان برنــده ی رقابــت جاردینــز د ال لیرونــه 

ــی گشــته اســت. معرف

ــی از  ــاله، یک ــان، 31 س ــال عراقی ــدس لی مهن
اســتعدادهای جــوان کشورماســت کــه ایــن 
ــام  ــت ن ــل طبیع ــه واســطه ســاخت پ ــا ب روزه
ایــن مهنــدس معمــار جــوان نــه تنهــا در ایــران 
ــارغ   ــده اســت. او ف ــرح ش ــان مط ــه در جه بلک

التحصیــل معمــاری از دانشــگاه شــهید بهشــتی 
اســت و کارشناســی ارشــد معمــاری از دانشــگاه 

ــت. ــادا اس UBC کان
قبــال در مطلــب پــل طبیعــت ، جلــوه ای خــاص 
میــان آب و آتــش لــذت قــدم زدن در ایــن پــل 
ــم عراقیــان در  ــا شــما شــریک شــدیم. خان را ب
ســال 89 و زمانــی کــه تنهــا 26 ســال داشــت 
طراحــی پــل 270 متــری طبیعــت را آغــاز کــرد 

ــده  و شــاید در آن زمــان نمــی دانســت کــه ای
و طراحــی او زمانــی محقــق شــود و پلــی زیبــا 
ــا طراحــی  ــران ب ــه ای از ته ــدرن در منطق و م
ــاب  ــزء 5 انتخ ــل ج ــن پ ــود. ای ــاخته ش او س
برتــر 300 معمــار برجســته جهــان در مســابقه 
ــاری   ــز معم ــهری » جوای ــاری ش ــر معم معتب
)A+ )architizer awards در ســال 2015 
کــه مقــر آن در نیویــورک اســت ، انتخــاب شــد.
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گیسـو و مژگان حریـری خواهران 
و  زود  خیلـی  ایرانـی  معمـار 
زمانیکـه هنـوز دانشـجو بودنـد بـا 
مختلـف  مسـابقات  روی  بـر  کار 
نمودنـد. آغـاز  تئـوری  و مباحـث 

از   1980 در  حریـری  گیسـو 
التحصیـل  فـارغ  کرنـل  دانشـگاه 
چنـد  بـا  همـکاری  از  شـد.پس 
دفتـر معتبـر در سانفرانسیسـکو و 
نیویـورک دفتـر معمـاری حریری 
و  کـرد  تاسـیس  رو  حریـری  و 
عـالوه بـر کار حرفـه ای از 1987 
در دانشـگاههای کلمبیا.کرنل.مک 
گیـل و مدرسـه طراحـی پارسـونز 
مـژگان  اسـت.  کـرده  تدریـس 
رو  کارشناسـی  مـدرک  حریـری 
در 1981 و پـس از تدریـس زیـر 
 Colin Rowe رو  کالیـن  نظـر 
در  ارشـد  کارشناسـی  .مـدرک 
در  را  شـهری  طراحـی  ی  رشـته 

1983 از دانشـگاه کرنـل دریافـت 
 Hariri & Hariri کرد.شـرکت 
در سـال 1986 بـه وسـیله گیسـو 
و مـژگان حریـری تاسـیس شـد. 
و  حریـری  دفتـر  هـای  پـروژه 
حریـری بـه دلیـل کیفیـت و نـو 
جملـه  از  متعـددی  جوایـز  اوری 
امریـکا  اکادمـی  معتبـر  جایـزه 
دریافت کرده و در نمایشـگاه خانه 
 Un-Privateخصوصـی غیـر 
House مـوزه هنرهـای نیویورک 
نیـز ارائه شـده انـد... آنهـا در کنار 
طراحـی  بـه  معمـاری،  طراحـی 
مبلمـان به عنـوان محصول جانبی 
فضاهایـی کـه خلـق کرده انـد نیـز 
می پردازنـد. خواهـران حریـری در 
مسـابقات زیـادی شـرکت کـرده و 
جوایـز بسـیاری دریافـت نموده  اند 
و آثارشـان در نشـریات مختلف به 

یکی از نمونه کارهای شرکت حریری، خانه و استخر ویلتون چـاپ رسـیده  اسـت.
 Wilton Pool House
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نسـرین سـراجی متولد 1957 در تهران و فارغ التحصیـل انجمن معماری 
لنـدن )AA( اسـت. خانم سـراجی عـالوه بـر کار حرفه ای، مدیر مدرسـۀ 
عالـی معمـاری پاریـس اسـت. پروفسـور سـراجی، عنـوان  و نشـان های 
بیشـماری بـه جهـت، مهـارت و توانمنـدی خـود در زمینـه هنرمعمـاری 
دریافـت کـرده اسـت. او همچنـان در هنـر معمـاری پیـش تـاز و سـر آمد 

معمـاران عصـر خویش اسـت
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نکتـار پاپازیـان، اولیـن زن معمـار فـارغ التحصیـل از دانشـکده 
هنرهـای زیبـای دانشـگاه تهـران می باشـد. او در شـهر اراک به 
دنیـا آمـده و و در دانشـگاه بـوزار پاریـس تحصیـالت خـود را به 
پایان رسـانده اسـت. وی در مدت ده سـالی که در پاریس اقامت 

داشـت، بـه کار در دفاتـر معمـاری نیز مشـغول بود.
کـه  شـهری  طـرح  هـای  و  معمـاری  هـای  پـروژه   مهم تریـن 
پاپازیـان در آنهـا شـرکت داشـت مـی تـوان بـه دانشـگاه جندی 
شـاپور، بخـش هایـی از دانشـگاه تبریز، دبیرسـتان جامـع بوعلی 

و... اشـاره کـرد



56

از بخــت بــد ســن و ســال بــاال در رشــته معمــاری حائــز 
اهمیــت اســت. عالرقــم ُجــک هایــی کــه اغلــب در مــورد 
ــس از  ــود، پ ــی ش ــه م ــته گفت ــن رش ــتمزدها در ای دس
ــتمزد  ــغلی، دس ــاخه ش ــن ش ــت در ای ــا فعالی ــه ه ده
ــس  ــه انگل ــی بیارک ــد. حت ــی کنی ــت م ــی دریاف خوب
ــتاره  ــم، س ــده فیل ــد کنن ــوژی، تولی ــوره تکنول ــه خ ک
ــرکت  ــذار ش ــس و بیانگ ــبکه نتفیلیک ــای ش ــتند ه مس
معمــاری BIG آن قدرهــا جــوان بــه حســاب نمــی آیــد. 

ــال از  ــالگی 9 س ــن 42 س ــی در س ــر دانمارک ــن پس ای
ــت. در  ــر اس ــبوک بزرگت ــک فیس ــرگ، مال ــارک زاکرب م
ــن  ــش از یافت ــهور پی ــاران مش ــیاری از معم ــه بس نتیج
ــوع  ــای متن ــاخه ه ــاری، ش ــته معم ــود در رش ــش خ نق
ــد. در  ــرده ان ــه ک ــر را تجرب و غیرخطــی از مشــاغل دیگ
ادامــه بــه معرفــی هفــت معمــاری مشــهوری کــه شــغل 
ــد  ــه کردن ــود را تجرب ــه خ ــر از حرف ــری غی ــای دیگ ه

ــم. ــه ای پرداخت

آلوارو آلتو

تادائو آندو

دنیل لیبسکیند

مغــز متفکــر فنالنــدی تحصیــالت خــود در رشــته معمــاری را در ســال 1916 
ــش  ــاری، مدرک ــته معم ــی در رش ــارغ التحصیل ــش از ف ــرد. وی پی ــاز ک آغ
ــه ارتــش ســفید  ــه همیــن دلیــل آلتــو ب ــود. ب ــد ب گــرو جنــگ داخلــی فنالن
ملحــق شــد و در منطقــه تامپــر جنگیــد. آلتــو پــس از پایــان جنــگ بــه ســراغ 
ــش ملحــق شــد.  ــه ارت ــه طــور رســمی ب ــت و در ســال 1922 ب طراحــی نرف
اولیــن پــروژه معمــاری او در زمانــی کــه در ارتــش خدمــت مــی کــرد، طراحــی 

خانــه والدینــش بــود.

ــده  ــک رانن ــوان ی ــه عن ــی ب ــه در دوران نوجوان ــود آموخت ــی خ ــار ژاپن معم
ــه ای  ــه عنــوان یــک بوکســور حرف ــود و ســپس ب ــه کار ب کامیــون مشــغول ب
ــاری  ــه معم ــه ب ــای عالق ــه ه ــرد. در ســن 17 ســالگی جرق ــه کار ک شــروع ب
توســط اقامــت در یــک هتــل بــرای او زده شــد. آنــدو و بــرادرش بــرای یــک 
تورنومنــت بیــن المللــی راهــی هتــل امپریــال فرانــک لویــد رایــت در توکیــو 
شــده بودنــد و اقامــت در ایــن هتــل باعــث شــد تــا پــس از دو ســال تحصیــل 

ــل شــود.  ــارق التحصی در رشــته طراحــی از دبیرســتان ف

دنیــل لیبســکیند معمــار متولــد لهســتان بــرای بســیاری از هــم نســالن خــود 
ــی خــود در  ــود. وی در دوران جوان ــون ب ــده موســیقی در تلویزب ــک اجراکنن ی
ســال 1953 یــک نوازنــده آکاردئــون در تلویزیــون لهســتان بــود. خانــواده اش 
در ســال 1959 بــه نیویــورک مهاجــرت کردنــد و او طراحــی را در ایــن کشــور 

تحصیــل کــرد و پــس از فــارق التحصیلــی بــه کار طراحــی پرداخــت.
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)Im Pei( ایم پی

فرانک گری

رم کولهاس

دنیل لیبسکیند

»پــی« در ســال 1935 از چیــن بــه آمریــکا مهاجــرت کــرد تــا در 
ــدرک از موسســه  ــت م ــس از دریاف ــا پ ــد. ام ــل کن رشــته طراحــی تحصی
ــعه  ــرای توس ــده ب ــت متح ــش ایال ــه ارت ــال 1940 ب ــت در س ماساچوس
ســالح در جنــگ جهانــی دوم پیوســت. »پــی« پیــش از شــروع طراحــی، 
دو ســال از زندگــی خــود را وقــف خدمــت بــه دولــت کــرد. عالقــه وی در 
ســاخت بــه جــای تخریــب باعــث شــد کــه ارتــش را تــرک کنــد و طراحــی 

ــد.  ــاز کن را آغ

در ســال 1947 خانــواده فرانــک گــری از کانــادا بــه لــس آنجلــس نقــل مــکان 
ــری در لــس  ــا یــک کامیــون کوچــک بارب ــک هنــگام تحصیــل ب ــد. فران کردن
آنجلــس کار مــی کــرد. وی پــس از جمــع آوری کافــی پــول، جهــت زندگــی 
ــود او  ــد. خ ــه کار ش ــغول ب ــو مش ــتگاه رادی ــک ایس ــرد و در ی ــر ک اش تغیی
اظهــار داشــته : بــه عنــوان گوینــده رادیــو خــوب نبــودم. پــس از آن در رشــته 
ــم  ــغلی ه ــاخه ش ــه در آن ش ــردم ک ــت ک ــه فعال ــروع ب مهندســی شــیمی ش
خــوب نبــودم. بعــد از ایــن دو رشــته فقــط معمــاری و طراحــی را بــه عنــوان 
ــا  ــک گهــری ســال 1954 از دانشــگاه کالیفرنی ــدم. فران ــی برگزی تصمیــم نهای

فــارق التحصیــل شــد. 

ــه ای ســت.  ــرداز حرف ــه پ ــار و نظری ــک معم ــر ی ــدازه براب ــه ان ــاس ب رم کوله
وی قبــل از شــروع تحصیــالت خــود در دانشــگاه معمــاری مــدرن لنــدن، یــک 
نویســنده نوپــا بــود. پــس از روزنامــه نــگاری در یکــی از بخــش هــای روزنامــه 
ــام  ــه ن ــم هلنــدی ی ــه نوشــتن فیلمنامــه یــک فیل Haagse Post، شــروع ب
بــرده ســفید کــرد. پــس از تجربــه هــای کوتــاه در زمینــه فیلــم ســازی دفتــر 

معمــاری خــود را ســال 1975 در متروپولیتــن نیویــورک تأســیس نمــود.

ــتان  ــتر انگلس ــهر منچس ــود را در ش ــی خ ــر دوران جوان ــتر اکث ــن فاس نورم
ســپری کــرد. پــس از خــروج از مدرســه در ســن 16 ســالگی در دفتــر خزانــه 
ــلطنتی  ــوای س ــروی ه ــه نی ــپس ب ــد. س ــه کار ش ــغول ب ــتر مش داری منچس
بریتانیــا ملحــق شــد و پــس از دو ســال عــذرش خواســته شــد. تمــام تجربــه او 
در مشــاغل بــاال تــا قبــل از 21 ســالگی او بــود تــا اینکــه در مدرســه معمــاری و 
شهرســازی منچســتر بیــن ســال هــای 1956 تــا 1961 بــه تحصیــل پرداخــت. 
ــالت در  ــرای تحصی ــری Henry ب ــزه هن ــی جای ــارق التحصیل ــس از ف وی پ
ــه  ــالت عالی ــرز تحصی ــارد راج ــار ریچ ــرد و در کن ــل را کســب ک دانشــگاه یی

خــود را ادامــه داد. 
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اولین شهر ایران 

در فهرست جهانی یونسکو

ــراث  ــه می ــالس کمیت ــن اج ــل و یکمی در چه
جهانــی یونســکو کــه )11 تیــر96( بــه میزبانــی 
شــهر کراکــوف لهســتان آغــاز شــده اســت. پــس 
ــده ی  ــن پرون ــرار گرفت ــال از ق ــت 9 س از گذش
ایــن شــهر تاریخــی در فهرســت میــراث موقــت 
ــهر  ــال 96 »ش ــر( س ــنبه )18 تی ــی، یکش جهان
ــتین  ــی از نخس ــوان یک ــه عن ــزد« ب ــی ی تاریخ
ــن  ــل و یکمی ــا در چه ــتی دنی ــهرهای خش ش
ــه  ــکو ب ــی یونس ــرات جهان ــه می ــالس کمیت اج

ثبــت رســید.
هرچنــد پیــش از آغــاز این اجالس محمدحســن 
ــازمان  ــی س ــراث فرهنگ ــاون می ــان، مع طالبی
ــی  ــگری، نگرانی های ــی و گردش ــراث فرهنگ می
ــبت  ــکو نس ــه یونس ــت ک ــی داش ــاره ایرادات درب
ــی  ــت تاریخ ــازها در باف ــی ساخت وس ــه برخ ب
ــه اعضــای  ــان ب ــای طالبی ــود. آق ــه ب ــزد گرفت ی
ــود:  ــه ب ــری در یونســکو گفت ــه تصمیم گی کمیت
"در مذاکــره بــا ســازمان نظــام مهندســی کشــور 

و وزارت راه  و شهرســازی از آنهــا خواســته شــده 

بــا تدویــن دســتورالعمل ویژه مهندســی خشــت 
کــه در حــال انجــام اســت، اجــازه ســاخت 
ــادر  ــزد ص ــاکنان ی ــط س ــتی توس ــای خش بناه

شــود."
ــن  ــرای رد شــدن ای ــه یونســکو ب ــی ک احتماالت
ــه ســال های گذشــته و  ــده مطــرح کــرد، ب پرون
ــه  ــت ک ــی برمی گش ــازهای غیراصول ساخت وس
ــزد  ــی ی ــت جهان ــرای ثب ــدی ب ــی ج ــه معضل ب
ــی را  ــهر تاریخ ــن ش ــد و ای ــده بودن ــل ش تبدی
برنامه ریــزی  یکپارچــه،  مدیریــت  نیازمنــد 
گســترده شــهری، رعایــت اصــول معمــاری 
و تجدیدنظــر در ضوابــط نظــام مهندســی و 
ــه  ــوس، کمیت ــرد. ایکوم ــاز می ک ــاخت و س س
یونســکو،  تاریخــی  محوطه هــای  و  بناهــا 
اصلی  تریــن مانــع در راه ثبــت جهانــی ایــن 
شــهر را ســاختمان های بتنــی و غیرخشــتی 
محلــه  در  بیشــتر  کــه  بــود  کــرده  اعــالم 

ــت. ــده اس ــاخته ش ــزد س ــتیان ی زرتش
ــران از  ــی ای ــراث طبیع ــه و می ــا، محوط 21 بن

جملــه پاســارگاد، پرســپولیس، قلعــه بــم، میدان 
امــام اصفهــان، کویــر لــوت، بــاغ ایرانــی، میمند، 
بیســتون، کاخ گلســتان، مسجد ســلطانیه و... در 
فهرســت میــراث جهانــی یونســکو ثبــت شــده، 
امــا تــا کنــون هیــچ شــهری از ایــران وارد ایــن 
فهرســت نشــده بــود. در ایــن میــان یــزد بیســت 
و دومیــن اثــر ثبــت شــده از ایــران در فهرســت 

میــراث جهانــی یونســکو اســت.
ثبــت آثــار تاریخــی و فرهنگــی بــرای کشــورها 
اهمیــت زیــادی دارد چــون هــم بــر رونــق 
گردشــگری اثــر می گــذارد؛ هــم در صــورت بروز 
اتفاقاتــی ماننــد زلزلــه، جامعــه جهانــی بــه طــور 
ــود.در  ــدم می ش ــرای کمــک پیش ق ــری ب موثرت
فهرســت پیشــنهادی آثــار ارائــه شــده در چهــل 
ــده  ــنهاد ش ــکو، پیش ــت یونس ــن نشس و یکمی
بــود کــه ثبــت شــهر تاریخــی یــزد امســال هــم 
ــه  ــرات و اســناد ارائ ــرا مذاک ــا ظاه رد شــود، ام
شــده از ســوی ایــران نظــر نماینــدگان کشــورها 

ــت. ــر داده اس را تغیی
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پــل التیــدان یکــی از پــل هــای تاریخــی 
ایــران بــوده کــه در مرکــز هرمــزگان ، بــر روی 
ــاخته  ــاس س ــاه عب ــان ش ــه کل و در زم رودخان

ــت.  ــده اس ش
لشــکر کشــی بــه جنــوب جهــت بازپــس گیــری 
ــر نزدیکــش  ــاس( و جزای ــرون) بندرعب بندرگمب
ــن  ــع ای ــه؛ در واق ــل انجــام گرفت ــن پ از روی ای
پــل ، پــل پیــروزی ایرانیــان بــر متجــاوزان 

ــد.  ــی میباش پرتغال
پــل التیــدان از ســنگ هــای تــراش نخــورده و 
مــالت ســاخته شــده و در زمــان آبادانــی هــزار 
و پانصــد متــر طــول داشــته اســت) ســی و ســه 

پــل اصفهــان ســیصد متــر (
قســمتی از پــل کــه در محــل عمیــق تــر 
ــده  ــران گردی ــی وی ــه، بکل ــرار گرفت ــه ق رودخان

ــت.  اس
سایر مشخصات پل التیدان :

آکــس بــه آکــس پایه هــای بــزرگ پــل  ده متــر 
) اکثردهانــه هــا کمتــر از ده مترمیباشــد (

ارتفاع پل :  6 متر 
عرض پل :  6,80 متر

ــاخت  ــان س ــه در زم ــه : 200 دهان ــداد دهان تع
ــه موجــود اســت. امــا در حــال حاضــر 70 دهان

قســمت اعظــم ایــن پــل پــس از بارندگــی هــا و 
ســیالب هــای شــدید ســال 1372 از زیــر خــاک 
ــردم  ــی م ــان حت ــن زم ــا ای ــد و ت ــرون آم بی
ــی اطــالع  ــازه ای ب ــن س ــی از وجــود چنی محل
ــورد  ــدی در م ــق ج ــات و تحقی ــد . مطالع بودن
ــورت  ــال ص ــن س ــد از ای ــی بع ــر تاریخ ــن اث ای

ــت.   گرف
خــاک بســتر رودخانــه بســیار سســت و رســوبی 
بــوده و همیــن عامــل باعــث گردیــده پایــه هــای 
پــل همانطوریکــه در عکــس دیــده میشــود 
بصــورت توخالــی اجــرا شــده تــا فشــار بــر ایــن 

بســتر ناپایــدار بــه حداقــل برســد. 
روســتا  نزدیکــی  در  نظیــر  کــم  بنــا  ایــن 
ــه  ــه و چنانچ ــرار گرفت ــر ق ــه کار بندرخمی نیم
مرمــت و در قســمتهایی بازســازی شــود، جــاده 
ــه  ــد ، ب ــته باش ــم داش ــبی ه ــی مناس دسترس
ــران و  ــم ای ــای گردشــگری مه ــی از جاذبه ه یک

ــردد. ــل میگ ــزگان تبدی هرم

پل التیدان هرمزگان
طوالنی ترین پل تاریخی ایران

مهندس سیروس عابدینی
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صنعت ساختمان، مولد اشتغال و توسعه پایدار کشور

توجه به هویت بومي حائز اهمیت است

هزینه تامین برق و ایجاد تاسیسات در استان 
هرمزگان چندین برابر سایر استانهاست
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شهرها نیازمند مسیر مناسب برای معلولین

لزوم تصویب طرح ها در هرمزگان و
 شورایعالي شهرسازي و معماري کشور                                                                                                                

نقش فضاهای آموزشی و معماری مدارس درفرایند تعلیم و تربیت

اخبار ردون سازماني
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التحصیـل  فـارغ  سـردره  رضائـی  مهـدی 
رشـته مهندسـی عمـران از دانشـگاه علـم و 
صنعـت تهـران ، از نظـر مـدارک حرفـه ای ، 
پروانـه اشـتغال بـه کار مهندسـی پایـه یک و 
داراسـت. را  دادگسـتری  رسـمی  کارشـناس 

 از سـوابق مدیریتـی وی می تـوان به معاونت 
کـرد.  اشـاره  هرمـزگان  اسـتانداری  عمرانـی 
در  و  سـال  چهـار  حـدود  رضایـی  مهنـدس 
دو مقطـع ، مدیـر کل دفتـر فنـی اسـتانداری 
هرمـزگان بـود و سـپس بـه عنـوان معـاون 
و  مسـتضعفان  بنیـاد  مسـکن  و  سـاختمان 

جانبـازان اسـتان منصـوب شـد. 

اعضـای  رای  بـا   95 سـال  از  همچنیـن  وی 
مهندسـی  نظـام  سـازمان  مدیـره  هیـات 
سـاختمان بعنوان رئیس سـازمان مشـغول به 

میباشـد.  فعالیـت 
از ایـن رو گفـت و گویـی را بـا وی ترتیـب 
دادیـم و بـه عنـوان سـوال نخسـت وظایـف 
و  سـاختمان  مهندسـی  نظـام  سـازمان 

پرسـیدیم. را  آن  سـاختار  چگونگـی 
مهندسـی  نظـام  سـازمان  گفـت:  رضایـی   
سـاختمان سـازمانی غیردولتـی اسـت کـه در 
جهـت تحقق قانـون نظام مهندسـی و کنترل 
سـاختمان مصـوب سـال 1374 بـه صـورت 

رسـمی تاسـیس شـد.
وی افزود: سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان 
واحدهـای  ودارای  صنفـی  سـازمان  یـک 
اسـتانی اسـت و از نظـر حقوقـی هر سـازمان 

درگفتگوی اختصاصی با مهدی رضائی سردره

رئیس سازمان ساختمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان

صنعت ساختمان، مولد 
اشتغال و توسعه پایدار کشور

اشاره:
فعـاالن حـوزه سـاختمان بـا ورود تکنولوژی هـای نویـن و بـا اسـتفاده از تکنیک هـای جدید و مصالـح اسـتاندارد به بهره 
وری بـاال روی آورده انـد، امـا در صورتـی کـه بخواهیـم بـه حـوزه سـاختمان بـه عنوان یـک صنعـت بنگریم بایـد بدانیم 
کـه هـر صنعتـی مسـتلزم مدیـری متخصـص در راس آن اسـت. یکی از نشـریات محلی با رییس سـازمان نظام مهندسـی 
اسـتان هرمـزگان گفتگویـی انجـام داده کـه بـه نظـر می رسـد بـرای یـادآوری وظایف و شـرح فعالیـت سـازمان خالی از 

لطف نباشـد.
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اسـتانی دارای سـاختار مسـتقل اسـت.
رئیـس سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان هرمزگان بیان داشـت: 
هـر سـازمان اسـتان دارای مجمـع عمومـی، هیئت مدیره، شـورای 
انتظامـی و بازرسـان اسـت. بـرای تشـکیل سـازمان وجـود حداقل 
50 نفـر داوطلـب عضویـت از بیـن مهندسـان حوزه آن اسـتان که 
دارای مدرک کارشناسـی در رشـته های شـامل مهندسی معماری، 
مهندسـی  مکانیکـی،  تاسیسـات  مهندسـی  عمـران،  مهندسـی 
تاسیسـات برقـی، مهندسـی شهرسـازی، مهندسـی نقشـه برداری ، 

مهندسـی ترافیـک باشـند، ضروری اسـت.
رضایـی گفـت: وظیفـه سـازمان نظـام مهندسـی مطابـق بـا قانون 
نظـام مهندسـی و کنتـرل سـاختمان در حـوزه امـور حرفـه ای  و 
اعتـالی جایـگاه فعالیـت هـای حرفـه ای مهندسـی تعریـف شـده 
اسـت و بـه منظـور هماهنگـی در امور سـازمان های اسـتان هیئت 
عمومـی سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان از تمام اعضـای اصلی 
تشـکیل  کشـور  سـطح  در  اسـتان  سـازمان های  مدیـره  هیئـت 

می شـود. 
عضـو  نفـر   25 از  متشـکل  مرکـزی  شـورای  کـرد:  تصریـح  وی 
اصلـی و 7 نفـر عضـو علی البـدل از بیـن دو برابـر اعضـای سـازمان 
هیئـت مدیـره که توسـط هیئـت عمومی، انتخـاب و به وزیـر راه و 
شهرسـازی معرفی می شـوند و توسـط وزیـر راه و شهرسـازی برای 

مـدت 3 سـال انتخـاب می شـوند. 
هنگامـی کـه از وی دربـاره سـازمان مرتبـط بـا نظـام مهندسـی 
بـا چنـد دسـتگاه  بیـان داشـت: سـازمان  پرسـیدیم،  سـاختمان 
ارتبـاط تنگاتنگـی دارد کـه مهمتریـن آنهـا اداره راه و شهرسـازی 
کنـار  در  اسـت.  اسـتان  و شـهرداری شـهرهای مختلـف  اسـتان 
ایـن حـوزه معاونـت اسـتانداری در تصمیـم گیـری هـا می توانـد 
تاثیرگـذار باشـد و سـازمان هـم در ارتبـاط بـا آن هـا تاثیرگـذاری 

خـود را خواهـد داشـت. 
رضایـی اضافـه کـرد: البتـه اخیـرا بـا توجه بـا رویکردی کـه برخی 
دسـتگاه ها بـه مسـایل خـاص پیـدا کرده انـد ارتبـاط مـا بـا ایـن 
دسـتگاه ها از جملـه سـازمان میـراث فرهنگـی و گردشـگری در 
حـوزه سـاختمان های قدیمـی بیشـتر شـده اسـت یا به طـور مثال 
در اسـتان هرمـزگان در گذشـته فعالیتـی در زمینه لوله کشـی گاز 
منـازل وجـود نداشـت امـا در حـال حاضـر روند ایـن نـوع فعالیت 
آغـاز شـده و طـی چند سـال اخیر مشـغول خدمت رسـانی در این 
بخـش هسـتند و به این واسـطه با شـرکت گاز ارتبـاط برقرار کرده 
ایـم، همچنیـن ادارات دیگـر خدمـات رسـان اداره بـرق، گاز، آب، 
مخابـرات از جملـه دسـتگاههایی هسـتند که فعالیت هـای مرتبط 
بـا سـاختمان را انجـام مـی دهنـد و به تناسـب ایـن فعالیـت ها با 
سـازمان ارتبـاط پیـدا کـرده انـد و سـازمان یـک حلقـه ارتباطـی 
اسـت بیـن بخـش خصوصـی و ایـن دسـتگاههایی کـه بـه فعالیت 

هـای بخـش خصوصـی مرتبط هسـتند.
رئیس سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان هرمزگان گفت: در حال 
حاضـر در چـارت سـازمانی ما پنـج مدیریت وجـود دارد، که عمده 
فعالیـت مـا در حـوزه  فعالیـت فنـی و اجرایی می باشـد که مربوط 
بـه کنتـرل نقشـه هـای سـاختمانی ، تعییـن ظرفیت ارجـاع کار و 
مدیریـت امـور شهرسـتانها اسـت و بیشـترین ارتباطـی کـه برقرار 

مـی شـود از داخـل سـازمان با خـارج سـازمان امور شـهری حوزه 
فنـی اجرایـی و شـهرداری و راه و شهرسـازی نیـز اسـت کـه ما در 
بخـش فنـی پـروژه هـای خصوصـی اسـتان فعالیـت مـی کنیـم و 
شـهرداری امـور اجرایـی کار را در دسـت دارد و راه و شهرسـازی 

سیاسـت گـذاری را انجـام مـی دهد.
وی تصریـح کـرد: چـون پـروژه هـای عمومـی طبق بودجـه دولت 
در دسـتگاههای دولتـی و عمرانـی کار انجـام می شـود و سـازوکار 
خـود را دارد و اگـر کلیـه پـروژه ها خـارج از محـدوده اعتبار دولت 
باشـد باید با هماهنگی و پس از تایید نقشـه ها و مشـخص شـدن 
ناظـر و مجـری از طرف نظام مهندسـی، بـرای اجـرای کار و پروانه 

سـاختمان از شـهرداری اقدام کنند.
وی گفـت: عواملـی کـه نقـش مدیریـت را در صنعـت سـاختمان 
پررنـگ مـی کنـد، دقیقـا مباحثـی اسـت کـه در ایران چـه فعاالن 
خـرد صنعـت سـاختمان و چـه شـرکت هـای بـزرگ سـاختمانی، 
کمتـر بـه آن توجه داشـته و این موضـوع دقیقا باعـث رکود و عدم 

ثبـات در صنعـت سـاختمان می شـود.
رضایـی اضافـه کـرد: علـم مدیریـت نگاهـی تخصصـی بـه اقتصـاد 
دارد، امـروزه بسـیاری از مراکـز علمـی دنیـا راهکاری را بـرای این 
موضـوع در نظـر گرفتـه انـد و آن آمـوزش علم مدیریت بـه فعاالن 

حوزه سـاختمان اسـت. 
وی بیـان داشـت: دربـاره علـم مدیریـت بایـد آگاهـی الزم وجـود 
داشـته باشـد تـا اعمـال مدیریـت وکنتـرل و برنامـه ریـزی انجـام 
ایـن  و  شـود و مهمتریـن مبحـث علـم مدیریـت کنتـرل اسـت 
مدیریـت پـروژه بـرای ایـن موضع بایـد اعمال شـود تا مسـیرهای 

بحرانـی قابـل  تشـخصی و پیـش بینـی باشـد.
وی دربـاره اصـول موضوع نگهداری سـاختمان در دوره بهره برداری 
نیـز اظهـار داشـت: نگهـداری سـاختمان موضوعـی اسـت کـه می 
توانیـم بحـث مدیریـت را در آن مطـرح کنیـم مخصوصـا هزینـه 
هایـی کـه در دوره بهـره بـرداری فرامـوش مـی شـود و همـه این 
عوامـل تلنبـار مـی شـود و در یـک اتفـاق دردناکـی مثل پالسـکو 
یـا زلزلـه های دیگر این مسـایل را نشـان مـی دهـد و در آن زمان 
عـالوه بـر هزینه هـای دوره بهـره بـرداری که صـورت نگرفتـه باید 
چندیـن برابـر هزینـه کرد تا خسـارت وارده رفع شـود، این موضوع 
مسـتقیما بـه مدیریـت ارتباطی ندارد ولی بحثی اسـت کـه باید به 

آن بـه صورت جـدی پرداخته شـود.
رضایـی گفـت: موضـوع نگـران کننده بخش تاسیسـات سـاختمان 
رود،  مـی  شـمار  بـه  سـاختمان  مدیریـت  وظایـف  از  کـه  اسـت 
بـه  مبرمـی  نیـاز  سـاختمان  بـرداری  بهـره  دوره  در  سـاختمان 
بازسـازی بـرای مقاومـت دارد تـا جـان سـاکنین را حفـظ کنـد. 
وی تاکیـد کـرد: با ایـن حال قانون هنـوز متولی بـرای این موضوع 
مشـخص نکرده کـه بخواهیم این مسـایل را جز وظایف شـهرداری 

قلمـداد کنیـم امـا ما نیاز ایـن مدیریت را حـس می کنیم.
رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان هرمزگان گفـت: تصور 
مـن ایـن اسـت سـازمانی که مـی توانـد نقطه شـروع ایـن فرهنگ 
سـازی باشـد سـازمان نظـام مهندسـی اسـت، یکـی از برنامه های 
مـا ایـن اسـت کـه در حـوزه هـای تخصصـی سـازمان بـه دنبـال 

نگهداری سـاختمان باشـیم.
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وی اضافـه کـرد: مـا بایـد موضـوع مدیریت بهـره بـرداری را به 
صـورت یـک پیشـنهاد به مراجع باال دسـت مثل سـازمان راه و 
شهرسـازی وحتـی شـهرداری جز برنامه خـود قرار دهیـم تا از 
ایـن طریـق بـا هماهنگی کـه بـا معاونت اسـتانداری مـی توان 
صـورت داد راهکارهـای قانونـی را بـه صـورت یـک پیشـنهاد 
کامـل و همـه جانبـه و نظـرات بقیـه دسـتگاه ها در آن دیـده 
شـود و بـه نماینـدگان ارائه شـود قطعـا باید روال همین باشـد 
و مـا بایـد یک قانـون و متولی برای این موضوع داشـته باشـیم 
و براسـاس قانـون آن را اجـرا کنیـم، زیرا با قانون اسـت که می 
توانـد ضمانـت اجرایی را مشـخص کـرد و محل اجـرا و وظیفه 
هرکـدام از دسـتگاه ها در ایـن فراینـد تعریـف شـود و قطعـا 
حضـور نماینـدگان بـه عنوان کسـانی که قانون گذار هسـتند و 
ایـن قوانیـن را بایـد تصویـب کننـد در مراحل بعد از پیشـنهاد 

اولیـه خیلـی ضـروری اسـت و بایدحتما  توجیه شـوند.
رضایـی گفـت: از ناحیـه کمیسـیون عمـران مجلس مـی تواند 
یـک مقولـه جدید و یـک قانون جدیـد در مجلس مطرح شـود 
کـه خوشـبختانه نماینـده اسـتان هرمـزگان هـم در آن حضور 
دارد و امیدواریـم ایـن قانـون بـه تصویـب برسـد چـون بخـش 
عمـده سـرمایه های مملکـت در سـاختمان مصـرف مـی شـود 
و بسـیاری از افـراد سـرمایه عمـر خـود را در یـک سـاختمان 
می گذرانـد و بـا صدمـه دیـدن ایـن بخـش عـالوه بـر متضـرر 

شـدن فـرد، سـرمایه هـای ملـی را هـم از دسـت مـی دهیم.
رضایـی بیـان داشـت: مـردم اهمیـت بسـیاری بـه سـاختمان 
مـی دهنـد بـه نحـوی کـه بسـیاری از افـراد در برنامـه ریـزی 
زندگـی خـود تـالش بر ایـن دارنـد که صاحـب ملکی شـوند و 

همـه فعالیـت هـای خـود را بر پایـه این موضـوع برنامـه ریزی 
مـی کننـد پس این سـاختار سـاختمان چـه در زندگـی فردی 

چـه در زندگـی اجتماعـی و شـهری از اهمیـت بسـیار باالیـی 
اسـت. برخوردار 

وی گفـت:  بـا توجـه به ایـن موضوع بایـد فرایندهـای مدیریت 
در جهـت  مدیریـت منابـع به سـمت حفظ این سـرمایه سـوق 
پیـدا کنـد،  و وقتـی بخواهیـم چنیـن فراینـدی چـه در قالـب 
طراحـی چـه اجـرا را حفـظ کنیـم، بایـد بـه مدیریـت بهـره 

پرداخت. بـرداری 
رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان هرمـزگان تاکیـد 
کـرد: 60شـغل بـه صـورت مسـتقیم بـا سـاختمان در ارتبـاط 
اسـت رونـق سـاختمان باعـث رونـق این 60 شـغل می شـود و 
رکـود در سـاختمان هـم باعـث رکـود این شـغل ها می شـود. 
ایـن نشـانه اهمیت سـرمایه گذاری در بخش سـاختمان اسـت. 
سـرمایه  نگهـداری  و  حفـظ  بـرای  وی  راهـکار  از  هنگامیکـه 
هـای مـردم جویـا شـدیم، گفـت: فرآیندهایـی که شـالوده علم 
مدیریـت را تشـکیل مـی دهد عمـده فعالیت هایی هسـتند که 
بـرای حفـظ و نگهـداری از منابـع و سـرمایه هـا شـمرده مـی 
شـوند، یعنـی مدیریـت بـرای این اعمال می شـود کـه کمترین 

هـدر رفـت سـرمایه هارا داشـته باشـم. 
وی تصریـح کـرد: مدیـران مـا بایـد تـالش خـود را بـه ایـن 
سـمت ببرنـد که مدیریـت را در مقولـه های مختلـف فعالیت 
خـود فـرا گیرنـد و در مجموعـه هـای تحـت امر خـود جاری 
کننـد، مهمتریـن چیـزی که میتوانیـم در حال حاضـر در آن 
فعالیـت کنیـم بحـث مهندسـی ارزش اسـت بـه عنـوان یـک 
مقولـه مهـم مدیریتـی بـه اضافـه کنتـرل پـروژه و مدیـرت 
فعالیـت  بـا  اسـت کـه مسـتقیما  پـروژه، کـه یـک بخشـی 
سـاختمانی مرتبط اسـت را می توانیم در مدیران سـاختمانی 
تقویـت کنیـم و مـا کمتریـن هـدر رفـت را داشـته باشـیم و 
بیشـترین اسـتفاده از منابـع را داشـته باشـیم و بـه طور کلی 

بهـره وری را بـاال ببریـم.
رضایـی گفـت: تقاضایـی کـه بـه همـکاران خـود در حـوزه 
مهندسـی سـاختمان دارم ایـن اسـت کـه در حـال حاضـر 
اهمیـت اجـرای ضوابـط و قوانیـن بـرای مـا خیلـی بیشـتر 
حایـز اهمیت اسـت، اگر سـختگیری در اجـرای قوانین وجود 
نداشـته باشـد با مشـکالتی روبرو خواهیم شـد بر این اسـاس 
مـا بایـد در حفـظ وجهـه جامعـه مهندسـی و حفظ سـرمایه 

هـای مملکت کوشـا باشـیم.
وی در پایـان دربـاره درخواسـت خـود از مـردم نیـز بیـان 
داشـت: درخواسـتم از مردم این اسـت که این فشـار و کنترل 
مهندسـان را بـه ضـرر خـود نبیننـد و مهندسـان را در کنـار 
خـود ببیننـد و ایـن هزینـه کـرد و فشـار و تاخیـر در اجرای 
بعضـی سـاخت و سـاز ها را بـرای بهتر شـدن وضعیت زندگی 
و فضـای زندگـی و ایمنـی شـهری تحمـل کننـد تا در سـال 
هـای آتـی خدمات بهتـری را به هموطنـان خود ارائـه دهیم.

نگهداری ساختمان موضوعی است که می توانیم 
بحث مدیریت را در آن مطرح کنیم مخصوصا 
هزینه هایی که در دوره بهره برداری فراموش 
می شود و همه این عوامل تلنبار می شود و در 
یک اتفاق دردناکی مثل پالسکو یا زلزله های 
دیگر این مسایل را نشان می دهد و در آن 

زمان عالوه بر هزینه های دوره بهره برداری که 
صورت نگرفته باید چندین برابر هزینه کرد تا 
خسارت وارده رفع شود، این موضوع مستقیما 
به مدیریت ارتباطی ندارد ولی بحثی است که 

باید به آن به صورت جدی پرداخته شود.



64

در ادبیـات معمـاری، فضـای آموزشـی بـه عنوان 
عاملـی موثـر در فراینـد  یـاد گیـری وآمـوزش 
شـناخته مـی شـود. اگر ایـن تئـوری را بپذیریم، 
آموزشـی  فضاهـای  سـاخت  در  مـا  مسـئولیت 
بسـیار زیـاد اسـت و بـه همیـن دلیل بایـد توجه 
ویـژه ای بـه سـاخت مدارسـی بـا ایـن ویژگـی 

داشـته باشـیم.
سـوال اینجاسـت که آیا مدارس سـاخته شـده را 
مـی توان به عنوان دسـتیار معلـم در امر آموزش 
قلمـداد کـرد؟ بـه نظـرم پاسـخ بـه این سـوال و 
البتـه دادن پاسـخ مثبـت بـه آن، بسـیار دشـوار 
و دور از ذهـن اسـت. ولـی بایـد تـالش کنیـم تا 
این اتفاق خوب درسـاخت فضاهای آموزشـی رخ 
دهـد. بـه هرحـال نکتـه حائـز اهمیت این اسـت 
کـه نقـش فضاهای آموزشـی بسـیار جـدی تر از 
تصـورات فعلـی مـا نسـبت به ایـن موضـوع مهم 

ست.  ا

فضـای آموزشـی مناسـب و خـوب مـی توانـد از 
طریـق پشـتیبانی و مهیـا نمودن شـرایط، زمینه 
اجـرای مطلـوب برنامـه هـای آموزشـی را فراهم 
کنـد. اعتقـاد ما بـر این اسـت که فضـا، خود می 
توانـد در خالقیـت دانـش آمـوزان نقشـی مؤثـر 
بنابرایـن بـرای پـرورش دانـش   . داشـته باشـد 
آموزانـی خـالق، باید فضـای معماری مـدارس از 
طراحـی خالقانـه برخـوردار باشـد تـا تاثیـر خود 
را درزمـان یادگیـری دانـش آمـوزان و درمحیـط 

آموزشـی آشـکار نماید.
 بـه عبـارت دیگر،محیـط کالبـدی آموزشـی بـه 
عنـوان یک عنصر مهم می تواند در شـکل گیری 
رفتارهـای اجتماعـی دانـش آمـوزان تاثیرگـذار 
فیریکـی  فضاهـای  دلیـل  همیـن  بـه  و  باشـد 
مـدارس بایـد متناسـب با مقطـع تحصیلی دانش 
آمـوزان طراحـی شـود والبتـه ضـرورت دارد کـه 
تجهیـزات مـورد نیـاز نیـز بـا مقاطـع تحصیلـی، 
همخوانـی  آمـوزان  دانـش  جنسـیتی  و  سـنی 
باشـد؛ زیـرا دانـش آمـوزان در مقاطـع  داشـته 

نقش فضاهای آموزشی و معماری مدارس

 درفرایند تعلیم و تربیت 

رویکردهایی چون؛ رویکرد 
فضای پرورش خالقیت، 

رویکرد مدرسه اجتماعی، 
رویکرد مدرسه با هویت، 

رویکرد مدرسه بدون دیوار ، 
رویکرد مدرسه سبز و نظایر 
اینها...  واین همه بیانگر آن 

است که توجه به معماری 
مدارس یک مسئله اساسی 

است

دکترمحمد تقی نظرپور
معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور
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تحصیلـی مختلـف، نیاز بـه تجهیزات آموزشـی 
ضـروری  و  الزم  رو  ایـن  دارنـد.از  متفـاوت 
اسـت کـه طراحـی کالبـدی فضاهای آموزشـی 
مـدارس بـا توجـه بـه »تفـاوت« دانـش آموزان 
انجـام شـود، تـا محیطـی امـن وبانشـاط بـرای 
تربیـت جسـمی و روانـی آنهـا بـه وجـود آیـد.

ازسـوی دیگـر اگـر معمـاری مـدارس را پاسـخ 
بـه نیازهای آمـوزش و پـرورش بدانیم، ضرورت 
و  تعلیـم  نمـاد  ایـن  آینـده  نیازهـای  تـا  دارد 
تربیـت را بـه درسـتی احصـاء کنیـم و پـس از 
آن فضایـی بسـازیم کـه بـه نیازهـای آینـده به 
درسـتی پاسـخ دهد.البتـه نظـام آموزشـی در 
حـال تحـول بنیادیـن اسـت؛ ولـی ایـن تردیـد 
پابرجاسـت که آیا سـاختمان مـدارس در آینده 
بـه این نظام آموزشـی پاسـخگو خواهـد بود؟ با 
گسـترش روز افـزون سیسـتم هـای مربـوط به 
فـن آوری هـای اطالعـات و ارتباطـات و تاثیـر 
آن بـر آمـوزش و پـرورش و پذیـرش بخشـی 
از نقـش آمـوزش بـه وسـیله ایـن سیسـتم ها، 
فضـای کالبـدی آموزشـی باید بتواند خـود را با 

ایـن فـن آوری هـای روز انطبـاق دهـد.
فضاهـای  درطراحـی  کـه  شـاهدیم  امـروزه 
آموزشـی هـر روز تئـوری جدیـد و رویکـردی 

تـازه در ایـن عرصه ارائه می شـود؛ رویکردهایی 
خالقیـت،  پـرورش  فضـای  رویکـرد  چـون؛ 
رویکـرد مدرسـه اجتماعـی، رویکـرد مدرسـه با 
هویـت، رویکرد مدرسـه بـدون دیـوار ، رویکرد 
مدرسـه سـبز و نظایـر اینها...  وایـن همه بیانگر 
آن اسـت کـه توجـه بـه معمـاری مـدارس یک 
در  ناچاریـم  بنابرایـن  اسـت.  اساسـی  مسـئله 
طراحـی فضاهـای آموزشـی بـه ایـن رویکردها 
توجـه کنیـم و فضاهایـی بسـازیم کـه در آینده 
بـه ایـن نیازها پاسـخگو باشـد. فرامـوش نکنیم 
در  کـه  همانگونـه  مـدارس  فیزیکـی  فضـای 
پـرورش و شـکوفایی اسـتعداد دانـش آمـوزان 
مهـم تریـن نقـش را ایفا مـی کنـد، در برقراری 
آرامـش روانی، شـادابی وسـالمت  جسـم وروح 
اسـت  آنچـه مسـلم  اسـت.  نیـز دخیـل  آنـان 
نـگاه بـه کارکـرد اصلی فضاهـای آموزشـی و از 
جملـه معمـاری مدارس و تأثیـرات آن بر فریند 
آموزشـی دانـش آمـوزان بایـد متحـول شـود و 
و تجهیـز مـدارس  توسـعه  نوسـازی،  سـازمان 
نظـام  باالدسـتی  اسـناد  بـر  مبتنـی  کشـور 
آموزشـی کشـور و وظایـف ذاتـی و سـازمانی 
خود،بـرای تحقق ایـن مهم، برنامـه های متنوع 

و مختلفـی را پیـش رودارد.

 الزم و ضروری است 
که طراحی کالبدی 
فضاهای آموزشی 
مدارس با توجه به 
»تفاوت« دانش آموزان 
انجام شود، تا محیطی 
امن وبانشاط برای 
تربیت جسمی و روانی 
آنها به 
وجود آید
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تـوجه بـه هویت بومي 
حائز اهمیت است

عباس امینی شهردار بندرعباس:

توسعه، کنترل و نظارت 
بر ساخت و سازها 
با تمرکز بر نظارت 
مستقیم از طریق 

نواحی شهرداری انجام 
می شود و امیدواریم 

طی چهار سال آینده 
نرم افزار یک پارچه 

شهرسازي و شهرداري 
الکترونیک توسعه یابد.

شهردار بندرعباس گفت: با پیگیري تصویب ضابطه 
نماهاي  در  بومي  هویت  به  بندرعباس  شهر  نماي 

ساختماني توجه خواهد شد.
»عباس امینی زاده« با اشاره به برنامه های شهرداری 
گفت:  آینده  سال  چهار  در  شهرسازي  حوزه  در 
توسعه، کنترل و نظارت بر ساخت و سازها با تمرکز 
بر نظارت مستقیم از طریق نواحی شهرداری انجام 
می شود و امیدواریم طی چهار سال آینده نرم افزار 
یک پارچه شهرسازي و شهرداري الکترونیک توسعه 

یابد.
مجوزها  صدور  سیکل  در  تسهیل  با  رابطه  در  وی 
بیان داشت: استعالم ها با ایجاد الیه هاي گذربندي 
و تراکم و کاربري و نرخ منطقه اي پاسخ داده خواهد 
شد و در نرم افزار یکپارچه شهرسازي درج می شود.

در  ها  ارگان  تمام  ظرفیت های  از  استفاده  بر  وی 
بهسازی بافت فرسوده تاکید کرد و گفت: توجه ویژه 
ای نیز به این موضوع خواهیم داشت و تشکیل مداوم 
سکونت گاهاي  پایدار  بازافریني  »ستاد  کارگروهاي 

غیر رسمي« را در برنامه قرار خواهیم داد.
شهردار بندرعباس در ادامه بیان داشت: با پیگیري 
تصویب ضابطه نماي شهر بندرعباس به هویت بومي 

در نماهاي ساختماني توجه خواهد شد.
وی تصریح کرد: پروژه نماد بندرعباس در محل کوي 
نماي  بهسازي  همچنان  و  خورد  خواهد  کلید  نصر 
بازار قدیم بندرعباس از طریق بازسازي رواق قدیمي 

روبروي بازار و تعبیه فضاهاي مورد نیاز بازار از قبیل 
طبقه  در  درمانگاه  و  رستوران  و  بهداشتي  سرویس 

فوقاني آن در برنامه های آینده قرار گرفته است.
وی در رابطه با ضابطه نماي شهر بندرعباس گفت: 
بر  نظارتي  گروهاي  تشکیل  با  تصویب  صورت  در 
اجراي آن نظارت به عمل خواهد آمد و اولویت شهر 
پیگیري نورپردازي ساختمان هاي شاخص موجود و 
رعایت ضوابط نما در ساختمان هاي جدید االحداث 

مخصوصا در معابر اصلي شهر است.
و  کنترل  اکیپ هاي  راه اندازي  با  رابطه  در  وی 
نظارت نواحي بیان کرد: با همکاري اداره کار و نظام 
نیز  و  ساختماني  کارگران  ایمني  موضوع  مهندسي 
عابرین و رهگذران در اولویت طرح ها قرار دارد و در 
حال حاضر این امر از طریق واحد شهرسازي مناطق 

و نواحي در حال کنترل و نظارت است.
به موضوع مسکن مهر  پایان  بندرعباس در  شهردار 
نیز اشاره کرد و گفت: نظارت بر این پروژه ها به عهده 
ناظرین ساختماني این پروژه ها بوده و مکان یابي آن 
نیز از طریق اداره کار راه و شهرسازي صورت پذیرفته 
است با این وجود در صورت مشاهده هرگونه قصوري 
حال  به  تا  شهرداري  ها  پروژه  این  احراي  روند  در 
این  اولیه  واگذاري  دلیل  به  اما  است  کرده  برخورد 
در  مشکالتي  صالحیت  فاقد  اشخاص  به  ها  پروژه 
برخي پروژه ها بوجود آمده که اداره راه و شهرسازي 

در صدد رفع آن ها است.



صصي ربهک سال پنجم ، شماره دهم ،پاییز 1396 فصلناهم فني و تخ

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان رهمزگان 

67

ــانی  ــروز رس ــزگان از ب ــازی هرم ــر  کل راه و شهرس مدی
ــر داد. ــاس خب ــهر بندرعب ــی ش ــرح تفصیل ط

ــه  ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــیری ب ــین ش ــدس غالمحس مهن
تهیــه طــرح تفصیلــي شــهر بندعبــاس پــس از طــي 
ســالها و گذشــت افــق زمانــي طــرح مــالک عمــل، توســط 
ــالح  ــاور ذیص ــا مش ــه و ب ــزگان تهی ــازي هرم راه و شهرس
ــاه ســال 1390  شهرســازي جهــت بازنگــري در اســفند م
کلیــد خــورد، گفــت: پــس از برداشــت هــاي وضــع موجــود 
توســط مشــاور، کار بــروز رســاني طــرح تفصیلــي گذشــته 
ــال حاضــر  ــه در ح ــت ک ــرار گرف ــتورکار مشــاور ق در دس

ــان رســیده اســت. ــه پای بخشــی از آن ب
بــه گفتــه وی، در حــال حاضــر طــرح بــروز رســانی 
تفصیلــی منطقــه یــک بندرعبــاس تکمیــل شــده و بقیــه 

ــت. ــت اجراس ــز در دس ــق نی مناط
وي تاکیــد کــرد: از آنجایــي کــه نظــم بخشــی به ســاخت و 
ســازهای شــهری از طریــق ایجــاد ســاز و کارهــای قانونــی 
ــد  ــی توان ــینی م ــش شهرنش ــترش پوی ــه گس ــه ب ــا توج ب
مهمتریــن هــدف شهرســازی و طــرح هــاي تفصیلــي تلقــی 
ــرد  ــن رویک ــا ای ــاس ب ــي بندرعب ــرح تفصیل ــذا ط ــود. ل ش

مــورد بررســي قــرار گرفتــه اســت.
شــیری عنــوان کــرد: از آنجایــي کــه یکــی از دســتاوردهای 
ــهرها و  ــری ش ــت پذی ــی، زیس ــرح تفصیل ــه ط ــم تهی مه
ــه کیفیــت  ــن توجــه ب کیفی ســازی  زندگــی اســت، بنابرای
محیــط شــهروندان و همچنیــن وضعیــت کالبــدي شــهر و 
بافتهــاي فرســوده شــهر از مهمتریــن اولویــت هــاي طــرح 

تفصیلــي بندرعبــاس مــي باشــد.
مدیــر کل راه و شهرســازي هرمــزگان گفــت: طــرح هــاي 
جامــع و تفصیلــي مــي توانــد بــه عنــوان یکــي از ابزارهــاي 
مهــم هویــت برنامــه ریــزي در ســه شــهر جزیــره جزیــره 

قشــم بــه حســاب آیــد.
مهنــدس شــیری بــا تاکیــد بــر اهمیــت منطقــه آزاد قشــم 

بــه عنــوان یکــي از دروازه هــای بــازار بــزرگ ایــران و یکــي 
ــرح  ــزود: ط ــور اف ــع کاال در کش ــز توزی ــن مراک از بزرگتری
ــا در نظــر گرفتــن تمــام  ــد ب ــره مــي توان هــاي کالن جزی
ــوازن را در کل  ــه توســعه مت ــاي توســعه زمین شــاخص ه

جزیــره قشــم فراهــم کنــد.
ــن طــرح هــا در مراجــع  ــب ای ــه وی، عــدم تصوی ــه گفت ب
قانونــي و عــدم ســیر مراحــل تصویــب مــي تواند مشــکالت 
ــرح  ــه ط ــد ک ــم نمای ــهر فراه ــعه ش ــرای توس ــادي را ب زی
ــن  ــز از ای ــره نی ــهرهاي جزی ــي ش ــع و تفصیل ــاي جام ه

ــه هســتند. جمل
ــت  ــب هیئ ــه تصوی ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش ــیری اظه ش
وزیــران در جلســه 4/ 4/ 1396 کــه تصویــب طرح¬هــای 
تفصیلــی شــهرهاي واقــع در مناطــق آزاد و تغییــرات آنهــا 
ــل  ــکل از مدیرعام ــی متش ــط کارگروه ــت توس ــي بایس م
کارگــروه  رییــس  عنــوان  بــه  آزاد  منطقــه  ســازمان 
جهــاد  وزارت  شهرســازی،  و  راه  وزارت  نماینــدگان  و 
کشــاورزی، وزارت کشــور و ســازمان حفاظــت محیــط 

ــت، زیس
ــع دســتی و گردشــگری  ــراث فرهنگــی، صنای ســازمان می

بررســی و تصمیــم گیــری شــود.
ــا تصویــب ایــن آییــن نامــه  وي اظهــار امیــدواري کــرد: ب
ــاي  ــي از اعض ــوان یک ــه عن ــازي ب ــور راه و شهرس و حض
اصلــي در جلســات کارگــروه، تصویــب طــرح هــاي جامــع و 
تفصیلــي شــهرهاي منطقــه آزاد قشــم مطابــق بــا معیارهــا 
و اســتانداردهاي شهرســازي و معمــاري میتوانــد افــق 
روشــني را پیــش روي مدیریــت شــهري و همچنیــن برنامه 
ریــزي جهــت ســاماندهي ســکونتي شــهر ارائــه دهــد و بــه 
عنــوان یــک پهنــه داراي پتانســیل توســعه منطقــه نقــش 
مهمــي را ایفــا نمایــد و از اصــالح و ابــالغ ایــن آییــن نامــه 
بــه عنــوان بســتر توســعه جهشــي و تحقــق اهــداف توســعه 

پایــدار ایــن شــهرها در آینــده نزدیــک یــاد کــرد.

لزوم تصویب طرح ها در هرمزگان و 

شورایعالي شهرسازي و معماري کشور                                                                                                                

با تصویب این آیین 
نامه و حضور راه و 

شهرسازي به عنوان 
یکي از اعضاي اصلي 
در جلسات کارگروه، 

تصویب طرح هاي 
جامع و تفصیلي 

شهرهاي منطقه آزاد 
قشم مطابق با معیارها 

و استانداردهاي 
شهرسازي و معماري 
میتواند افق روشني 

را پیش روي مدیریت 
شهري و همچنین برنامه 

ریزي جهت ساماندهي 
سکونتي شهر ارائه دهد 

آغازبروز رسانی طرح تفصیلی شهر بندرعباس

مهندس غالمحسین شیری

مدیرکل راه و شهرسازی استان :
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سرپرسـت معاونت هماهنگی امور عمرانی 
اسـتانداری هرمـزگان گفـت: 200 لیتر بر 
ثانیـه پسـاب حاصـل از تصفیه  خانه شـهر 
بندرعبـاس بـه جای ریخته شـدن در دریا 
بـه شـهرداری بـرای آبیـاری فضـای سـبز 

اختصـاص خواهـد یافت.
و  گفـت  در  مـدرس«  »رضـا  مهنـدس 
تخصصـی  نشـریه  بـا  اختصاصـی  کـوی 
بـروز خشکسـالی هـای  بـا  برکـه گفـت: 
سـالیان اخیـر و محدودیـت منابـع آبی در 
اسـتان اسـتفاده از پسـاب تصفیه خانه های 
زیسـت  مالحظـات  رعایـت  بـا  فاضـالب 
محیطـی نقـش موثـری در حفـظ منابـع 
آبـی دارد.وی افـزود: بـا توجـه مصوبـات 
و جلسـات شـورای عالـی آب مبنـی  بـر 
سـبز  فضـای  آبیـاری  شـبکه  جداسـازی 
شـهری از آب شـرب و بهداشـتی تأمیـن 
آب جایگزیـن و تفکیـک شـبکه های آب 

فضـای سـبز الزامـی شـده اسـت.
امـور  هماهنگـی  معاونـت  سرپرسـت 

عمرانی اسـتانداری هرمزگان بیان داشـت: 
همچنیـن بـا عنایـت بـه مصوبات اسـتانی 
شـورای مقابلـه با بحـران آب تاکید شـده 
آبیـاری  بـرای  بهداشـتی  و  از آب شـرب 
فضـای سـبز خـودداری شـود و اقدامـات 
الزم بـرای ایجـاد منابـع جایگزیـن به کار 

شود. بسـته 
وی گفـت: با توجـه به تاکیدات اسـتاندار، 
دادسـتان و شـورای دسـتگاه های نظارتی 
وزارت  آبفـا  معـاون  ابالغیـه  بـه  نظـر  و 
لیتـر  نیـرو در خصـوص تخصیـص 200 
تصفیه خانـه  از  پسـاب حاصـل  ثانیـه  بـر 
شـهر بندرعبـاس، ایـن ظرفیـت تحویـل 
شـهرداری شـد.مدرس تصریح کرد: از این 
رو شـهرداری موظف شـد نسـبت به ایجاد 
تأسیسـات تصفیـه تکمیلـی بـرای حصول 
آب مـورد نیـاز مطابق اسـتانداردهای ملی 
و جهانـی جهـت آبیـاری فضـای سـبز و 
همچنیـن خطـوط انتقـال و شـبکه توزیع 

کند. اقـدام 

آبیاری فضای سبز بندرعباس با پساب

 پساب تصفیه فاضالب کمتر به دریا 
خواهد ریخت

مهندس رضا مدرس سرپرست معاونت 
هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان:

 با توجه مصوبات 
و جلسات شورای 
عالی آب مبنی  بر 
جداسازی شبکه 

آبیاری فضای سبز 
شهری از آب شرب و 
بهداشتی تأمین آب 
جایگزین و تفکیک 

شبکه های آب فضای 
سبز الزامی شده 

است.
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شهرها نیازمند مسیر 
مناسب برای معلولین

 دکتر گورانی مدیر معماری و شهرسازی استان

شهری  فضاهای  سازی  مناسب  نشست 
سازی  شهر  و  راه  کل  اداره  ؛  همکاری  با 
استان  بهزیستی  کل  اداره  هرمزگان،  استان 
شوراهای  و  شهری  امور  دفتر  و  هرمزگان 
استان  شهرداران  حضور  با  هرمزگان  استان 

هرمزگان برگزارشد.
شهرسازی  و  معماری  مدیر  گورانی  دکتر 
مناسب  نشست  شروع  در  هرمزگان  استان 
سازی فضاهای شهری، ضمن تشکر از زحمات 
شهرسازی  و  راه  مدیرکل  شیری  مهندس 
اینگونه  حامی  همواره  که  هرمزگان،  استان 
اکثر  متاسفانه  کرد:  بیان  است،  ها  نشست 
معلولین  برای  را  مناسبی  مسیرهای  شهرها 

و دسترسی آنها به مکانهای عمومی ندارند.
هرمزگان  استان  شهرسازی  و  مدیرمعماری 
افزود: صرفا” کشیدن نوار زرد رنگ در برخی 
از معابر نمی تواند مشکالت عبور معلولین را 
حل نماید ، وی ادامه داد؛ در بافتهای فرسوده 

نیز باید بازآفرینی شهری صورت گیرد.
از  استفاده   : کرد  نشان  خاطر  گورانی  دکتر 
اداری  و ساختمانهای  پارکها   ، معابر عمومی 
دسترس  قابل  جامعه  اقشار  همه  برای  باید 
فضاهای  سازی  مناسب  افزود؛  وی  باشد، 

معلول  قشر  آسان  دسترسی  جهت  عمومی 
سازی  شهر  متولیان  همه  وظایف  از  جامعه 

است.
سازمان  توانبخشی  معاونت  همتی،  دکتر 
بهزیستی استان هرمزگان بیان نمود : شهری 
توسعه یافته است که ؛ دسترسی همه اقشار 
و  آسان  آن  عمومی  امکان  همه  به  شهر  آن 

بدون مشکل باشد.
هرمزگان  استان  بهزیستی  توانبخشی  معاون 
اماکن عمومی مانند؛  : در شهرها اکثر  گفت 
عبور  رمپهای  فاقد  بانکها  و  ادارات  پارکها، 
زیاد  های  پله  وجود  حتی  هستند،  معلولین 
در برخی از معابر و ساختمانها تردد را نه تنها 
بلکه  است  کرده  ممکن  غیر  معلولین  برای 
حتی تردد را برای سالمندان نیز بسیار سخت 

و دشوار کرده است.
ساختمانی  معتقدیم  ما   : افزود  همتی  دکتر 
و  معلولین  برای  را  راحت  تردد  امکان  که 
معلولی  ساختمانهای  ندارند،  را  سالمندان 
متولیان  و  شهرداران  همه  از  وی  هستند. 
معابر،  در ساخت  کرد  درخواست  شهرسازی 
محل  ساختمانها  ورودی  و  پارکها  ورودی 

مناسبی را برای عبور معلولین اجرا نمایند.

 ما معتقدیم 
ساختمانی که 

امکان تردد راحت 
را برای معلولین 

و سالمندان 
را ندارند، 

ساختمانهای 
معلولی هستند.
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هزینه تامین برق و ایجاد تاسیسات 
در استان هرمزگان چندین برابر 

سایر استانهاست

مهندس محمد ذاکری رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان

تناسبی میان هزینه 
و درآمد از طریق 

واگذاری انشعاب وجود 
ندارد به گونه ای که 
فقط نیمی از هزینه 
واگذاری انشعاب از 

متقاضی دریافت می 
شود.

استان هرمزگان  برق  نیروی  توزیع  مدیرعامل شرکت 
 ، استان  برق  توزیع  های  شبکه  پراکندگی  گفت: 
برق  تاسیسات  فرسودگی سریع  و  زیاد  بسیار  رطوبت 
و همچنین هزینه بسیار باالی نگهداری از شبکه ها و 
تاسیسات، این شرکت را با چالش جدی مواجه ساخته 
روش  دو  به  معموال  برق  توزیع  های  شرکت  است. 
درآمد  کسب  مصرفی  انرژی  فروش  و  انشعاب  فروش 
می کنند و با توجه به اینکه در فروش انرژی با بدهی 
دولتی  و  عمومی  مشترکین  ویژه  به  مشترکین  کالن 
نیاز صنعت  مالی مورد  منابع  بنابراین  مواجه هستیم، 

برق تامین نمی گردد. 
برای  معموال  کرد:  اضافه  ذاکری  محمد  مهندس 
واگذاری انشعاب در کل کشور تعادلی میان هزینه های 
واگذاری انشعاب وجود دارد اما در استان هرمزگان به 
دلیل مصرف زیاد  انرژی الکتریکی مشترکین خانگی 
برقراری  برای  شبکه  احداث  های  هزینه  بودن  وباال 
طریق  از  درآمد  و  هزینه  میان  تناسبی  انشعاب، 
واگذاری انشعاب وجود ندارد به گونه ای که فقط نیمی 
از هزینه واگذاری انشعاب از متقاضی دریافت می شود.

نیروی  توزیع  ادامه گفت:شرکت  در  ذاکری  مهندس   

برق هرمزگان، دارای شبکه های فرسوده زیادی است 
به گونه ای که حدود 40 درصد تاسیسات توزیع برق 
موجود  نقدینگی  و  اعتبارات  و  بوده  فرسودگی  دچار 
ساالنه  و  نیست  کافی  سالیانه  استهالک  جبران  برای 
می  اضافه  استان  فرسوده  های  شبکه  به  درصد   10
استان  بسیار سریع شبکه های  شود. علت فرسودگی 
آلودگی و رطوبت بسیار زیاد به ویژه در جزایر و مناطق 
ساحلی است . تحقیقات نشان داده استان هرمزگان در 
ردیف آلوده ترین مناطق دنیا به لحاظ امالح موجود 
در خاک و هوا بوده و آلودگی آن به حدی است که 
آلودگی  تاثیر  تحت  استان  در  شده  نصب  تجهیزات 
کاهش  نصف  به  آنها  مفید  عمر  و  گرفته  قرار  شدید 

می یابد.
اصلی  حامل  نقش  استان  در  ،برق  اینکه  بیان  با  وی 
از برق  تاثیر پذیری مردم  را دارد تصریح کرد:  انرژی 
کمیت  و  کیفیت  در  تغییر  هر  که  است  ای  گونه  به 
برق رخ دهد تاثیر آن به سرعت در زندگی مردم دیده 
سایر  در  خانگی   گاز  توزیع  وجود سیستم  شود.  می 
استانهای کشور و قرار گرفتن آن در کنار برق به عنوان 
حامل انرژی در سبد خانوار، بخشی از مسئولیت برق 
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این شرکت علیرغم 
چالش های موجود 
موفق شد همه 
روستاهای باالی 10 
خانوار را برق دار کند 
به طوری که در حال 
حاضر ضریب نفوذ برق 
در استان 99/9 درصد 
است.

دلیل  به  هرمزگان  استان  در  اما  است  کاسته  را 
کامل نبودن سیستم گاز شهری، برق نقش اول را 
در تامین انرژی دارد و به همین خاطر مسئولیت 
انرژی  داشتن  نگه  پایدار  و  توزیع  در  برق  صنعت 

برق با حساسیت دنبال می شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان بیان 
موجود  های  چالش  علیرغم  شرکت  این  داشت: 
موفق شد همه روستاهای باالی 10 خانوار را برق 
دار کند به طوری که در حال حاضر ضریب نفوذ 
از طرفی دیگر  استان 99/9 درصد است.  برق در 
نیز پایداری شبکه و کیفیت تامین برق مشترکین 
بهبود یافته و نوسانات برق به شدت کاهش یافته 
است. با تالش کارکنان شرکت توزیع نیروی برق 
استان تلفات شبکه برق کمتر شده که این موضوع 
نیروی  وجود  و  دقیق  ریزی  برنامه  دهنده  نشان 

انسانی پرتالش در این شرکت است.
 مهندس ذاکری اضافه کرد: همانگونه که اهمیت 
وجود برق در زندگی مردم نهادینه شده، پرداخت 
یک  عنوان  به  بایست  می  هم  برق  صورتحساب 
اصل اساسی مدنظر قرار گیرد. عدم پرداخت قبض 

برق مصرفی از سوی مشترکین حقیقی یا حقوقی 
اگر  قرار می دهد.  تاثیر  را تحت  برق  تمام شبکه 
پرداخت  را  خود  مصرفی  برق  هزینه  مشترکی 
نمی کند و همچنان از خدمات برق استفاده می 
بهره  خدمات  از  ناعادالنه  بصورت  واقع  در  کند 
ما  و  کند  می  ضایع  را  دیگران  حقوق  و  برد  می 
قطع  به  ناچار  عدالتی  بی  این  از  جلوگیری  برای 
خدمات مشترکین بدهکار هستیم که در این راستا 
حاکمیتی  دستگاههای  بویژه  مردم  همه  همراهی 
را در راستای پرداخت به موقع  هزینه های برق 
مصرفی جهت ارائه هرچه بهتر و با ارزش تر این 

خدمت در استان نیازمندیم.
در  مردم  همه  بر همکاری  تاکید  با  پایان  در  وی 
خصوص مصرف بهینه برق گفت: این شیوه مصرف 
برق منطقی نیست و نه تنها به نفع مردم و شرایط 
کشور نمی باشد بلکه برعکس تاثیر منفی زیادی 
نهادینه کردن  بر حفظ محیط زیست می گذارد. 
فرهنگ صرفه جویی نیازمند اقدامات اساسی است 
که برای تحقق آن همکاری مردم و دستگاهها را 

در راستای بهبود وضعیت مصرف برق می طلبد.



72

محسن بنی هاشمی رئیس انجمن بتن هرمزگان

لزوم استفاده از بتن استاندارد

تن آماده نیز ماه هاست 
که در بندرعباس به 

لیست استانداردهای 
اجباری اضافه شده و 

همه ی بتن های مصرفی 
به جز بتن های کم 

مقاومت یعنی بتن هایی 
که در اجزای سازه ای 

نقش ندارد، مشمول این 
قانون می شوند.

اشـاره: 
اسـتاندارد همـواره ضامـن  بـه اصـول  توجـه 
هدررفـت  از  جلوگیـری  و  ایمنـی  کیفیـت، 
سـازی  سـاختمان  بحـث  در  اسـت.  سـرمایه 
بـه ویـژه در اسـتانی بـا شـرایط آب و هوایـی 
اسـتاندارد  مصالـح  از  اسـتفاده  نیـز  هرمـزگان 
مـی توانـد سـطح ایمنـی را ارتقـا دهـد و عمر 
سـاختمان هـا را نیـز بیشـتر کند کـه برآیند آن 
حفـظ منابع ملی و حراسـت از سـرمایه ی مردم 
اسـت. »محسـن بنـی هاشـمی« رئیـس انجمـن 
بتـن هرمـزگان در گفـت و گـوی اختصاصـی 
ی  شـیوه نامه  شـدن  اجرایـی  رونـد  برکـه  بـا 
اسـتفاده از بتـن را تشـریح و ضـرورت توجه به 
این مسـاله را برجسـته کـرد. خالصـه ای از این 

گفـت و گـو را بـا هـم مـی خوانیـم.
می کنـم  مطـرح  گونـه  ایـن  از  را  نخسـتم  سـوال 
کـه شـیوه نامه ی اسـتفاده از بتـن آمـاده چگونـه در 

شـد؟ اجرایـی  و  تدویـن  هرمـزگان 
بـر اسـاس برنامـه ی پنجـم دولـت می بایسـت یـک 
سـری مصالـح مشـمول اسـتاندارد اجبـاری شـوند و 
مصرف شـان منوط به داشـتن نشـان اسـتاندارد است 
و اگـر نشـان اسـتاندارد نداشـته باشـند قانـون زیـر پا 
گذاشـته شـده اسـت. بتن آماده نیز ماه هاست که در 
بندرعبـاس بـه لیسـت اسـتانداردهای اجبـاری اضافه 
شـده و همـه ی بتن هـای مصرفـی بـه جـز بتن هـای 
کـم مقاومت یعنـی بتن هایی که در اجزای سـازه ای 

نقـش نـدارد، مشـمول ایـن قانـون می شـوند. در این 
شـرایط مـا بـه عنـوان انجمـن بتـن اسـتان مـدت هـا 
بـود کـه به دنبـال اجرای قانـون در هرمـزگان بودیم 
و بـا پیگیـری هایـی کـه انجـام شـد و رفـت و آمـد 
بسـیاری کـه داشـتیم سـرانجام بـا مسـاعدت همـه ی 
افـراد دخیـل ایـن قانـون بـه مرحلـه ی اجرا رسـید و 
در ایـن شـیوه نامه چگونگـی مصـرف بتـن و وظیفـه 

ی دسـتگاه های دخیـل تشـریح شـد.
ایـن شـیوه نامـه از چـه زمانـی الـزام اجرایـی پیـدا 

اسـت؟ هایـی  کـرده و شـامل چـه سـاختمان 
نامـه در مهرمـاه سـال 1395  ایـن شـیوه  بـود  قـرار 
اجرایـی شـود امـا بارهـا بـه تعویـق افتـاد و نهایتـا از 
اول تیرمـاه 1396 تمـام سـاختمان هـای گـروه »ج«  
و »د« در شـهر بندرعبـاس، قشـم و کیـش ملـزم بـه 
رعایـت آن شـدند. اگـر بخواهـم کمـی سـاده تـر 
موضـوع را بیـان کنـم بایـد بگویـم کـه سـاختمان 
هـای بـاالی دو هـزار متـر زیربنـا یـا شـش طبقـه بـه 

بـاال ملـزم بـه اجـرای آن هسـتند.
ایـن یعنـی دیگـر سـاختمان هـا مـی تواننـد از بتـن 

کننـد؟ اسـتفاده  غیراسـتاندارد 
در شـورای فنـی اسـتان تصمیـم بـر ایـن شـد که در 
6 مـاه اول ایـن قانـون بـرای گـروه هـای »ج« و »د«  
اجرا شـود و سـپس به دیگر سـاختمان ها نیز تسـری 

یابد.
آیـا ظرفیـت تولید بتن در اسـتان با نیازهـا همخوانی 

دارد؟
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ظرفیـت تولیـد بتـن هـای اسـتاندارد در بندرعبـاس دو برابر 
نیـاز موجـود اسـت بنابرایـن در اجـرای ایـن قانون مشـکلی 
نداریـم و در قشـم و کیـش نیـز وضعیـت بـه همیـن منـوال 
اسـت و مشـکلی دیـده نمی شـود. در دیگر شهرسـتان های 
هرمـزگان نیـز بـه مـرور کـه کارخانه هـای تولید بتـن آماده 
در آن مناطـق بـه ظرفیـت مـورد نیـاز برسـند، ایـن قانـون 
اجرایـی مـی شـود. امـا ذکـر ایـن نکتـه نیـز خالـی از لطـف 
نیسـت کـه ایـن قانـون از چهـار سـال پیـش در بسـیاری از 
شـهرهای ایـران الزم االجراسـت و مـا بعـد از چهـار سـال 
ایـن را توانسـته ایم در سـه شـهر هرمـزگان اجـرا کنیـم. البته 
ایـن مسـاله را نیـز در نظـر داشـته باشـید کـه شـرایط آب و 
هوایـی مـا ویـژه اسـت و ما باید بیشـتر از سـایر نقاط کشـور 
بـه کیفیـت مصالـح به ویـژه بتن مـان توجه داشـته باشـیم اما 

متاسـفانه ایـن مسـاله در عمـل مشـاهده نمـی شـود.
چه ضمانت اجرایی برای این شیوه نامه وجود دارد؟

ضامن اجرایی این شـیوه نامه اداره کل اسـتاندارد، سـازمان 
نظام مهندسـی، راه و شهرسـازی و شـهرداری ها هسـتند اما 
بخـش مهـم کنترلی آن بـر عهده ی اداره اسـتاندارد و بخش 
نظارتـی آن کـه می  توانـد جلوی کار را بگیرند، شـهرداری 
هـا و راه و شهرسـازی اسـت. اگـر بخواهیـد بدانیـد کـه این 
رونـد در عمـل نیـز چگونـه اسـت بایـد عرض کنـم که اگر 
فاکتورهـای خریـد بتـن اسـتاندارد در مـدارک سـازنده ی 
سـاختمان نباشـد شـهرداری پایـان کار صـادر نخواهـد کرد 
و ایـن مسـاله سـبب اجـرای به نسـبت خوب این طرح شـده 
اسـت و در شـرایط کنونـی 95 درصد مهندسـان هرمزگانی 

ایـن شـیوه نامـه را رعایت مـی کنند.

در پـروژه هـای بـزرگ ماننـد پل سـازی ها چه رونـدی طی 
خواهد شـد؟

نیـز شـیوه نامه دسـتورالعمل دارد و  در پروژه هـای بـزرگ 
بـه ایـن صـورت اسـت کـه مدیـران پـروژه مکلفنـد از بتـن 
اسـتاندارد اسـتفاده کننـد و این مسـاله مـی تواند با ایسـتگاه 
تولیـد بتـن دارای نشـان اسـتاندارد یا تامین توسـط شـرکت 
هـای تولیـد بتـن آمـاده صـورت گیـرد. البتـه الزم بـه ذکـر 
اسـت کـه بتن هـای ایـن ایسـتگاه ها بایـد از اداره اسـتاندارد 
نشـان اسـتاندارد داشـته باشـد و قابل فروش نیز نیست و تنها 

بایـد بـرای همان پـروژه مـورد اسـتفاده قـرار گیرد.
در انتهـا بـه نظر شـما آیا این اقـدام صرفـه ی اقتصادی برای 

سـازندگان دارد یا خیر؟
بایـد این مسـاله را در نظر داشـت که بتن غیراسـتاندارد مثل 
یـک گوشـت فاسـد اسـت؛ همـان طـور کـه مـردم حاضـر 
بـه خریـد گوشـت فاسـد حتـی بـا نصـف قیمـت نیز نیسـتند 
نبایـد بـا خریـد بتـن غیراسـتاندارد جـان و مـال خـود را بـه 
خطـر بیاندارنـد. اسـتفاده از مصالـح اسـتاندارد در نـگاه اول 
ممکـن اسـت هزینـه ای بیشـتر را بـه پـروژه تحمیـل کند اما 
در بلندمـدت صرفه جویـی مالـی آن و دیگـر مزایـا از جمله 

سـطح ایمنـی آن مشـخص خواهد شـد. 
در انتهـا بایـد از شـورای فنـی اسـتان، اداره کل اسـتاندارد، 
اداره کل راه و شهرسـازی، شـهرداری بندرعباس، سـازمان 
سـازمان  خـاک،   مکانیـک  آزمایشـگاه  مهندسـی،  نظـام 
و  برنامـه  مدیریـت  سـازمان  و  تجـارت  و  صنعت،معـدن 
در  همـکاری  سـبب  بـه  را  تشـکر  نهایـت  اسـتان  بودجـه 

باشـم. ایـن شـیوه نامه داشـتم  اجرایـی شـدن 

استفاده از مصالح 
استاندارد در نگاه اول 
ممکن است هزینه 
ای بیشتر را به پروژه 
تحمیل کند اما در 
بلندمدت صرفه جویی 
مالی آن و دیگر مزایا 
از جمله سطح ایمنی 
آن مشخص خواهد 
شد. 
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 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب هرمزگان

خشک سالي و بحران کم آبي
و  )گرم  آن  خاص  اقلیم  به  توجه  با  هرمزگان  استان     
خشک(، نزدیک به هفده سال است که طعِم تلخ تشنگي را 
تجربه مي کند!  این استان در طول دوازده ماه از سال تنها 
دو تا سه ماه به جاي فصل زمستان ، هواي بهاري و خنک 
میان  این  در   . ندارد  مصرف  کاهش  در  تاثیري  که  دارد 
متوسط بارندگي ها در پنجاه سال گذشته در این استان 
میلي متر   242 امسال  گرچه  است.  بوده  متر  میلي   160
بارندگي داشته ایم که رشد 52 درصدي را نسبت به دوره 
50 سال اخیر نشان مي دهد اما این میزان بارندگي همواره 

حدود 20 تا 30 درصد کمتر از متوسط کشوري است.
در حال حاضر هرمزگان داراي جمعیتي بالغ بر یک میلیون 
و 600 هزار نفر است و نیاز آبي کل استان چهار هزار و 40 
برثانیه معادل 127 میلیون متر مکعب آب در طول  لیتر 
آب  تولید  میانگین  که  در حالیست  این   . است  یک سال 
میلیون  معادل 109  ثانیه  بر  لیتر  و 400  هزار  فعلي سه 
متر مکعب بوده که پاسخگوي نیاز آبي استان نبوده و 600 
لیتر بر ثانیه کمبود آب وجود دارد. به طوري که هم اکنون 
11 شهر ؛ بندرعباس، خمیر، تازیان پایین، سیریک، رویدر، 
از  گروک  و  گوهران  سردشت،  فرامرزان،  جناح،  بستک، 
مجموع 37 شهر استان در شرایط بحران کم آبي قرار دارند. 

چه باید کرد؟ 
   باید اذعان داشت با توجه به نقش تاثیرگذار آب در شکل 

فعالیت  گسترش  جمعیت،  افزایش  پایدار،  توسعه  دهي 
هاي صنعتي و کشاورزي، ارتقاي سطح فرهنگ و بهداشت 
افزایش  عوامل  ترین  عمده  از  صنایع  گسترش  و  عمومي 
تقاضا است که عدم توجه به برنامه ریزي صحیح آن سبب 
وقوع بحران خواهد شد در نتیجه مقابله با تشدید بحران 
اصلي در کشورها مورد  برنامه هاي  از  به عنوان یکي  آب 
توجه قرار گرفته و از تمام ظرفیت هاي موجود براي پشت 

سرگذاشتن این بحران استفاده مي شود. 
اجتماعي  از ظرفیت هاي فرهنگي،  استفاده  راهکار اول: 
تواند در هدایت و توصیه مردم به مصرف  و آموزشي مي 
ایفا کند.  موثري  نقش  آبي  منابع  از  و حفاظت  بهینه آب 
گرچه طي سال هاي اخیر و بویژه در دولت یازدهم با تغییر 
فني و سازه اي  از مباحث صرفاً  رویکرد ها و سیاست ها 
به غیرسازه اي و اجتماعي، کم و بیش ضرورت استفاده از 
ظرفیت هاي مذکور پررنگ تر شده و جامعه در درک این 
اما تا رسیدن به مقصد فاصله ي  تغییر مجاب شده است 
مناسب،  رفتاري  الگوي  به  رسیدن  امکان  و  مانده  زیادي 
سخت! در حالي که چالش کم آبي بیش از پیش جدي تر 

شده و در انتظار تدبیري اساسي است.
در همین راستا شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان نیز 
هاي  برنامه  قالب  در  اي؛  سازه  و  فني  تمهیدات  بر  عالوه 
کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نظیر احداث چندین 
دستگاه آبشیرینکن در سطح استان با ظرفیت تولید فعلی 

تدبیر براي آب ..

امین قصمي
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آبشیرینکن  افتتاح  بینی  پیش  )و  روز  شبانه  در  مترمکعب   42،000 حدود 
100،000 مترمکعبی بندرعباس در سال جاری ، برنامه ریزی افزایش ظرفیت 
آن تا  470،000 مترمکعب در شبانه روز تا افق 1420 برای شهر بندرعباس 
و همچنین اجرای طرح های انتقال آب که مجموعه طرح های یاد شده تامین 
کننده ثبات و پایداری منابع آبی در این شهرها مي باشند( ، تالش نموده تا 
استان  زیرا  برنامه های خود جای دهد.  در  نیز  را  آموزشی  فرهنگی-  اقدامات 
و  فرهنگی  های  فعالیت  انجام  به  را  نیاز  بیشترین  حاضر  زمان  در  هرمزگان 
اجتماعی دارد تا بتوان فرهنگ سازی و آگاهی بخشی را در بین مردم تقویت 
کرد که برای تحقق این مهم استفاده نظام مند از ظرفیت تشکل های مردم نهاد 
و گروه هاي فرهنگي در راستاي ارتقاء سطح آگاهي مردم و مشارکت آن ها در 

حفاظت از منابع آبي بسیار ضروریست. 

راهکار دوم: همچنین بایستي فضاي مناسبي براي ورود اندیشمندان و چهره 
هاي فرهنگي و اجتماعي را به مباحث مرتبط با صنعت آب و برق به ویژه موضوع 
کم آبي و ضرورت بهینه سازي مصرف فراهم نماییم. گرچه کم و بیش این اتفاق 
افتاده است و مسئله آب دیگر تنها چالش صنعت آب و فاضالب نیست بلکه یک 
چالش بزرگ اجتماعي است که همت جمعي را مي طلبد و وظیفه اي است 
همگاني تا تالش مان در راستاي حفظ سهم نسل هاي آینده از منابع آبي تحقق 
یابد. البته در این میان وزارت خانه هایی نظیر وزارت آموزش و پرورش و وزارت 
ارشاد اسالمی و همچنین سازمانهایی نظیر صدا و سیما و سازمان  و  فرهنگ 
جوانان همسو با وزارت نیرو نقشي اساسی در ایجاد و گسترش فرهنگ استفاده 

بهینه از منابع آب را بر عهده دارند.

یادگیري  موجود،  آبي  منابع  نگهداري  و  حفظ  بحث  در  البته  سوم:  راهکار 
و  تکنیک  مفهوم،  در  منابع  مصرف  سازي  بهینه  با  عملي  و  علمي  آشنایي  و 
کاربرد )در قرن حاضر( از ضروریات است. چرا که مشاهده مي شود با افزایش 
روزافزون تقاضا براي مصارف منابع آبي، اتالف و هدررفت این منابع ارزشمند 
به علت عدم آگاهي رخ مي دهد. در نتیجه تدوین استراتژي و سیاست هاي 
آموزشي –انگیزشي در همه بخش هاي؛ مسکوني، عمومي، تجاري و صنایع در 
راستاي یادگیري ترویج فرهنگ بهینه سازي مصرف منابع اجتناب ناپذیر است. 
به طوري که تحقق کاهش تقاضاي کل به عنوان یک راه حل، مستلزم اصالح 
رفتار مصرفي در نتیجه ي شناخت رفتار مصرف کننده آب و عوامل موثر بر آن 
است که کاهش فشار بر عرضه آب را سبب مي شود. البته شناخت رفتار مصرف 
کننده آب براي مدیریت مطلوب مصرف و حفظ منابع آبي بسیار حائز اهمیت 
است. در واقع در پرتو شناخت علمي مي توان تقاضاي مصرف آب را مدیریت 
توسعه  و  تامین  به عنوان حلقه مکمل مدیریت  کرد. چرا که مدیریت مصرف 
منابع جدید آب عمدتا شیوه هاي صحیح مصرف، ابزارهاي الزم براي استفاده 

بهتر و الگوهاي منطقي مصرف را مطرح مي کند. 

راهکار چهارم: در حال حاضر یکي از عوامل تهدید کننده منابع آب کشور باال 
بودن سرانه مصرف شرب نسبت به حجم استاندارد آن است که با رعایت چند 
نکته ساده مي توانیم حجم مصرف آب در بخش خانگي را به طور قابل توجهي 
کاهش دهیم و با یک تیر چند نشان بزنیم. اجراي این روش ها ضمن کاهش 
مصرف سرانه آب و جلوگیري از تشدید خشکسالي ، کاهش هزینه هاي تصفیه 
به منظور شرب و همین طور کاهش آب بهاء را در پي دارد. در این زمینه با توجه 
به کمبود جدي منابع آب در استان هرمزگان و در راستاي اجراي برنامه هاي 
اقتصاد مقاومتي ، با تاکید بر اجراي سیاستهاي کلي اصالح الگوي مصرف،  این 

شرکت اقدام به تهیه 6000 پکیج کاهنده مصرف )این پکیج شامل پرالتور رزوه 
بیرون ، پرالتور رزوه داخل و سردوش کاهنده مصرف مي باشد( براي مشترکین 
با مصرف بیشتر از 20 مترمکعب )باالي الگوي مصرف( نموده است که استفاده 
الي 70  کاهش 30  باعث  متوسط  به طور  منازل مسکوني  در  ها  کاهنده  این 

درصدي مصرف آب مي شود.
از سایر اقدامات صورت گرفته می توان به تفاهم نامه امضا شده فی ما بین وزارت 
نیرو ، وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با موضوع 
نظارت بر طراحی و اجرای استاندارد تاسیسات آب و فاضالب کلیه اماکن اشاره 
آبفا  بازرسی  نامه مذکور، برگزاری دوره  نمود. در راستای تحقق اهداف تفاهم 
و آموزش مهندسین مکانیک از سوی آب وفاضالب هرمزگان پیش بینی شده 
است. در دوره های یاد شده بر طراحی ، اجرا و نصب آیتم های کاهش و مدیریت 
مصرف همچون نصب فلوتر برای کلیه مخازن ساختمان ، نصب کاهنده مصرف 
کلیه شیرآالت و سردوش ها ، استفاده از آب خروجی کولرها جهت مصرف در 

آبیاری فضای سبز و فالش تانک تاکید شده است.    
تولید  میزان  و  مالي  مسائل  با  جویي  صرفه  تنگاتنگ  ارتباط  رغم  علي  البته 
چه  و  بحران  چه  حال؛  همه  در  جویي  صرفه  دانان  اقتصاد  نظر  از  توزیع،  و 
غیربحران، مصرف درست و متناسب از کاالي اقتصادي است و نه کم مصرف 
حد  در  نیازها  برآورد  تنها   ، بحران  زمان  در  داشت  توجه  بایستي  اما  کردن. 
گرچه  کردن  مصرف  کم  این  البته  که  است  جویي  صرفه  معناي  به  ضرورت 
به نوعي محدودیت بوده و تحمیلي از سوي بحران، اما زیانبار نیست بلکه کم 
مصرفي در راستاي بهینه سازي مصرف در زمان بحران است تا فرصت بیشتري 

به دیگران داده شود.

راهکارپنجم: از سوي دیگر به نظر مي رسد استراتژي قیمت گذاري )اصالح 
تعرفه ها( ، راه اصلي کنترل افزایش مصرف است و در کل برنامه هاي اقتصادي 
ایفا مي کند . در این  صرفه جویي در مصرف منابع نقش بارز و پراهمیتي را 
رابطه با افزایش فاصله تعرفه تصاعدی قیمت آب ، توان اقتصادی مردم نیز تا حد 
ممکن مد نظر قرار می گیرد.  اما در عین حال افزایش قیمت منابع به نابرابري 
بیشتر میان اقشار اجتماعي ختم مي شود و بعضا گروه هاي کم درآمد را تحت 
فشار قرار مي دهد. در حالي که میزان مصرف این گروه ها به وضوح پایین تر از 
گروه هاي پردرآمد است. در نتیجه؛ مسئله آگاهي و شناخت ، خود را بر اقتصاد 

مصرف تحمیل مي کند. 
نتیجه گیري: علي ایحال، تا قبل از آن که تامین آب شرب به معضلي بین المللي 
بدل نشده و مبناي اختالفات و جنگ بین اقوام ملل قرار نگرفته است، در پاسخ 
به »چه باید کرد؟« شرایط بحراني حاِل حاضرو عبور از این بحران بایستي تغییر 
بنیادین در همه ي سطوح مدیریت و تصمیم گیري آب کشور و تغییر نگرش از 
این که » چه مقدار آب بیشتر مورد نیاز است« به این که » چه فعالیت هایي 

براي نحوه استفاده بهتر از منابع آبي موجود باید انجام داد« ایجاد شود. 
همچنین بررسي عوامل موثر در بحران هر یک از شهرها بویژه شهرهاي بحراني 
و در آستانه بحران و اندیشیدن تمهیدات و طرح هاي عملیاتي موثر، آگاه نمودن 
اصالح  مناسب  آموزش روشهاي  و  زیانبار خشک سالي،  اثرات  و  از علل  مردم 
الگوي مصرف آب در شرایط بحراني نیز بسیار مهم است و در این زمینه مردم 

مي توانند آگاهانه نقش موثري در کاهش آسیب ها ایفا نمایند.
امید داریم در روند تغییر رویکرد ها و سیاست هاي صنعت آب و فاضالب از 
با  و  نموده  عمل  موفق  اجتماعي،  و  اي  سازه  غیر  به  اي  سازه  و  فني  مباحث 
تدبیري به موقع نسبت به حفظ منابع موجود، کاهش موثر آسیب هاي ناشي از 

بحران را محقق سازیم و مدیریت بحران زده آب در کشور را ساماني بدهیم. 
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از  هرمـزگان  آبفـای  خدمـات  و  فنـی  دفتـر  مدیـر   
اجرایـی شـدن طـرح پایلـوت اسـتفاده از ظرفیـت آب 
و سیسـتم  سـبز  فضـای  آبیـاری  در  کولـر  خروجـی 

داد. بهداشـتی سـاختمان هـا خبـر 
دکتـر رضـا هنرخـواه هـدف از اجـرای ایـن طـرح را 
جلوگیـری از هدررفـت آب و اسـتفاده از ایـن ظرفیت 
)بویـژه در فصـول گـرم سـال( در آبیاری فضای سـبز، 
سیسـتم بهداشـتی و مصـارف شستشـو عنـوان کرد و 
گفـت: هـم اکنـون ایـن طـرح بـه صـورت پایلـوت در 
شـرکت آب و فاضـالب جهت آبیاری فضای سـبز اجرا 
شـده و عمال اجرایی بودن آن به اثبات رسـیده اسـت.

وی بـا اشـاره به محدودیـت منابع آبی اسـتان و هزینه 
هـای کالن تولیـد، انتقـال و توزیـع آب، گفـت: علـی 
رغـم ایـن محدودیـت هـا، به دلیـل عدم اجـرای طرح 
تفکیک لوله های آب شـرب و بهداشـتی از غیر شـرب، 
حجـم قابل توجهـی از منابع آبی صـرف آبیاری فضای 
سـبز و اسـتفاده در سیسـتم های  بهداشتی ساختمان 
هـا ماننـد فـالش تانـک ها می شـود که با اجـرای این 
طـرح در ایـن بخش هـا هدررفت آب نخواهیم داشـت.

بـه گفتـه وی؛ بـا اجـرای ایـن طـرح در فصـول گـرم 

سـال، روزانـه 4000 لیتـر در مصـرف آب در شـرکت 
آب و فاضـالب اسـتان صرفـه جویـی مـی شـود.  

مدیـر دفتـر فنـی آبفـای اسـتان بـا تاکیـد بـر لـزوم 
لحاظ شـدن این طرح در نقشـه تاسیسـاتی ساختمان 
هـای بـاالی ده واحـد، اظهارداشـت: در حـال حاضـر 
دسـتورالعمل پیشـنهادی طرح جمع آوری و اسـتفاده 
از آب خروجـی کولرهـا از سـوی آبفا به سـازمان نظام 
مهندسـی هرمـزگان جهـت تصویـب و اخـذ تصمیـم 

ارائه شـده اسـت.
وی تصریـح کـرد: شـرایط جوی خاص، گرمای شـدید 
هـوا، رطوبـت باال و اسـتفاده از کولرهای گازی و سـایر 
سیسـتم هـای تهویه مطبوع در شـهرهای سـاحلی، از 
جملـه دالیلـی اسـت کـه اجـرای ایـن طـرح در ایـن 

شـهرها را ضـروری می سـازد.
هنرخـواه افـزود: اسـتفاده از آب خاکسـتری )پسـاب( 
نیـز از دیگـر ظرفیـت های ممکـن و قابل اسـتفاده در 
آبیـاری فضـای سـبز و سیسـتم های بهداشـتی اسـت 
کـه دسـتور العمل آن نهایی شـده و در صـورت تحقق 
ایـن طـرح، مقدمـات اجرایـی آن بـه زودی جهت اجرا 

در مجتمـع هـای مسـکونی فراهم می شـود.

اجرای طرح پایلوت استفاده 

از آب کولر در آبیاری 

فضای سبز

مدیر دفتر فنی و خدمات مهندسی 

شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان 

رضا هنرخواه 
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مســجد صاحــب الزمــان محلــه نــو ایســین 
بندرعبــاس کــه  معمــاری آن را »محمــد آتشــین 
مــاه« عضــو ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 

ــاح شــد.. ــده داشــته  افتت برعه
فضاهاي بناي مسجد :

 ، ورودي  پیــش   ، ورودي   ، ورودي  ســردرب 
آبدارخانــه ، شبســتان ، رواق ،کتابخانــه ، محراب، 
ــري  ــه قرارگی ــش و زاوی ــد *چرخ ــاري ، گنب انب

ــي ــمال غرب ــمت ش ــه س ــه ب ــا 252 درج بن
ایــن چرخــش ســبب شــده مطلــوب تریــن بادهــا 

و همچنیــن نــور مناســب بــه بنــا وارد شــوند .
بازشوها : درب و پنجره ها چوبي

اُرســي : شــبکه مشــبک خورشــید ) کتیبــه 
بــاالي درب و پنجــره (

گنبــد : تعــداد گنبدهــاي بنــا هشــت عــدد 

میباشــد . کــه یــک گنبــد بــزرگ در مرکــز و 7 
عــدد گنبــد کوچــک ) عــدد 7 عــدد مقــدس در 
اســالم ( مــي باشــد . چهــار گنبــد چهــار گوشــه 
بنــا قــرار دارد و در مرکــز گنبــد بــزرگ ) 5 تــن 
ــج  ــن پن ــري ای ــرار گی ــل ق ــه دلی ــا ( ک آل عب
گنبــد بیانگــر ) پنــج تــن آل عبــا ( مــي باشــد ، و 
ســه گنبــد دیگــر بــر روي ســردرب ورودي قــرار 

ــي (  ــد ، عل دارد ) اهلل ، محّم
 تاثیرات اقلیم بر بناي مسجد :

باد
ــه  ــایت گون ــر روي س ــا ب ــري بن ــت قرارگی جه
ــرایط  ــاد در ش ــه ب ــي ک ــي زمان ــه حت ــت ک ایس
طبیعــي و محیطــي در خــارج از بنــا ســاکن 
ــرون  ــاد را از بی ــودکار ب ــور خ ــه ط ــا ب ــت بن اس
َمِکــش مــي کنــد و بدلیــل بازشــوهاي مناســب ) 
پنجــره ( کــوران بــاد بطــور مالیــم در بنــا جریــان 
پیــدا مــي کنــد . بــه همیــن دلیــل بــا ایــن رونــد 
مــي شــود در انــرژي صرفــه جویــي بهینــه کــرد .

نور 
ــا را احاطــه کــرده  ــي کــه دو طــرف بن رواق های
مزاحــم در ســاختمان  نــور  ورود  مانــع  انــد 
میشــوند.بنا در تابســتان بدلیــل شــدت حــرارت 
نیــاز بــه گرمــا نــدارد و فقــط روشــنایي را جــذب 
ــا  ــجد رواق ه ــاي مس ــن بن ــه در ای ــد ک میکن
چنیــن نقشــي را ایفــاء مــي کننــد ، و برعکس در 

زمســتان کــه بــه گرمــا نیــاز داریــم بنــا حــرارت 
مناســب و همچنیــن روشــنایي را بــه بنــا منتقــل 
میکنــد . بطــور کلــي در تابســتان نــور خورشــید 
ــي  ــدارد ول ــود ن ــا وج ــوان در فض ــچ عن ــه هی ب
ــید در  ــور خورش ــاهد ن ــتان ش ــس در زمس برعک

ــود  ــا خواهیــم ب بن
ورودي بنا : 

از ســمت شــرق و پشــت بــه نمازگــزار مــي 
ــته و  ــردرب ورودي گذش ــدا از س ــه ابت ــد ک باش
ــس از آن  ــویم ، و پ ــي ش ــا م ــد وارد چهارت بع
ــرار  وارد پیــش ورودي مــي شــویم کــه محــل ق
گیــري کفــش کنــي و جــاي ُمهــر مــي باشــد و 
همچنیــن آبدارخانــه هــم در پیــش ورودي قــرار 

. دارد 
آبدارخانه :

ــم  ــي ه ــا و یک ــم ه ــراي خان ــه ب ــک آبدارخان ی
ورودي  پیــش  در  هــردو  کــه  آقایــان  بــراي 
قــرار دارنــد و ســقف آنهــا باالتــر از تــراز ســقف 
ــرارت ( ــع ح ــل دف ــرار دارد ) بدلی ــتان ق شبس

فضاي شبستان ) نمازخانه ( :
شبســتان در هســته مرکــزي بنــا قــرار دارد 
ــا و از  ــوب رواق ه ــمال و جن ــمت ش ــه از س ک
ســمت شــرق پیــش ورودي و در قســمت غــرب 
ــع ورود  ــه مان ــرار دارد ک ــاري ق ــه و انب کتابخان

ــوند . ــي ش ــا م ــه بن ــرارت ب ح

بنای مسجدی در بندرعباس با سبک معماری بومی

ــوع  جــرم  علیرضــا احمــدی منــش معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وق
ــای  ــی ه ــا هماهنگ ــت : ب ــان داش ــزگان بی ــتان هرم ــتری کل  اس دادگس
صــورت گرفتــه بیــن تمامــی دســتگاههای مســئول ؛اســتان هرمــزگان از 
جهــت صــدور اســناد رســمی پیــش فــروش ســاختمان در ســال جــاری 

ــان مقــام ســوم کشــوری را دارا مــی باشــد. همچن
ــت  ــن موفقی ــده ای ــل عم ــئول را دلی ــای مس ــه نهاده ــی کلی وی همراه
ــه  ــه ب ــا توج ــناد ب ــن اس ــدور ای ــرخ ص ــرد ن ــدواری ک ــراز امی ــالم و اب اع
ــش  ــزگان افزای ــتان هرم ــاز در اس ــاخت وس ــل س ــه فص ــدن ب ــک ش نزدی

ــد. یاب
ایــن مقــام قضایــی همچنیــن افــزود : طبــق قانــون هیــچ یــک از مشــاورین 
امــالک و همچنیــن هیــچ فــردی اجــازه نــدارد خــارج از دفترخانــه هــای 
اســناد رســمی قــوه قضاییــه اقــدام بــه تنظیــم ســند پیــش فــروش نمایــد. 

ــاق آن در  ــگیرانه و الص ــای پیش ــام ه ــاپ پی ــا چ ــور ب ــن منظ ــه همی ب
ــالع  ــازات آن اط ــوص مج ــالک در خص ــاوره ام ــای مش ــگاه ه ــی بن تمام

رســانی شــده اســت.
ــد و  ــک از جرای ــچ ی ــزود : هی ــتان اف ــتری اس ــگیری دادگس ــاون پیش مع
ــدون اخــذ  خبرگــزاری هــا اجــازه درج آگهــی پیــش فــروش امــالک را ب
ــور از  ــن منظ ــه همی ــه ب ــته ک ــازی نداش ــوز از اداره کل راه و شهرس مج
ــاب  ــه اصح ــرات الزم ب ــالمی تذک ــاد اس ــگ و ارش ــق اداره کل فرهن طری
ــا متخلفیــن از طریــق دادســتانی  ــد و اطــالع رســانی داده شــده و ب جرای

برخــورد قاطــع خواهــد شــد.
ــروش  ــش ف ــون پی ــح قان ــرای صحی ــا اج ــرد : ب ــدواری ک ــراز امی وی اب
ســاختمان تاحــدود زیــادی از ارتــکاب جرایــم در حــوزه امــالک در اســتان 

کاســته شــود.

تنظیم سند پیش فروش خارج از 
دفترخانه ممنوع

 تبلیغ پیش فروش امالک بدون 
مجوز ممنوع

هرمزگان همچنان رتبه سوم کشوری صدور اسناد 
پیش فروش ساختمان را داراست
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مجمع عمومی سالیانه سازمان 
نظام مهندسی ساختمان 

استان هرمزگان

مجمـع عمومـی سـاالنه نظـام مهندسـی یکـم تیرمـاه 96 بـا اکثریـت اعضـا 
برگـزار شـد.

مهنـدس مهـدی رضائـی سـردره رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان 
هرمـزگان در ایـن مجمـع بـه عملکـرد یکسـال گذشـته سـازمان پرداخت و 
از برنامـه هـای پیـش روی خـود در ایـن سـازمان خبـر داد و همچنیـن دیگر 

مدیـران سـازمان عملکـرد سـاالنه خـود را قرائـت نمودنـد . 
در ایـن مجمـع کـه بـا اکثریـت اعضـا برگـزار شـد عملکـرد حـوزه هـای 
مختلـف از جملـه آمـوزش ، مالـی و اداری و اجرائـی تشـریح  و آخریـن 

آمـار وضعیـت سـازمان ارائـه شـد.
مهندس نیما امیرشـکاری خزانه دار سـازمان نیز گزارشـات مالی سـازمان را 

در سـه بخش ارائـه نمودند.
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مراسم افطاری

 سازمان نظام مهندسی 

ساختمان استان هرمزگان 

ی
طار

م اف
راس

م

برگزاری ضیافت افطاری سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان هرمزگان مراسـم ضیافت افطاری 
به همت سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان هرمزگان چهارشـنبه 31 خرداد در محل هتل هرمز 

بندرعباس برگزار شـد.
در ایـن مراسـم کـه بـا حضـور رییس و جمعـی از اعضای هیـات مدیره ی سـازمان و اعضا سـازمان و 

خانـواده های محترمشـان برگزار شـد.
ایـن مراسـم هـر سـاله بـا هـدف تکریـم و ایجاد فضـای همدلـی بین اعضـا و زنده نگه داشـتن سـنت 

حسـنه افطـاری در بیـن مهندسـین برگـزار و مـورد اسـتقبال همـه اعضا قـرار گرفت .
در ایـن ضیافـت عـالوه بـر اینکـه خانـواده هـا در کنـار هـم بودنـد، سـایر اعضـای نظام مهندسـی که 
در رأس مدیریـت هـا یـا بدنـه سـازمان های دولتی نیز هسـتند با یکدیگر آشـنا شـدند . بخـش کمیته 
رفاهـی همـواره تـالش دارد تـا جهـت تکریم اعضا با اسـتفاده از داشـته ها و ظرفیت هـای موجود در 

ایـن حوزه رضایـت اعضا را فراهـم آورد .
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همانگونــه کــه اکثریــت مهندســین محتــرم عضــو ســازمان نظــام 
ــن  ــه قوانی ــراف ب ــند، اش ــی باش ــف م ــاختمان واق ــی س مهندس
ــی و  ــائل اداری و حقوق ــاً مس ــور خصوص ــاری کش ــررات ج و مق
قوانیــن مربــوط بــه حــوزه ســازمان نظــام مهندســی از ضروریــات 

ــد . و اصــول اولیــه بشــمار مــی آی
ــازمان  ــي از ارکان س ــه یک ــي ک ــام مهندس ــي  نظ ــوراي انتظام ش
نظــام مهندســي ســاختمان اســتان ها مي باشــد، بــه حکــم 
ــرل ســاختمان مصــوب  ــون نظــام مهندســي و کنت ــاده 17 قان م
مصــوب  آن  اجرایــي  آیین نامــه   84 مــاده  و   1374 اســفند 
هــدف  مي شــود.  تشــکیل  اســتان  ســازمان  هــر  در   1375
ــت  ــي اس ــبه  قضای ــي ش ــیس مرجع ــورا تأس ــن ش ــاد ای از ایج
ــي در  ــي و حقوق ــخاص حقیق ــکایات اش ــه ش ــیدگي ب ــراي رس ب
خـصـــوص تــخــلــفــات حــــرفــــه اي، انــضــبــــاطــــي 
انتظامي مهندســان و کاردان هــاي فنــي کــه عضــو نظــام  و 

ــتند. ــتغال هس ــه اش ــا داراي پروان ــوده ی ــتان ب ــي اس مهندس
ــه  ــیدگی ب ــتان در رس ــی نظــام مهندســی اس ــورای انتظام ش
شــکایات واصلــه، مقــام و جایــگاه هیــچ عضــوی را مدنظــر قــرار 

ــد . ــی نمای ــار م ــررات رفت ــق مق ــگان وف ــا هم ــد و ب ــی ده نم
شــورای انتظامــی اســتان در صــورت تشــخیص بــرای ارائــه 
مــدارک و الیحــه دفاعیــه مشــتکی عنــه فرصــت الزم را در اختیــار 
ــه باشــد و  ــرار خواهــد داد. دفاعیــات میبایســت صادقان ایشــان ق
ــد  ــی توان ــاع، م ــت دف ــدارک جه ــب و ... درم ــه جعل،تقل هرگون

ــردد. ــد تلقــی گ تخلفــی جدی
مشــتکی عنــه بایــد از فرصــت هایــی کــه جهــت دفــاع در اختیــار 
ــرا  ــت اســتفاده را نمــوده زی ــرار داده شــده اســت، نهای ایشــان ق
پــس از صــدور رأی قطعــی، امــکان تجدیــد نظرخواهــی در حکــم 

صــادره وجــود نخواهــد داشــت.
ــا حضــور  ــتان ب ــام مهندســي  اس ــي نظ ــوراي انتظام جلســات ش
اعضــا رســمیت یافتــه و تصمیم هــاي آن بــا اکثریــت آراي حاضــر 
ــن شــورا مســتقل از ســازمان نظــام  ــر اســت. ای در جلســه معتب
ــه  ــادرت ب ــیدگي و مب ــتقل رس ــور مس ــه ط ــوده و ب ــي ب مهندس

ــد. ــاي رأي مینمای انش
در همیــن راســتا نمونــه ای از آرای صــادره توســط شــورای 
ــی  ــرم بازخوان ــی اســتان جهــت آشــنایی مهندســین محت انتظام

مــی گــردد. شــایان ذکــر اســت در انتشــار آرای صــادره بــه جهــت 
ــی و  ــات حقیق ــر اطالع ــروی اشــخاص از ذک ــت و آب ــظ حرم حف
ــم  ــت.لیکن حک ــده اس ــودداری ش ــده خ ــن پرون ــی طرفی حقوق

ــده اســت . ــظ گردی ــیدگی حف ــی رس ــادره و فواصــل زمان ص
تاریخ تشکیل پرونده : 95/03/21
تاریخ صدور دادنامه : 95/11/17
شاکی : ریاست / شاکی خصوصی
مشتکی عنه : عضو سازمان / ناظر

موضوع شکایت :
ــزارش  ــه گ ــر ارائ ــی ب ــرم ســازمان گزارشــی را مبن ریاســت محت
ــن  ــر زمی ــل زی ــوار حائ ــب دی ــوص تخری ــع در خص ــالف واق خ
ــروژه "ب"  ــف" در پ ــرکت "ال ــف" / ش ــای "ال ــارت آق ــوع نظ موض
ــه طرفیــت آقــای "الــف" / شــرکت  ــان "ج" و "د" ب و شــکایت آقای
ــر ســاختمان و تخریــب  ــر عــدم نظــارت کافــی ب "الــف" مبنــی ب
زیــر زمیــن کــه تعــداد 8 ســتون آن قبــال" تخریــب گردیــده و قرار 
بــود مهنــدس ناظــر بــر تخریــب مابقــی ســتون هــا و دیوارحائــل 
کــه بــا آب شــور ســاخته شــده و مقاومــت کافــی نداشــته، نظــارت 
ــد. کــه ایــن امــر محقــق نشــده و نامبــرده )شــرکت ناظــر(  نمای
اقــدام بــه صــدور گــزارش خــالف واقــع مبنــی بــر تخریــب دیــوار 

حائــل زیــر زمیــن و اجــرای مجــدد آن نمــوده اســت. 

دفاعیات مشتکی عنه : 
ــود  ــه خ ــم الیح ــا تقدی ــیدگی، ب ــه رس ــه در جلس ــتکی عن مش
اظهــار نمــوده اســت کــه کارفرمــا در خصــوص تخریــب کل دیــوار 
حائــل عــالوه بــر تخریــب قســمت هایــی کــه دارای ایــرادات فنــی 
ــد.  ــی باش ــود م ــهرداری موج ــه در ش ــد داده ک ــوده اســت تعه ب
ایــن شــرکت همزمــان بــا عقــد پــروژه کــه پــروژه انصرافــی ناظــر 
ــا  ــف ت ــتور توق ــدور و دس ــه ص ــبت ب ــت، نس ــوده اس ــری ب دیگ
زمــان مشــخص شــدن وضعیــت دیــوار حائــل اقــدام کــرده ســپس 
ــت  ــدم رعای ــل ع ــاره بدلی ــا، دوب ــه کارفرم ــه کار ب ــازه ادام از اج
مقــررات فنــی و عــدم عمــل بــه تعهــدات توســط ایشــان دســتور 

توقــف داده شــده اســت .
ــز  ــب نی ــه محاس ــرکت ک ــن ش ــط ای ــبه توس ــی محاس ــا بررس ب

ی
ظام

 انت
ی

ورا
ش

جزئیات احکام 
شـورای انـتظامی

مهندس فرهاد معماردوست  
رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان 



صصي ربهک سال پنجم ، شماره دهم ،پاییز 1396 فصلناهم فني و تخ

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان رهمزگان 

83

مــی باشــد، مشــخص شــده کــه اســکلت حتــی بــا منظــور نمــودن 
دیوارهــای حائــل زیــر زمیــن بصــورت ســازه ای نیــز جوابگــو نبوده 
و در طراحــی ســازه اشــکاالت مشــاهده گردیــد و مقــرر شــد نقشــه 
ســازه مجــدداً طراحــی گــردد و ســازه بصــورت اساســی و اصولــی 
ــد در ســتون  ــن راســتا تقویــت هــای جدی تقویــت گــردد و در ای
ــم  ــات یک ــز در طبق ــد نی ــی جدی ــوار برش ــک دی ــور و ی ــا منظ ه
تــا چهــارم در دســت احــداث اســت )بیــش از هشــتاد درصــد آن 
اجــرا شــده اســت( و ایــن تقویــت هــای اضافــی مبلــغ زیــادی را 
بــه کارفرمــا  تحمیــل نمــوده اســت و اســتفاده از آب نــا مرغــوب 

در تهیــه بتــن در زمــان نظــارت ایــن شــرکت نبــوده اســت .
رأی صادره :

در خصــوص گــزارش شــماره **** مــورخ 94/05/10 مدیریــت 
محتــرم اجرایــی ســازمان و ارجــاع آن از طریــق ریاســت محتــرم 
ــل  ــای بعم ــی ه ــا بررس ــورا ب ــی، ش ــورای انتظام ــه ش ــازمان ب س
ــمی  ــناس رس ــه کارش ــر و نظری ــدس ناظ ــات مهن ــده و دفاعی آم
ــر  ــدس ناظــر نظــارت الزم را ب ــه اینکــه مهن دادگســتری، نظــر ب
ــف از  ــوع تخل ــراز وق ــه اح ــه ب ــا توج ــته و ب ــور نداش ــروژه مذک پ
ناحیــه مشــارالیه، مســتنداً از بنــد ب مــاده 91 آئیــن نامــه اجرایــی 
قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان و بــه لحــاظ وجــود 
ــت در  ــده عضوی ــا درج در پرون ــی ب ــخ کتب ــف ) توبی ــابقه تخل س
ــون مارالذکــر  ــاده90 قان ــه م نظــام مهندســی اســتان( مســتنداً ب
، نامبــرده را بــه محکومیــت انتظامــی از نــوع درجــه چهــار، 
محرومیــت موقــت از اســتفاده از پروانــه اشــتغال بــه مــدت 
ــی  ــوم م ــت محک ــدت محرومی ــه در م ــط پروان ــاه و ضب هجــده م
ــت یکمــاه از  ــردد رأی صــادره ظــرف مهل ــی گ ــد و اعــالم م نمای
تاریــخ ابــالغ قابــل اعتــراض در شــورای انتظامــی نظــام مهندســی 

ــی باشــد .   ســاختمان م
تاریخ تشکیل پرونده : 94/04/02
تاریخ صدور دادنامه : 94/11/10

شاکی : شاکی خصوصی
مشتکی عنه : عضو سازمان / ناظر

موضوع شکایت :
ــم مهنــدس  ــه طرفیــت خان ــم "الــف" ب در خصــوص شــکایت خان
ــات(  ــر تأسیس ــدس "ج" )ناظ ــای مهن ــازه ( و آق ــر س "ب" ) ناظ

مبنــی بــر اینکــه خوانــدگان مرتکــب تخلفاتــی در نظــارت پــروژه 
ــارت اســت از :1- عــدم  ــده کــه عب ــه گردی ــک اینجانب مجــاور مل
ــا  ــالک **** ب ــی پ ــع غرب ــع در ضل ــی واق ــک احداث ــق مل تطاب
ــق حــدود  ــدم تطاب ــاختمانی صــادره. 2- ع ــه س مشــخصات پروان
ــا  ــه ب ــالک ثبــت **** مالکــی اینجانب ــاد وضــع موجــود پ و ابع
مشــخصات کروکــی مصــوب و نامــه مدیریــت شــهرداری منطقــه 
1 بندرعبــاس جهــت صــدور ســند . 3- وجــود ابهــام در جانمایــی 
ملــک احداثــی موجــود در ضلــع غربــی پــالک **** .  4- عــدم 

ــا نقشــه  ــق ب ــروژه مطاب رعایــت درز انقطــاع در هنــگام ســاخت پ
ــزو  ــه ج ــک اینجانب ــه در نتیجــه قســمتی از مل ــی ک ــای اجرای ه
ملــک مجــاور ســاختمان ســازی شــده و در صــورت تفکیــک ایــن 
ملــک جــزو ملــک مجــاور تفکیــک و بــه دیگــران منتقــل خواهــد 
شــد و مشــکالت و دعــاوی متعــدد دیگــری در پــی خواهد داشــت.

 دفاعیات مشتکی عنه : 
مشــتکی عنــه در جلســه رســیدگی، بــا تقدیــم الیحــه خــود اظهــار 
ــر  ــاختمانی ب ــه س ــردن نقش ــاده ک ــای پی ــت: 1- مبن ــوده اس نم
ــوده و از آنجاییکــه در همــان زمــان  اســاس کروکــی شــهرداری ب
ــی  ــر درســت نبــودن جانمای اجــرا مــورد ادعــای شــاکی مبنــی ب
ــماره  ــه ش ــق نام ــه طب ــهرداری منطق ــت، ش ــه اس ــورت گرفت ص
*** دســتور توقــف کار و بررســی مــورد ادعایــی را داشــته اســت. 
ــه مــدارک مربوطــه طبــق نامــه شــماره  لیکــن پــس از عــدم ارائ
ــان  ــت ســاختمان داده شــد. 2- در زم ــه فعالی ــه ادام *** رأی ب
احــداث ملــک شــاکی طبــق نامــه شــماره *** اقــدام بــه خریــد 
3/21 مترمربــع از شــارع غــرب ملــک از شــهرداری مــی نمایــد. 
3- طبــق نامــه اداره ثبــت شــماره *** بــه شــهرداری مبنــی 
ــد  ــا تایی ــت ب ــند مالکی ــدور س ــک و ص ــدود مل ــت ح ــر تثبی ب
شــهرداری پروانــه و پایــان کار نیــز صــادر شــده اســت. 4- طبــق 
نامــه شــورای حــل اختــالف بــه شــماره *** کارشناســی آقــای 
مهنــدس "د" تداخــل بلــوک امکانپذیــر نبــوده و رأی بــه صحــت 
عملیــات داده شــده اســت. 5- طبــق نامــه شــعبه ســوم دادگاه 
حقوقــی بندرعبــاس شــماره *** مبنــی بــر شــکایت شــاکیان 
در زمیــن پــالک **** و **** و اســتماع طرفیــن، گــزارش 
ــر زمیــن  ــر عــدم تداخــل ملــک ب کارشــناس محتــرم مبنــی ب
ــه شــهرداری  ــق اصالحی ــده اســت. 6- طب مجــاور صــادر گردی
ــر اینکــه هنــگام ســاخت مابیــن پــالک  شــماره *** مبنــی ب
**** و **** کوچــه احــداث مــی گــردد، مســئله ایجــاد درز 

انقطــاع بیــن دو ســاختمان منتفــی مــی باشــد .

رأی صادره :
در خصــوص شــکایت خانــم "الــف" بــه طرفیــت خانــم مهنــدس 
ــر تأسیســات(  ــدس "ج" )ناظ ــای مهن ــازه ( و آق ــر س "ب" ) ناظ

شــورا بــا بررســی هــای بعمــل آمــده و دفاعیــات مهنــدس ناظــر 
ــر اســاس  ــه اینکــه ناظــران مذکــور، نظــارت را ب ســازه نظــر ب
ــاختمان  ــاحت س ــد و مس ــام داده ان ــوب انج ــای مص ــه ه نقش
ــوع  ــذا وق ــت دارد ل ــان کار مطابق ــا پای ــه ســاختمانی ب در پروان
تخلــف از ناحیــه مشــارالیهما محــرز نگردیــده و بــا اســتناد بــه 
مــاده 87 آئیــن نامــه اجرایــی قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل 
ســاختمان رأی بــر عــدم تخلــف نامبــردگان صــادر و اعــالم مــی 
گــردد رأی صــادره ظــرف مهلــت یکمــاه از تاریــخ ابــالغ قابــل 
اعتــراض در شــورای انتظامــی نظــام مهندســی ســاختمان مــی 

باشــد .
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آزمــون ورود بــه حرفــه مهندســان  
طــی روزهــای پنجشــنبه 20و جمعــه 
ــگاه  ــوزه دانش ــاه 96 در ح 21  مهرم
بندرعبــاس  واحــد  اســالمی  آزاد 
همــراه بــا سراســر کشــور برگــزار 

گردیــد .
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان 
آزمــون سراســر کشــور  ایــن  در   :
مهندســان  از  نفــر   2704 امســال 
،58 نفــر کاردان فنــی ، 5 نفــر معمــار 
ــام  ــت ن ــون ثب ــن آزم ــی در ای تجرب
ــا گذشــت  ــد. مهندســانی کــه ب نمودن
3 ســال از زمــان فــارغ التحصیلــی 
و کاردانانــی کــه 5 ســال از زمــان 
دریافــت مــدارک آنهــا گذشــته در 
هفــت رشــته ،عمــران ، معمــاری 
، شهرســازی ، مکانیــک ، ترافیــک 
بــرداری شــرکت  نقشــه  و  بــرق   ،

نمودنــد .
شــایان ذکــر اســت شــرایط ثبــت 
ــت  ــی هف ــاران تجرب ــرای معم ــام ب ن
ســال و حداقــل 25 ســال اســت کــه 
مســتلزم بــه کســب 50 % نمــره حــد 
ــت  ــس از موفقی ــه پ ــوده ک ــاب ب نص
ــتغال  ــه اش ــدور پروان ــون و ص در آزم
ــازی در  ــط اداره کل راه و شهرس توس
حــوزه هــای تحــت مدیریــت ســازمان 
در سراســر اســتان مــی تــوان مشــغول 

ــت باشــند . ــه فعالی ب
ــه  ــه حرف ــون ورود ب ــه، آزم در خاتم
مهندســان بــا موفقیــت در تاریخهــای 

مقــرر انجــام شــد .
گفتنــی اســت ایــن آزمــون بــرای 
نخســتین بــار در کیــش نیــز بــا 
شــرکت 110 نفــر از مهندســان   ایــن 

ــد. ــزار ش ــره برگ جزی

بــرگزاری آزمون 

ورود بــه حرفه مهندسان در 

هرمزگان



صصي ربهک سال پنجم ، شماره دهم ،پاییز 1396 فصلناهم فني و تخ

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان رهمزگان 

85

اهدای خون توسط اعضا وکارکنان سازمان 
نظام مهندسی ساختمان هرمزگان

ــان و در  ــارک رمض ــاه مب ــا م ــان ب همزم
ــتانه،  ــه و انسان دوس ــدام نیکوکاران ــک اق ی
پایــگاه تیــم ســیار ســازمان انتقــال خــون 
بــا حضــور در ســاختمان مرکــزی ســازمان 
اســتان  ســاختمان  مهندســی  نظــام 
هرمــزگان اقــدام بــه خــون گیــری از اعضــا 
ــن  ســازمان کرد.جمعــی از  و کارکنــان ای
اعضــا هیــات مدیــره و کارکنــان ســازمان 
اســتان  ســاختمان  مهندســی  نظــام 
همزمــان بــا فرارســیدن شــب هــای قــدر 
در عملــی خیرخواهانــه نســبت بــه اهــدای 
خــون خــود بــه نیازمنــدان اقــدام کردنــد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی ایــن ســازمان 
مهنــدس شــهاب حســینی دبیــر ســازمان 
ــت:  ــری گف در حاشــیه مراســم خــون گی
ــا  ــان و ب ــارک رمض ــاه مب ــا م ــان ب همزم
توجــه بــه نیــاز بیمــاران در ایــن مــاه بــه 
ــکاری  ــا هم ــا ب ــم ت ــالش کردی ــون ت خ
اســتقرار  و  خــون  انتقــال  ســازمان 

ــه  ــازمان برنام ــن س ــری ای ــپ خونگی اکی
ــم. ــام دهی ــکاران را انج ــری از هم خونگی

؛شــهاب  گــزارش  همیــن   براســاس 
ــا  ــتقبال اعض ــه اس ــاره ب ــا اش ــینی ب حس
ــی از  ــرد: یک ــازمان اظهارک ــان س و کارکن
کارهایــی کــه در ســالمت اعضــای محتــرم 
و همــکاران عزیــز مــی توانــد بســیار موثــر 
باشــد، بحــث خــون دادن مکــرر و منظــم 
ــازمان  ــکاری س ــا هم ــن رو ب ــت. از ای اس
ســاختمان  محــل  در  خــون  انتقــال 
ــری  ــن ســازمان کار خــون گی ــزی ای مرک
ــن  ــا ای ــا ب از همــکاران صــورت گرفــت. م
ــان  ــا نش ــم ت ــالش داری ــن ت ــل نمادی عم
اســتان  مهندســی  مجموعــه  دهیــم 
ــش  ــای نق ــت ایف ــه در جه ــه ک همانگون
ــت در  ــود کوشاس ــی خ ــه ی قانون و وظیف
کارهــای اجتماعــی و انســان دوســتانه 
نیــز پیشــقدم و ســاعی است.حســینی 
ــاء و  ــه اعض ــو از کلی ــن گفتگ ــان ای در پای

ــت  ــن حرک ــه در ای ــازمان ک ــکاران س هم
ــود.  ــکر نم ــد تش ــرکت کردن ــانی ش انس
ــوی  ــدام معن ــن اق ــت: در ای ــی اس گفتن
مهندســان عضــو هیــات مدیــره وبازرســان 
از جملــه نیمــا امیرشــکاری خزانــه دار 
ــات  ــر هی ســازمان ، شــهاب حســینی دبی
ــو  ــدم عض ــدری مق ــن حی ــره ،  رامی مدی
ــو  ــان عض ــین درخش ــره، حس ــات مدی هی
هیــات مدیــره   و غــالم فضلــی پــور 
کمیتــه  اعضــای  و  ســازمان   بــازرس 

ــد. ــرکت کردن ــز ش ــی نی رفاه
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برخی از کالس های برگزار شده در 6 ماهه اول سال

دوره بررسـی و تحلیـل اشـکاالت اجرایـی بـا توجه به نقشـه های محاسـباتی 
تهیه شـده

دوره مذکـور در تاریـخ 96/05/19 بـا حضـور اسـتاد جنـاب آقـای ایمان ذاکـری با حضور 
29 نفـر در محـل سـازمان نظام مهندسـی برگـزار گردید. 

دوره جوشکاری سری دوم ویژه ناظرین نظام فنی روستایی
آزمـون مجـدد دوره مذکـور ویـژه ناظریـن نظـام فنـی روسـتایی، در تاریـخ 96/05/04 با 

حضـور اسـتاد جنـاب آقای فرهـاد عذباشـی برگـزار گردید.

دوره جوشکاری سری دوم ویژه ناظرین نظام فنی روستایی 
دوره مذکـور ویـژه ناظریـن نظـام فنی روسـتایی بـوده کـه در تاریـخ 96/03/05 با حضور 

اسـتاد جناب آقـای فرهاد عذباشـی برگـزار گردید. 

دوره آرماتور بندی سری دوم ویژه ناظرین نظام فنی روستایی 
آزمـون مجـدد دوره مذکـور ویـژه ناظریـن نظـام فنـی روسـتایی، در تاریـخ 96/05/04 با 

حضـور اسـتاد جنـاب آقای ایمـان ذاکـری برگـزار گردید. 

دوره آرماتور بندی ویژه ناظرین نظام فنی روستایی 
دوره مذکـور ویـژه ناظریـن نظـام فنی روسـتایی بـوده کـه در تاریـخ 96/02/22 با حضور 

اسـتاد جناب آقـای ایمـان ذاکری برگـزار گردید.  

دوره بتن ریزی سری دوم ویژه ناظرین نظام فنی روستایی 
آزمـون مجـدد دوره مذکـور  در تاریـخ 96/05/04 بـا حضـور اسـتاد جنـاب آقـای ایمـان 
ذاکـری بـا حضـور 22 نفـر از مهندسـان در محل سـازمان نظام مهندسـی برگـزار گردید.  

دوره بتن ریزی ویژه ناظرین نظام فنی روستایی  
دوره مذکـور  در تاریـخ 96/02/21 بـا حضـور اسـتاد جناب آقـای ایمان ذاکـری با حضور 

29 نفـر در محل سـازمان نظام مهندسـی برگـزار گردید. 
دوره سفتکاری سری دوم ویژه ناظرین نظام فنی روستایی 

آزمـون مجـدد دوره مذکـور ویـژه ناظریـن نظـام فنـی روسـتایی ،در تاریـخ 96/05/04 با 
حضـور اسـتاد جنـاب آقـای مهندس  علـی عطـارزاده  برگـزار گردید. 

دوره سفتکاری ویژه ناظرین نظام فنی روستایی 
دوره مذکـور ویـژه ناظریـن نظـام فنی روسـتایی بـوده کـه در تاریـخ 96/03/05 با حضور 

اسـتاد جناب آقـای علی عطـارزاده برگـزار گردید. 

طراحی معماری ساختمانهای روستایی 
دوره مذکـور در تاریـخ 96/05/18 بـا حضور اسـتاد جناب آقای سـید امیرحسـین گرکانی 

در محـل سـازمان نظام مهندسـی با حضـور 21 نفر برگـزار گردید. 

دوره قالب بندی و پی کنی سری دوم ویژه ناظرین نظام فنی روستایی 
آزمـون مجـدد دوره مذکـور ویـژه ناظریـن نظـام فنـی روسـتایی در تاریـخ 96/05/04 با 

حضـور اسـتاد جنـاب آقـای دکتـر آرش غالمـی برگـزار گردید. 

دوره قالب بندی و پی کنی ویژه ناظرین نظام فنی روستایی 
دوره مذکـور ویـژه ناظریـن نظـام فنی روسـتایی بـوده کـه در تاریـخ 96/02/20 با حضور 

اسـتاد جنـاب آقـای آرش غالمی برگـزار گردید. 

مبحث 8 مقررات ملی ساختمان 
دوره مذکـور در تاریـخ 96/05/18 بـا حضـور اسـتاد جنـاب آقـای امیـر اصـالح در محـل 

سـازمان نظـام مهندسـی بـا حضـور 115 نفـر برگـزار گردید. 

مبحث 19 مقررات ملی ساختمان 
دوره مذکـور در تاریـخ 96/05/19 بـا حضور اسـتاد جنـاب آقای رامین حیـدری مقدم در 

محـل سـازمان نظام مهندسـی با حضـور 130 نفر برگـزار گردید.  

تشریح و تکمیل اظهارنامه مالیاتی 
دوره مذکـور بـا حضور اسـتاد جناب محمد مقبـول در تاریخ 18 خرداد 96 در شهرسـتان 
بندرعبـاس بـا حضـور 55 نفـر در محـل سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان اسـتان 

هرمـزگان برگـزار گردید.  

تشریح و تکمیل اظهارنامه مالیاتی 
دوره مذکـور بـا حضور اسـتاد جناب محمد مقبـول در تاریخ 17 خرداد 96 در شهرسـتان 

قشـم بـا حضور 20 نفـر در محل دانشـگاه علمی کاربردی برگـزار گردید. 

)  FRP استفاده از مصالح و روشهای نوین )میلگرد کامپوزیت پلیمری
دوره مذکـور  در تاریـخ 96/05/03 بـا حضـور اسـتاد دکتـر اصغـر وطنـی در محل سـالن 
اجتماعـات سـازمان نظـام مهندسـی بـا حضـور 90 نفـر از سـاعت 8 صبح برگـزار گردید.

نگاهی به عملکرد 
حوزه مدیریتـــ آموزش
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هرآنچه محاسب بعد از Etabs  باید بداند. 

برگـزاری دوره هرآنچـه محاسـب بعـد از Etabs  بایـد بدانـد، بـا حضـور اسـتاد 
جنـاب آقـای دکتـر محمـد عقیقـی خامنـه در محل سـازمان نظام مهندسـی در 

کالس A   بـا حضـور 18 نفـر برگـزار گردیـد.

ایمنی در کارگاه های ساختمانی گروه دهم

برگـزاری دوره مذکـور بـا حضور اسـتاد جـاب آقای دکتر غـالم نیا به 
مدت 16 سـاعت در محل سـازمان نظام مهندسـی برگزار گردید.

)دوره  سـاختمانی  هـای  کارگاه  در  ایمنـی  دوره 
یازدهـم( 

دوره مذکـور در تاریـخ 96/05/18 بـا حضور اسـتاد جنـاب آقای دکتر 
غـالم نیـا در محـل سـازمان نظـام مهندسـی با حضـور 42 نفـر برگزار 

گردید.
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برگزاری اولین نشست کمیته نظام پیشنهادات

برگـزاری اولیـن نشسـت کمیتـه نظام پیشـنهادات  بـا حضور 31 اسـتان در 
محل سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان تهـران در تاریـخ 96/6/14 
برگـزار گردیـد و جنـاب آقـای دکتـر شـیراز پور بـه عنـوان نماینـده کمیته 
نظـام پیشـنهادات شـورای مرکـزی نیـز در این نشسـت حضـور داشـته اند.

بیانیـه نشسـت بـه شـرح ذیـل مـی باشـد. ضمنـا مدیـر آمـوزش، توسـعه و 
پژوهـش بـه عنـوان نماینـده سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان اسـتان 

هرمـزگان در جلسـه شـرکت نمـوده اند.

برگزاری دوره آمادگی آزمون طراحی معماری 

دوره مذکـور در تاریـخ 96/05/18 بـه مـدت 3 روز  بـا حضـور اسـتاد جنـاب 
آقـای مرتضـی گواهـی در محـل سـازمان نظام مهندسـی بـا حضـور 19 نفر 

گردید. برگـزار 

برگزاری دوره آمادگی آزمون رشته عمران-محاسبات

دوره آمادگـی آزمـون رشـته عمران-محاسـبات بـا حضـور اسـتاد مهنـدس 
الـی   96/02/02 تاریـخ  در  مهندسـی  نظـام  سـازمان  محـل  در  مهـری  

گردیـد. برگـزار   96/03/03
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سمینار تغییر اقلیم، توسعه پایدار،
 محیط مصنوع، انرژی در ساختمان 

برگـزاری دوره مذکـور در تاریـخ 96/20/30 بـا حضـور اسـتاد جنـاب 

آقـای سـید مجیـد مفیدی در محل سـازمان نظام مهندسـی با حضور 
53 نفـر برگـزار گردید.

برگزاری آمادگی آزمون رشته های معماری وعمران  

دوره آمادگـی آزمـون رشـته هـای معمـاری وعمران  بـا حضور اسـتاد مهندس 
خلوتـی  در محل سـازمان نظام مهندسـی در تاریـخ 96/02/02 الی 96/03/03 

برگـزار گردید.

 سمینار طراحی و اجرای سازه های پیش 
3D panel , ICF  ساخته

برگزاریسـمینار طراحـی و اجـرای سـازه هـای پیـش سـاخته  بـا 
حضـور اسـتاد جناب گوهریان  در محل سـالن اجتماعات سـازمان 
نظـام مهندسـی بـا حضـور 50 نفـر از سـاعت 9 الـی 13 در تاریخ 

96/02/20 برگـزار گردیـد.

ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان هرمــزگان جهــت آگاهــی 
ــه منظــور  ــر اســتانها و ب ــای دیگ ــت ه ــد فعالی ــه رون بیشــتر نســبت ب
ــی متشــکل  ــاختاری گروه ــوارد س ــه در برخــی  م ایجــاد وحــدت روی
از مدیــران، مســئوالن و کارشــناس از حــوزه هــا و واحدهــای مختلــف 
فنــی اجرائــی، آموزشــی، اداری و مالــی طــی هماهنگــی ایجــاد شــده بــا 
ســازمانهای نظــام مهندســی ســاختمان اســتانهای تهــران و قزویــن اعزام 
گردید.براســاس زمانبنــدی و هماهنگــی هــای انجــام شــده، در تاریــخ 
ــن  ــی و اداری اســتان قزوی ــر مال ــا حضــور مدی 96/07/17 جلســه ای ب
جنــاب آقــای مهنــدس معارفــی و جمعــی از مســئوالن و کارشناســان 
حــوزه هــای مختلــف آن ســازمان صــورت پذیرفــت و مــوارد مختلفــی 
مــورد بررســی و اظهــار نظــر طرفیــن قــرار گرفــت.در تاریــخ 96/07/18 
بازدیــدی کلــی از ســاختمان ســازمان نظــام مهندســی قزویــن، عملکــرد 
واحــد هــا و همچنیــن آشــنایی بــا قســمتهای مختلــف صــورت پذیرفت.

شــایان ذکــر اســت اســتقبال و همــکاری صمیمانه مســئولین آن اســتان 
جــای بســی تقدیــر و تشــکر دارد.

ود رتاریــخ 96/07/19 بــا همــکاری و هماهنگــی جنــاب آقــای مهنــدس 
فرنیــان رییــس کمیتــه نظــام پیشــنهادات اســتان تهــران بازدیــد کلــی 

از واحدهــا و حــوزه هــای مختلــف انجــام پذیرفــت.
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حوزه آموزش، توسعه و پژوهش

از ابتــدای ســال 96 بــا توجــه بــه ابالغیــه جدیــد چــارت ســازمان از 
ســوی شــورای مرکــزی، واحــد آمــوزش بــه حــوزه مدیریــت آمــوزش، 

ــن حــوزه 6  ــت. در حــال حاضــر در ای ــر یاف توســعه و پژوهــش تغیی
نفــر پرســنل مشــغول بــه فعالیــت مــی باشــند. 

چارت حوزه آموزش، توسعه و پژوهش

مدیر آموزش، توسعه و پژوهش

فرشته فدائی

مسئول واحد آموزش

محمود ساالری

کارمندان واحد کتابخانه

شهرام متولی- وفی فرهانیان

کارشناس همایش و سمینارها

امین عامری سیاهوئی

مسئول واحد پژوهش

فاطمه امیرشکاری

شرح فعالیت بخشهای مختلف حوزه آموزش، توسعه و پژوهش:

                    - کتابخانه         در حال حاضر به دلیل عدم راه اندازی انتشارات سازمان، عالوه بر ایجاد محیطی برای مطالعه،                    
آموزش           فروش کتابهای مقررات ملی و مواد آزمون نظام مهندسی در این واحد صورت می پذیرد در بخشی دیگر کتابهایی                         

                    با موضوعات متفرقه از سوی برخی اعضای سازمان به کتابخانه اهدا گردیده است.                              
                   - انتشارات         در حال حاضر، در مرحله آماده سازی پیش نویس قرارداد جهت تجهیز و ارائه خدمات می باشد.    

                - همایش ها و سمینارها        پیگیری امور مربوط به برگزاری همایش و سمینارها 
پژوهش

                - نشریه برکه                      همکاری با هیئت تحریریه از جمله در تهیه کاربرگ تایید مقاالت و.. 
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آموزش
دوره های مصوب:

برگــزاری 34 دوره مصــوب)دوره هــای ارتقــا پایــه در کلیــه گرایــش هــا و دوره 
هــای کارآمــوزی اجــرا( 

دوره های غیر مصوب)دوره های متفرقه(:
برگزاری 25 دوره غیر مصوب

انعقاد تفاهم نامه های همکاری:

-دوره هــای ایمنــی در کارگاه هــای ســاختمانی:  بــا توجــه بــه انعقــاد تفاهــم 
ــتان و اداره کل  ــاختمان اس ــام مهندســی س ــازمان نظ ــن س ــا بی ــی م ــه ف نام
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ،ایــن ســازمان تــا کنــون اقــدام بــه برگــزاری 12 
دوره ایمنــی درکارگاه هــای ســاختمانی ویــژه مهندســین بــدو ورود بــه حرفــه،  

قبــل از شــروع فعالیــت حرفــه ی نمــوده اســت.
ــا بنیــاد مســکن و انقــالب اســالمی:  پیــرو تفاهــم  -تفاهــم نامــه همــکاری ب
نامــه فــی مابیــن ســازمان نظــام مهندســی و بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی 
در خصــوص برگــزاری دوره هــای آموزشــی ویــژه ناظریــن روســتایی و دفاتــر 

ــد. ــا کنــون 9 دوره آموزشــی در محــل ســازمان برگــزار گردی روســتایی، ت
-تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی با جهاد دانشگاهی

ــی  ــر فن ــدرک معتب ــر)دارای م ــگاه تدبی ــا آموزش ــکاری ب ــه هم ــم نام -تفاه
و حرفــه ی(:  در خصــوص در اختیــار قــراردادن کالس هــای آموزشــی و 

ــا ــزاری دوره ه ــکاری در برگ هم
ــوص  ــش:  در خص ــتاب کی ــا ش ــی ت ــه ب ــا موسس ــکاری ب ــه هم ــم نام -تفاه

ــی ــام مهندس ــون نظ ــی آزم ــای آمادگ ــزاری دوره ه برگ
ــه صــورت  ــه ذکــر مــی باشــد، برخــی از تفاهــم نامــه هــای مذکور،ب * الزم ب

ــه نیازمنــدی منعقــد شــده اســت. مقطعــی بنــا ب

پژوهش
-ارائه پیش نویس نظام نامه پژوهش

ــای  ــروه ه ــی گ ــم اندیش ــات ه ــزاری جلس ــت برگ ــه جه ــری و مکاتب -پیگی
ــا ــا اعض ــی ب تخصص

ــاپ  ــه ورکش ــمینارها، از جمل ــا و س ــش ه ــزاری همای ــت  برگ ــری جه -پیگی
ــور  ــه منظ ــان  ب ــرای مهندس ــه ب ــب و کار خالقان ــای کس ــله کارگاه ه سلس

ــده  ایجــاد ای
-پیگیری جهت برگزاری مسابقات حرفه ای معماری شهرسازی

-تهیه کاربرگ ها و نحوه انعقاد قراردادهای پژوهشی
-تهیه کاربرگ نحوه پذیرش مقاله، برای چاپ در نشریه برکه

-همکاری با موسسات پژوهشی و شرکت های خصوصی دانش بنیان
-تهیــه گــزارش و تحلیــل تعرفــه خدمــات مهندســی اســتانها بــا ارائــه نمــودار 

کمــی و کیفــی

فضاهای آموزشی سازمان 
نظام مهندسی ساختمان 

استان هرمزگان

سالن جلسات

سالن جلسات

کارگاه کامپیوتر
کارگاه کامپیوتر

B کالس

A کالس
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منطقــه بیابانــی ســایه خــوش در اســتان هرمــزگان واقــع اســت. ایــن منطقــه 
ــتای  ــه اســت. روس ــرار گرفت ــام ق ــن ن ــه همی ــتایی ب ــرب روس ــی در غ بیابان
ســایه خــوش از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان بنــدر لنگــه در 40 
کیلومتــری جنــوب خمیــر و 55 کیلومتــری بندرلنگــه قــرار دارد. دسترســی 
ــاس  ــدر عب ــه بن ــه ب ــدر لنگ ــی بن ــاده ارتباط ــق ج ــه از طری ــن منطق ــه ای ب
ــای  ــس از انتشــار عکســی از کلوته ــه پ ــن منطق ــت ای میســر اســت. معروفی

ــدان شــد. ــی دو چن ــای میالن ــان توســط آق ــن بیاب ای
منطقــه ســایه خــوش بــه دلیــل مجــاورت بــا خلیــج فــارس از ســواحل بســیار 
ــن  ــراوان در ای ــتانهای ف ــود نخلس ــن وج ــت. همچنی ــوردار اس ــی برخ زیبای
منطقــه بــر زیباییهــای آن افــزوده اســت. روســتای ســایه خــوش در مجــاورت 
ــی  ــتا م ــتانی روس ــار باس ــت. از آث ــی اس ــی طوالن ــه دارای قدمت ــن منطق ای
تــوان بــه بندحســن و کاروانســرای صفــوی کــه محــل اســتراحتگاه کاروانیــان 
بــوده اشــاره کــرد. ایــن روســتا دارای مســجد، دبســتان، 25 آب انبــار، مدرســه 
راهنمایــی، مخابــرات، دفتــر پســت، بانــک، دسترســی بــه اینترنــت دهیــاری 
ــود  ــم در آن وج ــل دی ــه نخ ــدود 3000 اصل ــت و ح ــت اس ــه بهداش و خان
ــرورش میگــو،  دارد. پیشــه اغلــب مــردم روســتا ماهــی گیــری، دامــداری، پ

کشــاورزی و بازرگانــی اســت.
از مناظــر طبیعــی روســتا مــی تــوان بــه چشــمه آبگــرم ســایه خــوش اشــاره 
ــرار دارد.  ــه بندرلنگــه ق ــر ب ــن چشــمه در مســیر جــاده بنــدر خمی کــرد. ای
ــری اســت.  ــایه خــوش در حــدود 4 کیلومت ــا روســتای س ــه چشــمه ت فاصل
ــوه جــای  ــن ک ــی و دردام ــر چشــمه در شــکاف ســنگهای آهکــی مارن مظه
ــو نیــک  ــه تکن ــر اســاس فرضی دارد. طــرز تشــکیل چشــمه ســایه خــوش ب
صفحــه ای اســتوار اســت و آب آن در ردیــف ابهــای ســولفات، کلســیم همــراه 

ــا منزیــم زیــاد و کلــور و ســدیم گــرم اســت.  ب

بیابان سایه خوش
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قلعــه مغویــه از توابــع بخــش مرکــزی 
شهرســتان بنــدر لنگــه و از نقــاط دیدنــی 
اســتان هرمــزگان در جنــوب ایــران اســت 
دهســتان مغویــه یکــی از دهســتان های 
ــه  ــدر لنگ ــتان بن ــزی شهرس ــش مرک بخ
در اســتان هرمــزگان واقــع در جنــوب 
تاریخــی در  بنــای  ایــن  اســت.  ایــران 
ــق  ــت و متعل ــع شده اس ــه واق ــدر مغوی بن
بــه شــیخ ســلطان المرزوقــی یکــی از 
قبیلــه  رئیــس  و  منطقــه  حکمرانــان 
ــه  ــه می باشــد و ب ــم مغوی ــق و حاک المرازی
ــت.  ــهور اس ــی مش ــلطان المرزوق ــیخ س ش
ســاختمان قلعــه دارای دو حیــاط اندرونــی 
حیــاط  قدمــت  کــه  بــوده  بیرونــی  و 
ــن  ــت. ای ــتر اس ــی بیش ــی از بیرون اندرون
بنــا در 2 طبقــه و در قســمت هایی نیــز 
در 3 طبقــه ســاخته شــده و دارای تعــداد 
ــنتی،  ــام س ــراه حم ــه هم ــاق ب ــادی ات زی
یــک بــرج نگهبانــی و 2 بادگیــر می باشــد. 
ســاخت ایــن بنــا در ســال 1321 هجــری 
ــا  ــن کاخ زیب ــت. ای ــان یافته اس ــری پای قم
از یــادگار حکمرانــان مرزوقــی از قبیلــه 
ــدر  ــه و بن ــه مغوی ــه در منطق ــان ک العجم
ــم  ــزگان حاک ــتان هرم ــع اس ــه از تواب لنگ

بودنــد باقــی مانده اســت.

قلعه شیخ سلطان
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ــه  ــاد قلع ــی آب ــتان حاج ــتانی شهرس ــار باس ــی از اث یک
تاریخــی ایــن شــهر مــی باشــد کــه قدمــت آن بــه دوران 
ــه  ــن قلع ــد ای ــی رس ــه م ــان و صفوی ــان، تیموری ایلخان
در ورودی شــهر حاجــی آبــاد قــرار دارد و احتمــاالً 
ــی شــده اســت.  ــز از آن اســتفاده م ــه نی در دوره صفوی
ــهر  ــی ش ــوب غرب ــره ای در جن ــه روی صخ ــن قلع ای
قــرار دارد. ارتفــاع آن بیــن 30- 27 متــر و طــول و 
عــرض80 متــر مــی باشــد و دارای چهــار بــرج اســت . 
ظاهــراً ایــن قلعــه در روزگار دولــت هــای قبــل از اســالم 
بنــا شــده و بعدهــا توســط پادشــاهان هرمــز بازســازی 
ــده اســت. احتمــال مــی رود قلعــه کهــن حاجــی  گردی
آبــاد بــه دلیــل موقعیتــی کــه داشــته توســط ســپاهیان 
ــه  ــی ب ــام اهال ــل ع ــس از قت ــب و پ ــگ تخری تیمورلن
آتــش کشــیده شــده ســپس بــه وســیله ســیفین یکــی 
از پادشــاهان هرمــز بازســازی میگــردد . و بــه نــام قلعــه 
ســیفین )دو شمشــیر( نامگــذاری میشــود . شــهرحاجی 
ــد  ــده و رش ــود آم ــه بوج ــن قلع ــراف همی ــاد در اط آب
کــرده و درحــال حاضــر یکــی از محــالت قدیمــی ایــن 

ــه مشــهور میباشــد. ــای قلع ــام پ ــه ن شهرســتان ب

اســتان  تاریخــی  قلعه هــای  از  یکــی  هــزاره  قلعــه 
هرمــزگان و تنهــا بنــای تاریخــی موجــود در شــهر 

مینــاب اســت.
ــی  ــه »قلعــه بی ب ــی منطقــه ب ــان اهال ــن قلعــه در می ای
ــه  ــی منطق ــاکنان بوم ــرا س ــت زی ــهور اس ــو« مش مین
معتقدنــد کــه در روزگاران گذشــته، دو خواهــر بــه 
نام هــای بی بــی مینــو و بی بــی نازنیــن ایــن شــهر 
ــن  ــه در ای ــته دو قلع ــا در گذش ــد. گوی ــا کرده ان را بن
منطقــه وجــود داشــته کــه یکــی از قلعه هــا ویــران شــد 
و تنهــا ایــن قلعــه بــا نــام »قلعــه هــزاره« یــا همانطــور 

ــد. ــی مان ــو« باق ــی مین ــه بی ب ــد »قلع ــه ش ــه گفت ک
ــت  ــز حکوم ــه، مرک ــر دوره قاجاری ــا اواخ ــه ت ــن قلع ای
محلــی بــوده و همیشــه 100 نفــر ســرباز مســلح در ایــن 
ــراف  ــد. در اط ــی می دادن ــوده و نگهبان ــتقر ب ــه مس قلع
قلعــه آثــاری از یــک خنــدق حفرشــده دیــده می شــود.

در حــال حاضــر آثــار اندکــی از قلعــه هــزاره باقــی مانــده 
ست ا

ایــن قلعــه در فاصلــه 5کیلومتــری شــمال دهبــارز 
ومنتهــی الیــه کــوی گــرم واقــع اســت، ایــن قلعــه کــه 
در حــال حاضــر بــه ویرانــه ای مبــدل شــده بــه وســیله 
ــده کــه وجــود ســنگرهای  ــا گردی ســنگهای بزرگــی بن
ــن  ــاری در پایی ــه وغ ــراف قلع ــددی در اط ــنگی متع س
آن نشــان دقــت وتوجــه خــاص ســاکنان قلعــه بــه بــاال 
ــد.گفته  ــی باش ــان م ــی پناهگاهش ــب امنیت ــردن ضری ب
ــزرگان  ــر یکــی از ب ــه توســط دخت ــن قلع ــی شــود ای م

ــت . ــده اس ــی ش ــته رودان اداره م ــوام گذش اق

قلعه تاریخی حاجی آباد

قلعه هزاره مینابــ

قلعه دختران رودان
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ــدن در  ــع ش ــطه واق ــه واس ــزگان ب ــه هرم ــراد، منطق ــیاری از اف ــرای بس  ب
ــم آب  ــی و ک ــی، صحرای ــاری بیابان ــور دی ــوب کش ــی جن ــه جغرافیای منطق
ــع مســاحت رودان یکپارچــه ســبز و  ــر مرب ــزار کیلومت ــی هفــت ه باشــد، ول
آبشــخور از رودخانــه هــا و چــاه هــای آبــی غنــی، معنایــی دیگــر بــه اندیشــه 

هــا مــی دهــد.
ــای  ــه ه ــود رودخان ــه از وج ــام ) رودکان ( برگرفت ــا ن ــی رودان ب ــام قدیم ن
فــراوان در ایــن خطــه اســت کــه چهــره بخــش جلــوه هــای خــاص طبیعــی و 

ــراوان زیســتی آن اســت . توانمنــدی هــای ف
در فاصلــه 90 کیلومتــری شــمال شــرق بنــدر عبــاس درکنــار جــاده اصلــی 
ــا  ــوه ب ــای انب ــتان ه ــت نخلس ــیبی دش ــان و در سراش ــه کرم ــزگان ب هرم
باغهــای مرکبــات و لیمــو تــرش و مــزارع صیفــی و ســبزی حکایــت از آبادانــی 

ــام دارد. ــروز ن ــروز و رودان ام ــه رودکان دی ــه دارد ک منطق
ــت،  ــت از مقاوم ــدار روزگاری اس ــت و عنوان ــه اصال ــت ب ــخ رودان بازگش تاری
ایثــار و مجاهــدت کــه آثــار بــر جــای مانــده از پیشــینه و تمــدن کهــن رودان 

اســت.
ــم ســیدی، گشــوئیه،  ــران، شــمیلو، ت ــژن، مه ــز، بی ــه هــای متعــدد کمی قلع
ــی  ــن رودان در دوره ایالم ــخ که ــت از تاری ــی حکای ــن همگ ــن و جغی برنطی

اســت.
رودان بــه لحــاظ چشــم اندازهــای زیبــا و وجــود نخلســتان هــای وســیع و بــاغ 
هــای مرکبــات و طبیعــت بکــر و دســت نخــورده مــی توانــد قطــب توریســتی 

بــرای مــردم هرمــزگان و دیگــر نقــاط کشــور باشــد.
ایــن شهرســتان از اســتعدادهای بالقــوه کشــاورزی و منابــع آبــی بســیار خوبــی 
ــوای  ــار آب و ه ــاک درکن ــر آب و خ ــع دو عنص ــه تجم ــت ک ــوردار اس برخ

ــاد را فراهــم کــرده اســت. ــی ابع ــه توســعه در تمام مناســب، زمین
رودان خطــه ایســت بــا مردمــان مقــاوم، متدیــن و وفــادار بــه نظــام  کــه بــا 
چهــار بخــش مرکــزی، رودخانــه، بیــکاه و جغیــن در ســال 69 بــه شهرســتان 
تبدیــل شــده اســت و جمعیتــی بیــش از یکصــد و 18هــزار نفــر را در خــود 

جــای داده اســت.
ــد  ــی مانن ــی های ــا کان ــده ب ــارهای ارزن ــود کانس ــه وج ــر منطق ــت دیگ قابلی
ــم  ــه ه ــد، ک ــی باش ــک م ــیلیس و آه ــز ، س ــوز ، منگن ــه نس ــت، پنب کرومی
ــردم  ــادی از م ــداد زی ــده و تع ــرداری ش ــره ب ــت به ــادل کرومی ــون از مع اکن

ــتند. ــه کار هس ــغول ب ــه در آن مش منطق
منابــع آب رودان ، از هــزاران حلقــه چــاه عمیــق و نیمــه عمیــق، صدهــا دهنــه 
ــی شــود و آب  ــن م ــی تأمی ــای دائمــی و فصل ــه ه ــات و رودخان چشــمه، قن

رودان در زمــره یکــی از بهتریــن منابــع آبــی کشــور محســوب مــی شــود.
آثار تاریخی رودان

1- سنگ نوشته های بادافشان

2- قلعه ُکمیز 
3- قبرستان گبرها 

4- گو آهن
گردشگاههای رودان :

1- نازدشت 
2- کهنو باال 

3- فربوری
4- پل رودخانه آبنما 

5- آبشار کرون
زیارتگاهها :

1- زیــارت ســید ســلطان محمــد : یکــی از مهمتریــن زیارتگاههــای رودان 
ــقان  ــادی از عاش ــداد زی ــوروز تع ــام ن ــژه در ای ــاله بوی ــه س ــه هم ــت ک اس
ــرادر حضــرت امــام رضــا  اهــل بیــت عصمــت و طهــار ت جهــت زیــارت ب
ــا عشــقی وافــر  ــد و ب )ع( راههــای دور و نزدیــک را پشــت ســر مــی گذارن
ایــام خوشــی را در روســتایی زیارتــی پیرچــوگان ســپری مــی نماینــد . ایــن 
ــه  ــه رودخان ــاده رودان ب ــیر ج ــری و درمس ــی در 42 کیلومت ــکان مذهب م

واقــع مــی باشــد .
2- زیــارت شــاه قطــب الدیــن حیــدر : یکــی از مهــم تریــن زیارتگاههــای 
ــداد  ــه تع ــد ک ــی باش ــال م ــام س ــی در ای ــای مذهب ــب ه رودان و از قط
ــی  ــود م ــوی خ ــه س ــه ب ــول هفت ــت را در ط ــل بی ــقان اه ــادی از عاش زی

ــد. ــی باش ــتان رودان م ــگری شهرس ــز گردش ــی از مراک ــاند و یک کش
ــع شــده  ــز شــهر واق ــری از مرک ــه 3 کیلومت ــی در فاصل ــکان مذهب ــن م ای
اســت. امامــزاده شــاه قطــب الدیــن حیــدر یکــی از نــوادگان امــام موســی 

کاظــم )ع( مــی باشــد.
ــی  ــید عل ــه س ــه متبرک ــکل، بقع ــتای س ــود در روس ــید محم ــزاده س امام
در بخــش رودخانــه و امامــزاده ســید امیــر در روســتای برنطیــن از جملــه 
دیگــر زیارتــگاه هــای مــردم رودان اســت کــه در فصــول مختلــف پذیــرای 

مراجعــان و مجــاوران اســت.
 صنایع دستی با استفاده از شاخه ها و برگ ها و الیاف خرما :

ــه اســت و  ــن منطق ــردم ای ــرای م ــی ب ــا نعمــت بزرگ وجــود درخــت خرم
ــد . ــی آی ــه دســت م ــا ب ــردم از اجــزای خرم ــای م بیشــتر نیازه

حصیــر بافــی : یکــی از رایــج تریــن صنایــع دســتی کــه اکثــراً توســط زنــان 
و دختــران منطقــه صــورت مــی گیــرد حصیــر بافــی و انــواع آن اســت.

ــات  ــگ [ و ضایع ــش م ــام پی ــه ن ــا ] ب ــرگ خرم ــت از ب ــه باف ــواد اولی م
درخــت خرمــا در هنــگام چیــدن میــوه درخــت خرمــا بــه دســت مــی آیــد 
ــرار مــی  ــاب ق ــی آن را در آفت ــک مدت ــه نوارهــای باری ــل ب و پــس از تبدی

دهنــد.
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ــوه  ــه ک ــزگان و در دامن ــن هرم ــی فی ــری شــمال غرب آبگــرم گرمــش در 35 کیلومت
ــرار دارد.  ــاز ق ب

 طبیعت آبگرم گرمش یکی از خیره کننده ترینها در کشور میباشد. 
ــاز، ســکوتی  ــوه ب ــای ک ــف صخره ه ــز، عظمــت و اشــکال مختل ــک و تمی ــوای خن ه
ــه از  ــا بخــاری ک ــراه ب ــدگان شکســته شــده هم ــا صــدای آبشــار و پرن ــط ب ــه فق ک
حوضچــه هــای طبیعــی بلنــد می شــود، صحنــه ای مانــدگار در ذهــن هــر دوســتدار 

طبیعــت بجــای میگــذارد. 
یــادآوری: کــوه بــاز بــا 2437 متــر ارتفــاع، پــس از کوههــای همــاگ 3267، ســیرو 

ــان 2642 2972 ، شــب 2731،نی
پنجمین کوه مرتفع هرمزگان میباشد. 
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