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به قلم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
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افزودنی های بتن،
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مهندس علی صادقی ،رئیس انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات پیش ساخته بتنی استان فارس

در حال حاضر بتن آماده حداقل  %25زیر نرخ مصوب سازمان صنعت ،معدن و تجارت فارس
از سوی دفتر تعاونی انجمن به فروش می رسد

بیــش از 90درصــد از کارخانههــای بتــن آمــاده ،عضــو انجمــن بتــن آمــاده هســتند و فــروش متمرکــز ایــن محصــول از طریق انجمن صــورت میگیــرد .این مطلــب را
مهنــدس علی صادقــی ...
ادامه در صفحه 11
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معـرفی سازمان نظام مهندسی سـاختمـان
با نگاهی دیگر به قلم
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
مهندس مرتضی سیف زاده
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
توسـعه شـهرها و ورود فناوریهـای نویـن بـه صنعت سـاختمان،
نیـاز بـه ایجـاد قوانین و آییـن نامههای فنـی و حقوقـی را در این
زمینـه نشـان داد ،اسـتانداردهای گوناگـون به وجود آمـد و روابط
بیـن سـرمایه گـذار و عوامل اجرایی سـاختمانها تدوین شـد .در
کشـور ما نیز قانون نظام مهندسـی و کنترل سـاختمان در سـال
 1374و آییـن نامه اجرایی آن در سـال  1375به تصویب مجلس
شـورای اسلامی رسـید .با تصویب قانون ،در هر اسـتان سـازمان
نظام مهندسـی سـاختمان شـکل گرفت که در آن مهندسان در 7
رشـته عمران ،معماری ،برق ،مکانیک ،نقشـه برداری ،شهرسـازی
و ترافیـک به عضویـت این سـازمان درآمدند.
در حال حاضر در سراسـر کشـور بیش از  500هزار نفر عضو این
سـازمان شـدهاند که بیـش از نیمـی از آنها دارای پروانه اشـتغال
بـه کار میباشـند .این سـازمان موفق شـده اسـت تا خدمـات زیر
را بـه جامعـه ارائه دهد.
طراحـی ،نظـارت و اجـرای سـاختمانها توسـط اعضـای نظـام
مهندسـی انجـام می شـود.
سـاختمانها براساس مقررات ملی سـاختمان ساخته میشوند
کـه در آنهـا ایمنـی ،بهداشـت ،صرفه جویـی انرژی و بهـره وری

سـرمایه در اولویت مهندسـان عضو قرار دارد.
همـکاری سـازمان یـا شـهرداری و اداره کل راه و شهرسـازی
سـبب شـده معماری و شهرسـازی در شـهرها با توجه به شـرایط
اقلیمـی ،نیازهـای فرهنگی و اجتماعی سـاماندهی شـود.
بـا تنسـیق امـور مهندسـان ،سـالیانه میلیاردها تومـان حقوق
مهندسـان ناظـر که نقش بـازرس و نظارت بر بیـت المال مردمی
را بـر عهـده دارنـد ،از تعهـدات بودجه دولت کم شـده اسـت.
با تشـکیل سـازمان ،مـردم خود در انجام امور سـهیم شـدهاند
کـه ایـن یکـی از تجربههای موفـق چند دهه اخیر اسـت.
بـا اشـتغال هـزاران مهندس ،ارائه خدمات مهندسـی با کیفیت
مطلوب فراهم شـده است.
سیسـتم آموزشـی سـازمان در دو دهه گذشـته توانمند سازی
اعضـای خـود را بـه عهـده داشـته و مهـارت ایشـان را با علـم روز
همراه کردهاسـت.
دفتـر بازرسـی گاز موفـق شـده اسـت تـا اسـتانداردهای گاز را
در زمینـه لولهکشـی گاز خانگـی و صنعتـی اعمال کنـد و ایمنی
سـاختمانها را در ایـن زمینـه بـه حـد مطلوب برسـانیم.
دفتـر تفکیـک آپارتمانهـا نیـز امور مربوط به نقشـه بـرداری،

تفکیـک و صـدور سـند را تسـهیل کـرده و بـا روش هـای علمی
خدمـات نقشـه بـرداری را در جامعـه بـه نحو مطلـوب ارائـه داده
است.
حضـور اعضـای سـازمان در کمیسـیونها ،کارگروههـا و
کمیتههای مختلف که در اسـتانداری ،اداره کل راه و شهرسـازی،
شـهرداری و سـایر دسـتگاه های اجرایی تشکیل میشود ،خدمات
مشـاورهای را در سـطحی مـورد تأییـد بـه جامعـه ارائـه میدهد.
تشـکیل دفاتـر نمایندگـی و شـعبات سـازمان در بیـش از 25
شهرسـتان و شـهر اسـتان ،ارائـه خدمـات مهندسـی را در سـطح
اسـتان بـه مردم شـریف فـارس تسـهیل کرده اسـت.
بـا شـرح مـوارد فوق آیـا میتـوان گفت سـازمان نظام مهندسـی
سـاختمان اسـتان فـارس بـا بیـش از  33هـزار عضـو ،یکـی از
سـازمانهای مـردم نهـاد تأثیر گـذار در رابطه با باال بـردن امنیت
و آرامـش مـردم و همچنیـن حفـظ سـرمایههای ملی اسـت؟
وظیفـه مـا اسـت کـه ایـن سـازمان خدمـت گـزار را بـه جامعـه
بشناسـانیم و هـر چـه بهتـر کیفیـت خدمـات را ارتقـاء بخشـیم.
بحری است بحر عشق که هیچش کناره نیست
آن جا جز آن که جان بسپارند ،چاره نیست

افزودنی های بتن ،موادی تأثیر گذار و ارزشمند در کیفیت محصول نهایی
امـروزه در کشـورهای پیشـرفته اسـتفاده از افزودنیهـای بتـن بـه عنـوان یکی از مواد اولیه بتنهای تولید شـده معرفی میشـوند و اسـتفاده از آن نقش مؤثر و بسـزایی در بـاال بردن کیفیت بتن تولید شـده دارد.
در سـالهای اخیـر در کشـورمان فرهنـگ اسـتفاده از ایـن افزودنیهـا بـه خصـوص روان کنندههـا و فـوق روان کنندههـای بتن تا حد قابـل توجهی باال رفته و اغلب مهندسـین درگیر به مسـائل اجرایـی پروژهها
بـا ایـن محصـول ،کارایـی و تأثیـر آن به خوبی آشـنایی دارند .بـه دلیل اهمیت موضوع و یـادآوری مزایای اسـتفاده از این افزودنیها الزم دانسـتیم مـواردی را درج نمائیم:
بتـن بایـد همگـن ،کارآ ،پرداخـت پذیـر ،مقـاوم ،پایـا و کـم تراوا
باشد.
در بسـیاری از مـوارد با انتخاب مصالح و نسـبت اختالط مناسـب
و بـه کار بسـتن روشهـا و اسـتفاده از تجهیـزات مناسـب و افراد
کارآزمـوده مـی تـوان به ایـن ویژگی ها دسـت یافـت .بهرهگیری
از افزودنیهـای شـیمیایی در کنـار مزایـای بیشـماری کـه دارند،
دسـتیابی بـه ایـن ویژگیهـا را امـکان پذیرتـر و آسـانتر خواهد
کـرد .در ایـن راسـتا ،مهمتریـن دالیـل و مزایـای اسـتفاده از
افزودنیهـای شـیمیایی را میتـوان بـه شـرح زیـر دسـته بنـدی
کرد:
 -1کاهش هزینه ساخت و ساز
 -2تنظیم و بهبود ویژگیهای بتن
اگـر چـه بـا انتخـاب مصالـح و نسـبت اختلاط مناسـب میتوان
بـه بسـیاری از خـواص مـورد نظر بتن دسـت یافت ولـی تنظیم و
دسـتیابی به برخی از خواص بتن تازه و سـخت شـده با اسـتفاده
از افزودنیهـا ،کارآمـد تـر ،اقتصادیتـر و مؤثـر تـر از هـر روش
دیگری اسـت.
بـا اسـتفاده از افزودنیهـای شـیمیایی میتـوان خواص بتـن تازه
را متناسـب بـا شـرایط اجرایـی و محیطـی تنظیـم و ویژگیهای

بتن سـخت شـده را مطابق با ضوابط فنی و شـرایط بهـره برداری
اصلاح کـرد .خواصـی از بتـن تـازه را کـه میتـوان با اسـتفاده از
افزودنیهـای شـیمیایی تنظیـم کرد عبارتنـد از :
افزایـش کارایـی (روان کـردن بتـن) بـدون مصـرف آب اضافـی:
کاهـش آب مصرفـی بـدون کاهـش در کارایـی :تسـریع و یـا
کنـد کـردن گیـرش اولی و نهایـی ،ایجاد انبسـاط جهـت جریان
جمعشـدگی ،کاهش آب انداختن ،حفظ قوام ،کاهش جداشـدگی
دانههـا ،بهبـود پمپ شـوندگی ،اصالح روند افت اسلامپ ،کنترل
رونـد گرمـا زایـی در سـنین اولیه.
آن دسـته از ویژگیهـای بتـن سـخت شـده را کـه میتـوان بـا
اسـتفاده از افزودنیهـای شـیمیایی اصلاح کرد یا بهبود بخشـید
عبارتند از:
تسـریع و یـا تأخیر در روند کسـب مقاومـت ،افزایش مقاومتهای
مکانیکـی ،بهبـود پایایـی ،کاهـش نفوذ پذیـری ،کنترل انبسـاط
و آسـیبهای ناشـی از واکنـش قلیایـی ،افزایـش چسـبندگی بـه
فـوالد ،بهبـود چسـبندگی بتن جدید بـه بتن موجـود ،تولید بتن
یـا ملات رنگی و کنتـرل خوردگـی میلگرد.
 -3امکان اجرا در شرایط سخت و دشوار
برخـی از افزودنیهـای شـیمیایی امـکان اجـرا و ادامـه عملیـات

بتنریـزی را بـا حفـظ کیفیـت خواسـته شـده ،در شـرایط آب و
هوایـی نامسـاعد فراهـم میآورنـد.
بـرای مثـال بـا اسـتفاده از روان کنندههای کندگیـر میتوان بتن
را در مسـافتهای طوالنـی حمـل یا تـا فواصل زیـاد پمپ کرد.
 -4غلبه بر پیشامدهای ناگهانی
در حیـن عملیات بتن ریزی ،احتمال رخداد پیشـامدهای ناگهانی
و پیـش بینـی نشـدهای مانند گرفتگـی لولههای پمـپ ،در رفتن
قالـب ،افـت ناگهانـی دمـا و  ...وجـود دارد .با کمـک افزودنیهای
شـیمیایی میتـوان بـر برخی از این پیشـامدها غلبـه کرد.
 -5دستیابی به خواص ویژه
برخـی از خـواص و ویژگیهـای بتـن ،هـر چقـدر هـم کـه در
انتخـاب مصالـح و نسـبت اجـزای بتن دقت شـود ،جز با اسـتفاده
از افزودنیهـا قابـل دسـت یابـی نیسـتند .از جمله ایـن ویژگیها
و خـواص منحصـر بـه فـرد کـه تنهـا بـا اسـتفاده از افزودنیهای
شـیمیایی بـه دسـت میآینـد .میتـوان بـه هوازایی و کـف زایی،
خـود تراکمـی ،زودگیـری ،زود سـخت شـدگی ،کندگیـری و
انبسـاطزایی اشـاره کـرد.
 -6هماهنگی با مسایل زیست محیطی و بهداشت کار
 -7کمک به توسعه پایدار
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اهمیت تأسیسات در صنعت ساخت و ساز
مهندس رشید پناهی
کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
رئیس اداره تأسیسات معاونت معماری و شهرسازی شهرداری شیراز

تأسیسـات نقـش تأثیـر گـذاری را در صنعـت سـاختمان سـازی
ایفـا میکنـد ،امـا ایـن در حالـی اسـت کـه ایـن مهـم ،در حـوزه
ساختوسـاز کشـور سالهاسـت کـه مغفـول مانـده ،از ایـن رو
شـاهد اتلاف بیـش از انـدازه انـرژی در سـاختمانها هسـتیم.
گفتنـی اسـت در حـال حاضـر تأسیسـات نیازمنـد توجـه و یـا
بازنگـری ویـژهای در حـوزه سـاخت و سـاز میباشـد ،چـرا کـه
متأسـفانه در بیشـتر موارد شـاهد این مسـأله هسـتیم که بیشتر
بـه جنبـه سـازه سـاختمان توجـه مـی شـود و در مقابل مسـأله
تأسیسـات از کمتریـن میـزان توجهـی نیز برخـوردار نیسـت ،اما
ایـن عـدم اهمیـت در حالـی رخ میدهـد کـه کشـور از لحـاظ
منابـع انـرژی بـا محدودیتهـای بـی شـماری مواجـه اسـت ،از
ایـن رو انتظـار مـیرود کلیـه دسـتاندرکاران حـوزه سـاختمان،
در حفـظ منافـع ملـی حساسـیت بیشـتری داشـته باشـند .آنچه
مسـلم اسـت تأسیسـات سـاختمانی مسـکن که به تعریف سـاده
ایجـاد شـرایط مطلـوب جهـت سـکنی میباشـد ،میتوانـد در
حفـظ منابـع انـرژی و همچنیـن محیط زیسـت مؤثر واقع شـود.
به عبارت سـادهتر تأسیسـات سـاختمان شـامل اسـتفاده مطلوب
از آب ،بـرق ،گاز ،تهویـه ،عالئـم هشـداردهنده ،تخلیـه فاضلاب،
ایجاد سیسـتم گرمایشـی و سرمایشـی ،ارتباط بین داخل و خارج
سـاختمان ،تمـاس تلفنـی ،حمل و نقـل بین طبقـات موضوعات
تأسیسـاتی میشـود ،که هر کدام از این موارد توسـط مهندسـان
و متخصصـان میتوانـد بـه مرحلـه اجـرا در آیـد.
همان گونه که می دانیم تأسیسـات در سـاختمان نقش پویایی را
ایفا میکند ،چرا که تأسیسـات یک سـاختمان ،به مانند بسـیاری
از مـوارد ،قابـل دیدن نیسـت و بـروز کوچکترین مشـکل در این
بخـش میتوانـد در داخـل سـاختمان حادثه جبـران ناپذیـری را
ایجـاد کنـد و عـدم توجـه به ایـن مقولـه باعث صـرف هزینههای
هنگفتی برای بهره برداران شـود .باید توجه داشـت که تأسیسـات

سـاختمان سـبب جلوگیـری از تخریـب و بازسـازی زود هنگام و
صرفـه جویـی در سـرمایهایی خواهد شـد که میتوانـد در بخش
تولید به کار گرفته شـود .از این رو بسـیاری از کارشناسـان بر این
بـاور هسـتند تا هنگامی که سـازه بـر اثر حـوادث طبیعی همانند
زلزلـه ،سـیل و عواملـی از ایـن دسـت خراب نشـده باشـد ،مالک
قضاوت کیفیت یک سـاختمان ،تأسیسـات آن اسـت.
متأسـفانه موضوع تأسیسـات سـاختمانی آن طور که باید جایگاه،
ارزش و اهمیتـی کـه در سـازهها دارد را نیافتـه اسـت .مهندسـان
سـاختمان بـه عنوان مهمترین عوامل تولید سـاختمان و مسـکن
نقـش بسـیار مهمـی در کاهـش مصـرف انـرژی در سـاختمانها
دارنـد .جهـت گیـری و اسـتقرار صحیـح سـاختمان ،طراحـی
مطلـوب ،اجـرای شایسـته بـا مصالـح مرغـوب ،بـه کارگیـری
تأسیسـات سـاختمانی مناسـب و بهـره گیـری از انرژیهـای
تجدیدپذیـر از جملـه سیسـتمهای خورشـیدی ،از مواردی اسـت
کـه هـر یـک میتوانـد در کاهـش میـزان مصـرف انـرژی در
سـاختمان مؤثـر باشـد .بـا توجه بـه این مسـئولیت مهـم ،ارتقای
دانـش و کسـب اطالعـات الزم در رابطـه بـا فناوریهـای نویـن
سـاختمانی و تأسیسـاتی و راهکارهـای کاهـش مصرف انـرژی در
سـاختمانها ،یک نیاز بسـیار ضروری برای مهندسـان سـاختمان
اسـت تـا بتواننـد وظیفـه و مسـئولیت خـود را در ایـن زمینـه به
خوبـی ایفـا نمایند.
بـا پیشـرفت فنـاوری در همـه عرصههـا ،طراحـی و سـاخت
سیسـتمهای تأسیسـاتی ،مکانیکـی و الکتریکـی مـورد اسـتفاده
در سـاختمان سـازی نیـز بـا پیشـرفتهای قابـل توجهـی همراه
بوده اسـت .افزایش راندمان ماشـینها و سیسـتمهای تأسیساتی،
کاهـش مصرف انـرژی را در مقایسـه با سیسـتمهای قدیمیتر به
همراه داشـته اسـت .کاهـش ابعاد ،سـهولت تعمیر و نگهـداری از
دیگر مشـخصات اسـتفاده از سیستمهای پیشـرفته امروزی است.

واضح اسـت کـه بـا هوشمندسـازی سـاختمانها ،امـکان کنترل
بـر مجموعـه سیسـتمهای تأسیسـاتی و بهـره بـرداری از آنها با
توجه به تغییر شـرایط جوی طی روز و سـال ،امکان پذیر گشـته
اسـت .از تمامی امکانـات مزبور در حال حاضر در سـاختمانهایی
بـا اجـرای سـنتی و صنعتی میتـوان اسـتفاده کرد .بدیهی اسـت
در یـک سیسـتم سـاخت صنعتـی ،توقـع و انتظـار این اسـت که
از سیسـتمهای پیشـرفته و نویـن تأسیسـاتی نیـز اسـتفاده گردد
در حالـی کـه هزینـه سـرمایه گـذاری اولیـه زیاد این سیسـتمها
میتوانـد منجـر به افزایش قیمت تمام شـده سـاختمانها شـود.
در خاتمـه بایـد خاطـر نشـان کـرد کـه صرفـه جویـی در مصرف
انـرژی قبـل از هـر چیـز مسـتلزم اجـرای صحیـح تأسیسـات در
سـاختمان اسـت ،لـذا میتـوان گفـت کـه از نقطـه نظر بسـیاری
از فعـاالن صنعـت سـاختمان کلیه ایـن دالیل نشـان میدهد که
تأسیسـات دارای اهمیـت فراوانی در سـاختمان اسـت و نمیتوان
بـه آن نـگاه ویترینـی داشـت ،اما متأسـفانه تـا به امروز در کشـور
معمـوالً از نقش تأسیسـات غافل شـدهایم تا جایی که تأسیسـات
در بیشـتر اوقـات جـزء کم اهمیتترین مسـایل پیـش روی حوزه
سـاخت و سـاز محسـوب می شود.
در پایان نگاهی اجمالی به عملکرد اداره تأسیسـات در سـه ماهه
اخیـر خواهیم داشـت که به شـرح ذیل میباشـد:
 راه انـدازی کارگروه انرژیهای نو و تدوین دسـتورالعملاجرایی.
 راه انـدازی کارگاه صرفه جویـی درآب و تدوین آیین نامهاجرایی.
 راه انـدازی کارگروه آتشنشـانی و تدوین دسـتورالعملجامع آتش نشـانی.
 راه اندازی کارگروه برق اضطراری. یکسان سازی قالب نقشههای تأسیساتی. تغییـر و اصلاح نحـوه ثبـت نقشـهها از حالت سـنتیبـه الکترونیکی.
 سـاماندهی شـرکت هـای مجـری هوشـمند سـازیسـاختمان.
 ویرایش گزارشهای ناظرین. ایجـاد وحدت رویـه بـرای بازبینهای نقشـه و ناظرینعالیه.
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مساجد در شیراز
مهندس محسن زارع
کارشناس ارشد مهندسی معماری اسالمی
کارشناس مرمت و بازسازی سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری شیراز
مسـاجد در هـر شـهر ،محلـی بـرای عبـادت وگردآمدن مـردم در
سـتایش معبـود درنظـر گرفتـه میشـود ،در ایـن میـان مسـاجد
قدیمـی از حیـث گردشـگری و همچنیـن معمـاری در جایـگاه
ویـژهای قـرار دارند زیـرا مجموعهای از علـم ،ادب و هنر ایران قدیم
محسـوب میگردنـد .بـه منظور آشـنایی بیشـتر بـا مسـاجد و به
خصوص مسـجد نصیرالملک در شـیراز به دیدار مهندس محسـن
زارع (کارشـناس مرمـت وبازسـازی سـازمان نوسـازی و بهسـازی
شـهرداری شـیراز) رفتیـم ،کـه در ادامه تقدیـم عزیـزان میگردد:
واژه مسـجد از ریشـه سـجد بـه صـورت اسـم مـکان و بـه معنای
سـجدهگاه و محـل عبـادت میباشـد.
ایـن توضیـح را مهنـدس زارع ارائـه نمـود و در ادامـه افـزود :در
بحـث گونـه شناسـی ،مسـاجد به چهاردسـته تقسـیم میشـوند:
طـاق تونلـی مانند مسـجد جامع فهـرج یزد که جـزء قدیمیترین
مسـاجد محسوب میگردد .مسـاجد شبستانی مانند مسجد جامع
نائیـن ،مسـاجد گنبدخانـهای کـه محـراب درآن معمـوالً به گنبد
خانـه متصـل میشـود و در آخـر مسـاجد ایوانـی که خـود ،یا تک
ایوانـی 2 ،ایوانـی و  4ایوانـی بودنـد کـه در زمانهـای مختلـف و
سـبکهای مختلف معماری این تغییرات در مسـاجد رخ میدهد.
مهنـدس زارع در ادامـه ،ایـن گونه تصریح نمود :گنبدخانـه از دوره
اشـکانیان و ساسـانیان رونق پیدا کرد و در سلسـله مراتب ،مسجد

در باالتریـن مرتبـه قـرار داردکه به دلیل عظمت و بزرگی و شـکل
گنبـدی خـاص خـود ،حس گنبـد آسـمان و نزدیکی به معبـود را
تداعـی میکند.
محـراب بـه سـوی قبلـه قـرار گرفتـه و بـه طورمعمول محـل امام
جماعـت میباشـد .ایوان ،در مسـاجد ایرانـی ،معموالً یـا بهصورت
رواقدار ،و یـا نیمگنبد دیده میشـود و اغلب مکانی برای نشسـتن
افراد محسـوب میشـدهاست.
در صحـن مسـجد بـه طورمعمـول ،حوضـی قرارداشـت کـه برای
وضـو و بـه عنـوان آینـهای بـرای انعـکاس آسـمان در نظـر گرفته
میشـد .منارههـا کـه بـه عنـوان گلدسـته نیـز خوانده میشـوند،
معمـوالً نمـاد شـاخص پذیـری مسـجد و محلـی بـرای مؤذنیـن
محسـوب میشـدند.
وی در توضیـح مسـاجد شـیراز گفـت :معمـاری مسـاجد شـیراز
کـه بـا شـهرهای دیگر کشـورمان بسـیار متفـاوت میباشـد ،اکثرا ً
بـه صـورت شبسـتانی دیـده میشـوندکه بعضاً ایـوان نیـز درآنها
دیـده میشـود ،ولـی ذاتـاً این مسـاجد شبسـتانی میباشـند زیرا
فضـای گنبدخانـه در مسـاجد اصیـل شـیراز دیـده نمیشـود.
وی مسـجد عتیـق را در شـیراز قدیمیتریـن مسـجد شـهر
خوانـد و افـزود :ایـن مسـجد متعلـق بـه سـالهای ()265-270
هجـری قمـری میباشـد کـه شـاخص ایـن مسـجد ،دارالمصحف
اسـت کـه بـه شـکل چهرگـوش در وسـط آن قـرار دارد و محـل
نگهـداری قـرآن مـی باشـد بعـد از مسـجد عتیـق ،مسـجد نـو و
یـا جامـع از مهمتریـن مسـاجد شـیراز میباشـد،که در یـک دوره
بـه نـام مسـجد اتابـکان نیـز خوانـده میشـده اسـت .این مسـجد
توسـط اتابک سـعد ابن زنگـی بیـن سـالهای ( )597-615هـ..ق
سـاخته شـده اسـت که در ابتدا اندرونی اتابک محسـوب میشـده
کـه بعدهـا به مسـجد تبدیل میشـود و به این دلیل که از مسـجد
عتیـق جدیدتـر بودهاسـت و بـه نـام مسـجد نـو خوانده میشـود.
مسـجد بعدی مسـجد وکیل میباشـد که در دوران زندیه سـاخته
شـده اسـت و دارای یـک شبسـتان  48سـتونی مارپیچ بـه همراه
یک طاق مروارید در ورودی میباشـد که از شـاخصههای معماری
ایرانی و از مناطق دیدنی این مسـجد میباشـد .در ادامه کارشناس
مرمت و بازسـازی سازمان نوسازی و بهسـازی شهرداری شیراز ،در
رابطه با مسـجد نصیرالملک این گونه توضیـح داد :در دوران قاجار،
تاجـر معروفـی بـه نام میرزاحسـن علی ملقـب بـه نصیرالملک در
شـیراز زندگـی میکـرده اسـت کـه مجموعـهای را در محلـه گود
عربان سـاخته که شـامل یک خانه ،آب انبار ،حمام و یک مسـجد
بوده اسـت .این مسـجد در کنار امامزاده زنجیری سـاخته شده که
ایـن بـه دلیل اعتقاد باالی نصیرالملـک به این امامزاده بوده اسـت.
مسـجد نصیـر توسـط اسـتاد حسـن معمـار ،در بیـن سـالهای
( )1293-1305هــ..ق سـاخته شـده و کاشـیکاریهای درون
مسـجد توسـط اسـتاد میرزا رضای کاشـیپز صورت گرفته اسـت.
ایـن مسـجد در دنیا به مسـجد صورتی معروف شـده کـه به دلیل
رنـگ هـای کاشـی و اسـتفاده از گل رز صورتی در این کاشـیها از
دور ،چهـرهای صورتـی را بـه مسـجد میبخشـد.
در سـمت شـمال حیـاط ،ایـوان و در سـمت جنـوب ،ایوانـی بـه

همـراه دوگلدسـته دیـده میشـود .در غـرب مسـجد ،شبسـتان
اصلـی میباشـد که حدودا ً دوازده سـتون به نیـت دوازده امام درآن
بناشـده اسـت .در ضلع شرقی ،شبسـتان دیگری دیده میشود که
تنها در ردیف وسـط دارای سـتون اسـت که با یک ایوان به حیاط
متصـل میشـود .درآن قسـمت بخشـی بـه نـام گاوچاه نیـز دیده
میشـود کـه در قدیم چاهی عمیـق در آنجا وجود داشـته که گاو
را از کوچـه وارد مسـیر شـیب داری متصل به ایـن چاه میکردند و
سـپس به کمک گاو آب از چاه کشـیده میشـده و برای اسـتفاده
حمام و مسـجد و آب انبار و خانه تقسـیم میشـده اسـت.
سیسـتم کاشـیکاریهای مسـجد نصیرالملـک به صـورت هفت
رنگ میباشـد که از طراحیهای دوره قاجاریه محسـوب میشـود.
در داالن شـمالی مسـجد نصیرالملک در شبستان سنگ نوشتهای
دیده میشـود که شـعری روی آن حک شـده اسـت و چه زیبا که
ایـن مطلـب را با این شـعر به پایان برسـانیم:
غرض نقشی است کز ما باز ماند
مگر صاحب دلی روزی به رحمت

که هستی را نمیبینم بقایی
کند در حق استادان دعایی
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انجمــن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات پیش ســاخته بتنی اســتان فارس:

هشدار به مردم در خصوص عواقب ناشی از عقد قرارداد خرید بتن
از تولیدکنندگان بتن آماده غیر استاندارد و پیمانکاران تولیدکننده
بتن حجمی با خالطه
سـؤالی کـه ذهـن هر متخصصـی را در امر سـاخت و سـاز به خود
مشـغول کـرده ایـن اسـت که آیـا با وجـود ادامـه فعالیـت برخی
تولیدکننـدگان غیـر اسـتاندارد و عـدم اطالع سـازندگان جـزء از
عـدم دانـش فنـی کافـی واحدهـای مذکـور و عـدم نظـارت اداره
اسـتاندارد و انجمن صنفی کارفرمائی تولیدکننـدگان بتن آماده و
قطعـات پیشسـاخته بتنی اسـتان فارس بر کیفیـت بتن تولیدی
ایشـان ،سـازههای اسـتان و باالخـص کالنشـهر شـیراز در برابـر
حـوادث ناشـی از بالیـای طبیعـی بـه انـدازه کافی ایمـن و طبق
تعاریـف آییننامـه  2800زلزلـه ایران قابـل بهرهبـرداری خواهند
بـود یا خیر؟ قدر مسـلم احتمـال و خطر وقوع زلزلههای متوسـط
تـا شـدید را در منطقـه زلزلـه خیـز کشـورمان ایـران نمیتـوان
نادیـده گرفت اما این تنها کشـورمان نیسـت کـه در کمربند زلزله
واقع شـده و همانطور که سـایر کشـورهای درگیر در این موضوع
توانسـتهاند بـا افزایـش و کنترل کیفیت سـاخت و سـاز در جهت

کاهش خسـارت مـادی و جانی ناشـی از اینگونـه بالیای طبیعی
حرکـت کننـد ،ما نیـز با تعهـد و برنامهریـزی خواهیم توانسـت
یکـی از آیتمهـای عمـده مؤثر در بهبود کیفیت سـازهها اسـتفاده
از بتن آماده اسـتاندارد با طرح اختالط کارشناسـی شـده توسـط
آزمایشـگاههای معتبـر و زیـر نظـر اداره کل اسـتاندارد و دارای
پروانـه بهرهبـرداری بـوده که در حـال حاضر با تحت پوشـش قرار
گرفتـن حـدود  %90واحدهـای تولیـدی زیر نظـر انجمن صنفی
کارفرمایـی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات پیشسـاخته بتنی
اسـتان فارس گام بزرگی در این راسـتا برداشـته شـده است لیکن
همچنـان شـاهد ادامـه فعالیـت تعـدادی واحدهـای تولیـد بتـن
غیـر اسـتاندارد و بـدون پروانـه و بـدون دانـش تخصصـی کافی و
حتـی بعضاً عـدم بضاعـت مالی جهت جبـران خسـارت احتمالی
بـه کارفرمایـان در سـطح شـهر و اسـتان بـوده کـه متأسـفانه به
دلیـل عـدم اطلاع برخـی سـازندگان جـزء از عـدم کیفیـت این

قبیـل واحدهای غیر اسـتاندارد ،کارفرمایان دچار خسـارات مادی
جبران ناپذیر ناشـی از عدم انطباق نتایج نمونههای آزمایشـگاهی
آن پـروژه بـا مشـخصات فنـی طـرح سـازه مذکـور شـدهاند که با
توجـه بـه عـدم پاسـخگویی واحدهای مذکـور ،دچار دردسـرهای
عدیـدهای شـدهاند .لذا انجمن صنفـی کارفرمایـی تولیدکنندگان
بتـن آمـاده و قطعـات پیشسـاخته بتنـی اسـتان فـارس ضمـن
دعـوت از واحدهـای غیراسـتاندارد بـه پیوسـتن به ایـن انجمن و
اخـذ تائیدیههای کیفی و اسـتاندارد الزم از مراجع ذیربط ،از کلیه
سـازندگان جـزء و عمده نیز تقاضـا دارد جهت هزینه کرد منطقی
و دریافـت بتـن با کیفیت و جلوگیـری از برخورد با عواقب ناشـی
از کیفیتهـای غیـر منطبـق واحدهـای غیـر مسـئول بـا مراجعه
بـه دفتـر انجمـن کـه آدرس آن در ذیـل خواهـد آمد ،نسـبت به
عقـد قرارداد بـا یکی از واحدهای تولیدکننده اسـتاندارد به شـرح
جـدول ذیل اقـدام نمایند.

ا

عتب
ا
ر
ت
ا
پ
ا
یان دی

97

ردیف

نام واحد

نام فراورده

ردیف

نام واحد

نام فراورده

ردیف

نام واحد

نام فراورده

1

شن و ماسه و تولید
بتن آماده مرادی

بتن آماده با رده
مقاومتی C40

6

ن (بتن
تعاونی پیشتاز بت 
دوستان)

بتن آماده با رده
مقاومتی C30

11

توسعه بتن تابا

بتن آماده با رده
مقاومتی C40

2

اسماعیل خبیری خطیری بتن آماده با رده
مقاومتی C20
(فارس شن بتن)

7

حمید حیدری جامع بزرگی بتن آماده با رده
مقاومتی C30
(بتن آماده البرز)

12

عطاءاله زمانی ظفرآبادی
(بتن آماده بنیاد)

بتن آماده با رده
مقاومتی C25

3

ساوانا بتن سانا (مستقر
درشهرك صنعتی)

بتن آماده با رده
مقاومتی C40

8

بتن آماده با رده
مقاومتی C40

13

بیژن جاللی

بتن آماده با رده
مقاومتی C40

4

بتن آماده علی صادقی
(مبین بتن پرنیان)

بتن آماده با رده
مقاومتی C40

9

ساوانا بتن سانا (مستقر در بتن آماده با رده
مقاومتی C40
دوکوهك)

14

عمران انتقال(بتن جوکار) بتن آماده با رده
مقاومتی C35

5

ساروج بتن خلیج فارس

بتن آماده با رده
مقاومتی C40

10

بتن آماده با رده
مقاومتی C35

15

بتن آماده با رده
مقاومتی C25

بتن آماده عابد

کارا صنعت رابین

آدرس :شیراز ،پل معالی آباد ،خیابان شهید کبار ،روبروی کوچه  ،6پالک 71

اوستا بتن جوانان زاگرس
اهورا
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دوام بتـن  ،کلیـد توسعـه پایـدار
ایجـادنگرشساختـنبراینسـلهایآینـده

مهنـدس حسیـن صـادقی

(تولید کننده شن و ماسه و بتن آماده)

یکی از بزرگترین رسالتهای انسان در جهان هستی ،خدمت به همنوع با ایجاد عمران و آبادی است .برای تحقق این امر الزم است بشـرخاک و مواد ساخته
شده از آن را به خوبی بشناسـد و با کاربـرد فناوریهـای مختلـف ،ســازههـایی با دوام بسـازد.
بتن یکی از این مواد است که استفاده ازآن در ساختن
ساختمانها ،پلها ،راه ها ،سدها و سازههای خاص
دیگر روز به روزگسترش یافته است .لذا نیاز به
دانش روز تکنولوژی بتن هم برای طراح آن و هم برای
دستانـدرکاران صنعت ساختمـان ،آزمایشگاهها،
مهندسین اجرایی و ناظر ،کارفرماها و مخصوص ًا مالکین
ساختمانهاامریضروریست.
اولین کارخانه سیمان ایران در سال  1312در شهر ری
احداث شد و از آن زمان تاکنون ،ساخت سازههای
بتنی به طرز چشمگیری در کشور ما نیز گسترده
شده است .اما سیر پیشرفت کیفیت بتن به ویژه در
صنعت بتن آماده بسیار کند بوده است .سالها در
باور عمده دستاندرکاران صنعت ساختمـان ،تعریف
بتن مخلوط سیمان ،آب و سنگدانه بود و استفاده از
مواد افـزودنی شیمیایی و معدنی جایگـاهی در صنعت
بتن کشور نداشت و هنوز هم مشـاهده میشود در
مواردی ،اصل اولیه دانش بتن رعایت نمیشود یا برای
مثال اغلب سطح دانش نگهداری بتن و عمل آوری آن
از نگاه برخی کارفرمایان و گاه مهندسین تنها به آب
دادن بتن خالصه میشود و حتی به شرایط آب و هوایی

مختلفدرعملآوری توجه جدینمیشــود.دربرخی
موارد هنوز عیار سیمـان نشانه کیفیت بتـن است و در
بهتـرینحالتتنهامقاومتفشـاریواسالمپبهعنوان
معیارهایاصلیارزیابیکیفیتبتنمحسوبمیشوند.
هر چنددر سال های اخیر ،به واسـطه گستـرش دانش
بتن و به کارگیـری افزودنیهای مختلف ،ارتقـای قابل
توجهـی در کیفیــت بتـن برخی از کارخانههای بتن
آمادهمشاهدهمیشودوتولیـدبتـنهایتوانمندمانند
بتن پر مقاومت ،بتـن خود تراکم ،بتـن الیافی و غیره در
این کارخانهها میسر شده است ،اما نیاز به پیشرفتـی
بیشتراحسـاسمیشودتاازهـدررفتنمنـابع،مصالـح
وزمـانجلوگیریشود.
امروزه در دنیا تنها معیار مقـاومت مکانیکی در نظر
گرفتــه نمیشود ،بلکـه تولید بتن با دوام متناسب
با شرایـط محیطی یکی از ارکان اصلی طراحی مخلوط
بتن بهشمار میآید.
آمــار نشـان میدهدصرف ًا بتــن با مقاومـت باال
دلیلی بر دوام و پایداری آن نمیشود .به همین دلیل
میبایست طراحی بر اساس دوام بتن و پایداری آن
باشد و نه تنها بر اساس مقاومت.

بتن مسلح باید در برابر انواع پدیدههای مخرب
همچون کربناسیون ،حمالت سولفاتی و کلریدی،
واکنش قلیایی سیلسی سنگدانهها ،چرخههای یخ زدن
و آب شدن ،ترک خوردگی بتن ،نفوذ یونهای مخرب،
زنگ زدگی و خوردگی آرماتور و پیشرفت از لحظه اول
و غیره دارای دوام و عمر مفید قابل قبولی باشد .خالء
پرداختن به مقوله دوام در صنعت بتن آماده کشور به
وضوحمشاهدهمیشود.
کارخانههایبتنآمادهبهعنوانمهمترینتأمینکنندگان
بتن ،به ویژه در پروژههای شهری ،نقش مهمی در بهبود
دوام و عمر مفید سازههــای بتنی که سرمایــههای
کشــور میباشند را ایفا می کند .الزم است که ایــن
صنعت با همــکاری کارخانــههای تولیـدی سیمان
(به دلیل نقش پوزوالنها که دردوام بتن نقش اساسی
ایفا می کند) و همچنین تولید کنندگان شن و ماسه
جهت تولید سنگدانههای استاندارد و با کیفیت باالتر
و با همکاری دانشگاهها و مراجع علمی کشور ،به دانش
دوام بتن مجهز شوند تا بتنهای با دوامی مطابق با
مقرراتساختمانومتناسبباشرایطاقلیمیگوناگون
کشور تولید شود.
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دوام بتـن  ،کلیـد توسعـه پایـدار
ایجـاد نگرش ساختـن برای نسـل های آینـده

از طرفی سازندگان و کارفرماها نیز باید به موقع و در زمان مناسب از بتنهای تازه محافظت کنند و دارای یک سیستم نگهداری قــوی باشند و
به موضوع عملآوری بتن در شرایط آب و هوایی مختلف و روشهای مختلف آن تسلط داشته باشند.
زیرا بتن ماده ایست زنــده و رفتاری شبیه موجـودات
زنده دارد .ادامه حیات با واکنشهای سیمان و تکامل آن،
نیاز به آب برای حیات و بارور شـدن آن ،تأثیرپذیری از
محیط در دماها ،رطوبتهای مخرب ،تغییر خواص ،با
گذشت زمان و باالخره پیری مصالـح تشکیل دهنده آن
مؤید زنده بودن این ماده است که به تمهیدات الزم
هنگام تولید ،حمل ،پرداخت ،نگهداری و عمـلآوری بتـن
بعد از عملیات بتـن ریزی (محافظت و مراقبت از بتــن
که از اهمیت باالیی برخوردار است و  50درصــد از روند
رسیدن بتن به مقاومت نهایی میباشد) نیاز دارد.
در اوایـل سال  2018میالدی رئیس جمهور امریکا در
سخنــرانیخودباموضوعنگرانیازبینرفتنزیرساختهای

اصلی کشور به خرابــی چهار صد هزار مورد رویـههای بتنی
وپلدرآمریکا(یکیازبرتریــنتولیدکنندگانبتنآمادهدر
دنیا) و به هزینههایی که بازسازی آنها برای کشورش دارد،
اشاره می کند.
یـا مسئله ی تخریب بخـشی از یک پل عظیم در ایتالیــا
کـه کمتر از  60سال از عمر آن می گذشت ( شهر جنوا -
آگوست  ،)2018با سقوط بسیاری از خودروها و کشـته
شدن تعــدادی همراه بود و خسارتهای جانی ،مالی و
معنوی بسیــاری به این کشور وارد شد ،وزیر حمل و نقل
کشــور ایتالیا این فاجعه را یک تراژدی خواند و علت اصلی
سقــوط پل را فرســودگی دانست .همچنین بر اســاس
گزارشهای ( )FIBحـدود دویست هـزارپل در کانادا نیــاز

به بازســازی دارد .بنابراین امروزه در دنیا بحث دوام بتن و
افزایش عمر مفید سازه فراتر از استانداردهای ایمن سـازی
در این صنعت مطرح میباشد و جزء اولویت سیاستهای
ساخت سازهها قرار گرفته است.
بهطوری که در این زمینه عالوه بر رعایت اصول اولیه و
تولیـد مصالـح با کیفیت مورد نظر و رعایت سایر عوامل
مؤثر در دوام بتن ،استفاده از نرم افزارهای پیشرفتهی
پیش بینی عمر مفید سازه مرسوم شده که با ایجاد
دادههای مختلفی مانند مدل و طراحی سازه ،نوع مصالح
مصرفی ،تمام احتماالت لرزهای و شرایط جغرافیایی ،ضریب
نفوذ ،خوردگی و غیره ،عمر مفید سازه محاسبه میشود.
( از این نرم افزارها در ایران به ندرت استفاده میشود).

در کشـور ما استحکام و پایداری سازه نیاز به ایجاد نگرش ساختن ،برای نسـلهای آینده در ذهـنهـا دارد .با توجه به مسئولیت ما در برابر نسـلهای
آینده خط مشی طراحی ،تولید ،اجرا و نگهداری سازهها ،باید بر اساس ساخت بتن با نفوذ کم و دوام باال باشد.دوام بتن ،کلید توسعه پایدار این صنعت
و سرمایـههـای کشور است.
* ( :)fibفدراسیون بین المللی بتن ،ایران حدود بیست سال است که عضو این فدراسیون میباشد
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باغ دلگشا
مهندس محمد جوادزاده
مدیر عامل شرکت دیباچه معماری(سهامی خاص)
بـه آرامگاه سـعدی که آمـدی پس از دیدار حکیم سـخن ،لحظهای
درنـگ کـن تا کمی آن طرفتر به باغی سرسـبز و زیبـا قدمگذاری
و سرمست شـوی از عطر بهار نارنج.
بـاغ دلگشـا یکـی از باغهای تاریخی شـیراز اسـت که نام دلگشـا را
بـه حق بـر آن نهادند.
دلـت از هرجـا و هرکـس گرفتـه باشـد بـه محـض ورود ،فرامـوش
خواهـی کـرد همـه را و روحـت آرام میگیـرد.
عمـارت موجـود در وسـط باغ که بنـای آن مربوط به اوایـل دورهی
قاجار اسـت ،به شـیوهی معماری کاخهای ساسانی بیشاپور ساخته
شده است.
این عمارت سـه طبقه ،دو درب ورودی در دو طرف سـاختمان دارد
و شـامل یـک تـاالر بـزرگ به همـراه چهار شاهنشـین اسـت .ایوان
بزرگـی بـا دو سـتون در طبقـهی میانـی آن وجـود دارد کـه رو بـه
اسـتخر اسـت و پیرامون آن اشعاری از شـوریده (شاعر عهد صفوی
صاحـب مثنـوی سـحر حلال از اهالـی شـیراز) با خط نسـتعلیق
نوشته شـده است.
سـقفهایی از چـوب با گچبریهای زیبـا در پیرامـون آن به همراه
آینهکاریهـا و نقاشـیهایی از رنـگ روغـن نیـز بـه زیبایـی ایـن
عمـارت میافزایند .در مقابل سـاختمان عمارت نیز حوض سـنگی
بزرگـی جلـب توجه میکنـد .آب باغ هم از آبی که از چشـمه قنات
آرامگاه سـعدی جاری اسـت ،تأمین میشـود .روبه روی سـاختمان
نیـز حـوض بزرگی وجود دارد و در هر سـوی آن آبشـارهای فراوانی
دیده میشـود.
صحبتهـای مهندس محمـد جـواد زاده یکی از مرمـت کاران این
بـاغ را در مـورد چگونگـی و کیفیت سـاخت این باغ مـی خوانیم:
در گذشـته بـه دلیـل عـدم وجـود امکاناتـی همچـون بـرق و
سیسـتمهای خنـک کننـده و بـا توجـه به شـرایط اقلیمی شـیراز
در فصـول گـرم سـال تنهـا راه بهـره وری از هوای خنـک و مطبوع
ایجـاد بـاغ بوده اسـت که افـراد متمـول و ثروتمند بـرای رفاه خود
و خانوادههایشـان و ایجـاد فضایـی معتـدل باغهایـی بسـیار زیبـا
میسـاختند .در شـیراز بیـش از هفتـاد بـاغ تاریخی وجود داشـته
اسـت که دلگشـا یکی از باغهای برجامانده از دوران گذشـته اسـت
و بـا مسـاحتی بالغ بـر  5.5هکتار در فهرسـت آثار ملـی ایران ثبت
شـده اسـت .حـدود  150*350متـر از ایـن بـاغ را سـیاه درخـت
(درخـت نارنـج) در برگرفتـه اسـت کـه سـقف سـبزی از درختـان
بـا سـایهای دلنشـین و جـوی آبـی کـه از وسـط بـاغ میگـذرد با
دیوارهایـی کوتاه که دورتادور باغ را محصور کردهاند خنکای نسـیم
فـرح بخشـی را برای سـاکنین بـاغ فراهم مـیآورده اسـت .این باغ
طـرح مربعـی سـادهای داشـته و چهـار طاقی بوده اسـت.
معمـار آن بـا بهره گیری از فضای موجود یعنی آب ،پوشـش سـبز
و گرمـا بـه هنر نمایـی پرداخته و فـرم اولیه بنا تداعـی چهار طاقی
دوران ساسـانی را دارد ،معماری عمارت کاله فرنگی برون گراسـت
امـا دور تـا دور آن را باغی بسـیار وسـیع فرا گرفته که اجـازه دیدن
عمـارت و درون بـاغ را بـه کسـی نمیدهـد و بـرای این کـه جریان
بـاد بـه راحتی صورت بگیرد مجبور به سـاخت سـاختمانی برونگرا
بودهاند.
ایـن بـاغ در عمـر خویـش ،خانـه ییالقـی افـرادی همچـون
رضـا قلـی میـرزا ،رضا تقی میـرزا ،صاحب دیـوان و علی اکبـر قوام

و  ...بـوده اسـت و در طـول زمان باغ دسـتخوش تخریب و سـاخت
شـده اسـت و دسـت به دسـت گشـته تا این کـه حدود نـود تا صد
سـال پیش وقتی خورشـید کاله قوام دختر علی اکبر قوام به همراه
بـرادر زادهاش پریچهر قوام سـاکن باغ میشـوند این بـاغ به صورت
چهـار فصـل مورد اسـتفاده قرار میگیرد و سـه بازو به ضلع شـرق،
غـرب وشـمال اضافه میشـود و فضاهایـی ماننـد ورودی و پذیرایی
ساخته میشـود (دوره ی قاجار).
ایـن بـاغ در دروه پهلـوی بـه فـرح دیبا هدیـه داده میشـود و فرح
آن را بـه شـهرداری شـیراز هدیه میدهد که همچنـان در مالکیت
شـهرداری اسـت و واحد فرهنگی شـهرداری آن را به یک موزه دار
خصوصـی اجـاره داده اسـت در این مـوزه مجموعـهای از رادیوهای
قدیمـی در معـرض دیـد بازدید کنندگان قـرار گرفته اسـت( .الزم
بـه ذکـر اسـت کـه مـوزه آن چنان کـه بایسـتی در شـاًن و منزلت
ایـن بنای فاخر باشـد ،طراحی نشـده اسـت ).برخـی از فضاهای آن
برای ارائه خدماتی همچون فروش صنایع دسـتی ،اشـیاء عتیقه و..
اسـتفاده میشود.
در دورههـای مختلـف الحاقیههایـی بر این باغ صورت گرفته اسـت.
هسـته اصلـی و اولیـه بـاغ چهار طاقـی بوده اسـت کـه در دورهای
بعد تاالر سـتون دار ،اتاقک هایی در غرب ،شـرق و شمال و بناهایی
در ضلـع های شـرقی و غربی بر روی حوضها سـاخته میشـوند و
در زمان جمهوری اسلامی به نظر دکتر باقر آیت اهلل زاده شـیرازی
(از بنیانگـذاران سـازمان میـراث فرهنگـی کل کشـور) ،بازوهـای
شـرقی و شـمالی برای کاوش باسـتان شناسـی حذف می شوند و
در جبهـهی شـرقی ،حـوض جانبی آن پدیدار میشـود.
مهنـدس محمـد جـواد زاده از چگونگـی همـکاری خـود در پروژه
مرمـت بـاغ دلگشـا میگویـد :از حـدود دوازده سـال پیـش دغدغه
مرمـت بـاغ را داشـتم تـا ایـن کـه به طـور اتفاقـی در سـال 1388

متوجه شـدم شهرداری منطقه سه شیراز پیشنهاد عملیات اجرایی
مرمـت بـاغ را دادهانـد و این شـد که مـا وارد پروژه شـدیم و مرمت
عمارت کاله فرنگی در سـال  1393در نیمه شـمالی را انجام دادیم
و ظرافـت و دقـت مناسـب را بـه کار گرفتیـم بـه طـوری که حتی
جـای گـذاری نیمکتهـا به گونه ای اسـت که فرد نشسـته بر روی
آن تـا منتهی الیـه باغ اشـراف دارد.
ً
کاملا از بین رفته بـود دوباره احیا شـد.
محـور شـرقی و غربـی که
امـا بـاغ همچنـان نیازمند مرمـت و احیای مـواردی مثـل طراحی
سـردر عمـارت ورودی ،در ضلـع جنـوب و ورودیهـای شـرقی و
غربـی (جهت عملیات خدماتی و پشـتیبانی باغ) میباشـد و باغ به
شـکلی باشـد که عمارت آن ،همچون گذشـته مرموز و دور از دید
رهگذران باشـد و دیوارهای باغ دلگشـا دقیقاً شـبیه دیوارهای باغ
جهـان نمـا بـوده اسـت کـه امید اسـت با همـکاری مسـئولین امر
اقدامـات الزم در جهـت مرمت و سـرویس دهی به باغ انجام شـود.
از جملـه نـکات جالبـی کـه در مورد بـاغ دلگشـا وجـو دارد ارتباط
آن بـا بـاغ طاووسـیه اسـت که با یک خیابـان از یکدیگر جدا شـده
اند ،باغ طاووسـیه فضایی برای خدمه آشـپزخانه و انبار باغ دلگشـا
بوده اسـت و در آن طاووس نگهداری میشـده و این باغ پتانسـیل
و فضـای الزم بـرای احیـاء و تبدیل به باغ پرنـدگان را دارد.
نکته قابل توجه دیگر در مورد باغ دلگشـا ،وجود آسـیاب آبی و آب
انبـار در ضلـع جنوب شـرقی ،روبروی کوه سرسـره مدفـون در زیر
خاک اسـت که امید اسـت با همت مسـئولین مرتبط این قسـمت
هـا از زیـر خاک بیرون آورده شـود و مورد مرمـت و احیاء قرار گیرد
و ایـن مـکان همانی شـود که در گذشـته بـود به مثابه شـعر ناصر
الدین شـاه :
دلگشا بی یار زندان بالست هر کجا یار است آن جا دلگشاست
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گذرهای مهم و ارزشمندبافت تاریخی شیراز
مهندس سیامک بصیری
مسئول فنی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان فارس
بافتهــای تاریخــی هــر شــهری را میتــوان بــه عنــوان شــالودهی فرهنــگ و تمــدن در آن شــهر تلقــی نمــود کــه حفــظ و صیانــت از ایــن شــالوده از اهــم مــواردی اســت کــه شــهرداری هــر شــهر بایــد بــه آن
توجــه الزم را داشــته باشــد .بــه منظــور توضیــح در رابطــه بــا ایــن بافــت و شــاهراه هــای آن در شــهر شــیراز بــه ســراغ اهــل فــن ایــن موضــوع مهنــدس ســیامک بصیــری رفتیــم و بــا وی بــه گفتوگو نشســتیم.
در توضیــح بافتهــای تاریخــی ،میتــوان آن را بــه تــار و پــود هماننــد نمــود کــه تــار در واقــع بــه منزلــه گذرهایــی کــه میــان خانههــای بــا ارزش کــه همــان پــود میباشــد ،قــرار میگیــرد .گذرهــا در اصــل
شــریانهای اصلــی بافتهــای تاریخــی میباشــند کــه ارتبــاط انســانی را ایجــاد میکننــد .ایــن گذرهــا دو نقطــه اساســی مبــدأ و مقصــد دارنــد کــه در طــول مســیر عمومـاً از یــک یــا دو محلــه عبــور میکننــد
و مراکــز محلــه ای را بــه عنــوان گــره در محــدوده خــود شــامل میشــوند .معمــوالً ایــن گذرهــا از بدنــه خارجــی بافــت شــروع میشــدند و مقصــد عمــوم آنهــا بــه حــرم مطهــر شــاهچراغ (ع) ختــم میشــد
کــه در زیــر ،آنهــا را مــورد بررســی قــرار میدهیــم.

گذر امام زاده:
نــام گــذاری ایــن گــذر بــه دلیــل وجــود مرقــد مطهــر امامــزاده
ابراهیــم در بخــش جنوبــی بافــت تاریخــی در نزدیکــی قبرســتان
دارالســام میباشــد و ایــن گــذر ،خطــی اســت کــه وارد بافــت
شــده و بــه حــرم مطهــر شــاهچراغ منتهــی میشــود و در
میــان راه متصــل کننــده محلــه لــب آب و ســردزک میباشــد.
عناصــر تاریخــی بســیاری ماننــد :خانــه جوانمــردی ،تیمچــه حاج
محمدعلــی ،خانــه پارســایی ،خانــه شــیخ االســام و  ،...را میتــوان
در ایــن گــذر یافــت کــه عمومـاً ایــن خانههــا ثبــت آثار ملی شــده
اســت .ایــن گــذر تــا بــه امــروز زنــده و پویــا باقــی مانــده اســت.

گذر بین الحرمین:
ایــن گــذر بــه دلیــل خــط شــرقی -غربــی کــه دارا اســت از خیابان
قاآنــی شــروع میشــود و از محلــه ســنگ ســیاه عبــور کــرده و
ســپس وارد محلــه کلیمیهــا شــده و بــه خیابــان کشــتارگاه فعلی
متصــل میشــود.
ایــن گــذر بــه عنــوان یــک گــذر اصلــی شــرقی -غربــی بســیار
تأثیــر گــذار در شــکل و شــمایل بافــت تاریخــی موجود در شــیراز
بــوده اســت .بخشــی از قنــات عضــدی ،خانــه احمــدی ،خانــه اهلل
ربــی شــیراز و  ...از عناصــر موجــود در ایــن گــذر میباشــد.

گذر کوچه افشار:
ایــن گــذر از امامــزاده ســید تــاج الدیــن غریــب شــروع میشــود
و شــاید بــه دلیــل شــکلگیری آن در کنــار گــذر ســنگ ســیاه
از درجــه دوم نســبت بــه ایــن گــذر (ســنگ ســیاه) برخــوردار
اســت .ایــن گــذر نیــز ماننــد تمامــی گذرهــای مذکــور بــه حــرم
شــاهچراغ (ع) ختــم میشــود .خانــه زارع ،خانــه بهبهانــی ،خانــه
شــفیع اردکانــی و ،...از عناصــر موجــود در ایــن بافــت میباشــد.

گذر کوچه علمدار:
ایــن گــذر تقریبـاً بــه مــوازات گــذر بینالحرمیــن عبــور میکنــد
و از آرامــگاه ســیبویه در محلــه ســنگ ســیاه شــروع میشــود ،در
امتــداد بازارچــه حــاج زنیــل ادامــه مییابــد و بــه محلــه لــب آب و
آســتانه ختــم میشــود.
ایــن گــذر دارای عناصــر تاریخــی بــا ارزشــی نیــز میباشــد .مانند:
حمــام لطــف علــی خــان (متأســفانه تخریــب شــده) ،مســجد
علمــدار ،کاروان ســرای زغالیهــا ،مســجد سیاوشــان ،مســجد امام
علــی و  ،...علــت نامگــذاری ایــن گــذر نیــز وجــود مســجد علمــدار
در ایــن مســیر میباشــد.

گذر کوچه بهار ایران:
ایــن گــذر در کنــار گــذر افشــار ،شــروع شــده و در امتــداد کوچــه
علمــدار ادامــه مییابــد و در نهایــت بــه امامــزاده ابراهیــم و محلــه
لــب آب ختــم میشــود .عناصــر موجــود در ایــن گــذر اغلــب

بــه زمــان قاجــار بــاز میگــردد و حمــام امامــزاده ابراهیــم از
ارزشــمندترین عناصــری میباشــد کــه در ایــن گــذر وجــود دارد.

گذر سنگ سیاه:
یکــی از ارزشــمندترین گذرهــای بافــت تاریخــی شــیراز اســت
و ارتبــاط شــمالی -جنوبــی بافــت را فراهــم میکنــد .عناصــر
تاریخــی متعــددی دارد و وجــود قطعــه ســنگ ســیاه در
آرامــگاه ســیبویه ســبب شــده تــا ایــن محلــه بــه نام ســنگ ســیاه
نامیــده شــود .نقــش ایــن گــذر در واقــع زیارتــی میباشــد چــرا
کــه از امامــزاده ســیدتاجالدین غریــب شــروع میشــود و در
نهایــت بــه نزدیکــی شــاهچراغ میرســد.
خانــه ســعادت ،خانــه عــکاس باشــی ،امامــزاده ســید تاجالدیــن،
خانــه ایــزدی ،کلیســای ارامنــه و حســینیه عباســی و  ،...از عناصــر
موجــود در ایــن گــذر میباشــد.

گذر کوچه اتابکان:
ایــن گــذر در اصــل از محلــه بــاغ اتابــکان کــه در دوره افشــاریه
تخریــب شــده اســت شــروع میشــود و موقعیــت مکانــی فعلــی
آن در نزدیکــی شــاهچراغ (در ضلــع جنــوب غربــی آن) قــرار دارد
و بخشــی از کوچــه هفــت پیــچ را شــامل میشــود و از محلــه
ســردزک بــه گــذر ســنگ ســیاه رفتــه و بــه شــاهچراغ (ع) منتهی
میشــود .خانــه منطقــی نــژاد ،مســجد نــو ،خانــه ســعدی ،محلــه
درب مســجد و  ،...از عناصــر موجــود در ایــن گــذر میباشــد.

گذر بازار زرگرها:
امــروزه در ایــن گــذر مجموعــه طالفروشــان دیــده میشــود .ایــن
گــذر جــزء گذرهــای تاریخــی اصلــی بــوده اســت محلــه میــدان
شــاه ،محلــه درب مســجد ،حمــام توکلــی ،خانــه آیـتاهلل توکلی و
مســجد فتــح از عناصــر موجــود در ایــن گــذر میباشــد.

گذر سردزک:
ایــن گــذر از کوچــه هفــت دریــا شــروع میشــود و بــه ســمت
شــاهچراغ امتــداد مییابــد و بیشــتر بــه عنــوان محــور پیــاده بــه
ســوی شــاهچراغ (ع) کاربــرد داشــته اســت .مســجدالرضا و خانــه
بهنجانــی در ایــن گــذر اســتقرار یافتهانــد و تاریخچــه ایــن گــذر
بــه زمــان پهلــوی بــاز میگــردد.

گذر سید ذوالفقار:
در جبهه شــمالی بافت تاریخی شــهر شــیراز اســتقرار یافته اســت
کــه از بخشــی از خیابــان تیمــوری وارد میشــود و بــه مدرســه
خــان یــا چــار بــاغ صفــوی ختــم میشــود .در اصــل ایــن گــذر
عملکــرد شــمالی -جنوبــی بافــت تاریخــی را دارا اســت .مســجد
حــاج علــی ،مســجد حــاج نظــام ،مســجد مــوال ،خانه کمپانــی نیز
در ایــن گــذر واقــع شــده اســت.

گذر امامزاده زنجیری:
بــه دلیــل وجــود ایــن امامــزاده بــه ایــن نــام خوانــده میشــود و
اخیــرا ً بــه نــام گــذر پارســه نیــز معرفــی شــده اســت و یکــی از
گذرهــای معتبــری اســت کــه از میــدان مصــدق شــروع شــده و در
مجــاورت مســجد نصیرالملــک امتــداد یافتــه و بــه حرم شــاهچراغ
منتهــی میشــود .حمــام صــدر آبــاد ،مســجد نصیرالملــک و امــام
زاده زنجیــری از جملــه عناصــر قابــل رؤیــت در این بافت میباشــند.

گذر باغ قوام:
ایــن گــذر در اصــل از دروازه ســعدی شــروع شــده و بــه دروازه
قصــاب خانــه میرســد و محلــه بــاال کفــت را بــه طــور کلــی
پوشــش میدهــد و مهمتریــن عناصــر آن خانــه زینــت الملــوک و
نارنجســتان قــوام میباشــد .کوچــه قهــر و آشــتی نیــز در مجاورت
ایــن گــذر در جبهــه جنــوب شــرقی قــرار گرفتــه اســت و ایــن
کوچــه داســتانهای بســیاری را در خــود جــای داده اســت.

گذر سرباغ:
ایــن گــذر از ابتــدای دربنــد بــه مشــیر شــروع و بــا در بــر
گرفتــن مســجد مشــیر در مجــاورت خانــه تاریخــی فتــح و
خانقــاه احمــدی امتــداد پیــدا میکنــد .وجــه تســمیه ســرباغ
بــه دلیــل وجــود بــاغ عظیمــی در دوره اتابکــی (که در قــرن 7و8
هجــری تخریــب شــده اســت) میباشــد،که امــروزه بهجــای بــاغ
اتابکــی ،مســجد نــو (کــه در مجــاورت ایــن بــاغ قــرار دارد) از آثار
تاریخــی ایــن گــذر میباشــد.

گذر هفت پیچ:
ایــن گــذر از ابتــدای گــذر حــاج زینــل شــروع میشــود .در ابتدای
آن خانــه شــوریده شــیرازی و در امتــداد آن خانــه ملــک عابــدی
و خانــه صالحــی قــرار دارد و بــه علــت تعــدد پیچه ـا بــه کوچــه
هفــت پیــچ معــروف میباشــد.

گذر حاج زینل:
ایــن گــذر از آرامــگاه ســیبویه (محلــه ســنگ ســیاه) شــروع شــده
و تــا ســر دزک (خیابــان احمــدی) امتــداد دارد کــه درگذشــته
بــازار حــاج زینــل کــه بــازار پررونقــی بــوده در ایــن گــذر
قــرار داشــته اســت .مســجد سیاوشــان ،مجموعــه بصیرالســلطنه،
خانــه اوجــی ،خانــه توحیدی،خانــه مدرســی و خانــه محمــدی از
عناصــر تاریخــی ایــن گــذر میباشــد .امــروزه اگــر ایــن گذرهــا
از یــک ارتقــاء بصــری و کیفیــت کالبــدی برخــوردار شــوند .قطعـاً
میتواننــد جاذبههــای گردشــگری منحصــر بــه فــردی در خــود
داشــته باشــند ،زیــرا کــه عناصر تاریخــی در مجــاورت ایــن گذرها
اســتقرار یافتهانــد و بایــد ســعی شــود تــا پیــاده محــوری در
فرهنــگ شهرنشــینی گســترش یابــد .آن زمــان اســت کــه قــدرت
حقیقــی ایــن گذرهــا در گردشــگری آشــکار خواهــد شــد.
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دکتر زهرا کارآمد
مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه غیرانتفاعی ارم شیراز در حوزهی معماری و هنر

تطهیــر و پاکیزگــی ،از دورههــای گذشــته در فرهنگ مــردم ایران،
وجــود داشــته بــه طوریکــه در آئیــن میترائیسـ م و مهرپرســتی،
جهــت انجــام آئینهــای مذهبــی ،میبایســتی قبــل از ورود
بــه مهرابــه (نیایـشگاه) مراســم شسـتو شــو را انجــام داده کــه
بدیــن منظــور ،فضایــی بــه صــورت آبــزن (حمــام ماننــد) در
کنــار مهرابههایشــان بنــا شــده بــود .در آئیــن زرتشــت ،نیــز بــه
چگونگــی تطهیــر و لزوم آن اشــاره شــده اســت .بنابرایــن برخالف
بــاور مــردم کــه فکــر میکننــد در دوران قبــل از اســام در
ایــران حمــام وجــود نداشــته ،در کاخهــا و خانههــای ایرانــی حمام
خصوصــی بنــا شــده و از آنجایــی کــه ســران مذهبــی زرتشــت با
حمــام عمومــی مخالــف بودنــد در ایــن دورههــا حمــام عمومی در
شــهر ســاخته نشــده اســت.
بــا ورود اســام بــه ایــران ،مــردم از ایجــاد حمامهــای عمومــی در
شــهر اســتقبال کردنــد و حمامهــای متعــددی در ســطح شــهر
توســط خیریــن ســاخته شــد.
بــرای آشــنایی بیشــتر بــا ســاختار حمامهــا در گذشــته بــا دکتــر
کارآمــد (مــدرس و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه غیرانتفاعــی ارم
شــیراز) بــه گفتوگــو نشســتیم کــه در ادامــه تقدیــم حضورتــان
میگــردد.
واژهی حمــام ،در زبــان پارســی بــه معنــای گرمابــه بــوده کــه
در ایــن واژه (آبــه) بــه معنــای ســاختمان و جایــگاه میباشــد.
بنابرایــن گرمابــه ،فضــای گرمــی اســت کــه در آن شستوشــو
صــورت میگرفتــه اســت .همانطورکــه میدانیــد ســاختار
حمامهــا در طــول زمــان تغییــرات بســیاری کــرده اســت؛ امــا اگر
بخواهیــم یــک نکت ـهی کلــی در ایــن مــورد بیــان کنیــم ،ابتــدا
بایســتی بــا فضــای حمامهــا آشــنا شــویم.
از آنجایــی کــه در قدیــم از آب قنــات اســتفاده میشــده،
حمامهــا را بــه تعــداد چنــد پلــه پایینتــر از ســطح زمیــن بنــا
میکردنــد کــه ایــن امــر دسترســی بــه آب را آســانتر کــرده
و همچنیــن ســاختمان را نســبت بــه ســرما و گرمــای فضــای
بیــرون عایــق میکــرده اســت ،زیــرا هنگامیکــه یــک ســاختمان
در دل خــاک قــرار میگیــرد ،ایــن خــاک ماننــد یــک کمربنــد
ســاختمان را نــگاه داشــته و از نظــر ایســتایی ،از رانــش و حرکــت
در ایــن ســاختمان جلوگیــری بــه عمــل میآیــد.
حمامهــا بــه طــور کلــی از ســه فضــای ســربینه ،میــاندر و
گرمخانــه تشــکیل شــده بــود و تمامــی حمامهــا یــک راه ورودی
بــا داالنهــای پیچدرپیــچ داشــتند کــه ایــن داالنهــا از ورود
هــوای ســرد بــه قســمتهای گــرم جلوگیــری میکردنــد .پــس

از عبــور از ایــن داالنهــا وارد فضــای بزرگتــری شــده کــه ایــن
فضــا ،ســربینه یــا بینــه و عنــوان عامیانهتــر آن رختکــن میباشــد
کــه در ایــن فضــای گــرم و نســبتاً خشــک ،مــردم لباسهایشــان
را از تــن درآورده ،کفشهایشــان را درکفشکــن قــرار داده و در
حوضــی کــه در قســمت وســط آن قــرار داشــته ،شستوشــوهای
اولیــه را انجــام میدادنــد.
جالــب اســت بدانیــد کــه حمــام ،صرفـاً فضایی بــرای اســتحمام و
پاکیزگــی نبــوده اســت و در آن ،آئینهــا و مراســم خاصــی ،ماننــد:
مراســم خواســتگاری ،حنابنــدان ،حمــام زایمــان ،حمــام عافیــت،
تعامــات اجتماعــی ،دادوســتدها و همچنیــن اصــاح و عمــل
ســرپایی انجــام میگرفتــه اســت .در قســمت ورودی ســربینه،
اتــاق کوچکــی بنــا شــده بــود کــه در آن قســمت ،شــخصی کــه
مســئول حمــام بــود (اســتاد حمامــی) کنتــرل امــور را در دســت
داشــت .در اطــراف ایــن فضــا ایوانهایــی دایــر شــده بــود کــه
در ایــن ایوانهــا ،مــردم بــه امــوری چــون خــوردن غــذا،
نوشــیدن چــای و کشــیدن قلیــان مشــغول میشــدند .پــس از
عبــور از ایــن فضــا ،وارد فضــای میــاندر شــده ،کــه ایــن فضــا
ماننــد فضــای ورودی دارای یــک راهــروی پیچدرپیــچ اســت
کــه از خــروج هــوای بســیار گــرم ،گرمخانــه جلوگیــری کــرده و
امــوری چــون نظافــت و پاکســازی شــخصی در ایــن فضــا صــورت
میگرفتــه اســت و در آخریــن مرحلــه وارد فضــای اصلــی یــا
همــان گرمخانــه شــده کــه گرمتریــن فضــای حمــام بــوده و
در آن شستوشــو انجــام میشــده اســت .در فضــای گرمخانــه
ســه مخــزن آب (خزانــه آب) قــرار داشــته کــه یکــی از ایــن
مخزنهــا ،بهوســیلهی دیــگ آلیــاژ هفتجــوش (کــه درون مخزن
قــرار داشــته) آب را گــرم میکــرده اســت دیــگ هفتجــوش بــا
ترکیبــی از پیآبکــرده ،ســاروج ،پنبــه و خــرده چــوب عایــق شــده
بــود ،بنابرایــن آب نمیتوانســت بــه دیگ آســیبی وارد کنــد .مردم
اجــازه نداشــتند از ایــن مخــزن و مخــزن دیگــری کــه حــاوی آب
ســرد بــود ،اســتفاده کننــد و تنهــا بــه مخزنــی کــه از ترکیــب دو
مخــزن مذکــور تشــکیل شــده بــود ،دسترســی داشــته ،کــه از آن
هنــگام ورود و خــروج از حمــام اســتفاده میکردنــد .در قســمت
زیــر کــف حمــام ،تعــداد زیــادی داالنهــای کوچــک تعبیــه شــده
کــه در اصطــاح بــه آن گربـهرو میگفتنــد ،کــه ایــن داالنهــا ،از
ورود رطوبــت بــه کــف حمــام جلوگیــری میکردنــد .ســقف حمام
بــا اســتفاده از تــاق کلنبــو پوشــش داده شــده کــه در راًس ایــن
فضــا ،فضاهــای خالــی کــه جامخامــه نــام دارد ،ایجــاد شــده کــه
ایــن فضــا از شیشـههای مختلــف پوشــیده شــده و اســتاد حمامی
بــا تغییــر زاویـهی ایــن شیشـهها ،درجــه حــرارت مناســب حمــام
را در هــر فصلــی تنظیــم میکــرده اســت .مصالــح ب ـهکار رفتــه
در حمــام ،عمدتـاً آجــر بــوده ولــی در قســمت داخلــی از ســاروج
(کــه خاصیــت ضــدآب داشــته) و جهــت تزئینــات داخلــی ،آهــک
بـهکار رفتــه اســت.
حمــام وکیــل کــه در دوران زندیــه بنــا شــده اســت ،از زیباتریــن و
بزرگتریــن گرمابههــای ســنتی ایــران محســوب میشــود .ایــن
بنــا بــا مســاحت (1350مترمربــع) از آجــر و مــات گــچ ســاخته
شــده کــه در قســمت شــرق آن ،مســجد وکیــل و در قســمت
غــرب آن ،بــاغ نظــر قــرار گرفتــه اســت.
حمــام وکیــل از ســه فضــای ســربینه ،میــاندر و گرمخانــه
تشــکیل شــده اســت.
داالنهــای پیچدرپیــچ ورودی بــه طــول پانــزده متــر بــوده کــه به

یــک هشــتی منتهــی میشــود .ســقف مرتفــع ایــن بنــا بر هشــت
ســتون ســنگی اســتوار بــوده و در مرکز قوس ســقف ،یــک نورگیر
تعبیــه شــده اســت .گردشــی کوتــاه ،هشــتی را به ســربینه متصل
میکنــد کــه اطــراف آن ،ســکوهایی جهت رختکن ســاخته شــده
اســت .نــور ســربینه از نورگیــر ســقف تاًمیــن میشــود و پشــت
ســربینه یــک تــاالر بــزرگ بــا دو معبــر جهــت اســتراحت افــراد
ســاخته شــده اســت .زیــر کــف حمــام ،تعــدادی گربـهرو تعبیــه
شــده کــه هــوای داغ بــه منظــور گــرم نگهداشــتن حمــام در آن
جریــان داشــته اســت .طــول میــاندر چهارمتــر بــوده و فضــای
گرمخانــه چهارضلعــی اســت کــه بــر روی چهــار ســتون اســتوار
اســت کــه دارای ســه خزینــه و چهــار شاهنشــین میباشــد.
تزئینــات داخلــی حمــام وکیــل بــا آهــک مزیــن شــده بود کــه در
دورهی قاجــار تغییراتــی در آن بهوجــود آمــد و در حــال حاضــر بــا
گچ پوشــانده شــده اســت.
تصاویــری چــون معــراج حضرت رســول ،قربانــی کردن اســماعیل
بــه دســت حضــرت ابراهیــم ،فرهــاد در حــال کنــدن کــوه
بیســتون ،بیــژن و منیــژه ،شستوشــوی شــیرین در چشــمه و
خســرو در شــکارگاه ،بــه چــاه انداختــن یوســف پیامبــر ،شــیخ
صنعــان و دختــر نصرانــی ،از چــاه درآوردن یوســف ،عزیــز شــدن
یوســف در مصــر و آمــدن یوســف بــه مجلــس زنان مصر درســقف
حمــام وکیــل ایجــاد شــده کــه هــر کــدام یــک روایــت دارد.
از حمــام وکیــل در دورههــای مختلــف جهــت زورخانه و رســتوران
اســتفاده شــده کــه در حــال حاضــر مــوزهی مردم شناســی اســت
کــه در آن ســنتهای حمــام را بــه تصویــر کشــیدهاند.
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بیش از  90درصد از کارخانه های تولید بتن آماده در حال
حاضر در جایگاه مناسب کیفی قرار دارند
مهندس رضا مرادی
مدیرعامل کارخانه بتن آماده مرادی
بـا توجه بـه تجربه و سـابقه درخشـان کارخانه بتن آمـاده مرادی
شایسـته دیدیـم بـا مدیرعامـل مجموعـه بتـن آمـاده مـرادی،
مهنـدس رضا مرادی به گفتگو بنشـینیم و نظرات ایشـان را جویا
شـویم ،آنچـه در ذیـل میخوانیـم حاصل این گفت گو می باشـد:
 -1وضعیت کیفی بتن را در شـهر شـیراز چگونـه ارزیابی
میکنید ؟
خوشـبختانه بـا تلاش سـازمانهای ذیربـط همچون شـهرداری،
اداره کل اسـتاندارد ،سـازمان نظـام مهندسـی ،سـازمان صنعـت،
معـدن و تجـارت و همکاری شایسـته انجمن صنفی ،متشـکل بر
بیـش از  %90از کارخانههـای تولیـد بتن آماده اسـتاندارد در حال
حاضـر بـه لحاظ کیفـی از جایگاه مناسـبی برخوردار میباشـند و
بـا برگزاری دورههای آموزشـی متعدد و تنوع درصـدد اعتالی روز
افـزون دانش فنی دسـتاندرکاران تولید هسـتیم.
-2نظرتـان در مـورد انجمـن بتـن و عملکـرد آن در
سـالهای اخیـر را بفرماییـد؟
در مجمـوع کارهـای بسـیار مثبتـی انجـام گرفتـه ،از جملـه عقد
تفاهـم نامههـای مشـترک دو یـا چنـد جانبـه مابیـن انجمـن

صنفی و اداره کل اسـتاندارد و صنعت و معدن و اداره کل تعزیرات
حکومتـی ،درصـدد هسـتیم تا بـا عقد تفاهـم نامه چنـد جانبه با
حضـور شـهرداری شـیراز عملکـرد مجموعه پربارتـر گردد.
 -3آیارکود نسـبی بازار سـاخت و سـاز بر رونـد فعالیت
کارخانههـای بتـن نیز تأثیـر گذار بـوده؟ اگـر این چنین
اسـت جهت برون رفت از این شـرایط بـرای کارخانههای
تولیـد بتن آمـاده چه پیشـنهادی دارید؟
قطعـاً رکـود سـالهای اخیر بر فعالیـت کارخانهها بـی تاثیر نبوده
و در مـواردی منجـر بـه تعطیلی کلـی برخی واحدهای کـم بازده
و همچنیـن کاهـش سـاعات فعالیت واحدهـای پربـازده و نتیجتاً
کاهـش شـیفتهای کاری و تعدیل نیرو شـده اسـت.
توصیـه بنده این اسـت کـه تمامی کارخانههـای تولید کننده بتن
آمـاده بـا اتحاد بیشـتر و رعایت و احترام به سیسـتم ارجاع کار در
انجمن ،این برهه زمانی را سلامت سـپری کنند.
 -4بـا توجـه بـه باالرفتـن علـم و دانـش ،اسـتفاده از
افزودنیهـای معدنی و شـیمیایی بتن ،فرهنگ اسـتفاده
از ایـن مـواد را در سـاخت بتـن چگونـه دیدهایـد؟
سـؤال بسـیار خوبـی اسـت .بتـن از چهـار عنصـر اصلـی فیزیکی

سـنگدانهها (شـن و ماسه) ،سیمان و آب تشـکیل گردیده و عمل
هیدراسـیون سـیمان کـه یک فرآیند شـیمیایی منجـر به گیرش
اولیـه و نهایی این ماده میشـود ممکن اسـت در شـرایط مختلف
محیطـی عملکـرد مـورد نظر طرح را نداشـته باشـد که بر اسـاس
عملکـرد دلخـواه میتـوان از افزودنیهـای معدنـی و شـیمیایی
جهـت تغییـر زمان گیرش و یا افزایش مقاومت و  ...اسـتفاده نمود
کـه خوشـبختانه با بهبود کیفیت افزودنیهای تولیـد داخل و اخذ
نتایـج مطلـوب از پروژههای اسـتفاده کننـده از این مـواد ،اهمیت
و اسـتفاده از ایـن افزودنیهـا رو به افزایش اسـت.
 -5بـا توجـه به افزایش قیمـت اقالم ،افزایـش قیمت بتن
را چگونـه ارزیابی میکنید؟
طبعـاً افزایـش قیمـت بتـن ،تابعـی از قیمـت آیتمهـای مختلفی
همچون سـنگدانه ،سـیمان ،لوازم یدکی ماشـین آالت ،دسـتمزد
کارگـری و سـوخت میباشـد کـه بـه اعتقـاد بنـده بـا توجـه بـه
بیثباتـی بـازار و عـدم تثبیـت قیمتهـا ،تـوان ادامـه حیـات
اقتصـادی بـازار کشـف نشـده و تا آن زمـان نمیتوان بـه اجماعی
منطقـی در خصـوص قیمت تمام شـده بـرای کارخانه و مشـتری
رسید.

در حال حاضر بتن آماده حداقل  %25زیر نرخ مصوب
سازمان صنعت ،معدن و تجارت فارس ،از سوی دفتر تعاونی انجمن به فروش می رسد
در ادامه صفحه ...1
(رئیــس انجمــن صنفــی کارفرمایــی تولیدکننــدگان بتــن آمــاده
و قطعــات پیــش ســاخته بتنــی اســتان فــارس) بیــان کــرد ،وی
ادامــه داد :خریدارانــی کــه بــرای تهیـهی بتــن آمــاده از طریــق دفتر
تعاونی(کــه زیــر نظــر انجمــن میباشــد) اقــدام و هماهنگیهــای
الزم را انجــام میدهنــد ،میتواننــد از مزایــای ایــن طــرح بهرهمنــد
شــوند کــه ایــن مزایــا بــه شــرح ذیــل میباشــند:
ثبــت و پــی گیری شــکایات خریــداران ،اعم از خدمات نامناســب،
عــدم جوابدهــی آزمایشــگاه بتــن در زمــان مقــرر و بررســی تنــاژ
بتــن مصرف شــده.
پرداخت خسارت به خریداران.
ارائه بیمه تضمین کیفیت.
ارائــهی گواهینامــهی فنــی بتــن آمــاده اســتاندارد بــا تأییــد
انجمــن بتــن آمــاده اســتان فــارس.
مشــاوره رایــگان در خصــوص بتنهــای خــاص و بــا مقاومــت باال
و نحــوهی نگهــداری و عملآوری بتــن آماده.
چنانچــه شــرکتی خــارج از ایــن طــرح باشــد مزایــای فــوق و
ضمانتــی بــرای خریــداران وجــود نــدارد.
تعــداد محــدودی از کارخانجــات بتــن و همچنین دســتانــدرکاران
ســاخت معتقدنــد کــه قیمــت ارائــه شــده از ســوی انجمــن قیمتی
بــاال میباشــد ،مهنــدس علــی صادقــی در ایــن رابطــه گفــت :در
حــال حاضــر بــا توجــه بــه مؤلفههــای قیمــت تمــام شــدهی ایــن
محصــول حتــی بــدون در نظــر گرفتــن هزینـهی ســرمایه گــذاری
اولیــه هزینههــای بــاالی تعمیــر و نگهــداری ماشــینآالت و

دســتگاهها ،نوســانات قیمت قطعــات ،تأمین مــواد اولیــه و  ،...قیمت
بتــن آمــاده بســیار ناچیــز اســت .همچنیــن مطابق بــا لیســت ارائه
شــده توســط مرکــز آمــار ایــران در ســال  ،97بتــن آمــاده در ردهی
آخــر افزایــش بهــای اقــام نهادهــای تولیــد ســاختمان قــرار گرفته
و کمتریــن افزایــش قیمــت نســبت بــه ســایر مصالــح ســاختمانی
را داشــته اســت .وی افــزود :بــا ایــن حــال واحدهــای تولیــدی ایــن
انجمــن جهــت رفــاه حــال مشــتریان ،حداقــل  25درصــد زیــر نرخ
مصــوب (نــرخ مــورد تأییــد ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت)
در دفتــر تعاونــی ،اقــدام بــه فــروش مینماینــد .ضمنــأ تمرکــز
واحدهــای تولیــدی در ایــن طــرح بــر روی وصول مطالبات گذشــته
خــود میباشــد ،نــه افزایــش قیمــت.
مهنــدس صادقــی در رابطــه بــا بهبــود وضعیــت صنعــت بتــن ،بــا
مخاطــب قــرار دادن فعالیــن ایــن حــوزه گفــت :از ســال 94تاکنون
بیــش از  14واحــد تولیــدی بتــن آمــاده بــه دلیل رکــود شــدید بازار
و بــاال بــودن میــزان عرضــه نســبت بــه تقاضــا تعطیــل شــدهاند ،لذا
شایســته اســت کلیـ ه کســانی کــه قصــد ورود بــه ایــن صنعــت را
دارنــد ،بــا مطالعــه و تحقیــق کافــی از وضعیت بــازار بتن آمــاده وارد
ایــن صنعت شــوند تــا شــاهد چنیــن نتایجی نباشــیم.
رئیــس انجمــن صنفــی بتــن آمــاده فــارس بیــان کــرد :در بخــش
صنعــت بتــن ،مصالــح ســاختمانی ،اجــرای ســاختمانهای
بتنــی و توســعه بتــن ،آمــوزش هــای الزم در دانشــگاهها صــورت
نمیپذیــرد و ســر فصــل هایــی کــه آمــوزش میدهنــد نیــز ،ســر
فصلهــای مناســبی نیســتند ،وی افــزود در دانشــگاهها در بحــث
طراحــی از آموزشهــای خوبــی برخورداریــم امــا در بحــث اجــرا

در زمینــه آمــوزش بســیار ضعیــف عمــل میشــود .لــذا کســانی
کــه صرف ـاً بــا اطالعــات دانشــگاهی وارد صنعــت بتــن میشــوند
طبیعتــاً از اطالعــات کافــی برخــوردار نیســتند و بهتــر اســت
فــارغ التحصیــان بــه آموزههــای دانشــگاه اکتفــا نکنند و هیــچ گاه
از فراگیــری علــم بیشــتر و بــه روز غافــل نشــوند و دائمـاً پــی گیــر
افزایــش دانــش خــود بــه وســیله کالسهــا و دورههــای آموزشــی
مختلــف و مناســب خــارج از کتابهــای درســی دانشــگاه باشــند
و کتابهــای مختلــف و جدیــد در زمینــه ی تکنولــوژی بتــن و
علــم بتــن را مطالعــه کننــد و بــه طــور جــدی پــی گیــر فراگیــری
مطالــب و تجربههــا و اســتانداردهای جدیــد بــه روز باشــند .ضمنـاً
انجمــن بتــن آمــاده اســتان فــارس بــا همــکاری اداره اســتاندارد و
ســازمان نظــام مهندســی اقــدام بــه برگــزاری  7دوره تکنولــوژی
بتــن بــه صــورت تئــوری و عملــی نمــوده اســت کــه مهندســین و
فعــاالن عرصــه صنعــت بتــن مــی تواننــد در ایــن دوره هــای کــم
نظیــر شــرکت کننــد .مهنــدس صادقــی در پایــان گفــت :انجمــن
بتــن آمــاده فــارس تفاهــم نامــه ای چندجانبــه بــا ســازمان صنعت،
معــدن و تجــارت ،اداره اســتاندارد و تعزیــرات در جهــت بهبــود
کیفیــت محصــول و خدمــات منعقــد کــرده اســت کــه جــای
ارگانهایــی نظیــر نظــام مهندســی و شــهرداری در ایــن تفاهــم
نامــه خالــی میباشــد و از ایــن دســتگاههای اجرایــی تقاضــا
دارم مــا را در راســتای بهبــود کیفیــت بتــن آمــاده یــاری نماینــد
و همچنیــن از ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان فــارس
ادارهی کل اســتاندارد فــارس و ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت
بابــت همــکاری همــه جانبــه کمــال تشــکر را دارم.
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نشریه در ویرایش و خالصه نمودن مطالب ارسالی آزاد بوده و نظرات عزیزان در بیان برخی مطالب لزوماً به معنای دیدگاه این نشریه نمی باشد.
صحت و سقم مطالب درج شده و نظرات ایشان در آگهی ها بر عهده صاحبان آگهی می باشد.

انجمن بتن آماده استان فارس ،یکی از سه انجمن صنفی برتر کشور
مهندس عليرضا رحمتي
کارشناس ارشد عمران و مدرس دانشگاه شهيد بهشتي
عضو کميسيونهاي تدوين استاندارد ملي سازمان استاندارد
عضو پایه یک سازمان نظام مهندسی با  21سال سابقه تولید بتن و قطعات بتنی
مبحـث مهمي که بايسـتي بـدان اشـاره کرد ،وضعيـت بتنهاي
آماده تجاري اسـت.
منظـور از بتنهـاي آمـاده تجـاري ،بتنهـاي غيـر از پروژههـاي
ملـي در سـطح کشـور اسـت کـه تحـت نظارتهـاي ويـژه و بـا
هزينههـاي خـاص ،توليـد ميشـود .ايـن مطلـب را مهنـدس
رحمتـي ،عضـو کميسـيون تدويـن اسـتاندارد ملـي سـازمان
اسـتاندارد ،در گفتوگو با خبرنگار سـيوان بيان کرد ،وي در ادامه
گفت :متأسـفانه بتنهاي تجاري که در ساختوسـازهاي شـهري
اسـتفاده ميشـود ،کيفيت مطلوبـي نـدارد و يکـي از اصليترين
داليـل آن ،عـدم وجود سـنگدانههاي مناسـب ،عـدم دانش کافي
دسـتاندرکاران و متصديـان مربوطـه و همچنيـن عـدم نظـارت
دسـتگاههاي نظارتي ،نظير شـهرداري ،سـازمان نظام مهندسـي
و ادارات اسـتاندارد (بنـا بـه محدوديتهـاي زيـادي کـه دارنـد)
بهدلیـل عـدم هماهنگی مناسـب و اجرایـی با یکدیگر ميباشـد.
وي در رابطـه با عملکـرد انجمن بتن آماده در اسـتان فارس بيان
کـرد :انجمـن بتـن آمـاده در اسـتان فـارس ،از ده سـال گذشـته
تاکنـون پيشـرفتهاي چشـمگيري داشـته اسـت و از نظـر مـن
يکـي از سـه انجمـن صنفي برتر کشـور ميباشـد.
وي افـزود :انجمـن صنفـي بتـن آمـاده اسـتان فـارس از سـالها

قبـل ،هزينههـاي بسـيار بااليـي در زمينـهي آمـوزش جامعـهي
مهندسـين ،مديـران کنتـرل کيفيـت و دسـتگاههاي اجرايي در
سـطح اسـتان متقبل گرديده و همچنين در طي سـالها نسبت
بـه تجهيـز کارخانجاتـش بـه دسـتگاههاي مدرنتـر توجـه ويژه
داشـته است.
وي ادامه داد :يکي از اعضاي اصلي هيئت مديره کانون سراسـری
انجمنهـای صنفي کارفرمایی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات
بتنـی کل کشـور ،نماينده اسـتان فارس ميباشـدبه همین علت
ایـن موضـوع مـورد توجـه اعضـای انجمـن صنفـی بتن اسـتان
فـارس قـرار گرفتـه اسـت .مهنـدس رحمتـي در رابطـه بـا عدم
تناسـب افزايـش قيمت بتن با سـاير اقالم گفت :بـا وجود افزايش
هزينه مواد اوليه ،هزينه اسـتهالک ماشـينآالت ،خريد تجهيزات
و سـاير هزينههـاي جانبـي ،قيمـت فـروش بتـن آمـاده بـا ايـن
هزينههـا رشـد نکـرده و صنعتگـران بتن آمـاده در حاشـيه ضرر
و زيان ميباشـند.
وي در پايـان در رابطـه بـا علـت تعطيلـي برخـی از کارخانههـاي
سـيمان اظهار داشـت :تعـداد بسـياري از کارخانههاي سـيمان در
يـک محـدودهي زماني کوتـاه ،بدون برنامـه ريزي اسـتراتژيک در
کشـور تأسـيس شـدهاند و ظرفيت توليد سـيمان در کشور بسيار

بـاال رفتـه و در مقابل ظرفيت مصرف آن بسـيار پايينتر از ظرفيت
توليد ميباشـد و از آن جايي که توليد سـيمان در سه شيفت انجام
ميپذيـرد و ذاتا باید پیوسـته باشـد امـکان تولید مقطعی کلینکر
سـیمان در روزهـای مختلـف (مانند بتـن ) وجود نـدارد ،زیرا با هر
بـار روشـن و خاموش کردن کورهي يک کارخانه سـيمان ،چندين
ميليارد هزينه براي آن کارخانه ايجاد خواهد شـد (که اين در واقع
خسـاراتی اسـت که به اقتصاد کشـور وارد ميشود) به همين دليل
برخی کارخانههای سـیمان چندين ماه در سـال تعطيل شـدهاند.
وي افـزود :يکـي از راههـاي برونرفـت از ايـن شـرايط ،توسـعهي
روسـازيهاي بتني در سـطح کشـور ميباشـد زيرا با ترويج آن از
يک طرف بخش زيادي از مازاد سـيمان کشـور در روسـازيهاي
بتنـي قابـل اسـتفاده شـده و از طرفـي ديگـر ،قيـر کـه يکـي از
کاالهـاي صادراتـي بـا ارزآوري بسـيار باالسـت بـه جـاي تبديل
شـدن به آسـفالت ،در صادرات قابل اسـتفاده خواهد بود ،چرا که
هزينـهي يـک متر مکعب آسـفالت (بـا اجرا) حـدود يک ميليون
تومان برآورد شـده اسـت ،در صورتي که هزينهي بهترين بتن (با
اجـرا) به دويسـت هـزار تومان هم نخواهـد رسـيد ،بنابراين براي
کشـور نيز بسـيار اقتصاديتر اسـت که روسـازيهاي آسفالتي را
حـذف کـرده و رو سـازيهاي بتني را جايگزيـن آن نمايد.

