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گام نخست   
شروع فعالیت انجمن با راه اندازی آسایشگاه رضا برای اسکان بیماران غیربومی، تاسیس 1361

گام دوم 
انجمن در سال 1386 برای کمک به بیماران، مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا )ع( را احداث 
نمودکه امروزه به عنوان بزرگترین و مجهزترین مرکز پرتودرمانی کشور و عضو رسمی سازمان جهانی 

سرطان )UICC( شناخته می شود.
همزمان با ساخت مرکز درمانی رضا، آسایشگاهی با ظرفیت 60 تخت برای اسکان بیماران در ساختمان 
مرکز ش��روع به فعالیت کرد تا بیماران کم استطاعت در طول دوره درمان از خدمات هتلینگ رایگان 
بهره مند شوند. در این مقطع مشارکت های مردمی این انجمن که خود تجلی عشق و درک مردم به 
این امر مهم است، با حضور ثمربخش نیکوکاران و اراده راسخ آنان برای خدمت رسانی هرچه مطلوب تر 

و تکمیل چرخه درمان مبتالیان، انجمن را به سمت احداث بیمارستان انکولوژی ناظران سوق داد. 

گام سوم
احداث بیمارستان انکولوژی ناظران 

در س��ال 94 کلنگ بیمارس��تان ناظران زده و در س��ال 99 با ظرفیت 200 تختخواب برای کمک به 
بیماران مبتال به سرطان به بهره برداری رسید که هم اکنون در حال خدمت رسانی می باشد.

گام چهارم
از آنجا که بیشتر بیماران مبتال به سرطان، نیاز به همراهی دارند انجمن در سال 96 پروژه همراه سرا را 
در همسایگي مرکز درمانی رضا )ع( آغاز کرد که امیدواریم طبق سنوات گذشته با کمک نیک اندیشان، 

این پروژه مردمی هرچه زودتر به بهره برداری برسد. 

در سـال 1361 عده ای از نیکوکاران شهر مشهد تصمیم گرفتند به منظور پیگیری اقدام هاي یکی از خیران نیک اندیـش که درسال1351 بــا 
احـداث و تجـهیــز مـرکـز درمـانـی رضــا )ع( ) که بعدها به بیمارسـتان امید تغییر نام داد( به یاری بیماران مبتال به سـرطان برخیزند 
و انجمن خیریه حمایت از بیماران ســرطانی مشــهد را تاسـیس نمایند تا با رویکردی جدید متناسب با شرایط روز حاکم بر جامعه به یاری 

بیماران مبتال به سرطان بپردازند. 
انجمن از همان ابتدا رسـالت خود را این گونه تعریف کرد که: »هیچ بیماری به واسـطه عدم تمکن مالی نباید مجبور به ترک درمان شـود«.
از همین روی در طی بیش از چهل سـال سـابقه، گام هایی در جهت کمک به بیماران مبتال به سـرطان برداشـت که به اختصار بیان می کنیم. 

انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد

شماره کارت های انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد 
بانک پارسیان:1449-8002-0610-6221       بانک تجارت : 5859-8370-0007-0231  

مشهد. قاسم آباد، بلوار فالحی، فالحی 2، مرکز درمانی رضا )ع( 
مشهد. قاسم آباد، بلوار فالحی، فالحی 1، بیمارستان ناظران



عکاسی: 
نيما یزدانی شواکند، بي بي معصومه ضيائيان آقا بزرگي 

صفحه آرایي و امورگرافیك: امواج برتر
لیتوگرافي و چاپ: زبرجد )051-36080425(

صحافي: حافظ )051-33929111(
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13به نام حضرت دوست

 سرمقاله: اقدامات ضروري دولت آينده برای تولید انبوه مسکن
 نگاهی برانتخابات هیات مديره نظام مهندسی

 چشم انداز؛ توسعه فرهنگ آپارتمان نشیني
 صادرات خدمات فنی و مهندسی حوزه ي مسکن و انبوه سازي

 استفاده از كنترل فازي و شبکه هاي عصبي به منظور پیش بیني و كنترل دماي ساختمان
 زمینه ها، پیامدها و چالش های حاشیه نشــینی در شــهر مشــهد و راهکارهای 

ساماندهی فضايی آن
 بررسی اشکاالت اجرايی صفحه زير ستون در ساختمان های اسکلت فلزی

 طراحی بهینـه پايدارسازی گود به روش نیلینگ
 راهکارهای انعطاف پذيری در صنعت ساختمان

 انبوه سازان داخلي و قابلیت هاي صدور خدمات فني و مهندسي
 اثرات پی سازی درساختمان

 رويکرد هاي بهینه در طراحی سازه ها 
 سبک شناسی طراحی داخلی سبک نئوكالسیک

 تحلیل بازار مسکن 1400
 قصه ی پرغصه ی مديريت شهری كشور

 هفت راهکار جهت دستیابي به سیستم سازه بهینه در ساختمان های بلندمرتبه
 سازه های مدوالر؛آينده صنعت ساختمان

 بررسی آزمايشگاهی تاثیر افزودنی ها برافزايش عمر سرويس و مدول آسفالت 
روكش های  آسفالتی

»ماهنامه انبوه س�ازان صنعت ساختمان خراسان«، نشریه انجمن صنفي كارفرمایي 
انبوه سازان مسکن و ساختمان خراسان رضوي است كه با پرهیز از هر نوع گرایش 
سیاس�ي و با همکاري اعضاي انجمن و صاحب نظران در سراس�ر كش�ور منتش�ر 

مي شود.
● از مطالب و نوشته هاي شما استقبال مي كنیم:

� نش��ریه در اس��تفاده، ویرایش و کوتاه کردن مطالب ارسالي آزاد بوده و مطالب ارسالي شما نزد ما 
به یادگار مي ماند.

� نظرات و عقاید نویسندگان مطالب ممكن است دیدگاه این نشریه نباشد.
� استفاده از مطالب این نشریه با ذکر منبع آزاد است.

� ترتيب آثار چاپ شده بر حسب مالحظات فني چاپ و رعایت تناسب بوده و به معناي درجه بندي 
نيست.

� مقاله ها و مطالب ارسالي از طریق پست الكترونيك و فقط به صورت PDF و Word باشد.
� ترجمه ها همراه با نسخه اصلي ارسال شود. 

� مسووليت حقوقي، علمي و فني آثار ارسالي بر عهده نویسندگان مقاله ها مي باشد.
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مدیر مسوول: محمود پژوم
سردبیر: نعمت اهلل ظریف

دبیر اجرایي: رضا اخالقي
نظارت فني و رسانه اي: غالمرضا یزداني شواکند
امور هماهنگي: بي بي معصومه ضيائيان آقابزرگي

ویراستار: سميراء شمس
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بخش مس��کن یکي از مهم تری��ن بخش هاي 
اقتصادي و اجتماعي کش��ور و نیازمند توجه 
ویژه ي دولت ها اس��ت. بر هیچ کس پوش��یده 
نیس��ت که سرپناه و مسکن از گذشته یکي از 
ضرورت هاي زندگي بش��ر بوده است و به ویژه 
در خانواده هاي ایران��ي نقش تعیین کننده و 
اساس��ي در ثبات، ادام��ه و آرامش در زندگي 
اشخاص جامعه دارد و به همین دلیل هزینه ي 
مسکن بخش بزرگي از درآمد و اقتصاد خانوار 
ایراني را به خود اختصاص مي دهد. ش��اید از 
همین رو تامین مس��کن مورد نیاز بخش هاي 
مختلف جامعه و توجه به آن، همواره به عنوان  
بخشي از وعده هاي انتخاباتي کاندیداها مطرح 

مي شود.
این بخ��ش در حال��ي بین 15 ت��ا 17درصد 
اقتصاد کشور را به خود اختصاص مي دهد که 
سهم تامین مسکن در هزینه ي سبد خانوار به 
60 درصد  و سهم اش��تغال کشور در صنعت 

ساختمان به 30 درصد مي رسد. 
اما سیر رشد، تکامل و تولید و توسعه ي مسکن 
در کشور فراز و نش��یب هاي گوناگوني را طي 
کرده اس��ت. پیش از پیروزي انقالب اسالمي 
برخي از ش��رکت هاي بزرگ ساختماني اقدام 
به س��اخت شهرک هاي مس��کوني نمودند که 
شهرک غرب و اکباتان در تهران، آپارتمان هاي 
مرتفع و شهرک ابوذر در مشهد و شهرک هاي 

دیگر در کالن شهرها از این دسته هستند. 
پس از پیروزي انقالب و به ویژه پس از ش��روع 
جنگ تحمیلي س��اخت و س��از انبوه مسکن 
در س��طح کش��ور کمرنگ ش��د و با واگذاري 
زمین هاي دولتي از طریق سازمان هاي مسکن 
و شهرس��ازي اس��تان ها به مردم،  س��اخت و 
س��ازهاي تک واحدي یا چند واحدي توسط 

اش��خاص حقیقي و حقوق��ي رونق گرفت که 
گسترش شهرها و پیدایش شهرهاي جدید را 

در نقاط دور دست به دنبال داشت.  
ب��ا پذی��رش قطعنام��ه ي 598 و پایان جنگ 
تحمیلي و ش��روع سازندگي در کشور، نمودار 
رش��د و توس��عه ي س��اخت و س��از در بخش 
مسکن از شیب مثبتي برخوردار شد. در دولت 
اصالحات با شکل گیري انجمن هاي انبوه سازان 
در سراسر کشور و فعال شدن بخش خصوصي 
در این زمینه، تا اندازه اي ساخت و ساز مسکن 
نظم و نس��ق گرفت و با تدبیرهایي که دولت 
در واگذاري زمین و تخصیص تسهیالت بانکي 
به انبوه سازان به کار بست، این بخش گسترش 

قابل مالحظه اي به خود گرفت. 
در دولت هاي نهم و دهم اجراي طرح مس��کن 
مهر در دستور کار قرار داشت و فارغ از همه ي 
حاشیه ها و انتقادهایي که به طرح مسکن مهر 
وارد ش��د، ساخت و ساز مسکن رشد مثبت و 
باالرونده به خود گرفت. این فرایند رو به رشد 
هم زمان با افزایش تولید مسکن، اثرات مثبتي 
هم در بحث تولید، اشتغال و تربیت نیروهاي 

تخصصي کارآمد برجاي گذاشت. 
پ��س از روي کار آمدن دول��ت تدبیر و امید، 
فرایندهاي پیش��ین در تولید انبوه مس��کن تا 
اندازه ي متوقف شد و طرح هاي دیگري مانند 
طرح مسکن اجتماعي و طرح مسکن اقدام ملي 
مطرح شد که خروجي موثري در تولید مسکن 
به دنبال نداشت، به طوري که هم اکنون تولید 
مس��کن انبوه به دلیل مش��کالت و معضالت 
گوناگون که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، 
به طور تقریبي متوقف یا منفعل شده است و با 
وجود این که سازندگان خرد مانند گذشته در 
حال فعالیت هستند، اما تاثیر چشمگیري در 

اقدام��ات ض��روري دولت آين��ده برای 
تولی�د انبوه مس�کن سرمقاله

مهندس محمود پژوم 
 رييس هيات مديره انجمن انبوه سازان خراسان 
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حوزه ي عرضه و تامین ضروري مس��کن مورد 
نیاز جامعه نداش��ته است. این موضوع تناسب 
عرضه و تقاضا را در بازار مس��کن از بین برد و 
به عنوان یکي از دالیل افزایش بي رویه قیمت 
مسکن در دولت دوازدهم مطرح است تا آن جا 
که دهک هاي پایین و حتي متوس��ط جامعه 

توانایي خرید مسکن را از دست داده اند.
مهم تری��ن مس��ایلي ک��ه بای��د در زمین��ه ي 
انبوه س��ازي و س��ازندگان مسکن و ساختمان 
در نظر گرفته شود را مي توان چنین برشمرد:

1. تامی��ن زمی��ن بخ��ش قاب��ل توجه��ي از 
سرمایه گذاري در س��اخت و ساز مسکن و به 
پیروي از آن قیمت تمام ش��ده ي مس��کن به 
حس��اب مي آی��د و دول��ت در تامین عرصه ي 
مورد نیاز انبوه س��ازان مس��کن اق��دام موثري 
نداشته است. ضروري است دولت در واگذاري 
به دور از تش��ریفات زای��د زمین هاي مورد نیاز  
بخش مس��کن که در اختیار برخي از نهادها و 
س��ازمان هاي دولتي  یا وابسته به دولت است، 

به این بخش شتاب بدهد.
2. تامین س��رمایه الزم براي بخش ساخت و 
ساز ضرورتي است که باید مورد توجه ویژه ي 
سیستم بانکي کش��ور قرار گیرد. به ویژه بانک 
مس��کن باید بتواند تس��هیالت ارزان قیمت و 
طوالني مدت در اختیار انبوه سازان، متقاضیان 
تولی��د انبوه مس��کن و ش��رکت هاي صاحب 

صالحیت قرار دهد.
3. صدور و تایید پروانه هاي ساخت شهرداري 
و نظام مهندسي باید با کم ترین موانع روبه رو 
باشد. بنابراین ضرورت دارد عالوه بر رفع موانع، 
در دریاف��ت ع��وارض و مطالبات نیز همکاري 
الزم ص��ورت پذیرد تا با زمان بندي مناس��ب 
در فاصله هاي زماني بعد از پایان س��فت کاري، 

پرداخت ع��وارض با فرصت بیش��تري همراه 
شود.

4. ایجاد ش��رایط مناس��ب تر در رف��ع موانع، 
روان سازي دریافت مجوز و تعدیل هزینه هاي 
مربوط به سازمان ها و مراجع مرتبط با حوزه ي 
مس��کن مانند تامن اجتماع��ي، مالیات، ثبت 
اس��ناد و ام��الک، آتش نش��اني و تاسیس��ات 
زیربنایي)انشعاب هاي آب، برق، گاز و...( براي 
شرکت هاي انبوه ساز داراي صالحیت مي تواند 
به رونق ساخت و ساز در بخش مسکن کمک 

نماید.
5. در نظر گرفتن آیتم هاي تش��ویقي مناسب 
و چش��م گیر براي س��ازندگاني که نس��بت به 
رعای��ت مقررات مل��ي و کیفیت س��اختمان 
اهتمام دارند، افزون بر رونق س��اخت و س��از، 
به افزایش کیفیت مسکن و واحدهاي ساخته 

شده، خواهد انجامید.
6. تغیی��ر و دگرگوني اساس��ي و چش��مگیر 
در س��امانه هاي تش��ویق و تنبیه کارشناسان 
در س��ازمان هاي دولتي و وابس��ته به دولت و 
برخورد جدي با فسادها و معضالت اقتصادي 
از ضرورت هاي تحول اداري براي رونق بخش 

مسکن است.
7. جای��گاه بخش خصوصی درحوزه س��اخت 
و س��از مس��کن باید جدی گرفته ش��ود و در 
مراج��ع حقوقی و نهاده��ای تصمیم گیر برای 
تولید، اش��تغال، رفع بیکاری، برطرف س��ازي 
موانع آسیب پذیر، رفع معضالت و … محترم 

شمرده شود.
ب��ه این ترتیب افزون بر توجه به مطالب گفته 
ش��ده، دولت آینده باید دست کم در دو زمینه 
به این مهم، توجه ویژه نش��ان دهد؛ نخس��ت 
س��اختار وزارت راه و شهرس��ازي ب��ه وزارت 

مس��کن وشهرس��ازي تغییر یابد و پس از آن 
قوي تری��ن معاونت ای��ن وزارت خانه در بخش 

مسکن به کارگیري شود.
البت��ه در بیش��تر وزارتخانه های��ي ک��ه مانند 
راه و شهرس��ازي، صنع��ت، مع��دن،  وزارت 
تجارت و کش��اورزي با فعاالن عرصه ي تولید 
و س��رمایه گذاري  اقتصادي روبه رو هس��تند، 
ش��کل گیري یک معاون��ت از بخش خصوصي 
)تش��کل هاي صنف��ي و تولی��دي( ب��ا عنوان 
»معاون��ت تش��کل هاي صنفي« ض��روري به 
نظر مي رس��د. به این منظور باید دس��تگاه ها 
و نهاده��اي مربوط��ه در چارچ��وب وظایف و 
اختی��ارات خ��ود در ای��ن زمینه هم��کاري و 
همراهي نمایند و از اختیارات و جسارت الزم 

براي تحقق این موضوع برخوردار شوند. 
میزان اثرگذاري چنین اقدامي مي تواند در یک 
دوره آزمایشي چهار ساله و با سپردن مدیریت 
بخش هایي از یک یا چند وزارت خانه به بخش 
خصوصي و نهادهایي مانند اتاق بازرگاني مورد 
ارزیابي قرار گیرد، اگر چه اعتقاد داریم تجربه 
و عملک��رد مدی��ران کاردان بخش خصوصي 
خواهد توانس��ت دگرگوني بزرگ��ي را ایجاد و 
زمین��ه ي تامل و تدبیر و بازنگري در مس��ایل 

قانون گذاري و اجرایي کشور را فراهم آورد.
بی تردید اگر س��امانه تولید مس��کن به صورت 
انبوه با کمک و پشتیبانی دستگاه های دولتی 
توس��ط بخش خصوصی مدیریت و راه اندازی 
ش��ود، تاثیر مس��تقیمي در راه اندازی چرخه 
اقتصاد کشور خواهد داشت و می تواند نسبت 
به رفع بخش عظیمی از معضالت و مشکالت 
جامعه، به وی��ژه اش��تغال و کارآفرینی کمک 
نموده و موجب رونق و ش��کوفایی کش��ور در 

بخش هاي مختلف شود.  
***  
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مهندس محمدرضا رئيسی
عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان خراسان

انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی تبلور اراده مهندسان برای اعمال مدیریت قوانین و 
مقررات در حوزه ساخت وساز مسکن مبتنی بر اجرای مقررات ملی ساختمان می باشد.

برای رسیدن به این منظور مهم، استفاده از خرد جمعی و همه توانمندی های جامعه مهندسان 
امری ضروری و اجتناب ناپذیراست، مجموعه مهندسان هر شهر و شهرستان و استان به منزله ي 
یک خانواده هستند که براساس قانون هر 3 سال باید این مجمع حقوقی به روزرسانی شود و نهاد 
مدیریتی آن به عنوان هیات مدیره سازمان نظام مهندسی، در یک تشریفات قانونی مناسب که 
توام با ش��ور و شوق و نشاط باشد، به دور از هرگونه رویکرد جناحی، اشخاص صاحب صالحیتی 
را از جمع مهندسان برای این حوزه انتخاب کنند که از اعتبار، شانیت، دانش و مهارت های الزم 
صنفی و حرفه ای برخوردار باشند. جامعه مهندسان ترکیبی از اشخاص حقیقی و حقوقی است 
که در نهادهای مختلف و تشکل های مهندسی از قبیل؛ انجمن انبوه سازان، انجمن شرکت های 
س��اختمانی و تاسیساتی، انجمن مشاورین، انجمن س��ازندگان، انجمن دفاتر مهندسی، انجمن 
ناظران حقوقی و دیگر اشخاص حقیقی وحقوقی حضور دارند و با وجود این تفرق و پراکندگی، 
در حوزه نظام مهندسی با هم دارای منافع مشترک می باشند و ضرورت است که در جهت حفظ 
شئونات مهندسی درتعامالت بین بخشی تشریک مساعی مطلوب و موثری باهم داشته باشند. 
در همین راس��تا هرگونه اقدامی که در جهت هم افزایی، هم گرایی و هم اندیش��ی تش��کل های 

مهندسی صورت پذیرد قدم مبارکی است که باید بدان لبیک گفت. 
وج��ود یک هیات مدیره متخصص، متعهد و وحدت آفرین ک��ه هدف و آرمانش ارتقاي جایگاه 
مهندسی، دوام و قوام بخشیدن اقدامات مهندسان به اجرای مقررات ملی ساختمان و باال بردن 
سطح کیفیت ساخت و سازهای واحدهای مسکونی باشد، یک هدف واالی آرمانی است و برای 

رسیدن به چنین منظوری همه مهندسان باید تالش کنند.
در س��طح استان خراسان رضوی بیش از 20 تش��کل مهندسی وجود دارند که هریک به نوعی 
در صنعت س��اختمان نقش آفرین و تاثیرگذارند، اگر این تشکل ها که هرکدام در برگیرنده ده ها 
و بعضي صدها عضو حقیقی و حقوقی  هس��تند، نیک بیندیش��ند و به یک اجماع نظر واحد در 
امر انتخابات هیات مدیره س��ازمان نظام مهندسی برسند، درآن صورت می توان امیدوار بود که 
این جمع منتخب می تواند متولی و سخنگوی جامعه مهندسان استان باشند و قادرخواهند بود 
در جهت تحقق اهداف آرمانی جامعه ي هدف تالش مطلوب و موثری داش��ته باش��ند. بي شک، 
در چنی��ن حالتی می توان امیدوار بود که منافع همه جامعه و همه ذي نفعان و اقش��ار مختلف 

محفوظ خواهد بود. 
از منظر مدیریت مهندسی دست یافتن به چنین هدفي کار سختی نیست، کمی باید از منافع 
شخصی، گروهی، تک روی و… پرهیز نمود و به سمت و سوی فعالیت تیمی و گروهی در جهت 
خدمت به مردم و خدمت به شان و جایگاه مهندسی روی آورد. باید به اخالق و رفتار حرفه ای 
متعهد بود و با یک اجماع نظر همگانی در تشکل های مهندسی برای انتخابات پیِش رو در سال 
1400متفق و متعهد شد. درهمین راستا دعوتی از تشکل های مهندسی درسطح استان به عمل 
آمده است که با برگزاری جلسات متعدد و تقسیم کار بین کارگروه های مختلف، به دنبال تعیین 
ش��یوه های عملی برای تشویق مهندسان در پای صندوق رای و همچنین رسیدن به یک نظر و 

لیست واحد در بین انجمن ها و تشکل های مهندسی استان هستیم.
***

نگاهی بر
انتخابات هیات مديره نظام مهندسی ديدگاه
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توسعه ي فرهنگ آپارتمان نشيني
گفت وگو با مهندس مهدی اكبرپور مديرعامل شركت عمارت هشتم شرق

هستند. 
مهن��دس اکبرپ��ور تاکید بر رعای��ت کلیات و 
جزییات اصول مهندس��ي در مراحل س��اخت 
چش��م انداز را یک��ي از ویژگي ه��اي این پروژه 
مي دان��د؛ » به عن��وان مث��ال در اس��کلت اجرا 
ش��ده یک آزمایشگاه مس��تقل در مجموعه ي 
عمارت هش��تم وج��ود دارد و عالوه بر آن یک 
آزمایشگاه هم به صورت مش��اور در کنار پروژه 

هم��کاري دارد، ضم��ن این ک��ه تامین کننده  
بتن نیز آزمایش��گاه مجهزي در اختیار دارد و 
نمونه هاي گرفته ش��ده، بر اساس مقررات فني 
کنترل مي شود.« به اعتقاد مدیر عامل عمارت 
هشتم شرق، »رعایت اصول مهندسي در زمان 
بهره برداري ساختمان ها به مرور خودش را نشان 
مي دهد و بهره برداري همراه با رفاه و آسایش را 
به ارمغان مي آورد، نمونه ي آن اجراي شوتینگ 

آشنایی با عمارت هشتم و مجموعه ی 
چشم انداز

»عم��ارت هش��تم ش��رق« داراي رتبه ارش��د 
انبوه س��ازي و زیر مجموع��ه هلدینگ عمران 
و س��اختمان ت��راز پی ریز مرب��وط به صندوق 
بازنشستگی کش��وری است که در سال 1387 
ثبت و از س��ال 88 فعالیت های رسمی خود را 
آغ��از کرد و در حال حاضر با اس��تفاده از توان 
مهندس��ي باال،  6 پروژه  با زیر بنای 208،000 
متر مربع و  335،000 متر مربع محوطه سازی 
در دس��ت اجرا دارد؛ مجتمع مس��کونی بندر 
عباس، مجتمع تجاری کیش، مجموعه ویالیی 
باغ شهر گلبهار و مجموعه مسکونی چشم انداز 

مشهد که خود شامل 5 پروژه است. 
مهندس اکبرپور مدیرعامل عمارت هشتم شرق 
در معرفي مجتمع چش��م انداز مي گوید: » این 
مجتمع در زمیني به وسعت 5.5 هکتار بنا نهاده 
شده است. ساختمان هاي آفتاب، آبشار، مهتاب 
و آس��مان در این پروژه به بهره برداري رسیده 
است و عملیات ساخت برج عرش در قالب یک 
ساختمان 23 طبقه با 100 واحد هم آغاز شده 
است. توجه به ایجاد فضاي سبز وسیع، 38 هزار 
متر فضاهاي مناسب دسترسي و مشاع در این 
مجموعه باعث گردیده سطح زمین اختصاص 
یافته به س��اختمان ها نزدیک به یک چهارم با 
تراکم کم تر از 140 درصد برسد تا رفاه بیشتري 

براي ساکنان به همراه داشته باشد.«
براي تامین نیروي برق مجتمع چش��م انداز از 
پس��ت هاي پدمانتد اختصاصي اس��تفاده شده 
اس��ت که عالوه بر ایمني، بر مبلمان ش��هري 
منطبق اس��ت. سیستم فش��ار قوي و ضعیف 
برق جداس��ازي گردیده و زیرساخت هاي آب و 
فاضالب هم از بهترین ش��یوه در اجرا برخوردار 

چشم انداز، توسعه ي فرهنگ آپارتمان نشیني

امروزه با رش��د و توس��عه شهرها، زندگی آپارتمان نش��ینی و به خصوص زندگی در مجتمع های 
مسکونی روز به روز در حال افزایش است و می توان آن را یکی از مهم ترین دگرگونی در فرایند 
اسکان بشر در شهرها دانست که به فرمی غالب و ضروری در نحوه زندگی و مسکن شهری این 
دوران تبدیل ش��ده اس��ت. با گذشت زمان مجتمع های مسکونی که زمانی قرار بود با جانمایي در 
محیطی سبز، زیبا، کم تراکم، فضایی با کیفیت و بستری مطلوب برای تعامالت اجتماعی ساکنان 
ایجاد کنند، به تدریج به مجتمع هایی با تراکم بسیار باال با کیفیتی نامطلوب و بدون در نظر گرفتن 
فضاهای باز تبدیل ش��دند. به گونه ای که نتوانستند نیاز س��اکنان را پاسخگو باشند. عواملی مانند 
امنیت، فضاهای باز، چگونگي کنترل رفت آمد اشخاص و خودروها، دسترسی به خدمات شهری، 
دید و منظر مناس����ب، فضای مناس����ب برای بازی کودکان، میزان هوای مطلوب در مجتمع، 
کیفیت دیوار ها، میزان و چگونگی خدمات رس����انی به واحدهای مس����کونی، مبلمان مناسب، 
نورپردازی مطلوب فضاها و اس��تفاده از نور طبیعی برای واحد هاي مسکونی در روحیه و کیفیت 

رفاه اجتماعی ساکنان تاثیر به سزایی دارد.
به این ترتیب مجموعه های مس����کونی که توانس��ته اند عوامل بیان شده را فراهم نمایند، به نوعی 
کیفیت زندگی و رفاه فردی و اجتماعی را در آن مجتمع ارتقا بخش����یده اند و با اس��تقبال مردم 
روبه رو ش��ده اند موضوعي که مي توان به روش��نی در مجتمع مسکونی چش��م انداز مشاهده کرد. 
پروژه ای که توس��ط »عمارت هشتم شرق« طراحی و ساخته ش��ده و بخشی از آن به بهره برداری 
رس��یده است.  آنچه در ادامه می خوانید حاصل گفت وگو با مهندس مهدی اکبرپور مدیر پروژه ی 

موفق »چشم انداز« است. 
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زباله بر اساس اصول مهندسي و مطالعه ي دقیق 
باعث شده است پس از گذشت ده سال از زمان 
بهره برداري، کوچک ترین ب��وي نامطبوعي در 

ساختمان ها احساس نشود.«

»چشم انداز« و الگوي سازي در صنعت 
ساختمان

مدیرعامل ش��رکت عمارت هشتم شرق اعتقاد 
دارد کارهایي که انجام مي شود باید به گونه اي 
باشد که بتواند به عنوان یک الگو براي دیگران 
مورد اس��تفاده قرار گیرد و به رقابتي س��ازنده 
در س��اخت و س��از تبدیل ش��ود؛ »باید اصول 
مهندس��ي در س��اختمان ها رعایت ش��ود، اگر 
تجرب��ه ي کافي وجود داش��ته باش��د، همه ي 
آن چه باید اجرا شود در اصول فني وجود دارد. 
مشخص است در سازه چه مواردي باید رعایت 
شود تا به استحکام بنا منجر شود و در معماري 
کدام شاخص ها مي توانند یک طراحي خوب و 
مطلوب را رقم بزنند. در عمارت هش��تم شرق 

شاخص هاي رفتاري تعریف شده اي وجود دارد 
که باعث انجام بهتر کارها مي شود. اگر چه هنوز 
تا رسیدن به ایده آل هایي که در شرکت تعریف 
ش��ده اس��ت فاصله وجود دارد اما در مجتمع 
»چش��م انداز« سعي و تالش در این راستا بوده 
که هم زمان با پیشرفت کار، فرایندها بهبود یابد 
به همین دلیل هم اصالح هاي ساختاري حین 
کار  بسیار مورد توجه قرار گرفته تا ضعف هایي 
که حین کار، شناس��ایي مي شوند هم برطرف 
ش��وند تا کیفی��ت از آ ن چه پیش بیني ش��ده 
است باالتر برود و شاخص ها ارتقا پیدا کنند.« 
مهندس اکبرپور سپس به آمادگي این شرکت 
ب��راي انتق��ال تجربه به اعضاي س��ازمان نظام 
مهندس��ي و بازدیدهاي انجام شده مهندسان 
نظام مهندسي از این پروژه اشاره کرد و گفت: 
»الگوي هاي ساخت مسکن باید همواره به روز 
شود. نباید به مسکن به چشم سرپناه نگاه شود، 
مس��کن خوب و مطلوب که از فضاسازي هاي 
مناس��ب و امنیت و رفاه کافي برخوردار باش��د 

و س��طح دسترسي س��اکنان آن را به نیازها و 
مطلوب ه��اي یک زندگي ش��هري فراهم کند 
باید در دستور کار انبوه سازان قرار داشته باشد. 
ما در این راس��تا به خرد جمعي اعتقاد داریم و 
از هر ایده و پیش��نهاد براي بهبود کار استقبال 
مي کنیم و تاکنون هم از مشورت هاي بسیاري 

بهره برده ایم.«

بهره ب�رداري هم�راه ب�ا تامی�ن رف�اه 
ساكنان

شاید در ظاهر به نظر برسد با شروع بهره برداری 
از ساختمان ها وظیفه ی سازندگان و انبوه سازان 
به پایان می رس��د اما مهن��دس مهدی اکبرپور 
مدیرعامل عمارت هش��تم شرق در این زمینه 
می گوید: » در حال حاضر نه تنها ساختمان هاي 
یک و دو طبقه اي که در گذشته ساخته شده اند 
به س��اختمان هاي چند طبقه تبدیل مي شوند 
بلکه برج سازي و مجتمع سازي رواج یافته است 
و فرهن��گ مردم به ناگزیر به س��مت آپارتمان 
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نشیني کشیده شده است. در این شرایط اگر چه 
تجربه ي مشابهي در عمارت هشتم شرق وجود 
نداشت اما از ابتداي سال 1394 که یک بلوک 
به صورت رس��مي در مجتمع چشم انداز واگذار 
شد، شرکت خودش نظارت بر بهره برداري را بر 
عهده گرفت که رضایت 95 درصدي ساکنان را 
به دنبال داشته است. البته یکي از چالش هاي 
مجتمع هاي مس��کوني موضوع ش��ارژ ماهیانه 
است که مي توان براي درآمدزایي مجتمع ها با 
توجه به پتانسیل هایي که در آن ها وجود دارد 
مانند سپردن اجاره داري به مدیریت بهره برداري 
اقداماتي انجام داد. البته نظارت بر اجاره واحدها 
و واگذاري واحدها که در آن به یکنواختي بافت 
فرهنگي ساکنان توجه شود در کاهش چالش ها 
بس��یار موثر است.« مهندس اکبرپور در زمینه 
ادامه ي بهره برداري از س��اختمان ها هم گفت: 
»به تدریج و پس از گذشت چند سال، مي توان 
بهره برداري را به نمایندگان منتخب ساکنان که 

از تجربه کافي برخوردار باشند، سپرد.«

توجه به فناوري ه�اي نوین در صنعت 
ساختمان

استفاده از فناوري هاي نوین در صنعت ساختمان 
اگر چه براي س��ازنده هزینه هایي در بر دارد اما 
رفاه ساکنان را هنگام بهره برداري از ساختمان 
افزای��ش مي دهد. مهندس مه��دي اکبرپور با 
اش��اره به این موضوع در ادام��ه افزود: »حضور 
فناوري نوع زندگي بش��ر امروزي را تغییر داده 
است و باید در ساختمان ها هم متناسب با این 
فناوري ها، دگرگوني هایي ایجاد شود تا رفاه الزم 
را ایجاد کند. فرهنگ آپارتمان نشیني باید مورد 
توجه س��ازندگان ساختمان ها قرار گیرد. امروز 
بخش��ي از این فرهنگ را مي توان با استفاده از 
تجهیزات ایجاد نمود و طراحي و ساخت مسکن 
را به گون��ه اي انجام داد تا از کم ترین تنش هاي 
رفتاري بین ساکنان هم جلوگیري شود. در واقع 
فناوري این راه را هموار نموده است. بخشي از 
فناوري به س��اخت مصال��ح و تجهیزاتي منجر 
شده است که در سازه ها کاربرد دارند و بسیاري 
از خطاه��اي رفتاري را از بی��ن مي برند مانند 
عایق هایي که در قسمت هاي مختلف استفاده 
مي شود و برخي دیگر ساختمان و بهره برداري 
از آن را هوشمند مي نماید.« مدیرعامل عمارت 
هشتم شرق س��پس به بحث مصرف انرژي در 
ساختمان ها به عنوان رویکرد نوین در ساختمان 
سازي اش��اره کرد و گفت: »حفظ سرمایش و 
گرمایش س��اختمان ها، استفاده از نور طبیعي 
براي صرفه جویي در مصرف انرژي، اس��تفاده از 
 CHP تولید همزمان برق و حرارت و مولدهاي
و توجه ب��ه انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی 

خورشیدی از جمله مسایلی است که در شرکت 
عمارت هش��تم مورد توجه است و بررسی های 
الزم برای چگونگی استفاده از آن ها در دستور 
کار ق��رار دارد.« مهن��دس اکبرپور به تجربه ی 
به کارگیري سیس��تم گرمایش از کف به عنوان 
تجرب��ه اي موف��ق در یکي از س��اختمان هاي 
چشم انداز اش��اره کرد که باعث صرفه جویي و 
ذخیره انرژي شده است و هم زمان در فضاسازي 
داخل ساختمان به دلیل عدم نیاز به رادیاتور و 

نبود پرتاب باد و صدا اثرگذار بوده است.

باغ شهر گلبهار، چشم اندازي دیگر
پروژه ي باغ ش��هر در گلبهار ه��م از پروژه هاي 
ش��اخصي به ش��مار مي رود که توسط شرکت 
عمارت هش��تم ش��رق طراحي، س��اخته و به 
بهره برداري رس��یده اس��ت. مهندس اکبرپور 
در توضی��ح سیاس��ت هاي کاري این ش��رکت 
مي گوید: »گاهي در انبوه س��ازي ممکن است 
کیفیت فداي کمیت ش��ود ام��ا در پروژه هاي 
اجرا ش��ده همواره با کنترل، نظارت و دقت در 
اجرا سعي شده است اصول فني فداي سرعت 
کار یا کمیت نش��ود. حتي در مس��کن مهر، به 
تناس��ب پروژه ها، اصول فني را به دقت رعایت 
کرده ایم.« وي سپس در مورد مجموعه  باغ شهر 
گلبهار گفت: »مجموعه ي باغ شهر در 28 هکتار 
که زماني بیابان بود ساخته شده است اما اکنون 
به عنوان برند یک آن منطقه شناخته مي شود و 
امروز به گفته ي کارشناسان از باالترین قیمت 
برخوردار اس��ت. در حالي که ابت��دا این انتقاد 
وجود داش��ت که این منطقه از هیچ امکانات و 
زیرساختي برخوردار نیست. عمارت هشتم به 

دلیل شرایط آب و هوایي منطقه و به عنوان یک 
ضرورت، اقدام به ایجاد زیرس��اخت هایي مانند 
احداث ش��بکه گاز به طول 2300 متر، احداث 
شبکه ي برق، آب و فاضالب شهري نمود تا یک 
مجموعه ي ویالیي خوبي ایجاد شود که عالوه 
بر ایجاد فضاهاي سبز و مشاعات زیرساخت هاي 
مهم ش��هري را در خود داش��ته باشد. از طرف 
دیگر سیاس��ت واگذاري ساختمان هاي ویالیي 
ساخته شده هم با هدف ایجاد یک بافت همگن 

بود.« 

مشکالت اقتصادي و انبوه سازي
مهن��دس مهدي اکبرپور با اش��ار ب��ه این که 
تجربه ي تحریم ها و بررسي تاثیر آن ها بر اقتصاد 
نش��ان مي دهد بعد از نفت بیشترین آسیب را 
صنعت ساختمان تحمل کرد، گفت: »سال هاي 
گذشته براي صنعت ساختمان سال هاي سختي 
بود به ویژه شرکت هاي سرمایه گذار دچار آسیب 
شدند. چند صد شرکت فعال در همین سال ها 
دیگر فعالیت نمي کنند. البته تغییر قیمت ها و 
نوسانات بازار شرکت هاي پیمانکار را هم دچار 
مش��کل کرد. با وجود همه ي این سختي ها و 
رکودها »عمارت هشتم شرق« به فعالیت هاي 
خود ادامه داد و در همه ي س��ال هاي س��خت 
توانس��ت به تعهدات خود عمل کند و پروژه ها 
را زودتر از زمان تعیین شده، تحویل نماید. در 
سال هاي 92-93 هم زمان با پروژه ي چشم انداز 
ک��ه بین 300 ت��ا 400 نفر نی��روي کار در آن 
مشغول بودند، در کیش و قوچان هم پروژه هاي 

این شرکت فعال بود.«
***

مهندس مهدي اكبرپور مديرعامل عمارت هشتم شرق؛
توجه به رفاه در سايه ي فناوري هاي نوين، ذخيره ي انرژي، حفظ محيط زيست و استفاده از 

فضاسازي هاي مناسب از ضرورت ها و رويكردهاي جديد صنعت ساختمان  است.
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فرصت ها و تهديدها

صادرات خدمات فنی و مهندسی 
حوزه ي مسکن و انبوه سازی

مهندس حميد بابازاده خراسانی
رييس هيات مديره

 اتحاديه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
مديرعامل شرکت بين المللي مشهد سازه 

دیپلماتیک و مالی دولت هاي خود سهم باالیی را 
در پروژه های فنی و مهندس��ی کشورهای هدف 
کس��ب نموده اند. بر اس��اس آمارهای جهانی در 
سال های اخیر حدود 80 درصد از ارزش افزوده 
کل اقتصاد در برخی از کش��ورهای توسعه یافته 
در بخش خدمات حاصل ش��ده اس��ت و رش��د 
ارزش افزوده این بخش نسبت به بخش کاالیی 
دارای س��رعت بیشتری می باش��د و حدود 70 
درصد از تولید ناخال��ص داخلی )GDP( برخی 
از کشورهای توسعه یافته حاصل این بخش بوده 

است. 
در بخش تج��ارت نیز می توان بنابر آمار س��ال 
2019 س��ازمان تجارت جهانی، به سهم 22.4 
درصدی تجارت خدم��ات از کل تجارت جهانی 
اشاره کرد که به عقیده برخی با توجه به سرعت 
رش��دی که در تجارت این بخ��ش وجود دارد، 
می توان گفت در س��ال های آتی س��طح تجارت 

خدمات می تواند به سطح تجارت کاال برسد.
در اوایل دهه 90 حج��م صادرات خدمات فنی 
و مهندس��ی ایران )قبل از تحریم بانکی دوم( به  
5 میلیارد دالر در س��ال رسیده بود و پیش بینی 
می شد این ظرفیت تا سال 1400 به 20 میلیارد 
دالر برس��د. اما با توجه به ش��رایط سیاس��ی و 
مجموعه تحریم های امریکا و خود تحریمي های 
داخلی این نمودار، رش��د معکوس پیدا نمود تا 
جایی که در 9 ماهه پایانی سال 1399 صادرات 
خدمات فنی و مهندسی در ایران به کمتر از یک 
میلیون دالر کاهش یافت. بدون شک تهدیدهاي 
بین المللی و تحریم ها  براساس معادالت سیاسی 
رقم می خورد و از دس��ترس مس��تقیم ما خارج 
اس��ت، اما نبود آش��نایی و اهتمام سازمان های 
دولتی به بحث صادرات خدمات فنی و مهندسی 
و اجرای��ی نم��ودن آیین نامه حمای��ت دولت از 
ص��ادرات خدمات فنی ومهندس��ی، قطع جوایز 
ناگهاني، عدم پذیرش  بخش��نامه های  صادراتی، 
ضمانت نامه و گشایش LC  از ایران از یک طرف 
و کاهش توان مالی ش��رکت ها به جهت کاهش 

پروژه ه��ای داخلی و نب��ود نقدینگی در پروژه و 
همچنین مشکالت عدیده شرکت ها با اداره هاي 
دارایی و بیمه در پروژه ها از سوي دیگر از عوامل 

تاثیرگذار بر کاهش میزان صادرات است. 
کش��ورهای ه��دِف ص��ادرات خدم��ات فنی و 
مهندس��ی ایران، کش��ورهای منطق��ه از جمله 
عراق، افغانس��تان و سوریه هس��تند که با توجه 
به محیط سیاس��ی و اقتصادی خود، در ش��مار 
کش��ورهای پر ریسک می باش��ند و این پارامتر 
میزان اهمیت تدوین اس��تراتژی هوش��مندانه و 
مدیریت ریسک های پروژه ها را بیش از پیش به 

ما نشان می دهد. 
در این مقاله س��عی شده است صادرات خدمات 
فنی و مهندسی بیش��تر در بخش انبوه سازی و 
مسکن مورد برررس��ي قرار گیرد و دیدگاه هاي 

کالن این بخش ارایه شود.
در ش��رایط کنون��ی، ب��ازار س��رمایه در اختیار 
کارآفرینان نیس��ت، بلک��ه در اختی��ار گروهي 
ق��رار گرفته ک��ه نتیجه ي آن به حاش��یه رفتن  
کارآفرین��ان این ح��وزه از جمل��ه اعضا محترم 
انبوه ساز بوده است. نتیجه اجراي نادرست اصل 
44 و برنامه ریزی ه��ای کالن کش��ور در مقوله 
شهرس��ازی و س��اماندهی مسکن، بس��یاری از 
شرکت های ش��به  دولتی را پدید آورده که با در 
اختیار داشتن رانت های ویژه، نتیجه ای جز ایجاد 
آشفتگی در حوزه های مختلف کاری از جمله در 
س��اخت و سازها و انبوه سازی نداشته است و به 
همین دلیل توصیه مي ش��ود کارآفرینان حوزه 
انبوه سازی به صادرات خدمات نگاه جدی داشته  
باش��ند و از فرصت های موجود در کش��ورهای 

اطراف به خوبي استفاده کنند. 
حوزه مس��کن در کش��ورهای اط��راف به دلیل 
جنگ ها، اص��الح الگوی زندگی و افزایش ارزش 
زمین  تغییرات زیادی داش��ته است. این موضوع 
باع��ث برنامه ریزی بیش��تر جهت انبوه س��ازی 
و شهرک س��ازی در این کش��ورها ش��ده است 
و دولت ه��ا در سیاس��ت های شهرس��ازی خود 

بی شک موتور رشد و توسعه اقتصادی هر کشور 
توسعه موفق و پایدار صادرات است. در این میان 
صادرات خدمات فنی و مهندسی در کنار توسعه 
ص��ادرات و ارزآوری مبتنی ب��ر دانش و فناوري 
دس��تاوردهای دیگري را نیز نظیر اش��تغال زایی 
بین الملل��ی، ص��ادرات کاال و توس��عه رواب��ط 

اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایجاد می کند.
صادرات خدمات فنی و مهندس��ی به دلیل عدم 
عینی��ت، پیچیدگ��ی و اس��تمرار در پروژه ها از 
روابط سیاس��ی و اقتصادی کشورها تاثیر زیادی 
گرفته و نیاز به حمایت کامل دولت ها و سیستم 
بانکی دارد. یک صادرکننده در این حوزه تا زمان 
تحویل نهایی پروژه خود و حتی بعد از آن درگیر 
عوامل مختلفی در کش��ور خود و کش��ور هدف 
می باش��د. در مطالعات موردی انجام شده عامل 
مهم در رش��د صادرات خدمات فنی و مهندسی 
کش��ورهای ترکیه و چی��ن، حمایت همه جانبه 
دولت و تسهیل گری تمامی نهادهای مرتبط آن 
کشورها اس��ت و صادرکنندگان خدمات فنی و 
مهندسی در این کشورها به پشتوانه حمایت های 
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جانمایی ساخت مس��کن های عمودی را جهت 
گنجایش بیش��تر خانواده ها در دستور کار خود 
قرار داده اند. بنابراین شرکت های انبوه ساز ایرانی 
ب��ا توجه ب��ه تجربه ب��االي خود در ای��ن حوزه 
مي توانن��د از فعالیت و همکاری باالیی برخوردار 

شوند.
در حال حاضر بیش��تر پروژه های انبوه سازی در 
این کشورها از الگو پروژه های اقتصادی در ایران 
پی��روی می نمایند و هنوز ب��ازار عرضه و تقاضا 
برای پروژه های لوکس و مرتفع س��ازی )باالی 9 
طبقه( در آن ها ایجاد نشده است. به طور معمول 
افراد با درآمد باال در این کشورها تمایل دارند به 
جاي برج های مسکونی در مسکن های ویالیی و 
ش��خصی خود زندگی کنند. اما دولت ها دغدغه 
س��اماندهی خانواده های ع��ادی را دارند و براي 
ساخت این پروژه ها از پیمانکاران حمایت زیادی 
خواهن��د نمود تا راه براي  فعالیت ش��رکت های 

پیمانکار و انبوه ساز هموار شود. 
در سال گذش��ته پروژه های مسکونی زیادي در 
کش��ور عراق به اتحادیه صادرکنندگان خدمات 
فنی و مهندس��ی پیشنهاد ش��د که براي درک 
بیش��تر این موضوع،  به ص��ورت تفصیلی یکی از 

آنها را مورد بررسی قرار مي دهیم. 
یکی از س��ازمان های دولتی برای کارکنان خود 
پیش��نهاد س��اخت یک پروژه مس��کونی 1400 
واحدی را در منطقه بصره ارایه نمود. این پروژه 
به صورت شهرک سازی است و تمامی بخش های 
زیرساختی و عمومی خدماتی پروژه جزو تعهدات 
پیمانکاران اس��ت و  به صورت اقتصادی )مسکن 
مهر( است. دولت هم مبالغ پروژه را از متقاضیان 
جمع آوری و در بانک سپرده گذاري نموده است، 
اما با توجه به قوانین این کش��ور در ش��روع کار 
هیچ گون��ه پیش پرداختی ب��ه پیمانکار پرداخت 
نمي شود بلکه زمان شروع پروژه از سوی سازمان 
متول��ی payment guaranty( PG( به پیمانکار 
داده مي ش��ود و پیمان��کار  پ��س از انجام 10 تا 
20 درصد پیشرفت فیزیکی، نخستین دریافتی 

خود را خواهد داش��ت و این ترتیب تا آخر پروژه 
ادامه دارد.  

در این گونه پروژه ها پیمانکار می تواند مواد اولیه 
خ��ود را بدون تعرفه گمرک��ی و معاف از مالیات 
وارد کش��ور عراق نماید و تامی��ن امنیت پروژه 
ج��زو تعهدات دولت اس��ت. دولت جهت جذب 
پیمان��کاران در این گونه پروژه ها تمامی حمایت 
خود را از پیمانکار خارجی مي نماید و شرکت های 
ایرانی با توجه به تجربه و توانمندی فنی خود و 
همچنین نزدیکی جغرافیایی به پروژه ها و امکان 
تامی��ن مواد اولیه خود از ایران می توانند در این 
پروژه ها به صورت مستقل یا کنسرسیومی حضور 

فعال و موفقی داشته باشند. 
همچنی��ن ش��رکت ها در صورت��ی ک��ه بتوانند 
قس��متی از مطالب��ات خ��ود را پ��س از تحویل 
پروژه در بازه زمانی 3 تا 5 س��ال دریافت نمایند 
سود آوری پروژه در قیمت گذاری و فروش بیشتر 

خواهد بود.
پیمانکاران باید بتوانن��د در این پروژه ها تمامی 
عوامل تاثیرگذار مانند قیمت دهی را شناس��ایی 
نماین��د و قیمت ها را مبتنی بر ش��رایط روز در 
آن منطقه اعالم نمایند . همچنین شرکت ها باید 
زنجیره تامین را برای پروژه ها طراحی نمایند تا 
س��ود اصلی خود را از مح��ل بازرگانی مصالح و 

تامین آن به دست آورند. 
ای��ن ش��رایط در کش��ورهای دیگر ه��م صدق 
می نمایند و میزان فرصت ه��ا و تهدیدها در هر 
کشور براساس ش��رایط اقتصادی و سیاسی آن 
ش��کل می گیرد. در این میان یکی از مهم ترین 
دغدغه ه��ای ش��رکت های فن��ی و مهندس��ی، 
موضوع امنیت صادرات و مدیریت ریس��ک های 
مرتبط اس��ت که در این زمینه صندوق ضمانت 
صادرات ایران توانس��ته با اس��تفاده از بیمه های 
ص��ادرات خدمات فنی و مهندس��ی و بیمه های 
س��رمایه گذاری و صادرات کاال ت��ا 98 درصد از 
ریس��ک های صادراتی شرکت ها را تحت پوشش 
ق��رار دهد و بخ��ش اصلی نگراني ش��رکت ها را 

برطرف نماید. 
به خص��وص  مهندس��ی  و  فن��ی  ش��رکت های 
شرکت های انبوه سازی باید بدانند بازار صادراتی 
حوزه انبوه سازی به نسبت بکر و سودآور است و 
می تواند دستاوردهای بسیار ارزشمندي از جمله 
درآم��د ارزی برای ش��رکت ها فراه��م نماید. اما 
تحقق این مطلوب نیاز به تغییر در نگرش کاری، 
آش��نایی بیش��تر با حوزه بازاریابی و برندینگ و 

همچنین زنجیره ارزش و تامین دارد. 
یک��ی از عوام��ل مه��م موفقی��ت در بازاره��ای 
صادراتی ش��رکت های فنی و مهندسی، تشکیل 
کنسرس��یوم های صادراتی و اس��تفاده از منابع 
مالی و فنی مجموعه ای از ش��رکت ها می باش��د 
که متاسفانه به لحاظ فرهنگی هنوز شرکت های 
بزرگ و  متوسط فنی و مهندسی نتوانسته اند از 
این ظرفیت به نحوه احس��ن استفاده نمایند. در 
شرایط فعلی ضرورت تشکیل این کنسرسیوم ها 
جهت استفاده از ظرفیت های موجود در اهداف 
کالن ت��ر و س��ودآورتر بیش از پی��ش ملموس 
اس��ت. کنسرس��یوم های صادراتی، زمانی شاهد 
دس��تاوردهای موفق و س��ودآور خواهند بود که  
بتوانند ساختار مالی و فنی را پایدار و هوشمندانه 
طراحی کنند و منافع جمعی را بر منافع شخصی 

ترجیح دهند. 
اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی 
به عنوان تنها تشکل صادراتی حوزه خدمات فنی 
و مهندس��ی در شرق کشور در س��ال 1399 و 
1400 ماموری��ت اصلی خود را توانمندس��ازی 
صادرات��ی ش��رکت ها در حوزه ه��ای بازاریابی و 
 )Matchmaking( بین طرفین  هماهنگ سازي 
و همچنین تسهیل گری در رفع موانع تاثیرگذار 
بر صادرات موفق و بسترس��ازی و پروژه یابی در 

کشورهای هدف قرار داده است. 
م��ا اعتقاد داریم نقطه عطف یک فعال اقتصادی 
در ایران تبدیل تهدیدها به فرصت ها است و در 
این مس��یر اتحادیه هدف اصلی خ��ود را ارزش 
آفرین��ی برای ش��رکت های بخ��ش خصوصی و 

متعهد بودن به منافع آن قرار داده است. 
در پای��ان نگارنده با نزدیک به 20 س��ال تجربه 
موفق صادرات خدمات فنی و مهندس��ی توصیه 
می نماید شرکت های س��اختمانی و انبوه ساز به 
بازاره��ای صادراتی در کش��ورهای منطقه نگاه 
ویژه اي داش��ته باش��ند و از فرصت هاي به وجود 
آمده به نحو مطلوب استفاده نمایند. شرکت های 
فنی و مهندس��ی ایرانی باید از ظرفیت دانش و 
تجربه خود در عرصه بین المللی به بهترین شیوه 
اس��تفاده کنند و ب��رای خود و کش��ور ارزآوری 
ایج��اد نماین��د. امید اس��ت در ش��ماره بعدی 
نشریه براس��اس مطالعات موردی انجام شده در 
کش��ورهای هدف صادراتی بتوانیم موارد مرتبط 

را به صورت تقضیلی و جامع بررسی نماییم. 
***
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اس��تفاده از كنت��رل فازي و ش��بکه هاي عصبي به منظور 
پیش بیني و كنترل دماي ساختمان

دکتر حامد امين زاده
دانشيار دانشكده مهندسی برق دانشگاه پيام نور

عضو هيات مديره 
شرکت انبوه ساز شاهيک دژ آبادگران

ایده آل س��ازي محی��ط داخل��ي س��اختمان 
از نقط��ه نظره��اي آرامش صوتي، آس��ایش 
دیداري و ه��واي مطبوع، از فاکتورهاي مهم 
در رفاه اجتماع��ي و آرامش ذهني افراد یک 
جامعه پیش��رفته به حساب مي آیند. در طي 
س��الیان متم��ادي، پژوهش ه��اي گوناگوني 
ب��ر روي افزای��ش کیف��ی ش��رایط محیطي 
س��اختمان ها و با هدف س��المتی س��اکنان 
انجام گرفته اس��ت. س��بک زندگی پیشرفته 
ایجاب مي کند که اشخاص زمان زیادی را در 
فضاهاي سرپوش��یده از قبیل ساختمان هاي 
مسکوني، اداري، صنعتی و بیمارستاني صرف 
کنند. تنظیم کیفیت هواي محیط ساختمان، 
از فاکتورهای مهم در رفاه جامعه محس��وب 
می ش��ود. یک محیط دلپذیر، بهره وری افراد 
را افزایش داده و به طرز قابل مالحظه اي در 
میزان یادگیری آنها نقش دارد. از طرف دیگر، 
هواي نامطبوع منجر ب��ه کاهش بهره وري و 
سالمت س��اکنان ش��ده و بازده انرژی را نیز 
به ش��دت کاهش مي دهد. آسایش حرارتی، 
تابعي از ارزیابی ذهنی فرد از ش��رایط محیط 
پیرام��ون خ��ود اس��ت و به ش��رایطي گفته 
مي ش��ود که وي رضایت خود را از ویژگي ها 
و دلپذی��ري هوا اب��راز کند. اس��تانداردهاي 
موج��ود، ش��رایط محیطی قابل قب��ول را در 
اختیار طراحان قرار مي دهند و دما و سرعت 
جری��ان ه��واي ورودي به س��اختمان هاي با 

کاربري هاي مختلف را مشخص مي کنند. 
به دلیل افزایش هزینه س��وخت هاي فسیلی 
و مش��کالت زیس��ت محیطی، مصرف انرژی 
دستگاه هاي تهویه مطبوع از اهمیت ویژه اي 
در جامعه هاي پیشرفته برخوردار شده است. 
ح��ل این چال��ش، باید ب��دون ب��ه مخاطره 

انداخت��ن آس��ایش اف��راد و کیفی��ت هوای 
داخلی ساختمان ها انجام شود. در این راستا، 
ارای��ه روش ه��ای جدیدي به منظ��ور بهبود 
کارایی دس��تگاه هاي تهوی��ه مطبوع مد نظر 
پژوهش��گران قرار گرفته است. پژوهش هاي 
جدید نشان مي دهد که دست یابی به آسایش 
حرارتی می توان��د منجر به مصرف انرژی باال 
ش��ود، به خص��وص در مواردی که س��عی در 
بدس��ت آوردن ترکیبی بهینه از فاکتورهاي 
محیط��ي مطل��وب )دمای هوا، س��رعت هوا، 
رطوبت نسبی و دمای تابشی( داشته باشیم. 
به همین دلی��ل، اطمینان از عملکرد صحیح 
دس��تگاه هاي تهوی��ه مطب��وع ب��ه منظور به 
کمینه نمودن ان��رژي مصرفي آنها بر مبناي 
یک س��از و کار مناس��ب کنترل و پس خور، 
ضروري ش��ده است. دس��تگاه های گرمایش 
و تهوی��ه مطبوع س��اختمان، سیس��تم هایي 
غیرخطی و متغیر با زم��ان با چندین متغیر 
ورودی و خروجي هستند. پژوهش هاي جدید 
صورت گرفته بر روي مدل سازي ریاضی این 
دس��تگاه ها، اس��تفاده از ش��بکه هاي عصبي 
مصنوع��ي را به منظور بهینه س��ازي عملکرد 
آنها پیش��نهاد مي دهند. ش��بکه هاي عصبي، 
هوش مصنوعی را براي دس��تگاه هاي تهویه 
مطبوع به ارمغان مي آورند و با پردازش سریع 
اطالعات بر مبناي س��ازوکاري مشابه با مغز 
انس��ان، تحلیل مس��ایل غیرخطي و پیچیده 
را با س��رعت و دقت ب��اال ممکن مي کنند. به 
منظور مدیریت س��رعت روش��ن و خاموش 
ش��دن موتور و تنظیم س��رعت هوای ورودی 
به آن، سیس��تم هاي تهویه فوق پیش��رفته از 
ترکیب ش��بکه عصبي و منطق فازی استفاده 
مي کنند تا با کم تری��ن هزینه بهره برداری و 
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مصرف انرژي، دما و جریان هوا را به س��طح 
مطلوب برسانند. ماژول هاي مبتني بر شبکه 
عصب��ي مي توانن��د ب��ا تحلی��ل پارامترهای 
داخلي، به صورت خ��ودکار آموزش ببینند و 
با این حال دمای س��اختمان را در لحظه هاي 
آین��ده پیش بینی کنن��د. به منظ��ور تنظیم 
پوی��اي عملکرد دس��تگاه، تنظیم کننده هاي 
فازی دما و شرایط هوایي در نظر گرفته شده 
توسط ماژول شبکه عصبی را به پروتکل هاي 
قاب��ل فهم براي قس��مت هاي مختلف تبدیل 

مي کنند. 
ورودی و خروج��ی ش��بکه عصبی مصنوعی، 
متغیره��ای واقع��ی هس��تند که ب��ر مبناي 
عملکرد غیرخطی یک سیس��تم تنظیم شده  
و براي حل مسایل پیچیده اي که راهکارهاي 
س��نتي ق��ادر ب��ه انج��ام آنها نیس��ت بهینه 
مي ش��وند. ش��بکه عصبي ابزاری قدرتمند به 
منظور پیش بینی شرایط مختلف آب و هوایي 
اس��ت. در نظ��ر گرفتن تنظیمات هوش��مند 
ش��بکه عصبي، می تواند باع��ث کاهش قابل 
مالحظ��ه در مصرف ان��رژی و در عین حال 
آرامش ذهني ساکنان ساختمان شود. امکان 
دستیابی به ش��رایط مطلوب تر نیز بر اساس 

دستور کاربر وجود دارد. 
دمای خارج س��اختمان، رطوبت نس��بی هوا، 
سرعت باد و دمای ثبت شده قبلي ساختمان 
)از طریق پس خ��ور(، ورودي هایي هس��تند 
که ش��بکه عصب��ي جهت انج��ام پیش بینی 
دم��ای آینده اس��تفاده مي کن��د. در مرحله 
بعد، سیس��تم تهویه مطب��وع به طور خودکار 
درج��ه حرارت محی��ط را بر مبن��اي منطق 
فازی تنظیم می کند. سیستم کنترل، به طور 
خودکار رطوبت زدایی، سرمایش یا گرمایش را 

انجام مي دهد. اگر کاربر، شرایطی متفاوت از 
شرایط از پیش برنامه ریزی شده را درخواست 
کند، متغیرهاي داخلي ش��بکه عصبي دوباره 
تنظیم مي شوند. به عنوان مثال، اگر کاربر از 
محیط بس��یار گرم بیرون ساختمان به داخل 
ساختمان با دمای مطلوب وارد شود، ممکن 
اس��ت کمي احس��اس س��رما کند. دستگاه 
مي تواند به صورت خودکار تنظیم ش��ود تا با 
احساس کاذب س��رد بودن محیط ساختمان 
مقابله کن��د. پس از اندکي، دس��تگاه دوباره 
ش��رایط محیطي را بر مبن��اي مقدارهاي از 
پیش تعیین ش��ده تنظیم خواه��د نمود. در 
پایان درباره عملکرد ش��بکه عصبي و کنترل 
کنن��ده فازي موجود در دس��تگاه هاي تهویه 

مطبوع توضیح تخصصي تري ارایه مي شود.

الف( پیش بینی دما با اسـتفاده از مدل 
شبکه عصبي

ش��بکه عصبی مصنوعی، از مدل هاي ریاضي 
درون یاب��ي ب��ه منظ��ور پیش بینی ش��رایط 
محیط��ي س��اختمان اس��تفاده مي کند. این 
ش��بکه ها بر مبناي یک آرای��ش چند الیه از 
نورون هاي مصنوعي )شبیه به مغز انسان اما 
با اس��تفاده از تراش��ه هاي الکترونیک( شکل 
مي گیرند و بر مبن��اي داده هاي آب و هوایی 
فضاي ب��از )اتصال به وب س��ایت ایس��تگاه 
هواشناس��ي محلي( و فضاي بس��ته پیرامون 

آموزش داده مي شوند. 
1- دمای هوای بیرون س��اختمان 2- دمای 
هوای داخل ساختمان 3- رطوبت نسبی 4- 
سرعت باد، داده های ورودی به شبکه عصبي 

هستند.
برای تجزیه و تحلیل داده ها به شکل صحیح، 

ای��ن اطالعات به دو گروه اصلی تابس��تاني و 
زمستاني تقس��یم بندي ش��ده و پارامترهای 
داخل��ي ش��بکه عصبي را در دو گ��روه مجزا 
تقسیم بندي مي کنند. مراحل صحیح آموزش 
ش��بکه به س��ه بخش تقسیم مي ش��ود؛ 1- 
آموزش )محاس��به گرادی��ان تغییرات، تعداد 
نوررون ه��ا و وزن ارتب��اط می��ان نورون ه��ا( 
2-اعتبارس��نجی آموزش و 3- آزمون نتایج. 
در زم��ان آم��وزش، خط��ای اعتبارس��نجی 
پس خ��ور ش��ده از آموزش قبلي محاس��به و 
به عن��وان ورودي لحاظ می ش��ود. از این رو با 
گذش��ت زمان، ه��م خطای اعتبارس��نجی و 
هم خطای آموزش ش��بکه کاه��ش می یابد. 
اگ��ر پس از تع��داد معینی آم��وزش، خطای 
اعتبارسنجی کاهش پیدا نکرده باشد آموزش 
متوقف ش��ده و ش��بکه عصبي و ساختار آن  

دوباره پي ریزي مي  گردد.
ب( کنترل کننده فازی

کنترل کننده هاي فازی توس��ط تراش��ه هاي 
الکترونیک پیاده س��ازي مي ش��وند و سرعت 
روشن/خاموش شدن دستگاه تهویه و سرعت 
ه��وای ورودی ب��ه آن را تنظی��م مي کنن��د. 
کنترل کنن��ده، مقادیر مطل��وب دما، جریان 
ه��وا و رطوبت را از ش��بکه عصب��ي دریافت 
نموده و با اس��تفاده از مجموع��ه ای از توابع 
ریاضي، آنه��ا را به متغیرهاي قابل فهم براي 
قس��مت هاي داخلي دس��تگاه تهویه مطبوع 
تبدیل مي کند. 1- بس��یار سرد 2-کمی سرد 
3- معت��دل 4-کمی گرم و 5- بس��یار گرم، 
پنج سناریویي هس��تند که به طور معمول از 
قبل براي کنترل کننده فازي تعریف مي شوند 

و شبکه عصبي آنها را تغییر مي دهد. 
*** 
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زمینه ها، پیامدها و چالش های
حاشیه نشینی در شهر مش��هد 
و راهکارهای ساماندهی فضايی آن

در قطعه هاي ارزان قیمتي که در حاشیه هاي 
مراکز شهري خریداري کردند، ساکن شدند. 
جریان��ي که پ��س از پایان جن��گ در اواخر 
دهه 1360 دوباره پیش رونده به خود گرفت 
و س��بب گس��ترش شهرنشیني ش��د. ورود 
جمعی��ت مهاجر و افزای��ش طبیعي جمعیت 
شهرها، مس��ووالن برنامه ریزي سکونت گاهي 
را از حل مس��اله اس��کان مهاجران تازه وارد 
به ش��هر و فقراي شهري ناتوان ساخته است. 
بس��یاري از ش��هرهاي ب��زرگ کش��ور مانند 
تهران، مشهد، کرمانشاه، اهواز، بندرعباس و 
زاهدان با پدیده س��کونت گاه هاي غیررسمي 

مواجه  هستند. 
ای��ن مناطق که بیش��تر  ش��کل جزیره هاي 
کالب��دي و اجتماع��ي جدا از ش��هر اصلي را 
دارند به سبب رشد خود رو و نداشتن برنامه 
با مش��کالت بس��یاري مانند نابهنجاري هاي 
اجتماع��ي- اقتص��ادي، کالب��دي و زیس��ت 
محیط��ي مواج��ه  و نیازمند بهبود ش��رایط 
زیس��ت هس��تند. مش��خصه هاي اصلي این 

مناطق عبارتند از: 
ال��ف( عدم پیش بین��ي کاربري هاي خدماتي 
و دسترس��ي ها ب��ه عل��ت مسکن س��ازي 
ش��تاب زده و عدم پی��روي از برنامه ریزي 

رسمي شهرسازي. 
ب( گسس��ت کالبدي از ش��هر اصلي و مکان 
زیس��ت اف��راد به طور معم��ول فقیر و کم 

درآمد. 
پ( نب��ود یا کمبود امنیت اجتماعي و تمرکز 
عمده فعالیت هاي بزهکارانه و مجرمانه در 

آنها. 
ت( مشارکت نداش��تن در تامین هزینه هاي 
توسعه شهري به ویژه خدمات شهرداري ها. 
ث( استقرار در مناطقي که مخاطراتي طبیعي 
مانن��د آب گرفتگي و زلزل��ه تهدیدکننده 

زندگي آنها است. 

تعری��ف و اجراي برنامه ه��اي عمراني در این 
مناطق ممکن است ایجاب کند که نسبت به 
جابه جایي کامل ی��ا جزیي برخي افراد اقدام 

شود. 
پراکندگي رش��د جمعیت در اطراف مشهد، 
در فاصل��ه س��ال هاي 45 ت��ا 75 حاک��ي از 
رش��د فزاینده در بس��یاري از دهس��تان ها و 
تفاوت هایي بین آنها بوده اس��ت. دهس��تان 
توس در این فاصل��ه از 9هزار نفر به 75هزار 
نفر رسیده است. در حالي که نسبت جمعیت 
شهر مشهد به کل جمعیت شهرستان پس از 

1355 به طور تقریبي ثابت بوده است. 
امکان��ات  و فرصت ه��اي ش��هر مش��هد که 
به عنوان پتانس��یل ها و اس��تعدادهاي بالقوه 
و بالفع��ل مورد توجه ق��رار مي گیرند، زمینه 
برنامه ری��زي راهب��ردي و تدوی��ن منش��ور 
ش��هر مش��هد را به عنوان یک ضرورت فراهم 

مي سازد. 
- حضور س��االنه نزدیک ب��ه 10 میلیون نفر 
زای��ر و مس��افر، عوای��د و درآمدهاي قابل 
مالحظه اي به ش��هر تزری��ق  مي نماید که 
با ف��رض متوس��ط س��رانه هزینه هاي هر 
نفر زای��ر روزان��ه 40،000 تومان و مدت 
اقام��ت س��االنه دس��ت کم 2 نف��ر – روز 
س��االنه بیش از400 میلیارد تومان برآورد 
مي گردد. چنانچه شهرداري مشهد بتواند 
دس��ت کم 5 درصد ای��ن مبلغ را به صورت 
ع��وارض دریاف��ت و ص��رف هزینه ه��اي 
خدم��ات عمومي ویژه زایران و مس��افران 
نماید، خواهد توانس��ت به توسعه فضاهاي 
گردش��گري، تجهیزات و تاسیسات رفاهي 
و بازس��ازي بافت مرکزي شهر براي ارایه 
خدمات بهتر از مح��ل چنین درآمدهایي 
بپردازد. در این رابطه با تشکیل ستاد ویژه 
کس��ب عوارض زایران و تدوین ساز و کار  
قانوني براي شهرداري )ضوابط خاص براي 

دکتر محمدرسول باقری 
مديرعامل شرکت انبوه ساز عمادفن

مدرس وپژوهشگر دانشگاه

تعریف و بیان مسـاله، ضرورت و اهمیت 
انتخاب و انجام پروژه ها

شهرها و به ویژه کالن شهرها مراکزی هستند 
ک��ه در آنها  فرصت هاي پیش��رفت اقتصادي 
و اجتماع��ي نس��بت ب��ه س��ایر ش��کل هاي  
س��کونت گاهي بیش��تر اس��ت. اگرچ��ه این 
تصوی��ر ایده آل از ش��هرها ممکن اس��ت در 
م��واردي چندان با واقعی��ت تطبیق نیابد اما 
جاذبه آن س��بب ش��ده تا رون��د مهاجرت به 
س��وي آنها تداوم یابد. پدیده اي که بیشتر  از 
س��ال1320 و در دهه ه��اي مختلف تا اواخر 
دهه 1350 به ش��دت رش��د داشته است. در 
ای��ن دوران صدها هزار خانواده تهي دس��ت، 
بخشي از جریان طوالني و پیوسته مهاجرت 
از روستاها و ش��هرهاي کوچک به شهرهاي 
بزرگ را  تش��کیل دادند. بس��یاري از آنها به 
تدریج به طور فردي و یا همراه خویش��اوندان  
خود در زمین هاي بدون استفاده شهري  و یا 
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رستوران ها، هتل ها و مراکز خدمات زایران 
و … ( اقدام گردد. 

-  موقعیت ویژه و راهبردي مشهد، امتیازهاي  
مثبتي براي شهر در منطقه دارد. ارتباطات 
ش��مال و جن��وب و دسترس��ي به خطوط 
ارتباطي بین المللي به ویژه آسیاي میانه و 
خلیج فارس و کشورهاي همسایه شرقي )و 
مساله بازسازي افغانستان(، آثار مهمي در 
ارتقا و شکوفایي اقتصاد شهر مشهد دارند. 
با توس��عه دفاتر و ش��رکت هاي بازرگاني، 
مراک��ز داد و س��تد، ش��رکت هاي حمل و 
نقل و دفاتر مس��افرتي و توسعه انبارداري 
عموم��ي و حتي بخ��ش صنعت و خدمات 
وابس��ته به آن، ضمن ایج��اد فرصت هاي 
شغلي با جذب س��رمایه گذاري هاي کالن 
و متمرک��ز )ضواب��ط تش��ویقي( مي توان 
به صورت پروژه هاي کالن، چهره کالبدي و 
س��یماي شهر را دگرگون نمود و به صورت 
اساسي با تجمیع پالک ها و توسعه خدمات 
در مراک��ز مهم ش��هري )مس��کوني و غیر 
مس��کوني( به ویژه در باف��ت مرکز و بافت 
میاني ش��هر اقدام نمود، از این رو تشکیل 
کمیسیون هاي جذب س��رمایه گذاري ها و 
هدایت آنها براي توس��عه بافت دایر ش��هر 

و اطراف شهر ضروري است. 
 - ش��هر مش��هد ب��ه لح��اظ بزرگ��ي، حجم 
جمعی��ت و مقیاس و تمرک��ز فعالیت هاي 
اقتصادي، در نظام توس��عه شهري استان 
و منطق��ه، موقعیت��ي خ��اص دارد که در 
س��ایر مناطق ایران کمتر وجود دارد. این 
ویژگي که به عنوان اندازه بزرگي ش��هر یا 
نامیده مي شود،   )Primacy( نخس��تینگي 
موجب گردی��ده تا بس��یاري از فعالیت ها 
و س��رمایه گذاري ها به مشهد جذب شود. 
همین امر خود انگیزه بسیار خوبي خواهد 
بود ت��ا در هدای��ت و جذب س��رمایه ها و 

تخصص ها ضمن رفع نیاز داخلي شهر، به 
نح��وي توازن و تعادل را در منطقه بوجود 
آورد و در راس��تاي سیاست هاي راهبردي 
ساماندهي حاشیه شهر، در مراکز جمعیتي 
اطراف )به ویژه  شهرهاي کوچک و مستقل 
پیشنهادي( امکان جذب جمعیت و هدایت 
مهاجران تازه وارد را )به جاي داخل ش��هر 

مشهد( فراهم نمود. 

راهبردهاي ساماندهي حاشيه شهر در 
نظام توسعه مشهد 

ساماندهي حاش��یه ش��هر، بدون ساماندهي 
نظام توسعه شهر مشهد امکان پذیر نیست. به 
عبارت دیگر مقصر اصلي در ایجاد نابساماني 
در حاش��یه ش��هر، در مرحله ي نخست، خود 
شهر مشهد است. سیاس��ت هاي غیراصولي، 
بي توجه��ي و س��هل انگاري و نادیده گرفتن 
فوریت ه��ا و ضرورت ها، به طور اساس��ي خود 
موج��ب نابس��اماني و توس��عه و گس��ترش 
حاشیه نش��یني در مشهد شده است، بنابراین 
راهبردهاي اصلي در ساماندهي نظام توسعه 
شهر مشهد، از نظر ساماندهي حاشیه شهر را 

مي توان به شرح زیر برشمرد: 
1- ضرورت تدوین منش��ور ش��هر مشهد که 
 )Vision( در آن چش��م انداز آت��ي ش��هر
مش��خص و جایگاه شهر مش��هد به عنوان 
یک اس��تراتژي توسعه تعیین شود. در این 
حالت تمامي طرح هاي توس��عه منطقه اي 
)منطقه ش��هري( طرح جامع حریم ش��هر 
و طرح جامع ش��هر و …  برحس��ب لزوم 
بایس��تي در چهارچ��وب این اس��تراتژي 

توسعه حرکت نمایند. 
2-  ضرورت تدوین برنامه ریزي راهبردي )از 
نظر مدیریتي نه فقط ساختاري و آمایشي( 
براي ش��هرداري مش��هد با توج��ه به لزوم 
اجراي م��اده 137 برنامه س��وم، مدیریت 

واح��د ش��هري ک��ه در آن 22 وظیفه به 
شهرداري برگردانیده ش��ده است. در این 
حالت تهی��ه طرح هاي تفضیلي، توس��عه 
مس��کن در اراضي زمین ش��هري و توزیع 
خدم��ات برق، آب و گاز و … و بس��یاري 
از فعالیت ه��اي خدمات رس��اني ب��ه عهده 
ش��هرداري خواهد بود. از این رو اعمال این 
سیاس��ت ها در مناطقي که به شهر متصل 

شده اند ضرورت دارد.
3- کش��ور م��ا ب��ا توج��ه به ش��رایط خاص 
اقتص��ادي، اجتماعي، محیطي و اعتقادي، 
باید سیاست بانک زمین به نحو مطلوب و 
منطقي به اجرا گذاشته شود. کشوري که 
یکي از اهداف اصلي اش محو فقر، برقراري 
عدال��ت اجتماعي و توس��عه ي همه جانبه 
و پایدار اس��ت، نمي تواند نس��بت به زمین 
به عنوان مهم ترین عامل توس��عه ي شهري 
بي اعتنا باش��د یا آن را در دست واسطه ها، 
دالالن و بورس بازان رها س��ازد. شرایط ما 
در ش��هرهاي بزرگي چون تهران، مشهد، 
تبریز، اصفهان و شیراز همراه با جریان هاي 
مهاجرتي شدید از روستاها به شهرها و از 
شهرهاي کوچک به بزرگ، عوامل مختلف 
طبیعي، وس��عت خاک و میزان جمعیت و 
بي مس��کني تعداد بس��یاري از خانوارهاي 
کم درآمد ش��هري، تدوین اس��تراتژي در 
مورد سیاست زمین و تاسیس بانک زمین 
را ضروري مي س��ازد. البت��ه در این میان 
نقش اجتماعي و اقتصادي ش��هر نیز عامل 
دیگري است که در سیاست زمین و بانک 

زمین باید مورد توجه قرار گیرد. 
مش��کل  کنی��م  قب��ول  بای��د  نهای��ت  در 
حاشیه نش��ینی پیامده��ای امنیت��ی زیاد و 
مسایل مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی 

و … را در پی خواهد داشت.
مش��هد بزرگ ترین ش��هر حاشیه نشین ایران 
اس��ت که این امر نمایانگ��ر اهمیت تحقیق و 

موضوع  بیان شده می باشد.
بر اس��اس گفته ي رییس کمیسیون مناطق 
کم برخوردار ش��ورای اسالمی ش��هر مشهد؛ 
جمعیت حاشیه نشینی مشهد طی چند سال 
گذش��ته رش��د 25 درصدی داش��ته که این 
موضوع باعث افزایش آسیب های اجتماعی و 

بیکاری شده است.
بر اساس آخرین آمارها نزدیک به یک میلیون 
و س��یصد هزار نفر در مش��هد حاشیه نشین 
هس��تند که چندین برابر متوسط کشوری و 

نیازمند توجه جدي است.
***
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مقدمه
س��تون فلزی به عل��ت مقاومت بس��یار زیاد 
تنش ه��ای بزرگ��ی را تحمل می کن��د و بتن 
قابلیت تحمل این تنش ه��ا را ندارد. بنابراین 
صفحه س��تون واس��طه ای اس��ت ک��ه ضمن 
افزایش س��طح تماس س��تون با پی، س��بب 
می شود نیروهای س��تون در حد قابل تحمل 
برای بتن توزیع ش��ود. در هن��گام نصب این 
صفحات، امکان رخداد اشکاالت اجرایی وجود 
دارد که در ادامه تعدادی از آن ها بیان می شود.

 انواع اشكال هاي اجرای صفحه ستون
 - بـاز شـدن مهره هـا در اثـر بارهـای 

دینامیکی
یک راهکار رفع این مش��کل، استفاده از خال 
جوش است )ش��کل1(. اما جوش دادن کامل 
باعث ش��کنندگي مهره می ش��ود )ش��کل2(. 
راهکار مناس��ب تر برای جلوگیری از باز شدن 
مهره ها اس��تفاده از واشر فنری زیر هر یک از 
مهره ها یا استفاده از 2 مهره می باشد )شکل3(.

- تداخل بولت با سخت کننده
 برای حل این مشکل سخت کننده ها را برش 
می دهند، این موضوع س��بب مي شود اتصال 
گیردار مناس��بي ایجاد نشود )ش��کل 4( و یا 
قس��متی از سخت کننده خارج از صفحه قرار 

گیرد )شکل 5(.
- عـدم تامین اتصال گیـردار در صفحه 

ستون

 این موضوع ممکن اس��ت در اثر جوش ناقص 
و نامناس��ب ایجاد شود )ش��کل 6( و یا در اثر 
اش��تباه در اجرای نبش��ی یا س��خت کننده ها 

به وجود آید)شکل 7(.
- عدم محافظـت از بولت های در معرض 

رطوبت شدید 
بای��د از بولت ه��ا در براب��ر رطوب��ت به خوبی 
محافظت کرد )شکل 8(. براي این کار مي توان 
به راحتی با استفاده از یک پوشش پالستیکي 
براي بولت ها یا اس��تفاده از عایق های لوله ای 
در برابر اکسید شدن محافظت کرد)شکل9(. 

- عدم دقت کافـی در طراحی و انتخاب 
ابعاد صفحه ستون

این موضوع باعث مي شود میلگردهای انتظار 
نگیرد  قرار  صحیح  محل  در  برشی  دیوار 

)شکل10 و 11(.
- عـدم تعبیـه صفحـه سـتون قبـل از 

بتن ریزی پی
یک��ی از راهکارهایی ک��ه می ت��وان ارایه داد 

کاشت بولت است)شکل 12و13(. 
         

نتيجه گيری 
با توجه به افزایش روز افزون ساخت و سازهای 
فلزی، رعایت مقررات در طراحی و اجرای آن 
بسیار حیاتی به نظر می رسد. در این پژوهش 
س��عی شده است به مش��کالت اجرای صفحه 
ستون پرداخته ش��ود. برخی از این اشکال ها 

عبارتند از: 

چكيده
در ساختمان های اسکلت فوالدی، اتصال ستون به شالوده از اهمیت زیادی برخورداراست، 
این اتصال به طور معمول توسـط صفحه سـتون و بولت صورت می گیرد و اجرای آن بر این 
مبنا اسـت که ستون و صفحه سـتون به طور جدا از هم آماده شـده و پس از نصب صفحه 
سـتون بر روی شـالوده، ستون ساخته شـده بر روی آن جوش داده مي شود. این پژوهش 
به بررسـی اشـکاالت اجرایی صفحه سـتون های موجود در پروژه های سـاختمانی و ارایه 

راهکارهایی در جهت رفع آن می پردازد.

دکترسيامک گل نرگسی 
عضو هيات علمی دانشكده عمران و محيط زيست

موسسه آموزش عالی خاوران
مديرعامل شرکت مجری ذی صالح
 انبوه سازی آروند سازه گستر ارد

مهندس محمد محمدپور 
دانشجوی کارشناسی ارشد  
موسسه آموزش عالی خاوران

 بررسی
 اشکاالت اجرايی صفحه زير ستون

در ساختمان های اسکلت فلزی 
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به طور معمول ابعاد و ضخامت صفحه ستون ها 
کافی نیس��ت. همچنین گاهی تعداد پیچ های 
مه��اری و قطر آن ها کم می باش��د و بیش��تر 
وقت ها از یک مهره و جوش باالی آن استفاده 
مي شود. همچنین گاهی در پی سهل انگاری در 
استقرار صفحه ستون ها و یا جابجایی احتمالی 
آن هنگام بتن ریزی پی و یا ترافیک میلگرد در 
پی، صفحه س��تون در محل صحیح خود قرار 
نمی گیرد. نحوه اتصال ستون به صفحه ستون 

نیز باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد. 
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ميخ کوبی يا نيلينگ 
تئوری استفاده از روش نیلینگ بر مبنای مسلح کردن و مقاوم نمودن 
توده خاک با اس��تفاده از دوختن توده خاک توس��ط مهارهای کششی  
فوالدی Nail با فاصله هاي نزدیک به یکدیگر می باشد. اثرات استفاده از 

این روش عبارتند از:
1( افزایش مقاومت برشی توده خاک. 2( محدود نمودن و تحت کنترل 
در آوردن تغییر مکان های خاک در اثر افزایش مقاومت برشی در سطح 
لغ��زش Slid به دلیل افزایش نیروی قائ��م. 3( کاهش نیروی لغزش در 

سطوح گسیختگی و لغزشی. 
همان طور که در شکل )1( مشاهده می شود، سطح گسیختگی در تراز 

ارتفاعی صفر، دارای عرض 0.3 تا 0.35 ارتفاع گود می باشد.

طراحی به روش نيلينگ
با توجه به ش��کل )2( مشاهده می شود که در طراحی به روش نیلینگ 
با سه ناحیه گسیختگی روبه رو هستیم. نواحی گسیختگی عبارتند از : 

 .Face failing و Shear failing ،Pull out failing
گفتن��ي اس��ت، متغیرهای طراحی ش��امل نیروی پی��ش تنیدگی در 

آرماتورها، طول آرماتورها)X1( و تعداد آرماتورها )X2( می باشند.

Pull out گسيختگی
نیروی گس��یختگی در این حالت مطابق با رابطه ی زیر قابل محاس��به 

است:

     
)a( 

 θ زاویه اصطکاک داخلی و Φ ،ط��ول L ،چس��بندگی C ،در این رابطه
زاویه شیب آرماتورها می باشد.

 Shearگسيختگی
سازوکار گسیختگی برشی مطابق شکل )3( قابل نمایش است. در این 
حالت مقاومت مصالح مس��لح کننده به عن��وان پارامتر موثر در این نوع 

گسیختگی مطرح بوده و مطابق رابطه زیر قابل محاسبه است.

                                         
)b(

 
 

 Faceگسيختگی
نی��روی پیش تنیدگی در این حالت از گس��یختگی مطابق رابطه ی زیر 

قابل محاسبه خواهد بود:

                                                     
 )c(

  
در ای��ن رابطه،s برابر با فاصله بین آرماتورها از یکدیگر می باش��د. باید 
گف��ت؛ تعداد نهایی آرماتورهاي )نیل ه��ا( به کار رفته در طراحی طبق 

رابطه ی )d( قابل محاسبه است:

مقدمه
با افزایش چش��مگیر بهای زمین در شهرهای کش��ور، موضوع بهره برداری بیشینه زمین هاي 
شهری مورد توجه مالکان قرار گرفته است. مبحث حفاظت از پایدارسازی گود و ساختمان های 
موجود در همس��ایگي آن، همواره یکی از مهم ترین مش��کالت و دغدغه های موجود در علم 
مهندسی عمران به ش��مار می آید. با توجه به این که عدم انتخاب روش های مناسب به منظور 
حفاظت گودها، منجر به خس��ارت جبران ناپذیری خواهد شد، از این رو نحوه ی گودبرداری و 
پایدارس��ازی دیواره های گود در محل احداث، جزو بنیادی ترین مسایل در ساخت سازه های 
بزرگ می باشد. بنابراین در این نوشتار، به طراحی پایدارسازی گود به روش نیلینگ به همراه 

تعیین متغیرهای بهینه این روش خواهیم پرداخت. دکترعلی يوسفی سمنگانی
معاون دانشگاه علمی و کاربردی 

خانه کارگر واحد مشهد

طراحی بهین�ه 
پايدارسازی گود به روش نیلینگ
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)d(

حل مثال عددی
ب��ه منظور کاربردی نمودن روابط ارایه ش��ده، در این مرحله به تعیین 
پارامترهای بهینه در طراحی پایدارس��ازی یک نمونه گود با مشخصات 

ارایه شده در جدول)1( به روش نیلینگ خواهیم پرداخت.

جدول1: مشخصات گود مد نظر به منظور انجام مطالعه ی عددی

                           

ب��ا حل چهار معادله ی )a( تا )d(، در محیط نرم افزار متلب، ناحیه قابل 
قبول)feasible region( مش��خص و مقادیر بهینه متغییرهای مساله ی 

حاضر به شرح زیر تعیین شد:
 

   

       

منابع
- Yang Lu, )2015(, Optimazition of soil nailing design considering 

three failure modes, Journal of soil dynamics and structures.

***

شکل1: جزيیات گود گسیختگی در روش نیلینگ

شکل2: نواحی گسیختگی در طراحی به روش نیلینگ

شکل3: سازوكار گسیختگی برشی در  طراحی به روش نیلینگ

شکل4: هندسه ی گود مورد مطالعه

شکل5: حل مساله بهینه يابی در محیط نرم افزار متلب
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راه�کاره������ای 
انعطاف پذيری در صنعت ساختمان

دکتر داود برادران توکلی
عضو هيات علمی دانشگاه آزاد
مديرعامل شرکت انبوه ساز 

»سازه سازان آرتان خراسان« 

مهندس زهرا پوررمضان
عضو هيات مديره شرکت انبوه ساز 

»سازه سازان آرتان خراسان« 
مدرس دانشگاه

در چارچ��وب تامی��ن فضای م��ورد نیاز برای 
آس��ایش انسان، مسکن نه تنها وجودی مادی 
اس��ت و تحقق آن مس��تلزم دانش مهندسی 
اس��ت، بلکه کیفیتی فضایی اس��ت که تامین 
نیازهای روح��ی و روانی آدمی��ان را بر عهده 
دارد )سرتیپی پور، 1382(. مسکن را نمی توان 
یک ساختار کالبدی صرف دانست بلکه نهادی 
چند عملکردی می باش��د که به ابعاد مختلفی 
توجه دارد. ش��کل گیری مسکن تابع عوامل و 
شرایط فرهنگی، اقلیمی، اقتصادی، معیشتی 
و تکنیک ساخت جامعه استفاده کننده است. 
در واقع مسکن عالوه بر تامین یک سرپناه که 
به عنوان نیاز اولیه و اساس��ی انس��ان به شمار 
می آی��د، وظایف متعدد دیگری را نیز بر عهده 
داش��ته و یکی از مهم تری��ن عوامل تاثیرگذار 
بر ش��یوه زندگی و الگوی فرهنگی س��کونت 

می باشد )انصاری، 1384(.
بخش عمده ای از س��رمایه گذاری ها و توسعه 
کش��ور نیز در زمینه مسکن صورت می گیرد. 
رفیعی آماری را از میزان سرمایه گذاری در این 
بخ��ش ارایه می دهد و چنین بیان می دارد که 
در دوران پس از انقالب، بخش مسکن بین 20 
تا 40 درصد از کل سرمایه گذاری های کشور را 
به خود اختصاص داده که 4 تا 8 درصد تولید 
ناخالص را شامل می شود )رفیعی،1382(. در 
فاصله س��ال های 1359 تا 1362 بیش از 30 
درصد از هزینه های سرمایه گذاری کالن ملی 
در بخش مسکن صورت گرفته است. در سال 
1367، در ح��دود 33 درص��د از درآمد گروه 
فقیر به هزینه بخش مس��کن تخصیص یافته 
اس��ت و در س��ال 1378، از مجموع اعتبارات 
عمرانی دولت در فصول س��اختمان، مس��کن 
و عمران ش��هرها ح��دود 19درصد به بخش 
مسکن اختصاص داده ش��ده است )عزیزی و 
دیگران،1393(. این آمار و آمارهای مش��ابه، 

همه حکایت از اهمیت مس��کن و نقش آن در 
اقتصاد کالن کشور دارد. از این رو شاید بتوان 
چنین ادع��ا نمود که بخش مس��کن به جزء 
جدایی ناپذیر سیس��تم عموم��ی، برنامه ریزی 
و مدیریت کش��ور ب��دل گردی��ده و در زمره 
هدف های کلی توس��عه جای می گیرد )زیاری 

و دیگران، 1389(.
از طرف��ی مس��کن یک��ی از مش��کالت حاد 
کشورهای در حال توسعه است. به طوری که در 
برخی مناطق، مشکل در کمبود مزمن مسکن 
اس��ت که بخش عمده آن در جابه جایی های 
جمعیت و مهاجرت از سکونت گاه های کوچک 
ب��ه کانون های بزرگ تر ریش��ه دارد. در برخی 
مناطق دیگر، مشکل در کمبود مسکن نیست 
بلکه نازل بودن کیفیت مسکن و فاصله بسیار 
از کمین��ه معیارهای مطلوب فضای زیس��ت 
مانند اس��تحکام و ایمنی، بهداش��ت و شرایط 
آسایش به عنوان مشکل مطرح است )سرتیپی 
پ��ور، 1382(. گس��ترش فزاینده مش��کالت 
مسکن در کشور و ضرورت برطرف کردن آن، 
لزوم توجه به مشکالت و راهکارهای کارآمد در 
جهت حل مسایل و مشکالت را اجتناب ناپذیر 
می کند که انعطاف پذیری1 به عنوان یک راهکار 
اساسی با امکان ایجاد سازگاری و یا تغییر در 
کالبد و فضا منجر به بهبود کیفیت فضا شده 
و پاسخی مناسب به پاره ای از مشکالت حوزه 

مسکن است.
در  تقریب��ي  به ط��ور  انعطاف پذی��ری  واژه ي 
اوای��ل س��ال 1950 وارد حوزه معماری ش��د 
که توس��ط گروپیوس در س��ال1940 مطرح 
ش��د )Forty, 2004(. همین ط��ور به عن��وان 
بخش��ی از جنبش مدرن به وسیله معمارانی 
همچون لوکوربوزیه، میس وندروهه و س��پس 
هابراکن و هرت��ز برگر مطرح گردید. این ایده 
ناش��ی از تحوالت رخدادها در فناوری بود که 
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اثرگذاریالگوراهکارهای انعطاف پذیری

توسعه افقي و عمودی
ایجاد تغییرات بنیادی در سرانه و بنا به منظور تامین نیازها - افزایش و توسعه فضا -کاهش هزینه های 
خرید زمین، کاهش آسیب های زیست محیطي - امکان توسعه افقي و عمودی در طبقات متناسب با شرایط 

اقلیمي - امکان تغییرات افقي و عمودی متناسب با نیاز بهره بردار در کالبد بنا

ایجاد تغییرات بنیادی در سرانه و بنا به منظور تامین نیازها - افزایش و کاهش فضا متناسب با بعد خانوار و تقسیم شدن و پیوستن
نیازها - توجه به بعد خانوار در زمان های مختلف- تغییرات سرانه فضا متناسب با بعد و نیاز خانوار

مدول های پیش ساخته
)پیش ساختگی(

جلوگیري از اسراف مواد، مصالح و نخاله های ساختماني با استفاده از الگوهای ابعادی، عملکردی، شکلي 
و فلسفي -کاهش هزینه های ساخت، قابلیت تلفیق با محیط زیست - بهبود کیفیت و استاندارد قطعات 
نسبت به تولید سنتي- تولید قطعات مقاوم در برابر شرایط جوی مختلف - ارتقاء ایمني و دوام مصالح - 
افزایش سرعت ساخت - سرعت و کیفیت باال در پیش ساختگي- بهبود کیفیت قطعات نسبت به تولید 

سنتي -کاهش هزینه های ساخت و اجرا

سطوح جدا کننده 
متحرک

 )اتصاالت بین اتاق ها، 
دیوارهای متحرک و 

کشویي(

امکان ترکیب و تفکیک فضا به لحاظ دیداري و کاربردی متناسب با نیازهای کوتاه و بلندمدت - بهره از 
انرژی های طبیعي)نور خورشید، باد و …( در ساعاتي از شبانه روز با بهره از دیوارهای متحرک متناسب با 
نیازها - امکان تغییر اندازه فضا با توجه به نیازها در کوتاه و دراز مدت - امکان تغییر ابعاد و عملکرد فضا 
با توجه به بعد و نیاز خانوار - امکان جابه جایي دیوارهای داخلي با توجه به شرایط اقلیمي متنوع - امکان 
تطبیق پذیری فضاها با کاربری های مورد نیاز با بهره از دیوارهای متحرک - امکان نیاز به طراحي متناسب 
با اندازه، فرم بازشو و جابه جایي دیواره - استفاده از فناوري  های ساخت و طراحي نوین در جهت ساخت 
دیوارها- اتصاالت موقت یک روزه و یا دایم توسط پارتیشن ها به منظور تفکیک و یا ادغام فضاها به خصوص 
فضاهای کوچک – اثرگذاری نوع کاربرد اتصاالت، محل قرارگیری و متریال آن در شرایط اقلیمي و فرهنگي 

ساکنان و واحد مسکوني - مالک عمل قرار گرفتن ضوابط و اصول قرارگیری محل اتصاالت

مبلمان متحرک و منعطف

امکان تحرک آسان درفضا متناسب با نیاز بهره بردار -امکان تغییر شکل و عملکرد متناسب با نیاز بهره بردار 
- امکان ترکیب و تفکیک شدن در فضا با توجه به نیاز بهره بردار -ارتقاء کیفي فضا با توجه به تنوع کاربری 
از فضا با کمک مبلمان -پاسخگویي به نیازهای آني و موقت بهره بردار از فضا -چند عملکردی بودن مبلمان 
و اثرگذاری آن در کاهش هزینه ها و همین طور حفظ محیط زیست - امکان به وجود آوردن تنوع بهره بری 

در فضا به کمک چند عملکردی، قابلیت ترکیب و تفکیک و تحرک مبلمان در فضا

جداس��ازی س��اختارهای ثابت بنا را از عناصر 
آن ممکن می س��اخت. با رایج ش��دن روش ها 
و راهکارهای انعطاف پذیری همچون؛ مبلمان 
منعطف، دیوارهای تاش��و، پارتیشن متحرک 
و … امکان هم پوش��انی کارکردی فضاها در 
ترکیب بندی داخلی بنا نیز فراهم شد )اقبالی 

و دیگران،1392(.
به کم��ک این رویک��رد می توان در س��طوح 
مختل��ف اقدام به آفرین��ش راهکارهایی برای 

بهینه س��ازی فضا و پاس��خی مناس��ب به نیاز 
بهره برداران متناس��ب با س��بک زندگی آنان 
دیگ��ر  مزای��ای  از   .)1395 نمود)دربن��دی، 
انعطاف پذی��ری می توان ب��ه تولید محله های 
پای��دار، توانای��ی تطابق بهتر با ه��دف امکان 
س��اکنان،  توس��ط  س��اختمان  در  مداخل��ه 
پذیرفتن فناوری های جدید، اقتصادی بودن و 
قابلیت بوم ش��ناختی )اکولوژیکی( اشاره کرد 

 .)Krinenburg, 2007(

از آنجا که بیشترین توجه ها در زمینه ساخت 
و طراحی مربوط به مس��کن و تامین نیازهای 
س��اکنان اس��ت، در جدول پی��ش رو به این 
راهکارها اشاره می شود. شناخت این راهکارها 
عالوه بر ارتقاي سطح کیفی و رضایت زندگی 
س��اکنان منجر به ح��ل پاره ای از مس��ایل و 
مشکالت حوزه مسکن می ش��ود که در ادامه 
به انواع و میزان اثرگ��ذاری آنها در این حوزه 

پرداخته می شود.
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اثرگذاریالگوراهکارهای انعطاف پذیری

فضای چند عملکردی
)اتاق قابل تقسیم(

امکان تنوع پذیری در فضا متناسب با نیاز بهره بردار -عدم نیاز به تقسیم بندی و هزینه های مازاد جهت 
هزینه های  مختلف)کاهش  فعالیت های  برای  مسکوني  واحد  سرانه  کاهش  بر  عالوه   - فضاها  تفکیک 
اقتصادی( موجب تنوع پذیری فضا در پاسخ به نیازها - ایجاد تنوع پذیری و تنوع کاربری یک فضای معین

چند عملکردی بودن فضای گردش - فضای گردش باید کمینه باشد تا سرانه سایر فضاها افزایش یابد، گردش
همین طور اگر کمینه ها را در خود بگنجاند، امکان بهره از فضا برای کاربری های گوناگون فراهم مي شود.

امکان تفسیرهای اجتماعي متنوعي متناسب با سناریوهای گوناگون خانوادگي و فرهنگي را فراهم مي کند اتاق یکسان
-کمک به حذف برنامه ریزی برای پتانسیل های فعالیتي گوناگون داخل بنا

 امکان بهره وری از فضای مازاد در پاسخ به نیازها به صورت پاره وقت - امکان بهره وری و توسعه فضا به اتاق مشترک
صورت پاره وقت در پاسخ به نیازها

سرویس هسته
اختصاص دادن عناصر دایمي خانه )آشپزخانه، حمام، راه پله و آسانسور( در یک محل مشخص - موقعیت 
قرارگیری سرویس هسته در زمان طراحي و توجه به دسترسي ها در طول زمان های مختلف با توجه به بعد 

خانوار - دسترسي به فضا و پالن باز با جانمایي صحیح سرویس هسته در بنا

هوشمندسازی و 
سازه های متحرک

واکنش های خودکار در ارتباط با شرایط محیطي خاص - تغییر شکل مصالح هوشمند در شرایط مختلف 
محیطی- قابل انطباق در فضاها و عملکردهای مختلف- امکان تغییرات به صورت پي در پي) محرک انجام 
این تغییرات، تاثیرات فیزیکي و شیمیایي محیطي است( - قادر به ایجاد تغییرات برگشت پذیر در فرم - 
قابلیت تطبیق کردن و همساز کردن بنا با شرایط اقلیمي و محیطي در تمام فصول - قادر به تغییر فرم 
و تغییر عملکرد - باعث فراهم آمدن آسایش کاربران و همچنین کاهش مصرف انرژی - نما و پوسته های 
هوشمند در جهت کنترل؛ میزان نور دریافتي بنا و رنگ، کنترل میزان گرمایش و سرمایش محیط، کنترل 

شرایط آکوستیک محیط- توان تغییر شکل و یا ابعاد در فضا

پالن باز

کمینه کردن عناصر باربر به عنوان حوزه ثابت و در نتیجه گسترش حوزه متغییر -سیستم ساختماني 
از  پتانسیل هایي  که  مي گردد  ارایه  نشده ای  تقسیم  و  ناتمام  فضای  ساختار،  در  آزاد  طراحي  باز)امکان 
چیدمان و تقسیمات مختلف فضایي در آن پیش بیني شده است( – امکان اعمال نظر کاربر در بنا و تعامل 

با طراح به منظور چیدمان فضایی مد نظر - امکان تعویض حوزه های تاسیساتي
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در گفت و گو با مديران ش��ركت س��رمايه گذاری صنعت س��اختمان نیرو

انبوه سازان داخلي و 
قابلیت هاي صدور خدمات فني و مهندسي 

شـرکت سـرمایه گذاري صنعت سـاختمان نیرو یکي از شـرکت هاي فعال عضو 
انجمن انبوه سـازان خراسـان اسـت که کارنامه ي خوبـي از فعالیت هاي خود را 
در مشـهد و شـهر جدید گلبهار به نمایش گذارده است. این شرکت که از سال 
1381 فعالیت خود را آغاز کرده اسـت، هم اینک با رتبه ي ارشـد در مدیریت و 
پایه یک در اجرا همچنان به عنوان مجموعه اي موفق در پروژه هاي سـاختماني، 
انبوه سـازي و مشـارکت در سـاخت پروژه هاي تجاري و اداري در حال فعالیت 
است. گزارشي که پیش روي شما قرار دارد، برگرفته از گفت وگوي بخش خبري 
نشـریه انبوه سـازان با مهندس رامین رهبردهقان مدیرعامل و مهندس مهدي 
مجدي مقدم رییس هیات مدیره شـرکت سـرمایه گذاری صنعت ساختمان نیرو 
اسـت. این گزارش به آشنایي با فعالیت ها و توانمندي هاي این شرکت و دیدگاه 

مدیران آن در حوزه هاي مربوط با صنعت ساختمان پرداخته است. 

ارثي ماندگار ردقلب گلبهار

مجتمع اداري تجاري
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نگار در حاش��یه ي میدان ابن س��ینا در شهر 
گلبه��ار ب��ا 6000 مترمربع زیربن��ا به صورت 
مش��ارکت با بخ��ش دولتي در حال س��اخت 
اس��ت که 65 واحد تجاري و اداري را در خود 
جاي خواهد داد و بخش��ي از آن هم رستوران 
اس��ت«. این پروژه که نزدیک ب��ه 90 درصد 
پیشرفت فیزیکي داشته است با در نظر گرفتن 
مالحظات فني و مهندسي و استفاده از مصالح 
با کیفیت در ساخت و توجه به معماري بسیار 
خوب در طراحي و جانمایي مناسب در فضاي 
شهري، در شمار کارهاي ماندگار این شرکت 

خواهد بود.
مدیرعام��ل ش��رکت س��رمایه گذاری صنعت 
ساختمان نیرو از یک پروژه ي 1100 واحدي 
در شهریار کرج و یک پروژه ي 20 واحدي در 
تهران هم به عنوان کارهاي در دس��ت اجراي 
این ش��رکت نام برد. یک پروژه ي آماده سازي 
30 هکت��اري که نقش��ه و مش��خصات طرح 
تکمیل ش��ده اس��ت هم از دیگر فعالیت هاي 

جاري این شرکت مي باشد.

حمايت هاي بانكي و دولتي از ساخت و 
ساز اندك است

صنعت ساختمان و فعالیت هاي ساخت و ساز 
نیازمن��د منابع مالي کالن و حمایت هاي بلند 
مدت هس��تند. به دلیل حجم باالي سرمایه ي 
مورد نیاز سرمایه گذران بخش خصوصي تنها 
مي توانند قسمتي از سرمایه مورد نیاز پروژه ها 
را تامی��ن نمایند و بخش عم��ده ي آن باید با 
اس��تفاده از مناب��ع بانکي تامین ش��ود. با این 
ح��ال و با وجود تالش بخ��ش خصوصي، این 
صنعت از حمایت ه��اي بانکي کافي برخوردار 
نیس��ت و به ای��ن ترتیب س��رمایه گذار بخش 

خصوصي با مش��کل روبه رو مي شود. مهندس 
رامی��ن رهب��ر دهقان با گالیه از این ش��رایط 
در ادام��ه مي افزاید؛ »بانک ها هیچ س��رفصلي 
ب��راي حمای��ت از نمونه های��ي مانن��د پروژه  
6000 متري نگار که در قالب اداري و تجاري 
تعریف مي شود، ندارند و اگر هم داشته باشند 
تس��هیالت با نرخ بهره اي در اختیار پروژه قرار 
مي گی��رد ک��ه از توجیه اقتص��ادي برخوردار 
نیس��ت. بس��یاري از قوانین به جاي کمک به 
بخش خصوصي، دست  و پا گیر هستند، با این 
وجود بخش خصوصي به رونق این بازار کمک 
مي کند و با حمایت نهادهاي خودس��اخته اي 
مانند انجمن ها تا حدودي بر مش��کالت غلبه 

مي کند«.
مهندس مهدي مجدي مق��دم، رییس هیات 
مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت ساختمان 
نیرو هم از به روز نبودن قوانین گالیه مند است و 
اعتقاد دارد قوانین نیازمند ساماندهي و اصالح 
هس��تند؛ »اگر دولت از ورود غیر کارشناسي 
به ب��ازار عرضه و تقاضا دس��ت ب��ردارد، بازار 
به صورت خودکار به توازن مي رس��د اما گاهي 
ش��اهد دخالت ه��ا و س��نگ اندازي هایي براي 
سرمایه گذار بخش خصوصي هستیم که عرصه 
را ب��ر س��رمایه گذار و صاحبان س��رمایه تنگ 
مي کند. قوانین انبوه س��ازي، قوانین مالیاتي و 
برخي از قوانین شهرس��ازي نیازمند بازنگري 
جدي هس��تند. گاهي جرایم سنگین با مبالغ 
هنگفت نه تنها سود پروژه ها را مي بلعد که در 
م��واردي پروژه ها را زیان ده مي کند. به گونه اي 
که اگر س��رمایه گذار فق��ط مبلغ جریمه را در 
بانک س��پرده گذاري نماید، س��ود آن از سود 
کل پروژه بیشتر است. به این ترتیب انگیزه ي 

سرمایه گذار از بین مي رود«. 

ش�رکت  فعاليت ه�اي  ب�ا  آش�نايي 
سرمايه گذاری صنعت ساختمان نيرو

ش��رکت  مدیرعام��ل  دهق��ان  مهن��دس 
س��رمایه گذاری صنع��ت س��اختمان نیرو در 
تش��ریح فعالیت ه��اي این ش��رکت مي گوید: 
»بخشي از فعالیت ها در حوزه ي استان خراسان 
رضوي در مش��هد و گلبهار اس��ت و بخشي از 
پروژه ها هم در اس��تان هاي ته��ران و البرز در 
دس��ت اجرا مي باش��د.« به گفته ي مدیرعامل 
شرکت سرمایه گذاری صنعت ساختمان نیرو 
فعالیت هاي این ش��رکت در مشهد نزدیک به 
60 هزار مترمربع را شامل مي شود. پروژه هاي 
کوه نور میدان جانباز، مجتمع هاي مس��کوني 
الدن، بابک، سازمان تامین اجتماعي، نیروهاي 
مسلح، برلیان و صدف ایرانیان از جمله ي این 

پروژه ها است. 
اما در ش��هر جدید گلبهار که جمعیت سرریز 
ش��هر مش��هد را در خ��ود جاي خواه��د داد، 
پروژه ه��اي 650 واح��دي و 172 واح��دي 
مسکن مهر توسط این شرکت به پایان رسیده 
و تحویل ش��ده اس��ت و پروژه هاي دیگري در 
ح��ال انجام مي باش��د. از پروژه ه��اي در حال 
انجام مي توان به پروژه ي 785 واحدي اش��اره 
نمود که نزدیک به سه چهارم آن تحویل شده 
اس��ت و 296 واحد آن در طرح مسکن ملي و 
در مراحله فونداس��یون  ق��رار دارد و به زودي 
عملیات سازه در آن آغاز خواهد شد. مهندس 
دهقان به یک پروژه ي ش��اخص دیگر هم در 
گلبهار اشاره مي کند؛ »پروژه ي اداري تجاري 

مهندس رامین رهبردهقان؛ 
در حالي كه صنعت ساختمان و 

فعاليت هاي ساخت و ساز نيازمند منابع 
مالي كالن و حمايت هاي بلند مدت 

هستند،  حمايت هاي بانكي و دولتي از 
ساخت و ساز اندك است.
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موضوع دیگ��ري که مهندس مج��دي مقدم 
اعتقاد دارد باعث آزردگي سرمایه گذار مي شود، 
نوع نگرش برخي از کارکنان بخش هاي دولتي 
است که بدون توجه به حجم سرمایه گذاري ها، 
کار انجام ش��ده و مدت زمان اجراي پروژه به 
حس��اب و کتاب در مورد س��ود ایجاد ش��ده 
براي س��رمایه گذار مي پردازند و متناس��ب با 
این نگرش به فضاس��ازي بر علیه سرمایه گذار 
مي پردازند، این موضوع در محیط هاي شهري 
کوچک تر فضاي رواني نامناس��بي را به وجود 
مي آورد که تامین کنندگان مسکن با ذهنیت 
مي ش��وند.  روبه رو  منف��ي مصرف کنن��دگان 
س��رمایه گذاران بخش مس��کن نباید به عنوان 
اش��خاص س��ودجو به جامعه معرفي ش��وند. 
آن ها هم مانند سرمایه گذاران بخش هاي دیگر 
باید براي ادامه کار بر اس��اس قواعد اقتصادي 
به حفظ سرمایه و کس��ب سود متعارف خود 

بیندیشند. 

ضرورت صدور خدمات فني و مهندسي 
و مشكالت آن

آمار باالي مهندسان دانش آموخته از یک سو 
و تجربه ها و دانش ایجاد شده در داخل کشور 
از س��وي دیگر به افزایش توان فني مهندسي 
ایران منجر شده است. بي شک صدور خدمات 
فني و مهندس��ي عالوه بر حل مشکل اشتغال 
جوان��ان دانش آموخته و ماهر ب��ه درآمدهاي 
ارزي کش��ور نیز کمک شایاني خواهد نمود. با 
این حال به نظر مي رس��د تا عملي شدن این 
موض��وع راه درازي در پیش اس��ت، راهي که 
باید با برنامه ریزي هاي کالن دولتي و حمایت  
از بخش خصوصي هموار شود. مهندس رامین 
رهب��ر دهقان در این زمین��ه مي گوید: »بحث 
انتقال نیروي فني مهندس��ي و صدور خدمات 
فني و مهندسي همواره داراي مشکالتي بوده 
اس��ت و در حالي ک��ه باید مقدمه ه��اي آن به 
وسیله ي دولت انجام شود، حمایت هاي دولتي 
در ای��ن زمینه وجود ندارد. تعریف منابع مالي 
و س��امانه هاي انتقال پول در ارتباطات فني و 
مهندس��ي دنیا بسیار مهم اس��ت و اگر منابع 
مالي از کش��ور مبدا تامین نش��ود پروژه ها با 
مشکل روبه رو مي شود. حمایت  هاي کنسولي 
از نیروهاي کشور مبدا هم در پیشبرد پروژه ها 
بسیار مهم است، موضوعي که در حال حاضر 
چندان مورد توجه و حمای��ت وزارت خارجه 
و نهاده��اي مربوط��ه نیس��ت و حمایت هاي 
نهاده��ا و انجمن هاي صنفي ه��م به تنهایي 
راهگش��ا نیس��ت. در بحث هاي مال��ي عالوه 
ب��ر نقل و انتقال پول بح��ث ضمانت نامه هاي 

تقویت ای��ن نهادها که مي توانند بس��یاري از 
حقوق آن ها را نمایندگي کنند کوشش نمایند.

ظرفيت هاي گلبهار بايد معرفي شود
مهن��دس مهدي مجدي مق��دم رییس هیات 
مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت ساختمان 
نیرو، ظرفیت هاي شهر جدید گلبهار را نیازمند 
معرف��ي و توجه جدي مي دان��د و در توضیح 
این موضوع مي گوی��د؛ »گلبهار از این قابلیت 
برخوردار اس��ت که بخ��ش زیادي از جمعیت 
سرریز مشهد را در خود جاي دهد. اگر چه این 
اتفاق هم اکنون هم افتاده است اما در آینده با 
توجه به مش��کالت کالن شهر مشهد، گلبهار 
از موقعیت ویژه اي برخوردار خواهد ش��د و به 
همین دلیل نیازمند نگاه ویژه اي هم مي باشد. 
ش��رایط آب و هوای��ي، امکان��ات تفریح��ي و 
نزدیکي آن به شهر مشهد مي تواند در آینده با 
راه اندازي بخش هاي تجاري و تفریحي بیشتر، 
بر جذابیت آن بیفزاید که باید متناس��ب با آن 
زیرساخت هاي دیگر شهر مانند حمل و نقل و 
دسترسي آسان تر و ایمن تر به مشهد با شتاب 
بیشتر گسترش یابد. از سوي دیگر مي توان با 
برنامه ریزي میان مدت، زمینه ي اسکان بخشي 
از جمعت گردشگري مشهد را در شهر گلبهار 
فراهم نمود تا این منطقه به گردشگران، زایران 

و سرمایه گذاران بیشتر معرفي شود«.

***

معتبر بانکي هم مطرح مي ش��ود که در حال 
حاضر ضمانت نامه هاي بانک��ي ما مورد قبول 
کشورهاي همسایه نیست و به این ترتیب هر 
نوع عقد قرارداد، ضمانت هاي پیش پرداخت و 
سایر موراد مرتبط با ضمانت نامه ها را با مشکل 
مواج��ه مي نماید و اگر همه ي این ها هم انجام 
ش��ود، انتقال پول به ایران از طریق سیس��تم 

اداري و بانکي هم با مشکل روبه رو است«.
مهن��دس دهق��ان البت��ه در ای��ن زمین��ه به 
مش��کالت داخلي ش��رکت ها هم اشاره دارد و 
معتق��د اس��ت: »کار در عرص��ه ي بین المللي 
نیازمن��د مهارت ه��اي خاصي اس��ت که باید 
شرکت هاي فني و مهندس��ي قبل از ورود به 
این حوزه به آن ها توجه داشته باشند. مهارت 
زبان و مهارت هاي حقوقي از آن جمله اس��ت. 
دانس��تن زبان بین المللي و آشنایي با قوانین 
حقوقي و قواعد بین المللي و مس��ایل حقوقي 
کشور مقصد از ضرورت هاي فعالیت هاي برون 

مرزي است«.

حمايت هاي صنفي دل گرم کننده است
در حالي که در بس��یاري از بخش هاي دولتي 
و ش��به دولتي حمایت از انبوه سازان و فعاالن 
صنعت س��اختمان وج��ود ندارد، ب��ه اعتقاد 
مهن��دس دهقان نهادهاي صنف��ي که برآمده 
از همان صنف هس��تند، مي توانند در پیشبرد 
اهداف و تس��هیل کارها بس��یار موثر باش��ند، 
کاري که به گفته ي او در انجمن انبوه س��ازان 
خراسان به درس��تي در حال انجام است؛ »به 
عقی��ده ي من انجمن انبوه س��ازان خراس��ان 
قوي تری��ن انجمن ایران در این زمینه اس��ت. 
حمایت ها و پیگیري هاي این انجمن از اعضا و 
انبوه سازان در بهترین سطح انجام مي شود که 
این باعث دلگرمي اعضاي انجمن و شایسته ي 

تقدیر است«.
مهن��دس مج��دي مق��دم ه��م در ادام��ه ي 
صحبت ه��اي مهن��دس دهق��ان مي گوی��د: 
»تشکل هاي صنفي هم مي توانند در بحث هاي 
داخل��ي و ارتباط بی��ن انبوه س��ازان و بخش 
حاکمیت��ي موثر باش��ند و ه��م مي توانند در 
زمینه ي مشارکت سرمایه گذاران در پروژه هاي 
خارج از کش��ور ب��ا بخش دولت��ي هماهنگ 
ش��وند. به هر حال تشکل ها و نهادهاي صنفي 
مورد تایید و اعتماد اعضاي خودشان هستند 
و دولت ه��ا بای��د در تصمیم س��ازي ها به این 
نهاده��ا که از بدنه ي تخصصي و کارشناس��ي 
خوبي برخوردار هس��تند و به حوزه ي فعالیت 
خودش��ان اش��راف کامل دارند استفاده کنند. 
از س��وي دیگر فعاالن هر حوزه  هم باید براي 

مهندس مهدي مجدي مقدم؛ 
قوانين نيازمند بازنگري جدي هستند.
نهادهاي صنفي مي توانند زمينه ساز 

حضور انبوه سازان در فعاليت هاي 
بين المللي باشند.
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پی سازی چند مرحله دارد : 1- آزمایش زمین 
از نظر مقاومت 2- پی کنی 3- پی سازی

تعریف: پی وسیله ای است که بار و فشار وارد 
از نقاط مختلف ساختمان و همچنین بارهای 

اضافی را به زمین منتقل می کند.

آزمايش زمين 
طبقه بندی زمین چند نوع اس��ت: زمین هایی 
که با خاک ریزی دس��تی پر ش��ده است. این 
ن��وع زمین ها که عم��ق بیش��تری دارند و با 
خاک های دستی محل گودال ها را پر کرده اند 
اگر سال های متمادی هم بگذرد باز نمی توانند 
جای زمین طبیعی را بگیرند و این نوع زمین 
برای ساختمان سازي مناسب نیست و باید پی 
کنی در آنها به روشي انجام گیرد که پی ها به 

زمین طبیعی یا زمین سفت برسد.
1- زمين های ماسه ای: زمین های ماسه ای 
بیش��تر در کنار دریا وج��ود دارد. اگر زمین از 
ماسه خشک تشکیل شده باشد، تا یک طبقه 
س��اختمان را تحمل می کن��د و 1/5 کیلوگرم 
بر س��انتی مترمربع می توان به آن  فش��ار وارد 
آورد، ولی در صورتی که ماسه آبدار باشد قابل 
ساختمان سازي نیست، چون ماسه آبدار حالت 
لغزندگی دارد و قادر نیست به تحمل بار وارده 
نیست بنابراین ماسه از زیر پی می لغزد، جای 
خال��ی خود را به پی می ده��د و پایه را خراب 

می کند.
2- زمين ه�ای دج�ی: زمی��ن دجی زمینی 
اس��ت که از ش��ن های درش��ت و ریز و خاک 
به هم فشرده تشکیل شده است و به رنگ های 
مختلف؛ دج زرد، دج س��یاه، دج س��رخ دیده 
می ش��ود. این ن��وع زمین ها برای س��اختمان 

مرغوب و مناسب است.
3- زمين ه�ای رس�ی: اگر رس خش��ک و 
بی آب و فشرده باش��د، برای ساختمان زمین 
خوبی محسوب می شود و تحمل فشار الزم را 
دارد. ولی اگر رس آبدار و مرطوب باش��د قابل 
استفاده نیست و تحمل فشار ندارد، به خصوص 
اگر س��اختمان در زمین ش��یب دار روی رس 
آبدار ساخته شود فوری نشست می کند و اگر 
ساختمان در زمین آبدار با سطح افقی ساخته 
شود به علت وجود آب فشار را به همه اطراف 
خود منتقل می کند و دیوارهای کم ضخامت 

آن ترک بر می دارد. 
 4- زمين های س�نگی: زمین های س��نگی 
بیش��تر در دامن��ه کوه ه��ا وجود دارن��د و از 
تخته سنگ های بزرگ تش��کیل شده و برای 

ساختمان بسیار مناسب است.
 5-زمين ه�ای مخل�وط: این ن��وع زمین ها 
از س��نگ درشت و ش��ن و خاک رس تشکیل 
ش��ده اند. اگر این م��واد به ط��ور کامل به هم 
فشرده باش��ند برای ساختمان س��ازي بسیار 
مناسب اس��ت و اگر به هم فشرده نباشد، باید 
از ایجاد س��اختمان ب��ر روی این نوع زمین ها 

پرهیز کرد. 
6-زمين ه�ای بی فايده: زمین های بی فایده 
مانند باتالق ها و زمین های جنگل که از خاک 
و برگ درختان تش��کیل ش��ده است. در این 
نوع زمین ها باید زمین آن قدر کنده شود تا به 

زمین سفت و طبیعی برسد.

 عمليات شناسايی خاك
الف- آزمایش زمین: گاهی پس از پی کنی 
به طبقه ای از زمین محکم و سفت می رسند و 

»بخش نخست«

دکتر محمد رضوانی
مدرس بازنشسته دانشگاه فردوسی

متخصص علوم آزمايشگاه مكانيک خاك

اث��رات پ��ی س��ازی درس��اختمان
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پی سازی را شروع می کنند ولی پس از چندی 
ساختمان ترک بر می دارد.

 عل��ت این اس��ت که زمین س��فتی که به آن 
رسیده اند، طبقه ي نازکی بوده است و متوجه 
آن نشده اند. برای اطمینان در جاهای مختلف 
زمین چاه می زنند تا از طبقات مختلف زمین 
آگاهی پیدا کنند و بعد ش��فته ریزی را شروع 
می کنند این عمل را در س��اختمان گمانه زنی 

)سنداژ( می گویند.
 ب-امتحـان مقاومت زمیـن: یک صفحه 
بتن��ی 20*20*20 ی��ا 20*50*50 از بتن 
آرمه گرفته و روی آن به وس��یله ي گذاش��تن 
تیرآهن ها فش��ار وارد می کنند. وزن آهن ها و 
سطح صفحه بتن هم مشخص است.  فقط یک 
خ��ط کش به صفحه بتنی وصل می کنند و به 
وسیله میلی مترهای روی آن میزان فرورفتگی 
زمین را از س��طح آزاد مشخص و اندازه گیری 
می کنند ولی اگر بخواهند ساختمان های بسیار 
بزرگ بسازند باید زمین را مورد آزمایش هاي 

دقیق تري قرار دهند.
 برای این منظور با دس��تگاه فشارسنج زمین 
را اندازه گی��ری می کنند. ای��ن آزمایش برای 
انج��ام  کارگاه  در  س��اختمان های معمول��ی 

مي شود.

 اجرای پی کنی
 1-پس از عملیات باال پی کنی را آغاز می کنند. 
پس از پی کنی شفته ریزی شروع می شود. در 
زمین هایی که فاقد رطوبت هستند شفته ریزی 
با آهک و ماسه و سنگ الشه توصیه نمی شود 
چون زمی��ن ب��دون رطوبت اس��ت و پس از 
ش��فته ریزی ب��ا آه��ک به س��رعت آب مالت 

جذب شده و مالت قبل از رسیدن به مقاومت 
مناسب به صورت پودر خشک بین مصالح باقی 
خواهد ماند. در زمین ه��ای گچی به کاربردن 
مصالح محل پی کنی با آهک بس��یار نامناسب 
و برای ش��فته ریزی غیر قابل قبول می باش��د، 
زیرا طبق تحقیقات انجام شده بر روی مصالح 
خاک گچ و آهک زنده دارای مقاومت بس��یار 
جزیی می باشد. البته از آنجا که انجام عملیات 
مکانیک خاک برای س��اختمان های معمولی 
صرفه اقتصادی ن��دارد، انجام این آزمایش در 
سازمان ها و اداره های دولتی و یا ساختمان های 

بلند انجام می شود.
2-افقی کردن پی ها )تراز ک��ردن(: برای تراز 
کردن ک��ف پی س��اختمان ها از ترازهای آبی 
اس��تفاده می کنند چون در دیوارهای طوالني 
کار با شمش��ه و تراز کردن وقت بیشتری الزم 
دارد، ک��ف پی ه��ا باید به ط��ور کامل افقی و 
زاویه ي کف پی نس��بت ب��ه دیوار پی باید 90 

درجه باشد.  

شفته ريزی
 ک��ف پ��ی باید آب پاش��ی و مرطوب ش��ود و 
واس��طه ای بین زمین و ش��فته وجود نداشته 

باشد، سپس شفته را داخل آن ریخت. 
ش��فته عبارت است از خاک و شن و آهک که 
به نس��بت 200 تا 250 کیلوگرم گرد آهک را 
در متر مکعب خاک مخلوط می کنند و گاهی 
هم در محل هایی که احتیاج باشد پاره سنگ 
به آن می افزایند. ش��فته را در پی می ریزند و 
پس از این که ارتفاع ش��فته به 30 سانتی متر 
رسید آن را در یک سطح افقی هموار می کنند 
و یک روز آن را به حالت خود می گذارند تا دو 

نم ش��ود؛ یعنی آب آن ی��ا در زمین فرو رود و 
یا تبخیر ش��ود. پس از اینکه شفته دو نم شد 
آن را با وزنه ي س��نگینی می کوبند که به آن 
تخماق می گویند و پس از این که خوب کوبیده 
ش��د دوباره ش��فته را به ارتفاع 30 سانتی متر 
شروع می کنند و عمل قبل را تکرار مي کنند. 
 استفاده از ش��فته آهکی در پی سازی چنین 
ساختمان هایی  باعث تثبیت خاک می شود و 
از بروز نشست در ساختمان جلوگیری می کند.

تکرار این عمل تا پر شدن پی ادامه دارد. 
در س��اختمان هایي که به طور معمول در گود 
یا پ��ی کنی عمل تراز ک��ردن انجام می گیرد 
چون پی داراي پیچ و خم زیادی اس��ت، تراز 
کردن با شمشه و تراز مشکل می باشد و باید از 
تراز شلنگی استفاده شود. شلنگ تراز چندین 
مت��ری باید پر از آب ش��ود و هیچ گونه حباب 
هوایی در آن نباشد. شلنگ در محل هایی که 
باید تراز ش��ود به گ��ردش در می آید و نقاط 
معین ش��ده را با ه��م تراز می کنن��د. آب در 
لوله هایی که به هم ارتباط دارند در یک سطح 
می ماند بنابراین چون ش��لنگ پر از آب است 
در هر کجا که ش��لنگ را به حرکت در آورند 
آب دو لوله استوانه ای در یک سطح است و دو 
نقطه مزبور باهم تراز می باشند،  به شرط آن که 
شلنگ در وسط داراي گره خوردگی یا پیچش 

نباشد تا باعث قطع ارتباط سیال شود.
 تراز کردن گاهی به وسیله دوربین نقشه برداری 
انجام مي شود که بهترین نوع ترازیابی می باشد.

ادامه دارد …
***
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بخش��ی از فرضیه ه��اي ط��راح در طراح��ی 
عملکردی سازه، برپایه زلزله ای است که انتظار 
م��ی رود س��ازه در آینده تحت تاثی��ر آن قرار 
گیرد؛ در واقع در طراحی بر اس��اس عملکرد 
س��اختمان، اعضای سازه ای و غیر سازه ای باید 
به گونه ای باشند که هنگام زلزله ی بیان شده 
رفتاري مطابق انتظار داش��ته باش��د. رویکرد 
طراحی س��ازه ها به صورت س��نتی به گونه اي 
اس��ت که نیروه��ای ایجاد ش��ده در هر عضو 
محاس��به ش��ده و با توجه به سیستم سازه ای 
و می��زان ش��کل پذیری آن، برای کل س��ازه 
یک ضری��ب رفتار در نظر گرفته می ش��ود تا 
از ظرفیت ش��کل پذیری س��ازه استفاده شود. 
در ادامه هم اعضای س��ازه به گونه اي طراحی 
می ش��وند تا اطمینان حاصل ش��ود که تحت 
نیروهای محاس��به ش��ده، در اعضای حیاتی 
مانند س��تون ها، به ج��ز در نقاطی که از پیش 
تعیی��ن می ش��وند، رفت��اری خ��ارج از ناحیه 

االستیک وجود نداشته باشد. 
در روش ه��ای فعل��ی طراح��ی س��ازه که به 
اصط��الح به آنها روش ه��ای طراحی تجویزی  
گفته مي ش��ود، ایراداتی وجود دارد، به عنوان 
مث��ال ب��رای کل یک س��ازه با یک سیس��تم 
باربر جانبی به خصوص، ی��ک ضریب رفتار با 
توجه به میزان شکل پذیری سیستم سازه ای، 
برای کاهش نیروهای محاس��به شده در نظر 
گرفته می شود، درحالی که هر عضو با توجه به 
مشخصات خود یک رفتار جداگانه و میزاني از 
ش��کل پذیری از خود نشان می دهد. برای رفع 
این ایرادها، روش جدیدی از طراحی سازه به 

نام طراحی عملکردی معرفی شده است. 

در روش طراح��ی عملکردی س��ازه، رفتار یا 
عملکرد یک س��ازه و همچنی��ن عملکرد تک 
ت��ک اعض��ای آن تح��ت یک زلزل��ه یا طیف 
پاس��خ آیین نامه های موجود، بررسی می  شود 
و اعضایی که مطاب��ق انتظار رفتار نمی کنند، 
به گونه ای تغییر می یابن��د تا رفتار و خرابی ها 

یا سطح عملکرد مورد نظر را برآورده کنند. 
آیین نامه های به سازی موجود در دنیا، از جمله 
آیین نامه ي به سازی لرزه ای ایران )نشریه 360 
ایران(، بر پای��ه تئوری های عملکردی تنظیم 
ش��ده اند و از این رو مبنای طراحی عملکردی 
می باشند. برای طراحی عملکردی یا به سازی 
لرزه ای یک سازه، بخشی از فرضیه هاي طراح، 
بر پایه ی زلزله ای  است که انتظار می رود سازه 

در آینده تحت تاثیر آن قرار گیرد. 
در نتیج��ه، طراحِی اعضای س��ازه به گونه ای 
صورت می گیرد که هنگام زلزله ی یاد ش��ده، 
رفتار آنها مطابق انتظار باش��د. س��طح خطر 
لرزه ای به معنای زلزله انتخابی می باش��د که 
بر اساس نیروی ناشی از آن، سازه ی مورد نظر 
مورد تحلیل و طراحی قرار می گیرد. در نشریه 
شماره 360 )بخش2-7-1(، روش های برآورد 
طیف طرح شتاب بر اساس سطوح خطر مورد 
نظر، معرفی ش��ده است. همان طورکه در این 
نشریه  بیان شده برای محاسبه نیروی حاصل 
از زمین لرزه در هر یک از س��طوح خطِر مورد 
نظر، می توان از دو فرآیند ش��کل طیف ثابت 
و یا طیف طرح ویژه س��اختگاه استفاده کرد، 
که طیف شکل ثابت می تواند طیف استاندارد 
2800 و یا طیف نش��ریه ش��ماره 360 باشد.

پس از انتخاب س��طح خطر لرزه ای مورد نظر، 

مهندس نيما دری نيا
 دانشجوي دکتراي مهندسي سازه

مديرعامل شرکت دياکو گستر طوس
عضو انجمن انبوه سازان

رويکرد هاي بهینه در طراحی سازه ها
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بای��د میزان آس��یب مطلوب درص��ورت وقوع 
زلزله سطح خطر انتخاب شود. سطح عملکرد 
سازه همان میزان آسیب مورد نظر است که از 
مجموعه ی تغییرشکل ها و خرابی های تک تک 
اعضا حاصل می شود. پس با انتخاب یک سطح 
عملک��رد س��ازه ای، محدودیتی ب��رای میزان 
خرابی هر عضو در اثر نیروهای لرزه ای حاصل 
از زلزله، سطح خطر تعیین می  شود و اعضا باید 
به گونه ای طراحی شوند که این محدودیت ها 
را با توجه به سطح عملکرد ساختمان و سطح 
خطر انتخابی برآورده کنن��د. عملکرد اجزای 
س��ازه ای و غیرسازه ای، س��طح عملکرد کلی 
س��اختمان را تعیین می کنند. می��زان و نوع 
آس��یب های به وجود آمده در اجزای سازه ای 
و غیرسازه ای مش��خص کننده سطح عملکرد 
هر جزء است. برای درک بهتر، اجزای سازه ای 
به اجزایی از ساختمان که در تحمل نیروهای 
ثقلی و جانبی و انتقال آنها به پی س��ازه و در 
نهایت زمین، نقش دارند، مانند تیرها، ستون ها 
و دیوارهای برشی گفته می شود. اجزای دیگر 
س��ازه ک��ه ویژگی یاد ش��ده را ندارن��د مانند 
دیواره��ای جداکننده و س��قف های کاذب، از 
اجزای غیرسازه ای ساختمان می باشند. به طور 
کلی اج��زا می توانند متحمل طیف وس��یعی 
از انواع آس��یب ها در جریان وق��وع زلزله های 
مختلف ش��وند. س��طوح عملکردی س��ازه به 
گونه ای تعریف ش��ده اند که آس��یب های این 
طیف در هر س��طح  به ط��ور کامل از هم جدا 

و قابل تشخیص باشند. 
بر اساس آیین نامه هاي  به سازی ساختمان های 
موجود برای تعیین سطح عملکرد سازه ای هر 

عضو از س��اختمان و میزان مجاز تغییر شکل 
و خراب��ی آن باید ب��ه دو عامل نوع رفتار عضو 
از نظر میزان ش��کل پذیری و نقش داشتن یا 
نداش��تن آن در تحمل نی��روی جانبی توجه 
داش��ت. در این حالت اجزای س��ازه ای به دو 

دسته ی اصلی و غیراصلی تقسیم می شوند:
1- سطوح عملکرد سازه ای اصلی

الف( سطح عملکرد1، قابلیت استفاده بی وقفه؛ 
عدم تغییر مقاومت و سختی اعضا

ب( س��طح عملک��رد3، ایمنی جان��ی؛ بدون 
خسارت جانی

پ( س��طح عملکرد 5، آس��تانه ف��رو ریزش؛ 
خرابی گس��ترده، عدم فرو ریزش ساختمان، 

ایمنی جانی محدود
ت( س��طح عملکرد6، لحاظ نش��ده؛ عملکرد 

خاصی برای اجزای سازه ای پیش بینی نشده
2- سطوح عملکرد سازه ای میانی

مح��دود؛  خراب��ی  عملک��رد2،  س��طح  ث( 
آسیب های جزیی با قابلیت تعمیر آسان

ج( سطح عملکرد4، ایمنی جانی محدود؛ وقوع 
خرابی در حد خسارت جانی کمینه

بنا ب��ر آنچه گفته ش��د، برای تعیین مس��یر 
طراحی سازه بر اس��اس عملکرد و یا به سازی 
لرزه ای یک س��ازه موجود، در ابتدا باید سطح 
عملکرد مورد انتظار از سازه در زلزله ی مدنظر، 

با توجه به موارد زیر تعیین شود: 
اهمیت س��ازه، نظر کارفرما و میزان هزینه ای 
که برای هر پروژه در نظر گرفته شده، بدیهی 
است که این هزینه ها با افزایش و بهبود سطح 
عملکرد مورد انتظار و یا قوی تر در نظر گرفتن 
زلزل��ه محتمل، افزایش می یابن��د. برای مثال 

س��ازه ای که کاربری مس��کونی داش��ته و در 
صورت وقوع زلزله ی طرح اس��تاندارد 2800 
)زلزله ای ک��ه احتمال فراگذش��ت آن در 50 
س��ال، ده درصد باش��د که دوره بازگشت آن 
475 س��ال است( انتظار مي رود فقط سقف ها 
ف��رو نریزد تا کم ترین تلفات جانی را داش��ته 
باش��د و ادامه کاربری س��اختمان بعد از زلزله 
مورد اهمیت نیس��ت، در این صورت س��طح 
عملک��رد مطلوب مورد نظ��ر، ایمنی جانی در 
زلزله س��طح خطر »یک« می باش��د. بنابراین 
هدف به س��ازی مطل��وب در این س��اختمان 
به س��ازی مبنا می باش��د. مثال باال برای یک 
بیمارس��تان متفاوت اس��ت، چرا ک��ه در یک 
بیمارس��تان در ص��ورت وقوع زلزل��ه، نه تنها 
وقوع تلف��ات غیرقابل قبول اس��ت، بلکه باید 
پس از حادثه قادر باشد به فعالیت خود ادامه 
داده و امدادرس��انی کند، بنابراین در طراحی 
این سازه، هم س��طح عملکرد مورد نظر ما از 
این ساختمان سختگیرانه تر است و هم زلزله 

محتمل باید قوی تر در نظر گرفته شود.

سخن آخر
طراحی س��ازه ها بر اس��اس عملک��رد کمک 
شایانی جهت حفظ اطمینان به سازه می کند. 
همچنی��ن با تعیین هدف از س��طح عملکرد، 
می ت��وان از جنبه ی ریالی پ��روژه را اقتصادی 

طراحی نمود.

***
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این سبک قاب بندی های دیوار را طوری طراحی 
می کنند که بیش��تر در راس��تای عمودی باشند 
این کار منجر به افزایش ارتفاع و ش��کوه بیشتر 

فضا در نظر مخاطب می شود.
بسته به این که نئوکالسیک فرانسوی یا انگلیسی 
باش��د، ن��وع رنگ و ط��رح جداره نی��ز متفاوت 
می ش��ود ام��ا در کل کاغذه��ای دی��واری طرح 
داماس��ک )گلدارهای کالس��یک( یکی دیگر از 
اقالم مورد استفاده در این سبک است که بیشتر 

در نمونه های فرانسوی دیده می شود.
به طور معمول در س��بک نئوکالس��یک دیوارها 
را به رنگ های روش��ن در می آورند که بیش��تر 
این رنگ با گل های ش��لوغ و برجس��ته بژ رنگ 
نیز همراه اس��ت. البته این بدان معنی نیس��ت 
که همه ي س��اختمان های نئوکالس��یک داراي 

دیوارهای گلدار رنگی باشند.

س�ه اتف�اق راي�ج ب�ر روی ج�داره ها در 
سبک نئوکالسيک

به وس��یله  جداره ه��ا  در  ریت��م  ایج��اد   -1
قاب بندی های ابزارخورده منظم به شکل های 
مختل��ف؛ به طوری که ریتم را در فضا نش��ان 
دهد )قاب بندی های عمودی(. به طور معمول 
در این حالت، رنگ جداره ها را خنثی و ساده 

انتخاب می کنند.
2- جداره های س��اده بدون قاب بن��دی؛ در این 
حالت ریتم را از طریق طرح رنگِی روی دیوار 
ایجاد می کنند. استفاده از طرح های داماسک 
که به طور معم��ول با کاغذهای دیواری انجام 
می ش��ود روی دیوارهای اصل��ی انتخاب های 
مناسبی هستند. در این روش یک یا دو دیوار 
مناسب، برای طرح دار بودن انتخاب می شوند 

و بقیه دیوارها دارای رنگ ساده هستند.
3- استفاده هم زمان از کاغذ دیواری و قاب بندی 

در دیوارها.

رنگ دیوارها
به ط��ور معمول در این س��بک رن��گ دیوارها را 
خنثي انتخاب می کنند. رنگ هایي همانند کرم، 
استخوانی، طوسی و … که در بیشتر مواقع این 
رنگ ها با نقش هاي ش��لوغ طالی��ی و یا نقره ای 

رنگ همراه هستند.

مبلمان و لوازم جانبی
سبک نئوکالسیک منحصر به یک مقطع تاریخی 
خاص نیست، بنابراین فرم عناصر مورد استفاده 
در ای��ن س��بک همانن��د مبلمان ه��ا می توانند 
ب��ا یکدیگ��ر متف��اوت باش��ند. از مبلمان های 
کالس��یک دارای نقش هاي حکاکی شده گرفته 
تا کاناپه های تمام پارچه ای دس��ته دار کالسیک 
می توانن��د انتخاب های مناس��بی برای فضاهای 
نئوکالس��یک باش��ند. اما نکته ی مشترک بین 
بیشتر مبلمان های رایج در این سبک، با شکوه و 

مجلل بودن آنها است.
در پای��ان بای��د گف��ت بیش��تر مبلمان ه��ای 
دارای  آن  فضاه��ای  همانن��د  نئوکالس��یک 
روکش هایی با طرح های گلدار داماسکی هستند.
همچنی��ن باید افزود که در س��بک کالس��یک 
از گل��دان، پایه ش��مع، مجس��مه و آینه هایی با 
قاب های طرح داِر حکاکی ش��ده برای با ش��کوه 
و مجلل نشان دادن فضا بسیار استفاده می شود.

کف سازی نئوکالسیک
به طور معمول در این سبک از پارکت های تمام 
چوب در کف اس��تفاده می شود اما نوع چینش 
و جنس چوب آنها متفاوت از س��بک های دیگر 

است.
چین��ش پارکت ه��ا در ای��ن س��بک، س��ادگی 

سبک های مدرن را ندارد.

***

در دوره ه��ای مختلفی از تاریخ معماری ش��اهد 
بازگشت طراحان به معماری یونان و روم باستان 
هستیم. جدا از علت های اجتماعی گرایش زیاد 
به این س��بک در طول تاریِخ معماری، می توان 
گفت س��بک با ش��کوه ای��ن معم��اري یکی از 
علت های گرایش زیاد به آن بوده اس��ت اگر این 
سبک در معماري داخلی به طور صحیح، طراحی 
و اجرا شود، در ایجاد فضاهایی گرم، آرام، مجلل 

و با شکوه بسیار مناسب است. 
در ادامه ویژگی های عمده ی سبک نئوکالسیک 

به طور خالصه بیان می شود.
اس��تفاده ِی ظریف و به روز از عناصر و اِلمان های 
معمارِی یونان و روم باس��تان )مانند س��نتوری، 
 قاشقی های ستونک ها، سرستون های یونانی(  و …
به همراه اصول زیبایی شناسی این نوع معماری 
)ایجاد ریتم، تق��ارن، تندیس گرایی و…( اصل 

مهم نئوکالسیک است.
شکس��تن جداره ه��ا و ایج��اد ریت��م در آنها به 
وس��یله قاب بندی هاِی منظم در بیشتر کارهای 

نئوکالسیک به چشم می آید. 
این ایج��اد ریتم می تواند همراه ب��ا اصل تقارن 
نیز باش��د. به طور معمول برای شکوه بیشتر در 

سبک شناس��ی طراحی داخلی س��بک نئوكالسیک

 مهندس زينب قرباني
کارشناس ارشد معماری 

مديرعامل شرکت باروسازان کبير مشهد
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زمانی می توان ادعا کرد در بازار مسکن رونق وجود 
دارد که تعداد معامالت فارغ از هر قیمتی، باال باشد 
و این که قیمت کاهش یا افزایش پیدا کند، ناشي از 
برایند عوامل درونی و بیرونی موثر بر بازار مس��کن 

جهت گیری می شود.
به ط��ور مثال در حال حاض��ر عواملی مانند کاهش 
قیمت ارز، مذاکرات وین، اف��ت انتظارات تورمی و 
کاهش توان متقاضیان به عنوان چهار وزنه سنگین 
 اجازه رش��د قیمت ها را از بازار مسکن گرفته است.

بازار از طرفی با انباشت تقاضای مسکن از سال های 
قبل، رشد شدید نرخ مصالح ساختمانی و دستمزد ها 
روبه رو است به طوری که سازمان برنامه و بودجه که 
هر سه ماه یک بار هزینه اجرای پروژه های عمرانی 
را بر اساس رش��د قیمت مصالح و دستمزد به نرخ 
روز اعالم می کند، شاخص تعدیل پروژه های عمرانی 
را در س��ه ماهه چهارم س��ال 1399 اعالم کرده و 
قیمتی را که  در س��ه ماهه دوم س��ال 1399برای 
ساخت مسکن ملی توسط سازندگان و پیمانکاران 
2 میلیون و 750 هزار تومان در نظر گرفته بود ،در  
سه ماهه چهارم به چهار میلیون و 922 هزار تومان 
افزایش داد که با 79 درصد رشد مواجه شده است.
و  کالن ش��هرها  در  زمی��ن  کمب��ود  موض��وع 
محدودیت های سرمایه گذاری در شهر های اطراف، 
افزایش عوارض شهرداری ها و از همه مهم تر تداوم 
وضعیت تورمی در کشور با توجه به  کسری بودجه 
ح��دود 300 هزار میلیارد تومانی امس��ال دولت و 
عوام��ل دیگری همچون احتم��ال تزریق نقدینگی 
به بازار مس��کن توسط فعاالن بازار سرمایه به دلیل 
نامش��خص بودن وضعیت بخش زی��ادی از بازارها 
همچ��ون بورس یا ارز و همین ط��ور بازار پول، طی 
ماه های اخیر و یا ورود س��رمایه گذاران س��نتی که 
ریسک پذیری کمتری دارند، با توجه به این که بازار 
مسکن نسبت به سایر بازارها در یک دوره بلندمدت 
با نوسانات و هیجانات کمتری مواجه است، همگی 
این ها کاهش قیمت را دور از ذهن  دانس��ته و چه 
بس��ا چش��م انداز افزایش قیمت مس��کن را ترسیم 

می کنند.
این روزها بیش��ترین س��والی که از فعاالن مسکن 
پرس��یده می شود این است که آیا زمان براي خرید 

ملک یا شروع ساخت و ساز مناسب است؟ 
البته هیچ ک��س نمی تواند آینده را پیش گویی کند 
ول��ی می توان از گذش��ته برای آین��ده الگو گرفت.  
در30 سال گذشته، رش��د قیمت مسکن با نمودار 
تقریبا سینوس��ی با تواتر حدود 5 سال روبه رو بوده 
است. به عنوان مثال از سال 72 افزایش رشد قیمت 
ش��روع شد در سال 75 به اوج خود رسید و از سال 
76 )انتخابات( روند رش��د قیمت، کاهشی شد و در 

س��ال 83 به صفر و حتی 3- رس��ید. از س��ال 84 
)انتخابات( افزایش ش��روع ش��د در سال 87 به اوج 
خود رسید و از سال 90 روند کاهش به خود گرفت. 
ای��ن چرخه ادامه پیدا کرد تا در س��ال 98 و نیمه 
نخس��ت 99 با جهش خیلی زیاد به اوج رس��ید. بر 
اساس  این الگو باید در سال 1400)انتخابات( روند 
کاهش رش��د قیمت را ترس��یم کند. البته منظور 
کاهش روند رش��د قیمت و نه کاهش خود قیمت 

است.
 اگر از نظر فني هم نمودار رش��د قیمت ها بررسي 
ش��ود، با توجه به این که س��قف جدید لمس شده 

است، اکنون در حال نزول به کف کانال هستیم.
به اعتق��اد نگارنده در ی��ک دوره کوتاه مدت چند 
ماهه قیمت مسکن تغییر محسوسی نخواهد داشت، 
حتی اگر  انتخابات هم تاثیر مثبتی بر سیاست های 
اقتصادی و کاهش تورم داشته باشد و توافق برجام 
هم در سه ماه آینده نهایی شود و تحریم ها برداشته 
ش��ود، ممکن است ش��اهد یک اتفاق کم سابقه در 
بازار 30 س��اله مسکن باشیم )به جز یک بار که بازار 
در س��ال 83  با 3درصد کاهش مواجه بوده است، 

هیچ گاه کاهش قیمت وجود نداشته است(.
پس از این منظر احتمال کاهش قیمت وجود دارد. 
اما به نظر مي رس��د این کاهش موقتی خواهد بود 
و بعد از 5 یا 6 ماه، بازار مس��کن خودش را با تورم 

عمومی جامعه هماهنگ خواهد کرد.
بنابرای��ن توصیه به کس��انی که تقاض��ای مصرفی 
دارند و یا با هدف درآمد مس��تغالتی به خرید ملک 
مي پردازند این اس��ت که چون امسال ثبات قیمتی 
خوبی در بازار حاکم خواهد بود و می توانند با قدرت 
چانه زن��ی باالتری خرید کنن��د،  زمان خوبی برای 
 خرید اس��ت تا خریدي بدون عجل��ه انجام دهند.

اما اگر هدف از خرید ملک س��رمایه گذاری در این 
بازار اس��ت باید به آن ها توصی��ه نمود چند ماهي 
صبر کنند تا با توجه به روند بازار در تابس��تان، در 
نیمه دوم س��ال با چش��م انداز بهتری ملک خود را 

خریداری کنند.
البته باید به س��ازندگان ه��م توصیه نمود تکمیل 
کاره��اي نیمه تمام را در اولویت ق��رار دهند وبراي 
ش��روع پ��روژه ي جدی��د اندک��ي صبر کنن��د و با 
حوصله ي بیشتري تا نیمه ي دوم سال خرید زمین 

را انجام دهند.

بانک ها »در واقع« می خواهند به خودشان وام 
بدهند.

کلیات طرح جهش تولید و تامین مس��کن مهرماه 
سال گذشته در مجلس به تصویب رسید و بر اساس 
آن، قرار ش��د  دولت برای س��اخت 4 میلیون واحد 

رونق يا رك�����ود؟
تحلیل بازار مسکن 1400  

مهندس محمد سيف الدينی 
کارشناس ارشد مديريت استراتژيک 
مديرعامل شرکت انبوه ساز سايه بان

مسکونی در 4 س��ال با تخصیص ساالنه 160هزار 
میلیارد تومان منابع مالی، اقدام کند.

تجربه نشان داده است هر زمان که دولت در نقش 
عامل و نه سیاست گذار در بازار مسکن ورود کرده، 
بازار مس��کن آشفته تر شده و طرح موفق و کارنامه 

درخشانی در این خصوص وجود ندارد.
طرح های متعدِد مس��کن اجتماعی، مس��کن مهر 
و مس��کن امی��د در دولت هاي مختل��ف، هیچ یک 
نفعی برای مردم و حوزه مسکن نداشته  و شکست 

خورده اند.
به تازگي مطلبی در س��ایت ف��رارو با عنوان »طرح 
مجلس برای مسکن چه کسانی را پولدار می کند؟« 
منتش��ر ش��د که مي توان آن را درست دانست. در 
ای��ن مطلب با بررس��ی وضعیت 17 بانک کش��ور، 
مش��خص شد که 78 شرکت انبوه  س��از یا فعال در 

حوزه مسکن، از دِل بانک ها بیرون آمده  اند.
ب��ه عبارتی، بانک ها به خودش��ان )یا ش��رکت های 
انبوه س��ازی که در مالکیت خودش��ان اس��ت( وام 
ساخت مسکن می داده  یا می دهند )گزارش روزنامه 

فرهیختگان(.
حضور بانک ها در فرآینِد ساخت و ساز مسکن  چه 
به شکل مستقیم از طریق اعطای وام و چه به شکل 
غیرمستقیم از طریق تاسیس شرکت های انبوه ساز، 
همچون تجربه های تلخ گذش��ته به بحران در نظام 

بانکی و بحران در بازار مسکن خواهد انجامید.
طرح های بزرگ دولتی ها و مجلسی ها برای خانه دار 
کردن مردم باید به گونه اي باشد که سود آن نصیب 
سازمان هاي درهم تنیده و کسانی که به تسهیالِت 
اعطایی بانک ها دسترس��ی دارند، نشود و خروجِی 
این طرح ها، مردم و به ویژه اقش��ار آس��یب پذیر را 

بهره مند نماید.

*** 
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قصه ی پرغصه ی مديريت شهری كشور
 به مناسبت انتخابات رياست جمهوری وشوراها؛
 سخنی با ريیس جمهور آينده و شوراها وشهرداران آينده

- همه ی ش��هرداری ها اعم از کالن ش��هر و …، 
حت��ی در بدیهی تری��ن خدم��ت که آس��فالت 
گذرگاه ها اس��ت نتوانسته اند در حد متوسط )نه 

خوب( عمل کنند.
- فق��ط پروژه های مقیاس کوچ��ک در حجم و 
ان��دازه و تعداد محدود در برخی ش��هرها انجام 

شده است.
- در پنج سال گذش��ته حتی یک شهربازی در 
بیش از یک هزار شهر از شهرهای کشور تاسیس 
و راه اندازی نشده است و هم اکنون از سی و یک 
استان کش��ور، در پانزده استان یعنی نزدیک به 
پانصد شهر کش��ور به طور کلی شهربازی وجود 

ندارد یا به دالیلی تعطیل یا از کار افتاده است. 
- در ش��ش سال گذشته در بیست استان کشور 
)نزدیک به هشتصد شهر( در مجموع حتی یک 
سالن ورزش��ی برای بانوان یا آقایان ایجاد نشده 
اس��ت و هم اکنون حدود یک ه��زار و یکصد و 
پنجاه شهر کشور بدون سالن ورزشی ویژه بانوان 

هستند.
- در ده سال گذشته از سی و یک استان نزدیک 
به بیست و نه استان )حدود یک هزارشهر( حتی 
یک واحد هنری یا س��ینمایی جدید، تاسیس و 
راه اندازی نشده است و هم اکنون یک هزار شهر 
ایران یا به طور کلي س��ینما، واحد هنری یا خانه 
فرهنگ ندارند یا از کارافتاده و تعطیل هستند. 

در کمال تاس��ف باید گفت سرانه بودجه وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی کش��ور ب��ه ازای هر 
ش��هروند ایرانی به اندازه ی��ک عدد پفک نمکی 

در سال است.
این بررسی نشان می دهد نه تنها کالن شهرهای 
کش��ورمان نتوانس��ته اند در مقی��اس جهانی با 
همتاهای خ��ود وارد رقابت توس��عه ای ش��وند 
حتی در کارهای روزمره ش��هر نیز نتوانس��ته اند 
ب��ه وظایف قانونی، ذاتی و ابتدایی خود به خوبی 
عم��ل نمایند و مفه��وم این ح��رف یعنی تمام 
ش��هرهای کش��ورمان نه تنها هرس��اله با »خط 
توس��عه ش��هری«  فاصله معنی دار پن��ج تا ده 
براب��ری پیدا می کنند، بلکه همگی در زیر »خط 

فقر توسعه شهری« قرار گرفته اند.
سایر ش��هرها نیز وضعیت بهتري ندارند و حتی 

برخی ش��هرها نه تنها نتوانسته اند خدمات اولیه 
را در ح��د نگهداری ش��هری به انجام رس��انند 
بلکه برای پرداخت حقوق پرسنل نیز مجبور به 

دریافت وام شده اند.
متوس��ط س��رانه بودجه ش��هرداری ها )تقسیم 
بودجه ش��هرداری بر جمعیت ش��هر( در س��ال 
99 در کالن ش��هرها حدود س��ه میلیون تومان 
ب��ود اما نیازهای ش��هری در بخش های مختلف 
ب��رای کالن ش��هرهای ای��ران، س��رانه ي پانزده 
میلی��ون تومان��ی را می طلب��د و فاصل��ه پن��ج 
براب��ری ی��ا پانصد درصدی ای��ن دو رقم  در هر 
س��ال و تکرار آن درسال های گذشته به دفعات، 
ش��کاف عمیقي را بین نیازهای توسعه ای و رقم 
بودجه های ش��هرداری ها به وجود آورده است و 
زمینه هاي توس��عه نیافتگی شهرهای کشورمان 
را پدیدار نموده اس��ت، این درحالی است که از 
18 کالن ش��هر فقط سه شهر )مش��هد، تهران، 
اصفهان( توانس��ته اند رقم متوس��ط سه میلیون 
تومان را کس��ب نمایند و 15 کالن ش��هر دیگر 
کم تر از متوس��ط کش��وری برخوردار بوده اند و 
فاصله  آن ها با رقم سرانه پانزده میلیون تومان در 
برخی کالن شهرها حتی به ده برابر یا هزار درصد 
نیز می رس��د. این به معنی »فقر مطلق شهری«  

در کالن شهرها است.
اما در س��ایر ش��هرها، وضعیت بد و بدتر است، 
س��رانه بودجه در غیر کالن شهر به طور متوسط 
در س��ال 1399 نزدی��ک به رقم شش��صد هزار 
توم��ان را نش��ان می دهد که باز نش��ان از افول 
خدمات ش��هری و کیفیت پایین خدمت رسانی 
ش��هرداری ها و تعطیل��ی کام��ل حرکت ه��ای 

توسعه ای دارد.
اوضاع ش��هرها روز به روز وخیم تر نیز می ش��ود 
به خص��وص تصوی��ب و اجرایی نم��ودن قانون 
مالیات بر آپارتمان های خالی، حوزه مس��کن را 
از کاالی س��رمایه ای خارج نموده، ساخت و ساز 
را از رونق انداخته و درآمدهای شهرداری ها را به 

شدت کاهش خواهد داد. 
گرچه در نوشته ها به دلیل ارزش پایین پول ملی 
از عبارات »هزار میلیاد تومان« استفاده می شود 
ول��ی در یک مقایس��ه جهانی، وخام��ت اوضاع 

دکتر داود نديم القلنديس 
بنيانگذار مدرسه مجازی 

سرمايه گذاری شهری نديم ايران

رق��م بودجه ش��هرداری های هجده کالن ش��هر 
کشور که جمعیتی حدود 26 میلیون نفر و%32 
جمعیت کل کش��ور را ش��امل می شود در سال 
1399 در مجم��وع حدود هش��تاد هزار میلیارد 
تومان بود. بر این اساس سرانه بودجه شهرداری 
به ازای هر ش��هروند به طور متوسط سه میلیون 
توم��ان مي ش��ود. این بودجه ها بیش��تر از محل 
ع��وارض محلی، تراکم فروش��ی و فروش امالک 

تامین مي شود .
دراین سال نه تنها ش��هرداری های کالن شهرها 
بلکه تمامي شهرداری های کشور، تنها توانسته اند 
حقوق کارکنان خود را بپردازند یا خدمات اندکی 
را در بخش ه��ای مختلف به صورت پراکنده ارایه 
نماین��د که به هیچ عنوان با نیازهای ش��هری و 

زندگی شهری مطابقت ندارد.
در این سال:

- هیچ م��گا پروژه ای در هیچ یک از ش��هرهای 
کشور اجرا نشد.

- هیچ پ��روژه مقی��اس بزرگ در هی��چ یک از 
شهرهای کشور اجرا نشد.

- خیلی از کالن ش��هرها حتی نتوانس��ته اند ده 
دس��تگاه اتوبوس برای ناوگان درون شهری خود 

خریداری نمایند.
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بیشتر معلوم می شود؛ کل بودجه شهرداری های 
هجده گانه کالن شهرهای کشور در سال 99 که 
حدود هش��تاد هزار میلیارد توم��ان بود،  حدود 
سه و نیم میلیارد دالر)یعنی کمتر از یک درصد 
درآمد ساالنه فروشگاه زنجیره ای والمارت امریکا 
یا کمتر از یک و نیم درصد بودجه ساالنه شرکت 

ژاپنی تویوتا( می شود.
در یک جمع بندی اولیه می توان گفت: اگر وضع 
بر همین روش ادامه پیدا کند، »اقتصاد شهری« 
که در هر کش��وری یک��ی از موتورهای محرکه 
اقتصاد کشور محس��وب می شود، به طور کلی از 
کار خواهد افتاد و آثار و پیامدهاي ناش��ی از آن 
بیش از حال، دامن گیر س��فره های کوچک شده 
مردم، اشتغال و اقتصاد ش��هرها و کشورخواهد 

شد.
چرای��ی این حال و روز در مقاالت مختلف بحث 
ش��ده ولی چهار مورد ش��اخص آن به شرح زیر 

است:
1- اوضاع سیاسی و اقتصادی کل کشور )سیستم 
شبه سوسیالیس��تی تمرکزگرایي دیوان ساالرانه 

نفتی(.
2- عدم توازن عملکردی قوای قهریه، نظارتی و 
امنیتی با دستگاه های اجرایی )همان مثال شکار 
خرگوش ب��ا آرپی جی هفت( که هرگونه انگیزه 
کار و ت��الش را از مدیران اجرایی س��لب نموده 

است.
 3- عدم اس��تفاده مدیران ش��هری از شیوه های 
درآمدی و سرمایه گذاری و ثروت آفرینی )دلیل 

آن بیشتربه بند دوم باال برمی گردد(.
 4- نق��ص س��اختارهای قانونی و تش��کیالتی 

شهرداری ها در حوزه اقتصادی. 
راه کار برون رف��ت از ای��ن معض��الت، ب��ه ب��اور 
کارشناس��ان حوزه اقتصاد شهری  در سه بخش 

متصور است:
الـف( راه حـل بلنـد مـدت: دگرگون��ی در 
سیستم های سیاسی، اجرایی و اقتصادی کشور و 

حرکت به سوی اقتصاد آزاد.
ب( راه حـل میان مدت : اجرای موارد دوازده 

گانه ي زیر توسط حاکمیت:
1- جداس��ازي ش��هرداری ها از وزارت کشور و 

اس��تانداری ها و تشکیل وزارت ش��هرداری ها یا 
سازمان شهرداری ها زیر مجموعه مستقیم نهاد 

ریاست جمهوری.
2- لغ��و آیین نامه مالی معامالتی ش��هرداری ها 
مصوب12 تی��ر 1346 و تدوین و ابالغ مقررات 

جدید حسب نیاز روز کشور. 
3- اتمسفرسازی مثبت برای جذب سرمایه های 

داخلی و خارجی.
4- ایجاد و ارتقاي ساختارهای تشکیالتی حوزه 
اقتصاد شهری در شهرداری ها و مجموعه وزارت 

مربوطه.
5- اص��الح و تکمی��ل و سهل س��ازی مق��ررات 

مدیریت شهری در حوزه اقتصادی.
6- متناسب سازی روابط نهادها و قوای قهریه با 

دستگاه های اجرایی.
7- آموزش متولیان شهری برای خروج از دیدگاه 
و سیستم سنتی تراکم فروشی و ورود به دنیای 
وس��یع تامین مالی )در ایران تعداد 188 روش 
ثروت آفرینی در حوزه اقتصاد شهری شناسایی 
شده که هم اکنون فقط یکی دو مورد آن اجرایی 

می شود(.
8- تس��هیل نم��ودن فرآیندها برای مش��ارکت 

بخش خصوصی در توسعه شهری.
9 -اعطای مشوق ها وتس��هیالت الزم به بخش 
خصوصی داخلی و خارجی برای حضور در عرصه 

پروژه های شهری.
10- انتخاب ش��هرداران توانمند با دانش و دید 
اقتصاد ش��هری برای تصدی پست شهرداری ها 

در کشور.
11- ح��ذف مدی��ران ش��هری هزین��ه محور و 
جای گزینی مدیران درآمد محور به ش��رط ایجاد 
درآمد از روش ه��ای نوین تامین مالی، نه تراکم 

فروشی بیشتر.
12- تمرکززدای��ی و اعطای اختی��ارات الزم به 
شهرداری ها به خصوص به شهرداران. هم اکنون 
اختیارمالی شهرداران کشور به اندازه یک چهارم 

یک آپارتمان در همان شهر است.
ج( راه حـل سـریع کوتـاه مـدت ) اهـرم 

حرکت(:
با تحقی��ق میدانی و با قاطعی��ت مي توان گفت 

که تمام��ی نزدیک به 1300 ش��هر ایران بدون 
اس��تثناء، دارای پتانسیل های س��رمایه گذاری و 
ثروت آفرینی بی بدیل مخصوص خود هس��تند 
ول��ی به دلی��ل حمای��ت نک��ردن حاکمیت در 
فرصت س��وزی کامل قرار گرفته ان��د. اگر منابع 
مال��ی ارزان قیمت، به عنوان اهرم حرکت و اهرم 
فعال ش��دن این منابع در اختیار مدیران شهری 
تحت نظارت نهادهای مربوطه قرار گیرد ش��اهد 
رخدادهاي مالی و اقتصادی و توس��عه ای بسیار 

موثری خواهیم شد. 
راه حل سریع یا اهرم حرکت به شرح زیر است:

- اختصاص ی��ک هزار میلیارد توم��ان وام پنج 
درصدی برای هر اس��تان فق��ط جهت ضمیمه 
س��رمایه گذاری  بس��ته های  ب��ه  آن  نم��ودن 
ش��هرداری ها ت��ا از ای��ن طری��ق س��رمایه های 
بخش خصوص��ی بومی و ملی برای مش��ارکت 
ب��ا ش��هرداری ها جذب ش��وند و ای��ن حرکت 
موجب فعال س��ازی و عملیاتی نمودن دست کم 
یکصدهزار فرص��ت س��رمایه گذاری در ایران با 
ارزش تقریب��ی یک هزارهزارمیلیارد تومان )یک 
هزار تریلیون تومان( در حوزه شهری کشور شده 
و این حرکت موجب افزایش س��رانه ها، افزایش 
تولید، ایجاد اشتغال مولد ساالنه به تعداد یک و 
نیم میلیون نفر، رونق اقتصادی و تاثیر در بهبود 

معیشت مردم خواهد شد.
- اختص��اص ای��ن مبل��غ وام به هر اس��تان در 
مجموع س��ی و یک هزار میلیارد تومان می شود 
که در اقتصاد ایران به هیچ عنوان رقم هنگفتی 
نمی باش��د، چرا که فقط نود هزارمیلیارد تومان 
توس��ط یازده نفر در ایران وام گرفته شده و پس 
نمی دهند. پیش��نهاد حاضر، یک س��وم آن رقم، 
آن هم نه برای یازده نفر بلکه برای 1300 ش��هر 
که جمعیت شصت میلیونی را پوشش می دهند 
و البته با تضمین برگش��ت  صددرصدی، چون 
اموال و حس��اب های ش��هرداری ها همیش��ه در 

اختیار دولت ها و بانک ها است.
اینک هم درد و هم راه حل های متنوع آن گفته 
شد، منتظر همت و توجه  اندک بزرگواران و 

سروران آینده به آینده ی کشوریم.   
***
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هفت راهکار جهت دست يابي به سیستم 
سازه بهینه در ساختمان های بلندمرتبه

بي�ن  حرف�ه ای  تعام�ل  برق�راری   -1
آرش�يتكت و مهندس محاسب )تالش هم 

راستا( 
 در بررسی و مرور تجربه هاي پروژه های بزرگ 
و موفق، هم راستایی گروه طراح )معمار، سازه 
و تاسیس��ات( و پذیریش روحی��ه کار جمعی 
)Team work( به طور کامل مش��هود اس��ت. 
متاس��فانه ای��ن مه��م در  بیش��تر پروژه های 
کوچک و متوس��ط م��ورد غفلت واقع ش��ده 
است، در رویه غلط فعلی پس از اتمام طراحی 
معماری، مهندس محاس��ب توس��ط کارفرما 
انتخاب می ش��ود و تهیه نقشه های فاز 2 سازه 
در یک فرمت ثابت برون س��پاری می شود. اما 
در رویه اصولی و پذیرفته ش��ده در کشورهای 
توس��عه یافته کارفرم��ا پ��س از تعریف کلیات 
صورت پ��روژه با مهندس آرش��یتکت قرارداد 
منعقد مي نماید، س��پس آرش��یتکت هم زمان 
با ش��روع فاز 1 ط��رح، اقدام ب��ه انتخاب تیم 
طراح سازه و تاسیسات می کند، در نتیجه فاز 
2 س��ازه، معماری و تاسیسات در یک وحدت 
رویه به صورت هماهنگ و بهینه ارایه می شود.

و  س�بک  مصال�ح  از  بهره گي�ری   -2
و  س�ازه ای  اج�زای  در  فوق س�بک 

غيرسازه ای
یک��ي از مباح��ث مه��م در طراحي ل��رزه اي 
سیستم هاي ساختماني، وزن سازه است )طبق 
قانون دوم نیوتن نیروي زلزله ارتباط مستقیم 
با وزن سازه دارد(. از جمله عواملی که می تواند 

به سبک شدن وزن سازه منجر شود، مي توان 
ب��ه؛ بهره گیری از بتن های س��ازه ای س��بک، 
بهره گی��ری از دال های بتن��ی مجوف، حذف 
بارریزی های غیراصول��ی رایج از کف طبقات، 
استفاده از ویبراتورهای سطحی و ماله پروانه ای 
به منظور دست یابی به کفی تراز و به طور کامل 
مسطح، پرهیز از بلوک های تیغه ای مجوف در 
تیغه چینی های میانی، اس��تفاده از بلوک های 
AAC اس��تاندارد در تیغ��ه چین��ی محیطی، 
 ،LSF استفاده از دیوارهای توخالی فوق سبک
اس��تفاده از تیرچه هاي خرپای��ي باجان باز در 

ترکیب با بتن)OWSJ( اشاره کرد.

3-  کاه�ش فاصله مرکز ج�رم  و مرکز 
سختی در پالن 

یکی از شاخص ترین توانمندي های مهندسان 
محاس��ب س��ازه ي حرفه ای چیدمان سیستم 
مق��اوم باربر جانبی در پالن به گونه ای اس��ت 
که کم ترین فاصله مرکز سختی و مرکز جرم را 
ایجاد نماید. برخالف تصور عموم در یک پالن 
نامنظم هندس��ی می توان با چیدمان صحیح 
و اصولی المان ه��ای باربر جانبی طوری عمل 
کرد که در زمان اعمال بارهای متعامد جانبی، 
کم تری��ن پیچ��ش در مجموعه س��ازه اتفاق 
بیافتد، برای دس��ت یابی به ای��ن هدف کافی 
اس��ت پارامتر تغییر مکان متوس��ط طبقه به 
تغییرمکان بیشینه در تمام طبقات کوچک تر 
از 1/2 باشد. به طور کلی هر چه میزان پیچش 
در سازه کمتر باشد، سازه رفتار منظم تری در 

حميد رضا محمدی بايزيدی 
دانشجوی دکترای عمران گرايش زلزله 

کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان
مديرعامل شرکت توسعه پيمان فرانگر

ایـن روزها با افزایـش قیمت فـوالد و مصالح مصرفی پایـه، رقابت 
انبوه سـازان در سـاخت بنـای با کیفیـت و اقتصادی بیـش از پیش 
برجسته شـده اسـت. در این نوشـتار خالصه اي از راهکارها جهت 
دسـت یابی به سیستم سازه بهینه در ساختمان های بلندمرتبه ارایه 

شده است.
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زمان زلزله خواهد داشت و سطح خسارات به 
اجزاي سازه ای وغیر سازه ای محدود تر خواهد 
شد و به دلیل کاهش نیروهای وارده بر سازه، 
در میزان فوالد مصرفی نیز کاهش چشمگیری 

مشاهده خواهیم کرد.

4-  افزايش ميرايی ساختمان )ميراگرها،  
)Damper

  اس��تفاده از میراگرها ع��الوه بر این که باعث 
افزایش سطح عملکرد ساختمان ها می شوند، 
باعث کاهش نیروهای زلزله اعمالی بر س��ازه 
ش��ده، در مقایسه با س��اختمان های مشابهی 
که این سیس��تم را ندارند، هزینه اجرای سازه 
به دلیل اس��تفاده از مقاطع ب��ا ظرفیت کمتر 
کاه��ش می یابد. با توجه به راحتی س��اخت و 
نص��ب این گونه تجهیزات و پتانس��یل اجرایی 
موج��ود در کش��ور، به تازگي اس��تفاده از این 
تجهی��زات در تع��دادی از پروژه های مطرح با 

اقبال خوبی مواجه ش��ده اس��ت، از این میان 
می توان به میراگرهای ویس��کو االس��تیک و 

میراگرهای اصطکاکی اشاره نمود.

5-  لح�اظ نمودن اث�ر اندرکنش خاك و 
سازه در مدل سازی

 نتایج بررس��ی دقیق از تحلیل های استاتیکی 
خطی، دینامیکی خطی و استاتیکی غیرخطی 
نش��ان می دهد اثرات اندرکنش خاک و سازه 
به طور معم��ول، موجب افزای��ش پریود موثر 
س��ازه، کاهش ب��رش پای��ه، افزای��ش میزان 
جابجای��ی و کاه��ش نیاز لرزه ای کلی س��ازه 
مي شود که در نهایت منجر به طرح اقتصادی 

فونداسیون و سازه خواهد شد.

6- بهره گيری از تحليل های استاتيكی 
غيرخطی و ديناميكی غيرخطی

 نتای��ج  خروج��ی تحلیل ه��ای غیرخطی در 

سازه های منظم نشان می دهد به دلیل استفاده 
از ظرفیت های جذب انرژی حوزه پالس��تیک، 
باعث کاهش س��هم نیروی آنالیز ش��ده و در 
مجموعه س��ازه ام��کان کاهش مقاط��ع باربر 
جانبی س��ازه تا ح��دود 15درصد در س��طح 

عملکرد ایمنی جانی قابل دست یابی  باشد.

7- به�ره گيری از ظرفيت مقاطع مرکب 
در طراح�ی )عملك�رد توامان بت�ن و فوالد

)CFT ،BRB
در س��ازه های بلن��د با ش��رط رعای��ت اصول 
آیین نام��ه ای به دلی��ل به کارگی��ری توام��ان 
مزیت ه��ای هری��ک از مصالح ف��والد و بتن، 
 )CFT( امکان کاهش س��طح مقاطع ستون ها

ومهاربندها)BRB( وجود دارد.

***
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انرژی در کشور حدود 5 برابر متوسط کشورهای 
درحال توسعه  اس��ت. با توجه به نیاز موجود در 
کشور، روش های سنتی که از جنبه های مختلف 
نیز بهینه نمی باش��ند جواب گوی میزان تقاضای 
س��االنه مسکن مورد نیاز نیس��ت. از این رو برای 
پاسخ گویی به این تقاضا، حرکت به سمت تولید 
صنعتی جهت بهره گیری مناسب از منابع کشور 
و ارتقاي شاخص های زندگی و کاهش هزینه ها 

ضروری به نظر می رسد. 
تولید صنعتی ساختمان، فرآیند ساخت و اجرای 
پیوس��ته و زنجیره ای س��اختمان اس��ت که در 
آن اج��زا و عناصر س��اختمانی به صورت مدوالر 
و پیش س��اخته تولید ش��ده و از نظر کیفیت در 
تمام مراحل س��اخت و اجرا قابل کنترل اس��ت. 
تجربه جهانی نش��ان داده اس��ت رسیدن به این 
مه��م فرآیندی به نس��بت زمان بر اس��ت که با 
سیاست گذاری، هدف گذاری، برنامه ریزی، تدوین 
قوانی��ن مناس��ب و مدیریت هماهن��گ صنایع 
وابسته، میس��ر مي شود. در این راستا الزم است 
هم زمان با انجام طرح های پژوهشی کاربردی در 
کشور، سیس��تم ها و فناوری های مطرح روز دنیا 
نیز مورد بررسی دقیق قرارگرفته و امکان سنجی 
بومی سازی و حصول اطمینان از قابلیت انطباق 
آنها با الگوهای س��اخت و ساز متداول در کشور 

انجام شود. 
ب��ا توجه به پیش گفتار بیان ش��ده در این مقاله 
ب��ه معرف��ی س��ازه های م��دوالر؛ نس��ل جدید 
ساختمان سازی در دنیا می پردازیم که در ایران 
تاکنون آن چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته 
است. سازه های مدوالر هم اکنون در کشورهای 
صنعتی همچون امریکا، انگلستان،کانادا، استرالیا 
و بس��یاری از کشورهای پیش��رفته دنیا در حال 
گس��ترش می باش��د و تالش های بس��یاری در 

خصوص توس��عه روزافزون این صنعت و معرفی 
اس��تاندارد فنی انجام پذیرفته اس��ت. همچنین 
نخس��تین آیین نامه فنی و رس��می نیز توس��ط 
دانشگاه موناش در شهر ملبورن استرالیا در سال 
2017 تهیه و تنظیم ش��ده اس��ت و هم اکنون 
نگارنده نسخه یاد شده را در دست ترجمه دارد. 
امید اس��ت در آین��ده مقررات ملی س��اختمان 

آیین نامه مربوطه را تهیه و منتشر نماید.
در ایران و بسیاری از کشورهای جهان، سازه های 
مدوالر در س��اختمان های کوچک و ویالیی هم 
اکنون نیز در حال اجرا می باشد، اما هدف از ارایه 
این مقاله معرفی برج های مدوالر و ساختمان های 
بزرگ دنیا با سازه های مدوالر است. همچنین به 
پیشنهاد نگارنده وزارت راه و شهرسازی می تواند 
طرح های کش��وری همچون مس��کن ملی را در 
قالب س��ازه های مدوالر هم راستا با فناوری های 

روز دنیا با موفقیت به مرحله اجرا درآورد.
س��اختمان مدوالر ساختماني پیش ساخته است 
ک��ه از بخش های تکراری به نام ماژول تش��کیل 
شده اس��ت. مدوالر بودن شامل ساخت مقاطع 
دور از مح��ل س��اختمان و س��پس تحویل آنها 
به مح��ل مورد نظر اس��ت. نصب قس��مت های 
پیش ساخته در محل به پایان مي رسد. بخش های 
پیش س��اخته گاهی اوقات با استفاده از جرثقیل 
در مح��ل مورد نظر ق��رار می گیرن��د. ماژول ها 
می توانند در کن��ار هم، انتها به انتها یا روی هم 
قرار بگیرن��د و انواع پیکربندی ها و س��بک ها را 
امکان پذیر کنند. پ��س از قرار دادن ماژول ها در 
محل مورد نظر، با استفاده از اتصاالت بین ماژول 
به هم متصل می ش��وند، که به عن��وان اتصاالت 
بین المللی شناخته می ش��وند. اتصاالت داخلی، 
ماژول ه��ای منف��رد را به هم متص��ل می کند تا 

ساختار کلی ساختمان را تشکیل دهد.

سازه های مدوالر؛
آين��ده صنع��ت س��اختم����ان

مهندس مهدی پاك گوهر
عضو انجمن سازندگان استراليا

مديرعامل شرکت انبوه ساز بهينه سازان اقليم توس 

باي�د  س�اختمانی  نوي�ن  فناوری ه�ای 
گسترش يابد.

توسعه صنعت ساختمان، یکی از مظاهر رشد و 
توسعه کشورها محسوب می شود. بیشترین سهم 
انباشت سرمایه ثابت و باالترین سهم اشتغال در 
بخ��ش صنعت و ج��ذب اف��راد تحصیل کرده و 
کارآمد در این بخش وجود دارد. ارتقاي کیفیت 
در تولی��د مصالح، ش��یوه های طراح��ی و اجرا، 
سرعت  بخش��یدن به روند ساخت و ساز، رقابت 
در پیش��رفت فناوري، اس��تفاده بهینه از نیروی 
کار و بهره گی��ری از فناوري  های نوین س��اخت، 
از مولفه های تاثیرگذار در این صنعت به ش��مار 
می آیند. کیفیت پایی��ن ، خطرپذیری ، بهره دهی 
نامناس��ب و عمر کوتاه س��اختمان ها در کشور 
حدود 30 سال ارزیابی می  شود ولی در کشورهای 
توسعه یافته این زمان بیش از 100 سال برآورد 
می  ش��ود . وضعیت خطرپذیری ساختمان ها در 
کش��ور ما به گونه ای است که بیش از 70 درصد 
ش��هرهای ایران در معرض احتمال زمین لرزه با 
ش��دت زیاد قرار دارند. از طرفی س��رانه مصرف 
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تعريف ساختمان پيش ساخته مدوالر 
یک ساختمان مدوالر به بنایی گفته می شود که 
در یک کارخانه ساخته شده و سپس قسمت های 
مختلف آن برای سرهم شدن و تشکیل سازه ای 
واحد، به سایت پروژه منتقل می شوند. در مورد 
این س��اختمان ها الزم اس��ت بدانی��م که آن ها 
همانند خانه های س��یار )Mobile homes( این 
گونه نیستند که به پش��ت یک تراک یا خودرو 
بس��ته ش��ده و به همراه مالک خود در حرکتی 
حلزون وار به مکان دیگری منتقل ش��وند، بلکه 
منظ��ور از قابلی��ت جابه جایی ای��ن محصوالت 
)Modular home( بیش��تر تاکی��د ب��ر روی این 
مطلب اس��ت که همانند خانه های سنتی ساز در 
همان زمین اس��تقرار خود، برپا نشده و قطعاتی 
که در کارخانه طراحی و ساخته شده اند، در این 
مکان مونتاژ می شوند )هرچند این ابنیه به طور 
دایم��ی روی یک زمین خاص ننشس��ته و طبق 
قوانین و تبصره هایی می توانند به مکان دیگری 

نیز انتقال یابند(. 
در آخ��ر بای��د گفت ک��ه ای��ن محص��ول را با 
کارخانه س��از، ی��ا    Factory-built  نام ه��ای

 System-built ی��ا سیستم س��از و Prefab ک��ه 
کوتاه ش��ده عب��ارت Homes prefabricated به 
معنای س��اختمان پیش س��اخته می باش��د نیز 

خوانده می شود.

حقايقی از ساختمان پيش ساخته مدوالر
 ساختمان مدوالر پس از احداث قابلیت تغییر 

اندازه دارد. 
 ای��ن نوع س��ازه ها ع��الوه بر طراح��ی نمای 
خارج��ی، قابلی��ت طراح��ی داخلی ب��ه کمک 

نرم افزار Computer Aided Design را دارند.
 به جز مصارف مسکونی )خانه - ویال( می توانند 

در کسوت ساختمان های اداری و تجاری نیز 
ظاهر شوند. 

 این سازه ها در دسته ي ساختمان های دایمی و 
دارایی های حقیقی قرار می گیرند. 

 به دلیل قابلیت حمل، به طور تقریبي محدودیتی 
در مکان و فضای س��اخت آن ها وجود ندارد 

)به عنوان مثال مقصدی دشوارگذر(.
 ساختمان پیش س��اخته مدوالر به عنوان یک 
ذات  ساختمان س��بز )Green building( با 

قوانین محیط زیستی هم راستا است.
 ش��رایط بیم��ه )در برخی کش��ورها وام خرید 
مسکن یا مالیات های مربوطه( برای خانه های 
پیش س��اخته مورد نظ��ر و س��اختمان های 

سنتی ساز یکسان می باشد.
 این سازه ها از نظر مقاومت چیزی از سازه های 
معمولی کم ندارن��د، به عنوان مثال می توانند 
در برابر بادی با س��رعت 175 متر بر س��اعت 

به راحتی مقاومت کنند. 
 س��اختمان پیش س��اخته مدوالر س��ازه ای از 
جنس آینده اس��ت، پس آن را در س��ال های 

بعد بیش از حال حاضر خواهیم دید.
در مناط��ق زلزله خی��ز مانن��د ای��ران، یک��ی از 
پارامترهای مهم در ساختمان سازی کاهش وزن 
ساختمان اس��ت، چرا که نیروهای زلزله با وزن 
ساختمان نسبت مستقیم دارد. بنابراین فناوري 
انتخ��اب ش��ده بای��د دارای جهت گیری کاهش 
وزن باشد. برخالف شیوه سازه های پیش ساخته 
سبک در س��ایر سیستم های پیش ساخته دیگر، 
اتصاالت ش��ان بیشتر به صورت مفصلی و لوالیی 
اس��ت و دارای وزن سنگین هستند. تنها در این 
روش اس��ت که با 8 س��انتی متر بت��ن می توان 
نیروهای س��اختمان 4 طبقه را در طبقه همکف 

تحمل کرد. 

وزن نهای��ی س��اختمان ب��ا این روش، نس��بت 
ب��ه روش های پیش س��اخته دیگ��ر و همچنین 
ساختمان های بتنی، 25 درصد کاهش می یابد؛ 
یعنی در هنگام زلزله 25 درصد نیروی کمتر به 

ساختمان وارد می شود. 
امروزه سبک س��ازی ساختمان یکی از شعارهای 
اصلی در صنعت مس��کن اس��ت. سیس��تم های 
س��اختمانی رایج برای تغییر، طراحی نش��ده اند 
و ه��ر تغییر ش��کلی در بنا با تخریب بخش��ي و 
گاه تمام��ی آن همراه خواهد بود. مزایای چنین 

رویکردی در طراحی قابل مالحظه است؛
قابلی��ت اس��تفاده برای مدت زمان بیش��تری را 
دارد، با تجربه و مداخل��ه کاربران مطابقت پیدا 
می کن��د، مان��دگاری اقتص��ادی و اکولوژیک��ی 
بیش��تری دارد و از مزای��ای ابداعات تکنیکی به 
سهولت برخوردار می شود. این مزیت با توجه به 
خواسته های کاربران و تنگناهای زمانی، صنعت 
پیش س��اختگی و م��دوالر س��اختمان را مطرح 
می سازد. مسکن پیش ساخته جذابیتی فرا زمانی 

برای این امر محسوب می گردد. 
ضروری اس��ت برای فراهم کردن انعطاف پذیری 
در معماری مسکن، سیستمی برنامه ریزی شده 
در کنار پیش س��اختگی باش��د، ک��ه این همان 

مدوالر در سیستم های ساختمانی است.

منابع
1- معاون��ت تحقیقات و فناوری* مرکز تحقیق��ات وزارت راه، 

مسکن وشهرسازی
2-Wikipedia  site:abadgar-q.com
3-https//:civilica.com/doc334064/
4-Modular buildings in modern construction -Elena 

M.Generalovaa ,*Viktor P .Generalova , Anna A. 
Kuznetsovaa

***
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1- مقدمه 
در سال های اخیر و همزمان با پیشرفت علمي 
بش��ر در همه  زمینه ه��ا، راه و راه س��ازی نیز 
مشمول این توسعه علمی شده است. دو عامل 
بار ترافیک و تغییرات آب و هوایی و ش��رایط 
جوی، س��بب کاهش عمر مفید روسازی های 
آسفالتی شده است. از سوی دیگر در سال های 
اخیر هزینه احداث راه ها و همچنین هزینه های 
تعمیر و نگهداری آنها، به شدت افزایش یافته، 
از این رو ارایه روش هایی جهت افزایش کارایی 
و عم��ر مفید روکش آس��فالتی، ه��م از نگاه 
اقتصادی امری بجاس��ت و هم ضریب ایمنی 

حمل ونقل جاده ای را باال خواهد برد.
در این پژوهش تاثیر پلیمر SBS، پودر الستیک 
و کربن سیاه، بر روی دو نوع دانه بندی پیوسته 
و متخلخل )SMA،HMA( در افزایش مقاومت 
مارشال و تس��ت مدول آسفالت مورد بررسی 

قرار می گیرد.

2- مصالح مورد استفاده 
در این قسمت مصالح و مواد مورد استفاده در 
این پروژه معرفی می ش��ود. قیر مورد استفاده 
در آزمایش ها ب��ا درجه نفوذپذیری70-60، از 

پاالیشگاه قیر اصفهان تهیه گردیده است. 
سه افزودنی در قیر مورد استفاده قرار گرفت. 

افزودنی ها عبارتند از: پلیمر استایرن بوتادین 
اس��تایرن )SBS(، پ��ودر الس��تیک ضایعاتی 

.)CB( و کربن سیاه )CR(
بالک کوپلیمرهای SBS )استایرن- بوتادین- 
اس��تایرن( پلیمرهایی از خانواده ترموپالست 
االستومرها )TR( می باشند. به این مفهوم که 
ساختمان مولکولی آنها متشکل از بلوک هایی 
با خواص ترموپالس��تیکی )بلوک های انتهایی 
پل��ی اس��تایرن( PS و بلوک های��ی با خواص 
 PB )الستیکی )بلوک های میانی پلی بوتادین

می باشند.
ای��ن پلیم��ر ب��ا درصده��ای 4، 6، 8 و 10 با 
قیر ترکیب ش��ده اس��ت. SBS مورد استفاده 
با س��اختمان مولکولی خط��ی و حاوی %31 

استایرن بوده است.
CR مورد اس��تفاده با وزن مخصوص 1/029  
و س��ایز آن رد ش��ده از الک40 بوده اس��ت و 
CB م��ورد اس��تفاده، م��اده اولی��ه کارخان��ه 

الستیک سازی بوده است.
 افزودنی ه��ای CR  ،SBS و CB با درصدهای 
4، 6، 8 و 10 درصد وزنی قیر، توسط میکسر 

با 1600 دور بر دقیقه با قیر مخلوط شدند. 
- اختالط قیر و پلیمر SBS: پس از رس��انیدن 
قیر به دمای160 درجه س��انتی گراد، پلیمر 
SBS با درصد دل خواه به قیر اضافه می شود 

و پ��س از 15 دقیق��ه خیس خوردگی اولیه 
دم��ای قیر به بازه T≤200≥ 180رس��یده 
و اخت��الط قیر در زم��ان 90 دقیقه صورت 

می پذیرد.
- اختـالط قیـر بـا Crumb rubber: جهت 
اختالط قی�����ر و پودر الس��تیک، پس از 
 CR ،130 ≤T≤150رسانیدن قیر به دمای
با درصدهای ذکر ش��ده به قیر اضافه و در 
مدت زمان 60 دقیقه با سرعت 1600 دور 

بر دقیقه  اختالط صورت می پذیرد. 
- اختالط قیر با کربن سـیاه: این اختالط در 
دمایT≤150≥ 130 و در مدت زمان 30 

دقیقه صورت پذیرفت.
آزمایش هاي مارش��ال و تس��ت مدول، پس از 
تعیین درصد قیر بهینه برای نمونه های کنترل 

SMA و HMA انجام گردید. 

3- آزمايش ها
3-1- آزمایش مارشال 

پ��س از تعیین درصد قی��ر بهینه برای دو نوع 
دانه بندی، اقدام به ساخت نمونه ها با استاندارد 
ASTM D-1559 می نمایی��م. نمونه ها با توجه 
به ترافیک متوس��ط ساخته ش��ده اند. مطابق 
استاندارد 50 ضربه چکش مارشال به هرطرف 

نمونه ها زده شده است. 

بررسی آزمايشگاهی تاثیر افزودنی ها بر
افزايش عمر س��رويس و مدول 
آسفالت روكش ه���ای  آسفالتی

خالصه
در سال های اخیر محققان تاثیر افزودنی های مختلف را بر پارامترهای مختلف بتن آسفالتی 
گـرم )HMA( مـورد بررسـی و ارزیابی قرار داده انـد. در این پژوهش، تاثیـر افزودنی های 
اسـتایرن بوتادین استایرن )SBS(، پودر الستیک ضایعاتی )CR( و پودرکربن سیاه )CB(را 
در افزایش استقامت مارشال، نرمی آسفالت و مدول آسفالت برای روکش های HMA مورد 

ارزیابی و مقایسه قرار داده ایم. 
با آزمایش بر روی حدود 200 نمونه آزمایشـگاهی سـاخته شده، به این نتیجه رسیدیم که 
SBS تاثیر به سـزایی در رشـد پارامترهای آزمایش شده در این دانه بندی داشت. همچنین 
پودر الستیک )CR( نیز سبب افزایش این پارامترها شد، ولی کربن سیاه )CB( برای هر دو 

نوع دانه بندی بی اثر و یا دارای اثر منفی بود. محّمدرضا موّفقی
کارشناس ارشد مكانيک خاك و پی

 دانشگاه شهيد باهنر کرمان
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در ش��کل )1( تاثیر مثبت پلیمر SBS و پودر 
الس��تیک مالحظه می  شود. ضریب رشد برای 
این دو افزودنی به ترتیب برابر با 3/18 و 1/76 

است.
چنان چه مالحظه می ش��ود خط مش��کی که 
نمونه HMA حاوی قیر مخلوط با SBS اس��ت 
دارای باالتری��ن اس��تقامت مارش��ال در بین 
تمامی نمونه ها اس��ت. درص��د بهینه SBS در 
این نمونه 7/6 درصد وزنی قیر اس��ت. پس از 
ای��ن نمونه HMA ح��اوی CR با درصد بهینه 
8 می باش��د. همان طور که در نمودار مالحظه 
دارای   CB ح��اوی   HMA نمون��ه  می ش��ود 
پایین ترین اس��تقامت مارشال نسبت به سایر 

نمونه های تست شده می باشد. 
)Modulus tset(  3-2-  تست مدول

تست مدول نشان دهنده نسبت مقادیر تنش 
به کرنش می باش��د. بنابرای��ن انعطاف پذیری 
اجسام بستگی به میزان مدول االستیسیته و 
شکل هندسی آن دارد. مصالحی را االستیک 
می گویند که بتواند بي درنگ بعد از کشیده و 
یا فشرده شدن به شکل و اندازه اولیه برگردند. 
بیشتر مصالح تا درجه ای االستیک هستند که 
بار اعمال شده نتواند تغییر شکل دایمی ایجاد 
نماید. مدول آس��فالت بر اس��اس اندازه گیری 
تن��ش- کرنش در ش��کلی که بارگ��ذاری به 
سرعت انجام می ش��ود اندازه گیری می گردد. 
این حالت در مصالح، زمانی اتفاق می افتد که 
بار چرخ به سرعت از روی روسازی عبور نماید 

که بسیار مهم است.
3-2-1- مراحل آزمایش

جهت انجام آزمایش مدول آسفالت، با استفاده 
از درص��د قیر بهینه به دس��ت آمده و با درصد 
پلیم��ر بیان ش��ده، اقدام به س��اخت نمونه ها 
کردیم. پس از ساخت نمونه با توجه به داشتن 
س��طح مقط��ع و ارتفاع نمونه ه��ا و همچنین 
نیروی بیش��ینه و تغییر ارتفاع به دس��ت آمده 

از دس��تگاه UTM ب��رای ه��ر نمون��ه، مدول 
نمونه های آس��فالتی محاس��به و مقایسه بین 
افزودنی ها صورت می پذیرد. در این دس��تگاه 
بارگذاری لحظه ای بر نمونه انجام می ش��ود و 
دستگاه در لحظه شکست نمونه، نیروی وارده 
به همراه تغییر ش��کل نمونه را به ما می دهد. 
ای��ن تغیی��رات به ص��ورت گ��راف از خروجی 

دستگاه قابل استحصال است.
 HMA با انجام آزمایش ها ب��ر روی نمونه های
ح��اوی افزودن��ی نم��ودار ش��کل )2( حاصل 

مي شود.
همان ط��ور ک��ه در نمودار مالحظه می ش��ود 
اف��زودن SBS، بیش��ترین تاثی��ر را در افزودن 
مدول آس��فالت داش��ته اس��ت. درصد بهینه 
افزودن SBS، همان گونه که مالحظه می گردد 
برابر 6% اس��ت. پس از SBS ب��ه ترتیب کربن 
سیاه و پودر الستیک، تاثیر مثبتی در افزایش 
مدول آسفالت داشته اند. مالحظه مي شود که 
تاثیر پودر الس��تیک ت��ا 8/2% کمتر از کربن 

سیاه و پس از آن بیشتر از آن می باشد.

4-نتيجه گيری
در تحقیق حاضر تاثیر مواد پلیمری CB ،SBS و 
CR بر روی مقاومت مارشال بتن آسفالتی گرم 
و همچنین مدول آسفالت این  نوع دانه بندی 
مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج به دس��ت آمده 

بشرح زیر خالصه مي شود: 
1- اف��زودن پلیم��ر SBS، س��بب ب��اال رفتن 
اس��تقامت مارش��ال نمونه های آس��فالتی 

می شود. 
2- به طور مش��ابه افزودن پودر الس��تیک نیز 
سبب افزایش مقاومت مارشال در نمونه های 

تست شده می شود.
3- تمامی افزودنی های اضافه شده، سبب باال 
رفتن نرمی قیر و در نتیجه ارتجاعی تر شدن 

این نوع آسفالت می شوند.

4- پلیم��ر SBS، همچنین س��بب باال رفتن 
مدول آسفالت می گردد.

5- افزودن ترکیبی کربن با پلیمر تاثیرگذارتر 
از کربن به تنهایی است.

6- پودر الس��تیک بمانند SBS، س��بب رشد 
مدول آسفالت می شود که ضریب رشد آن 

از SBS پایین تر است.
7- به ط��ور کلی می توان اف��زودن کربن را در 
ای��ن ن��وع دانه بندی کم اثر و ی��ا دارای اثر 
منفی دانس��ت، از این رو پلیمر SBS و پودر 
الس��تیک دو افزودنی مثمر ثم��ر بودند. با 
این که تاثیر SBS در ای��ن نوع دانه بندی و 
هر دو آزمایش انجام ش��ده باالتر و بیش��تر 
از پودر الس��تیک بود ولی قیمت به مراتب 
پایین ت��ر پودر الس��تیک نس��بت به پلیمر 
SBS، می تواند استفاده از این افزودنی را در 

پروژه ها توجیه نماید.
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