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»تقويـت و كارآمـد كـردن نظام مهندسـی« ،»رعايـت اصول فنـي و ايمنـي و بکارگيري 
ضوابط الزم در سـاخت و سـازها« و »اجباری كردن اسـتانداردهای ساخت و سـاز مقررات ملی 
سـاختمان و طرح هـای صرفه جوئـی انـرژی« از جمله سياسـت های كلـی نظام در امور مسـکن 
و شهرسـازی مي باشـد كـه از طـرف رهبـري در راسـتاي تحقق مفاد سـند چشـم انـداز 1404 
ابـاغ گرديـده اسـت. همچنيـن مطابـق مـاده 168 قانـون برنامـه پنجم توسـعه »شـهرداری ها 
مکلفنـد نسـبت بـه درج الـزام رعايت مقـررات ملـی سـاختمان در پروانه های سـاختمانی اقدام 
نماينـد. صـدور پايـان كار بـرای واحدهـای احداث شـده بـر مبنـای ايـن پروانه هـا، منـوط به 
رعايـت كامـل اين مقررات اسـت. متخلفـان از مقـررات ملی سـاختمان از جمله طـراح، ناظر، 
مجـری و مالـك براسـاس آيين نامه ای كـه به تصويـب هيأت وزيران می رسـد موظـف به رفع 
نقـص و جبران خسـارت می شـوند« ايـن احکام و سياسـت ها اهميـت و جايگاه نظام مهندسـي 

و مسـئوليت هاي خطيـر ايـن سـازمان را در كشـور نشـان مي دهد.
ايـن وظايـف و مسـئوليت هاي سـنگين و پر مخاطـره را در شـرايط كنوني چگونـه مي توان 
بـه نحـو مطلـوب بـه مرحلـه اجـرا درآورد؟ در انجام ايـن مسـئوليت ها دو ديـدگاه قابل طرح 
اسـت: اول، ديدگاهـي كـه سـازمان نظـام مهندسـي را صرفـا بـه عنوان سـازماني كـه وظيفه 
اصلـي آن »رعايـت مقـررات« و »كنتـرل و بازرسـي« مي باشـد، دانسـته و »مـچ گيـري« و 
»معرفـي بـه شـوراي انتظامـي و محاكـم و مراجع قضائـي« ، »توقـف عمليات سـاختماني« و 
»لغـو پروانـه« و »محـدود كـردن فعاليت« اعضـا را به علت وقـوع »تخلفات« افتخـاري براي 
سـازمان تلقـي مي نمايـد. در ايـن ديـدگاه هر پديده اي يا سـياه اسـت و يا سـفيد. حد وسـطي 
قابـل تصـور نيسـت. نوعي بدبينـي و بي اعتمـادي بـه مراجعه كننـدگان )مالـکان، كارفرمايان، 
سـرمايه گذاران و مشـاوران، نماينـدگان و وكاي آنهـا( و اعضـاي سـازمان )خصوصا اعضاي 
بـدون پروانـه و اعضـاي منتقـد( و دسـتگاه هاي اجرائـي مرتبـط وجـود دارد كـه رفتـار غير 
معقـول برخـي از آنـان )كـه درصـد بسـيار اندكـي را تشـکيل داده و طبيعتا در هـر جامعه و 
گروهـي وجـود دارد( نيـز بـه ترويـج و تقويـت چنيـن بينشـي كمـك مي نمايد. امـا ديدگاه 
دوم، سـازمان نظـام مهندسـي را به عنـوان نهـادي »برنامه ريـز«، »دورنگر« ، »جامـع نگر« و 

جزئـي از جامعـه -و نـه تافتـه اي جدابافته- و در خدمت »مردم و جامعه« در درجه نخسـت و »اعضاي سـازمان« 
در درجـه دوم، قلمـداد مي نمايد.

ديـدگاه دوم، ضمـن توجـه بـه پويائـي و انعطاف پذيـري سـازمان »منافـع بلندمدت سـازمان« را همسـو با 
منافـع عمومـي جامعـه مي دانـد و آنرا در دسـتور كار قرار مي دهـد و به جاي مچ گيري به پيشـگيري و توسـعه 
و ترويـج مقـررات ملـي و ضوابط و مقررات شهرسـازي مي پـردازد. در اين ديـدگاه خدمات گيرنـدگان - اعم 
از مالك،كارفرمـا و نماينـدگان آنهـا و اعضـاي سـازمان- به عنوان مشـتريان اصلي محسـوب شـده و رضايت 
آنهـا از سـازمان و خدماتـي كـه بـه آنها عرضه مي شـود، علـت وجودي سـازمان و منبـع اصلـي درآمد اعضا 

و سـازمان قلمـداد مي گردند.
اعضـا و پرسـنل سـازمان وظيفـه ارائه خدمـات فني و مهندسـي را- بـه ترتيبي كـه در قانون نظام مهندسـي 
و آئين نامـه اجرائـي و مقـررات ملـي و ضوابـط و مقـررات شهرسـازي معين گرديـده- به مراجعه كننـدگان بر 

عهـده داشـته و علـت وجـودي سـازمان و اعضـاي آن، ارائه درسـت اين خدمات مي باشـد.
ايـن دو ديـدگاه را مـي تـوان در بيـن همه مهندسـان اعم  اعضاي جوان، پيشکسـوت و يا ميانسـال مشـاهده 
كـرد، در بيـن مهنـدس عمـران يـا معمـاري در بين نقشـه بردار يـا شهرسـاز و يا مهندسـان تاسيسـات برقي و 
مکانيکـي، فرقـي نـدارد... ممکـن اسـت عضـو گـروه تخصصي باشـد يا عضـو هيئت مديـره و يـا يك عضو 
سـاده باشـد، و اختصـاص بـه اسـتان زنجـان هـم نـدارد، در همه جاي كشـور ايـن دو طـرز تفکـر دركنار هم 

وجـود دارنـد و آثار و تبعـات خـود را برجـاي مي گذارند ...
بـه اعتقـاد نگارنده اين سـطور اجراي درسـت و دقيق ديدگاه دوم - كه ريشـه محکمي در گذشـته داشـته و 
چـراغ راه آينـده اي روشـن محسـوب مي گردد- مسـتلزم نوعي تغييـر نگرش در همـه عناصر مرتبـط، ذينفع و 
ذينفـوذ )اركان سـازمان بـه ويژه اعضاي هيئـت مديره، اعضاي كميته ها و كميسـيونهاي تخصصي و مشـورتي 
و اعضاي حقيقي و حقوقي سـازمان، كاركنان سـازمان و مراجعه كنندگان و مشـتريان سـازمان و دسـتگاه هاي 
اجرائـي ذيربـط نظيـر شـهرداري، اداره كل راه و شهرسـازي و اسـتانداري( مي باشـد. اين تغيير نگـرش بايد از 
موتـور محركـه سـازمان- هيئت مديره- شـروع شـده و تدريجـا به بقيـه عناصر تسـري يافته و گسـترش يابد 

و بـه رونـدي برگشـت ناپذير و پيشـرونده مبدل گـردد. به قول زنده ياد سـهراب سـپهري:
چشم ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد                 چترها را بايد بست

زير باران بايد رفت                                            فکر را، خاطره را، زير باران بايد برد
با همه مردم شهر، زير باران بايد رفت                      دوست را، زير باران بايد ديد

عشق را، زير باران بايد جست...
   در ايـن ديـدگاه بـه »انسـان« بـه عنـوان اصلي تريـن و مهم ترين »سـرمايه« سـازمان نگريسـته مي شـود، 
خـواه ايـن انسـان مشـتري و مراجعه كننده باشـد، خواه عضو سـازمان، خواه پروانه اشـتغال داشـته باشـد وخواه 
فاقـد پروانـه و يـا پرسـنل سـازمان. ارائه خدمات هـم براي آسـايش و رضايت خاطر انسـان صـورت مي گيرد 
و هـم بـه دسـت انسـان. در نتيجه »انسـان« در هـر مقـام و جايگاهي كه باشـد، به عنوان سـرمايه ارزشـمند و 
گرانقـدر يـك اصل محسـوب شـده و همـه ظرفيت هـاي وي )تجـارب، نظـرات، توانمندي ها، امکانـات مادي 
و معنـوي، اعتبـار و جايـگاه اجتماعي( بايد شـناخته شـده و به درسـتي مورد اسـتفاده قـرار گيرد. تنهـا در اين 
صـورت اسـت كـه سـازمان نظـام مهندسـي سـاختمان مي تواند جايـگاه و منزلـت واقعي خـود را پيـدا كند و 

توسـعه پايـدار و ماندگار خـود را در حـال و آينده تضميـن نمايد. 
    بـا اميـد بـه اينکـه بـه لطف و فضـل الهي و با كمـك و همراهـي همه دوسـتان، اعضا و پرسـنل  محترم 
سـازمان بتوانيم در فرصت باقيمانده ديدگاه و مسـير صواب را تشـخيص داده و در اين مسـير گام هاي درسـت 

و محکمـي برداريـم و آنرا نهادينـه نمائيم .   
                                                                                      ابراهيم زاد توت آغاج

تبيين جايگاه  سازمان نظام مهندسي در جامعه
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مهندس حسین رهنما
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

سالهاسـت كـه درد دل می كنيـم ، می نويسـيم ، از 
كاسـتی ها می گوييـم و بايدهـا و نبايدهـا را گوشـزد 
می كنيـم ، اين نشـريه مدت زيادی نيسـت كه منتشـر 
می شـود ولـی در ايـن چنـد سـال و شـماره هايی كه 
چـاپ شـده اسـت و در ديگـر نشـريات و جرايـد ، 
دوسـتان و همـکاران مـا بارهـا و بارهـا در مقـاالت 
و  گفتـه  اسـتانمان  و  شـهر  مشـکات  از  مختلـف 
نوشـته اند مقاالتـی كـه عمدتـًا مخاطـب اصلـی آنها 
مقامات اسـتانداری و شـهرداری بوده انـد و راهکارها 
و پيشـنهادها و انتقـادات مختلفـی ارائـه نموده انـد و 
اعـام همـکاری و هم فکـری نموده اند ولی متأسـفانه 
تاكنـون چنـدان خريـداری بـرای آن سـخنان پيـدا 
نشـده اسـت و كسـی اهميتـی به آنهـا نداده اسـت.

مطلـب  مقالـه و  نشـريه  ايـن  در  دوسـتانی كـه 
می نويسـند و سـاير همکارانـی كـه عضـو سـازمان 
نظـام مهندسـی سـاختمان هسـتند اكثـراً دسـتی بـر 
آتـش داشـته و تجـارب فراوانـی در مـورد عمران و 
شهرسـازی دارنـد و از دلسـوزان اين شـهر و اسـتان 
هسـتند و بسـياری از مسـئوالن قديمـی شـهرداری 
و اسـتانداری و راه و شهرسـازی از اعضـای اصلـی 
نظـام  سـازمان  پيش كسـوتان  از  و  كارآزمـوده  و 
مهندسـی سـاختمان زنجـان هسـتند و تجـارب آن ها 
گنجينـه گرانباری اسـت كـه نمی توان به سـادگی از 
كنـار آن ها گذشـت و نبايـد تجارب آن هـا را دوباره 
تجربـه كـرد بلکـه بايـد از تجـارب آن هـا اسـتفاده 
شـود و پيشـنهادها و راهکارهايشـان مـورد مطالعه و 

بررسـی قرار گيـرد و از رفتـن در راه هايـی كه آن ها 
رفتـه و موفـق نبوده انـد بايـد اجتناب شـود و خاصه 
مطلـب آنکه از داشـته هايمان در راه توسـعه و عمران 
و آبـادی شـهر و اسـتانمان به بهترين وجهی اسـتفاده 

. د شو
اكنـون كه آقـای مهندس جمشـيد انصـاری يکی 
از دلسـوزان و دلسـوختگان و يکی از فرزندان پاک و 
باتجربه اين اسـتان بر مسـند اسـتانداری نشسـته است 
كه خـود كوله بـار سـنگينی از تجربـه در زمينه های 
مختلـف مديريتـی بـر دوش و عزمـی واال در خدمت 
به هم اسـتانی ها در سـر دارد و در كنار ايشـان آقای 
دكتـر محسـن امين فرزنـد ديگـری از اين اسـتان با 
شـهرداری  و  شـهر  مديريـت  از  گران بهـا  تجـارب 
بـر مسـند شـهرداری زنجـان نشسـته اسـت ، اميد آن 
داريـم كـه بـا اسـتفاده از تجـارب پربهـای خـود و 
و  دلسـوزان  هم فکـری  و  هـم كاری  از  بهره گيـری 
دسـت انـدركاران پروژه هـای عمرانـی اين اسـتان و 
اسـتفاده از تجـارب و پيشـنهادها و انتقـادات آن ها و 
سـاير همشـهريان و هم اسـتانی ها ، توسـعه و به سازی 
و نوسـازی ايـن شـهر و اسـتان را در مسـير درسـت 
و جديـدی هدايـت نماينـد و بـا تأميـن و تزريـق 
اعتبارات الزم و مديريت و پی گيری شايسـته ، شـاهد 
تحول چشـم گيری در سـطح اسـتان و شـهرمان باشيم 
و اميدواريـم كـه نماينـدگان محترم اسـتان در مجلس 
شـورای اسـامی نيـز بـا پشـتيبانی از ايـن دوسـتان 
خـود و همدلـی و همراهـی بـا آنـان در آماده كردن 

بسـتر توسـعه اسـتان ، وظيفـه بـزرگ و مهم خـود را 
در قالـب جـذب و تأميـن اعتبـارات و اخـذ مجوزها 
و دسـتورالعمل ها ايفـا نماينـد و هم چنيـن اميدواريـم 
كـه نماينـدگان منتخب مردم در شـورای شـهر نيز با 
همراهی و ايجاد زمينه و بسـتر مناسـب در اين مسـير 

راه گشـا باشند. 
بدرسـتی كه امروز برهه مناسـبی بـرای خدمت به 
مردم شـريف اين اسـتان اسـت ، امروز در رأس اكثر 
ادارات افـراد دلسـوزی از ايـن مـرز و بوم نشسـته اند 
و مـردم شـريف و نجيـب اسـتان نيـز بـا اعتمـاد و 
اطمينـان بـه وعده های دولـت تدبير و اميد ، چشـم به 
فعاليـت و كوشـش اين مديـران دوختـه و اميدوارانه 
آينـده روشـنی را بـرای خـود و شـهر و اسـتان خود 

می كشـند. انتظار 

در رأس خواسـته های عمومـی مـردم زنجـان كـه 
سالهاسـت دغدغـه مـردم و مسـئوالن بـوده و هنـوز  
هـم هسـت مسـئله سـرب و روی قـرار دارد ، با توجه 
بـه اين كـه كـه مسـئوالن سالهاسـت از ارائـه آمار و 
ارقـام دقيـق و اطاعـات صحيـح در رابطه بـا تبعات 
و آثـار مخـرب و ويرانگـر سـرب و روی بـر روی 
سـامتی و بهداشـت مـردم طفـره رفتـه و در ايـن 
ننموده انـد ، بـازار شـايعات داغ  مـورد شفاف سـازی 
بـوده و هركـس بـه تصـور خـود حکايتـی می كنند 
و اربـاب جرايـد آن را منتشـر می كننـد و مسـئوالن 
آن را تکذيـب می كننـد و ايـن چرخـه شايعه سـازی 
حاصـل  و  دارد  ادامـه  هم چنـان  تکذيب كـردن  و 
آن بی اعتمـادی مـردم بـه قـول و سـخن مسـئوالن 
می شـود و باعث بی توجهـی صاحبـان كارخانجات و 
كارگاه هـای مرتبط با سـرب و روی به خواسـته های 
به حـق مردم و جسـارت بيشـتر آن هـا در ادامه روند 
نـا ايمـن و نا صحيـح چرخـه توليدشـان می گـردد ، 

بنابرايـن اوليـن انتظار از مسـئوالن صداقـت درگفتار 
و شـفافيت در آمارهـای ارائه شـده و اولويت دادن به 

سـامتی و بهداشـت مـردم می باشـد.
در سـال های نـه چندان دور شـهر زنجـان به خاطر 
هـوای صـاف و تميـزش شـهره بـود و زنجانيـان و 
مسـافران و مهمانـان ، آن هوا را با تمـام وجود و لذت 
استنشـاق می كردنـد ولی امـروزه عاوه بـر آلودگی 
هوا در اثر اسـتفاده بی حسـاب از سـوخت های فسيلی 
در وسـائط نقليه و كارخانجات و وسـايل گرمايشی و 
مـازاد بـر آلودگی در اثر گـرد و غبـار و ريزگردها 
كـه در بعضـی روزهای سـال اتفـاق می افتـد و قابل 
مشـاهده و احساس اسـت ، آلودگی ناپيدا و نامحسوس 
هـوا توسـط ذرات سـرب و روی باعـث شـده اسـت 
كـه مـردم نفس هايشـان را بـه اكـراه می كشـند و 
نگـران سـامتی خـود و خانواده هسـتند و مسـافران 
و مهمانـان نيـز چنـدان اشـتياقی بـه ديـدن زنجان و 
استنشـاق هـوای آلوده آن نشـان نمی دهنـد ، اميد آن 
داريـم كه بـا درايت و همـت واالی مديران مسـئول 
شـاهد حـل ريشـه ای و قطعی ايـن مشـکل و رفع اين 

نگرانـی مردم باشـيم.
حـل مشـکل بيـکاری و ايجـاد اشـتغال جوانان و 
رونـق اقتصـادی از خواسـته های به حـق مردم اسـت ، 
مشـکلی كـه تقريبـًا در كل كشـور وجـود دارد و 
دولـت محتـرم در حـال دسـت و پنجه كـردن با اين 
معضـل و ارائـه راهـکار و برنامه اسـت و اميدواريم با 
توجـه ويژه مسـئوالن اسـتان و توجـه بـه زمينه های 
در  دسـتی  و صنايـع  مناسـب صنعـت گردشـگری 
اسـتان شـاهد شـکوفايی و رونق اقتصاد و بـه تبع آن 

ايجاد اشـتغال بـرای جوانان باشـيم.
و در پايـان تکرار خواسـته چندين سـاله همکاران 
نظـام مهندسـی مبنی بر اسـتفاده از نيروهـای جوان و 
آمـاده كار مهندسـان عمران و رشـته های وابسـته در 
نظـارت و اجـرای پروژه هـای شـخصی و عمومـی و 
جلوگيـری از سـاخت و سـاز توسـط افـراد عـادی و 
غيـر متخصـص اسـت كـه عـاوه بـر ايجاد اشـتغال 
بـرای مهندسـان جوان و جويـای كار باعـث افزايش 
كيفيـت سـاختمان های در حال سـاخت و بـاال رفتن 
عمـر مفيـد آن ها و جلوگيـری از اتاف سـرمايه های 

می شـود.  ملی 
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گفتگو با
جناب آقاي مهندس جواد رحمتي

معاون محترم هماهنگي امور عمراني استاندار زنجان

جایگـاه سـازمان در سـاخت و ساز

»سـازمان  مسـتحضريد  كـه  همانگونـه  نمـا:  و  بنـا 
نظـام مهندسـي« يكـي از بزرگتريـن و منسـجم ترين 
تشـكل هاي حرفـه اي در كشـور و اسـتان ها مي باشـد. 
در اسـتان زنجـان هـم با بيـش از 5000 عضو و سـابقه 
2 دهـه فعاليـت، جايـگاه ويـژه اي در جامعـه دارد. به 
نظـر جنابعالـي جايـگاه اين سـازمان در سـاخت وسـاز 

از چـه منزلتـي برخـوردار اسـت؟ 
* چگونه مي توان اين جايگاه را ارتقاء داد؟

سـازمان نظام مهندسـی يك شـکل حرفه ای اسـت 
و فلسـفه وجودی آن سـاخت و سـاز اسـت. بنابراين 

جايـگاه خاصـی را در گردش كار كشـور دارد.

اگـر بخواهيـم از ديدگاه آسيب شناسـی به موضوع 
نـگاه كنيـم، متوجـه خواهيـم شـد كـه عـاوه بـر 
بهبودهايـی كه در رويه سـاخت  و  سـاز و مهندسـان 
با گذشـت زمـان پيش آمده يك سـری آسـيب هايی 
را نيـز متحمـل شـده ايم. تـاش بـر ايـن اسـت كـه 
درآمد هـای يکسـانی را بـرای تمامی گروه ها داشـته 

 . شيم با
دركشـورهای ديگـر مثـل كانـادا وقتـی كارفرما 
بـرای انجـام كاری مثـا طراحـی نقشـه ها مراجعـه  
می كنـد  رونـد كار بـه ايـن طريـق اسـت كـه كل 
كار بـه يـك نفـر سـپرده می شـود تـا آن يـك نفر 

تمامی كارهـای مربـوط بـه سـاختمان را از ابتـدا تـا 
انتهـا بـا گروهـای مختلـف هماهنـگ می كنـد. يـا 
در شـهری مثـل ايـروان وقتـی قـرار بر اين می شـود 
كـه يـك طـرح معمـاری در يـك نقطـه از كشـور 
اجـرا شـود، اين موضـوع با تمامـی پيشکسوسـتان و 
معمـاران حرفـه ای در ميان گذاشـته می شـود تـا آنها 

نيـز نظـر خـود را اعـام كنند.
نسـبتًا  مـا مجموعـه ای  متأسـفانه در شـهر  ولـی 
غيـر حرفـه ای در مـورد مسـائل مهمـی مثـل طـرح 
تفصيلـی يـا عناويـن مهـم ديگـر نظـر می دهنـد و 
مديريـت شـهری را تغييـر می دهنـد. بنابرايـن آنچه 
كه پيداسـت اين اسـت كـه مجموعه ای حرفـه ای در 
شـهر مـا وجود نـدارد كـه در مورد تصويـب طرح ها 

دهد. نظـر 
سـاخت  و  سـاز  در  كـه  فاكتـوری  مهمتريـن 
می توانـد بـه لحـاظ قانونی مؤثر باشـد نظام مهندسـی 
اسـت. ولـی داخـل اين سيسـتم نيـز تعصباتـی وجود 

دارد.
همانطـور كـه می دانيـد در زمينـه سـاخت و سـاز 
تخلفـات زيـادی اتفـاق می افتـد كـه ناظـر بايـد اين 
تخلفـات را بنويسـد و بـه شـهرداری گـزارش دهـد 
ولـی نبايـد اين شـرح تخلـف در حـد نامه نـگاری و 
جمع آوری مسـتندات باشـد و بايد با تخلفات سـازه ای 
و فنـی جدی تـر برخورد كنيـم  زيرا كه الـزام وجود 
يـك ناظر در سـاختمان  رعايـت قانون اسـت. و در 
ايـن پروسـه هم بايد نظام مهندسـی وظيفه خـود را به 
تمـام و كمـال انجام دهد و هم شـهرداری به درسـتی 
كار خـود را انجـام دهد. به طـور مثال نظام مهندسـی 
بـرای كاهـش اين گونـه رفتـار در مهندسـين متخلف 
می توانـد دسـتور بدهـد تـا بـه آن هـا كار ارجـاع 
نشـود. و همين طـور می تواند بـرای آسيب شناسـی با 
بررسـی چنـد مـورد از پرونده هـا نکات مهـم آنها را 
اسـتخراج كـرده و برای اجـرای هرچه بهتـر مقررات 
و جـا افتـادن قانـون و اسـتفاده از روش هـای اجرايی 

به مهندسـين و مـردم يـاد آوری كند.
بـرای رعايـت  بايـد  از آسـيب شناسـی  بعـد       
قانـون بيـن مـردم فرهنگ سـازی شـود كـه می توان 
ايـن كار را بـا نهادينـه كردن سيسـتم های آموزشـی 
و دانشـگاه ها شـروع كـرد. ولـی افـت كيفيـت در 

آمـوزش و دانشـگاه ها نتيجـه بـدی را بدنبـال خواهد 
داشـت  ولـی اگـر مهنـدس فارغ التحصيـل مهارتـی 
نداشـته باشـد حداقـل وجـدان كاری داشـته باشـد.  

نظـام مهندسـی بايـد افـراد پااليـش كند و اصـًا در 
برخـورد با افـراد اغماض نکنـد، به نظر مـن، انتخاب 
افـرادی كـه بـه ايـن سيسـتم نظـارت كننـد خودش 

اسـت. اهميت  دارای 
در  جنابعالـي  اينكـه  بـه  عنايـت  بـا  نمـا:  و  بنـا 
تهـران هـم سـالها فعاليـت داشـته ايـد و بـا سـازمان 
نظـام مهندسـي تهران هـم در ارتبـاط بوده ايـد، نقاط 
قـوت و ضعف سـازمان اسـتان را در مقايسـه با تهران 

مي فرمائيـد؟ ارزيابـي  چگونـه 
      هيـچ نگرانـی در مقايسـه زنجان بـا تهران وجود 
نـدارد. بـه طبـع هـر شهرسـتانی مسـائل مربـوط بـه 
خـودش را دارد تنهـا تفـاوت ايـن اسـت كـه تهران 
مهندسـان بـا نفـوذی را دارد كه در جايـگاه فرهنگی 
كشـور بسـيار تأثير گـذار هسـتند كـه اين مـورد بر 

جايـگاه نظام مهندسـی نيـز تأثيرگذار اسـت.

 

 
بنـا و نمـا: عليرغـم تالش هاي به عمـل آمده قابل 
توجـه توسـط هيئـت مديـره هـاي ادوار مختلـف در 
ارتقـاي خدمات مهندسـي بـه نظر مي رسـد انتظارات 
وظايـف  و  ظرفيـت  از  خـارج  بعضـا  كـه  زيـادي- 
سـازمان هـم مـي باشـد- از سـوي مـردم و مسـئوالن 
اسـتان مطـرح مي گـردد. به نظـر جنابعالي سـازمان در 
قبـال ايـن انتظـارات- بجـا و نابجـا- چـه بازخـوردي 

بايد داشـته باشـد؟
      نظام مهندسـی يـك تعهد حرفه ای دارد و كار آن 
تعريـف شـده اسـت. طبيعی اسـت كه افـراد توقعات 
مختلـف دارند و سـازمان نبايد از موازيـن خود كوتاه 
بيايـد ولـی بـرای روشـن شـدن ذهـن مـردم طبيعی 
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اسـت كه بايد بـه صـورت عاميانه وارد شـود و ذهن 
مـردم را آمـاده كند. مثًا از سـطح مدارس وارد شـود 

و ذهـن مهندسـان آينده را آماده سـازد.
از  نبايـد  وارد يـك كار می شـوند  كسـانی كـه 
مشـاوران غير حرفـه ای اسـتفاده كننـد تـا توقعات نا 
مربـوط بوجـود بيـاد. بهتـر اسـت قبـل از آغـاز هر 
پـروژه ای مطالعـات مقدماتـی و ميدانـی درمـورد آن 
پـروژه صـورت پذيـرد. بـه عنـوان مثـال در پروژه  
مشـاوران خارجـی  از  تهـران  يـك شـهر  و  هـزار 
بـرای  مشـاوران  هميـن  كـه  اسـت  شـده  اسـتفاده 
انجـام هرچـه بهتر پـروژه مدتـی را صـرف مطالعه و 
شـناختن فرهنـگ مردم ايـران كردند. نظام مهندسـی 
بايـد افـراد توانمندش را شناسـايی كند و بـکار گيرد 
و بـه ايـن طريق خـودش، خـودش را پرزنـت كند.

بنـا و نمـا: فعاليت سـازمان بـه نحو قابـل توجهي 
اسـتان،  شـهرداري هاي  وظايـف  و  فعاليت هـا  بـا 
اسـتانداري- بـه ويژه معاونـت محترم امـور عمراني-
 و اداره كل راه و شهرسـازي گـره خـورده اسـت. بـه 
ايـن  برقـراري  از  قانون گـذار  هـدف  مي رسـد  نظـر 
چهـار  و هماهنگي هـاي  همكاري هـا  تأميـن  ارتبـاط ، 
جانبـه دسـتگاه ها و نهادهـاي مرتبـط بـا امـر سـاخت 
و سـاز در راسـتاي رعايـت مقـررات ملـي سـاختمان 
و ضوابـط و مقـررات شهرسـازي و همچنيـن رشـد 
ارزيابـي  مي باشـد.  مهندسـي  فعاليت هـاي  اعتـالي  و 
و  هماهنگي هـا  و  همـكاري  ايـن  نحـوه  از  جنابعالـي 

ميـزان توفيقـات حاصلـه چيسـت؟    
و  همكاري هـا  تقويـت  بـراي  جنابعالـي   *
مطلوبتـر-  نتايـج  وحصـول  الزم  هماهنگي هـاي 
عمرانـي  امـور  معاونـت  حـوزه  در  خصوصـًا 
اسـتانداري- چه راهكارهائـي را پيشـنهاد مي فرمائيد؟

نظـام مهندسـی قطعـًا با ايـن مجموعات بيشـترين 
بـه  مربـوط  آن  از  قسـمتی  كـه  دارد  را  تعامـات 
كارهـای اداری می شـود كـه در حـال اتفـاق افتادن 
اسـت، ولـی در برخـی از قسـمت ها نظـام مهندسـی  
بايـد پشـتوانه فنـی و مهندسـی را برای دسـتگاه های 
نـام بـرده ايجادكنـد. زيـرا كه نظـام مشـاوره ای در 
برخـی از دسـتگاه ها نيسـت و ايـن درسـت نيسـت 
كـه برخـی از دسـتگاه ها نظـام فنـی و مشـاوره ای 

در داخـل خـود دسـتگاه تشـکيل داده انـد و در مورد 
تصميم گيـری  خودشـان  طرح هـای  و  پروژه هـا 
می كننـد و ايـن رويـه، رويـه غلطـی اسـت؛ بايـد 
برخـی از ظرفيت هـای نظـارت در سـازمان را از اين 
يـك  كارشناسـی  در   بحث هـای  و  پر كنيـم  طريـق 
مهندسـی  نظـام  بـه  برای گرفتـن گـزارش  دسـتگاه 
مراجعـه كننـد و بـه ايـن ترتيب نظـام پشـتوانه قوی 
بـرای دسـتگاه ها باشـد. البتـه ايـن كار زمانـی عملی 
می شـود كـه نظـام مهندسـی افـرادی را تربيـت كند 
و در دسـت داشـته باشـد تا بتوانـد از آنها بهـره ببرد، 
نمی تـوان كارمنـدان رسـمی يـك دسـتگاه دولتی و 
عضـو نظـام را بـرای پـروژه عمرانـی همان دسـتگاه 
دولتـی انتخـاب كـرد كـه تعصـب خاصی را داشـته 
نظـام مهندسـی می توانـد  ايـن خصـوص  باشـد. در 
نشسـت های فصلـی در خصـوص بحث هـای توليـد 
نقشـه و كارهـای سـاختمانی در سـطح شـهر برگزار 

 . كند
اگـر رابطه نظام مهندسـی با شـهرداری را آسـيب 
شناسـی كنيـم، متوجـه می شـويم كه درسـطح شـهر 
زنجـان فرايندهـای خوبی در زمينه نظارت انجام شـده 
ولـی در سـطح شهرسـتان ها هنـوز كم رنـگ اسـت. 
مثـًا نظـام گزارشـی را ارجـاع داده ولـی شـهرداری 
هنـوز اقدامـی نکـرده اسـت. در ايـن خصـوص بايد 
جلسـاتی را گذاشـت و قضيـه را ديد و بـا افرادی كه 
نمی خواهنـد فـرم را تکميـل كنند برخورد كـرد و با 
پيگيری هـای مـداوم ايـرادات را رفـع كرد تـا رفتار 

طرفيـن تصحيح شـود.

بنـا و نمـا: در رابطه بـا قيمت خدمات مهندسـي، 
از يكسـو مهندسـان معتقدنـد ايـن قيمت در مقايسـه با 
قيمت بسـياري از كاالها و خدمات ديگر بسـيار پائين 
مي باشـد و از سـوي ديگـر مالـكان و كارفرمايـان بـر 
ايـن باورند بهـاي گزافي را از اين بابـت مي پردازند. 
نظـر جنابعالـي در خصـوص اين پارادوكس چيسـت؟ 

وچگونـه مي تـوان آنرا حـل كرد؟
در حـال حاضـر بحـث مجريـان ذی صـاح تأثيـر 
خوبـی بـر روی كيفيـت سـاخت داشـته اسـت ولی 
هنـوز از لحاظ هزينه باری رو از دوش مردم برنداشـته 
اسـت. تعرفه هـا بايـد درصـدی از هزينه هـای تمـام 

شـده باشـد تا بـه همـان نسـبت عدالت هـم رعايت 
بشـود. مخصوصًا در روسـتاهايی كه ارزش كل زمين 
200 الـی 300 هـزار تومان اسـت هزينـه طراحی آن 
2 ميليـون تومان شـده كـه بايد اين مسـائل را در نظر 

داشت.
مـا می دانيـم تعرفه هـا ميـزان ثابتـی دارنـد ولـی 
افـرادی هسـتند كـه طرفـدار كارهـای خاصـی در 
سـاختمان خود هسـتند و خواسـتار كارهای بيشـتری 
در نمـا يـا فـاز 2 و ديتـل اسـت، بـه طبـع تعرفـه ی 
ايـن گونـه كارهـا فـرق می كنـد. تعرفه هـا می تواند 
بـه صـورت آپشـن باشـد يعنی اگر كسـی خواسـت 
هزينـه ی بااليـی برای دكوراسـيون داخلـی و طراحی 
و يـا پايـدار سـازی سـازه  بکند بايـد هزينـه آن را 
جداگانـه بپـردازد زيـرا همـه اين ها جـزو هزينه های 
طراحی نيسـت و نظام نبايد در اين زمينه سـخت گيری 
بکنـد. متاسـفانه در اين شـهر برخی از كارهـا متولی 
نـدارد و مـردم هـم بايـد قبـول كنند كه اگـر چيزی 

خواسـتند بايـد هزينـه آن را پرداخـت كنند.

نظـام  قانـون  در  داريـد  اسـتحضار  نمـا:  و  بنـا 
اهميـت  بـر  آن  اجرائـي  نامـه  آئيـن  و  مهندسـي 
»شهرسـازي« در كنـار »سـاختمان« تآكيـد زيـادي 
و  شـهرها  سـريع  توسـعه  طرفـي  از  اسـت.  شـده 
كالبـدي  تغييـرات  بـراي  مالـكان  درخواسـت هاي 
شـهرها ، لـزوم مشـاركت سـازمان را در ايـن تحوالت 
روزافـزون مي سـازد. بـه نظـر جنابعالي چـه تمهيداتي 
بـراي تأميـن ايـن مشـاركت و تأثيـر انديشـه و عمـل 
مهندسـان در ايـن حـوزه توسـط سـازمان بايـد انجـام 
پذيـرد؟ حـوزه محترم معاونـت امور عمرانـي در اين 
زمينـه چـه مسـاعدت هائي را مي توانـد انجـام دهـد؟
* بـه نظـر جنابعالـي سـازمان چـه تمهيداتـي را بـراي 

)شهرسـازي(  سـاختماني  تخلفـات  از  جلوگيـري 
برسـاند؟    انجـام  بـه  مي توانـد 

در حوزه شهرسـازی هنوز در شـهر مشـکاتی در 
زمينـه طراحـی و برنامـه ريـزی و مديريـت شـهری 
داريـم. مثـًا در مـاده 5، امـروز يـك طـرح تفصيلی 
تصويـب می شـود و هفتـه بعد يـك سـری تغييرات 
بـه آن اضافـه می شـود و اين بـه اين معنی اسـت كه 
طـرح مـا ضمانت يـك هفته ای هـم نـدارد و اين در 
شهرسـازی مقولـه بـدی اسـت. و اين كـه مـا موظف 
باشـيم بـر اسـاس درخواسـت های مردمی كـه بدنبال 
سـرمايه گذاری هسـتند رفتار كنيـم در حقيقت جيب 
شـهرداری را پـر كـرده ايم. نظـام مهندسـی اصًا در 
بحـث شهرسـازی دخالتـی نـدارد و برايـش تعريف 
نشـده اسـت. يکـی از قواعدی كـه می توانـد در اين 
زمينـه موثر باشـد اين اسـت كـه ناظران شهرسـازی 
سـطح شـهر را حـوزه بنـدی كننـد و يك حـوزه را 
مـورد بررسـی قـرار دهنـد و سـازمان می توانـد در 
قالـب يـك مشـاور شهرسـازی وارد حـوزه اجرايی 
طـرح ها شـود. فـرض كنيـد ميخواهيم يـك خيابان 
را از نظـر ميـزان افزايـش تراكـم بررسـی كنيـم و 
تغييـر كاربری هايـی كـه می توانـد در ايـن خيابـان 

صـورت پذيرد را مشـخص كنيـم؛ ايـن كار می تواند 
در حـوزه نظـام مهندسـی اتفـاق بيافتـد. اگـر نظـام 
مهندسـی بحث هـای مربوط بـه شهرسـازی را قوی تر 
كنـد كم كـم بـرای همه جـا می افتـد كه عـاوه بر 
اينکـه نظـام منهدسـی به يـك سـاختمان سـر ميزند 
در مـورد سـيمای منظـر شـهری و يـا ترافيـك يك 
خيابـان و پارک هـا هـم نظـارت می كنـد. كاربـرد 
رشـته شهرسـازی در تهيـه طرح هـا و ادامـه رونـد 

تغييـرات طـرح و ارزيابـی طـرح می تواند باشـد.
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التحصيـالن  فـارغ  تعـداد  افزايـش  نمـا:  و  بنـا 
و  سـازمان  در  آنهـا  و عضويـت  مختلـف  رشـته هاي 
اخـذ پروانـه اشـتغال مهندسـي  از يكسـو و بحرانـي 
بـودن بـازار توليـد و اشـتغال و كاهـش حجم سـاخت 
و سـازها از سـوي ديگـر، درآمـد سـرانه مهندسـان را 
بـه صـورت روز افزونـي  كاهـش داده اسـت. تـداوم 
ايـن رونـد موجب بـروز معضالت شـديدي در جامعه 
مهندسـي خواهـد شـد: تشـديد رقابت وارائـه تخفيف 
خدمـات ،  كيفيـت  كاهـش  و  مهندسـي  درخدمـات 
تضعيـف اخـالق حرفـه اي و تشـديد فشـار بـه هيئـت 
مديـره بـراي دخالـت و كاهـش معضـالت، ازجملـه 
جنابعالـي  نظـر  بـه  مي باشـد.  رونـدي  چنيـن  تبعـات 
سـازمان چگونـه مي توانـد چنيـن بحرانـي را مديريت 

و كنتـرل نمايـد؟
الـزام اينکـه حتمـًا بايـد در رشـته  خودمـان كار 
كنيم نبايد وجود داشـته باشـد، رشـته سـاختمان يك 
رشـته بسـيار متنوعی اسـت، چرا كه اگـر در مملکت 
مـا بخش سـاختمان را تعطيل كنند 70 درصد مشـاغل 
از بيـن مـی رود ، خيلی خوب اسـت كه يـك مهندس 
عمـران بـرود در حـوزه آجر و يـا سـيمان كار كند 
چـون همـه مهندسـان اسـتعداد محاسـبات را ندارنـد  
بنابرايـن بـه سـمتی برويم كـه فضـا را در زمينه های 
اشـتغال در بخش سـاختمان بوجود بياوريـم. ما عادت 
نکرده ايـم كـه در حـوزه كار سـاختمان دركشـور 
مشـاغل خاصـی را تعريف كنيـم مثًا مفهوم مشـاور 
امـاک در دنيـا چيـز ديگـری اسـت كـه امـروزه 
تعريـف درسـتی در ايـران نـدارد به طور مثـال بحث 
حفاظـت از زباله هـا كـه پيـش آمـد بـه دنبـال خود 
توليـد سـبد هـای فلـزی بـرای اينـکار مطرح شـد و 
خـود ايـن موضـوع ميتوانـد جرقـه ای باشـد بـرای 
كسـانی كـه می خوانـد در كنـار صنعـت سـاختمان 
بتوانـد  اگـر  مهندسـی  نظـام  كننـد.  توليـد  شـغل 
گروه هايـی را تشـکيل دهـد تا مهندس نـارس و تازه 
فـارغ التحصيل شـده و با بازار آشـنا نيسـت را جذب 
كـرده و پـرورش دهـد می توانـد آن را بـه سـمت 
شـغل مناسـب نيـز هدايـت كنـد و بـا علـم تجارت 

سـازد. آشنا 

بنـا و نما: يكـي از انتظاراتي كه اعضاي سـازمان 

در راسـتاي تأمين اشـتغال و افزايش درآمد مهندسـان 
از سـازمان دارنـد گسـترش دامنه فعاليت هاي سـازمان 
بـه روسـتاها و نظارت بـر پروژه هاي دولتي مي باشـد. 
ايـن دو- به رغـم اقداماتـي كـه طي سـال هاي گذشـته 
در سـطح كشـور و اسـتان انجام شـده- هنوز در استان 
جنابعالـي  نظـر  بـه  اسـت.  نگرديـده  محقـق  زنجـان 
دولت–بـه ويـژه اسـتانداري و بنيـاد مسـكن– در ايـن 
زمينـه چـه مسـاعدت هائي را مي تواننـد براي سـازمان 

نمايند؟   فراهـم 
بـا توجه بـه جلسـاتی كـه در كار گروه تشـکيل 
شـده اسـت بـه ايـن تصميـم رسـيديم كـه تعرفـه 
روسـتايی قطعـًا بايـد كـم و سـهل الوصول باشـد و 
تسـهياتی را بايـد بـرای مهنـدس فراهـم كـرد تـا 
بـرای انجـام كار در ايـن مناطـق بـا توجه بـه دوری 
محـل و راه دشـوار ، تشـويق بـه انجام كار شـود. مثًا 
می توانيـم ظرفيت هـا را بـرای اين مهندسـان افزايش 
دهيـم و همچنيـن تعرفه هـا را كاهـش دهيـم تـا بـه 
طريقـی تناقـض بوجـود پامـده را حل كرده باشـيم. 
ولـی در عين حـال هنوز مسـائلی در روسـتا ها وجود 
دارد كـه به دليل فرهنگ و سـاختار روسـتاها اسـت 
و مـا مجبوريـم برای رفـع همه مشـکات گام به گام 

. برويم  جلـو 

بنـا و نمـا: بـه نظـر جنابعالـي نشـريات علمـي- 
تخصصـي، نظيـر »بنا ونمـا« در شـرايط كنوني تا چه 
ميـزان در ارتقـاي دانـش علمـي و حرفـه اي اعضـاي 
چگونـه  سـازمان  باشـد؟  موثـر  مي توانـد  سـازمان 
مي توانـد نقـش چنيـن فعاليت هائـي را افزايـش دهد؟
بـه نظـر اينجانب بهتر اسـت نشـريه سـازمان نظام 
مهندسـی سـاختمان عـاوه بـر اينکه بـه موضوعات 
سـاختمانی و تبليغـات مربوطه می پردازد محلی باشـد 
بـرای بـه چالش كشـيدن برخـی از موضوعـات روز 
شـهر مثل موضوع سـرب و روی و يا بيماری سرطان 
كـه به طـور عوامانـه ای مطرح می شـود و از آموزش 

مفاهيـم درسـی و آناليـز و محاسـبات پرهيز كند.
شـهر  سـطح  در  مرتبطـی  موضوعـات  همچنيـن 
زنجـان وجـود دارد كـه می تواند نقد و بررسـی شـود 
و بـه اطـاع عموم برسـد مثل تصميماتی كـه در ماده 
5 گرفتـه می شـود و نقد عملکـرد آن و يا موضوعاتی 

كـه در شـورای فنـی مطـرح می شـود. نظـام اجرايی 
زنجان و سيسـتم اجرايـی پروژه هـا موضوعات خوبی 
بـرای نظام مهندسـی اسـت كه ذهـن مهندسـان را به 
چالـش بکشـد. حتی بهتر اسـت در اين زمينه نشـريه 
را بـا نشـريات اسـتان های ديگـر مقايسـه كـرد و به 

خاقيت دسـت زد.
 

بنـا و نمـا: لطفـًا توضيحاتـی را در مـورد طـرح 
سـبزه ميـدان و مزايـا و معايبـی كـه ايـن پرسـه برای 
شـهر زنجـان در پـی خواهـد داشـت را بـرای اطـالع 

مهندسـين مطـرح كنيـد ...
طـرح سـبزه ميـدان در زمينـی در مركـز شـهر 
سـاليان سـال مسـکوت مانده بود كه پـس از انتصاب 
اينجانـب دوبـاره آغـاز بـکار كـرد در ايـن زمينـه 
حداقـل سـه مشـاور روی پـروژه كار كرده انـد  و 
طـرح خـود را  ارائـه كرده اند كه ما احسـاس كرديم 
برخـی از ايـن طرح هـا واقع بينانـه نبـوده و اگر قصد 
بـه اجـرای آن را داشـته باشـيم سـالها طـول خواهد 

كشـيد كه پـروژه بـه اتمام برسـد.
ايـن طـرح در زمينـی حـدود 150 هـزار متر مربع 
اسـت  كـه 50 درصـد آن پاركينـگ طبقانـی بـا 
هـزار    200 و حـدود  اسـت  زميـن  زيـر  طبقـه  دو 
پاركينـگ در ايـن محـل تأميـن خواهد شـدكه 100 
هـزار آن مـورد نياز خود پـروژه اسـت و باقی برای 

اسـتفاده عمـوم مـردم به صـورت پاركينـگ عمومی 
در يـك محـل پـر  تـردد شـهر در نظـر گرفته شـده 
اسـت. 15 الـی 16 هـزار متـر از اين محل بـه عنوان 
تجـاری در نظر گرفته شـده  و هميـن مقدار نيز اداری 
خواهـد بـود، در مركز طرح سـاختمان شـورا و موزه 
و فرهنگسـرا طراحـی شـده و همچنيـن محلـی برای 
اجتماعـات مذهبـی و اجتماعـی مـردم، و مركز برای 
پيـاده روی مـردم طرح ريـزی شـده اسـت وخيابان ها 
از پشـت سـاختمان ها كشـيده خواهنـد شـد، و برای

عبـور وسـايل نقليـه راه زيرزمينـی قـرار داده شـده 
اسـت و يـك پل زيرگـذر در حد فاصل بيـن خيابان 
زينبيـه و ذوالفقـاری پيـش بينـی شـد جهـت احيای 

دوبـاره باغـات خانـه ذوالفقاری.
در ايـن فراخوان سـه گـروه قيمت دادنـد و اعام 
آمادگـی كردند كه با  شـركت وابسـته بنيـاد تعاون 
ناجـا بـه نام كهـن دژ ميـاد نـام دارد قرارداد بسـته 
شـد بـه صـورت 20 درصـد شـهرداری و 80 درصد 
شـركت و بـا شـرط تملـك 15 هـزار متـر مربـع، 
پروسـه تصويب ايـن قرارداد بـرای اسـتانداری زمان 
زيـادی را گرفـت. و امـکان پيـش فروش بر اسـاس 
درصـد پيشـرفت كار و 10 درصـد پايين تـر بـرای 
كارفرمـا قراردارد تـا تضمينی برای خريداران بشـود.
و هـم اينـك نيـز سـايت كارگاهـی اين پـروژه در 

حـال مجهز شـدن اسـت.
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 بنـا و نمـا: باتوجه به سـفر رياسـت جمهوری جناب 
آقـای روحانـی بـه زنجـان و تأكيـد ايشـان بـه شـروع 
كار منطقـه ويـژه در زنجـان توضيحاتـی در ايـن باب 

را مبـذول بفرمائيد ...
در مـورد ايـن موضـوع 1000 هکتـار زميـن در 
منطقـه نزديـك بـه فـرودگاه زنجـان بـا توجـه بـه 
مکان يابـی و مطالعـات شناسـايی شـده اسـت ولـی 
هنـوز قطعـی نيسـت و فـاز صفـر پـروژه اسـتارت 
خـورده اسـت. ولـی نکتـه اصلی اين اسـت كـه اول 
بايـد بدانيـم كه يـك منطقه ويـژه چـه ويژگی هايی 
را بايـد داشـته باشـد مـا بـه دنبـال ايـن هسـتيم كه 
منطقـه ويژه ای بسـازيم تـا در خصوص يـك موضوع 
خـاص مثـل خـودرو بـه قطـب تبديـل شـود تـا با 
از وابسـتگی اسـتان بـه صنعـت سـاختمان  اينـکار 
بکاهيـم و اشـتغال ايجـاد كنيـم و همچنيـن در كنـار 
منطقـه ويـژه اسـتان را تبديل بـه يك منطقـه آماد و 
پشـتيبانی كنيـم به جهـت ويژگی هايی كه اسـتان ما 
بـا اسـتان های مـرزی و هم جـوار خـود دارد می تواند 
بهتريـن منطقـه از لحـاظ پشـتيبانی نيـروی كمکـی 
هوايـی و كمـك به حـوادث غيـر مترقبه باشـد و يا 
تبديـل به مركـز دپو كاالهـای وارداتی شـود. با اين 
وجـود بهتـر اسـت كار به بخـش خصوصـی واگذار 
شـود تـا تمامی كارهـا از قبيل جانمايـی  و  تفکيك و 

آماده سـازی محل توسـط سـرمايه گذار انجام شـود و 
سـپس در اختيـار مـردم قـرار گيرد.

بنـا و نما:اتـاق فكـر بر چه اساسـی تشـكيل شـده 
اسـت و نظـر خـود را درباره اتـاق فكـر بفرمائيد؟

اتـاق فکر بر اسـاس شـناختی كـه مـا از مجموعه 
نيـروی موجود در اسـتان داشـتيم بوجود آمده اسـت  
و در اصـل بنـا برايـن بـود كـه اسـتانداری از تمـام 
پتانسـيل های حـوزه عمـران، معمـاری و شهرسـازی 
اسـتان اسـتفاده كند و قطعـًا به فکر گسـترش نفرات 
هسـت. موضوعـات مختلـف و ظريفـی در اين مدت 
در ايـن جلسـات مطـرح شـده و اسـتراتژهايی هـم 
تعريـف شـده اسـت كـه انشـااهلل در آينـده شـاهد 
بـود.  خواهيـم  تصميمـات  ايـن  اجرايـی  پروسـه ی 
بـه نظـر مـن، يـك مديـر، الزمـه ی مديريتـش اين 
اسـت كـه  بخشـی از مسـئوليت های خـودش را بـه 
مشـاركت بگذارد  طبيعتـًا به ان ترتيـب طبعات يك 
كار بـه كل افـراد بـر می گـردد و نه به يك شـخص 
و همين طـور بـا مشـاركت شـناخت كاملـی نيـز از 
محيـط و نياز هـا پيـدا می كند چـرا كه ممکن اسـت 
يـك نفر بـه تنهايی همـه نياز هـا را نبيند. پـس اتاق 
فکـر بـه ايـن معنـا اسـت كـه در تصميم گيری های 
و   فرصت هـای  دوری كنيـم  خودكامگـی  از  خـود 

موجـود در شـهرمان را ببينيـم.

اهل بهشت بر چیزی از مالهای دنیا پشیمان نمی شوند ) حسرت نمی خورند ( مگر بر آن ساعتی که در دنیا بر 
آنان گذشت و به یاد خدا نبودند.                                                                               حضرت محمد )ص(

          

اخبار سازمان در سال 93

فراخوان و برگزاری مسابقه طراحی معماری مجموعه تفريحی- رفاهی- ورزشی

ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان زنجــان جهــت طراحــی معمــاری مجموعــه تفريحــی- رفاهــی- 
ورزشــی ســازمان )باشــگاه مهندســين(، مســابقه طراحــی معمــاری برگــزار نمــود. جهــت برگــزاری ايــن 
ــل  ــود را تحوي ــار خ ــا و آث ــدان طرح ه ــت و عاقمن ــورت گرف ــازمان ص ــط س ــی توس ــابقه فراخوان مس

ــد. ــه مســابقه دادن دبيرخان

جلســه داوری آثــار رســيده روز چهارشــنبه 92 بهمــن مــاه 39 در محــل مركــز همايش هــای بين المللــی 
ــرج  ــدس اي ــی، مهن ــواد رحمت ــدس ج ــان مهن ــابقه آقاي ــأت داوران مس ــای هي ــور اعض ــا حض ــه و ب روزب

كانتــری و مهنــدس مهــدی مقيمــی برگــزار گرديــد.

بــا توجــه بــه اينکــه هيــچ يــك از آثــار نتوانســت نظــر قطعــی هيــأت داوران را بــه خــود جلــب نمايــد، 
ــن طراحــان  ــد بي ــه بع ــه مســابقه در مرحل ــا ادام ــی شــدند ت ــار منتخــب معرف ــوان آث ــه عن چهــار طــرح ب

مذكــور ادامــه يابــد.
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ــنلی،  ــی و پرس ــکات مال ــائل و مش ــتان، مس ــتان و شهرس ــن اس ــات بي ــت ارتباط ــه تقوي ــود از جمل موج
ــدات الزم  ــن و تمهي ــد زمي ــانی، خري ــارت گازرس ــاختمانی، نظ ــای س ــود فعاليت ه ــی از رك ــکات ناش مش

ــد.  ــی مناســب تر بحــث و گفتگــو كردن ــر نمايندگــی در محل ــتقرار دفت ــرای اس ب

      آغاز به کار بازرسين کنترل مضاعف سازمان

 جلســه هماهنگی آغــاز بــه كار بازرســين كنتــرل مضاعــف ســازمان در تاريــخ 19 آذرمــاه بــا حضــور 
ــرل  ــرل اجــرای ســاختمان و بازرســين كنت ــر واحــد نظــارت و كنت ــره و مدي ــأت مدي ــرم هي اعضــای محت
مضاعــف در رشــته های ســازه، معمــاری، شهرســازی، تاسيســات مکانيکــی، برقــی، آزمايشــگاه، ژئوتکنيــك، 
ــف  ــرل مضاع ــين كنت ــد و بازرس ــزار گردي ــه برگ ــتان های تابع ــان و شهرس ــرداری در زنج ــه ب گاز و نقش

ــد. ــازمان می باش ــوزی س ــروع كارآم ــا ش ــان ب ــه هم زم ــردن ك ــاز ك ــان را آغ ــازمان فعاليت ش س

در ايــن جلســه مهنــدس ابراهيــم زاد تــوت آغــاج، رياســت ســازمان بــه لــزوم فعاليت بازرســين ســازمان 
و رونــد رو بــه رشــد عملکــرد بازرســان كنتــرل مضاعــف اشــاره نمودنــد و عنــوان كردنــد: نحــوه گزينــش 
بازرســين كنتــرل مضاعــف از طريــق فراخــوان و بررســی ســوابق و مــدارک و مصاحبــه حضــوری بــوده 
ــار ســاير گــروه هــا در  ــه كار بخــش شهرســازی دركن ــه شــروع ب ــن ايشــان ب اســت. اعــام كرد.همچني
رشــته شهرســازی اشــاره نمودنــد. رياســت ســازمان مشــکل اصلــی ســاختمان هــا را وجــود بيــش از يــك 

نقشــه درســاختمان هــا دانســت وآن را عامــل اصلــی تخلفــات درســاختمان هــا برشــمرد.

جلسه مشترک هيأت مديره و انجمن صنفی مهندسان مشاور

ــازمان  ــره س ــأت مدي ــا هي ــاه ب ــان 17 آذرم ــتان زنج ــاور اس ــان مش ــی مهندس ــن صنف ــدگان انجم نماين
ــد و مقــرر شــد  ديــدار و در خصــوص مســائل و مشــکات و راهکارهــای مرتبــط بحــث و گفتگــو كردن
ــازی  ــاوران و اداره كل راه و شهرس ــی مش ــن صنف ــره، انجم ــأت مدي ــدگان هي ــکل از نماين ــه ای متش كميت
ــره  ــأت مدي ــه هي ــری ب ــج آن جهــت تصميم گي موضوعــات مــورد بحــث را مــورد بررســی قرارداده و نتاي

ســازمان پيشــنهاد گــردد.

برگزاری جلسه مشترک اعضاء هيئت مديره سازمان و مسئوالن آزمايشگاه ها

ــازمان  ــل س ــگاه ها مح ــئوالن آزمايش ــازمان و مس ــره س ــت مدي ــاء هيئ ــن اعض ــتركی مابي ــه مش جلس
ــود را  ــکات خ ــائل و مش ــرات و مس ــه نظ ــگاه ها نقط ــئوالن آزمايش ــه مس ــن جلس ــد در اي ــزار گردي برگ

ــد. ــان كردن بي
اهم مسائل مطرح شده:

- افزايش تعرفه
-يکسان سازی فرمهای آزمايشگاه ها

 -تهيه دستورالعمل نحوه انجام آزمايش ها
 -برخورد با آزمايشگاه های متخلف

- معرفی سه نفر به عنوان نمايندگان آزمايشگاه های سازمان

جلسه مشترک تعدادی ازپرسنل واعضای شهرستان ابهر با هيأت رئيسه سازمان 

 

تعــدادی از اعضــای ســازمان و پرســنل دفتــر نمايندگــی شهرســتان ابهــر، روز چهارشــنبه 3 دی مــاه 1393  
ــا اعضــای هيــأت رئيســه ســازمان و مديــر واحــد شهرســتان ديــدار و در خصــوص مســائل و مشــکات  ب
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تقدير از مهندس پرويز گل پسند، مدال آور مسابقات پارا آسيايی اينچئون 2014

     هيــأت مديــره ســازمان بــا اهــداء لــوح تقديــر از زحمــات مهنــدس پرويــزگل پســند از اعضــای ســازمان 
كه تـوانستـه بودنـد مقـام ارزشمنــد
 نـائـب قهرمـانـی پـرتـاب ديسـك
 رشته دوميدانی را در بازی های آسيايی
 اينچئـون كـره جنــوبی در بيـن 12 
شركت كننده با تاش و زحمت فراوان

كسـب نمايند، با اهـدای لوحی تقـدير 
و تشکر كردند.

زمينه های صدور خدمات فنی و مهندسی به اقليم کردستان عراق

در راســتای صــدور خدمــات فنــی و مهندســی و بهره گيــری از ظرفيــت اعضــای محتــرم،  ســازمان نظــام 
مهندســی ســاختمان اســتان زنجــان ميزبــان يکــی از فعــاالن و مشــاوران اقتصــادی اقليــم كردســتان عــراق 

بــود.

ــف و  ــته های مختل ــازمان در رش ــای س ــتغال اعض ــرمايه گذاری و اش ــای س ــت زمينه ه ــن نشس در اي
ــت. ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــراق م ــتان ع ــم كردس ــاز در اقلي ــف ساخت و س ــای مختل زمينه ه

 

                                                             خـاطـر نشـان مـی شـود پروژه هـای دولتـی حـدود 4000 

                                                          پــروژه عمـرانی در زمينــه هـای مختلـف از جمـله احـداث

                                                          مسـکن بـرای بخــش خصوصـی می باشـد كه يك فرصـت

                                                           مناسـب بـرای بهره گيـری از ظرفيـت های فنـی و مهنـدسی

                                                           سازمان به حساب می آيد.

 

بازديد اعضای هيأت مديره از مجموعه درمانی مهرانه و  پروژه مرکز درمانی بيماران ام. اس

ــه و پــروژه مركــز  ــی مهران ــه از مجموعــه درمان ــه  صــورت جداگان ــره ســازمان ب اعضــای هيــأت مدي
ــاز و پيشــرفت فيزيکــی و  ــف ساخت و س ــان كــم و كي ــد و در جري ــد كردن ــاران ام.اس بازدي ــی بيم درمان

ــات موجــود در ايــن مراكــز قــرار گرفتنــد. همچنيــن امکان

     

  

معرفی خزانه دار سازمان

ــه  ــی زاده ب ــن مجتب ــدس حس ــای مهن ــاب آق ــأت مديره، جن ــه هي ــتمين جلس ــی و هش ــد و س در ص
ــدند. ــوب ش ــم(، منص ــره دوره شش ــأت مدي ــوم )هي ــال س ــه س ــأت رئيس ــمت خزانه دار هي س

تقدير و تشکر از هيأت رئيسه قبلی سازمان در جلسه هيأت مديره

ــات و  ــره، از زحم ــأت مدي ــم هي ــوم دوره شش ــال س ــازمان در س ــره س ــأت مدي ــه هي ــن جلس در اولي
ــد.  ــل آم ــه عم ــکر ب ــر و تش ــال دوم تقدي ــه س ــأت رئيس ــای هي تاش ه
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انتخابات هيأت رئيسه سازمان برگزار گرديد

در صــد و ســی و هفتميــن جلســه هيــأت مديــره ســازمان كه در تاريــخ 26 آبــان مــاه 93، بــا حضــور 
ــات هيــأت رئيســه  بازرســان ســازمان و نماينــدۀ اداره كل راه و شهرســازی اســتان برگــزار گرديــد، انتخاب
ــی  ــأت رئيســه ســال ســوم معرف ــد و  اعضــای هي ــرای ســال ســوم دوره ششــم  ســازمان برگــزار گردي ب

شــدند:

 - آقای مهندس ابراهيم زاد توت آغاج        رئيس سازمان
 - آقای مهندس حسن مجتبی زاده              نائب رئيس اول
 - آقای مهندس عليرضا رسولی                 نائب رئيس دوم

 - آقای دكتر رامين كيامهر                     دبير هيأت مديره

تصويب تفاهم نامه نظارت سازمان بر پروژه های عمرانی شهرداری

ــر ســعيد عباســی و تصويــب شــورای  ــی شــهرداری زنجــان، دكت ــرم عمران ــت محت ــا همراهــی معاون ب
ــردن  ــتای باال ب ــهرداری در راس ــی ش ــای عمران ــر پروژه ه ــازمان ب ــارت س ــه نظ ــان تفاهم نام ــهر زنج ش
ــه  ــازمان ب ــو س ــين عض ــتغال مهندس ــا و اش ــاالی پروژه ه ــازده ب ــا، ب ــش هزينه ه ــا، كاه ــت پروژه ه كيفي

ــد. تصويــب رســيد. گردي

چاپ کتاب طراحی و اجرای آسانسور

بــا توجــه بــه نيــاز صنعــت آسانســـور بــه كتــب مرجــع در خصــوص طراحــی و اجــرا و كــم بــودن 
اين گـــونه مراجـــع، كتابـــی تحــت عنوان طراحــی و اجــرای آسانســـور )آنچه مهندســان بايد از آسانســـور 
بداننــد( توســـط آقــای مهنــدس كريــم ميرزاپــور گــردآوری و تأليــف گرديــده و توســط ســازمان نظــام 
ــامل  ــود و ش ــتانداردهای موج ــب و اس ــاوی مطال ــه ح ــت ك ــيده اس ــاپ رس ــه چ ــاختمان ب ــی س مهندس

بخش هــای الکتريـــکی، مکانيـــکی و ســازه ای آسانســـور از طراحــی تــا ســاخت می باشــد. 

برگزار مجامع عمومی نوبت اول و دوم سازمان

ــره و  ــأت مدي ــور هي ــا حض ــان 1393 ب ــنبه 17 آب ــازمان روز ش ــت اول س ــادی نوب ــی ع ــع عموم مجم
تعــدادی از اعضــا محتــرم ســازمان برگــزار گرديــد كــه بــه علــت بــه حــد نصــاب نرســيدن تعــداد اعضــا، 

ــه جلســه پرســش و پاســخ تبديــل گرديــد. رســمين نيافــت و ب

 همچنيــن مجمــع عمومــی عــادی بــه طــور فــوق العــاده- نوبــت دوم ســازمان روز شــنبه 24 آبــان مــاه 
ــازمان  ــتان و اعضــای س ــازی اس ــده اداره كل راه و شهرس ــره، نماين ــأت مدي ــا حضــور اعضــای هي 1393 ب

برگــزار گرديــد و نتايــج زيــر بدســت آمــد:

- بررسی و تصويب اصاحيه بودجه سال 1393 كه مورد تصويب قرار نگرفت.
- برگزاری مراسم جشن روز مهندس كه مورد تصويب قرار نگرفت.

ــره )مشــاركت،  ــات مدي ــه هي ــاخت ب ــار نحــوه س ــض اختي ــگ، تفوي ــن گاوازن ــاخت زمي - مجــوز س
ــت. ــرار گرف ــب ق ــورد تصوي ــا جــذب ســرمايه گــذار(، م ــان كار و ي ــه پيم واگــذاری ب

- شــركت بانيــان )تشــکيل و اســتفاده از امکانــات ســازمان بــرای راه انــدازی و عضويــت كليــه مهندســان 
در آن(، مــورد تصويــب قــرار گرفــت.

 آزمون ورود به حرفه مهندسان و کاردان های فنی - آبان ماه 93 برگزار شد

 آزمــون ورود بــه حرفــه مهندســان در رشــته های هفــت گانــه ســاختمان و كاردان هــای فنــی ســاختمان 
و تعييــن صاحيــت معمــاران تجربــی روزهــای پنــج شــنبه و جمعــه، 22 و 23 آبــان  همزمــان بــا سراســر 

كشــور در زنجــان برگــزار گرديــد.
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جلسه مشترک سازمان با شهرداران مناطق سه گانه زنجان

ــاه 93 در  ــان 24 مهرم ــه گانه زنج ــق س ــهرداران مناط ــا ش ــی ب ــام مهندس ــازمان نظ ــترک س ــه مش   جلس
راســتای تعامــل بيشــتر بيــن شــهرداری و ســازمان برگــزار گرديــد. در ايــن جلســه مهنــدس محمــدی رئيــس 
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان، بــه تعامــل نزديــك بيــن شــهرداری و نظــام مهندســی ســاختمان تاكيــد 
كردنــد و بيــان داشــتند: عملکــرد شــهرداری و نظــام مهندســی بــر هــم تاثيــر گــذار بــوده و تعامــل بهينــه 
ــد  ــش می ده ــردم را افزاي ــه م ــانی ب ــت خدمت رس ــده و كيفي ــی ش ــم افزاي ــب ه ــر دو ارگان موج ــن ه بي
و هــدف اصلــی از ايــن جلســات كاهــش مشــکات مــردم و بــاال بــردن كيفيــت خدمــات در ايــن بخــش 

می باشــد.

ــه بررســی برخــی از  ــن جلســه ب ــدگان شــهرداری در اي ــران ســازمان و شــهرداران مناطــق و نماين مدي
ــد. ــع مشــکات مذاكــره كردن ــرای رف ــد و ب مســائل و مشــکات پرداختن

برگزاری دوره باز آموزی مجريان گاز 

 بــا همکاری واحد گازرســانی، آموزش و انفورماتيك، دوره باز آمــوزی ويــژه مجريــان لوله كشــی 
گاز برگــزار شــد. در ايــن دوره طريقــه ورود بــه كارتابــل ويــژه مجريــان گاز از طريــق ســايت ســازمان 
و ثبــت درخواســت صــدور و يــا تمديــد جــواز لولــه كشــی گاز و همچنيــن بازديــد كارهــای ارجاعــی از 

كارتابــل بــه مجريــان آمــوزش داده شــد.

 

در ادامــه مهنــدس ســليمانی نــژاد مباحثــی را در خصوص اخــاق حرفــه ای و روابــط مجريــان بــا ســازمان 
و كارفرمايــان مطــرح نمودنــد.

 راه اندازی سيستم مکانيزاسيون آموزشی

ــد.  ــدازی ش ــت وب راه ان ــی تح ــای آموزش ــزاری دوره ه ــام و برگ ــت ثبت ن ــوزش جه ــل آم كارتاب
كاربــران می تواننــد بــا مراجعــه بــه بخــش« آمــوزش« از طريــق كارتابــل خــود در دوره هــای جديــد ثبــت 
نــام نمــوده و يــا از وجــود دوره هــای جديــد مطلــع شــوند. همچنيــن امــکان پرداخــت الکترونيکی، ثبــت 

ــت. ــده اس ــی ش ــتم پيش بين ــن سيس ــز در اي ــين ني ــرای مهندس ــنهاد دوره جديد ب ــش و  پيش في

  

ديدار اعضای هيأت مديره سازمان با معاونين عمران و شهرسازی شهرداری زنجان

اعضــای هيــأت مديــره ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان يکــم مهرمــاه 93 بــا معاونت هــای عمرانــی 
ــای  ــه اعض ــن جلس ــد. در اي ــو كردن ــدار و گفتگ ــه دي ــورت جداگان ــان بص ــهرداری زنج ــازی ش و شهرس
هيــأت مديــره ســازمان از حضــور موثــر اعضــای ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان در فعاليتهــای عمرانــی 
و شهرســازی شــهرداری ابــراز خرســندی كردنــد و خواســتار تعامــل بيشــتر طرفيــن در اصــاح نواقــص و 

ــت ساخت و ســاز در شــهر زنجــان شــدند. ــای كيفي ــه منظــور ارتق ــب ب معاي

    

                                                                  

  

جلسه هم انديشی اعضای سازمان نظام مهندسی برگزار شد

ــهريورماه برگــزار  ــنبه 26 ش ــازمان روز چهارش ــره س ــأت مدي ــا هي ــازمان ب  جلســه هم انديشــی اعضــای س
ــد. ــو كردن ــه گفت و گ ــره در جلس ــأت مدي ــای هي ــا اعض ــر ب ــای حاض ــی اعض ــن هم انديش ــد. در اي ش
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http://www.zanjan-nezam.org/fa/news/detail1306/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF/
http://www.zanjan-nezam.org/fa/news/detail1306/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF/
http://www.zanjan-nezam.org/fa/news/detail1279/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86/
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هشتمين نمايشگاه بين المللی صنعت ساختمان در زنجان

هشــتمين نمايشــگاه بين المللی صنعت ســاختمان، تأسيســات، سرمايشــی و گرمايشــی در زنجان 28 الی 31 
مردادمــاه 93 برگــزار گرديــد. ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان زنجان در اين نمايشــگاه حضــور فعال 
 داشــت و جمعــی از اعضــای به همــراه اعضای هيــأت مديره و اركان ســازمان از اين نمايشــگاه بازديــد كردند.

  

 برگزاری مجمع عمومی عادی ساليانه نوبت دوم سازمان برگزار شد
روز پنجشــنبه 22 خردادمــاه 1393 مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه نوبــت اول ســازمان برگــزار 
گردیــد. ایــن مجمــع بــا توجــه بــه مشــارکت کــم اعضــای ســازمان بــه حدنصــاب الزم نرســید و 
رســمیت پیــدا نکــرد و پــس از گــزارش عملکــرد هیــات مدیــره ســازمان توســط ریاســت ســازمان 
بــه جلســه پرســش و پاســخ تبدیــل شــد و اعضــای حاضــر در جلســه ســئواالت و مشــکالت خــود 
را از اعضــای هیــات مدیــره ســازمان عنــوان کردنــد و اعضــای هیــات مدیــره بــه ســئواالت مطــرح 

شــده پاســخ دادند.

   

ــاختمان  ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــت دوم س ــالیانه نوب ــادی س ــی ع ــع عموم ــن مجم همچنی
ــی  ــال مال ــی س ــای مال ــد و صورت ه ــزار ش ــاه 1393  برگ ــنبه 10 تیرم ــان روز سه ش ــتان زنج اس

ــت. ــرار گرف ــب ق ــورد بررســی و تصوی ــه 29 اســفند 92 م ــی ب منته
در ایــن مجمــع شــهردار زنجــان، مدیــر مســکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرســازی اســتان، 
رئیــس اداره نظــام مهندســی و مقــررات ملــی ســاختمان اداره کل راه و شهرســازی اســتان زنجــان 

ــتند. ــز حضور داش نی
   

  

امضا تفاهم نامه مصالح ساختمانی
تفاهــم نامــه ای فــی مابیــن ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان و اداره کل اســتاندارد اســتان 
زنجــان در محــل ســازمان بــه امضــا رســید. ایــن تفاهــم نامــه  در راســتای نظــارت و کنتــرل بــر کلیۀ 
فرآوردههــا و مصالــح ســاختمانی مشــمول اســتاندارد مــورد اســتفاده در کلیــۀ پروژههای ســاختمانی 
ــرد عالمــت اســتاندارد و دارای کیفیــت  ــۀ کارب ــر داشــتن پروان در دســت اجــرای اســتان مبنــی ب
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الزم طبــق اســتانداردهای ملــی مربوطــه و تشــویق تولید کننــدگان در بــاال بــردن ســطح کیفیــت 
محصــوالت امضــا گردیــد.

   

همچنیــن در ایــن مراســم از کتــاب طراحــی و اجــرای آسانســور بــه قلــم مهنــدس کریــم میرزاپــور 
رونمایــی گردیــد.

نشست سازمان نظام مهندسی با شهرداری در زمينه جلوگيری از تخلفات ساختمانی

ــا حضــور شــهردار زنجــان و شــهرداران مناطــق در محــل ســازمان نظــام  در جلســه ای  کــه ب
مهندســی ســاختمان مــورخ 3 شــهریورماه برگــزار گردید، علــل تخلفات ســاختمانی  آسیب شناســی 

. شد

آزمون ورود به حرفه مهندسان در زنجان برگزار شد

آزمــون ورود بــه حرفــه مهندســان در رشــته های هفت گانــه ســاختمان روزهــای پنــج شــنبه و 
جمعــه، 22 و 23 خــرداد در زنجــان همزمــان بــا سراســر کشــور برگــزار شــد.

  

در زمــان برگــزاری ایــن آزمــون مهنــدس رحمتــی معــاون عمرانــی اســتاندار زنجــان، مهنــدس 
باباپــور مدیــر کل راه و شهرســازی، مهنــدس محرمــی یگانــه مدیــر مســکن و ســاختمان اداره کل 
راه و شهرســازی، مهنــدس محمــدی رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان، مهنــدس صفــری 
ــزاری و  ــوه برگ ــتند و از نح ــور داش ــازی حض ــی اداره کل راه و شهرس ــام مهندس ــس اداره نظ رئی

جزئیــات اجــرای آزمــون بازدیــد کردنــد.

   

  

تور يکروزه اعضای سازمان به کاشان

تــور یکــروزه اعضــای ســازمان بــه کاشــان بــرای بازدیــد از گالبگیــری قمصــر کاشــان برگــزار 
گردیــد و بــا اســتفاده از دو دســتگاه اتوبــوس از بــاغ فیــن کاشــان، محــل گالبگیــری قمصــر کاشــان 

ــه عمــل آمــد. ــد ب و روســتای ابیانه بازدی
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پیاده روی زنجان در بند بی مهری ها، کجروی ها و سالیق

مهندس سید سیروس ترابی
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

و  قديمی تريـن  طبيعی تريـن،  پيـاده  حركـت 
ضروری ترين شـکل جابجايی انسـان در محيط اسـت 
و پيـاده روی هنـوز مهمتريـن امـکان برای مشـاهده 
تحـرک  و  شـور  احسـاس  و  فعاليت هـا  مکان هـا، 
زندگـی و كشـف ارزش هـا و جاذبه هـای نهفتـه در 
محيط اسـت. گسـترش فضای پيـاده، نه تنها سـيمای 
كالبـدی شـهرها را عـوض ميکنـد ، بلکـه تغييـرات 
نوينـی در كيفيت زندگی شـهری و رفتـار اجتماعی و 
فرهنگ مـردم به وجـود خواهد آورد. تأثير مسـتقيم 
پياده روهـا و منظـر شـهری  بهسـازی  زيباسـازی و 
در بهداشـت روانـی و كاهـش بزهـکاری و آرامـش 
روحـی و روانـی افـراد در جوامـع پيشـرفته امـروزه 
كامًا اثبات شـده اسـت. در شـهرهای قديم ايران كه 
شـهروندان بـا پای پيـاده از نقطـه ای به نقطـه ديگر 
مـی رفتنـد و بـرای جابجايـی از چهارپايان اسـتفاده 
ميکردنـد سـرعت و نحـوه حركـت به گونـه ای بود 
كـه نياز بـه متمايـز بـودن راه هـا و فضـای ارتباطی 
پيـاده و سـواره از يکديگـر احسـاس نمـی شـد ولی 

در حـال حاضـر حقـوق شـهروندی ايجـاب می كنـد 
انسـان  نيازهـا و حقـوق طبيعـی  پيـاده و  حركـت 
پيـاده بيشـتر مـورد توجـه برنامـه ريـزان و طراحان 
شـهری قـرار گرفته و راه هـای پياده به عنوان بخشـی 
مسـتقل از فضـای شـهری محسـوب شـود و تابعـی 
ازحركـت سـواره به حسـاب نيايد. چند سـالی اسـت 
كـه شـهرداری زنجـان پيـاده رو سـازی را بـه عنوان 
پـروژه مسـتقل تعريـف نمـوده و پياده رو سـازی در 
شـهر پيشـرفت نسـبتًا خوبی داشته اسـت كه زحمات 
مسـئولين قابل تقدير اسـت. بديهی اسـت كـه اجرای 
هر پـروژه ای دارای كاسـتی ها و نواقصـی خواهد بود 
و بـه قـول پـدر مهندسـی عمران كشـور ، زنـده ياد 
احمـد حامـی، هـر كـه كار كند اشـتباه هـم می كند.
لـذا در پايان سـعی گرديـده با تعـدادی تصوير از 
پيـاده روهـای زنجـان كه خـود بـه تنهايـی گويای 
مطلب هسـتند برخی كاسـتی ها نشـان داده شـوند كه 
اميـد اسـت مـورد توجه مسـئولين امـر قـرار گرفته 
تـا شـايد پياده روهـا را از موانعـی كـه گريبان گيـر 
آنهـا گرديـده پاكسـازی نمـوده و رهگـذران بتوانند 

بـا امنيت خاطـر از پياده روهـا عبور نموده و قسـمت 
سـواره روها نيـز به طور كامـل در اختيـار خودروها 

قـرار گيرد.

مسـئوليت حقوقـی سـقوط رهگـذران در اين چاله 
خوفنـاک بر عهده كيسـت ؟ شـهرداری يـا مالك ؟ 

)علـوم پايه ، عـارف هفتم(

سـاخت يـك كيلومتر پيـاده رو در يـك روز كه 
قابليـت ثبت در كتـاب ركورد های گينـس را دارد ! 
)كمربنـد شـمالی ، بين فلکـه مدرس و فلکـه روزبه(

چالـه برای درختـان در ايـن پياده رو كه بـا اولين 
آبيـاری آسـفالت به داخـل چاله ريزش كرده اسـت 

. )همـان محل(

در طـول نزديـك بـه دو كيلومتـر حتـی يـك 
پـل عبـور عابـر پيـاده در نظـر گرفته نشـده اسـت 
. معلوليـن و سـالمندان كه جـای خـود دارد . )همان 

) محل

سـاخت پيـاده رو بنابـر سـليقه مالکين بـه صورت 
پلـه جهـت حفـظ ارزش مالـی مغازه ها )بلـوار پائين ؛ 

آگاهی( خيابـان 

رهـا كـردن سـنگ فرش پيـاده رو بـدون سـاخت 
حفـاظ و بـدون ايجـاد چالـه درخـت )خيابـان امام، 

نرسـيده بـه كوچـه گورسـتان پائين(
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سـاخت پيـاده رو بـا تکه سـنگ های برجسـته كه 
ويلچـر و كالسـکه را چـون ميـز ويبـره به لـرزه در 

مـی آورد ! ) خيابـان امام (

در نتيجـه نگهـداری نادرسـت، درختـان از داخـل 
تنـه پـوک شـده اند. )خيابان سـعدی وسـط(

تشـنگی و بی مهـری رهگـذران درختـان كاجی را 
كـه بـا قيمـت گـزاف و از راه دور تهيه شـده بودند 
بـه ايـن روز انداخته انـد . )سـعدی وسـط، روبـروی 

تير( هفـت 

بـاال بـودن سـطح سـنگ فرش از جـدول، باعـث 
نابـودی كف سـازی پيـاده رو گرديده اسـت )خيابان 

بعثـت، مقابل بيمارسـتان بهشـتی(

سـرمايه داران جهت حفـظ منافع خود بـرای اينکه 
مغازه هايشـان پله نخـورد پياده رو را تراز می سـازند و 
متأسـفانه شـهرداری ها  نيـز حقوق شـروندان را فدای 
آن هـا می كننـد. مگر مـاک كف سـازی پياده روها، 
روی جـدول خيابان نيسـت؟ بنابر اظهار سـاكنين، در 
زمسـتان بارها شـاهد سـقوط و صدمـه افـراد بوده اند. 

)خيابـان مدرس(

) همان محل و همان شرح (

اين قسـمت از كـف پيـاده رو می بايسـت هم تراز 
جـدول ادامـه پيـدا می كـرد ولـی جهت حفـظ منافع 
يـك مغـازه، حقـوق همـه شـهروندان پايمـال شـده 

اسـت! )خيابان شـهدا(

آيـا هزينـه ترميـم جدول و كفسـازی پيـاده روی 
كـه توسـط سـازندگان تخريـب می شـود از آن هـا 
گرفتـه می شـود و يـا از جيـب شـهروندان ترميـم 

)خيابـان شـهدا( می شـود؟ 

چالــه ای وحشتنــاک در مقـابــل پر تردد تريـن 
نقطـه شـهر )چهارراه سـعدی(

بدون شرح )خيابان سعدی شمالی(

بدون شرح )سعدی شمالی(

ای كاش ايـن فضاسـازی در زمـان زنـده  بـودن 
درختـان انجـام می شـد. )سـعدی شـمالی(

نمـای زشـت خيابـان بـا بالکن هـای شکسـته و 
دوش آب سـرد بـا نـاودان ! )سـعدی شـمالی(

2
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همان توضيح و همان محل

و  كف سـازی  در  مصالـح  نادرسـت  انتخـاب 
رعايت نکردن شـيب عرضـی باعث صدمـات دائمی 
شـهروندان در اثـر زميـن خـوردن در فصل زمسـتان 
می شـود. سـطح لغزنـده سـنگ فرش ها و جاری شـدن 
بسـيار  هزينـه  بـا  كـه  پياده رويـی  طـول  در  آب 
گزاف سـاخته شـده اسـت همواره در سـعدی شمالی 

مشکل سـاز بـوده اسـت.

در طـول ده هـا متـر حتـی يـك پـل سـاده فلزی 
بـرای عبـور عابريـن در نظر گرفته نشـده اسـت چه 

رسـد بـه سـالمندان و معلولين !

اختـاف ارتفـاع فاحـش در تقاطـع كوچه هـا كه 
گذشـتن از آ ن هـا حتـی برای افراد سـالم نيز سـخت 

)انتهای سـعدی شمالی( اسـت. 

جهـت  پيـاده رو  كف سـازی  در  مثبـت  گامـی 
اسـتفاده معلولين و روشـندالن كه جای تقدير اسـت. 

)سـعدی شـمالی، مقابـل اداره بـرق(

بدون شرح )خيابان استانداری(

پلـی ايمن برای عبـور عابرين! افتـادن در نهر آب 
صدمـه اش كمتـر از فـرو رفتـن يـك پـا در البای 
ميلگرد و شکسـتن آن اسـت. )انتهای سـعدی شمالی(

تـاش برای ادامـه حيات و صندوقی كـه در طرح 
خيابان كشـی قـرار گرفته اسـت. )فلکه ارتش(

سـاختمان  مقابـل  پياده روسـازی   –  )  2159
ی كز ی مر ر ا د شـهر

از ابتکارات شـهروندان جهت رفـع اختاف ارتفاع 
خيابـان و پياده رو )كمربند شـمالی، فلکه ارتش(

بدون شرح )همان محل(

قيمتـی در  بـه چـه  آبيـاری فضـای سـبز ولـی 
روبروسـت؟ بی آبـی  مشـکل  بـا  كـه  كشـوری 

3
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مالـك منـزل گويـا بـا تعويـض خـودروی خود 
ناچار شـده نيم متر از پياده رو شـهرداری و شهروندان 

را قـرض بگيـرد ! )خيابان هفـت تير(

يـك پيـاده روی مناسـب بـرای عبـور معلولين و 
سـالمندان! )خيابـان هفـت تير(

جهـت اسـتفاده بهينـه از آب در ايـن جـوی كف 
بايسـتی بـه صـورت پلـه ای بـا شـيب مايم سـاخته 

می شـد. )خيابـان كارگـران(

سـد معبـر كـه مشـکل هميشـگی زنجـان بـوده 
اسـت. در حالـی كـه بسـاط كوچك دست فروشـان 
زحمت كـش هـر روز توسـط مأمـوران سـد معبـر 
مغـازه داران  بـا  برخـوردی  هيـچ  می شـود  برچيـده 
بـازار و خيابـان صـورت نمی گيـرد. )خيابان سـعدی 

جنوبـی(

ديـواری پـر هزينـه و عجيـب در ابتـدای كـوی 
علـوم پايـه كه هيچ مسـئوليتی تـا كنون سـازنده آن 
و طـراح و علت سـاخت آن را نتوانسـته اعـام كند.

پلی هوايی بين گاراژ و خيابان )الهيه(

پیش بینی مقاومت 28 روزه بتن با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی

مهندس احسان صولتیان
عضو هیئت موسس گروه پژوهشی بتن نوین دانش- زنجان، کارشناس ارشد راه و ترابری

مهندس محمد اسدی
عضو هیئت موسس گروه پژوهشی بتن نوین دانش- زنجان، کارشناس ارشد ژئو تکنیک

مهندس محمود بزرگمهر
کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی ،

چکيده
پيش بينـی مقاومـت فشـاری بتن يك مسـاله مهم 
در صنعـت تهيـه بتن آمـاده، به ويژه بـرای اطمينان از 
كيفيت بتن تهيه شـده اسـت. در اين مقاله نشـان داده 
می شـود كـه شـبکه های عصبـی مصنوعـی می توانند 
بـرای پيش بينـی مقاومـت فشـاری 28 روزه بتن بکار 
رونـد. در اين راسـتا، اطاعـات مقاومتـی از بتن تازه 
از بچينـگ پانت هـای مختلـف يك كارخانـه  كـه 
توليـد بتـن آماده بدسـت آمـده، بر حسـب 10 متغير 
مسـتقل تعريـف می شـود كـه بـه 5 مـدل سيسـتمی 
يـك،  هـر  بـه  و  می گردنـد  گروه بنـدی  مختلـف 
مدل هـای رگرسـيون خطـی چندگانه و شـبکه عصبی 
اعمـال می شـود. دقـت پيش  بينـی توسـط مدل هـای 
شـبکه عصبـی مصنوعی،  رگرسـيون خطـی چندگانه 
و روش تجربـی بـر مبنـای محاسـبه ضريـب تعييـن 
مـورد مقايسـه قـرار می گيـرد. نتايـج حاصله نشـان 
می دهنـد كـه بهتريـن نتايج توسـط مدل های شـبکه 
عصبـی مصنوعـی و با اسـتفاده از اطاعـات بتن تازه 

می آيند. بدسـت 
واژه هـاي كليـدي: مقاومـت فشـاری، پيـش بينـی 

رگرسـيون  مصنوعـی،  عصبـی  شـبکه های  مقاومـت، 
خطـی چندگانـه.

مقدمه
بتـن  مهـم  ويژگی هـای  يکـی  از  مقاومـت 
در نظر گرفتـه می شـود چرا كـه معمـوال كيفيت كلی 
بتـن را مشـخص می كنـد. اگـر چـه مقاومـت بتـن 
می توانـد در سـنين مختلـف اندازه گيـری شـود، ولی 
دسـتورالعمل ها معموال آزمايش در سـن استاندارد 28 
روز را مبنـا قـرار می دهند. از طرف ديگـر، آزمايش 
در سـن های پايين تـر همچـون 7 روزه نيـز می توانـد 
بـرای پيش بينـی مقاومـت 28 روزه بتـن بـکار برده 
شـود. زمانی كـه اطاعـات مشـخصی فراهـم نباشـد، 
مقاومـت 28 روزه بتـن می توانـد 1/5 برابـر مقاومت 
7 روزه فـرض شـود كـه البتـه ايـن نسـبت مقاومتی 

معمـواًل بيـن 1/7 تـا 1/3 متغير اسـت]8[.
مقاومـت بتنـی كـه به طـور كامـل متراكم شـده 
اسـت در يك سـن معين با اسـتفاده از قانـون تجربی 
آبرامـز قابـل تخميـن اسـت. بـر طبـق ايـن قانـون، 
مقاومـت بتـن بـه طـور معکـوس بـا نسـبت آب به 
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اسـت]1[. متناسب  سـيمان 
البتـه محققيـن ديگـری نيـز نشـان داده انـد كـه 
مقاومـت فشـاری بتـن نه تنها بر حسـب نسـبت آب 
بـه سـيمان تعييـن می شـود، بلکـه ايـن مقـدار تحت 
تأثيـر اجـزاء اصلـی ديگـر بتن نيـز می باشـد]9,10[.
طريـق  از  می تـوان  همچنيـن  را  بتـن  مقاومـت 
يـك رويکـرد آمـاری هم چـون رگرسـيون خطـی 
چند گانـه تخميـن زد. ولـی، بـا توجـه بـه ايـن كـه 
بتـن يك مـاده غير خطی اسـت، مـدل سـازی رفتار 
رو  ايـن  از  باشـد.  مشکل سـاز  خيلـی  می توانـد  آن 
يـك روش جايگزيـن بـرای ارزيابـی مقاومـت بتن 
رويکـرد شـبکه عصبـی مصنوعی اسـت. شـبکه های 
اطاعـات  اسـاس  بـر  می تواننـد  مصنوعـی  عصبـی 
آزمايشـگاهی موجـود كـه رفتـار مـاده را توصيـف 
می كننـد بـرای پيش بينی رفتـار همين مـاده از ديگر 

نتايـج آزمايشـگاهی آمـوزش داده شـوند.

رويکرد تجربی
در ارتبـاط بـا مقاومـت، رابطـه بيـن نسـبت آب 
بـه سـيمان و تخلخـل از اهميـت زيـادی برخـوردار 
اسـت، چرا كـه اين نسـبت هـم تخلخل خـود مات 
و هـم تخلخـل ناحيـه انتقـال سـطحی بيـن مـات و 
سـنگدانه های درشـت را تحـت تأثيـر قـرار می دهد. 
از آنجاكـه تعييـن تخلخـل اجـزای سـازه ای تشـکيل 
دهنـده بتـن، مات و ناحيـه انتقال سـطحی بين مات 
اسـت، مدل هـای دقيـق  و سـنگدانه ها غيـر عملـی 
پيش بينـی مقاومـت بتـن نيـز قابـل توسـعه نيسـتند. 
روابـط تجربـی متعددی بـرای پيش بينـی مقاومت 
بتن از روی نسـبت آب به سـيمان توسـعه يافته است 
كـه مهم تريـن ايـن روابـط در سـال 1918، پـس از 
انجـام آزمايش هـای گسـترده در دانشـگاه ايلينويـز، 
توسـط داف آبرامـز تهيه شـد كـه امروزه ايـن قانون 
بـه نـام قانـون آبرامـز معـروف اسـت و بـا رابطه 1 

می شـود: بيان 

كه درآن w/c نشـان دهنده نسـبت آب به سـيمان 
مخلـوط بتـن، و k1 و k2 ضرائـب تجربـی هسـتند. 

شـکل 1 رابطـه بين نسـبت آب به سـيمان و مقاومت 
را در سـنين عمـل آوری مختلف نشـان مـی دهد]4[.

شکل)1(: تأثير نسبت آب به سيمان و سن عمل آوری بر 
مقاومت بتن]4[.

رويکرد رگرسيون خطی چندگانه
اين رويکرد نسـبت بـه روش های تجربی سـاده تر 
بـوده و نتايـج حاصـل از آن نيـز دقيق تـر می باشـد. 
در ايـن رويکـرد می تـوان اثـر نسـبت های مختلـف 
مـواد بـا ويژگی هـای متفـاوت در طرح اختـاط بتن 
را بـر مقاومـت فشـاری بتن مورد بررسـی قـرار داد. 
معروف تريـن معادلـه رگرسـيونی اسـتفاده شـده در 
پيش بينـی مقاومـت فشـاری بـه صـورت رابطـه 2 

پيشـنهاد شـده است.

ρ چگالـی  مخلـوط،  ميـزان آب   W آن  در  كـه 
مخلـوط، f مقاومـت فشـاری بتن، w/c نسـبت آب به 
 CA ،ميـزان سـيمان بکار رفتـه در مخلوط C ،سـيمان
 FA ،ميزان سـنگدانه درشـت استفاده شـده در مخلوط
ميـزان سـنگدانه ريـز و am…a0 نيز ضرائـب معادله 
می باشـند. ايـن معادلـه با توجه بـه فرم آن بـه معادله 

تـوان چند متغيـره معروف اسـت ]13[. 
رابطـه بيـن مقاومـت 28 روزه پيـش بينی شـده با 
اسـتفاده از ايـن مـدل و مقادير واقعی مشـاهده شـده 

مطابق شـکل 3 اسـت.

شکل)2(: رابطه بين مقاومت 28 روزه مشاهده شده و پيش بينی 
شده با استفاده از معادله رگرسيون ]13[.

رويکرد شبکه عصبی مصنوعی
ايــن سيســتم از شــمار زيــادی عناصــر پردازشــی 
ــکيل  ــورون تش ــام ن ــا ن ــته ب ــم  پيوس ــاده و به ه س
شــده اســت كــه بــرای حــل يــك مســأله بــا هــم 
ــيناپس ها  ــط س ــد و توس ــل می كنن ــگ عم هماهن
ــل  ــات را منتق ــی( اطاع ــات الکترومغناطيس )ارتباط
ــد.  ــه يادگيری ان ــادر ب ــبکه ها ق ــن ش ــد. اي می كنن
ــی  ــلول های عصب ــه س ــوزش ب ــال س ــا اعم ــًا ب مث
ــرف  ــه ط ــه ب ــد ك ــاد می گيرن ــلول ها ي ــه، س المس
ــتم  ــم سيس ــن الگوريت ــا اي ــد و ب ــم داغ نرون جس
ــد.  ــاح كن ــود را اص ــای خ ــه خط ــوزد ك می آم
ــه صــورت تطبيقــی  يادگيــری در ايــن سيســتم ها ب
ــا،  ــتفاده از مثال ه ــا اس ــی ب ــرد، يعن ــورت می گي ص
وزن ســيناپس ها بــه گونــه ای تغييــر می كنــد 
كــه در صــورت دادن ورودی هــای جديــد، سيســتم 
ــرای  ــبکه ها ب ــن ش ــد. اي ــد كن ــتی تولي پاســخ درس
تخميــن و تقريــب كارايــی بســيار بااليــی از خــود 

ــد. نشــان داده ان
ــاختار  ــك س ــی دارای ي ــی مصنوع ــبکه عصب ش
ــا  ــه ي ــکل از س ــه متش ــت ك ــی اس ــله مراتب سلس
ــد  ــا چن ــك ي ــه ورودی، ي ــت: الي ــه اس ــد الي چن
ــکل 3.  ــق ش ــی مطاب ــه خروج ــان، و الي ــه پنه الي
ــه  ــل ب ــخص متص ــه مش ــك الي ــورون در ي ــر ن ه
ــورون  ــت. ن ــدی اس ــه بع ــا در الي ــاير نورون ه س
ــای وزن دار در  ــق پيونده ــه از طري ــر الي ــا در ه ه
تعامــل بــا نــورون هــا در اليــه هــای ديگــر اســت. 

 n ورودی و n شکل)3(: يك شبکه با دو اليه پنهان و با
خروجی]7[.

تعـداد نورون هـا در هـر اليـه پنهـان معمـواًل از 
طريق يـك روش آزمون و خطا تعيين می شـود]12[. 
معيارهـای تجربـی بسـياری وجـود دارنـد كـه تعداد 
صـورت  بـه  را  را  اول  پنهـان  اليـه  در  نورون هـا 
تابعـی از تعـداد ورودی هـا )NI( و تعـداد خروجـی 
هـا )NO( مشـخص می كنند كـه نمونـه ای از آن در 
جدول 1 ارائه شـده اسـت. نسـبت بهينـه نورون ها در 
اليـه پنهـان اول بـه اليه پنهـان دوم به صـورت 3:1 

پيشـنهاد شده اسـت]8[.
جدول)1(: روابط تجربی برای تعيين تعداد نورون ها در اليه 

پنهان اول

هـر واحـد در يـك شـبکه عصبـی يـك ورودی 
و  می كنـد  دريافـت  واحدهـا  سـطح  پايين تريـن  از 
يـك مجمـوع وزن دار را محاسـبه می كنـد. اطاعات 
ورودی از طريـق شـبکه با ضـرب مقاديـر نورون ها 
در اليـه ورودی، در وزن پيوندهـا منتشـر می شـوند. 
ايـن مقاديـر وزنی بايسـتی ابتدائا به صـورت تصادفی 

باشـند تـا سيسـتم در شـروع كار قفل نشـود. ]2[.
در  هـدف  نورون هـای  در  حاصل ضرب هـا  ايـن 
اوليـن اليـه پنهان جمـع زده می شـوند. مجمـوع اين 
حاصـل ضرب ها توسـط يك تابع انتقالـی برای تعيين 
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سـطح خروجـی هـر نـورون بـکار گرفته می شـوند. 
ايـن تابـع می تواند يـك تابع سـيگمويد خطی باشـد 
كـه مقاديـر توليـد شـده از آن بيـن 0 تـا 1 محـدود 
می شـود. ايـن سـيگنال ها از اوليـن اليـه پنهـان بـه 
اليه هـای پنهـان ديگـر، در صورت وجـود، و به اليه 
خروجـی به طريق مشـابه اليه اول منتشـر می شـوند. 
از ايـن رو، شـبکه می توانـد از مقايسـه خروجـی اش 
بـرای هـر الگـوی ورودی بـا يـك خروجـی هدف 
بـرای آن الگو، و سـپس محاسـبه خطا و انتشـار يك 
تابـع خطـا رو بـه عقـب از طريـق شـبکه، آمـوزش 

.]12 يابد]
ايـن فرآينـد يادگيری تا زمانيك ه يکی از شـرايط 
زير حاصل شـود ادامه می يابـد]2, 3, 6, 7, 11, 12[.

• بـه يـك خطای آزمايشـی كوچك كـه از پيش 
تعيين شـده اسـت برسد.

• خطای آزمايشی شروع به افزايش يافتن كند.
• از يـك تعـداد تکـرار يادگيری از پيـش تعيين 

شـده عبـور كند.
معمـواًل از مقـدار ضريـب تعييـن )R2 ( بـرای 
اسـتفاده مـی  يافتـه  تعليـم  آزمايـش دقـت شـبکه 
شـود. ضريـب تعييـن مقياسـی اسـت از اين كـه بـه 
چـه ميـزان متغيرهای مسـتقل در نظر گرفته شـده در 
مـدل، متغير وابسـته مـورد اندازه گيری را به حسـاب 
ايـن ضريـب  بـرای  بـاال  مقـدار  يـك  می آورنـد. 
نشـان دهنده رابطـه پيش بينـی بهتر خواهد بـود ]12[.

مدلسـازی پيـش بينـی مقاومت فشـاری 28 
روزه بتـن

مقاومت بتن غالبًا توسـط اجزاء تشـکيل دهنده آن 
و بـا توجه بـه وزن مخصـوص و مشـخصات هر يك 
از آن هـا تعريـف می شـود. عوامـل ديگر مربـوط به 
بچينـگ، اختـاط، روش هـای ريختـن و عمل آوری 
نيـز روند توسـعه مقاومـت بتـن را تحت تاثيـر قرار 
می دهنـد. اگر چـه، اطاعات آزمايشـگاهی موجود در 
منابـع و كتـب مرتبـط آگاهی زيـادی در ايـن زمينه 
موقعيت هـا،  از  بسـياری  در  ولـی  می كننـد،  فراهـم 
جزئيـات مهمـی وجـود دارد كه عدم آگاهـی از آنها 
می توانـد پيـش بينـی مقاومـت را بـه ميـزان زيادی 

دچـار ترديـد نمايد. 

از ايـن رو در ايـن بررسـی متغيرهـای ورودی زير 
كـه از مراحـل مختلف تهيـه بتن آماده بدسـت آمده 
انـد به عنـوان عوامـل اصلـی تأثير گذار بـر مقاومت 
فشـاری 28 روزه بتـن، fc28 )MPa( ، در نظـر گرفته 

می شـوند. 
سـنگ   ،W)kg/m3( آب   ،C )kg/m3(سـيمان
آهـك نوع 1 )5-10 ميليمتر( )CLI)kg/m3، سـنگ 
CLII)kg/ )نـوع آهـك نـوع 2  ) -20 10 ميليمتـر
m3(، ماسـه طبيعـی )NS)kg/m3، ماسـه خرد شـده 

 ،)WRA)kg/m3 آب  كاهنـده  مـاده   ،CS)kg/m3(
 ،)FD)kg/m3 تـازه  چگالـی   ،)S)cm اسـامپ 

.)fc7)MPa مقاومـت فشـاری 7 روزه 
 5 ورودی،  متغيرهـای  ايـن  در نظرگرفتـن  بـا   
از  متشـکل   )M5-M1( مختلـف  سيسـتمی  مـدل 
ورودی  متغيرهـای  ايـن  از  مختلفـی  مجموعه هـای 
و همچنيـن اطاعـات مقاومتـی بتـن تـازه در سـنين 
اوليـه، بـرای پيش بينـی مقاومـت فشـاری 28 روزه 

نظـر گرفتـه می شـوند: در  بتـن 
: )M1( ،1 مدل سيستمی •

fc28 = fModel1 )C, W, CI, CII, NS, CS, 
WRA (

: )M2( ،2 مدل سيستمی •
fc28 = fModel2 )C, W, CI, CII, NS, CS, 

WRA, S, FD(
     :)M3(،3 مدل سيستمی •

 fc28 = fModel3 )fc7(
 :)M4( ،4 مدل سيستمی •

fc28 = fModel4 )C, W, CI, CII, NS, CS, 
WRA, fc7(

 :)M5( ،5 مدل سيستمی •
fc28 = fModel5 )C, W, CI, CII, NS, CS, 

WRA, S, FD, fc7)

بـرای هر مـدل سيسـتمی توصيـف شـده در باال، 
مـدل شـبکه عصبی مصنوعی با شـش نـورون مختلف 
در اليـه اول و بـرای دو حالـت، بـا يك اليـه پنهان 
و بـا دو اليـه پنهـان، بـکار گرفتـه می شـود. از اين 
رو، 12 مـدل شـبکه عصبـی مختلـف برای هـر مدل 

سيسـتمی بکار برده شـده اسـت.
 

اطالعات جمع آوری شده
 5 از  شـده  جمـع آوری  آزمايشـگاهی  اطاعـات 
بچينـگ پانـت مختلـف يـك كارخانـه تهيـه بتـن 
آمـاده بـرای يك دوره شـش ماهه و بـرای يك بتن 
بـا مقاومـت مشـخص كـه از مصالـح يکسـانی تهيه 
پيش بينـی  مدل هـای  آزمايـش  بـرای  اسـت،  شـده 
مقاومـت اسـتفاده شـده اسـت. تحليـل آمـاری ايـن 
مجموعـه اطاعـات، شـامل 111 آزمايـش، بر اسـاس 

توزيـع نرمـال در جـدول 2 ارائه شـده اسـت. 
جدول)2(: تحليل آماری مجموعه اطاعات

تحليل اطالعات
در ايــن بررســی، 12 مــدل شــبکه عصبــی 
مصنوعــی بــه هر يــك از 5 مــدل سيســتمی اعمــال 
ــش  ــدل پي ــوع 60 م ــن، در مجم ــود. بنابراي می ش
ــرد  ــت. عملک ــده اس ــان ش ــت امتح ــی مقاوم بين
مدل هــای شــبکه عصبــی مصنوعــی توســط ضريــب 
تعييــن R2 ارزيابــی می شــود. جــدول 3 مــدل هــای 
 R2 شــبکه عصبــی مصنوعــی را بــا بيشــترين مقــدار

ــد. ــان می ده نش

جدول)3(: نتايج مدل های شبکه عصبی مصنوعی

ــا  ــورون ه ــداد ن ــری، N1 تع ــه يادگي ــداد چرخ * C تع
ــای  ــه ه ــا در الي ــورون ه ــداد ن ــانN1-2 ،1 تع ــه پنه در الي

ــن. ــب تعيي ــان R2 ،2-1 ضري پنه

و  آبرامــز  قانــون  بــرای  تعييــن  ضريــب 
رگرســيون خطــی چند گانــه نيــز در جــدول 4 

نشــان داده شــده اســت.

جدول)4(: نتايج مدل های رگرسيون خطی چندگانه و قانون 
آبرامز

ارزيابی
ــا  ــرد ب ــر رويک ــرای ه ــی ب ــش بين ــت پي دق
ــت.  ــده اس ــی ش ــن ارزياب ــب تعيي ــتفاده از ضري اس
جــدول 3 و 4 اثبــات می كننــد كــه بهتريــن 
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پيــش بينــی بــا ضريــب تعييــن 919/0، مربــوط بــه 
مــدل شــبکه عصبــی مصنوعــی بــا دو اليــه پنهــان 
ــه  ــورون در الي ــه اول و 4 ن ــورون در الي و 11 ن
ــرف  ــت. از ط ــتمی M5 اس ــدل سيس ــرای م دوم ب
ديگــر، كمتريــن ميــزان ضريــب همبســتگی بــرای 
ــه  ــت ك ــده اس ــت آم ــای M1 و M2 بدس مدل ه
ــه  ــای ورودی در نظــر گرفت ــد متغيره نشــان می ده
شــده در ايــن مدل هــا بــه انــدازه الزم بــرای 

ــتند. ــی نيس ــن كاف ــت بت ــی مقاوم پيش بين
ــای  ــه مدل ه ــت ك ــده اس ــاهده ش ــن مش همچني
ــی  ــش بين ــرای پي ــه ب ــی چندگان ــيون خط رگرس
مقاومــت بتــن M1 و M2 بســيار بهتــر از مدل هــای 
ــردن  ــا وارد ك ــی، ب ــتند. ول ــی هس ــبکه عصب ش
اطاعــات مقاومتــی در ســنين اوليــه هم چــون 
ــی  ــت پيش بين ــود در دق ــب بهب M4  و M5 موج

ــا  مدل هــای شــبکه عصبــی مصنوعــی در مقايســه ب
ــود.  ــه می ش ــی چندگان ــيون خط ــای رگرس مدل ه
ــرای  ــًا ب از ايــن رو، مدل هــای شــبکه عصبــی عموم
ــی  ــيون خط ــای رگرس ــر از مدل ه M4 و M5 بهت

می باشــند. از طــرف ديگــر، مدل هــای شــبکه 
ــك  ــه ي ــه ب ــی چندگان ــيون خط ــی و رگرس عصب
انــدازه در پيش بينــی مقاومــت 28 روزه بتــن بــرای 
حالــت M3 ، كــه تنهــا مقاومــت اوليــه را بــه عنوان 
ــتند.  ــق هس ــرد، موف ــر می گي ــر ورودی در نظ متغي
ــای  ــر دوی مدل ه ــتمی، ه ــدل سيس ــی 5 م در تمام
شــبکه عصبــی و رگرســيون خطــی چندگانــه دقــت 
پيــش بينــی بــه مراتــب باالتــری نســبت بــه قانــون 

ــد.   ــز دارن آبرام
قانــون آبرامــز كــه مقاومــت بتــن را بــر اســاس 
ــد  ــی می كن ــش بين ــيمانش پي ــه س ــبت آب ب نس
ضريــب تعييــن بســيار كمتــری را نشــان می دهــد. 
كــه ايــن مســاله از ايــن واقعيــت ناشــی مــی شــود 
ــت  ــد هيدراتاســيون ســيمان دخال كــه آب در فراين
ــاختار  ــی در س ــت تغييرات ــن اس ــد و ممک می كن
ــد  ــد و رون ــاد كن ــيمان ايج ــر س ــی خمي مولکول
كســب مقاومــت بتــن را تحــت تأثيــر قــرار دهــد. 
ــود،  ــاهده می ش ــدول 3 مش ــه از ج ــور ك همانط
دقــت مدل هــای شــبکه عصبــی بــا تعــداد اليه هــای 
پنهــان و تعــداد نورون هــا در اليه هــای پنهــان 

تغييــر می كنــد. در تمامــی مدل هــای ســيتمی، 
دقــت باالتــر در اســتفاده از دو اليــه پنهــان بدســت 
ــی مشــخصی بيــن  ــار تجرب ــی هيــچ معي می آيــد ول
ــداد  ــن تع ــرای تعيي ــتمی ب ــای سيس ــی مدل ه تمام
ــان دوم  ــه پنه ــان اول و الي ــه پنه ــا درالي نورون ه
وجــود نــدارد. همچنيــن از جــدول 3 مشــاهده 
ــا  ــن M1، ي ــب بت ــات تركي ــه اطاع ــود ك می ش
همــراه بــا اطاعــات بتــن تــازه M2، تعــداد تکــرار 
ــا  ــراه ب ــه هم ــد ك ــاز دارن ــتری ني ــری بيش يادگي
ــات  ــردن اطاع ــت. وارد ك ــری اس ــت پايين ت دق
ــل  ــزان قاب ــه مي ــه ، fc7، ب ــنين اولي ــی در س مقاومت
توجهــی ســرعت فرآينــد يادگيــری و دقــت 
ــوان  ــه می ت ــد ك ــش می ده ــی را افزاي ــش بين پي
از مقايســه M1 بــا M4 و M2 بــا M5  ايــن مطلــب 

ــت. ــه گرف را نتيج
بــا در  نظــر گرفتــن مجموعــه اطاعــات مختلــف 
ــی  ــی مصنوع ــبکه عصب ــای ش ــم مدل ه ــت تعلي جه
ــازه  ــن ت ــات بت ــتفاده از اطاع ــيونی، اس و رگرس
ــن،  ــب بت ــه تركي ــوط ب ــات مرب ــا اطاع ــراه ب هم
هماننــد M2، در مقايســه بــا M1 ، كاهــش در دقــت 
 M5 ــه در ــود در حاليک ــب می ش ــی را موج پيش بين
ــازه در  ــن ت ــات بت ــه اطاع ــا M4 ك ــه ب در مقايس
ــه در  ــنين اولي ــی در س ــات مقاومت ــور اطاع حض
نظــر گرفتــه شــده اســت، دقــت بيشــتر يــا تقريبــا 
برابــری را فراهــم می كنــد. همانطــور كــه از 
ــد، اســتفاده از مقاومــت  ــوان دي جــداول 3 و 4 می ت
ــی  ــش بين ــت پي ــات دق ــه اطاع ــه در مجموع اولي
ــه  ــد. اگرچ ــش می ده ــادی افزاي ــزان زي ــه مي را ب
تنهــا اســتفاده از مقاومــت اوليــه بــرای رســيدن بــه 
ــه  ــت اولي ــت، مقاوم ــی نيس ــل كاف ــن راه ح بهتري
ــی  ــان تمام ــل در مي ــن عام ــر اثر گذارتري ــه نظ ب
ــت  ــن دق ــه باالتري ــيدن ب ــر در رس ــات ديگ اطاع
اســت. ولــی، بــا توجــه بــه اينکــه باالتريــن دقــت 
ــی  ــبکه عصب ــای ش ــه مدل ه ــی در هم ــش بين پي
مصنوعــی و مــدل رگرســيون خطــی در M5 حاصــل 
ــن  ــه بهتري ــت ك ــه گرف ــوان نتيج ــود، می ت می ش
ــبکه  ــای ش ــط مدل ه ــی توس ــرای پيش بين ــه ب نتيج
عصبــی مصنوعــی زمانــی بدســت خواهــد آمــد كــه 
ــتفاده  ــورد اس ــن م ــود از بت ــات موج ــی اطاع تمام

ــرار گيــرد.  ق

نتيجه گيری
ــدل  ــن م ــن بهتري ــی يافت ــن بررس ــدف از اي ه
ــاری 28  ــت فش ــی مقاوم ــرای پيش بين ــتمی ب سيس
روزه بتــن از طريــق يــك تحليــل مقايســه ای بيــن 
ــيون  ــی، رگرس ــی مصنوع ــبکه عصب ــای ش مدل ه
ــود. در  ــز ب ــی آبرام ــش بين ــه و پي ــی چندگان خط
ــدل  ــال 12 م ــی، از اعم ــه پيش بين كل 65 مجموع
شــبکه عصبــی مصنوعــی و يــك مــدل رگرســيون 
ــه هر يــك از 5 مــدل سيســتمی،  ــه ب خطــی چندگان
ــی  ــرای پيش بين ــز ب ــز ني ــون آبرام فراهــم شــد. قان
مقاومــت بــر مبنــای نســبت آب بــه ســيمان در نظر 
گرفتــه شــد. تمامــی نتايــج حاصلــه، بــا اســتفاده از 
ــا  ــا ب ــرای مدل ه ــده ب ــبه ش ــن محاس ــب تعيي ضرائ
ــتمی  ــدل سيس ــر م ــرای ه ــدار R2 ب ــن مق باالتري
ــل از  ــای حاص ــاس يافته ه ــدند. براس ــه ش مقايس

ــه: ــت ك ــه گرف ــوان نتيج ــی می ت ــن بررس اي
• مدل هــای رگرســيون خطــی چندگانــه در 
ــه  ــرای M1 و M2 ، ك ــن ب ــت بت ــی مقاوم پيش بين
ــن  ــده و بت ــکيل دهن ــح تش ــات مصال ــا اطاع تنه
تــازه را در بــر می گيــرد، بهتــر از مدل هــای 
شــبکه عصبــی مصنوعــی هســتند. ولــی، بــا 
ــنين  ــن در س ــی بت ــات مقاومت ــردن اطاع وارد ك
اوليــه در M4 و M5 پيــش بينــی مقاومــت بهتــری 
توســط مدل هــای شــبکه عصبــی مصنوعــی حاصــل 
می شــود. هــر دوی مدل هــای شــبکه عصبــی 
ــه عملکــرد  ــی چندگان ــيون خط ــی و رگرس مصنوع
يکســانی را بــرای M3، كــه تنهــا اطاعــات 
مقاومتــی را در ســنين اوليــه در بــر می گيــرد، 

نشــان می دهنــد. 
ــی در  ــات مقاومت ــودن اطاع ــه وارد نم •  اگرچ
ــری  و  ــد يادگي ــرعت فراين ــه، fc7، س ــنين اولي س
ــن  ــد، بهتري ــش می ده ــی را افزاي ــش بين ــت پي دق
ــی  ــای پيش بين ــك از مدل ه ــر ي ــرای ه ــج ب نتاي
ــات   ــی اطاع ــه تمام ــود ك ــل می ش ــی حاص زمان
ــر  ــی در نظ ــن بررس ــده در اي ــف ش ورودی تعري

.M5 ــد ــوند همانن ــه ش گرفت
ــا  • دقــت مدل هــای شــبکه عصبــی مصنوعــی ب

تعــداد اليه هــای پنهــان و تعــداد نورون هــا در 
ــی  ــرای تمام ــد. ب ــر می كن ــان تغيي ــه پنه ــر الي ه
ــا  ــن ب ــت ممک ــن دق ــتمی بهتري ــای سيس مدل ه
ــچ  ــه هي ــه البت ــد ك ــت می آي ــان بدس ــه پنه دو الي
معيــار مشــخصی بــرای تمامــی مدل هــای سيســتمی 
ــان  ــه پنه ــا در الي ــداد نورون ه ــن تع ــت تعيي جه

ــد. ــدا نش اول و دوم پي
• قانــون آبرامــز، كــه پيش بينــی مقاومــت 
ــام  ــن انج ــيمان بت ــه س ــبت آب ب ــاس نس را براس
ــری  ــب كمت ــه مرات ــن ب ــب تعيي ــد، ضري می ده
ــر  ــی از اث ــد ناش ــه می توان ــد ك ــه می ده را نتيج
ــی  ــاختار مولکول ــوط روی س ــدن مخل ــری ش خمي
بتــن باشــد. از ايــن رو، می تــوان گفــت كــه يــك 
معادلــه تجربــی بــرای تعييــن مقاومــت بتن بايســتی 
ــن  ــب بت ــرف تركي ــی مع ــده عبارت هاي در برگيرن

باشــد. 
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مدیریت پروژه  
 )بخش اول(

مهندس علی مدقالچی
کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت - پایه 1 طراحی و نظارت سازه

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

1- چرا مديريت پروژه؟
رقابـت شـديد ميان مؤسسـات انتفاعـي و همچنين 
غيرانتفاعـي اسـت كـه سيسـتم اقتصـادي مـا عامـل 
ترويـج آن اسـت. ايـن رقابـت فشـار سـنگيني بـر 
سـازمان ها وارد مـي آورد، كـه محصوالتـي پيچيـده 
و انطباق پذيـر بـا سـليقة تـك تـك مشـتريان را هر 
چـه سـريعتر در دسـترس قـرار دهنـد. پاسـخ ها بايد 
سـريع تر داده شـود، تصميمـات بايـد زودتـر گرفته 
شـود و نتايـج با سـرعت بيشـتر به دسـت آيـد. تنها 
كافـي اسـت كه بـه مسـايل ارتباطـات توجـه كنيد. 
اطاعـات و دانسـته هاي مربـوط بـه آن رشـدي بـه 
غايـت سـريع دارد، در حالـي كـه فرصـت اسـتقرار 

اسـتفاده از دانسـته هاي مناسـب كاهـش مي يابـد.
در ايـن چارچـوب از مدير پـروژه انتظـار مي رود 
كـه همـة جنبه هـاي پـروژه را تکميل كنـد، مطمئن 
شـود كـه اطاعات و منابع مناسـب در زمـان و محل 
مـورد نيـاز در دسـترس قـرار دارد؛ و باالتـر از همه 
اطمينـان يابـد كـه نتايـج موردانتظـار بـه موقـع و با 
حداقـل هزينـه حاصـل مي شـود. بـه اين داليـل، ما 

اغلـب مديـر پـروژه را ابـر مديـر مي ناميم.
مديريـت پـروژه بـه ايـن علـت كـه پـاره اي از 
نيروهـاي مؤثـر بـر زندگـي در جامعـة مـا نيـاز بـه 
روشـهاي جديـد مديريت داشـتند پديدار شـد در اين 

ميـان دو نيـروي برتـر دارند:
1( نيـروي پديـد آمـده بـر اثـر تقاضـاي رو بـه 
رشـد كاالهـا و خدمـات پيچيـده، نيازمنـد مهارت و 
انطباق پذيـر بـا سـليقة تـك تـك  مشـتريان و 2( 

انسـان. توسـعة تصاعـدي دانسـته هاي 
مديريت پـروژه  تشـکياتي با ابزارهـاي نيرومند 
بـراي  سـازمان  توانايـي  كـه  مـي آورد،  فراهـم  را 
طرح ريـزي، سـازماندهي، اجرا و كنتـرل فعاليت ها، و 
راه هـاي اسـتفاده از افـراد و منابع را بهبود مي بخشـد.

 رويکرد مديريت پروژه اي باعث مي شود تا:
- انعطاف پذيري سازماني افزايش يابد.
- مسؤوليت مديريتي غير متمركز شود.

- نگرش نسبت به مشکات جامع نگرانه شود.
- فرآيندهاي حل مسائل هدفمند شود.

2-تعريف پروژه:
اختـاف عمـده اي كـه بيـن مديريـت پـروژه و 
مديريـت عمومـي )يا هر نـوع ديگـري از مديريت( 
وجـود دارد، بـه تعريـف يـك پـروژه و آنچـه قرار 
اسـت پروژه بـراي مشـتري و سـهامداران بـه همراه 
داشـته باشـد بـر مي گـردد. در اينجـا، دو تعريـف 

فصيـح و شـيوا بـراي واژه پـروژه ارائـه مي شـود:
يـك پـروژه را مي توان ايـن چنيـن تعريف كرد: 
ايجـاد تغييـري سـودمند بـا اسـتفاده از تکنيك هـاي 
خـاص مديريت پـروژه بـراي برنامه ريـزي و كنترل 
حـوزه كاري، تـا محصولـي تحويـل داده شـود كـه 
نيازهـا و توقعات افـراد ذينفع و مشـتريان را برآورده 

سازد.
   )PMI( كتابچه راهنماي مؤسسـه مديريـت پروژه
پـروژه را ايـن گونـه تعريـف مي كنـد: » ... تاشـي 
گـذرا كـه بـه منظـور خلـق محصـول يـا خدمتـي 

ناتوان ترین مردم کسی است که از دعا کردن واماند و بخیل ترین مردم کسی است که از سالم کردن واماند.
                                                                                                                           امام حسین)ع(
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منحصـر بـه فـرد صـورت مي گيـرد. منحصر بـه فرد 
يعنـي اينکـه محصول يـا خدمت به صورتي مشـخص 
با سـاير محصوالت يا خدمات مشـابه تفـاوت دارد.«

3- تعريف مديريت پروژه:
»مديريـت پـروژه« عبـارت اسـت از » مديريت 
و راهبـرد زمـان، مـواد، نيـروي انسـاني و منابع مالي 
جهـت تکميـل يـك پـروژه بـه روشـي مرتـب و 
اقتصـادي، در زمـان تعييـن شـده، بـا اعتبـارات قابل 
دسـترس و در نظـر گرفتـن كليه نکات فنـي تعريف 

» . شده
گونـه  ايـن  را  پـروژه  مديريـت   ،PMBOK  
تعريـف مي كنـد: » ... اسـتفاده از دانـش، مهارت ها، 
ابزارهـا و تکنيـك هـا در فعاليت هـاي پـروژه بـه 
منظـور بـرآورده سـاختن نيازهـاي افـراد ذينفـع و 
توقعاتـي كه نسـبت به پـروژه وجـود دارد.« به بيان 
ديگـر، مدير پـروژه بايد هـر آنچه را كه الزم اسـت 
انجـام دهـد تـا باعـث تحقق پـروژه شـود. هيچکس 

نمـي توانـد تعريفـي جامعتـر از ايـن ارائـه كند!
ايـن تعريف به روشـني نشـان مي دهـد كه هدف 
پـروژه بـرآورده سـاختن نيازهـا و توقعـات ذينفعان 
اسـت. بنابرايـن، يکـي از ضرورت هاي اساسـي براي 
مديـر پروژه آن اسـت كه مشـخص كند افـراد ذينفع 
) عـاوه بـر مشـتريان( چه كسـاني هسـتند و نيازها 
و توقعاتشـان چيسـت. ايـن كار بايـد انجـام شـود تا 
حـوزه كاري و اهـداف پـروژه در همان ابتدا روشـن 

. شود
اصواًل مديريت پروژه داراي دو جنبه است:

- فن: مديريت و رهبري افراد در پروژه
- علـم: تعريـف و هماهنگـي كاري كـه بايد انجام 

. د شو

4- استانداردهاي مديريت پروژه: 
در طـول پنجـاه سـال گذشـته مجموعـه اي قابـل 
توجـه از اصـول علمي در مـورد ابزارهـا، مهارت ها و 
تکنيك هـاي مديريـت پروژه بـه وجود آمده اسـت. 
ايـن مجموعـه  اطاعاتـي اكنونـه بـه چيـزي تحـت 
 )PMBOK(  عنـوان اصـول دانـش مديريت پـروژه
يـا بـه طـور خاصـه اصـول دانـش )BOK( تبديل 
شـده اسـت. BOK هايـي كـه در حـال حاضـر در 

عبارتنداز: دسـترس هسـتند 
 )APM(  متعلـق به انجمـن مديران پروژه BOK -

در انگلستان
پـروژه   مديريـت  مؤسسـه  بـه  متعلـق   BOK  -

آمريـکا در   )PMI(
- BOK متعلـق بـه انجمـن بيـن المللـي مديـران 

 )IPMA( پـروژه  

5- چرخه عمر پروژه
مرحله شکل گيري مفهوم و شروع )مرحله نظری(

 اوليـن مرحلـه پروژه هـا بـا تأييـد فرصـت يـا 
نيـازي براي محصـول، خدمـات يا تسـهيات، باعث 
اغـاز پروژه مي شـود. مطالعـه امکان سـنجي  در اين 
مرحلـه انجـام مي شـود و در صـورت تأييـد پروژه، 

مرحلـه بعـدي آغاز مي شـود.
مرحله طراحي و تكوين: )مرحله طراحی(

از خطـو راهنمايـي كـه توسـط  در مرحلـه دوم 
مطالعـه امـکان سـنجي تعيين شـده اند، بـراي طراحي 
محصـول و تهيـه برنامـه هـا و زمـان بنـدي هـاي 
تفصيلـي جهـت سـاخت يـا پيـاده سـازي محصـول 

شـود. مي  اسـتفاده 
مرحله ساخت يا پياده سازي: )مرحله اجرا(

 سـومين مرحلـه، مرحلـه پياده سـازي يا سـاخت 
پـروژه بر اسـاس برنامه مبنايي  اسـت كـه در مرحله 

قبلي تهيه شـده اسـت.
مرحله انتقال و تحويل پروژه: )مرحله نهايی(

در چهارميـن مرحلـه، پيـاده سـازي يـا سـاخت 
پـروژه بـر مبنـاي طـرح اوليـة تأييد شـده اسـت و 

پـروژه خاتمـه مـي يابـد.
 

6- فازهای  انجام پروژه
از ديـد مراحـل شـکل گيري و اجـرا  پـروژه را 
بـه پنـج فـاز مختلـف تقسـيم مي كنند. درهريـك از 
وظايـف،  فعاليت هـا،  پـروژه،  پنج گانـه ي  فازهـاي 
رفتـار و مهارت هـاي مختلفي بـراي موفقيـت الزمند 
بعـدي  شـماره هاي  در  تدريـج  بـه  را  آن هـا  كـه 
خواهيدآموخـت. اكنـون نگاهي گذرا به ايـن پنج فاز 
مي اندازيـم تـا بـا آنچـه پيـش رو داريـم آشناشـويم.

فاز اول: آغازپروژه
فـاز آغازيـن پـروژه، بـر چگونگي پيدايـش ديد 

در  دارد.  تاكيـد  اهـداف  تعييـن  و  پـروژه  نسـبت 
ايـن فـاز، برخـي عناصركليـدي مجـزا گردهم آمده، 
هسـته ي اوليـه ي تيم پـروژه را، بـراي آغاز فـاز دوم 

 . هند تشـکيل مي د
مراحل عمده  اين فاز عبارتند از:

- تشخيص اينکه يك پروژه بايد انجام شود.
- تخمين اينکه پروژه چه چيز را بايد ارائه دهد.

- تعريف اهداف كلي پروژه.
- تعييـن انتظـارات كلـي مشـتريان، مديريـت و 

مهم درگيـر. افـراد  سـاير 
- تعيين محدوده ي كلي پروژه.

- انتخاب اعضاي اوليه ي تيم پروژه.
فاز دوم: برنامه ريزي

فـاز برنامه ريزي پـروژه، شـامل تعييـن منابـع الزم 
بـراي انجـام پـروژه، برنامه ريـزي، زمانبنـدي و تهيه 
بودجـه ي پـروژه اسـت. از فعاليت هاي مهـم اين فاز،  
تبديـل اهـداف بـه فعاليت هـاي ملمـوس و تشـکيل 
گروه هـاي كاري بـراي انجـام ايـن فعاليت هاسـت. 

مراحل عمده  اين فاز عبارتند از:
- پااليـش محـدوده ي پـروژه، به معنـي برقـراري 
تعـادل بين سـه عامل نتيجـه )كيفيت(، زمـان و منابع 

)هزينه(.
- تهيـه  فهرسـت فعاليت هايي كه براي دسـت يابي 

به اهداف پروژه الزم اسـت.
- تعيين بهترين شکل توالي فعاليت ها.

- تهيـه يك برنامه و بودجـه  كارا جهت تخصيص 
فعاليت ها. بـه  منابع 

- گرفتن تاييديه هاي الزم براي برنامه  پروژه.
فاز سوم: اجرا

فعاليت هـاي  شـامل  پـروژه  اجـراي  فـاز 
به سـوي  تيم پـروژه  راهبـري  و  هماهنگ سـازي 
انجـام موثـر فعاليت هـاي پـروژه، مطابـق برنامـه ي 
به دسـت آمده در فازقبـل اسـت. درايـن بخـش روي 
تاكيدمي شـود.  منابـع  توسـط  كار  درسـت  انجـام 

برخي فعاليت هاي مهم اين فاز عبارتنداز:
جلسـات  برگـزاري   - تيم پـروژه.  رهبـري   -
بـا اعضـاء تيـم. - ارتبـاط بـا افرادمهـم درگيـر. - 
حل وفصـل مناقشـات و درگيري هايـي كـه درطـول 
اجـراي پـروژه پديدمي آينـد. - تاميـن منابع موردنياز 
اجـراي  بـراي  تجهيـزات(  نيروي انسـاني،  )پـول، 

درسـت برنامـه  پـروژه.
فاز چهارم: هدايت

فاز كنترل، مرحله اي اسـت كـه در آن برچگونگي 
انجـام پروژه نظارت  مي شـود. 

درايـن مرحلـه بـه اندازه گيـري ميزان دسـت يابي 
بـه اهـداف تعيين شـده پرداختـه، فرمان هايـي بـراي 
حـذف  و  برنامـه  بـر  اجـرا  مجـدد  منطبق كـردن 
مغايرت هايـي كـه بـر نتايج پـروژه و زمـان تحويل 

يـا كيفيـت آنهـا اثـردارد،  صادرمي شـوند. 
تاكيـد ايـن فـاز روي چگونگـي برخـورد موثـر 
مديـر بـا تاخيرات ناخواسـته،  تخطي از سـقف بودجه 
يـا تغييـر محـدوده ي پروژه اسـت. در اين فاز اسـت 
كه مديـر بايد بهتريـن گزينه را براي حل مشـکات 

انتخاب كند.  پـروژه 
مراحل اين فاز عبارتند از:

- نظارت براجرا و گزارش اختاف ها با برنامه.
- اتخـاذ تصميمـات اصاحـي بـراي منطبق كردن 

برنامه. بـا  اجرا 
دربـاره ي  تصميـم  و  ارزش گـذاري  دريافـت،   -
يـا  افرادمهم درگيـر  ازسـوي  كـه  تغييرات پـروژه، 

پيشنهادمي شـوند. تيم پـروژه  اعضـاي 
- برنامه ريزي مجددپروژه درصورت نياز.

- تطبيق سطوح منابع درصورت نياز.
- اصاح محدوده ي پروژه.

و  نتايـج  تطبيـق  بـراي  برنامـه  بـه  بازگشـت   -
الزم. تاييديه هـاي  گرفتـن  و  اهـداف 

فاز پنجم: بستن پروژه
آخريـن فاز پـروژه، بسـتن پـروژه اسـت؛ زماني 
تاش هـاي  و  فعاليت هـا  همـه ي  بازتـاب  كـه 

مي تـوان  ديـد.  را  انجام شـده 
بي شـك مهم تريـن فـاز پـروژه، بسـتن آن اسـت 
و هنـر مديـر در اتمـام موفقيت آميـز پـروژه اسـت. 
اغلـب پايان پـروژه با تمام شـدن بودجه و مناقشـات 
پيمانـکار و كارفرمـا همراه اسـت. گرفتـن تاييديـه  
قبـول نتايـج پايانـي پـروژه، مهم تريـن فعاليـت اين 

اسـت. فاز 
 - دانـش.  و  نتايـج  مسـتند كـردن  و  - كسـب 
بازبينـي رونداجـراي پـروژه و نتايـج با تيم پـروژه و 
افـراد مهم درگيـر. - توقف عمليات اجرايـي و انحال 
نوشـتن  پـروژه.   تجربيـات  بازبينـي   - تيم پـروژه. 

پـروژه. نهايي  گـزارش 
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برج اداری مسکونی weena در روتردام هلند

حمید وزیری
عضو هیأت علمی گروه معماری دانشگاه زنجان

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

بـرج weena واقع در روتـردام هلنـد از نظر ابعاد، 
از  (يکـی  ميشـود  محسـوب  شـهر  آسـمان  سـقف 
بلندتريـن آسـمان خراش های شـهر )شـهر روتردام 
يـك شـهر صنعتـی بـا ريشـه های قديمـی كـه از 
سـال5291  بـا اقدامـات نوآورانـه و توسـعه بخـش 

آرشـيکت J.J.P.oud روبـرو شـده اسـت.
ايـن برج بـا تکنولـوژی جديـد دارای ريشـه های 
سـنتی معمـاری Berlage و همچنيـن تحـت تأثيـر 
حركت مدرنسـيم Destijl  به فرم پاسـتيك می باشـد 
 weena بـا درنظـر داشـتن مطالـب فوق بـرج جديـد
از ديدگاهـی يـك بـرج سـمبوليك از نظـر تکنيك 
فـرم اسـت و نيز يك خواسـت زمـان در فضاسـت، 
پديدهـای كه دارای ريشـه  ای قديمی و سـنتی اسـت 
و همچنيـن حـال و آينـده را نويد می دهـد، تکنيکی 
واقعـی كـه باعـث تحـرک و حركتی اسـت كه در 

تعـارض با معمـاری قرار نـدارد.
كامـی كه ميـس وان دروهـه در سـال 5211 در 
انسـتيتيوی تکنولـوژی الـی نويـز گفـت امـروز در 
بـرج weena  خـود را نشـان می دهـد: »جايـی كـه 

تکنيـك رهـا می شـود، به طـور طبيعـی راه خـود را 
پيـدا می كنـد«.

بررسی موقعيت شهری:
ايـن بنـا در محدوده ای بـا ابعـاد 40×30 متر كنار 
خيابـان اصلـی و همچنيـن در جـوار متروی شـهر در 

مکانی مسـکونی بنا شـده اسـت.
يـك بررسـی بسـيار جامعـی در مـورد عايق صدا 
و عايـق رطوبتـی بـرای اين بـرج انجـام پذيرفت، به 
صورتـی كـه طبقـات بـاالی برج بـرای سـکونت و 
طبقـات پاييـن اين بنـا در 50 طبقـه بـرای ادارات و 
سـاير خدمـات مربوطه دركنـار خيابـان درنظرگرفته 

. شد
مسـئله عايق بودن، خـود از دو جنبه قابل بررسـی 
اسـت؛ در وهلـه ی نخسـت، جلوگيری از سـر و صدا 
و ترافيـك خيابـان اصلـی و در وهلـه ی دوم، به دليل 
نزديـك بـودن بـه تونـل متـرو و نشسـت زميـن و 

رطوبـت طبيعی آن. 
ايـن بـرج دارای 33 طبقه با ارتفاع 106 متر اسـت 
و يـك هسـته مركزی بتونـی در ميان آن قـرار دارد 

كـه شـامل بخش هـای خدماتـی از قبيل سـرويس ها، 
تأسيسـات و سـاير مکان هـای ديگـر ميباشـد. پـان 
بـرج از دو قسـمت سـاده، دايره و مسـتطيل تشـکيل 

است. شـده 

معماری:
يـك ورودی بـه ارتفـاع دو طبقـه در يـك پان 
نيـم دايـره بـه صـورت يـك حايـل بيـن مکان های 
عمومـی خـارج از بنـا و مکانهـای خصوصـی داخلی 
طراحی شـده اسـت. سـپس، طبقـات اول تا سـيزدهم 
بـه مسـاحت 10500 مترمربـع )بـه عنـوان فضـای 
اداری( و طبقـات 14 تـا 33  در بردارنده 72 آپارتمان 

سـاخته شـده اند.
اصلـی  ورودی  مقابـل  مركـزی  بلـوک  يـك 
پله هـای فـرار  واقـع اسـت، جائی كـه آسانسـورها، 
آپارتمان هـا و ادارات بـه تفکيـك بـه نحـوی در آن 
قـرار دارنـد. ورودی اصلـی مذكـور يـا همـان البی 
بـزرگ دو طبقـه هـم بـه قسـمتهای اداری منتهـی 
ميشـود، ورودی اصلـی بـا دو پله برقـی و يك پله در 
ميـان آن ها به قسـمت همکـف راه مييابد و سـپس از 
آن طبقـه به قسـمت اصلی سـاختمان متصـل ميگردد 
و از ايـن طبقـه، آسانسـورها بـه قسـمت های اداری 
وآپارتمانـی تـردد می كنند. حجـم اين بنـا دارای دو 
ارتفـاع مختلـف ميباشـد. آكـس متوسـط سـاختمان 
بـه غيـر از دو طبقـه اوليـه )البـی( اكـس - قرينـه 
كامل اسـت و بـرای ادارات و آپارتمان هـا دارای دو 

ميباشـد. مختلف  تيپولـوژی 

شکل0 : پان طبقه همکف به فرم نيم دايره با البی وسيع

دو طبقـه واقـع در آن كـه يـك كاراكتـر اصلی 
بـرای ايـن آسـمان خـراش محسـوب می شـود.

شکل 0: پان تيپ طبقات اداری اين آسمان خراش از طبقه 
دوم الی سيزدهم، قرارگيری طبقات اداری در پايين وطبقات 

مسکونی در ارتفاع با بررسی دقيق عايق های صوتی و ترافيکی 
منطقه انتخاب شده اند.
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. شکل 1: پان تيپ طبقات آپارتمان از طبقه 50 الی 05

مراحل ساخت و مصالح مصرفی:
اجـرای بـرج weena يـك نمونـه بسـيار مهمـی 
اسـت از صنعـت ساختمان سـازی پيشـرفته به شـکل 
جزئيـات  ظريف تريـن  داشـتن  بـا  سـاخته  پيـش 
ممکنـه، تمـام امـور از كارگاه گرفتـه تـا آزمايـش 
مکانيکـی مـواد، در مـدت زمـان اجـرای پـروژه از 
ابتـدا تـا انتهـا از طريق دسـتگاه های نظـارت به طور 
مـداوم هوشـيارانه مـورد بررسـی بسـيار دقيق فشـار 
ديناميکـی بـاد و همچنين نرمهای ضـد حريق در اين 
بـرج بـا ابعـاد بـزرگ انجـام ميشـد همـه و همـه از 

ويژگی هـای مهـم ايـن پـروژه می باشـد.

مـدت زمـان اجرای ايـن بنـای بلند مرتبـه 91 ماه 
بـود. در اين مـدت، بايـد نمـای پيـش سـاخته بتنـی 
بـا كيفيـت بسـيار مرغـوب در ارتفـاع باال بـا وجود 
فشـار بادهـای مزاحـم نصـب ميشـد. عـاوه بـرآن، 
مسـائل ديگـری از قبيل قرار دادن دسـتگاه های مدرن 
بـه لحـاظ تکنولـوژی در محل احـداث و ايجـاد انبار 
مصالـح مصرفـی در سـاختمان و تنظيـم برنامـه كاری 
كارگـران همگـی بـه نحـو احسـن انجـام پذيرفت. 
هسـته مركـزی ايـن بـرج از بتـون مسـلح ميباشـد 
كـه در قسـمت نيم دايـره در دو طبقه اوليه 1 سـتون 
مـدور به ضخامـت 5 متـر دارد كه در طبقـات بعدی 
بـه يك ديـوار مـدور بتونـی تبديـل ميگـردد. و در 
دو قسـمت خارجـی ايـن نيـم دايـره، دو برآمدگی (
از پـان مسـتطيل5 متـر قـرار دارد كـه سـقف پيش 
سـاخته بـرآن / شـکل  بـه طـول 01 قـرار دارد. در 
قسـمت نيمدايـره خارجی يـك تير به عـرض 5 متر 
و 5 متـر به صـورت كمربندی  )قـوس دار( بر روی 
50 / بـه ضخامـت  01 سـتون قرارگرفته كـه بارهای 
وارده طبقـات را به فنداسـيون انتقـال ميدهد. همچنين 
در سـقف و نمـای اين طبقـات از بتون پيش سـاخته 

اسـتفاده شـده است.
 

شکل 2: آرماتورگذاری ستون های طبقه همکف به قطر5 متر 
كه بصورت متقارن در قسمت بيرونی پان به فرم نيم دايره قرار 

دارد
سـقف های مسـطح پيش سـاخته قوس دار ضخامتی 
برابـر 91 سـانتی متـر و طـول تقريبـی 2 متـر دارند 
كـه در درون آن حفره هـای كانـال جهـت تهويـه 
هـوا تعبيـه شـده اسـت. در انتهـا بر روی اين سـقف 
مسـطح پيـش سـاخته، يـك اليـه مسـطح 11 تـا 11 
ميلـی متـری بتـون مـش، كـه درون آن آرماتـور به 
ضخامـت 01 الـی 11 ميلی متـر قرار گرفته اسـت. 2

نمـای جنوبـی پيـش سـاخته ايـن بـرج بـا دقت 
بسـيار بـاال طراحـی و اجـرا شـده اسـت. ايـن نمای 
باربـر بتونـی از سـمت داخـل با مـواد عايـق كاری 
بـه ضخامـت 01 ميلـی متـر انـدود شـده اسـت و از 
سـمت خـارج با يـك ورقـه آلمينيومی پوشـش پيدا 
كرده اسـت. نمای شـمالی ايـن سـاختمان به صورت 
پانـل سـاندويچی باربـر می باشـد و قسـمت خارجـی 
آن بـه ضخامـت 591 ميليمتـر با مرمر سـفيد نروژی 
پوشـيده شـده اسـت يکی از ويژگی های خـاص اين 
بنـای پيش سـاخته اسـتفاده از قطعات پيشسـاخته هم 
انـدازه اسـت كه بـه لحـاظ اقتصـادی حائـز اهميت 
ميباشـد. البته تعـداد اندكی از قطعـات در محل نصب 

و حسـب ضـرورت تعديل انـدازه شـده اند.
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در ايـن بنـا از 9911 عنصـر پيـش سـاخته بتونـی 
اسـتفاده شـده كـه توسـط 1 سـيمانکار در مـدت 51 
مـاه نصب شـده اند. تمـام ايـن قطعات پيش سـاخته 
بايـد در برابـر باد و ارتعاشـات متعدد ديگـر مقاومت 

. كنند

هسـته مركـزی عاوه بـر گارانتی اسـتحکام برج، 
بايد سـه قسـمت ديگـر را كه برج بـا آن اتصال دارد 

حفـظ كند.

محاسـبات بـه وسـيله يـك برنامـه كمکی بـه نام 
DIAXIO انجـام پذيرفتـه اسـت تا پروژه هـای اجرا 

شـده بـه صورت غير خطی هندسـی )غيـر متقارن( را 
محاسـبه و فشـار های وارده بر هسـته مركـزی را كم 
كنـد. برای انجام آن محاسـبات از يـك مدل دوبعدی 
اسـتفاده شـده كه بعـد سـوم آن به صـورت طولی به 

فـرم H مـورد بهره بـرداری قرار گرفته اسـت.
برنامـه سـاخت مرحلـه به مرحلـه با نظـارت دقيق 
و آزمايشـات متعـدد بتـون پيـش رفـت. فشـار بـاد 
از ابتـدا طبـق نـرم هلند محاسـبه و سـپس تونـل باد 
ايجـاد شـد. بررسـی و تحليـل نتايـج به دسـت آمده 
بـه هنـگام اجرای پـروژه بـا نرم هـای رسـمی هلند، 

چنـدان تفاوتی نداشـته اسـت.
ويـژه ای  اهميـت  از  محاسـبات  در  بـاد  مسـئله 
برخـوردار بود. و فشـار1/ بـاد در طبقات بـاالی اين 
بـرج كه مسـکونی خواهد بـود حدود 55 متـر برثانيه 
می باشـد كـه بـا تمهيـدات الزم فنـی اين مسـاله حل 

. شد

يکـی ديگـر از مسـائل در ايـن پـروژه، وجـود 
فنداسـيون ايـن بنـا در يـك محـدوده خـاص بـود. 
فنداسـيون تونـل زيرزمينـی متـروی شـهر بـا ايـن 
بـرآن،  عـاوه  داشـت.  فاصلـه  متـر   55 سـاختمان 
نشسـت ايـن سـاختمان بايـد دقيقـا نسـبت بـه تونل 
شـهری و پـی آمدهـای آن بـا دسـتگاه های خـاص 
بررسـی می شـد. نشسـت تقريبـا تـا 11 ميليمتر طبق 

بود. مجـاز  نـرم 

)راديـه  گسـترده  بصـورت  بنـا  ايـن  فنداسـيون 
ژنرالـه( بـه ضخامـت 9 متـر بـا 512 شـمع بتنـی به 
ضخامـت 151 ميلی متر در مسـاحتی در1 متر ميباشـد 
و در برابـر فشـاری معـادل 9011 كيلـو حـدود 0/1 

اسـت. مقاوم  نيتـون 

كاشـت شـمعی بتونـی بـه قطـر 911 ميلـی مترو 
به طـول 0 متـر باموفقيت انجـام پذيرفت. در قسـمت 
تونـل شـهری ضخامت ديـوار بتونی به 5 متر رسـيد، 
فشـار عمـودی وارده بر فنداسـيون راديـه ژنراله اگر 
شـود،  يکنواخـت  درنظرگرفتـه  بصـورت گسـترده 
مقـدار تنـش ان برابـر 091 كيلونيوتـن بـر مترمربـع 

می باشـد.
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يکـي از مهم تريـن مشـکات سـازمان ها در آغاز 
هرگونـه فعاليـت مسـتلزم دانـش جامع در مـورد آن 
فعاليـت و مسـائل مربـوط بـه آن اسـت. شناسـايي، 
تجزيـه و تحليـل و انتخـاب راهـکار مناسـب بـراي 
انجـام فعاليت هـا و برنامه هـا بدون دانـش و اطاعات 
و صحيـح  روزآمـد  و  موقـع  بـه  مطلـوب،  كافـی، 

امکان پذيـر نخواهـد بـود.
از آن جايـي كـه سـرمايه هاي فکـري و دانـش و 
اطاعـات عامل كليـدي نـوآوري و مزيـت رقابتي در 
اقتصـاد »دانـش بنيان« محسـوب مي شـود و از طرف 
ابزاري كليـدي در راسـتاي  ديگـر مديريـت دانـش 
كسـب، توسـعه و نگهـداري دانش و سـرمايه فکري 
بـراي  سـازمان ها  مي باشـد،  مطـرح  سـازمان ها  در 
توسـعه كسـب و كار و براي بقـا و حيات سـازماني و 
ارزش آفرينـي بـراي سـازمان ها بايـد مديريت دانش 

را در سـازمان جاري سـازند.
دانـش  مبنـاي  بـر  سـازمان ها  سـوم  هـزاره  در 
رقابـت مي نماينـد و با كاربـرد دانـش منابع بيشـتري 
واقعيـت  مادام العمـر  يادگيـري  مي نماينـد.  كسـب 
مي شـود.  مطـرح  سـازمان  زندگـي  اجتناب ناپذيـر 
كاربـرد مديريـت دانـش منجر بـه افزايش سـريع تر 
آن،  بـا  انطبـاق  و  تغييـر  بـه  پاسـخ  مسـئله،  حـل 
 .)1384 )عدلـي،  مي گـردد  بيشـتر  انعطاف پذيـري 
برخـورد صحيـح و هوشـمندانه با منابع دانـش، عاملي 
مؤثـر و مهم در موفقيت سـازمان ها به شـمار مي رود.  

دانـش  مديريـت  زمينـه  در   متعـددي  تحقيقـات 
صـورت گرفتـه اسـت و مدل هـاي متعـددي بـراي 
اسـتقرار مديريت دانش ارائه شـده اسـت. سـازمان ها 
بـا آگاهـي از اين مدل هـا مي توانند براي پياده سـازي 

مديريـت دانـش برنامه ريـزي نماينـد. 
موفقيـت مديريـت دانـش در گـرو بکارگيـري 
مـدل مطلـوب مديريـت دانـش در سـازمان اسـت. 
بـا  همـراه   1995 سـال  در  نونـاكا1  ايکوجيـرو 
خلـق  »شـركت  عنـوان  تحـت  كتابـي  تاكوچـي 
دانـش« نوشـت و نيـز كتـاب تحـت عنـوان توانايي 
خلـق دانش كـه در سـال )2000( با همـکاري جرج 
وان كروخ و كازواشـي جو2  تأليف نموده اسـت. در 
كتـاب شـركت خلق دانـش، نونـاكا مدلـي از اينکه 
چگونـه دانـش از طريق تعامـل بين دانـش تلويحي و 

تصريحـي خلـق شـده، ارائـه نموده اسـت.
نونـاكا )1995( مديريـت دانـش را توانايـي خلق 
دانـش معرفـي مي نمايـد. وي معتقد اسـت كـه خلق 
دانـش براسـاس  مدل تغيير انجام مي شـود. بر اسـاس 
مـدل نونـاكا دانـش از عناصر عيني و ضمني تشـکيل 
شـده اسـت. دانش ضمنـي، دانشـي غير لفظـي، ذاتي 
و بيـان نشـده اسـت. دانش عينـي، دانش اظهار شـده 
از طريـق نوشـته ها، طرح هـا، نقاشـي ها، گزارش ها و 
برنامه هـاي رايانـه اي و نظائـر آن اسـت. در اين مدل 

1.	Ikujro	Nonaka
2.	Kazuo	Ichijo

روش هاي استقرار مدیریت دانش در سازمان ها

دکتر نورالدین میرزائي
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان

مهندس حمید میرزائي
کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
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فـرض بـر اين اسـت كـه دانـش ضمنـي مي تواند از 
خـال فرآينـد جامعه نگـري بـه دانـش ضمنـي فرد 
ديگـري منتقـل شـده و در فرآينـد برونـي سـازي 
بـه دانـش عينـي تبديـل شـود. همچنيـن بر اسـاس 
ايـن مـدل دانـش عينـي مي توانـد از طريـق فرآينـد 
دروني سـازي بـه دانـش ضمنـي تبديـل شـود و از 
طريـق تركيب شـدن و انتشـار مي توانـد بـه دانـش 
سـطوح  سـازمان  در  شـود.  تبديـل  ديگـري  عينـي 
مختلفـي از حامليـن و عامليـن دانـش در سـازمان ها 
وجـود دارد كـه عبارتند از افـراد، گروه هاي كوچك 
درون و بيرون سـازمان و مشـتريان و تهيه كنندگان و 
رقبـا كـه هريك بـه ميـزان متفاوتي در ايجـاد دانش 

در سـازمان نقـش دارند.
گرنـت3  )1996( مديريـت دانـش را بـه عنـوان 
يکپارچه سـازي دانـش و توانايـي اجـراي مکرر يك 
عمـل پربـار و مفيد بـراي ايجـاد ارزش در بروندادها 
معرفـي مي كنـد. بـر اسـاس اين مـدل سـازماندهي و 
يکپارچه سـازي دانـش در سـازمان مي توانـد منجر به 
خلـق ارزش هـاي جديـد و مفيد براي سـازمان شـود.
كوگـوت و زانـدر4  )1992( مديريـت دانـش را 
توانايـي سـازمان در فراگيـري مهارت هـاي جديـد 
بـا تركيـب دانـش و مهارت هـاي درونـي و بيروني 
سـازمان معرفـي مي نمايـد. مديريـت دانـش مي تواند 
بـا تركيـب دانـش و اطاعات فـردي و سـازماني و 
دانـش و اطاعـات محيطـي، دانش جديد خلـق نمايد.
كوهـن و لوينتـال5  )1996( و گالونيك و رودان6  
)1998( مديريـت دانـش را توانايي جـذب و توانايي 
شـناخت ارزش اطاعـات جديـد و بيرونـي و جـذب 
آن و بـه كارگيـري آن در راسـتاي اهداف سـازمان 
و خلـق ارزش بـراي مشـتريان و مزيـت رقابتي براي 
سـازمان و ايجـاد توانايي هـاي نوآورانـه و خاقانـه 

بـراي سـازمان معرفـي مي نمايد.  
ژانـاركار7  )1997( و كوئيـن8  )1996( مديريـت 
دانـش را توانايي نيرو بخشـي به سـازمان بـا مديريت 
كـردن دانـش سـازماني بر اسـاس تغييـرات محيط با 

چشـم اندازي پويـا معرفـي مي نمايد.
3. Grant
4.	Kogut	&	Zander
5.	Cohen	&	Levinthal
6.	Galunic	&	Rodan
7. Jarnakar
8. Quin

باداركـو9  )1991( و پـاول10  )1998( مديريـت 
دانـش را توانايي سـازماني براي فراگيري يا به دسـت 
آوردن دانـش مـورد نيـاز از ديگر سـازمان ها معرفي 

مي نمايـد. 
ويـگ11  )1999( تئـوري مديريـت دانش جامع را 
مطـرح نمود. هويـت )2004( تئـوري مديريت دانش 
جامعه گـرا را مطـرح مي نمايد. وي موضـوع مديريت 
دانـش را پيونـد مـردم به مـردم و مردم بـه اطاعات 

بـراي خلق مزيـت رقابتـي مي داند.
اشـتراک گذاري  بـه  رنـزل12  )2012( تسـهيم و 
دانـش را بـه عنـوان ركـن اصلـي مديريـت دانـش 
معرفـي مي نمايـد. بسـياري اعتقـاد دارند كه تسـهيم 
مؤثـر دانش يکـي از مهمتريـن راههـاي به كارگيري 
رقابتـي  مزيـت  وكسـب  كليـدي  شايسـتگي هاي 
اسـت. افـراد بـا تسـهيم دانـش مي تواننـد بـه نتايـج 
و ارزش هايـي فراتـراز نتايـج فـردي خـود به دسـت 
آورنـد. تسـهيم دانش به انـدازه اي اهميت يافته اسـت 
كـه بسـياري پذيرفته اندكـه موفقيـت مديريت دانش 

به تسـهيم دانـش بسـتگي دارد.
لـي13  )2011( مديريـت دانش را تسـهيم دانش و 
انتشـار داوطلبانـه مهارت هـا و تجربيات اكتسـابي به 
سـاير افـراد معرفـي مي نمايـد. به بيـان ديگرتسـهيم 
دانـش به عنـوان اقدامـي تعريف ميشـودكه افراد طي 
آن اطاعـات مربوط راميان ديگران منتشـرمي كنند و 
همچنيـن از طريـق هميـن فرآيند اطاعـات جديد را 
كسـب مي نماينـد و منجـر بـه توسـعه و خلـق دانش 

مي شـوند. جديد 
فيشـر14  )2001(، مديريـت دانـش را فعاليت هايي 
بـراي كمـك بـه گروه هايـي از افـراد بـه منظـور 
تسـهيل تبـادل دانـش ميانشـان، توانمند سـازي آنهـا 
بـراي بـه كارگيـري دانـش و يادگيـري و افزايـش 
توانايـي آن هـا بـراي دسـتيابي بـه اهداف فـردي و 
سـازماني معرفـي مي نمايـد. مديريت دانـش مي تواند 
مديـران و كاركنـان سـازمان را در ايجـاد ايده هـاي 

جديـد و خلـق فرصتهـاي تجـاري ازطريـق فرايند

9. Badaracco
10. Powell
11. Wiig
11.	Renzle
12. Lee
14. Fisher

اجتماعـي شـدن و يادگيـري پرسـنل سـازمان، ياري 
نمـوده و منجـر بـه نوآوري سـازماني شـود.

لـی معتقـد اسـت مديريـت دانـش فعاليت هايـي 
شـامل انتقال و توزيع دانش)صريـح و ضمني( ازيك 
فـرد، گـروه يـا سـازمان به ديگران اسـت. سـانگ15  
مناسـب  باتسـهيم  كـه  اسـت  داده  نشـان   ،)2006(
و مطلـوب دانـش، سـازمانها مـي تواننـد كارآيـي را 
بهبـود بخشـيده، هزينه هـاي آموزشـي را كاهش داده 
و ريسـك عـدم اطمينان در سـازمان راكمتـر نمايند. 
مديريـت دانـش به عنوان تسـهيم ايده ها، پيشـنهادات 
و تخصص هـاي سـازماني توسـط افراد بـا يکديگر و 
همچنيـن مجموعه اي از رفتار هاسـت كه شـامل تبادل 
اطاعـات وكمك كردن بـه يکديگـر و كاركردن با 

اسـت. يکديگر 
مديريـت دانش رويکـرد نظام مند خلـق، دريافت، 
سـازماندهي، دستيابي و اسـتفاده از دانش و آموخته ها 
بهبـود  بـه  سـازمان ها  در  كـه  اسـت  سـازمان  در 
تصميم گيـري، انعطاف پذيـري بيشـتر، كاهـش بـار 
كاري، افزايـش بهـره وري، ايجاد فرصت هـاي جديد 
كسـب و كار، كاهش هزينه، و بهبـود انگيزه كاركنان 
كمـك مي كنـد. مديريـت دانـش يکـي از ابزارهـا 
بـراي مقابلـه بـا مسـايل جـاري سـازمان و موضـوع 
مهمـي اسـت، زيـرا بـه مهم ترين سـرمايه ارزشـمند 

سـازمان يعنـي سـرمايه فکـري مربوط مي شـود. 
فکـري،  ارزش سـرمايه هاي  از  مديـران  آگاهـي 
ايـن  آزاد سـازي  راه هـاي  متوجـه  را  آنهـا  ذهـن 
ظرفيت هـا و توانايي هـاي پرقـدرت كـرده اسـت؛ به 
گونـه اي كـه نونـاكا و ديگـران16  )2001( اذعـان 
نموده انـد كـه دانـش سـازماني، منبـع عمده كسـب 
مزيـت رقابتـي پايدار اسـت. پيتـر دراكر، نخسـتين 
كسـي بـود كه بيـش از 25 سـال قبل توجـه عموم را 
بـه ايـن موضوع جلـب كـرد و از آن زمـان تاكنون 
سـاير متفکران امور مديريتي و شـركت هاي پيشـرو 
و متعالـي در ايـن زمينه گام برداشـته انـد )مك دانلد 

.)2010،
ويـگ17  )1996(، فرايند هـاي مربوط بـه دانش را 
به صورت زيـر معرفي مي نمايد: ايجاد- سـازماندهي- 

15. Song
16. Nonaka el al
17. Wiig

انتقـال- تبديل- به كارگيـري-  نگهداري دانش.
داونپـورت18  )1998(، مديريـت دانـش را شـامل 
زيـر سـاختارهاي سـازماني و فنـي- سـاختار دانش- 
سـازمان-  در  دوسـتانه  جـو  و  فرهنـگ  حاكميـت 
هدف هـاي روشـن و زبان مشـترک- وجودكانال هاي 
چندگانـه بـراي انتقـال دانـش- حمايـت مديريـت 

عالـي- رفـع موانـع انگيـزش معرفـي مي نمايـد.
داونپورتوپروسـاک19  )1998( عناصـر مديريـت 
مي نمايـد:  معرفـي  زيـر  صـورت  بـه  را  دانـش 
تکنولـوژي، ايجـاد دانـش، توزيـع دانـش، مخـازن 
الکترونيکـي دانـش، آمـوزش، فرهنـگ و رهبـري- 

اعتمـاد.
موري20  )1998( دردسـترس بودن دانش، درسـت 
بـودن، اثربخـش بودن، قابل اسـتفاده بـودن را عناصر 
مهـم بـراي موفقيـت آميـز بـودن مديريـت دانـش 

مي نمايد. معرفـي 
تروسـلر21 )1998(، وجود زيرسـاختارهاي مناسب 
در سـازمان، تعهـد مديريـت، ايجـاد انگيـزه بـراي 
افـراد و اطاعـات درسـت،  يافتـن  تقسـيم  دانـش، 
فرهنـگ، تکنولوژي، تبديل و انتقـال دانش وآموزش 
و يادگيـري را عوامـل پياده سـازي مديريـت دانـش 

معرفـي مي نمايـد.
مناسـب،  فرهنـگ  ايجـاد   )1999( فاينـران22 
توزيـع اطاعـات و دانـش، ايجـاد دانش را بـه عنوان 
عناصـر اصلـي مديريت دانـش در سـازمان ها معرفي 

مي نمايـد.
ليبوويتـز23 )1999(، راهبرد مديريـت دانش مبتني 
بـر حمايـت مديريت عالـي- ايجاد فرهنـگ حمايت 
از مديريـت دانـش- تشـويق كاركنـان بـه توزيـع 
دانـش )تکنولوژي( ابـزار و سيسـتم مديريت دانش- 
)مخـازن دانش( حافظه سـازماني مؤلفه هـاي مديريت 

دانش.
ايجـاد  دانشـي-  گروه هـاي   ،)1999( ماناسـکو24 
بـر محتـواي  نظـارت  مناسـب-  يـا شـرايط  زمينـه 
تکنولوژيکـي-  و  سـاختاري  حمايت  هـاي  دانـش- 
18. Davenport
19. Prusak
20. Morey
21. Trussler
22. Finneran
23.	Liebowitz
24. Manasco
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به سـازي فرآيندهـاي ايجـاد و توزيـع دانـش را بـه 
عنـوان عناصـر مديريـت دانـش معرفـي مي نمايـد.
باسـي25 )2000( يادگيـري، توزيـع، اجـرا و بـه 
كارگيـري دانـش را به عنـوان عناصر دانـش معرفي 
مي نمايـد. چـوي26 )2000( آمـوزش، درگيركـردن 
كاركنـان در فرآيندهاي مديريت دانـش، كار تيمي، 
توانمند سـازي كاركنـان، حمايـت مديريـت عالـي، 
اجبـار سـازماني، بنچ ماركينـگ، سـاختار دانش را به 
عنـوان عناصـر مديريت دانـش در سـازمان ها معرفي 
مي نماينـد. اسـکرم )2000( حمايـت مديريت عالي- 
دانـش-  رهبـري  دانـش-  فرآيندهـاي  از  آگاهـي 
فرآيندهـاي نظام منـد دانش- توسـعه زير سـاخت هاي 
دانـش- ايجاد فرهنـگ نوآوري، يادگيـري و دانش- 

زيرسـاخت هاي تکنولـوژي مي باشـد.
يـك  دانسـتن   ،)2000( آميـدون27  و  اسـکرم  
چشـم انـداز الـزام آور- ارتبـاط قـوي بـا فرآيندهاي 
تجـاري- رهبـري دانـش- ايجـاد دانـش  و  فرهنـگ 
توزيـع آن- يادگيـري هوشـمندانه- زير سـاختارهاي 
بـه  را  سيسـتماتيك  فرآيندهـاي  تکنولوژيکـي- 
عنـوان عناصـر مديريت دانش مي باشـد. هيسـينگ28  
)2001( وجـود فرهنـگ مناسـب، حمايـت مديريت 
عالـي، حمايـت تکنولوژيکـي، انسـجام فرآيندهـاي 
مديريـت دانـش و تركيـب وظايف مديريـت دانش 
بـا وظايـف روزمـره را عناصـر و عوامـل مديريـت 

دانـش معرفـي مي نمايـد.
آرجريـس29 ، نيـز مؤلفه هـاي مديريـت دانـش را 

بـه صـورت زيـر بيـان مي كند:

1( تشخيص دانش:
بــراي كسب  و كــارهـــايي كه مي خـواهند در 
رقابـت باقـي بمانند، تشـخيص دانش مـورد نياز براي 
اسـت.  ضـروري  رقابتـي  اسـتراتژي هاي  پشـتيباني 
تشـخيص دانـش، تاشـي سـاخت يافته بـراي تعيين 
خاء هـا و نواقـص دانش يك شـركت اسـت. هرچه 
ايـن فاصلـه بزرگ تـر باشـد، دسـتيابي بـه اهـداف 

اسـتراتژيك شـركت  مشـکل تر مي شـود.

25. Bassi
26. Choi
27.	Skyrme&Amidon
28. Heising
29. Argyris,  Chris

2( دانش )تحصيل دانش(:
تحصيـل دانـش بـه فعاليت هايـي اطـاق مي شـود 
كـه موجـب از بيـن رفتن فاصله تشـخيص داده شـده 
از  دانـش مي توانـد  ايـن  قبـل مي شـود.  در مرحلـه 
افـراد، گروه هـا يـا منابـع درون و بـرون سـازماني 

شـود. تحصيل 

3( به كارگيري دانش:
تمركز بعـدي فعاليت هـاي مديريـت دانش، روي 
بـه كارگيـري دانـش تحصيـل شـده اسـت كـه از 

اثربخش تريـن اجـزاي ايـن مديريـت اسـت .

4( اشتراک گذاري دانش:
كارهـا  و  سـاز  سياسـت ها،  شـرايط،  مهياسـازي 
اشـتراک گذاري  بـه  بـراي  مناسـب  فناوري هـاي  و 
دانـش در سـازمان، حلقـه ديگـري از مديريت دانش 
اسـت كـه بر تركيـب جنبه هـاي فرهنـگ و فناوري 

سـازمان تأكيـد دارد.

5( توسعه دانش:
توسـعه دانـش )صريـح و غيـر صريـح( كاركنان 
سـازمان و افزايـش توانايي هـاي آن هـا، ديگـر جزء 
سيسـتم مديريـت دانش كـه متوجه پويايـي كاركنان 

سـازمان و دانـش آن ها اسـت .

6( نگهداري دانش:
فعاليت هـاي  سـاير  كنـار  در  دانـش  نگهـداري 
برشـمرده شـده قبلـي، محافظت، دسترسـي بـه موقع، 
دانـش  مـداوم  هنگام سـازي  بـه  و  مجـدد  اسـتفاده 

كـرد. خواهـد  تضميـن  را  سـازمان 

7( ارزيابي دانش:
اندازه گيـري دانش بـراي ارزيابي ذخيـره و ميزان 
بهـره وري دانـش سـازمان در سيسـتم مديريت دانش 

. گنجانده شـده است 
شـوويب30  فرآينـد مديريت دانش در سـازمان را 

به صـورت زيـر ترسـيم مي نمايد: 
وي بيـان مي كنـد، بـروز يـك مشـکل، مي تواند 
نقطـه ي آغـاز ايجـاد دانـش به وسـيله فرد يـا گروه 
30. Schwabe

)CKO(  31مدير ارشد دانش  -1
تحليل گر دانشي  -2

مدير دانشي  -3
مباشر دانشي   -4

از بيـن چهـار مـورد كلي رياسـت، »مدير ارشـد 
درک تريـن  قابـل  غيـر  و  محسـوس ترين  دانشـي« 
عضـو هـر مديريـت دانـش ابتـکاري بـا باالتريـن 
ميـزان حقـوق در ايـن سيسـتم مي باشـد. بر خـاف 
معمـواًل،  كل  دانشـي  مقـام  يـك  ارشـد،  مديـران 
نمي توانـد بـدون اجـازه مديريـت ارشـد تصميمـات 

مهـم را اتخـاذ نمايـد )برگـرون32 ،  1386(. 

روش هاي مديريت دانش
ادبيـات مديريـت دانـش سرشـار از روش هـاي33  
مديريـت دانش بـراي عملکرد اثربخش اسـت. ويگ 
)1995(، كورتـودا و وودز34  )1999(، لـي بوويـدز35 
 )1999( يـروف36   تـي   ،)1999( سـويبي   ،)1999(
بـراي  را  مختلفـي  روش هـاي   )2000( تي ونـا37   و 
مديريـت دانـش ارائـه نموده انـد. برخـي از روش هـا 

معرفـي مي گـردد:

خلق محيط هاي هماهنگ سينرژيك
بـر  وظايـف  آگاهانـه  و  سيسـتماتيك  طراحـي 
مبنـاي دانـش منجر به ظهـور فرهنگ گشـوده اي در 
سـازمان مي شـود. در ايـن فرهنگ نوظهور، اشـخاص 
در بصيرت هاي سـازماني سـهيم مي شـوند و خواسـتار 
كمـك از همـکاران خـود بـراي رسـيدن بـه نتايـج 
بهتـر و تحقـق سـريع تر اهـداف هسـتند در نتيجـه 
بـه بحـث و تبـادل نظـر در زمينـه مشـکات كاري 
مي پردازنـد و عقايـد خـود را در تعامـل بـا عقايـد 
ديگـران شـکل مي دهنـد. از ديگـر پيامدهـاي ايـن 
فرهنـگ نـو پديـد، سـعه صدر و گشـودگي نسـبت 
بـه رويکـرد جديـد و خلـق عقايـد و قابليت  هـا بـر 
جـاي  بـه  ديگـران،  قابليت  هـاي  و  عقايـد  اسـاس 
اتـکاي صـرف بـر توانايي هـاي خـود اسـت، كـه 
31.	Chief	Knowledge	Officer
32. Bergeron, Bryan
33. Methods
34.	Cortoda	&	Woods
35.	Liebwitz
36. Thierauf
37. Tiwana

باشـد. اگر ايـن دانش جالب و مفيد مطـرح گردد، در 
ميـان سـاير اشـخاص مرتبط بـا موضـوع و عاقه مند 
بـه آن و نيـز در سـاير سـازمان ها گسـترش مي يابد 
و در مراحـل بعـد بـه گـروه بزرگتر نيـز راه مي يابد. 
سـپس چنانچـه دانش ايجاد شـده مرتبـط و مفيد واقع 
شـود، بي ترديـد در اتخاذ يـك تصميم مؤثـر خواهد 
بـود و در نهايـت ايـن دانـش در حافظه ي سـازماني 
ذخيره مي شـود. ايجـاد دانش، توزيع و تسـهيم دانش، 
اسـتفاده از دانـش، ذخيـره دانش در حافظه سـازماني، 
از  بازيابي اطاعـات   سـازماني،  حافظـه  فعال سـازي 
 حافظه  سـازماني، اسـتفاده  مجـدد  از  اطاعـات  بازيابي 

 شـده، بهنگام كـردن حافظه سـازماني.
اصـول مديريـت دانش اين پيـام را بـراي مديران 
مديريـت  ابتـکار  ترديـد كاربـرد  بـدون  دارد كـه 
دانـش در سـازمان، آنهـا را بـا مسـائل و موضوعات 
جديـدي مواجهـه خواهـد كـرد و مانند هـر نوآوري 
ديگـر، آنهـا را با مقاومـت اعضاي سـازمان رو به رو 
خواهـد كـرد. زيـرا انسـان ها همـواره در جسـتجوي 
آسـايش و راحتي هسـتند و از تنش گريـزان، به اين 
منظـور آنها تماشـاي تلويزيون را بـر خواندن كتاب، 
شـهود را بـر پژوهـش و عمـل را بر تئـوري ترجيح 
مي دهنـد، فعاليـت دانـش در سـازمان ها چالش هايـي 
عليـه رويکـرد هـوش و دانـش بـه وجـود خواهـد 
آورد، علي رغـم ايـن موضوع امـروزه، مرزهاي جديد 
سـازمان ذهـن انسـان ها اسـت. انسـان ها بـه منزله ي 
منابـع طبيعـي آزاد و بکر براي كسـب مزيت رقابتي 
هسـتند و اصـول و قواعـد تجربي كه اينجا بحث شـد 
اگـر چه موفقيـت صد در صـد سـازمان ها را تضمين 
نمي نمايـد امـا كاربـرد آنهـا اداره دانـش را احتمـااًل 

يـك گام بـه پيش مي بـرد )عدلـي، 1384(. 

اصول رهبري دانش
به طـور معمـول، ماننـد تعريـف مديريـت دانـش 
انـواع مدير دانشـي و تأثيـر آن در شـركت نيز مورد 
بـه مـورد معيـن مي گـردد. شـركت هاي مشـاوره اي 
ده هـا اصطاح به »رهبران دانشـي« اطـاق مي نمايند، 
امـا، چهـار مقولـه اصلي رهبـري دانش و نقـش آنها 

در شـركت عبارت اسـت از:

5
4

5
5
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ايجاد تمرين هاي کار مشارکتي
كار  انجـام  بـراي  بر توانايـي  متعـددي  عوامـل 
مشـاركتي و همـکاري اثـر مي گذارنـد. نگرش هـا، 
درک و دانـش، ديدگاه هـاي مشـترک و سـازگار، 
سـبك هاي تفکـر، زمينه هـا و تجـارب از جملـه اين 
عوامـل هسـتند. بـراي انجـام كار مشـاركتي مي توان 
از تخصص هـاي متنـوع، مکمـل و ضـروري بـراي 
خاقيـت هدف هـاي كامـًا درک شـده مشـترک و 
انعطاف پذيـر، وجـود دانـش مشـترک بـراي درک 
متقابـل، نياز بـراي موفقيت، امنيت كاركنـان، احترام 
متقابـل، تحمل و اعتماد، سـبك هاي كاري سـازگار، 
توانايـي بـراي كار بـا يکديگر و كار جمعـي و غيره 

اسـتفاده كـرد  )عدلـي، 1384(.

ترويج اجتماعات و شبکه هاي عمل
اجتمـاع عمـل40  از تسـهيل همـکاري و اجتماعي 
شـدن بـا افـرادي كـه داراي مسـئوليت هاي مشـابه 
و هماننـد در سـازمان هسـتند بـه وجـود مي آيـد، و 
شـبکه هاي عمـل41  بـه وسـيله اشـخاص كـه داراي 
وظايـف مشـابه اما از سـازمان هاي گوناگون هسـتند، 
شـکل گرفته اسـت. هـدف از ايـن روش اين اسـت 
كـه اشـخاص در تجربيـات و بينش هاي هم شـريك 
راه حل هـاي  اجـراي  بـراي  را  مشـاركت  و  شـوند 
نو آورانـه و كارهـاي روزانـه خـود ضـروري بدانند.  

 اداره سلف سرويس دانش
اصطاح سـلف سـرويس دانش براي نشسـت هاي 
گروهـي به كار مـي رود. جايي كه تعـدادي افراد )از 
گـروه كوچك تا حداكثـر هفتصد نفر( بـراي توافق 
و بحـث در زمينـه موضوعاتـي كـه روي سـازمان 
آنهـا اثـر دارد ،گرد هـم مـي آيند. سـلف سـرويس 
دانـش  بـه ارائـه موضوع و سـابقه ي آن بـراي گروه 
مي پـردازد، بحـث حـدود پنـج تـا پانـزده دقيقـه در 
نفـر(  پنـج  از  )كمتـر  كوچـك  گروه هـاي  بيـن 
جريـان دارد، چرخه هـاي بحـث بـراي چهـار يا پنج 
دور تکـرار مي گـردد و خاصـه بحـث جمـع آوري 
مي شـود و اغلـب بحث هـاي غيـر رسـمي بـه طـور 

مسـتمر در طـول هفته تشـويق مي شـود.
40. Community of practice
41. Networks of Practice

منجـر بـه گسـترش فضـاي فعاليـت38  مي گـردد. با 
گسـترش ايـن فضـا اشـخاص و عملکـرد آنـان در 
و وظايـف  مي گردنـد  اثربخش تـر  اهـداف،  تحقـق 
پيچيـده بهتر و سـريع تر صـورت مي گيـرد، نوآوري 
افزايـش مي يابـد و توانايي بـراي انجـام كارهايي كه 
قبـًا غيرممکن بود بيشـتر مي گردد )عدلـي، 1384(.

و  نيازهـا  فرصت هـا،  قابليت هـا،  نقشـه ي 
دانـش محدوديت هـاي 

نقشه كشـي، مميزي، زمينه يابي و محاسـبه شـرايط 
عمومـي چشـم انـداز دانـش، بصيـرت الزم را بـراي 
اداره كـردن و وظايـف سـطح بـاال فراهـم مي نمايـد 
و اغلـب فعاليتـي از بـاال به پايين اسـت. نقشه كشـي 
چشـم انداز دانـش مي توانـد جزئيـات مهـم را بـراي 
تمركـز بـه قسـمت هاي خاصـي كه نيـاز بـه  توجه 
شـامل  نقشه كشـي  نمايـد.  فراهـم  دارد،  مديريـت 
فعاليت هـاي متعددي اسـت ماننـد حسابرسـي دانش، 
برنامه هـا، فعاليت هـا، قابليت هـا، دارايي هـا و غيـره. 
هـدف ايـن روش شناسـايي قابليت هـا، فرصت هـا، 
نيازهـا و محدوديت هـا وضعيـت39  موجـود دانـش و 

توانايـي بالقـوه بـراي توسـعه آينده اسـت. 

ايجـاد  و  هوشـي  سـرمايه هاي  اندازه گيـري 
ملموس غيـر  دارايي هـاي  کنتـرل  سيسـتم 

حسابرسـي دارايي هـاي غير ملموس روي سـرمايه 
هوشـي تمركـز دارد و مديريـت دانش با اسـتفاده از 
ايجـاد سيسـتم هاي كنتـرل دارايي غير ملمـوس براي 
بـه روز كردن مسـتمر اين سـرمايه ها تـاش مي كند 

تغيير محرکات فرهنگي
تغييـر محـركات فرهنگي بـه روش هـاي مختلفي 
ارتبـاط  تمرين هـاي  معرفـي  مي گيـرد،  صـورت 
اثربخـش، بازنگـري سياسـت ها و دسـتورالعمل ها به 
وسـيله هم تايـان، ارزيابي كاركنان به طـور هماهنگ 
و هم سـان بـه منظـور تأثيرگـذاري روي رفتـار آنها، 

از جملـه ايـن محركات هسـتند  .

38. Action Space
39.	knowledge	landscape		mapping	(KLM)

ثبت و انتقال تخصص ها از واحد پرسنلي
روش ارزشـمندي اسـت در زمانـي كـه اشـخاص 
يـا  مي گردنـد  بازنشسـته  كفايـت  بـا  و  اليـق 
درخواسـت بازنشسـتگي افزايـش مي يابـد. در ايـن 
از  مي شـود،  اسـتفاده  متعـددي  ابزارهـاي  از  روش 
جملـه: گزارش هـاي افـراد در زمينـه مهارت آمـوزي 
يـا  نوشـته ها  شـغلي،  موفقيت هـاي  صـورت  بـه 
گزارش هـاي  از  اسـتفاده  ويديوئـي،  گزارش هـاي 
متخصصـان خودانگيختـه، آمـوزش ضمـن خدمـت، 
كارگاه آموزشـي )ايـن روش بـه خصـوص وقتـي 
مشـاغل  و  رشـته ها  متخصصـان  كـه  اسـت  مفيـد 
گوناگـون ماننـد مديـران و مشـاوران داخلـي دعوت 

.)1384 )عدلـي،  شـوند( 

ثبت و انتقال دانش تجربي متخصصان
بـه منظـور درک مهارت هـاي ارتباطـي و تفکـر 
كار  بـه  دانـش  كارگـران  ديگـر  و  متخصصـان 
مـي رود، تـا بـه توسـعه و بهبـود دانـش در عمـل 
كمـك كنـد. اندرسـون )1989( بـر اين باور اسـت 
كـه تحـت بهتريـن شـرايط حداكثـر ده درصـد از 
دانـش متخصصـان در طـي يـك پـروژه مي توانـد 
آشـکار شـود و انتقـال يابـد. بـه هميـن دليـل ايـن 
روش مديريـت دانـش به منظـور ياري بـه كاركنان 
بـراي شناسـايي و تمايـز سلسـله مراتـب و مفاهيـم، 
مدل هـاي عقانـي، دانـش تلويحـي و متـا دانـش از 
طريق بررسـي مفاهيـم ارتباطي متخصصـان در كار و 
موقعيت هاي مشـابه بـه كار مي رود. براي اسـتفاده از 
ايـن روش، موضـوع مورد نظـر به وسـيله متخصصان 
بـه طـور مسـتقيم از طريـق تصاويـر، مثال هـا بـراي 
كاركنـان ارائـه مي شـود و آنها روش هـا، تفکرات و 
ديدگاه هـاي خـود را بـراي موقعيت هـاي خاصـي يا 
موقعيت هايـي كـه كاركنـان كمتـر تجربـه نمودند، 
توضيـح مي دهنـد. ايـن روش ايـن امـکان را بـراي 
كاركنـان فراهـم مي كنـد تـا به وسـيله ي سـاخت و 
درونـي كـردن؛ دانـش جديـد را يـاد بگيرنـد. بدين 
در  را  عقانـي  مدل هـاي  مي تواننـد  آنـان  ترتيـب 

شـکل مدل هـاي تجربـي و عمـل بياموزنـد.
ثبت تصميم مستدل:

     علـي رغـم ايـن كـه ايـن روش مهم اسـت، ولي 

بـه نـدرت بـه كار مـي رود. ثبـت تصميـم  مسـتدل 
شـامل شناسـايي و آشکارسـازي داليلـي اسـت كه، 
چـرا در يـك موقعيـت تصميم خاصي اخـذ مي گردد، 
پنهـان  ثبـت عواملـي كـه در موقعيـت تصميـم  و 
شـده اند، ديدگاه هـاي غالـب، عقايـدي كـه قبـول يا 
رد شـده اند و يادداشـت داليـل آن و سـاير جنبه هايي 

كه بـا موقعيـت ارتبـاط دارد  .

 سيستم خبره واحدها 
     بـه منظـور حمايـت از وضعيت موجود و كسـب 
دانـش جديـد بـه كار مـي رود. سيسـتم هاي خبـره 
از جملـه  واحدهـا  شـامل عناصـر متعـددي اسـت 
اشـخاص درگيـر در موقعيـت، اجتمـاع كاربـران كه 
از سيسـتم هاي خبـره واحدهـا42  اسـتفاده مي نماينـد: 
امـا  شـده  كسـب  اطاعـات  دانـش،  گنيجنه هـاي 
اصـاح،   و  ويرايـش  فرآيندهـاي  نشـده،  ويرايـش 
از  هـدف  غيـره.  و  اطاعاتـي  تکنولـوژي  محيـط 
كاربـرد اين روش حل مسـئله، جلوگيـري از حوادث 
ناخوشـايند، بازشناسـايي فرصت هـا و غيـره اسـت. 
ايـن روش براي گردهمايي سـريع شـركا،  بـه منظور 
كسـب كل اطاعـات مربـوط كـه قبًا تعريف شـده 
و اصـاح سـاختار دانـش در زمانـي كه نياز اسـت به 

كار مـي رود  )عدلـي، 1384(.

بازنگري بعد از عمليات
روش بازنگـري بعـد از عمليات43  ابتـدا در ارتش 
بـه منظـور يادگيـري از تجربـه بـه كار رفـت. در 
ايـن روش ابتـدا مأموريت هـا شناسـايي مي گـردد و 
بعـد چگونگـي انجـام دادن آنها مـورد بررسـي قرار 

مي گيـرد. 
سـپس درسـت يا غلـط بـودن تصميمات بـا توجه 
بـه موقعيـت مـورد قضـاوت واقـع مي شـود، بـراي 
كاربـرد ايـن روش سـه سـؤال مطرح مي گـردد؛ چه 
رخ داد؟ چـرا رخ داد؟ و در حـال حاضـر چـه بايـد 

؟  د كر
هـدف بازنگـري بعـد از عمليـات تمريـن ارائـه 
بازخـورد دقيـق براي رهبـران و كارگران، شناسـايي 
قـدرت فـردي و گروهـي و اين موضوع كـه رهبران 
42. Lessons Learned system )LLS)
43. After Action Reviews )AAR)
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و  عملکـرد  حمايـت  سيسـتم هاي  کاربـرد 
محـور  دانـش  سيسـتم هاي 

اسـت كـه  محـور  كامپيوتـر  شـامل روش هـاي 
كاربـر مي توانـد از دانـش سـريع و تلويحـي ذخيـره 
شـده بـراي اسـتدالل در زمينـه خاصي اسـتفاده كند.

ساخت و استقرار بنيان دانش
در ايـن بنيـان، دانـش از اشـکال فاقـد سـاختار تا 
سـاختارمند براي اسـتفاده كاربر ذخيره شـده اسـت  .

ابزارهـاي تکنولوژي اطالعاتي بـراي مديريت 
نش ا د

دامنـه گسـترده از ابزارهـاي تکنولـوژي اطاعاتي 
بـراي حمايـت مديريـت دانـش وجـود دارد. ايـن 
ابزارهـا بـه طور مسـتمر توسـعه مي يابند و در شـکل 

قابليت هـاي جديـدي معرفـي مي گردنـد. 

نتيجه گيري
خلـق دانـش و جريـان و بـه كارگيـري دانـش 
يکـي از موضوعـات اساسـي سـازمان ها مي باشـد و 
سـازمان ها بـراي رقابـت در جهـان كنونـي و ادامـه 
حيـات و توسـعه و ارزش آفرينـي بـراي سـازمان و 
مشـتريان بايـد از مديريـت دانـش بهره گيـرد. براي 
اسـتقرار و پيـاده سـازي دانـش در سـازمان ها ابتـدا 
بايـد آمادگـي الزم در سـازمان ايجاد نمـود. موفقيت 
گـرو  در  دانـش  مديريـت  پياده سـازي  و  اسـتقرار 
اسـتفاده از ابزارهـا و روش هـاي كارآمـد و اثربخش 
و مناسـب مي باشـد. آشـنايي بـا مدل هـا و الگوهـاي 
در  ارشـد سـازمان ها  مديـران  بـه  دانـش  مديريـت 
شـناخت وضعيـت موجـود و طراحـي و پيـش بينـي 

وضعيـت مطلـوب كمـك خواهـد نمود.

منابع فارسی
عـادل.1384.  وصلواتـي،  سيدحسـين  ابطحـي، 
مديريـت دانـش. فصلنامه مديريت و توسـعه، شـماره 

.25
اخـوان، پيمـان ومصطفـي جعفـري.1384. ناكامي 

مديريـت در سـازمانها. تدبير. شـماره.161.
الگويـي:  يادگيـري  مهـدي.1382.  سـيد  الوانـي، 
راهـي بـه سـوي توسـعه و بهبـود سـازمان . فصلنامه 

چگونـه اعمال قـدرت مي كنند، شناسـايي ضعف هاي 
شـخصي و گروهـي و چگونگي درمان آنها، تشـويق 
و ترويـج يادگيـري در حيـن عمـل، باال بردن سـطح 
افـراد و گروه هـا در  انگيـزه كاركنـان، راهنمايـي 
افزايـش  عملکـرد،  اهـداف  بـه  دسترسـي  راسـتاي 
اعتمـاد در قابليت هـا و عملکرد و غيـره. مجموع اين 
يادگيري هـا در بنيـان دانـش گـردآوري، ويرايش و 

ذخيـره مي گـردد.

باز خورد نتايج
هدف از كاربرد اين روش كسـب آگاهي اسـت از 
ايـن كه چگونه محصـوالت و خدمـات در محيط هاي 
مشـتريان داخلـي و بيرونـي عمـل مي نماينـد و تا چه 
ميـزان نيازهـاي آنـان تأمين مي گـردد. بدين وسـيله 
فراهـم  عملکـرد  ارزيابـي  بـراي  را  الزم  اطاعـات 
مي كنـد. علـي رغـم اهميـت، غالبـًا بـه طـور منظـم 
صـورت نمي گيـرد. در صـورت كاربرد ايـن روش، 
سـازمان ها و اشـخاص مي تواننـد بينش هايـي در مورد 
چگونگـي بهبود عملکـرد توليدات و خدمات كسـب 
كننـد. يـك رويکرد رسـمي در ايـن زمينه اسـتفاده 
از پرسشـنامه بـراي مشـتريان داخلي و بيروني اسـت. 
البتـه چنـدان اثربخـش نيسـت، رويکـرد ديگـر كه 

اثربخش تـر اسـت مطالعـه بر روي سـايت اسـت  .

شبکه هاي متخصصان 
متخصصـان ايـن روش را به طور رسـمي به منظور 
ارائـه ي خدمات مشـاوره اي در زمينـه وظايف پيچيده 
و ناشـناس براي كارگـران فراهم كردنـد. كانال هاي 
ارتباطـي بـراي ماقات بـا متخصصـان بسـيار متنوع 
اسـت ماننـد: ماقـات متخصصـان از طريـق سـايت، 
پسـت  تلفنـي،  مشـاوره ي  رو،  در  رو  نشسـت هاي 
از  اسـتفاده  ويدئويـي  كنفرانس هـاي  الکترونيـك، 
سيسـتم هاي ضبـط شـده بـراي پاسـخ به سـؤاالت و 

. ه غير

روش کشف دانش از داده ها 
از روش هـاي مسـتدل خـود كار يـا روش هـاي 
آمـاري پيشـرفته بـه منظـور كشـف الگـوي روابط 

علـي بـر داده هـا اسـتفاده مي نمايـد  .

مديريـت و توسـعه، شـماره 16.
اميرخاني، اميرحسـين.1383.  پايـگاه دانش: تاش 
در ايجـاد تعامـل ميـان مديريـت دانش و نـوآوري . 

فصلنامـه كتاب، شـماره 59.
جيليبوويتــز. 1384. مهندسـي دانـش: درس هايی 
زاده.  حسـن  محمـد  ترجمـه  دانـش.  مديريـت  از 
انتشـارات سـازمان مديريـت و برنامه ريزی كشـور.
چيتسـازيان، عليرضـا. 1385. مديريـت دانـش و 

 .177 تدبيـر. ش.   . انسـاني  سـرمايه هاي 
حسـن زاده، محمـد. 1386. مديريت دانـش: مفاهيم 

و زيرسـاخت ها. تهـران: كتابدار.
رحيمـي، حميـد و نجفـي،  محمـد. 1386. مديريت 
دانـش در سـازمان هاي آموزشـي، تهـران: انتشـارات 

جنگل. جاودانـه، 
اطاعـات  سيسـتمهاي  علـي.1374.   رضاييـان، 
مديريـت . فصلنامـه تحـول اداري، شـماره 10 و 11 
، بهـار و تابسـتان، سـازمان امـوراداري و اسـتخدامي 

. ر كشو
سـرلك، محمـد علـي و فراتـي، حسـن. 1387 . 
تهـران،  پيشـرفته،  مديريـت  اطاعـات  سيسـتم هاي 

انتشـارات دانشـگاه پيـام نـور، چـاپ اول.
عدلـي، فريبـا.1384.  مديريـت دانـش: حركـت 
بـه فراسـوي دانـش . تهـران: انتشـارات فراشـناختي 

انديشـه، چـاپ اول.
نيازآذري،كيومرث و عمويـي، فتانه. 1386. عوامل 
مؤثـر بـر اسـتقرار مديريت دانـش در دانشـگاه هاي 
آزاد اسـامي اسـتان مازندران، مجلـة دانش و پژوهش 

در علـوم تربيتي، شـمارۀ چهاردهم.
دانـش،  مديريـت  حسـن.1383.  روش،  ياريگـر 
سـازمان هاي دانش،كاركنـان دانـش. مجلـه مديريت، 

شـماره89-90.
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نیم نگاهی به بحـث هویت در شهر و شهرسازی 

مهندس مصطفی رضایی
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

هويـت از مفاهيم بسـيار پيچيده در علـوم اجتماعی 
اسـت كـه توافـق در ارائـه تعريـف دقيقـی از آن 
دشـوار بـه نظـر می رسـد. در فرهنـگ فارسـی معين 
آنچـه كه موجب شناسـايی شـخص باشـد يعنی آنچه 
كـه باعـث تمايـز يـك فرد بـر ديگـری می باشـد. 
در زبـان انگليسـی واژه )Identity( در برابـر هويت 
اسـتفاده می شـود كـه مفهـوم همـان بـودن را دارد.

يعنـی برقـراری ارتبـاط و شـناخت پديـده از طريـق 
 . ذهنی  سـابقه 

جکوبسـن هويـت را احسـاس تمايـز شـخص و 
احسـاس اسـتقال شـخصی می دانـد. از نظـر جنکيـز 
هويـت عبـارت اسـت از فهم مـا در خصـوص اينکه 
خودمـان چه هسـتيم و ديگـران چه هسـتند. )جنکيز 

1381-ص5(.
پديـده  هـر  برابـر  در  انسـان  شـناخت  دسـتگاه 
يـا سـابقه ذهنـی دارد كـه از طريـق شـباهت آن را 
می شناسـد يـا برايـش جديـد و تجربـه نشـده اسـت 
كـه در ايـن صورت چون بـا آنچه كـه در ذهن دارد 

متفـاوت اسـت آن را تشـخيص می دهـد.
هر شـهر مجموعـه ای اسـت متشـکل از بارزترين 
و پيچيده تريـن نظام هـای اجتماعـی كـه طی سـاليان 
طوالنـی و به همـراه تضادهای درونـی مربوطه بوجود 
می ايد .شـهرها بـه روش های مختلفی سـاخته شـده و 

فرم هـای گوناگونـی را توليـد می كننـد. فرم ها عائم 
بصـری بوده و نشـانگر محتوای معنـوی يك فرهنگ 

می باشـند.)گروتر 1383-ص378(.
در واقـع فضا توسـط عناصـری كـه آن را محدود 
می كننـد درک يـا تعريـف می شـود .ايـن عناصـر 
و نحـوه ارتبـاط آنهاسـت كـه بـه فضـا هويـت و 

1383-ص378(. )گروتـر  می دهـد  شـخصيت 

بررسی مصاديق هويت در شهرها و جوامع 
1- هويـت كالبـدی: آنچـه كـه موجـب تمايـز 
معمـاری يـك جامعـه بـا معمـاری جوامـع ديگـر 
می گردد عناصـر عينی و ملموس آن معماريسـت كه 
آن را هويـت كالبـد می نامنـد. اين عوامـل عبارتند از 
طبيعـت؛ نـژاد؛ تاريـخ وتمـدن )نقـره كار 1387 ص 
56 (. بنابرايـن هويـت كالبـدی به مشـخصاتی از بنا 
يا شـهر اطـاق می شـود كه بصـورت فيزيکـی قابل 

باشد.  مشـاهده 
و  غيركالبـدی  بعـد  محتوايـی:  هويـت   -2
غيرملمـوس هويـت اسـت و می تـوان آن را در ابعاد 
فرهنگـی شـامل معرفـت؛ اقتصـاد؛ هنـر؛ اخاقيات؛ 
قانـون ؛ آداب؛ همـه توانايی هـا و عـادات مکتسـب 
انسـان در اجتمـاع جسـتجو كرد.)نقـره كار 1387-

)57 ص

عوامـل موثر شـکل دهی بـه سـيما و هويت يك 
شـهر عـاوه بـر جنبـه هـای كالبـدی ؛جنبـه هـای 

محتوايـی را هـم شـامل خواهـد بود.
 3- تصويـر ذهنـی و ادراک محيـط: مکان هـای 
معنـی دار و قابل درک تکيه گاه های مناسـبی هسـتند 
كـه خاطـرات شـخصی و احساسـات و ارزش هـا بر 
آنهـا تکيـه كرده و هويـت مکانی با هويت شـخصی 
پيونـد نزديکـی پيـدا می كنـد. اينکه من اينجا هسـتم 
حکايت از من هسـتم می كند.)لينـچ 1381-ص169(.

الزم بـه ذكـر كـه ادراک اطاعـات دريافتـی از 
محيـط توسـط حـواس پنـج گانـه می باشـد.

هويـت در چشـم انـداز برنامه هـای توسـعه 
: ر کشو

در برنامه سـوم توسـعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی 
منظـور  بـه  شهرسـازی  موضـوع  در   )1383-1379(
هويت بخشـی به سـيما و كالبد شـهرها و روسـتاهای 
سـاختمان های  كليـه  مشـخصات  انطبـاق  و  كشـور 
ويژگی هـای  بـا  كشـور  غيرمسـکونی  و  مسـکونی 
ايرانـی - اسـامی  فرهنـگ معمـاری و شهرسـازی 
)بومـی( و رعايت  اصول نماسـازی و طراحی شـهری 
و روسـتايی و جلوگيـری از تخريـب سـاختمان ها و 
نماهـای باارزش در شـهرها نسـبت به تهيـه و تدوين 
و ارائـه اصـول روابـط ومقـررات نماسـازی در كليه 
سـاخت و سـازهای كشـور برای ارائه به شهرداری ها 
و دسـتگاه های ذيربط و تشـکل های مهندسـی كشور 

طبـق مـاده 137بند7-ب اباغ شـده اسـت.
طبـق  نيـز   )1388-1384( چهـارم  برنامـه  در 
مـاده 109 )بنـد  ز( بـه منظـور حفـظ و شناسـاندن 
هويـت تاريخـی ايـران؛ شناسـايی اصـول و ضوابـط 
شـکل گيری  معمـاری ايرانی اسـامی در شـهرها  و 

روسـتاهای كشـور؛ ويژگی  هنرهای معمـاری ايرانی 
اسـامی معرفـی شـود. در ادامه در بند الـف ماده 113 
پيـش بينـی شـده اسـت بـه منظـور تجلی و توسـعه 
مفاهيـم و نمادهـای هويـت اسـامی و ايرانـی طرح 
كاربـرد نمادهـا و نشـانه ها و آثـار هنـری ايرانـی 
اسـامی در شهرسـازی و معمـاری ... اجرايـی شـود. 

نتيجه گيری:
بـا وجـود بحث هـا و مکتوبات و ضوابـط و قوانين 
در  هويت منـدی  و  پياده سـازی  بابـت  از  اباغـی 
سـيمای شـهری توفيق چندانـی در احيا و پياده سـازی 
هويـت بومی و سـرزمينی در شـهرهای ايـران حاصل 
نشـده و بيشـتر سـبك تبعيـت از نماهـا و معمـاری 
ديگـر جوامـع به تبـع از تکنولوژی سـاخت و اقتصاد 

سـاخت و سـاز غالب بوده اسـت. 
بـه جهـت قوانيـن سـازمان حفـظ آثـار و ميراث 
فرهنگـی تنهـا محـات و محورهـای تحـت نظارت 
آن سـازمان )بـه پشـتوانه قوانيـن مربوطـه( اصالـت 
و هويـت اوليـه را حفـظ نمـوده و هويـت كالبـدی 
لمـس  قابـل  تاحـدی  ادراک محيـط  و محتوايـی و 
می باشـد. بعنـوان مثال بـازار بزرگ زنجـان به جهت 
شـرايط و ضوابـط يـك مرجـع  بـه عنـوان محور و 
بنـای هويـت دار بـدون تغييـرات فاحش باقـی مانده 

. ست ا
بـه نظر می رسـد كه عوامـل اقتصادی و بازگشـت 
سـرمايه در امـر بازسـازی و نوسـازی ديگـر نقـاط  
شـهر و اماكن دارای هويت ايرانی اسـامی بيشـترين 
تاثيـر را داشـته وسـايق شـخصی بـه دور از منافـع 
عمومـی و ضوابـط باعـث ايجـاد اختشـاش بصری و 

به هـم ريختگـی سـيما و هويت باشـد. 

بي صبري انسان را از هیچ رنجي نمي رهاند، بلكه درد جدیدي براي از پا درآوردن شخص بوجود مي آورد. 
          افالطون
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آیا معماری معاصر ایران منطبق با فرهنگ و عادات ایرانی است ؟ 

مهندس آزاده تفرشی حسینی
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

چکيده
 بـا توجـه بـه رشـد جمعيـت و بـاال رفتـن تقاضا 
و نيـاز بـه سـاخت و سـازهای جديـد و همچنيـن با 
پيشـرفت تکنولـوژی و آگاهی افراد اجتمـاع از نحوه 
زندگـی و معمـاری فرامرزی، جامعه بـه ناچار پذيرای 
تغييـرات بزرگـی در رفتارهای اجتماعـی و زيربنايی 
خواهـد بـود. شـتاب زدگی برای پاسـخ به ايـن نيازها 
رفتارهـای اضطـراری را دامـن می زند و خـود باعث 
جامعـه  كلـی  سـطح  در  جديـد  بحران هـای  ايجـاد 
می شـود. ايـن اضطـرار و شـتاب زدگی در سـاخت 
تأسيسـات زيربنايـی و سـاخت و سـازها و عناصـر 
معمـاری بـه وضـوح در سـطح جامعـه كنونـی مـا 
مشـاهده می شـود و از آنجايـی كه معماری شـاخصه 
مهمـی در جامعـه و رفتارهـای اجتماعـی اسـت، لـذا 

ضروريـات جامعـه كنونـی می باشـد. 
واژه هـای كليـدي: معمـاری، فرهنـگ، هويـت، 

مـکان، ايـران

مقدمه
معمـاری بـه عنوان بسـتر اتفاق زندگی بشـر يکی 
از تأثيرگذارتريـن هنرها در جهـت نماياندن فرهنگ 

عامـه و الگوهـای سـاختاری آن در هـر دوره اسـت 
و ايـن امـر باعـث انعـکاس كليتـی قابـل بررسـی و 
در  ناخودآگاهمـان  و  تفکـر  فرهنـگ،  از  قضـاوت 
معمـاری می شـود. ايـن معمـاری اسـت كه بـه فضا 
می پـردازد و ايـن فضاسـت كـه ناشـی از رفتارهـای 
برخاسـته از انديشـه و زيبايـی و عقانيـت بـه منظر 
و  جسـميت  هميـن  در  و  می دهـد  جسـميت  نـگاه 
فضاسـت كه زيسـت، نام زندگـی به خـود می گيرد. 
معمـاری نتيجـه و حاصـل فرهنـگ در جامعه اسـت. 
بـه بيانـی ديگـر می تـوان گفـت همـان انـدازه كـه 
نيـز  هويـت  زاده  خـود  ماسـت  هويـت  معمـاری 
می توانـد باشـد. فضايـی كـه مطابـق بـا فرهنـگ و 
هويـت مکانـی باشـد بـرای افـرادی كـه سـاكن در 
ايـن فضا هسـتند حـس بودن و زيسـتن در مـکان را 
القـاء می كنـد و برای مخاطـب خود خوانايـی خواهد 
داشـت. گسسـت تاريخـی روزگار معاصـر از سـير 
تکاملـی دسـتاوردهای پيشکسـوتان معمـاری موجب 
توليد فضايی ناخوانا در شـهرهای معاصر شـده اسـت. 
ايـن ناخوانايـی تـا جايـی پيش رفتـه كـه نمی توانيم 
رابطـه ای منطقـی با معماری گذشـته برقـرار كنيم. از 
سـويی ديگـر گويـی زبـان طراحی ايـن بناهـا برای 

مـا غيـر قابـل درک اسـت و باعـث شـده معمـاری 
معاصـر ما تـا اين درجه از شـکوه و شـفافيت ميراث 
جـاودان گذشـتگانمان بی بهـره بماند. تأملـی در آثار 
معمـاران گذشـته كـه آثارشـان را سـاختمان های بـا 
هويـت می دانيم نشـان می دهـد كه معمـار آن هويت 
جامعـه را جهـت احـداث بنـا جسـتجو نکـرده تا بر 
اسـاس آن و بـرای آن معمـاری كنـد بلکـه معمـار 
بـا هويـت خويـش زندگـی می كـرده و تأثيـر ايـن 
هويـت در آثـار او نيز جاری و جاودانه شـده اسـت. 
در ايـن مقالـه سـعی بـر اين اسـت كـه با اشـاره به 
نابسـامانی و بحران هـای موجـود در جامعـه بـه دليل 
عدم همسـويی تحـوالت اجتماعـی و تکنولوژيکی و 
همچنين سياسـت های شـتابزده در سـاخت و سازهای 
معمـاری ايـران امروز در صدد پاسـخ به اين پرسـش 
باشـيم كـه آيـا معماری امـروز ايـران بـا فرهنگ و 
عـادات ايرانـی منطبـق اسـت؟ و اينکه آيـا می توان 
انسـان ها را از هـر قشـر طبقه و يـا هر نوع سـليقه و 
نياز در فرم های يك شـکل و كليشـه مـاوا داد؟ برای 
رسـيدن به اين پاسـخ عـاوه بـر مطالعـه كتابخانه ای 
از نظـرات صاحبـان انديشـه و همچنيـن نظرسـنجی 
كمـی و نظـرات افـراد و گروه هـای مختلـف جامعه 
از طريـق پرسشـنامه اسـتفاده شـده اسـت. سـعی بر 
ايـن اسـت كـه چنـدی از تناقضـات فرهنگـی افراد 
عـدم  و  امـروز  جامعـه  در  معمـاری  مصرف كننـده 
تمركـز و نقص هـای عمده شناسـايی شـود تـا بتوان 
بـا مطالعه بيشـتر در ابعاد مختلف اجتماع و همسـويی 
آن بـا معمـاری مردم پسـند كـه بهـره از تجـدد و 
تکنولـوژی را دارد گامـی در جهـت جامعـه سـالم و 
پويـا برداشـت كـه افـراد حس مـکان و زيسـتن در 
مـکان را تجربه كننـد و آثار معمـاری معاصر هويتی 
يابـد كـه بتوان آن را بـرای آيندگان پيشـکش نمود.

نقش متقابل معماری و فرهنگ در جامعه 
مسـکن بـه عنـوان ابتدايی تريـن و مردمی تريـن 
زيبـا  اجتماعـی  شـرايط  بازگو كننـده  شـهر  كالبـد 
شناسـی فرهنگـی و اقتصـادی حاكـم بـر جامعـه در 
دوره مربـوط بـه خـود اسـت كـه بـه واسـطه معمار 
)سـازنده( نمـود كالبـدی و عينـی پيـدا می كنـد. در 
معمـاری گذشـته عليرغـم فراز و نشـيب های بسـيار 

بديـن  اشـتراكی مـداوم مشـهود اسـت.  بـه  توجـه 
ترتيـب كـه در شـهرها و روسـتاهای ايـران تـا قرن 
پيـش فرهنـگ حاكـم بـر معمـاری ايجـاب می كرد 
كـه حتمـًا در سـاختمان جديد اعـم از خانه، مدرسـه، 
مسـجد، بـازار، آب انبـار و... از الگوهـا و قالب هـای 
موجـود در زمينـه تکنيك مصالح عملکردی، هندسـی 
و تزئينات و غيره اسـتفاده شـود و حـوزه عمل معمار 
و سـازنده بيشـتر چگونگـی تركيـب عناصـر موجود 
بـود تـا دسـت كاری آن هـا. معمـاران گذشـته مـا 
می دانسـتند كـه از چـه چيـز چـه مقـدار و در كجـا 
اسـتفاده كنند. در واقـع معماران، جامعـه و نيازهايش 
را می شـناختند و بدين سـان تداوم فرهنـگ و معماری 
حفـظ می شـد و زنجيـر پيوسـته فرهنگی مـان از هـم 
نمی گسسـت. »معمـاری نتيجـه و حاصـل فرهنـگ 
جامعـه اسـت. نگاهـی اجمالـی بـه تاريـخ معمـاری 
ايـران و سـاير تمدن هـای جهـان نشـان می دهـد كه 
هيـچ اثـر بـزرگ معمـاری ای وجـود نـدارد كـه بر 
اسـاس انديشـه و جهـان بينـی پديـد نيامـده باشـد. 
بـه ايـن ترتيـب می تـوان گفـت كـه هـر تمـدن يا 
قومـی در ادوار مختلـف، معماری خاصـی را منطبق با 
فرهنـگ خود ارائـه می دهد«. )فامکـی، 1371،139(
فرهنـگ بـه معنای عـام آن شـامل ايدئولـوژی و 
تفکـرات و رفتارهـای پس آن می باشـد كـه در بطن 
جامعـه بـه داليـل مختلفـی كـه منشـأ آن می توانـد 
در  باشـد،  كالبـدی  و  اعتقـادی  گوناگـون  عوامـل 
طـی دوران شـکل می گيـرد و فرهنـگ جامعـه را 
می سـازد. از ايـن روسـت كـه معمـاری در ايـران 
قديـم از منطقـه ای بـه منطقـه ديگـر متفـاوت بـوده 
اسـت. خـرده فرهنگ هـا و حتـی اقليـم كـه می توان 
آن را نيـز عنصـری فرهنـگ سـاز قلمـداد كـرد در 
سـاختارهای معمـاری تغييـر ايجـاد می  كرده اسـت؛ 
لـذا تنـوع زيـادی در فـرم و كالبـد معماری گذشـته 
ايـران می توان مشـاهده نمود كه در جهـت برآوردن 
نيازهـای زيسـتی و ارضای حس زيبا شـناختی انسـان 

سـاخته شـده بودند. 
در فرهنـگ گذشـته ايـران خانه به معنای كاشـانه 
مـورد اسـتفاده قـرار می گرفت نـه صرفـًا محلی برای 
سـکونت. ايـن موضـوع در معمـاری مهـم اسـت كه 
بـه خاطر داشـته باشـيم خانه لزومـًا به معنای كاشـانه 
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نيسـت. يـك خانـه )ويايـی، آپارتمانی، چـادری و 
يـا به طـور كلـی هر محـل سـکونتی( يك سـاختار 
فيزيکی اسـت. يـك مجموعه غنـی از معانی فرهنگی 
جمعيتـی و روانـی در حـال تکامـل اسـت كـه ما به 
نمی تـوان  لـذا  می كنيـم؛  متصـل  فيزيکـی  سـاختار 
يـك كاشـانه را خريـد. صرفـًا محـل سـکونت را 
زمـان آن  تـاش و صـرف  بـا  و  می تـوان خريـد 
را تبديـل بـه كاشـانه كـرد. كاشـانه زمانـی مفهـوم 
می يابـد كـه يـك تعامـل اجتماعـی حس خوشـايند 
احسـاس تعلق، خاطره ای فراموش نشـدنی، وابسـتگی 
و در كل حـس بـودن در مکان را به مـا بدهد در غير 
ايـن صـورت صرفـًا محلی برای سـکونت اسـت. در 
معمـاری امروز ايـران كمتـر می توان مفهوم كاشـانه 
را در فضای زيسـتی مشـاهده كرد. چرا كـه معماری 
كـه تحـت تأثير تفکـرات جهانی و مدرن شـدن وارد 
ايران شـده اسـت ماننـد بسـياری از عناصـر وارداتی 
ديگـر قبـل از مصـرف شـدن شـناخته نمی شـوند و 
لـذا اسـتفاده نادرسـت از آن در جامعـه مـد شـده و 
بـه مـرور بـه فرهنـگ تبديـل می شـود و اين گونـه 
اسـت كـه رفتـاری اشـتباه بـه فرهنـگ تبديل شـده 
و بداخاقی هايـی در سـطح فـردی و اجتمـاع حاصل 
خواهـد شـد. معمـاری وارداتـی بـا تفکـرات و روند 
شـکل گيری خـاص وقتی وارد كشـورمان شـد خود 
را در يـك تقابـل دوگانـه بـا مسـائل بومـی، قومی، 
اجتماعـی، فرهنگی، مذهبی و ... ديـد و از يك كانال 
خـاص كـه همـان تفکر و نگاه ما نسـبت بـه زندگی 
اسـت گذشـت و شـايد در مواردی به كلی مسـخ شد 
و صرفـًا مـا وامـدار فرم ايـن تحول انديشـه در غرب 
بوديـم. بـه عبارتـی می تـوان اين گونه گفـت كه هر 
كجـا كـه اقتباس فرهنگـی در بين باشـد بايد موضوع 

اقتبـاس شـده با فرهنـگ جديد بـه توافق برسـد.

هويت نمودی از فرهنگ 
معمـاری كـه منطبـق بـا فرهنـگ باشـد هويـت 
می يابـد. معمـاری گذشـته ايـران در پـی اكتشـاف 
هويـت نبـود چـرا كـه معمـار خـود در بطـن جامعه 
و بـا توجـه بـه فرهنـگ زمـان خـود، اثـری خلـق 
می كـرد كـه ايـن اثر خـود هويتـی بـرای او و زمان 
او بـود. ولـی در ايـران معاصر معمـار در تاش برای 

يافتـن هويـت طراحـی می كنـد. داريـوش شـايگان 
در كتـاب )افسـون زندگـی جديـد( می نويسـد: »ما 
خـواه ناخـواه در شـرف تکويـن انسـان چهـل تکـه 
هسـتيم كـه ديگـر بـه يـك هويـت خـاص و ويژه 
تعلـق نـدارد و چنـد هويتی اسـت. به عبـارت ديگر 
معـادالت و دو قطبی پيشـين كـه زمانـی فرهنگی را 
مشـخص و از هـم جـدا می كـرد مانند مـا و ديگران، 
خـودی و غيـر خـودی، شـرق و غـرب، شـمال و 
جنـوب عمـًا رنـگ باخته اسـت. زيـرا اين هـا همه 
در تركيبـات گوناگـون و در نسـبت های متغيـر در 
منظومه هايـی كـه هـر دم فـرو می پاشـند و دوبـاره 
شـکل می گيرنـد از ميـان می رونـد و دوبـاره ظاهـر 

)1386،5 می شوند«.)شـايگان، 
 مـا از لحـاظ هويتـی و معمـاری در ايـران امروز 
دچـار سـر در گمی هسـتيم شـايد بـه ايـن دليـل كه 
هنـوز بـه درک درسـتی از مفهـوم واقعـی هويـت 
دسـت نيافته ايـم و يـا آن را از يـاد برده ايـم. آگاهی 
مفهـوم  از  روشـن تری  شـناخت  هويـت  مفهـوم  از 

فرهنـگ به مـا خواهـد داد.

مفهـوم هويت را می توان به سـه دوره تقسـيم 
: د کر

دوران پيـش از مـدرن: بـه گفته هـای دگـر آدمی 
تصويـری بـود كه از چشـم خدايـان يا خداونـد ديده 
می شـد و هويـت او محصـول كاركـرد يـك نظـام 
مقتـدر و از پيـش تعييـن شـده، باورهـای دينـی و 
آئينـی و اسـطوره ای بـود. بـه بيـان ديگر گذشـته و 
الگوهـای سـنتی بـر امروز حکـم می راندنـد و اكنون 

و امـکان آينـده را پديـد می آوردنـد. 
دوران مـدرن: هايدگـر می گويـد هويـت برابری 
اسـت و پرسـش از هويـت هنگامـی مطرح می شـود 
كـه بخواهيـم دو چيز متفـاوت را برابـر معرفی كنيم. 
متـن  و  بطـن  در  هويـت  مسـأله  مـدرن  دوران  در 
گفتمان هـای نويـن جـای می گيـرد و مسـأله اصالت 

می گيرد.  شـکل  انسـان 
مفهـوم هويـت پـس از مدرنيتـه: مدرنيتـه دارای 
ادعای جهانی اسـت و سـر نـزاع با خـرده هويت های 
موجـود در جهـان دارد. بحـران هويـت مـدرن در 
كشـورهايی ماننـد ايـران بـا آن سـابقه تاريخـی و 

وجـود پـاره فرهنگ هـای قومـی و ملـی بغرنج تـر 
ارتباطـات و رونـد رو  از طرفـی سـرعت  اسـت و 
بـه رشـد تکنولـوژی اجـازه هيچ گونـه مقدمـه چينی 
را بـه مدرنيتـه نمی دهـد و بـه صـورت انقابـی همه 
چيـز را عـوض می كنـد؛ لـذا بـه منظور پاسـخگويی 
بـه اين بحـران هويتی ايجاد شـده توسـط مدرنيسـم، 
پسـت مدرنيسـم متولـد می شـود و هويـت مـدرن را 
بـه نقـد می كشـد. فـرا مـدرن بـه كثـرت در هويت 
معتقـد اسـت و به هويـت ثابـت اعتقادی نـدارد. در 
ايـن تفکـر انسـان ها بـر يکديگـر اثـر می گذارنـد. 

)قطبـی،1387،79(
در دوران معاصـر پـس از ورود مدرنيسـم به ايران 
و شـتابزدگی در پذيـرش معمـاری غربـی بـدون در 
باعـث شـد  زمينـه آن  پـس  تفکـرات  نظر گرفتـن 
تـا زمينه هـای فرهنگـی جامعـه را ناديـده گرفتـه و 
محصولـی نيافرينيـم كـه درباره اش انديشـيده باشـيم 
بلکـه چيزی بسـازيم كه صرفـًا عقب مانـده از غرب 
نباشـيم. معمـاری ايـران معاصر، مصرف كننـده تفکر 
غربـی در پـس زمينـه فرهنگی خود شـده اسـت كه 
ايـن تناقضـی بس بـزرگ اسـت و نمود آن سـاخت 
بـزرگ  مقيـاس  در  كـه  اسـت  بی هويـت  بناهـای 
شـهری و پـس آن معمـاری بی هويـت را می سـازد 
و حـال چـون ايـن انسـان اسـت كـه مصرف كننده 
معمـاری محسـوب می شـود در تقابـل بـا دوگانگـی 
فرهنـگ و بی هويتـی مشـوش شـده و مکانـش بـه 
نا مـکان مبدل می شـود. دكتر حسـين سـلطان زاده در 
اين مـورد معتقد اسـت كـه »مدرنيتـه در غرب يك 
تحـول درون زاسـت در حالی كه در ايران و بسـياری 
از كشـورهای شـرقی نوعـی فلسـفه وارداتی اسـت«. 
)سـلطان زاده، منبـع اينترنتـی( بدون اينکـه تحوالت 
اجتماعـی، سياسـی و فرهنگی الزم را گذرانده باشـيم 
مدرنيتـه را بـه درون برخـی از عرصه هـای كشـور 
وارد كرده ايـم و چـون از لحـاظ زيـر سـاخت های 
اجتماعـی آمادگـی پذيرش آن را نداشـتيم نتوانسـتيم 
بيـن ايـن مصنـوع وارداتـی و عرصه هـای فرهنگی، 

سياسـی و اجتماعـی هماهنگـی برقـرار كنيم.

تعامل ميان فرهنگ و فضای معماری
فضـا جايـی اسـت كـه در آن بـا مکان هـا ارتباط 

داريـم و مکان حاصـل تعامل عوامل رفتـاری، مفاهيم 
قابـل دريافت توسـط انسـان و ويژگی هـای كالبدی 
محيط اسـت. بـدون معماری و شـکل دادن بـه مکان 
بشـر نمی توانسـت اسـتقرار يابـد پـس معمـاری بـه 
معنـای خلق مکان هـای با معناسـت. مکان بـه معنای 
جـا نيسـت. مـکان جا يـا قسـمتی از فضاسـت كه از 
طريـق عواملی كـه در آن قرار دارنـد صاحب هويت 
خـاص شـده اسـت. فضـا را می تـوان جابجا كـرد اما 
جابجايـی مـکان امـکان نـدارد. مـکان نياز بـه اينکه 
اشـتغال شـود نـدارد و بـه اين نيـز احتياج نـدارد كه 
بـا يـك شـیء خـاص مشـخص شـده باشـد. بـرای 
مشـخص كـردن يك مکان حتـی تقابل هـای محيطی 
هم كفايـت می كند. نورنبـرگ شـولتز می گويد: »از 
هميـن رو خاصيـت وجودی سـاختمان اين اسـت كه 
يك جـا را بـه يـك مـکان تبديل كنـد و ايـن يعنی 
بـه فعـل درآوردن محتـوای بالقـوه محيـط«. )افشـار 
نـادری،1378،5( در معماری گذشـته ايـران به مکان 
بـودن فضـا اهميت بسـيار داده می شـد. به طـوری كه 
افـراد به طـور مـداوم در تعامـل رفتاری بـا يکديگر 
بودنـد و ارتباطـات فراتـر از واژگان و يـا تصاويـر 
بود. بيشـتر فضـای معماری عموميت داشـته و خلوت 
بـه معنـای تنهايـی مفـرد نبـوده بلکـه هم نشـينی نيز 
نوعـی ديگـر از خلـوت گزينـی )نسـبت بـه فضای 
بزرگ تـر( تعريـف می شـده اسـت. معمـاری ديروز 
بـا توجه بـه فرهنگ محرميـت فضـای درون خانه را 
از بيـرون تفکيـك می  كـرده و اجازه اختـاط به اين 
دو فضـا را بـه حداقـل تقليـل مـی داده اسـت. مفهوم 
فضـای خصوصـی در معماری سـنتی خلـوت خانواده 
بـوده نـه خلوت افـراد در حالی كه در معمـاری امروز 
خلـوت فـردی مطـرح اسـت و حريم هـای شـخصی 
افـراد در درجـه اول اهميـت قـرار دارد. با توجـه بـه 
وامدار بودن فلسـفه معمـاری امروز ايـران از معماری 
غربـی فرهنگ غربـی بر شـيوه زندگی ايرانـی تأثير 
)حـال چه سـازنده و چه مخـرب( گذارده اسـت. بعد 
از جنـگ جهانـی انسـان غربی خواهـان اين بـود كه 
خـود را پنهـان نکنـد و محرميـت خانه را محـدود به 
حريـم فـردی در خانـه نمـود. در ايـن زمـان شـاهد 
تفکيـك فضاهـا از جملـه فضاهـای خصوصـی مانند 
فضـای خـواب بـرای والديـن و فرزنـدان و فضاهای 
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عمومـی ماننـد آشـپزخانه و نيمـه خصوصـی ماننـد 
تفکيـك  نـوع  ايـن  بوديـم.  حمـام  و  سـرويس ها 
فضايـی بـا ورود معمـاری مدرنيسـم بـه يـك بـاره 
وارد معماری ايرانی شـد و چون بسترسـازی فرهنگی 
صـورت نپذيرفتـه بـود لـذا تقابـل فرهنگـی ميـان 
نسـل های قديـم و جديـد به وجـود آمـد و در نتيجه 
تنـش ايجـاد شـده و شـکاف عميقـی بيـن دو نسـل 
ايجـاد كـرد. در اين فضا افـراد تمايل كمتـری برای 
بـا هم بودن داشـته و خواهـان حريـم خصوصی خود 
و تنهايـی )هـر چنـد ناخوشـايند( بودند. بـا توجه به 
ازدياد جمعيت تقاضای شـهرها برای سـاخت و سـاز 
بـاال رفته و سـاختمان سـازی بـا سـرعت و در تعداد 
بيشـتر صورت پذيرفته و به دليل كم شـدن مسـاحت 
زير سـطح اشـغال در شـهر از مسـاحت خانه ها كاسته 
شـده و آپارتمـان سـازی رونق گرفته اسـت. با توجه 
بـه اينکـه ايـن نـوع سـاخت و سـاز در ايـران تـازه 
وارد بـوده لـذا بسـياری از رفتارهـای مناسـب ايـن 
اماكـن هنـوز در بيـن مردمـان مصرف كننـده ايـن 
نـوع سـاختمان شـناخته شـده نيسـت؛ لـذا تنش هايی 
ميـان سـاكنان و همسـايگان ايجاد می شـود. همچنين 
بـا توجه بـه تأكيد بـه محرميـت و حريـم خصوصی 
خانوادگـی در فرهنـگ ملـی و مذهبـی ايـران تقابلی 
از  می آيـد.  بـه وجـود  فرهنـگ  و  عملکـرد  ميـان 
آنجائـی كـه فرهنـگ مقولـه ای ريشـه دار در جامعه 
می باشـد لـذا جامعـه جهـت پاسـخ دادن بـه اصـل 
فرهنگـی خـود و نيـز توجه نمـودن بـه اجباراتی كه 
بـر او تحميـل شـده روش ميانـه ای را ابـداع می كنـد 
تـا بتوانـد تعادلـی ميان فرهنـگ و خواسـته های خود 
و اجبـارات تحميلـی برقـرار نمايـد. از جملـه اينکـه 
فضاهـای شـخصی را تا حـد امکان از فضـای عمومی 
و مهمان خانـه دور می سـازد. بايـد بـه ايـن موضـوع 
توجـه شـود كـه با وجـود اينکـه هجـوم تغييـرات و 
ايدئولوژی هـای فرا منطقـه ای سـاختار فرهنگی جامعه 
نبـودن،  ريشـه دار  بدليـل  امـا  می سـازد  متحـول  را 
مفهـوم هويـت بـه خـود نمی گيـرد و ناگزيـر تغيير 
جهـت داده و منعطـف بـه فرهنگ جامعه می شـود در 
ايـن صورت اسـت كه هويتـی جديد متولد می شـود. 
در هيـچ تحليـل اجتماعـی ای نمی توان افـراد را ناديده 
گرفـت و در هيچ تحليـل از افراد نمی تـوان فضاهايی 

را كـه افـراد از آن عبور می كنند از نظر دور داشـت.
ويژگی هـای  از  »يکـی  می گويـد:  پاپـورت  را 
واحدهـای  قرارگيـری  نحـوه  قـوم  هـر  فرهنگـی 
مسـکونی در كنـار هـم اسـت كـه ايـن ويژگی هـا 
از باورهـا و فرهنـگ و سـنت اقتبـاس می گـردد«.

)آبـادی،1382،4(.

شکل 1. دياگرامی از سلسله مراتب فضايی در معماری معاصر ايران 

)منبع : نگارنده(  

توضيـح دياگـرام: )دايـره بـا عامـت+: ورودی، 
دايـره توپـر فضاهـای خصوصی تـر، دايره تـو خالی: 

مشـا(      فضای 

شکل 2. دياگرام سلسله مراتب فضايی در معماری سنتی ايران 

)منبع: نگارنده(

تفـاوت رفتـار  بـه خوبـی  مقايسـه دو دياگـرام 
فضايی را در گذشـته و اكنـون می نماياند. در معماری 
گذشـته حفـظ محرميـت در درجـه ای از اهميت قرار 
داشـته كه دسترسـی به فضای خصوصی بعـد از عبور 

از چنديـن مرحلـه و فضـای رابط ميسـر بوده اسـت.
معمـاری ايـران پـس از بـه فرنـگ رفتن شـاهان 
قاجـار دچـار تحـول و وام گيـری از فرهنـگ غربی 
تعامـات  گسـترش  بـا  مـرور  بـه  و  اسـت  شـده 
فرامـرزی و ظهـور تکنولوژی گسـترش يافته اسـت. 
قابـل ذكر اسـت كـه وسوسـه اسـتفاده از تکنولوژی 
و دسـتاوردهای علمـی نوين كه در جهت آسـايش و 
رفـاه بوده امری عادی و قابل درک و شايسـته اسـت. 
ولـی بايـد تـاش شـود كـه كيفيـت فـدای كميت 
نشـود وگسسـت فرهنگـی صـورت نپذيـرد كـه در 
ايـن صـورت نـه تنها چيـزی به دسـت نخواهـد آمد 
بلکـه ارزش هايی را هم از دسـت خواهيم داد و شـاهد 
بی هويـت شـدن معمـاری و سـيمای شـهری خواهيم 

. شد
هر چنـد معمـاری معاصـر ايـران تا حـدود زيادی 
مغلـوب تفکرات غربـی بوده ولـی شـاهد رفتارهايی 
معمـاری  در  مـدرن  عناصـر  از  اسـتفاده  در  سـنتی 
امـروز ايـران هسـتيم. نمونـه بـارز ايـن ادعـا طرح 
آشـپزخانه بـاز در خانـه می باشـد و بنا به نظر سـنجی 
كـه از افـراد مختلـف بـه عمل آمـده اسـت )رجوع 
بـه نمـودار شـماره 2( 70% زن هـای متأهـل ايرانـی 
خواهـان آشـپزخانه باز نيسـتند و بيزاری از استشـمام 
بوی غذا در سـاعاتی از روز در خانه و همچنين سـلب 
آزادی تحـرک در فضای آشـپزخانه را ايـراد بزرگ 
آن می داننـد. بـا توجـه بـه فرهنـگ مذهبـی )توجه 
بـه محرميـت( و ملی)آشـپزی كـردن زن در خانـه( 
ايـن امـری بديهـی اسـت و نشـان می دهـد كـه اين 
سـبك زندگی بـرای خانـواده اروپايـی و آمريکايی 
می توانـد مناسـب باشـد ولـی بـرای خانـواده ايرانی 
بيشـتر مجسـمه وار اسـت. به طـوری كه در بسـياری 
از خانه هايـی كـه مسـاحت بيشـتری دارنـد مشـاهده 
می شـود كـه فضايـی كوچـك و محصـور را جهـت 
پخت و پـز اختصـاص داده و فضـای بـزرگ و باز را 
جهـت نمايشـی بـودن امـر آشـپزی قـرار می دهند. 
بايد اشـاره شـود كـه تزئينی و نمايشـی بـودن فضای 
ميهمـان جـز فرهنـگ و عـادات ايرانی هـا بشـمار 
مـی رود و ايـن خصيصه با كم شـدن مسـاحت خانه ها 
همچنـان بـه قـوت خود باقـی مانده اسـت ولـی بايد 
توجـه شـود كـه اكنـون با كـم شـدن ابعـاد فضايی، 

مجسـمه وار بـودن فضـا از فضاهـای فعـال و زنـده 
كـم می كنـد و بهداشـت روانی افـراد را بـه مخاطره 
می انـدازد. تغييـر در خصوصيـات كالبدی فضـا تغيير 
در رفتـار ايجـاد می كنـد. در فضايـی كـه كوچك تر 
شـده و افـراد به اجبـار در دايـره تنگ تـری دركنار 
هـم قرار گرفته انـد، افـراد يـا انـزوا و دوری از محيط 
اجتماعـی را انتخـاب می كننـد و يـا قوانيـن بـا جمع 
زيسـتن را سـاده تر می كننـد لـذا بـروز رفتارهـای 

جديـد پيش بينی نشـدنی اسـت. 
درگذشـته احتـرام بـه والديـن بـه خصـوص پدر 
خانـواده به گونـه ای بوده كه فرزنـدان در حضور پدر 
لـم نمی دادنـد و پـا دراز نمی كردنـد و يا در گذشـته 
سـرويس بهداشـتی در بيرون از فضـای اندرونی قرار 
داشـته ولـی جامعـه كنونـی پذيرفته كه بايـد جوانب 
مختلـف را ارزيابـی كـرد و راه ميانـه ای را برای حل 
مشـکات در پيش گرفـت. بعضی عـادات در جامعه 
ايرانـی چنـان ريشـه دار هسـتند كـه ردپـای آن را 
حتـی بعـد از مدرنيتـه و اسـتفاده از ابـزار مـدرن نيز 
می تـوان مشـاهده كـرد. بـه نوعـی ايرانـی ابـزار را 
گرفتـه و به سـليقه خـود آن را با فرهنـگ آميخته و 
هويتـی جديد بـه آن داده اسـت. نمونـه جالب توجه 
چيدمـان مبلمـان در خانه هـای ايرانـی می باشـد. بـا 
توجـه بـه اينکـه سـال ها از ورود مبـل و صندلـی به 
درون خانـه ايرانی هـا می گـذرد ولـی اكثر مـردم به 
شـيوه سـنتی چيدمان پشـتی دور تا دور اتـاق، مبل و 
صندلـی را بـه ديـوار تکيـه می دهنـد وكمتـر آن را 
مسـتقل می چيننـد. مثالی ديگـر اينکـه اكثريت مردم 
خواهـان خانـه ای بـا پنجره هـای آفتاب گيـر هسـتند 
ولـی بـه محـض سـاكن شـدن در آن، پنجره هـا را با 
پرده هـای ضخيـم می پوشـانند كـه بيشـتر سـاعات 
شـبانه روز پرده هـا كشـيده شـده و بسـته هسـتند. 
بسـياری از مـردم همچنـان بهتريـن و بيشـترين فضا 
را بـه مهمـان اختصـاص می دهند و خواهان بيشـترين 
و تجملی تريـن وسـايل در خانـه هسـتند هـر چند از 
لحـاظ فضـای آزاد در تنگنا باشـند. بسـياری از افراد 
عـادت بـه خـوردن غـذا درون سـفره و روی زميـن 
هسـتند، لـذا چيدمـان خانه را طـوری تغييـر می دهند 

كـه بتواننـد بـه نيـاز خود پاسـخ مثبـت دهند.
در معمـاری ايـران امـروز بـر خـاف معمـاری 
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از  بيشـتر  بناهـای جديـد  اروپايـی ارزش سـکونتی 
بناهـای قديمی سـاخت اسـت هـر چند از لحـاظ فنی 
و زيبـا شـناختی در مرتبـه پايين تـری قـرار داشـته 
باشـد و ارزش كالبـدی به عناصری تزئينـی و نمادين 
هماننـد گچ بـری و رنـگ و سرسـتون و ... اسـت در 
حاليکـه رعايـت مسـائل فنـی و اسـتانداردها اولويت 
دارد و نهايـت كار اين چنيـن شـده كه سـليقه جامعه 
نزول يافته و سـود اقتصـادی به مفيد بودن سـاختمان 
ارجعيـت داده شـده اسـت. هويـت معمـاری كنونـی 
ايـران بـه شـدت تنـزل يافتـه بطوری كـه بـه نظـر 
نمی رسـد ايـران دارای فرهنـگ و هويـت عظيمی در 
جهـان بـوده و روزگاری مولـد و توليد كننده معماری 
بـوده و اكنون تنهـا مصرف كننده معمـاری در جهان 

. ست ا

نمودارها
بـه منظـور دريافـت پاسـخی بهتر به سـوال مطرح 
شـده در عنـوان مقالـه »آيـا معمـاری معاصـر ايران 
منطبـق بـا فرهنگ و عـادات ايرانـی اسـت؟« اقدام 
از  اطاعـات  جمـع آوری  و  پرسـش نامه  تهيـه  بـه 
اقشـار مختلـف در جامعـه آمـاری نمـوده كـه نتيجه 
ايـن بررسـی در خال متـن و نيز به صـورت نمودار 

مـوردی در پاييـن ذكر شـده اسـت .

نمودار 1- ميزان عاقه مندی افراد در سنين مختلف جهت تغيير 

مکان زندگی كنونی خويش )مأخذ: نگارنده(

نمودار 2- ميزان عاقه مندی افراد به داشتن آشپزخانه باز در 

خانه)مأخذ: نگارنده(

نمودار3- ميزان عاقه مندی به زندگی در ساختمان تك واحدی در 

مقايسه با ساختمان آپارتمانی )مأخذ: نگارنده(

نتيجه گيری
معمـاری و زندگـی آيينه تمـام نمـای يکديگرند. 
اگـر امـروز صحبـت از تقليـد در معمـاری می كنيـم 
بـه يقيـن در زندگـی ما وجـود دارد. اگـر صحبت از 
فريـب می كنيـم تجلـی آن در زندگـی اجتماعـی ما 
مشـهود است و اگر از سرگشـتگی در معماری شکوه 
می كنيـم مسـلمًا نمود آن را در زندگـی خود می بينيم. 
معمـاری دروغ نمی گويد و انعـکاس آرزوهای جامعه 
و بـه خصوص صاحبان خود اسـت. اين هويتی اسـت 
كـه به وجـود آمـده، خواه زشـت باشـد خـواه زيبا، 
خـوب باشـد يـا بد )نـك: كامل نيـا، حامـد »هويت 
زدايـی در معمـاری«، »آبـادی«،1384،48(. اصـواًل 
ارزش يـك معمـاری در هـر دوره بـه اين اسـت كه 
آن بنـا بتوانـد پاسـخ گوی واقعی نيازهـای زمان خود 
باشـد و حـس بـودن در مـکان را در افراد سـاكن در 
معمـاری القـاء نمايد. معمـاری و فرهنـگ همواره در 
تعامـل بـا يکديگر قرار دارنـد. هردو موضوع سـازنده 

و مکمـل يکديگرند. معماری كه بر اسـاس شـناخت 
را  افـراد  نيازهـای  و  دارد  شـکل می گيـرد هويـت 
بـر آورده می سـازد و بـه بسـتری فرهنـگ سـاز در 
جامعـه بـدل می شـود و نيـز با اشـرافيت بـه فرهنگ 
عمومـی جامعـه، معمـاری بـا هويت شـکل می گيرد 
كه جـاودان می شـود و خـود ميراثی بـرای آيندگان 
دليـل  بـه  ايـران  امـروز  معمـاری  باشـد.  می توانـد 
وارداتـی بـودن در ايدئولوژی و تفکر و شـتاب زدگی 
در پذيـرش آن بـدون شـناخت و همسـان نمـودن با 
فرهنـگ جامعـه، به تنـزل و بی هويتی كشـيده شـده 
اسـت كـه به تبـع آن انسـان مصرف كننـده معماری 
سـر در گم و پريشـان شـده اسـت و در صدد بازيابی 
مکان و كاشـانه خود اسـت تـا بتواند در آن بياسـايد 
و بتوانـد هويـت امروزين خـود را در فرهنگ ديرينه 
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بهینه سـازی هماهنگـی حفاظـت بـرای ریز شـبکه ها در حالـت متصل 
به شـبکه و در حالـت جزیره ای

مهندس پریا ابراهیمی فرد  
کارشناسی ارشد برق گرایش قدرت –  دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، گروه برق، زنجان 

مهندس کاظم مظلومی
استادیار دانشگاه زنجان - رشته برق 

دکتر فرشاد مریخ بیات
استادیار دانشگاه زنجان - رشته برق

چکيده 
اسـتفاده از منابـع توليـد پراكنده در شـبکه توزيع 
بـا توجه بـه مزيت های فـراوان آنهـا رو بـه افزايش 
اسـت. بـا ايـن وجـود حضـور توليـدات پراكنـده 
مشـکاتی ماننـد ايجـاد ناهماهنگی حفاظتـی، نديدن 
خطـا، فرمان قطـع نابجا و كاهش دسترسـی تجهيزات 
حفاظتـی در پی دارد. بـه داليل گوناگون اسـتفاده از 
محدود كننده هـای جريـان خطـای ابررسـانا يکـی از 
بهتريـن روش هـای حداقـل سـاختن ايـن مشـکات 
در مقايسـه بـا سـاير راه حل هـای مرسـوم می  باشـد. 
در ايـن مقالـه سـعی شـده بـا تعريـف شـاخص های 
و  آمـده  پيـش  مسـائل  تعـداد  حفاظتـی،  ارزيابـی 
بحرانـی تريـن حالـت از ميان آنها مشـخص شـود و 
بـر اسـاس آن فرآينـد تعييـن نـوع و امپدانـس بهينه 
بـا حداقـل سـازی محـدود سـازی، صـورت گيـرد. 
حداقـل امپدانـس بدسـت آمـده بـا بر طـرف كردن 
همه مسـائل حفاظتی ناشـی از حضور توليـد پراكنده، 
تاييـد می  شـود. Fcl1 در عملکـرد شـبکه در حالـت 
عـادی تغييـری ايجـاد نکـرده و تنهـا  جريـان منبع 
توليـد پراكنـده را در شـرايط وقـوع خطـا در شـبکه 
محـدود می  كند. در ايـن تحقيق پس از مـرور ادوات 

1. Fault current limiter

حفاظتـی و هماهنگـی حفاظتـی، ادوات شـبکه نمونه 
حلقوی در نرم افزار DIGSILENT شبيه سـازی شـده 
و بـا اسـتفاده از الگوريتـم GENETIC، هماهنگـی 
  FCL 2 و با اسـتفاده ازDGبهينـه حفاظتی بـا حضـور

ايجـاد خواهد شـد.
واژه هـای كليـدی : توليـدات پراكنـده ، محـدود 
كننـده جريـان خطـا ، هماهنگـی بهينـه حفاظتـی ، 

سيسـتم توزيـع انـرژی الکتريکـی

1. مقدمه
با افزايش سـطح جريـان اتصال كوتاه در سيسـتم، 
جريان هـای اتصال كوتاه ممکن اسـت تـا حد مقادير 
نامـی تجهيـزات افزايش يابد و حتـی از آن فراتر رود 
كـه در ايـن صـورت نيـاز به تعويـض تجهيـز امری 
ضـروری اسـت. عـاوه بـرآن جريـان هـای خطـا 
موجـب وارد شـدن تنش هـای حرارتـی و ديناميکـی 
بااليـی به تجهيزات سيسـتم قـدرت از قبيـل خطوط، 
كابلهـا، ترانسـفورماتورها و كليدهای قدرت می شـود 
و می توانـد بـه آنها آسـيب جـدی وارد نمايد. حذف 
كامـل خطاهـا در سيسـتم قـدرت غيـر ممکن اسـت 
امـا كاهـش تأثيـرات مضـر خطا بـر روی سيسـتم با 
كاهـش جريـان در حين خطـا امکان پذير اسـت.]1[

2. Distribution generator

با گسـترش شـبکه الکتريکی تاش های گسـترده ای 
جهـت كاهش سـطح اتصال كوتـاه در جهـان آغاز و 
انديشـمندان و محققيـن شـروع بـه مطالعـه و تحقيق 
دربـاره تهيه و سـاخت تجهيزاتی جهت محدودسـازی 
تجهيـزات الکترونيك قـدرت و تکنولوژی ابر رسـانا 
محـدود  از  اسـتفاده  راسـتا  ايـن  در  و  داده  انجـام 
كننده هـای جريـان خطـا بـرای مقابلـه بـا افزايـش 
سـطح اتصـال كوتاه بيشـتر از سـاير روش هـا مطرح 
شـده و اميـد بـه اسـتفاده گسـترده از ايـن تجهيزات 
در آينـده نـه چنـدان دور را بوجود آورده اسـت.]2[.
محـدود كننده هـای جريـان تجهيزاتـی سـری بـا 
عناصـر شـبکه بـوده و بـا وارد كردن يـك امپدانس 
بـزرگ در لحظـه خطـا، جريـان اتصـال كوتـاه مدار 
را قبـل از رسـيدن بـه مقـدار حداكثـر خـود محدود 
می كننـد، بـه گونـه ای كـه توسـط كليد هـای قدرت 

موجـود قابـل قطـع می باشـد ]2و3[.
جايابـی و تعييـن پارامترهـای محدود كننده جريان 
خطـا در سيسـتم های قـدرت شـعاعی مشـکل نخواهد 
بـود. امـا اين كار در سيسـتم های حلقـوی وقتی بيش 
از يـك نقطـه مشـکل اضافـه جريـان داشـته باشـد، 
پيچيـده خواهـد شـد. در ايـن سيسـتم ها جريان هـای 
خطـا از جهـات مختلـف به طـرف نقطه عيـب جاری 
می شـود و نياز بـه بکارگيـری چنديـن محدود كننده 
بـا پارامترهايـی كـه هـر يـك از آنها جهـت تحقق 
مسـائل فنـی و اقتصـادی بايـد از طريـق محاسـبات 
تعييـن شـود. در ايـن مقالـه جايابـی محدود كننـده 
جريـان خطا بـا بکارگيری الگوريتـم و نصب محدود 

كننده هـای جايابـی شـده بررسـی خواهد شـد.

تشخيص  خطا و نوع خطا
در سيسـتم توزيـع مـورد بررسـی، خطـا در توليد 
پراكنـده و يـا در سيسـتم رخ می دهـد. در ايـن طرح 
تطبيقـی جريان منبع اصلـی و همه توليـدات پراكنده 
شـرايط  در  هسـتند.  دسترسـی  قابـل  مـداوم  بطـور 
عملکـرد عـادی مجمـوع جريـان همـه منابـع )منبع 
اصلـی و همـه DGهـا( مطابـق رابطـه )2-1( برابـر 

مجمـوع جريـان بار اسـت.

 

در رابطه )1-2( :
]IFabc[ كل جريـان خطا و  ]Ifabc[ سـهم جريان 
خطـا در منبـع I ام و n تعـداد منابـع اسـت. يکـی از 
انـواع خطاهايـی كـه ممکـن اسـت در شـبکه توزيع 
رخ دهـد، خطاهايی اسـت كه در داخـل خود توليدات 
پراكنـده رخ می دهـد. در ايـن حالـت الزم اسـت كه 
فقـط توليـدات پراكنـده دچـار خطـا از شـبکه جـدا 

. د شو
توليـد  در  خطـا  اگـر  حفاظتـی  طـرح  ايـن  در 
پراكنـده وجود داشـته باشـد طبق رابطـه )2-1( جمع 
جريـان منابـع تقريبـًا برابـر جريـان بار می شـود، با 
ايـن تفاوت كـه جريان هـر منبع بطور قابـل توجهی 
افزايـش می يابـد. در ايـن حالـت سيسـتم حفاظتـی 
توليـد پراكنـده دچـار خطـا، جريـان اتصال كوتاه را 
حـس كـرده و فرمـان قطـع بـه كليـد قـدرت توليد 
پراكنـده ارسـال می كنـد، سـپس كليـد قـدرت قطع 
توليـد پراكنـده سـيگنالی بـه رلـه تطبيقـی ارسـال 
می كنـد تا آناليز هـای الزم برای شـبکه جديـد انجام 
گيـرد. در نتيجه تنهـا آن توليد پراكنـده ای كه دچار 
خطـا شـده از شـبکه جدا می گـردد و مابقی شـبکه به 

ادامـه می دهند. فعاليـت خـود 
در حالتـی كـه خطا بـروی هر بخشـی از سيسـتم 
رخ دهـد، مجمـوع ايـن جريان هـا بـه طـور قابـل 
توجهی از كل بار شـبکه بيشـتر می شـود، بـه عبارت 
ديگـر هنگامـی كـه خطـا در هر جـای سيسـتم رخ 
می دهـد ، مجمـوع مقاديـر همـه جريان هايـی كـه از 
همـه منابع شـركت دارنـد برابر جريان بـار و جريان 

خطـا خواهد شـد.
اگـر خطـای سيسـتم گـذرا باشـد ، در ايـن طـرح 
تطبيقـی ابتـدا فرمـان قطـع بـه كليـد قـدرت توليـد 
پراكنـده در ناحيـه دچـار خطا ارسـال می گـردد و تا 
زمانـی كـه خطـای سيسـتم رفع نشـود ايـن توليدات 
پراكنده وارد سيسـتم نمی شـود ، رلـه تطبيقی بافاصله 
آناليـز اتصال-كوتـاه و پخش بار را براسـاس شـبکه 
جديـد )بدون توليـدات پراكنده ناحيه مذكـور( انجام 
می دهـد. رلـه تطبيقـی پـس از حـس كـردن خطـا، 
فرمـان قطـع بـه كليـد قـدرت ناحيـه ارسـال كرده 
و پـس از حـدود 0/4 ثانيـه فرمـان وصـل بـه كليد 
قـدرت ناحيـه ارسـال می كنـد. اگـر خطـای گذاری 
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رفع شـده باشـد، رلـه تطبيقـی در هميـن مرحله پس 
از حـدود 2 ثانيـه فرمـان وصـل به كليد قـدرت توليد 
پراكنـده  صـادر می كنـد تا پـس از عمل هـم زمانی 

بـه شـبکه متصل شـود.
در نتيجـه ناحيـه دچـار خطـا و توليـدات پراكنده 
همـان ناحيـه بـه شـبکه بـر می گردنـد. پـس از اين 
عمـل رلـه تطبيقـی آناليـز اتصـال كوتـاه را بـرای 
شـرايط موجـود انجـام می دهـد. اگـر خطـای گـذرا 
در مرحلـه اول عمـل بازبسـت رفـع نشـده باشـد رله 
سـريعًا  بـرای كليـد قدرت ناحيـه فرمان قطـع صادر 
می كنـد و ايـن عمـل تا سـه مرحلـه انجـام می پذيرد 
و در هـر مرحلـه كـه خطای سيسـتم حذف شـود رله 
تطبيقـی فرمـان وصل بـه كليد قـدرت ناحيه ارسـال 
می كنـد و پـس از حـدود 2 ثانيـه فرمـان وصـل بـه 
كليـد قدرت توليـدات پراكنـده كه مجهز به سيسـتم 

هـم زمـان سـازی اسـت ، ارسـال می كند.
اگـر خطايـی كـه در سيسـتم رخ می دهـد دائمـی 
باشـد، رلـه تطبيقـی بافاصلـه فرمـان قطـع بـه كليد 
قـدرت توليـدات پراكنـده و ناحيه دچار خطا ارسـال 
می كنـد و سـپس عمـل بازبسـت را سـه بـار انجـام 
می دهـد. بـا توجـه بـه اينکـه خطـای سيسـتم دائمی 
اسـت فرمـان قطـع بـه كليـد قـدرت ناحيـه ارسـال 
می كنـد و ناحيـه دچار خطا را از شـبکه جـدا می كند. 
در نتيجـه رلـه تطبيقـی تنهـا ناحيـه دچار خطـا را از 
سيسـتم جـدا می سـازد و نواحـی ديگـر بطـور عادی 

فعـال می باشـند.

حفاظت ريزشبکه ها
حفاظـت درمقابـل خطا و نقص، يکـی از مهمترين 
تقاضايـی اسـت كه بايـد در هنـگام طراحی سيسـتم 
توزيـع، مـورد ماحظـه واقـع شـود. مناسـب تريـن 
برنامـه حفاظت، برنامه ای سـت كه هنـگام وقوع خطا 
و نقـص بتواند سيسـتم را تحت كنترل خـود درآورد 
و از گسـيختگی نابجای تـوان برقـی در سـطوحی كه 
تحـت تأثيـر خطـا قـرار نـدارد جلوگيـری بـه عمل 

آورد.
هماهنگـی حفاظـت درايـن مصـداق، بـه معنـای 
طراحـی برنامه و نقشـه ای بـرای حفاظت می باشـدكه 
دسـتگاه های  و  ابزارهـا  از  هريـك  آن  مثابـه  بـه 

حفاظتـی وظيفـه اوليـه خـود را تـا جايی كـه ممکن 
اسـت به سـرعت انجـام می دهند. امـا هنگامی كه خطا 
و اشـتباهی رخ می دهـد سـاير دسـتگاه های حفاظتی، 
بـه عنوان پشـتيبان ايفای نقـش خواهند كـرد. برنامه 
و طرح هـای توزيع عمومًا شـعاعی و منشـعب اسـت، 
به ويـژه هنگامی كـه برق دريـك مسـيرجريان دارد 
و از ايسـتگاه فرعـی بـه سـمت بارخارجـی حركت 
)رلـه   OCRS بعضـی طرح هـا،  ديـدگاه  از  می كنـد. 
جريـان زيـاد( وفيوزهـا به عنـوان مهم ترين وسـايل 

حفاظتـی مـورد اسـتفاده قـرار می گيرند. 
بهـره بـرداری و مديريت ريز شـبکه در دو حالت 
  3)Cc( مختلـف كاری، توسـط كنترل كننـده مركزی
وكنتـرل كننده هـای منابـع كوچـك توليـد انـرژی 

)Mcs (4 هماهنگ می شـوند.

طرح حفاظتی درحالت جزيره ای
به هنـگام عملکرد ريزشـبکه درحالـت جزيره ای، 
سـطح جريـان اتصال كوتـاه به مقـدار قابـل توجهی 
كاهـش می يابـد. دليـل ايـن امر وجـود منابـع توليد 
قـدرت  الکترونيـك  تجهيـزات  شـامل  پراكنـده 

می باشـد.
ريزشـبکه  اتصـال  جريـان  مقـدار  ازآنجاكـه 
درحالـت جزيـره ای بسـياركم اسـت، تشـخيص اين 
مقدارجريـان خطـا، توسـط رله هـای اضافـه جريـان 
رله هـای  بـود. چراكـه  نخواهـد  امکا  ن پذيـر  سـنتی 
اضافـه جريـان خطاهای با جريـان اتصـال كوتاه كم 
را درمـدت زمـان طوالنی تـری تشـخيص می دهنـد. 
درحالـت  شـبکه  ريـز  حفاظـت  بـرای  بنابرايـن 
ديگـر  حفاظتـی  ازطرح هـای  می بايسـت  جزيـره ای 
نظيـر حفاظـت امپدانس، حفاظـت ديفرانسـيلی ولتاژ 
و جريـان، نصـب رله هـای حسـاس به مؤلفـه صفر و 

حفاظـت اضافـه جريـان جهـت دار اسـتفاده كـرد.

روش هـای اسـتفاده از محـدود سـاز جريان 
)FCL( خطـا 

محـدود سـاز جريـان خطـا المانـی اسـت كـه به 
صـورت سـری در مـدار قـرار می گيـرد و در حالت 
عـادی مـدار امپدانـس ناچيـزی دارد ولـی در هنگام 
3. Central control
4. Management control

وقـوع خطـا بـا افزايـش امپدانـس جريـان خطـا را 
توليـدات  منفـی  تأثيـرات  از  و  می كنـد  محـدود 

پراكنـده بـر روی سيسـتم حفاظـت می كاهـد.
نسـل اول محـدود كننده هـای جريان خطـا از نوع 
پسـيو بودند كـه از يك سـلف و يا ترانزيسـتورهای 
امپدانـس  باال تشـکيل شـده بودند. اما بـه علت اينکه 
در طی شـرايط نرمال در شـبکه وجود داشـتند. باعث 
ناپايـداری ولتـاژ ، افزايش تلفـات و عملکرد ناصحيح 

ترانسـفورماتور های تپ چنجردار می شـدند.]1[ 
بنابرايـن بـرای رفع اين مشـکل نسـل بعـدی اين 
محـدود كننده هـا، كـه راكتورهـای موازی بـا كليد 
مکانيکـی مغناطيس بودند، پيشـنهاد شـد كـه از تأثير 
راكتورهـای محدود كننـده در شـرايط نرمـال شـبکه 
جلوگيـری می نمـود. عيـب ايـن نـوع محدود كننده ، 
پايين بودن سـرعت پاسـخ و كاهش قابليـت اطمينان 

می باشد. شـبکه 
شـکل )5-1( سـاختار محدودكننده  جريان خطا از 
نـوع تركيب سـوئيچ مکانيکی و نيمه  هادی را نشـان 
می دهـد. در حالـت عادی تمام كليد ها بسـته هسـتند 
و علـت امپدانـس موجود در شـاخه پاييـن و مقاومت 
نيمـه  هـادی همـه جريـان از شـاخه  بـاالی كليـد 

مکانيکـی كـه مقاومـت پايينـی دارد عبـور می  كند.
 FCL بوسـيله  و  می دهـد  رخ  خطايـی  وقتـی 
در  مکانيکـی  كليـد  ابتـدا  می  شـود،  داده  تشـخيص 
 GTO شـاخه باال سـريعًا باز می  شـود. سـپس سـوئيچ
در لحظـه عبـور از صفـر ولتـاژ بـاز می  شـود و همه 
جريـان از شـاخه پاييـن عبـور می  كنـد كـه دارای 

می باشـد.  محدودكننـده  جريـان خطـا  امپدانـس 

شکل 5-1- محدودكننده  حالت جامد تركيبی

جهـت اسـتفاده FCL )از محدودكننده  های جريان 
خطـا( برای حذف اثـر DG بر روی سيسـتم حفاظت 

شـبکه ای كـه DG بـه آن اضافـه شـده، FCL بـه 
صـورت سـری بـا DG نصـب می گـردد. در حالـت 
قبـل از وقوع خطـا FCL هيچ تأثيری بر روی شـبکه 
و پخـش بار نـدارد. بنابرايـن اجازه می دهـد كه توان 
DG بـه شـبکه تزريـق شـود. موقعی كـه خطايی در 

 DG  جريان خطايـی را كه  FCL شـبکه رخ می دهـد
بـه شـبکه تزريـق می  كنـد تشـخيص داده و امپدانس 
بزرگـی را بصـورت سـری در شـاخه ای كـه توليـد 

پراكنـده نصـب شـده وارد می  كند.
 ايـن امپدانـس باعـث می گردد كه جريـان خطای 
تزريقـی از طريـق توليـد پراكنـده محـدود شـود. به 
عبـارت ديگـر شـبکه از حالت دو سـو تغذيه شـدن 
بـود و  DG بوجـود آمـده  بـه دليـل حضـور  كـه 
هماهنگـی شـعاعی شـبکه را بـه خـم زده بـود خارج 

می  شـود.
يکـی ديگـر از مزيت هـای FCL نصـب شـده در 
شـاخه DG عـدم نيـاز بـه تغييـر كليدهای قـدرت با 
افزايـش ظرفيـت نامـی  آنها بـا نصب توليـد پراكنده 

در شـبکه می باشـد.
در چنـد دهـه اخير با پيشـرفت هايی كـه در زمينه 
نيمه هادی هـا در سـطح ولتـاژ و تـوان سيسـتم قدرت 
صـورت پذيرفتـه محدودكننده هـای جريـان خطا بر 
اسـاس ادوات الکترونيك قدرت توسـعه يافته اسـت. 
در سـاختار ايـن نـوع محدودكننـده از عناصر پسـيو 
نظيـر راكتور هـا و نيـز ترانسـفورماتور ها در كنـار 
كليدهـای تريسـتوری اسـتفاده می شـود. ايـن نـوع  
 5)ssfcl( تحت عنـوان محدودكننده حالـت جامد Fcl

می شود. شـناخته 

جايابی  بهينه محدود کننده جريان خطا 
روش جايابـی بهينـه محدود كننـده جريـان خطـا 
بـر اسـاس الگوريتـم ژنتيـك در ادامه بررسـی شـده 
اسـت. در ايـن روش می تـوان محدوديـت جريـان 
خطـا برای نقـاط مختلف شـبکه و با مقاديـر متفاوت 
بـرای هـر نقطـه در نظـر گرفـت. برنامـه با داشـتن 
ايـن محدوديت هـا ، محل هـای مناسـب قـرار گيری 
محدود كننده هـا بـا توجـه بـه امپدانـس محلـی كـه 
خطـا در آن واقـع شـده و پارامترهای بهينـه هر يك 

5. solid state fault current limiter
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از آن هـا را به طـور همزمـان محاسـبه می كنـد.

محاسبه جريان اتصال کوتاه 
ظرفيـت  انتخـاب  بـرای  خطـا  جريـان  محاسـبه 
قطـع و تحمـل تجهيـزات، بـر اسـاس خطـای اتصال 
كوتـاه سـه فـاز بـا امپدانـس صفـر خواهد بـود. اين 
نـوع خطـا بـه نـدرت اتفـاق می افتـد امـا نتايـج آن 
بـرای انتخـاب تجهيـزات حفاظتـی بـه كار مـی رود. 
چـون ايـن نوع خطـا معمـواًل جريـان اتصـال كوتاه 
بزرگتـری را موجـب خواهد شـد[1,3]. بـرای تعيين 
نقاطـی از شـبکه كـه مشـکل اضافـه جريـان دارند، 
خطـای اتصـال كوتـاه سـه فاز بـر روی هـر يك از 
باس هايـی كـه   . اجـرا می شـود  باس هـای شـبکه  
جريـان اتصـال كوتـاه آن هـا از ظرفيت مجـاز كليد 
هـای قـدرت آنهـا فراتـر رود، تعيين و جهـت يابی 
بهينـه محدود كننـده جريـان خطـا بـه برنامـه اعمال 
خواهنـد شـد. الزم بـه ذكر اسـت اين محاسـبات در 

نـرم افـزار DIGSILENT انجـام می شـود.

هماهنگی حفاظتی
انتخـاب تجهيـزات حفاظتـی جريان زيـاد همراه با 
تنظيمـات زمان جريـان آنها در سيسـتم توزيع جهت 
بـر طـرف كـردن خطاهای خطـوط ديگـر تجهيزات 
بـا توجـه به ترتيـب عملکـرد از پيش تعيين شـده از 

هماهنگی تجهيـزات حفاظتـی می نامند.
در هنـگام وقـوع خطـا، وسـيله حفاظتی كـه ابتدا 
وارد عمـل شـده و فرمـان قطـع را صـادر می كند به 
عنـوان حفاظـت اصلی شـناخته می شـود كـه معمواًل 
بـه محـل خطـا نزديك تـر اسـت. ادوات حفاظتـی 
ديگـر نقش حفاظـت پشـتيبان را دارد كه در صورت 
عملکـرد اشـتباه و يـا عـدم عملکـرد حفاظـت اصلی 

عمـل می كنـد.
شـبکه ای  سيسـتم های  در  شـده  پيشـنهاد  روش   
توزيـع مجهـز بـه CSG 6 كاربـرد پذيـر و عملـی 
 OCR7 مطلـوب  تنظيـم  و   FCL انـدازه  اسـت. 
روش هـای عملياتـی متصـل بـه شـبکه و منفصـل از 
شـبکه سيسـتم را در معـرض نمايـش قـرار می دهد. 

6. natural gas produced from coal 
7. Over Current Relay

  8NLP ايـن مسـئله بـه عنـوان مسـئله محـدود شـده
افـزار  نـرم  از  اسـتفاده  بـا  و  گرديـد  فرمول بنـدی 
DIGSILENT و الگوريتـم تکوينـی 9GA مـورد 
حـل و فصل قرار گرفته اسـت. روش پيشـنهاد شـده 
بـر روی سيسـتم توزيـع حلقـه ای 10IEEE30  انجام 

يافتـه و مـورد آزمايـش قـرار گرفته اسـت.

تابع هدف و قيود بهينه رله های حفاظتی
زمـان عمليـات OCR تابـع معکوسـی از جريـان 
اتصـال كوتاهـی اسـت كـه از آن عبـور می كنـد. 
  11)TDS( ايـن تابـع بواسـطه دو پارامتر بـا عناويـن
پارامتـر تنظيـم زمـان رلـه، )IP(12 پارامتـر بارگيری 
جريـان برق كـه مقدار جريـان آن باالتـر از مقداری 
اسـت كـه رله بـا آن به فعاليـت می-پـردازد نمايش 
داده شـده اسـت. ويژگی هـای زمان معکـوس عمومًا 
بـه صـورت زير مفـروض گرديـده و مورد اسـتفاده 

قـرار می گيـرد.

اعـداد ثابـت B,A با توجـه به نـوع OCR تغيير 
می-كننـد. فـرض بـر ايـن اسـت كـه زمـان كمينه 
و معينـی از OCR مـورد اسـتفاده قـرار می گيـرد و 
از ايـن رو اعـداد ثابـت B,A بـه ترتيـب بـا مقادير 
02/14،0/0  مـورد ماحظـه قـرار گرفته انـد. در اين 
بخـش هـدف كمينه سـازی زمـان هماهنگـی تمامی 
شـرايط  حفـظ  و  تقويـت  ايسـتگاه های  و  رله هـا 
هماهنـگ سـازی حفاظت می باشـد. همانطـور كه در 
بخـش قبل تصريح شـد سيسـتم های متصل به شـبکه 
و منفصـل از شـبکه در يـك مسـئله مـورد ماحظـه 
قـرار خواهنـد گرفـت. تابع هـدف به صـورت ايجاد 
خاصـه بـا حـرف T نمايش داده شـده اسـت زمان 
هماهنگـی تمامـی رله هـا نيـز بايـد به صـورت زير 

بـه حداقل رسـند:

C تعـداد فيدرهـا، i مشـخصه تعداد خطـا، و تعداد 
8. Nero-Linguistic Programming
9. Genetic Algorithms
10. The Institute of Electrical and Electronics 
Engineers
11. Over Current Relay
12. pickup Current

 N كل مواقعـی كـه خطـا بـروز نمـوده بـا حـرف
شـده اند. نمايـان 

J  مشـخصه رلـه و تعـداد كل رله هـا بـا حـرف 
بزرگ M نمايش داده شـده اسـت. باال نگاشـت P به 
رله هـای اوليـه ، Pk به رله هـای پشـتيبان K,k حاكی 
از تعـداد رله های پشـتيبان بـرای هر يـك از رله های 

اوليه اسـت.
هماهنگـی بايـد بـه مرحلـه اجـرا در آيـد و خأل 
كمينـه ای مابيـن زمـان عمليـات رله هـای اوليـه و 
پشـتيبان، وجـود دارد كـه بـا عنـوان فواصـل زمان 
هماهنگی )CTI( شـناخته شـده اسـت. در ايـن مقاله 
قرار گرفتـه  ماحظـه  مـورد   25/0 مقـدار  بـا   CTI

و  بحـث  مـورد  قبـل  بخـش  در  چنان كـه  اسـت. 
بررسـی قرار گرفـت بيش از يـك رله پشـتيبان برای 
هر موضـع خطـا وجـود دارد و از ايـن رو بعضـی از 
رله هـا و ايسـتگاه های تقويـت، در ازای هـر خطـا، 
چندين محدوديـت هماهنگی را امتنـاع خواهند نمود. 

ايـن مطلـب بـه صـورت زيـر تعريف شـده اسـت:

در  موجـود  محدوديت هـای  و   K پشـتيبان  رلـه 
مقدارهـای TDS و Ip بايـد تنظيـم گردنـد. بـه ويژه 
Ip كـه به عنـوان مقدار گسسـته مـورد ماحظه قرار 
گرفتـه اسـت و بواسـطه سـازنده تعريـف گرديـده 
اسـت امـا اين شـرط عـاری از سـاده سـازی اسـت 
مقـدار Ipi- min بـه دليـل آنکـه بزرگ تـر از مقدار 

جريـان بـار اسـت انتخاب شـده اسـت:

ايـن مسـئله بـا اسـتفاده از FCL نصـب شـده در 
طـرف شـبکه اصـاح شـده و ايـن مولفه ايسـت كه 
مقـدار جريان اتصـال كوتاه را كاهـش خواهد داد. از 
زمانـی كه FCL در شـبکه نصـب می  شـود، از درجه 
بنـدی ثابتـی برخوردار می گـردد. بـه محدوديت زير 

نمائيد. توجـه 

در ايـن روش مسـئله گاه بـرای TSM و بـرای 
IP تنظيـم گرديـده اسـت تـا مقـدار رلـه i و القا گر 
جريـان خطـا X  fcl نمايـش داده ميشـود. ايـن  امـر 
زمـان عمليـات T در تمامـی  سيسـتم ها را كاهـش 
خواهـد داد و صـرف نظـر از روش عملياتـی ريـز 
شـبکه كاربردپذيـر خواهـد بـود. الزم به ذكر اسـت 
كـه بـه دليـل بـاال بـودن مقاديـر،  Fcl نمی تواند در 
حيـن عمليات در سيسـتم ظاهرشـود و ايـن امر خود 
موجـب افـت ولتـاژ می  گـردد. از ايـن رو اسـتفاده 
از نـوع فعـال Fcl ، پيشـنهاد شـده اسـت. Fcl  فعـال 
در مواقـع بـروز خطـا در سيسـتم روشـن می  شـود و 
در حيـن عمليـات، ناگذاريـی ناچيـزی را از خـود به 
نمايـش می  گـذارد. تضميـن X_fcl هدايـت ظاهری 
ماتريـس y bus در سيسـتم و همچنيـن دامنـه جريان 
مـدار كوتـاه را نيـز تحـت تأثير خـود قـرار خواهد 
داد. ايـن موضـوع همچنيـن مقاديـر مطلـوب و بهينه  
TSM , IP)مـورد نيـاز بـرای دسـتيابی بـه رله هـای 
هماهنـگ( را تحـت تأثيـر خـود قـرار خواهـد داد. 
واكنـش زمانـی رلـه نيـز تابعـی از X_fcl محسـوب 
می  شـود. چرا كـه X_fcl در ماتريـس Z_bus تکثير 
 y_bus و انتشـار می  يابـد، بـه ويـژه در مواقعـی كـه
معکـوس اسـت فرمول بندی معـادالت و محدوديت ها 
در قالـب X_fcl بسـيار دشـوار و پيچيـده می گـردد. 

9-1- اعمـال برنامه بر روی شـبکه نمونه 30 
سه با

9-1-1 اطالعات شبکه
شـبکه توزيع مورد مطالعه قسـمتی از شـبکه توزيع 
ايات متحـده اسـت كه شـبکه اسـتاندارد IEEE بوده 
و دارای 30 شـينه )16 شـينه 33 كيلو ولتی و 14 شينه 
132 كيلـو ولتـی می  باشـد( 37 خط 6 ژنراتـور و 86 
رلـه جريـان زياد اسـت. در هـر خط 2 رلـه، يکی در 
ابتـدا و ديگـری در انتهـای خـط قـرار دارد. رله های 
اين شـبکه از نـوع رله های جريـان زياد جهـت دار با 

عنصر سـريع می  باشـند.
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IEEE 9-1- شبکه 30باسه
تمـام مراحـل مـورد نياز بـا اسـتفاده از نـرم افزار 
MATLAB و DIGISILENT شـبيه سـازی شـده و 

بـر روی شـبکه توزيـع نشـان داده شـده پياده شـده 
افـزار  نـرم  از  مطالعـات  ايـن  انجـام  بـرای  اسـت. 
DIGISILENT برای شبيه سـازی شـبکه نمونه شـکل 

9-2 و انجـام محاسـبات پخـش بـار و اتصـال كوتاه 
و از نرم افـزار MATLAB بـرای شبيه سـازی، پيـاده 
سـازی الگوريتم هـا و حل معـادالت رياضی اسـتفاده 

. است  شـده 

9-2-  شبکه 30 باسه شبيه سازی شده

GA 9-2- اجرا و پياده سازی
در رابطـه بـا هـر يـك از رله هـا و ايسـتگاه های 
 TMS , IP تقويـت بايـد دو شـدت مجـاز بـه ويـژه
مـورد تعييـن و تصريـح واقع شـوند. اگر هر سيسـتم 
از رلـه  N2 , N1  برخـوردار باشـد آنـگاه تعداد كل 

برابـر بـا N2+2N1=L خواهـد بـود. اين مـورد مطابق 
بـا ابعـاد 89 برای سيسـتم IEEE30 می باشـد. سـپس 
هـر كرومـوزوم بـا كل L هـا، تركيـب خواهد شـد. 
هر كرومـوزوم ناگزيـر بايد دو مجموعـه محدوديت 
را ايجـاد نمايـد. بـه ويـژه در مواقعـی كـه مطلوبيت 
و كاربـرد پذيـری، بـاس متصـل بـه شـبکه و بـاس 
منفصـل را مـورد تغذيـه قـرار می دهد. ايـن پيکره ها 
بايـد در ابتـدا در برگيرنـده Fcl باشـند. در فيدرهای 
تك سـويه، و بخـش متصـل بـه شـبکه از فيدرهـای 
دو سـويه هـر كرومـوزوم از xFCL مختلفی اسـتفاده 
و بهره بـرداری خواهـد نمـود. بنابرايـن ybus موجود 
در هـر كرومـوزوم بايـد مورد محاسـبه قـرار گيرد. 
پـس از محاسـبه و ybus و zbus نيـز نمايـش داده 
می شـود.  در سيسـتم IEEE30 بـه مرحلـه اجـرا و 
انجـام در می آيـد. در رابطـه با مسـير و جريـان خطا، 
مؤلفه هـای پشـتيبان جريـان  می بايسـت هـر يـك 
اتصـال كوتاه مـورد محاسـبه و ارزيابی قـرار گيرند. 
هـر يـك از سـه جريـان بـه منظـور مطابقت بـا رله 
هـای خود، مـورد پـردازش قرار گرفتـه و تابع هدف 
 Iscنيـز هم زمـان بـا زمـان عملياتی و بـا اسـتفاده از
Ip TSM , , و بـا توجـه بـه مقـدار محدوديـت و 

اضطـرار، مـورد تجديـد نظر قـرار خواهـد گرفت.

10- پياده سازی و نتايج هماهنگی بهينه
بـه منظور پياده سـازی برنامـه هماهنگـی بهينه در 
MATLAB  از بهينه سـاز  ژنتيك  اسـتفاده شده است. 

از آنجـا كه ابزارهـای مناسـبی در MATLAB  برای 
پيـاده سـازی الگوريتم ژنتيـك وجـود دارد نيازی به 
برنامه نويسـی مسـتقيم ژنتيك نيسـت و تنها تعريف 
توابـع بهينه سـازی و قبـول مـورد نياز اسـت. به طور 
نمونـه ، قيـود هماهنگـی بيـن زوج رله هـای اصلی و 

پشـتيبان 1 و 19 در زير ارائه شـده اسـت :

كـه در واقـع پياده سـازی رابطـه هماهنگـی يك 
زوج رلـه اصلـی و پشـتيبان می باشـد:

كـه در آن : t-op  تابـع محاسـبه زمـان عملکـرد 

رله هـا ، )1(x  و )x)19  بـه ترتيـب TDS  رله هـای 
1 و ISC، 19 )1,1( جريـان اتصـال كوتـاه در محـل 
اصلـی )1( بـه ازای خطـا در محـل رلـه اصلـی )1(، 
)ISC )1،19  جريـان اتصـال كوتـاه در محـل رلـه 
پشـتيبان )19( بـه ازای خطـا در محل رلـه اصلی )1( 
و )1(IP و )IP)19 بـه جريـان هـای پيـك آپ رلـه 

هـای )1( و )19( اسـت.

10-1- هماهنگی رله های جريان زياد
همان طـور كـه در فصـل مقدمـه آمـد رله هـای 
 TSM13 , 14PSM جريان زيـاد دارای دو مقدار اوليـه
 IEC  كه از رابطه اسـتاندارد K , B  و مقاديـر ثابـت
بـرای رلـه جريـان زياد بدسـت آمـده سـت. مقادير 
K و B همان طـور كـه گفتـه شـد ثابـت هسـتند و 
زيـادو مشـخصات  رلـه جريـان  نـوع  بـا  متناسـب 
  TSM عملکـرد فيزيکـی آن می باشـد، ولـی مقاديـر
و PSM )يـا معـادل آن جريان آسـتانه خطـا( مقادير 
تنظيمـی هسـتند كـه بـرای يك سيسـتمی كـه نياز 
بـه تعدادی رله هماهنگ اسـت ، می بايسـت محاسـبه 
شـوند. ذيـًا محاسـبات هماهنگـی برای شـبکه مورد 

بحـث آورده می شـود.

جدول 2: جريان اتصال كوتاه جفت رله هاي اصلي و پشتيبان 
به ازاي خطا جلوي رله اصلي

13. Time Setting Multiplier of Relay 

14. Plug Setting Multiplier 

جدول3: تنظيم جريان و جريان اتصال كوتاه رله به ازاي خطا 
جلوي رله

جدول 10-4: نتايج خروجي براي تنظيم TSM رله ها
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جدول! 10-5 : زمان عملکرد رله ها

همانطـور كـه از جدول اطاعـات رله هـا می توان 
روی  بـر  همـه  ژنراتورهـا  نزديـك  رله هـای  ديـد 
عنصـر آنـی تنظيم شـده انـد. TSM رله های گسسـته 
از 0/5تـا 1 بـا پله هـای 0/5 در نظـر گرفتـه شـده 
اسـت. بـا اطاعـات نشـان داده شـده در جدول هـای 
اعمـال  نظـر  مـورد  شـبکه  روی  بـر  برنامـه  بـاال، 
می شـود. بـرای بدسـت آوردن تابع هـدف بايد برای 
هـر جفـت رلـه جريان هـای اتصـال كوتـاه رله های 
اصلـی و پشـتيبان بـه ازای خطـا در جلـوی رله اصلی 
محاسـبه شـود. ايـن اطاعات برای شـبکه مـورد نظر 
در جـدول 10-2 آورده شـده اسـت. تنظيـم جريـان 
گذرنـده از همـه رله هـا بـه ازای خطـا جلـوی رلـه 

اصلـی در جـدول 10-3 داده شـده اسـت. 
شـود  مشـاهده   2-10 جـدول  از  همان طوركـه 
جريـان اتصـال كوتاه رله پشـتيبان در بعضی سـطرها 
نسـبت بـه رله اصلـی خيلـی می باشـد. اين مسـئله به 
علـت وجـود منبـع توليـد در بـاس مشـترک خطوط 
تنظيـم   3-10 جـدول  در  می باشـد.  رله هـا  متناظـر 
جريانـی رله هـا بـا اسـتفاده از رابطـه زيـر محاسـبه 
شـده اسـت. بـا نـگاه دقيق تـر متوجـه می شـويم كه 
جريـان اتصال كوتاه رله پشـتيبان در سـطرهای 1، 8، 
11 و 19 از جـدول10-2 كمتـر از جريـان تنظيـم اين 

رله هـا می باشـد. در ايـن 4 مـورد امـکان هماهنگـی 
بيـن جفـت رلـه اصلـی و پشـتيبان وجود نـدارد. 

11- جايابی بهينه   FCL در شـبکه  30  باسـه  
IEEE

رونـد جايابـی بهينـه محدود كننـده جريـان خطـا 
در ايـن بخـش بـر روی شـبکه اسـتاندارد 30 باسـه  
IEEE اجـرا خواهـد شـد. بـا اجـرای اتصـال كوتاه 

سـه فـاز روی هـر يـك از باس هـا، باس هايـی كـه 
جريـان اتصال كوتـاه سـه فازآن هـا از ظرفيت مجاز 
كليدهـای قـدرت آنهـا فراتـر رفته اسـت مشـخص 
گرديـد. در ايـن شـبکه ظرفيـت كليدهـای قـدرت 
باس هـا 10 كيلـو آمپـر در نظـر گرفته شـده اسـت. 
اتصـال  را كـه جريـان  باس هايـی   )6-10( جـدول 
كوتـاه آنهـا از ظرفيت مجـاز كليد های قـدرت آنها 

نشـان می دهد. فراتـر رفتـه 

جدول10-6 : جريان اتصال كوتاه باس ها در شبکه 30 باسه 
FCL  بدون

قرار گيـری  جهـت  بهتـر  كانديـد  مکان هـای 
ماتريـس در  ايـن  بکارگيـری  بـا  محدود-كننده هـا 
جـدول )10-7( نشـان داده شـده اسـت. بـا اجتمـاع 
-10( جـدول  بهتـر  كانديـد  مکان هـای  مجموعـه 
7( جهـت نصـب FCL در شـبکه 30 باسـه بدسـت 
آيـد. لـذا بـا اسـتفاده از ايـن روش تعـداد محل های 
ممکـن در جايابـی بهينـه FCL از 25 محـل ممکـن 
بـرای قرار گيـری FCL هـا بـه 17 محـل كاهـش 

می يابـد كـه عاوه بـر كاهشـی قابل توجـه در زمان 
محاسـبات، افزايـش دقـت جـواب بهينه مسـئله را به 

داشـت. خواهد  همـراه 

جدول10-7: مکان های بهتر جهت قرار گيری FCL ها در 
شبکه 

جدول 10-8: مکان های كانديد بهتر جهت قرار گيری  FCها

بـا توجـه بـه نتايـج بدسـت آمـده از برنامـه سـه 
محـدود كننـده با مشـخصات جدول )10-9( بدسـت 

آيد. مـی 

جدول 10-9: محل قرار گيری و پارامترهای محدود كننده ها در 
شبکه 30 باسه

نتايج
مفهـوم ريز شـبکه، نه تنهـا در تحقيقـات بلکه در 
دسـتور كار سـازندگان صنايـع همگانـی )مانند برق 
و تلفـن( و سياسـت گذاران ريشـه دوانده اسـت. ريز 
شـبکه ها، چـه سيسـتم های متصـل بـه شـبکه و چـه 
شـبکه های منفصـل بايـد به لحـاظ تعريـف عملياتی 
باشـند اين مقالـه از ديـدگاه حفاظت ايـن موضوع را 

مورد بررسـی قـرار داده، در اين مقالـه برنامه حفاظت 
FCLS از ريـز شـبکه بر مبنـای اندازه گيـری مطلوب

هـا و كارگـذاری بهينـه و ORCS اسـتوار گرديـده 
ست.  ا

FCL نـوع القايی اسـت كه در نقطـه اصلی اتصال 

ريـز شـبکه بـه شـبکه اصلـی می گيـرد. جاسـازی و 
كارگـذاری FCL به عنوان پارامتـری بهينه و مطلوب 
در مسـئله هماهنگ سـازی حفاظـت، ماتريس ورودی 
و گذرايـی سيسـتم را تحـت تأثير قرار داده اسـت و 
موجـب تغييراتـی در تراز جريان خطا گرديده اسـت. 
نتايـج حاكـی از آن اسـت كه جاسـازی مطلـوب رله 
و ايسـتگاه تقويتـی، صحـت روش هـای عملياتی ريز 

شـبکه ها را دو چنـدان خواهـد نمود. 
بـدون اسـتفاده از Fcl، تنظيـم و راه انـدازی رلـه 
عملياتـی  روش هـای  انجـام  و  تقويتـی  ايسـتگاه  و 
دشـوارخواهد شـد. روش پيشنهاد شـده برروی سيستم 
توزيـع شـعاعی IEEE30  مجهـز بـه CSG آزمايش 
و  ازسيسـتم كارائـی  نتايـج حاصـل  و  اسـت  شـده 

اثربخشـی روش راتصريـح كـرده اسـت.

پيشنهاد برای تحقيقات آتي
روش هماهنگـی و برنامـه هماهنگـی جريان زياد 
قابليتهـای  دارای  انجـام شـده  پـروژه  ايـن  در  كـه 
زيـادی می باشـد و محدوديت هـای روش هـای قبلـی 
را نـدارد، لـذا می تـوان از آن بـرای كارهـای آينـده 
اسـتفاده كـرد. مـوارد زيـر بـرای كارهـای آينـده 

می  شـود: پيشـنهاد 
از محدودسـاز جريـان خطـا در سيسـتم حفاظـت 
توزيـع، جهـت بازيابـی هماهنگـی فيوز نيز اسـتفاده 

. د گرد
طراحی سيسـتم محدود سـاز خطا در ريزشبکه هايی 

كه با يکديگـر ارتباط دارند.

متصل  شـبکه های  ريـز  حفاظـت  بهينه سـازی 
يکديگر بـه 

کنتـرل محدودسـازجريان  طراحـی سيسـتم 
خطا

امـکان  و  تركيبـی  طراحـی محدودسـاز جريـان 
سـنجی سـاخت آن. )باتوجـه به گسـترش روزافزون 
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فرهنـگ اسـتفاده از DG می تواندپيش بينـی نيازآينده 
صنعـت برق باشـد.(
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قابليـت و امـکان سـنجی نصـب  واحد هـای توليد در 
توليـد جنـوب فـارس«، هفتمين كنفرانـس تخصصی 

قـدرت، تهـران، ايران، 
]9[	Sh.Abu,	R.Liand,T.markvart,	«microgrid-	

disterbiuted on-line generation», Tyndall centre 

technical report, no 22,March 2005.
نـوه  الهويـردی  و  خانقاه،اصغـر  دليـر   ]10[
سـی،مهدی.)1385(.« سيسـتم های توليـد پراكنده ».  
هفتميـن  كنفرانـس تخصصی قـدرت، تهـران، ايران.

مطالعه و شاخص سازی پایداری اجتماعی در محالت شهری
)نمونه موردی بافت فرسوده ،بافت برنامه ریزی شده شهری زنجان(

مهندس مهرداد دانش دوست
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

امروزه سـه نـوع، بافت قديمـی و فرسـوده، بافت 
در  را  شـده(  ريـزی  جديد)برنامـه  بافـت  و  ميانـی 
شـهرهای ايـران می تـوان تشـخيص دادكـه مسـائل 
جغرافيايـی هـر  يـك منجـر به ايجـاد گسـيختگی و 
شـکاف فضايی در سـطح محات شـهری شـده است. 
ازايـن رو ايـن پژوهش سـعی بـر آن دارد با سـنجش 
تطبيقـی  پايـداری اجتماعـی بافت هـای ذكر شـده با 
مسـائل و عناصـر اجتماعـی موجـود در ايـن بافت ها 
آشـنايی بيشـتری را كسـب نماييـد. روش پژوهـش 
گـردآوری  كـه  می باشـد  اسـتنتاجی  فرضـی-  از 
كتاب هـا  )مقـاالت،  كتابخانـه ای  آن،  در  اطاعـات 
)تکميـل  ميدانـی  و  و...(  پايان نامه هـا  مجـات،   ،
پرسـش نامه، مشـاهده و مصاحبـه(  بـوده كـه بـا به 
كار بـردن مدل هـا و تکنيك هـای آمـاری در قالـب 
نرم افزار هـای spss و expert choice  بـه تجزيـه و 
تحليـل داده هـا پرداختـه شـده اسـت. نتيجـه حاصله 
از مطالعـه دو بافـت شـهری زنجـان )بافـت قديـم و 
برنامه ريـزی  و  جديـد  بافـت  و  حيسـنيه  فرسـوده، 
شـده، قائـم( نشـان می دهد كـه محله حسـينيه )بافت 
فرسـوده( نسـبت به محلـه قائـم )بافـت برنامه ريزی 
شـده( از نظـر اجتماعـی پايـداری نسـبی باالتـری را 
دارد. بطوری كـه شـاخص های سـنجيده شـده نشـان 
می دهـد كـه تعامل اجتماعـی، مشـاركت، حس تعلق 

محلـی در بافت هـای فرسـوده و قديمـی بـه مراتـب 
باالتـر ازبافت هـای برنامه ريـزی شـده اسـت.

واژگان كليـدی: بافـت جديـد، بافـت فرسـوده و 
قديـم، پايـداری، پايـداری اجتماعـی، سـنجش.

مقدمه و طرح مسئله
بافـت زنـده و فعـال ديـروز، امـروز چنـان پير و 
فرتـوت می نمايـد كـه انگار هيچ گاه شـور و نشـاطی 
در آن نبـوده اسـت. نـه كالبـدش آن كالبـد سـابق 
اسـت و نـه محتوايـش! زمانی چنان جذاب و دلنشـين 
وا می داشـت سـاعت ها  را  می نمـود كـه رهگـذاران 
زيبايـی و نشـاط آن را به تماشـا بنشـينند. امـا امروز 
فضـای آكنـده از كهنگـی و سـکون آن گريـزگاه 
انسـان اسـت. فضای آن كهنه اسـت چون »سـنت را 
معـادل كهنگـی« گرفتيم. سـاكن و بی تحرک اسـت 
چـون يـارای پاسـخگويی بـه نيازهايمـان را نـدارد. 

)اميـری، 1388،ص 1(
حال كـه فرسـودگی در بافـت شـهری بـه صورت 
از  عرصه هايـی  بـه  شـده،  پديـدار  معضـل  يـك 
محـدوده قانونـی شـهری اطاق می شـود كه بـه دليل 
فرسـودگی كالبـدی، عـدم برخـورداری از دسترسـی 
سـواره، تأسيسـات، خدمات و زيرسـاخت های شهری 
و  محيطـی  مکانـی،  ارزش  از  و  بـوده  آسـيب پذير 

کسی که به تمرین های بدنی می پردازد به هیچ دارویی نیاز ندارد، درمان او در جنبش و حرکت است.
  ابن سینا
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اقتصـادی نازلـی برخوردارنـد. ايـن بافت ها بـه دليل 
فقـر سـاكنين و مالکيـن آن هـا امکان نوسـازی خود 
بـه خودی را نداشـته و نيـز سـرمايه گذاران انگيزه ای 
)حبيبـی،  ندارنـد.  را  آن  در  سـرمايه گذاری  جهـت 
پوراحمـد و مشـکينی،1386( ايـن بافت هـا بـه دليل 
نـوع سـاخت كالبدای كـه باعـث هدر رفـت انرژی 
مسـئله  ايـن  حـل  بـرای  مبـرم  نيـاز  و  می گردنـد 

احسـاس می شـود.
اوليـن كنفرانـس جهانـی محيط زيسـت در ژوئن 
و  شـد  برگـزار  سـوئد  اسـتکهلم  در   )1351(  1972
حاصـل كار آن بيانيه محيط زيسـت انسـانی و برنامه 
عملـی شـامل 106 توصيـه نامـه بـود كـه وابسـتگی 
انسـان بـه محيـط زيسـت و ارتبـاط متقابـل آن ها را 
بيـان می نمود. عاوه بر آن اسـتفاده منطقـی از منابع، 
كاهـش آلودگی هـا، آموزش همگانی محيط زيسـت، 
سـازمان های  ايجـاد  و  محيطـی  زيسـت  تحقيقـات 
ملّـی و بين المللـی حفاظـت از محيـط زيسـت را بـه 
كشـورها توصيـه می نمـود. تدويـن برنامـه محيـط 
زيسـت ملـل متحـد )UNEP( و نام گـذاری 5 ژوئـن 
)15 خـرداد(، هر سـال بـه عنـوان »روز جهانی محيط 
زيسـت« از ديگـر دسـتاوردهای ايـن كنفرانس بود. 

)شـکويی،1381،ص2(
واژه توسـعه پايدار در مفهوم گسـترده آن، شـامل 
اداره و بهـره بـرداری صحيـح و كارآ از منابـع پايه، 
منابـع طبيعـی، منابع مالـی و نيروی انسـانی به منظور 
نيـل به الگـوی مصرف مطلـوب همراه بـا بکارگيری 
امکانـات مـورد نياز و سـاختار تشـکياتی متناسـب 
بـرای رفـع نيـاز نسـل های امـروز و آينـده بـه طور 
مسـتمر، همـه جانبـه و رضايت بخش اسـت. توسـعه 
بـوده  ابعـاد  تمامـی  بـر  مبتنـی  توسـعه ای  پايـدار، 
و كليـه جوانـب فنـی، اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگی 
و زيسـت محيطـی را بـه طـور يك جـا مـورد توجه 

قـرار می دهـد.
اين نوع توسعه به چهار نوع :

1- پايداری انسانی 
2- پايداری اجتماعی 
3-پايداری اقتصادی 

می شـود.  تقسـيم  محيطـی  زيسـت  5-پايـداری 
ص20(  ،1386 مقصـودی،  و  )حبيبـی 

توسـعه اجتماعـی يـا بـه معنـای درسـت اجتماع 
پايـدار ويـا پايـداری اجتماعـی را می توان توسـعه ای 
ناميدكـه باعـث تأميـن نيازهـای اوليه انسـانی شـده 
ومنافـع آن كامـًا در سرتاسـر جامعـه بـه تسـاوی 
توزيـع شـده و ارتقـاء كيفيـت زندگی را بـا طراحی 
فضاهـای شـهری كـه، بـه رفـاه اجتماعی،كالبـدی 
وشـور و  هيجـان سـاكنان شـهر منجـر می گـردد را 
و  فرهنگـی  ميـراث  هم چنيـن  و  می نمايـد  حاصـل 
زيسـتی را حفـظ كـرده وارتبـاط با تاريـخ را تقويت 

.)39 ،1996،ص  )هانکـوک  می كنـد 
و  ميـان هويـت شـهری  ارتبـاط  ميـان  ايـن  در 
پايـداری اجتماعـی اهميـت پيـدا می كنـد از ايـن رو 
اگـر هويـت را نوعـی نظـام بازنمايی بدانيـم، زمان و 
فضـا مختصـات اصلـی اين نظـام بـه شـمار می آيند. 
همـة هويت هـا در فضـا و زمـان نمادين قـرار گرفته 

محمـدی،1383،ص45(. )گل 
 در ايـن پژوهـش سـنجش  پايـداری اجتماعی در 
محـات جديـد و قديـم مـورد بررسـی قـرار خواهد 
سـنجش  پژوهـش  ايـن  از  كلـی  هـدف  گرفـت. 
تطبيقـی پايـداری اجتماعـی بيـن بافت هـای شـهری 
زنجـان، محلـه حسـينيه )بافـت فرسـوده( و كـوی 
قائـم )بافـت برنامه ريـزی شـده( بـوده اسـت كه در 
راسـتای آن  ايـن سـوال مطرح می شـود كـه اوال آيا 
پايـداری اجتماعـی می توانـد راه حـل مناسـبی برای 
باشـد؟ و دوم  ارتقـاء كيفيـت زندگـی در شـهرها 
اين كـه برای سـنجش پايـداری اجنماعـی در محات 
شـهری از چه شـاخص هايی می تـوان بهره مند شـد؟ 
فـرض را بـر ايـن دانسـته كـه اوال بافت هـای جديد 
)برنامه ريـزی شـده( و بافـت قديم و فرسـوده از نظر 
شـاخص های اجتماعی پايـداری تفاوت معنـا داری را 
نسـبت به هـم ديگـر دارند دومـًا قرارگيـری عناصر 
و نمادهـای اسـامی و فضـای هويـت بخـش تأثيـر 
بسـزايی در سـطح و ميـزان پايـداری اجتماعـی در 

محات مـورد اشـاره دارد.

روش تحقيق
اسـتنتاجی   فرضـی-  شـيوه  از  پژوهـش  ايـن  در 
اسـتفاده شـده اسـت كه بـرای گـردآوری اطاعات، 
جهـت تکميـل مبانـی نظـری از شـيوه كتابخانـه ای 

)مقـاالت، كتاب هـا ، مجـات، پايان نامـه هـا و...( و 
از شـيوه ميدانی برای تکميل پرسـش نامه، مشـاهده و 
مصاحبـه، برای بررسـی پايـداری اجتماعی در محات 
شـهری اسـتفاده شـده كه بـا توجـه بـه خصوصيـات 
روش  از  پايلـوت  محـات  فضايـی  و  مکانـی 
نمونه گيـری كوچـران اسـتفاده شـده كـه تعـداد 70 
نمونـه پرسـش نامه در هريـك از محـات به صورت 
تصادفـی توسـط سـاكنان تکميـل گرديـده ونتايج را 
بـا اسـتفاده از نـرم افـزار spss تجزيـه و تحليل شـد 
و بـا كمـك نـرم افـزار expert choice  بنابـر مدل  
فرآينـد تحليـل سلسـله مراتبـی )AHP( معيارهـای 
مـورد بررسـی در محات مورد اشـاره مـورد ارزيابی 

گرفت.  قـرار 

پايداری و توسعه پايدار
بـا اوج گرفتـن نگرانـی از عواقـب فعاليت هـای 
انسـانی برای كرۀ زميـن پاية قطع نامـة مجمع عمومی 
سـازمان ملل، در اواخر سـال 1983 كميسيونی جهانی 
بـا رياسـت خانـم برانتلند1 نخسـت وزير وقـت نروژ 
جهت بررسـی جامع مسـائل زيسـت محيطی و توسعة 
جهانـی تشـکيل شـد. در پـی پژوهش هـا و گفت و 
شـنودهای وسـيع بين المللی، اين كميسـيون گزارش 
نهايـی خـود را تحت عنـوان »آيندۀ مشـتركمان« در 
نيمـة سـال 1987 منتشـر كرد و از آن پـس واژه های 
توسـعة پايـدار كـه بحـث محـوری اين گـزارش را 
تشـکيل مـی داد، مقبوليـت و رواج گسـترده ای يافت 
در  سـبز  گـزارش  آن  از  پـس  و  )زيـاری،1380( 
مورد محيط زيسـت شـهری توسـط كميسـيون اروپا 
در بروكسـل درسـال1990 منتشـر شـد كـه مسـائل 
عملکـردی، اجتماعـی، اقتصـادی و زيسـت محيطـی 
شـهرهای امـروز را مورد تأكيـد قـرار داده و اهداف 
و روش هايـی را جهـت دسـت يابی بـه يـك محيـط 
زيسـت پايدارتـر ارائه نمود. )برند فـری،1999،ص5(
توسـعه پايـدار را كميسـيون توسـعة و محيـط بـه 
شـکل زيـر تعريـف نمـوده، كـه بـه عنـوان يـك 
تعريـف جامـع و يك چارچـوب توافق شـده جهانی 

مـورد قبـول قـرار گرفته اسـت:
توسـعه ای كـه نيازهـای كنونـی را تأميـن كنـد 

1. Gro Harlem Brundtland

نسـل های  توانايـی  بـرای  مخاطـره ای  آنکـه  بـدون 
را  كنـد،  ايجـاد  نيازهايشـان  تأميـن  آينـده جهـت 

توسـعه پايـدار گوينـد .2
بر گرفتـه از تعريف فـوق، در اصـل پنجاهم قانون 
اساسـی ايـران چنيـن آمـده اسـت: »در جمهـوری 
اسـامی، حفاظـت محيـط زيسـت كـه نسـل امـروز 
و نسـل های بعـد بايـد در آن حيـات رو بـه رشـدی 
داشـته باشـند، وظيفـه عمومـی تلقـی می گـردد. از 
ايـن رو فعاليت هـای اقتصـادی و غيـر آن كـه بـا 
آلودگـی محيط زيسـت يـا تخريب غير قابـل جبران 
آن مازمـه پيـدا كنـد، ممنـوع اسـت. از تعاريـف 
فـوق و تعاريـف ديگـر از توسـعه پايـدار می تـوان 
اسـتنتاج نمـود كـه توسـعه در حـد تحمـل محيـط و 
ايجـاد فرصـت برای زيسـتن بـرای همه انسـان ها به 
طـور دائمـی در زمين مدنظر اسـت. در ايـن تعاريف 
حـق همـه نسـل ها در برخـورداری از همـان مقـدار 
سـرمايه طبيعـی سـرمايه طبيعی كـه در اختيـار ديگر 
نسـل ها اسـت به رسـميت شـناخته شـده و اسـتفاده 
از سـرمايه های موجـود در محيـط در حـد بهـرۀ از 
آن مجاز شـمرده شـده اسـت. از ايـن روی اسـتفاده 
از منابـع بـه گونـه ای بايـد باشـد كه موجـب نابودی 
اصـل سـرمايه، كـه طبيعـت و بوم اسـت، نشـود. به 
بيـان ديگـر، بهره بـرداری از منابع طبيعـی، محدود به 

حـد جايگزينـی و جبـران طبيعـی آن ها اسـت.

زير ساخت توسعه پايدار شهری
شـهر شـبکه ای پيچيـده از اشـکال زندگـی، مردم، 
بناهـا، امکانـات، قـدرت سياسـی و غيـره اسـت. هر 
توسـعه كـه به طـور اعم در جهـت مانـدگاری محيط 
زيسـت و طبيعی برنامه ريزی شـود، و هر شـهری كه 
بـه طور اخـص در راسـتای پايداری محيـط مصنوع و 
زيسـتی طراحـی گـردد. می بايـد توجه به سـه عامل 
جامعـه، منابـع و فنـاوری را هم زمـان بنيـان و مبنای 
راهبـرد قرار دهـد. در عصر حاضر و معاصر، توسـعه 
اقتصـادی و كيفيـت محيطـی مدت مديدی اسـت كه 

2.  Development which meets the needs of present 
without compromising the abikity of future generation 
to	meet	their	own	needs:	World	Commission	on	
Environment and Development. Our Common Future. 
Oxford,	GB,	Oxford	University	Press،	عنوان	به	اغلب 
.گزارش	براتلند	مطرح	می	گردد
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در تقابـل بـا يکديگـر قـرار گرفته انـد. امـا اين گونه 
نبايـد باشـد، زيـرا آنچـه كـه بـرای محيـط زيسـت 
مناسـب اسـت بـرای اقتصـاد نيـز می توانـد خـوب 
باشـد، و در واقـع می تـوان جوامعـی بنيـان نهـاد كه 
از جميـع جهـات كارآ باشـد. می تـوان اهـداف خود 
را بـرای آينـده ای روشـن و برداشـت تا هـم محيطی 
زيسـتی مطلـوب و هم محيط مصنوع مناسـب داشـت 
پرداخـت خواهـد شـد، تـا قدمـی باشـد در جهـت 
بازيافـت كيفيـت از دسـت رفتـه به زندگی شـهری 
و جمعـی كـه در اثـر توسـعه هـای ناپايـدار حادث 

است. شـده 

شکل شماره 1: توسعه پايدار، مبين پيمان مستحکم ميان اجتماع، 
منابع و فن آوري

منبع : نگارندگان،1390

فراهـم می شـود  زمانـی  پايـدار  اجتمـاع  شـرايط 
كـه مجموعـه ای از ميـزان پايـداری جامعـه با هدف 
عدالـت اجتماعـی، ميـزان پايداری اقتصـادی با هدف 
مانايـی اقتصـادی و ميـزان پايـداری زيسـت محيطی 
بـا هـدف تعـادل بوم گرايانه بوجـود آيد. بايـد توجه 
داشـت كـه علی رغـم اهيمـت تعيين كننـده ای كـه 
مباحـث زيسـت محيطـی در توسـعه پايـدار دارنـد، 
ليکـن پايـداری اجتماعـی- اقتصـادی مد نظر اسـت. 
بـه همين دليـل گرايش هـای صرفًا حفاظـت گرايانه 
از محيـط زيسـت بـدون توجـه بـه ابعـاد اجتماعـی 
و اقتصـادی توسـعه، نمی تواننـد متـرادف بـا توسـعة 

پايدار محسـوب شـوند.

پايداری اجتماعی
خيلـی  اجتماعـی  پايـداری  اخيـر  سـال های  در 
ناشـناخته بـوده، ولـی در حـال حاضـر بـه يکـی از 

مؤلفه هـای اساسـی توسـعه پايدار تبديل شـده اسـت. 
همچنيـن در سـال های گذشـته بـه علـت نگرانی های 
زيسـت محيطـی و اقتصـادی، بيشـتر پژوهش هـا در 
زمينـه توسـعه پايـدار اجتماعـی انجام شـده اسـت. با 
ايـن حال بـه علت پيچيده شـدن جوامع بـا برنامه های 
سـازگار محيـط زيسـت و مفاهيم حکومـت، حمايت 
سـازمان های سياسـی از موضـوع پايـداری اجتماعـی 

شـد. آغاز 
در سـال  محيطـی  زيسـت  مسـائل  ابتـدا  در 
1980تـا1990 مبحـث مهـم توسـعه پايـدار بـود. در 
سـال 1990 مسـائل اقتصادی از لحـاظ اهميت خود را 
بـا مسـائل زيسـت محيطی هم تـراز كـرد و در نهايت 
در سـال 2000 مسـائل اجتماعـی اهميـت خـود را 
هم تـراز )هـم تعـادل( با دو مـورد زيسـت محيطی و 

اقتصـادی كـرد.
در سـال های اخيـر پايـداری اجتماعـی هم چنيـن 
بـه مؤلفه هـای مهـم گفتمان سياسـی و جريـان اصلی 
دولت هـای غربـی تبديـل شـده اسـت و دولت هـای 
غربـی تـاش كرده انـد كـه بـه شناسـايی مسـائل 
درگيـر بـا ايـن مفهـوم بپردازنـد بـه عنـوان مثـال 
گزارشـی درباره توسـعه پايدار، توسـط پانل در اروپا 
اشـاره می كنـد كـه شـورای ليبسـون اروپا در سـال 
2000 راه انـدازی شـد و بـرای اوليـن بار ايـده ای از 
ابعـاد اجتماعـی را به عنوان بخشـی جدايـی ناپذير از 
مـدل توسـعه پايدار مطرح كـرد و در كل نتيجه گيری 
ابعـاد  از  ليبسـون تحـت پوشـش 4 اصـل  شـورای 

پايـداری اجتماعـی اسـت: )EPSD،2004،ص60(
1- تعهـد بـه بهبـود آمـوزش و پرورش بـه ويژه 
در ارتبـاط بـا مهارت هـای جديـد مـورد نيـاز بـرای 

اقتصاد و  دانـش 
2- سياسـت اشـتغال بـه عنـوان ايجاد كار بيشـتر 

بهتر و 
3- حمايـت از نوسـازی مسـکن اجتماعـی بـرای 

مقابلـه بـا فقـر و محروميـت اجتماعی
4- پرداختـن دولـت برای ترويـج رفـاه، برابری، 

سعه تو
6- مفهوم پايداری اجتماعی

پايـداری  بـاره  در  اصلـی  مفهـوم  دو  شناسـايی 
اجتماعـی كه توسـط )براملـی و همکارانـش، 2006( 

صـورت گرفتـه عبارتنـد از:
عدالت اجتماعی  -1
پايداری جامعه.  -2

مفهـوم عدالـت اجتماعی خواسـتار توزيـع عادالنه 
منابـع در جامعـه بـه منظور اجـازه دسترسـی منصفانه

به خدمات محلی، اشتغال و مسکن بود.
مفهـوم پايـداری جامعـه در رابطـه بـا ادامـه بقا و 
عملکـرد جامعـه به عنـوان نهـاد جمعـی. در تجزيـه 
و تحليـل تعامـات بيـن پايـداری اجتماعی و شـکل 
شـهر، پايـداری بسـتگی به چنديـن جنبـه از زندگی 

اجتماعـی و محلـه دارد كـه عبارتنـد از:
تعامل شبکه اجتماعی در جامعه  -1

مشاركت اجتماعی  -2
حس مکان  -3

ثبات جامعه  -4
امنيت )جرم(  -5

6-  سرزندگی          
                                  

                                                                 

                 
شکل شماره2: معيارهای پايداری اجتماعی                                                                 

منبع : نگارندگان،1390

جدول شماره 1 : مفهوم يابی معيارهای پايداری اجتماعی
منبع : نگارندگان،1390
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بـا اين توصيف سـعی بر آن اسـت كه با نـگاه پايداری جامعـه كه براملـی و همکارانش، معيارهايـی را برای 
آن ذكـر كـرده انـد و پژوهش گـر زيـر معيارهايـی را بنابر شـرايط مناطق و منابـع علمی و با توجـه به نظرات 
سـاكنان در پرسـش نامه های پژوهـش كـه بـه درسـتی معيارهای با ال را مورد سـنجش و بررسـی قـرار دهند را 

به صـورت جدول زير نشـان داده می شـود.

جدول شماره 2 : دسته بندی معيارها و زير معيارهای سنجش پايداری اجتماعی
منبع: نگارندگان،1390

معرفی محدوده های مورد مطالعه
 محلـه حسـينيه از محـات اوليه شـهر بـوده و نام 
خـود را ازمسـجد حسـينيه موجـود در محلـه گرفتـه 
اسـت. نزديکـي بـه بـازار سـبب گرديـده كـه محل 
سـکونت كسـبه ، پيشـه وران و صنعت گـران  باشـد. 
البتـه در گذشـته قسـمت اعظـم سـاكنان محلـه را 
كارگران، سـبزيکار و باغداران جنوب شـهر تشـکيل 
داده بودنـد امـا بـا جابجايی آن هـا به محـات ديگر 
را  آنهـا  جـای  جديـد  مهاجـران  حاضـر  حـال  در 
گرفته انـد. ايـن محلـه درحـدود 19300نفـر جمعيت 

)مشـکينی،1370،ص46(. دارد 

شـركت  توسـط   1367 سـال  در  كوی قائـم 
حـدود  در  كـه  گرديـد  آماده سـازی  آركولـوگ 
123هکتار زمين طرح ريزی شـده اسـت. اين شـهرک 
بـه  عنـوان يکـی از اوليـن شـهرک های برنامه ريزی 
شـده شهرسـتان زنجـان اسـت )جلـد1 آماده سـازی 

كـوی قائـم،1367، كـوی قائـم(.
امـروزه دارای جمعيتـی معـادل 21900 نفر اسـت 
كـه قشـر غالب سـاكن در ايـن محـات  فرهنگی و 
كارمنـدان بـوده و يکی از محات نسـبتًا مرفه نشـين 

شـهر زنجان می باشـد.

جدول شماره3: نظرات كارشناسان برای اهميت معيارهای سنجش
منبع: نگارندگان،1390

شکل شماره3 : محات برگزيده در شهر و موقعيت قرارگيری آن ها
منبع : نگارندگان،1390
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جدول شماره4: نظرات كارشناسان برای اهميت زير معيارهای سنجش
منبع: نگارندگان،1390

و ميـزان اهميـت و تأثير گـذاری آنـان در محـات مورد سـنجش قرار گرفت كـه شـاخص های موجود در 
جـدول 2 قابـل مشـاهده اسـت كـه ايـن شـاخص ها نمايانگر برخـی نيازهـا و مسـائل مناطق در حوزه شـهری 

می باشـد كـه ناپايـداری اجتماعـی را به وجـود می آورد.

ــالت  ــی در مح ــداری اجتماع ــنجش پاي س
ــان ــهر زنج ش

در جهـت ارزيابـی )سـنجش( پايـداری اجتماعی 
محـات مورد اشـاره در ايـن پژوهش از مدل سلسـله 
مراتبی  اسـتفاده شـد كـه برای گـردآوری اطاعات، 
جهـت تکميـل مبانـی نظـری از شـيوه كتابخانـه ای 
)مقـاالت، كتاب هـا ، مجـات، پايان نامه هـا و...( و 
از شـيوه ميدانـی بـرای تکميل پرسـش نامه، مشـاهده 
و مصاحبـه ، بـرای بررسـی پايـداری اجتماعـی در 
محـات شـهری اسـتفاده شـده كـه بـا توجـه بـه 

خصوصيـات مکانـی و فضايـی محـات پايلـوت از 
روش نمونه گيـری كوچران اسـتفاده شـده كـه تعداد 
140 نمونـه پرسـش نامه در هريـك از محـات بـه 
صورت تصادفی توسـط سـاكنان تکميل شـد و نتايج 
بـا اسـتفاده از نرم افـزار spss تجزيه و تحليل شـد كه 
معيار هـای دو محلـه نسـبت به هم مقايسـه شـدند و با 
كمـك نرم افـزار expertchoice  بنابر مـدل  فرآيند 
تحليل سلسـله مراتبـی )AHP( به كمك كارشناسـان 
بـه روش دلفـی معيارهـا وزن دهـی شـدند و جـداول 

زيـر بدسـت آمد:

جدول شماره 5: جدول امتيازات معيارهای سنجش پايداری اجتماعی
منبع: نگارندگان،1390

ــنجش  ــده از س ــت آم ــج بدس ــه نتاي ــه ب با توج
پايــداری اجتماعــی محــات حســينيه و قائــم زنجــان 
ــت  ــده اس ــر گردي ــماره2 ذك ــدول ش ــه در ج ك
ــل شــبکه  ــار تعام ماحضــه مــی شــود كــه در معي
اجتماعــی در جامعــه محلــه حســينيه )بــا رقــم 70,6 
درصــد( باالتــر از محلــه قائم ) بــا رقــم 29,4 درصد( 
ــت و  ــی از صميمي ــه حاك ــت، ك ــه اس قرار گرفت
ارتبــاط  بيشــتر بيــن ســاكنان اســت كــه، می تــوان 
ــده، وجــود فضاهــای  ــن پدي ــل وجــود چني از عوام
ــد  ــه باش ــی در محل ــه خصوص ــی- نيم ــه عموم نيم
ــی  ــط صميم ــن رواب ــکل گيری چني ــث ش ــه باع ك
بيــن ســاكنان می گــردد و از عوامــل ديگــر وجــود 
اشــتراكات مالــی در ســطح محلــه اســت كــه حداقل 
ــردد ، از  ــاهده می گ ــه مش ــی در محل ــکاف طبقات ش
ــه  ــبت ب ــی نس ــاط صميم ــاكنان از ارتب ــن رو س اي

قائــم در  امــا محلــه  يك ديگــر برخوردارنــد، 
ــاكنان آن  ــرار دارد وس ــر ق ــن ام ــل اي ــه مقاب نقط
ــوان  ــد، می ت ــدا می كنن ــاط پي ــم ارتب ــر با ه كمت
ــگ  ــی فرهن ــود نوع ــوع آن به وج ــل وق از عوام
ــر  ــه اشــاره كرد كــه ســاكنان كمت موجــود در محل
بــه برقــراری ارتبــاط بــا همســايگان عاقــه نشــان 
ــط  ــش رواب ــل كاه ــر از عل ــن ام ــه اي ــد ك می دهن
بيــن ســاكنان تلقــی می شــود . در معيــار مشــاركت 
ــد  ــم 67,7 درص ــا رق ــينيه ب ــه حس ــی محل اجتماع
باالتــر از محلــه قائــم  بــا رقــم 32,3 درصــد قــرار 
ــه مطالعــات  گرفــت كــه در ايــن معيــار باتوجــه ب
ــه در ســطح محــات، قشــرغالب ســاكن  انجام گرفت
در محلــه حســينيه كــه ريــش ســفيدان و زوج هــای 
جــوان هســتند كــه بيشــتر مايــل بــه كار گروهــی 
ــه هســتند، چرا كــه ريــش ســفيدان قشــری  در محل
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بــه حــل  می تواننــد  هســتند كــه  عاقه منــد 
ــز  ــان ني ــد و جوان ــه اختصــاص دهن مشــکات محل
بــر اســاس نيــاز فطــری خويــش در راســتای خــود 
ــای  ــركت در كاره ــه ش ــد ب ــکوفايی، عاقه من ش
ــر  ــتر قش ــم بيش ــه قائ ــا محل ــند ام ــه می باش محل
تحصيــل كــرده و يــا كارمنــد هســتند كــه كمتــر 
وقتــی بــرای ايــن مســائل دارنــد. در معيــار ثبــات 
جامعــه محلــه حســينيه بــا رقــم 63,2 درصــد باالتــر 
ــت  ــم 36,8 درصــد قرار گرف ــا رق ــم  ب ــه قائ از محل
كــه نشــان از پايــداری انســانی در ايــن محلــه اســت 
ــن  ــه پايي ــداد، ب ــن روي ــل اي ــوان از عل ــه می ت ك
بــودن اجــاره بهــاء و كــم بــودن تمايــل افراد مســن 
بــه مهاجــرت درون شــهری  باشــد. در معيــار امنيــت 
محلــه حســينيه بــا رقــم 62,6 درصــد باالتــر از محله 
ــه  ــل توج ــه قاب ــا نکت ــت ام ــه اس ــم قرار گرفت قائ
ايــن اســت كــه در زيــر معيــار امنيــت ، در شــناخت 
ــی  ــاز باالي ــينيه امتي ــه حس ــه، محل ــا در محل غريبه ه
را بدســت آورده كــه نشــان از شــناخت ســاكنان از 
هــم اســت ولــی ميــزان جــرم نيز بــه همــان انــدازه 
بــاال بــوده كــه ايــن مفهــوم برداشــت می شــود كــه 
بــا اينکــه ســاكنان از هــم شــناخت كافــی را دارنــد 
ــا  ــردد ام ــايی می گ ــريع شناس ــه س ــراد غريب و اف
ــرای  ــه ب ــاوت در محل ــراد متف ــردد اف ــت ت ــه عل ب
مراســمات مســجد حســينيه ايــن حساســيت كاهــش 
ــرای تبهــکاران  يافتــه و در نتيجــه محــل مناســبی ب
فراهــم می گــردد كــه محلــه را ناامــن ســازند ولــی 

در محلــه قائــم بــه علــت شــناخت كــم همســايگان 
ــز  ــت ني ــه امني ــردد در محل ــودن ت ــم و كم ب از ه
كاهش يافتــه اســت. در معيــار ســرزندگی كــه 
ــرای  ــی ب ــای عموم ــود فضاه ــار وج ــر معي ــا زي ب
تعامــات اجتماعــی ســنجش می گــردد، محلــه 
ــه  ــر از محل ــد پايين ت ــم 33,3 درص ــا رق ــينيه ب حس
قائــم كــه بــا رقــم 66,7 درصــد قــرار دارد.كــه در 
ــود دو  ــه موج ــوع نقش ــه ن ــوان ب ــار می ت ــن معي اي
ــه علــت  ــه اشــاره كــرد كــه محلــه حســينيه ب محل
ــه از  ــت ك ــره اس ــيار فش ــگ بس ــت ارگاني باف
ــاختمانی  ــم س ــوده عظي ــل ت ــا در مقاب ــل فض حداق
ــی  ــا طراح ــم ب ــه قائ ــا محل ــت ام ــد اس بهره من
ــوپ  ــورت ل ــه ص ــه ای ب ــی محل ــبکه های دسترس ش
امــکان بيشــتری را بــرای تعامــات اجتماعــی ايجــاد 
ــينيه  ــه حس ــکان محل ــس م ــار ح ــد. در معي می كن
ــه  ــم ك ــه قائ ــر از محل ــد باالت ــم 87,5 درص ــا رق ب
ــه  ــت، ك ــه اس ــد قرار گرفت ــم 12,5 درص ــا رق ب
ــه حســينيه اســت  ــدار خــاص در محل نشــان از روي
كــه در ســاليان متمــادی در محلــه حســينيه جريــان 
ــت  ــه فعالي ــوان از آن ب ــی ت ــه م ــت ك ــته اس داش
مذهبــی مســجد حســينيه اشــاره كــرد كــه در ســطح 
ــی  ــود نوع ــث وج ــت دارد و باع ــهری فعالي فرا ش
فضــای معنــوی در ســطح محلــه شــده اســت امــا در 
ــم از حداقــل رويدادهــای خــاص  ــل كــوی قائ مقاب
ــاكت و  ــال س ــام س ــواًل درتم ــرده و معم ــره ب به

ــوده اســت. ــروح ب بي

نمودار شماره1: نمودار مقايسه معيارهای پايداری اجتماعی محات پايلوت
منبع :نگارنده

در كل مشــاهده می شــود كــه محلــه حســينيه بــا 
توجــه بــه ماهيــت قديمــی و فرســوده و كســانی آن 
ــد مشــاهده  ــوان معضــل اجتماعــی می بينن ــه عن را ب
می شــود كــه بــا رقــم 65,9 درصــد باالتــر از محلــه 
ــرد كــه نشــان از  ــرار می گي ــم 34,1 ق ــا رق ــم ب قائ
ــه  ــت ك ــی اس ــن بافت هاي ــودن چني ــده و فعال ب زن
ــه ای  ــه محل ــوان  ب ــب می ت ــزی مناس ــا برنامه ري ب
پايــدار و مناســب بــرای زندگــی شــهروندان تبديــل 

گــردد.

جدول شماره6: رتبه بندی محات برحسب امتيازات
منبع : نگارندگان،1390

جمع بندی و نتيجه گيری
بــه طور كلــی ايــن مطالعــه نشــان  داد كــه 
محــات مدنظــر را ســه نــوع خانــوار بــا ويژگيهــای 
ــا ريشــه  ــی ب متفــاوت تشــکيل می دهــد: خانوارهاي
ــر و  ــای پي ــوان و خانواره ــای ج ــتايی، زوج ه روس
اصيــل محلــه. خانــوار نــوع اول كــه بــه طور نســبی 
11% ســاكنين محلــه را تشــکيل می دهــد، اگــر چــه  
ــد، ليکــن  ــود شــرايط محيطــی دارن ــه بهب ــل ب تماي
ــی  ــر مال ــل فرهنــگ، ســبك زندگــی و فق ــه دلي ب
ــای  ــتند، خانواره ــب نيس ــرات مناس ــه تغيي ــادر ب ق
ــد و آن را  ــه ندارن ــه محل ــوع دوم تعلــق خاطــری ب ن
ــق  ــه تعل ــًا ن ــد. نتيجت ــی می كنن ــذر تلق ــل گ مح
خاطــر كافــی و نــه تأثيــر مثبتــی در بهبــود شــرايط 
زيســتی محلــه ندارنــد. خانوارهــای نــوع ســوم نيــز 
انــزوا طلبــی اختيــار كــرده تحركــی از خــود نشــان 
ــای  ــی خانواره ــه ويژگ ــه ب ــا توج ــد. ب ــی دهن نم
ســاكن می تــوان رابطــه معنــاداری بيــن فرســودگی 
ــرار  ــی برق ــداری اجتماع ــا رويکــرد پاي ــدی ب كالب

كــرد. 
از طرفــی ايــن پژوهــش بــا تکيــه بــر مطالعــات 
انجــام يافتــه و نظــرات نگارنــده در موضوع ســنجش 

ــای شــهری  ــداری اجتماعــی در بافت ه ــی پاي تطبيق
ــه  ــان، محل ــهر زنج ــه ای ش ــای محل ــا نمونه ه را ب
ــت  ــم )باف ــه قائ ــوده( و محل ــت فرس ــينيه )باف حس
برنامــه ريــزی شــده( را مــورد بررســی قــرار داد تــا 
بــه ســنجش پايــداری دو محلــه براســاس معيارهــای 
ــر  ــج زي ــا، نتاي ــه در انته ــردازد ك ــده بپ ــن ش تعيي

بدســت آمــد:
ــای  ــده ويژگيه ــام ش ــات انج ــاس مطالع ــر اس ب
ــت،  ــی جمعي ــامل جوان ــينيه، ش ــه حس ــت محل مثب
ــادات  ــاال، اعتق همبســتگی و ارتباطــات اجتماعــی ب
ــت  ــاالی مالکي ــد ب ــاكنين، درص ــی س ــاالی مذهب ب
ــاركت  ــتقل، مش ــاكن مس ــود مس ــکونی، وج مس
همســايگان بــا يکديگــر در امــور مربــوط بــه محلــه 
ــا محوريــت  وجــود فضاهــای جمعــی- اجتماعــی ب
مســجد، وجــود فعاليت هــای متنــوع اقتصــادی 
ــورد  ــدوده م ــاد مح ــزايی در اقتص ــر به س ــه تأثي ك
مطالعــه دارد، می باشــد. همچنيــن ويژگی هــای 
ــامل، وجــود  ــت ش ــب اولوي ــه ترتي ــه ب ــی محل منف
فضاهــا و مکان هــای نــا امــن اجتماعــی كــه انــواع 
ــت  ــور ياف ــه وف ــی در آن ب ــيب های اجتماع آس
ــوص  ــه خص ــب ب ــت در ش ــدم امني ــود، ع می ش
ــد  ــوار در واح ــاالی خان ــم ب ــان، تراك ــرای زن ب

مســکونی، را شــامل می شــود.
بــه  طوركلــی ويژگی هــای مثبــت محــدوده 
مطالعاتــی بــه مراتــب بيشــتر از ويژگی هــای 
ــد  ــی نمی توان ــای منف ــد و ويژگی ه ــی می باش منف
ــاد  ــه ايج ــت محل ــود وضعي ــی در بهب ــر چندان تأثي
ــه  ــت محل ــای مثب ــوض از ويژگی ه ــد. در ع كن
ــت  ــوه جه ــيل هايی بالق ــوان پتانس ــه عن ــوان ب می ت
پيشــبرد اهــداف طــرح بــه بالفعــل تبديــل كــرد و 
از آن بهــره بــرد. همچنيــن محلــه قائــم بــر اســاس 
ــت  ــای مثب ــده دارای  ويژگی ه ــام ش ــات انج مطالع
ــاال بــودن نــرخ ســواد، وجــود مکان هايــی  چــون ب
بــرای تعامــات اجتماعــی، باال بــودن كيفيــت ابنيه، 
ــم  ــودن تراك ــدود ب ــب ، مح ــی مناس ــت مال وضعي
خانــوار اشــاره كــرد. همچنيــن ويژگی هــای منفــی 
محلــه بــه ترتيــب اولويــت شــامل، نبــود همبســتگی 
و ارتباطــات بيــن ســاكنان، نبــود مســجد و فضاهــای 
ــدم  ــت، ع ــاذب جمعي ــای ج ــود فضاه ــی، نب عموم
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ــود  ــاص، نب ــی خ ــد هويت ــات، فاق ــت در مح امني
ــود.  ــه می ش ــخص محل ــرز مش م

ــه آنهــا  ــر اســاس آنچــه در نتيجــه پژوهــش ب ب
ــوان  ــه عن ــز ب ــر ني ــنهاد های زي ــد پيش ــاره ش اش

ــد: ــع گردن ــر واق ــد مدنظ ــکار می توان راه
1. اعتمادســازی بيــن مــردم و مســئولين و تقويت 

اعتمــاد اجتماعــی موجــود بين ســاكنين
ــا  2. ايجــاد امنيــت اجتماعــی در داخــل بافــت ب

بــه كارگيــری روشــهای القــاء نظــارت قانونــی
3. اســتفاده از مشــاركت مــردم در اجــرای 

شــهری طرح هــای 
ــه طــور نســبی  ــه ب ــت ســاكنين از محل 4. رضاي
60 درصــد می باشــد كــه ايــن امــر نشــان می دهــد 
علی رغــم وجــود مشــکات متعــدد در محلــه حــس 
تعلــق خاطــر بــه محلــه نيــز وجــود دارد.  بنابرايــن 
هويــت بخشــی  و تقويــت حــس تعلــق بــه مــکان 
ــا، نشــانه ها و ...  ــا ايجــاد نهاده ــن ســاكنين ب در بي
در نقــاط مختلــف محلــه بــه خصــوص مركــز محلــه 

ايجــاد شــود.
بخش هــای  از  اعــم  جشــنواره ها  اجــرای   .5
ــهروندی در  ــوزش ش ــدف آم ــا ه ــابقه و ... ب مس
جهــت كاهــش فاصلــه ارتبــاط بيــن مــردم و نهــاد 
ــر  ــهرداری( و ديگ ــهری )ش ــد ش ــت واح مديري
ــاد  ــاد اعتم ــث ايج ــه باع ــط ك ــازمان های مرتب س

ــد. ــد ش ــهر خواه ــئولين ش ــردم و مس ــن م بي
6. تقويــت تحمــل و توانمندســازی مــردم بــرای 
مشــاركت در كارهــای گروهــی و تصميم گيری هــا
ــای  ــن فضاه ــهری و تامي ــای ش ــاد فضاه 7. ايج
تعامــات  جهت دهــی  بــرای  آن  در  مناســب 

ــات ــطح مح ــی در س اجتماع
ــجد  ــد مس ــی مانن ــای عموم ــش مکان ه 8. افزاي

ــی ــش مشــاركت مردم ــرای افزاي ب
ــای  ــی و نهاده ــر دولت 9. ايجــاد ســازمان های غي
مردمــی )NGO و CBO( و اســتفاده از ايــن نهادهای 
ــه )اعــم  مردمــی در حــل مســائل و مشــکات محل
از گروه هــای زنــان، جوانــان و ... (. الزم بــه ذكــر 
اســت كــه در محــدوده مــورد مطالعــه بــا توجــه بــه 
شــرايط آن CBOهــا )وجــود مســجد حســينيه اعظم 
ــاركت  ــد  مش ــر می توانن ــی( بهت ــای مذهب و هياته

مــردم را جلــب نماينــد.
ــر  ــد ب ــا تاكي ــوآوری اجتماعــی ب ــکان ن 10.  ام
ــداری اجتماعــی در راســتای دارايی هايــی ماننــد  پاي
ــرف  ــه، مص ــارت، تجرب ــرورش، مه ــوزش و پ آم

ــه ــتغال در محل ــد و اش درآم
ــاد كار  ــوان ايج ــه عن ــتغال ب ــت اش 11.  سياس
ــيل  ــه پتانس ــه ب ــا توج ــه ب ــر در محل ــتر و بهت بيش
ــال  ــرای مث ــه وجــود دارد ب ــوه ای كــه در محل بالق
ــش  ــاالنه نذورات ــه س ــم ك ــينيه اعظ ــجد حس مس
ــای  ــد و دارايی ه ــان می رس ــه 1500000000 توم ب
ديگــر ازجملــه بــاغ ، كشــتارگاه و لبــه تجــاری كــه 
مســجد دارد بــا كمــك دولــت در سياســت اشــتغال 

ــد. ــش كن ــای نق ــد ايف ــه می توان محل
ــی دادن  ــرای آگاه ــی ب ــريه محل ــاد نش 12. ايج
ــات  ــا و اتفاق ــردم از رويداده ــتر م ــه بيش ــر چ ه
ــات  ــه از مطالع ــی ك ــه نتايج ــه ب ــا توج ــه. ب محل
ــه از  ــی محل ــی اهال ــد آگاه ــه دســت آم ــی ب ميدان

ــت. ــوده اس ــه 59% ب ــات محل ــداد و اتفاق روي
ــی  ــش عموم ــت دان ــطح و كيفي ــاء س 13.  ارتق
محــدوده  ســاكنين  اجتماعــی  مهارت هــای  و 

مطالعاتــی.
ــت  ــازی و هوي ــرای معاصرس ــزی ب 14. برنامه ري
ــده  در  ــزی ش ــه ري ــای برنام ــرای بافت ه بخشــی ب

ســطح محــات شــهری
15. اعتمــاد بــه ريــش ســفيدان و حــل مشــکات 

محــات از طريــق ايــن افــراد
ــا  ــات ب ــان در مح ــور جوان ــش حض 16. افزاي
ايجــاد مــکان هــای رفاهــی و ورزشــی در محــات 
17. مشــاركت و ظرفيــت ســازی ســازمان هــای 
غيردولتــی در طــرح توانمندســازی بافــت فرســوده. 
) بــه معنــای ايجــاد، توســعه، بهــره بــرداری و حفــظ 
ــود  ــش خ ــر، افزاي ــش فق ــور كاه ــه منظ ــدار ب پاي

اتکايــی و بهبــود زندگــی مــردم اســت(.
ــه،  ــش و مطالع ــه پژوه ــاز ب ــورت ني 18. درص
ــا  ــوط و همــکاری ب حضــور مســتمر مشــاوران مرب

ــت. ــی اس ــات الزام ــی در مح ــات محل اجتماع

منابع و مآخذ
اســتان  شهرســازی  مســائل  بررســی   -1
زنجان،مجموعــه مقاالت،انتشــارات دانشــگاه آزاد 
ــا58 ــد زنجــان، 1385، صفحات43ت اســامی واح
اســتان  شــهرهای  آمــاری  شناســنامه   -2
زنجــان، ســازمان مربوطــه، معاونــت آمــار و 

تيــك ما ر نفو ا
ريتــزر، جــورج؛ نظريــه جامعه شناســی   -3
در دوران معاصــر، محســن ثاثــی، تهــران، علمــی، 

1374
ــدار و  ــعه پاي ــت اهلل، » توس ــاری، كرام زي  -4
ــرن بيســت  ــزان شــهری در ق مســئوليت برنامــه ري
ــوم انســانی  ــات و عل ــه دانشــکده ادبي ويکــم«، مجل

ــران،1380 ــگاه ته دانش
جلــد 1 آمــاده ســازی كــوی قائم،مســکن   -5

و شهرســازی اســتان زنجــان، 1367
حبيبــی، ســيد محســن  مقصــودی، مليحــه،   -6
مرمــت شــهری، انتشــارات دانشــگاه تهــران، 1386 

ــه 15،16 صفح
حســين، شــکويی، ســنجش پايــداری   -7
اجتماعــی توســعه شــهر قــم، پژوهــش هــای 

1381  ،43 شــماره  جغرافيايــی، 
فــری، هيلــد برنــد)1387(، » طراحــی   -8

ــهر«،  ــر ش ــکل پايدارت ــك ش ــوی ي ــه س ــهر ب ش
انتشــارات شــركت پــردازش و برنامــه ريــزی 

شــهری، چــاپ دوم، تهــران
گل محمــدی، احمــد،)1383(، جهانــی   -9
شــدن، فرهنــگ، هويــت، تهــران: نشــر نــی 
مشــکينی، ابوالفضــل، ســير تکويــن شــهر   -10
ــی  ــه كارشناس ــان، پايان نام ــينی در زنج و شهر نش
ــهری،  ــزی ش ــا و برنامه ري ــته جغرافي ــد، رش ارش

ــتی، 1370 ــهيد بهش ــگاه ش دانش
مهندســين مشــاور آرمانشــهر، مطالعــه   -11

بافــت فرســوده شــهر زنجــان، 1383
جلــب  شــيوه های  مهبــودی  محمــود،   -12
ــت  ــازی و مرم ــه به س ــردم در زمين ــاركت م مش
ــيراز،  ــهر ش ــوردی ش ــه م ــوده نمون ــای فرس بافت ه

1385
13 -  Colantonio,Andrea, social sustainabil-

ity, a challenge for European Resaerch, 200
14 - Colantonio,Andrea,Measuring social 

sustainability, oxford Brookes University, 200
15 - -Sustainable Seattle )1996) indicators 

of Sustainable community. The Sustainable Se-
attle. Seattle, WA

16 - Www. Sustainability.com

17 - Www. Social sustainability.com

دوچیز بی پایان هستند: اول »منظومه شمسی«، دوم »نادانی بشر«، در مورد اول زیاد مطمئن نیستم.« 
آلبرت انیشتن

9
3

9
2



......................................................................................................................................................................................

13
93

ن 
ستا

زم
 و 

یز
پای

  /
 1

7 
1 و

6 
ره

ما
 ش

م /
ش

 ش
ال

س

......................................................................................................................................................................................

13
93

ن 
ستا

زم
 و 

یز
پای

  /
 1

7 
1 و

6 
ره

ما
 ش

م /
ش

 ش
ال

س

          
چالش هـای فـرا روی معمـاری معاصر ایـران و نقش جبر وگـذر زمان 

آن برروی 

مهندس بهزاد جوادی
کارشناس ارشد معماری

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

چکيده 
گونـه تجددگـرا بـا تمايـات تجددخواهانه ای كه 
از دوره قاجـار تا بـه اكنون در معمـاری ايران رويت 
شـده اسـت، همراهـی می كند. ايـن گونه سـعی دارد 
تـا خـود را با تحـوالت جهـان معاصر همـراه دارد به 
طـوری كـه مرزهـای جغرافيايی و پيشـينه تاريخی را 
كم اهميت تـر از موضوعـات و مسـائل روز معمـاری 
جهـان تلقـی كـرده و همـگام بـا تکامـل صـورت 
معمـاری جهـان معاصـر به پيـش می رود. يك سـوی 
گرايـش تجددگرا بر بسـتر معرفت شناسـانه فلسـفی 
و علمـی اتـکا دارد و سـوی ديگـر بـا نوعـی غفلت 
از مبـادی انديشـه های بـه عاريـت گرفتـه شـده از 
 )avant-grade( گفتمان معماری پيشـرو و آوانـگارد
غـرب همـراه اسـت. سـطحی ترين نگـرش ايـن حد 
از طيـف، طراحـی معمـاری را تـا حد پيـروی از مد 
و سـايق روز )fashion( تنـزل می دهـد كـه بـدون 
رعايـت هيچ گونـه قيـدی اقـدام بـه عاريـت گرفتن 
بی مجـوز فرم هـای آثـار معمـاران سرشـناس غربـی 
نمـوده و در نوبـه خـود موجـب ترويج سرمشـقی در 
آمـوزش معمـاری می گـردد كـه مبتنـی بـر اقتباس 
طابـق نعـل بـه نعـل از جديدتريـن آثـار معمـاری 
مکانـی  شـرايط  از  بسـياری  و  می باشـد،  معاصـر 

)اجتماعـی، اقتصـادی، فرهنگی و ...( طـرح را ناديده 
می انـگارد. ايـن سـوی ازگرايش تجددگرا بـا عنايت 
بـه ضعيف بـودن بسـتر كنکاش هـای بصيرت مند در 
تحقيـق معمـاری ايران از سـهولت جـذب و پذيرش 
برخوردار شـده اسـت و شـيوع گسـترده ای در حرفه 
بـه مجامـع  بـه هميـن ترتيـب  معمـاری دارد كـه 
دانشـگاهی نفوذ كـرده و منجـر به ظهور پديـده ای به 
نـام تـب نوگرايـی گرديـده اسـت. تبی كـه هذيان 
توجيهـات سـطحی و بيزاركننـده ای را به همـراه دارد 
كـه هـر ناظـر فرهيختـه ای را حيـران می كنـد كـه 
نکنـد ذهنش از شـعور ادراک اثر مذكور تهی اسـت 
و اگـر بخواهـد موضـوع مطروحـه را مـورد سـئوال 
قـرار دهـد و يـا در مقام نفـی و انکار، حجتـی بياورد 

بـه عقـب ماندگـی و سـفاهت متهـم می گردد.
مقدمه

گـذر زمـان جبـر را وارد می كنـد، جبـری كـه 
معمـاران و مخاطبـان را از معمـاری سـنتی جـدا ويـا 
دور می كنـد، ايـن جبـر می توانـد جبـر اقتصـادی، 
اجتماعـی و فرهنگی، تکنولوژيك ويا سياسـی باشـد، 
بـه هرحـال موجوديت جبـر درتمامی مـوارد فوق  بر 
اثـر گـذر زمان اسـت، هنـر و معماری هميشـه و در 
همـه حـال تابـع اصـول و ضوابـط معيـن و شـناخته 

شـده ای اسـت و پيونـدی اسـتوار و ناگسسـتنی بـا 
فرهنـگ، الگوهـای رفتاری و ارزش هـای جامعه دارد 
و بـه هميـن دليل اسـت كه سـبك های معمـاری هر 
دوره، انعکاسـی از فرهنـگ و هنر آن دوره محسـوب 
بـا  معمـاری  در  تغييـرات  كـه  همچنـان  می شـود، 
تغييراتـی كـه در سـاير عرصه هـای زندگی بـه وقوع 
می پيونـدد متناسـب اسـت، و ايـن تغييـرات الزمـه 
معمـاری پويا و زنده اسـت تـا بتواند نيازهـای جديد 
انسـان را پاسـخگو باشـد. هر سـبك جديـد معماری 
بـر اصـول، روش ها و سـنت های سـبك های پيشـين  
اسـتوار اسـت و بـه هميـن علـت اسـت كـه  بيـن 
سـبك های گوناگـون معمـاری در گذشـته رابطـه ای 
محکـم وجـود دارد بـه طوری كـه مرزبنـدی در بين 
آنهـا دشـوار به نظر می رسـد. ايـن نزديکـی اصول و 
روش هـای معمار  در بين سـبك های مختلف نشـأت 
گرفتـه از فرهنـگ، سـنن و الگوهای رفتاری مشـابه 
افـراد جامعـه می باشـد كـه بـا انـدک تغييـرات در 
شـيوه های جديـد زندگـی و فرهنگ مردم كه ريشـه 
در زمـان دارد، بـه علت پاسـخگويی بـه نيازها جديد 
باعـث بـه وجـود آمـدن سـبك های معمـاری مـی 
شـده، پس بايـد گفت كه زمـان هميشـه در حركت 
اسـت و آن قومـی موفق اسـت كه نيازهـای معماری 
جامعـه را درک كنـد و زمان و مـکان جامعه خود را 
بشناسـد، معماری بايـد در جهان آزاد صـورت پذيرد 
جهـان آزاد بـدان معنـا نيسـت كـه تمـام مکان هاي 
خاص لزومًا هويت شـان را از دسـت بدهند و جملگي 
شـبيه به هـم شـوند، جهـان آزاد، جهـان ارتباطات و 
تغييرات اسـت، و مسـتلزم نوعي گوناگوني  اسـت. به 
بيـان ديگـر، زندگـي ضرورتًا بـا خصوصيـات محلي 
رابطـه دارد، و تجسـم هـر نـوع جهان بايـد تجلي اين 
خصوصيـات را با نياز و تکنولـوژی روزدر برگيرد و 
اينکـه معمـاري مي تواند ريشـه در محل داشـته باشـد 
و بـا زمـان بـه جلـو گام بـردارد يعنـی می تـوان بر 
فراگيـر و بـه روز بـودن آن تأكيـد داشـت، درواقع 
می تـوان رشـد سـنت جديـد را در معمـاری از ابتدای 
تاريـخ تاكنـون مشـاهده كـرد، پس نمی تـوان گفت  
ظهـور معمـاری جديـد كه بر اسـاس همـان فرهنگ 
و  خويـش  زمـان  در  انسـان  رفتـاری  الگوهـای  و 
بر اسـاس نيازهـا و امکانـات جديـد و نـه بـر اسـاس 

فرهنـگ، نيازهـا و محدوديت هـای گذشـته  شـکل 
گرفتـه اسـت، باعـث گسسـت پيوندهـای محکـم و 
اسـتوار بيـن برخـی از مظاهـر و جلوه هـای زندگـی 
بـا فرهنگ جامعـه و در نتيجـه از بين رفتـن معماری 
می بـود  اين گونـه  اگـر  زيـرا  اسـت  شـده  سـنتی 
بايسـتی  تمامـی سـبك های معماری كه باعث رشـد، 
پيشـرفت و تکامل معماری در طول زمان شـده اسـت 
بـه دليل آنکه  سـبك قبلـی خود را دگرگـون كرده 
و يـا تکامل بخشـيده را مخـل و نابودكننـده معماری 
سـنتی و هويـت معمـاری بدانيـم و طبـق ديـدگاه و 
نظريـه سـنت گرايـان متعصـب بگوييـم كـه اصواًل 
انسـان ها وظيفـه نداشـتند كـه عمـر و تـوان خويش 
و  جديـد  ايده هـای  و  اختـراع  يـا  را صرف كشـف 
نماينـد و می بايسـتی  برپايـی چنيـن دسـتاورد هايی 
گرايـش بـه سـنتها و  راه های گذشـته داشـته باشـند، 
سـنت گرايی  می تـوان  تأمـل  كمـی  بـا  چنـد  هـر 
آنـان را بـا پيشـرفت همان سـنت در طـول زمان به 
چالش كشـيد، زيـرا ممکـن اسـت كـه همـان چيزی 
كـه امروز مدرن اسـت فردا سـنت شـود. بـه نظر من 
و بسـياری ديگـر، سـنت چيزی در گذشـته نيسـت، 
سـنت هميشـه بـا ماسـت و خواهـد بـود سـنت نياز 
و اعتقـاد مـا در دورانـی اسـت كـه درآن بـه سـر 
می بريـم، البتـه شـايد معمـاری مبتني بر سـنت باشـد 
امـا ديگر متعلق به آن نيسـت، معماری هميشـه و در 
همـه حال بـا زمـان  همراه و هـم قدم بوده اسـت، و 
ايـن زمان اسـت كه بر اسـاس ماهيـت و جبر خويش 
فرهنگ هـا، سـنن و الگوهـای رفتـاری را می سـازد 
و يـا تغييـر می دهـد، بايـد بپذيريـم كـه معمـاری و 
هنرهـای سـنتی يکـی پـس از ديگـری بر اثـر جبر 
گـذر زمـان از بيـن خواهند رفـت همان گونـه كه از 
ابتـدا تا بـه حال در هـر دوره كم رنـگ وكم رنگ تر 
شـده و در آخـر ضعيـف يـا از بيـن رفته اند. سـنت 
بايـد گسسـت كامـل از آن باشـد منتها گسسـتي كه 
آگاهانـه و هوشـيارانه اسـت و بـه بقـاي فرهنـگ 
مي انديشـد نـه تخريـب آن، سـنت متعصـب حاصل 
يـك جهان نگري مـداوم و تقليدی اسـت كـه امروز 
منسـوخ شـده، به هـر حال جبـر زمان و جـود دارد و 
بهتريـن راه مقابلـه بـا آن همراهی با آن اسـت، يعنی 
بـا ايـن جبـر همـراه شـد و آن را واقعيتی غيـر قابل 
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دانسـت.  انکار 
اگرمعمـاری سـنتی و ايراني نمي توانـد تکنولوژی 
و روش هـای معاصـر را در خـود جـا دهـد و نيـاز 
امـروز را بـر طـرف كنـد بـه ايـن خاطر اسـت كه 
نتوانسـته با تپش هـاي زندگـي امروزی همراه شـود، 
اتفاقـي كـه در شـعر معاصر با هوشـمندي نيمـا افتاد 
گسسـتن از سنت شعر كاسـيك بودكه از راه نقد آن 
اتفـاق افتـاد. نيما بـه اين نتيجه رسـيد كـه جهان بيني 
شاعركاسـيك مبتنـي بر سـوبژكتيويته اسـت؛ او به 
پيرامـون خـود نـگاه عينـي و ابژكتيـو نـدارد. نيمـا 
سـعي كردكه اين رويه را در شـعر خـود دنبال نکند. 
خـوب! ايـن يعني نقـد تاريخ. امـا نغمه هـاي محزون 
موسـيقي، معمـاری و ديگـر هنرهـای ايرانـی هنـوز 
هـم گرفتـار همـان جهان بيني سـوبژكتيو اسـت كه 
از ديربـاز بـر كليـت فرهنگ مـا حاكم بوده اسـت. 
بـه هميـن دليل پاسـخگوي نياز نسـل امروز نيسـت. 
مـن متأسـفم كه هنـوز چنـان نـگاه هويت خواهانه و 
متصلبـي بـر هنرهـا و معمـاری ايرانـي حاكم اسـت 
كـه حاضر نيسـت بـه آن  نـگاه انتقـادي بينـدازد و 

طرحـي نو بيـاورد ...
معمـاری جريـان اجتماعـی آگاهـی نسـبت بـه 
فضـا اسـت كـه قـوم ايرانـی از آن برخـوردار بوده 
امـا امـروزه بـه كلـی از آن تهـی شـده اسـت.آغاز 
گفتگـوی فلسـفه و معمـاری بـه گفتـه الو تسـه بـر 
می گـردد كه فضـا را مطرح كـرد و گفـت آنچه در 
مـورد كـوزه و خانـه و ظـرف اهميـت دارد »خالی« 
ميـان آنهاسـت. همچنيـن يـك قـرن پيـش از مياد 
يـك معمـار در روم تمـام بحـث معمـاری را فرموله 
كـرد و معتقـد بـود كـه معمـاری در تمـام دنيـا بر 
سـه پايه اسـتحکام، سـودمندی و زيبايی)لذت( استوار 
اسـت. تا هميـن اواخـر بسـياری از متفکران نسـبت 
ميـان معماری و فلسـفه را رقـم زده انـد و معتقدند كه 

كار معمـاری، متجلـی كـردن جهان اسـت.
تـا سـال 1300 هرچـه سـاخته می شـد مبتنـی بـر 
دانـش معمـاری ايـران بـود كـه در قالـب حکمـت 
سـرزمينی يـا سـنت بيـان می شـد. امـا از 1300 تـا 
1340 بـر اثر تحـوالت مختلف معماری ايـران امکان 
متحـول شـدن و يـا عصريـت را پيـدا كرد. از سـال 
1340 بـه اين طرف در ايران سـاختن بـدون معماری 

شـکل گرفت، شـهرهای كشـورمان مملو از سازه های 
فاقـد معماری اسـت كـه اين مسـئله كيفيت زيسـتن 
را تقليـل داده اسـت. امـروزه معمـاری كـه داللت بر 
عمـران و آبادانـی دارد بـه هر نوع سـاخت و سـازی 
اطـاق می شـود و واژه مهنـدس كـه بـه شـخصيت 
صاحـب دانشـی كـه اهـل تناسـبات و هندسـه بوده 
اطـاق  كـرده  سـرهم  را  هرچيـزی  كـه  بركسـی 
می شـود و سـومين مطلـب آنکـه نقـش معمـاری در 
ارتقـای كيفيـت زندگی پاييـن آمده اسـت. معماری 
جريـان اجتماعـی آگاهی نسـبت بـه فضا اسـت كه 
قـوم ايرانـی از آن برخـوردار بوده و امـروزه به كلی 
تهی شـده اسـت، مفاهيم بنياديـن معمـاری ايران كه 
در درجـه اول حريـم، صرفه جويی انـرژی، احترام به 
محيـط و تركيب بنـدی فضا بود به كلی از سـاخت و 
سـازهای معاصر رخت بربسته اسـت.آگاهی معمارانه 
كـه شـامل آگاهی بر سـرزمين، اشـراف بـر زندگی 
و جامعـه و فرهنـگ بـوده بـه كلـی از سـاختمان ها 
رفتـه اسـت بـه هميـن دليـل تـا سـال 1300 آگاهی 
معمارانه بخشـی از شـعور و وجدان جامعه بوده اسـت 
و تـا ايـن تاريخ يـك اثر بر خـاف ايـن اصول چه 
كوچـك چه بزرگ سـاخته نشـده اسـت؛ امـا از آن 
سـال به بعـد اين آگاهـی معمارانـه نزول پيـدا كرد.
دعـوای ميـان معمـاری مدرن و سـنتی ايـران فاقد 
اعتبـار اسـت چـون مـا هيـچ شـناختی از دو حـوزه 

ريم. ندا
مـا در هـر دوره از تاريـخ ايـران بـا عصريـت 
معمـاری متفاوت روبرو هسـتيم و معمـاری مدرن هم 
معمـاری عصـر خود اسـت. معمـاری قديمی كاشـان 
بـا اينکـه از اصول معماری مشـتركی پيـروی می كند 
يـك خانـه، چه كوچـك و چـه بزرگ يك شـکل 
نيسـت. ما امـروزه در كاشـان با پديده هـای جديدی 
دسترسـی هايی  و  بافت هـا  انـواع  می شـويم؛  روبـرو 
كـه وجـود نداشـته و در عـرض چنـد سـال يـك 
توسـعه عظيمـی راه افتـاد كـه متأسـفانه بزرگتريـن 
معمـاری  بزرگتريـن خطاهـای  مـا  مالـی  نهادهـای 
و سـاختمانی را مرتکـب می شـوند و در آنجـا تهـی 
شـدن آگاهـی در معمـاری را می تـوان ديد. تا سـال 
1300 در شهرنشـينی آرام انتقـال شـفاهی دانـش و 
آگاهـی معمـاری صـورت می گيرد اما از سـال 1340 

، پديـده ای اتفـاق می افتد كـه هرگـز در تاريخ چند 
هـزار سـاله ايران وجـود نداشـته و آن هم« سـاختن 
بـدون معماری«اسـت. ما در ايـن دوره چهـار تجربه 
درخشـان معماری كـه مبتنـی بـر سـنت، بـوم، تاريخ 
و نـوآوری اسـت را داشـتيم و ايـن چهـار معمـاری 
می توانسـت جلـوه و حركـت آينـده مـا را تعريـف 

كنـد امـا بـه بن بسـت می خـورد.
از آنجايـی كـه معمـاری  در نظريه، هنـر، اجرا و 
زندگـی خيمـه زده، باعـث چندپارگی معماری شـده 
اسـت؛ دانشـگاه های مـا بيشـتر روی هنـر و نظريـه 
پافشـاری دارنـد و مهندسـان و پيمانـکاران عاشـق 
اجـرا هسـتند و مـا از طرفی متوجه نيسـتيم كـه بهره 

بـرداران ناراضی هسـتند.
مـی  بحـث  ايـن  و  داشـتيم  كـه  مطالعـه ای  بـا 
توانـد تکميـل شـود، ادبيـات حاكـم بـر معمـاری 
ايـران تاكنـون از 7 گروه باسـتان شناسـی، اسـطوره 
شناسـان، تاريخ و تاريخ هنر، عرفان، انسـان شناسـی، 
گوناگونـی بناها و فضاهای شـهری و ادبيات فارسـی 
نشـأت گرفته اسـت. قوم ايرانـی همـواره معماری را 
در قالب فضای باز، پوشـيده و بسـته بـه طور همزمان 
و هم مـکان می ديـده اسـت. در تمـام دوره معمـاری 
ايران آنچه پنهان و آشـکار اسـت سـه محـور مکان، 
زندگـی و معنـای محـور اصلی معمـاری ايـران بوده 

اسـت كـه به طـور مـوزون بـا هـم در طـول تاريخ 
تـا سـال 1300 حركـت كردنـد و اين سـه محـور به 
صـورت دانـش در ذهن معمـار و جامعه يك شـبکه 

آگاهـی معمارانـه را می سـاختند.
امـا از سـال 1340 بـا رشـد شهرنشـينی، انتقـال 
شـفاهی آگاهـی معماری ايرانـی متوقـف و در نتيجه 
شـعور عـام نسـبت به معمـاری سـقوط كـرد و اگر 
شـعور عـام را ارتقـاء ندهيم اوضـاع به همين شـکل 

باقـی می مانـد.
امـروزه به جـای آگاهـی ايدئولوژی بلـوار و...، و 
به جای معماری سـاختمان سـازی، به جای سـکونت، 
اسـکان و بـه جـای تصـور سـه بعـدی از فضا)حجم( 

تصـور دو بعدی از فضا )سـطح( حاكم شـده اسـت.
فلسـفه  و  اسـت  خالـی  اينجـا  در  فلسـفه  جـای 
می توانـد بـه شـناخت معمـاری كمك كنـد و اينکه 
چـه راهـکاری را انتخـاب كنيـم تـا معمـاری را بـه 

يـك جريـان اجتماعـی تبديـل كنيـم.

منابع :
مجله معمار شماره 11

نشريه ساختمان
پايان نامه دكتر علی جالی

جبر در معماری

کسانی که آهسته می روند، اگر همواره در راه راست قدم بردارند، از آنانكه می شتابند و به بیراهه می روند 
بسیار بیشتر خواهند رفت.                                                                                                          دکارت 
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مشکالت ناشی از ساختار نامناسب شبکه راه های شهر زنجان

مهندس احسان ایازی
دانشجوی کارشناسی ارشد حمل و نقل - دانشگاه علم و صنعت ایران

چکيده
يکـی از مهمتريـن عوامـل تاثيرگـذار در ترافيك 
معابـر شـهری و كاهش ايمنی تـردد وسـايل نقليه و 
عابرين پياده، مشـکات ناشـی از سـاختار نامناسـب 
شـبکه می باشـد. ايـن مشـکات عـاوه بـر افزايش 
قابـل توجـه تصادفـات درون شـهری، موجـب زياد 
بـه  وارده  تاخيـرات  از  ناشـی  سـفر  زمـان  شـدن 
خودروهـا، كاهـش مطلوبيـت سيسـتم های حمـل و 
نقـل عمومـی، افزايش آلودگـی هـوا و آلودگی های 
صوتـی، افزايـش مصـرف سـوخت، تداخـل عابرين 
پيـاده و خودروهـا می شـود. بنابـر اين توجـه كافی 
به سـاختار شـبکه شـهری و محيط اطـراف آن امری 
ضـروری در حـل مشـکات ترافيکی و ايمنـی معابر 
مـی باشـد. در ايـن مقالـه ابتـدا مشـکات ناشـی از 
سـاختار نامناسـب شـبکه تعريف و سـپس به بررسی 
برخی مشـکات ساختار شـبکه شـهر زنجان پرداخته 

است. شـده 

مقدمه
يکـی از عوامـل تاثيـر گـذار در وقـوع تصادفات 
شـهری و بيـن شـهری، عامـل راه و محيط می باشـد.
ايـن عامـل به تنهايی حـدود 3 درصـد از تصادفات را 
شـامل مـی شـود و در صورتی كـه همراه بـا عوامل 

انسـانی تركيب شـود، ميتواند عامل به وقوع پيوسـتن 
23 درصـد از تصادفـات شـود.به طور كلـی در وقوع 

تصادفـات، سـه عامل اصلی زيـر تاثيـر گذاراند :
عوامل انسانی  -1

عامل راه و محيط اطراف  -2
عوامل مربوط به وسيله نقليه  -3

مشـکات ناشـی از عامل راه و محيـط اطراف خود 
به سـه بخش تقسـيم می گردد:

مشکات ناشی از ساختار نامناسب شبکه  -1
مشکات ناشی از پيوندها يا لينك ها  -2

مشکات ناشی از گره ها يا تقاطعات     -3
در ارتباط با مشـکات ناشـی از سـاختار نامناسب 
شـبکه، مـوارد متعددی تعريـف می گردد. سـه مورد 
زيـر از مهمتريـن عوامـل ايجـاد مشـکات سـاختار 

نامناسـب شـبکه می باشند :
1-عدم رعايت سلسله مراتب راههای شهری
2-توزيع نامناسب جريان ترافيك در شبکه

3- توزيع نامناسب كاربری اراضی

درون  راههـای  معابـر  در  فـوق  مشـکات  حـل 
شـهری ، مـی توانـد منجـر بـه كاهـش تصادفـات و 

بهبـود جريـان ترافيـك در شـهر هـا گـردد.]1[

عدم رعايت سلسله مراتب راههای شهری
ارتباطـات و حمـل و نقل شـهری به ايجـاد ارتباط 
ميـان اجزاء يـا به بيان درسـت تـر، به ايجـاد ارتباط 
بيـن عملکردهـای گوناگون شـهری، نظـام ارتباطات 
مـی گوينـد كـه خـود دارای دو وجـه عملکـردی و 
كالبـدی اسـت. نظـم ارتباطـی از نظـر عملکـردی، 
حمـل و نقـل يـا ترابـری شـهری خوانـده می شـود 
كـه دارای اَشـکال متفـاوت پيـادهـ  سـواره، مسـافر 
خصوصـی  و  عمومـی  صـورت  بـه  كاال  حمـل  و 
اسـت. فعاليـت حمـل و نقـل، تردد شـهری يـا آمد 
و رفـت پيـاده و سـواره را پديـد مـی آورد كـه در 
اصطـاح ترافيـك ناميـده می شـود. فضـای ترافيك 
جريـان حمـل و نقـل و ترافيـك )آمـد و رفت( در 
شـهرها، همـان شـبکه ارتباطی يـا خيابانهـا و كوچه 
هاسـت كـه خـود، سـازمان و سلسـله مراتبـی خاص 
گوناگـون  شـهرهای  در  ارتباطـی  شـبکه  دارد.]5[ 
و در دوره هـای متفـاوت بـر حسـب نـوع وسـائط 
نقليـه و تنـوع مکانـی شـهر، اشـکال يا سـاختارهای 
گوناگـون می يابنـد كـه خود يکـی از شـاخص های 
اسـتخوان بندی شـهر اسـت.]6[ شـبکه های دسترسی 
در شـهرهای كهن كه مناسـب وسـائط حمـل و نقل 
غيرموتوری هسـتند و بـرای تردد پياده شـکل گرفته 
انـد، پاسـخگوی حركـت سـواره، تراكـم و سـرعت 
وسـائط نقليـه امـروزی يـا بـه بيـان ديگـر ترافيك 
موجـود  شـبکه های  نيسـتند.  حـال  زمـان  شـهری 
دسترسـی در شـهرهای كنونـی نيز كه بـرای حركت 
اتومبيـل سـاخته شـده انـد بـه علـت گرهإگاههـای 
نادرسـت،  اتصـاالت  و  ميدان هـا  )تقاطـع(،  متعـدد 
برخـی  بهره انـد.  بـی  ترافيـك  و  تـردد  روانـی  از 
شهرسـازان، بـرای حـل ايـن مشـکات ارتباطـی در 
بافتهـای كهـن و در قسـمتهای جديد، بـدون توجه به 
مفاهيـم و اصـول نظـام در شـهرها، خيابانهای عريض 
و تقاطعهـای غيرهمسـطح به شـکل بزرگراهها و آزاد 
راههـای بيابانی ايجـاد می كنند. تجربه شهرسـازی در 
كشـورهای صنعتـی جهـان ـ كـه پيش از كشـور ما 
تحـت سـيطره اتومبيل و سـرعت قـرار گرفتـه اندـ 
نشـان می دهد كـه مشـکل ارتباطات شـهری نه تنها 
بدينوسـيله حـل نشـده بلکـه در طـول زمان مشـکل 
بزرگتـری را پديـد آورده اسـت كـه در زيـر بـه 

مهمتريـن آنهـا اشـاره می شـود: 1- مخـارج هنگفت 
احـداث خيابانهـای عريـض و هزينـه هـای گـزاف 
نگهـداری بعـدی 2- از بيـن بـردن هويـت تاريخـی 
شـهرها و جداسـازی محله ها و انسـجام كالبدی شهر 
3- اتـاف زميـن شـهری در سيسـتم كلـی كاربری 
قابليـت  معکـوس ضريـب  زميـن شـهری4- رشـد 
ترافيکـی نسـبت بـه مقاطع عرضـی )مقاطـع عرضی 
وسـيع بـه جذب بيشـتر ترافيـك می انجامـد و توزيع 
مجـدد ايـن جريانهـای ترافيکـی در محلهـای تقاطع، 
انشـعابها و ميدانهـا بـا اصطـکاک بيشـتری همـراه 
اسـت كـه منجر بـه تراكـم و راهبنـدان می شـود5- 
تقاطعهای غيرهمسـطح )پلهای سـواره رو هوايی(، در 
صورتـی كـه در كليه تقاطع های مسـير تداوم نداشـته 
باشـند، نقشـی در روانـی و سـيالی ترافيـك در كل 
شـبکه نخواهنـد داشـت. منظـور از بيان نـکات ذكر 
شـده اين نيسـت كـه نبايـد از خيابان هايی بـا تقاطع 
عرضـی بـزرگ و يـا تقاطـع غيرهمسـطح اسـتفاده 
كـرد، بلکـه بـه اين منظور اسـت كـه هـر تدبير فنی 
و تکنيکـی، بايـد براسـاس طـرح جديـد ترافيکـی و 
براسـاس بينـش سيسـتمی در ترافيك شـهر و صرفه 
جويـی در اسـتفاده از زمين و سـرمايه گـذاری اتخاذ 
گـردد. انـواع راههـای شـهری خيابانها و جـاده های 
شـهری، از دو نظـر طبقـه بندی می شـوند: عملکرد يا 
نـوع بهره برداری و طرح هندسـی. بين نـوع عملکرد 
و طـرح هندسـی راه، رابطـه ای نزديك وجـود دارد. 
طبقـه بنـدی راههـای شـهری از نظـر عملکـرد و بار 
ترافيـك، خـود بـه سـه گـروه كلـی و متمايـز از 

يکديگـر طبقـه بنـدی می شـوند:
راههای شريانی درجه 1  -1
راههای شريانی درجه 2  -2

خيابانهای محلی  -3
خيابان های دسترسی  -4

راه شـريانی، راهـی اسـت كـه در طراحـی و بهره 
بـرداری از آن، بـه فراهم آوردن تسـهياتی برای رفع 
نيازهـای وسـائط نقليـه موتـوری برتـری مـی دهند. 
توزيـع ترافيك در مسـيرهای نسـبتًا طوالنـی، در اين 
جـاده هـا صـورت می گيـرد. از نظـر عملکـرد، اين 
راههـا نقـاط متفـاوت شـهر را بـه مراكـز متفـاوت 
درون و يـا بيـرون شـهر مرتبط مـی سـازند. راه های 
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شـريانی نيـز، خـود بـه دو دسـته تقسـيم می شـوند: 
راههای شـريانی درجـه 1 و راه های شـريانی درجه 2
الـف ـ شـريانی درجـه 1 : راه های شـريانی درجه 
يـك اصلـی، راه هايـی هسـتند كه امـکان ارتبـاط با 
شـبکه راه هـای بـرون شـهری را تأميـن مـی كننـد. 
راه هـای شـريانی درجـه يـك، بـا اعمـال درجـات 
متفاوتی در كنترل دسترسـی، بـه آزاد راه، بزرگراه و 

راه عبـوری دسـته بنـدی می شـوند.
ب ـ شـريانی درجـه 2: راه هـای شـريانی درجه 2 
راه هايـی هسـتند كـه در طراحـی و بهره بـرداری از 
آنهـا بـه تسـهيل در جابه جايـی و دسترسـی وسـائط 
نقليـه موتـوری برتـری داده می شـود. ايـن راه هـا، 
عملکـرد درون شـهری دارند و شـبکه اصلـی راه های 
درون شـهری را تشـکيل مـی دهند. راه های شـريانی 
درجـه 2، بـه راه های شـريانی درجه 1 و بين شـهری، 
شـبکه خيابان هـای محلـی و سـاير جاذبه هـای مهـم 
ترافيکـی متصل می شـوند. در راه های شـريانی درجه 
2، جابه جايـی، نقـش اصلـی را دارد. ولـی برخـاف 
راههـای شـريانی درجـه 1، تنهـا دارای نقـش اصلی 
نيسـت و بـا نقـش دسترسـی ـ كـه آن اصلی اسـت 
ـ تعـارض می يابـد. زيـرا هر چه دسترسـی ها بيشـتر 
شـوند، از كارآيـی راه در جابه جايـی وسـائط نقليـه 
كاسـته می شـود. ايـن نظر، يکـی از ريشـه های اصلی 
اسـت.  موجـود  شـهرهای  در  ترافيکـی  مشـکات 
خيابان هايـی كـه در اصل بـه عنوان شـريانهای اصلی 
شـهر طراحـی و احداث شـده اند، بـا افزايـش و تغيير 
تراكـم بناهـای واقع در دو طـرف راه، نقش اجتماعی 
پيـدا كـرده، از هميـن رو خاصيـت شـريانی بـودن 
خـود را از دسـت داده انـد. ]5[ بـرای كنتـرل نقـش 
اجتماعـی در راههـای شـريانی درجـه 2، دو راه حل 
وجـود دارد: 1- كنتـرل نـوع كاربری هـای اطـراف 
و ميـزان تراكـم آنهـا 2- تنظيـم عبـور پياده هـا از 
عـرض خيابـان.]7[ خيابـان محلـی خيابانی اسـت كه 
در طراحـی و بهره بـرداری از آن نيازهـای وسـائط 
نقليـه موتـوری، دوچرخـه سـوار و پيـاده بـا اهميت 
يکسـان رعايـت می شـود. بـرای رعايت حـال پياده 
و دوچرخـه، سـرعت وسـائط نقليـه موتـوری در اين 
خيابانهـا پاييـن نگه داشـته می شـود. نقـش ترافيکی 
)جابجايـی و دسترسـی وسـائط نقليـه موتـوری( فقط 

يکـی از نقشـهای اصلـی خيابان هـای محلـی اسـت. 
محيطهـای  دهنـده  تشـکيل  بسـتر  خيابان هـا  ايـن 
شـهری اند و زندگـی، كار، جنـب و جـوش، گردش 
اجتماعـی(.  )نقـش  دارد  جريـان  آن  در  خريـد  و 
همچنيـن، خيابانهـای محلـی عنصـر اصلـی تشـکيل 
دهنـده معمـاری شـهری اند و در ايجـاد جاذبه هـای 
بصـری و فضاسـازيهای دلپذيـر و در هويت و جهت 
دادن بـه محـل مؤثرنـد. بـه عـاوه ايـن خيابان هـا 
كانال هـای تهويـه و نورگيرهـای محـل بـوده و از 
حريـم آنهـا می تـوان بـرای پـرورش گل و گيـاه و 
ايجـاد محيطهـای كوچـك شـاداب اسـتفاده كـرد. 
بنابرايـن، شـکل شـبکه و طـرح هندسـی خيابانهـای 
محلـی تابـع عملکرد اصلی هسـته شـهری اسـت كه 
خيابانهـا در آن واقـع اسـت. اگر چه می تـوان ضوابط 
عمومـی و كلی بـرای خيابانهـای محلی تعييـن نمود، 
امـا اجـزای ايـن خيابانهـا را بايد بـا توجـه كامل به 
عملکـرد محيطـی آن طراحی كرد. نقـش خيابان های 
محلـی، توزيع ترافيك بين شـهری نواحی مسـکونی، 
راه هـای  خيابانهـا،  ايـن  اسـت.  و صنعتـی  تجـاری 
توزيـع كننـده اصلـی را بـه جاده هـای محـل نواحی 
گوناگـون اتصـال می دهنـد، ولـی اغلـب در داخـل 
نواحـی ادامـه نمی يابند زيـرا در اين صـورت ممکن 
اسـت مورد اسـتفاده ترافيـك عبوری قـرار گيرند و 
يـا نقشـی مشـابه خيابان های اصلـی پيدا كننـد. يکی 
از نقش هـای اصلـی خيابان هـای محلی فراهـم آوردن 
دسترسـی برای وسـائط نقليـه موتوری اسـت، اما اين 
نقـش بايـد بـا توجـه بـه نقـش اجتماعـی خيابانها و 
نيازهـای محيطـی هسـته شـهری تنظيـم شـود. بدين 
منظور، شـبکه خيابان هـای محلی بايد طـوری طراحی 
شـود كه وسـائط نقليه موتوری ـ كـه كاری در محل 
ندارنـد ـ از پاركينـگ حاشـيه اين خيابان ها اسـتفاده 
فرعـی  جاده هـای  دسترسـی،  خيابان هـای  نکننـد. 
و كوچکـی هسـتند كـه دسترسـی بـه سـاختمان ها، 
منـازل مسـکونی، فروشـگاهها و محوطه هـای صنعتی 
و تجـاری را ميسـر مـی كننـد. خيابان های دسترسـی 
از خيابان هـای اصلـی و فرعـی محلی منشـعب شـده، 
ترافيـك، از جاده هـای توزيـع كننده اصلـی و فرعی 
بـه آنهـا وارد می شـود و از طريق جاده هـای اتصالی 

بـه منـازل، فروشـگاه ها، كارخانه هـا و مؤسسـات 

راه می يابـد. در خيابان هـای محلـی، دوچرخه هـا 
و وسـايل موتـوری می تواننـد بـه طـور مشـترک از 
سـواره رو اسـتفاده كننـد. گاهی راه های دسترسـی به 
صـورت بن بسـت طراحـی می شـوند. در ايـن گونه 
مـوارد، بايـد در انتهـای اين راهها فضـای كافی) دور 
برگـردان( بـرای گـردش وسـائط نقليـه پيـش بينی 
شـود.]5[ بنابراين سلسـله مراتب راه های شـهری بايد 
طـوری طراحـی گردد كه بـرای ورود به هـر خيابان 
، دسترسـی تنهـا از خيابـان بـا يـك درجـه پايين تر 
ميسـر گـردد. ]3[ به عنـوان مثال، اگر شـخصی قصد 
ورود بـه يك بزرگراه بين شـهری از منزل مسـکونی 
را دارد، بايد ابتدا وارد خيابان دسترسـی شـده، سـپس 
بـا طی مسـير از خيابانهـای محلی، شـريانی درجه 2 و 
شـريانی درجـه 1، به بزرگـراه وارد شـود.نمونه هايی 
از عـدم رعايـت ايـن سـاختار در شـهر زنجـان، در 

اشـکال زير آمده اسـت:

 ورودی خيابـان دسترسـی به شـريانی درجه 
 : 1

بـه  زنجـان  بـازار  ورودی  مطالعـه:  مـورد  معبـر 
جنوبـی كمربنـدی 

شکل شماره 1 : ورودی بازار زنجان به كمربندی جنوبی

ورودی خيابان محلی به شريانی درجه 1 :
معبـر مـورد مطالعـه: ورودی خيابـان شـيرازی به 

بهمن كمربنـدی شـمالی 22 

شکل شماره 2: ورودی خيابان شيرازی به كمربندی شمالی 
22 بهمن
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توزيع نامناسب جريان ترافيك در شبکه :
 ، شـبکه  در  ترافيـك  جريـان  نامناسـب  توزيـع 
عمدتـا بـه دليل مشـکات ناشـی از تقاطعـات منتهی 
بـه مسـير، ايجـاد ميشـود. ايـن مشـکات می توانـد 
ناشـی از زمانبنـدی نامناسـب چراغهـای راهنمايی يا 
تداخـل عابريـن پيـاده و وسـايل نقليـه هنـگام عبور 
عابريـن از عـرض خيابـان باشـد. همچنيـن عوامـل 
ديگـری ماننـد يکطرفـه كـردن معابـر، محدوديـت 
تـردد خودروهـا در خيابان هـا ، وجـود كاربری های 
متفاوت در دو سـمت خيابان و ... در توزيع نامناسـب 
جريـان ترافيـك در شـبکه ، موثـر اسـت.]6[ اگـر 
جريـان ترافيك در شـبکه به شـکل نامناسـبی پخش 
شـود ، تعـداد تصادفات افزايـش يافتـه و ايمنی معابر 
كاهـش مـی يابـد. مثـا در يـك معبـر جـدا نشـده 
دو طرفـه، اگـر حجـم ترافيـك مسـيرهای رفـت و 
برگشـت با هـم يکسـان نباشـد، موجب سـبقت های 
غيـر مجـاز و تجـاوز وسـايل نقليـه و بـه خصـوص 
می گـردد.]1[ مخالـف  جهـت  بـه  سـواران  موتـور 
امـروزه در برخـی از كشـور ها ، خيابان هـا بـا تعداد 
خطـوط عبـوری متغيـر طراحـی می گردند بـه طوری 
كـه بـرای جهت بـا ترافيـك بيشـتر، تعـداد خطوط 
عبـوری بيشـتری اختصـاص می يابـد.]7[ نمونه هايـی 
از توزيـع نامناسـب جريـان ترافيك در شـبکه معابر 

شـهر زنجـان در اشـکال زيـر آمده اسـت :

1- توزيـع نا متعادل ترافيـک در دو جهت عبوری 
خيابان :

معبـر مـورد مطالعـه : خيابـان شـهدا حـد فاصـل 
ارک دروازه  و  مهديـه  چهـارراه 

شکل شماره3: خيابان شهدا مابين چهارراه مهديه و دروازه ارک

2- زمان بندی نامناسب چراغهای راهنمايی:
معبـر مـورد مطالعـه: تقاطـع چراغـدار دانشسـرا 
)فازهـای شـمالی و جنوبـی در خيابـان جمهـوری(

شکل شماره 4: تقاطع چراغدار دانشسرا
همانگونـه كه در شـکل فـوق مشـاهده می نماييد، 
در فـاز جنوبـی بـا وجـود اينکـه زمـان سـبز تقاطع 
در  بـوده  صفـر  تقريبـا  عبـوری  ترافيـك  اسـت، 
حالـی كـه فـاز شـمالی تقاطـع دارای صـف طوالنی 
زمـان قرمـز می باشـد كه نشـان دهنـده زمـان بندی 

اسـت. تقاطع  نامناسـب 

توزيع نامناسب کاربری اراضی :
بـا توجه به اينکه شـهر متشـکل از يـك مجموعه 
فعاليت هـاي انسـاني اسـت كـه بـه وسـيله جريانات 
مـردم، كاال، انـرژي و اطاعـات در يـك چارچوب 
بنابرايـن  مي شـوند؛  مرتبـط  يکديگـر  بـه  كالبـدي 
سيسـتم ارتباطي شـهر را مي تـوان شـامل فعاليت هاي 
بيـن مکانـي و مجراهـاي انطبـاق يافتـه يـك شـهر 
دانسـت. روابطـي كـه بيـن عملکردهـا يـا فضاها و 
كاربري هـاي مختلـف در جريـان اسـت و چنانچـه 
روابـط كالبدي باشـد به صـورت رفت و آمد انسـان 
بـا نقـل و انتقـال كاال مطـرح مي  شـود كـه از طريق 
شـبکه هاي حمـل و نقـل صورت گيـرد كـه نيازمند 
وسـيله اسـت و خـود بـه عنـوان عنصري در شـبکه 
سيسـتمي شـهر مطـرح مي شـود. در مبـدأ و مقصـد 
رفت و آمدهاي شـهري يك بنا وجـود دارد همچنين 
پـارک و گردشـگاه ها و سـاير كاربري هـاي بـدون 
سـاختمان را مي تـوان بنـا ناميـد؛ بنابراين اگـر بنايي 
را از جايـي بردارنـد از ميـزان ترافيـك در آنجـا كم 
مي شـود و اگـر بنـاي جديـد در جايي ايجاد شـود به 
ميـزان ترافيـك افـزوده مي شـود، پـس سـاختمان ها 
سرچشـمه و ايجادكننـده رفـت و آمدهاي شـهري اند 
و هـر برخـورد اساسـي بـا مشـکل ترافيك شـهري 
بايد از ريشـه مشـکل كـه بناها هسـتند، آغاز شـود.

ايـن اصـل كـه بناهـا منشـأ ترافيـك شـهري اند 
اقـدام  ايـن موضـوع كـه هـر  امـا  اسـت،  بديهـي 
اساسـي بـراي حـل مشـکل ترافيـك بـه اين ريشـه 
بـاز مي گـردد نيازمند شـرح بيشـتري اسـت. در واقع 
تـا دهه هـاي اخيـر شـهرهاي دنيـا عمومـًا بـه چنين 
ضرورتـي پـي نبـرده بودنـد و هنـوز هـم در اكثـر 
شـهرهاي مـا تأثيـرات بناهـا را در حجـم ترافيك و 
ظرفيـت شـبکه راه هـا ناديـده مي گيرنـد.]4[ هر روز 
در اطـراف خيابان هايي كـه گرفتار راهبندان هسـتند 
شـاهد ايجـاد مجتمع هـاي اداري و تجـاري بزرگـي 
هسـتيم كـه نـه در نقشـه شـهر پيش بينـي شـده و نه 
كسـي تأثيـرات ترافيکـي آن هـا را در خيابان هـاي 
اطـراف سـنجيده اسـت و در مـوارد بسـياري احداث 
بناهـاي مطالعه نشـده جديد، راه هاي شـرياني و اصلي 
شـهر را از كار مي انـدازد و لطماتـي جبران ناپذيـر به 
جريـان ترافيـك شـهر مي زننـد در حالي كـه منظور 
شـده  مطالعـه  واگذاري هـا  ايـن  از  شـهرها  اصلـي 
تأميـن منابـع مالي براي توسـعه زيربنايي اسـت و در 
مـواردي حتي بـا صرف صدهـا برابر درآمـد حاصل 
از واگذاري هـا نمي تـوان تأثيـرات ترافيکـي منفـي 
آنهـا را جبـران كـرد]6[. در گذشـته تصـور مي شـد 
كـه مي تـوان كاربري هـاي شـهري را بـا ترافيـك 
و تراكـم دلخـواه تعييـن كـرد و از مهندسـان راه و 
ترافيـك خواسـت تـا شـبکه متناسـب آن را طراحي 
كننـد و بسـازند بـا اين برخـورد علت اصلي مشـکل 
ترافيـك شـهري را ناكافـي بـودن ظرفيـت شـبکه 
راه هـا مي دانسـتند و بـراي رفع آن سـعي خـود را بر 
بهبـود و توسـعه راه هـا متمركـز مي كردنـد در حالي 
كـه امـروزه همه شـهرهايي كه امـکان و فرصت اين 
را دارنـد كه مسـائل اساسـي خـود را تحليـل كنند و 
بـراي آن چـاره اي بينديشـند، دريافته اند بـراي تنظيم 
تقاضـاي ترافيـك هيـچ عاملي مؤثـر و اساسـي تر از 
تنظيـم كاربري هـا با توجه بـه ميزان سفرسـازي آنها 
نيسـت و كمبـود منابـع مالي تنهـا مانع اصلي بر سـر 
راه توسـعه فيزيکي شـبکه راه هاي شـهري محسـوب 
نمي شـود. همچنيـن تعريـض راه هـاي شـهري داراي 
تأثيـرات مخرب زيسـت محيطي اسـت. چنين كاري 
بـر ميـزان ترافيـك شـهري مي افزايـد و بـه همـان 
نسـبت آلودگـي آب، خـاک و هـوا و سـر و صداي 
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ناشـي از ترافيـك را افزايش مي دهد بـه عاوه وجود 
راه هـاي عريـض و وسـيع بـا عملکـرد اصلـي شـهر 
كـه فراهـم كـردن فضـاي مناسـب بـراي زندگي و 
ارتباطـات اجتماعـي اسـت به شـدت تعـارض دارد. 
پـر  بافت هـاي  در  موجـود  خيابان هـاي  تعريـض 
از نظـر علمـي و اجرايـي تقريبـًا غيرممکـن اسـت؛ 
بنابرايـن شـهرها بـه جـاي آنکـه در صـدد تعريض 
خيابان هـاي موجـود باشـند بايـد سـعي كننـد كه از 
ظرفيـت موجـود ايـن خيابان هـا بهتـر اسـتفاده كنند 
كـه در واقع سـطح خيابان هـاي موجـود در بافت هاي 
پـر، اصلي تريـن عامـل محدودكننده ميزان توسـعه اي 
اسـت كـه در ايـن بافت هـا مي تـوان پذيرفـت، امـا 
شـهرهاي ما ايـن مطالب اساسـي را ناديـده مي گيرند 
و بـدون توجـه بـه ظرفيـت شـبکه راه هـا كاربري ها 
را تغييـر و تراكم هـا را افزايـش مي دهنـد. از ايـن 
بدتـر اجـازه مي دهنـد كـه كاربري هـاي نامناسـب 
در اطـراف راه هـاي شـرياني ايجـاد شـود و به علت 
تأثيـرات ايـن كاربري هـا شـريان هاي اصلي شـهر از 
كار بيفتـد. سـنجش تأثيـرات ترافيك روشـي اسـت 
كـه مي توانـد بـه شهرسـازان كمـك كند تـا ضمن 
سـهيم شـدن در مطلوب تـر كـردن فضاهاي شـهري 
)تبديـل كاربري هـا( بـه خـط و مشـي هاي اصلـي 
توسـعه كالبـدي شـهر لطمـه نزننـد. بـراي رسـيدن 
بـه ايـن هـدف رهنمودهـاي زيـر مي توانـد مـد نظر 
قـرار گيـرد: 1- قطعاتـي از شـهر را كه بـراي تغيير 
كاربـري و افزايـش تراكـم سـاختماني مطلوبيت پيدا 
كـرده شناسـايي كننـد. 2-بـراي قطعـات مطالعـه و 
تأثيـرات ترافيکي انجـام دهند. اين مطالعـه بايد براي 
توسـعه انـواع كاربري ها  براسـاس ظرفيـت ترافيکي 
شـبکه راه هاي اطراف تعيين شـود. 3-نحوه دسترسـي 
نقليـه و پيـاده و دوچرخـه بـه داخـل قطعه مشـخص 
باشـد.4- طـرح سيسـتم جابجايـي در داخـل قطعه را 
مشـخص كننـد. 5-شـيوه هاي مديريتـي ترافيـك را 
تعييـن نماينـد. 6-ضوابط دسترسـي هاي بناهـاي واقع 
در داخـل قطعـه تعييـن شـود. 7-شـهرداري ها اضافه 
تراكـم و تغييـر كاربري هـا را كـه بـه ترتيـب فوق 
قابـل قبـول تشـخيص داده شـده را بـه ترتيـب بـه 
متقاضيـان واگـذار نماينـد. 8-مغازه هايـي كـه نيـاز 
فروشـي،  )خواروبـار  مي كننـد  بـرآورده  را  محلـه 

نانوايـي، لوازم التحريـر و...( اگـر مقيـاس موقعيـت 
و عملکـرد آنچنـان نباشـد كه جنبـه غيرمحلـه اي به 
خـود بگيـرد تأثيـرات ترافيکـي نامطلـوب ندارنـد 
برعکـس وجـود چنيـن واحدهايـي از ميـزان رفت و 
آمـد موتـوري بـه خـارج محـل مي كاهد و بـه بهبود 
ترافيـك كمـك مي كند.]4[همچنيـن مباحث مربوط 
بـه ايمنی تـردد عابرين پيـاده در معابر شـهری ، بايد 
بـا هـدف كاهـش تداخـل جريانـات وسـايل نقليه با 
انسـان بررسـی شـود كه خود از نحوه توزيع كاربری 
اراضـی در شـهرها تاثير می پذيرد.]2[در اشـکال زير 
، نمونـه هايی از مشـکات مربوط به توزيع نامناسـب 
كاربـری اراضـی در شـهر زنجـان كه منجر بـه ايجاد 
پيامـد هـای ترافيکی و ايمنـی می گردند را مشـاهده 

نماييد. مـی 
خدماتـی– و  تجـاری  كاربری هـای  وجـود   -1

شـهرها: مراكـز  در  زيـاد  درمانـی 
معبـر مـورد مطالعـه: خيابان هـای منتهی بـه ميدان 

نقاب ا

شکل شماره 5: تداخل عابرين پياده و وسايل نقليه در 
خيابان های منتهی به ميدان انقاب

كاربری هـای  وجـود  دليـل  بـه  معابـر،  ايـن  در 
انقـاب، حجـم زيـاد  مشـترک در اطـراف ميـدان 
عبـور عابريـن پيـاده، منجـر به تحميـل تاخيـر زياد 
بـه وسـايل نقليـه و پـس زدگـی ترافيـك می گردد.

در  مكمـل  و  مشـترک  كاربری هـای  2-وجـود 
خيابـان: اطـراف 

معبـر مـورد مطالعه : تقاطـع بازار زنجـان و خيابان 
فردوسی

شکل شماره 6 : تقاطع بازار زنجان با خيابان فردوسی

در ايـن معبر ، بلند ترين بازار سـنتی و سرپوشـيده 
ايـران بـا كاربری مشـترک تجـاری، توسـط خيابان 
فردوسـی قطـع شـده اسـت كـه نتيجـه آن ، عبور و 

مـرور عابريـن پيـاده به دو سـمت خيابان اسـت.

3-مكان يابی نامناسب كاربری اراضی 
معبـر مـورد مطالعـه: فضـای بـازی وسـط ميـدان 

قائم)عـج(

شکل شماره 7: پارک بازی كودكان در وسط ميدان قائم)عج(
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مياديـن  وسـط  در  كاربـری  نـوع  هـر  وجـود 
شـهری، موجب رفـت و آمـد عابرين پياده به وسـط 
ميـدان شـده كـه در نتيجـه آن، عـاوه بـر افزايـش 
بـار ترافيکـی معابـر منتهی به ميـدان، احتمـال وقوع 
تصـادف عابريـن بـا وسـايل نقليـه افزايـش يافته و 

ايمنـی تـردد آنهـا كاهـش می يابـد. ]2[

نتيجه گيری و ارائه پيشنهادات :
بـا توجـه بـه مطالب ذكر شـده، بـه نظر می رسـد 
بـا توجـه ويـژه بـه هماهنگـی و يکپارچگـی معابـر 
كاربـری  يکنواخـت  و  مناسـب  توزيـع  و  شـهری 
اراضـی در شـهر زنجـان، می تـوان در جهـت بهبود 
معضـل ترافيـك و افزايـش ايمنی معابـر، گام مهمی 
برداشـت. در جهـت حل پـاره ای از مشـکات فوق، 

راهکارهـای پيشـنهاد می گـردد :
1-اصـاح خيابان هايـی كـه از نظر سلسـله مراتب 
از طريـق مسـدود  دارنـد  راه هـای شـهری مشـکل 

سـاختن انتهايـی يـا ايجـاد معابـر جديد.
2-توجـه ويـژه بـه در نظـر گرفتن سلسـله مراتب 

راه هـای شـهری در طراحـی شـهرک های جديد.
3-اسـتفاده از روش هـای نويـن جهـت بـرآورد 
  ITS زمـان چراغهـای راهنمايی ماننـد تکنولوژی های
و پرهيـز از روش هـای مبتنی بر اسـاس سـعی وخطا.
4-مديريـت كاربـری اراضـی در مناطـق مختلف 

و ايجـاد مراكـز بزرگ تجـاری و درمانـی و تفريحی 
در نقـاط مختلـف شـهر، با توجه بـه تحليـل تقاضا و 

. ضه عر
5-حـذف و يـا اصـاح كاربری هايـی كـه ايمنی 
عابريـن پيـاده را بـه خطر مـی انـدازد ماننـد پارک 

ميادين. وسـط 

منابع و مراجع :
1- جـزوه كاسـی درس ايمنـی ترافيـك بـرای 
دانشـجويان دوره كارشناسـی ارشـد برنامه ريزی حمل 
و نقل-دانشـگاه علـم و صنعـت ايـران- دكتـر علـی 

توكلـی كاشـانی- 1392
2- طـرح كمپيـن جامـع ارتباطات مردمـی امنيت 

راههای كشور-شـركت انديشـه كار- 1387
شـماره  راهها-نشـريه  ايمنـی  نامـه  آييـن   -3
267-سـازمان مديريت و برنامه ريزی كشـور- 1384
4- برنامه ريـزی كاربـری اراضـی شـهری-دكتر 

كرامـت اهلل زيـاری- 1386
5- كتـاب سـبز شـهرداری ها-جلد سـوم-حمل و 

نقـل شـهری- 1392
6 - Urban transportation planning-Michael 

D.Meyer and Eric J.Miller-second edition-2001
7 - Transportation Engineering and Plan-

ning-C.S.Papacostas and P.D.Prevedouros-third 

edition-2001

          
زیبـاتـرین گنبدهـای سـازه ای جهـان

مهندس عبداله ثقفی زنجانی
عضو سازمان نظام مهندس ساختمان استان زنجان

مقدمه
اسـامی  معمـاری  قلـب  در  بـرای كسـانی كـه 
تقريبـًا  آشناسـت.  واژه ای  شـده اند،گنبد  بـزرگ 
در هرگوشـه و كنـاری از شـهرهای ايـران و دنيـا 
گنبدهـای كوچـك و بزرگی به چشـم می خورند كه 
معمـواًل مربـوط به مسـاجد و زيارتگاه ها و كليسـاها 
تاريخچـه  امـا  می شـوند.  قانون گـذاری  مراكـز  يـا 
سـاخت گنبـد بـه مدت هـا قبل بـاز می گـردد. هنوز 
بـرای باستان شناسـان دقيقًا مشـخص نشـده اسـت كه 
اوليـن گنبـد دقيقًا كجا و توسـط چه كسـانی سـاخته 
شـد، امـا ايـن مطلـب كـه سـاخت اوليـن گنبدهای 
فنی پيشـرفته در اروپـا و همزمان با انقـاب معماری 
رومـی آغـاز شـد مـورد قبـول اكثـر محققيـن قرار 
دارد. در سـاخت گنبدهـا معمـواًل از مـواد و مصالـح 
متنوعـی اسـتفاده می شـود كـه در طـول تاريـخ و 
توسـط تمدن هـای گوناگـون بـه كار بـرده شـده اند. 
آجـر  و  خشـت  از  بيشـتر  شـرقی  تمدن هـای  در 
بـرای سـاخت گنبدهـا اسـتفاده شـده در حالـی كـه 
اسـکيموهای سـاكن قطب شـمال عمومًا برای ساخت 
ايگلوهايشـان )خانـه اسـکيمويی( از بلوک های يخی 
اسـتفاده می كردنـد و فرمـی گنبد گونـه را با كمك 
آن هـا شـکل می دادند و اخيـراً نيز از مصالـح بتون يا 
حتی از فـوالد همراه باسـلول های پاسـتيکی طراحی 

می نماينـد گنبـد سـاختاری نيم كـره مانند اسـت كه 
سـقف يا پشـت بـام بنـا را شـکل می دهـد. گنبد از 
نظـر معمـاری و تکنيکـی توسـط روميـان باسـتان و 
بـا سـاخت گنبدهای عظيـم معنـادار شـد. امپراتوری 
ساسـانيان سـاخت گنبدهائـی با ابعـاد بـزرگ را در 
ايـران بنـا نهـاد در حالـی كـه ايـن شـکل بنايی در 
اروپـا و در طـول دوره رنسـانس و بـاروک از نـو 
محبوبيـت يافتـه و نتيجـه آن گنبدهـای بی نظيـری 
اسـت كـه در نقاط مختلـف از جهان يافت می شـوند. 
در ايـن مطلـب بـه معرفی معـروف ترين و با شـکوه 
تريـن و زيباتريـن گنبدهايـی كـه در طـول تاريـخ 

انـد می پردازيم.  سـاخته شـده 

گنبد عظيم سلطانيه

1از شهرت وریاست طلبي بپرهیز که این دو، سرانجام انسان را به هالکت مي رسانند.     امام حسن عسكری)ع(
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ايـن گنبد درحال حاضـر در بين خانه های خشـتی 
سـلطانيه همچـون نگينـی می درخشـد و گوشـه ای از 
هنـر و معمـاری را بـه عالميـان عرضـه مـی دارد. در 
قسـمت جنـوب غربی ارگ سـلطنتی )كهندژ( شـهر 
سـلطانيه، آرامـگاه سـلطان محمـد خدابنـده اولجايتو 
بـه مثابـه يکـی از عظيم تريـن آرامگاه هـای اسـامی 
بـه گنبـد  بـا شـکوهترين آن هـا موسـوم  و شـايد 
سـلطانيه قرارگرفتـه اسـت. ايـن بنـا عنـوان يکی از 
شـاهکارهای معماری دوره اسـامی در شـهر سلطانيه 
)پايتخـت ايلخانيان دوره مغـول(  و در 42 كيلومتری 
مركـز اسـتان زنجـان قـرار دارد. ايـن بنـا بـه عنوان 
)بلند تريـن گنبـد آجری( جهـان درسـال 1384 ثبت 
فهرسـت ميـراث جهانـی گرديـد و در سـال1310 به 
شـماره  166  در فهرسـت  آثـار ملـی ايـران به ثبت 
رسـيده اسـت. و در مـدت 9 سـال از 703 تـا 712 
هجـری قمری بـا 48 متر ارتفاع گنبـد و قطر دهانه ی 
آن 26 متـر و ضخامـت ديوارهـای آن 7 متر و صحن 
زيـر گنبد به شـکل هشـت ضلعـی منظـم و پايه های 
هشـت گانـه ی ايـن بنا هـر يـك در حـدود 50 متر 
مربـع مسـاحت دارد، ايـن پايه هـا از مـات گـچ و 
خـاک و با آجر و به دسـتور سـلطان محمـد خدابنده 
و معمـاری گنبد سـلطانيه را شـخصی به نام سـيد علی 
شـاه و با توليـت و نظـارت خواجه رشـيدالدين فضل 
اهلل همدانـی بـه عرصه ظهور رسـانده اسـت. اولجايتو 
در سـال 716 هجـری يعنی تقريبا« چهار سـال بعد از 
اتمام بنا در سـن 36 سـالگی در گذشـت و جسـد وی 
در تابوتـی از زر نـاب در آرامـگاه ابديش دفن شـد.

گنبد ساختمان کنگره آمريکا

 ايـن گنبـد بـر فـراز سـاختمان كنگـره آمريکا 
در واشـنگتن دی سـی توسـط گروهـی از معمـاران 
كـه تقريبـًا همه آن ها فراماسـون بودند سـاخته شـد. 
طراحـی اوليـه سـاختمان توسـط »ويليـام ثورنتون« 

صـورت گرفـت و كار آن نهايتـًا توسـط »بـرودر 
بنجاميـن لتـروب« تکميـل شـد كـه او نيـز آن را 
پـس از جنـگ سـال1812 دوبـاره طراحـی كـرد. 
سـاختمان های كنـاری و گنبـد بزرگ بعد ها توسـط 
بـرودر تومـاس اوسـتيك والتر بـه آن  اضافه شـدند. 
ظاهـر سـاختمان قانون گـذاري )منيتوبـا( بسـيار بـا 
شـکوه، امـا در واقـع، حـاوي برخـي عائـم رمزآلود 
ماسـوني مي باشـد. در ايـن سـاختمان، اجـزاي متعدد 
هيـکل سـليمان بازسـازي شـده اسـت و نشـان دهنده 
دموكراسـي هاي  در  هرمتيـك  فلسـفه  نفـوذ  عمـق 
امـروزي اسـت. اوليـن جلسـه كنگـره در 17 نوامبر 
سـال 1800 و در حالی كه سـاخت آن هنـوز به اتمام 
نرسـيده بـود در ايـن عمـارت برگـزار شـد البته اين 
گنبـد اوليـن گنبـد قرارگرفتـه بر فراز اين سـاختمان 
نبـوده و در دهـه 1850 بـه دنبال پذيرفته شـدن قانون 
گـذارن جديـد از اياالتـی مـورد قبـول قرارگرفتـه 

بودنـد، سـاختمان كنگـره توسـعه يافتـه و بز رگتـر

شـده، و روی گنبـد اوليـه، گنبـد جديـد جايگزيـن 
شـد. در  طی ايـن تغييـرات ارتفاع گنبد بلندترشـده اما 
الوارهـای بـه كار رفتـه در قاب بنـدی آن كوتاه تـر 

شـده اند.

)Stupa(  استوپای بزرگ سانچی

اسـتوپا سـاختمانی گنبـد گونـه اسـت كـه برای 
زائريـن بـودا اهميـت خاصـی داشـته اسـت و يکی 
از قديمی تريـن بناهـای سـنگی كشـور هند می باشـد 
كـه در قرن سـوم پيـش از مياد و به فرمـان امپراتور  
آشـوكای بـزرگ بنيـان نهـاده شـد. اين يـك گنبد 
آجـری سـاده كـه تصـور می شـود از يـادگاران بودا 
می باشـد. در حـدود يك قـرن بعد، اين گنبد توسـعه 
يافتـه و ايـن بـار در سـاختش از لوحه هـای سـنگی 
اسـتفاده گرديـده و در طـی اين تغييرات انـدازه گنبد 
حـدوداً دو برابـر شـده اسـت. قسـمت فوقانـی  ايـن 
گنبد مسـطح بـوده و بـر فـرازش چاترا قـرار گرفته 
كـه عبـارت اسـت از سـه فـرم سـايبان گونه كـه 
توسـط نـرده مربع شـکلی احاطه شـده اند. همچنين در 
چهـار طـرف آن نمادهايی قرار دارد كه نشـان دهنده 
عشـق، شـجاعت، اعتمـاد و صلـح می باشـند. يکی از 
برجسـته ترين اسـتوپاهای هند استوپای سـانچی است 
ايـن بنا اولين نشـانه ملموس مذهبی اسـت كـه بعد از 
تولـد بـودا بـه كار گرفته می شـود و هماننـد عامت 
خيره كننـده ای كـه پيروانـش را بـرای اوليـن بـار 
به خـود جـذب می كنـد اسـتوپا شـناخته شـده ترين 
و آشـکارترين عامـت بودائيسـم اسـت. ايـن نمـاد 
حامـل يادگارهای با ارزشـی اسـت كه بـرای احترام 
بـه بـودا و سـاير شـخصيت های مذهبـی پديـد آمده 
انـد. روزگاری ايـن مـکان ميعـادگاه زائـران بودايی 
فراوانـی بـود. در محـل قرار گيـری سـانچی، يـك 
سـاختمان تاريخـی قرارگرفتـه كه بيش از هزارسـال 
قدمـت دارد. ايـن سـازه در ابتدا به صورت اسـتوپای 
)Stupa( متعلـق بـه قـرن سـوم پيش از مياد شـکل 
گرفتـه و بـا يك سـری از معابـد بودايـی و خانقاه ها 
تکميل شـده اسـت. آثـاری كه اكنـون در ايـن نقطه 

قابـل مشـاهده اسـت در قرن دهـم يا يازدهم سـاخته 
شـده اند. و در قـرن سـيزدهم بعلـت انحطـاط رفتـن 
آئيـن بودايی در هند، سـانچی متروكه شـده و جنگل 
بـه سـرعت بـه سـمت آن پيشـروی نمـوده، ايـن 
شـهر گمشـده ماننـد ديگـر آثـار و بناهـای هند در 
سـال  1818 توسـط يك محقـق بريتانيايـی در بنگال 

گرديد. كشـف 

 )Eden( طرح عدن

طراحان انگليسـي در منطقه كورنوال انگلسـتان در 
نزديکـي يـك معـدن متروكـه، بزرگ تريـن گلخانه 
و  معمـاري  فناوري هـاي  بـا  را  جهـان  خانه سـبز  و 
تکنولوژي هـاي پيشـرفته بـا بيـش از يـك ميليـون 
گونـه از گياهـان مختلف جهان را سـاخته اند. معماري 
ايـن بـاغ بر عهـده  نيکـوالس گريمشـاو بوده اسـت 
و تاريـخ آغـاز سـاخت پـروژه، ژانويـه سـال 1996 
ميـادي و سـاخت آن نزديـك بـه پنـج سـال طول 
كشـيده، درهای آن در سـال 2001 بـه روی عموم باز 
شـده اسـت. اين مـکان از دو محوطـه مختلف گياهی 
از سراسـر كـره زميـن می باشـند. محوطه اول شـامل 
گونه هـای گياهان گرمسـيری اسـت و دومی محيطی 
مناسـب بـرای گياهـان مديترانـه ای را فراهـم كرده 
اسـت. هرگنبد دارای صدها سـلول پاسـتيکی و پف 
كـرده ی پنج وجهی و شـش وجهی اسـت كه توسـط 
قاب بنـدی فـوالدی حمايـت و بسـته شـده و سـقف 
گنبـدی شـکل گرفتـه. اكنـون نام پـروژه بـاغ عدن 
)Eden(  بـه عنـوان بزرگتريـن مجموعـه گياهان در 
كتـاب ركوردهـاي جهاني گينس ثبت شـده اسـت. 
بـاغ عـدن از مهمترين پـروژه هاي سـاختماني هزاره 
و همچنيـن يکـي از بزرگتريـن گلخانه هـاي جهـان 
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اسـت كـه مکانـي بـراي نمايش وابسـتگي انسـان ها 
بـه گياهـان و گوناگوني بسـيار زيـاد آنها مي باشـد. 
بـاغ عـدن در محوطه يـك معـدن 160 سـاله قديمي 
به شـکل 3 سـازه حبابي شـکل بسـيار بزرگ ساخته 
شـده اسـت. در هريك از اين 3 گلخانه  حبابي شـکل، 
3 گونـه مختلـف شـرايط آب و هوايي شـامل، جنگل 
بارانـي، مديترانـه اي و يکـي از آن هـا شـرايط آب و 
هوايي همان محيط طراحي و شبيه سـازي شـده اسـت. 
داخـل گلخانه هـاي حبابي سـامانه هايي تعبيه شـده اند 
كـه بـا پخش بخـار آب، رطوبت محيط را در شـب ها 
تـا 90 درصـد و روزهـا بـه 60 درصد مي رسـاند. در 
سـاخت گلخانه مناطـق مرطوب اسـتوايي از هيچ پايه 
وسـتوني اسـتفاده نشـده اسـت و اين از شـاهکارهاي 
معمـاري به شـمار مي رود. ارتفاع سـقف ايـن گلخانه 
تـا جايي اسـت كـه مي توانـد  11 اتوبـوس دو طبقه 
روي هـم چيـده شـده را در خـود جـاي دهـد. فـرم 
قطعاتـي كـه ايـن سـازه با آنها سـاخته شـده اسـت 
نوعـي اسـتيل لعابـدار بـا لوله هـاي گالوانيزه اسـت. 
پوشـش هـاي روي گلخانـه كـه درون قابهاي شـش 
ضلعـي با قطـر 9 متر قـرار گرفته انـد از جنس نوعي 
پليمـر بـه نام ETFE اسـت كـه خواص جالبـي دارد. 
ايـن ماده مي توانـد در روز گرما را بگيرد و در شـب 
آن را پـس دهـد. همچنيـن شـفاف و قابـل بازيافت 
اسـت و حداقـل 30 سـال عمـر مي كنـد. هيچ گونـه 
گـرد و غبـاري را هـم جـذب نمي كنـد و بـا وجود 
ايـن كـه يك درصـد شيشـه وزن دارد بسـيار محکم 
اسـت، به طـوري كـه اگر يك تيـم فوتبـال روي آن 

بـرود مي توانـد وزنشـان را تحمـل كند.

ايـن پليمر همچنين اشـعه ماوراءبنفـش UV را كه 
بـراي رشـد گياهان الزم اسـت از خود عبـور مي دهد 

و نـور آفتـاب، خـواص آن را تغييـر نمي دهـد. روي 
ايـن فويل هـای النـه زنبوری شـکل چشـم حشـرات 
شـبيه سـازي شـده اسـت . رطوبـت ايـن گلخانـه با 
بارانـي  طوفان هـاي  و  بـاران  كـه  آب  اسـپري هاي 
درون  مي شـود.  تأميـن  مي كننـد،  شبيه سـازي  را 
گلخانـه اسـتوايي آبشـار مصنوعـي نيز سـاخته شـده 
اسـت و همچنيـن در خـارج گلخانـه، درياچـه اي بـا 
مسـاحت يـك هـزار و دويسـت وسـی و يـك متر 
از  بـاغ  درون  گياهـان  دارد.  )1231( وجـود  مربـع 
باغ هـاي  و  تحقيقـات  ايسـتگاه هاي  و  قلمسـتان ها 
يـا  دانـه  بـه صـورت  جهـان  سراسـر  گياه شناسـي 
قلمـه آورده شـده اند. آنهـا پيـش از ورود بـه بـاغ،  
بـراي جلوگيـري از ورود آفت گياهـي وارد قرنطينه 
قـرار  سـختي  آزمايش هـاي  تحـت  و  مي شـوند 
مي گيرنـد. هـدف از سـاخت آن، نـه تنهـا تحقيقات 
بلکـه بازديـد عمـوم و آمـوزش كـودكان و والدين 
آنهـا بـراي رفتار صحيـح با دوسـتی آشـنا و قديمي 
بشـر، طبيعت و گياهان، اسـت. كل محوطـه عاری از 
هرگونـه آشـغال يـا مـواد زائد می باشـد و بـه بازديد 
كننـدگان هنـگام ورود آمـوزش الزم جهت اسـتفاده 

از طبيعـت آن مـکان داده می شـود. 

کليسای جامع سنت پل )پل قديس(

نام كليسـای بزرگ و مشـهوری در لندن، پايتخت 
انگلسـتان اسـت كه به  عنوان يکی از بناهای مشـهور 
ايـن كليسـا سـومين  ايـن شـهر شـناخته می شـود. 
كليسـايی اسـت كـه دراواخـر سـده قـرن هفدهم و 
سـاختمان نهايـی آن در سـال 1710 به شـکل كنونی 
خـود در آمـد. و يکـی ازنمادهـا و شناخته شـده ترين 
محسـوب  لنـدن  شـهر  ديدنی هـای  معروف تريـن  و 
می شـود. ايـن بنا كـه با الهام از كليسـای سـنت پيتر 

شـهر رم سـاخته شـده اسـت، 108 متر بلنـدی دارد و 
راهرويـی مشـهور و معـروف به تاالر زمزمـه به طول 
32 متـر در گرداگـرد درونی گنبد آن كشـيده شـده 
چراكـه به دليل شـکل خـاص ديوارهايـش، آنچه به 
صـورت زمزمـه و آهسـته در يك سـوی ديوارگفته 
شـود، سـی ودو  متـر دورتـر در سـوی ديگـر تاالر 
شـنيده می شـود.كه يکـی از جذاب تريـن بخش هـای 

ايـن كليسـا بحسـاب می آيد.
 كليسـای سـن پل، كليسـای اصلی پروتستان های 
بريتانيـا، يکـی از شـاخص ترين بناهای انگلسـتان در 
عصـر بـاروک اسـت. سـازنده و طـراح كليسـای با 
شـکوه سـنت پل نامدار تريـن معمار انگلسـتان در آن 
دوره )1632-1723( سركريسـتوفررن  می باشـد آنچه 
كليسـای جامـع سـنت پـل را از ديگر سـاختمان های  
گنبـد  می سـازد،  متمايـز  لنـدن  افـق  منظـره  بـا 
عظيـم سـربی آن اسـت كـه شـب هنـگام، در پرتو 
نورافکن هـا منظـره ای بـا شـکوه دارد. ايـن كليسـا 
بـا تـاش قهرمانانـه آتش نشـانان از بمبـاران جنـگ 
جهانـی دوم جـان سـالم بـدر بـرده وآخرين بـار در 
سـال 1666 درآتش سـوزی بزرگ لنـدن كاماويران 
و از بيـن رفتـه كـه دوبـاره و تاكنـون چهار بـار به 
طـور كامـل بازسـازی شـده اسـت.گور بسـياری از 
افراد سرشـناس از جملـه لرد نلسـون، دوک ولينگتون 
و خـود كريسـتوفررن نيـز در اين كليسـا قـراردارد.

مسجد شيخ لطف اهلل

مسجد شـيخ لطف اهلل يکی از شـاهکارهای معماری 
و كاشـيکاری،كه در اوايـل قـرن شـانزدهم در شـهر 
اصفهان سـاخته شـده و نمونـه ای برجسـته از معماری 
ايرانـی را بـه نمايش می گذارد. سـاخت آن در سـال 
1603 بـه فرمـان شـاه عباس اول )دوره صفويه( آغاز 

و در مـدت 18 سـال بنـا شـده اسـت. به دليـل آنکه 
ايـن بنا برای تجليل از شـيخ لطف اهلل الميسـی سـاخته 
شـد بـه ايـن نـام خوانـده  می شـود. شـيخ لطـف اهلل 
يکـی از علمـای بـزرگ شـيعه از مـردم ميـس و از 
قـراء جبـل عامل، لبنـان امـروزی بوده اسـت. از اين 
مسـجد بـه عنـوان مسـجدی خصوصـی ويـژه دربار 
شـاه عباس )همسـران شـاه عبـاس( اسـتفاده می شـد. 
بـه هميـن دليـل اين مسـجد فاقـد منـاره بـوده و از 
نظـر وسـعت نيـز كوچك تـر اسـت. مسـجد شـيخ 
لطـف اهلل دارای  گنبدی  اسـت  كـه  از درون  و بيرون  با 
كاشـی  كاری های  زيبـا و معرق پوشـيده  شـده  اسـت . 
تزئينـات كاشـی كاری آن در داخـل از ازاره ها به باال 

همـه از كاشـی های معـّرق اجـرا گرديده اسـت.

ايـن  گنبـد روی  چنديـن  طـاق  كنگـره  دار مرتفع  
اسـتوار،  و بـا آيـات  قرآنی  آراسـته  شـده  اسـت . در 
طـول تاريـخ ايـن مسـجد بـه دليـل گنبـد زيبـا بـا 
كاشـی كاری های تحسـين برانگيز معرق مـورد توجه 
فراوانی قرارگرفته اسـت. كتيبُه سـر در معرق مسـجد 
شـيخ لطـف اهلل بـه خط ثلـث توسـط عليرضا عباسـی 
نگاشـته و معمار اين مسجد اسـتاد  محمدرضا اصفهانی 
می باشـد. نـام او در داخـل محراب مسـجد در دولوحُه 
كوچك آورده شـده اسـت. كوچکتريـن نقطه ضعفی 
در ايـن بنـا ديده نمی  شـود، اندازه  ها بسـيار مناسـب، 
نقشـه طـرح بسـيار قـوی و زيبـا و بـه طـور خاصه 
توافقـی اسـت بيـن يـك دنيا شـور و هيجـان و يك 
سـکوت و آرامش با شـکوه كه نماينده ذوق سرشـار 
زيباشناسـی بـوده و منبعـی جزايمـان مذهبـی و الهام 

آسـمانی نمی  تواند داشـته باشـد.
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)Reichstag( ريچستاگ

ايـن بنـا درسـال 1894 و بـه دليل نيـاز امپراتوری 
نويـن آلمـان بـه سـاختمان پارلمانی بزرگتر سـاخته 
شـد. معمـار آن پـل والـوت، تمايـل داشـت آن را 
شـبيه به يـك كاخ دوران رنسـانس طراحـی كند. در 
سـال 1933 ايـن بنا در طی آتش سـوزی كه توسـط 
شـده  داده  ترتيـب  هلنـدی  كمونيسـت  گروه هـای 
بـود بـه سـختی آسـيب ديـد. پـس از اتحـاد دوباره 
دوآلمـان، ايـن بنـا تحـت بازسـازی قـرار گرفت و 
از سـال 1999 بـه عنـوان محـل مجلس نويـن آلمان 
شـناخته شـد. ايـن بنـا محـل تغييـرات و اصاحـات 
متعـددی بـوده اسـت در طـی ايـن رويدادهـا گنبـد 
انگليسـی  معمـار  توسـط  آن  تماشـايی  و  شيشـه ای 
نورمـن فاسـتر طراحی گرديـده و بر فـراز آن اضافه 
شـد، گنبـد شيشـه ای ايـن بنـا با چشـم انـدازی 360 
درجـه ای مکانی اسـت برای تماشـای برليـن و يکی 
بـه شـمار  از دل انگيزتريـن بخش هـای ريچسـتاگ 
می رود. سـاختمان Reichstag در شـمال غربی دروازه 
بنـدر نبـرگ واقع شـده. ايـن سـاختمان در گذشـته 
)هيتلـر( و حـال مركز قـدرت در آلمان بوده اسـت.

)فلورانـس  فيـوره  دل  سـانتاماريا  کليسـای 
ايتاليـا(:

 )Cathedral of Santa Maria del Fiore( 
كليسـای جامع شـهر فلورانس در آخرين سال های 
قـرن سـيزدهم ميـادی و گنبدهـای فوق العـاده ايـن 
كليسـا و بسـياری از زيبايی های چشـم نواز اين مکان 
توسـط برونلسـکی در سـال 1436 ساخته شـده است. 
ايـن كليسـا در ميـان محلـی از شـهر فلورانـس با نام 
دومو سـانتا ماريـا دل فيـوره اجـرا گرديدكـه نمـادی 

بـرای شـهر فلورانـس دركشـور ايتاليـا تبديل شـد و 
گنبـد آن هنوز هــم يکـی از شگفتی هــای معماری 
جهـان بـه شـمار مـی رود معمـاری ايـن كليسـا بـه 
سـبك گوتيك و رنسـانس اجـرا گرديـده و گنبدی 
بـزرگ از آجـر و قرمـز رنگ دارد، كـه در همه دنيا 
از نظـر بزرگـی نمونـه آن پيـدا نمی شـود. بسـياری 
از مـردم هنردوسـت دنيـا برای مشـاهده اين كليسـا 
وگنبـد آجـری آن از نزديـك، بـه كشـور ايتاليـا و 
شـهر فلورانـس مسـافرت می كننـد. معمـاری قديمی 
ايـن بنـا بسـيار خيره كننـده و جالب توجه اسـت. از 
البـه الی آجرهـای اين كليسـا می توان گذشـت زمان 
و غبـار قرن هـای سـپری شـده را به خوبی احسـاس 
كـرد. كليسـای جامع سـانتا ماريـا دل فيوره، توسـط 
معمـاری بـه نـام آرنولفودكامبيـو طراحـی و اجـرا 
گرديـده. او پيـش از اتمام سـاخت اين كليسـا، فوت 
كـرد وگنبدها و بسـياری از مشـخصه های بارزی كه 
در حال حاضر در اين كليسـا وجـود دارند را معماری 
بنـام فيليپـو برونلسـکی احيـا نمـود. زمانی كه نقشـه 
سـاخت ايـن كليسـا و گنبد آن مـورد بررسـی قرار 
می گرفـت، معمـاران سـاخت آن را متوقـف كردنـد 
زيـرا تصـور می كردنـد بـدون پايه هـا و سـتون های 
حايـل نمی تـوان چنين گنبـد بزرگی را روی سـقف 
ايـن كليسـا اجرا كـرد. امـا فيليپو برونلسـکی كه در 
رشـته های هندسـه و فيزيـك مهـارت كامل داشـت، 

نقشـه ايـن گنبـد را طـوری طراحـی كـرد كـه نياز 
بـه سـتون های حايـل نبـود . فيليپـو برونلسـکی، بـه 
دليـل سـاختن ايـن گنبـد بـه شـهرت جهانی دسـت 
پيـدا كـرد. طـرح او كـه از پانتئـون رم الهـام گرفته 
بـود مـورد تأييـد مسـئوالن قـرار گرفـت و هميـن 

نيـز در سـال 1419 ميـادی برنـده مسـابقه  طـرح 
طراحـی گنبد شـد، و جايـزه گرفت.گنبـد آجری و 
قرمـز رنـگ ايـن كليسـا، هشـت ضلعـی بـا 42 متر 
قطـر و 32 متـر ارتفاع دو اليه اسـت. قسـمت داخلی 
گنبـد نيـز شـامل 9 دايره در هم اسـت كه بـا تابلوی 
آخرالزمـان هنرمندانـی بـه نـام جرجـو واسـاری و 

فرديريکـو زوكاری  نقاشـی شـده اسـت.

مسجد امام )مسجد جامع عباسی(
ديگر نمونه برجسـته معمـاری ايران زمين مسـجد 
جامع عباسـی اسـت كه در شـهر اصفهان قـرار دارد. 
سـاخت آن در سـال 1611 آغـاز و درسـال  1629 
بـه اتمـام رسـيد. عمـده دليـل شـکوه و جذابيتـش 
كاشـی كاری های موزائيکـی هفـت رنـگ ومعرق و 

صفويـه  سلسـله  می باشـد.  بی نظيـرش  خطاطی هـای 
رنسـانس ايرانـی را در سـاخت گنبدهـای باشـکوه 
بـه راه انداخـت. ايـن اثـر در تاريـخ 15 دی 1310 
بـا شـماره ثبـت 107 بـه  عنـوان يکـی از آثـار ملی 
ايـران بـه ثبـت رسـيده اسـت.  اين مسـجد كـه در 
ضلـع جنوبی ميـدان نقش جهـان قرار دارد بـه فرمان 
شـاه عباس اول در بيسـت و چهارمين سـال سـلطنت 
وی شـروع شـده و تزئينـات و الحاقـات آن در دوره 
جانشـينان او به اتمام رسـيده اسـت معمار مهندس آن 
اسـتاد   علی اكبـر اصفهانی و ناظر سـاختمان محب علی 
عليرضـا  چـون  خوشنويسـانی  و  بوده انـد.  بيك الـه 
امامـی،  تبريـزی، محمـد رضـا  عباسـی، عبدالباقـی 
محمـد صالـح امامـی در آن كتيبه نگاريکرده اند. يکی 
از مهم تريـن بناهـای عصر صفويّه اسـت كـه پيش تر 
جديـد  سـلطانی  مسـجد  شـاه،  مسـجد  نام هـای  بـه 
و جامـع عّباسـی شـهرت داشـت. ايـن بنـا نمايانگر 

اوج يـك هـزار سـال مسجد سـازی در ايـران اسـت. 
سـّنت های شـکل دهی، آرمان هـا، شـعاير و مفاهيـم 
سـاده تر  و  قديمی تـر  انـواع  از  كـه  نقشـه  دينـی، 
به آرامـی كمـال يافتـه، عناصر بـزرگ سـاختمانی و 
تزيينـات همه در مسـجد امـام  باعظمت و شـکوهی، 
كـه آن را در شـمار بزرگ تريـن بناهـای جهان قرار 
داده، تحّقـق و يگانگـی يافته اسـت. بنـای كنونی در 
ضلـع جنوبـی ميـدان نقش جهـان واقع گرديـده و از 
نظـر ويژگی هـای معمـاری، تزيينـات غنـی و آثـار 
نفيـس ديگـر از برجسـته ترين آثـار معمـاری ايران 
اسـت. تمـام مسـجد دارای تناسـبی ماهرانـه بـوده و 
بـر شـالوده ای وسـيع بنا گرديده اسـت. گنبد مسـجد 
امـام بلندترين گنبد شـهر اصفهـان با ارتفـاع 53متر، 
ايرانـی  بـا سـاير گنبدهـای  ايـن گنبـد  و برتـری 
كاشـی های رنگارنـگ و ظريف آن  اسـت كـه تمام 
سـطح خارجـی و البتـه داخلـی گنبـد را می پوشـاند  
قـوس نيـم گنبـد سـردر خارجـی در ميـدان 27 متر 
بلنـدی دارد و ارتفـاع مناره هـای داخـل آن 48 متـر 
و ارتفـاه مناره هـای سـردر آن در ميـدان نقش جهان 

اسـت. متر   42

مناره هـای بـاالی شبسـتان از آن هم بلندتر اسـت، 
در حالـی كـه گنبـد روی آن بلندتـر از همـه واقـع 

اسـت. گرديده 
جلوخـان، كـه خـود تقريبًا سـاختمانی اسـت،كه 
حالتـی دعوت كننـده دارد و جمعّيـت بيـرون را بـه 
پنـاه، امنّيـت و تجديـد قوا در مسـجد فـرا می خواند. 
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از نـکات جالب در مسـجد انعکاس صـوت در مركز 
گنبـد بـزرگ جنوبی اسـت. 

و  يکپارچـه  مرمـر  سـنگ های  بـزرگ  قطعـات 
سـنگاب های نفيـس، از ديگـر ديدنيهـای جالب اين 
مسـجد اسـت. ويژگي هـاي گنبدخانـه مسـجد امـام  
وايـوان سرپوشـيده شـمالي مسـجد، فضـاي وسـيع و 
بلنـد آن اسـت كـه سر تا سـر مـکان را كاشـي كاري 

بسـيار زيبايـي فراگرفته اسـت. 
گنبـد بـا عظمـت و رفيـع مسـجد كه بـه صورت 
دوپـوش سـاخته شـده، بـر روي ايـن صحـن قـرار 
و  پركارتريـن  و  بزرگ تريـن  را  گنبـد  ايـن  دارد. 
هجـري  يـازده  قـرن  معمـاري  آثـار  اسـتادانه ترين 
مي دانند.گنبدخانـه اصلـي مسـجد امـام، كـه ديـواره 
آن بـا ضخامـت 4/5 متـر و ابعـاد داخلـي اش 22/6* 
22/5 متـر مي باشـد، بـر فـراز ايـن قسـمت گنبـد 
دوپوشـي قـرار دارد كـه از كـف گنبدخانه تـا تيزه 
)نـوک( داخلـي آن 38 متـر و تـا تيـزه خارجي آن 
معـادل 52 متـر بـرآورده مي شـود. در واقـع مي توان 
فضـاي خالـي ميـان دو گنبد را بـه انـدازه 13 متر )با 
احتسـاب يـك متـر ضخامـت در تيـزه دو گنبد( در 
ناحيـه مركـزي تعيين كـرد. وزن اين گنبـد دوپوش 
حـدود 650 تـن ارزيابـي مي گـردد، كـه در يـك 
چنيـن ارتفـاع و وزني، قطعًا داراي محاسـبات بسـيار 
دقيـق و پيچيـده اي از نظـر سـازه اي بـوده كـه ايـن 
قسـمت از محاسـبات كار را به )شـيخ بهايي( نسـبت 

مي دهنـد.
يکـي از ويژگي هـاي آكوسـتيکي ايـن گنبد آن 
اسـت كـه اگر بيننـده اي از ابتـداي ورودش به فضاي 
گنبدخانـه شـروع بـه ضربـه زدن در كـف نمايد، و 
به آهسـتگي به سـمت نقطـه مركزي حركـت كند، 
مشـاهده مي نمايدكـه در ايـن عبـور در ابتـدا بـراي 
هرضربـه تـا 18 بـار انعکاس بـه گوش مي رسـد كه 
هرچه به سـمت مركز نزديك تر شـود، ايـن تعداد تا 
هفـت بـار انعکاس كاهـش مي يابد. در عـوض هرچه 
تعـداد دفعـات انعکاس كاهـش  يابد، برتقويـت دامنه 
صـوت انعـکاس ناشـي از ضربـه افـزوده مي گـردد، 
و ايـن مطلـب را بـه اثبـات مي رسـاند كـه عمـا 
حاصل ضـرب عـدد انعـکاس )ناشـي از هـر ضربـه 
در هـر قسـمت از فضـاي زيرگنبـد( و دامنـه صوت 

تقويـت شـده مقداري اسـت ثابـت و با افزوده شـدن 
بـر يك عامـل، از ميزان عامل ديگركاسـته مي شـود.

گنبد قبه الصخره

 قبـة الصخـره يکـی از زيباتريـن اماكـن مقدسـه 
روی زميـن اسـت و از نظر سـبك معماری، نقشـه و 
سـاختمان از معـدود سـاختمان های بـی نظيـر جهان 
محسـوب می گـردد. ايـن گنبـد بـر فـراز معبـدی 
قرارگرفتـه كه يکـی از پر بحث تريـن اماكن مذهبی 
جهـان محسـوب گرديـده، و يکـی از معروف تريـن 
دسـتآوردهای معمـاران مسـلمانان بـه شـمار می رود. 
ايـن بنـا  بـه دسـتور خليفـه ی امـوی عبدالملـك بن 
مـروان ما بيـن سـالهای )691-692( ميادی سـاخت 
شـده  اسـت. قبه الصخره سـنگی اسـت كـه درون آن 
وجـود دارد. ايـن سـنگ بسـيار عظيـم همان سـنگی 
اسـت كه در زمان معـراج، پيامبر بـر روی آن رفتند. 
آن سـنگ از آن زمـان با فاصلـه ای از زمين بصورت 
معجـزه ای قرارگرفـت و تـا امـروز هـم بـه همـان 
صـورت معلـق اسـت. در اثرهـا آمـده اسـت كه در 
شـب معراج محمد پسـر عبداهلل پيغمبر اسـام از روی 
ايـن صخـره سـوار بـر نـور و بـه معـراج رفتنـد. در 
سـفرنامه ناصرخسـرو ادعا شـده  اسـت كه بـه هنگام 
ورود پيامبـر بـه مسـجد، آن صخـره پيـش پايش از 
زميـن بلنـد شـد و پـس از عروجـش، سـنگ، ديگر 
بـه روی زمين برنگشـت بـر فراز آن گنبـدی طايی 
رنـگ و خيـره كننـده قرارگرفتـه كه از دور دسـت 
نيـز بـه راحتـی قابل مشـاهده اسـت. قسـمت درونی 
ايـن گنبد نيز بـا سـراميك های درخشـان، موزائيکی 
و خطاطـی عربـی پوشـيده و تزئيـن گشـته اسـت. 
مقصـود از صخـره در اينجا، سـنگی اسـت كـه برای 
سـه اديان آسمانی اسـام، مسـيحيت و يهوديت مورد 

احتـرام می باشـد. طـول صخره از شـمال بـه جنوب 5 
متـر و عـرض آن از مشـرق بـه مغرب سـيزده متر و 
ارتفـاع آن يـك تـا دو متر اسـت. گنبـد طايی قبه 
درسـت بر روی صخره قـرار گرفته  اسـت. در صحن 
صخـره، هشـت چـاه وجـود دارد بـر خـاف ديگر 
مسـاجد جهان، و اماكن و سـاختمان های مسـاجد كه 
معمواًل مسـتطيل شـکل هسـتند، شـکل قبه الصخره از 
يـك هشـت ضلعـی منظـم تشـکل گرديـده و فقـط 
دارای يـك گنبـد بـزرگ می باشـد كـه طـول هـر 
يـك از اضـاع آن 21 متـر و قطر آن 77 متر اسـت. 
ارتفـاع سـاختمان از كـف تـا انتهـای گنبـد 33 متر 

. ست ا

پانتئون

پانتئـون درسـال 126 پس از ميـاد در رم به عنوان 
يـك معبد بـرای همـه خدايان رومی سـاخته شـد. و 
از قـرن 7 به بعـد به عنـوان يك كليسـای كاتوليك 
روم مـورد اسـتفاده قـرار گرفت. بـر فراز ايـن معبد 
گنبـد به هـم پيوسـته و تقريبًا مسـطحی قـرار گرفته 
كـه حفـره ای در قسـمت مركـزی آن وجـود دارد 
كـه اكولـوس )Oculus( بـه معنـای چشـمه نـور يا 
نورگيـر وبـه قطـر 9 متـر تعبيـه شـده كه شيشـه ای 
نـدارد، رو به آسـمان باز شـده و تنها منبـع نور برای 
تأميـن روشـنايی انـدرون بنا اسـت تقريبًا تـا دوهزار 
سـال پـس از سـاخت آن، ايـن گنبـد بـه عنـوان 
بزرگ تريـن گنبـد بتونی فاقـد پشـتيبان و نگه دارنده 

می شد.  شـناخته 
گنبـد پانتئون، پوسـته ای بتونـی دارد كـه تدريجًا 
در سـمت قاعـده بر ضخامتـش افزوده می شـود تا در 
جـای الزم بر قـدرت آن بيفزايد هنوز هـم بزرگترين 

گنبـد بتن تقويت نشـده در جهان محسـوب می شـود 
بزرگتريـن  از  يکـی  عنـوان  بـه  رم  پانتئـون  معبـد 
گنبدهـای جهان جزو شـگفتی های دنيـای معماری و 
يکـی از پرآوازه تريـن و پرنفوذترين بناهـا در تاريخ 
معمـاری بحسـاب می آيـد. پانتئـون معبـدی گـرد و 
گنبـد دار اسـت. بنـای پانتئـون از گونـه ای سـادگی، 
پرهيبـت از مقيـاس بزرگ برخـوردار اسـت. برفراز 
انـدرون مـدورش گنبدی نيمکـره وار به قطـر 43 متر 
زده انـد كـه فاصله نـوک گنبـد از كف پانتئـون نيز 

43 متر اسـت.
ديوارهـای نگـه دارنـده گنبـد بسـيار ضخيم اند و 
در سطحشـان فرونشسـتگی های مسـتطيل و نيم دايـره 
يـك در ميـان ايجاد شـده  اسـت، كـه بر بـاالی هر 
كـدام طاقـی هالـی زده شـده تـا فشـار حاصـل از 
گنبـد را بـه جرزهـای عظيـم سـنگی منتقـل كننـد.
گنبـد پانتئـون از درون قاب بنـدی شـده تـا آنکـه 
ازمربع هـای كوچـك  زيبايـی  هندسـی  جلـوه  هـم 
در درون دايـره ای عظيـم را پيـدا كنـد هـم از فشـار 
و سـنگينی كل گنبـد بکاهـد بـی آنکه صدمـه ای به 
قدرتش زده باشـد.كف پانتئون، مختصـر تحدبی دارد 
و زهکش هايـش بـه صـورت خطوطـی كـم عمق در 
مركـز )مسـتقيمًا در زيـر نورگيـر( ايجاد شـده اند تا 
هـر آبـی را كـه از آن بـاال می ريـزد به سـوی خود 

سـرازيرگرداند.
پانتئـون، مطابـق عاقـه معمـاران رومـی،  درون 
كل واحـد، همشـکل و متکـی بـه خـود اسـت كـه 
احجـام يـا ديوارهـای نگه دارنده هيچ گسسـتی در آن 
پديـد نمی آورنـد، محلی اسـت كـه بازديـد كننده را 
در خـود جـا می دهـد بـی آنکـه او را محبـوس كند، 
جهـان كوچکـی اسـت كـه از طريـق نورگيـرش به 
سـوی ابرهـای گريز، پـا به آسـمان آبی، خورشـيد، 
طبيعـت كيهانـی و خدايـان راه می يابـد. گريختن از 
سـر و صدا وگرمای سـوزان يك روز تابسـتانی رم و 
پنـاه آوردن به محيـط خنك و عظمـت آرام پانتئون، 
تجربـه ای اسـت كـه تقريبـًا در وصـف نمی گنجد و 
هركسـی بايـد خـود شـخصًا آن را بيازمايـد. از همه 
چيـز كـه بگذريـم، اين كار يـك تجربه معمـاری نيز 

 . هست
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باسيليکا سنت پيتر

كليسـای سـنت پيتـر در شـهر رم قـرار دارد و 
سـاخت آن در سـال 1504 شـروع و درسـال 1615 
بـه مـدت يك سـده تمام بـه پايـان رسـيد. گنبد اين 
كليسـا بـه عنوان باشـکوه ترين گنبد جهان مسـيحيت 
شـناخته می شـود همان گونـه كـه خـود كليسـا نيـز 
يکـی از مقدس تريـن اماكـن كاتوليك ها به حسـاب 
می آيـد. درسـال 1547 ميـکل آنژ هنرمند و مجسـمه 
سـاز نامـی ايتاليايی از نـو اين گنبـد را طراحی كرده 
و محاسـباتی را كـه قبـا صـورت گرفته بـود تغيير 
داد. ارتفـاع كلـی ايـن گنبـد از قسـمت پايـه آن تا 
نقطـه فوقانـی صليـب قـرار گرفتـه بـر فـراز گنبد، 
137 متـر می باشـد. ايـن گنبـد بلندترين گنبـد جهان 

بـه شـمار می آيـد نکتـه جالـب اينکـه نقشـه هوايی 
سـاختمان های كليسـای سـن پيتـر بـه شـکل يـك 
كليـد طراحـی شـده كـه نمادكليد بهشـت محسـوب 
بـه  نيـز  مسـيح  حواريـون  مجسـمه های  و  می شـود 
شـکل نيم دايـره ای در اطراف در ورودی اين كليسـا 

نصـب شده اسـت.

از سـنت پيتـر بـه عنـوان بزرگتريـن كليسـای 
مسـيحيت بـا يـك موقعيـت منحصـر بـه فـرد در 
دنيـا يـاد می شـود.  طبـق قوانيـن رم كاتوليـك، اين 
كليسـای سـلطنتی، محـل دفـن سـنت پيتـر، يکی از 
دوازده حواريـون عيسـی مسـيح و طبـق سـنن، اولين 
اسـقف رم و در نتيجـه اوليـن فـرد در خط جانشـينی 
پـاپ اسـت. طبق سـنت و برخـی مدارک و شـواهد 
تاريخـی، آرامـگاه سـنت پيتـر به طـور مسـتقيم در 
زيـر محراب كليسـا قـرار دارد. به اين دليل، بسـياری 
از پاپ هـا از دوره هـای اوليـه مسـيحيت، در سـنت 

پيتـر دفـن شـده اند.

ايا صوفيه

در قـرن ششـم ايـا صوفيه در شـهر اسـتانبول، اين 
محـل بـه عنـوان كليسـای كنسـتانتين بنيانگـذاری 
گرديـد ولی هنگامی كـه امپراتـوری عثمانی  در قرن 
15 بر اين شـهر تسـلط يافـت از آن به عنوان مسـجد 
اسـتفاده شـد. در حـال حاضر ايـا صوفيه بـه صورت 
مـوزه درآمـده اسـت. ايـن بنـا شـاهکار مهندسـان 
گنبـدی  فـرازآن  بـر  و  می آيـد  شـمار  بـه  رومـی 
قرارگرفتـه كـه بـر تـارک بزرگترين بنـای محصور 

جهـان می درخشـد.

ايـا صوفيه اسـتانبول بزرگتريـن و تأثيرگذارترين 
هـزار  حـدود  در  و  اسـت  بيزانسـی  معمـاران  اثـر 
سـال، از لحظـه اتمـام آن در سـال 537، بزرگترين و 
مهمتريـن بنـای مذهبی دنيا به شـمار می رفـت. بنای 
)ايـا صوفيـه( در ميدان )سـلطان احمد( اسـتانبول در 
تركيـه، يکـی از بزرگ ترين اثرهـای تاريخی دوران 
بيزانـس اسـت و در زمان كنسـتانتينوس اول بنا شـد 
كـه بـه مدت 916 سـال به  عنـوان كليسـا  و به مدت 
481 سـال در دوران عثمانی هـا به  عنوان مسـجد فعال 

. د بو
ايـن بنـای تاريخـی به دسـتور آتاتورک در سـال  

1935 بـه مـوزه تبديـل و در خدمت صنعت توريسـم 
قـرار گرفت. در بنـای  ايا صوفيه  تدبير هوشـمندانه ای  
بـرای  هماهنگـی  طاق هـا و سـتون ها بـه  كار رفتـه  
اسـت . قطـر آن  33 متـر اسـت  كـه پشـت بند آن دو 
نيـم گنبـد اسـت. كـه خـود در هـر پهلـو بـر يك 
تورفتگـی سـتون دار كوچـك قـرار دارنـد 4 سـتون  
عظيـم  از سـنگ  خـارای  مصـری ، شـبيه  پـای  فيل ، 4 
طـاق  بـاال را نـگاه داشـته ، و گنبـد بـر روی  آن هـا 
آرميده  اسـت . در سـاقه گنبـد، حلقـه ای  از 40 پنجره 
نزديـك  بـه  هـم  قـرار گرفتـه ، كـه  نـور از آن ها به  
درون  می تابـد ژرفای گنبـد 18 متـر و بلنـدی گنبـد 
56 متر از سـطح زمين اسـت. در طرفين فضای بسـيار 
بـزرگ مركـزی، بـا گنبـدی بـه بلنـدی 56 متـر از 
كـف دو طبقـه راهه جانبـی قـرار دارد كـه بارگنبد 
را منتقـل می كنـد بـه قوس هـای عظيمـی كه سـينه 
سـردرهای پـر پنجـره را در برگرفتـه اسـت. رديف 
ديگـری از پنجـره در پائيـن و دورتـا دورگنبد قرار 
دارد .ايـن  بنـا مجموعـًا 107 سـتون  و 9 در دارد. بنـا 
كًا از آجر سـاخته  شـده ، شـکوه  و زيبايـی  ايا  صوفيه  
پيوسـته  توجـه  جهانگـردان  را بـه  خـود جلـب  كرده  
اسـت . امـروزه  نيـز از مراكـز مهـم  جهانگـردی  دنيا 
و از منابـع  بـزرگ  درآمـد دولـت  تركيـه  به  شـمار 

می رود.

تاج محل

تـاج محـل واقـع در آگـرا و در 200 كيلومتـری 
جنـوب دهلـی نو پايتخت هنـد و يکـی از ممتازترين 
آرامگاه هـای جهـان بـه حسـاب می آيـد، به دسـتور 
شـاه جهـان پنجمين امپراتـور مسـلمان گوركانی هند 
به منظـور يادبـود همسـر ايرانی تبارش، بنـام ارجمند 
بانـو بيگم مشـهور به ممتـاز محل و به يادبود همسـر 
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دوسـت داشـتنی اش، در طـی سـال های 1632 ميادی 
تـا 1653 سـاخته شـد. ديدنی تريـن بخـش ايـن بنـا 
گنبـد مرمرين و سـپيد آن اسـت كـه بر فـراز مقبره 

است. شـده  واقع 
 بلنـدای ايـن گنبـد 35 متـر اسـت كـه تقريبـا با 
قسـمت پايـه آن كه به شـکل يـك اسـتوانه طراحی 
شـده، قسـمت فوقانی اين گنبد مشـهور بـا طرحی از 
گل هـای نيلوفـر آذين و بسـته شـده اسـت. كه يکی 
از عجايـب هفتگانـه دنيا به  شـمار می رود شـاه  جهان 
نيـز در همان جـا بـه خاک سـپرده شـد. همانطور كه 

مشـخص اسـت، نام ايـن بنا ايرانی اسـت. 
معمـاری  از  مخلوطـی  پايـه  بـر  سـاختمان  ايـن 
ايرانی، هندی و اسـامی بنا شـده  اسـت و در سـاخت 
آن 20000 هنرمنـد و معمـار از نقـاط مختلـف آسـيا 
بخصـوص ايـران، شـبه قـاره هنـد، آسـيای ميانـه و 
آناتولی شـركت داشـته اند وبه مدت )18( ســـــال 
سـرگرم سـاختن آن شـده انـد. احمد الهـوری طراح 
اصلـی و برادرش اسـتاد حميد الهوری )سـده يازدهم 
هجـری( سـرمعماران ايرانـی سـازنده تـاج محـل در 
هندوسـتان بوده انـد. در برخـی متـون نيـز از عيسـی 
خـان شـيرازی و امانـت خـان شـيرازی طغرانويس، 
كـه هـر دو ايرانـی بوده اند نـام برده شده اسـت. گويا 
خوشنويسـی كتيبه هـای در و ديوارهـای تاج محـل به 

امانـت خـان واگذارشـده  بود. 
تـاج محـل دركنـار رود خانـه،  بنـای مركـزی 
 300 مسـاحت  بـه  مرمـر  از  وسـيعی  صفحـه  روی 
مترمربـع، و بـه ارتفـاع 7 متـر قرار گرفتـه اسـت. از 
چهار گوشـه ايـن صفحـه منارهـا قـد برافراشـته اند. 
ارتفـاع خـــود تاج محـل 60 متر می باشـد. اين يك 
بنـای 8 ضلعـی اسـت، كـه از مرمر سـفيد سـاخته و 
پرداخته شـده است. سـنگ های گــــران قيمتی در 
12 نـوع مختلـف، به شـــــــکل گل، آنـرا تزئين 
داده انـد. همچنيـن كتيبـه ای ازآيـات قـرآن مجيـد 
روی سـنگ مرمرسـياه كنده كاری شـده اسـت، زيرا 
امپراطــــــــور يك فرد مسـلمان و متعصب بود. 
بـدون اغـراق می تـوان تـاج محـل را مشـهورترين 
بنـای تاريخی هندوسـتان و يکی از مشـهورترين آثار 
تاريخـی دنيا دانسـت سـال 1983 در سـازمان ميراث 
جهانـی يونسـکو بـه ثبـت رسـيده. سـاختمان بنـای 

تـاج محـل از 58 متـر بلنـدا و 56 متر پهنـا برخوردار 
اسـت ايـن تقـارن بـه گونـه ای دقيـق و زيبـا اجرا 
شـده اسـت، كه از هر سـمت به آن نگريسـته شـود، 
تصويـری يکسـان ديـده خواهد شـد. از سـوره هايی 
كـه در تزئينـات ايـن بنـا بـه كار رفتـه می تـوان به 
سـوره های نـاس، فتح، شـمس، الملك، المرسـات، 
التکويـر، االنفطار، االنشـقاق، الفجر، الضحی، الشـرح، 
التيـن، البينـه و االخـاص اشـاره كـرد . تـاج محـل 
از سـال 1983 جـزو ميـراث جهانی يونسـکو درآمده 
گفتـه می شـود بـرای سـاخت ايـن بنـا بيسـت هزار 
نقـاش،  سـنگ تراش،  معمـار،  اسـتادكار،  كارگـر، 
فلـزكار و جواهرتـراش بـه  مدت بيسـت و دو سـال 

كاركرده انـد.

کليسای جامع سنت باسيل

ايـن كليسـای رنگارنـگ كـه در شـهر مسـکو 
قـرار دارد در فاصلـه سـالهای 1534 تـا 1561 و نـام 
آن برگرفتـه از يکـی از قديسـان ارتدكس و بسـيار 
محبـوب روسـيه اسـت و بـه دسـتور ايـوان مخـوف 
تـزار روسـيه و به منظـور يادبود تصرف قلعـه نظامی 
قازان هـا و اسـتراخان ها سـاخته شـد. طراحـی اين بنا 
شـباهت چندانـی به معماری روسـيه آن  زمان نداشـته 
و نمی تـوان چيـزی مشـابه آن در طـول بناهـای اين 
كشـور يافت. اين كليسـا دارای 9 گنبد پيازی شـکل 
می باشـد. گنبـد پيـازی، طرحـی از انواع گنبد اسـت 
كـه بعدهـا بـه فرم غالـب و برجسـته گنبد كليسـاها 

در روسـيه تبديـل شد.كليسـای جامـع سـنت باسـيل 
بناهـای  قابل توجه تريـن  و  برجسـته ترين  از  يکـی 
تاريخـی روسـيه كهن اسـت. از قـرن شـانزدهم تا به 
امـروز زيبايی اين كليسـا تحسـين كليـه جهانگردان 
را برانگيختـه و امـروزه بـه عنوان نمـادی از فرهنگ 
و تاريـخ روسـيه به شـمار مـی رود. اين بنـا در ميدان 
سـرخ، مهمتريـن ميدان مسـکو واقع شـده و سـمبلی 
بی نظيـر  جغرافيايـی  موقعيـت  بـا  نمايانگـر،  اسـت 
روسـيه، مابيـن اروپا و آسـيا، سـنت باسـيل دارای نه 
بـرج اسـت.  طراحـی آن در اصل مشـابه كليسـاهای 
دوران روسـيه می باشـد. هـر بـرج كـه خـود يـك 
كليسـای كوچـك اسـت، دارای تركيـب و الگـوی 
رنگـی منحصربفـردی اسـت كـه بی شـك در زيبايی 
كل مجموعـه تأثيـر بسـزايی برجای گذاشـته اسـت. 
ايـن بنـا در سـال 1929 بـه طـور كامـل تبديـل بـه 
مـوزه شـد. از سـال 1990 اين بنـا به همـراه كرملين 
و ميـدان سـرخ به عنوان يکـی از ميراث هـای جهانی 
يونسـکو شـناخته شـد. در مورد سنت باسـيل داستان 
نادرسـتی رايـج اسـت كه پـس از سـاخت ايـن بنا، 
ايـوان مخوف، چشـمان معمار و سـازنده آن، را كور 
كـرده تا پـس ازآن قـادر به سـاخت بنـای زيباتری 

بـرای افـراد ديگر نباشـد.
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