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شیراز را همه می شناسند
مهندس حمید برزگر
شهردار منطقه یازده شیراز
شیراز را همه میشناسند ،شیراز شهری نیست که فقط از آن فارس
یا مختص ایران باشد ،بلکه شیراز آنچنان خاص و خواستنی است
که از آن تمام جهان است .گواه این امر ،گردشگران بسیاریست که
هر ساله به مقصد شیراز بار سفر میبندند یا تمثال و عکس باغهای
شیراز است که در کتابهای ادبیات و بروشورهای گردشگری مدام
چاپ میشوند.
شیراز آنچنان از پیشینه غنی تاریخی و فرهنگی برخوردار است که

ریشه در تاریخ ایران دارد و شاید بتوان گفت که ریشههای تاریخ ایران،
از خاک شیراز نشأت گرفتهاند.
همچنین وقتی پای شعر و ادب و غزل فارسی به میان میآید همه
انگشتها به سمت شیراز نشانه می رود و حافظ و سعدی را همانند
دو اسطوره بر فراز قلههای ادبیات فارس و ایران مینشانند .شیراز را به
خاطر مردمانش نیز میشناسند.خونگرمی و صفا و مهمان نوازی مردم
جهان شهر شیراز ،مثال زدنیست.

از سوی دیگر افسانه اردیبهشت شیراز و افسون بهارنارنجها و باغهای
بی نظیر شیراز ،تمثال دیگریست که جاودانگی و شکوه شیراز را در
سرتاسر گیتی فریاد میکند.
بنابراین شیرازی بودن و در شیراز زیستن و در خدمت شیراز و
شهروندانش بودن موهبت بزرگیست که باید آن را پاس داشت.
من نیز به عنوان شهردار منطقه یازده شیراز خدا را شاکرم که فرصتی
عطا نموده تا در خدمت شیراز و شهروندان شریف و خونگرمش باشم.

بی رویه بودن گرانی مسکن
این روزها اقتصاد کشور و مردم درگیر مشکالت عدیدهای هست و
عمدهترین مساله در این میان تحریمهایی است که گفته میشود
بر اقتصاد ایران بی تاثیر نبوده است.
تحریمها بر صنایع و بخشهای مختلف کشور از جمله بخش
توساز
ساختمان تاثیر گذاشته اما سوال اینجاست که آیا صنعت ساخ 
و گرانی مسکن به طور کامل تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته است
و یا مسائل دیگر در روند نابسامان صنعت ساخت وساز و گرانی مسکن
دخیل بوده است؟
برخی دلیل گرانی مسکن را سیاستهای غلط اقتصادی میدانند و
معتقدند تحریمها تأثیر چندانی بر بخش مسکن نداشته است و با
توجه به نرخ تورمهای دو رقمی در سالهای اخیر افزایش قیمتها
طبیعی خواهد بود و مسکن هم از این موضوع مستثنی نیست.
هرچند طی چند سال اخیر عرضه مسکن دچار اختالالتی گردیده
است و یکی از دالیل آن افزایش وام خرید مسکن در بازار بوده است
ولی این روند و همچنین کم توجهی به سمت عرضه باعث بر هم
خوردن بیش از پیش عرضه و تقاضا در بازار مسکن شده است به
همین دلیل طی سالهای اخیر حجم ساخت و ساز به شدت کاهش
یافته و اثرات منفی آن را شاهد بودهایم.
مشاورین امالک نیز معتقدند که تحریمها ممکن است اثرات کوتاه
مدتی بر بخش مسکن ایجاد کند اما منجر به گرانتر شدن مسکن
نخواهند شد .هم اکنون قیمتهای فروش باالتر از توان خرید مردم
است و چنین تصور میشود که در شرایط تحریم ،بخش ساختمان
امنترین سرمایهگذاری است چرا که مسکن کاالیی ماندگار و مطمئن
است و مردم به جای خرید ارز و طال اقدام به خرید مسکن میکنند و
مسکن را سرمایهگذاری بلند مدت ،مطمئن و امن میدانند.
از طرفی دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن با بیان اینکه
صنعت ساختمان از اعمال تحریمها در امان نبوده است گفت :در طول
سالهای اعمال تحریمها حدود پنجاه درصد از ظرفیت ساختمان
کشور را از دست دادهایم و میزان صدور پروانههای ساخت و ساز نیز
کاهش پیدا کرده است.
اگر در حوزه ساخت و ساز مسکن شرایط تسهیل شود و فضای
غبارآلود کسب و کار در حوزه تولید مسکن برای ادامه فعالیت
سازندگان فراهم شود قطعا میتوانیم از شرایط تحریمها به عنوان
فرصت استفاده کنیم .
امامتاسفانهدرتسهیلگریوبهبودفضایکسبوکارگامهایمؤثرتری
در حوزه مسکن برداشته نشده است و میبایست سیاستگذاری و
برنامه مشخصی را برای حوزه مسکن داشته باشیم تا شاهد رونق در
این بخش کشور باشیم.
در این میان در اثر کاهش درآمدهای نفتی ایران و کسری بودجه
عمرانی دولت رشد بخش ساختمان رشدی منفی بوده است و با ادامه
این روند در آینده این رشد منفی چند برابر خواهد شد.
کارشناسان اقتصادی میگویند که خارج شدن امریکا از توافق
هستهای و اعمال تحریمها به تنهایی اثر خاصی بر بازار مسکن نخواهد
داشت .آنها معتقدند که ایران در تولید فوالد ،آهن ،سیمان ،گچ ،آجر،
سرامیک و کاشی به طور کامل خود کفاست و ما در این بخش وابسته

به واردات نیستیم اما نمیتوانیم تأثیرات عوامل بیرونی مثل تغییر و
تحوالت نرخ ارز و سکه و شرایط عمومی اقتصاد بر بخش مسکن را
منکر شویم و با گرانی ارز هزینه های تمام شده در بازار مسکن افزایش
مییابد و این بخش را تحت تاثیر قرار میدهد و چنانچه ثبات در بازار
ارز حاکم باشد گرانی مسکن دور از ذهن است چون تحریم بر این
بخش تاثیر مستقیمی ندارد.
در شرایطی که قیمت ارز و سکه طی ماههای گذشته افزایش قیمت
غیرقابل تصوری را تجربه کرده است ،بسیاری میگویند قیمت مسکن
هم تحت تاثیر این نابسامانی با شوک قیمتی مواجه خواهد شد.
در همین حال ،بر اساس تحلیلهای موجود و اظهاراتی که متخصصان
حوزه مسکن و اقتصاددانها داشتهاند ،قاعدتاً حوزه مسکن نباید با
تنگ شدن حلقه تحریمها و رشد نرخ ارز ،آنچنان تغییر قیمتی
خاصی را تجربه کند ،چرا که تمامی حلقههای زنجیره ساخت و تولید
مسکن در کشور وجود دارد و وابستگی خاصی به خارج از کشور از
این نظر وجود ندارد.
هر چند هم که به باور بسیاری بعید به نظر نمیرسد که جو روانی تا
حدی نوساناتی را در این بازار مهم ایران به وجود بیاورد .در عین حال،
برخی این نکته را هم گوشزد میکنند که صنعت ساختمان و حوزه
مسکن به تنهایی میتواند اقتصاد کشور را در مقابل خطر تحریمها
مصون نگه دارد ازاین رو با فعال کردن ظرفیتهای حوزه مسکن؛
اشتغال ایجاد میشود و ایجاد اشتغال هم افزایش درآمد خانوارها را به
دنبال دارد و بدین ترتیب میتوان گفت که با رونق در حوزه مسکن،
سایر صنایع و در نهایت اقتصاد کشور رونق میگیرد.
برخی کارشناسان نیز معتقدند با اعمال تحریمها و افزایش نرخی
که در بازار ارز صورت گرفته است ،بهزودی رونق به بازار مسکن
باز میگردد .چرا که در حال حاضر ارز سرمایهها را به سمت خود
میکشد ،بنابراین پیش بینی میشود در آینده با یک ارزش افزوده به
سمت مسکن و ساختمان برمیگردند و این بخش چون بیشتر متکی
به داخل است رونق میگیرد.
در حال حاضر افرادی که در بخش مسکن سرمایهگذاری میکنند،
به دو بخش عرضه و تقاضا تقسیم میشوند؛ در بخش تقاضا برخی
خریداران برای سرمایهگذاری اقدام به خرید میکنند که آنها به
سمتی حرکت میکنند که بیشترین سود را داشته باشد.
خریدارانی که برای نخستینبار اقدام به خرید میکنند یا آنهایی که
قصد تبدیل به احسن را دارند با خریداران بخش اول متفاوتند و به
نظر میرسد که نوسانات نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت مسکن،
کوتاهمدت بوده و این دسته از خریداران نباید نگران خروج امریکا از
برجامباشند.
برخی گمانه زنیها حاکی ازآن است که طی هفتههای آینده،تالطم
بازار ارز آرامش خاصی را تجربه میکند و حجم خرید و فروش مسکن
به شرایط ماههای گذشته بازمیگردد.
از دیگر سو پیشبینی میشود پس از کاهش آثار روانی ناشی از
تصمیم جدید دولت امریکا نه تنها حجم خرید و فروشها نسبت
به دو ،سه ماهه گذشته افزایش پیدا کند ،بلکه ساخت و سازها هم
رونق میگیرند ،زیرا هم تکلیف طرف عرضه و تقاضا مشخص شده

است ،هم اثرات روانی ناشی از خروج امریکا از برجام کاهش مییابد .
تحوالت احتمالی قیمت مسکن در کوتاه مدت و میان مدت را میتوان
بر پایه این دو عامل یعنی نوسانات احتمالی نرخ ارز و همچنین کاهش
مبادالت خارجی در اقتصاد تحلیل کرد ،هر گونه تغییر و تحول در این
دو پارامتر در ماههای پیشرو را می توان از عوامل اثرگذار بر آینده بازار
معامالت ملک عنوان کرد.
چنین به نظر میرسد که آینده اقتصاد کشور به ویژه شرایط پیش
روی بازار مسکن تا حد بسیار زیادی وابسته به سیاستهای کالن
باشد؛ به این معنا که اگر شرایط به همین شکل باشد و مطابق با روال
فعلی به جلو حرکت کند احتمال بروز تورم مسکن در سطوح باالتر
را میتوان مطرح کرد.
هر چند سطح فعلی قیمتها از حداکثر قدرت خرید مسکن هم عبور
کرده و نمیتواند بیش از این ادامه پیدا کند.
احتماال اگر مدیریت اقتصادی و سیاسی در کشور مطابق با شرایط
فعلی ادامه پیدا کند و چارهاندیشی و تدابیر الزم برای جلوگیری از
ایجاد رکود تورمی در بازار مسکن اتخاذ نشود دور از ذهن نخواهد بود
که در میانمدت بازار معامالت واحدهای مسکونی با شرایط رکود
تورمی مواجه شود طوری که تقاضای مصرفی واحدهای مسکونی به
ت فروش آپارتمان،
دلیل افزایش فاصله بین قدرت خرید و سطح قیم 
عمال از بازار معامالت مسکن خارج شود؛ هر چند همه اینها وابسته
به عملکرد کالن اقتصاد است و نیازمند آن است که مشخص شود
مدیریت اقتصاد کشور برای مقابله با شرایط فعلی و جلوگیری از ایجاد
رکود تورمی در بازار معامالت مسکن چه تدابیر و تصمیماتی اتخاذ
خواهد کرد.
در شرایطی که به دلیل وجود شکاف بین قدرت خرید خانوارهای
کمدرآمد و متوسط و قیمت مسکن امکان تأمین مسکن ملکی
برای همه خانوارها فراهم نیست ولی میتوان با اجرای سیاستهای
حمایتی همچون راهاندازی بازار اجارهداری حرفهای و عرضه واحدهای
استیجاری به گروههای هدف ،عالوه بر رفع مشکل گروههای قابل
توجهی از نیازمندان به مسکن ،سطح قیمتها و اجارهبها در بازار
ملک را تعدیل کرد.
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باغ ارم ،بوستانی بی مثال و گلشنی بهشت تمثا ل
مهندس محسن زارع
کارشناس ارشد مهندسی معماری اسالمی ،کارشناس مرمت و بازسازی سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری شیراز
باغ و باغسازي بر خالف معماري ،هميشه زاييده نيازهاي نخستين
بشري نيست ،از اين رو انسان ،دنياي آرماني و تخيلهاي دست
نيافتهاش را به واسطه عالقه هميشگي به محيطهاي طبيعي ،در
باغسازي ميجويد و باغ آينهاي تمام نما براي هر فرهنگ ميگردد.
تمامي هنرها در باغ حضور مييابند ،تمامي حكمتها جلوه ميكنند
و خالقيتهاي مهندسي به اوج ميرسند ،باغ محملي مناسب براي
شناخت خصوصيات و ويژگيهاي هر فرهنگ است.
باغ طبیعت دست ساز بشر است ،طبیعتی است برخاسته از ذهن و

پرداخته به دست انسان (ابوالقاسمی .)1371 ،باغ ارم از لحاظ گونه
شناسی ،تا اواخر دوران زندیه یک باغ حکومتی میباشد و از اواخر
دوران زندیه و سلطنت فتحعلی شاه قاجار با واگذاری آن به سران ایل
قشقایی به یک باغ سکونتی  -حکومتی تبدیل میشود به نحوی که
بخش بیرونی محل انجام تشریفات فرمانروایی خان قشقایی میشود
و بخش اندرونی ،بخش خصوصی و اقامتگاهی مجموعه به شمار
میرفته است.
در سال  1345با واگذاری باغ به دانشگاه شیراز باغ به محل تدریس

و سپس به یک باغ گیاهشناسی تبدیل میشود .باغ ارم یک باغ ایرانی
تاریخی در شهر شیراز محسوب میشود که شامل چند بنای تاریخی
و باغ گیاهشناسی است.
چنان که نامش نيز همواره سابقه تاريخی آن را به رخ میکشد،
اين باغ يکی از زیباترین باغهای ایران و مهمترين باغهای شيراز و
از نمونههای با اهميت باغ سازی این شهر به حساب میآيد حتی
سرونازهای آن شهرت جهانی دارد .در لغت نامه فارسی از اين باغ به
عنوان يکی از چهار باغ مشهور شيراز نام برده شده است.

عمارت اصلی باغ ارم
عمارت اصلي باغ ارم شيراز نمونه نسبتاً كاملي از ساختمانهاي اواسط
دوره قاجاريه است .شيوه معماري عمارت باغ ارم شيراز كه در دوره
پادشاهي ناصرالدين شاه قاجار بنا گرديده با ويژگيهایي كه دارد
همچون ساير بناهاي همانند آن دوره پيروي اصلوب معماري زنديه
و صفويه است .حتي نقوش كاشيهاي نماي عمارت نيز تقليد كاملي
از تصاوير روي ديوارهاي يكي از عمارات عهد صفويه ميباشد .اين
ساختمان داراي سه طبقه است ،بام آن شيرواني است و در جلو ،ايواني
دو ستوني با سقف مسطح دارد.
ساختمان فعلي باغ ارم شيراز كه واجد خصوصيات معماري دورة
صفويه تا قاجاريه است در زمان پادشاهي ناصرالدين شاه ،به دستور و
خواست حسنعلي خان حاج نصيرالملك شيراز با خراب كردن عمارت
پيشين و برجاي آن بنا گرديده است .عمارت پيشين باغ ارم ب ه وسيله
جاني خان و محمد قلي خان ايلخاني قشقایي بنا شده بود .سازنده و
مهندس عمارت با شكوه فعلي باغ حاجي محمد حسن معمار شيرازي
است.
معماری بنا نیز توسط حاج محمد حسن كه از معماران معروف بود،
صورت گرفته است .در زمان ناصرالدین شاه قاجار ،میرزا حسن علی
خان نصیرالملك،این باغ را از خاندان قشقایی خرید و ساختمان كنونی
را به جای عمارت قبلی ساخت ،اما تزئینات ناتمام باغ پس از فوت
حسنعلی خان در سال  1311توسط ابوالقاسم خان نصیرالملك پایان
یافت .باغ ارم پس از فوت ابوالقاسم خان نصیرالملك به پسرش عبداهلل
قوامی رسید و بعد از مدتی دوباره یكی از خوانین ایل قشقایی به نام
محمد ناصر خان آن را خرید .عمارت اصلی باغ ارم طبق معماری دوره
صفویه تا قاجاریه بنا شده است.
عمارت اصلي باغ ارم كه فع ً
ال موجود و از ساختههاي دوره نصير الملك
به شمار ميآيد در سمت مغرب باغ قرار دارد .اين عمارت رو به مشرق و
داراي سه طبقه است ،و از لحاظ معماري ،نقاشي ،حجاري ،كاشيكاري
و گچ بري شاهكار صنعت و هنر دوره قاجاريه است .طبقه زيرين كه هم
سطح زمين است در وسط داراي يك تاالر اصلي بهنام حوضخانه است.

دو طرف اين حوضخانه دو راهرو است و در انتهاي هر دو راهرو پله
هایي براي رفتن به طبقه باال ساخته شده است .در دو طرف راهروها
نيز دو سالن بزرگ است .مجاور سالن ضلع جنوبي آشپزخانه خيلي
وسيعي است .طبقه دوم عمارت ،در وسط ايواني بزرگ با دو ستون
بلند دارد.
در پشت اين ايوان يك سالن بزرگ واقع و دو جانب آن دو راهرو
ميباشد كه باالي آن دو گوشوار است و چهار طاق نيز در طرفين
راهروها است .در دو طرف ايوان بزرگ دو ايوان كوچك رو به مشرق
قرار دارد كه پشت آنها ارسيها و دركهایي است .اين ايوانها هر
كدام داراي دو ستون سنگي يكپارچه كوچك ميباشد .انتهاي شمالي

و جنوبي عمارت نيز دو راهرو است .در ضلع جنوبي اين طبقه هم در
باالي آشپزخانه طبقه زيرين يك آشپزخانه وسيع و به همان اندازه
وجود دارد .طبقه سوم در وسط داراي يك سالن بزرگ مشابه سالن
طبقه دوم است كه پنجرههاي آن به ايوان اصلي بازميشود و در دو
طرف اين سالن دو راهرو است .در جنب راهرو ضلع شمالي عمارت دو
اطاق و در جنب راهرو ضلع جنوبي يك اطاق و يك سالن بزرگ است.

دو ايوان نيز در دو طرف همانند ايوانهای طبقه دوم و درست باالي
آنها قرار دارد و باالي آشپزخانه طبقه دوم در طبقه سوم به صورت
تراس است.
هشت باب اتاق هم در جنوب ضلع شمالي عمارت اصلي و چسبيده
به آن قرار دارد .اين مجموعه هشت اطاقي همان بار بندي است كه
فرصت الدوله شيرازي در آثار عجم به آن اشاره نموده است .اين اتاقها
در سالهاي اخير مرمت شده و در حال حاضر به واحد سرپرستي و
امور اداري باغ اختصاص يافته است .در كنار در ورودي شرقي باغ نيز
دو اتاق قرار گرفته كه براي سكونت نگهبانان و خدمه ايجاد شده است.
در پشت ساختمان اصلي يعني در طرف مغرب باغ عمارت و محوطه
اندرون قرار دارد .عمارت اندرون داراي دو سالن و پنج اتاق است.
ايوان ساختمان اصلي كه رو به مشرق است چنان كه گفتيم در طبقه
دوم و سوم قرار دارد .در جلو اين ايوان زيبا دو ستون سنگي يكپارچه
بلند واقع شده و سرستونها به طرز ماهرانهاي حجاري شده است.
نقش سرستونها را تصوير مرداني با لباسهاي دوره قاجاريه و گل و
بوتههایي به طور قرينه تشكيل ميدهد .درميان ساختمانهاي دوره
قاجاريه در شيراز ايوان دو ستوني باغ ارم از نظر دارا بودن تزئينات
گچبري زيبا بر ديوارهاي سه جانب آن نسبت به بناهاي مشابه داراي
امتياز خاصي است .كف سالنهاي طبقه پایين عمارت هم سطح زمين
است .تاالر مركزي واقع در طبقه پایين را كه به حوضخانه معروف
است براي استراحت در روزهاي گرم تابستان ايجاد نمودهاند .اين تاالر
داراي آب نمایي است و نهر آب از وسط آن ميگذرد و سپس به
استخر بزرگي در جلو عمارت مربوط ميشود .در وسط تاالر حوضخانه
يك ستون سنگي حجاري شده قرار گرفته و ديوارها و كف تاالر با
كاشيهاي هفت رنگ كه به طرزي زيبا و ماهرانه به كار رفته مزين
است .سقف حوضخانه با كاشيهاي معرق و هفت رنگ پوشيده شده
كه تصاوير زيبایي از شكارگاهها و مناظر طبيعت و داستان خسرو و
شيرين و نقوش ديگر را در بر دارد .كاشيهاي سقف حوضخانه را بايد
از بهترينهاي اين هنر در دوره قاجاريه دانست.

اندرون باغ ارم
در پشت عمارت اصلي و در طرف مغرب باغ ،اندرون و عمارت آن
وجود دارد .در ادوار گذشته خانهها و باغهاي حكام و خوانين كه
همه روزه محل رفت و آمد مراجعان و اطرافيان بوده است اندروني و
بيروني مجزا داشته و خانواده و محارم صاحب خانه در اندرون زندگي
ميكردهاند و عمارت اصلي هم به بيروني و هم به اندرون درهایي
داشته است ،و معموالً از اندرون دري هم به خارج وجود داشته كه
اهل خانه از آن جا رفت و آمد مينمودهاند.
نماي پشت عمارت اصلي باغ ارم به جانب شرقي اندرون است و
در اين ضلع درهایي براي رفت و آمد به ساختمان وجود دارد و در
ضلع غربي آن عمارتي يك طبقه است كه از سطح محوطه اندرون
بلندتر است .در ورودي اصلي اندرون نيز رو به مغرب و از داخل
همين عمارت است.
امروزه با توجه به توسعه باغ و اضافه شدن زمينهاي زيادي در
قسمت غربي به باغ ارم عمارت اصلي و اتاقهاي باربند قديم و
ساختمان اندرون و محوطه محصور آن ك ً
ال به صورت يك مجموعه

در وسط قرار گرفته است و اكنون در اندرون به طرف گلستان گل
رز كه در اين قسمت ايجاد شده باز ميشود .در قسمت جلو در
ورودي اندرون يك چهار ضلعي كه در اطراف آن طاقچههایي ايجاد
نمودهاند و اصطالحاً به آن غالم نشين ميگويند واقع شده است و
حداقل اين غالم نشين با نماي عمارت اندرون يك اتاق ميباشد
كه در وسط قرار گرفته است .در دو طرف اين اتاق دو راهرو است
و در هر طرف راهروها دو اتاق واقع شده و جمعاً اين عمارت داراي
پنج اتاق ،يكي در جلو نماي ساختمان و چهار تا در طرفين است.
در دو سوي اين راهروها دو ايواني رو به مشرق قرار گرفته است
و باز در جنب ايوانها دو راهرو ديگر وجود دارد كه جمعاً داراي
چهار راهرو به طور موازي است .در جنب راهرو ضلع جنوبي دو
سالن بزرگ است .اين دو سالن سابقاًحمام بوده است .در سالهاي
 1350ـ  1345سالنهاي حمام قديمي مرمت شده است .اين گچ
بري ها كه در نوع خود كم نظير است نقوش مختلفي دارد و كار استاد
محمود خدا همتي است .وي قسمتهایي از عمارت باغ قوام شيراز را

هم گچ بري نموده است .ديوارهاي اين سالن هم به طرز جالبي نقاشي
شده است .نقاشيهاي سالن تركيبي از طرحهاي قديم و جديد است
كه به طورقرينهسازي و منظم ايجاد گرديده و كار استاد محمود
تهمورث نژاد ميباشد.
باالي پيشاني عمارت اندرون داراي هاللي كاشي كاري نقش دار
و زيبایي است.كاشي كاري اين هاللي همزمان با كاشي كاريهاي
هالليهاي عمارت اصلي باغ انجام گرفته و متعلق به دوره قاجاريه
است .نقوش اين هاللي دو شير و خورشيد است و دو فرشته كه
تاجي را نگه داشتهاند .جلو دو ستون آجري طرفين اتاق وسط كه
اين هاللي باالي آن واقع شده داراي كاشي كاريهاي معرق است.
محوطه اندرون نيز تماماً درختكاري و گلكاري شده است .در وسط
محوطه خياباني با سمت شرقي غربي از جلو نماي عمارت اندرون
تا عمارت اصلي باغ ايجاد شده است كه در ميان آن يك حوض آب
نما وجود دارد .در سالهاي  1350ـ  1345در ساختمان اندرون و
محوطه آن نيز تعميراتي به عمل آمده است.
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اقامتگاه های بوم گردی و سنتی
یا هتل های چند ستاره!؟
مهندس سیامک بصیری
مسئول فنی میراث فرهنگی استان فارس
به لحاظ اقتصادی ،گردشگری در ایران از اهمیت ویژهای برخوردار
است ،چرا که دومین منبع درآمدی ایران پس از نفت میباشد .وجود
پتانسیلهای قوی تاریخی ،طبیعی و فرهنگی در ایران سبب شده که
این کشور همواره مورد توجه گردشگران خارجی و داخلی قرار گیرد،
بنابراین با توجه به شرایطی که در حال حاضر از نظر اقتصادی در
دنیا وجود دارد و نفت به عنوان یک ابزار ،در جهت کنترل کشورها و
ملتها محسوب میگردد ،گردشگری بهترین رویکرد میباشد.
این مطلب را مهندس سیامک بصیری ،مسئول فنی میراث فرهنگی
استان فارس بیان کرد ،وی ادامه داد :از آنجایی که ایران جزء پنج
کشور بزرگ دنیا محسوب شده و بیشترین آثار تاریخی را در خود
جای داده است ،بنابراین در حوزهی آثار تاریخی و طبیعی خاورمیانه،
در ردههای اول قرار گرفته است.
در این میان استان فارس (خصوصاً شیراز) به دلیل گذراندن دورههای
تاریخی مختلف و وجود مردم فهیم ،فرهنگ دوست و مهمان نواز
فارس در شیراز بر جاذبههای گردشگری این شهر افزوده و آن را در
کشور خاص کرده است.
مهندس بصیری در رابطه با دلیل ایجاد اقامتگاهها گفت :یکی از

اساسیترین مسائلی که در جذب گردشگر مؤثر میباشد مبحث
زیرساختها بوده و از آنجایی که (محل اسکان) یکی از موضوعات
زیر ساختها میباشد ،بنابراین این موضوع سبب شده که جهت
تقویت زیر ساختها به سمت ایجاد اقامتگاهها پیش برویم .وی
افزود :اقامتگاهها شامل اقامتگاههای بومگردی ،اقامتگاههای سنتی،
هتلهای سنتی ،هتلها ،هتل آپارتمان و مهمان پذیر است ،که
هر کدام خصوصیت خاص خود را دارا هستند .وی در ادامه بیان
کرد :اقامتگاههای بومگردی با توجه به معنا و مفهومی که دارند در
روستاهایی که پتانسیل گردشگری را داشته جای میگیرند.
هدف از تشکیل این اقامتگاهها آشنایی مردم با فرهنگ بومی هر
منطقه میباشد .طی سالهای اخیر به دلیل کمبود منابع مالی و
توجه سرمایهگذاران بخش خصوصی در ایجاد زیرساختها ،شهر
شیراز مورد توجه وافر قرار گرفته است.
وی گفت :از آنجایی که شهر شیراز نیز بایستی در جهت ایجاد
اقامتگاه حرکت میکرد ،رویکرد اقامتگاههای سنتی ایجاد گردید،
بدین معنی که جهت مدیریت حوزهی اقتصادی گردشگران ،خدماتی
فراتر از یک اقامتگاه بومگردی و در عین حال کمتر از هتلهای چند

ستاره به آنها ارائه دهیم .بنابراین از یک طرف این اقامتگاهها برای
کسانی که میخواهند با حداقل هزینه در اقامتگاهها اسکان یابند ایجاد
شده و از طرف دیگر برای کسانی است که از نظر مالی غنی هستند،
اما میخواهند با فرهنگ مردم آشنا شوند.
مسئول فنی میراث تفاوت اقامتگاه بومگردی و سنتی را چنین بیان
کرد :در اقامتگاههای سنتی به گردشگران اسکان داده می شود در
صورتی که اقامتگاههای بومگردی یک هدف واالتر دارد و آن هم
آشنایی با فرهنگ بومی هر منطقه میباشد که طبیعتاً در روستاها
هنوز هم آداب و رسوم پخته و مفهومدار بین روابط اجتماعی و
روستایی قرار دارد.
وی در پایان گفت :ما پتانسیلهای زیادی در حوزهی گردشگری
داریم ،اما از نظر این که بتوانیم از گردشگری به عنوان یک منبع
اقتصادی بسیار عالی و اشتغالزا بهره بگیریم در ابتدای راه هستیم و
از آنجایی که معماری خاص حاکم بر بافت تاریخی شیراز مورد توجه
سرمایه گذاران قرار گرفته ،سعی میکنیم تا فضایی را ایجاد کرده که
یک فراغت بال برای گردشگر ایجاد کند که خوشبختانه شیراز در این
امر موفق بوده که میتوانید آن را از نزدیک مشاهده کنید.

توسعه گردشگری شبانه

فرصتی برای افزایش رقابت پذیری شهر شیراز در میان مقاصد گردشگری جهان
دکتر محسن عامری
استاد دانشگاه مدیریت جهانگردی و هتلداری دانشگاه شیراز
رونق گردشگری و اراده مقاصد گردشگری در جهت بهرهگیری
هرچه بیشتر از منافع مختلف این صنعت به ویژه در زمینه منافع
اقتصادی ،تالش برنامهریزان و دستاندرکاران سیاست گذاری و خط
مشی گذاری این جوامع را برای بهکارگیری بهینه عناصر زمانی و
مکانی در جهت جذب گردشگران بیشتر و ایجاد فرصتهای جدید
در این زمینه برانگیخته است.
کشورهایتوسعهیافتهکهظرفیتهایاقتصادشبانهخودراشناختهاند
با فعالسازی گردشگری شبانه به کمک اشتغال و اقتصاد ملی خود
آمدهاند.
ایده برنامهریزی شبانه برای شهرها از  1970در اروپا مطرح شد
همچنین اصطالح شهر بدون خواب (شهر بیدار) نخستین بار در
سال  1920برای نیویورک استفاده و در انگلستان نیز در سال 1993
به شهر منچستر عنوان شهر  24ساعته اطالق شد.
گردشگری شبانه بخشی مهم از اقتصاد شبانه به شمار میرود ،امروزه
شهرهای بسیاری در جهان به برنامهریزی در حوزه گردشگری شبانه
و اقتصاد شبانه پرداختهاند در این زمینه میتوان به شهر لندن اشاره
کرد که حجم اقتصاد شبانه آن در سال به بیش از  26میلیارد پوند
میرسد .رستورانها ،فروشگاههای مواد غذایی ،سالنهای ورزشی،
کتابخانهها و موزهها همه و همه فرصتهای اقتصادی شبانه هستند.
ارائه خدمات در سایتهای گردشگری مذهبی ،تاریخی و فرهنگی،
رستورانهای جذاب ،گذرهای جذاب هنری ،کارگاههای زنده
هنرهای سنتی و صنایع دستی ،گردشگری خوراک ،جشنوارههای
موسیقی ،مراکز سرگرمی و بازی طیف وسیع دیگری از مراکز و
فعالیتها و خدمات سالم میتواند مردم را به مرکز شهر بکشاند.
شیراز شهری با اقلیم گردشگری مناسب و ظرفیتهای بیشمار
گردشگری است و بیشترین مقبولیت را جهت راه اندازی گردشگری
شبانه دارد .گردش در شب از جذابیت بیشتری برخوردار است و

بحث گردشگری شبانه با تأکید بر افزایش مدت زمان بازدید از
جاذبههای شیراز مطرح شده است .توسعه گردشگری در شب ،در
بسیاری از نقاط شهر که میزبان برگزاری این برنامهها است ،امنیت
را ارتقاء میدهد.
در فصول گرمتر با اجرای گردشگری در شب فرصت بیشتری برای
حضور گردشگران در شهر شیراز فراهم میگردد.
همچنین در حوزه گردشگری داخلی و خارجی زمانی صرف بازاریابی
میشود تا گردشگران ،شیراز را به عنوان مقصد سفر انتخاب کنند.
اگر فرض کنیم که مدت زمان مفید حضور یک گردشگر در شیراز به
طور متوسط سه روز باشد و تنها در ساعات روز این فرد از جاذبهها
بازدید کند ،حداکثر فرصت درآمدزایی و اقتصادی که میتوان از
این گردشگر برای رونق اقتصاد شهر استفاده کرد ،یک زمان نصف
و نیمه است .اما در تمام دنیا سعی میکنند که آن میزان هزینه،
انرژی ،فرصت زمانی و تالشی که بابت جذب گردشگر اتفاق افتاده با
افزایش فرصت هزینه کردن گردشگران از طریق فراهم آوردن بستر
گردشگری شبانه را به حالت بیشینه برسانند؛ یعنی به ازای حضور
یک گردشگر در آن مقصد بیشترین فرصت برای کسب درآمد فراهم
شود .شهرهای پیشرو در گردشگری دنیا همگی بدون استثنا از این
ظرفیت استفاده میکنند و از آن طرف گردشگران حرفهای نیز به
این نوع سپری کردن زمان عادت دارند و در تمنای فعالیتهایی
هستند که مختص شب باشد تا بتوانند بیشترین استفاده را از سفر
خود داشته باشند .ایران و شیراز ،در این زمینه به لحاظ تقاضای
خدمات و کاال خیلی دچار مشکل نیست ،اما اصل ماجرا در بخش
عرضه است ،اینکه در بخش عرضه قرار است چه اتفاقی بیفتد و
آیا از این فرصتی که قرار است ایجاد شود براساس اصول و مبانی
علمی و حرفهای علم گردشگری عمل خواهد شد یا صرفاً یک کار
سلیقهای رقم خواهد خورد؟ هدف این اتفاق باید گردشگران باشند،

ی آن به مردم
نه اینکه کاری صورت پذیرد که در نهایت مخاطب اصل 
شهر شیراز محدود گردد؛ البته ایرادی ندارد که بخشی از بازار هدف
مردم ساکن در شهر شیراز باشند و حضور این افراد به هر صورت
به رونق کسب و کارهایی که ایجاد میشود کمک خواهد کرد ،ولی
هدف اصلی نباید فراموش شود .هدف اصلی توسعه گردشگری
شبانه افزایش تولید ناخالص داخلی شهر شیراز از محل رونق بیش
از پیش اقتصاد گردشگری است؛ پس باید تمام تالش و هدف اصلی
بر این استوار باشد که فرصتی ایجاد گردد که به لحاظ اقتصادی
گردشگر داخلی و خارجی میزان بیشتری در شیراز هزینه کنند .اگر
گردشگری شبانه نهادینه شود ،فرصتی جدید برای شهر شیراز ایجاد
خواهد شدو این فرصت باید منجر به افزایش مطلوبیت شهر شیراز
به عنوان مقصد سفر و ارتقای جایگاه رقابتپذیری شیراز در میان
شهرهای دیگر شود.
سوال دیگری که برای توسعه گردشگری شبانه مطرح میشود،
این است که در این نوع گردشگری باید چه کارهایی انجام شود؟
الگوبرداری از شهرهایی که این کار را انجام میدهند یکی از راههای
اساسی است که البته باید متناسب با شرایط فکری ،فرهنگی،
مذهبی و اخالقی جامعه بومی سازی گردد.
بومیسازی الگوها و ایدههای خالقانه در حوزه گردشگری شبانه
میتواند شامل حیطه گستردهای گردد و نباید فقط به کسب و
کارهایی مثل غذا و صنایع دستی و نوشیدنی بسنده کرد .توسعه
گردشگری شبانه یکی از فرصتهایی است که با توجه به بسترهای
مختلف گردشگری در شیراز میتواند مطلوبیت جدیدی برای این
شهر باشد و گامهای اندکی نیز توسط نهادهای مرتبط نظیر ادراه کل
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان فارس ،شهرداری
و شورای اسالمی شهر شیراز و استانداری فارس برداشته شده که
البته کافی نبوده و باید بیش از پیش توسعه یابد.
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مهارتی به نام استارت آپ
مهندس جواد حقیقت
در این مقاله ابتدا بر روی مفاهیم استارت آپ تمرکز میکنیم ،سپس به این پرسش که چرا به استارت آپ مهارت میگوییم پاسخ میدهیم و در نهایت راهکارها و نکات مهم استارت آپ جهت موفقیت را بررسی میکنیم؛
به یاد داشته باشیم ،استارت آپ دارای ابعاد بزرگی میباشد که در این مقاله به قسمتی از آنها فقط اشاره میشود.

استارت آپ چیست ؟

تعاریف زیادی از استارت آپ در اینترنت و سایر منابع وجود دارد اما اگر به طور خالصه و مفید بخواهیم معنا و مفهوم استارت آپ را بیان کنیم  :استارت آپ یک نهاد انسانی است که برای ارائه یک محصول یا خدمت
جدید راه اندازی شده است و به فعالیتی نوپا و جدید گفته می شود که هدف آن رشد سریع در بازار کسب و کار است؛ در واقع مشخصه کلیدی هر استارت آپ قابلیت رشد آن است.

تفاوت های یک استارت آپ با یک کسب و کار:
بسیاری از کارشناسان علوم کامپیوتری تفاوت چندانی میان
استارتآپ و یک کسب و کار معمولی که با راه اندازی معموال یک
شرکت آغاز میشود را نمیبینند ،اما این دو در اصل ماجرا ،در تعریف
و در نوع فعالیت بسیار متفاوت هستند در تعریف کسب و کار کوچک
میگوییم یک کسب و معموال تعداد کارمند محدود دارد و میتوانیم
این پرسش را مطرح کنیم که “دقیقا چه تعداد کارمند دارد؟” اما
استارت آپ خیلی از محدودیتها و تکرار پذیریها را از بین برده و
راه کارهای خالقانه و ایده گرایانه ای به ما میدهد همچنین کسب
و کار کوچک تمرکز زیادی بر سود دارد در صورتی که هدف اصلی
استارت آپها بهترین کارکرد ،ایده جدیدشان است و به همین دلیل
است که سرمایه گذاران برروی استارت آپها سرمایه گذاری میکنند.
در ادامه ما به تعدادی از تفاوتهای میان استارت آپ و یک کسب و
کار اشاره می کنیم :
تفاوت نخست ،رشد و مقیاسپذیری:
رشد یک استارت آپ را به وسیله یک متغیر به نام متریک یا سنجه
یا  KPIاندازه گیری می کنیم و متریکها میتوانند با توج ه به جنس
استارتآپ تفاوتهایی با هم داشته باشند؛ مث ً
ال ممکن است برای
استارتآپی تعداد فروش مهمتر از تعداد کاربرانش باشد .پس بهتر
است هر استارت آپی حداقل  ۲تا  ۳متریک را که عالئم حیاتی
استارتآپش است شناسایی کرده و مدام آنها را کنترل کند.
اولین و اصلیترین تمایز استارتآپها با کسبوکارها در میزان

رشدشان است .استارتآپها معموال کسبوکارهایی هستند که با
تکنولوژی سر وکار دارند و بنابراین اغلب هیچ محدودیت زمانی ،مکانی
و جغرافیایی برای آنها وجود ندارد .در واقع استارتآپها قادر هستند
در یک لحظه به صدها نفر در جایجای دنیا خدمات ارائه دهند.
درست به همین دلیل است که هر شرکت تازه تأسیسی را نمیتوان
استارتآپ نامید؛ به عنوان مثال یک آرایشگاه تازه تأسیس یا یک
شرکت تولیدکننده مسواک (حتی اگر یک محصول نوآورانه ساخته
باشد) ،نمیتوانند استارتآپ باشند چون هر دو این بنگاههای تجاری
در لحظه تنها قادرند به تعداد نفرات محدودی ارائه خدمت نمایند ،اما
یک موتور جستجو از آن جهت استارتآپ است که به طور همزمان
میتواند نیاز هزاران نفر را برآورده کرده و رشد آن نیز به صورت نمایی
اتفاقمیافتد.
تفاوت دوم دریافت سرمایه :
بدنه محرک و اصلی استارت آپ ،سرمایه و سرمایه گذاری است ،
اگر ما استارت آپ را یک موشک فرض کنیم  ،سوخت اصلی و شتاب
دهنده ما سرمایه می باشد و باید برای استارت آپمان یک بیزینس
پلن و منبع مالی جذاب طراحی کنیم .یک کسبوکار معمولی در
مراحل اولیهی شکلگیری خود به دنبال درآمد ثابت و مکفی است.
بنابراین هیچ نیازی به دریافت سرمایه و رشد کسبوکار خود ندارد.
اما یک استارتآپ برای سریعتر کردن روند رشد نیازمند بودجهی
بسیار زیادتری است.

استارتآپها معموال با ریسک شروع میکند ،چون میخواهند
روندهای قبلی را در هم شکند و یک ایدهی جدید را پیادهسازی کنند،
این نیز دلیل دیگری برای دریافت سرمایه توسط آنهاست .رایجترین
روشهای دریافت سرمایه که این روزها بیشتر استارتآپها از آنها
استفاده میکنند ،شتابدهندهها هستند .بسیاری از شتابدهندهها
عالوه بر سرمایهگذاری ،خدمات منتورینگ و فضای کاری نیز ارائه
میکنند که باعث شده است همهی کسبوکارها سمت آنها روی
بیاورند.
تفاوت سوم ایدهپردازی
استارت آپ ،از ایده خاص شروع میشود ،ایدهای که تکرار پذیری را به
کمترین حد ممکن و نیازمند بودن جامعه به نوع خدمت یا محصول
را به بیشترین حد برساند در نهایت ،سومین تفاوت بین استارتآپها
و کسبوکارها در هویت ساخت آنها است.
کسبوکارها اغلب ایدههای سنتی دارند ،مثل آرایشگاهها ،رستورانها،
آژانسهای بازاریابی و بسیاری از کسبوکارهای مشابه دیگر که ایدهی
خاصی پشت آنها وجود ندارد.
اما استارتآپها ایدههای منحصربهفرد دارند ،یعنی تا چند سال
پیش هیچ اثری از آنها نبود .آنها اغلب شدیدا ً ریسکپذیر هستند
و احتمال اینکه موفق نشوند هم زیاد است .با این حال ،رشد بسیار
زیاد آنها هر کسی را مجاب میکند که به یک ایدهی متفاوت و
سودآور فکر کند.

چرا استارت آپ یک مهارت است ؟
وقتی در مورد فن یا موضوعی ،علمی را داشته باشیم که بتوانیم
مشکلمان را به روش صحیح و موفق حل کنیم ،ما مهارت آن موضوع
را داریم ،در استارت آپ نیز این موضوع وجود دارد اگر ما نتوانیم با
علم و دانش وارد شویم خیلی راحتتر از آن که فکر کنیم شکست
را می پذیریم  ،در زیر مهارتهایی که به صورت حداقلی نیاز است را
برایتان قرار داده ایم :
 -1خلق چشم انداز و ایده پردازی به عنوان نخستین گام.

 -2متحد و متمرکز کردن کارمندان بر روی اهدافی که به صورت
کامال معنادار و شفاف مشخص شده است.
 -3ایجاد انگیزه بین افراد برای رسیدن به اهداف مشترک.
 -4نظارت بر روند کار تیمی و آگاهی و به روز بودن دانش اقتصاد،
صنعت ،بازار و جنبش های رقابتی.
 -5مدیریت بودجه شرکت و اهداف اصلی آن
 -6شناخت تواناییهای خود

راهکارها و نکات مهم استارت آپ جهت موفقیت
در این بخش به صورت خالصه نکات کلیدی و مهم هر استارت آپ را برایتان گرد آوری کردهایم  ،اما مهمتر از همه چیز تالش خودتان برای موفقیت است ،به ایده تان باور داشته باشید ،اگر شک دارید یا شک را برطرف
کنید یا وارد آن نشوید ،بیشتر از هر کسی اول باید خودتان به باور و ایدهتان برسید.
بهدنبال ایده های خاص بگردید
اگر دقت کنید متوجه میشوید که سیستمهای تاکسیرانی قبل
از پیدایش  Uberبسیار کسالتآور بودند .یا اینکه قبل از پیدایش
اسپیسایکس مردم عالقهی چندانی به فضا نداشتند .شما نیز باید
فکر کنید و ببینید چه چیزی در دنیا کم است و سعی کنید ایدهی
جدیدی برای آن ارائه دهید.
آن را یادداشت کنید
مهم نیست که چقدر باهوش هستید .مطمئنا بعد از گذشت مدتی
برخی جزئیات ایدهی خود را فراموش خواهید کرد .افکار شما و
مکالماتی که در این زمینه با دیگران انجام میدهید بسیار ارزشمند
هستند پس تمام افکار و جزئیات مکالمات خود را یادداشت کنید.
یک نمونهی اولیه بسازید
بسیاری از ایدههای خالقانهی ما حتی بهترینها ،متأسفانه هیچ موقع
به دنیای واقعی وارد نمیشوند و شما حتی اگر آنها را یادداشت
کنید ،بازهم بعد از گذشت مدتی فراموششان خواهید کرد .تنها
چیزی که میتواند مانع از فراموش شدن آنها شود ،تهیهی یک
نمونهی اولیه است .آنها را برنامهنویسی کنید یا بهصورت فیزیکی

طراحی کنید و بسازید .بسیاری از مردم در همین مرحله متوقف
میشوند بنابراین اگر بتوانید از آن گذر کنید ،یک قدم از دیگران
جلوتر خواهید بود.
اگر مقدور است یک شریک ( )Co-Founderپیدا کنید
زمانی که احساس کردید نمونهی اولیهتان به نتیجه رسیده است ،به
دنبال یک شریک بگردید تا حاضر باشد سالهای عمر خود را صرف
عملی کردن این ایده کند.
به دنبال سرمایهگذار باشید
اگر بودجهی کافی برای تولید کردن اولین نسخه از محصول خود
ندارید ،بهتر است یک سرمایهگذار پیدا کنید .بهتر است در حین
پیدا کردن سرمایهگذار کار تولید را متوقف نکنید؛ زیرا هر استارتاپی
نمیتواند بودجهی مورد نظر خود را از سرمایهگذاران دریافت کند.
راهاندازی کنید
هرچقدر نسخهی اولیهتان ناقص بود ،آن را راهاندازی کنید.
ویژگیهای اضافه ،واسط کاربری بهتر ،افزایش سرعت اجرا و دیگر
موارد مربوط به بهینهسازی از جمله مواردی هستند که میتوانند در

آینده نیز به محصول اصلی اضافه شوند.
با کاربران همراه باشید
مشتریهای خود را تحت نظر داشته باشید و ببینید آیا برمیگردند
یا خیر .اگر برنگشتند ،علت را پیدا کنید.
محصول را به  ۱۰۰۰نفر نشان دهید
شاید رقم باالیی به نظر نرسد؛ اما اولین  ۱۰۰۰نفر نقاط ضعف
محصول شما را شناسایی خواهند کرد .از آنجایی که شما هنوز
ناشناخته هستید ،شاید الزم باشد این افراد را بهصورت دستی
استخدام کنید .هیچ ایرادی ندارد حتی اگر شده لپتاپ آنها را
ت خود را به آنها نشان بدهید و نظرشان
قرض بگیرید و وبسای 
را جویا شوید.
رشد کنید
به یک حد قانع نباشید  ،سعی کنید  ،افق های بیشتری پیش روی
خودتان ببینید  ،رشد خود را هیچ گاه نگه ندارید ،اگر احساس کردید
رشد کم است  ،از هیچ کاری جهت رشد کوتاهی نکنید ،رشد یکی
از اصول استارت آپ است .
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بررسی تأثیر ضایعات نماهای کامپوزیتی آلومینیومی
بر خواص مکانیکی بتن ریزدانه
مهندس سحر پیرآلو
کارشناس واحد توسعه و تحقیق ،مجموعه شرکت های مهندسین مشاور سیوان سازان جنوب آزما و ساوانا بتن سانا
دکتر داود قائدیان رونیزی
عضو کمیته تخصصی مهندسی عمران نظام مهندسی فارس ،هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اقلید
مقدمه:
در عصر حاضر ،وجود مواد زائد حاصل از فرآیندهای مختلف فیزیکی و شیمیایی ،یکی از معضالت مهم کشورهای صنعتی و درحال توسعه میباشد .به طوری که تحقیقات وسیعی برای روشهای بازیافت یا دفع آنها
یکند ،بلکه میتواند موجب کاهش هزینههای
برای به حداقل رساندن آسیبهای وارده به محیط زیست در حال اجراست .در همین راستا ،استفادهی مجدد از مواد ضایعاتی نه تنها به حفاظت از محیط زیست کمک م 
جاری پروژهها نیز گردد .محققان ساختمان نیز همانند سایر صنایع تولیدی و بازیافت در جهت استفاده این مواد زائد به پیشرفتهایی نائل شدهاند.
استفاده از مواد ضایعاتی در بتن اهمیت توسعه ی پایدار و حفاظت از منابع محیط زیست موجب توجه بیش از پیش به مواد ضایعاتی و روشهای استفاده مجدد از آنها گردیده است .یکی از روشهای متداول در مهندسی
عمران استفاده از مواد دور ریز و ضایعاتی در محصوالت سیمانی میباشد .استفاده از مواد ضایعاتی عالوه بر اینکه در کاهش هزینههای پروژه مؤثر است نقش بسزایی در حفاظت از محیط زیست ایفا مینماید .مواد ضایعاتی
ممکن است نقشهای متفاوتی در بتن ایفا نمایند .گاهی از مواد حاصل از ضایعات به عنوان سنگدانه استفاده میگردد.گاهی از این دست مواد به عنوان مادهی پرکننده استفاده میگردد .یکی دیگر از استفادههای مواد
ضایعاتی در بتن ،استفاده از آنها به عنوان الیاف میباشد.
در این پژوهش با استفاده از ضایعات به دست آمده از برشکاری ورقهای کامپوزیتی آلومینیومی مورد استفاده در نمای ساختمانها به عنوان جانشین بخشی از حجم ماسه در بتن ریز دانه ،به بررسی مقاومت فشاری،
کششی و وزن مخصوص بتن ریزدانه پرداخته شده است.

برنامه آزمایشگاهی:
برنامه آزمایشگاهی شامل آزمایش مقاومت فشاری بر اساس استاندارد  Bs 1881 Part 116با قالبهای مکعبی شکل به ضلع  150میلی متر و آزمایش مقاومت کششی (آزمایش شکافت برزیلی) بر اساس استاندارد
 ASTM C496برای استوانهای به ابعاد (ارتفاع × قطر)150×300 mm :میباشد .مقدار ضایعات کامپوزیت آلومینیوم مصرفی به میزان  %20 ، %10و  %30حجم ماسه جایگزین ماسه مصرفی  4طرح اختالط
بتن ریزدانه شده است .نمونهها برای تعیین مقاومت فشاری در سن  7و  28روزه و برای تعیین مقاومت کششی در سن  28روزه مورد استفاده قرار گرفتند .کلیهی آزمایشها در آزمایشگاه شرکت مهندسین مشاور
سیوان سازان جنوب آزما و ساوانا بتن سانا در شهر شیراز انجام شده است.
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نتایج آزمایش مقاومت فشاری:
با جایگزین کردن ماسه با ضایعات کامپوزیت-آلومینیوم مقاومت فشاری بتن کاهش پیدا میکند به طوری که با جایگزین کردن  20 ،10و  30درصد حجمی ماسه با ضایعات کامپوزیت-آلومینیوم ،مقاومت  7روزه بتن
در همه ی طرحها به ترتیب در حدود %45-75، %40-60و  75-80درصد کاهش مییابد.
همچنین با جایگزین کردن ماسه در درصدهای حجمی  20، 10و  30درصد با ضایعات کامپوزیت-آلومینیوم ،مقاومت  28روزه بتن به ترتیب در حدود  % 55-75 ، %40-70و % 75-80مگاپاسکال نسبت به نمونه
بدون ضایعات کاهش مییابد.
کمترین کاهش مقاومت فشاری در بین طرحها مربوط به طرحهای سری  CCبا نسبت آب به سیمان  0/4و بیشترین افت مقاومت مربوط به طرحهای سری  CDبا نسبت آب به سیمان  0/4میباشد .تفاوت طرح CC
و  CDدر عیار سیمان باالتر طرح  CCمیباشد.

نتایج آزمایش مقاومت کششی (شکافت برزیلی)
جانشینی سنگدانههای ریز در بتن ریز دانه در درصدهای مختلف حجمی با ضایعات کامپوزیت آلومینیوم باعث افت مقاومت کششی مخلوط میگردد .اما این کاهش مقاومت در مقایسه با مقاومت
فشاری کمتر بوده است که علت آن میتواند مربوط به خاصیت ارتجاعی پلیمرهای موجود در ضایعات کامپوزیت آلومینیوم باشد .افت مقاومت کششی در 10درصد جایگزینی و نسبت آب به سیمان
 0/4کمتر بوده است و کمترین آن مربوط به طرح  CCبا 19درصد افت بوده است.

نتایج وزن مخصوص بتن تازه:
کاهش وزن مخصوص درنسبت آب به سیمان ( 0/5طرحهای سری  CAو  )CBبیشتر از نسبت آب به سیمان ( 0/4طرحهای سری  CCو  ) CDمیباشد .علت سبکتر شدن نمونهها نسبت به نمونه کنترل به دلیل
 -1وزن مخصوص کمتر ضایعات کامپوزیت آلومینیوم نسبت به ماسه و  -2واکنش ذرات آلومینیوم با مالت سیمان و تولید حباب است .در طی این واکنش که حدود  15-10دقیقه بعد از ریختن بتن در قالب و تراز
کردن سطح آن اتفاق می افتد حبابهایی در بتن ایجاد میشود و وجود این حبابها باعث میشود که مخلوط بتن از سطح تراز شده قالب باالتر روند و در برخی موارد سرریز کنند ،که پس از آن باید سطح قالب مجددا ً
توسط کاردک یا میله تراکم صاف و تراز گردد .این عمل باعث دور ریخته شدن مقداری از مخلوط بتن موجود در قالب و در نتیجه سبکتر شدن نمونهها میگردد.
همانطور که از نتایج پیداست هرچه نسبت آب به سیمان باالتر رود واکنش ذرات آلومینیوم با مالت سیمان به علت وجود آب بیشتر ،بهتر خواهد بود .در شکل  1تولید حباب در بتن حاوی ضایعات کامپوزیت-آلومینیوم
نما و در شکل  2باال آمدگی بتن از سطح تراز شده ی قالب را میبینیم.

شکل .1تولید حباب در بتن حاوی ضایعات کامپوزیت -آلومینیوم

شکل .2باال آمدگی بتن از سطح تراز شده ی قالب

نتیجه گیری
استفاده از ضایعات کامپوزیت آلومینیوم در مخلوط بتن ریزدانه به عنوان جانشینی برای سنگدانههایریز که در این تحقیق در درصدهای  20 ،10و  30درصد صورت گرفته باعث افت مقاومت فشاری زیادی نسبت به بتن
شاهد (بیش از  50درصد) ،حتی در  10درصد جایگزینی و افت بیش از 20درصدی مقاومت کششی مخلوط بتن میگردد .نسبت مقاومت فشاری  7روزه به  28روزه بتن با افزایش حجم ضایعات کامپوزیت آلومینیوم در
بتن ،افزایش می یابد .این افزایش نسبت مقاومت  ،در نسبت آب به سیمان  0/4بهتر دیده شده است به طوری که در  %20و  %30جایگزینی ماسه با ضایعات کامپوزیت آلومینیوم مقدار آن بیش از  0/9است .استفاده
از ضایعات کامپوزیت آلومینیوم در مخلوط بتن ریزدانه به عنوان جانشینی برای سنگدانههای ریز باعث پایین آمدن وزن مخصوص و سبکتر شدن مخلوط نسبت به بتن شاهد میگردد که به دلیل  -1سبکتر بودن
ضایعات کامپوزیت آلومینیوم نسبت به ماسه و  -2واکنش آلومینیوم با مالت سیمان و تولید حباب میباشد .بنابراین با توجه به کم هزینه بودن و دوریز بودن ضایعات کامپوزیت آلومینیوم برای داشتن صرفه اقتصادی
میتوان از این ضایعات برای تولید بتن سبک و بتن حبابزا استفاده کرد .باتوجه به افت مقاومت فشاری و کششی بتن ریزدانه حاوی ضایعات کامپوزیت آلومینیوم ،از این نوع بتن نمیتوان به عنوان بتن سازهای استفاده
کرد .اما در بتنهای غیرسازهای ،کف سازیها ،شیب بندیها ،در تولید بلوکهای سبک دیواری و در مواردی که سبک بودن بتن موردنظر است میتوان از آن بهره برد.

خوشا شیراز و...
در زبان فارسی باستان از کلمه (پارایدائزه) به معنی حصار که برای
نامیدن نوعی از باغ است ،استفاده میشده ،همین واژه در بسیاری
از زبانها ریشه دوانده است .برای مثال :واژگانی همچون پردیس
(فارسی) ،پارادئیسوس(یونانی) ،پردس(عبری) ،فردوس(عربی) و
پارادایز(انگلیسی) از کلمه پارایدائزه ریشه میگیرند .در گذر زمان
کلمه پارایدائزه از فارسی میانه (پهلوی) حذف شد و کلمه bay
(در تاجیکستان امروز  ) bagجای آن را گرفت و در سدههای بعد
در فارسی نو ،واژه باغ جایگزین واژه پیشین شد .در زبان فارسی نو،
کلمههای بسیاری به عنوان مترادف باغ وجود دارد ،مانند :گلشن،
گلستان ،بوستان ،بستان.
همانگونه که پیشتر اشاره شد ،در ادبیات ایرانی به باغ ایرانی باغسرا،
پردیس یا فردوس گفته میشده است .باغ ایرانی به باغهایی گفته
میشود که بر پایه معماری و عناصر تشکیل دهندهی آن از جمله
ساختار هندسی ،آب ،درختان ،کوشک میانی و ...ساخته شدهاند و
عمدتاً در فالت ایران و مناطق پیرامونی متاًثر از فرهنگ آن رواج
داشته است .شما در باغهای ایرانی جریان و زندگی را خواهید یافت.
گیاهان و گلها ،آبهای روان و ...بخشی از زیباییهای این نوع باغ
میباشد که با طراحی استادانه و منظم آن مجموعهای ماندگار در

طول تاریخ ایجاد کرده به گونهای که این معماری و ساختار در
میراث جهانی یونسکو نیز به ثبت رسیده است.
باغ ایرانی سه ساختار و طراحی منحصر به فرد دارد:
-1در مسیر عبور جوی آب قرار دارد
-2با دیوارهای بلند محصور است
 -3در داخل باغ عمارت تابستانی و استخر آب قرار دارد
این سه مشخصه باغهای ایرانی را متمایز میکند.در واقع این
باغسراهای ایرانی را جهانگردان اروپایی که مشاهده کردند آن را
با مشخصه و نام (پرشین گاردن) وصف کردند.باغ ایرانی با تاریخ
پیدایش قنات پیوند دارد و اولین باغهای ایرانی در مسیر خروجی
قناتها شکل گرفته است .نمونه اینگونه باغها را میتوان در طبس،
یزد ،گناباد ،بیرجند و اکثر مناطق کویری دید.
حال چرا ایرانیها و خصوصاً شیرازیها به ساخت باغ عالقهمند
بودند؟
-1از آنجایی که بهشت به درختان همیشه سبز ،آبهای روان،
هوای خوش و  ...تعبیر شده ،بنابراین معماران در گذشته شروع
به ساخت عمارتهایی برونگرا در چهاردیواری غیر قابل رؤیت باغ
میکردند .معماران در آن زمان با توجه به فضای ورودی آب عمارت

که در جانب یکی از اضالع باغ قرار داشت ،عمارت باغ را میساختند،
مانند :باغ ایلخانی و باغ ارم و یا به صورت عمارت کالهفرنگی در
وسط باغ ساخته میشد ،مانند :باغ دلگشا ،باغ هشت بهشت ،باغ
عفیف آبادو ....
-2در دوره ساخت باغ ایرانی در گذشته هیچ تاًسیسات مکانیکی
و برقی وجود نداشت و تنها امکان استفاده از سیستمهای پویا
امکانپذیر بود ،بنابراین مجبور به ساخت باغهایی میشدند که در
حدود چند هکتار وسعت داشت که هوای گرم را از زیر درختان
هدایت کرده و با عبور از روی حوض میان عمارت ،فضای خنک و
دلنشینی را مهیا میساخت.
-3لطف طبیعت در بعضی مناطق مانند شیراز ،موجب شد در این
منطقه با توجه به حضور آب ،مالکین معمولی نیز بتوانند در ابعاد
کوچک تر اقدام به ساختوساز اینگونه فضاها کنند.
با توجه به پیشینهی تاریخی باغسازی در ایران و شیراز ،همچنان
میتوان با سبک و سیاق و اصول معماری ایرانی در قالب امکانات
جدید تاًسیسات و سازهای باز هم این فرهنگ و فضاها را ترویج داد
که همگی یک حس تعلق به این گونه فضاها را دارا باشند و آز آن
لذت ببرند.
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شکوه و عظمت تاریخ ایرانی در باغ ایلخانی
مهندس محمد جواد زاده ،مدرس دانشگاه شیراز
نام باغ ایلخانی به همراه ایل قشقایی ،از اسامی دیر آشنا در شیراز
است .این باغ توسط محمد قلی خان ایلخانی(خان ایلخان قشقایی)
در محلهی میدان شاه قدیم و حوالی چهارراه مشیر امروزی واقع
شده است که سیر تحول تاریخی آنرا در قالب پنج دورهی تاریخی
صفویه ،زندیه ،قاجار ،پهلوی اول و جمهوری اسالمی میتوان مشاهده
کرد .بنابراین سعی برآن داریم که ساختوسازهای هر دوره را به
تفکیک تغییرات معماری آن دوره مورد بحث قرار دهیم.
معموالً بناها در گذر زمان و با توجه به عوامل فرسایشی ،نیازهای
مالکین و استفاده از فضا دچار دگرگونی میشوند ،بنابراین در هر دوره
تغییراتی به صورت جزئی و یا کلی در بنا رخ میدهد ،که شاید در حد
اضافه کردن الیه سفیدکاری ،گچبری ،تعویض پنجره و یا اضافه کردن
و کاستن بنا و یا تغییراتی در پالن اولیه ساختمان باشد که کلیه این
مراحل در یک پروژه مرمت در ابتدا نیاز به شناخت کامل تیم طراح
و مجری دارد و سپس با توجه به محدودیتهای بنا و نیاز کاربری
جدید و کارفرما (در حد توان بنا) تغییراتی در حد ضوابط معماری
و مرمت در بنا انجام میشود .در ادامه نگاهی به باغ ایلخانی در
گذر زمان خواهیم داشت.
-1دورهی اول بنا (قبل از زندیه و احتماالً صفویه):
که احتمال میرود مربوط به باغات دورهی صفویه شیراز باشد که
با توجه به حضور عنصر آب در محل و از سویی در پیگردیهای
انجام شده ،در محوطه باغ در عمق یکمتر مجددا ً ما به کفسازی
سنگفرش رسیدیم که نشان از این دارد که باغ ایلخانی حاضر بر
روی یک باغ دیگر ساخته شده که از آن هیچ آثاری باقی نمانده است.
-2دوره دوم بنا(دوره زندیه):
با توجه به شکل ،فرم و میزان ظرافت کار انجام شده بر روی ستونهای
سنگی ،سنگهای مشبک رو به زیرزمینی در نمای اصلی ،سقف تزئینی
منبت بسیار نفیس و فرمهای لچک ترنج زندیه بر روی سقف راهروها
(که دقیقاً در دیوانخانه زندیه رؤیت میشود) ،کار عملیات چوبی
(قواره بری بر روی پنجرههای مشبک رنگی که یکی از شاهکارهای بی
بدیل میباشد) و همچنین شومینه سنگی داخل اتاق پنجدری این بنا
دیده میشود.
قسمت زندیه شامل یک دهانهی تاالر ستوندار و یک پنجدری در
پشت آن ،دو راهرو در طرفین آن و سپس دو اتاق سه دری بعد

از راهروها بوده که در ترازهای زیرزمینی همکف و اول میباشد و
همچنین یک اتاق نگهبانی که بر روی اتاق پنج دری قرار داشته
است .غیر از عمارت در ضلع غربی آن سرتاسر ،دارای دیوار بلند بوده
که دارای سوراخهایی برای دیدهبانی و تیراندازی بوده که به آن مزغل
گفته میشود و دیواری بلند و حصین به ضخامت تقریبی  1/20که
دور تا دور باغ را فرا گرفته ،عمارت ورودی بسیار فاخر و با تزئینات
آجری ظریف در نیمه غربی وجود دارد که در پشت آن راهرویی بلند
قرار داشته که محل نگهداری اسب بوده است.
سپس هشتی ورودی که دقیقاً با گردش 90درجه وارد محوطه اصلی
باغ میشده است و چند اتاق در مجاورت آن که برای خدمه باغ بوده
است ،که این قسمت همچنان موجود و در شرایط نامساعد حفاظتی
میباشد .الزم به ذکر است که در محوطه باغ (در میان تقاطع دو
محور اصلی باغ) یک عمارت کالهفرنگی به نام طربخانه در این
دوره ساخته میشود که در نوع خود بینظیر است و دارای دو ارسی
سهدری و دو ارسی پنجدری میباشد که یک فضای مستطیل شکل
را تشکیل داده که هنگام اجرای موسیقی کلیهی دربها از طرفین باال
میرفته و با توجه به این که سه پله باالتر از سطح باغ و بر روی یک
سکوی سنگی بوده است ،بدون هیچ مانعی با کمی سکوت به گوش
شنوندگان میرسیده است که هم اکنون در نهایت تاًسف سوخته و
در شرایط بد فیزیکی و حفاظتی میباشد و امیدواریم که این بخش
باغ به زودی تملک شود و این شاهکار منحصر به فرد با صدای ترنم
موسیقی اساتید دوباره موجب شادی دل ایرانیان عزیز گردد.
-3دوره سوم بنا (دوره قاجار):
در این دوره در ضلع جنوبی عمارت زندیه یک باریکسازی ساخته
میشود که از هندسه و اصول خاص معماری تبعیت نکرده و تنها
جهت رفع نیاز خاص آن دوره ساخته شده ،که شامل دو اتاق سه
دری ،یک راهرو و یک اتاق ارسی با تزئینات آینهکاری زیبا و سقف
بلندتر از اتاقهای دیگر اجرا میگردد.
 -4دوره چهارم بنا ( دوره پهلوی اول):
در محوطه باغ در حوالی سالهای  1314باغ با دیواری به سبک
پهلوی اول ،به دو قسمت تقسیم و در اختیار خانوادههای کاظمزاده
(از وکالی شهر) و نعیمی قرار میگیرد و در قسمت میانی دیوار پشت
طربخانه یک حمام کوچک ساخته میشود .در همین زمان در

جبهه شمالی عمارت شاهنشین زندیه نیز یک باریکسازی به سبک
و سیاق پهلوی اول با سقفی بلند اجرا میگردد که دارای هندسه
و ریتم معمارانه میباشد و شامل دو (سه دری) ،دو راهرو و یک
پنجدری درک در وسط کار که همگی تو در تو با دربهایی به هم
وصل میباشند.
-5دوره پنجم بنا (کارهای انجام شده در دوره جمهوری
اسالمی):
در حدود سالهای دهه هشتاد توسط سازمان راه ،مسکن و شهرسازی
وقت ،با هدف احیاء بافتهای فرسوده اقدام به تملک قسمتی از باغ
ایلخانی و همچنین چهار خانه در پشت آن شروع شد و متاًسفانه
نیمی از باغ را نتوانستند به تملک پروژه درآورند و در سال 1395
طی قرارداد شرکت عمران توسعه با شرکت دیباچه معماری در قالب
قرارداد پیمان مدیریت اجرایی جهت تبدیل باغ ایلخانی به رستوران
و مجموعه ایلخانی به هتل آغاز به کار گردید و دو گروه مشاور با
پروژه همکاری داشتند که به دالیل مختلفی طرحها در نهایت وجاهت
اجرایی را نداشت و پس از دو سال به دلیل مشکالت مالی کارفرما پروژه
از سوی کارفرما خاتمه داده شد.
امید است با تحوالت به وجود آمده هر چه سریعتر مرمت باغ ایلخانی
مجددا ً شروع شود و به زودی به بهره برداری برسد و درب این باغ
تاریخی نفیس بر روی ایرانیان و شیرازیهای عزیز گشوده شود.

