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بـا سـپاس وثنـاي بـي حد بـر آسـتان صفـات بي همتـاي احديت و بـا اسـتعانت از 
درگاه بيكرانـش و بـا يـاري و تـاش جمعـي از مهندسـان، نشـريه بنـا و نما در سـال 

1394 بـار ديگـر شـروع بـه كار كرد. 
آن چـه كه باعث شـد عليرغم همـه ی چالش های پيش رو انتشـار نشـريه در اولويت 
قـرار گيـرد و فرصتـی نـاب تعبير شـود، اين اسـت كـه مهندسـان و اصحـاب فكر و 
قلـم، محلـی برای بيـان نظرات و انديشـه های خود داشـته باشـند، مهندسـان اسـتان در 
آن بـه تعامـل و تفاهـم در خـور برسـند، محلی بـرای نقـد و بررسـي آرا و عقيده های 
موجـود باشـد و مهمتـر از همـه ی آن هـا حضـور پـر رنـگ مهندسـان در عرصه های 

علمي و پژوهشـي، محسـوس باشد. 
»بنـا و نمـا« در نظـر دارد دارای نقشـی بی بديـل در جهـت دهی مثبت بـه تحوالت 
فكـری مهندسـان بـا تكيه بـر نيازهـا و انتظارات مخاطبان باشـد و بسترسـاز توسـعه ی 
همـه جانبه ی مهندسـی و هموار كننده ی راه رشـد و انديشـه هاي نو در جامعه مهندسـی 

 . شد با

سـردبیـر سخـــن

0
3

دکتر زهره ترابی
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می شـود و اميـد آن داريـم كه مقبـول افتد:

- اول آنكـه صندلـی نمايندگـی مجلـس غنيمتـی اسـت كـه نصيب هركـس نمی شـود، بهتر اسـت بگوييم 
كـه از آغـاز انقـاب تا كنون كمتر از سـه هـزار نفر از جمعيت هشـتاد ميليونی ايران شـانس نشسـتن بر روی 
ايـن صندلـی را بدسـت آورده انـد و برخـی از آنها در مـدت نمايندگی خود بيشـتر از چند سـاعت و يا حتی در 
بعضـی مواقـع بيشـتر از چند دقيقـه فرصت سـخنرانی و اظهار نظر نيافته اند و شـايد بـرای منتخبين مـا نيز زمان 
زيـادی بدسـت نيايـد امـا خواسـت ما آن اسـت كـه هنگامی كه در پشـت تريبـون مجلـس قـرار می گيريد از 
تعـارف كـم كنيـد و از قربان صدقـه رفتن بپرهيزيـد و از ثانيه هـای آن تريبون در جهت انعكاس مشـكات و 
مسـائل مـردم شـهر و اسـتان خود اسـتفاده كنيد و وقـت خود را كـه در واقع وقت مردم اين شـهر و اسـتان و 
كشـور اسـت جهـت تملـق و يا نصيحت گويـی و موعظـه و تكرار مكـررات هدر ندهيـد، آنگونه كه مشـاهده 
می شـود بعضـی از نماينـدگان تريبـون مجلـس را با منبـر وعظ و خطابـه اشـتباه می گيرند و انـدک زمان خود 

را بـه موعظـه و پنـد و انـدرز دادن مردم هـدر می دهند. 

- دوم آنكـه فـارغ از وعده هايـی كـه در زمـان تبليغـات داده شـده اسـت و می دانيـم كه اكثـر آنها عملی 
نخواهـد شـد، بـه خواسـته ها و نيازهـای واقعی مـردم و مخصوصـًا جوانـان پرداخته شـود و بر آن عزم نباشـيد 
كـه حتمـًا شـق القمـر كنيد و قانون و ماده ای بر اسـاس خواسـت شـخصی شـما بـه تصويب برسـد بلكه برای 
احقـاق حقـوق ملـت ايـران از هرگونـه همراهـی و همـكاری و همفكری بـا نماينـدگان ديگر اسـتفاده كنيد 
و در جهـت احقـاق حقـوق ملـت تعصبات خشـک جناحـی را كنـار بگذاريد و بـا عقانيت در ايـن راه تاش 
كنيـد و منافـع ملـی را بـه هـر منفعـت و مصلحـت شـخصی و جناحـی ديگری ارجـح بدانيـد و بر ايـن عقيده 

اسـتوار باشيد. 

- و سـخن آخـر آنكـه همانگونـه كه در زمان تبليغات، سـخنرانی های آتشـين و قراء داشـتيد، خواسـته های 
بـه حـق موكليـن خـود را در سـاحت مجلـس با شـجاعت و صابـت ابراز كنيـد و جز خدا از كسـی هراسـی 
نداشـته باشـيد زيـرا اكنون شـما نـه تنها نماينده شـهر و اسـتان زنجـان بلكـه يكـی از نمايندگان مـردم ايران 
هسـتيد و اگـر در راه راسـتی و حقيقـت قـدم برداريـد مطمئنـًا مردم ايران پشـتيبان شـما خواهند بـود و بدانيد 
كـه ايـن مردم ديـروز احسـاس وظيفه و مسـئوليت كردنـد و با شـركت آن هـا در انتخابات، قرعـه نمايندگی 

مجلـس بنـام شـما افتـاده اسـت، اكنون اين شـما و ايـن ميدان، بسـم اهلل. پيروز و سـربلند باشـيد. 
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 نرم نرمک می رسد اینک بهار. . 

بهـاری ديگـر در راه اسـت و طبيعـت بـار ديگـر بـا عشـوه های بی شـمارش دل هـای عاشـق را بی قـرار و 
جوانـان را سرمسـت خواهـد كـرد و پيـران را بر سـر ذوق و شـوق خواهـد آورد، و اين بازی هرسـاله طبيعت 
اسـت كـه تكـرار می شـود و بـا هر تكـرار آن، سـالی از عمر انسـان ها سـپری می شـود و كـودكان بزرگتر و 
جوانـان پخته تـر و پيـران پيرتـر می شـوند ولـی چرخه عمـر انسـان تكراری نيسـت و بهتر اسـت گفته شـود 
كـه چرخـه نيسـت و پـاره خطـی اسـت كـه آغـازی و پايانـی دارد، اما شـكل ايـن پاره خـط و مسـير آن به 
نحـوه زندگـی مـا انسـان ها بسـتگی دارد و با پنـدار و گفتـار و كردار ما شـكل می گيـرد و آنجا كه انسـان با 
ويژگی هـای متعالـی زندگـی می كند مسـير ايـن خط صعودی می شـود به سـوی خدا امتـداد می يابـد و چنانچه 
ويژگی هـای زشـت و ناپسـند بـر پندار و گفتار و كردار انسـان چيره شـود مسـير ايـن خط به قهقرا و بسـوی 
شـيطان خواهـد رفـت و گاهی در كشـاكش زندگـی جهت اين خط دچـار تغيير می شـود و اشـكال مختلف به 
خـود می گيـرد و بـاال و پاييـن می رود ولی يقينًا فطرت انسـان سـير بسـوی خداسـت و نهـاد انسـان تمايل به 
نيكی و روشـنی دارد و آرزوی ما برای انسـان ها در سـال نو سـير در مسـير خدايی اسـت و آرزومند تندرسـتی 

و شـادكامی و بهـروزی برای هموطنان و همشـهريان خود هسـتيم، 

 

 بهـار عمر خواه ای دل وگرنه اين چمن هر سـال

 چو نسرين صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد

اكنـون كـه در آسـتانه بهـار زيبای طبيعـت و با نيت ايجـاد تحول و بهبـود در اوضاع سياسـی و اقتصادی و 
اجتماعـی كشـور عزيزمـان يک انتخاب ديگر را پشـت سـر گذاشـته ايم روی سـخن با انتخاب شـدگان خوش 
شـانس خودمـان داريـم، حتمـًا عزيزانـی كـه انتخاب شـده اند بهتـر از ما بـه اهميت مسـئوليتی كـه پذيرفته اند 
واقـف هسـتند امـا در مقـام يک همشـهری ضمن عـرض تبريک انتخـاب ، چند نكتـه جهت يـادآوری عرضه 
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3( بـرای بسـياری از شـهروندان، اسـتفاده از خدمـات مهندسـی توجيـه نشـده اسـت و اين موضـوع نياز به 
تمهيـدات خـاص و كار فرهنگـی گسـترده دارد و در گرو همـت و هماهنگی و اراده جمعی همـه فعاالن بخش 

صنعت سـاختمان می باشـد. 

4( مجمـع عمومی بعنـوان اصلی تريـن ركـن سـازمان می توانـد عملكـرد هيئـت مديـره را مـورد بررسـی 
قـرارداده و بـا ارائـه رهنمود و درخواسـت پاسـخ شـفاف اعتماد بيـن اعضاء و هيئـت مديره را افزايـش و آنها 
را درجهـت رسـيدن بـه اهـداف قانونـی پشـتيبانی نمايد. بـا افزايش تعـداد اعضـاء در مجمـع عمومی نوبت اول 
هرگـز حـد نصـاب الزم كسـب نمی شـود و مجمـع نوبـت دوم بـا هـر تعـداد رسـميت می يابد مخصوصـًا كه 
مصوبـات بـه پايان جلسـه موكول می شـود كه تعدادی خسـته شـده و جلسـه را تـرک كرده انـد. بنابراين تعداد 

قليلی بـرای اكثريـت تصميـم می گيرند. 

5( اعضـای هيئـت رئيسـه مجمـع و خصوصـًا رئيـس جلسـه بايـد فـردی بی طـرف و مسـلط بـه مقررات 
باشـد و بـا حفـظ امانـت و رعايـت حقـوق شـركت كننـدگان در مجمع مطابق دسـتور جلسـه مجمـع را چنان 
هدايـت نماينـد كـه هـم وظايـف قيد شـده در قانـون مراعات شـود و هـم از هدر رفـت وقت كسـانی كه در 
مجمـع حاضـر شـده اند جلوگيـری نمايـد و اجازه طرح مسـائل انحرافـی و شـخصی را ندهد تا نتيجـه مطلوب از 

هم انديشـی مجمـع گرفته شـود. 

                                                                                                        ادامه دارد. . . 

ناتوان ترين مردم كسي است كه در دوست يابي ناتوان است، و از او ناتوان تر آن كه دوستان خود را از دست بدهد                                                                                                                                           
امام علی)ع(

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

به قلم زنده یاد مهندس غالمرضا سهیلی
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الزمـه زندگـی اجتماعـی، تشـريک مسـاعی، تاميـن نيازهـای جمعی، فراهـم نمودن شـرايط بهتـر و تعالی 
وضعيـت مـادی و معنـوی هـم زيسـتان می باشـد. تشـكل ها نيـز در مقيـاس كوچكتـر مجموعه هـای اجتماعی 
هسـتند كـه از ايـن قاعده مسـتثنی نمی باشـند و چه بسـا مديران و سياسـت گـزاران آنهـا با اتخـاذ تصميمات 
بجـا و مؤثـر در همـوار نمـودن مسـير تعالی ايجـاد زيرسـاخت ها و برداشـتن گام های بلنـد در جهت اسـتيفاء 

حقـوق صنفـی و تاميـن منافـع جامعه، شايسـته قدردانی و تحسـين می باشـند. 

پيشـينه سـازمان بـر می گـردد به سـال 1368 كـه با همـكاری و همت تعـدادی از مهندسـين پيشكسـوت 
كانـون مهندسـين زنجان تشـكيل شـد و فعاليت خـود را آغاز نمـود و با رايزنی با مسـئولين ذيربط، سـاماندهی 
امـور مهندسـين سـاختمان و كنترل نقشـه ها را بعهده گرفت. در سـال 1371 سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان 
اعـام موجوديـت نمـود و اولين جلسـه هيئـت مديـره در تاريـخ 1371/06/11 در محـل مّوقت واقـع در اداره 
كل مسـكن و شهرسـازی تشـكيل گرديـد. از ابتـدای سـال 1372 اختيـارات هيئـت مديـره كانون به سـازمان 
نظـام مهندسـی تفويـض شـد و دو مجموعـه در هـم ادغام شـدند. بعدها بـا اباغ قانـون نظام مهندسـی و كنترل 
سـاختمان انتخابـات هيئـت مديـره همزمـان در سراسـر كشـور انجـام گرفت كه هر سـه سـال يكبـار تجديد 

می گـردد. 

چالشها و مشكات:

1( بـا افزايـش تعـداد اعضای سـازمان، مطالبـات و توقّعات نيز بيشـتر شـده و مهندسـان دارای پروانه انتظار 
اشـتغال زايی دارنـد. سـال هـا قبـل تنهـا با درآمـد ناشـی از طراحـی و نظارت می شـد امـرار معاش كـرد ولی 
اكنـون بـا عـدم تناسـب عرضـه و تقاضا، ركـود سـاخت و سـاز و افزايش تعـداد اعضا ايـن امر امـكان پذير 

نمی باشـد. 

2( يكـی از منابـع درآمـدی سـازمان درصدی از حق الزحمه مهندسـان می باشـد. با كاهش سـاخت و سـاز، 
ارائـه خدمـات مهندسـی نيـز تقليـل يافتـه و درآمـد نيز كـم خواهد شـد. لذا بـرای تاميـن هزينه هـا و بودجه 

سـاالنه بايـد دقـت نظر و مديريـت مالی ويـژه عملی گـردد و راههـای قانونی تامين درآمد جسـتجو شـود. 



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

 1
39

4 
ان

ست
زم

 و 
یز

پای
 / 

 1
8 

1 و
9 

ره
ما

 ش
م /

هفت
ل 

سا

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

 1
39

4 
ان

ست
زم

 و 
یز

پای
 / 

 1
8 

1 و
9 

ره
ما

 ش
م /

هفت
ل 

سا

واردكننـدگان  و  سـازندها  مرتبـًا  شـيميايی  جديـد 
چنيـن مصالحـی بـا تمركز تدويـن مقـررات ملی در 
تمـاس بـوده و پـس از اخـذ مجوزهای الزمه نسـبت 
بكارگيـری در سـاختمان اقـدام شـود. نبايـد طراحی 
شـهری تنهـا به احـداث و يـا تعريـض خيابـان و يا 
كوچـه محـدود شـود الزمـه داشـتن طراحی شـهری 
مناسـب، داشـتن فضاهـای الزم سـاختنی جهـت هر 
نـوع بهربـرداری همچنيـن عـاوه بـر وجـود نقشـه 
جامـع شـهری داشـتن ماكـت سـاختمان های احداث 
شـده در شـهر و جاگذاری ماكت سـاختمان مورد در 
خواسـت سـاخت در ماكـت مجموعه و بررسـی نوع 
نمـا هماهنگـی نمـای سـاختمان بـا محيط اطـراف و 
در نهايـت تصميم گيـری و صـدور پروانه سـاختمان 
شـود. در چنيـن موقعيتـی سـاخت و سـاز بصـورت 
حرفـه ای خواهـد بـود و تـاش در جهـت نيـل بـه 

رسـيدن سـاخت و سـاز خواهد شد. 

مهندس نادر رجبی کوچی
رشته معماری

کد عضویت: 0014

. . . بياييـد بـا همدلی و همـكاری و به كارگيری 
اجتماعـی  مهندسـی و سـرمايه های  درسـت جامعـه 
كـه مهمتريـن عناصـر فنی محسـوب می شـوند برای 
حفـظ موجوديـت و تعالی سـازمان بعنوان يـک ابزار 
نيرومند در تغيير و تحوالت سـازمان باشـيم. سـازمان 
بـا رويكرد توانمند سـازی منابع انسـانی خـود، ابزاری 
بسـيار كارآمـد در اختيار دارد كه همان انديشـه هايی 
اسـت كـه در حيطه بهبـود مسـتمر عملكـرد و ارائه 
خدمـات به اعضـای خود منتقـل می كنـد و اين گونه 
خواهـد بـود كـه سـازمان می توانـد گام های بسـيار 
بلند و سـريعی در مسـير توسعه رشـد و بالندگی خود 
بـردارد گام هـای اسـتوار امـروز، آسـايش فردايی را 
رقـم خواهـد زد كـه موج هـای اقتصـادی، اجتماعی، 
فرهنگـی و سياسـی در آن به سـاحل آرامـش خواهد 
رسـيد و مـردم جامعـه در محيطـی بـه زندگـی خود 
ادامـه خواهنـد داد كـه سرشـار از اطمينـان خاطـر و 
آسـايش خيـال اسـت. جامعـه مهندسـين كشـور به 
دنبـال اعتـای نظـام مهندسـی و حفـظ ارزش هـا و 

معمـاری و شهرسـازی و خلـق كـردن فضايـی برای 
ايمنـی و بهداشـت جسـم و روان انسـان اسـت، همه 
مـا رسـالتی بر عهـده داريم كه بـر اسـاس آن بتوانيم 
در بحـث سـاخت و سـاز بـا همـكاری و همراهـی 
يكديگـر، صنعـت سـاختمان را بـه سـمت رشـد و 
تعالـی پيـش ببريـم. مـا جايـگاه مهندس و مهندسـی 
را بايـد بازسـازی كنيـم پروژه هـای خـوب و مهـم 
جـزء افتخـارات و غرور ملـی و ارزش هـای ماندگار 
يـک ملـت اسـت و فرهنگ يـک ملت را می سـازد، 
همچنيـن همـه واقف انـد كـه هدايـت عمده تريـن 
بخـش اقتصـادی به دسـت مهندسـان كشـور اسـت. 
لـذا توانمندسـازی مهندسـان امری ضروری می باشـد. 
توانمندسـازی عبـارت اسـت از شـناختن ارزش افراد 
و سـهمی كه می تواننـد در انجـام امور داشـته باشـند، 
توانمندسـازی فرايند پيوسـته ای اسـت كه بر اسـاس 
برخـوردار  اعتمـادی  نوعـی خـود  از  مهندسـان  آن 
می شـوند. در پايـان عنايـت هيت مديره محتـرم را به 
مطالـب ذيـل معطوف مـی دارد، ريشـه يابی اينكه چرا 
پيشكسـوتان سـازمان از سـازمان گريزاننـد؟ احترام 
و ارزش دهـی بـه آنـان می توانـد بـرای سـازمان در 
برداشـت گام های اسـتوار و پايدار كمک بسـزايی را 

ارمغـان آورد.  به 

دکتر رامین کیامهر
رشته نقشه برداری
کد عضویت: 0102

نگاهی به جایگاه خدمات مهندسی نقشه برداری 
در صنعت ساختمان 

سـازمان نظام مهندسـی ساختمان با سـابقه فعاليت 
بيـش از 20 سـال توانسـته اسـت قدم هـای موثری را 
در سـاماندهی صنعـت سـاختمان در كشـور بـردارد. 
بـا شـروع  برهـه خطيـر جـاری كـه مصـادف  در 
مديـره سـازمان های  بـه كار هفتميـن دوره هيـات 
نظـام مهندسـی كشـور گرديـده، بحث تغييـرات در 
مبحـث دوم مقـررات ملی سـاختمان مطرح شـده كه 
بـی شـک بزرگتريـن تغييـرات در نظـام مهندسـی 
سـاختمان در طـول تاريـخ فعاليـت سـازمان بـوده و 
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سخن پیشکسوتان و اعضای سازمان

مهندس عباس شیشه چی
رشته عمران

کد عضویت: 0013

حسـب خواسـت سـردبير محترم نشـريه بنا و نما 
در سـاعت 12 روز جمعـه مـورخ 94/12/7 و الزام به 
تحريـر و ارايـه به سـازمان تا سـاعت 10 روز شـنبه 
مـورخ 94/12/8، اينجانـب عبـاس شيشـه چـی بدون 
هرگونـه مطالعـه و بهره منـدی از منبعـی بـه تحرير و 

تقديـم نظـرات خويـش می نمايم. 
تا سـال 1354 نقشـه سـاختمانی را تهيه و به مالک 
ارايـه می داديـم و مالـک، نقشـه تهيه و امضا شـده را 
بـه شـهرداری تحويـل و پس از طـی مراحـل پروانه 
سـاختمان دريافت و شـروع به سـاخت می نمـود و تا 
سـال 1368 تشـكلی به نام سـازمان نظام مهندسـی در 
زنجـان وجود نداشـت به اسـتناد بخشـنامه ای از طرف 
مشـكات  بـا  وقـت  شهرسـازی  و  مسـكن  وزارت 
فـراوان توانسـتيم حـدود 25 نفـر دارنـدگان پروانـه 
اشـتغال بـه كار مهندسـی در اسـتان زنجـان را بـه 
تشـكيل كانون مهندسـين زنجان دعـوت نماييم و در 
هميـن سـال كانون مهندسـين در زنجان بـا حدود 25 
عضـو تشـكيل و اينجانب بعنوان كارگـذار و پذيرش 
عضـو تشـكيل دهنـده پرونـده در محل كانـون واقع 
در خيابـان شـهدا باالتـر از كوچـه زينبيـه مشـغول 
شـدم متعاقبـًا بـا ورود اعضـاء جديد و تدويـن قانون 

نظـام مهندسـی و آيين نامـه اجرايی كانون مهندسـين 
زنجان تبديل به سـازمان نظام مهندسـی اسـتان زنجان 
شـد. بـا افزايش تعـداد اعضـا و كمبـود كار طراحی 
شـهری بويـژه در سـالهای اخيـر بـه نظـر می رسـد 
رقابـت كاذبـی بيـن دفاتر و مهندسـين بوجـود آمده 
و ايـن بـه صاح مهندسـين نيسـت و اعضـای محترم 
هيـات مديـره سـازمان نيـز گاهًا بـه افزايـش موارد 
فـوق دامـن می زننـد و ايـن در منزلت سـازمان نظام 

مهندسـی و مهندسـين نيست. 
در زمـان تحصيـل اينجانـب، آيين نامـه مدونـی 
و  بتـن  آئين نامـه  نمی شـد  تدريـس  دانشـگاه ها  در 
آئين نامـه اسـكلت فلـزی حسـب خواسـت اسـاتيد 
دانشـگاه بـه دانشـجويان تدريس می شـد بـرای مثال 
در دانشـگاه تبريـز آيين نامه بتن CCBA60 فرانسـه 
توسـط آقای دكتـر فـرزان و آيين امه اسـكلت فلزی 
DIN آلمـان توسـط آقای دكتـر سـيمونيان تدريس 
می شـد. در حـال حاضـر عاوه بـر وجـود آيين نامه ها 
در كليه كارهای سـاختمانی و تأسيسـاتی مقررات ملی 
تدويـن شـده و در دسـترس عمـوم اسـت آئين نامه ها 
در خصـوص طراحـی در مقابـل نيروهـای وارده و 
مقـررات ملی اغلـب در خصوص ابعاد نـوع و كيفيت 
مصالـح مصرفی و . . . در سـاختمان و محدوديت های 
الزم را عنـوان می كنـد. درحال حاضر ضـروری بنظر 
می رسـد بـر اسـاس ورود مصالـح جديـد بـه صنعت 
سـاختمان و اسـتفاده از مصالح جديد بويـژه تركيبات 
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و تخريـب سـقف و همچنيـن تخريب سـاختمان های 
مجـاور در اثـر عـدم كنتـرل نشسـت زمين ناشـی از 
گودبرداری های بزرگ و سـازه های حسـاس بخشـی 
در  نقشـه برداری  مهندسـين  اسـت كـه  از خدماتـی 

صنعـت سـاختمان ارائـه می دهنـد. 
در نهايـت اميـد اسـت كـه بـا در نظـر گرفتـن 
ملـی  مقـررات  نويـس  پيـش  در  مذكـور  خدمـات 
مسـئوليت های جديـد  ابـاغ  همچنيـن  و  سـاختمان 
سـازمان ثبت اسـتاد و امـاک كشـور در زمينه تهيه 
نقشـه تفكيـک قطعـات ثبتـی و همچنيـن واگذاری 
منابـع  اسـتعامی ادارات  نقشـه های  تهيـه  خدمـات 
طبيعی، گاز، آب و راه و شهرسـازی به نظام مهندسـی 
شـهروندان محترم از خدمات مهندسـين نقشـه برداری 

داشـتند.  بيشـتری  بهرمندی 

دکتر مجید عباسی
رشته نقشه برداری
کد عضویت: 0192

بدنـه  جایـگاه امـروز مهندسـین نقشـه بردار در 
مهندسـی کشـور

مقدمه
زيرسـاخت  مكانـی  اطاعـات  و  نقشـه 
زيرسـاخت های يـک كشـور بـه حسـاب می آينـد. 
مثـا اگر شـبكه های انتقال آب و انرژی، زيرسـاخت 
نقشـه، زيرسـاخت آن  باشـند،  توسـعه يـک شـهر 
شـبكه ها اسـت. از ايـن نگاه، مهندسـی نقشـه برداری 
بنيادی تريـن شـاخه مهندسـی اسـت. بـا ايـن حـال 
همكاران زيادی در سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان 
بـر ايـن باورنـد كـه حضـور مهندسـين نقشـه بردار، 
ارتبـاط چندانـی بـا سـاختمان بـه مفهـوم رايـج آن 
نـدارد. ايـن نـگاه از آنجا ناشـی می شـود كـه وظيفه 
بـه  كشـور،  امـروز  ساختمان سـازی  در  نقشـه بردار 
كنترل شـاقول و تـراز طبقات سـاختمان های در حال 
سـاخت خاصـه می شـود كـه آن هـم البتـه نيـاز به 
مهنـدس نـدارد. با ايـن وجود، قانـون نظام مهندسـی 
سـاختمان موضوع را به گــونه ديگــری ديده است. 
در شيــوه نامه مــاده 33، فهرسـتی از شـرح خدمات 

مهندسـين نقشـه بردار در ساختمان سـازی و شهرسازی 
ريشـه يابی  بـه  نوشـته  ايـن  در  اسـت.  ديـده شـده 
وضعيـت موجـود پرداخته شـده و پيشـنهادهايی ارائه 

می شـود. 

نگاهی به تاریخچه این رشته در ایران
 1313 در  سـاختمان  و  راه  رشـته  هنگامی كـه 
درس  شـد،  تاسـيس  تهـران  دانشـگاه  در  شمسـی 
نقشـه برداری در چارچـوب يـک يـا دو درس ارائـه 
می شـد كـه البته هنـوز هم اين گونه اسـت. رشـته ای 
در   1363 سـال  در  نقشـه برداری  مهندسـی  نـام  بـه 
دانشـگاه خواجـه نصيرالديـن طوسـی راه اندازی شـد، 
يعنـی بـا پنجاه سـال تاخيـر. تشـابه اسـمی بين درس 
را  ايـن تصـور  نقشـه برداری  نقشـه برداری و رشـته 
مطـرح كـرد كـه آنچـه در اين رشـته گفته می شـود 
همان اسـت كه در درس نقشـه برداری گفته می شـود 

بـا تفصيل بيشـتر. 
مهندسـين  تعـداد  افزايـش  اخيـر،  دهـه  دو  در 
نقشـه بردار و ايفـای نقش موثر ايشـان در شـاخه های 
تخصصی اين رشـته سـبب شـد تا نگاه بدنه تخصصی 
كشـور بـه ايـن رشـته متحـول شـود. نقشـه برداران 
عـاوه بر نظام مهندسـی سـاختمان، در نظام مهندسـی 
معـدن هـم حضـور دارنـد. در حوزه های كشـاورزی، 
و  شـهرداری ها  فاضـاب،  و  آب  امـاک،  ثبـت 
چنديـن نهـاد اجرايـی مهـم كشـور به ايـن تخصص 
نيـاز اسـت. حتـی در وزارت امور خارجه در قسـمت 
امـور مرزهـا، نقشـه برداران فعاليت می كنند. شـرايط 
موجـود امـا با شـرايط ايـده آل كـه از همـه ظرفيت 

ايـن تخصـص اسـتفاده شـود كاما فاصلـه دارد. 

نقشه: برگه کاغذ یا سند حقوقی؟
نقشـه بردار،  كار  محصـول  سـنتی،  نـگاه  در 
يـک بـرگ كاغـذ اسـت كـه اطاعاتـی هندسـی و 
توصيفـی، بسـته بـه مقياس در آن درج شـده اسـت. 
ايـن اطاعات كـه البته تهيـه آنها دسـتورالعمل دارد 
و ظاهـرا بـا آموزش هـای ابتدايی، هر كسـی می تواند 
آنهـا را جمـع آوری كنـد، مبنـای تصميم گيری هـا و 
قضاوت هايـی اسـت كه تبعـات حقوقی آن مسـتقيما 
متوجـه عمـوم جامعه اسـت. چند نمونـه را به صورت 

سـوال بيـان می كنم:
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نقـش بسـزايی در آينـده حرفـه ای كليه اعضـاء نظام 
مهندسـی خواهـد داشـت. بـا توجـه بـه پيش نويـس 
ارائه شـده قطعًا ضـرورت دارد اعضاء سـازمان از بُعد 
انفعالـی خـارج شـده و تمـام مسـاعی خويـش را در 
اصـاح ايـن پيش نويس قبـل از تبديل آن بـه مصوبه 

قانونـی در هيـات محتـرم وزيـران مبـذول نمايند. 
نقشـه برداری  مهندسـی  رشـته  ميـان  ايـن  در 
توانسـته اسـت خدمات ارزنـده و رو به گسترشـی را 
در صنعـت سـاختمان ارائـه نمايـد. نقشـه برداری فن 
تهيه نقشـه از عـوارض طبيعی و مصنوعی اسـت. تهيه 
نقشـه شـهرها با اسـتفاده از دوربين های نقشـه برداری 
و GPS و اسـتفاده از عكس هـای هوايـی و تصاويـر 
ماهـواره ای بخـش كوچكـی از توانمندی هـای يـک 
راه انـدازی  امـروزه  می باشـد.  نقشـه بردار  مهنـدس 
سـامانه های اطاعـات جغرافيايـی GIS و اندازه گيری 
حركات پوسـته زمين و گسـل ها يكـی از روش های 

پهنه بنـدی ريسـک زلزلـه می باشـد. 
ايـن رشـته در حـال حاضـر دارای يـک نماينده 
 140 بـر  بالـغ  و  بـوده  سـازمان  مديـره  هيـات  در 
اعضـا  ايـن  نصـف  كـه  دارد  سـازمان  نفـر عضـو 
دارای پروانـه اشـتغال هسـتند. در ايـن ميـان مراكـز 
دانشـگاهی اسـتان با سابقه 16 سـاله در آموزش رشته 
نقشـه برداری وظيفـه تربيت مهندسـين نقشـه برداری 
را در مقاطع كاردانی، كارشناسـی و كارشناسـی ارشد 
در دانشـگاه های دولتـی و آزاد زنجـان را عهـده دار 
می باشـند. بـا توجـه بـه تعـداد محـدود دانشـگاه ها، 
رشـته نقشـه برداری جزو معدود رشـته های دانشگاهی 
اسـت كه فارغ التحصيان آن مشـكل اشـتغال ندارند. 
خدمـات رو بـه گسـترش مهندسـی نقشـه برداری در 

سـازمان نظام مهندسـی اسـتان شـامل 
1( تهيـه نقشـه وضع موجـود قطعه زميـن و ارائه 
آن بـه شـهرداری و مهنـدس معمـار جهـت طراحـی 
پـان و همچنيـن تهيـه نقشـه های توپوگرافـی برای 

زمين؛ افـراز 
2( نظـارت بـر اجـرای سـاختمان شـامل: پيـاده 
كـردن سـاختمان بـر روی زميـن و تعيين مسـاحت 
زميـن و مقايسـه آن با سـند ثبتی، كنتـرل بر و كف 
سـاختمان، كنتـرل سـطح پی كنـی و رقـوم ارتفاعی 
طبقـات، كنتـرل رقوم و تراز سـقف ها و تـراز نمای 
پلـه، شـيب رمـپ  راه  سـاختمان و كنتـرل شـيب 

پشـت بام و شـيب بندی  پاركينـگ 
سـاختمان  كار  پايـان  نقشـه  تهيـه  3( خدمـات 
جهـت ارائـه به شـهرداری بـرای اخـذ پايـان كار و 

پاركينـگ؛ جانمايـی 
4( تهيه نقشه مساحت مفيد ساختمان؛

5( تهيـه نقشـه تفكيـک آپارتمان جهـت صدور 
سـند ملكـی بـه اداره ثبـت اسـناد و امـاک )وظيفه 

؛ حقوقی(
6( كنتـرل جابجايی سـاختمان های مجـاور در اثر 

گودبرداری )حسـب درخواسـت مالک(. 
ارائـه ايـن خدمـات توانسـته اسـت بـه تدريـج 
معضـات و مشـكات حقوقـی فراوانـی را از دوش 

مـردم بـردارد. مشـكاتی نظيـر: 
عـدم رعايـت كـد كـف شـهرداری و نيـاز بـه 
چنـد پلـه جهـت ورود بـه سـاختمان و يا سـرگيری 
درب ورودی سـاختمان در نتيجـه تجديـد آسـفالت 
معابـر و ورود آب هـای سـطحی بـه پاركينـگ كـه 
بـا تهيـه پـان مسـطحاتی شـهرداری )كروكـی( به 
حداقل رسـيده اسـت. در ايـن ميان با شـروع فعاليت 
مهندسـين نقشـه برداری در بخـش نظارت سـاختمان، 
كنتـرل اوليـه در خصـوص مسـاحت و حـدود اربعه 
وضـع موجـود با سـند در ابتـدای سـاخت بنـا انجام 
شـده و تعارضـات بـه زميـن همسـايه و درگيـری 
حقوقـی ناشـی از آن كاهـش يافتـه اسـت. همچنين 
كنتـرل شـيب رمـپ پاركينگ ها مانـع ادامـه آن تا 
پيـاده رو و حتـی خيابـان اصلـی گرديـده و رعايـت 
آن مانـع اجـرای شـيب تنـد در ورودی پاركينـگ 
تـردد خودروهـا در زمسـتان می گـردد.  و مشـكل 
كنتـرل اسـتانداردهای پاركينگ و جانمايـی آنها در 
مرحلـه تهيـه نقشـه پايـان كار شـهرداری و تفكيک 
آپارتمـان جهـت صـدور سـند، مشـكات ناشـی از 
كاهـش  را  مزاحـم  و  غيراسـتاندارد  پاركينگ هـای 
داده اسـت. رعايـت شـيب راه پله ها، اجـرای صحيح 
سـتون ها مشـكات ناشـی از بـاز يـا جمـع شـدن 
تدريجـی طبقـات سـاختمان و در نتيجـه تعـرض بـه 
فضـای ملـک مجـاور را كاهـش داده و هزينه هـای 
تـراز كـردن نما بـا مصالـح را كـه باعث ايجـاد بار 
تغييـر سـاختار هندسـی سـاختمان   اضافه سـازه ای و 
می گـردد كاهـش می دهد. شـيب بندی ناقص سـقف 
پشـت بام و عدم جمـع آوری صحيح آب باران و برف 
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كاركشـته و بـا نگاهی جامـع و ماندگار انجام شـود. 
2( نقشـه يک بار تهيه می شـود و بعـد از آن بايد 
بـه روز بمانـد. فرآيند بـه روز رسـانی نقشـه ها بايد با 
رعايـت اسـتانداردهای الزم و به صـورت يک فرآيند 
پيوسـته بنيان گذاری شـود. ايـن جمله به ظاهر سـاده 
بـا وجود اهميـت بنيادين آن تاكنون الاقل در اسـتان 

زنجان اجرا نشـده اسـت. 
3( افـراد غيـر متخصـص حتـی اگر در حـد چند 
واحـد درسـی نقشـه برداری خوانده باشـند، اشـرافيت 
الزم بـر رونـد تهيـه و بـه  روز رسـانی نقشـه ها را 
بـه حوزه هـای كامـا  نخواهنـد داشـت چـه رسـد 
از دور،  ماننـد ژئـودزی، سـنجش  تخصصـی رشـته 
و  فتوگرامتـری  مكانـی،  اطاعـات  سيسـتم های 
هيدروگرافـی. الزم اسـت در اين زمينه نقشـه برداران 
خبره با مشـاورت دانشـگاه ها و سـازمان نقشه برداری 
كشـور وارد عمـل شـوند. حضور افـراد غيرمتخصص 
حتـی از رشـته های كامـا غيرمرتبط وضعيت رشـته 
مهندسـی نقشـه برداری را در شـرايط نامناسـبی قـرار 
داده اسـت. فارغ التحصيـان جـوان اين رشـته آن قدر 
انگيـزه و تخصـص دارنـد كـه پـس از بنيان گـذاری 
يـک نظـام كار آمـد در حوزه های تخصصـی مربوطه 

مشـغول شـده و كارآفرينـی كنند. 
4( سـازمان های نظـام مهندسـی بـا عنايـت بـه 
تفكيـک وظايـف رشـته های تخصصی كـه در آن ها 
صـورت گرفته اسـت، خدمات مهندسـين نقشـه بردار 
را بر اسـاس نـص صريح قانـون و در راسـتای اعتاء 

خدمـات مهندسـی بـه كار گيرند. 

مهندس احد محمدی
رشته معماری

کد عضویت: 0596

داشـتن نـگاه صنفی درمهندسـی ضرورتی انکار 
است ناپذیر 

يكـی از مشـكات اساسـی كـه مهندسـين با آن 
درگير شـده اند نداشـتن نگـرش صنفی و هم بسـتگی 
كاری اسـت، كـه بـا اضافه شـدن سـيل آسـای افراد 
مـدرک دار در رشـته های هفتگانـه مهندسـی به جمع 
اعضـای نظام مهندسـی سـاختمان اين مهـم، تبديل به 

يـک معضل می شـود. 
 بـا نگاهی به گذشـته و نحوه آمـوزش معماری و 
شـيوه آموزش سـاخت سـاختمان در می يابيم اولويت 
اول قبـل از فنون طراحـی و سـاخت، يادگيری آيين 
فتـوت در صنف بـوده و پذيرفتـن مرامنامه موضوعی 

اجنتنـاب ناپذير بوده اسـت. 
در بحبوحـه تغييـرات و سـرعت گرفتـن همـه 
چيـز منجملـه ، كيفيـت آمـوزش سـاختمان و تغييـر 
جهان بينـی و ايده آل هـای مـردم و تغييـر ارزش های 
قابـل احترام جامعه، مسـائل ريشـه ای كـه دليل وجود 
آنهـا ، بـرای افـراد نا متبحـر غير ضـروری بـود - از 

چرخـه حـذف گرديد. 
سـنجه های ريالـی و قراردادهـای مالـی جايگزين 

رفتـار مرامی و فتـوت نامه هـا گرديد. 
نوپـا بـودن قانـون و تحـوالت اجتماعـی جامعـه 
در 40 سـال گذشـته، پرداختـن بـه ايـن موضوعـات 
ريشـه ای را بـه حاشـيه بـرد و نتيجه آن داشـتن يک 
جمـع مهندسـی بـزرگ در لوای قانونی كـم قوت كه 
خـود قانـون ترجمـه و ملغمـه ای بـود از قانـون چند 
كشـور با سـاختارهای مالی و اجتماعـی متفاوت بود. 
تعهـد  و  همبسـتگی صنفـی  نداشـتن  دليـل  بـه 
مرامی مهندسـين بـه يكديگـر، بهتريـن شـرايط برای 
مديريت هـای نا كارآمـد بخش سـاختمان فراهم شـده 
تـا دليل ضعـف عملكرد خـود را به نام سـازمان های 
نظام مهندسـی سـاختمان درج كنند، امروز كاسـتی ها 
و فرياد هـا بر سـر تنها سـازمانی اسـت كـه در گذر 
زمان توانسـته از هيچ برای خود تشـكياتی بسـازد و 

تـا حـدودی وظايف خـود را انجـام دهد. 
امـروز  اولويـت  اينجانـب  عقيـده  بـه 
سـازمان های نظـام مهندسـی اتحـاد صنفـی، نگاه 
بـاال دسـتی و اجـرای مـرام نامه هـا آيين نامه هـا 

اسـت.  مهندسـی(  )اخـاق 
 اكنـون زمانی اسـت كـه اگر مهندسـين صرفًا به 
منافـع مالـی فكـر كننـد، اوليـن چيزی كه از دسـت 
خواهنـد داد، درآمدهای ناشـی از خدمات فنی اسـت. 
لـذا خط مشـی سـازمان ها بايد بـه گونه ای باشـد 
كـه ابتدا عرق مهندسـی و هـم صنف بـودن را ايجاد 
كنـد و سـپس موضوعـات صنفی را پيگيـری نمايد. 
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بـا علـم بـه ايـن كـه امـروزه برخـی امـاک به 
واحـد سـانتی متر مربـع خريـد و فـروش می شـوند، 
آيا به مسـاحت ادعا شـده بـرای يک ملـک اطمينان 
داريـد؟ آيـا از تبعـات حقوقـی تعـدی يـک ملـک 
بـه امـاک مجـاور آگاهـی داريـد؟ آيـا حريم های 
قانونـی در سـاخت و سـازها رعايـت می شـوند؟ آيا 
طرح هـای تفصيلی بـا وضعيت موجود شـهرها تطابق 
دارنـد؟ آيـا مؤلفه ارتفاع در سـاخت و سـاز شـهری 
ايـران در نظـر گرفتـه می شـود؟ اين سـواالت برای 
افـكار عمومـی  ايرانيان ناآشـنا نيسـت. گـواه آن هم 
اظهـار نظـر مقام های ارشـد قضايی كشـور اسـت كه 
اذعـان دارند تقريبـا نصف دعاوی حقوقـی مطرح در 
دادگاه های كشـور بـه موضوع اماک بـاز می گردد. 
پرسـش اصلـی اما اين اسـت كـه چرا ايـن تخصص 
به ظاهر سـاده كه پاسـخ سـواالت فوق در آن اسـت 
چنـدان جدی گرفته نشـده و شـرايط موجـود، مقبول 
شـهروندان شـده يـا الاقـل بـا آن كنـار آمده انـد؟ 
هزينـه ای كـه جامعه از بابـت اين مشـكات متحمل 
می شـود به قـدری زياد اسـت كه كاهـش حتی يک 
درصـدی آن هـم تحول شـگرفی به حسـاب می آيد. 

دنیا از دیدگاه یک مهندس نقشه بردار
كار  محصـول  سـنتی،  نـگاه  در  كـه  گفتيـم 
نقشـه بردار يـک بـرگ نقشـه اسـت كـه اطاعاتـی 
هندسـی و توصيفـی، بسـته بـه مقياس نقشـه در يک 
اطاعـات  اسـت.  در آن درج شـده  تاريـخ خـاص 
هندسـی نقشـه، نـوع آن را مشـخص می كنـد نقشـه 
و  ثبتـی  نقشـه  زمين شناسـی،  نقشـه  توپوگرافـی، 
غيـره. مهنـدس نقشـه بردار اما نقشـه را يـک صفحه 
مختصـات می بينـد كـه در آن بـرای هـر نقطـه در 
عالـم، با عـدم قطعيتـی مشـخص، در سـطح اطمينانی 
مشـخص، در چارچـوب مرجعی مشـخص، مختصاتی 
منسـوب می شـود. ميزان عدم قطعيت را مقياس نقشـه 
مشـخص می كند كه بـه كاربرد آن و حساسـيت های 
كارفرمـا بسـتگی دارد. يـک اصـل رياضـی سـاده 
می گويـد كـه انجـام هر نـوع عمليـات رياضـی بين 
نقـاط بايد در سيسـتم مختصات واحد صـورت گيرد. 
بـه عبـارت ديگـر نمی تـوان مثـا فاصلـه دو نقطه را 
در حالتـی كـه مختصـات يكـی را در يـک سيسـتم 

مختصـات و مختصات ديگری را در سيسـتم مختصات 
ديگـر داريم حسـاب كـرد. از طرفی انتخاب سيسـتم 
مختصـات، اختيـاری اسـت، يعنـی اصوال هر كسـی 
می توانـد بـرای نقشـه خـود، يـک سيسـتم مختصات 
دلخـواه اختيـار كنـد. مختصـات جـزو خصوصيـات 
ذاتـی نقـاط نيسـتند، در حالـی كـه مثا فاصلـه افقی 
نقـاط جـزو خـواص ذاتـی آن ها محسـوب می شـود. 

وضعیت حاضر رشته  نقشه برداری در ایران
اكنـون شـرايطی را تصـور كنيـد كه نقشـه های 
بـا  مختلـف  مختصـات  سيسـتم های  در  مختلـف 
مقياس هـای مختلف به سـفارش كارفرمايـان مختلف 
در زمان هـای مختلـف توسـط پيمانـكاران مختلـف 
تهيـه شـده و مبنـای تصميم گيری های فنـی و حقوقی 
شـده اسـت. ناگفتـه پيداسـت كـه وضعيـت حـال 
حاضـر رشـته نقشـه برداری در كشـور كـه مصـداق 
جملـه طوالنـی فـوق اسـت، منجـر بـه چه شـرايطی 
نقشـه ها  كننـدگان  اسـتفاده  نـزد  در  و  جامعـه  در 
شـده اسـت. مشـكل آنجا حادتر می شـود كـه تبادل 
نقشـه ها و اطاعـات بيـن نهادهای مختلف هـم ناچيز 
و در حـد صفر اسـت. تمام شـرايط دسـت به دسـت 
هـم داده انـد تـا موازی كاری هـای متعـدد و اتـاف 
منابـع مالـی در رشـته نقشـه برداری امـری متـداول 
شـود و صـد البتـه كسـانی كه در ايـن ميـان متضرر 
می شـوند افـراد جامعه و شـهروندان هسـتند كـه بايد 
بـرای حل مشـكات ناشـی از اين شـرايط وقت، پول 

و آرامـش خـود را هزينـه كنند. 

پیشنهادات 
1( يـک شـهر در يـک زمـان در يـک مقيـاس 
مشـخص و در يـک سيسـتم مختصات مشـخص يک 
نقشـه بيشـتر نـدارد. خـواه ايـن نقشـه را شـهرداری 
تهيـه كـرده باشـد يـا آب و فاضـاب، خـواه راه و 
شهرسـازی تهيـه كرده باشـد يـا ثبت امـاک. الزم 
اسـت در اولويـت اول، سـاز و كاری بنيان گـذاری 
شـود كـه اطاعات هندسـی يک شـهر در قالب يک 
چارچـوب واحـد جمـع آوری شـود. اين امر مسـتلزم 
بنيان گـذاری يـک چارچـوب مرجع مختصـات برای 
هـر شـهر اسـت كـه حتمـا بايـد توسـط متخصصين 

1
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بر اسـاس اليحـه بودجه پيشـنهادي كـه در تاريخ 
94/11/29 در جلسـه رسـمي و علني شـوراي اسامي 
شـهر تصويـب و در حال طـي مراحـل قانوني جهت 
ابـاغ مي باشـد، كل بودجـه شـهرداري معـادل 2000 
ميليـارد ريـال و مطابـق بـا خاصه جدول زيـر تنظيم 

گرديده:

مبلـغ  شـهري  عمـران  وظيفـه  اعتبـارات  سـهم 
1/095/480/000/000 ريـال كـه معـادل 55 درصـد 
از كل بودجـه پيشـنهادي مي باشـد، شـامل تعـدادي 
سـاير  و  شـاخص  و  اهميـت  داراي  پروژه هـاي 
پروژه هـاي عمرانـي و ريز پـروژه مي باشـد كه ذيًا 
بـه تعـدادي از اين پروژه هـاي مهم و اثرگـذار همراه 

بـا توضيحاتـي پيرامـون آنهـا اشـاره خواهد شـد. 
الزم بذكر اسـت عاوه بر بودجه مذكور، پيوسـت 
بودجـه شـامل 76 بند تبصره هـاي الحاقـي و همچنين 
پيوسـت سـرمايه گذاري بودجه سـال 95 مي باشـد كه 
بـر اسـاس اين پيوسـت، تعـداد 21 پروژه مشـاركتي 
سـرمايه گذاري تعريـف گرديـده كـه در سـال 95 با 
تهيـه اسـناد انجام فراخـوان عمومي جذب شـريک و 

سـرمايه گذار خواهد شـد. 

از اهـم پروژه هـاي شـاخص و اثرگـذار سـال 95 
میتـوان بـه مـوارد ذیـل اشـاره نمـود:

1 عنـوان پـروژه: بازگشایي خیابان زینبیه غربي 
آدرس پــروژه : حـد فاصـل خيابـان شـهداء تـا 

خيابـان مطهـري
مشـخصات پروژه: بازگشـايي خيابان زينبيه غربي 
بـه طـول 900 متـر و عـرض 24 متـر شـامل تملک 

امـاک باقـي مانـده و انجـام عمليات عمرانـي اعم از 
زيرسـازي كل مسـير، 20 هـزار متر مربع آسـفالت، 
7/2 كيلومتـر جـدول گذراي و 4500 متـر مربع پياده 

روسـازي و. . . 
اعتبـار پيـش بيني شـده سـال 95: 72/720 ميليارد 

ل يا ر
تاريخ بهره برداري:  پايان سال95 

2 عنـوان پـروژه: احداث بلوار 35 متري پونک
آدرس پــروژه : بلـوار 22 بهمن - روبروي سـتاد 
فرماندهـي نيـروي انتظامـي- ورودي كـوي پونـک 

جنوبي( )ضلـع 
مشـخصات پـروژه: بازگشـايي و احـداث بلـوار 
بـه طـول 1/5 كيلومتـر حدفاصـل بلـوار 22 بهمن تا 
مقابل بيمارسـتان بهمن شـامل زيرسـازي به مسـاحت 
52/5 هـزار مترمربع، آسـفالت ريزي بـه ميزان 34/5 
هـزار مترمربـع، پيــاده روسـازي بـه مسـاحت 7/5 
هـزار مترمربع، اجـراي جدول بـه طـول 12 كيلومتر 
و اجراي تاسيسـات روشـنايي و عائـم ترافيكي و. . . 

اعتبار پيش بيني شده سال 95 : 27 ميليارد ريال
تاريخ بهره برداري:  پايان سال 95

3 عنــوان پـروژه: احداث بلوار 35 متري ورودي 
کوي شـهر آرا و اراضـي مهر ثمین

آدرس پـروژه: ضلع شمالي پارک ارم 
راه  بازگشـايي و سـاماندهي  مشـخصات پـروژه: 
دسترسـي بـه كـوي شـهرآرا بـه عـرض 35 متـر و 
طـول قريب بـه 1500 متر، جـدول گذاري بـه ميزان 
9000 متـر، پيـاده رو سـازي بـه ميـزان 9000 متـر 
مربـع، احـداث فضاي سـبز و شـبكه هاي تأسيسـاتي. 
اعتبـار پيش بينـي شـده سـال 95:  5/404 ميليـارد 

ل يا ر
تاريخ بهره برداري:  نيمه اول سال 95

4ـ  عنـوان پـروژه: بازگشایي محور غربي پادگان
غربـي  ضلـع  بهمـن،   22 بلـوار  پــروژه:  آدرس 

پـادگان 
مشـخصات پروژه: بازگشـايي و اجـراي خيابان به 
طـول 1200 متـر و بـه عـرض 55 متـر شـامل انجام 

1
5

گفتگو با
جناب آقاي مهندس حبیب مالئی یگانه

شهردار محترم زنجان

برنامه ها و پروژه های عملیاتی شهرداری

بـا عـرض سـام و احتـرام و تقديـر و تشـكر از 
سـردبير و دسـت انـدركاران نشـريه بنـا و نمـا و با 
عـرض تبريـک پيشـاپيش سـال نـو و عيـد نـوروز 
1395 بـه عموم شـهروندان و بويژه همـكاران محترم 
اسـتان،  سـاختمان  مهندسـي  نظـام  سـازمان  عضـو 
فرصتـي فراهـم گرديد تـا خاصه گزارشـي پيرامون 
برنامه هـا و پـروژه هاي عملياتي شـهرداري در سـال 
1395 را كـه در قالـب اليحه بودجه پيشـنهادي جهت 
تصويـب بـه شـوراي اسـامي شـهر ارسـال گرديده 

اسـت ارائـه نمايم. 
بودجـه سـال 1395 شـهرداري زنجـان بـا مدنظـر 

شـهرداري ها   95 بودجـه  بخشـنامه  مفـاد  قـراردادن 
اباغي از سـوي سـازمان شـهرداري ها و دهياري هاي 
كشـور و بـر اسـاس سياسـت ها و راهبردهـاي ملـي 
مندرج در بخشـنامه و سياسـت هاي اجرايي شـهرداري 
بويـژه توجـه ويژه بـه مقوله اقتصـاد مقاومتـي، اتمام 
پروژه هـاي نيمـه تمـام، توزيـع عادالنه اعتبـارات در 
كليـه نقاط شـهر، توجـه به مناطـق محـروم، رعايت 
انضبـاط مالـي و. . . بـا نظرسـنجي از شـهروندان و با 
مدنظـر قـراردادن بيانيـه چشـم انداز 20 سـاله شـهر 
زنجـان تدوين و در تاريـخ 94/10/29 جهت تصويب 

به شـوراي اسـامي شـهر ارسـال گرديد. 
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9 - عنــوان پــروژه: تعریض خیابان اول شـهرك 
کارمندان 

آدرس پــروژه: حـد فاصل تقاطع پليـس تا ديوار 
پادگان

مشـخصات پروژه: بازگشـايي خيابان اول شهرک 
كارمنـدان بـه طـول 1/35 كيلومتر و عـرض 35 متر 
شـامل تعريـض خيابـان و انجـام عمليات زيرسـازي 
بـه ميـزان 27000 متـر مربـع، 5076 تـن آسـفالت، 
10 كيلومتـر جدول گـذاري و 3375 مترمربـع پيـاده 

روسـازي و جابجايـی تاسيسـات و. . . 
اعتبـار پيش بيني شـده سـال 95: 10 ميليـارد ريال 

ا جر ا
تاريخ بهره برداري:  فاز اول سال 95

10- عنــوان پــروژه: سـاماندهي معبـر و احـداث 
فضـاي سـبز خطـي حـد فاصـل خیابـان منتظـري تـا 

انتهـاي اراضـي شـورجه 
آدرس پــروژه: شـورجه - حـد فاصـل خيابـان 

منتظـري تـا انتهـاي اراضـي شـورجه
مشـخصات پـروژه: احـداث پـارک بـه مسـاحت 
1/5 هكتـار در شـورجه و شـامل اجـراي 11 كيلومتر 
جـدول، 15 هـزار متر مربع پيـاده رو، احـداث فضاي 
سـبز، ايجاد تاسيسـات و نصـب مبلمان پاركـي و. . . 
اعتبـار پيش بينـي شـده سـال 95: فـاز اول بالغ بر 

10 ميليـارد ريال
تاريخ بهره برداري:  فاز اول سال 95

11 - عنــوان پــروژه: ساماندهي فضاي سبز مابین 
میدان شـیالت تا میدان پرویـن اعتصامي 

آدرس پــروژه: حدفاصل تقاطع شـيات تا ميدان 
پرويـن اعتصامي

و  سـبز  فضـاي  سـاماندهي  پـروژه:  مشـخصات 
پوشـش قسـمتي از كانال، اجراي پياده رو به مسـاحت 
2 هـزار مترمربـع و نصـب روشـنايي، تاسيسـات و 

مبلمـان پاركـي و. . . 

اعتبار پيش بيني شده سال 95: 8/5 ميليارد ريال
تاريخ بهره برداري:  در سال 95

امتـداد  بازگشـایي محـور  پــروژه:  12- عنــوان 
خیابـان 7 تیـر تـا خیابـان شـهداء 

آدرس پــروژه: حـد فاصـل خيابـان 7 تيـر تـا 
شـهداء  خيابـان 

اعتبـار پيش بيني شـده سـال 95: 30 ميليـارد ريال 
تملک

13- عنــوان پــروژه: آغاز عملیات اجراي تقاطع 
غیر همسـطح گلشـهر کاظمیه 

آدرس پــروژه: تقاطع ورودي گلشـهر كاظميه با 
كمربنـدي 22 بهمن 

برآورد پـروژه: در مرحله طراحي 
اعتبار پيش بيني شده سال 95: 30 ميليارد ريال

14- عنــوان پـروژه: تکمیل و بهره برداري از 15 
پـارك محلـه اي ناحیـه اي منطقـه اي و آغـاز عملیـات 

اجرایـي 8 پـارك جدید 
اعتبـار پيش بينـي شـده سـال 95: مبلـغ 102/203 
ميليـارد ريـال جهـت سـاماندهي و اجـرا و كاشـت 
فضـاي سـبز و انجـام عمليـات عمرانـي در پارک ها 

15- عنوان پروژه: احداث پارك بانوان غرب
اعتبـار پيش بينـي شـده ســال 95 :

19/5 ميليـارد ريال

همراهـي  و  مشـاركت  بـا  اميـدوارم  پايـان  در 
شـهروندان محتـرم به ويـژه جامعه مهندسـين اسـتان 
بتوانيـم در آبادسـازي و ارتقاء سـطح كمـي و كيفي 

1خدمـات موفـق باشـيم. انشـاء اهلل
7

عمليـات خاكبرداري بـه ميزان بيـش از 50 هزار متر 
مربع، زيرسـازي مسـير، جدولگـذاري به طـول بيش 
از 14 كيلومتـر، احـداث دو سـاختمان بـه مسـاحت 
برجـک  دو  جابجايـي  مربـع،  متـر   370 از  بيـش 
نگهبانـي، احـداث ديـوار دور پادگان به طـول 1200 
متـر، جابجايـي 200 اصلـه درخـت، احـداث فضـاي 
سـبز، جا بجايـي يـک اصلـه دكل 230 كيلوولـت، 
حفـر يـک حلقـه چـاه عميـق 100 متـري، جابجايي 

27 اصلـه تيـر برق فشـار ضعيـف و. . . 
اعتبار پيش بيني شده سال 95: 15 ميليارد ريال 

تاريخ بهره برداري:  شهريور ماه 95 

5 - عنــوان پــروژه: سـالن ورزشـي و مدیریـت 
بحران پارك بانوان 

آدرس پــروژه: ضلـع شـمال غربـي ميدان بسـيج 
جنـب پـارک بانوان

بـه  ورزشـي  سـوله  شـامل  پـروژه:  مشـخصات 
مسـاحت 1800 متـر مربـع بـه صـورت سـالن بـا 
سـكوي تماشـاچي و قسـمت اداري در دو طبقـه بـا 

محوطه سـازي  و  مترمربـع   2300 زيربنـاي 
اعتبار پيش بيني شده سال 95: 11 ميليارد ريال 

تاريخ بهره برداري:  سال 1395

ترافیک  کنترل  ساختمان  پـروژه:  عنـوان   6
شهرداري 

آدرس پـروژه: خيابان 17 شهريور مقابل استاديوم 
15 خرداد

ترافيک  كنترل  ساختمان  شامل  پروژه:  مشخصات 
شهر زنجان در چهار طبقه به مساحت 1960 متر مربع 
همكف  طبقه  دوم(  اول،  همكف،  زيرزمين،  )شامل: 
پيش بيني  تأسيساتي  و  تجاري  صورت  به  زيرزمين  و 
مختص  و  اداري  دوم  و  اول  طبقه  و  است  گرديده 

ساختمان كنترل ترافيک مي باشد. 
اعتبار پيش بيني شده سال 95: 11 ميليارد ريال 

تاريخ بهره برداري:  سال 1395

طبقاتي  پارکینگ  احداث  پـروژه:  عنـوان   -  7
سعدي

آدرس پــروژه: خ سـعدي حد فاصـل خ زينبيه و 
انقاب ميـدان 

و  تجـاري  مجتمـع  احـداث  پـروژه:  مشـخصات 
پاركينـگ طبقاتـي در زمينـي به مسـاحت 1132 متر 
مربـع در 8 طبقـه شـامل طبقـات زيرزميـن 1- و 2- 
و 2+ و 3+ و 4+ بـه صـورت پاركينـگ و طبقـات 
همكـف و اول بصـورت تجـاري با 9 متـر ورودي از 
خيابان سـعدي و طبقه پنجم شـامل فضاي سرپوشـيده 
جهـت ايجـاد فود كـورت )غذاخـوري( بـه صورت 
بـام سـبز بـا چشـم انداز رويايـي بـه مركـز شـهر و 
پاركينـگ روباز كـه امكان پارک خـودرو، در كنار 

غذاخـوري در تـراز انتهايـي را ممكـن مي سـازد. 
اعتبـار پيـش بينـي شـده سـال 95: 38/65 ميليارد 

ل  يا ر
تاريخ بهره برداري:  22 بهمن سال 1396

8- عنــوان پــروژه: تکمیـل تقاطـع غیر هم سـطح 
سیدالشـهداء )ع(

آدرس پــروژه: تكميـل تقاطع كمربنـدي جنوبي 
بيجار  جـاده  با 

مشـخصات پروژه: ايـن پروژه شـامل احداث يک 
پـل كابلـي روگذر شـرق بـه جنـوب به طـول 460 
متـر و يـک زيرگذر با مسيرمسـتقيم شـرقی غربی و 
بالعكـس بـه طول تقريبـي 420 متر و يـک ميدان در 
تـراز صفـر و 2 دسـتگاه پـل قبـل از ميـدان بر روي 
زيرگـذر جهـت تأميـن حـركات غـرب به شـرق و 

شـرق به غـرب مي باشـد. 
اعتبـار پيش بيني شـده سـال 95: 40 ميليـارد ريال 

منابـع داخلي
تاريخ بهره برداري:  پايان شهريور 95
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ــی اســتانداری زنجــان،  ــای مهنــدس رحمتــی معــاون امــور عمران ــا حضــور آق  در ايــن مراســم كــه ب
آقــای مهنــدس وثوقــی مديــركل راه و شهرســازی اســتان، معاونــان و مديــران ايشــان، آقــای دكتــر يگانــه 
ــان ايشــان، آقــای مهنــدس عســگری مديــركل نوســازی مــدارس اســتان، آقــای  شــهردار زنجــان و معاون
مهنــدس نيــازی مديــر كل دفتــر فنــی اســتانداری، اعضــای هيــات اجرائــی و دســتگاه نظــارت هفتميــن دوره 
ــره ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان، بازرســان ســازمان، اعضــای شــورای  ــات مدي ــات هي انتخاب

انتظامــی و معاونــان و مديــران ســازمان نظــام مهندســی برگــزار شــد. 

آقــای مهنــدس ابراهيــم زادتــوت آغــاج رئيــس ســازمان، ضمــن خــوش آمدگويــی بــه حضــار گــزارش 
كوتاهــی از شــرايط حاكــم بــر ســاخت و ســاز و كاهــش شــديد كارهــای ارجاعــی از يكســو و افزايــش 
تعــداد اعضــای ســازمان و انتظــارات جامعــه از ارائــه درســت خدمــات مهندســی ارائــه داده و اثــرات آنــرا 
بــر عملكــرد ســازمان نظــام مهندســی مــورد تحليــل قــرار دادنــد. همچنيــن عملكــرد هيــات مديــره دوره 
ششــم را در طــول ســه ســال گذشــته عليرغــم همــه مشــكات مثبــت ارزيابــی نمــوده و بــه بيــان پــاره ای 
ــايت  ــق س ــات از طري ــازی خدم ــی، شفاف س ــات مهندس ــردن خدم ــی ك ــه الكترونيك ــاخص ها از جمل از ش
ســازمان و برگــزاری دوره هــای آموزشــی مرتبــط بــا اهــداف و وظايــف ســازمان پرداختنــد و اشــاره كردنــد 
ــه از  ــان در خاتم ــد. ايش ــت نموده ان ــددی را مديري ــای متع ــا و چالش ه ــدت بحران ه ــن م ــول اي در ط
اعضــای هيــات مديــره دوره ششــم و همــه افــراد و دســتگاه ها و نهادهايــی كــه هيئــت مديــره را در طــول 

مــدت ســه ســال گذشــته مســاعدت و همراهــی كــرده انــد تشــكر و قدردانــی نمودنــد. 

 

ــارت  ــتگاه نظ ــی و دس ــات اجرائ ــا و ادارات، اعضــای هي ــران ارگان ه ــخنرانی مدي ــد از س ــه، بع در ادام
انتخابــات هفتميــن دوره هيــات مديــره اســتان بــا اعطــای لــوح تقديــر مــورد قدردانــی واقــع شــدند. پــس 
از آن تاش هــا و زحمــات اعضــای هيــات مديــره دوره ششــم بــا ارائــه لــوح تقديــر مــورد قدردانــی قــرار 
گرفــت و در نهايــت اعتبارنامــه 11 نفــر از اعضــای اصلــی و 6 نفــراز اعضــای علــی البــدل هيــات مديــره 

دوره هفتــم بــه آنــان اعطــا شــد. 

   

اخبار سازمان 

برگزاری مراسم تودیع اعضاءدوره ششم ومعارفه اعضاءدوره هفتم هیات مدیره 

عصــر روز يكشــنبه مــورخ 94/9/8 مراســم توديــع اعضــای دوره ششــم و معارفــه اعضــای دوره هفتــم 
هيــات مديــره ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان زنجــان در محــل ســازمان برگــزار گرديــد. 
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ــت  ــه )مديري ــدس محرمی يگان ــای مهن ــاب آق ــره و جن ــات مدي ــای هي ــط اعض ــه توس ــه جلس در ادام
ــوزه  ــكات در ح ــع مش ــترک و رف ــائل مش ــازی( مس ــاختمان اداره كل راه و شهرس ــكن و س ــرم مس محت

ــد.  ــه گردي ــنهادهايی ارائ ــی و پيش ــاز بررس ــاخت وس س

 

 

 

در انتهــای جلســه جنــاب آقــای مهنــدس كليــم الــه وثوقــی- مديــر كل محتــرم راه و شهرســازی ضمــن 
آرزوی موفقيــت بــرای هيــات مديــره جديــد ضمــن تاييــد نظــرات رياســت ســازمان مبنــی بــر برگــزاری 
منظــم جلســات هيــات چهــار نفــره بــه منظــور بررســی مســائل ســازمان بــر لــزوم پيگيــری نظــارت عاليــه 
مــاده 35 تاكيــد كــرده و از حضــور ضعيــف مهندســان ناظــر و مجــری در ســاخت و ســاز انتقــاد كــرده وی 

همچنيــن از تعامــل بيشــتر ســازمان بــا اداره كل راه و شهرســازی اســتقبال كردنــد. 

جلسه مشترک رئیس و اعضای هیات مدیره دوره هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان و 
شهردار زنجان و معاونین محترم فنی و عمرانی، معماری و شهرسازی

 

در مورخـه 94/9/26 جلسـه مشـترک رئيـس و اعضـای هيـات مديـره دوره هفتـم سـازمان نظام مهندسـی 
سـاختمان اسـتان زنجـان و شـهردار زنجان و معاونيـن محترم فنی و عمرانی، معماری و شهرسـازی شـهرداری با 
صحبت هـای جنـاب آقـای مهندس حسـن مجتبی زاده رياسـت محترم سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان 

2
1

جلسه مشترک رئیس و اعضای هیات مدیره دوره هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان و 
مدیر کل راه و شهرسازی استان زنجان

 در مــورخ 94/9/18 جلســه بــا صحبت هــای جنــاب آقــای مهنــدس حســن مجتبــی زاده رياســت محتــرم 
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان زنجــان شــروع شــد. ايشــان در ايــن جلســه رويكــرد هيــات مديره 
جديــد را ارتقــاء وجهــه اعضــا و تعامــل گســترده تر بــا ادارات مرتبــط بــا ســازمان و گســترش ارتباطــات 
درون ســازمانی و بــرون ســازمانی اعــام كــرد. رئيــس ســازمان بــر برخــورد مناســب بــا ايده هــای جديــد 

توســط اعضــای ســازمان تاكيــد كردنــد. 

ايشان در اين جلسه به موارد مهم و مشترک با اداره راه و شهرسازی بشرح ذيل اشاره كردند:

- تشــريح مشــكات بوجــود آمــده در واگــذاری زميــن نظــام مهندســی توســط اداره راه و شهرســازی و 
درخواســت همــكاری از آن ســازمان مطبــوع در خصــوص رفــع مشــكات حقوقــی واگــذاری زميــن فــوق 
ــی در آن و اراده  ــات اجراي ــروع عملي ــرای ش ــازی ب ــين آالت اداره راه و شهرس ــتفاده از ماش ــر و اس الذك

ــی؛ ــای آت ــات ديواركشــی محوطــه ظــرف ماه ه ــر عملي ــی ب ســازمان مبن

- تاكيــد بــر برگــزاری منظــم جلســات هيــات چهــار نفــره بــرای حــل مشــكات فــی مابيــن از جملــه 
صــدور گواهينامــه آسانســور و ســاير امــور؛

- درخواست همكاری در برگزاری انتخابات گروه های تخصصی؛

- تاكيــد بــر ارســال گزارشــات مهندســين ناظــر توســط ســازمان نظــام مهندســی بــه شــهرداری، چــرا 
كــه ارســال مســتقيم گزارشــات بــه شــهرداری مشــكات اعضــا و كارفرمايــان را دو برابــر خواهــد كــرد؛ و

- بررسی پرونده های مربوط به مهندسين در خصوص ماده 35، قبل از ارسال به شورای انتظامی. 
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- استقبال از همكاری در خصوص استفاده از كارشناسان ماده 27؛

- همكاری با سازمان درساخت پروژه مجتمع فرهنگی رفاهی باشگاه مهندسان. 

 

 

 

 

جلسه مشترک اعضای هیات مدیره دوره هفتم و بازرسان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 
با معاونت محترم امورعمرانی استانداری زنجان

در مــورخ 94/9/21 جلســه مشــترک هيــات مديــره دوره هفتــم ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان 
زنجــان بــا معاونــت عمرانــی اســتانداری زنجــان بــا صحبت هــای جنــاب آقــای مهنــدس حســن مجتبــی زاده 

رياســت محتــرم ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان زنجــان شــروع شــد. 

 

ــا اعضــا  رياســت ســازمان در ايــن جلســه رويكــرد هيــات مديــره هفتــم را تعامــل هــر چــه بيشــتر ب
و اداره هــای مرتبــط بــا ســازمان و ارتقــاء شــأن و منزلــت مهندســان و افزايــش كيفيــت خدمــات مهندســی 
اعــام كــرد. ايشــان همچنيــن خواســتار ارائــه خدمــات مهندســی در پروژه هــای بخــش دولتــی و اســتفاده از 
ــه ويــژه در بحــث كارشناســان مــاده 27 و اســتفاده  ظرفيت هــا و توانمندی هــای ســازمان نظــام مهندســی ب

از آن هــا توســط دســتگاه های اجرايــی اســتان در امــور كارشناســی شــد. 

ــی  ــی، رفاه ــع تفريح ــروژه مجتم ــوص پ ــاعدت در خص ــكاری و مس ــتار هم ــازمان خواس ــس س رئي
ــی از  ــی و قدردان ــام مهندس ــه مق ــادن ب ــت ارج نه ــان جه ــد و ايش ــگ ش ــاده گاوازن ــع درج ــازمان واق س
زحمــات مهندســان اســتان، خواســتار نام گــذاری يكــی از مياديــن و يــا بلوارهای هــای شــهر بنــام مهنــدس 
ــزرگ و  ــای ب ــف پروژه ه ــاد مختل ــكاری در ابع ــرای هم ــازمان را ب ــی س ــن آمادگ ــان همچني ــد. ايش ش

ــود.  ــام نم ــتان اع ــرمايه گذاری اس س

 در ادامــه جلســه، هــر يــک از اعضــای هيــات مديــره و بازرســين ســازمان در خصــوص مــوارد مختلــف 
مطالبــی را بيــان فرمودنــد. 

2
3

زنجـان آغـاز گرديـد. رئيس سـازمان در اين جلسـه ضمـن تشـكر از همكاری های شـهرداری با سـازمان نظام 
مهندسـی سـاختمان زنجان خواسـتار تشـكيل كارگروه های تخصصی برای بررسـی كارشناسـی موارد مشـترک 
نظـام مهندسـی بـا شـهرداری و حل مسـائل دو جانبـه از جملـه بحث مشـكل دو نقشـه ای بودن سـاختمان ها و 

اضافـه بناهـا و حل مشـكات ناظـران و مجريـان در اين خصوص شـد. 

در ادامه جلسه ايشان به موارد مهم و مشترک با شهرداری زنجان بشرح ذيل اشاره كردند:

- اسـتفاده از ظرفيـت كارشناسـان مـاده 27 سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان زنجـان در پرونده هـای 
كارشناسـی شـهرداری زنجـان؛

ــه كاره  ــاختمان های نيم ــده س ــل پرون ــرای تكمي ــان ب ــرای كارفرماي ــهيات ب ــاد تس ــت ايج - درخواس
ــاخت  ــون س ــه های چ ــه نقش ــاز ب ــد و ني ــدام نكرده ان ــكار اق ــرای صــدور پايان ــه ب ــه ك ــه يافت ــا خاتم و ي

ــد؛ دارن

ــروژه مجتمــع فرهنگــی  ــه ســاخت پ - درخواســت همــكاری از شــهرداری زنجــان در خصــوص پروان
رفاهــی باشــگاه مهندســان و صــدور مجــوز ديواركشــی؛

ــام  ــن نظ ــی  بي ــوزش عموم ــی و آم ــور فرهنگ ــی در ام ــترک فرهنگ ــای مش ــت همكاری ه - درخواس
ــان؛ ــهرداری زنج ــی و ش مهندس

در ادامــه جلســه هريــک از اعضــای هيــات مديــره در خصــوص مشــكات موجــود در نظــام مهندســی و 
روابــط متقابــل بــا شــهرداری زنجــان مــواردی را مطــرح كــرده و بــر تعامــل بيشــتر بــا شــهرداری تاكيــد 

كردنــد. 

 

در انتهــای جلســه جنــاب آقــای دكتــر حبيــب يگانــه، شــهردار زنجــان ضمــن تشــكر از حضــور هيــات 
مديــره و آرزوی موفقيــت بــرای هيــات مديــره جديــد ضمــن تاييــد نظــرات رياســت ســازمان در پاســخ بــه 

مــوارد مطــرح شــده مطالبــی را بشــرح ذيــل ايــراد فرمودنــد:

ــام  ــن نظ ــوزش عمومی بي ــی و آم ــور فرهنگ ــی در ام ــترک فرهنگ ــای مش ــتقبال از همكاری ه - اس
ــان؛ ــهرداری زنج ــی و ش مهندس

- پيشــنهاد در خصــوص تشــكيل تشــكل هايی از طــرف نظــام مهندســی ســاختمان اســتان زنجــان بــرای 
ــای شــهرداری؛  همــكاری در پروژه ه

- استقبال از تشكيل كارگروه های مشترک برای بررسی موارد بين سازمان و شهرداری؛

2
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جلسه مشترک اعضای هیات مدیره دوره هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان با حضرت 
آیت اهلل خاتمی نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه محبوب زنجان 

ــاختمان  ــام مهندســی س ــازمان نظ ــم س ــره دوره هفت ــات مدي ــورخ 94/10/19 جلســه مشــترک هي  در م
اســتان زنجــان بــا حضــرت آيــت اهلل خاتمی نماينــده محتــرم ولــی فقيــه در اســتان و امــام جمعــه محبــوب 
زنجــان بــا صحبت هــای جنــاب آقــای مهنــدس حســن مجتبــی زاده رياســت محتــرم ســازمان آغــاز گرديــد. 

 

ــان  ــتان زنج ــاختمان اس ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــزارش مختصــری از عملكــرد س ــازمان گ رياســت س
ارائــه نمــوده و خواســتار رهنمودهــای ايشــان در جهــت ارتقــاء كيفيــت خدمــات نظــام مهندســی در ســطح 
شــهر و اســتان شــدند. در ادامــه آقــای مجتبــی زاده بــا تاكيــد بــر اخــاق حرفــه ای و اخــاق مهندســی كــه 
برگرفتــه از اخــاق اسامی اســت بــر لــزوم گســترش آن در جامعــه و علــی الخصــوص در جامعــه مهندســی 
ــا  ــدس غامرض ــای مهن ــاب آق ــادروان جن ــاق ش ــه اخ ــدس نمون ــن از مهن ــان همچني ــد و ايش تاكيدكردن

ســهيلی يــاد كردنــد. 

 

 

ــه  ــام جمع ــتان و ام ــه در اس ــی فقي ــرم ول ــده محت ــت اهلل خاتمی نماين ــرت آي ــه حض ــه جلس  در ادام
محبــوب زنجــان انتخــاب اعضــای جديــد هيــات مديــره دوره هفتــم نظــام مهندســی ســاختمان اســتان زنجــان 
ــا ذكــر حديثــی از حضــرت  ــد در ادامــه ايشــان ب ــرای آنهــا آرزوی موفقيــت كردن را تبريــک گفتــه و ب
ــد.  ــد كردن ــد، تاكي ــه می دهن ــی كــه ارائ ــل خدمات ــودن مهندســين در مقاب ــه مســئول ب ــن ب ــر المومني امي

ايشــان همچنيــن در خصــوص ســازمان نظــام مهندســی و مســائل مرتبــط مــوارد مهمــی را مطــرح نمودنــد 
كــه برخــی از ايــن مطالــب عبارتنــد از:

- لزوم تعريفی جامع از معماری اسامی و ايرانی و اجرای آن در فضای شهری؛
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ــی اســتانداری  ــور عمران ــرم ام ــت محت ــی معاون ــای مهنــدس جــواد رحمت ــاب آق در انتهــای جلســه جن
زنجــان ضمــن تشــكر از حضــور هيــات مديــره هفتــم و بازرســين ســازمان و آرزوی توفيــق بــرای آن هــا، 
مطالــب ارزنــده ای را ايــراد فرمودنــد. ايشــان تهيــه يــک بســته كامــل و كارشناســی شــده از مــواردی كــه 
بتــوان از پتانســيل نظــام مهندســی در ســطح شــهر و اســتان زنجــان اســتفاده نمــود را بــا همــكاری مديــر كل 
دفتــر فنــی اســتانداری خواســتار شــدند تــا در جهــت رشــد و شــكوفائی هرچــه بيشــتر اســتان و اســتفاده از 

ــتفاده نمــود.  ــان از آن اس ــت مهندس ــا و ظرفي توانمندی ه

معاونــت محتــرم امــور عمرانــی همچنيــن خواســتار مشــاركت هــر چــه بيشــتر مهندســان در مســائل مهــم 
اســتانی از جملــه انتخابــات شــد. ايشــان جرائــم شــهرداری را عامــل بازدارنــده از تخلــف دانســتند و آن را در 

بلنــد مــدت بــه نفــع ســاخت و ســاز اعــام كردنــد.

 ايشــان بــرای پويايــی و پيشــرفت علمــی و پژوهشــی و شــناخت راه هايــی اجرايــی بــرای حــل معضــات 
ــاالت در  ــات و مق ــات و اختراع ــه ابداع ــرای ارائ ــتار تشــكيل جشــنواره مهندســی ب ــاز خواس ــاخت و س س
ــن و  ــی از ميادي ــذاری يك ــی از نام گ ــدس رحمت ــد. مهن ــت ش ــه ثاب ــا دبيرخان ــاختمان ب ــت س ــه صنع زمين

بلوارهــای شــهر بنــام مهنــدس اســتقبال كردنــد. 
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رياسـت سـازمان از حاضريـن در جلسـه بررسـی مشـكات آزمايشـگاه ها تقدير و تشـكر كردند. ايشـان 
همچنيـن توضيحاتـی درخصـوص رونـد جاری كار آزمايشـگاه ها بيان داشـتند. همچنين از شـروع بـكار مجدد 

كميتـه آزمايشـگاه ها بـرای هماهنگی هرچه بيشـتر اعضـا كميتـه خبردادند.

در ادامه جلسه موارد موجود توسط نمايندگان آزمايشگاه ها مطرح شد كه توسط رياست سازمان و هيات مديره 
به آنها پاسخ داده شد رئوس اين مطالب عبارت بودند از:

- مشكاتی كه در صورت حذف ارجاع كار توسط سازمان اتفاق خواهد افتاد؛

- عدم ايجاد وحدت رويه و انسجام در قيمت گذاری ارائه خدمات آزمايشگاه ها؛

- مشكات موجود در نمونه برداری از ساختمان ها توسط آزمايشگاه ها؛

- ركود بازار مسكن و ضرردهی اكثر آزمايشگاه ها؛

- مشكات نرم افزاری درخصوص آزمايشگاه ها؛

- نحوه سهميه بندی و ارجاع كار به آزمايشگاه ها؛ و

- تشـكيل جلسـه بـرای انتخاب نماينده آزمايشـگاه ها با همكاری سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان 
زنجان. 

جلسه مشترک بررسی مشکالت سرمایه گذاری با حضور ریاست سازمان و نمایندگان انبوه سازان ساختمان 
استان زنجان

ــا حضــور  در مــورخ 94/11/8 جلســه مشــترک بررســی مشــكات ســرمايه گذاری در بخــش مســكن ب
ــای  ــا صحبت ه ــان ب ــتان زنج ــاختمان اس ــازان س ــدگان انبوه س ــی و نماين ــام مهندس ــازمان نظ ــت س رياس

جنــاب آقــای مهنــدس حســن مجتبــی زاده رياســت محتــرم ســازمان آغــاز گرديــد. 

ــه  ــان در جلس ــتان زنج ــاختمان اس ــازان س ــدگان انبوه س ــور نماين ــازمان از حض ــت س ــدا رياس در ابت
ــی  ــر و تشــكر كــرده و توضيحاتــی در خصــوص تغييــرات احتمال بررســی مشــكات ســرمايه گذاری تقدي
مبحــث دوم قانــون نظــام مهندســی و كنتــرل ســاختمان ارائــه دادنــد. ايشــان بيــان داشــتند كــه در قانــون 
ــكار توســط  ــی می گــردد كــه طــراح، ناظــر و پيمان ــر ســاخت معرف ــرای اجــرای ســاختمان مدي ــد ب جدي
مديــر ســاخت انتخــاب می گــردد. ايشــان در ادامــه آمادگــی نظــام مهندســی را در جهــت رفــع مشــكات 

ــد.  ــام كردن ــا اع ــی آنه ــور اجراي ــريع در ام ــرمايه گذارها و تس س
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- هماهنگــی در نمــا و تعــداد طبقــات در ســاخت و ســاز شــهری و ايجــاد محيطــی آرام در فضــای داخلــی 
ــاختمان؛ و خارجی س

- اتخاذ تدابير جدی جهت هماهنگ سازی ساخت و ساز شهری؛

- تاكيد بر اجرای قانون و رعايت موارد فنی در جهت ايمن كردن ساختمان ها و عدم مسامحه در اين خصوص؛

- تشكيل جلسات توجيهی و آموزشی منظم برای مهندسان در خصوص مسئوليت و وظايف مهندسی؛

- طراحی ساختمان ها و فضای شهری براساس نيازهای مردم در افق مشخص؛

- تنظيم برنامه كامل و جامع برای ارتقاء كيفيت خدمات مهندسی و ساختمان ها؛

- اسـتفاده از مهندسـان بـا سـابقه در اجـرا و تدريـس در دانشـگاه ها برای تحليـل صحيح مسـائل در حوزه 
سـاخت و ساز؛

- لزوم نوسازی بافت فرسوده و حفظ آثار تاريخی؛

بازرسان  و  مدیره  ازهیات  برخی  و  سازمان  ریاست  حضور  با  آزمایشگاه ها  اندیشی  هم  مشترک  جلسه 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان و نمایندگان آزمایشگاه های استان زنجان

در مورخ 94/11/8 جلسـه مشـترک هم انديشـی آزمايشـگاه ها با حضور رياسـت سـازمان و اعضای هيات 
مديـره عضـو كميتـه و نماينـدگان آزمايشـگاه های سـطح اسـتان بـا صحبت های جنـاب آقای مهندس حسـن 

گرديد.  آغـاز  مجتبی زاده 
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مهندسـی سـاختمان و با اسـتفاده از پتانسـيل عظيـم اعضـای توانمند آن تهيـه و نظارت گـردد. همچنين اصاح 
فرآيندهـای اجرايـی و تسـهيل امـور را از ديگـر برنامه های ايـن هيات مديره اعـام كردند كه برخـی از موارد 
بـه ثمر نشسـته اسـت. ايشـان همچنين بـه ايجاد اتـاق فكـر و پيشكسـوتان در سـازمان جهت بهره بـرداری از 
پتانسـيل عظيـم اعضـا از جلسـه نخبـگان، پيشكسـوتان و ديگـر اعضـای عاقه منـد اشـاره كردند و خواسـتار 
همـكاری اعضـای محتـرم و ارائـه ايده هـا، طرح ها و پيشـنهادها از سـوی ايشـان گرديدند و اعـام كردند كه 
اعضـای محتـرم، مـوارد مـورد نظـر را از طريـق روابـط عمومی سـازمان جهـت طـرح در اتاق فكـر پی گيری 

 . يند نما

در ادامــه جلســه مــوارد موجــود در خصــوص پيــش نويــس اصاحيــه مبحــث دوم و نظــام اداری كنتــرل 
مقــررات ملــی ســاختمان مطــرح شــد و هركــدام از حضــار نســبت بــه ارائــه نظــرات خــود اقــدام نمودنــد 

كــه رئــوس ايــن مطالــب عبارتنــد از :

- بررسـی پيش نويـس مبحـث دوم توسـط كارگروه هـای تخصصـی و تهيـه بسـته ای از آسـيب های ايـن 
تغييـرات و اطاع رسـانی بـه مهندسـان؛

- هماهنگی با سازمان های ساير استان ها و تجميع همه نظرها در قالب يک نظر واحد؛

- تهيه يک طرح پيشنهادی بجای پيش نويس اصاحيه مبحث دوم به مقام های ذيربط جهت پيگيری؛

- نظرسنجی از مهندسان استان در خصوص تغييرات مبحث دوم؛ و

- تهيه طرحی با هماهنگی همه سازمان های نظام مهندسی كشور برای تأخير در اجرای اين تغييرات. 

 پایان نمایشگاه تخصصی مسکن و انبوه سازان، صنعت ساختمان، عمران و ماشین آالت راهسازی با حضور 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

نمايشــگاه تخصصــی مســكن و انبــوه ســازان، صنعــت ســاختمان، عمــران و ماشــين آالت راهســازی بــا 
حضــور ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان زنجــان برگــزار شــد. از غرفــه ســازمان نظــام مهندســی 

ســاختمان اســتقبال بســيار خوبــی بعمــل آمــد. 

 اين نمايشگاه به مدت پنج روز از 3 الی 7 اسفند با حضور سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان در محل 
نمايشگاه های بين المللی كاسپين برگزار شد. 
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 در ادامـه جلسـه مـوارد موجـود درخصـوص مشـكات سـرمايه گذاری توسـط نماينـدگان انبوه سـازان 
سـاختمان اسـتان مطـرح شـد كه رئـوس ايـن مطالـب عبارتنـد از:

- عدم وحدت رويه در تراكم دهی ساختمان ها توسط شهرداری؛

- ركود بازار مسكن و ضرر دهی اكثر سرمايه گذاران؛

- طوالنی و پيچيده بودن روند صدور پروانه و پايانكار؛

- عدم مشخص شدن جايگاه سرمايه گذاران در قوانين ساخت وساز؛ و

- عدم همكاری ادارات در زمان ركود ساخت و ساز با سرمايه گذاران.

جلسه هم اندیشی درخصوص پیش نویس اصالحیه مبحث دوم و نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان

در مـورخ 94/11/20 جلسـه هم انديشـی اصاحيه مبحـث دوم و نظـام اداری كنترل مقررات ملی سـاختمان 
بـا حضـور رئيـس و اعضـای هيـات مديـره و جمعـی از اعضـای سـازمان در محـل سـالن اجتماعات سـازمان 
آغـاز بـكار كـرد. در ابتدای جلسـه رياسـت محترم سـازمان ضمن عـرض خير مقدم بـه حضـار توضيحاتی در 
خصـوص پيش نويـس مبحـث دوم ارائـه نمودنـد. ايشـان هدف از تشـكيل ايـن هم انديشـی را آگاهی بيشـتر 
اعضـای محتـرم نسـبت بـه تغييـرات احتمالی پيـش رو در مبحـث دوم و در راسـتای تقويت نقاط قـوت و رفع 
نقـاط ضعـف آن دانسـت. ايشـان ضمن تشـكر از دسـت انـدركاران و نهادهای مرتبـط با صنعت سـاختمان از 
جملـه شـهرداری خواسـتار تعامـل و تفاهم بيشـتر در راسـتای هـم افزايی بـه منظور پيشـبرد بهتر امور شـدند. 

 

 

 رئيـس سـازمان در ارائـه نمونـه بـارز ايـن تعامـل، زدودن شـائبه  های موجود بين اين سـازمان و شـركت 
شـهرک های صنعتـی را عنـوان نمودنـد كـه بـا تعامـل بعمـل آمـده و همـكاری مديـر عامل محترم شـركت 
شـهرک های صنعتـی مقـرر شـد كه كليـه نقشـه های شـهرک های صنعتی بعـد از ايـن از طريق سـازمان نظام 
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در مرحله نهايی اين دوره از رقابت ها كه روز سه شنبه مورخ 94/12/4 در محل آكادمی بدمينتون برگزار شد. 
تيم های صعود كننده در يک گروه پنج تيمی و به صورت دوره ای به رقابت پرداختند كه در پايان پس از يک 
دوره رقابت بسيار تنگاتنگ و كامًا نزديک سه تيم برتر به امتيازهای برابر دست يافتند لذا برای تعيين نفرات 
برتر اين دوره از رقابت ها كار به ست شماری رسيد كه نهايتًا سه تيم با اختاف تنها يک ست مقام های اول تا 

سوم را از آن خويش كردند. 

كه در نهايت تيم آقايان مهندسين )رسول بازرگان - وحيد احمدی( قهرمان مسابقات

تيم آقايان مهندسين )فرشاد ياسمی - محمد اوجاقلو( نايب قهرمان

تيم آقايان مهندسين )رضا صفری زنجانی - عليرضا انصاری( مقام سوم

تيم آقايان مهندسين )سهيل برانی - امير مغانلو( مقام چهارم

تيم آقايان مهندسين )ميثم سفيد گری - محسن گردن پر( مقام پنجم  اين دوره از مسابقات معرفی شدند. 

 دومین مسابقات فوتسال گرامیداشت روز مهندسی با حضور 9 تیم

در اين مسابقات با شركت 9 تيم از شهر های استان زنجان به ميزبانی شهر زنجان توسط سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان زنجان در سالن شهيد احمد مظفری واقع در شهرک كارمندان از 27 بهمن الی 4 اسفند ماه 94 

برگزار گرديد. 

تيم های شركت كننده در مسابقات در دو گروه A و B به ترتيب ذيل تقسيم شدند. 

گروه A: 1- سرمايه گذاری مسكن شمال غرب 2- عمران شاكله 3- دفتر فنی 110  4- صتن

     گروه B: 1- سازندگان 2- شركت آرمان سازه 3- شركت متين سازان اوج آفرين 4- دفتر نمايندگی خدابنده 
5- راه وشهرسازی

در روزهـای برگـزاری اين نمايشـگاه سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان زنجان با هدف گسـترش و 
اشـاعه فرهنـگ صحيـح سـاخت و سـاز و رعايت مقـررات ملی سـاختمان اقدام بـه برگزاری مسـابقات ترويج 
مقـررات ملـی سـاختمان و انجـام مراسـم قرعه كشـی و اهـدا جوايز نمـود كه در مراسـم قرعه كشـی اعضای 
محتـرم هيـات مديـره سـازمان نيز حضور داشـتند. در روزهـای پايانـی نيز حضور مهندسـين و مـردم در غرفه 

سـازمان و نمايشـگاه قابـل توجه بود.   

    

 

   

  
دومین دوره مسابقات بدمینتون گرامیداشت روز مهندسی

مورخ 27 بهمن الی 4 اسفندماه 94 دومين دوره مسابقات بدمينتون دوبل به مناسبت گراميداشت روز مهندس 
برگزار شد. 

 

   اين دوره از مسابقات با شركت 18 نفر از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان كه در قالب 9 
تيم در مسابقات دوبل شركت نموده بودند در محل آكادمی بدمينتون برگزار گرديد. 
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اولین دوره مسابقات تنیس روی میز گرامیداشت روز مهندسی

سالن  در  اسفندماه   10 مورخ  دوشنبه  روز  مهندس  روز  گراميداشت  تنيس روی ميز  مسابقات  دوره  اولين 
تنيس روی ميز مجموعه ورزشی تختی برگزار گرديد. در اين دوره از مسابقات كه با شركت 16 نفر از اعضای 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان برگزار شد، ورزشكاران پس از انجام قرعه كشی و گروه بندی دور 

مقدماتی با رقبای خود به رقابت پرداختند. 

پس از پايان دور مقدماتی نفرات اول و دوم هر گروه به مرحله دوم راه يافتند. در اين مرحله از مسابقات كه 
با حضور هشت ورزشكار شاخص عضو سازمان به صورت دو حذفی برگزار گرديد، پس از 14 مسابقه تماشايی و 

تنگاتنگ نفرات برتر به ترتيب زير معرفی شدند:

  نفر اول و قهرمان اولين دوره مسابقات : آقای مهندس پرويز قزلباش

نفر دوم : آقای مهندس امير حسين نجمی

نفر سوم : آقای مهندس نادر فرج زاده

 

3
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دومين دوره مسابقات گراميداشت روز مهندس با حضور بيش از 100 مهندس عضو سازمان در غالب 9 تيم با 
شور و هيجان خاصی برگزار شد كه رده بندی تيم های اول تا سوم پس از20 بازی به شرح زير مشخص گرديد:

تیم عمران شاکله قهرمان مسابقات - آقای مهندس سيد احمد حسينی)سرپرست(، آقای مهندس حميدرضا   -1 
نظری)مربی(، آقايان مهندسين سيد ميثم مرتضوی، مرتضی بيگلی، مهدی بيگلری، مجيد كريمی، مجيد اوصالی، بهنام 

مرتضوی، حسين قاسمی، مهران اكبری، حميد عزيزی )بازيكن(

2- تیم دفتر فنی 110 نائب قهرمان مسابقات - آقای مهندس محمدرضا محمدی)سرپرست(، آقای مهندس مصطفی 
تفويضی،  هادی  اجاقلو،  روح اله  نجفی،  مسعود  قزلباش،  مهدی  داروگر،  رحيمی  مقداد  مهندسين  آقايان  نقيلو)مربی(، 

محمدرضا صنايعی، بهمن حسنی، امين حيدری، محمدرضا اكرادی اختصار، سيدمياد موسوی)بازيكن(

3- تیم دفتر خدابنده تیم سوم مسابقات - آقای آيت اله خسروی)سرپرست(، آقای حميد مينائی)مربی(، آقايان 
عين اله  هادی صفری،  بيگدلی،  ابراهيم  بيگدلی،  عليورديلو، حسين  مجتبی  مصطفی خسروی،  احمدی،  فريد  مهندسين 

اسامی، مهدی احمدی، طيب بيگدلو، نبی اله بيگدلی)بازيكن( 
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واحد آموزش
ــزاری 82 دوره  ــازمان، برگ ــرم س ــای محت ــی اعض ــای آموزش ــه نياز ه ــه ب ــا توج ــوزش، ب ــش آم در بخ
آموزشــی بــه مــدت 1300 ســاعت و بــه تعــداد2200 نفــر در قالــب دوره هــای ارتقــاء پايــه و 9 دوره خــارج 
ــن  ــه خــود دارد. همچني ــف را در كارنام ــن مختل ــا عناوي ــش ب ــاعت و هماي ــر س ــا 1848 نف ــيوه نامه ب از ش

ــه ايــن فعاليت هــا افــزود.  ــه تعــداد 410 نفــر را بايــد ب هماهنگــی و برگــزاری 10 ســمينار آموزشــی ب
آمار دوره های آموزشی ارتقا پايه برگزار شده در سال94

ــی و  ــرد، هماهنگ ــورت می گي ــی ص ــای آموزش ــزاری دوره ه ــرای برگ ــه ب ــی ك ــار فعاليت هاي در كن
ــده  ــورد پرون ــا270 م ــف ب ــته های مختل ــم ارزی رش ــيون ه ــوزش و كميس ــه آم ــات كميت ــزاری جلس برگ
ــان و  ــام ايش ــت ن ــد ثب ــه و تايي ــه حرف ــون ورود ب ــدگان آزم ــركت كنن ــی ش ــده، راهنماي ــی ش بررس
پاســخگويی بــه مراجعــات و ســواالت اعضــای محتــرم در خصــوص ارتقــا و تمديــد پروانــه بخــش ديگــری 

ــد.  ــاص می ده ــود اختص ــه خ ــوزش را ب ــد آم ــای واح از فعاليت ه
برنامه های آتی سازمان در بخش آموزش

- ارائه تقويم آموزشی سازمان. 
ــق  ــه برگــزاری دوره از طري ــده ب ــاه مان ــی ســه م ــه زمان ــه در فاصل ــاء پاي ــام دوره هــای ارتق - ثبــت ن

ــی.  ــيون آموزش ــتم مكانيزاس ــازمان و سيس ــايت س س
- صــدور گواهينامه هــای ارتقــاء پايــه در فاصلــه زمانــی حداكثــر يــک هفتــه پــس از ارائــه نمــرات از 

طــرف مجريــان آموزشــی. 
- برگزاری منظم جلسات كميته آموزش. 

3
5

   
معرفی واحد های مختلف سازمان و عملکرد آن ها

شورای انتظامی
واحد آموزش

دبیرخانه
کمیته بانوان

کمیته کارشناسان ماده 27

3
4

شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

ــه  ــن نام ــاده 87 آيي ــتای م ــان در راس ــتان زنج ــاختمان اس ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــورای انتظامی س ش
اجرايــی قانــون نظــام مهندســی و در انجــام وظايــف خــود نســبت بــه شــكايات واصلــه از ســوی اشــخاص 
حقيقــی و حقوقــی در خصــوص تخلفــات حرفــه ای، انضباطــی و انتظامی مهندســان و كاردانهــای فنــی عضــو 
ــت شــورا تشــخيص داده نشــده  ــواردی كــه در صاحي ــتغال رســيدگی و در م ــه اش ــدگان پروان ــا دارن و ي
نســبت بــه رد آن اعــام نظــر نمــوده و در بقيــه مــوارد نســبت بــه صــدور رأی مقتضــی اقــدام نمــوده اســت. 
ــظ و  ــده و حف ــن پرون ــوق طرفي ــه حق ــرام ب ــی و احت ــی طرف ــظ ب ــاس حف ــر اس ــورا ب ــرد ش - عملك

ــت.  ــوده اس ــتوار ب ــرار اس ــداری در اس امانت
- بــر ايــن اســاس عملكــرد شــورای انتظامی اســتان زنجــان در نــه مــاه اول ســال 1394 بــه شــرح ذيــل 

می باشــد. 
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ــردد(.  ــی پرداخــت می گ ــه ورزش ــی از بودج ــص بخش تخصي
ــه منظــور اخــذ  ــا تعــداد ديگــری ســالن های ورزشــی كوچكتــر در ســطح شــهر زنجــان ب - مذاكــره ب

ــدس.  ــوان مهن ــی بان ــانس های ورزش ــرای س ــف ب تخفي
- مذاكره با يكی از فروشگاه ها جهت ارائه كارت تخفيف برای بانوان مهندس عضو سازمان. 

مــوارد مذكــور در مراحــل پايانــی و عقــد تفاهم نامــه همــكاری بــوده و در اســرع وقــت اطــاع رســانی 
خواهــد شــد. 

برنامه های پیش روی کمیته بانوان:
- برگزاری دوره های آموزش آشنايی با نحوه نظارت در كارگاه های ساختمان برای متقاضيان. 

- برگــزاری دوره هــای آموزشــی بــه منظــور تبييــن وظايــف، حــدود و اختيــارات مهنــدس، نحــوه ارائــه 
گزارشــات مرحلــه ای، نحــوه گــزارش تخلفــات و. . . 

- برگزاری نمايشگاه آثار هنری بانوان مهندس عضو سازمان. 

ــنيدن  ــاده ش ــته و آم ــور داش ــازمان حض ــنبه در س ــنبه و پنجش ــای دوش ــوان روزه ــه بان ــای كميت اعض
ــند.  ــواالت می باش ــه س ــخگويی ب ــنهادات و پاس ــرات و پيش نظ

عملکرد کارشناسان ماده 27 
بــه اســتناد مــاده 27 قانــون نظــام مهندســی و كنتــرل ســاختمان مصــوب اســفند مــاه 74 مجلــس شــورای 
ــی،  ــی و انتظام ــای نظام ــا، نيروه ــی، نهاده ــات دولت ــا، موسس ــه )وزارت خانه ه ــر اينك ــامی مبنی ب اس
ــه  ــت آيين نام ــا رعاي ــی ب ــور كارشناس ــاع ام ــد در ارج ــهرداری ها می توانن ــی و ش ــركت های دولت ش
خاصــی كــه بــه پيشــنهاد مشــترک وزارت مســكن و شهرســازی و وزارت دادگســتری بــه تصويــب هيــات 
ــه  ــه ب ــتغال ك ــه اش ــان دارای پروان ــتری از مهندس ــان رسمی دادگس ــای كارشناس ــد، بج ــران می رس وزي
وســيله ســازمان اســتان معرفــی می شــوند اســتفاده نماينــد ( و پيــرو آن دســتورالعمل رياســت محتــرم وقــت 
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان بــه شــماره 21190/ش مــورخ 89/2/14 در خصــوص تشــكيل كميســيون 
ــاده  ــور كارشناســان م ــه ام ــه منظــور ســازمان دادن ب ــاده 27 اســتان ها ب ــی كارشناســی م هدايــت و ارزياب
27 و هــم چنيــن ارزيابــی نحــوه انجــام خدمــات كارشناســی، كميســيون مذكــور در ســازمان اســتان زنجــان 
ــر از  ــه نف ــی  و س ــورای انتظام ــر از ش ــک نف ــره، ي ــات مدي ــر از هي ــازمان، دونف ــت س ــب از رياس مرك
ــورت  ــای ص ــات و فعاليت ه ــم اقدام ــه اه ــكيل ك ــاه 1392 تش ــن م ــتان در بهم ــاده 27 اس ــان م كارشناس

ــد : ــل می باش ــرح ذي ــه ش ــيون ب ــط كميس ــه توس گرفت
1-تهيـه و تدويـن نظام نامـه كميسـيون بـه شـماره 93/5181مـورخ93/3/20و انتخـاب نايب رييـس و دبير 

كميسـيون )توضيـح اينكه مسـئوليت رياسـت كمسـيون با رياسـت محترم سـازمان اسـتان می باشـد(؛
2-تشكيل مستمر جلسات كميسيون و بحث و تبادل در نظر در خصوص موارد و مسايل ماده 27 قانون؛

3-پی گيـری و مكاتبـات الزم بـا موسسـات، نهادهـا و ارگان هـای ذكـر شـده در متـن مـاده 27 قانـون به 
منظـور اسـتفاده دسـتگاه های فـوق الذكـر از خدمـات كارشناسـان رسـمی ماده 27 سـازمان اسـتان ؛

4- بـه روز رسـانی كتابچـه مشـخصات كارشناسـان ماده اسـتان و ارسـال آن به كليـه موسسـات، ادارات و 
مرتبط؛ نهادهـای 

5- درج نـام و مشـخصات كليه كارشناسـان ماده 27 سـازمان اسـتان در بانـک اطاعاتی كارشناسـان هيات 
اسـتانی تعيين كارشـناس رسـمی  برای دسـتگاههای دولتی نـزد اداره كل امـور اقتصادی و دارايی اسـتان زنجان 

بـه منظـور اسـتفاده دسـتگاه های اجرايی اسـتان از خدمات فنی كارشناسـان ماده 27 سـازمان. 

3
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دبیرخانه سازمان 
دبير خانــه ســازمان وظايفــی از جملــه: ثبــت و ارجــاع كليــه نامه هــای وارده از طريــق اتوماســيون اداری و 
شــبكه دولــت، تايــپ و ثبــت قرارداد هــا و اباغيــه هــا، صــدور نامه هــای مفاصــا حســاب، اســتحكام بنــا 
ــوط  ــای مرب ــای تخصصــی، فكــس نامه ه ــپ صورتجلســات گروهه ــده، تاي ــاع ش ــه ارج ــای متفرق و نامه ه
ــه  ــه، ريزنمــرات و تاييدي ــات ســاختمانی، نظــارت عالي ــه نامه هــای توقــف عملي ــه جلســات، ارســال كلي ب
ــق  ــهرداری های مناط ــتان ها و ش ــاير اس ــی س ــام مهندس ــه نظ ــوط ب ــای مرب ــه نامه ه ــال كلي ــی، ارس تحصيل

ــد.  ــه می باش ــای مربوط ــه واحده ــا ب ــری نامه ه ــه و پيگي ــت های مربوط ــه گانه و رونوش س

آمار مکاتبات دبیرخانه

 برنامه های آتی سازمان در بخش دبیرخانه 
ــت  ــال و درياف ــه و ارس ــات دبيرخان ــريع خدم ــام س ــوع و انج ــاب رج ــه ارب ــخگويی ب ــتای پاس در راس
نامــه، ايــن واحــد در نظــر دارد بــا اســتفاده از زيرســاخت های موجــود هماننــد شــبكه دولــت، ايميل هــای 
ــه سيســتم الكترونيكــی  ــت فيزيكــی نامه هــا و گزارش هــا را ب ســازمانی و فكــس پروســه ارســال و درياف
ــالی،  ــی و ارس ــای دريافت ــی نامه ه ــی ديجيتال ــا بايگان ــن ب ــدام و همچني ــن اق ــا اي ــه ب ــد، ك ــل نماي تبدي

ــود.  ــته می ش ــازمان برداش ــع س ــی در مناب ــه جوي ــتای صرف ــدی در راس ــای بلن قدمه

نگاهی بر کمیته بانوان
ــت و  ــور حماي ــه منظ ــور ب ــزرگ كش ــتان های ب ــی اس ــام مهندس ــازمان های نظ ــوان در س ــه بان كميت
ــر  ــدس سراس ــوان مهن ــوده و بان ــت ب ــغول فعالي ــت مش ــدس سال هاس ــوان مهن ــف از بان ــتيبانی مضاع پش

ــد.  ــد می گردن ــره من ــا به ــن كميته ه ــتيبانی اي ــور از پش كش
نظــر بــه اينكــه در دور هفتــم انتخابــات هيئــت مديــره ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان زنجــان 
كــه در ســال 1394 برگــزار شــد تعــداد بانــوان مهنــدس عضــو ســازمان بــه حــدود يــک هشــتم كل اعضــا 
رســيد، نيــاز بــه حضــور نمايندگانــی از ميــان خانم هــا در هيئــت مديــره ســازمان بيشــتر از قبــل احســاس 
شــد و نتيجــه انتخابــات و راهيابــی هــردو كانديــد خانــم بــه هيئــت مديــره گواهــی اســت بــر ايــن مدعــا. 
بــا حضــور پررنــگ تــر خانم هــا در انتخابــات و نيــز حضــور نماينــدگان خانــم در هيئــت مديــره هفتــم 
ــه كار  ــوان بيــش از پيــش پررنــگ شــد و در همــان ماه هــای نخســت آغــاز ب ــه بان ــزوم تشــكيل كميت ل
ــوان محتــرم عضــو  ــا بان ــا رويكــرد تعامــل بيشــتر ب ــوان اســتان زنجــان ب ايــن هيئــت مديــره، كميتــه بان

ســازمان و بررســی و ارائــه راهــكار بــرای مشــكات و مســائل حرفــه ای آنهــا آغــاز بــكار نمــود. 
بــا آغــاز فعاليــت ايــن كميتــه و همــكاری اعضــای هيئــت مديــره، خصوصــًا رياســت محتــرم ســازمان 

اقداماتــی در ايــن يــک مــاه و انــدی صــورت گرفــت كــه بــه قــرار زيــر می باشــد:
ــک  ــرای ورزش ايروبي ــی ب ــانس های اختصاص ــذ س ــت اخ ــی جه ــی ايپكچ ــالن ورزش ــا س ــره ب - مذاك
مختــص بانــوان مهنــدس عضــو ســازمان )هزينــه ســانس اختصاصــی بطــور كامــل از جانــب ســازمان و بــا 
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 الزم بـه ذكـر اسـت ميـزان مشـاركت اعضـا در انتخابات اعضـاي هيئت مديـره دوره هفتم در كل كشـور 
حـدود 32 درصـد و در اسـتان زنجـان حـدود 42 درصـد بـود. انجـام راي گيري بـه صـورت الكترونيكي يكي 
ديگـر از ويژگي هـاي ايـن دوره از انتخابـات مي باشـد. اين امر در سـاعات اوليـه روز راي گيـري با اختاالت 
فنـي مواجه شـد و مشـكات عديـده اي را در فرايند انتخابات در بسـياري از اسـتان ها - از جمله اسـتان زنجان- 
در پـي داشـت و چنـد سـاعتي راي گيـري را - بـه ويـژه در شـهر زنجـان- بـه تعطيلـي كشـاند. در برخي از 
اسـتان ها بـه هميـن دليـل راي گيري بـه مدت يک هفتـه به تاخير افتـاد )اسـتان هاي تهران، فـارس و گيان(. 
در اسـتان زنجـان عليرغـم وجـود مشـكات فنـي و اختـال در سيسـتم راي گيـري، بعـد از چند سـاعت وقفه 

مجددا اسـتمرار پيـدا كرد. 
 امـا هميـن وقفـه و اختـال، زمينـه سـاز بـروز نابسـاماني ها و تنش هايـي در بيـن تعـدادي از نامزدهـا و 
هـواداران آنهـا گرديـد و تاش هـا و زحمـات همـكاران هيئت اجرائـي و هيئت نظـارت بر انتخابـات را دچار 

خدشـه نمـود و شـكايات متعـددي از سـوي نامزدها مطـرح گرديد. 
 امـا بعـد از بررسـي شـكايات، صحـت انتخابـات توسـط هيئت نظارت اسـتان و كشـور مـورد تاييـد قرار 
گرفـت و اعتبارنامه هـاي منتخبيـن در آذرمـاه صـادر گرديـد و بديـن ترتيـب هفتميـن دوره هيئـت مديره از 
اواسـط آذرمـاه شـروع بـه كار كـرد و فصل ديگـري از فعاليت هاي سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان اسـتان 

زنجـان آغاز گرديـد. . . . 
  جدول 2- مقايسه تعداد اعضاي هيئت مديره دوره ششم و هفتم به تفكيک رشته

جدول 3- مقايسه تعداد اعضاي هيئت مديره دوره ششم و هفتم از حيث مدرک تحصيلي
3
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نظري به انتخابات هیئت مدیره دوره هفتم

مهندس ابراهیم زاد توت آغاج
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

انتخابـات دوره هفتـم هيئـت مديـره در حـال و هوايـی برگزار گرديـد كه وضعيـت و جايگاه سـازمان در 
جامعـه از شـرايط ويـژه اي برخـوردار بود. از يكسـو ركود اقتصادي و كاهش شـديد حجم سـاخت و سـاز )در 
سـطح كشـور در حـدود55% - 50% و در سـطح اسـتان بيش از 60% نسـبت بـه سـال هاي 92-1391 با كاهش 
فعاليت هـاي سـاختماني مواجـه بوديم( در كشـور حاكم بود و از سـوي ديگر تعـداد اعضاي سـازمان با افزايش 

قابـل توجهـي مواجه گرديـده بود. 
 گسـترش دامنـه خدمـات مهندسـي بـه ويـژه نظـارت و اجـرا و واريز هزينـه خدمـات مذكور به حسـاب 
سـازمان - بـه منظـور قطـع رابطـه بين مهنـدس ناظـر و كارفرما- حساسـيت هاي زيـادي را در جامعه بـه دنبال 
داشـته و بازتاب هـاي آن را در خـارج شـدن اليحـه اصاح قانون نظـام مهندسـي و اباغ نظرات ششـگانه وزير 
راه و شهرسـازي بـه سـازمانهاي نظام مهندسـي در سـال 1393 و تداوم آنـرا درالباي سـطور پيش نويس اصاح 
مبحـث دوم و تدويـن نظـام اداري در سـال 1394 - مي توان مشـاهده نمـود. افزايش انتظارات جامعـه و مطالبات 
اعضـا از سـازمان نظام مهندسـي اسـتان ها و عدم پاسـخگويي بموقع سـازمان ها به ايـن انتظـارات و مطالبات، از 

ويژگي هـاي ديگـر اين دوره محسـوب مي شـود. 
 از سـوي ديگر وزير راه و شهرسـازي با صدور بخشـنامه اي در شـهريور ماه 1394 كاركنان وزارت كشـور، 
شـهرداري هـا و شـوراي اسـامي را از نامـزدي براي عضويـت در هيئـت مديره منع نمـود. قبًا نيـز همكاران 
راه و شهرسـازي از كانديداتـوري بـراي هيئـت مديـره منـع گرديـده بودند. شـايد هميـن شـرايط و ويژگي ها 
موجـب شـده تـا شـمار نامزدهاي هيئت مديره نسـبت بـه دوره قبل با كاهـش 20 درصدي مواجه گـردد. تعداد 
كانديداهـاي ايـن دوره 75 نفـر بـود كـه در مقايسـه بـا دوره ششـم 18 نفر كاهش نشـان مي دهد. جـدول ذيل 

تعـداد نامزدهـاي هيئـت مديره دوره ششـم و هفتـم را به تفكيک رشـته نشـان مي دهد:

جدول 1- مقايسه تعداد نامزدهاي هيئت مديره دوره ششم و هفتم به تفكيک رشته



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

 1
39

4 
ان

ست
زم

 و 
یز

پای
 / 

 1
8 

1 و
9 

ره
ما

 ش
م /

هفت
ل 

سا

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

 1
39

4 
ان

ست
زم

 و 
یز

پای
 / 

 1
8 

1 و
9 

ره
ما

 ش
م /

هفت
ل 

4سا
1

5( 3 نفـر از اعضـاي هيئـت مديـره دوره ششـم درايـن دوره ابقـا گرديدنـد، دو نفـر از منختبيـن نيز عضو 
ادوارگذشـته بودنـد و 6 نفـر نيـز براي نخسـتين بار بـه عنوان عضـو اصلي هيئت مديـره انتخاب شـدند. )3 نفر 

از اعضـاي هيئـت مديـره دوره ششـم نيـز به عنـوان عضو علـي البـدل دوره هفتم انتخاب شـدند(.

بـا اميـد بـه اينكـه در سـايه الطـاف خداونـد سـبحان، اعضـاي هيئـت مديـره دوره هفتـم از زيـر بـار اين 
مسـئوليت و وظيفـه سـنگين و پيچيـده، موفـق و سـربلند بيـرون آينـد. انشـاا. . . 

خدايا چنان كن سرانجام كار                   تو خشنود باشي و ما رستگار

4
0

جدول 4- نتايج انتخابات هفتمين دوره انتخابات اعضای هيات مديره به تفكيک شهرستان

در مورد ترکیب هیئت مدیره جدید مي توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1( افزايش تعداد اعضاي هيئت مديره از 9 نفر به 11 نفر )جدول 2( 

2( انتخاب دو نفر از بانوان به عنوان عضو هيئت مديره براي نخستين بار در استان زنجان
3( ميانگين مدرک تحصيلي اين دوره به مراتب باالتر از ادوار گذشته مي باشد )جدول 3(

4( ميانگيـن آراي كسـب شـده توسـط اعضاي منتخـب 515 راي بوده كه در ايـن دوره به مراتـب باالتر از 
دوره گذشـته اسـت )در دوره ششـم اين ميزان 377 راي بود(

 كسی كه شهامت قبول خطر نداشته باشد در زندگی به مقصود نخواهد رسید.                محمدعلی كلی
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بـا ايـن تفكـر زمينی دو نبش به مسـاحت 481 متـر مربع در ابتـدای خيابان خرمشـهر در اختيار طـراح قرار 
گرفـت و در نهايـت بنايـی هشـت و نيـم طبقه بـا مجمـوع 3600 متر مربـع زيربنا با اسـكلت بتنـی طراحی و 

احـداث گرديد. 
بـه لحـاظ كاربـری دو طبقـه زيرزميـن پاركينـگ خـودرو و تاسيسـات »طبقـه همكف بـا نيم طبقه شـعبه 
بانـک كارآفريـن »طبقـات اول و دوم و سـوم جهت اسـتفاده از خدمات بيمـه ای و طبقه چهـارم دفتر مديريت 
بـا سـالن جلسـات هفتـاد نفـره و در نهايـت طبقه پنجم سـالن اجتماعات بـا ظرفيت صـد و پنجاه نفر می باشـد. 
در احـداث ايـن بنـا ضمن رعايت تمامی مباحث مقررات ملی سـاختمان سـعی شـده از جديدتريـن و برترين 

اسـتفاده شود.  مصالح ساختمانی 
* ساختمان دارای دو پله اصلی و فرار 

* سه دستگاه آسانسور 
*يک دستگاه آسانسور معلولين در ورودی 

* سيستم اعان و اطفاء حريق 
* تاسيسات مركزی و سيستم كنترل هوشمند مركزی

* سقف ها دارای سقف كاذب طراحی شده و كف ها سراميک پرسان 80*80 
* نمـا تركيبـی از آجـر نسـوز، سـراميک های پرسـان، بلوک هـای شيشـه ای و شيشـه های دو جـداره و 

ترمـوود چوب هـای 

پروژه 418 واحدی سپهر زنجان
كارفرما: شركت پيشتازان مسكن سخا

طراح: شركت مشاورين سرمايه گذاری مسكن 
مشاور: مهندسين مشاور خانه سازی ايران

پيمانكار: شركت سرمايه گذاری مسكن و شركت مسكن تابليه )مشاركتی(
ناظر تاسيسات مكانيكی: مهندس حسين مرادزاده

نوع سازه: اسكلت بتنی قالب تونلی
نوع نما: نمای وارم وال 

سيستم گرمايش: پكيچ فن دار با دودكش دوجداره
سيستم سرمايش: پيش بينی اسپليت

سيستم آتش نشانی: سيستم اعان و اطفاء حريق
مجهز به سيستم بوستر پمپ آبرسانی و آتش نشانی

مجهز به سيستم ديزل ژنراتور
محل پروژه: زنجان كوی فرهنگ

4
3

معرفی چند طرح و پروژه ساختمانی استان

ساختمان بیمه کارآفرین مدیریت استان زنجان

پروژه 418 واحدی سپهر

ساختمان مسکونی گرانمایه

پروژه ساختمان بیمه کارآفرین
كارفرما: بيمه كارآفرين مديريت استان زنجان

طراح معماری: جعفر خزاعی
آدرس: ميدان هنرستان - ابتدای خيابان خرمشهر

مساحت زمين: 481 متر مربع
جمع مساحت طبقات: 3600 متر مربع

همانطـور كـه مسـتحضريد سـاختمان های بيمه هـا و بانک هـا چـه بـه لحـاظ فـرم معمـاری چـه بـه لحـاظ 
كيفيـت سـاخت در دنيـا تبديـل بـه برنـد تبليغاتـی خود آنها شـده اسـت. 

 ايـده اصلـی شـكل گيری ايـن پـروژه هـم عمـًا پيگيـری ايـن هـدف بـوده اسـت. كارفرما قصد داشـت 
سـاختمانی داشـته باشـد كـه بتوانـد به لحـاظ شـاخص بـودن در موقعيت خـود و به لحـاظ تبليغاتی هـم حرفی 

باشـد.  برای گفتن داشـته 

4
2
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ديـزل ژنراتـور: طراحـی و اجـرای كامـل و دقيق بـرق اضطـراری مجتمـع از خصوصيات بـارز طراحی اين 
پـروژه بـود. بـا توجـه به ايـن امر در ايـن پروژه سـه اتاقک ديـزل ژنراتـور با طراحـی دقيـق و كارآمد اجرا 

گرديد. 
 
 

خصوصیات بارز پروژه:
سيستم قالب تونلی

پكيچ فن دار و دودكش دوجداره
اجرای ديزل ژنراتور

نمای وارم وال
محوطه سازی

سیستم قالب تونلی:
اوليـن سيسـتم قالـب تونلی در اسـتان زنجـان در اين پـروژه اجـرا گرديد و موفقيـت و منحصر بفـرد بودن 

ايـن نـوع سيسـتم باعـث گرديد تـا اين سيسـتم در چنديـن پروژه ديگـر نيز در اسـتان اسـتفاده گردد. 

  

از ويژگی هـای اين سيسـتم سـرعت بسـيار زيـاد اجـرا و از قبل تعبيه شـدن محل عبـور لوله های تاسيسـات 
مكانيكـی و برقی می باشـد. 

نمای وارم وال: از مشخصات بارز اين سيستم عايق حرارتی و صوتی بودن آن می باشد. 

   
 

پكيـج فـن دار و دودكـش دوجـداره: اين سيسـتم بـرای اوليـن بـار در مقياس بـزرگ در اين پـروژه اجرا 
گرديـد و مقدمـات تـا با آشـنايی بيشـتر گـروه مهندسـی در پروژه هـای ديگـر را نيز فراهـم نمود. 

 محوطـه سـازی: بـا توجـه به باال بـودن ارتفاع آب های سـطحی بـا اتخاذ تدابيـر الزم از آب های سـطحی در 
راسـتای محوطـه سـازی و زيبا سـازی آن اسـتفاده گرديد كه ضمـن فراهم نمـودن زيبايی محوطـه از نفوذ آب 

نيـز جلوگيری به عمـل آمد. 

4
4
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6- اسـتفاده از لوله هـای 15cm بـه جـای 10cm متعـارف بـرای تنفـس بهتـر واحـد هـا و تخليه مناسـب 
هـوای حمام و سـرويس 

7- اسـتفاده از سـيني كابـل بـرای تاسيسـات برق و تلفـن و لـوازم ايمنـی )دوربيـن و. . . . ( تمامی كابل ها 
روی سـينی قابـل اجـرا گرديده اند. 

 8- طراحـی و اجـرای محـل كنتور هـای مختلـف بـرق، گاز، آب و محل اسـتقرار UPS به صـورت توكار 
و دارای درب MDF بـه صورتی كـه هيـچ تجهيـزی در ظاهـر قابل رويت نمی باشـد. 

     
     

   
9- طراحـي ونصـب تابلـو جهـت كابلهاي آنتـن واحدها در پشـت بام بـراي منظم نمـودن مسـير كابل ها از 

واحدها.  تـا  آنتن 
10- طراحـی و اجـرای آسانسـور در سـايز بزرگتر مـورد نياز )7 نفره بـه جای 4 نفره( و نصب سيسـتم های 

بـرق اضطراری و درايو مناسـب. 
11- اجـرای كانـال برای سيسـتم كولـر آبی به همراه سيسـتم كولرگازی جهت اسـتفاده ماكزيمـم از مزيت 

كولـر آبی درمناطق خشـک مثل شـهر زنجـان و همچنين مصرف 1/3آن نسـبت بـه كولرگازی. 
12- اسـتفاده از درب هـای ورودی و پاركينـگ عريض تـر نسـبت به معمول بـرای سـهولت ورود و خروج 

لـوازم و اتومبيل. 
13- استفاده از درب های اتوماتيک برای آسانسور جهت افزايش ايمنی استفاده از آسانسور. 

14- نصب حوله خشک كن در كنار ظرفشويی آشپزخانه برای دسترسی به خشک كن در آشپزخانه. 
15- طراحـي كاهـک بـراي زيبـا سـازي لوله هـاي مختلـف خروجـي سـاختمان از پشـت بـام در جهـت 

اسـتفاده از فضـاي پشـت بام
     

4
7

ساختمان مسکونی گرانمایه 
كارفرما: مهدی گرانمايه - فريبا مبينی

مساحت زمين: 300 متر مربع
زيربنا: 1190 متر مربع

آدرس: اعتماديه، خيابان دوم وسط 
مشخصه اصلی بنا: رعايت اصول استاندارد در تاسيسات برقی و مكانيكی

ویژگی های تاسیسات ساختمان 
1- مجهـز بـودن بـه برق ايمنی برای روشـن نمـودن مناطق خطرخيز سـاختمان از جمله پاركينـگ، راه پله ها، 
سـرويس، حمـام، هـال تمامی واحد هـا و موتورخانـه آسانسـور با اسـتفاده از المپ هـای LED يک و سـه وات 

و در مجمـوع بـا حداكثـر 60-50 وات و با اسـتفاده از UPS و كابل كشـی مجزا

    

  

2- طراحـی و اجـرای رايـزر قابـل دسترسـی از طبقـات بـرای سيسـتم برق رسـانی و سيسـتم تاسيسـات و 
فاضـاب، حمـام هـا و سـرويس ها كه دارای روشـنايی در سراسـر رايزر می باشـد تـا هرگونه مشـكل احتمالی 

بـه راحتـی قابل رويت باشـد. 
     

 

3- استفاده از لوله های فاضاب پاور درين آلمان با مزيت های پوش فيت و قابليت انعطاف و نشكن 
4- اسـتفاده از پكيـج ميكروپروسسـوری كـه كنتـرل آن با سـيم دو رشـته به داخـل واحد منتقل می شـود و 

شـرايط مختلـف كاري را می تـوان برنامه ريـزي نمود. 
 

5- نصـب پكيـج خـارج از واحـد برای جلوگيـری از اسـتفاده پكيج از اكسـيژن داخل واحـد و طراحی محل 
مخصـوص بـرای پكيج و جاكفشـی در راه پله 
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را اجبـاری می كرديـم. 
 در سـال 1369 تشـكيل مهندسـين با 42 نفر عضو 
بـا عنوان كانون مهندسـين تشـكيل و پروانه اشـتغال 
رسـميت يافـت. چـه خـون دلهـا خورده شـد تـا به 
كارفرمايـی كـه به مهنـدس ناظـر التمـاس می كرد: 
ايـن شـناژ را بـه مـن ببخـش. . . . فهمانيده شـود كه 
شـناژ بـرای حفظ جـان خـود و خانواده اش اسـت و 
شـهرداری را كـه می گفـت سـرمايه مـردم را از زير 
خـاک دفن نكنيـد و بگذاريـد خرج نمای سـاختمان 
بكنند تا شـهرمان زيبا شـود به مسـئله اسـتحكام آگاه 
كـرد و امـا پيـش نويـس مبحـث دوم مقـررات ملی 

می گويد؟ چـه 
وزارت مسـكن و شهرسازی در سـال جاری، پيش 
نويـس اول مبحـث دوم مقـررات ملـی سـاختمان را 
مشـتمل بـر 160 مـاده تدويـن و در اختيـار مراجـع 
ذيربـط قـرار داد. بـه طـور كلـی بـر اسـاس ايـن 
پيش نويـس كنترل و بازرسـی سـاختمان ها براسـاس 
مـاده 30 قانـون و تبصـره 7 مـاده 100 بـر عهـده 
شـهرداری ها قرار داده شـده اسـت و مهندسـين ناظر 
بـر ايـن اسـاس بـر سـاخت و سـاز نظـارت خواهند 

 . د نمو
مرجـع عالی كنترل سـاختمان به موجـب ماده 35 
قانون نظام مهندسـی با وزارت راه و شهرسازی خواهد 
بـود. پروانـه سـاختمانی در دو مرحله طرح و سـاخت 
توسـط شـهرداری صادر می شـود. كار كنترل طراحی 
و سـاخت بـه شـركت های ارائـه كننده ايـن خدمات 
ارجـاع داده خواهد شـد كه صاحيت آنهـا را وزارت 
راه و شهرسـازی تعييـن خواهـد كـرد. كارفرمايـان، 
اجـرای عمليـات سـاختمانی خـود را به پيمانـكاران 
دارای پروانـه اشـتغال بـه كار پيمانـكاری كل واگذار 
خواهنـد كـرد. پيمانـكار كل موظـف اسـت ملـک 
مـورد پيمان را در برابر مسـئوليت حرفـه ای كاركنان 
و نيـز عيـوب سـاختمان بيمـه نمايـد. ايـن بيمه نامه 
بايسـتی بـه مـدت ده سـال سـاختمان را در برابـر 
رفـع عيـب و نقـص و جبران خسـارت ناشـی از آن 

نمايد.  ضمانـت 
رسـيدگی به تخلفات مهندسـين كمـاكان بر عهده 
شـورای انتظامی سـازمان نظـام مهندسـی خواهـد بود. 
سـاخت و سـازها توسـط بازرسـی سـاخت كه شغل 

تمـام وقتـی خواهد بـود كنتـرل خواهند شـد و برای 
سـاعات غيـر رسـمی  نيـز بايسـتی بازرس كشـيک 
وجود داشـته باشـد. كارگاه بايسـتی دارای سرپرست 

 . شد
و  هـا  شـهرداری  پيشـنهاد  بـا  خدمـات  تعرفـه 
تصويـب شـورای اسامی شـهرها تعييـن می شـود كه 
اندكـی بيشـتر از تعرفـه كنونـی خواهـد بـود. جهت 
پيمانـكاری كل  سـاختمان،  طراحـی  شـركت های 
كنتـرل طراحـی و بازرسـی سـاخت پروانـه سـاخت 
صـادر شـده و هر مهنـدس شـخص حقيقـی، تنها در 
يـک شـركت می توانـد به صـورت تمام وقـت انجام 

نمايد.  وظيفـه 
سـازمان های نظـام مهندسـی اقـدام به ايجـاد دفتر 
مشـاوره مقررات شهرسـازی و سـاختمانی در شهرها 
و نقـاط مشـمول ايـن آييـن نامـه )شـهرهای بـاالی 
25000 نفـر جمعيـت ( نمـوده و متقاضيان سـاخت و 
ارائه كننـدگان خدمـات مهندسـی را راهنمايی كرده 
و همچنيـن موارد تخلف را به شـورای انتظامی ارسـال 

خواهنـد كرد. 
نخواهـد  وجـود  اشـتغال  ظرفيـت  محدوديـت   
داشـت ولی سـابقه كار شـركت ها، نيروهای انسـانی 
مهنـدس و كاردان ماهـر، ماشـين آالت، تـوان مالی، 
داشـتن دفتـر ثابـت و تشـكيات سـازمان يافتـه در 

ارائـه خدمـات بيشـتر موثـر خواهـد بود. 
پـس از ابـاغ ايـن پيـش نويـس، شـورا مركزی 
سـازمان نظام مهندسی سـاختمان، در تاريخ 94/10/14 
طـی نامه ای سرگشـاده بـه وزير محتـرم وزارت راه و 
شهرسـازی، انتقاداتی را به اين شـيوه نامـه ارائه نموده 
و از پيامد هـای آن، توسـعه ديوانسـاالری و افزايـش 

مداخله دولت در سـاخت و سـاز را برشـمردند. 
 همچنيـن كنـار گذاشـتن سـازمان نظام مهندسـی 
از سـاخت و سـاز را مغايـر قانـون نظـام مهندسـی و 
كنتـرل سـاختمان مصـوب 1374 دانسـتند. در ايـن 
نامه، مشـكات سـاخت و سـاز كنونی را نبود كارگر 
ماهـر، اسـتاد كار و تكنسـين فنـی عنـوان نمـوده و 
پيشـنهاد نمودنـد نظـارت كارگاهـی به عنـوان يک 
شـغل تمـام وقت و تحـت پوشـش تاميـن اجتماعی، 

پايـه و اسـاس مبحـث دوم واقع شـود. 
بـا  فعلـی  شناسـی  آسـيب  و  اصاحـات  ضمنـًا 
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نگاهی به تغییرات مبحث )2( مقررات ملی ساختمان

مهندس سید سیروس ترابی
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

 بوالنماسا، دورالماز

ايـن ضـرب المثـل تركـی بـه ايـن معنی اسـت 
كـه تـا بـه هـم نزنـی، شـفاف نمی شـود، ولـی آيـا 
بايـد هميشـه بـه هـم زد تا زالل شـود؟ مدتی اسـت 
موضـوع تغييـر مبحـث دو مقـررات ملـی سـاختمان 
فكر مهندسـين رشـته های هفـت گانه نظام مهندسـی 

را بـه خـود مشـغول كرده اسـت. 
 آزمـون سـعی و خطايـی كـه سـرانجام آن مبهم 
اسـت. اين در حالی اسـت كـه مبحـث دو قبلی هنوز 
كامًا جـا نيفتاده و حتی در برخی شـهرهای كوچک 
بـا زحمـات واحد امـور شهرسـتان سـازمان های نظام 

مهندسـی به تدريـج در حال اجـرا بود. 
و  نظـارت  بحـث  در  كاسـتی هايی  اينكـه  در   
ولـی  نيسـت،  شـكی  داشـته  وجـود  مجری گـری 
نمی بايسـت تشـكيات و نظـم و نظامـی  را كـه بـا 
مهندسـين دلسـوز و  بـه 30 سـال  نزديـک  تـاش 
پيشكسـوت بـه وجـود آمده بـود بـه كنار گذاشـته 
شـده و بجـای حـل مسـئله، صـورت مسـئله را پاک 

كرد. بدون شـک مهندسـين با سـابقه، سـال های دهه 
60 و وضعيـت سـاخت و سـاز آن دوره را بـه خاطر 

می آورنـد. 
 نگارنـده حقيـر از سـال 59 تـا 63 مسـئول دايره 
سـاختمان شـهرداری بـودم و هنوز شـهرداری مناطق 
تشـكيل نشـده بـود. يک زنجـان بود و يـک مرحوم 
وليـان. كاردان راه و سـاختمان كه ايشـان را مهندس 
پـان  يـک  در  نقشـه  می كردنـد.  خطـاب  وليـان 
معمـاری و يـک پـان تير ريـزی خاصه می شـد و 
البتـه از كاف بنـدی و بادبند و نظـارت خبری نبود. 
حتـی در يـک مورد، معمـاری تجربی، پـان معماری 
سـاختمانی را كـه اجـرای آن را كنتـرات گرفته بود 
بـا خودكار پشـت فويـل آلومينيوم پاكت سـيگارش 
بـا دسـت ترسـيم كـرده بـود و اصـرار بـه صـدور 

پروانه سـاختمانی داشـت. . . 
بـا چـه زحمتی اين هـا را سـاماندهی كرديم. برای 
ديپلمه هـا، كاردان هـا و مهندسـين پرونـده تشـكيل 
داده و بـا تشـكيل دفتـر فنـی، مجـوز بـرای آن هـا 
صادر شـد و بـرش و نما و فونداسـيون و كاف بندی 
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چکیده 
عناصـر تزيينـی يكـی از عوامل هويت بخش بـه معماری 
ايـران بـوده اسـت. ايـن عناصـر كـه دارای تكنيک هـا و 
متاثـر  بوده انـد،  گوناگـون  اجـرای  و  سـاخت  شـيوه های 
ويژگی هـای  دارای  و  منطقـه ای  هـر  فرهنـگ  و  اقليـم  از 
گوناگونـی هسـتند. ايـن مقالـه پژوهشـی اجمالـی در مورد 
انـواع تكنيک هـا و شـيوه های تزيينـات وابسـته بـه معماری 
در بناهای سـنتی شـهر زنجان می باشـد. شـيوه های گوناگون 
تزيينـی و نيـز بهـره گيـری از انـواع نقـوش در مجمـوع 
می توانـد ويژگـی خاصـی بـه معمـاری هـر شـهر و دياری 
ببخشـد، همچنـان كه به كاربـردن مجموعـه ای از تكنيک ها، 
بـه  مـواد سـاختمانی هويـت خاصـی  و  نقـوش  رنگ هـا، 
معمـاری سـنتی شـهر زنجـان بخشـيده اسـت و بخشـی از 
خصوصيـات منحصـر بفرد معماری اين منطقه را شـامل شـده 
اسـت. از سـوی ديگـر بـا توجه به اقليم سـرد و خشـک اين 
شـهر و دوره تاريخـی آبادانـی شـهر می تـوان برخـی از اين 
ويژگی هـا را بـا تزيينـات ايجـاد شـده در شـهرهای مجاور 

نظيـر تبريـز و سـنندج مقايسـه و تحليـل نمود. 

واژگان كليـدی : تزيينـات وابسـته بـه معمـاری، 
لمبه كوبـی آجـركاری ، كاشـيكاری، گچبـری ، 

مقدمه
اسـتفاده از تزئينـات همـواره در گذشـته تاريخـی 
معمـاری ايـران زميـن امـری مسـتمر و همـراه بـا 
خاقيـت بـوده اسـت. در مناطـق گوناگـون و بـه 

دليـل عوامـل مختلف اقليمـی، جغرافيايـی و فرهنگی 
نمونه هـای متفـاوت و متعـددی از كاربـرد تزئينـات 
را در بناهـای تاريخـی اين سـرزمين می بينيـم. عاوه 
بـر اهميـت مسـائل اقليمی كـه بـه صـورت خاصـی 
معمـاری  بـه  وابسـته  تزئينـات  شـكل گيری  در 
تاثيـر گذاشـته اسـت، مسـائل فرهنگـی و بومی نيـز 
سـهم بزرگـی در بكارگيـری تكنيک هـا و مصالـح 

گوناگـون بـه عهده داشـته اسـت. 
اسـتفاده از شـيوه های متعدد تزيينـی، تكنيک های 
در  اشـكال گوناگـون  و  فرم هـای خـاص  سـاخت، 
بخشـهای مختلف ايـن سـرزمين پهناور نشـان دهنده 
اين اسـت كه خلـق تزئينـات معماری امـری خاقانه 
و متناسـب بـا معماری بومی  هـر منطقه ای می باشـد. 

جایگاه تزیینات در معماری سنتی 
شـكوه و زيبايـی معماری ايران به ويـژه در دوران 
اسـامی به تزيين و آرايش آن بسـتگی دارد. اسـتفاده 
از انـواع تزيينات آجـركاری ، گچبری ، كاشـيكاری، 
حجـاری، آينه كاری و نقاشـی در تمام ادوار اسـامی 
آن  امكانـات  بـا  دوره ای  هـر  در  و  داشـته   رواج 

روزگاران پيشـرفت كرده اسـت. 
هنرمندان اين رشـته بـا بهره گيـری از انواع نقوش 
بـر روی انـواع مصالـح سـاختمانی به معمـاری ايران 
اهميـت ويـژه ای بخشـيده انـد. در بيـن گونه هـای 
مختلـف معماری، بناهايی نظير مسـاجد، كاروانسـراها 
و خانه هـا بـه دليـل داشـتن مولفه هـای فراوانـی در 

تزیینات وابسته به معماری در بناهای سنتی شهر زنجان

مهندس المیرا ابراهیمی 
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
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حضـور نمايندگانی از شـورای مركـزی و وزارت راه 
و شهرسـازی انجـام گيـرد. در نهايـت پيـش نويس 
پيشـنهادی مشـترک هيـات  اصاحيـه مبحـث دوم 
رييسـه شـورای مركـزی و كميسـيون نظـام فنـی، 
و  ارائـه گرديـد  فصـل   15 در  كنترلـی  و  اجرايـی 
اصاحاتـی بـه شـرح زيـر در مبحـث دو پيشـنهادی 

داده شـد:
1( پروانه اشـتغال مديريت سـاخت توسـط وزارت 
راه و شهرسـازی به واجدين شـرايط صادر شـده و به 

شـهرداری معرفی می شـوند. 
2( پروانـه سـاختمان بـه نـام مديرسـاخت صـادر 

می شـود. 
3( مديـر سـاخت طراحـان سـاختمان را تعييـن 

 . يـد می نما
4( اشـخاص حقوقـی يـا دفاتـر مهندسـی طراحی 
كـه دارای صاحيت طرح و سـاخت و يـا پيمانكاران 
دارای پروانه اشتغال ساخت از وزارت راه و شهرسازی 
باشـند، اجرای عمليات سـاختمان را عهـده دار خواهند 

 . شد
از  مـورد،  حسـب  اسـت  مكلـف  پيمانـكار   )5
مهندسـان، كاردان هـای فنـی و معمـاران تجربـی و 

عوامـل فنـی در سـاخت و سـاز اسـتفاده نمايـد. 
6( سـاختمان های متوسـط بـه بـاال بايسـتی دارای 

مهنـدس ناظر مقيـم كارگاه باشـند. 
7( سـاخت و سـازها بايسـتی توسـط بازرسين فنی 
دارای صاحيـت از وزارت راه و شهرسـازی همـواره 

كنتـرل گردند. 
8( سـاختمان هـا بايـد دارای بيمـه نامـه تضميـن 
جبـران خسـارت بـوده و هنـگام فـروش واحـد ها، 

ايـن بيمـه نامه هـا بـه خريـدار تحويـل گـردد. 
9( سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان بـا ايجـاد 

مراكـز آموزشـی، ماموريـت ارتقـا و بـه روز نمودن 
دانـش فنـی اعضـا را عهـده دار خواهنـد بـود و بـه 
وزارت راه و شهرسـازی كمـک خواهنـد نمـود تـا 
دارنـدگان پروانـه اشـتغال در زمينه هـای ذكـر شـده 

تعييـن صاحيـت شـوند. 
اكنـون بايـد منتظـر مانـد و ديـد كه مبحـث دوم 
نهايـی چـه خواهد بـود و كداميـک از پيشـنهاد ها و 
اصاحـات همكاران سـاير اسـتان ها پذيرفتـه خواهند 

 . شد
مهـدی  قربانخانـی،  حسـن  مهندسـين  آقايـان 
روانشـاد، رضـا صياد فـر و حمزه شـكيب از اعضای 
اسـتان  سـاختمان  مهندسـی  نظـام  سـازمان  محتـرم 
تهـران، در هفتـه نامه پيام سـاختمان شـماره 238 دو 
مرحلـه ای شـدن صـدور پروانـه سـاخت را به شـرط 

اجـرای درسـت آن، مثبـت ارزيابـی نمـوده انـد. 
تغييـرات  ايـن  از  هـم  هـا  شـهرداری  گرچـه 
وسـيع بـه داليـل حـذف بسـاز بفروشـی، جلوگيری 
از فـروش تراكـم، پيشـگيری از تخلـف سـاختمانی 
بـودن  ای  نقشـه  دو  دليـل  بـه  سـاخت  ابتـدای  در 
سـاختمان ها، ضعـف در نظـارت سـاختمان ها، حضور 
و نقـش كمرنـگ مجريـان و جلوگيـری از تخلفات 
و ايجـاد اشـتغال بـرای مهندسـين و كاردانـان فاقـد 
شـغل حمايـت می كننـد، ولـی بايـد بـرای ممانعـت 
از ايجـاد رانـت، رقابت هـای ناسـالم بـه دليـل نبودن 
محدوديـت و ظرفيـت كاری نيز چاره ای انديشـيد و 
سـاز و كارهای وسـيعی برای انجام چنيـن دگرگونی 
عظيـم در قانـون را برای شـهرداری ها فراهـم نمود تا 
صنعت سـاخت و سـاز كشـور دچار آزمـون بزرگ 
سـعی و خطـا نگـردد كـه جبـران صدمـات آن و 

شـروعی دوبـاره، بسـيار دشـوار خواهـد بود.  

5
وجود موانع ، تنهابه اين معنی است كه بايد عزم خود را برای رسیدن به هدفهای ارزشمند، جزمتر كنید .0

                                                                                                                                  آنتونی رابینز
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اسـتفاده از آجـر بـه عنـوان سـاختمايه اصلـی تزيينـات در ابنيـه تاريخـی و كهن زنجـان به وفور مشـاهده 
می شـود و شـايد بـه تـوان بـه جـرات گفـت اصلی تريـن تكنيـک ايجـاد تزيينـات در بناهـای شـهر زنجـان 
محسـوب می شـده اسـت. آجركاری هـای تزيينـی با ايجـاد زوايای مختلـف در چيدمان آجـر و نيز اسـتفاده از 
تـراش آجـر ، خلق سـطوح غير همسـطح و سـاخت آجرهـای پيش بر ، فرم هـای سـاده و تزئينـی گوناگونی را 

در بدنـه سـازی ها ايجـاد نموده انـد. 
در مـواردی كـه از آجرهـای سـاده اسـتفاده شـده اسـت با شـيوه های مختلـف آجر چينـی از قبيـل خفته و 
راسـته ، بادبزنـی و گل انـداز طرح هايـی در زمينه آجری ايجاد شـده اسـت. اين شـيوه تزئينی بيشـتر در سـردر 
بناهـا ، ديوارهـای محصـور كننـده بنـا و ودر برخی مـوارد در باالی پنجره ها اسـتفاده شـده اسـت. تصاوير زير 

نمونه هايـی از تصاويـر آجـر كاری در بنا هـای سـنتی زنجـان را نشـان می دهد. 

تصاوير 1 تا 3- نمونه ای ازسردرها وقاب بندی پنجره ها با تزيينات آجركاری ساده و خفته و راسته

نمونـه ديگـری از كاربـرد آجـر، آجرهـای تزئينـی می باشـد كـه بصـورت آجر هـای پيـش بـر و قالبـی 
تهيـه شـده و در بدنه هـای خارجـی بـه كار رفته انـد. طرحهای مـورد اسـتفاده در ايـن آجر ها اغلـب تكراری 
می باشـند و آجر هـای مـورد اسـتفاده دارای ابعـاد متنوعـی می باشـند. همچنيـن بـرای ايجـاد ايـن بدنه هـای 
آجـری از تركيـب بندی هـای هندسـی و سـنتوری در باالی پنجره ها اسـتفاده شـده اسـت كه بر جنبـه تزئينی 
آن می افزايـد. ايـن تركيـب بندی هـا بـا چرخـش آجـر در زوايـای گوناگـون ايجـاد شـده و موجـب بوجود 
آمـدن قالـب بندی هـای تزئينـی در بدنه هـای بيرونـی جداره هـا شـده اسـت. تصاويـر 5 و 6 نمونه هايـی از 

آجركاری هـای تزئينـی در بدنه هـای شـهری زنجـان می باشـد. 

 تصوير 4- نمونه ای از طرح های آجركاری در سردر بناها

5
3

كميـت و كيفيـت و نيـز بـه ايـن دليل كـه جايگاه 
نمايش هنـر مردمی بوده انـد، زيباتريـن و پرمعناترين 

اشـكال و طرح هـا را در خـود جای داده اسـت. 
اسـتفاده از تزيينـات در بناهـای سـنتی عـاوه بر 
جنبـه تزيينـی و زيبايـی كـه دارد، از حيـث مسـائل 
حفاظتـی و ايجـاد عايـق حرارتی و برودتـی هم مورد 
اسـتفاده بـوده اسـت. بسـياری از عناصـر تزيينـی به 
مثابـه يـک سـقف كاذب يـا ديـوار حايـل عمـل 
می كـرده انـد و مانع نفـوذ رطوبـت و موجب كاهش 
تبـادل حـرارت و برودت بيـرون و درون سـاختمان 
انعـكاس  بـا  نيـز  مـوارد  برخـی  در  انـد.  می شـده 
طيف هـای رنگـی متنـوع و يـا ايجـاد برجسـتگی و 

فرورفتگـی از شـدت نـور آفتـاب می كاسـته انـد. 
 بـرای مثال ايجاد كاشـيكاری در بدنـه خارجی از 
نفـوذ باد و بـاران به داخـل جرز جلوگيـری می نمايد 
و جـداره را در مقابـل آسـيب های ناشـی از يخبندان 
و اختـاف درجـه حـرارات در طـول روز و شـب 

محافظـت می نمايـد . 
وجـود  حفاظتـی،  مسـائل  بـر  عـاوه  همچنيـن 
تزيينـات در بناهايی كـه محلی برای كسـب آرامش 
جسـم و جـان بـوده ، نقـش كاتاليزور داشـته اسـت. 
وجـود تصاويـر آرامـش بخـش و مناظـر بـی بديل ، 
همـراه بـا حركـت نـرم و آرام نقـوش اسـليمی كه 
همـه بنوعـی يادآور بهشـت موعـود می باشـند، تاثير 

فراوانـی در نيـل بـه ايـن مقصـود دارند. 

انواع تزیینات در بناهای سنتی شهر زنجان
شـهر زنجان در 360 كيلومتری اسـتان تهران و در 
مجـاورت اسـتان آذربايجان شـرقی، اردبيـل، گيان، 
قزويـن، كردسـتان و همدان قـرار گرفته اسـت و به 
لحـاظ موقعيت قرارگيـری در پهنه بندی اقليمی سـرد 
و خشـک قـرار گرفتـه اسـت. طبـق متون به دسـت 
آمـده تاريـخ شـكل گيـری شـهر بـه دوران صفويه 
ايـن  تاريخـی  بناهـای  از  بسـياری  و  بازمی گـردد 
شـهر مربـوط بـه دوران قاجـار می باشـند. همچنين با 
توجـه بـه اقليـم سـرد منطقـه و وجـود بـرودت هوا 
ويژگی هـای  از  بسـياری  سـال،  نيمـی از  حـدود  در 
معمـاری در بناهـای ايـن شـهر تحـت تاثيـر عوامل 
اقليمی قـرار گرفتـه اند. بـرای مثال از سـاختمايه های 
مثـل  جـوی  عوامـل  و  رطوبـت  برابـر  در  مقـاوم 
كاشـی در جداره هـای بيرونـی اسـتفاده شـده اسـت 

و از سـاختمايه های ظريـف و بـا اسـتحكام كمتر در 
بدنه هـای داخلـی كـه از نفـوذ سـرما و يخبنـدان در 

امـان بودنـد، بهره گيری شـده اسـت. 
همچنيـن بـه فراخـور تكنيک هـای متنـوع به كار 
گرفتـه شـده، انـواع موتيف هـای هندسـی، گياهـی 
تزيينـات  شـكل گيری  در  كتيبـه ای  و  )اسـليمی( 
وابسـته بـه معماری شـهر نقش داشـته انـد. خصوصًا 
بـه كارگيری موتيف های هندسـی و گياهـی فراوانی 
دارای  و  داشـته اند  تكنيک هـا  همـه  در  بيشـتری 

انـد.  طرح هـای متنوع تـری بـوده 
اسـتفاده از تكنيک هـای مختلـف به دليـل عوامل 
اقليمـی در بخشـهای مختلـف سـاختمان جای گيـری 
خاصـی دارد. بطوری كـه برخـی شـيوه های تزئينـی 
در نماهـای بيرونـی و در مجـاورت عوامـل جـوی 
قـرار دارنـد. برخـی ديگـر به دليـل مقاومـت كمتر 
و فضاهـای داخلـی بـه كار رفته انـد بـرای بررسـی 
دقيقتـر به دسـته بنـدی تزيينـات براسـاس تكنيک، 
نوع سـاخت و سـاختمايه بـه كار رفته پرداخته شـده 

 : ست ا

1-آجر کاری
“آجر يكی از مصالح بسـيار مهم سـاختمانی اسـت 
و از دوران باسـتان تاكنـون بيشـترين كاربـرد را در 
اجرای سـاختمان ها داشـته اسـت. بطور كلـی آجر در 
كرسـی چينی جرزهـا و پايه ها، انـواع طاق ها گنبدها 
و نماسـازی ها بـكار رفته و مـی رود. ” بـه كارگيری 
آجـر در پـردازش سـطوح تزيينـی در آثـار معماری 
نمونه هـای  دارد.  قدمتـی ديرينـه  بـوم ،  ايـن مـرزو 
پـرارزش هنر اسـتادكاران ايرانی در آفرينش سـطوح 
آجـری زيبـا و متنوع بسـيار حيرت انگيزنـد. توانايی 
معمـاران ايرانـی در ايجـاد سـطوح آجـری تزيينـی 
قابـل توجه اسـت ، چـرا كه با آجـر ماده سـاختمانی 
نسـبتا صلـب و با رنگ و فـرم ثابت ، سـطوح تزيينی 
متنوع و چشـم نـوازی را خلـق كرده اند كه نشـان از 
خاقيـت و هنرمنـدی معمـاران طراح آن بوده اسـت. 
نحـوه قرار گيـری آجـر و همچنين اشـكال گوناگون 
آن در بـه وجـود آمـدن طرح هـای متنـوع تزيينـی 
بسـيار تاثيـر گـذار بـوده انـد. همچنيـن بـا توجه به 
از سـاختمايه های  بسـياری  برابـر  در  “آجـر  اينكـه 
ديگـر از نيروی انبـارش گرمايی بيشـتری برخوردار 
اسـت، از اين رو نوسـان دمـای درون سـاختمان های 

آجری كمتـر خواهـد بود. “ 

5
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         تصوير 7- كاشی كاری معقلی - سرای مشهدی علی                              تصوير 8- كاشی كاری معقلی - سرای دخان

امـا پركاربردتريـن نـوع كاشـی كاری معقلـی اسـتفاده از تركيـب قطعـات رنگـی كاشـی اسـت و اغلـب 
رنگ هـای سـياه، زرد و فيـروزه ای بـه كار رفته اسـت. اين نوع كاشـی كاری بيشـتر در بناهای عمومی و سـردر 
ابنيـه بـه كار رفتـه اسـت و طرح های اجراشـده غالبا هندسـی و گره سـازی می باشـند. تصاوير زيـر نمونه هايی 

از اسـتفاده از كاشـی كاری معقلـی در ابنيـه سـنتی شـهر زنجان را نشـان می دهد. 

1-2- کاشـی معقلـی : اسـتفاده از كاشـی بـه صورت قطعات شـطرنجی كـه گاهی به صـورت تركيب آجر 
و كاشـی اجـرا می شـده اسـت و گاهـی با بـه كارگيـری كاشـی های رنگـی دركنار هم ، طـرح و نقـش ايجاد 
می شـده اسـت را كاشـی معّقلـی می نامنـد. ” در واقـع ايـن همـان شـيوه آجر و كاشـی يكرنـگ بـوده، با اين 
تفـاوت كـه بـه جای كاشـی يكرنگ از كاشـيهای رنگارنگ اسـتفاده شـده اسـت. تكنيک آجر و كاشـی كه 
عمومـًا بـا حركـت زيبايی شـطرنجی شـكل می گيـرد، ارزش ويژه ای بـه معماری دوره اسـامی ايران بخشـيده 

است.“ 
در ايـن نـوع كاشـی كاری بـه دليـل ماهيت كاشـی و حالت شـطرنجی كـه دارد بيشـتر از نقوش هندسـی و 
كتيبـه ای اسـتفاده می شـود. بـه طـوری كـه بيشـتر كتيبه هـای بنايی بـا اين تكنيـک اجرا می شـده انـد. از اين 
رو كاشـی های بـه كار رفتـه در معقلـی همـه به صورت پيـش بر هسـتند. اسـتفاده از اين نوع كاشـی كاری در 
بناهـای سـنتی شـهر زنجـان بـه وفور ماحظـه می شـود و يكـی از پركاربردتريـن نـوع تزيينات در ايـن بناها 
می باشـد. بهره گيـری از تكنيـک معقلـی همـراه با بـه كارگيری رنگ هـای زرد و سـياه ، كاما قاجـاری بودن 

تزيينـات را تاييـد ميكند. 
 اين نوع كاشيكاری بيشتر در سردر منازل وكاروانسراها به كار رفته است. در برخی از بناها كاشی معقلی به 
صورت تركيب آجر و كاشی ديده می شود. در اين صورت با استفـاده از كاشی يكرنگ )فيروزه ای يا سياه( در 
ميان آجرهای نخودی رنگ زمينه كاشی كاری معقلی ايجاد شده است. تصاوير شماره 7 و 8  نمونه های از اين نوع 

كاشی كاری را نشان می دهند. 
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تصوير 5- نمونه ای ازآجركاريهای تزيينی در خانه ذوالفقاری

تصوير 6- آجركاری تزيينی - بدنه سبزه ميدان

2-کاشی کاری
كاشـی خشـت پخته ای اسـت كه روی آن لعاب داده شـده باشـند. در حقيقت برای آنكه سـطح آجر صاف 
و زيبـا گـردد ، جـا پيـدا كنـد، عايـق رطوبتی شـود و در برابـر عوامـل محيطی پايـدار گـردد، روی آن يک 
پوسـته نـازک لعـاب می پختنـد. برای اينـكار روی آجـر را با لعاب شيشـه ای رنگی انـدود كـرده و آن را در 
داخـل كـوره حرارت می داند. “كاشـی از مصالحی اسـت كـه قابليت آمـودی دارد و از آنجايی كـه پنام)عايق( 
حرارتـی و رطوبتـی بسـيار خوبی اسـت، از دير باز در بخشـهای مختلف سـاختمان مورد اسـتفاده بوده اسـت.“ 
اسـتفاده از كاشـی كاری در بدنه هـای تاريخـی شـهر زنجـان خصوصـًا در كاروانسـراها و مسـاجد كاربـرد 
فراوانـی داشـته اسـت. بهره گيـری از تكنيک هـای گوناگون كاشـی كاری نظير كاشـی معقلی ، معـرق و هفت 
رنـگ بـا توجـه بـه دوره تاريخی ای كه شـهر فعلی زنجان درآن شـكل گرفته اسـت ، دور از انتظار نيسـت. البته 
همانطـور كـه می دانيـم بن مايـه اصلـی تزيينات مسـاجد درمعماری ايرانـی تزيينات كاشـی كاری می باشـد. اما 
عـاوه بـر آن بهره گيـری فـراوان از ايـن سـاختمايه در فضاهايی نظير سـردر اماكـن مذهبی و غيـر مذهبی و 
نيـز بدنه هـای سـراهای بازار زنجـان موجب جلوه بخشـيدن به هنـر معماری آن دوران شـده اسـت و بازتابی از 
هنـر سـازندگان عصـر خود بوده اسـت. روش هـای اجرای كاشـيكاری و تكنيک سـاخت آن ها متفـاوت بوده 

كـه ذيًا به آن اشـاره می شـود : 

5
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كـه گاهـی بـا تركيب هـای آجـری همـراه اسـت 
در حاشـيه بازشـوها و نماسـازی حياط هـا مشـاهده 
می شـود كـه عـاوه بـر ايجـاد هماهنگی و تنـوع بر 
جذابيـت بدنه هـای كاهگلی افـزوده اسـت. نمونه ای 
از ايـن نـوع قاب بندی هـای گچی در خانـه حكيميان 

می شـود.  ديده  زنجـان 
عـاوه بـر آن از شـيوه های مختلـف گچبـری در 
تزئيـن سـر سـتون ها در ايوان هـا نيـز اسـتفاده شـده 
اسـت. همانطـور كـه در تصوير زيرمشـخص اسـت 
ايـن گچبری هـا بـا طـرح نقـوش گياهی و اسـليمی 

 اجـرا شـده انـد و دارای ظرافـت زيادی نيسـتند. 

تصوير 13- نمونه ای ازقاب بندی های گچی- خانه حكيميان
 

تصوير 14- نمونه ای ازسرستونهای گچی در خانه خديوی - 
اسعدی- جمالی

تزئينـات گچبـری  در فضاهـای داخلـی خانه هـا 
بيشـتری در پيرامـون شـومينه ها )بخـاری ديـواری(
وطاقچه هـا ديـده می شـود. ايـن نقـوش تزئينـی نيـز 
عمدتـأ طرح هـای گياهی داشـته و از لحـاظ ميزان بر 
جسـتگی جزء دسـته بنـدی گچبـری بر جسـته قرار 

می گيرنـد. 
اين گچبری  استفاده در  نقوش مورد  از  نمونه هايی 
در تصاوير زير ارائه شده است. همانطور كه می دانيم 
اين نوع طرح ها در دوران قاجار وارد فرهنگ معماری 
از  التقاطی و تركيبی  نوعی طرح  تقريبأ  ايران شده و 
در  استفاده  مورد  رنگ  هستند.  ايرانی  و  غربی  نقوش 
در  و  است  سفيد  و  تكرنگ  بصورت  گاه  نقوش  اين 
ليمويی، سفيد  از رنگ های گلبهی، سبز،  برخی موارد 
ای  نمونه  زير  است. تصوير  استفاده شده  ای  وفيروزه 
از كاربرد گچبری در تزئينات خانه اسعدی زنجان را 

نشان می دهد. 

5
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هندسـی و اسليمی  می باشـند كـه بـا رنگ هـای تنـد 
دوره قاجـار همـراه گشـته و جلـوه خاصـی بـه ابنيه 

است.  بخشـيده  تاريخی 

تصوير 11- كاشی كاری هفت - مسجد جامع زنجان

تصوير 12- كاشيكاری هفت - مسجد جامع زنجان

3-گچبری
 همانطـور كـه می دانيـم اسـتفاده از گـچ و هنـر 
گچبـری از ديربـاز در فرهنگ معماری اين سـرزمين 
مرسـوم بـوده اسـت. “اسـتفاده از گچ بصـورت آمود 
بـا برجسـتگی های مختلف اجـرا می شـده و بطوركلی 
نسـبت بـه ميـزان برجسـتگيش بـا زمينـه بـه چهار 
دسـته شـير وشـكری ، نقش برجسـته، زبره و برهشته 

تقسـيم می شـود. ” 
 اسـتفاده از تزئينـات گچبری در ابنيه سـنتی شـهر 
زنجـان بيشـتر در اماكـن مسـكونی و بـرای تزييـن 
سرستون هامشـاهده می شـود. البته بايد ذكـر كرد كه 
بـا توجـه بـه اقليم سـرد و وجـود فصلهای پـر بارش 
در ايـن منطقـه ، تزئينـات گچبـری به دليـل مقاومت 
كمی كـه در مقابـل رطوبـت و عوامـل جـوی دارند ، 
بيشـتر در فضاهـای داخلی خانه هـا اجرا می شـده اند. 
امـا در برخـی مـوارد اسـتفاده از قـاب بنـدی گچی 

تصوير 9- كاشيكاری معقلی - سردرخانه معين

تصوير 10- كاشيكاری معقلی - سرای دخان

2-2- کاشـیکاری هفـت رنـگ ايـن شـيوه كـه 
بـه كاشـی خشـتی يا هفـت رنگ مشـهور اسـت در 
زمـان صفويه رايج شـد و به دليل سـهولت در اجرا و 
صـرف هزينه كمتـر در دوره های بعدی بسـيار رواج 
يافـت. كاشـی هفـت رنگ كـه درمقايسـه بـا انواع 
ديگـر كاشـی سـاده تـر و سـريع تـر آماده می شـد ، 
از تركيب قطعات مربع شـكل كاشـی كـه روی آنها 
طراحـی و رنگ آميزی شـده بـود به وجـود می آمد. 
هـر يـک از كاشـی ها می توانسـت تنهـا بخشـی از 
طـرح كلـی نمـا را در خـود داشـته باشـد و يـا هـر 
كاشـی بـه تنهايـی طـرح كاملـی داشـته و در كنـار 
يكديگـر يـک طرح تكـرار شـونده را ايجـاد نمايند. 
 بـا توجه به سـهولت اجـرای اين نوع كاشـيكاری 
و صـرف هزينه كمتـر ، همچنين امـكان ايجاد نقوش 
اسـليمی و ختايی ، در بسـياری از بناهای مذهبی زنجان 
نظيـر مسـاجد و امامزاده ها به جای اسـتفاده از كاشـی 
معرق )1( از كاشـی هفت رنگ اسـتفاده شـده است. 
موتيف هـای بـه كار گرفته شـده شـامل انـواع نقوش 
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تصوير 16- نمونه ای ازتزيينات لمبه كوبی - خانه ذوالفقاری و خانه داوودی 

5- نقاشی دیواری
يكـی از هنرهـای بسـيار ظريـف در ابنيـه سـنتی اين شـهر اجـرای نقاشـی روی گچ اسـت كه متاسـفانه به 
دليـل آسـيب پذير بـودن تعـداد بسـيار اندكـی ار آنها باقی مانـده اسـت و در برخی مـوارد سـطح روی آنها با 

اليه هـای گچی اندود شـده اسـت. 
 ايـن تكنيـک كـه نـام ديگر آن نقاشـي فرسـک اسـت ، بر روی بسـتر گچـی اجرا شـده و يک اليـه مواد 
رنگـی روی آن اجـرا می شـود. بسـتر رنگ هـا بيشـتر از مواد آلي اسـت و قابليت حـل شـدن در آب را ندارند. 
در نهايـت يـک اليـه ورنـي يـا جـاء، روی سـطوح رنگ شـده را می پوشـاند. اين قشـر سـطحي هـم از اليه 
رنـگ در مقابـل آلودگي هـاي هـوا حفاظت مي كنـد و هم باعث جا و درخشـندگي بيشـتر اين اليه مي شـود. 
دوام بسـتر گچـي و يـا ماهيت بسـت رنگ، عامـل اصلي تعييـن كننده وضعيت يک نقاشـی ديواری اسـت 
و از آنجـا كـه سـفيد، سـياه و ديگر رنـگ دانه ها را در خـود دارد، پايـداري و ثبـات آن در دوام و باقي ماندن 
نقاشـي، بسـيار مهـم اسـت. از ايـن رو بسـياری از نقاشـی های ديـواری كه بسـتر آنهـا در معـرض رطوبت و 
عوامـل مخـل ديگـر قرار می گيرند بسـرعت فرسـوده شـده و از بيـن می رونـد. نمونه هايـی از نقاشـی ديواری 
در خانـه حـاج علـی اكبـری زنجـان ديده می شـود كه متاسـفانه بخش اعظـم طرح های اسـليمی  و ترنـج آن در 
مرمتهـای غيـر اصولـی انجـام شـده در زير اندود گـچ قـرار گرفته اسـت و تنها بخش هايـی از آن باقـی مانده 

ست.  ا

تصوير 17- نمونه ای ازتزيينات نقاشی ديوار- خانه حاج علی اكبری

5
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تصوير 15- نمونه ای ازتزيينات گچبری در خانه اسعدی 

4- لمبه کوبی
 لمبـه كوبـی، نمونـه ای از سـقف كاذب اسـت كـه بـا اسـتفاده از طرح های گـره سـازی و نيز اسـتفاده از 
تيرهـای راهنمـا و تزيينـی اجرا می شـده اسـت. و در واقع بـا اتصـال تيرهای راهنمـا به تيرهای اصلی سـقف، 
لمبـه كوبـی هماننـد يـک سـقف كاذب و معلـق عمل می كرده اسـت. “لمبـه به لحـاظ جنس از در نـوع فلزی 
و چوبـی سـاخته می شـود و از لحـاظ شـكل ظاهـری همانند قطعات پـازل در كنار هم قـرار گرفته اند و بيشـتر 
بـه شـكل مسـتطيل و مربـع و بعضًاچند ضلعـی منتظم و غيـر منتظم طراحی می شـده انـد. ” سـاختار لمبه كوبی 
عـاوه بـر يـک عنصر تزئينـی عملكـردی عايق گونه داشـته اسـت و هماننـد يک سـقف كاذب مانـع تبادل 

حرارتـی بيـن فضای درون و بيرون سـاختمان می شـده اسـت. 
 لمبـه كوبـی يكـی از هنرهايـی اسـت كه در بيشـتر خانه هـای تاريخـی زنجـان ، نمونه هايی از آن مشـاهده 
می شـود. لمبـه كوبـی بسـته به اهميـت فضا متفـاوت بوده اسـت. بطـور مثـال در اتاق پذيرايی يا شـاه نشـين 
لمبـه كوبی هـای بسـيار ظريـف در كنار تزئينـات ديگر كار شـده اسـت و در اتاق های خصوصی تـر از اهميت 

و جلوه اين تزئينات كاسـته شـده اسـت. 
 در اكثـر لمبـه كوبی ها بر روی تخته ها طرح و نقشـهايی به وسـيله نقاشـی ايجاد شـده اسـت. امـا در برخی 
مـوارد اسـتفاده از تخته هـای سـاده و بـدون رنـگ هـم مشـاهده می شـود. نقـوش ايجاد شـده بـر روی تخته ها 
غالبـًا نقـوش گل و بتـه و منظـره و طرح هـای اسليمی  اسـت كـه بـا تكـرار يک عنصـر واحد و تكـرار آن در 
سـطوح مختلـف طرح هـای تزئينـی زيبايـی بوجـود آمده انـد. تصوير شـماره 16 نمونه هايـی از لمبـه كوبی در 

ابنيـه تاريخـی زنجان را نشـان ميدهد. 
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)Construction Surveying ( نقشه برداری ساختمان

مهندس امیر رضایی
کارشناس نقشه برداری

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

چکیده
منظـور  بـه  فـن،  بـا  نقشـه برداری علمی اسـت آميختـه 
تعييـن موقعيـت نقاط در شـرايط مختلـف، كه نـه تنها برای 
دسـت اندركاران فعاليت های عمرانی، اقتصادی و كشـاورزی 
در يـک منطقـه از زميـن كاربـرد دارد ؛ بلكـه بـه طور كلی 
بـرای كسـانی كـه موقعيـت نقـاط بـه نحـوی در تصميـم 

گيری هـای آنهـا موثـر اسـت مـورد اسـتفاده می باشـد. 
نقشـه برداری سـاختمان در خصـوص تهيـه ی پان هـای 
موقعيـت و پيـاده كـردن طرح هـای سـاختمانی و محاسـبه 
حجـم عمليـات خاكـی و كنترل های هندسـی سـاختمان در 

حيـن و بعـد از اجـرا دخيل می شـود. 
کلمات کلیدي:

نقشه برداری ساختمان، موقعيت نقاط، كنترل

مقدمه  -1 
دقيـق  تجهيـزات  و  ازخدمـات  اسـتفاده  امـروزه 
نقشـه برداری در پروژه هـای سـاختمانی جـزو اصول 
جدايـی ناپذير هرپروژه عمرانی سـاختمانی محسـوب 
ميگـردد. جهـت جلوگيـری از خسـارت های ناشـی 
از تاخيـر در برنامه هـای زمانـی، مديريـت اجرايـی 
كـه  مـی دارد  ايـن  بـر  را  سـاختمانی  پروژه هـای 
ببرنـد.  بهـره  روز  بـه  و  نويـن  تكنولوژی هـای  از 
يكـی از ايـن خدمـات نويـن اسـتفاده از ابزارهـای 

مـدرن اندازه گيـری دقيـق، تحـت عنـوان تجهيـزات 
می باشـد.  نقشـه برداری 

در پروژه هـای كوچـک نيـز رويكردهای سـنتی 
اجرايی، صدمات وخسـارتهای فراوانـی به كارفرمايان 
و سـرمايه گـذاری در بخـش سـاخت و سـاز تحميل 
ميكنـد، بـه همين دليـل معرفـی توانايی هـا و مزايای 
خدمـات نقشـه برداری سـاختمانی در جهـت كاهـش 
هزينه هـای مخفـی همـواره مـورد رضايـت دسـت 
بـه  آنهـا  رغبـت  و  سـاختمان  صنعـت  انـدركاران 
اسـتفاده ازايـن خدمـات می باشـند بـه طـوری كـه 
انجـام  سـاختمان  صنعـت  از  بخشـهايی  در  امـروزه 
امـور بـدون نظـارت و كنترل مسـتمر نقشـه برداری 

نيسـت.  امكان پذيـر 
از طرفی نقشـه بردار سـاختمانی بايد ذهنيت روشن 
علمـی  و عملـی از پروژه هـای عمرانـی و اصطاحات 
مهندسـی عمـران و نقشـه خوانـی سـاختمانی داشـته 
باشـد. او بايـد قـادر بـه درک فرآيندهای سـاخت و 
سـاز سـاختمان بوده و با انـواع عمليات سـاختمانی از 
شـيوه های اجـرای اجـزای يک پـروژه سـاختمانی تا 
مصالح و خصوصيات فنی و ذاتی آنها آشـنايی داشـته 
باشـد، تـا بتوانـد بـا خاقيت خـود بهترين روشـهای 
ارائـه خدمـات نقشـه برداری مرتبـط بـا درخواسـت 
كارفرمـا را انتخـاب كنـد. از مزايـای كلـی خدمات 

6
1

سخن آخر 
اگرچـه امروز معمـاری مدرن با تمـام ويژگی ها و 
جذابيت هايـش بر شـهرها و آبادی های اين سـرزمين 
سـيطره افكنده اسـت و بخـش زيـادی از ويژگی های 
معمـاری ايرانی را به ورطه فراموشـی كشـانده اسـت، 
امـا چـه خـوب اسـت طراحـان و متخصصيـن امـر ، 
بـه بررسـی و مطالعـه بيشـتر و دقيقتـری در مـورد 
معمـاری سـنتی بپردازنـد و تمـام جنبه هـای فنـی و 
هنـری آن را درک كـرده و تبديـل بـه الگويی قابل 
فهـم بنماينـد. آنچه كـه امـروز و در شـرايط كنونی 
بيشـتر از هر اقـدام ديگری بـرای معماری كشـور ما 
ضـروری بنظر می رسـد اسـتفاده از الگوهـای بومی  و 
فرهنگی هسـتند كه متاسـفانه اندک انـدک كمرنگ 
می شـوند. بررسـی تزيينـات ، ويژگی هـای كاربردی 
آن و جزييـات و تكنيک هـای اجرايـی آن هم از اين 
ره الزم و ضـروری بنظر می رسـد. اميد كـه ابتكارات 

گذشـتگان چراغ راه آيندگان باشـد. 
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گناهي كه تو را پشیمان كند بهتر از كار نیكي است كه تو را به خود پسندي وا دارد.         حضرت علی)ع(
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شـيب در حين اجـرای آن. 
- كنتـرل دقيـق نصب قطعاتـی كه شـاقولی بودن 
آنهـا اهميت اساسـی دارد )مانند قطعات شمشـيری در 

راه پله هـا، پاگـرد پله هـا و. . . (. 
- پياده سـازی نماهـای پيچيـده از نظـر طراحـی و 
يـا نماهايی كـه با مصالح خـاص پيش سـاخته پازلی 
اجـرا ميشـوند )نظيـر كامپوزيـت پنـل آلومينيـوم، 

نمـای فريم لـس شيشـه و. . . (. 
4- خدمات نقشه برداری پس از احداث ساختمان

معموالهنـگام مرمـت، احيـا و بازسـازی يـک بنا 
و يـا اجـرای يک طـرح جديد پـس از سـاخت بنا و 
يـا تغييـر در طراحـی حيـن اجرای يـک بنا نيـاز به 
خدمـات نقشـه برداری بـه شـدت احسـاس می شـود. 
قـدم اوليه درتمـام ايـن پروژه ها تهيه نقشـه وضعيت 
موجـود )ازبيلـت( اسـت. نقشـه بردار موظـف اسـت 
داده هـای الزم بسـته بـه نوع پـروژه و نيـاز پيمانكار 
قالـب  در  و  كـرده  اسـتخراج  پـروژه  محـل  از  را 
نقشـه های سـاختمانی قابل اسـتفاده بـرای مجری تهيه 
كنـد. معمـوال شـاخه های معمـاری، باستان شناسـی و 
تصويرگـری بيشـترين مصـرف كنندگان ايـن گونه 
خدمـات نقشـه برداری هسـتند. بنابرايـن بـه صورت 
موضوعـی فقـط به ذكـر چند مورد بسـنده می شـود:
نقشـه  تهيـه  و  ميكروژئـودزی،  نقشـه برداری   -
منظـور  بـه  حايـل  ديوار هـای  و  سـتون ها  ازبيلـت 

چگونگی بررسـی وضعيت سـازه از نظر نشسـت و يا 
پيچـش و انتخـاب روش های مناسـب تقويت سـازه. 
- نقشـه برداری تهيـه پـان ازبيلـت نمـای يـک 
سـاختمان جهـت اجـرای نمـای جديد و يا بازسـازی 
نمـای موجـود، بـا كمـک ابزارهـای مناسـب كـه 
بسـته به پيچيدگـی طرح انتخـاب ابزار مناسـب نظير 
دوربين هـای متريـک ديجيتـال، اسـكنرهای ليـزری 
و يـا تجهيـزات دقيـق نقشـه برداری مجموعـه توتال 
 Reflective tape و Reflector less استيشـن های

صـورت می پذيـرد. 
نقشـه  تهيـه  بازسـازی  پروژه هـای  جهـت   -
ازبيلـت كليـه اجـزای تاسيسـات الكتريكـی و محل 
خروجـی و ورودی هـای لوله های تاسيسـاتی و سـاير 
اجـزای سـاختمانی نظيـر حفـرات كانال هـای آب و 
سـرويس های بهداشـتی و. . . ضـروری بوده و بسـته 
بـه پيچيدگـی و وضعيـت طـرح، ابزارهـای مناسـب 

جهـت برداشـت انتخـاب می گـردد. 
راسـتای  در  فرهنگـی  ميـراث  مستندسـازی   -
شـناخت آثـار تاريخـی و ملـی و تهيـه طرح هـای 
حفاظـت، مرمـت، احياء، سـاماندهی بنا هـا، محوطه ها 
و بافتهـای تاريخـی - فرهنگـی بـا كمـک ابزار های 
دقيق مسـتند نگاری نظيـر سيسـتم های فوتوگرامتری 

بـرد كوتـاه و اسـكنر های ليـزری. 

نقشـه برداری سـاختمانی می تـوان افزايـش دقـت و 
صحـت اجـرای نقشـه ها و در نتيجه افزايـش تاثيرات 
واقعـی محاسـبات فنـی سـازه و معماری، محاسـبات 
زلزلـه و افزايـش بهـره وری در زمـان اجـرای پروژه 

برشمرد.  را 
خدمـات نقشـه برداری سـاختمانی را ميتـوان بـه 

طـور كلـی بـه سـه دسـته اصلـی تقسـيم كرد: 
- خدمات نقشه برداری قبل از احداث ساختمان

- خدمات نقشه برداری حين احداث ساختمان
- خدمات نقشه برداری پس از احداث ساختمان

2- خدمات نقشه برداری قبل از احداث ساختمان
- مسـاحی حـدود اربعه و نقشـه برداری توپوگرافی 
و تهيه نقشـه سـايت پـان و ثبت موقعيـت عوارض 
طبيعـی و مصنوعـی )ماننـد چـاه، درخـت و. . . ( كه 
در هنـگام طراحـی معمـاری تاثيـر گـذار هسـتند، و 

تهيـه پروفيل هـای خيابانهـای دسترسـی مجاور. 
- بررسـی ابعاد اربعـه و مسـاحت وضعيت موجود 
زميـن و مطابقت آن با سـند ثبتی وپياده سـازی طول 
وابعـاد سـند بـر روی نقشـه وضعيـت موجـود زمين 
)ازبيلـت( و رفـع احتمالـی عـدم تطابـق مشـكات 

ثبتـی سـند ملكی. 
جانمايـی  جهـت  معمـاری  تيـم  بـه  كمـک   -
بهتريـن مكان احـداث سـاختمان با توجه بـه ضوابط 

شهرسـازی و معمـاری و محاسـبات. 
- جانمايـی سـايت پان بر اسـاس دسـتور نقشـه 

شـهرداری بـر روی نقشـه های ازبيلـت. 

3- خدمات نقشه برداری حین احداث ساختمان
محـل  جانمايـی  و  پـان  سـايت  پياده سـازی   -

فونداسـيون. 
عمليـات خاكبـرداری  حيـن  اجرايـی  كنتـرل   -
و گود بـرداری و محاسـبات احجـام خاكـی بنـا بـه 

كارفرمـا.  تقاضـای 
- جانمايـی و كنتـرل محـل حفـر چاه شـمع ها و 
كنترل پيوسـته آنها )پـس از هر مرحلـه گود برداری 
در پروژه هـای بلنـد مرتبـه ای كـه شـامل طبقـات 

متعـدد زير سـطح صفرهسـتند(. 
حيـن  فونداسـيون  جانمايـی  مجـدد  كنتـرل   -

ی ز پی سـا
- كنتـرل پيوسـته خطـوط تـراز بسـتر سـازی و 

مگـر ريـزی و. . . . 
- جانمايـی محورهـای سـازه و كنتـرل پيوسـته 
موقعيـت مكانی و تـراز ارتفاعی آنهاتـا هنگام نصب 
صفحـه سـتون ها )در پروژه هـای اسـكلت فلـزي(. 

- كنتـرل موقيعـت مسـطحاتی كنتـرل شـاقولی و 
پيچيدگـی سـتونها )در پروژه هـای اسـكلت بتونـی(. 
- كنتـرل خط تـراز بتن ريخته شـده در سـقف ها 

طبقات(.  تـراز  )كنترل 
بـرای  طبقـات  در  تـراز  خطـوط  پياده سـازی   -
سـاير پيمانكاران سـاختمانی نظير برقكار، تاسيسـات، 

سـقف كاذب و. . . 
- پياده سـازی اجـزای سـاختمانی بسـته بـه نـوع 
صحـت  وكنتـرل  كارفرمـا  درخواسـت  و  پـروژه 
اجـرای آنهـا در داخـل و يا خـارج )محوطه سـازی( 
پـروژه سـاختمانی ) بـه عنـوان مثـال اجـرای طـرح 
داخلـی طبقـات نظيـر تيغه هـای ديـوار چينـی داخل 
رايزر هـای  احـداث  محـل  جانمايـی  سـاختمان، 
تاسيسـات، كانالهـای آبهای زهكشـی و پياده سـازی 

قطعـات سـقف و. . . (. 
فنـی  اجـزای  سـاير  و  رمپ هـا  پياده سـازی   -
محوطه سـازی و كنتـرل دقيـق خطـوط تـراز آنهـا. 
- پياده سـازی موقعيـت چال آسانسـورها و سـاير 

اجـزای مرتبـط و كنترل شـاقولی بـودن آن. 
- پياده سـازی محـل راه پلـه و كنتـرل ارتفاعی و 

6
2

6
3 از خصوصیات زمان ما اين است كه متأسفانه فقط افراد پست و پلید ، صاحب اراده و پشتكار می باشند. 

آلفرد كاپو
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بارهـاي زنده و تـراز آب زيرزمينـي، ناهمگني خاک 
و تراكـم مجـدد آماس خـاک حفاري شـده، مقداري 

نشسـت رخ خواهـد داد. 
براي سـاختمان هاي بلند، اسـتفاده از ايده شـناوري 
نيازمنـد ايجـاد چنديـن طبقـه زيرزميـن خواهـد بود 
بسـياري همـراه  اجرايـي  بـا مشـكات  كـه خـود 
اسـت و بعضـًا وزن طبقـات زيرزمينـي خـود قابـل 
توجـه مي باشـد. بنابرايـن اسـتفاده از فونداسـيون هاي 
گسـترده با شـناوري جزئي بـه جاي شـناوري ناقص 
اقتصادي تـر خواهـد بـود. همچنيـن از آنجايـي كـه 
خـاک  عمـق  در  شـناور  گسـترده  فونداسـيون هاي 
اجـرا مي شـوند مسـئله تـراز آب زيرزمينـي بايـد در 
نظـر گرفتـه شـود مخصوصـًا تـراز آب زيرزمينـي 
بـاال در فصـول بارانـي. در چنيـن حالتـي نيـاز بـه 
فونداسـيون هاي جعبـه ماننـد آب بنـد خواهـد بـود 
)شـكل 1(. در طراحـي چنيـن فونداسـيون هايـي اثر 
غوطـه وري و فشـارهاي جانبـي بايـد مدنظـر قـرار 

 . ند گير
سـازه های  پی هـا،  ايـن  كاربـرد  از  نمونه هايـی 
واقـع در سـواحل دريا و يا سـكو های دريايی اسـت. 

 
 

شكل 1. پی شناور

2( پی های سلولي و پوسته اي  
اسـاس پی پوسـته ای، اسـتفاده از ظرفيـت باربری 
خـاک به جـای پی)بتـن( اسـت، يعنی بخـش بدون 

اسـتفاده پـی را حـذف كـرده و پـی بـه صـورت 
پوسـته ای در نظر گرفته می شـود. بر اسـاس اسـتفاده 
از عملكـرد، شـكل پي در سـاختار پی های شـناور و 
يـا تقليل وزن مـرده بتن در پی های حجيـم مدفون، و 
نيز تامين سـختي كافـي در طبقات مختلـف زيرزمين 
از صفحـات متنـاوب و متقاطع جهـت تامين مقاومت 
كافـي در مقابـل نيروهـاي برشـي و لنگر خمشـي و 
نيـز صرفـه جويـي در حجم بتـن و آرماتـور مصرفي 
اسـتفاده مي شـود )شـكل 2(. مشـخصات روسازه در 

انتخـاب شـكل اين پـي ها موثر اسـت. 

 

 

شكل 2. نمونه ای از پی پوسته اي

3( پی های باکسي با جعبه اي 1 
در مـواردي كـه سـازه سـنگين تر و از اهميـت 
ويـژه اي برخـوردار باشـد، سيسـتم فونداسـيون بايد 
از صلبيـت خمشـي ويـژه اي برخـوردار بـوده كـه 
بديـن ترتيـب تلفيـق دال هـاي كـف و سـقف و نيز 
ميانـي زيرزميـن، ماحظـات  اطـراف و  ديوارهـاي 
خـاص تحليـل، طراحـي سـازه اي و اجـراي پی های 

شـناور را مطـرح مي سـازد. 
 

1 Box Foundations 

معرفی پی های خاص

مهندس سارا ابراهیمی زهروی
دانشجوی دکتری خاک و پی دانشگاه زنجان

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

چکیده
امـروزه بـا پيشـرفت صنعت سـاخت و سـاز و كمبود 
فضای الزم برای توسـعه شـهری، بـه پی هـای مقاومی نياز 
اسـت كـه بتوانـد پايـداری سـازه را تاميـن كنـد. وظيفه 
پـی انتقـال بـار سـازه به خـاک يا سـنگ بسـتر زير آن 
اسـت بـه طـوری كـه تنش بيـش از حـد و نشسـت های 
اضافـی ايجـاد نگردد. توسـعه سـازه های بلند ماننـد برج ها 
و يـا دكل هـای مخابراتـی و سـكو های نفتی از يک سـو 
و پيشـرفت تكنولوژی هـای جديـد از سـوی ديگـر، لزوم 
طراحـی و اجـرای پی های خاص را آشـكار می سـازد. در 
ايـن مقالـه انـواع پی های خـاص و مـوارد كاربـرد آن ها 

می شـود.  معرفی 
كلمات كليدي: پی خاص، شناوری، پی جعبه ای

بـه طور كلـی پی های خـاص در مـواردی كاربرد 
دارد كـه پی هـای سـطحی و پی عميـق جوابگو نبوده 
و يـا هـدف، طراحـی پـی بـرای يـک سـازه خاص 
)دكلهـای مخابراتـی، سـكوهای نفتـی و. . . ( بوده و 
يا شـرايط ويژه ای حاكم باشـد )سـازه های سـاحلی(. 

در ادامـه انـواع پی های خـاص ارائه می شـود. 

1( پی های شناور1 
بـا اسـتفاده از اصل شـناوری در پی سـازی، جايی 
كـه آب زيـر سـازه موجود باشـد اسـتفاده از پی های 
نيمـه شـناور پيشـنهاد می شـود. پی هـای  شـناور و 

شـناور و نيمـه شـناور در مـواردي كاربـرد دارنـد 
كـه اليـه هاي نشسـت پذيـر و يـا ضعيف تـا عمق 
قابـل توجهـي وجـود داشـته و اسـتفاده از شـمع هم 
امكان پذيـر نباشـد در آن صـورت مـي تـوان پـي 
گسـترده سـازه را در عمـق پاييـن تـر مسـتقر و بـا 
برداشـت خـاک حاصـل از گودبـرداري با بـار ثقلي 
حاصلـه از روسـازه مقابله و يا حتي فشـار روسـازه با 
ميـزان خـاک حاصل از حفـاري معادل نمـود. در اين 
حالـت آنقـدر خـاک، حفـاري و برداشـت مي شـود 
كـه وزن خـاک گودبـرداري شـده بعـاوه نيروهاي 
بلنـد كننـده ناشـي از فشـار هيدرواسـتاتيكي بـا بار 

ناخالـص روسـازه و زيرسـازه برابر شـود. 
به عبارت ديگر فشـار در كف خـاک گودبرداري 
شـده تغييـر نخواهد كـرد. يعني فشـار خـاک جابجا 
شـده برابر فشـار ايجاد شـده توسط سـاختمان خواهد 
شـد و بـه لحاظ نظـري نشسـتي ايجـاد نخواهد شـد. 
در ايـن حالـت بـه نظر مي رسـد كـه سـازه در روي 

خاک همانند كشـتي در روي آب شـناور اسـت. 
چنان چـه وزن خـاک جابجـا شـده در اثـر حجـم 
زيرزميـن سـازه طبـق اصـل ارشـميدس وزن سـازه 
شـناور را بـه تعادل رسـانده اسـت. معمـواًل يک متر 
مكعـب خـاک را مـي توان بـه لحـاظ وزنـي معادل 
دو طبقـه سـاختمان مسـكوني معمولـي در هـر متـر 
مربـع بـه حسـاب آورد. بـه طـور طبيعي اين مسـئله 
تنهـا يـک مـدل نظري مي باشـد زيـرا در اثـر تغيير 

1 Floating )Buoyant) Foundations
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از قبيـل معضـات اجرايـي و بتـن ريـزي يكپارچه، 
غيـر اقتصـادي بـوده و در نهايـت وقوع نشسـت هاي 
زيـاد را بـه دنبـال دارد. به طـور كلي وقوع نشسـت 
در خـاک اعـم از تحكيمـي و آني را مي تـوان تابعي 
از شـدت بارگـذاري )q( و عرض پي B(( محسـوب 

 . د نمو
در ايـن صـورت بـا توجـه به عـرض نسـبتًا زياد 
پی هـای گسـترده در مقايسـه بـا پی هـای نـواري و 
منفـرد و منطقـه تاثيـر تنـش نسـبتًا زيـاد در زير پي 
معضـات نشسـت در زيـر پی هـای گسـترده ممكن 
اسـت بـراي سـازه هاي مهـم و سـنگين از محـدوده 
بـراي  بـه عـاوه  نمايـد.  تجـاوز  نشسـت ها  مجـاز 
پروژه هـاي سـنگين فشـارهاي بزرگـي را بـه زميـن 
وارد مي سـازند و معضـات باربـري نيـز بـه صورت 
قابـل توجهـي مطـرح خواهد بـود. در ايـن خصوص 
مي تـوان بـا تلفيـق پـي گسـترده بـه همـراه پی های 
عميـق و مشـاركت در باربـري، يكـي از كاملتريـن 

انـواع فونداسـيون ها را اجـرا نمـود. 
 

شكل 5. نمونه ای از تلفيق پی گسترده و پی عميق

7(کیسون ها
كيسـون ها مشـابه پی هـای عميق هسـتند. پی های 
عميق مشـابه شـمع هـاي درجا بـوده و اغلـب داراي 
قطر بزرگي هسـتند و از بتن مسـلح سـاخته مي شـوند 
امـا كيسـون در واقـع پـی عميـق بـا قطـر بـزرگ 
اسـت. كيسـون همچنيـن مـي توانـد يک سـازه آب 
بند زيرزميني باشـد كـه عمليات سـاختماني در داخل 

آن انجـام مي گيـرد. 
كيسون ها را مي توان به سه دسته تقسيم نمود: 

يـا  اي  اي جعبـه  فونداسـيون هـاي صندوقـه   .1
شـناور )روبـاز و تـه بسـته( 

2. پي صندوقه اي باز )روباز و ته باز( 
3. پـي صندوقـه اي بـادي )رو بسـته، ته بـاز و پر 

شـده با هـواي متراكم جهت جلوگيـري از ورود آب 
بـه داخل فضـاي داخلي( 

در عمـل از ايـن نوع پي ها بيشـتر براي سـازه هاي 
دريايـي اسـتفاده شـده و بصـورت پيش سـاخته اجرا 
می شـود به طـوری كه بتـوان آنها را بصورت شـناور 
بـه محل مـورد نظر حمل و سـپس آنرا تثبيـت نمود. 
تثبيـت صندوقـه در محل با پركـردن آن از آب و يا 

مصالـح ديگر انجام مي شـود. 

شكل 6. نمونه ای از كيسون ها
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شكل 3. پی جعبه ای

 4( پی های فوالدي یا پروفیله  
اسـتفاده از پی هـای فـوالدي در مواردي اسـت كه 
بارهـاي حاصـل از روسـازه سـنگين و زميـن بسـتر 
سـخت و يـا سـنگي باشـد و راه حل هاي اسـتفاده از 
بتن مسـلح پاسـخگوي وضعيـت سيسـتم هاي معمول 
پـي سـازي نبـوده كـه در ايـن صـورت اسـتفاده از 
پروفيل هـاي فـوالدي بـال پهـن در دو اليـه عمـود 
و بـر روي يكديگـر بـا قالـب بتني درجـا در اطراف 
بـه كار گرفته مي شـود )شـكل 4(. در مـوارد بارهاي 
كمتـر و در دسـترس نبـودن پروفيل هـاي بـال پهن 
فـوالدي و يا پي سـازي موقتي در بسـترهاي سسـت، 
مي تـوان از دو رديـف الوارهـاي چوبـي متعامد روي 

هـم محصـور در بتـن اسـتفاده كرد. 

    

  
 پی فوالدي يا پروفيله

نماي سه بعدي
شكل 4. 

5( پی های منفرد متصل :  
پی هـای منفـرد متصل بـه عنـوان جايگزيني براي 
پی های گسـترده اسـتفاده مي شـود. پی های گسـترده 
معضاتـي از نظـر تحليـل، طراحـي و در نهايت اجرا 
را در بـر دارنـد. در صورتـي كـه در پی هـای منفرد 
با فـرض صلبيت آن هـا روش هاي تحليـل و طراحي، 

سـاده و معمول مي باشـد. 
در اجـرا نيـز بـا وجود شـبكه آرماتـور فوقاني در 
پی های گسـترده، معضات دسترسـي بـراي بتن ريزي 
و عبـور بتـن از شـبكه آرماتـور بااليي وجود داشـته 
و عـاوه بـر ايـن با توجـه به ابعـاد قابل توجه سـطح 
پي گسـترده، مشـكاتي نيز در اجـراي يكپارچه بتن 
مطـرح اسـت لذا براي تسـهيل در طراحـي و اجرا مي 
تـوان به جاي پي گسـترده، يـک رديف پـي منفرد، 
مجـاور را جايگزيـن آن نمـود كه به صـورت منقطع 
در قسـمت بااليـي و متصـل در قسـمت پايينـي بوده 
و لـذا بـه علت عـدم پيوسـتگي در باال، لنگـري رد و 
بـدل نشـده و ماننـد پی هـای منفـرد نيازي به سـفرة 

پايين مطرح مي شـود.  آرماتـور 
جهـت سـهولت بيشـتر در اجـرا و ايفـاي نقـش 
شـناژ مي توان يک سـفرة مشـترک حداقـل آرماتور 
در پاييـن پی هـای مجـاور منظـور نموده و سـپس در 
صـورت لـزوم هر پـي تـک، آرماتور اضافـي منظور 
گـردد. سيسـتم پی هـای منفـرد در زيـر يكپارچـه 
شـده و علـي رغم مجـاورت و سراسـري بـودن پان 
فونداسـيون، مـدل پـي منفـرد را مي تـوان در تحليل، 

طراحـي و اجـرا بـه كار گرفت. 

6( تلفیق پي گسترده و پی های عمیق 
اگرچـه پـي گسـترده در ميان پی های سـطحي راه 
حل نسـبتًا مناسـبي به شـمار مـي رود ولـي ايراداتي 
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پيـاده می شـود. از سـوي ديگـر تمامی شـهروندان در 
طـول روز حداقـل يـک بار از ايـن مد حمـل  و نقلی 
اسـتفاده می نمايند. لـذا توجه، تأميـن و افزايش ايمنی 
اين دسـته از شـهروندان از اهميت بسـزايی برخوردار 
بـوده و همـواره يكـی از دغدغه هاي مديران شـهري 
می باشـد. ايمنـی عابريـن پيـاده مقولـه اي اسـت كه 
بايسـتی در كنـار مطالعـات حمـل  و  نقـل و ترافيک 
شـهري مـورد بررسـی و ارزيابـی قـرار گيـرد. در 
ايـن بيـن، پل هـای عابـر پيـاده بـا حـذف تداخات 
عابريـن و وسـايل نقليه، منجـر به كاهـش تصادفات 
از  اسـتفاده  در  مؤثـر  عوامـل  از  يكـی  می گردنـد. 
پل هـاي عابـر پيـاده، پارامتـر سـهولت و از عوامـل 
تاثيرگـذار در عـدم اسـتفاده صعوبت اسـتفاده از اين 
سـازه ها اسـت. دسترسـی عابرين پياده بـه روگذرها 
بايـد بـه سـهولت فراهـم باشـد زيـرا در  و پل هـا 
گذرگاه هـاي  بـه  راحتـی  بـه  عابريـن  صورتيكـه 
از  برخـی  نكننـد،  پيـدا  دسترسـی  همسـطح  غيـر 
آن هـا مبـادرت بـه عبـور از عـرض خيابـان خواهند 
نمـود كـه می توانـد ايمنـی آن هـا را جـداً بـه خطر 
بينـدازد]3[. عمومـًا از پل هـاي عابـر پياده بـه منظور 
تبليغـات نيـز اسـتفاده می گـردد كـه می توانـد براي 
ارگان هـاي ذيربـط درآمـدزا باشـد. عليرغـم مزاياي 
عنـوان شـده، پل هاي عابرپيـاده داراي برخـی معايب 
نيـز می باشـند. اواًل تـردد از روي پـل باعث می شـود 
كـه حداقـل 12 متـر )بـا احتسـاب پلـكان ورودي 
و خروجـی( بـه طـول سـفر عابريـن پيـاده اضافـه 
شـود كه خـود باعـث كاهـش مطلوبيت اسـتفاده از 
پل هـاي عابـر پيـاده می شـود و همچنين بـا توجه به 
شـيبدار بودن مسـير، براي افـراد معلول و سـالخورده 
مشـكات فراوانـی را بـه همـراه خواهـد داشـت كه 
البتـه برخـی از آنهـا بـا ايجاد پله هـاي برقـی مرتفع 
می شـود. امـا اسـتفاده از پله هـاي برقی نيز عـاوه بر 
هزينـه زيـاد، فضاي قابـل توجهـی نيـاز دارد كه در 
نواحـی متراكـم مركـزي شـهر، فضاي مـورد نياز در 
اختيـار نمی باشـد. يكـی ديگـر از معايب اسـتفاده از 
پل هـاي عابـر پيـاده منظـر شـهري عمومًا نامناسـب 
آنهـا اسـت. بـا توجـه بـه مزايـا و معايـب عنـوان 
شـده بـراي پل هـاي عابـر پيـاده، نيازسـنجی احداث 
پل هـاي عابر پيـاده بر اسـاس ويژگی هـاي فيزيكی، 
هندسـی و ترافيكـی معبر صـورت خواهـد پذيرفت. 
نـوع عملكـرد و عـرض معبـر، سـرعت عملكـردي، 

تاريخچـه تصادفـات عابريـن، حجـم تردد خـودرو و 
عابـر و فاصلـه تـا نزديک ترين گـذرگاه ايمن برخی 

از ايـن ويژگی هـا بـه شـمار می رونـد]4[. 

2- تعریف مساله و اهداف تحقیق
تصادفـات ترافيكـی از عوامـل بسـيار مهـم مرگ 
و ميـر و صدمـات شـديد جانـی و مالی بـوده و آثار 
سـنگين اجتماعـی، فرهنگـی و اقتصـادی آن جوامـع 
بشـری را مـورد تهديـد قـرار داده اسـت. همچنيـن 
شـدت و تعـداد تصادفـات در كشـورهای در حـال 
توسـعه در مقايسـه با كشـورهای توسـعه يافته چندين 
مرتبـه باالتر اسـت]5[. در ايـن ميان، پل عابـر پياده 
بـه عنـوان يكـی از تسـهيات حمل  و نقل كـه منجر 
بـه حـذف تداخـات عابريـن پياده بـا وسـايل نقليه 
می گـردد، می توانـد در كاهـش تصادفـات و تلفـات 

ناشـی از آن تاثيرگذار باشـد. 
در ايـن پژوهـش، ابتـدا بـا اسـتفاده از مطالعـات 
اسـتفاده  افزايـش  در  تاثيرگـذار  عوامـل  پيشـين، 
از پل هـای عابـر پيـاده اسـتخراج و سـپس بـا تهيـه 
پرسشـنامه و تكميـل آن، به بررسـی عوامـل مختلف 
شـهر  پيـاده  عابـر  پل هـای  مطلوبيـت  افزايـش  در 

زنجـان پرداختـه شـده اسـت. 

3- مروری بر مطالعات پیشین
علی رغـم اهميـت موضوع ايمنـی عابريـن پياده، 
تعـداد محـدودی مطالعـه در ايـن زمينـه انجـام شـده 
اسـت. در يـک مطالعـه انجـام گرفتـه در آمريـكای 
التيـن، پـس از تجزيـه و تحليـل 500 مصاحبـه بـا 
عابريـن پيـاده ايـن نتيجـه حاصـل شـد كه كسـانی 
كـه از پـل عابر پيـاده اسـتفاده می كننـد، دليل اصلی 
خـود را به ترتيب ايمنـی )89/9%(، احتـرام به قانون 
)7/1%(، و راحتـی )3%( و كسـانی هـم كـه از پـل 
اسـتفاده نمی كردنـد، داليـل خـود را شـامل مواردی 
از  تـرس   ،)%13( تنبلـی   ،)%38( ايمنـی  همچـون 
 ،)%11( عجلـه   ،)%12( بی تفاوتـی   ،)%12( ارتفـاع 
طـول پيـاده روی بيشـتر)6%( و سـاير عوامـل )%8( 
بيـان كرده انـد]6[. محمد احمـدی بافنده و دوسـتان 
و  حمل ونقـل  بين المللـی  كنفرانـس  يازدهميـن  در 
ترافيـک در مقالـه ای بـا عنـوان آناليـز مقايسـه ای 
بكارگيـری تسـهيات غيـر همسـطح عابرپيـاده در 
معابر شـهری، به بررسـی ميـزان تاثيرگـذاری عوامل 
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ارزیابی متغیرهای مؤثر در افزایش مطلوبیت پل های عابر پیاده )مطالعه 
موردی: پل های عابرپیاده شهر زنجان(

مهندس سمانه شاددل
کارشناسی ارشد عمران، گرایش مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه علم و صنعت ایران

مهندس احسان ایازی
کارشناسی ارشد عمران، گرایش مهندسی برنامه ریزی حمل ونقل، دانشگاه علم و صنعت ایران

مهندس محمد جزونقی
کارشناسی ارشد عمران، گرایش مهندسی برنامه ریزی حمل ونقل، دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( قزوین

مهندس میالد ساشورپور 
دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، گرایش مهندسی برنامه ریزی حمل ونقل، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده
معابـر  نقليـه در  بـا وسـايل  پيـاده  تصادفـات عابريـن 
درون شـهری و برون شـهری، يكـی از مهم تريـن مشـكات 
حـوزه حمل ونقـل و ترافيـک بـوده اسـت. به هميـن دليل، 
همـواره بـر اسـتفاده از پل هـای عابـر پيـاده بـرای كاهش 
تداخات مربوط به انسـان و وسـيله نقليه تاكيد شـده اسـت. 
از سـوی ديگـر عابـران پيـاده بـه عنـوان آسـيب پذيرترين 
گروه هـا هسـتند كه در معـرض خطـرات زيادی می باشـند. 
زيـرا تصـادف يـک وسـيله نقليـه بـا عابـر پيـاده بـه طور 
اجتنـاب ناپذيـری منجـر بـه جـرح يـا مـرگ عابـر پيـاده 
می شـود. لـذا توجـه بـه عابريـن پيـاده و تأميـن و افزايش 
ايمنـی اين دسـته از شـهروندان از اهميت زيـادی برخوردار 
شـهری  مديـران  دغدغه هـای  از  يكـی  همـواره  و  بـوده 
می باشـد. به هميـن منظور در ايـن مطالعه، ابتدا با اسـتفاده از 
مطالعات پيشـين، عوامل موثـر در افزايـش مطلوبيت پل های 
عابرپياده شناسـايی شـده اسـت. سـپس با مطالعه مـوردی بر 
روی كليـه 10 پـل عابرپيـاده شـهر زنجـان و تكميـل 250 
پرسـش نامه، عوامـل مذكـور مـورد تحليـل و ارزيابـی واقع 
گرديده اسـت. برای بررسـی تاثيـر هر متغير بـر روی متغير 
هـدف، از آزمـون كای دو پيرسـون با P-Value بــرابر با 
0/05 اسـتفاده شـده اسـت. در انتها نيز اين نتيجه حاصل شـد 
كـه عامـل »عدم وجـود پلـه برقی يـا باالبر مناسـب« با 31 
درصـد به عنـوان مهم تريـن عامل جهـت اسـتفاده نكردن از 

پل هـای عابـر پيـاده می باشـد. 

کلیـد واژه: پـل عابرپيـاده، ايمنـی عابرپيـاده، مطلوبيت 
SPSS ،پل هـای عابرپيـاده، آزمـون كای-دو پيرسـون

 
1- مقدمه

ميـزان تصادفـات عابريـن پيـاده و مجروحـان و 
كشـته های ناشـی از آن هـا، درصـد قابـل توجهی از 
تصادفـات و نيز شـدت تصادفـات را در كشـورهای 
مختلـف جهان شـامل می شـود. بر اسـاس گزارشـات 
منتشـر شـده، سـهم عابريـن پيـاده كشـته شـده در 
كشـور فرانسـه برابـر بـا 12/1%، در آلمـان برابر با 
12%، در هلنـد برابـر بـا 12%، در اسـپانيا 15% و در 
بريتانيـا 21% از كل كشـته های راه هـا اعـام شـده 
اسـت]1[. در ايـران نيـز طبق آمار سـازمان پزشـكی 
قانونـی كشـور، بيـش از 12% از كل تلفـات حوادث 
رانندگـی مربـوط بـه عابران پياده اسـت كـه بيش از 
58% از آنـان در مسـيرهای درون شـهری جـان خود 
بيـن اسـتان های  را از دسـت داده انـد. همچنيـن در 
كشـور، اسـتان تهران بيشـترين آمـار تلفـات عابران 
پيـاده را بـه خـود اختصـاص داده اسـت]2[. در ميان 
كاربـران معابـر شـهري، عابـران پيـاده بـه عنـوان 
آسـيب پذيرترين گروه هـا كـه در معـرض خطـرات 
زيـادي می باشـند، محسـوب می گردند. زيـرا تصادف 
يـک وسـيله نقليـه بـا عابـر پيـاده تقريبـًا بـه طـور 
اجتنـاب ناپذيـري منجـر بـه جـرح يـا مـرگ عابر 

6
8



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

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

 1
39

4 
ان

ست
زم

 و 
یز

پای
 / 

 1
8 

1 و
9 

ره
ما

 ش
م /

هفت
ل 

سا

 1
39

4 
ان

ست
زم

 و 
یز

پای
 / 

 1
8 

1 و
9 

ره
ما

 ش
م /

هفت
ل 

سا

بسـيار موثر در گسـترش پياده روي می باشـد. عابرين 
پيـاده در خلـوت و تنهايـی، خـود را كامـًا بی دفاع 
احسـاس می كنند. ايجـاد امنيت بـراي عابريـن پياده 
می توانـد بـا تأميـن روشـنايی كافـی و نورپـردازي 
قـوي، نصـب دوربين هاي مدار بسـته، مشـخص بودن 
و بـدون مانـع بودن كامل مسـير عبور، نبـودن مكانی 
بـراي پنهان شـدن، تأميـن ديـد كافی بـراي عابرين 
پيـاده و راكبـان دوچرخه گذرنده از گـذرگاه، همراه 
باشـد. تحقيقـات انجـام شـده حاكی از اين اسـت كه 
وضعيـت احسـاس امنيت عابريـن در شـرايط روز و 
شـب تقريبـًا در بيـن تسـهيات متفاوت اسـت]8[. 

4-5- شکل ظاهری پل عابر پیاده
نامناسـب بودن شـكل ظاهری پل های عابـر پياده، 
عـاوه بـر برهـم زدن سـاختار زيبايـی شهرسـازی، 
منجـر بـه عـدم ترقيـب افـراد بـه اسـتفاده از آن هـا 
می گـردد. نتايـج تحقيقـات حاكـی از آن اسـت كه 
شـكل ظاهـری و دكوراسـيون داخلـی پل هـای عابر 
پيـاده می توانـد در اسـتفاده از ايـن تسـهيات موثـر 

 .]10 باشد]

شكل1: تاثير شكل ظاهری پل های عابر پياده در افزايش استقبال 
عمومی

4-6- عدم وجود پله برقی یا باالبر مناسب
يكـی از مهمتريـن داليـل عـدم كارايـی پل های 
عابـر پيـاده، عـدم تجهيـز آن هـا بـه پله هـای برقی 
و  مسـن  افـراد  مـورد  در  خصـوص  بـه  می باشـد. 
خواهـد  بيشـتر  موضـوع  ايـن  اهميـت  سـالخورده، 
بـود. اسـتفاده از پله هـای برقـی بـه جـای پله هـای 
ثابـت می توانـد منجر بـه افزايـش كارايی، سـهولت 
در تـردد، كاهـش مسـافت پيـاده روی و در نهايـت 

افزايـش اسـتفاده از ايـن تسـهيات گـردد. 

4-7- تاثیر اطالع از قوانین کیفری در خصوص
 تصادفـات عابريـن پيـاده يكـی از مـواردی كـه 
پل هـای  از  اسـتفاده  عـدم  و  اسـتفاده  در  می توانـد 
عابرپيـاده موثـر باشـد، اطـاع از قوانيـن كيفری در 
خصـوص تصادفات مربـوط به عابرين پياده می باشـد. 
طبـق قوانيـن مربـوط به جرايـم كيفـری، در صورت 
تصـادف عابرپياده با وسـايل نقليه در محـدوده حريم 
پل هـای عابرپيـاده، ديـه كامـل بـه عابر پيـاده تعلق 
نگرفتـه و بـر اسـاس تصميـم قضايـی و بـا توجه به 
جزئيـات مربـوط به تصـادف، سـه عامـل عابرپياده، 
راننـده وسـيله نقليـه و ارگان هـای ذی ربـط )همانند 
شـهرداری( در بـروز تصـادف، مقصـر خواهنـد بود. 
بنابريـن اطـاع از قانـون فـوق، می توانـد منجـر بـه 
افزايش اسـتفاده از پل هـای عابرپياده گردد. بررسـی 
ايـن مـورد بـرای اوليـن بـار در پژوهـش حاضـر 

صـورت پذيرفته اسـت. 

5- آزمون آماری
هـدف اصلی اين مقاله، شناسـايی عوامـل مؤثر در 
افزايـش مطلوبيـت پل هـای عابر پياده می باشـد. برای 
دسـتيابی بـه اين هـدف، از آزمون كای دو پيرسـون 
با P-Value برابر با 0. 05 شـده اسـت. با اسـتفاده از 
اين آزمـون، معناداری متغيرهای مسـتقل در توصيف 
متغيـر پاسـخ و در سـطح اطمينـان مورد نظـر )%95( 
مـورد ارزيابـی قـرار گرفتـه و سـپس می تـوان نحوه 
اثرگـذاری متغيرهای مسـتقل بـر روی متغير وابسـته 
را بـا اسـتفاده از نمودارهـای تحليـل آماری، بدسـت 
آورد. در ايـن مطالعـه بـرای انجام تحليل هـای آماری 

از نرم افزار SPSS اسـتفاده شـده اسـت. 

6- روش تحقیق و جمع آوری اطالعات
تحقيقـات  بـر  مبتنـی  جـاری  تحقيـق  روش 
كتابخانـه ای و ميدانـی می باشـد. بديـن صـورت كـه 
ابتـدا با اسـتفاده از مطالعات پيشـين، عوامـل موثر در 
اسـتفاده از پل هـای عابـر پيـاده شناسـايی شـده و بر 

اسـاس آن اقـدام بـه تدويـن پرسشـنامه گرديـد. 
بـرای جمـع آوری داده هـا، اطاعات پل هـای عابر 
پيـاده مكانيزه و غيـر مكانيزه موجود در شـهر زنجان 
از معاونـت حمل و نقـل و ترافيـک شـهرداری زنجان 
تهيـه شـد. آمـار بـرداری بـه صـورت حضـوری از 
تمامی پل هـای عابـر پيـاده موجـود در شـهر زنجـان 
)7 پـل غيـر مكانيـزه و 3 پـل مكانيـزه( طـی يـک 

7
1

پل هـای  از  اسـتفاده  بـه  افـراد  تمايـل  در  مختلـف 
عابرپيـاده پرداختـه و اثرگـذاری عوامـل مختلـف را 
دادنـد]7[. شـهاب حسـن پور  قـرار  ارزيابـی  مـورد 
و محمـود صفـارزاده در مقالـه ای بـا عنـوان تحليل و 
ارزيابـی عوامل موثر بـر ميزان انگيزش عدم اسـتفاده 
دوازدهميـن  در  مكانيـزه  غيـر  پل هـای  از  عابـران 
كنفرانـس بين المللـی حمل ونقل و ترافيـک، صعوبت 
اسـتفاده از پـل، تعجيـل در رسـيدن به مقصـد و عدم 
وجـود موانـع فيزيكـی را از جملـه عوامـل موثـر در 
عـدم اسـتفاده از ايـن تسـهيات بيـان كرده انـد]8[. 
سـاير مطالعـات انجـام شـده نيـز عـاوه بـر مـوارد 
گفتـه شـده، عواملـی همچون عـدم امنيـت اجتماعی، 
اثـر عـرض خيابـان، شـكل ظاهـری نامناسـب پـل، 
شـرايط آب و هوايـی، عـدم وجـود پلـه برقـی و يا 
باالبـر مناسـب و مـكان نامناسـب پـل را بـه عنوان 
بيـان  عابرپيـاده  پل هـای  مطلوبيـت  عـدم  عوامـل 

كرده انـد]9,10,11,12[. 

4- عوامل موثر بر عدم استفاده از پل های عابر 
پیاده

4-1- صعوبت استفاده از پل
يكـی از عوامـل مؤثـر در اسـتفاده از پل هاي عابر 
پياده، پارامتر سـهولت و از عوامـل تاثيرگذار در عدم 
اسـتفاده صعوبـت اسـتفاده از اين سـازه-ها می باشـد. 
دسترسـی عابريـن پيـاده بـه روگذرهـا و پل هـا بايد 
به سـهولت فراهم باشـد زيـرا در صورتی كـه عابرين 
بـه راحتی بـه گذرگاه هـاي غير همسـطح دسترسـی 
پيـدا نكننـد، برخـی از آنهـا مبـادرت بـه عبـور از 
عـرض خيابـان خواهنـد نمـود، كـه می توانـد ايمنی 
ايشـان را جـداً بـه خطـر بينـدازد. لـذا در پل هـاي 
غيرمكانيـزه، بـه جهـت الـزام عابـران در باالرفتن از 
پلـه، پارامتـر صعوبـت می توانـد در كاهـش جذابيت 

اسـتفاده كاربـران بسـيار مؤثر واقع گـردد]3[. 

4-2- تعجیل در رسیدن به مقصد
از منظـر برخـی گروه هـاي عابران، زمان رسـيدن 
بـه مقصـد داراي اهميت بسـياري می باشـد كـه البته 
ايـن امـر می تواند موجب كاهـش انگيزه در اسـتفاده 
نشـان  تحقيقـات  گـردد.  غيرمكانيـزه  پل هـاي  از 
می دهـد كـه ايـن پارامتر به خصـوص بـراي عابرانی 
كـه بـه عنوان رهگـذر محسـوب می شـوند از اهميت 
بيشـتري برخـوردار اسـت. در مقابل پارامتـر مذكور 

بـراي عابرانـی كه در تـردد دائمی در بازه هـاي زمانی 
مشـخص قـرار دارنـد، از اهميـت كمتـري برخوردار 
اسـت. نمونـه اين امـر را می تـوان براي شـهروندانی 
كـه در يـک زمـان مشـخص و تكـراري نظيـر محل 
كار، دانشـگاه و. . . از يـک پـل اسـتفاده می نماينـد، 

نمـود]8[.  بيان 

4-3- عدم وجود موانع فیزیکی
موانـع فيزيكـی در طرفيـن معبـر به عنـوان عامل 
بازدارنـده اي كـه عبـور عابـران از عـرض معبـر را 
بـا مشـكل مواجـه می سـازد محسـوب شـده و نقش 
ويـژه اي در جلوگيـري از ورود عابـران بـه محـدوده 
معبـر را ايفـا می نمايـد. تحقيقـات انجام شـده گوياي 
ايـن واقعيت اسـت كه عـدم نصـب اين موانـع نظير 
نرده هـا و حفاظ هـا در محدوده هاي پيـاده رو و رفوژ 
ميانـی معابر تاثير بسـياري در افزايـش انگيزه عابران 
بـراي عبـور از عـرض معابـر را دارد. از ايـن رو بـا 
توجـه به رويكـرد تحقيق مبنـی بر ارزيابـی و تحليل 
عوامـل مؤثر در عدم اسـتفاده از پل هـاي غيرمكانيزه، 
عـدم وجـود موانع به عنـوان يكی از عوامل محسـوب 

اسـت]7[.  گرديده 

از عرض  امنیت عبور  ایمنی و  از  اطمینان   -4-4
معبر

يكـی از نيازهـاي عابريـن پيـاده ايجـاد ايمنی هر 
چـه بيشـتر در گذرگاه هـاي پيـاده می باشـد. هـدف 
از ايمنـی پياده هـا كاهـش تصادفـات ميـان عابـر و 
وسـايل نقليـه و اتفاقـات غيرقابـل پيـش بينـی در 
اطـراف گذرگاه می باشـد. بر اسـاس تحقيقـات انجام 
شـده، احسـاس ايمنی بـراي عابريـن پياده نسـبت به 
سـه گـذرگاه عرضـی خط كشـی عابرپيـاده، روگذر 
بررسـی  مـورد  عابرپيـاده،  زيرگـذر  و  عابرپيـاده 
ايـن  از  حاكـی  و  اسـت  گرفتـه  قـرار  ارزيابـی  و 
اسـت كـه احسـاس ايمنـی در هـر دو نوع گـذرگاه 
غيرهم سـطح تقريبـًا در يـک شـرايط قـرار دارد و 
گـذرگاه هم سـطح شـرايط ايمنی بسـيار كمتـري را 
بـراي كاربـران ايجـاد می نمايـد. بـا ايـن وجـود در 
معابـر بـا عرض كمتـر از 15 متـر حس ايمـن بودن 
عبـور از عـرض معبر در عابـران پياده بسـيار افزايش 
می يابـد كـه اين پارامتـر به عنـوان عامـل تاثيرگذار 
بـر عـدم اسـتفاده از پل هـاي غيرمكانيـزه محسـوب 
می گـردد. امنيـت گذرگاه هـا نيـز از جملـه عوامـل 
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از  استفاده  افزایش  در  ظاهری  شکل  اثر   -3-7
پل های عابر پیاده

طبق نتايج بدسـت آمـده از پرسشـنامه های تكميل 
شـده، پاسـخ افـراد بـه اثرگذاری شـكل ظاهـری در 
افزايـش مطلوبيـت پل هـای عابـر پيـاده بـه صورت 

نمـودار زير می باشـد )نمـودار 3(. 

 

نمودار 3: اثر شكل ظاهری در افزايش استفاده از پل های عابر پياده

شـكل ظاهـری پـل عابر پيـاده می تواند عـاوه بر 
منظـر آرايـی شـهری، منجر بـه افزايـش مطلوبيت و 
اسـتفاده از ايـن تسـهيات گـردد. همانگونـه كه از 
نتايج مشـخص اسـت، حـدود 82 درصد افراد، شـكل 
ظاهـری پل هـای عابـر پيـاده را بـه عنـوان يكـی از 
عوامـل موثـر در افزايـش اسـتفاده از اين تسـهيات 

بيـان كـرده اند. 

عابرین  تصادفات  کیفری  قوانین  از  اطالع   -4-7
پیاده

پاسـخ افراد در دو سـطح، بـه صورت نمـودار زير 
 .)4 )نمودار  می باشـد 

پـس از اسـتخراج داده هـا، مشـخص شـد كـه در 
حـدود 32 درصـد افـراد از قوانيـن كيفـری مربـوط 
بـه تصادفـات عابريـن پيـاده در حريـم پل هـا اطاع 

رند. ندا

 
نمودار 4: اطاع از قوانين كيفری تصادفات عابرين پياده

 بـا توجـه بـه مبالـغ سـنگين در نظر گرفته شـده 
بـرای ديه عابريـن پيـاده در هنگام وقـوع تصادفات، 
اطـاع از ايـن قانـون می توانـد بـه عنوان يـک عامل 
بازدارنـده، منجر به افزايش اسـتفاده از اين تسـهيات 

حمل ونقلی گـردد. 

7-5- اثر نرده گذاری میانی خیابان در اطراف پل 
عابر پیاده

پاسـخ افراد در سـه سـطح، در نمودار زيـر آورده 
شـده اسـت )نمودار 5(. 

 نمودار 5: تاثير نرده گذاری ميانی در افزايش استفاده از پل های 
عابر پياده

از نتايـج نمـودار فـوق ايـن نتيجه حاصل می شـود 
كـه اسـتفاده از نرده هـای فلـزی بـا طـول و ارتفـاع 
مناسـب در رفـوژ ميانـی خيابان به عنـوان يک عامل 
بازدارنـده، در افزايـش اسـتفاده از پل هـای عابر پياده 

بود.  خواهـد  موثر 

7-6- دالیل عدم استفاده از پل های عابر پیاده
پـس از تكميـل پرسشـنامه ها، مشـخص شـد كه 
حـدود 67 درصد پاسـخ دهندگان هميشـه و 32 درصد 
كـم از پل هـای عابرپياده اسـتفاده می كننـد. همچنين 
حـدود 1 درصـد از پاسـخ دهنـدگان اصـا از ايـن 
تسـهيات اسـتفاده نمی كننـد. داليـل عـدم اسـتفاده 
از پل هـای عابـر پيـاده بـه صـورت نمـودار شـماره 

می باشـد.   6
همانگونه كه در نمودار شـماره 6 مشـخص اسـت، 
عـدم وجود پلـه برقی يا باالبر مناسـب بـا 31 درصد، 
بـه عنـوان مهم تريـن علـت عـدم اسـتفاده از ايـن 
تسـهيات، بيان شـده اسـت. پـس از آن نيـز عوامل 
عـدم امنيت اجتماعی )16%(، عجلـه )13%(، وضعيت 
ظاهـری نامناسـب پـل )11%(، مـكان نامناسـب پل 
)11%(، تنبلـی )11%( و عـدم احترام بـه قانون )%7( 

قـرار دارند. 

هفتـه كاری و بـه مـدت 3 سـاعت در هـر روز انجام 
شـد. در نهايت به تعـداد 250 پرسشـنامه تهيه گرديد 
كـه از ميان آن ها تعداد 202 پرسشـنامه قابل اسـتفاده 
بـرای تحقيق انتخاب شـد. برخـی از مـواردی كه در 
پرسشـنامه گنجانده شـده عبارتند از: جنسـيت، سـن، 
تحصيـات، وضعيـت جسـمانی، شـغل، اسـتفاده يـا 
عـدم اسـتفاده از پل هـای عابـر پيـاده و داليـل عدم 
اسـتفاده از پل هـای عابـر پيـاده. برخـی از اطاعات 
جامعـه آمـاری در جداول شـماره 1 تا 3 آورده شـده 

: ست ا

جدول 1: جنسيت

جدول 2: سن به درصد

جدول 3: تحصيات به درصد

7- تحلیل نتایج
پس از بررسـی پرسشـنامه های تدوين شده، عوامل 
مرتبـط در افزايـش اسـتفاده از پل هـای عابرپيـاده به 
صـورت مطالعـه مـوردی بـرای شـهر زنجان بدسـت 

آمـد كـه در ادامـه به آنها اشـاره خواهد شـد. 

7-1- امنیت اجتماعی پل های عابر پیاده
پاسـخ افـراد در سـه سـطح كيفـی بـه صـورت 

 .)1 )نمـودار  می باشـد  زيـر  نمـودار 

 

نمودار 1: امنيت اجتماعی پل های عابر پياده

نتايـج نمـودار فـوق نشـان می دهـد كـه تنهـا در 
حـدود 41 درصـد از افراد نسـبت به امنيـت اجتماعی 
پل هـای عابـر پيـاده، در سـطح زيـاد اعتمـاد دارند. 
بنابرايـن بـرای حـدود 59 درصد افـراد، ايـن اعتماد 
در سـطوح متوسـط و كم اسـت كه منجر بـه كاهش 
اسـتفاده از ايـن تسـهيات بـه خصـوص در هنـگام 

شـب و در تاريكـی خواهد شـد. 

7-2- تسهیالت باالرفتن از پل های عابر پیاده
نتايـج بدسـت آمـده از پاسـخ افـراد بـه سـه نوع 
تسـهيات رايـج مـورد اسـتفاده بـرای باالرفتـن از 
می باشـد  زيـر  صـورت  بـه  پيـاده  عابـر  پل هـای 

 .)2 )نمـودار 
 

 نمودار 2: تسهيات باالرفتن از پل های عابر پياده

نتايـج نمودار فوق حاكی از آن اسـت كه اسـتفاده 
از پلـه برقـی بـه می تواند منجـر به افزايـش مطلوبيت 
و در نتيجـه آن، افزايـش اسـتفاده از ايـن تسـهيات 
گـردد. البتـه اسـتفاده از پله هـای برقـی می بايسـتی 
در كنـار پله هـای ثابـت صـورت پذيرد تـا در مواقع 
اضطـراری و يـا در هنـگام قطع شـدن جريـان برق، 
از پله هـای ثابـت جهـت باالرفتـن از پل هـای عابـر 

پيـاده اسـتفاده گردد. 
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8- نتیجه گیری
طبق بررسـی های انجام شـده و نتايج بدسـت آمده 
از تفسـير پرسشـنامه ها و نمودارهـا، پيشـنهادات زير 
در جهـت افزايـش مطلوبيـت و اسـتفاده از پل هـای 
عابـر پيـاده و در نتيجه آن، كاهـش تصادفات عابرين 

پيـاده با وسـايل نقليـه ارائـه می گردد:
1- مجهزكـردن پل هـای عابر پياده به سيسـتم های 
روشـنايی در شـب و حـذف تابلوهـای تبليغاتـی در 
جهـت افزايش امنيـت و ايمنی تـردد عابريـن پياده. 
2- مجهـز كـردن پل هـای عابرپيـاده بـه پله های 
برقـی جهـت سـهولت تـردد عابريـن پيـاده و بـه 
خصـوص افـراد سـالخورده و بـه دنبـال آن، افزايش 

تسـهيات.  اين  مطلوبيـت 
زيبايـی  افزايـش  اقداماتـی در جهـت  انجـام   -3
از طريـق نورپـردازی و رنـگ  پل هـای عابرپيـاده 
آميـزی بـرای افزايش مطلوبيـت و زيباسـازی مناظر 

 . ی شهر
4- اطـاع رسـانی بـه مـردم در ارتبـاط بـا قوانين 
كيفـری تصادفـات عابريـن پيـاده و وسـيله نقليـه از 
طريـق رسـانه های اطـاع جمعـی. همچنيـن اين كار 

می توانـد از طريـق نصـب تابلوهای اطاع رسـانی در 
اطـراف پل هـای عابرپيـاده صـورت گيرد. 

5- حصاركشـی اطـراف كليـه پل هـای عابرپياده 
طبـق ضوابـط آيين نامه هـای اجرايـی از طرفيـن پـل 
جهـت جلوگيـری از تـردد عابريـن پيـاده از عرض 

 . بر معا
6- مطالعـه در جهـت مكانيابـی مناسـب پل هـای 
افزايـش  جهـت  در  احـداث  دسـت  در  عابرپيـاده 

كارايـی ايـن تسـهيات. 
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كسي كه درخت شخصیت او نرم و بي عیب باشد، شاخ و برگش فراوان است.                حضرت علی)ع(
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 باتوجـه بـه امكانـات اجرای سـازه ها، شـرايط محيطـی، نوع زميـن، نيازمندی های مـردم در بين سيسـتم های 
دوگانـه، سيسـتم قـاب خمشـی و ديوارهای برشـی بتن آرمه متوسـط با سـقف تيرچـه بلوک كاربرد بيشـتری 

دارد. طبـق آئيـن نامه 2800 اسـتفاده از اين سيسـتم تـا ارتفاع 50 متر می باشـد.
 درسـاختمان های مسـكونی معمولـی درايـران از سـقف تيرچه بلـوک اسـتفاده های زيادی می شـود. باتوجه 
بـه توضيحـات فـوق الذكر سيسـتم قاب خمشـی و ديوارهای برشـی بتـن آرمه متوسـط با سـقف تيرچه بلوک 

بـرای بررسـی های اين مقالـه انتخـاب می گردد. 
 در مـورد بهينـه سـازي سـاختمان هاي بتنـي در سـال هاي گذشـته كارهـاي زيادي صـورت گرفته اسـت. 
از جملـه مي تـوان بـه مقالـه تاثيـر اقتصـادی شـكل پذيری در طراحـی سـازه های بتـن آرمـه توسـط دكتـر 
مهـدی بابائـی درسـال 2015 )1(، بهينـه سـازی چنـد هدفـه پايه هـای نوار سيسـتم خرپا توسـط مهـدی بابائی، 
آسـمانی، كاظمـی )2(، بهينـه سـازی چند هدفـه مهاربندهـا توسـط الگورتيم تركيبـی ژنتيک و مورچه توسـط 
مهـدی بابائـی و صانعـی درسـال 2015 )3(، بررسـی تعـداد و محـل بهينـه خرپـا درمركـز و پايه های سيسـتم 
خرپـا توسـط مهـدی بابائـی، آسـمانی، كاظمی درسـال 2015 )4(، بهينه سـازی توپولوژی سـازه با اسـتفاده از 
ماشـين های سـلولی با فشـار ثابت مثلث توسـط مهـدی بابائی و صانعی درسـال 2012 )5(، ماشـين های سـلولی 
را در توپولوژی بهينه سـازی سـازه های پيوسـته توسـط مهدی بابائی و صانعی درسـال 2011 )6(، بهينه سـازي 
هزينـه سـاختمان هـاي بتني توسـط فدايي و گريرسـن در سـال 1996)7(، طراحـي بهينه قاب هاي بتن مسـلح با 
اسـتفاده از الگوريتم ژنتيک توسـط چارلز و شـهرام پزشـک درسـال 2003)8(، بهينه سـازي موقعيت ديوارهاي 
برشـي بـراي بارگذاري هـاي مختلـف توسـط جـان در سـال 2007 )9(، طراحـي بهينـه سـاختمان هاي بتني بر 

اسـاس سـطح عملكرد توسـط نيكوس در سـال2009 )10( اشـاره كرد. 
 در ايـن مقالـه اثـر اقتصـادی تعـداد طبقـات، طول دهانـه، مقاومت بتـن و نوع زميـن در طراحی سـازه های 
بتنـی بـا قـاب خمشـی و ديوارهـای برشـی بتـن آرمـه متوسـط بـا سـقف تيرچه بلـوک بررسـی می شـود تا 

راهنمايـی، بـرای طراحـان كـه از ايـن نـوع سيسـتم بـرای طراحی های خـود اسـتفاده می كنند، باشـد. 
 

روش کار
بـرای بررسـی اثـر تعـداد طبقـات، طـول دهانـه، مقاومـت بتـن و نـوع زميـن در هزينه سـاخت اسـكلت 
سـازه های بتنـی بـا قـاب خمشـی و ديوارهای برشـی بتن آرمه متوسـط با سـقف تيرچـه بلوک، 54 سـازه بتنی 
در طبقـات 5، 10، 14 در دهانه هـای 5/6 متـر، 7/5 متـر، 11/2 متـر با مقاومت فشـاری مشـخصه بتـن 30، 40، 
50 مگاپاسـگال در خاک هـای نـوع II و III بـا آرماتورهـای AIII در نظـر گرفتـه شـده اسـت كـه براسـاس 
ACI318، آئيـن نامـه 2800، مبحـث 9 مقـررات ملی سـاختمان ايران، مبحـث 6 مقررات ملی سـاختمان ايران، 
بارگـذاری، تحليـل وطراحی شـده اسـت و احجـام قالب بندی و بتـن ريزی وآرماتورهـای مورد نياز محاسـبه و 

براسـاس فهرسـت بهـای واحـد پايه رشـته ابنيه ايـران در سـال 1393 بـرآورد مالی گرديده اسـت. 
 بـرای مقايسـه اثـر تعـداد طبقـات، طـول دهانـه، مقاومـت بتـن و نـوع زميـن در هزينه سـاخت اسـكلت 
سـازه های بتنـی بـا قـاب خمشـی و ديوارهای برشـی بتـن آرمه متوسـط با سـقف تيرچـه بلوک سـه گروه 5 
طبقـه، 10طبقـه، 14طبقـه در نظـر گرفتـه می شـود كـه در هريـک از ايـن گروه هـا شـامل سـازه هايی با سـه 
دهانـه 5/6، 7/5، 11/2 متـر بـا زيربنـای طبقـه مسـاوی و در هريـک از اين دهانه ها شـامل سـازه هايی با سـه 
رده بتنـی C30، C40، C50 )اعـداد بعـد از c بيانگـر مقاومت فشـاری بتن برحسـب نيوتن بـر ميليمتر مربع 
می باشـند(كه در دو نـوع زميـن III وII از لحـاظ مقاومتـی براسـاس آئين نامـه 2800 ايران تحليـل و طراحی و 

بـرآورد شـده انـد كـه خاصه گـروه بندی طبـق جدول شـماره 1 می باشـد. 
پــان سـاختمان های بررسـی شـده در طبقـات فـوق الذكر در سـه دهــانه 5/6، 7/5، 11/2  بـه ترتيب در 

شـكل 1، شـكل2، شـكل 3 نشـان داده شـده اسـت كه تقريبـًا متـراژ هرطبقه آنهـا ثابت می باشـد. 

اثـر اقتصـادی تعـداد طبقـات، طـول دهانه، مقاومت فشـاری مشـخصه 
بتـن و نـوع زمیـن در طراحـی سـازه های بتنـی دارای قـاب خمشـی و 

دیوارهـای برشـی بتـن آرمـه متوسـط با سـقف تیرچـه بلوک

دکتر مهدی بابائی
دکتری مهندسی عمران - سازه، استاد دانشگاه گروه عمران، دانشگاه زنجان

مهندس هادی توسلیان
کارشناس ارشد مهندسی عمران - سازه، دانشگاه زنجان 

چکیده
درحـال حاضـر سـازه های بتن آرمـه يكـی از پركاربرد تريـن سـازه ها در جهـان و ايـران می باشـد. به دليـل عملكرد 
مناسـب ديوارهـاي برشـي در سـاختمان هاي بتنـي، طـرح سـاختمان هاي بتنـي بـا سيسـتم دوگانـه )قـاب خمشـي و 
ديواربرشـي( از مـوارد رايـج در مهندسـي سـازه مي باشـد. بـا توجـه به امكانـات اجرای سـازه ها، شـرايط محيطـی، نوع 
زميـن، نيازمندی هـای مـردم دربيـن سيسـتم های دوگانـه سيسـتم قـاب خمشـی و ديوارهـای برشـی بتن آرمه متوسـط با 

سـقف تيرچـه بلوک كاربـرد بيشـتری دارد. 
تعييـن مناسـب تعـداد طبقـات، طـول دهانـه، تعييـن مقاومت فشـاری مشـخصه بتـن از لحـاظ اقتصادی برای شـروع 
طراحـی همـواره يكـی ازسـئواالت اساسـی طراحـی می باشـد، در ايـن مقالـه بـا تحليـل و طراحـی تعـدادی از سـازه ها 
بـا سيسـتم ذكرشـده تاثيـر پارامتر هـای فـوق الذكـر درهزينه سـاخت اسـكلت بررسـی شـده اسـت. بعـد از مقايسـه و 
بررسـی هايی منظـم در ايـن مقالـه، بطـور كلـی می تـوان نتيجـه گرفت در سـازه های بتنـی با قـاب خمشـی و ديوارهای 
برشـی بتـن آرمـه متوسـط با سـقف تيرچه بلـوک، افزايـش تعداد طبقـات، افزايـش طول دهانـه و خاک ضعيـف باعث 
افزايـش هزينـه مالـی سـاخت اسـكلت می گـردد و باال بـردن مقاومـت بتن نيز با وجود سـبک كردن نسـبی وزن سـازه 

دركل افزايـش هزينه سـاخت اسـكلت را در پـی دارد. 
کلمات کلیدی: 

سيستم قاب خمشی، ديوار برشی، طول دهانه، مقاومت مشخصه بتن، شكل پذيری متوسط. 

مقدمه
يكـی از سيسـتم های سـازه ای براسـاس آئيـن نامـه 2800 )طراحـی سـاختمان ها در برابـر زلزلـه( كـه در 

سـازه های بتـن آرمـه كاربـرد زيـادی دارنـد سيسـتم قـاب خمشـی و سيسـتم دوگانـه می باشـد. 
 سيسـتم دوگانـه كـه درآن بارهـای قائم توسـط توسـط قاب های سـاختمانی تحمـل می شـود و مقاومت در 
برابـر بارهـای جانبی توسـط مجموعه ای از ديوارهای برشـی بـا مجموعه ای از قاب های خمشـی تامين می شـود، 

جايـگاه ويژه ای در سـاختمان های ايـران دارد. 
به دليل عملكرد مناسـب ديوارهاي برشـي در سـاختمان هاي بتني، طرح سـاختمان هاي بتني با سيسـتم دوگانه 

)قاب خمشـي و ديوار برشـي( از موارد رايج در مهندسـي سـازه مي باشد.
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بعـد از بررسـی اثـر تعـداد طبقـات، طـول دهانـه، مقاومـت بتـن ونـوع زميـن در هزينه سـاخت اسـكلت 
سـازه های بتنـی بـا قـاب خمشـی و ديوارهـای برشـی بتـن آرمـه متوسـط با سـقف تيرچه بلـوک نتايـج زير 

حاصل شـده اسـت. 

7
8

نتایج
طبـق جـدول 1 كـه گروه بندی سـازه ها برای بررسـی را مشـخص كرده اسـت نتايـج در 3 گـروه 5 طبقه، 
10طبقـه، 14طبقـه كـه هرگـروه شـامل دهانه هـای 5/6 متـر، 7/5 و11/2 متر می باشـد و در هر دهانـه دو نوع 
 C30، C40، C50 براسـاس آئيـن نامـه 2800 ايـران و نـوع زميـن سـازه های سـه رده بتنـی IIIو II زميـن

می باشـد. 

1- گروه ساختمان های 5 طبقه 
بـا افزايـش دهانه هزينه سـاخت اسـكلت بـاال مـی رود و وزن آرماتور مورد نياز سـازه و سـطوح قالب بندی 
وحجـم بتـن افزايش پيـدا می كنـد. افزايش مقاومت فشـاری مشـخصه بتـن وزن آرماتور و قالـب بندی وحجم 
بتـن را تاحـدودی كاهـش می دهـد امـا باتوجـه بـه هزينـه بـاالی بتـن بـا رده باالتـر، دركل هزينه سـازه را 
افزايـش می دهـد. هزينـه سـاخت، وزن آرماتـور و قالـب بنـدی وحجم بتـن درزمين نـوع III درسـازه منتاظر 
بـا آن درزميـن نـوع II بيشـتر می شـود. مقايسـه وزن آرماتور، قالـب بندی، حجم بتن، هزينه سـاخت اسـكلت 
درگـروه سـاختمان های 5 طبقـه بـه ترتيـب در نمـودار 1 تـا 4 ارائـه گرديـده كـه موارد فـوق الذكـر دراين 

گـروه را تاييـد می كند. 
 

 

نمودار 1- مقايسه وزن آرماتورمورد نياز درساختمان های 5 طبقه

نمودار 2- مقايسه سطوح قالب بندی درساختمان های 5 طبقه

جدول -1گروه بندی سازه ها

شكل -2 پان ساختمان با دهانه 7/5 مترشكل -1 پان ساختمان با دهانه 5/6 متر

شكل -3 پان ساختمان با دهانه 11/2 متر
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نمودار 3- مقايسه حجم بتن مصرفی درساختمان های 5 طبقه
 

نمودار 4- مقايسه هزينه ساخت اسكلت سازه ای درساختمان های 5 طبقه

 2- گروه ساختمان های 10 طبقه
بـا افزايـش دهانه هزينه سـاخت اسـكلت باال مـی رود و وزن آرماتـور مورد نياز سـازه و سـطوح قالب بندی 
و حجـم بتـن افزايـش پيـدا می كند. افزايـش مقاومت فشـاری مشـخصه بتـن وزن آرماتور وقالب بنـدی وحجم 
بتـن را تاحـدودی كاهـش می دهـد اما باتوجه بـه هزينه باالی بتـن با رده باالتـر، دركل هزينه سـازه را افزايش 

 . هد می د
هزينـه سـاخت، وزن آرماتـور وقالـب بنـدی وحجـم بتن درزميـن نـوع III درسـازه منتاظر بـا آن در زمين 
نـوع II بيشـتر می شـود. مقايسـه وزن آرماتـور، قالـب بنـدی، حجـم بتـن، هزينـه سـاخت اسـكلت درگـروه 
سـاختمان های 10 طبقـه بـه ترتيـب در نمـودار 5 تـا 8 ارائـه گريـده كـه مـوارد فوق الذكـر دراين گـروه را 

تاييـد می كنـد. 
 
 

8
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نمودار 5- مقايسه وزن آرماتورمورد نياز درساختمان های 10طبقه

 

نمودار 6- مقايسه سطوح قالب بندی درساختمان های 10 طبقه

 

نمودار 7- مقايسه حجم بتن درساختمان های 10 طبقه
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نمودار 8- مقايسه هزينه ساخت اسكلت سازه ای درساختمان های 10طبقه

 
3-گروه ساختمان های 14 طبقه

بـا افزايـش دهانه هزينه سـاخت اسـكلت بـاال مـی رود و وزن آرماتور مورد نياز سـازه و سـطوح قالب بندی 
و حجـم بتـن افزايـش پيدا می كنـد. افزايش مقاومت فشـاری مشـخصه بتـن وزن آرماتـور و قالب بندی وحجم 
بتـن را تاحـدودی كاهـش می دهـد امـا باتوجـه بـه هزينـه بـاالی بتـن بـا رده باالتـر، دركل هزينه سـازه را 
افزايـش می دهـد. هزينـه سـاخت، وزن آرماتـور و قالب بنـدی وحجم بتـن در زمين نـوع III در سـازه منتناظر 
بـا آن در زميـن نوع II بيشـتر می شـود. مقايسـه وزن آرماتـور، قالب بندی، حجم بتن، هزينه سـاخت اسـكلت 
درگـروه سـاختمان های 14 طبقـه بـه ترتيـب در نمـودار 9 تـا 12 ارائه گريـده كه مـوارد فوق الذكـر در اين 

گـروه را تاييـد می كند. 

 

 

نمودار 9- مقايسه وزن آرماتورمورد نيازسازه درساختمان های 14طبقه

 

8
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نمودار 10- مقايسه سطوح قالب بندی درساختمان های 14 طبقه

 

نمودار 11- مقايسه حجم بتن مصرفی درساختمان های 14طبقه

 

نمودار 12- مقايسه هزينه ساخت اسكلت سازه ای درساختمان های 14طبقه
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4- مقایسه گروه ساختمان ها 5 طبقه، 10طبقه، 14طبقه
الـف- بـا افزايـش طبقات هزينه سـاخت اسـكلت بـه صـورت غيرخطـی افزايـش می يابـد و وزن آرماتور 
مـورد نياز سـازه و سـطوح قالـب بندی و حجم بتـن افزايش پيـدا می كند. مقايسـه وزن آرماتور متوسـط، قالب 
بنـدی متوسـط، حجم بتن متوسـط، هزينه سـاخت اسـكلت متوسـط درسـاختمان های 5 طبقه 10 طبقـه، 14طبقه 

بـه ترتيـب در نمـودار 13 تـا 16 ارائـه گريده كه مـوارد فوق الذكـر دراين گـروه را تاييـد می كند. 

ب- بـا بررسـی نمودار هـای در كليـه طبقـات مشـخص می گـردد، افزايـش هزينه سـاخت اسـكلت و وزن 
آرماتـور مـورد نيـاز سـازه و سـطوح قالب بنـدی وحجـم بتن بـا افزايـش دهانـه افزايش صادق اسـت. 

ج- در كليـه طبقـات افزايـش مقاومـت فشـاری مشـخصه بتـن وزن آرماتـور و قالب بنـدی و حجـم بتن را 
تاحـدودی كاهـش می دهـد امـا باتوجـه بـه هزينه بـاالی بتـن بـا رده باالتـر، دركل هزينـه سـازه را افزايش 

می دهـد. 
د- در تمـام طبقـات هزينـه سـاخت، وزن آرماتـور و قالـب بنـدی وحجم بتـن در زميـن نوع III در سـازه 

منتاظـر بـا آن درزميـن نوع II بيشـتر می باشـد. 
 

 

      نمودار 13- مقايسه وزن آرماتورمورد نيازمتوسط سازه                   نمودار 14- مقايسه سطوح قالب بندی متوسط
             درگروه های 5طبقه، 10 طبقه، 14 طبقه                                  درگروه های 5طبقه، 10 طبقه، 14 طبقه

              نمودار 15- مقايسه حجم بتن متوسط                            نمودار 16- مقايسه هزينه ساخت اسكلت متوسط
            درگروه های 5 طبقه، 10 طبقه، 14 طبقه                                درگروه های 5طبقه، 10 طبقه، 14 طبقه    
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5- سازه بهینه در ساختمان های 5 طبقه، 10طبقه، 14طبقه
بـا توجـه بـه مقايسـه های انجـام شـده و نمودار هـای فـوق الذكـر دركليه طبقـات برای بررسـی اثـر تعداد 
طبقـات، طـول دهانـه، مقاومـت بتن و نـوع زمين در هزينه سـاخت اسـكلت سـازه های بتنی با قاب خمشـی و 
ديوارهـای برشـی بتـن آرمه متوسـط با سـقف تيرچه بلوک، سـازه بـا دهانه 5/6 با مقاومت فشـاری مشـخصه 
بتـن 30 مگاپاسـگال بهينـه می باشـد در خاک نوع II و در سـاختمان 5 طبقـه بهينه از لحاظ هزينه مالی سـاخت 
می باشـد. سـاختمان های بـا دهانـه 7/5 متـر می تواننـد بهينـه باشـند امـا بـا توجه بـه هزينه بـاالی اسـتفاده از 
تيرچـه دوبـل درسـقف تيرچه بلـوک عمًا هزينه سـاخت اسـكلت در آن ها از هزينه سـاخت سـاختمان های با 
دهانـه 5/6 باالتـر می شـود. بـرای بررسـی اثر تعداد طبقـات، طول دهانـه، مقاومت بتـن و نوع زميـن در هزينه 
سـاخت اسـكلت سـازه های بتنـی با قاب خمشـی و ديوارهای برشـی بتـن آرمه متوسـط با سـقف تيرچه بلوک 
تعـداد 54 مـدل سـازه ای بـا طبقـات 5، 10، 14 بـا دهانه های 5/6 متـر، 7/5 متـر، 11/2 متر با مقاومت فشـاری 

مشـخصه بتن 30، 40، 50 مگاپاسـگال تحليل وطراحی شـده اسـت. 

بحث و نتیجه گیری
بعـد از تحليـل و طراحـی و بـرآورد سـازه ها در دهانه هـا و طبقـات و انـواع زمين اشـاره شـده بطـور كلی 
می تـوان نتيجـه گرفـت درسـازه های بتنـی بـا قـاب خمشـی و ديوارهـای برشـی بتن آرمه متوسـط با سـقف 
تيرچـه بلـوک، افزايـش تعـداد طبقـات، افزايـش طـول دهانـه و خـاک ضعيـف باعـث افزايش هزينـه مالی 
سـاخت اسـكلت می گـردد و بـاال بـردن مقاومـت بتـن نيـز با وجود سـبک كـردن نسـبی وزن سـازه دركل 
افزايـش هزينـه سـاخت اسـكلت را در پـی دارد. بـا در نظر گرفتـن هزينه اجرای سـقف تيرچه بلوک سـازه با 
كمتريـن دهانـه درطبقـات كمتـر و حداقل مقاومت بتـن در خاک بـا مقاومت بيشـتر بهينه از لحـاظ اقتصادی 

می باشـد. 
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9
9

ب
تـا

ی ک
رف

عـ
م

شـناخت سـازه های سـنتی و آشـنايی بـا مجموعه عوامـل اثرگـذار در ايجاد آسـيب های ابنيـه تاريخی، 
اوليـن و مهم تريـن قـدم در جهـت حفاظـت و نگهـداری ميـراث معمـاری می باشـد. درک سيسـتم های 
باربـری و نحـوه انتقـال نيروهـا در بناهای گوناگـون با توجه بـه اقليم، موقعيـت قرارگيری، قدمـت  و ... 
می توانـد روش هـای منحصربفـردی  را داشـته باشـد، امابـه لحـاظ نزديكی و يا شـباهت  برخی از سـازه ها 
و نيـز اشـترا كاتـی كـه می توانـد در آن ها وجود داشـته باشـد، يک جمـع بندی كلی را ميسـر می سـازد.

 از ايـن رو مجموعـه پيـش رو تاشـی اسـت كـه طـی سـال ها تجربـه عملـی در امـر مرمـت بناهای 
تاريخـی توسـط نگارنـدگان به دسـت آمـده و به چاپ رسـيده اسـت. مطالب گردآوری شـده بر حسـب 
تجربيـات شـخصی و فعاليتهـای ميدانـی بـه دسـت آمـده اسـت و بخـش زيـادی از تصاويـر مربـوط به 

فعاليت هـای اجرايـی در پـروژ ه هـای مرمـت و سـاماندهی بناهـای ايـن مـرزو بوم می باشـد. 
در ايـن مجموعـه سـعی شـده اسـت از طريـق شـكل آسـيب علـت آن بررسـی و بازشناسـايی شـود. 
بطوريكه اشـكال و تصاوير آسـيب ها واكاوی شـده تا دليل آسـيب به درسـتی مشـخص شـود. روشـی كه 
مهندسـی معكـوس نامگذاری شـده اسـت و به نوعـی راهنمـای مرمتگران در آسـيب های سـازه ای خواهد 

 . د بو
از آنجـا كـه كـه ايـن كتاب بيشـتر برای اسـتفاده دانشـجويان تهيه شـده اسـت، مطالب بـا توضيحات  
بيشـتر و بـا ترسـيم جزئيـات اجرايی  بيان شـده اند تا به راحتـی قابل درک باشـد. اينک بـا آرزوی توفيق 
بـرای تمـام عزيزانـی كه در ايـن زمينه تـاش خواهند كرد و انشـاهلل آثار غنی تـری را تهيـه خواند نمود، 
از عمـوم صاحبنظـران و عاقمنـدان تقاضا داريم كه نگارنـدگان را از نظرات اصاحی خويش آگاه سـازند. 
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