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دوره آموزشی مهندسی کارآموز
بـرای اولیـن بار در کشـور
در دانشگاه فنی و حرفه ای شهید باهنر شیراز

دکتر امیر حسین محرر
مدیر اجرایی طرح پایلوت آموزش مهندسان کاراموز
مدیر آموزشهای آزاد دانشگاه شهید باهنر شیراز

طــرح مهندســی کارآمــوز ،بــا انعقــاد تفاهــم نامــه همــکاری
بیــن ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان فــارس و
دانشــگاه فنــی و مهندســی شــهید باهنــر شــیراز ،بــرای اولیــن
بــار در کشــور اجــرا میگــردد.
دورهی آموزشــی مهندســی کارآمــوز بــه جهــت آشــنایی
هــر چــه بیشــتر فــارغ التحصیــان رشــتههای هفــت گانــه
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان بــا مهارتهــای کاربــردی
کارگاهــی در حــال راهانــدازی اســت .ایــن مطلــب را دکتــر
محرر(مدیــر اجرایــی طــرح پایلــوت آمــوزش مهندســان
کارامــوز) بیــان کــرد ،وی در ادامــه گفــت :بــا توجــه بــه قانــون
نظــام مهندســی مبنــی بــر اینکــه مهندســین فــارغ التحصیل
از دانشــگاهها بایســتی از زمــان فــارغ التحصیلیشــان ســه
ســال بگــذرد تــا بتواننــد عضو ســازمان نظام مهندســی شــده و
پروانــه اشــتغال بگیرنــد ،بنابرایــن در طی این مدت مهندســان
در حــوزهی صنعــت کارآمــوزی کــرده تــا بتواننــد حرفـهای را
ازمهندســین دارای تجربــه یــاد بگیرنــد وی افــزود :متأســفانه
ایــن هــدف بنــا بــه دالیلی تحقــق پیــدا نکــرد ،بنابرایــن وزارت
مســکن طــی توافقنام ـهای کــه بــا ســازمان نظــام مهندســی
کشــور انعقــاد کــرد ،قــرار بــر ایــن شــد کــه جهــت ایــن ســه
ســال دورههــای آموزشــی بهصــورت کامـ ً
ا کاربردی-عملــی و

کارگاهــی برگــزار کــرده تــا فــارغ التحصیــان در ایــن کارگاهها
آمــوزش ببیننــد .در راســتای همیــن تفاهمنامــه بیــن وزارت
مســکن و شهرســازی بــا ســازمان نظــام مهندســی کشــور،
دانشــگاه شــهید باهنــر شــیراز بــه عنــوان بهتریــن مرکز جهت
اجــرای طــرح پایلــوت آموزشــی دورههــای نظــام مهندســی
انتخــاب گردیــد .طــی ایــن طــرح ،فــارغ التحصیالنــی کــه
قصــد دریافــت پروانــه اشــتغال بــه کار نظــام مهندســی را دارند
الزم اســت بــا شــرکت در طــرح مهندســی کارآمــوز 22 ،آییــن
نامــه ســاختمانی را بــه صــورت 70درصــد عملــی و 30درصــد
تئــوری آمــوزش ببیننــد.
دکتــر محــرر در رابطــه بــا مراســم تبــادل و تشــریح تفاهمنامه
طــرح پایلــوت آمــوزش
مهندســان کارآمــوز کــه میان
ســازمان نظــام مهندســی
ســاختمان اســتان فــارس و
دانشــگاه فنــی و حرفــهای
شــهید باهنــر شــیراز برگــزار
گردیــد گفــت:
مراســم تبــادل و تشــریح
تفاهــم نامــه طــرح پایلــوت

آمــوزش مهندســان کارآمــوز بــا حضــور رئیــس ســازمان ،دبیــر
هیئــت رئیســه ،معاونین پشــتیبانی و آمــوزش از طرف ســازمان
نظــام مهندســی ســاختمان اســتان فــارس و رئیــس دانشــگاه
فنــی و حرفــهای شــهید باهنــر شــیراز (دکتــر جامعــی)،
معــاون آموزشــی دانشــگاه شــهید باهنر شــیراز (دکتر شــریفی)،
مدیــر اجرایــی طــرح پایلوت امــوزش مهندســان کارامــوز و مدیر
آموزشهــای آزاد دانشــگاه شــهید باهنــر شــیراز (دکتــر محــرر)،
اصحــاب رســانههای جمعــی ،روزنامههــا و ســازمان صــدا و
ســیمای مرکــز فــارس برگــزار شــد.
وی درپایــان گزارشــی از چگونگــی برگــزاری دورههــا در قالــب
جــدول ارائــه داد کــه بهقــرار ذیــل میباشــد.
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تفکیک تأسیسات برقی و مکانیکی ساختمان
اقدامی جدید و مؤثر در حوزهی تأسیسات ساختمان
مهندس رشید پناهی

مسئول تأسیسات معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز

امروزه تأسیســات نقش بســزایی را در صنعت ســاختمان سازی
ایفــا مینمایــد ،آنچــه مســلم اســت تأسیســاتســاختمان،
کــه بــه تعریــف ســاده ایجــاد شــرایط مطلــوب جهــت
ســکنی میباشــد ،میتوانــد در جهــت حفــظ منابــع انــرژی
و همچنیــن محیــط زیســت موثــر واقــع شــود.
بــه عبــارت ســادهتر تأسیســات ســاختمان شــامل اســتفاده
مطلــوب از آب ،بــرق ،گاز ،تهویــه ،عالئــم هشــداردهنده ،تخلیه
فاضــاب ،ایجــاد سیســتم گرمایشــی و سرمایشــی ،ارتبــاط
بیــن داخــل و خــارج ســاختمان ،تمــاس تلفنــی ،حمــل و
نقــل بیــن طبقــات مــی باشــد ،ایــن مطلــب را مهنــدس
رشــید پناهــی ،مســئول تأسیســات معاونــت شهرســازی و
معمــاری شــهرداری شــیراز بیــان کــرد و افــزود :از آنجایــی که
تأسیســات یــک ســاختمان ،قابــل رؤیــت نمیباشــد ،بنابرایــن
بــروز کوچکتریــن مشــکل در ایــن بخــش میتوانــد در داخــل
ســاختمان حــوادث جبــران ناپذیــری را ایجــاد نمایــد ،چــرا که
عــدم توجــه بــه این مقولــه باعــث صــرف هزینههــای هنگفتی
بــرای بهــره بــرداران خواهــد شــد .لــذا بایــد توجــه داشــت که
تأسیســات ســاختمان ســبب جلوگیــری از تخریب و بازســازی
زود هنــگام و صرفــه جویــی در ســرمایهایی خواهــد شــد کــه
میتوانــد در بخــش تولیــد بــه کار گرفتــه شــود .از ایــن رو
بــا توجــه بــه نظــر بســیاری از کارشناســان و صاحــب نظــران
در حــوزه ســاخت و ســاز تــا هنگامــی کــه ســازه ســاختمان
بــر اثــر حــوادث طبیعــی هماننــد زلزلــه ،ســیل و عواملــی از
ایــن دســت خــراب نشــده باشــد ،مــاک قضــاوت کیفیــت یک
ســاختمان ،تأسیســات آن میباشــد ،از ایــن رو توجــه و اجــرای
مناســب تأسیســات ســاختمان بســیار حائــز اهمیت میباشــد.
وی یکــی از اقدامــات جدیــد و موثــر صــورت گرفتــه در حــوزه
تأسیســات ســاختمان را تفکیــک تأسیســات برقــی و مکانیکی
ســاختمان برشــمرد و در ادامــه افزود :متأســفانه ،یکــی از موارد
تأسیســاتی کــه قبــ ً
ا در شــیراز شــاهد آن بودهایــم ،عــدم
طراحــی و نظــارت مهندســین مکانیــک و بــرق در حــوزه پروانه
اشــتغال آن هــا بــوده اســت بــه گونــه ای کــه یــک مهنــدس
مکانیــک عــاوه بر نظــارت در تأسیســات مکانیکی ســاختمان،
نظــارت تأسیســات الکتریکــی ســاختمان را نیــز هــم زمــان بــا
وجــود عــدم صالحیــت و دانــش فنی الزم بــر عهده داشــت که
ایــن موضــوع عــاوه بــر ایــن که ســبب کاســته شــدن کیفیت
اجــرا ســاختمان میشــد ،در صــورت بــروز هرگونــه حادثـهای،

ســبب بــه وجــود آمــدن مشــکالت عدیــدهای بــرای مهنــدس
تأسیســات نیــز میگردیــد .از ایــن رو یکــی از اقدامــات مهمــی
کــه در ایــن مــورد صــورت پذیرفتــه ،جداســازی و تفکیــک
مهــر رشــتههای بــرق و مکانیــک در گــزارش نظــارت عالیــه
و طراحــی نقشــههای تأسیســاتی بــود بــه طــوری کــه هــر
یــک از مهندســین فقــط در چــار چــوب پروانــه اشــتغال خــود
فعالیــت کننــد کــه خوشــبختانه ایــن مهــم توانســته اســت
عــاوه بــر افزایــش کیفیــت تأسیســات ســاختمان و افزایــش
رضایتمنــدی مالکیــن محتــرم ســبب ارجــاع کار بیشــتر بــه
مهندســین بــه خصوص مهندســینی کــه در گذشــته کمتر در
حــوزه تأسیســات ســاختمان فعالیــت داشــتند ،شــود.
وی در رابطــه بــا اقدامــات انجــام شــده توســط واحد تأسیســات
بــه منظــور صرفــه جویــی در منابــع انــرژی گفــت :امــروزه
اســتفاده از فناوریهــای نویــن ،منجــر بــه باالتــر رفتن بــازده و
جلوگیــری از هــدر رفتــن انــرژی بــه ویــژه در بخش ســاختمان
میشــود .از ایــن رو ،توجــه هــر چــه بیشــتر بــه اســتفاده از
ایــن تکنولوژیهــا و تاثیــرات آنهــا در کاهــش و بهینهســازی
مصــرف انــرژی در ســاختمانها بــا توجــه بــه مبحــث 19
مقــررات ملــی ســاختمان الزامــی میباشــد ،بــا توجــه بــه
پتانســیل بالقــوهای کــه شــهر شــیراز بــه منظــور بهرهگیــری
و اســتفاده از انرژیهــای تجدیــد پذیــر همچــون انــرژی
خورشــیدی دارد ،یکــی از اقدامــات مؤثــر و جدیــدی کــه در
ایــن حــوزه انجــام شــده اســت ،اقــدام بــه راه انــدازی کارگــروه
تخصصــی انــرژی بــه منظــور تدویــن دســتورالعل جامــع بــا
همــکاری ســازمان محتــرم نظام مهندســی ســاختمان و ســایر
کارشناســان خبــره در ایــن حــوزه میباشــد.
امیــد اســت بــا حمایتهــای مدیــران محتــرم ،بــه منظــور
تشــویق مالکیــن بــه اســتفاده از انرژیهــای نــو ،ارزان ،پــاک
و در درســترس بــه جــای بهرهگیــری از منابــع ســوختهای
فســیلی جهــت تأمیــن انــرژی مــورد نیــاز ســاختمان بتوانیــم
شــاهد صرفــه جویــی در مصــرف انــرژی و افزایــش کیفیــت
ســاختمان باشــیم.
وی افــزود :عــاوه بــر راه انــدازی کارگــروه تخصصــی انــرژی،
ایــن واحــد بــا توجــه بــه تغییــرات آب و هوایــی و محدودیــت
منابــع آبــی در دســترس ،اقــدام به تشــکیل کارگــروه تخصصی
آب بــه منظــور تدویــن دســتورالعملی در جهت ارائــه راهکاری
مناســب بــر اســاس اســتانداردهای روز دنیــا به منظور اســتفاده

درســت و بهینــه از منابــع آبــی بــه ویــژه در ســاختمانها
همچــون بررســی اســتفاده و بازیابــی فاضــاب خاکســتری در
ســاختمان ،بررســی نــکات اجرایــی مخــازن ذخیــره آب بــاران
در ســاختمان ،بررســی راهکارهــا و نــکات اســتفاده از سیســتم
آب گــرم مصرفــی بــر اســاس مقــررات ملــی ســاختمان کــرده
اســت کــه بــه زودی در اختیارمهندســین و مالکیــن قــرار
خواهــد گرفــت.
مهنــدس پناهــی در خصــوص ایجــاد وحــدت رویــه در حــوزه
تأسیســات گفــت :یکــی از مســائلی کــه همــواره شــاهد آن
هســتیم عــدم وجــود وحــدت رویــه در بیــن مهندســین در
بحــث طراحــی و نظــارت ســاختمان در مســئله مربــوط بــه
حریــق بــوده اســت.
امــروزه حفاظــت ســاختمانها در برابــر حریــق یکــی از
مهمتریــن مســائل مربــوط بــه ســاختمانها میباشــد از
ایــن رو بــه منظــور حفــظ جــان و مــال انســانها و ایجــاد
ایمنــی کافــی در برابــر حریــق( آتــش ســوزی) ،رعایــت
اصــول علمــی و فنــی مرتبــط باحریــق در طراحــی و اجــرای
ســاختمانها امــری ضــروری میباشــد بدیــن منظــور ،ایــن
واحــد بــه منظــور ایجــاد وحــدت رویــه در حــوزه حریــق بــا
همــکاری ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی و ســازمان
نظــام مهندســی ســاختمان بــا تشــکیل کارگــروه تخصصــی
آتــش نشــانی اقــدام بــه تدویــن دســتورالعمل جامــع در زمینه
ضوابــط آتــش نشــانی در تأسیســات بــا تکیه بــر مقــررات ملی
ســاختمان و اســتانداردهای معتبــر بیــن المللــی در جهــت
راهنمایــی مهندســین طــراح و ناظــر تأسیســات کرده اســت .و
در مرحلــه بعدبــا توجــه بــه اجرایــی شــدن ایــن دســتور العمل
از تاریــخ اول خــرداد مــاه  ،98ســمیناری را در ایــن خصــوص
بــه منظــور آشــنایی بهتــر مهندســین تأسیســات برگــزار
شــد .مهنــدس رشــید پناهــی همچنیــن افزودنــد :عــاوه بــر
وحــدت رویــه در حــوزه حریــق ،ایجــاد وحــدت رویــه در حــوزه
تأسیســات برقــی ســاختمان ،یکســان ســازی قالب نقشـههای
تأسیســات از دیگــر اقدامــات انجــام شــده ایــن واحــد در ایــن
خصــوص بــوده اســت.
وی همچنیــن بیــان کــرد :تغییــر و اصــاح سیســتم ثبــت
نقشــههای تاییــد شــده تأسیســاتی از روش ســنتی بــه
سیســتم الکترونیکــی ،اصــاح فرمهــای بررســی نقشــههای
تأسیســاتی جهــت ارائــه بــه کمیســیون تأسیســات ،تغییــر در
نحــوه بازگشــایی ســهمیه طراحــی مهندســین جدیدالــورود
و فراهــم کــردن بســترهای آموزشــی مناســب ،سیســتمی
شــدن گزارشــات تأسیســات ســاختمان بــا شــهرداری
الکترونیــک  ،اصــاح و بــروز رســانی گزارشهــای تأسیســات
مکانیکــی و الکتریکــی نظــارت ســاختمان ،صــدور پایــان کار
تأسیســات ســاختمان بــه صــورت روزانــه ،بررســی مســائل
فنــی مــا بیــن طراحــان ،ناظــران و مالــکان  ،برگــزاری
کمیســیونهای تأسیســات بــه صــورت هفتگــی و برگــزاری
جلســات همفکــری بــا گروههــای تخصصــی ســازمان نظــام
مهندســی از ســایر اقدامــات و برنامههــای انجــام شــده توســط
ایــن واحــد میباشــد.
وی در پایــان ضمــن تشــکر از مدیریت کنترل نظــارت مهندس
بهجــت حقیقــی کــه همــواره بــا حمایتهــا و راهنمایــی خــود
ســبب بــاال رفتــن ارتقــاء و افزایــش کیفیت صنعت ســاختمان
شــدهاند ،از تالشهــای بــی وقفــه همــکاران خــود در واحــد
تأسیســات ،مهنــدس مهــدی اســامی ،مهنــدس پــور رضــا و
مهنــدس اکبــری کمال تشــکر را داشــت.
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ضرورت آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان

آمــوزش برنامــه نویســی بــه کــودکان و نوجوانــان موضــوع
مهمــی اســت کــه ایــن روزهــا در جهــان بســیار مــورد توجــه
قــرار گرفتــه اســت .یادگیــری ســریعتر در ســنین پایینتــر
یکــی از ویژگیهــای دوران کودکــی و نوجوانــی اســت .از
ایــن نظــر آمــوزش مهارتهــای کلیــد زندگــی بــه کــودکان
در ایــن ســنین اهمیــت ویــژهای دارد .درایــن میــان آمــوزش
برنامــه نویســی بــه کــودکان و نوجوانــان ،بــه عنــوان یکــی از
مهمتریــن مهارتهــای کلیــدی قــرن  ،21مــورد توجــه
کشــورهای پیشــرفتهی جهــان قــرار گرفتــه اســت.
نکتـهای کــه وجــود دارد ایــن اســت که آمــوزش برنامهنویســی
بــه کــودکان تنهــا معطــوف بــه آمــوزش یــک مهــارت ویــژه
بــرای زندگــی در عصــر فناوریهــای دیجیتــال نیســت ،بلکــه
از نظــر روانشناســی و علــوم شــناختی مزایــای زیــادی دارد در
حقیقــت کارشناســان اعتقــاد دارنــد کــه در دنیــای معاصــر،
بــه ســه دلیــل اصلــی ،برنامــه نویســی بایــد بــه کــودکان و
نوجوانــان نیــز آمــوزش داده شــود.
 .1مزیتهــای روانشناســی ایــن آموزشهــا بــرای کــودکان،
ماننــد توانایــی حــل مســاله ،رشــد خالقیــت و اســتعدادها،
تقویــت قــدرت اســتدالل و اعتمــاد بــه نفــس کــودکان
 .2کســب یکــی از مهــم تریــن مهــارت هــای کلیــدی قــرن
اخیــر توســط کــودکان کــه بــه وســیله ی آن مــی تواننــد در
محیــط و ســبک زندگــی خــود و دیگــران تغییــر ایجــاد کننــد.
 .3بچــه هــا از طریــق برنامــه نویســی مــی تواننــد بــرای خــود،
خانــواده و حتــی جامعــه تولیــد ارزش و ثــروت کننــد.
 -1مزیت های روانشناسی:
آمــوزش روانشناســی بــه کــودکان و نوجوانــان از نظــر
روانشناســی مزیتهــای ویــژهای بــرای کــودکان دارد .هنگامــی
کــه برنامــه نویســی از ســنین کودکــی بــه بچههــا آمــوزش
داده میشــود منجــر بــه شــکل گیــری ارزشهای روانشــناختی
ویــژهای در وجــود کــودکان میشــود.
توانایــی حــل مســاله ،تفکــر منطقــی ،درک مفاهیــم انتزاعــی،
تقویــت قــدرت اســتدالل ،تفکــر انتقــادی ،تحلیــل مســائل،
افزایــش اعتمــاد بــه نفــس و رشــد خالقیــت و شــکوفایی

اســتعدادها از جملــه مهمتریــن مــواردی هســتند کــه آمــوزش
برنامــه نویســی در کــودکان و نوجوانــان پدیــدار میســازد.
بــه عــاوه توانایــی کار گروهــی و سختکوشــی از دیگــر
مفاهیــم ارزشــمندی اســت کــه بچههــا در کالسهــای آموزش
برنامهنویســی فــرا میگیرنــد و در حقیقــت در کنــار یادگیــری
برنامــه نویســی مهارتهــای زندگــی در قــرن اخیــر (از نظــر
ســازمان جهانــی بهداشــت) مانند تفکــر خــاق ،تصمیمگیری،
ارتبــاط موثــر و  ....را نیــز یــاد بگیرنــد.
 -2برنامــه نویســی بــه عنــوان مهمتریــن مهــارت
قــرن اخیــر
ســازمان جهانــی یونســکو در ســال گذشــته در آخریــن تعریف
خــود از ســواد ،توانایــی ایجــاد تغییــر را بــه عنوان ســواد مطرح
کــرد و شــخصی بــا ســواد محســوب میشــود کــه بتوانــد در
زندگــی خــود و دیگــران تغییــر ایجــادکنــد .وقتی ایــن تعریف
را بــه دنیــای فنــاوری متصــل میکنیــم بــه ایــن نتیجــه
میرســیم کــه دیگــر توانایــی اســتفاده از فنــاوری بــه عنــوان
یــک کاربــر ،مزیت محســوب نمیشــود و در حقیقت شــخصی
کــه برنامهنویســی بلــد اســت و میتوانــد بــا اســتفاده از ایــن
دانــش در زندگــی خــود و دیگــران تغییــر ایجــاد کنــد فــردی
تاثیــر گــذار و حتــی بــا ســواد محســوب میشــود.
جالــب اســت بدانیــد کــه دانشــمندان علــوم رایانــه نیــز چنین
نظــری دارنــد .پروفســور میشــل رزنیــک اعتقــاد دارد کــه
«اگــر کســی در قــرن  ۲۱نتوانــد بــا یــک زبــان برنامهنویســی،
برنام ـهای کامپیوتــری بســازد بیســواد اســت».
همچنیــن بایــد توجــه کنیــم که بچههــا بــا یادگیری ایــن علم
میتواننــد بــرای اشــتغال در یکــی از پرکارتریــن و پردرآمدترین
رشــتههای حــال حاضــر و آینــدهی جهــان توانمند شــوند.
 -3تولید ارزش و ثروت با برنامه نویسی
یکــی از مهمتریــن دالیلــی کــه کشــورهای جهــان بــه آمــوزش
برنامــه نویســی توجــه دارنــد ایــن اســت کــه افــراد بــا یادگیری
برنامــه نویســی میتواننــد بــرای خــود ،خانــوادهی و حتــی
کشــور تولیــد ارزش و ثــروت کننــد و ایــن ثــروت الزامـاً محدود
بــه مرزهــای جغرافیایــی نیســت .بــرای اینکــه تصــوری بهتــر
از میــزان ایــن تولیــد ثــروت داشــته باشــیم کافــی اســت کــه
بدانیــم کــه در ســالهای گذشــته درآمــد خالــص ســالیانهی

کمپانــی فیــس بــوک از درآمــد فــروش نفــت ایــران بیشــتر
بــوده اســت .بــه همیــن خاطــر در دنیــا بیــش از  12ســال
اســت کــه بــه آمــوزش برنامــه نویســی بــه کــودکان و نوجوانان
توجــه ویــژهای شــده اســت .امــا در کشــور مــا آمــوزش زبــان
انگلیســی در مقطــع متوســطه ،باعــث شــده اســت کــه ســن
آمــوزش برنامــه نویســی نیــز افزایــش بیابــد.
امــا اتفــاق خــوب و مثبتــی کــه در چنــد مــاه گذشــته افتــاده
اســت ایــن اســت کــه بــا ترجمــه و بازبینــی یکــی از برتریــن
زبانهــای برنامــه نویســی کــودکان بــه فارســی ،کــه اخیــرا ً
توســط یکــی از مجموعههــای دانــش بنیــان داخلــی صــورت
گرفتــه اســت ،شــرایط بــرای برنامــه نویســی بــا زبــان مــادری
بــرای کــودکان و نوجوانــان ایرانــی نیــز بــه بهتریــن شــکل
فراهــم شــده اســت
و بــا ایــن اقــدام کــودکان ایرانــی نیــز از  8ســالگی میتواننــد
بــه راحتــی و بــه زبــان فارســی برنامــه نویســی کننــد.
نــام ایــن زبــان برنامــه نویســی تصویــری مخصــوص کــودکان
و نوجوانــان اســکرچ اســت ،کــه کــودکان ایرانــی میتواننــد
در محیــط کامـاً فارســی شــدهی آن ،بــا هــر وســیلهای اعــم
از رایانــه ،لــپ تــاپ و یــا حتــی تبلــت و موبایــل بــه رایــگان
برنامــه نویســی را شــروع کننــد.
در ایــن شــیوه ی برنامــه نویســی بچههــا الزم نیســت حتــی
یــک خــط کدنویســی کننــد.
بلکــه فقــط کافی اســت تــا مفاهیــم برنامــه نویســی را بیاموزند
و بــه روشــی جــذاب فقــط بــا کشــیدن کدهــا و چســباندن
آنهــا بــه یکدیگــر ،ایدههــای خــود را بســازند.
بچههــا بــا ایــن برنامــه میتواننــد انــواع بازیهــا ،انیمیشـنها،
داســتانهای مصــور و برنامههــای تعاملــی را بســازند و حتــی
رباتهــا را نیــز برنامــه نویســی کننــد و بــه صــورت هدفمند در
اســتفاده از فنــاوری زمــان خویــش را صــرف کنند.
نکتــهای کــه در پایــان خــوب اســت بــه آن توجــه کنیــم
ایــن اســت کــه از نظــر کارشناســان آموزشــی ،یادگیــری
برنامهنویســی در عصــر حاضــر ماننــد یادگیــری خوانــدن و
نوشــتن اســت .همانطــور کــه قــرار نیســت هــر فــردی کــه
خوانــدن و نوشــتن یــاد میگیــرد در آینــده یــک نویســنده
یــا شــاعر شــود ،قــرار نیســت تمامــی بچههــا بــا یادگیــری
برنامــه نویســی در آینــده یک برنامه نویــس حرفهای شــوند .در
حقیقــت یادگیــری خواندن و نوشــتن و یــا یادگیری یــک زبان
جدیــد دریچههــای بیشــتری از دانــش را روبــه روی افــراد بــاز
میکنــد ،از ایــن حیــث فــارغ از اینکــه بچههــا در آینــده چــه
شــغلی داشــته باشــند تمامــی افــراد با یادگیــری برنامهنویســی
فرصتهــای بییشــتری بــرای یادگیــری خواهنــد داشــت و
میتواننــد بیشــتر و بهتــر یــاد بگیرنــد.
امیدواریــم بــا توجــه بــه مــوارد فــوق خانوادههــای ایرانــی نیــز
بــه آمــوزش برنامــه نویســی بــه کــودکان و نوجوانــان خویــش
توجــه ویــژهای بنماینــد تــا کــودکان و نوجوانــان ما نیــز بتوانند
آینــدهای درخشــان را بــرای خــود و خانوادههایشــان بســازند.
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شرکت سرمایهگذاری مسکن جنوب
مهندس سید حسین موسوی
معاون فنی اجرایی شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب
شــرکت ســرمایهگذاری مســکن جنــوب ،فعالیــت خــود را
از ســال  1371بــا عنــوان شــعبه جنــوب و پوشــش منطقــه
فــارس و بوشــهر آغــاز نمــود .ایــن شــرکت در ســال  1386بــا
تلفیــق شــعب جنــوب ،کیــش ،هرمــزگان و کرمــان بــا نــام
ســرمایهگذاری مســکن جنــوب تأســیس گردیــد و در ســال
 1389مرکزیــت ایــن شــرکت از تهــران بــه اســتان هرمــزگان
انتقــال یافــت .در حــال حاضــر نیــز دفتــر مرکــزی شــرکت در
شــهر شــیراز میباشــد کــه فعالیــت خــود را در زمینـهی جــذب
ســرمایه ،ســاخت ،فــروش و ارائــه خدمــات پــس از فــروش در
صنعــت ســاختمان آغــاز کــرده اســت .حــوزهی فعالیتهــای
شــرکت ســرمایهگذاری مســکن جنــوب ،اســتانهای فــارس،
کهکیلویــه و بویراحمــد ،کرمــان ،بوشــهر ،خوزســتان ،هرمــزگان
و جزیــره کیــش میباشــد .از ایــن رو جهــت آشــنایی بیشــتر
بــا ایــن شــرکت ،فرصــت را غنیمــت شــمرده و با ســید حســین
موســوی ،معــاون فنــی اجرایی شــرکت ســرمایهگذاری مســکن
جنــوب بــه گفتو گو نشســتیم کــه در ادامــه تقدیــم حضورتان
میگــردد .بــا وجــودی کــه مبحث توســعه پایــدار از دهــه پایانی
قــرن بیســتم ،آغــاز گردیــده و اپیدمیشــده ،اما متأســفانه هنوز
در بــازار ســاخت و ســاز نمــود نکــرده اســت.
حــال همــه نگرانیهــا ناشــی از تخریبهایــی اســت کــه در
آینــده بــر اثــر ایــن ســاخت و ســاز بــه وجــود میآیــد و بــرای
آن نیــز راه حلــی در نظــر گرفتــه نشــده اســت.
ایــن مطلــب را موســوی بیــان کــرد و در ادامــه افــزود :پذیرفتــن
تخریــب ،امــری بدیهــی اســت چــرا کــه پــس از گذشــت عمــر
مفیــد ســاختمانها ،بایســتی اکثــر آنهــا را تخریب و دوبــاره بنا
کــرد .در ایــن میــان برخــی از آن مصالــح ،قابــل بازیافــت بــوده و
میتوانیــم دوبــاره از آنهــا اســتفاده کنیــم ،و برخــی دیگــر کــه
قابــل بازیافــت نمیباشــند ،بایســتی در طبیعــت مدفون شــوند،
بنابرایــن بایــد از مصالــح ســازگار بــا محیــط زیســت اســتفاده
شــود ،کــه تمامــی تــاش ایــن مجموعــه اســتفاده از مصالــح
ســازگاری اســت کــه بــه محیــط زیســت آســیبی نرســاند.
وی در رابطــه بــا ارزشهــای بنیادیــن حاکــم بــر شــرکت
ســرمایهگذاری مســکن جنــوب بــه نــکات زیــر اشــاره کــرد:
 -1صداقــت و پایبنــدی بــه اصــول اخــاق حرف ـهای:
در ایــن مجموعــه اولیــن آموزشــی کــه بــه تمامــی پرســنل داده
میشــود ،پایبنــدی بــه اصــول اخــاق حرفـهای اســت ،بنابراین
حتــی اگــر نظارتــی به فعالیــت پرســنل اجرایی نباشــد ،حداکثر
مــوارد فنــی رعایــت خواهــد شــد.
 -2تمهیدات ،جهت خانهدار شدن همهی اقشار جامعه:
هــدف مــا خانــه دار شــدن همـهی اقشــار جامعــه بــه خصوص
قشــر کمدرآمــد میباشــد.
در ایــن راســتا ســعی بــر آن داریــم کــه ســاختههایمان،
صــرف نظــر از اینکــه در کــدام قســمت از موقعیــت فرهنگــی
بنــا میشــوند ،از کیفیت معماری و ســاخت یکســانی برخــوردار
باشند.
 -3التــزام بــه کیفیــت و معیارهــای فنی مهندســی به
منظور مانــدگاری:
مانــدگاری بدیــن معنــا اســت کــه مــا از لحــاظ فنــی،
دســتورالعملهایی اجرایــی داشــته باشــیم کــه بتوانیــم در بــازار
رقابتــی همچنــان بــه فعالیــت خــود ادامــه دهیــم ،بنابرایــن
اگــر شــرکتی بخواهــد در بــازار ســاخت و ســاز مانــدگار بمانــد،
بایســتی در ایــن بــازار رقابتــی یــک ســری خصوصیــات از لحاظ
مشــخصات فنــی در دســتور کار خــود قــرار دهــد.
بــه طــور مثــال :مبحــث والپســت کــه پــس از زلزلــهی
کرمانشــاه جدیتــر پیگیــری گردیــد را مــا از بیســت ســال
پیــش تاکنــون در دســتور کار مجموعــه داشــتهایم .چنیــن
مــواردی موجــب میگــردد ،دیگــر ســازندهها نیــز بــرای اینکــه
بتواننــد در بــازار رقابتــی باقــی بماننــد (بــه دلیــل مطالبــه گری
خریــداران) خــود را ملــزم بــه رعایــت چنیــن نکاتــی کننــد کــه
در نتیجــه ســرمایههای فــردی و ملــی حفــظ شــوند.

-4مسئولیتپذیریدرقبالمشتریان:
از آنجایــی که شــرکت ســرمایه گذاری مســکن جنــوب خود را
در همــه حــال متعهــد میدانــد ،بنابرایــن صرفنظــر از اینکــه
ســاختمانی را یــک ســال یــا بیســت ســال پیش ســاخته باشــد،
در صــورت مراجعــه مشــتری در جهــت رفــع معایــب اساســی
اقــدام میکنــد و ســعی خواهــد کــرد کــه رضایــت مشــتریان را
جلــب کنــد .وی چشــم انــداز شــرکت ســرمایه گــذاری مســکن
جنــوب را پیشــتاز بــودن در بــازار مســکن و بقــاء در بــازار رقابتی
برشــمرد و در ادامــه گفــت :در شــرایط حاضــر ،بــا توجــه بــه
ســاخت و ســازها و شــرایط اقتصــادی حاکــم ،ســازندههایی
میتواننــد در ایــن بــازار رقابتــی مانــدگار بماننــد کــه از مزایــای
رقابتــی برخوردار باشــند.
وی در توصیف مزایای رقابتی ،به موارد ذیل اشاره کرد:
 -1وجــود دانــش فنــی ،مدیریــت ســاخت و مدیریــت
دانــش:
هر شــرکت ســازنده بایســتی دارای پرســنل فنی کارآمد باشــد،
بدیــن صــورت کــه از باالتریــن تــا پایینتریــن رتبــه ســازمانی
مســائل مربــوط بــه کیفیت و یــک کار مطلــوب را آمــوزش دیده
باشــند ،زیــرا اگــر در هــر مرحلــه مشــکلی پیــش آیــد ،قطعــأ به
نتایــج رضایتبخشــی دســت نخواهیــم یافــت .کیفیت مناســب
قابــل کنتــرل اســت چرا که مــردم بــه آن درجــه از فهــم و درک
رســیدهاند کــه میتواننــد بــه طــور کامــل کیفیــت را تشــخیص
دهنــد ،بنابرایــن نمیتوانیــم کیفیــت خــوب را تبلیــغ کــرده اما
در اجــرا ایــن موضــوع نادیــده گرفتــه شــود ،البتــه میبایســت
در نظــر گرفــت کــه کیفیــت مطلــق وجــود نــدارد و بــه صــورت
نســبی است.
 -2رضایت مشتریان:
مبحــث رضایــت مشــتریان نیزجــزء مزایــای رقابتــی اســت.
بدیــن صــورت کــه شــرکت ســرمایهگذاری مســکن جنــوب،
پــس از گذشــت حــدود یکســال از بهرهبــرداری ،در غالــب
فرمهــای ( QFDکاربــرد عملکــرد کیفیــت) پروژههای خــود را
ارزیابــی کــرده و با شــنیدن نظــرات مشــتریان و تبدیــل آنها به
مشــخصات فنــی ،ســعی بــر آن داشــته که معایــب مذکــور را در
پروژههــای آتــی برطــرف کنــد.
 -3مبحــث خالقیــت در بهکارگیــری روشهــای نویــن:
بــه منظــور اســتفاده حداکثــری از مصالــح و مــواد مصرفــی در
توســاز و عرضــه آن بــا قیمــت مناســب ،بهتــر اســت
ساخ 
تــا از هــر یــک از مصالــح بــه نحومطلــوب بــا دیــد مهندســی
ارزش اســتفاده شــود ،بــه طــور مثــال :در بحــث والپســتها
کــه وظیفــه نگهــداری و حفــظ مقاومــت دیوارهــا را در برابــر
نیروهــای جانبــی برعهــده دارنــد ،میتــوان بــا تغییــر در متریال
مربوطــه از آن بــه عنــوان فریــم چارچــوب نیــز اســتفاده کــرد و
بدیــن صــورت حداکثــر بهرهبــرداری از یــک آیتــم را بــه همــراه
داشــت ،کــه ایــن مســأله در پروژههــای ســاخت و ســاز شــرکت
ســرمایهگذاری مســکن جنــوب ،بــه خوبــی مشــاهده میشــود.
 -4نگاه هوشمندانه به بازار کسب و کار:
اولیــن گام در جهــت اجــرای یــک پــروژه ،شناســایی بــازار هدف
میباشــد چــرا کــه بــا توجــه بــه نیازهــا و خواســتههای بــازار
هــدف میتــوان کار را بــه شــیوه مطلــوب پیــش بــرد ،پرواضــح
اســت کــه موقعیــت مکانــی بنــا ،مــواد مصرفــی ،مشــخصات
فنــی و هزینههایــی کــه بــرای ســاخت یــک بنــا در نظــر گرفته
میشــود ،در اجــرای پــروژه از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت
کــه میبایســت کامـ ً
ا متناســب بــا بــازار هــدف باشــد.
 -5بــه کارگیــری فـنآوری اطالعــات بــه جهــت ایجاد
مزیــت رقابتی:
در ایــن مــورد میتــوان بــه فراینــد بیــم اشــاره کــرد .فراینــد بیم
حــدود (  )10-15ســال اســت کــه رایــج شــده امــا متأســفانه
در ســطح کشــور چنــدان کاربــرد نداشــته اســت .خوشــبختانه
شــرکت ســرمایه گــذاری مســکن جنــوب توانســته در ایــن

حیطــه نیــز ورود کــرده و فعالیتهــای خــود را براســاس ایــن
فراینــد برنامــه ریــزی کنــد ،در زبــان ســاده فراینــد بیــم بــه این
معناســت کــه یــک ســاختمان قبــل از بنــا شــدن بــه صــورت
دیجیتــال مــدل میشــود تــا در صــورت بــروز هــر گونــه تداخل،
در آن مــدل ســازی دیجیتــال ســه بعــدی ،عیــوب برطــرف
شــود .امــا بــه همیــن قســمت اکتفــا نکــرده و ســاختمانی کــه
بــه صــورت ســه بعــدی ســاخته میشــود ،میتوانــد مســائل
اجرایــی و نظارتــی را نیــز حــل کنــد .بــه طــور کلــی فراینــد
بیــم دارای چندیــن بعــد بــوده کــه ســه بعــد اول آن همــان
طراحــی ســه بعــدی اســت .در بعــد چهــارم مبحــث زمــان
مطــرح میشــود کــه بــه موجــب آن میتوانیــم کنتــرل پــروژه
و زمــان را براســاس مــدل ســازی رعایــت کنیــم ،در بعــد پنجم،
میتوانیــم هزینههایمــان را مدیریــت کــرده ودر بعــد ششــم که
اطالعــات چرخ ـهی حیــات پــروژه اســت ،در واقــع اصلیتریــن
مســأله بــرای تضمیــن کیفیــت و بهینــه ســازی مصــرف انــرژی
میباشــد ،در بعــد هفتــم مســئله نگهــداری ســاختمان مطــرح
میشــود ،ســپس در بعــد هشــتم مســئله مدیریــت بحــران
در حــوادث غیرمترقبــه پیشبینــی شــده و در نهایــت در بعــد
نهــم بحــث تخریــب ،مــدل میشــود .البتــه رســیدن بــه تمامی
بعدهــا بســیار ســخت و دشــوار اســت و تعاریف بعدهــای فرایند
بیــم میتوانــد بســیار گســتردهتر از ایــن مــوارد باشــد.
 -6اســتفاده از تکنولــوژی واقعیــت مجــازی ( )VRدر
معرفــی پروژههــای در حــال اجــرا:
میتوانیــم بــا تولیــد نــرم افزارهایــی بــرای پروژههــا در انتخــاب
مشــتری کمــک شــایانی کنیــم ،بــه ایــن صــورت کــه بــا قــرار
دادن عینــک  VRبــر روی چشــم مشــتری ،او میتوانــد در
واحــدی کــه قــرار اســت خریــد نمایــد قــدم بزنــد و محصــول
نهایــی را مشــاهده کنــد و متریالهــای داخلــی آن را بــه صــورت
مجــازی تغییــر دهــد .همانگونــه کــه قبـ ً
ا گفته شــد ،شــرکت
ســرمایهگذاری مســکن جنــوب در ایــن حیطه نیــز وارد شــده و
خــود را ملــزم دانســته کــه تمامــی پروژههایــش را بــا اســتفاده از
ایــن فراینــد بــه انجــام برســاند و در کنــار فراینــد بیــم ،مدیریت
پیشــرفته پروژههــا را نیــز بــه همــراه دارد ،بدیــن صــورت کــه از
طریــق نصــب اپلیکیشـنهای مدیریــت پــروژه بــر روی گوشــی
همراه،تمامــی پروژههــای موجــود را کنتــرل و مدیریــت میکند.
مدیــران پــروژه موظــف هســتند روزانــه تمامــی فرایندهــا را بــا
تصویــر و گــزارش بــه مدیــران ارشــد اطــاع دهنــد ،و مدیــران
ارشــد بــا پیگیــری پــروژه از طریــق ایــن اپلیکیشــن میتواننــد
هــر لحظــه پروژههــا را مدیریــت کننــد.
معــاون فنــی اجرایی شــرکت ســرمایه گذاری مســکن
جنــوب در پایــان گفــت :بــه طــور کلــی در تعریف یک
پــروژه میبایســت مــوارد ذیــل را مــد نظــر قــرار داد:
 -1طراحــی مناســب :بــا در نظــر گرفتــن بــازار هــدف و نیــاز
مشــتری یــک طراحــی مناســب ،مانــدگار و شــاخص داشــته
باشــیم و بــه نظــر میرســد ایــن موضــوع مســئولیتی اســت
کــه بــر دوش تمامــی کســانی اســت کــه در امــر ســاخت و ســاز
فعالیــت دارنــد.
 -2انتخاب مصالح مناسب و متناسب:
مصالحی که متناسب با طراحی و مناسب از لحاظ کیفی باشد.
 -3کیفیت اجرا:
اصلیتریــن مســأله و بزرگتریــن ضعــف ســازندهها در کیفیــت
اجــرا میباشــد .بنابرایــن زمانــی کــه طراحــی مناســب ،انتخــاب
مصالــح مناســب و متناســب و در نهایــت اجــرا مطلــوب باشــد،
قطعــأ میتوانیــم محصولمــان را تضمیــن کیفیــت کنیــم .بــا
تضمیــن کیفیــت ،اعتبار و اعتمــاد را پیش رو داشــته و در نهایت
توســاز اســت،
خواهیــم توانســت در بــازاری کــه هــدف مــا ساخ 
بــه حیــات خــود ادامــه دهیــم .و در نهایــت مثلــث (کیفیــت،
زمــان ،هزینــه) میبایســت ســر لوحــه هــر پــروژه موفــق باشــد.
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بیم چیست؟
بیــم از کلمــات ()Building Information Model
گرفتــه شــده اســت و مخفــف ایــن کلمــات بــه معنــی
مــدل ســازی به صــورت یــک پارچــه و ارائه اســناد ســاختمانی
بــه صــورت یــک جــا و یــک دســت اســت .روش مــدل ســازی
بیــم یکــی از اتفاقاتــی میباشــدکه باعــث ایجــاد تحــول در
مدلســازی ،ترســیم ،طراحــی و ارائــه پروژههــای ســاختمانی
شــده اســت .سالهاســت ا کــه ایــن تفکــر یعنــی مدلســازی
یکپارچــه و ارائــه اســناد ســاختمانی بــه صــورت یکپارچــه بــه
عنــوان قابــل اطمینانتریــن و مقــرون بــه صرفهتریــن روش

بــرای مدیریــت پروژههــا در کشــورهای توســعه یافتــه مــورد
اســتفاده قــرار میگیــرد و طبــق آمارهــا ایــن روش باعــث
کاهــش  ۱۰الــی  ۱۸درصــدی هزینههــا در ســاخت ســازهها
میشــود  .بــا اســتفاده از روش بیــم بــرای ســاختمان ســازی
و طراحــی پــان ســاختمان و ...در کشــور عزیزمــان میتوانیــم
کیفیــت ســاخت ســازهها و ســاختمانها را افزایــش دهیــم و
باعــث صــرف کمتــر هزینههــا شــویم و در نهایــت ســاختمان
و ســازههای بــا کیفیــت و ســود آوری بیشــتر بــرای ســازنده و
خریــدار فراهــم آوریــم .در مــدل ســازی بــه شــیوه ()BIMبــه

جــای اســتفاده از روشهــای ()CADکــه در آن نقشــههای
پــروژه بــه صــورت مجــزا رســم میشــدند از یــک نقشــه
و پــروژه واحــد اســتفاده میشــود کــه بــا توجــه بــه ایــن
تفاســیر در ایــن روش اســتفاده از نــرم افزارهایــی همچــون
نــرم افــزار اتوکــد ( )autocadو نــرم افــزار تــری دی مکــس
( )3D Maxجــای خــود را بــه نــرم افزارهــای دیگــر همچــون
نــرم افــزار رویــت ()Autodesk Revit Architectur
و نــرم افــزار معمــاری آرشــیکد  archicadکــه بــا ایــن
مدلســازی بیشــتر ســازگار هســتند ،میدهنــد .

دالیل استفاده از سیستم  BIMدر پروژه های ساختمانی
کاهش هزینه ها در هنگام اجرای سازه ()Construction Cost
طراحی سازه و پروژه در زمان کم و به صرفه ()Decrease Time
کاهش خطا ها و نا هماهنگی های اجرایی ()Clash Detecting
امکان ساخت سازه ها به صورت پیش ساخته ()Precast
ساخت سازه با کیفیت تر با استفاده از این روش ()Construction Quality
در سیســتم  BIMبــه دلیــل برنامهریــزی حرفـهای و خالقانــه بــرای اجــرای طــرح و ســازه و کار تیمــی بیــن عوامــل اجرایــی درگیــر در پــروژه در بیــن اعضــاء هماهنگــی خاصــی وجــود دارد و تمامــی
کارهــا در وقــت خــود و بــا نهایــت دقــت و کیفیــت انجــام میشــوند از ایــن رو اشــتباهات اجرایــی و نــا هماهنگــی کمتــر پیــش میآیــد.

خدمات بیم BIM

ارائه آموزش های تخصصی به تیم های اجرایی و مدیریت پروژه
پیاده سازی بیم در دفاتر خدمات بیم و دفاتر مهندسی
اجرای نرم افزار ها و سخت افزار های مورد نیاز برای بیم
پشتیبانی همیشگی پروژه های ساختمانی
تهیه و تبیین مدلسازی پروژه با استفاده از بیم
تهیه آبجکت  ,فیلم ها  ,اسناد مورد نیاز برای اجرای پروژه
پشتیبانی و ارائه نسخه های جدید و آپدیت سیستم برای بیم های قدیمی اجرا شده

 10گام ساده به سوی دنیای بیم ()BIM
 -1با بیم ( )BIMآشنا شوید
قبــل از گــذار بــه دنیــای بیــم بایــد ببینیــد کــه ایــن تغییــر
چــه اثــری بــر روی نیــروی کاری میگــذارد .یــک یــا دو
نفــر را مأمــور بررســی تغییــرات الزم کنیــد .یکــی از تغییــرات
بدیهــی ،تغییــر در جزئیــات فرآینــد طراحــی اســت زیــرا از
دنیــای دوبعــدی بایــد بــه ســمت مدلســازی سـهبعدی قــدم
برداریــد .پــس روحیــه کارمنــدان بایــد با شــیوه جدیــد تطبیق
یابــد و مأموریــن بررســی ایــن تغییــرات بایــد چنین هشــداری
را بــه شــما بدهنــد.
 -۲تمام اعضای شرکت را وارد صحنه کنید
بهکارگیــری تمــام اعضــای شــرکت الزمـهی ،گــذار کامــل بــه
بیــم اســت .بــرای تحقــق ایــن مهــم بــا کارمنــدان و مشــتریها
در مــورد مزایــای مدلســازی اطالعــات ســاختمانی صحبــت
کنیــد؛ نــه ایــن کــه بگوییــد دنیــای صنعــت تغییــر کــرده و مــا
بایــد از بیــم اســتفاده کنیــم .تصــور آینــده امیدبخــش ،مهیجتر
اســت .رهبــران شــرکت باید همــه کارمنــدان را تحریــک کنند.
حرفهــای آنهــا بایــد حــاوی ایــن پیــام باشــد کــه مــا در حال
حرکــت بهســوی بیــم هســتیم چــون بــرای آینــده ما ضــروری
اســت؛ نــه ایــن کــه بگوینــد مــا فقــط داریــم تــاش میکنیــم
کــه ببینیــم بیــم ( )BIMچــه نتیجـهای برجــای میگــذارد.
 -۳نرمافزارها و سختافزارها را بهروز کنید
در مقایســه بــا کــد ،بیــم ( ،)BIMفرآینــدی گروهیتــر اســت
کــه بــه مدلهــای س ـهبعدی هوشــمند متکــی اســت .بــرای
ســاخت مدلهــا بــه نرمافزارهــای جدیــد نیــاز خواهید داشــت.
از امکانــات الزم بــرای اجــرای ایــن برنامههــا نیــز غفلــت نکنید.
ممکــن اســت؛ الزم باشــد کــه ســختافزارهای موجــود را ارتقــا
دهیــد و از ســختافزارهایی اســتفاده کنیــد کــه قــدرت
پــردازش مناســبی داشــته باشــند .البتــه بهتــر اســت بــه ایــن
نکتــه توجــه کنیــد کــه در آینــده ،نرمافزارهــای پیشــرفتهتری
روانــه بــازار میشــود؛ پــس ســختافزاری بخریــد کــه یــک
پلــه باالتــر از نیــاز کنونــی بیــم اســت.

 -۴پالن را توسعه دهید
بعــد از ایــن مراحــل مقدماتــی بایــد بــرای ادامــه پروســه
طرحریــزی کنیــد .درســت مثــل یــک پــروژه ساختمانســازی،
گــذار بــه یــک مســیر کاری جدیــد هــم نیازمنــد طــرح اســت
تــا از اختــال دوری کــرده و از صحــت کار مطمئــن شــوید .در
طــرح مدیریــت تغییــر بایــد ببینیــد کــه کدامیــک از کارمندان
بــه آمــوزش نیــاز دارنــد و کدامیــک ایــن دوره آموزشــی را
قبــ ً
ا گذراندهانــد .مهمتــر از همــه ،قســمتی از طــرح را بــه
بررســی ســؤالها و مشــکالت کارمنــدان اختصــاص دهیــد .اگر
کارمنــدان بــا روش جدیــد کار تطبیــق پیــدا کننــد؛ تغییــرات
ســازمانی ســریعتر و بهتــر اتفــاق میافتنــد.
 -۵بــا یــک پــروژه پیشــگام و آزمایشــی شــروع
کنیــد
بــرای بیشــتر شــرکتها ،معقولتــر اســت کــه ایــن گــذار را
بــا یــک پــروژه پیشــگام شــروع کننــد نــه اینکــه بهیکبــاره
در تمامــی پروژههــا از بیــم ( )BIMاســتفاده نماینــد .بهتــر
اســت کــه آمــوزش کارمنــدان را هــم بــا یــک گــروه پیشــتاز
شــروع کــرده و پــروژه آزمایشــی را هــم بــه آنهــا ســپرد .پروژه
پیشــگام ،نــکات کاربــردی الزم بــرای پروژههــای آتــی بیــم
( )BIMرا مشــخص میکنــد .گــروه پیشــتاز هــم بــه گــذار
کل مجموعــه کمــک خواهنــد کــرد.
 -۶پروسههای دارای اولویت را مستند کنید
شــاید وسوســه شــوید کــه در نقطــه شــروع گــذار ،همــه
اســتانداردها را اجــرا کنیــد امــا ایــن امــر بــه کاهــش ســرعت
تیــم و کاهــش کیفیــت نتیجــه منجــر میشــود .بهتــر اســت
کــه بــا یــک پروســه آزاد شــروع کنیــد .از تیم پیشــتاز بخواهید
کــه روشهــای دارای اولویــت انجــام کار را ثبــت کننــد .ایــن
مســتندات ،خروجیهــای دلخــواه شــرکت و نحــوه تحقــق
آنهــا از طریــق بیــم ( )BIMرا برمــا میکنند .مستندســازی
پروســه بــه کل تیــم کمــک خواهــد کــرد کــه در آینــده،
اســتانداردهای بهینــه را توســعه دهنــد.

 -۷قهرمانان بیم ()BIMرا پرورش دهید
در ایــن راه ،بعضــی از افــراد نســبت بــه دیگــران ،هیجــان
بیشــتری خواهنــد داشــت؛ شــاید در ایــن زمینــه تجربــه دارند
یــا در دوران تحصیــل بــا بیــم ( )BIMآشــنا شــدهاند .حتم ـاً
ایــن افــراد را در گــروه پیشــتاز قرار دهیــد .آموزش بیشــتری به
ایــن افــراد بدهیــد تــا در راه آمــوزش بقیــه همتیمیهایشــان
بــه شــما کمــک کننــد.
 -۸گــذار تیمهــای کاری بــه ســمت بیــم را بهمــرور
انجــام دهید
آمــوزش همزمــان کل اعضــای شــرکت توصیــه نمیشــود.
بهتــر اســت کــه ایــن تغییــر طــی دورهای یــک یــا دو ســاله
رخ دهــد .افــرادی کــه قــرار اســت در آخریــن پروژههــای ایــن
تغییــر شــرکت داده شــوند؛ احتمــاالً خیلــی از آموزشهــای روز
اول را فرامــوش میکننــد .پــس بهتــر اســت کــه افــراد را در
گروههــای مختلــف و در نزدیکــی شــروع پــروژه بیم خودشــان،
تحــت آمــوزش قــرار دهیــد.
 -۹وحدت و همکاری
اگــر میخواهیــد حداکثــر اســتفاده را از بیــم ببریــد؛ از یــک
مــدل فراگیــر و مشــترک در بیــن مشــاورین  ،MEPمهندسهــا
و دیگــر شــرکتهای درگیــر بــا پــروژه اســتفاده کنیــد .یــک مدل
مشــترک به پروســه کوئوردیناســیون ســرعت میدهــد و درهایی
جدیــد بـرای همــکاری گــروه هــای مختلــف بــاز میکنــد.
 -۱۰خالق باشید و توسعه دهید
شــرکتهای مبتنــی بــر بیــم ،قــدرت تجســم ،تحلیــل و
کوئوردیناســیون خاصــی دارنــد .چالــش پیــش روی شــما،
توســعه راههایــی اســت کــه بــه تســخیر ایــن تواناییهــا ختــم
میشــوند؛ تواناییهایــی کــه ارزش و خدمــات بیشــتری
بــه مشــتریها ارائــه میدهنــد .مزیــت ارتباطــات بیــم بــا
مشــتری ،نوعــی بازاریابــی محســوب میشــود .بیــم باعــث
میشــود آن دســته از مشــتریهایی کــه خواهــان تماشــای
الزامــات پــروژه خــود هســتند بــه وجــد بیاینــد.
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هفتمین دوره شورای مرکزی
سازمان نظام مهندسی ساختمان در یک نگاه
دکترطاهرهنصر

نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
رئیس گروه تخصصی معماری و نائب رئیس کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

اکنــون کــه دوره هفتــم شــورای مرکــزی ســازمان نظــام
مهندســی ســاختمان رو بــه پایــان میباشــد ،بــر آن شــدیم
تــا گزارشــی از اقداماتــی کــه در ایــن دوره انجــام شــده اســت
را بــه اطــاع برســانیم کــه شــامل گــزارش کلــی عملکــرد
گــروه تخصصــی معمــاری ،گزارشــی کلــی از عملکــرد
کمیســیون انــرژی ،گــزارش کلــی از کارگــروه تدویــن شــرح
خدمــات مهندســی و کمیســیون آمــوزش بــه صــورت خالصه
میباشــد .در بخــش پایانــی ایــن گــزارش نیــز امور انجام شــده
توســط گــروه تخصصــی معمــاری در راســتای توجه بــه اجرای
قطعنامههــای اجــاس بیســتم و اجــاس بیســت و یکــم
هیــأت عمومــی ســازمان نظام مهندســی ســاختمان بــه اطالع
میرســد.
الــف -گــزارش کارگــروه بررســی شــرح خدمــات
مهندســی
ایــن کارگــروه بــه بررســی و بازنگــری شــرح خدمات مهندســی
پرداخــت .همچنیــن قابــل ذکــر اســت کــه در جلســاتی کــه
تشــکیل گردیــد ،از نماینــدگان گروههــای نقشــهبرداری،
ترافیــک ،شهرســازی و پــس از آن نیــز از نماینــدگان گــروه
تخصصــی عمــران بــرای حضــور در جلســات دعــوت بــه عمــل
آمــد .همچنیــن نــگارش شــرح خدمــات هــر رشــته بر اســاس
هماهنگــی بــا نماینــدگان آن رشــته صــورت گرفــت .نتایج این
کارگــروه پــس از طــرح در شــورا بــه وزارت راه و شهرســازی
ارســال گردیــد.
الف -1-برنامه کاری و هدف:
از آنجــا کــه از نــگارش اولیــه شــرح خدمــات مهندســی حــدود
 18ســال میگــذرد و در ایــن زمــان بازنگــری بــر آن صــورت
نگرفتــه اســت ،لــذا کارگــروه بررســی شــرح خدمــات مهندســی
در شــورای مرکــزی شــکل گرفــت و بــا آســیب شناســی شــرح
خدمــات ابالغــی وزارت راه و شهرســازی مصوب ســال  ،1378به
تدویــن و بــه روز رســانی ایــن شــرح خدمــات اقــدام نمــود .قابل
ذکــر اســت کــه شــرح خدمــات مصــوب  1378بــرای چهــار
رشــته عمــران ،معمــاری ،مکانیــک و بــرق تدویــن شــده اســت.
در گام اول همســان ســازی نــگارش صــورت گرفــت و خالصــه
نمــودن شــرح خدمــات مدنظــر قــرار گرفــت .همچنیــن ســه
رشــته نقشــه بــرداری ،ترافیــک و شهرســازی نیــز بــه عنــوان
رشــتههای مهندســی مدنظــر قــرار گرفــت و مقــرر شــد کــه
بــرای ایــن ســه رشــته نیــز در نــگارش شــرح خدمــات توجــه
صــورت گیــرد .گام بعــدی توجــه بــه ویرایش و تکمیــل مباحث
در جلســات کارگــروه بــود .بــرای ایــن منظــور بررســی گروههای
ســاختمانی و همچنیــن بررســی و بازنگری رشــتههای معماری،
عمــران ،مکانیــک و بــرق و نیــز همسانســازی خدمــات بــرای
رشــتههای چهــار گانــه و گروههــای ســاختمانی چهارگانــه
صــورت پذیرفــت .لــذا ســاختار جدیــد بــا توجــه بــه طراحــی،
نظــارت ،اجــرا ،آزمایشــگاه و تعمیــر و نگهــداری بســته بــه نیــاز
هــر رشــته مدنظــر قــرار گرفــت .گام بعــدی تدویــن شــرح
خدمــات بــه صــورت مشــترک بــود کــه چنانچــه گفتــه شــد با
کاســتن از حجــم زیــاد شــرح خدمــات همراه بــود از نــکات قابل
توجــه در نــگارش جدیــد ،تدویــن شــرح خدمات کلیه رشــتهها
در گروههــای مختلــف بــر اســاس تعاریــف منــدرج در قانــون

نظــام مهندســی و مبحــث دوم مقــررات ملی ســاختمان اســت.
همچنیــن ذکــر ضروریــات اختصاصــی هــر یــک از گروههــای
ســاختمانی در ادامــه همــان بخــش بــه صــورت جداگانــه و
تکمیلــی و نیــز بــه روز رســانی شــرح خدمــات مهندســی بــا
توجــه بــه آخریــن ویرایــش مباحــث مقــررات ملــی ســاختمان
نیــز مدنظــر قــرار گرفته اســت .تفکیک خدمــات هــم در نظارت
و هــم در طراحــی بــا توجــه بــه مــوارد خدمــات عمومــی اســت
همچنیــن خدمــات مضاعف شــامل خدمــات اختیــاری :غیــر از
ایــن مــوارد خدماتــی کــه در گــروه بندیهــا نیســت و مالــک
موظــف اســت هزینــه اضافــی بدهــد ،و خدمــات اجباری کــه در
گروههــای باالتــر وجــود دارد مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
ب -ﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻌﻤﺎري
ب -1-اهداف و چشم اندازها:
 -1توسعه شرح خدمات مهندسی معماری
 -2تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان در معماری
 -3انرژی و محیط زیست در معماری
 -4بهرهگیری از فناوریهای نوین در معماری
 -5هویــت در معمــاری ایرانــی -اســامی بــا تأکیــد بــر
ارزشهــای بومــی و منطقــهای
ب -2-ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اقدامات انجام شده:
-1تشــکیل  39جلســه گــروه تخصصــی معمــاری و تشــکیل

بــه  66جلســه کارگروههــای تخصصــی معمــاری و اســتفاده
از توانمنــدی.
 -2تشــکیل جلســات هــم اندیشــی( :تشــکیل  3جلســه بــا
نماینــدگان هیئــت مدیره در رشــته معمــاری و نیــز نمایندگان
گروههــای تخصصــی معمــاری تمــام اســتانهای کشــور و بــا
حضــور ریاســت محتــرم شــورای مرکــزی در محــل شــورای
مرکــزی.
 -3تشــکیل جلســات مشــترک با وزارت راه و شهرسازی شامل
برگــزاری جلســه مشــترک گــروه تخصصی معمــاری بــا معاون
محتــرم وقــت مســکن و ســاختمان و معــاون محتــرم وقــت
شهرســازی و معمــاری و تشــکیل جلســه مشــترک بــا اعضــای
کمیتــه تدویــن مبحــث  4مقــررات ملــی ســاختمان.
 -4گــزارش پیشــنهادی مبانــی قیمــت گــذاری و شــرح
خدمــات مهندســی معمــاری.

 -5بررســی جایــگاه نظــارت معمــاری بــا توجــه بــه آســیب
شناســی زلزلــه غــرب کشــور.
 -6طــرح نامــه شــماره /6495د/ش م مــورخ  4/7/96دکتــر
طاهــره نصــر ،رئیــس گــروه معمــاری در خصــوص اعمــال
جــداول منــدرج در مبحــث دوم مقــررات ملــی ســاختمان.
 -7پیشــنهاد دورههــای آموزشــی معمــاری بــرای ورود بــه
حرفــه ،بازآمــوزی و ارتقــا.
 -8پیشــنهادات ارائــه شــده ازســوی گــروه بــه دبیــر اجرایــی و
هیئت رئیســه ســازمان:
 -1-8تشــکیل کمیتــه مشــترک معمــاری بــا وزارت
راهوشهرســازی در راســتای تعامــل شــورای مرکــزی و وزارت
راهوشهرســازی.
 -2-8تهیــه بانــک اطالعاتــی معمــاری :درگام نخســت فرمــت
جدولــی تهیــه گردیــد کــه طــی نامــهای از اســتانهای
مختلــف درخواســت شــد کــه اطالعــات معمــاران خــود را بــه
شــورای مرکــزی ارســال نماینــد.
 -3-8بنــا بــه فرمایــش رهبــر معظــم انقــاب مبنــی بــر تأکید
بــر اقتصــاد مقاومتــی و نیــاز جامعــه بــه اشــتغال جوانــان و
بــا توجــه بــه اینکــه ســرفصل دروس دانشــگاهی در رشــته
معمــاری سالهاســت مــورد بازنگــری قــرار نگرفتــه اســت،
گــروه تخصصــی معمــاری شــورای مرکــزی ســازمان نظــام
مهندســی ســاختمان ضمــن ارائــه پیشــنهاد مبنی بــر آموزش
قوانیــن و مقــررات ملــی ســاختمان در قالب دروس دانشــگاهی
(بصــورت واحــد اجبــاری و نــه اختیــاری) آمادگــی خــود را
بــرای ارائــه پیشــنهادهای مربــوط بــه ایــن امــر اعــام نمــود.
 -4-8تهیــه راهنمــای تصویــری بــرای مبحث  4مقــررات ملی
ســاختمان توســط گــروه تخصصــی معمــاری مطــرح گردیــد
کــه در صــورت تأمیــن بودجــه مــورد نیــاز گــروه تخصصــی
بــرای انجــام ایــن مــورد اعــام آمادگــی نمــوده اســت.
 -5-8بــا توجــه بــه تجربــه موفقــی کــه از تصحیــح مبحــث
چهــار مقــررات ملــی ســاختمان توســط گــروه تخصصــی
معمــاری صــورت گرفــت و نظــرات در  58بنــد بــه مرکــز
تحقیقــات راهوشهرســازی ارائــه گردیــد ،ایــن گــروه تخصصــی
آمادگــی خــود را بــرای بررســی ســایر مباحــث اعــام نمــود.
 -9کتابچههای تهیه شده در گروه تخصصی معماری:
« -1-9ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺧﺼﻮص مقــررات ملــی ســاختمان
در معمــاری ،تجربــه کشــور آلمــان» (منتشــر شــده)
« -2-9دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﺟﺮاﯾﯽ مبحــث  22مقــررات
ملــی ســاختمان در بخــش معمــاری بــه واســطه ارائــه چــک
لیســتهای کنتــرل معمــاری» (منتشــر شــده)
 « -3-9نظــام نامــه پیشــنهادی طراحــی نمــا و ســیمای
ســاختمانها» (آمــاده انتشــار) طــی نامــه بــه هیئــت رئیســه
محتــرم شــورا ارائــه شــده اســت.
 -10ارائــه نتایــج کارگــروه مباحــث حقوقــی شــرح خدمــات
مهندســی معمــاری بــه هیئــت رئیســه محتــرم شــورا
 -11برگــزاری جلســه در خصــوص بهکارگیــری روشهــای
نویــن اجــرای نمــا بــا حضــور متخصصیــن مربوطــه
 -12بررســی مســائل ابالغیــه تعــداد کار بــا متــراژ تــا  400متر
مربــع و ارائــه نقطــه نظــرات و پیشــنهادات گــروه معمــاری بــه
هیئــت رئیســه محتــرم شــورای مرکزی
-13تدویــن قراردادهــای همســان معمــاری در راســتای نحــوه
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محاســبه و کســر از ظرفیــت در طراحیهــای مجــدد
ب -3-ســایر مــوارد مــورد بررســی در گــروه تخصصی
معماری:
 -1ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم نامههــای ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺼﻮص
ﻧﻤﺎﺳﺎزي و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﻤﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ در ﮐﺸﻮر
 -2ﺑﺮرﺳﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﺑﻼﻏﯿﻪﻫﺎ در ﺧﺼﻮص رﺷﺘﻪ
ﻣﻌﻤﺎري داﺧﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ذي ﺻﻼح
 -3ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻣﺎده
 117آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺟﻬﺖ
ارﺳﺎل ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 -4ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻈﺎرت اراﺋﻪ ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ اســتانهای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر
 -5اﺧﺬ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارك ارﺳﺎﻟﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنهــاي اســتانهای در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ  21 ،19و  22ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﺨﺶ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﻤﺎري
 -6ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﻣﺤﻠﯽ در راﺳﺘﺎي رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺒﺤﺚ
 19در ﭘﻬﻨﻪﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر
 -7وﯾﺮاﯾﺶﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺒﺤﺚ  4ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ارﺳﺎل آن

ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت راه ،ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي
 -8ارائــه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻬﯿﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در
راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺒﺤـﺚ  19ﻣﻘـﺮرا ت ﻣﻠـﯽ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﺳـﻂ
ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﺎري
 -9ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﻤـﺎري
(کــه در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻣﺮﮐﺰي اراﺋﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ) و توجــه بــه تهیــه ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖﻫﺎي ﻧﻈﺎرت ﻣﻌﻤﺎري
 -10بررســی دوفوریتــی ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ وﯾﺮاﯾﺶ ﺳﻮم ﻣﺒﺤﺚ 4
ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﺳـﻂ ﮔـﺮوه ﻣﻌﻤـﺎري و ارســال ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت راهوﺷﻬﺮﺳﺎزي
ج -کمیســیون انــرژی ،اســتاندارد مصالــح و محیــط
زیســت:
 -1نظــام نامه تشــکیل کمیســیون انــرژی ،اســتاندارد مصالح و
محیــط زیســت اســتانها
 -2شیوه نامه تشکیل ساختار راهبردی و اداری اسـتانداردسازی
ساختمان
 -3آییــن نامــه اجرایــی صرفــه جویــی مصــرف انــرژی در
ســاختما نها

9

 -4بازنگــری مقــررات ملــی ســاختمان (مباحــث ،14 ،13 ،4 ،2
 )22 ،16بــا تأکیــد بــر بهینــه ســازی مصــرف انرژی
 -5بازنگــری ســرفصلهای آموزشــی بــرای ارتقــا ،بازآمــوزی و
آمــوزش مهندســی از منظــر بهینــه ســازی مصــرف انــرژی
 -6دوره آموزش تربیت مدرس انرژی
 -7بهینــه ســازی مصــرف انــرژی و کاهــش مصــرف انــرژی
در ســاختمان
 -8صالحیت ممیزی و بازرسی انرژی
 -9مدل سازی انرژی
 -10تفاهــم نامــه کمیســیون انــرژی ،اســتاندارد مصالــح و
محیــط زیســت شــورای مرکــزی بــا انجمــن احتــراق ایــران
 -11مباحث الگوی ساختمان سبز
 -12دبیرخانــه نشــان تعالــی ســاختمان ســبز و اعطــای نشــان
تعالی ســاختمان ســبز
د -کمیسیون آموزش:
همــکاری در تدویــن و بازنگــری ســرفصل دورههــای بازآموزی،
آموزشــی و ارتقــا (رشــته معماری)

دیپ فیک تهدیدی جدید برای افراد مشهور
گروهــی از پژوهشــگران در مؤسســه پژوهشــی سامســونگ در
مســکو موفــق شــدهاند نوعــی الگوریتــم هــوش مصنوعــی
جدیــد طراحــی کننــد کــه میتوانــد بــا کمــک دیــپ فیــک
تصاویــر جعلــی ســه بعــدی را بــه راحتــی و تنهــا بــا یــک
عکــس ســاده ایجــاد کنــد.
تصــور کنیــد کــه یــک نفــر فقــط بــا داشــتن عکــس پروفایــل
شــما میتوانــد یــک ویدئــو جعلــی از شــما بســازد .در واقــع
نــام ایــن تکنیــک نیــز بــه درســتی عملکــرد آن را آشــکار
میســازد.دیپ فیــک ترکیبــی از یادگیــری عمیــق (Deep
 )learningو جعــل ( )Fakeاســت.
بــه گــزارش بولتــن نیــوز بــه نقــل از کانــال دانشــکده ارتباطات
و رســانه ،دیــپ فیــک میتوانــد کلیپهایــی از آدمهــا بســازد
و کارهایــی انجــام دهــد یــا چیزهایــی بگویــد کــه در واقعیــت
هیــچ وقــت انجــام ندادهانــد.
معمــوالً بــرای انجــام ایــن کار بــه دادههــای زیــادی نیاز اســت،
امــا سامســونگ یک سیســتم هــوش مصنوعــی را توســعه داده
اســت کــه میتوانــد سیاســتمداران تــا هنرمنــدان را هــدف
قــرار دهــد و حواشــی متعــددی ایجــاد کنــد و بــا دادههــای
اندکــی مثــل یــک عکــس ،یــک ویدئــو جعلــی بســازد.
تــا پیــش از ایــن دیــپ فیــک بــرای جعــل تصاویــر بــه
هــزاران تصویــر نیــاز داشــت امــا اکنــون بــا یــک عکــس ســاده
میتوانــد پــروژهای ترســناک و مهیــج را اجــرا کنــد .فنــاوری
دیــپ فیــک شــکل و حــاالت نقــاط مختلف چهــره انســان را از
طریــق دوربینهــا کشــف کــرده و بــه طــرز کامـ ً
ا بــاور پذیری
چهــره همــان انســان را جعــل کــرده ،میتوانــد آن را در حــال
حرکــت ،ســخنرانی و هــر حالتــی کــه فکــر کنیــد قــرار دهــد.
یــک عروســک خیمــه شــب بــازی دیجیتالــی کــه در
محیطهــای دیگــر ،بــاز تولیــد میشــود.
هــوش مصنوعــی هماننــد ســوختی اســت کــه توســعه دیــپ
فیــک را ســرعت بخشــیده ،امــا ایــن فقــط یــک فناوری اســت،
کــه بایــد از طریــق قوانیــن و دســتورالعملهای مربــوط بــه
اســکن ،تصاویــر چهــره کنتــرل گــردد .برخــی دیــپ فیکهــا
آنقــدر هوشــمند شــدهاند کــه کیفیــت و کمیــت مــورد نظــر
تصاویــر را میتواننــد بــه دســت آورنــد بــه خصــوص اگــر
زوایــای صــورت و چهرههــا بــا ویدئــو مقصــد مــورد نظــر
هماهنــگ شــود و اگــر هــم نباشــد ممکــن اســت ویدئــو و
تصاویــر مقصــد را بــا مبــدأ هماهنــگ کننــد.
یکــی از جدیدتریــن اســتفادهها از دیــپ فیــک شــامل ســاخت
ســالوادور دالــی زنــده بــا کمــک هــوش مصنوعــی اســت.
ســالوادور دالــی نقــاش مشــهور اســپانیایی تبــار در مــوزه خــود

بــا کمــک دیــپ فیــک بــه ســؤاالت کاربــران پاســخ مــی دهــد.
درســت مثــل اینکــه هنــوز زنــده اســت .طــی روزهــا و یــا
حتــی ماههــای گذشــته ممکــن اســت بارهــا بــه ویدئوهــای
دیــپ فیــک برخــورد کــرده باشــید .ویدئوهایــی کــه اساس ـاً
هیــچ گونــه انطباقــی بــا حقیقــت ندارنــد امــا بــه ســبب واقــع
گرایانــه بودنشــان ،نمیتــوان متوجــه جعلــی بــودن آنها شــد.
از سیاســت مــداران معــروف تــا هنرمنــدان مشــهور ،حتــی
مدیــران مطــرح دنیــای فنــاوری همگــی بــه نوعــی بــا ایــن
پدیــده نوظهــور بــه بــازی گرفتــه شــدهاند .از عکسهــای غیــر
اخالقــی و ســاختگی هنرمنــدان مشــهور بگیرتا ســخنرانیهای
جعلــی سیاســت مــداران و اظهارنظرهــای طنزگونــه مدیــران،
همگــی نمونههایــی از عملکــرد تخریــب گرایانــه دیــپ فیک و
اثــرات منفــی آنهــا روی جامعــه هســتند.
شــاید عجیــب باشــد ،امــا کارگردانــان ســینما یکــی از
قدیمیتریــن اســتفاده کننــدگان از ایــن فنــاوری بودهانــد.

ســر پیترکوشــینگ ،بازیگــر انگلیســی کــه نقــش (گرنــد مــاف
تارکیــن) را تــا پیــش از مرگــش در ســال  1994در مجموعــه
فیلمهــای جنــگ ســتارگان بــازی میکــرد ،بــاری دیگــر در
فیلــم (روگ وان :داســتانی از جنــگ ســتارگان) کــه مربــوط
بــه ســال  2016میشــود ،ظاهــر شــد .در همیــن فیلــم بــا
اســتفاده از تکنیــک مشــابه ،شــخصیت «پرنــس لیــا» هــم
بازســازی و جــوان شــد.
در نمون ـهای دیگــر ،ســتارهی فیلــم (ســریع و خشــن) یعنــی
پــاول واکــر را داریــم که پیــش از تکمیل فیلمبــرداری هفتمین
قســمت از ایــن ســری در یــک تصــادف رانندگــی در گذشــت،
امــا بــا اســتفاده از فنــاوری دیــپ فیک هنــوز شــاهد هنرنمایی
ایــن بازیگــردر ســری فیلمهــای ســریع و خشــن هســتیم.
در واقــع ایــن فنــاوری نیــز بــرای ایجــاد محتــوای صوتــی
و تصویــری و در عیــن حــال غیــر واقعــی در هنــر و ســینما

متقاعــد کننــده و جــذاب اســت .امــا چیــزی کــه اکنــون بــا
آن روبـهرو هســتیم چیــزی فراتــر از جعــل عکــس در برنامــه
فتوشــاپ اســت و ایــن مســألهای متفــاوت و نگــران کننــده
اســت .چندیــن راه بــرای ســاخت ویدئوهــای دیــپ فیــک
وجــود دارد .امــا بــرای تمامــی آنهــا شــما بایــد مقــدار زیــادی
از داده را بــه مدلهــای یادگیــری ماشــین تغذیــه کنیــد تــا از
ایــن طریــق محتــوای جعلــی تولیــد شــود و یــک واقــع گرایانه
حجــم عظیمــی از دادههــای صوتــی و تصویــری ویدئویــی را
الزم دارد .ایــن کار نیازمنــد تبحــر و مهــارت بســیار بــاال در
علــوم کامپیوتــر نیســت و حتــی افــرادی کــه در حــد انجــام
کارهــای روزمــره بــا کامپیوتــر آشــنایی دارنــد میتواننــد بــه
راحتــی شــیوه،کارکرد دیــپ فیــک را یــاد بگیرنــد و از آن
اســتفاده کننــد .تکنولــوژی فقــط ابــزار اســت ،ایــن انســانها
هســتند کــه چگونگــی اســتفاده از آنهــا را تعییــن میکننــد.
تهدیدهــا همیشــه وجــود داشــتهاند امــا بــا پیدایــش فنــاوری
شــکل آنهــا تغییــر کــرده و ســرعت و وســعت بیشــتری پیــدا
کردهانــد .امــا بــه طــور قطــع نمیتــوان بــا تهدیدهــا مقابلــه
کــرد ولــی میتــوان حداقــل آگاهــی در مــورد فناوریهایــی
کــه اســتفاده میکنیــم کســب کنیــم و در حفــظ اطالعــات
شــخصی خــود و افــراد خانوادهمــان دقیقتــر عمــل کنیــم.
و جــز ایــن نگرانیهــا دربــاره حریــم خصوصــی ،متخصصــان
پیــش بینــی میکننــد کــه دیــپ فیــک در آینــدهای نزدیــک
بــه یکــی از بزرگتریــن خطرهــا بــرای دموکراســی و امنیــت
ملــی کشــورها تبدیــل شــودو نقــش مهمــی در انتخابــات علیه
نامزدهــای انتخاباتی داشــته باشــند.
نمیتــوان راهکارهایــی بــه طــور کامــل امــن بــرای مقابلــه بــا
دیــپ فیکهــا پیــدا کــرد حتــی تصاویــر بســیار کوچــک هــم
بــا نــرم افزارهایــی قابــل بهبــود هســتند .ولــی بــرای اشــخاص
عــادی توصیــه نمیشــود .حتــی االمــکان از ارســال بــی مــورد
تصاویــر در شــبکههای اجتماعــی خــودداری کننــد و یــا در
عکسهــا و فیلمهــای کســانی کــه نمیشناســند حضــور
نیابنــد یــا اگــر ناچارنــد صــورت خــود را بــه نحــوی از دیــد
دوربیــن دور نگــه دارنــد .حتــی «هانــی فریــد» بــه افــراد
مشــهورخصوصاً سیاســتمداران گفتــه اســت :هنگامــی کــه بــا
اطرافیــان خــود صحبــت میکنیــد ،هــر چنــد وقــت یکبــار و
فقــط یــک لحظــه دســتتان را در مقابــل چهره خــود قــرار داده
تــا از خودتــان در برابــر اینگونــه تهدیدهــا محافظــت بهعمــل
آوریــد .البتــه ایــن روش او مؤثــر واقــع نشــد ،نســبت ســرعت
و تعــداد فریمهــای عکاســی بســیار بــاال رفتــه و نمیتوانــد
راهــکار مطمئنــی بــرای اشــخاص مشــهور محســوب گــردد.
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کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابرکوه،

داود قائدیان رونیزی
مربی بخش مهندسی عمران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابرکوه
سحرپیرآلو

کارشناس واحد توسعه و تحقیق ،مجموعه شرکت های مهندسین
مشاور سیوان سازان جنوب آزما و ساوانا بتن شیراز ،کارشناسی ارشد سازه

اســتانداردها و ضوابــط طراحــی ســازهها در ســالهای اخیــر
مــورد توجــه و تحقیــق بســیاری از محققــان قــرار گرفته اســت
و تغییــرات گســترده ای در فلســفه روشهــای موجــود انجــام
شــده اســت از ايــنرو ضــروری اســت بررســیهای صــورت
گرفتــه تــوأم بــا در نظــر گرفتــن مســائل و نــکات فنــی و
رعايــت اســتانداردهای طراحــی ،صرفــه اقتصــادی را نیــز در
مــورد اجــرای ســازهها مــد نظــر قــرار داد .صرفــه اقتصــادی در
حفــظ منابــع کشــور در مــورد مصالــح مصرفــی از نــکات قابــل
توجــه میباشــد کــه نــگاه عمیقتــر بــه آن و بهینهســازی
ســازهها بــا در نظرگرفتــن پارامترهــای مختلــف کــه منجــر بــه
اســتفاده بهینــه از مصالــح میگــردد از نکاتــی میباشــد کــه
مهندســین عرصــه طراحــی بایــد مدنظــر قــرار دهنــد .توجــه
ويــژه بــه بهبــود و بهــرهوری منابــع در پروژههــای ســاختمانی
يکــی از ضرورتهــای اقتصــادی کشــور اســت بــه دلیــل
اختصــاص بیــش از  40درصــد ارزش نهايــی هــر ســاختمان
بــه مــواد و مصالــح ،لــزوم توجــه بــه بهــرهوری مصالــح اهمیــت
ويــژهای پیــدا میکنــد .وضعیــت نامطلــوب موجــود در
بهکارگیــری مصالــح در پروژههــای ســاختمانی و حجــم بــاالی
ضايعــات مصالــح منجــر بــه پاییــن مانــدن شــاخص بهــرهوری
بخــش مســکن و ســاختمان گرديــده اســت .لــذا بايــد از حیث
اقتصــادی پروژههــا بهینهســازی شــوند و بايــد تعــادل بیــن
ايمنــی و طراحــی مهندســی پروژههــا ايجــاد نمــود.
مصالــح مــورد اســتفاده در ســازههای بتنــی شــامل بتــن و
میلگــرد فــوالدی اســت.
ســهم عمــده هزينــه ســاختمانهای بتنــی مربــوط بــه هزينــه
میلگردهــای فــوالدی اســت .بــا توســعه روشهــای تولیــد بتن

مشخصات مدل

در قابهــای ســاختمانی خمشــی در مــواردي کــه انتظــار
تغییرشــکل فــرا ارتجاعــی از ســازه مـیرود .حــد شــکل پذيری
متوســط و بــاال مطــرح میگــردد .در قــاب بــا شــکل پذيــری
بــاال کــه قــاب خمشــی ويــژه نامیــده میشــود در هنــگام
زلزلــه پــس از ورود بــه ناحیــه تغییرشــکلهای غیرخطــی و
تشــکیل تعــداد زيــادی مفصــل پالســتیک ســازه تبديــل بــه
مکانیــزم میگــردد طراحــی قــاب بايســتی بــه گونـهای صورت
گرفتــه باشــد کــه در ايــن مرحلــه پايــداری و انســجام کلــی
ســازه حفــظ گــردد.
بــرای تأمیــن شــرايط آيیننامههــا و ضوابــط و محدوديتهايــی
بــرای ابعــاد هندســی مقاطــع تیرهــا و ســتونها ،میــزان
و توزيــع میلگردهــای طولــی و عرضــی دو تیــر و ســتون و
جزئیــات اتصــال تیــر وســتون و نیــز حداقــل مقاومت فشــاری
بتــن مصرفــی پیشــنهاد میشــود.

بررسی اقتصادی اثر افزایش مقاومت
بتن در ساختمان های بتنی
با شکل پذیری ویژه

و علــم شــیمی بتــن ،تولیــد بتنهــای بــا مقاومــت فشــاری باال
بــا اندکــی هزينــه قابل انجــام اســت .افزايــش مقاومت فشــاری
بتــن بــه طــور عمــده در اعضــای فشــاری ســبب کاهــش قابل
توجــه میلگــرد مــی شــود .دانســتن مقاومــت فشــاری بهینــه
بتــن در ســاختمان ،خــود نوعــی ســرمايهگذاری و بــه عبــارت
بهتــر تضمیــن ســرمايهگذاری انجــام شــده اســت .عــاوه بــر
آن مقاومــت فشــاری بــه عنــوان يــک عامــل ضــروری و بــا
ارزشتريــن خاصیــت بتــن در نظــر گرفتــه مــی شــود .ولــی
در بعضــی مــوارد ديگــر ،ســاير مشــخصه هــای بتــن ماننــد
دوام ،نفوذپذيــری ،مــدول االستیســیته ،مقاومــت کششــی و يا
مقاومــت خمشــی از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت .در هر
حــال مقاومــت فشــاری بتــن يــک تصويــر کلــی را از بتــن بــه
وجــود مـیآورد.
مســعود بــدری بــه نــام و علــی داوران از جملــه محققانــی
هســتند کــه درســال  1388بــه بررســی اقتصــادی تأثیــر
افزايــش مقاومــت بتــن در ســازههای بــا قــاب خمشــی بتــن
مســلح پرداختــه انــد .در ایــن تحقیــق تعــداد  ۵۴ســاختمان
بتــن آرمــه از  ۲طبقــه الــی  ۲۵طبقــه مــدل ســازی شــده،
همچنیــن بــرای هریــک از مدلهــا مقاومــت فشــاری بتــن از
 ۲۰الــی  ۶۰مگاپاســکال بــا افزایــش  ۵مگاپاســکال تغییــر و
مطابــق بــا آییننامــه  ۲۸۰۰ویرایــش ســوم و آییننامــه ACI
تحلیــل و طراحــی و بهینهســازی شــده اســت .ســپس هزینــه
ســاخت هرکــدام از مدلهــا برمبنــای آهـنآالت ،حجــم بتــن
و قالــب بنــدی اســتخراج و در نهایــت تحلیــل حساســیت برای
هــر کــدام از مــوارد ذکــر شــده بررســی و مقایســه شــده اســت.
ایــن تحقیــق نشــان میدهــد حرکــت بــه ســمت بتنهــای
ســاختمان بتنــی ســه طبقــه بــا کاربــری مســکونی تحلیــل و
طراحــی شــده اســت.
ارتفــاع طبقــات  9و 21و  36متــر اســت .ســاختمان در
شهرســتان آبــاده واقــع شــده اســت و نــوع خــاك محــل تیــپ
 IIIمــی باشــد.
سیســتم باربــر جانبــی ايــن ســاختمان در ســاختمان ســه
طبقــه قــاب خمشــی بــا شــکل پذيــری ویــژه و در ســاختمان
 7و 12طبقــه قــاب خمشــی بــا شــکل پذيــری ویــژه و ديــوار
برشــی در دو جهــت میباشــد.
مصالــح مصرفــی ،بــا توجــه بــه ايــن کــه ســازه بتنــی اســت به
مصالــح بتنــی بــا مشــخصات زيــر نیــاز میباشــد:
 جرم واحد حجم =  240کیلوگرم بر مترمکعب وزن واحد حجم = 2400کیلوگرم بر مترمکعب -مــدول االستیســیته =  218800کیلوگــرم بــر ســانتی

 .3نحوه مدل سازی

بــا مقاومــت  ۳۰الــی  ۴۰مگاپاســکال باعــث هرچــه اقتصادیتر
شــدن ســاختمانهای بتنــی بــا سیســتم قــاب خمشــی
خواهــد گردیــد کــه رســیدن بــه ایــن تــراز مقاومت بــه اهتمام
مســئوالن و پژوهشــگران در زمینــه ی تکنولــوژی بتــن نیــاز
دارد.
آرش احمــدی و حســین بخشــی در ســال  1393بــه بررســی
تأثیــر مقاومــت بتــن در رفتــار لــرزهای قابهای بتنی متوســط
پرداختنــد .در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت کــه بــا در نظــر
گرفتــن عوامــل مختلــف بــا در نظــر گرفتــن چندین ســازه ،اثر
مقاومــت بتــن در نمونههــای انتخــاب شــده بررســی گــردد.
نتیجــه گیــری میشــود افزایــش و یــا کاهــش مقاومــت بتــن
در ســازههای بتــن آرمــه آنچنــان کــه تصــور میشــود در ابعــاد
و درصــد آرماتــور و رفتــار لــرزهای تأثیــر هدفمنــد و یکســانی
نــدارد .مقادیــر ضریــب جابهجایــی نســبی بیــن طبقـهای بــه
دســت آمــده نظیــر ســه ســطح عملکــرد قابلیــت اســتفاده
بیوقفــه ،ایمنــی جانــی و آســتانه فروریــزش نشــان از تفــاوت
معنــاداری بــا مقادیــر پیشــنهادی از دســتورالعمل بهســازی
میباشــد .ایــن مقایســه رونــد مشــخصی را نشــان نمیدهــد و
نســبت بــه دســتورالعمل بهســازی ،در برخی محافظــه کارانه و
مــواردی غیرمحافظــه کارانــه میباشــند.
در ایــن پژوهــش ســعی شــده اســت کــه بــا بررســی
ســاختمانهای بتنــی بــا شــکل پذیــری ویــژه بــا تعــداد
طبقــات  7 ،3و  12طبقــه بــا اســتفاده از مقاومــت فشــاری
مختلــف بتــن شــامل  40، 35 ،30 ،25و  50مگاپاســکال،
هزینــه کل ســاختمان محاســبه شــده و بهینهتریــن وضعیــت
از لحــاظ اقتصــادی و مقاومتــی ارائــه گــردد.
مترمربــع –  337646کیلوگــرم بــر ســانتی مترمربــع
 ضريب پواسون = 0/2 مقاومــت فشــاری =  25مگاپاســکال –  30مگاپاســکال –35مگاپاســکال –  40مگاپاســکال  50 -مگاپاســکال.
 مقاومــت تســلیم میلگــرد طولــی =  4000کیلوگــرم بــرســانتی متــر مربــع
 مقاومــت تســلیم میلگــرد عرضــی =  3000کیلوگــرم بــرســانتی متــر مربــع
بارگذاری:
بار مرده طبقات 700 :کیلوگرم بر مترمربع
بار مرده بام 600 :کیلوگرم بر مترمربع
بار زنده طبقات 200 :کیلوگرم بر مترمربع
بار زنده بام150 :کیلوگرم بر مترمربع
بار ديواره های جانبی 250 :کیلوگرم بر مترمربع

در ايــن تحقیــق بــرای بررســی موضــوع مربوطــه بــا در نظــر گرفتــن ســاختمانی بــه عنــوان پیــش فــرض بــا ابعــاد مشــخص بــا تغییــر در مقاومــت فشــاری مشــخص و ســپس تغییــر در تعــداد طبقــات
ســعی در بررســی میــزان مصالــح مصرفــی در هــر مقطــع و مقايســه آنهــا شــده اســت .مبنــای عملیــات محاســباتی بــه شــرح ذيــل صــورت پذيرفتــه اســت.

شکل .1مشخصات پیش فرض ساختمان ها
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مبنای ساختمان با ابعاد  18 *20متر در سه ،هفت و دوازده طبقه توسط نرم افزار  Etabsمدل شده است که مطابق شکل های ذيل اين فرآيند صورت پذيرفته است.

شکل  .2مدل  3طبقه ساخته شده توسط Etabs

 .4تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از نرم افزار
 .1 .4رابطــه مقاومــت فشــاری بــا هزینــه میلگــرد و
بتــن مصرفــی
بــا توجــه بــه نتایــج مشــاهده میشــود کــه ســاختمان ســه
طبقــه ،مقاومــت فشــاری  300کمتريــن هزينــه میلگــرد و
بتــن مصرفــی را دارا میباشــد .ســاختمان  7طبقــه ،مقاومــت
فشــاری  400و ســاختمان  12طبقــه ،مقاومــت فشــاری 400
کمتريــن مقــدار را دارا میباشــد.
 .2 .4رابطه مقاومت فشاری با هزینه میلگرد
در تمامــی ســاختمانهای مشــمول بــا افزايــش مقاومــت،
هزينــه میلگــرد کاهــش میيابــد.
بــا توجــه بــه نتایــج مشــاهده مــی شــود کــه در ســاختمان

شکل .3مدل  7طبقه ساخته شده توسط Etabs

ســه طبقه،کمتريــن هزينــه مربــوط بــه مقاومــت فشــاری
 ،250درســاختمان هفــت طبقــه ،کمتريــن هزينــه در مقاومت
فشــاری  ،250و در ســاختمان دوازده طبقــه :کمتريــن هزينــه
بــه مقاومت فشــاری  350تعلــق دارد.
 .4 .4درصد کاهش میلگرد
بــا توجــه بــه نتایــج بیشــترين درصــد کاهــش میلگــرد در
ســاختمان ســه طبقــه مربــوط بــه مقاومــت فشــاری  300و در
ســاختمان  7طبقــه مربوط بــه مقاومــت فشــاری  ،400در 12
طبقــه مربــوط بــه مقاومــت فشــاری  300مــی باشــد.
 .5 .4درصد کاهش یا افزایش هزینه کل
ســاختمان ســه طبقــه بــا مقاومــت فشــاری  ،300ســاختمان

شکل .4مدل ساختمان  12طبقه ساخته شده توسط Etabs

هفــت طبقــه بــا مقاومــت فشــاری  ،400و ســاختمان 12طبقه
بــا مقاومــت فشــاری  ،450بیشــترین کاهــش هزینــه را دارا
میباشــند.
 .5نتیجــه گیــری :بــا اســتناد بــه نتايــج بــه دســت آمــده
از آنالیــز و طراحــی مدلهــای مشــروح در ايــن تحقیــق
نتیجــه مــی گــردد بــرای ســاختمان بتــن مســلح  3طبقــه
بتــن بــا مقاومــت  ،300بــرای ســاختمانهای  7طبقــه از
بتــن بــا مقاومــت  400و بــرای ســاختمان  12طبقــه از بتــن
بــا مقاومــت  450اســتفاده گــردد .البتــه ايــن نتايــج متاثــر از
نــرخ فــوالد و بتــن در زمــان حــال و نیــز شــرايط خــاص ســازه
ماننــد منظمــی يــا نامنظمــی و همچنیــن روشهــای تحلیل و
طراحــی ســازه مــی باشــد.

کارت مصالح ساختمان
علیرغــم ایــن کــه اوایــل ســال جــاری وزیــر راهوشهرســازی
از عملیاتــی شــدن کارت اعتبــاری مصالــح ســاختمانی تــا
اواســط اردیبهشــت مــاه خبــر داد ،هنــوز خبــری از اجرایــی
شــدن ایــن طــرح وزارت راه و شهرســازی نیســت .ایــن
توســاز
طــرح بــه منظــور تحــرک در تولیــد مســکن و ساخ 
بــه عنــوان مهمتریــن الویــت ایــن وزارتخانــه مــورد توجــه
قــرار گرفــت .کارت اعتبــاری مصالــح ســاختمانی بــرای
تولیــد کننــدگان و ســازندگان مســکن شــهری در نظــر گرفتــه
شــده اســت بــه نحــوی کــه در خریــد ســفارش انبــوه مصالــح
تخفیــف قابــل مالحظـهای در نظــر گرفتــه شــود تــا بتوانــد دو
نقش بســیار مهم نخســت تــدارکات و لجســتیک ساختوســاز
را فراهــم کنــد.کارت اعتبــاری مصالــح ســاختمانی بــه کارخانه
تولیــدی در حالــت توقــف و رکــود جانــی دوبــاره میبخشــد
و در نهایــت قیمــت تمــام شــده تولیــد مســکن را بــا همــان
میــزان درصــد تخفیــف کاهــش خواهــد داد.
از طرفــی عــدم کنتــرل قیمتهــا مشــکل دیگــر بــازار مصالــح
ســاختمانی اســت و متأســفانه هیــچ کنترلــی بر قیمــت مصالح
ســاختمانی وجــود نــدارد و نــرخ هــا را کارخانــه هــا اعــام
میکننــد .مصالــح ســاختمانی بــه وفــور در کشــور وجــود دارد
امــا بــه نظــر میرســد در حــال حاضــر اکثــر کارخانههــا زیــر
ظرفیــت تولیــد فعالیــت میکننــد و اگــر تولیــد را افزایــش
دهنــد ،قیمتهــا کاهــش مــی یابــد.
برآوردهــا نشــان میدهــد بــا اجــرای طــرح کارت مصالــح
حــدود  30درصــد از قیمــت تمــام شــده تولیــد مســکن را
کاهــش میدهــد و بــا ایــن روش تولیــد کننــدگان بــه تناســب
نیــاز در بــازار مســکن ،نســبت بــه عرضــه مصالــح ســاختمانی
اقــدام میکننــد.
بنابرایــن بــا افزایــش عرضــه متناســب بــا نیــاز بــازار قیمتهــا
کاهــش پیــدا میکنــد و از ســوی دیگــر بــا ایــن برنامــه عرضــه
مســکن افزایــش مییابــد و از التهابــات و جــو روانــی بــازار
میکاهد.نــرخ ســود کارت مصالــح بــرای انبــوه ســازان یارانـهای
خواهــد بــود و نــرخ بهــره بــه میــزان کمــک دولــت بــه ایــن
پــروژه بســتگی دارد .اگــر دولــت نخواهــد در ارائــه تســهیالت و

نــرخ ســود آن یارانـهای پرداخــت کند .نــرخ ســود کارت مصالح
هــم چیــزی حــدود  18در صــد خواهــد بــود امــا بــه طــور قطع
بایــد دولــت نســبت بــه ارائــه یارانــه بــرای ایــن طــرح اقــدام
کنــد تــا مشــارکت بخــش خصوصــی هــم توجیــه پذیر باشــد.
انتخــاب انبــوه ســازان بــرای دریافــت کارت مصالــح در شــرایط
رقابتــی خواهــد بــود تــا از ایجــاد رانــت احتمالــی در ایــن پروژه
جلوگیــری کنــد .انبــوه ســازان در یک شــرایط رقابتــی انتخاب
خواهند شــد.
قــراردادی بیــن انبــوه ســاز و بــازار تأمیــن مصالــح بــرای یــک
پــروژه خــاص منعقــد میگــردد و حوالــه دریافــت مصالــح بــه
انبــوه ســاز داده میشــود کــه پــس از اجــرای پــروژه بایــد
منابــع مالــی را برگشــت دهــد.
ایــن طــرح تنهــا مختــص بــه مناطــق محــروم نیســت و
بســیاری از اســتانها از ایــن پــروژه ســهم دارنــد و بــر اســاس
شــاخصهای تعییــن شــده ســهم هــر اســتان از  100هــزار
واحــد مســکونی مشــخص گردیــده اســت.
بــه گفتــه بســیاری از کارشناســان ایــن طــرح دارای ســه مزیت
اســت این کارت ارزانتر شــدن پروســه ســاخت و ســاز مســکن
و در نهایــت کاهــش قیمــت نهایــی ،جنــب و جوش و بازگشــت
فعالیــت بــه کارگاههــای ســاختمانی و افزایــش میــزان تکمیــل
شــروع پــروژه جدیــد و ضعــف آن مربــوط بــه انحــراف کشــیده
شــدن ایــن کارتهــا و عرضــه آن در بــازار آزاد اســت.
بــر اســاس طــرح مذکــور بانــک بــه عنــوان واســطه میــان
تولیــد کننــده مصالح ســازنده قــرار گرفتــه و ضمانتهــای الزم
را از دو طــرف اخــذ مــی کنــد ،پــس از آن شــرایط خریــد و
فــروش غیــر نقــدی مصالــح ســاختمانی فراهــم میشــود.
عــدم تــوازن در عرضــه و تقاضــای بــازار مســکن ایــن بــازار
را در ســالهای آتــی بــا بحــران روبــرو مــی کنــد و دولــت
میبایســت بــه دنبــال ارائــه مشــوقهای اساســی بــرای
ســازندگان ذیصــاح باشــد.
امــا جزئیــات ایــن کارت بــه صــورت کامــل و شــفاف ارائــه
نشــده اســت و در شــرایط کنونــی مشــخص نیســت کــه ایــن
کارتهــا بــه چــه کســانی ارائــه میشــود و چــه مکانیســمی

بــرای تفکیــک ســازندگان واقعــی بــا دالالن ،محتکــران و
فروشــندگان وجــود دارد و ارائــه کارتهــا بایــد حســاب شــده
باشــد و بــه دســت فــرد مصلــح و ذی صــاح برســد .چــرا کــه
اگــر انحرافــی در مســیر ارائــه یــا عرضــه ایــن کارتهــا صــورت
بگیــرد ،شــاهد تنــش در بــازار مصالح ســاختمانی خواهیــم بود
و ایــن کارت در صورتــی میتوانــد موفق باشــد که مســئولین از
تکــرار اشــتباهات خــود در کارتهــای اعتبــاری قیر و آســفالت
عبــرت بگیرنــد.
اســتفاده از ســه حلقــه ناظر،کارفرمــا و پیمانــکار میتوانــد
ســامت ایــن کارتهــا را تضمیــن کننــد چــرا کــه میــزان
مصــرف هــر نــوع مصالــح ســاختمانی در بخــش ســاخت و
ســاز کام ـ ً
ا روشــن وشــفاف اســت .بنابرایــن بــرای تضمیــن
ســامت ایــن کارتهــا بایــد میــزان اعتبــار کارتهــا منطبــق
بــا میــزان مصالــح ســاختمانی مــورد نیــاز باشــد و بــه طــور
کلــی نقــش ناظــر ســاختمان در ارائــه ایــن کارتهــا اهمیــت
فــوق العــادهای دارد چــرا کــه بــه طــور حتــم اعتبــار مــازاد این
کارتهــا فســادآفرین اســت .بنابرایــن از طرفــی گفته میشــود
اطالعــات موجــود کارت اعتبــاری مصالــح ســاختمانی تأثیــر
چندانــی بــر قیمــت مســکن نــدارد چــرا کــه آنالیــز قیمــت
میگویــد  54درصــد هزینــه تمــام شــده مســکن زمیــن اســت
پــس قیمــت مســکن ربطی بــه مصالــح نــدارد و از ســوی دیگر
حداقــل  10درصــد هزینههــا مربــوط بــه عــوارض ،بیمــه و
بقیــه چیزهاســت کــه حــدود  64درصــد مــی شــود و حــدود 7
تــا  8درصــد هزینههــای ســاخت وســاز هزینههــای ســاخت
و ســاز مربــوط بــه دســتمزد اســت و مجمــوع اینهــا حــدود
 70درصــد اســت .فــرض را بــر ایــن میگیریــم کــه  30درصــد
هزینههــا مربــوط بــه مصالــح ســاختمانی اســت و ایــن روش
خیلــی در هزینــه مصالــح ســاختمانی صرفــه جویی نمیشــود.
امــا بــا توجــه بــه ایــن کــه ایــن مســئله هنــوز روشــن نشــده
نمیتــوان دربــاره آن تحلیلــی ارائــه کــرد و ایــن کــه آیــا ایــن
برنامــه میتوانــد در کاهــش هزینــه تمــام شــده موثــر باشــد
یــا ایــن کــه فقــط یــک گفتــار درمانــی و از بــاب خالــی نبــودن
عریضــه قــرار اســت کارتــی صــادر شــود.
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آشنایی با بیوژئوتکنیک
رحیمصفاری
کارشناسی ارشد ژئوتکنیک از دانشگاه شیراز
هیئتعملیمؤسسهغیرانتفاعیپاسارگاد

مقدمه

در ســالهاي اخيــر بــا توجــه به تحقيقات انجــام شــده در زمينه
زیســت فنــاوري و بــا توجــه بــه ایــن کــه ميکروارگانيس ـمها
در تمــام نقــاط حضــور دارنــد ،محققــان بــه ایــن نتيجــه
رســيدهاند کــه بــراي بهبــود خــواص مکانيکــي خاكهــا از
علــم بيوژئوتکنيــک کــه از جملــه روشهــاي بيولوژیکــي اســت
و ســازگاري بيشــتري بــا محيــط زیســت دارنــد اســتفاده کنند.
بيوژئوتکنيــک از تلفيــق زیســت فنــاوري و ژئوتکنيــک پدیــد
آمــده اســت کــه بــا بهرهگيــري از زیســت فنــاوري ،روشهــاي
جایگزینــي را بــراي حــل مســائل ژئوتکنيکــي ایجــاد میکنــد.
اســتفاده از باکتــري بــراي مقاصــد زیســت محيطي به طــور روز
افــزون زیــاد ميشــود .باکتريهــا یکــي از کوچکتریــن ذرات
شــناخته شــده ميباشــند و بــا توجــه بــه ميــزان فراوانــي آنهــا
در درون خــاك ،تعــداد آنهــا بــه طــور تقریبــي در هــر کيلوگرم
از خاكهــاي ســطحي بيــش از  1014ســلول باکتــري تخميــن
زده ميشــود .البتــه ایــن مقــدار در اعمــاق بيــن  2تــا  30متــر

از  12تــا  10کاهــش پيــدا ميکنــد .علــت تغييــر تعــداد
باکتريهــا بــا عمــق ایــن اســت کــه در نزدیکيهــاي ســطح
خــاك مــواد آلــي بــه وفــور یافــت ميشــوند و اغلــب باکتريهــا
ميتواننــد از ایــن مــواد تغذیــه کننــد .البتــه تمامــي ایــن تعــداد
باکتريهــا از نــوع یکســان نيســتند و براســاس تحقيقــات بيش
از شــصت هــزار گونــه مختلــف باکتــري در خــاك تخميــن زده
ميشــود کــه هــر کــدام از آنهــا توانایيهــاي منحصــر بــه
فــردي دارنــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه تعــداد باکتريهــا در
خــاك بــر اثــر عواملــي همچــون خشــکي خــاك ،اســيدي بودن
یــا شــوري بيــش از حــد خــاك ،تراکم زیــاد و همچنيــن کمبود
مــواد آلــي ممکــن اســت کاهــش پيــدا کنــد .
بــا توجــه بــه اینکــه روشهــاي ســنتي بهســازي خــاك داراي
مشــکالت عمــدهاي از قبيــل مصــرف زیــاد انــرژي ،صــرف
هزینههــاي بــاال و همچنيــن نيــاز بــه مصــرف مــوادي کــه هــر
یــک تأثيــرات مخربــي بــر روي محيــط زیســت دارند و بــه دليل
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تعــداد زیــاد پروژههــاي عمرانــي بــا محوریــت بهســازي خــاك
در سراســر جهان(تقریبـاً بيــش از  4000پــروژه) ،محققــان را بــر
آن داشــت تــا تحقيقــات وســيعي بــراي اســتفاده از روشهــاي
نویــن از قبيــل روشهاي بيولوژیکي و بيوشــيميایي بــراي بهبود
ویژگيهــاي مهندســي خــاك کــه بتــوان آنهــا را جایگزیــن
روشهــاي قدیمــي کــرد ،صــورت دهنــد .یکــي از ایــن روشهــا،
اســتفاده از موجــودات ميکروســکوپي یعنــي باکتريهاي اســت
کــه ميتواننــد برخــي از ویژگيهــاي خــاك را بهبــود دهنــد
و عــاوه بــر آن بيــش از  5ميليــارد ســال عمــر داشــته باشــند.
در آخریــن تحقيقــات ،از باکتريهــا بــراي جــدا کــردن مــواد
شــيميایي از فاضــاب ،پاکســازي خاكهــاي آلــوده ،از بيــن
بــردن گازهــاي گلخانـهاي در محــل دفن زبالهها اســتفاده شــده
اســت .باکتريهایــي کــه توانایــي توليــد مــواد معدنــي را دارنــد
نيــز بــراي تحکيــم ماســه و تعميــر بناهــاي تاریخــي و فرهنگي
ســاخته شــده از آهــک بــه کار رفتهانــد.

بهسازی بیولوژیکی خاک
بهســازي زیســتي خاكهــا بــه سيســتمهایي اطــاق ميشــود کــه در آنهــا یــک شــبکه از واکنشهــاي شــيميایي در خــاك توســط فعاليتهــاي بيولوژیکــي کنتــرل و مدیریــت ميشــوند و محصــوالت
ناشــي از ایــن فعاليتهــا ،خــواص مهندســي خــاك را تغييــر ميدهنــد .فعاليتهــاي بيولوژیــک بــه منظــور بهســازي خاكهــا بایســتي قــادر باشــند کــه زمــان ،ســرعت و توزیــع مکانــي واکنشهــاي
شــيميایي درون خــاك را کنتــرل کننــد  .فرایندهــاي شــيميایي شــامل رســوب مــواد معدنــي ،رســوب مــواد آلــي و توليد گازها ميباشــد کــه به ترتيــب بيومينراليزیشــن ،ســاختار بيوفيلم و توليــد بيوگاز
ناميــده ميشــوند .ایــن روش بهســازي خصوصيــات مهندســي خــاك از قبيــل مقاومــت برشــي ،نفوذپذیــري ،ســختي ،تراکمپذیــري و تغييــرات حجمــي را دســتخوش تغييــر ميکند.

فرایندهای بیولوژیک در خاک
فرایندهــاي بيولوژیــک در خــاك ،فرایندهایــي چنــد محصولــي
محســوب ميشــوند .برخــي از ایــن محصــوالت کــه عمومــأ
محصــول اصلــي فراینــد ميباشــند ،مفيــد و مطلــوب هســتند
(ماننــد رســوب کلســيت) و برخــي دیگر کــه درواقــع محصوالت
حاشــيهاي فراینــد ميباشــند (ماننــد آمونيــوم یــا گاز نيتــروژن)
خصوصيــات مکانيکــي خــاك را بهبود نميبخشــند ،ولــي با این

حــال بایســتي در فرایندهــا ،مــد نظــر قــرار بگيرنــد .ایجــاد ایــن
محصوالت در طي فرایند و همچنين نحوه جابجایي و سرنوشــت
اینهــا بایســتي کامــأ مشــخص شــود ،چــرا کــه ممکــن اســت
بتــوان از خاصيــت آنهــا در جهــت بهبــود وضعيتــي دیگــر در
خــاك اســتفاده کــرد .فرایندهــاي شــيميایي حاصــل از اصــاح
زیســتي خــاك توانایيهــاي بالقــوهاي در تغييــر خصوصيــات

فيزیکــي (دانســيته ،دانهبنــدي ،حفــره بنــدي و درجــه اشــباع)
ترکيــب شــيميایي ( ، pHواکنشهــاي شــيميایي ،حساســيت
و تبــادل کاتيونــي) و ویژگيهــاي مکانيکــي (ســختي ،اتصــاع،
تراکــم ،تــورم یــا انقبــاض ،چســبندگي ،سيمانتاســيون ،زاویــه
اصطــکاك ،فرســایش و منحنــي آب -خــاك) خــاك از خــود
نشــان داده اســت.

بــه طــور کلــي محصــوالت ناشــي از فرایندهــاي
بيولوژیــک در خــاك بــه صورتهــاي زیــر ایجــاد
ميگردنــد:

(ماننــد فراینــد رســوب ميکروبــي کلســيت) باعــث رســوب
نمکهــاي غيــر آلــي در خــاك ميشــوند (شــکل .)1
رســوب نمکهــاي آلــي بــه طــور مؤثــري بــر روي ویژگيهــاي
مکانيکــي خــاك همچــون فضــاي حفــرهاي ،سيمانتاســيون
بيــن ذرهاي و ســختي خــاك تاثيــر ميگــذارد .ایــن رســوبها

بــا پــر کــردن فضاهــاي حفــرهاي ،باعــث کاهــش هدایــت
هيدروليکــي در خــاك ميگــردد و از طــرف دیگــر پيونــد
شــکنندهاي (سيمانتاســيون) بيــن ذرات خــاك بهوجــود
مــيآورد و از ایــن طریــق ســختي خــاك و مقاومــت برشــي را
در خــاك افزایــش ميدهــد.

 - 1بيــو -مينراليزیشــن :فرایندهــاي بيومينراليزیشــن

شکل  - 1تصویر میکروسکوپ الکترونی از بلورهای کلسیت ایجاد شده اطراف
ماسه و نحوه قرارگیری آنها

شکل  - 2مواد پلیمری بیش سلولی که نوعی بیوفیلم حاصل از فعالیت
میکروبی باکتری در خاک است.
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بيــو -فيلــم :ســاختار بيوفيلــم زمانــي شــکل ميگيــرد کــه
ســلول باکتــري بــه ســطحي ميچســبد و مــواد پليمــري بيش
ســلولي توليــد شــده بــر اثر فعاليــت متابوليک خــود را بــر روي
آن ســطح بــه جــا ميگــذارد (شــکل .) 2
ایــن مــواد بــا چســبيدن باکتريهــاي دیگــر افزایــش یافتــه
و تشــکيل یــک بيوفيلــم ميدهنــد کــه قــادر خواهــد بــود
خصوصيــات فيزیکــي خــاك را تغييــر دهــد .در محيطهــاي
دریایــي و رودخانـهاي ،بيوفيلــم نقــش مهمي در گيــر انداختن

و تثبيــت رســوبها و در نتيجــه جلوگيــري از فرســایش
خواهنــد داشــت.
 -3بيــوگاز :فعاليتهــاي زیســتي در الیههــاي زیرســطحي
خــاك معمــوأل بــا تشــکيل حبابهــاي گازي در محيط اشــباع
خــاك همــراه اســت .گازهــاي متنوعــي از جملــه دي اکســيد
کربــن ،هيــدروژن ،متــان و نيتــروژن در طــي فراینــد زیســتي
ممکــن اســت آزاد گــردد ،کــه بــر روي کاهــش درجــه اشــباع و
کاهــش پتانســيل روانگرایــي تأثيــر ميگــذارد.
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 - 4بيــو -پليمرهــا و مــواد پليمــري بيــش ســلولي:
ترکيــب بيوپليمرهــا بــا خــاك باعــث کاهــش هدایــت
هيدروليکــي و افزایــش مقاومــت برشــي ميگــردد.
مارتيــن و همــکاران در ســال  1996نشــان دادنــد کــه اختــاط
ســيلت بــا  0 / 3درصــد وزنــي چســب زانتــان (نوعــي بيوپليمر
تجــاري) منجــر بــه کاهــش هدایــت هيدروليکــي اشــباع
و افزایــش مقاومــت برشــي زهکشــي شــده تــا  30درصــد
ميشــود.

روش های بهسازی خاک
پيشبرد اصالح زیستي خاك نيازمند ارائه یک استراتژي کاربردي ميباشد .تا کنون دو استراتژي اصلي براي این منظور ارائه گردیده است:
- 1روش تحریــک زیســتي  :در ایــن روش باکتريهــاي طبيعــي موجــود در خــاك بــا اســتفاده از روشهــاي مختلــف تحریــک شــده و از فعاليتهــاي آنهــا بــه منظــور اصــاح خصوصيــات خــاك
اســتفاده ميگــردد.
 - 2روش تزریق زیستي :در این روش باکتري مورد نياز فرایند مطلوب ،به خاك اضافه ميگردد و بدین ترتيب از فعاليت باکتري اضافه شده استفاده ميشود.

باکتری های مورد استفاده در بهسازی خاک:

باکتريهایــي کــه بــراي بهســازي خــاك ،مورداســتفاده قــرار ميگيرنــد بایــد خاصيــت رســوب زایــي مخصوصــا کربنــات کلســيم (کلســيت) داشــته باشــند .کربنــات کلســيم را مســتقيماً ميتــوان بــر اثر
احيــاء ســولفات ،آزادســازي نيتــروژن ،هيدروليــز اوره و یــا احيــاء آهــن در خــاك بــه وجــود آورد .البتــه بــراي ایــن کــه کربنــات کلســيم در خاك تشــکيل شــود ،باید خــاك مورد نظــر داراي منبع کلســيم،
غلظــت بــاالي کربنــات pH ،مناســب و وجــود عامــل واکنــش را داشــته باشــد .معمــوال باکتريهــاي مــورد اســتفاده در بهســازي خــاك را ميتــوان بــه دو دســته تقســيم کرد:
 - 1باکتريهاي خانواده باسيالس
 - 2باکتريهاي نيتروژن زدا

پارامترهای تاثیرگذار در فرایند میکروبی رسوب کلسیت :
بــا توجــه بــه رونــد پيشــرفت علــم ،یکــي از مهمتریــن
هدفهــاي بشــر کاهــش مصــرف انــرژي و هزینههــا
ميباشــد بــه هميــن دليــل محققــان تــاش ميکننــد تــا بــا
بررســي پارامترهــاي تاثيرگــذار در هــر علــم بــه کاهــش هزینه
و مصــرف انــرژي برســند .بــر هميــن اســاس محققــان تعــداي
از پارامترهــاي تاثيرگــذار بــر روي فراینــد رســوب کلســيتي بــه
شــيوه ميکروبــي در خــاك را یافتــه انــد کــه عبارتانــد از:
 -1نــوع باکتــري :باکتــري مــورد اســتفاده بــراي فراینــد
رســوب کلســيت ،بایســتي عامــل تجزیــه کننــده اوره باشــد.
 -2مــاده مغــذي :باکتريهــا نيــز ماننــد ســایر موجــودات
زنــده بــراي تأميــن انــرژي مــورد نياز خــود جهــت فعاليتهاي

متابوليــک ،احتيــاج بــه مــاده مغــذي در محيــط دارنــد .مــاده
مغــذي را عمومــاً در هنــگام کشــت باکتــري بــه آن اضافــه
ميکننــد.
 -3ســازگاري هندســي باکتــري :انــدازه باکتريهــاي
موجــود در خــاك عمومــآ بيــن  0 / 5تــا  3ميکــرون ميباشــد
باکتــري جهــت انجــام فعاليتهــاي خــود نيــاز دارد کــه بتوانــد
در فضــاي حفــرهاي خــاك حرکــت کنــد .
 -4غلظــت ســلولهاي باکتــري :بــه ازاي مقــدار ثابــت از
محلــول باکتــري ،هــر چــه غلظــت ســلولهاي باکتري بيشــتر
باشــد ،مقــدار کلســيت بيشــتري در محيــط توليــد ميکند.
 -5نحــوه توزیــع باکتــري در خــاك :بــراي اینکــه بتــوان

حداکثــر اســتفاده ممکــن از باکتريهــا را داشــت بایــد ســعي
کــرد کــه باکتريهــا را بــه نحــوهي مناســب و یکنواخــت بيــن
کل ذرات محيــط توزیــع کــرد تــا بتــوان نتيجــه بهتــري از
باکتريهــا گرفــت.
 pH -6محيــط :باکتريهــا ،آنزیــم اوره آز  3توليــد ميکننــد
و بــا تجزیــه اوره  pHمحيــط را افزایــش ميدهند.
 -7دمــا  :یکــي از مهمتریــن پارامترهــاي تاثيرگــذار بــر روي
فعاليــت باکتريهــا دمــا ميباشــد؛ از آنجــا کــه هــر باکتــري
دمــاي خــاص فعاليــت خــود را دارد بــا تغييــرات دمــا ميتــوان
شــاهد تغييــر در فعاليــت باکتريهــا نيــز بــود.

کاربردهای مهندسی رسوب میکروبی کلسیت
امــروزه کاربردهــاي رســوب ميکروبــي کلســيت در امور مختلف
عمرانــي تــا حــدود زیادي شناســایي شــده و در چندین کشــور
از جملــه آمریــکا ،هلنــد و اتریــش از ایــن روش زیســتي در
عملياتهــاي اجرایــي اســتفاده شــده اســت.
بــا توجــه بــه خصوصيــت چنــد منظــوره بــودن ،ایــن روش
در حــوزه گســتردهاي در عملياتهــاي عمرانــي ميتوانــد
شــرکت داشــته باشــد .بــه واقــع ایــن روش در آبها و ســواحل،
خاكهــاي ســطحي و زیرســطحي ،در مصالــح ســاختماني و
مــوارد دیگــر پتانســيل باالیــي از خــود نشــان داده و در آیندهاي
نزدیــک جایــگاه خــود را در ایــن بيــن نشــان خواهــد داد.

در ادامــه بــه بخشــي از کاربردهــاي ایــن فنــاوري در عرصــه
ژئوتکنيــک و زمينههــاي مرتبــط بــا آن اشــاره خواهيــم کــرد:
 -1آببنــدي شــکافهاي هيدروليکــي زیرســطحي :ایــن
عمليــات خصوصــأ در بهبــود عملکــرد چاههــاي اســتخراجي
مثمــر ثمــر خواهــد بــود
 -2مســدود کــردن راههــاي فــرار نفــت بــه منظــور بهــرهوري
بيشــتر از چاههــاي نفتــي.
 -3بهسازي خاك و تثبيت شيبها
 -4کاهش پراکنش گرد و غبار سطحي
 -5بهبود تركهاي بتن

 -6پوشــش آلودگيهــاي نفتــي تــراوش شــده از تجهيــزات
پاالیشــگاهي
 -7پوشــش ســنگ آهــک و بتــن بــراي جلوگيــري از اســيدیته
و خوردگــي
 -8آب بندي آبگيرها و مخازن
 -9ایجــاد موانــع زیرســطحي بــه منظــور کنتــرل آبهــاي
نمکيــن و آبهــاي زیرزمينــي آلــوده
 -10پاکســازي آبهــاي زیرزمينــي از آلودگيهــاي ناشــي از
مــواد رادیــو اکتيــو و فلــزات ســمي

در ســالهاي اخيــر بــا توجــه بــه تحقيقــات انجــام شــده در
زمينــه زیســت فنــاوري اســتفاده از باکتــري بــراي مقاصــد
زیســت محيطــي بــه طــور روز افــزون زیــاد ميشــود .بــر ایــن
اســاس در بخــش راه و ســاختمان و محيــط زیســت دانشــگاه
شــيراز بــه عنــوان یکــي از قطبهــاي اصلــي رشــته عمــران
کشــور ،پایــان نامههــاي متعــددي در مقاطــع کارشناســي
ارشــد و دکتــري تعریــف شــده اســت کــه بــه بررســي تاثيــر
اســتفاده ميکروارگانــي سـمهاي ســازگار بــا محيــط زیســت بر
روي پارامترهــاي مختلــف پرداختــه شــده اســت.
مطالعــات انجــام شــده در ایــن زمينــه در دانشــگاه شــيراز

عبارتنــد از:
 . 1بررســي آزمایشــگاهي تأثيــر بکارگيــري باکتــري بــر روي
خصوصيــات منحنــي نگهداشــت آب-خــاك و مقاومت برشــي
یــک خــاك متــورم شــونده
 . 2بررســي آزمایشــگاهي و عــددي کاربــرد زیســت فنــاوري
بــراي مقابلــه بــا ریزگردهــاي نــا شــي از فرســایش بــادي خاك
 . 3بررسي امکان بهسازي خاك و اگرا به روش بيولوژیکي
 . 4بررســي امــکان بهســازي خــاك متــورم شــونده بــه روش
بيولوژیکي
 . 5کاهــش نفوذپذیــري خــاك بــا اســتفاده از روش بيولوژیکــي

مطالعــه مــوردي خــاك لندفيل شــيراز
 . 6بررســي آزمایشــگاهي امــکان کاربــرد زیســت فنــاوري بــه
منظــور کاهــش خــزش در خاکهــاي ریزدانــه بــا اســتفاده از
باکتريباسيلوساسفاریکوس
 . 7بررســي آزمایشــگاهي تثبيــت ریزگردهــا بــا اســتفاده از
بيوپليمرهــاي گــوارگام و کربوکســي متيــل ســلولز
 . 8بررســي بهبــود پتانســيل رمبندگــي خــاك رمبنــده بــا
اســتفاده از روش بيولوژیکــي
 . 9بررســي تاثيــر درصــد ریزدانــه بــر خصوصيــات مقاومتــي
خــاك بهســازي شــده بــه روش بيولوژیکــي
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مهندسی از دیرباز تا کنون

مهندس سید مصطفی شریفی
رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
عضو پیشین شورای انتظامی و دبیر اول شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ایران
وجــود بناهــا و ســازههای باســتانی ماننــد :کاخهــا ،پلهــا،
معابــد ،کاروانســراها ،ایوانهــا و بقایــای شــهرها نشــانههایی از
تمــدن یــک ملــت را بــا خــود بــه همــراه دارنــد کــه میتــوان
بــا بررســی آنهــا بــه شــرایط اقلیمــی ،دانــش و فــنآوری،
مصالــح ،امکانــات موجــود و از همــه مهمتــر فرهنــگ آن
زمــان پــی بــرد .فراوانــی اینگونــه بازماندههــای اعجابانگیــز
مهندســی و معمــاری در ســرزمین باســتانی مــا ،نشــان
میدهــد کــه ایــران زمیــن ،افــزون برآنکــه از نخســتین
خاســتگاههای تمــدن بشــری بــوده ،بســیاری از جنبههــای
فــنآوری و صنعــت و دانــش معمــاری و مهندســی از ایــران
ریشــه گرفتــه اســت .بــا ســنجش آثــار پیشــین و آنچــه امــروز
بــر فرهنــگ جامعــه بــه ویــژه در زمینـهی ســاخت و ســازمان
میگــذرد ،متأســفانه شــاهد گسســت پیوندهــای اســتوار
فرهنگــی در بیــن بعضــی از جلوههــای زندگــی و ســازندگی
بــه ویــژه ،در پایبنــدی بــه تعهــدات و مســئولیتپذیری و
رعایــت اخــاق حرفـهای هســتیم .منظــور از این مقایســه البته
نفــی ارزشهــای جامعــهی مهندســیمان نیســت چــرا کــه
مســئولیتپذیری و متعهــد بــودن ،هــر چنــد کاری اخالقــی
اســت ،بــه عوامــل بســیاری از جملــه بــه شــرایط زمانــی و
مکانــی ،مطالبــات جامعــه ،امکانــات موجــود و در نهایــت بــه
تواناییهــای شــخص تعهــد کننــده ،کــه میتوانــد مهنــدس،
پزشــک و یــا از هــر قشــر و حرف ـهی دیگــری باشــد ارتبــاط
مســتقیم دارد.
پرســش آن اســت که شــخص متعهــد ،اگــر در حــد مطالبات و
مرزهــای تعریــف نشــده ،ولی تــا حد بســیاری پذیرفتهشــدهی
که خسرو فرستاد کسها به روم

جامعـهی پیرامونــی خــود ،کــه در آن کار مفیــد روزانــه در حــد
یکــی دو ســاعت اســت ،کار خــود را انجــام دهــد ،آیــا میتوانیم
او را غیــر متعهــد بدانیم؟
بــرای روشــنتر شــدن موضــوع نمونــهای کــه همــهی مــا
ممکــن اســت هــر روز شــاهد آن باشــیم را بــا هــم مــرور
میکنیــم.
تــا بــه حــال برایتــان پیــش آمــده کــه بــرای انجــام کارهــای
فــوری و ضــروری ،بــه ادارهای مراجعــه کنید و مســئول مربوطه
در محــل کار خــود نباشــد و در پاســخ پــرس و جــوی شــما
بگوینــد« :رفتهانــد فاتحــه ،مراســم داشــتند!» ایــن کــه آیــا
مراســم ختــم مربــوط بــه بســتگان خودشــان بــوده و یــا مثـ ً
ا:
مــادر رئیــس اداره مهــم نیســت .مهــم آن اســت کــه کارمندی
در ســاعات کار اداری کــه بایــد کار شــما و دیگــران را انجام دهد
رفتــه اســت بــه مراســم ختــم یــا هــر جــای دیگــر و صندلــی
او خالــی اســت و مهمتــر آن اســت کــه از نظــر همــکاران او و
بســیاری از مراجعیــن ،عــادی و طبیعــی بــه نظــر میرســد که
شــما بایــد فــردا و پسفردا نیــز مرخصی بگیریــد و بــه آن اداره
برویــد و البتــه امیــدوار باشــید کــه شــخصی در آن اطــراف بــه
دیــار باقــی نشــتافته باشــد! و ایــن نمون ـهای از نظــم و نســق
امــروز جامعــه ماســت کــه تقریب ـاً هیــچ کــس بــه کاری کــه
بــه عهــدهاش گذاشــته شــده ،التــزام و پایبنــدی نداشــته و در
چنیــن جامعـهای چگونــه میتــوان افــراد را ،فــارغ از تخصــص
و پیشـهی آنهــا ،بــه مســئولیتپذیری و تعهــد فــرا خوانــد؟
بدیهــی اســت کــه ذکــر ایــن نمونههــا فــرار از مســئولیت و
عــدم پایبنــدی افــراد بــه تعهــدات خــود را توجیــه نمیکنــد.

که چون او نبد در جهان اندکی

بدو گفت شاه ،این ز من درپذیر
سخن هر چه گویم تو را یاد گیر
یکی جای خواهم که فرزند من
همان تا بسی سال پیوند من
به او درنشیند ،نگردد خواب
زباران و از برف و از آفتاب
مهندس پذیرفت ایوان شاه
بدو گفت :من دارم این دستگاه

و بــه ایــن ترتیــب مهنــدس ســازندهی بنــا کــه رومــی اســت
بــدون هــر گونــه تعصــب و جانبــداری و فقــط بــا در نظــر
گرفتــن توانایــی و تخصــص برگزیــده میشــود .چگونگــی
شــروع و ادامــه کار و پیــش بینیهــا در مــورد ایــن ســاختمان
عظیــم کــه بــه روایتــی بــا در نظــر گرفتــن ســاختمانهای
جانبــی آن بیــش از یکصــد و بیســت هــزار متر مربع مســاحت
داشــته و ســالها اســتوار مانــده و شــگفتی بیننــدگان آن را
موجــب شــده شــنیدنی اســت.
بعــد از ســاخت پیهــا و ســپس دیوارهــای بلنــد کاخ تــا
زیــر ســقف ،مهنــدس از خســرو میخواهــد کــه چنــد نفــر

کارشــناس مــورد اعتمــاد خــود را بــرای اندازهگیــری دیوارهــا
بفرســتد .متــراژ بلنــدی دیوارهــا بــا ریســمانی ابریشــمی انجام
میشــود و ریســمان عالمــت گــذاری شــده را بــه رســم امانــت
بــه خزانــه میســپارند .فرغــان ســپس از شــاه میخواهــد کــه
بــرای مدتــی کار را تعطیــل کنــد .خســرو که بــرای اتمــام ایوان
بیتــاب اســت .درخواســت او را نمیپذیــرد و بــرای تعجیــل در
کار ابتــدا بــه او ســی هــزار درهــم پیشــنهاد میدهــد کــه او
قبــول نمیکنــد و ســپس او را تهدیــد میکنــد کــه بایــد کار
را ادامــه داده بــه پایــان برســاند .مهنــدس کــه بــرای تعطیــل
کار ،دلیــل فنــی داشــته ،شــبانه میگریــزد و هــر چه جســتجو

میکننــد ،او را نمییابنــد .شــاه از مهندســان و معمــاران دیگــر
بــرای تکمیــل ســاختمان دعــوت میکنــد ،امــا هــر کــدام از
آنهــا وقتــی از محــل بازدیــد میکننــد و وضعیــت ســاختمان
را میبیننــد ،از تــرس خســرو میگریزنــد و پنهــان میشــوند
و کار نیمــه تمــام رهــا میشــود .فرغــان پــس از گذشــت ســه
ســال برمیگــردد و در پاســخ خســرو کــه از او بــه شــدت
عصبانــی اســت ،میخواهــد کــه طنــاب ابریشــمی را از خزانــه
بیاورنــد و بــا حضــور معتمــدان شــاه دیوارهــا را از بــاال تــا پایین
انــدازه میگیرنــد و مشــاهده میکننــد کــه دیوارهــا بــه انــدازه
هفــت رش( ،حــدود ســه متــر) نشســت کردهانــد.

چو بشنید خسرو که فرغان گریخت
به گوینده بر خشم فرغان بریخت
چنین گفت کان را که دانش نبود
چرا پیش ما پیش دستی نمود؟
دگر گفت کاریگران آورید
گچ و خشت و سنگ گران آورید
بجستند هر کس که دیوار دید
ز بوم و بر شاه شد ناپدید

بسی یاد کردند از آن کارجوی

به هند و به چین و به آباد بوم

برفتند کاریگران سه هزار
ز هر کشوری ،هر که بد نامدار
وز ایشان هر آن کس که استاد بود
زخشت و ز گچ در دلش یاد بود
دوصد مرد بگزید اندر میان
از ایران و اهواز و از رومیان

ضمــن آنکــه خوانــدن همــهی ماجــرا را در شــاهنامه کــه
در ایــن جــا فقــط بخــش کوچکــی از آن را آوردهایــم بــه
خواننــدگان گرامــی پیشــنهاد میکنــم.
خســارات جبــران ناپذیــر ارائــهی خدمــات ناقــص فنــی
و مهندســی و بــی توجهــی بــه موازیــن و مقــررات را بــه
مهندســان و دس ـتاندر کاران ســاخت و ســاز و تأثیــر منفــی

وز ایشان دالور گزین کرد سی

ایــن کــه در چنیــن شــرایطی چگونــه میتــوان افــراد را ملــزم
بــه انجــام صحیــح و کامــل تعهــدات خــود نمــود ،هــدف ایــن
نوشــتار نیســت و شــاید در فرصــت و نوشــتاری دیگــر بــه آن
بپردازیــم .بنابرایــن بــاز گردیــم بــه موضــوع ایــن نوشــتار و
بــا ســفر در شــاهنامهی فردوســی ،ایــن اثــر ارزشــمند ادبــی
کــه در آن بــه فراوانــی از چگونگــی ســاخت و بهــره بــرداری
شــهرها ،بناهــای معمــاری و ســازههای عظیم باســتانی ســخن
رفتــه اســت و بررســی یــک نمونــه ســاخت ایــوان مدائــن،
مفاهیــم اخالقــی و فرهنگــی نهفتــه در آن ماننــد :چگونگــی
گزینــش و ســپردن کار بــه دســت افــراد کاردان و صاحــب
صالحیــت ،مســئولیت پذیــری و گذشــت از منافع شــخصی در
مقابــل منافــع جامعــه را بــه بررســی بنشــینیم.
آوردهانــد کــه بــرای گزینــش مهنــدس ســازندهی ایــوان
مداین(طــاق کســری) ،بــه دستورخســرو پرویــز پادشــاه
ساســانی ،نخســت از کشــورهای هنــد ،چیــن ،روم و ایــران کــه
از تمدنهــای آن روز بودنــد ،ســه هــزار اســتادکار را جمــع
آوردنــد و ســپس از میــان آنهــا دویســت نفــر و بعــد ســی نفر
و در مرحلـهی بعــدی ســه نفــر را کــه دو نفــر از آنــان رومــی و
یــک نفــر ایرانــی بــود ،برگزیدنــد و در گام آخــر ،بــا مصاحبهی
حضــوری از میــان آنــان یــک مهنــدس رومی بــه نــام «فرغان»
بــرای ســاخت بنا انتخاب شــد و خســرو پرویــز از او خواســت تا
کاخــی بســازد کــه ســالهای ســال در مقابــل عوامــل طبیعــی
بــاد ،بــاران ،بــرف و آفتــاب مقاومــت داشــته باشــد .پیگیــری
موضــوع از زبــان ســخنور بــزرگ تــوس ،حکیــم ابوالقاســم
فردوســی شــیرینی دیگــری دارد:

وز آن سه گزیدند رومی یکی

از آن سی ،دو رومی یکی پارسی

گران مایه رومی که بد هندسی
بر خسرو آمد پسندیده مرد

چنین گفت رومی که گر شهریار
بگویم بدان کاردان پوزشم
همی برد دانای رومی رسن

به گفتار بگذشت از پارسی
بر او کار و زخم بنا یاد کرد

به سال چهارم پدید آمد اوی
فرستد مرا با یکی استوار
به پوزش پدید آید آمرزشم
هم آن مرد را نیز با خویشتن

آن بــر فرهنــگ جامعــه و منافــع ملــی و اقتصــاد کالن کشــور
یــادآوری و تأکیــد مینمایــم .در راســتای ایفــای مســئولیت
حرفــهای خــود شایســته و بایســته اســت کــه مهندســان
نخســت قبــول و انجــام بخشــی از خدمــات مهندســی کــه بــا
دانــش و تخصــص و تجربــه و مهــارت مــا همخوانــی نــدارد را
نپذیریــم و بعــد کاری کــه مســئولیت آن را به عهــده میگیریم

بپیمود باالی کار و برش
رسن باز بردند نزدیک شاه

کم آورد کار از رسن هفت رش

چنین گفت :رومی که گر زخم کار
نه دیوار ماندی نه طاق و نگار
بدانست خسرو که او راست گفت

بگفت آن که با او بیامد به راه
بر افزودمی بر سر ای شهریار!
نه من ماندمی در بر شهریار
کسی راستی را نیارد نهفت

بــه طــور کامــل و جامــع بــه پایــان بــرده ،حقــوق و منافــع
جامعــه و آســایش و ســامت بهــره بــرداران را بــر منافــع خــود
مقــدم دانیــم .باشــد کــه بتوانیــم در پیونــد زدن رشــتههای از
هــم گســیختهی فرهنــگ جامعـهی امروزمــان با گذشــتههای
پربــار فرهنگــی ســرزمینمان نقشــی هــر چنــد انــدک داشــته
باشــیم.
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پنل های خورشیدی آری یا نه؟
انــرژی خورشــیدی یکــی از پاکتریــن و دردســترسترین
منابــع انــرژی بــرق در کــره زمیــن و بــه خصــوص مناطقــی بــا
تابــش بــاالی رســانه پرتوهای خورشــیدی محســوب میشــود.
انــرژی خورشــیدی از تبدیــل فوتونهــای نــور خورشــید کــه
حاصــل انــرژی بســیار زیــاد و نامتناهــی میباشــند بــه دســت
میآیــد و تــا زمانــی کــه خورشــید میتابــد ،انــرژی بــرق
خورشــیدی رایــگان در دســترس عمــوم میباشــد.
پنلهــای خورشــیدی یکــی از تجهیــزات مــورد اســتفاده در
تولیــد انــرژی بــرق خورشــیدی اســت .پنلهــای خورشــیدی
نــام دیگــر صفحــات فتوولتادیــک میباشــدکه از ســلولهای
خورشــیدی تشــکیل شــدهاند و وظیفــه تبدیــل انــرژی
خورشــیدی فوتونهــای نــور را بــه انــرژی بــرق بــر عهــده دارد.
انــرژی خورشــیدی امــروزه جایگزیــن مناســبی بــرای انــرژی
بــرق فســیلی اســت.
پنلهــای خورشــیدی نیــز ماننــد ســایر تکنولوژیهــای روز
دنیــا دارای مزایــا و معایبــی هســتند کــه میبایســت
در اســتفاده از آنهــا ،ایــن مــوارد در نظــر گرفتــه
شــوند.
ایــن روزهــا اکثــر کشــورها در پــی یافتــن راهــی برای
تأمیــن انــرژی پــاک هســتند و اکثــرا ً بــرای آنهــا
خورشــید و انــرژی خورشــیدی ،اولیــن و بهتریــن
گزینــه بهــرهوری محســوب میشــود و بیشــتر،
مزایــای ایــن نــوع انــرژی مــورد توجــه قــرار گرفتــه
اســت و کشــورها بــا نصــب پنلهــای خورشــیدی
در تالشانــد تــا بــا ذخیــره ســوختهای فســیلی،
گامــی در جهــت اســتفاده بهینــه از انــرژی
خورشــیدی بردارنــد امــا بایســتی در اســتفاده از هــر
نــوع تکنولــوژی نویــن ،مضــرات و فوایــد آن را در نظر
گرفــت و در صــدد رفــع مضــرات و گاهـاً یافتــن راهی
مطلــوب بــود.
از مزایــای انــرژی خورشــیدی میتــوان بــه تجدیــد
ناپذیــر بــودن ،فراوانــی ،پایــداری ،دسترســی آســان
اشــاره کــرد و امــا معایــب آن قیمــت بــاال ،متنــاوب
بــودن ،ذخیــره ســازی هزینــه بــر ،آالیندگــی
و نیازمنــدی بــه فضایــی گســترده اســت .در ایــن روزهــا
میشــنویم کــه مزرعههــای خورشــیدی بــا قابلیتهــا
و توانهــای متفــاوت در گوشــه و کنــار جهــان در حــال
راهانــدازی و کار هســتند از جملــه آنهــا کــه جدیدترینهــا
نیــز هســت ،مزرعــه خورشــیدی در حــال راهانــدازی در امــارات
میباشــد کــه بــا ظرفیــت تــوان حداکثــری بــه انــدازه 1/18
گیــگا وات ،بزرگتریــن مزرعــه خورشــیدی جهــان محســوب
میشــود.
ایــن پــروژه کــه نورابوظبی نــام دارد بــا  3/2میلیــون پنل ،مصرف
بــرق 90هــزار نفــر را تأمیــن میکنــد و یکــی از بزرگتریــن
اهــداف آن ذخیــره نفــت اســت .ایــن پــروژه باعث کاهــش تولید
گاز  co2بــه میــزان یــک میلیــون تــن کــه معــادل اســتفاده از
 200هــزار خــودرو میباشــد ،میشــود شــاید احــداث مزرعــه

خورشــیدی چیــن در مــدار زمیــن از جذابتریــن نمونههــا
باشــد .چیــن اعالم کــرده میخواهد نخســتین کشــوری باشــد
کــه یــک نیــروگاه بیــن ســیارهایبســازد .مزرعــه خورشــیدی
چیــن ،بــا ســرعتی بالــغ بــر  36هــزار کیلومتــر بــه دور زمیــن
میگــردد و انــرژی خورشــیدی را بــه زمیــن منتقــل میکنــد.
دانشــمندان ایــن کشــور میخواهنــد نیروگاههــای کوچکــی را
بیــن ســالهای  2021تــا  2025در استراتوســفر بســازند و در
ســال  2030ظرفیــت ایــن نیروگاههــا را بــه چنــد مــگاوات و تا
قبــل از  2025بــه چند گیــگاوات برســانند .مزرعه خورشــیدی
چیــن کــه در فضــا اســتقرار خواهــد یافــت ،غیــر از مواقعــی
خــاص از جملــه آب و هــوای ابــری و شـبها کــه خورشــید بــه
زمیــن نمیتابــد ،میتوانــد مقــدار قابــل توجهــی انــرژی پــاک
را بــرای ســاکنان زمیــن فراهــم کنــد .آکادمــی تکنولوژیهــای
فضایــی چیــن ادعــا کرده اســت کــه مزرعــه خورشــیدی چین
میتوانــد بــه منبعــی قابــل اتــکا بــرای تأمیــن  99درصــد

از انــرژی مــورد نیــاز چیــن بــدل شــود و بازده ـیاش شــش
برابــر پنلهــای خورشــیدی نصــب شــده روی زمیــن خواهــد
بــود ،آنهــا میخواهنــد انــرژی خورشــیدی را در فضــا بــه
الکتریســیته بــدل کننــد و بــا اســتفاده از مایکروویــو یــا لیــزر
آن را بــه زمیــن انتقــال دهنــد و از طریــق نوعــی سیســتمهای
گیرنــده زمینــی بــه شــبکههای بــرق تزریــق نماینــد ،ایــن
مزرعــه قــرار اســت بــا تکنیــک پرینــت ســه بعــدی و بــا کمک
رباتهــا در فضــا ســاخته شــود .ســاخت ایــن مزرعــه بــا
چالشهایــی روبــرو اســت کــه از جملــه وزن بــاالی آن اســت،
کــه چطــور میخواهنــد آن را بــه فضــا بفرســتند و در مــدار
خــود قــرار دهنــد و طرحهایــی بــرای کاهــش وزن و اســتفاده
از مــواد ســازنده جایگزیــن در نظــر گرفتــه شــده اســت و از
دیگــر چالشهــا تأثیــرات پرتوهــای مایکروویــو بــر اتمســفر

وجــو زمیــن اســت کــه میبایســت بــه صــورت کامــل مــورد
آنالیــز و بررســی قــرار گیــرد.
چیــن عــاوه بر احــداث ایــن مزرعه فضایــی ،بزرگتریــن مزرعه
خورشــیدی شــناورجهان را نیــز در پرونــده علمــی خــود دارد.
ایــن مزرعــه بــر روی معــدن ســابق زغــال ســنگ احداث شــده
کــه بعــد از طغیــان آبهــای زیرزمینــی بــه دریاچــه تبدیــل
شــده اســت و از دیگــر مزرعههــای خورشــیدی در چیــن
میتــوان بــه ســاخت مزرعــه خورشــیدی بــه شــکل پانــدا
اشــاره کــرد .از جملــه پروژههــای برجســته جهانــی در راســتای
تأمیــن انــرژی خورشــیدی میتــوان بــه پــارک خورشــیدی در
دســت ســاخت بــن بــان( )ben banبــا ظرفیــت  1/8گیــگا
واتــی در مصــر ،نیــروگاه خورشــیدی یــک مگاواتــی چرنوبیــل،
مزرعــه خورشــیدی شــناور ســان گــرو در چیــن ،پــارک
خورشــیدی سوالراســتار در امریــکا ،مســیر دوچرخــه ســواری
خورشــیدی در هلنــد و اتوبوس خورشــیدی در آدالید اســترالیا
اشــاره کــرد .علــی رغــم فوایــد پنلهــای خورشــیدی
طرفــداران محیــط زیســت نگاهــی متفــاوت بــه آن
داشــتهاند و بــر ایــن باورنــد کــه انبــوه ضایعــات
حاصــل از ایــن پنلهــا تــا ســال  2050باعــث بــروز
بحــران در صنعــت بازیافــت خواهــد شــد.
زبالههایــی کــه گویــا چــارهای جــز دفــن کــردن
آنهــا نداریــم کــه مــا با ایــن عمــل باعث وارد شــدن
مــواد شــیمیایی درون آنهــا بــه محیــط خــاک یا آب
میشــویم و علــی رغــم وجــود عناصــر ارزشــمند در
ســاختار پنلهــای خورشــیدی ،بازیافــت ایــن مــواد
توجیــه اقتصادی نــدارد ،از ایــن رو دانشــمندان در پی
یافتــن مــواد بهتــری در جهــت جایگزینــی ســازنده
ایــن پنلهــا هســتند ،تــا عــاوه بــر رفــع مشــکل
بازیافــت از افــت ایــن پنلهــا پــس از قــرار گرفتن در
معــرض خورشــید بکاهنــد و قصــد دارنــد با اســتفاده
از ریزجلبکهــا ی فلورســنت بــرای ســاخت نســل
جدیــد پنلهــای خورشــیدی از مشــکالت ناشــی از
ایــن زبالههــا بکاهنــد ،ایــن ریزجلبکهــا توانایــی
زیــادی در جــذب انــرژی خورشــیدی و تبدیــل آن به
انــرژی قابــل اســتفاده دارنــد.
از دیگــر مضــرات ایــن پنلهــا ایــن اســت کــه صفحــات
خورشــیدی بیشــتر از  85درصــد انــرژی خورشــید را بــه
حــرارت تبدیــل میکننــد و بــا ســرعت رشــد باالیــی
کــه دارنــد بــه یکــی از اصلیتریــن عوامــل گرمشــدن
کــره زمیــن تبدیــل شــدهاند و مزرعــه باتــری کــه مــورد نیــاز
انــرژی خورشــیدی اســت هــر  10ســال یکبــار بــه طــور کامــل
بایــد تعویــض شــود و لیتیــوم فاســد شــده در حــد زبالههــای
هســتهای خطرنــاک هســتند و کمتریــن میــزان گــرد و خــاک
در صفحــات خورشــیدی تأثیر منفــی باالیی در عملکــرد آنها
دارنــد و دائمـاً بایــد تمیــز شــوند و بــرای شستوشــو بــه دلیــل
حســاس بــودن صفحــات حجــم بســیار باالیــی آب شــرب
مصــرف میکننــد.

دانستنی شارژ موبایل با راه رفتن!
محققــان دســتگاهی تولیــد کردهانــد کــه بــه کاربــر امــکان
میدهــد تنهــا بــا دویــدن یــا راه رفتــن یــا حتــی حرکــت کردن
گوشــی هوشــمند یــا هــر دســتگاه الکتریکــی دیگــر آن را شــارژ
کنــد .پژوهشــگران دانشــگاه  ،US's Vanderbiltوســیلهای
فــوق نــازک طراحــی کردهانــد کــه میتوانــد از طریــق حــرکات
انســانها ماننــد راه رفتــن یــا حتــی دســت تــکان دادن،
الکتریســیته دریافــت کنــد .ایــن وســیله از نــوع خاصــی از باتری
شــامل فســفر اســتفاده میکنــد کــه تنهــا بــه انــدازه چنــد اتــم
ضخامــت دارد و حتــی حــرکات بــا فرکانسهــای بســیار پایین را
تبدیــل بــه شــارژ الکتریکــی میکنــد.
کــری پینــت ،یکــی از اســاتید دانشــگاه وندربیلــت گفــت« :در
آینــده ،مــا انســانها خودمــان تبدیــل بــه انبارهــای انــرژی

بــرای شــارژ دســتگاههای خــود خواهیــم شــد و میتوانیــم بــا
اســتفاده از حــرکات خــود یــا از محیــط اطراف ،شــارژ مــورد نیاز
دســتگاهها را دریافــت کنیــم ».دانشــمندان بــرای طراحــی ایــن
دســتگاه شــیوه متفاوتــی از آنچــه تاکنــون شــاهد آن بودهایــم،
اعمــال کردهانــد .نســبت بــه دیگــر دســتگاهها و مدلهــای
مشــابه ،اختــراع ایــن محققــان دو مزیــت ویــژه دارد:
 -1مــواد اســتفاده شــده در باتــری ایــن دســتگاه بــه انــدازهای
کوچــک و باریــک اســت کــه میتــوان در آینــده حتــی داخــل
لباسهــا آن را تعبیــه کــرد.
 -2ایــن دســتگاه میتوانــد از حــرکات بــا فرکانس خیلــی پایین
(کمتــر از  )Hz10شــارژ دریافــت کنــد .پینــت در ادامه ســخنان
خــود افــزود« :هنگامــی کــه الکترودهــای مثبت و منفــی اتصالی

پیــدا میکننــد ،ممکــن اســت باتــری دســتگاه آتــش بگیــرد.
محصولــی کــه مــا طراحــی کردهایــم دو الکتــرود مشــابه دارد
و هیــچ نــوع خطــر آتشســوزی آن را تهدیــد نمیکند».دیگــر
دانشــمندان و گروههــای تحقیقاتــی در سراســر دنیــا نیــز روی
توســعه دســتگاههای تبدیلکننــده انــرژی مکانیکــی بــه
الکتریســیته فعالیــت میکننــد امــا دســتیافتههای آنــان
تنهــا در مــوارد حــرکات بــاالی  Hz100فرکانــس کاربــرد دارد
و حــرکات کوچــک انســان را دریافــت نمیکننــد .پینــت اشــاره
میکنــد« :یکــی از مهمتریــن کاربردهــای ایــن تکنولــوژی
میتوانــد تلفیــق آن بــا لبــاس باشــد .مثــا لباسهــا با اســتفاده
از ایــن شــیوه ،تنهــا با اشــاره کاربر روی گوشــی هوشــمند تغییر
رنــگ یــا طــرح بدهنــد».
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یادی از مهندس لطفعلی بهپور استاد فقید بخش مهندسی راه و ساختمان دانشگاه شیراز
به مناسبت پانزدهمین سالگرد درگذشت ایشان

به قلم دکتر سینا سعادت

چنــد روزی بــود کــه بــرای
پیگیــری پرونــدهای در اداره
دارایی مســیر میدان شــهرداری
بــه ســمت اداره دارایــی خیابــان
طالقانــی را طــی میکــردم ،در
مســیرم از ضلــع شــرقی ارگ
کریمخــان میگذشــتم .چیزی
که همیشــه چشــم هــر بیننده
گردشــگر و غیــر گردشــگری را
بــه خــود جلــب میکنــد بــرج
زنده یاد لطفعلی بهپور کــج شــده ضلــع جنوب شــرقی
ارگ اســت کــه جاذبـهای را بــر
جاذبههــای گردشــگری مجموعــه زندیــه اضافــه کــرده اســت.
دیــدن ایــن بــرج همیشــه مرا بــه یــاد مرحوم مهنــدس لطفعلی
بهپــور اســتاد و هیئــت علمــی دانشــگاه شــیراز میانــدازد چــرا
کــه تثبیــت بــرج و جلوگیــری از نشســت و کــج شــدگی بیــش
از  21درجـهای آن حاصــل علــم ،تجربــه و نبــوغ اوســت .هیچگاه
افتخــار شــاگردی و حتــی دیــدار او را نداشــتهام .تعریــف او را از
دوســتان دانشــگاه شــیرازیام فــراوان شــنیدهام و کتــاب یادمــان
و مقــاالت بزرگداشــتش منتشــر شــده توســط دانشــگاه شــیراز
در ســال  1384را مطالعــه کــردهام .آنچــه از شــخصیت او یافتــم
ایــن اســت کــه بــه جــرأت میتــوان گفــت کــه ایــن مصــراع
در مــورد مرحــوم مهنــدس لطفعلــی بهپــور صــادق اســت
کــه (آنچــه خوبــان همــه دارنــد تــو یکجــا داری) .او بــه گــواه
تمــام اطرافیانــش معلــم بــزرگ اخــاق و علــم ،ســخنرانی کــم
نظیــر ،مهندســی تکــرار نشــدنی و متفکــری کــم ماننــد بود.این
گفتــار بهانـهای اســت بــرای یــادی از او در قالــب مــروری بــر
زندگــی و فعالیتهــای حرف ـهایاش بعــد از گذشــت  15ســال
از درگذشــتش.
مهنــدس لطفعلــي بهپــور در ســال  ١٣٢٣از پــدر ومــادري
شــيرازي بــا اصالــت عشــایری اجداد پــدری متولدشــد .اجــداد او
از ایــل باصــری بودنــد .تحصيــات ابتدايــي را در دبســتان زينتــو
و دوره دبيرســتان را دردبيرســتان حيــات بــه پايان رســاند .او در
تمامــی مراحــل تحصیــل رتبــه اول را کســب میکــرد .درســال
 ١٣٤١بــا كســب رتبــة دو در كنكــور ورودي دانشــگاه شــيراز

شــروع بــه ادامــه تحصیــل در آن دانشــگاه نمــود .درســال ١٣٤٦
در رشتةمهندســي راه و ســاختمان بــا درجــة فــوق ليســانس
فــارغ التحصيــل و بــه عنــوان دانــش آموختــه رتبــه اول
شــناخته شــد .در ســال  1346بــه ســمت كمــك مربــي در
دانشــكدة مهندســي مشــغول بــه كار شــد و همزمــان درمقطــع
فــوق لیســانس در گرايــش مهندســي ژئوتكنيــك دانشــگاه
شــيراز مشــغول بــه تحصيــل و در ســال  ١٣٤٩موفــق بــه اخــذ
مــدرك فــوق ليســانس تخصصــي خــود گرديــد و در همــان
ســال بــه عنــوان مربــي بــه عضويــت هيئــت علمــي بخــش راه
و ســاختمان در آمــد .از  ١٣٥٠تــا  ١٣٥٥بــه علــت فعاليتهــاي
سياســي درزنــدان بــه ســربرد و در نتیجــه محــروم از تدریــس
گردیــد .نقــش او را در تاریــخ وقایــع سیاســی پیــش از انقــاب
نمیتــوان نادیــده گرفــت .او پــس از آزادی از زنــدان در ســال
 1355تــا اواخرســال  ١٣٥٧درشــركت مهندســان مشــاور مــدام
بــا ســمت سرپرســت نظــارت ســاختمانهاي دانشــگاه شــيراز
و ســاختمانهاي مركزآمــوزش عشــايري فعالیــت داشــت و در
ایــن مــدت از چنــد دانشــگاه معتبــر اروپایــی و آمریکایــی نیــز
موفــق بــه پذیــرش در مقطــع دکتــری شــد امــا بــه علــت
مســائل سیاســی ایــن خــروج از ایــران برایــش امــکان پذیــر
نشــد .در ســال  ١٣٥٨مجــددا ً توســط دانشــگاه شــيرازدعوت بــه
كار شــد و تدريــس در بخــش راه و ســاختمان را دوبــاره شــروع
کــرد .فعالیتهــای او در دانشــگاه شــيراز شــامل ســمتهای
اجرایــی چــون :رئيس مؤسســة ژئوتكنيك ايــران ،معاونــت اداري
و مالي دانشــكدة مهندســي ،مدير كل ادارة مهندســي سرپرست
دانشكدةمهندســي ،رئيــس مركــز مطالعــات وتحقيقــات آب
میشــود.
امــا در زمینه آموزشــی او دروس ،مصالح ســاختماني ،آزمايشــگاه
زميــن شناســي مهندســي ،آزمايشــگاه مكانيــك خــاك،
راهســازي ،روســازي راه و پــي ســازي در مقطــع کارشناســی،
مكانيــك خاك پيشــرفته ،ســدهاي خاكي درمقطع كارشناســي
ارشــد و همچنیــن دروس ديناميــك خــاك پيشــرفته و نیــز
مكانيــك خــاك تجربــي را درمقطــع دكتــرا تدریــس میکــرد.
مهنــدس لطفعلــی بهپــور در پروژههــای زیــادی
بــه عنــوان مشــاور ،خدمــات فنــی ارائــه داده اســت
کــه عمدت ـ ًا بــا کمتریــن و یــا هیــچ چشــم داشــت

مالــی توســط ایشــان انجــام گرفتــه کــه بــه قــرار زیر
میباشــد:
 -1تحكيــم پــي و بهســازي مجتمــع و بــرج ارگ كريــم خانــي
كــه بــا پشــتيباني ســازمان يونســكو در ســال  1372انجــام شــد
کــه گــزارش آن در ســازمان میــراث فرهنگــی فــارس موجــود
اســت.
 -٢پايــدار ســازي گــود حفــاري وطراحــي پــي برجــد و مهتــل
بيــن المللــي پــارس
 -3پايدارسازي خط لولة گاز در ايستگاه  ٢٠١نورآباد
 -٤طراحي و بهسازي پي بيمارستان شهيد بهشتي شيراز؛
 -٥پيــش بارگــذاري همــراه بــا زه كشهــاي شــني پي ســيلوي
گنبد ؛
 -٦مطالعــات ژئوتكنيكــي محــل احــداث مخــازن روغــن نباتــي
در بندرعبــاس؛
 -٧طراحي پي مخازن آبموند در شيراز؛
 -٨ارزيابــي وضــع پــي موجــود ســيلوي اكبرآبــاد شــيراز و
طراحــي مجــدد آن؛
 -٩پيــش بارگــذاري همــراه بــازه كشهــاي شــني مخــزن
بــزرگ آمونيــاك پتروشــيمي شــيراز؛
 -١٠حوضچههــاي اســتحصال نمــك پتروشــيمي شــيراز در
درياچــة نمــك؛
 -١١نظــارت بــر بيــش از  ٢٠٠طــرح ژئوتكنيكــي در مؤسســة
ژئوتكنيــك دانشــگاه شــيراز از جملــه .احــداث خوابــگاه
دانشــجويان دانشــكدة كشــاورزي در بهمــن مــاه .١٣٧٠
او پژوهشهــای فراوانــی هــم در زمینههــای مختلــف مهندســی
عمــران از جملــه زلزلــه انجــام داده کــه در کنفرانسهــای
داخلــی و خارجــی ارائــه گردیــده و گزیــدهای از مقــاالت حاصــل
از تجربیــات او در مجلــه گــزارش ســازمان نظام مهندســی فارس
منتشــر شــده اســت.
مقــاالت ارائــه شــده مهنــدس بهپــور طــی ســالها در مجلــه
گــزارش همچــون کالس درســی اســت کــه دانشــجو را در
مجــذوب تدریــس اســتاد میکنــد.
ســر انجــام مهنــدس لطفعلــی بهپــور در  15خــرداد  1383بــه
نــاگاه چشــم از جهــان فــرو بســت و خانــواده و جامعه مهندســی
عمــران را داغــدار نمــود .یــادش گرامــی بــاد.

