
www.payammohandes.com

سال شانزدهم | دوره جـدید       May/2017  فروردین و اردیبهشت 1396
2008-8632:issn                                                | 70تحلیـلی پـژوهشــی



صاحب امتیاز
 محمد پرورنــده فــریمانی

قائم مقام صاحب امتیاز
 مهدی جلــیلی مهربان

سردبیـر
 ناصــر کـــرفی
مدیر اداری- مالی
احمــد خـزاعی

مدیر بازگانی
بهـرام یاقـوتی

هسته مرکزی دپارتمان مدیریت پروژه
دکتر سید یاسر بنی هاشمی
دکتر محمد پرورنده فریمانی

دکترمجتبی عزیزی
دکتر علی مختاری

مهندس سید یوسف نجاتی یده
مهندس محمد حسن واحدی

شورای سردبیری بخش معماری
دبیر: دکتر علیرضا رضوانی

مهندس سیدمحمدباقر طباطبایی
مهندس جواد مومن آبادی

تحــریــریـه 

گروه عمران: 
دکتر محمدرضا تابش پور، دکتر آرش توکلی 
دکتر مسعود ریاضی، مهندس محمد طوسی

 دکتر ناصر ظریف، مهندس علی غفاری سرجامی 
دکتر محمد مؤیدیان، دکتر سیروس نصیرایی.

گروه معماری و شهرسازی: 
دکتر باوندیان،مهندس نغمه پرورنده

 مهندس سعید حسامی، 
 مهندس عادل عطایی، دکتر رضا میرزایی

 دکتر فائزه نبوی

گروه مدیریت پروژه:
سردبیر: دکتر سید یاسر بنی هاشمی، مهندس 
موسی حاجیانی، دکتر مجید علیپور ،دکتر مانا 

قهرمانزاده ،مهندس علی کیوانلو ، مهندس 
محمدرضا گلچیان ، مهندس یوسف نجاتی یده، 

دکتر رامین واقعی
ویراستار بخش ترجمه:

 دکتر سید یاسر بنی هاشمی

مشهد، بلوار صیاد شیرازی . بین 20 و 22  
شماره 203 واحد 2

صندوق پستی: 1987-91375
تلفکس: 051-38652669

طراح نشانه
 مصطفی اســداللهی
شمارگان: 3000 نسخه

بهای تک شماره: 10000 تومان
www.payammohandes.com

سال شانزدهم | دوره جـــدید   May/ 2017  فروردین و اردیبهشت   1396
2008-8632:issn                                           | 70تحلیلی پـژوهشــی

بنام یگانه معامر آفرینش

همکاران این شماره :
مهنــدس ســارا آتشــی گلســتان / مهنــدس فرزانــه 
ــد  ــدس محم ــامی / مهن ــدس آرش اس ــدی / مهن احم
تاتــار/ مهنــدس مســعود تقابنــی / مهنــدس تکتــم توکلی/ 
ــی/    ــر طباطبای ــید محمدباق ــی/ س ــا رضوان ــر علیرض دکت

ــی  ــم نجف ــدس مری مهن
بخــش شــبکه شــتاب نــگاری مرکــز تحقیقــات راه، 

شهرســازی و  مســکن 

(اسامی برتتیب حروف الفبا ذکر شده است)

www.payammohandes.com

سال شانزدهم | دوره جـدید   December/  2016    آذر و دی  1395
2008-8632:issn                                                | 68تحلیـلی پـژوهشــی

تصویر روی جلد: مرکز فرهنگی حیدر علی اف در باکو
طراح زاها حدید 



3

منـــایه: 

سال شانزدهم | دوره جـدید   May/ 2017  فروردین و اردیبهشت   1396
2008-8632:issn                                             | 70تحلیلی پـژوهشــی

معمـــاری

مرکز فرهنگی حیدرعلی اف در باکو.................... ....................................................... 9
گالری روکا لندن با الهام از حرکت آب .....................................................................................12

کانسپت:
14... 2014  AIA معرفی 10 مورد از بهترین خانه های سبز آمریکا در رقابتهای
15 ...................................................................................... BudClark Commons ساختمان
16 ....................................................................................................................... Bushwick Inlet پارک

18 ............................................................................................. EGWW نوسازی و مدرنیزه شدن

19  ............................ Suny-ESF از مرکز علوم زیست محیطی و جنگلداری دانشگاه

ساختمان فدرال Wayne N. Aspinall و دادگاه ایاالت متحده .......................................... 20
22 .............................................................................   Frances Angelos و John مرکز حقوقی
23 ........................................................................ Lucile Packard و David اداره مرکزی بنیاد
خانه درختی پایدار  ........................................................................................................................... 24
25 ........................................................................................ US Land Port of Entry بندر ورودی
ساختمان خدمات بهداشتی دانشجویی دانشگاه آریزونا............................................  26
7 کانسپت معماری که در طول تاریخ ساخته نشدند  .................................................  27

28 ..................................................................................................................   Automobile Objectve

طاق منهتن  ........................................................................................................................................... 29
30 ................................................................................................................   Bankok Hyperbuilding

31 .......................................................................................................................................  Fold کلیسای
32 .................................................................  Mussi National Des Beaux-Arts de Quebec

درباره کنفرانس معماری ایران  .................................................................................................... 34
گزارش / سوپرپایپ   .......................................................................................................................  39
اصفهک ، روستایی که هست ...    .............................................................................................  40

عمــــران

شهــــرسازی

سخن اول: سخن نو آر، که نو را حالوتی ست دگر............................................... 8

معرفی کتاب    ............................................................................. 42
زمین لرزه سفید سنگ - فریمان ............................ 43

اهمـیت شتـاب نگارها در مهندسی زلــزله ..... 50
پالسکو را فراموش نکنیم !  ........................................ 56

تبیین نوع تعـامالت اجتماعی در فضاهای شـهرِی 
شــهرهای سنــتی ایـران با استـفاده از کالبـد 
آنها  ................................................................................... 66



4

سخن اول

سخِن نو آر، که نو را حالوتی است دگر

ــاری  ــه معم ــه و حرف ــی جامع ــع کنون ــع و موق ــی از وض ــا تحلیل ب
ــا ســخنان و  ــر آن شــده ایم رســانه ای  ب ــران در روزگار حاضــر، ب ای
ــران فراهــم  ــرای معمــاری ســرزمین فرهنگــی ای ــازه ب رویکــردی ت

ــه؟  ــه چــرا و چگون ــم. در گام نخســت  اندیشــیدیم ک آوری
 شــاهدیم کــه اجــزای تشــکیل دهنده ســپهر آشــفته ای کــه معماری 
ــوزش، کســب و  ــم، همچــون رســانه ها، آم ــش می نامی ــی ایران کنون
کار، مدیریــت و نظامنامه هــا،  محصــوالت و فضــای کالبــدی و ... در 
ــد،  ــد و از یکدیگــر بي خبرن ــز بســر می برن جهان هــای جــدا و متمای
همچــون بّنایــان بــرج بابــل بــه زبان هــای متفــاوت و ناآشــنا بــرای 
ــد؛  ــه ناکجــا راه می پوین ــد و در نتیجــه ب همدیگــر ســخن می گوین
ــر  ــت و تغیی ــوب نیس ــع مطل ــن وض ــداوم ای ــه ت ــت ک ــلّم اس مس

اجتنــاب ناپذیــر. می تــوان تصمیــم گرفــت کــه ؛ 
ــار،  ــاش و اختی ــویم و بی ت ــه ش ــاآگاه زمان ــّوالت ن ــلیم تح * تس
امــواج تغییــر بــر خــود بغلتانیــم و نابــودی معمــاری - ایــن میــراث 
ــی  ــازی های میان ته ــره ستاره س ــهري - را در چنب ــمند ایرانش ارزش
از ســویی و فــن انبوه ســازی ســاختمان از ســوی دیگــر فقــط 

نظاره گــر باشــیم ؛
* یــا چشــم و دســت بگشــاییم و آینــده را در حــّد تــوان و بضاعــت 

خــود شــکل دهیــم.
ــروز  ــاری ام ــای معم ــائل و بحران ه ــادر مس ــه م ــم ک ــر بپذیری اگ
ایــران، همــان جدایــی جهان هــای اجــزای ســپهر آشــفته آن 
ــا  ــار بحران ه ــا و مه ــه حــل چالش ه ــت ک ــم پذیرف اســت، می توانی
از طریــق برقرارســازی پیونــد پایــدار میــان اجــزا و ایجــاد وحــدت 
ــد  ــی بای ــن از طرف ــود. بنابرای ــر می ش ــا امکان پذی ــان آن ه در جه
نیرویــی پیونددهنــده در کانــون آن ســپهر پدیــد آیــد و از جانبــی 
ــع و  ــب مناف ــزای آن برحس ــان اج ــدی درمی ــه هم پیون ــل ب تمای
ــم جــز  ــا ایجــاد شــود. آگاهی ــوم آن ه ــف شــده و معل ــح تعری مصال
خودســتاره پنداران نــام آور، در ســایر اجــزای معمــاری چنیــن 
ــدون  ــه ب ــد ک ــگان می دانن ــش هم ــده و کمابی ــد آم ــی پدی تمایل

ــت. ــتگاری نیس ــه رس ــی ب ــی، راه ــد و هم نوای پیون
ــن  ــردی بنیادی ــی و رویک ــی اساس ــریات نقش ــان نش ــن می  در ای
ــی  ــا و ترکیب ــانه ای پوی ــری از رس ــه بهره گی ــت ک ــد و پیداس دارن
ــر  ــع، ب ــع و موق ــن موض ــزا، در ای ــن و ارزش اف ــردی روش ــا رویک ب
تــوان و بضاعــت انــدک کســانی کــه بــر ایــن گــدار خطیــر واقفنــد 
و پرتگاه  هــاي پیرامونــي را مي بیننــد خواهــد افــزود و امــکان 
ــذا  جهت دهــي یــا دســت کم نورافشــاني را فراهــم خواهــد کــرد ؛ ل
ــام  ــام« پی ــه ن ــا یکــی از نشــریات باســابقه را ب ــم ت قصــد آن کردی
ــر از آنچــه داشــته- در توســعه معمــاری و  مهنــدس«  نقشــی فرات
ــا  ــته ای و ب ــوم میان رش ــا عل ــد ب شــهري- ببخشــیم و آن را درپیون
ــا در حــل مســائل  ــه تنه ــم و ن ــدارک کنی ــه ت نگاهــی آینده پردازان
و مشــکات جــاری ومتکثــر موجــود در حرفــه و آمــوزش معمــاری، 
بلکــه در پــی زمینه ســازی آینــده ای مطلــوب کوشــا باشــیم. تــاش 
ــخ  ــل در پاس ــر و عم ــن نظ ــه بی ــاد رابط ــون ؛ ایج ــی چ ــا اهداف م
بــه مغفــول مانــدن ایــن رابطــه در معمــاری و شهرســازی امــروز ؛ 

تــدارک زمینــه بررســی و بازتعریــف معمــاری در فراینــد تحــول ناگزیــر 
آمــوزش و حرفــه و نهایتــاً جســتجو و کاوش اندیشــه معمــاری ایــران 

ــر خواهــد داشــت. ــران فرهنگــی، را در ب شــهری در تثبیــت ای
ــت و  ــوده اس ــران ب ــگ ای ــدار فرهن ــدن و پرچم ــد تم ــان مه خراس
ــی در دوران  ــران حت ــه از ای ــن خط ــی درای ــداوم فرهنگ ــان ت بی گم
ــع آن دارد ؛  ــس رفی ــگاه ب ــانه ای از جای ــم  نش ــل متخاص ــم مل تهاج
ــن  ــام هشــتم شــیعیان در مشــهد، ای ــر ام ــد مطه بعــاوه وجــود مرق
ــه تنهــا در پایتختــی فرهنــگ و تمــدن  ــه نقطــه ثقلــی ن منطقــه را ب
بلکــه بــه عنــوان مظهــری معنوی بــرای ایــران قــرار داده اســت . چنین 
ســبقه ای نیازمنــد توجــه وتــاش بیشــتر دانشــمندان، نویســندگان و 
هنرمنــدان و بخصــوص معمــاران و شهرســازان خراســان بــزرگ اســت 
تــا نــه تنهــا ایــن پیشــینه را رمزگشــایی و معرفــی کننــد بلکه شــیوه ای 
در تبــادل نظــر و نقشــی موثــر در تــدارک آینــده ای هویــت بخــش ایفا 

نماینــد ؛ نقشــی کــه تاکنــون مهیــا نبــوده اســت.
از ســوی دیگــر هــر ســخنی دربــاره معمــاری وابســته بــه »ســرزمین« 
اســت، زیــرا کــه فضــای کالبــدی نظــام یافتــه بعنــوان محصــول اصلــی 
ــن الزم  ــد. بنابرای ــق می یاب ــرزمین تحق ــه، در س ــای معماران فعالیت ه
اســت کــه گســتره ســرزمینی فعالیــت رســانه معمــاری و شهرســازی 
ــه  ــگاه ب ــا ن ــن منظــور ب ــوم شــود. بدی ــام مهنــدس معل در نشــریه پی
اندیشــه ایرانشــهری و شــناخت ســرزمین فرهنگــی یکپارچــه ایــران و 
ــرد  ــود  راهب ــاش می ش ــتان و . . . ، ت ــتان وتاجیکس ــرارود و افغانس ف
ــپهر  ــزای س ــی در اج ــی و فرهنگ ــی، قوم ــی تاریخ ــی پیوندآفرین اصل
معمــاری ایــران و در گســتره جغرافیایــی ایــران فرهنگــی و مبتنــی بــر 

اندیشــه ایرانشــهري، مــّد نظــر باشــد.
ــازه  ــه رســانه ای ت ــم ک ــم اعــام کنی ــوق، می توانی ــه ف ــق برنام از طری
ــا جایگاهــش، در  ــی متناســب ب ــو و گســتره جغرافیای ــا رویکــردی ن ب
ــد اســت. زادگاه ایــن رســانه بخــش معمــاری نشــریه پیــام  حــال تولّ

ــدس اســت. مهن
 انتظــار مــی رود ایــن نشــریه بــا رویکــرد و اهــداف یــاد شــده بتوانــد 
بــه صــورت رســانه ای موثــر و کارآمــد نقش آفرینــی کــرده و از جریــان 
ــیوه های  ــه ش ــار را ب ــب و آث ــرد و مطال ــه گی ــج فاصل ژورنالیســتی رای
نویــن و تاثیرگــذار شــامل بــر معرفــی آثــار و نظریه هــا، بازتــاب 
دیدگاه هــا و بیانیه هــا و گفتارهــا، معرفــی تفصیلــی و عملیاتــی 
مصالــح و فنــون و گزارش هــای تجــارب آموزشــی، تنظیــم و بــر 
ــا آن  ــه ای معمــاری و در نســبت ب ــی کســب و کار حرف مبحــث کانون

ــد. ــز نمای تمرک
مــا در ایــن راه از حضــور و نقــش بســیاری از همــکاران فرهیختــه در 
ــا  ــم ت ــرد و آرزومندی ــم ب ــره خواهی ــط به ــف و مرتب ــته های مختل رش

ایــن جریــان فرهنگــی بــا حمایــت شــما تکامــل و تــداوم یابــد .

شورای سردبیری بخش معماری پیام مهندس
دبیر: علیرضا رضوانی

سیدمحمدباقر طباطبایی
جواد مومن آبادی

دکترعلیرضا رضوانی
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پس از برگزاری مسابقه ای در سال 2007 ، شرکت معماری زاها 
حدید برای طراحی مرکز فرهنگی حیدر علی اُف برگزیده شد. 
معمار ایرانی تیم طراحی شرکت زاها حدید، خانم »سارا شیخ 

اکبری« مسئولیت طراحی داخلی این پروژه را بر عهده داشته است.

 به عنوان عضو سابق اتحاد جماهیر شوروی، طراحی شهری و 
معماری باکو پایتخت کشور آذربایجان واقع در ساحل غربی دریای 
خزر، به شدت تحت تاثیر طرح ریزی آن دوران بوده است. از زمان 
استقال این کشور در سال 1991 آذربایجان سرمایه گذاری های 

سنگینی در مدرن سازی و توسعه زیرساخت ها و معماری باکو انجام 
داده است و از میراث معماری شوروی به تدریج دور گشته است.

 این ساختمان برای تبدیل شدن به محل اصلی برنامه های فرهنگی 
کشور طراحی گشته است، فرم و هندسه ی شگفت انگیز این بنا 
در مقابل معماری خشک دوران شوروی که در باکو بسیار رواج 

داشته قرار گرفته است و به جرأت آن را در هم می شکند. از سوی 
دیگر این بنا درک و احساسات لطیف فرهنگ آذری را به نمایش 

می گذارد و چهره ی خوش بین یک ملت را نشان می دهد که 
نگاه شان رو به سوی آینده است. سبک کاری حدید دیکانستراکشن 

یا ساختار شکنی است که همیشه توانسته به خوبی تصویری 
متفاوت از ساختارها خلق کند.

مرکز فرهنگی حیدر علی اُف در باکو

معمار : شرکت معماری زاها حدید
طراح داخلی : سارا شیخ اکبری
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  طرح مرکز فرهنگی حیدر علی اُف، ارتباطی سیال و پیوسته بین 
درون ساختمان و میدان اطرافش برقرار کرده است. این میدان به 

عنوان سطح زمین که به تمام قسمت های بافت شهر باکو دسترسی 
دارد خیز برمی دارد تا فضای عمومی داخل ساختمان را در برگیرد 
و سلسله مراتب فضاهای به هم پیوسته برای مراسمات و اتفاقات 

فرهنگی معاصر و سنتی آذربایجان را تعریف نماید.
فرم بندی حجم به نحوی استادانه، با امواج و انشعاب، تاشدگی ها و 
انعطافش سطح میدان را به چشم انداز معمارانه ای مبدل نموده که 
عمکردهای بسیاری ایفا می نماید از جمله خوش آمدگویی، دعوت، 

پذیرایی و هدایت بازدیدکنندگان به سطوح مختلف درون بنا.
 ساختمان با حالت خاص خود مرز اختاف مرسوم میان بنای 

معمارانه و چشم انداز شهری را محو نموده است.
سیال بودن و جریان در معماری این منطقه چیز جدیدی نیست. 

در معماری ردیف ها، شبکه ها، یا دنباله ستون هایی که رو به 
بی نهایت می روند همانند درختان در جنگل، فضایی عاری از وقفه 

ایجاد می کند و الگوهای تزئینی و خطاطی های به هم پیوسته که از 
کف فرش ها تا دیوار، از دیوارها تا سقف و از سقف ها تا گنبد امتداد 

یافته اند ارتباط یکپارچه ای را نشان می دهد که مرزهای عناصر 
معماری و سطح زمین اقامتی را در خود محو کرده است.

هدف طراح پیوند دادن درک تاریخی از معماری این محل نه 
به وسیله ی تقلید یا تحدید استفاده از اشکال آن بلکه ارتقاء آن 

به تفسیر محکم امروزین بوده که یک درک ظریف و بی بدیل را 
منعکس می سازد.

 در پاسخ به اُفت مستقیم ارتفاع توپوگرافی که معموالً باعث 
تقسیم شدن سایت به چند سطح و طبقه می شود این پروژه یک 

تراس دقیق ارائه کرده که با شیب سایت همراه شده و ارتباطات و 
مسیرهای ثانویه بین ساختمان، میدان شهر و پارکینگ زیرزمین را 

کنترل می کند. این راه حل از حفاری های اضافی جلوگیری کرده 
و شرایط نامساعد سایت شیب دار را به مزیت کلیدی در طراحی 

مبدل ساخته است.
استفاده پیشرفته از برنامه های رایانه ای اجازه کنترل پیوسته و 

برقراری ارتباطات پیچیده بین تمام اجزای مختلف شرکت کننده 
در این پروژه را داد.

 سازه ی مرکز فرهنگی حیدر علی اُف متشکل از مشارکت دو 
سیستم است؛ سازه بتنی که با سیستم سازه فضاکار ترکیب گشته 

تا به ستون هایی با فواصل وسیع دست پیدا نماید و بدین جهت 
عناصر عمودی سازه توسط سیستم دیوارها مستور گشته اند تا 
بازدیدکنندگان سیالیت و جریان بدون وقفه در فضای داخل را 

تجربه نمایند.
 هندسه ویژه ی سطوح، نیازمند یک سازه ی بی قید و شرط و 

شگرف بود و بدین جهت ستون های خمیده چکمه ای در سازه به 
کار رفت که ساخت پوسته واژگون شده سطوح را از سطح زمین تا 
غرب ساختمان امکان پذیر سازد و کام و زبانه ای که از سر تیرهای 

پیش آمده باریک می شوند و پوشش ساختمان را تا شرق سایت 
پشتیبانی می کنند حمایت کند.

 سیستم سازه فضاکار امکان خلق فرم آزاد سازه را میسر کرد و 
زمان قابل توجهی را در پروسه ساخت و ساز صرفه جویی نمود، 
زیرسازی بنا با ارتباط منعطف میان شبکه صلب سازه فضایی و 

درزهای فرم آزاد پوشش نما درهم آمیخته شده است.
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 درزهای موجود در نما ناشی از پروسه منطقی سازی هندسه 
پیچیده، به صورت کاربردی و زیبایی شناختی در این پروژه است.

 فیبر شیشه ای بتن مسلح یا GFRC و فیبر شیشه ای پلی استر 
مسلح یا GFRP به عنوان متریال ایده آل برای پوشش این ساختمان 
انتخاب گردیدند زیرا این متریال ها خاصیت قدرتمند پاستیکی یا 

انعطاف پذیری باالیی دارند و در عین حال پاسخ گوی نیازهای بسیار 
متنوع کاربردی مرتبط با موقعیت های گوناگون در میدان، فضاهای 

سنتی و درون ساختمان هستند.
در این ترکیب بندی معمارانه اگر سطوح را موسیقی فرض کنیم 

آنگاه درزهای مابین همانند ریتم موسیقی است. مطالعات فراوانی 
بر روی هندسه سطوح صورت گرفته تا پنل ها به صورت منطقی 
و ریاضی ارتباط خود را در امتداد ساختمان و محوطه به صورت 

پیوسته حفظ نمایند.
این قطعات بر دگرگونی یکپارچه و جنبش ضمنی هندسه سیال 
خود تاکید می نمایند و راه حل کاربردی برای مشکات ساخت و 
ساز مثل تولید، جابجایی و سرهم بندی ارائه نمودند و به مسائل 

تکنیکی از جمله حرکات موضعی ناشی از پیچش، بارهای خارجی، 
تغییرات دمایی، زمین لرزه و نیروی باد پاسخ گویی مناسب داشتند.

 برای تاکید بر یکپارچگی ارتباط میان درون و بیرون ساختمان، 
نورپردازی این مجموعه با ظرافت قابل ماحظه ای مورد توجه قرار 

گرفته است. استراتژی نورپردازی در روز و شب با هم متفاوت است. 
هنگام روز حجم ساختمان نور را منعکس می سازد و بر اساس 

حرکت خورشید و نقطه دید پرسپکتیو جلوه ی ساختمان پیوسته در 
تغییر است.

استفاده از شیشه نیمه انعکاس دهنده به بیننده جلوه های متناوب 
کوتاه ارائه میکند و نگاه را کنجکاوانه به دنبال خود می کشد بدون 

این که خط سیر روان درون ساختمان را فاش سازد. در هنگام 
شب این خصیصه به نحو استادانه ای توسط وسایل نورپردازی در 

زیر الیه ها که سطوح داخلی را نسبت به بیرون کاما تمیز می دهد 
به کار رفته است و یک ترکیب بندی رسمی برای برنامه های 

دربرگیرنده اش ارائه می دهد و البته پیوستگی میان درون و بیرون را 
نیز حفظ می نماید.

 نقش این مرکز پیرامون چشم انداز وسیع فرهنگی اش با تحقیقات 
و مطالعات گسترده پیرامون زمینه و توپوگرافی سایت هماهنگ 

شده است.
 به کار بستن این ارتباط مشخص باعث شده این طراحی در زمینه 

خود به نحو بسیار مناسبی هم نشست گردد و در مجموع امکان 
برگزاری مراسم متنوع فرهنگی را برای یک ملت به ارمغان آورد.

در مجموع می توان افزود هر آنچه زاها حدید خلق کرده است نمونه 
کامل جریان فکری او در معماری است به گونه ای که هر فردی را 

وادار می کند حتی برای یک بار راجع به خالق این اثر تحقیق کند و 
از رموز فکری او کمی آگاه شود. افسوس که جامعه معماری بسیار 

زود در سوگ او نشست، اما آثار او همیشه گواه بر زنده بودنش 
هستند.
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گالری روکا لندن برای نمایش حمام هایی با کیفیت باال و با نام برند جهانی roca توسط زاها حدید 
، طراحی و به تازگی به اتمام رسیده . این ساختار با 1100 متر مربع مساحت ، متشکل از فضاهای 
گالری ، ســالن هایی برای استراحت ، بار و اتاق هایی برای جلسات است که میزبان فعالیت های 
مختلف مانند سمینارها ، نمایشگاه ها ، مناظره ها و نمایش می باشد . برای چندمنظوره کردن فضا 
برای تمام کاربردها و رویدادها ، تجهیزات نور و صدا و سمعی و بصری در سطوح مختلف گنجانده 

شده اند .
 

آب تأثیر مهمی بر جنبه های بصری طراحی دارد . با توجه به جوهره برند roca و موقعیت پروژه 
نزدیک به بندر چلسی ، قدرت فرسایش و جنبش آب توسط فرم های موجدارِ به کار رفته در فضای 
داخلی و خارجی به تصویر کشــیده شده است . تشابه بین نما و فضای داخلی باعث می شود که 
ساختمان مانند یک ساختار کامل به نظر برسد . اگرچه دیوارهای اصلی از پانل های گچی هستند 
ولی سطوح پیچ و خم دار از بتن تقویت شده فیبر می باشد . دیوارهای منحنی شکل فضاهای نیمه 

محصور ، احساسی از نفوذ پذیری و سیالیت را ایجاد می کنند 

گالری روکا لندن با الهام از حرکت آب
Roca London Gallery
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انیستیتوی آمریکایی معماران، ده مورد از برترین خانه های سبز انتخاب شده در ایاالت متحده را معرفی کرده است. 
همانطور که در ســال گذشته هم لیســتی از این خانه ها را ارائه داده بود، امسال نیز داوران با یک لیست جالب از 
ساختمان ها آمده اند که شامل برخی از پروژه های ساختمانی سبز که مردم کمتر از آنها اطاع داشتند، مانند یک 
پناهگاه برای افراد بی خانمان، یک خانه درختی، و حتی یک دادگاه که انرژی مصرفی آن تقریباً صفر بود. در ادامه 

مطلب به طور خاصه در مورد هر یک از آنها اطاعاتی را ارائه داده ایم.

معرفی 10 مورد از بهترین خانه های سبز آمریکا 
2014 AIA در رقابت های
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Bud Clark Commons ساختمان
 

به عنوان یک بخش کلیدی شهر پورتلند و تاش ده ساله ایالت ارگان برای مبارزه با 
بی خانمانی، موجب ساخته شدن ساختمان Bud Clark Commons به عنوان 
مکان امنی برای مردم آســیب پذیر فراهم آورده است تا آنها را اصطاحاً از کارتن 

خوابی به زندگی در یک خانه پایدار منتقل کنند.
 

این ســاختمان دارای یک مرکز برای پیاده روی در روز، خدمات پشــتیبانی، 90 
تخت به عنوان ســرپناه موقت و 130 آپارتمان استودیوی مجهز به عنوان مسکن 

دائمی می باشد.
    

تکنولوژی ســبز در گواهینامه LEED Platinum دریافتی این ساختمان شامل 
بازیافت آب فاضاب، آب گرم خورشــیدی، تهویه بهبود حرارت و نور طبیعی روز 

می باشد.

1
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Bushwick Inlet پارک
 

 Brooklyn's Williamsburg نیز مرحله اول یک طرح برای تبدیل اسکله Bushwick Inlet پروژه پارک
از قطعه زمین های صنعتی به یک پارک عمومی را نشان می دهد. تاکنون، این منطقه به عنوان زمین بازی، 
کاس های درس، امکانات عمومی و ساختمان های مربوط به فضاهای تعمیر و نگهداری پارک مورد استفاده 

قرار گرفته است.
     

همچنین این پارک یک مرکز چند منظـوره بزرگ تکمیل شده با سقـف سبـز می باشـد، عاوه براین، داربـست 
های بزرگ خورشیدی، نیمی از برق مورد استفاده ساختمان را تولید می کنند. سایر ویژگی های سبز این مکان 

عبارتند از: چاه های پمپ حرارتی منبع زمینی، سیستم جمع آوری آب باران و آب قطره ای.
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EGWW نوسازی و مدرنیزه شدن
 

پروژه ســاختمانی فدرال )Edith Green-Wendell Wyatt (EGWW در اصل 
در ســال 1975 توسط Skidmore ساخته شده بود. نوسازی اخیر توسط شرکت 
معماری SERA و Cutler Anderson در پی به روز رســانی ساختمان قدیمی با 
 AIA فناوری های انرژی کارآمد مدرن انجام شــده اســت و توسط داوران مسابقه
به عنوان یکی از کم مصرف ترین ســاختمان ها از نظر استفاده از انرژی در ایاالت 

متحده آمریکا مورد تحسین قرار گرفته است.
   

EGWW شامل یک نمای سازه چادری است که انرژی حرارتی خورشید را محدود 
می کند و سقف آن دارای سیستم جمع آوری آب باران می باشد.

3
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SUNY-ESF مرکز علوم زیست محیطی و جنگلداری دانشگاه
 

مرکز علوم زیست محیطی و جنگلداری دانشگاه SUNY-ESF، قدیمی ترین نهاد در ایاالت متحده می باشد 
که تمرکز آن روی مطالعات دقیق بر روی محیط زیســت است. بخش جدید Gateway با داشتن گواهینامه 
LEED Platinum برای آموزش و پژوهش توسعه داده شده و بخشی از تعهد بلند پروازانه ESF برای رسیدن 

به کربن کامل در سال 2015 را تشکیل می دهد.
    

این مکان با استفاده از پوشش فلزی و بلوک های بتنی بازیافت شده، و همچنین چوب با منابع پایدار ساخته 
شده بود. یک بام سبز، پانل های خورشیدی، آب گرم کن خورشیدی، و یک سیستم جمع آوری آب باران بسیار 

کارآمد در طول ساخت این مجموعه نصب شده است.

4
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ساختمان فدرال Wayne N. Aspinall و دادگاه ایاالت متحده
 

پیش از ســالهای 1918، در اصل این ســاختمان به عنوان یک اداره پســت ایاالت متحده و دادگاه 
خدمات رســانی می کرد و به تازگی ساختمان فدرال Wayne N. Aspinall و دادگاه ایاالت متحده 
 Grand را دریافت کرده اند. این ساختمان در منطقه LEED Platinum پس از بازســازی گواهینامه
Junction کلرادو قرار دارد و طبق مقررات به تکنولوژی پایدار مجهز شده است و طوری طراحی شده 

که بنا بر گزارشات یکی از مهم ترین ساختمان های تاریخی با انرژی کارآمد در این کشور می باشد.
    

 Geo-Exchange این دادگاه دارای مجموعه ای از فتوولتائیک های نصب شده بر روی سقف، سیستم
منفعل و چراغ های LED با انرژی کارآمد می باشد.
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Frances Angelos و John مرکز حقوقی
 

مرکز حقوقی John و Frances Angelos به تازگی به محلی جدید مدرن )و ســبز) تبدیل شده است. این 
ساختمان در مرکز شهر بالتیمور، مکانی را برای تمامی کاسهای درس مدرسه قانون، دفاتر هیئت علمی، حوزه 

های اداری و کتابخانه ی مربوط به آن همه در یک مکان واحد برای اولین بار به ارمغان آورده است.
      

همچنین این ســاختمان طوری طراحی شــده که تهویه طبیعی و نور روز به حداکثر رسیده است و آب باران 
در این ساختمان جمع آوری شده و مجددا استفاده می شود. با این حال، هیچ انرژی تجدید پذیر on-site یا 

سیستم های جایگزین مانند انرژی خورشیدی یا بادی وجود ندارد.
 6



19

Lucile Packard و David اداره مرکزی بنیاد
 

اداره مرکــزی بنیاد David و Lucile Packard )معروف به Hewlett-Packard) به تازگی ســاخته شــده 
است. این ساختمان در لس آنجلس کالیفرنیا مستقر است و بزرگترین ساختمان جهان نامیده شده که تاکنون 
گواهینامه Net Zero Energy Building را از موسســه گواهینامه International Living Future دریافت 

کرده است.
    

از امکانات این ســاختمان می توان به الیه های مختلف از آفتاب گیرها، کنترل حساسیت نور، سیستم جمع 
آوری آب باران برای کمک به حفظ درجه حرارت نسبتا ثابت، تهویه طبیعی و انرژی خورشیدی اشاره کرد. بعد 

از عملکرد یکساله، انرژی مثبت آن در حال حاضر ثابت می باشد.
 

7
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خانه درختی پایدار
 

 Summit Bechtel به درســتی، این خانه درختی جنگلی واقع در منطقه
Reserve در غرب ویرجینیا، مثال خوبی از یک خانه درختی می باشــد 
که از همه لحاظ با طبیعت هماهنگ است. این خانه درختی به عنوان یک 

مکان برای آموزش و گردهمایی ها خدمات رسانی می کند.
     

این خانه درختی به لطف فناوری های سبز شامل یک مجموعه فتوولتائیک، 
دو توربیــن بادی، سیســتم جمع آوری آب باران و پاکســازی آب، و این 
 AIA می باشد مورد توجه داوران Net-Zero حقیقت که مصرف انرژی آن

قرار گرفته است.

8
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US Land Port of Entry بندر ورودی
 

US Land Port of Entry، واقع در امتداد مرز مینه سوتا در کانادا، از گمرک و حفاظت مرزی که 
امور مربوط به حمل و نقل خارجی را بر عهده دارند پشتیبانی می کند و متشکل از سه ساختمان 
اصلی می باشد، و اولین شرکتی است که به خاطر ویژگی سیستم پمپ گرمایی با منبع زمینی 
و همچنین نمایی شامل سرو sustainably-grown، جمع آوری آب باران، و کاشتن گونه های 

بومی نیز گواهینامه LEED Gold را دریافت کرده است.
    

9
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ساختمان خدمات بهداشتی دانشجویی دانشگاه آریزونا

ساختمان جدید خدمات بهداشتی دانشگاه ایالتی آریزونا یک پروژه بازسازی شده سازگار با محیط زیست است 
که در این پروژه یک کلینیک غیرجذاب به فضایی دلپذیر تبدیل شده است.

  
 ASU این پروژه شامل تخریب بخش های بزرگی از ساختمان موجود که به عنوان ساختمان خدمات بهداشتی
ساخته شده بود، می باشد، که پس از آن توسط سازه هایی به مراتب کارآمدتر جایگزین شده است. این مکان 

هم اکنون دارای نرم افزار نظارت بر مصرف انرژی، فتوولتائیک و سیستم بازیافت آب باران می باشد.

10
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ری
ام

مع

 این چیزی اســت که معمارها از روز اول دانشگاه تا آخرین روز کاریشان با آن درگیر خواهند بود: 
چه ارزشی در دل ساختمان هایی نهفته است که هرگز در دنیای واقعی تکمیل نشدند؟ در حالی که 
بسیاری از این پروژه ها در طول سفرشان از شروع کشیدن نقشه تا اجرا و ساخت، دوام نیاوردند اما 
ایده های نهفته در آن ها، الهام بخش خیلی از پروژه های اجرا شده، گشتند. در اینجا،  به هفت مورد 

از خارق العاده ترین کانسپت های ساخته نشده، نگاه می اندازیم.

 TRIUMPHAL ELEPHANT
CHARLES RIBART طرحی از

Arc de Triomphe در پاریس، یکی از مشهورترین پیکره های حاصل از معماری در فرانسه محسوب می شود 
اما با طرح Charles Ribart )چارلز رایبرت)، خیلی متفاوت است. این فیل تاریخی از یک طرح مزین شده و 
نمای مجلل برخوردار بود که یک راه پله مارپیچ در زیر شکم فیل، طراحی شده بود. دولت فرانسه این طرح را رد 

کرد و این پان به عنوان یکی از  مهم ترین تجسمات معماری غیرواقعی، باقی ماند.

7 کانسپت معماری که در طول تاریخ 
ساخته نشدند
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 AUTOMOBILE OBJECTIVE
FRANK LIOYD WRGHIT طرحی از

کاری که Frank )فرانک) ارائه کرد؛ چیزی بیش از یک تابلو نقاشی بود. او در سال 1924، این ساختمان را به 
سفارش یک تاجر ثروتمند، Gordon Strong )جردن استرانگ)، طراحی کرد؛ طرحی تندیسوار و شگفت انگیز 
که در باالی کوه زیبای Sugerloaf )ساگرلوف) در Maryland )ماریلند) قرار داشت. اگرچه Strong، این طرح 
را نپذیرفت اما راهنما و سرآغاز طراحی های مارپیچی بعدی Frank شد و الهام بخش ساختمانی شد که 15 سال 

پیش در نیویورک ساخت.
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طاق منهتن
BUCKMINSTER FULLER طرحی از 

مهندس معروف،Fuller )فولر) با همکاری معمار Shoji Sadao )شــوجی سادائو) در سال 1960، یک گنبد 
میله ای با پهنای دو مایل برای منهتن طراحی کردند. هدف آن ها، کنترل آب وهوا و بهبود شرایط آب و هوایی 
شهر بود. اما Fuller، هزینه ساخت گنبد را برابر با هزینه جابه جایی برف در طی ده سال، می دانست. طرح او 
 Faster گریمشاو آرشیتکتس) و( Grimshaw Architects راهگشای طراحی های مدرن شرکت هایی چون

Partners )فاستر و پارتنرز) شده است.
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 BANKOK HYPERBUILDING
REM KOOLHAAS طرحی از

اگرچه شرکت OMA با ساختمان های پیشگامی شناخته می شود که در گوشه و کنار دنیا ساخته اند؛ اما شاید 
Hyperbuilding )هایپربیلدینگ) پروژه اجرا نشده در مرکز تایلند، عجیب وغریب ترین طرح آن ها باشد. پیش بینی 
می شد که این شهر بزرگ و خودکفا، یک راه حل جاه طلبانه برای مسائل ازدحام، ایده های مربوط به ارتباطات و 
زندگی عمودی در یک شــهر وسیع باشد. اخیراً، بعضی از این تئوری ها در پروژه ای که OMA در سنگاپور اجرا 

کرد؛ به چشم می خورند.
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 FOLD کلیسای
AXIS MUNDI طرحی از

شــرکت نیویورکی Axis Mundi )اگزیس ماندی)، این ســاختمان کلیسای دراماتیک را در فرانسه ارائه داد که 
به صورت 7 الیه اســت که به شــکل صفحات کتاب دیده می شود. حجاری و نقوش برجسته با معماری گوتیک 
 Masaru وایوانه لیائو) و( Viviane Liao ترکیب شــده بودند. هرچند که این نقشــه اجرا نشــد اما طرح های

Ogasawara )ماسارو اگاساوارا)، دیدگاه Axis Mundi را حفظ کرده اند.
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 MUSSI NATIONAL DES BEAUX-ARTS DE QUEBEC
ALLIED WORKS ARCHITECTURE طرحی از

این طرح روی برف و خوش منظره، نگاهی اجمالی به جریانات فضایی و اشکال مواج می اندازد که می توانست 
موزه ملی کانادا را به کمال برســاند. این پان به فینال مســابقه 2010 راه یافت اما به طرح جعبه های معلق 

آبشاری OMA باخت. اما بدون شک، نکات این طرح در کارهای تکمیل شده آن ها، دیده می شود.
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استادیوم ملی توکیو طرحی از زاها حدید

زاهــا حدید، در رقابت طراحی اســتادیوم ملی توکیو برای المپیک 2020، برنده شــد اما در نهایت پروپوزال 
تندیســوار و بزرگ آن در اثر اعتراض ساکنین بومی منطقه، رد شد و کار را به معماران معروف ژاپن سپردند. 
دنیا منتظر طرح جدید استادیوم است اما طرح حدید به نماد چالش های پیشرو معمارها برای اتخاذ یک تدبیر 

و سیاست درست، تبدیل خواهد شد.
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امری
مع

معمــاری ایــران، همچــون تجلــی راســتین فرهنــگ ایرانشــهری در 
عرصــه کالبــدی،  از ســویی امــری اســت تاریخــی کــه نشــان دهنده 
ــدی  ــرای شــکل دهی و صورت بن ــن ســرزمین ب ــان ای ــاش مردم ت
و  پرارج تریــن  از  یکــی  جانبــی  از  و  اســت،  زندگــی  فضــای 
تأثیرگذارتریــن کنش هــای معاصــر در حیــات ملــت ایــران در حــال 
حاضــر اســت، و نیــز بی تردیــد در آینــده یکــی از تغییرآفرین تریــن 
ــر  ــر ب ــر از تحــوالت روزگار و موث ــود کــه متأث مضامینــی خواهــد ب
ــردا  ــران ف ــه زندگــی در ســپهر فرهنگــی و جغرافیایــی ای آن هــا، ب

شــکل خواهــد بخشــید.
ــر  ــی و فراگی ــتردگی موضوع ــل گس ــه دلی ــباب و ب ــن اس ــه همی ب
بــودن موضعــی معمــاری ایــران بــه معانــی فــوق، دربــاره معمــاری 
ــا آن، ســخنان فــراوان از هــر قبیــل  ایــران و موضوعــات مرتبــط ب
ــه و  ــر حســب تجرب ــه می شــود، و هرکســی از ظــن خــود و ب گفت
دانــش خــود در حوزه هــای دیگــر فعالیــت، تعبیــر یــا تفســیر خــود 
ــه ســخنان و نوشــته ها،  ــان می کنــد. و هریــک از اینگون را از آن بی
نشــانگر و مبّیــن جنبه هــا یــا بخش هایــی خــاص از منظومــه 
ــا  ــه همیــن ســبب می تــوان گفــت کــه ت معمــاری ایــران اســت. ب
ــده  ــا واژگان داللت کنن ــق، ب ــورد تواف ــات مشــترک و م ــون ادبی کن
ــده، و  ــن نش ــد و تدوی ــوزه تولی ــن ح ــخص، در ای ــی مش ــر معان ب
ــرش  ــه پذی ــز، ب ــزرگان و اســتادان نی ــد ب ــژه ارجمن ــای وی تاش ه

عــام دســت نیافتــه اســت.
فراهــم آوردن زمینــه ای کــه در آن مبانــی تولیــد و تدویــن چنــان 
ادبیاتــی – کــه هــم غنــای فنــی و تخصصــی داشــته باشــد و هــم 
پذیــرش عــام بیابــد- نیازمنــد نهــادی اســت پایــدار، ناوابســته بــه 
ــون  ــه های گوناگ ــده اندیش ــدیابنده، پذیرن ــمی، رش ــای رس نهاده
ــا  ــردی ی ــورت ف ــدام بص ــن اق ــه ای ــرا ک ــو. زی ــاز گفتگ و زمینه س
گروهــی انزوایــی قابــل تحقــق و بــه نتیجــه رســاندن نیســت. بلکــه 
بایــد بصــورت گروهــی در فضایــی بــاز و تعاملــی، بــا گفتگــوی همــه 
ــا ســپردن دانــش و تجربــه  جانبــه و بــدون ممّیــزی فرادســت، و ب
انباشــته اســتادان و بــزرگان بــه نوآموختــگان و بهره گیــری از تــوان 

اندیشــه ای جامعــه حرفــه ای و علمــی انجــام شــود.
کنفرانــس معمــاری ایــران  مجموعــه ای اســت از رویدادهــای 
ــداوم  ــه ت ــر ب ــی و فراگی ــگاه کل ــا ن ــد ســاالنه، کــه همــواره ب پیاین
معمــاری ایــران از گذشــته تــا آینــده می پــردازد. بنابرایــن عنــوان 
ــس معمــاری  ــن اســت: کنفران ــران ای ــس معمــاری ای ــی کنفران کل
ــه جهــت نظام بخشــی  ــا ب ــران؛ گذشــته، اکنــون و آینــده . . . ام ای
ــور  ــا منش ــند ی ــد س ــرای تولی ــاش ب ــث، ت ــه مباح ــی ب تخصص

ــت علمــی  ــش، و ایجــاد جذابی ــر دان ــی ب ــه ای مبتن ــی حرف عملیات
بــرای متخصصــان متمحــض در مضمونــی خــاص، بــرای هــر دوره از 
ایــن رویدادهــا، مضمونــی ویــژه برگزیــده و اعــام می شــود. بنابراین 
موضــوع کلــی کنفرانــس در تمامــی دوره هــا ثابــت اســت  و پویایــی 
ــود.  ــن می ش ــژه، تضمی ــن وی ــه مضامی ــن ب ــق پرداخت آن از طری
ــي  ــا فِ ــٌت َوَفْرُعَه ِ ــا ثَاب ــٍة أَْصُلَه ــَجَرٍة َطیَِّب ــًة َکَش ــًة َطیَِّب ــا  َکلَِم همان

ــَماِء  السَّ
کنفرانــس معمــاری ایــران نهــادی اســت فراگیــر و پذیرنــده 
اندیشــه ها و جهت گیری هــای گوناگــون، بــرای فراهــم کــردن 
زمینــه گفتگــو بــا هــدف تدویــن مبنــای ادبیــات تخصصــی 
ــاد  ــن نه ــن گفتگــو در ای ــی. بنابرای ــرش عموم ــج و پذی ــل تروی قاب
ــاالنه،  ــداد س ــر روی ــان و در ه ــی همزم ــی، یعن ــبکه ای افق در ش
ــون  ــای گوناگ ــان رویداده ــی می ــز در شــبکه ای عمــودی، یعن و نی
ــن  ــرد. بهمی ــط صــورت می گی ــا مرتب ــژه مشــابه ی ــا مضمــون وی ب
منظــور و بــرای کارآمدســازی شــبکه های افقــی و عمــودی گفتگــو، 
در هــر رویــداد و نیــز در رویدادهــای پیاینــد دارای مضمــون ویــژه 
مشــابه یــا مرتبــط، از اســتادان و اهــل حرفــه و دانــش، بــا جهــت 
ــون،  ــه ای گوناگ ــپهر اندیش ــاد و س ــاوت متض ــای متف ــری ه گی
بــرای هدایــت علمــی و اجرایــی کنفرانــس معمــاری ایــران، دعــوت 

خواهــد شــد.
درباره جایزه معماری ایران

یکــی از برنامــه هــای کان کنفرانــس هــای معمــاری ایــران، 
ــی از  ــه یک ــران ب ــاری ای ــاالنه معم ــزه س ــدای جای ــف و اه تعری
معمــاران تهیــه کننــده طــرح برتــر اجــرا شــده یــا مصــوب، منطبــق 
بــر مضمــون ویــژه کنفرانــس معمــاری ایــران در هــر ســال اســت. از 
معمــاران تهیــه کننــده آثــار قابــل عرضــه در ایــن رقابــت، دعــوت 
ــا ارســال مــدارک اثــر خــود بــه دبیرخانــه کنفرانــس  مــی شــود ب

ــت شــرکت کننــد.   ــن رقاب ــران، در ای معمــاری ای
معمــاری از ســویی بســتر کالبــدی فعالیــت هــای انســانی را فراهــم 
ــز  ــی نی ــی آدم ــیوه زندگ ــده ش ــان شــکل دهن ــد و همزم ــی کن م
ــا و  ــده، گوی ــانه ای پاین ــون رس ــر همچ ــب دیگ ــت، و از جان هس
راســتگو، شــیوه زندگــی و اندیشــه و ســطح مطالبــات و تعامــات 
ــاب  ــه همیــن ســبب در غی ــد. ب ــان مــی کن جوامــع بشــری را  بی
معمــاری و بــا آکنــده شــدن فضــای شــهرها از ســاختمان ســازی، 
ــت،  ــعه اوس ــد و توس ــوازم رش ــه از ل ــری ک ــای بش ــت ه اوال فعالی
بســتر اجــرا و تحقــق نمــی یابــد، از جانــب دیگــر آنچــه بــه شــیوه 
هــای زندگــی آدمــی شــکل مــی دهــد فــارغ از اندیشــه و تعمــق 
ــا بیانــی  و متمرکــز بــر ســود و صــورت اســت، و مهــم تــر آنکــه ب
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ــی تهــی  رســا و در ســطحی وســیع اعــان مــی کنــد کــه مردمان
ــات  ــی و تعام ــات عقل ــارغ از مطالب ــادی و ف ــای بنی ــه ه از اندیش

ــد. ــدی را شــکل داده ان ــای کالب ــی، فضاه ــی و وجدان منطق
معمــاری ایــران در زمانــه حاضــر، وضعــی دارد و موقعــی را 
نمایندگــی مــی کنــد کــه از نظــر صاحــب نظــران،  بــا توجــه بــه 
شــمار فــراوان معمــاری آموختــگان در دانشــگاه هــا و الزامــات مالی 
ســاخت و ســاز بعنــوان بخشــی مهــم از اقتصــاد ملــی، ســاختمان 
ســازی را برتــر نشــانده و  فضاهــای بــا ارزش و بــا کیفیــت زندگــی 
مــردم در اقلیــت و پاییــن دســت قــرار گرفتــه اســت؛ اغلــب ســاخت 
ــه  ــا انباشــت تجرب ــرای کســب درآمــد صاحبــکاران ی و ســاز هــا ب
ــر از  ــای بای ــن ه ــردن زمی ــر ک ــرای پ ــا ب ــا صرف ــاران، ی ــازه معم ت
ــای  ــه ه ــات رزوم ــردن صفح ــا پرک ــهری ی ــران ش ــدگاه مدی دی
ــی دفترهــای معمــاری و . . . انجــام مــی شــود. پیداســت کــه  خال
ــرمایه  ــی و س ــای مال ــه ه ــرف اندوخت ــا ص ــه ب ــدی ک ــن رون چنی
ــده،   ــوب ش ــی نامطل ــه تولیدات ــر ب ــورمان منج ــی کش ــای طبیع ه
در حقیقــت تبــاه کــردن ســرمایه هــای ســرزمین ایــران اســت، و 
پدیــدار شــدن شــهر هایــی دور از شــأن زندگــی مردمــی بــا فرهنگ 
ایرانــی، آســیب زننــده بــا محیــط زیســت و تعامــات اجتماعــی و 
مطالبــات فرهنگــی، و بلعنــده منابــع محیطــی و انســانی ســرزمین، 

حاصــل همیــن وضــع اســت.
بــا تــداوم ایــن رونــد، از توجــه اغلــب مــردم  بــه حقــوق خــود بــرای 
داشــتن فضــای زندگــی بــا کیفیــت در شــهر هــای ایــران کاســته 
و توقعــات آنــان را از داشــتن "خانــه" بــه فراهــم کــردن "ســرپناه" 
پاییــن آورده اســت.  از جانــب دیگــر اغلــب توانگــران را خواهــان و 
مشــتری شــیوه هــای زندگــی دیگرانــی کــرده کــه بــا خــاک و آب 
ایــن ســرزمین ســازگاری نــدارد. یعنــی در ایــن زمانــه مــردم هــر 
ــوان مالــی خــود میســنجند و  ــا ت ــرای زندگــی را تنهــا ب ســبکی ب
رســانه هــا فرصــت مــی یابنــد کــه هــر شــیوه ای را فراگیــر کننــد. 
بنابرایــن چــه بســا یکــی از راه هــای درســت برگشــتن بــه مســیر 
ــران؛  آشــنا کــردن بیشــتر مــردم  خــرد و وجــدان در معمــاری ای
ــی و جلوگیــری  ــا شــأن فرهنــگ ایران ــق ب ــا  حــق زندگــی مطاب ب
ــانی و  ــی و انس ــای طبیع ــرمایه ه ــردن س ــاه ک ــد تب ــه  رون از ادام
مالــی در اثــر ســاختمان ســازی هــای ناســازگار اســت. و ایــن امــر 

نیازمنــد "فراگیرســازی" اســت.
یکــی ار روش هــای فراگیرســازی آمــوزه هــا و تجــارب  معمــاری، 
ــا و  ــتوهای دفتره ــاری از پس ــرح معم ــخن و ط ــه س ــت ک آن اس
ــا آگاه ســازی  ــه بــه در آیــد و همــگام ب گفتگوهــای صرفــا معماران
عمومــی و آشــنا کــردن مــردم بــا معمــاری هــای خــوب، در جامعــه 
جــاری شــود.  ایــن اقــدام مــی بایــد طــی فرآینــدی کــه بــا اعــام 
ــا  ــی ب ــروژه های ــر روی پ ــاری ب ــرگان معم ــق خب ــورد تواف ــر م نظ
ــوان  نماینــده معمــاری   ــی باشــد کــه آن را بعن ــان ویژگــی های بی
خــوب واجــد ارزش و نمایــان کــرده اســت.  جایــزه معمــاری ایــران 
بعنــوان یکــی از نهــاد هــای جریــان ســاز و آگاهــی بخــش معماری، 

بــا هــدف آشــنا کــردن مــردم بــه آنچــه واقعــا در شأنشــان اســت، 
ــی  ــبک زندگ ــتر س ــر بس ــاوه ب ــاری ع ــت. معم ــده اس ــف ش تعری
ــی  ــناخته م ــی، ش ــازنده ســبک زندگ ــده و س ــوان نشــان دهن بعن
ــن  ــان ســازی و فراگیرســازی در ای ــه جری ــن هرگون شــود و بنابرای

حــوزه، مــی بایــد از بعــد رســانه ای شــروع شــود.
جایــزه معمــاری ایــران  بــا ایجــاد فرصتــی بــرای مطــرح کــردن اثر، 
معمــاران را تشــویق مــی کنــد کــه از فعالیــت حرفــه ای خــود، نــه 
تنهــا بعنــوان فرصتــی بــرای کســب و کار، بلکــه همچــون انگیــزه 
ای بــرای فراتــر رفتــن از مرزهــای محــدود خواســته هــای ســفارش 
ــی و  ــر ارزیاب ــای فراگی ــه ه ــه حلق ــن ب ــد یافت ــدگان و پیون دهن
داوری، اســتفاده کننــد.  در ایــن صــورت مــی تــوان امیــد داشــت 
کــه اهمــال هــا و کــم کاری هایــی رایــج در پــروژه هــای معمــاری 
کمتــر شــود و امیــد بــه افزایــش فضاهــای بــا کیفیــت بــه اندیشــه 
ــاز روز  ــه نی ــا توجــه ب ــن ب ــر رود. همچینی و دســت معمــاران باالت
ــوزه،  ــن ح ــان ای ــش جوی ــوان و دان ــص ج ــروی متخص ــزون نی اف
ــرای  ــه هــای خارجــی ب منتخبــان جایــزه معمــاری جانشــین نمون
الگــو بــرداری و آمــوزش بــرای احیــای معمــاری ایــران، همــگام و 
ــن  ــد شــد. همچنی ــی، خواه ــای معاصــر زندگ ــا نیازه ــگ ب هماهن
ــته  ــر و شایس ــاری برت ــر معم ــوان اث ــری بعن ــدن اث ــناخته ش ش
دریافــت جایــزه، انگیــزه نگهــداری آن را در مــردم و بهــره بــرداران 
ــت  ــای فرهنــگ و کیفی ــف ارتق ــن طری ــی دهــد و از ای ــش م افزای
زندگــی مــردم تأثیــر واقعــی و ارزشــمند خــود را در جامعــه خواهــد 

گذاشــت.
جایــزه معمــاری ایــران  در صورتــی کــه موفــق بــه تأثیــر گــذاری 
ــزه،  ــر جای ــدگاری تأثی ــدگار خواهــد شــد.  مان ــردد،  مان واقعــی گ
ــا  ــات ی ــت خدم ــه دریاف ــر رغبــت معمــاران و دیگــران نســبت ب ب
ــزود،  و از طرفــی  ــد کاال از حامیــان معرفــی شــده خواهــد اف خری
فرصتــی عــاوه بــر ســایر امکانــات تبلیغاتــی رایــج در بیــن تمــام 
ــا ســاخت و ســاز ) ســرمایه گــذاران،  کســب و کارهــای مرتبــط ب
ــد آورد. از  ــد خواه ــرداران) را پدی ــره ب ــه ای و به ــازندگان حرف س
معمارانــی کــه دارای طرحــی اجــرا شــده یــا مصــوب )رســمی) در 
حــوزه فضاهــای آیینــی و مذهبــی هســتند، دعــوت مــی شــود کــه 
ــر تعییــن  ــا ارســال طــرح خــود طبــق قالبــی کــه در جــدول زی ب
ــاری  ــزه معم ــت نخســتین جای ــزد دریاف شــده اســت، خــود را نام
ــی  ــه بنای ــرم ک ــان محت ــایر مخاطب ــن از س ــد. همچنی ــران کنن ای
ــا طرحــی را شایســته نامــزد شــدن در ایــن رقابــت مــی داننــد،  ی
درخواســت مــی شــود کــه اطاعــات خــود را از آن بنــا یــا طــرح بــه 
ــه  ــران ب ــاری ای ــزه معم ــل info@irarchconf.ir  بفرســتند. جای ایمی
یــک معمــار دارای بنــا یــا طــرح برتــر بــر اســاس انتخــاب هیــأت 

داوران، اعطــا مــی شــود.
ــی و  ــای آیین ــران )فضاه ــاری ای ــزه معم ــرکت در جای ــیوه ش ش
ــس  ــایت کنفران ــار در س ــال آث ــوه ارس ــط و نح ــی) و ضواب مذهب

ــت. ــده اس ــانی http://irarchconf.ir آم ــه نش ــران ب ــاری ای معم
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اصفهــک روســتایي اســت تاریخــي در 35 کیلومتــري شــرقي 
ــرزه روز 25 شــهریور  ــن ل ــان زمی شــهر طبــس کــه در جری
ــش از  ــا کشــته شــدن بی ــد. ب ــه شــدت آســیب دی 1357 ب
80 نفــر از ســاکنان، روســتاي تاریخــي کــه بــراي ســده هــا 
محــل ســکونت بــود، متروکــه گشــته و بــه تدریــج خالــي از 
ــه،  ــه اي کــه حــدود 5 ســال پــس از زلزل ســکنه شــد، بگون
تقریبــاً نشــاني از ســکونت در روســتا بــه چشــم نمــي خــورد.

در پــي اقدامــات بازســازي پــس از حادثــه کــه بافاصلــه پس 
از زلزلــه شــروع شــده بــود، بازمانــدگان در خانــه هایــي کــه 
جهــت اســکان موقــت احــداث شــده بــود، مســتقر شــدند. بــه 
تدریــج و بــا ســاخت روســتا ســاکنان بــه بخــش نوســاز کــه 
عمدتــا واحدهایــي حیــاط دار بــوده و بــا ســبکي متفــاوت از 
الگــوي خانــه هــاي بومــي ســاخته مــي شــدند، نقــل مــکان 

کردنــد.
ــایش و  ــد فرس ــي، فرآین ــتاي تاریخ ــدن روس ــه ش ــا متروک ب
تخریــب آن کــه در معــرض عوامــل طبیعــي و انســاني قــرار 
ــازه اي 35 ســاله  ــه اي کــه در ب داشــت، شــدت یافــت، بگون
تاثیــر فرســایش بــر ابنیــه خشــتي روســتا، بــه مراتــب بیشــتر 

ــود. ــرزه ب از تخریــب ناشــي از زمیــن ل
ســاختار منحصربفــرد معمــاري روســتا از یــک ســو و منظــر 
طبیعــي جالــب توجــه بافــت در کنــار تمــام خاطــرات شــیرین 
ــه  ــده بازگشــت ب ــه ای ــود ک ــي ب زندگــي در روســتا، از عوامل
روســتاي تاریخــي و مرمــت آن را ایجــاد کــرد. با شــکل گیري 
ــات  ــتا، نخســتین اقدام ــان روس ــن جوان ــت در ذه ــده مرم ای
ــت  ــدی و برداش ــه بن ــرداری، محل ــه ب ــامل نقش ــازي ش بازس
گذرهــای روســتا در خــال ســالهاي 92-1391 انجــام شــد.

ــدس  ــي مهن ــد اتفاق ــي بازدی ــال 1393 و در پ ــل س در اوای
فرامــرز پارســي )یکــي از متخصصــان مرمــت کشــور) از بافــت 
روســتایي و آشــنایي بــا اقدامات صــورت گرفتــه در آن، آهنگ 
فرآینــد مرمــت و بازســازي روســتا شــدت گرفــت. در طــول 2 
ســال آتــي و بــا همــت وي، بیــش از چهــار گــروه دانشــجویي 
بــا حضــور در روســتا، بــه تکمیــل اســناد مطالعاتــی و تهیــه 
نقشــه هــای وضــع موجــود و طــرح مرمــت پرداختنــد. نتیجــه 
ایــن امــر، تهیــه نقشــه هــاي وضــع موجــود بیــش از 40 بنــا 
و آمــاده ســازي نقشــه هــاي مرمــت و معمــاري بیــش از 15 
ــا پشــتیبانی  ــه ب ــان روستاســت ک ــی جوان ــوزش فن ــا و آم بن
ــه  ــید تهی ــارت خورش ــاور عم ــان مش ــی مهندس ــی و فن علم

شــده اســت.
ــت  ــات روز مرم ــری از امکان ــره گی ــات، به ــن اقدام نتیجــه ای
و مشــارکت ســاکنان روســتا در فرآینــد بازســازي واحدهــاي 
ــک  ــردي اصفه ــوم گ ــگاه ب ــه اقامت ــرد ب ــا رویک ــکوني ب مس
اســت. امــروزه، بیــش از 10 نفــر از جوانــان روســتا، در مراحــل 
مرمــت واحدهــاي مســکوني آمــوزش دیــده و اقدامــات 
ــام  ــصص انجـ ــران متخـ ــت گـ ــر مرم ــر نظ ــازي را زی بازسـ

مي دهند. 
تجدیــد بنــاي حمــام و مرمــت مســجد قدیمــي و مقبــره هاي 
ــه در  ــه دو صف ــاباط و خان ــه س ــاور آن، خان ــي مج خانوادگ
کنــار بازســازي بخــش هایــي از جــداره هــاي خشــتي روســتا 

اصفهک، روستایي که هست...

طرح مرمت و باززنده سازی روستای تاریخی 
اصفهک

مهندسان مشاور عمارت خورشید
گزارش : مهندس فرزانه احمدی
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تنهــا بخشــي از اقداماتــي اســت کــه تاکنــون صــورت گرفتــه 
اســت. اقداماتــي کــه همــه و همــه بــا همــکاري و مشــارکت 

اهالــي روســتا و بــه دســت آنــان صــورت گرفتــه اســت.
مرمتي که هنوز در روستا ادامه دارد...

ــان  ــه، در پای ــورت گرفت ــاي ص ــي ه ــش بین ــاس پی ــر اس ب
ســال 1395، مرمــت چهــار خانــه روســتا بــه همــراه 
ــک  ــام کوچ ــاي حم ــتوران) و احی ــت )رس ــاختمان هیئ س

ــد. ــد ش ــل خواه ــي) تکمی )قدیم

---------------------------------------------—

----
پــی نوشــت: در همیــن ارتبــاط فیلمــی بــا تهیــه کنندگــی 
ــر نظــر وزارت راه و  ــزاد اتابکــی زی ــو و به ــره گوزل پرشــیا ق
شهرســازی توســط مهندســان مشــاور عمــارت خورشــید بــه 
منظــور ارائــه در بینــال معمــاری ونیــز 2016 تهیــه گردیــد.

کاوه منصوری
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مهندسی کنترل دود در ساختمان
اردشیر فرشیدیان فر

Smoke Control Engineering In Buildings

ــط  ــت از ضواب ــه ای اس ــاختمان مجموع ــی س ــررات مل مق
ــی،  ــزام در طراح ــت ال ــا رعای ــی ب ــی و حقوق ــی ، اجرای فن
ــور  ــه منظ ــه ب ــاختمانی ک ــات س ــرای عملی ــارت و اج نظ
ــایش، بهداشــت  ــی مناســب، آس ــره ده ــی، به ــن ایمن تامی
و صرفــه جویــی اقتصــادی فــرد و جامعــه وضــع مــی شــود .
ــه آنکــه ســومین مبحــث مقــررات ملــی ســاختمان  نظــر ب
کــه بــا عنــوان : »حفاظــت ســاختمان هــا در مقابــل 

ــده . ــه ش ــق« ارائ حری
در  بویــژه  هــا  ســاختمان  در  دود  مدیریــت  و  کنتــرل 
ســاختمان هــای بلنــد مرتبــه دارای اهمیــت فراوانی اســت . 
ــا  ــاختمان ه ــوزی در س ــش س ــگام آت ــه در هن ــژه آنک بوی
ــم  ــت دود فراه ــرل و مدیری ــتم کنت ــاد سیس ــدف از ایج ه
ــاختمان  ــاکنان س ــروج س ــرای خ ــن ب ــیر ام ــاختن مس س
اســت و همچنیــن الزم اســت خســارت مالــی بــه ســاختمان 
ــش  ــداد و آت ــای ام ــد و نیروه ــش یاب ــزات آن کاه و تجهی
ــرده و  ــردد ک ــاختمان ت ــی در س ــه راحت ــد ب ــان بتوانن نش
ــرگ در  ــی م ــل اصل ــه عام ــد . چــرا ک ــار کنن ــق را مه حری
ــری در  ــا قرارگی ــاختمان ه ــوزی س ــش س ــروز آت ــگام ب هن

ــت .  ــن اس ــید کرب ــو اکس ــرض گاز من مع
ایــن کتــاب کــه بــا همــکاری ســازمان آتــش نشــانی 
و خدمــات ایمنــی شــهرداری مشــهد و ســازمان نظــام 
ــیر  ــر اردش ــندگی دکت ــوی و نویس ــان رض ــی خراس مهندس
ــه  ــار یافت ــاه 1395 انتش ــن و در آذرم ــر تدوی ــیدیان ف فرش
ــض  ــای تعوی ــتم ه ــول سیس ــا اص ــان را ب ــت مهندس اس
مکانیکــی هــوا و سیســتم هــای کنتــرل دود در ســاختمان و 
اصــول مدیریــت آن و روابــط ریاضــی و محاســباتی آن آشــنا 
ــی نحــوه محاســبات انتخــاب  ــال های ــه مث ــا ارائ ــرده و ب ک
ــورد  ــار را م ــت فش ــای تح ــتم ه ــی در سیس ــن هواده ف

ــد.  ــرار میده ــی ق بررس

ــر  ــد ب ــا تاکی ــازمان ) ب ــوزش س ــت آم مدیری
ــهری( ــرمایه ش ــعه س توس

مولفان : دکتر حسین محمدپور زرندی
سید محسن طباطبایی مزدآبادی

ــا همــکاری مرکــز تحقیقــات راه و مســکن و  ایــن کتــاب ب
شهرســازی وزارت راه و شهرســازی و انجمــن علمــی اقتصــاد 
شــهری ایــران در ســال 94 انتشــار و در ســال 95 تجدیــد 

چــاپ گردیــده .
توســعه شــهری را مــی تــوان بــه معنــی تغییــرات در 
ــای  ــع نیازه ــت رف ــم، جه ــطوح تراک ــن و س ــری زمی کارب
ســاکنان شــهر در زمینــه مســکن ، حمــل و نقــل و اوقــات 
ــادی و  ــعه اقتص ــتای توس ــره ، در راس ــذا و غی ــت، غ فراغ

ــرد . ــف ک ــی تعری فرهنگ
ــه معنــی پیشــرفت همــه جانبــه انســان  توســعه شــهری ب
و محیــط پیرامونــی آن مــی باشــد . در ایــن کتــاب تــاش 
ــانی و  ــای انس ــرمایه ه ــگاه س ــه جای ــه ب ــت ک ــده اس ش
اجتماعــی کــه نقــش کلیــدی را در توســعه پایــدار دارنــد و 
از ایــن بیــن ســرمایه هــای انســانی ســازمان هــای خدماتــی 
، نظیــر شــهرداری هــا و بانــک هــا نقــش بســزایی در 
ــه مطالعــات  ــا توجــه ب ــد . ب توســعه پایداریــی شــهری دارن
و پژوهــش هــای مطــرح شــده در ایــن زمینــه بایــد اذعــان 
ــای  ــرمایه ه ــعه س ــاخص توس ــن ش ــم تری ــه مه ــت ک داش
انســانی و بالطبــع توســعه ســرمایه هــای شــهری ، مبحــث 

آمــوزش هــای ســازمانی مــی باشــد . 
ــش  ــث نق ــه مباح ــه ب ــن مجموع ــتا ، در ای ــن راس در ای
مدیریــت شــهری و بانــک شــهر در توســعه انســانی و 
ــت . ــده اس ــه ش ــهری ، پرداخت ــای ش ــرمایه ه ــعه س توس

ب
ی کتا

 تهیه : مهندس سارا آتشی گلستانمعرف
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ان
مر

ع

زمین لرزه سفید سنگ - فریمان 
برگرفته از گزارش پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی 

و مهندسی زلزله
محـمد تـاتـار 
آرش اســالمی
مسعود تــقابنی

1- معرفی رویداد
در ســاعت 10 و 39 دقیقــه ) بــه وقــت محلــی) روز 16 فروردیــن مــاه 1396 هجــری شمســی، مطابــق بــا ســاعت 06 و 09 
دقیقــه ) بــه وقــت جهانــی) روز 5 آوریــل 2017 میــادی زمیــن لــرزه ای بــا بــزرگای 6 در مقیــاس امــواج محلــی(ML) در 34 
کیلومتــری شــمال خــاوری سفیدســنگ ، 46 کیلومتــری شــمال خــاوری فریمــان و 86 کیلومتــری جنــوب خــاوری مشــهد بــه 

وقــوع پیوســت .
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در مرکــز ایــن رویــداد بــر اســاس لــرزه نگاشــت هــای ثبــت 
ــگاه  ــن پژوهش ــد په ــگاری بان ــرزه ن ــی ل ــبکه مل ــده در ش ش
در مختصــات 35/83 درجــه عــرض شــمالی و 60/39 درجــه 
ــرزه  ــز ل ــزارش مرک ــر اســاس گ ــرار دارد . ب طــول خــاوری ق
نــگاری کشــوری ، موسســه ژئوفیزیــک دانشــگاه تهــران بیــش 
از 160 پســلرزه بــا بــزرگای 5/4-3/5 ) تــا ســاعت 1 بامــداد 
ــکل )1)  ــت . ش ــه روی داده اس ــن ) در منطق روز 17 فروردی
زمیــن لــرزه اصلــی و پســلرزه هــای زمین لــرزه سفیدســنگ را 
نشــان مــی دهــد . طبــق گــزارش خبرگــزاری هــای جمهوری 
اســامی ایــران در اثــر ایــن زمیــن لــرزه 1 نفــر کشــته و 34 
نفــر مجــروح شــدند. زمیــن لــرزه در مشــهد، فریمــان، تربــت 
ــاد،  ــح آب ــه، خــواف، ســنگان، زبرخــان، نیشــابور، صال حیدری
ــا  ــن 20 ت ــام و کات احســاس شــد . خســارات بی ــت ج ترب

100 درصــد بــه روســتاهای دوقلعــه براشــک، کارغــش علیــا، 
ــاه  ــارزار و چ ــی، خ ــه حاج ــار، کات ــه من ــد، کات ــت بی درخ
ــوط  ــدید خط ــرزه ش ــن ل ــن زمی ــی ای ــد . در پ ــزار وارد ش م
ــتگی  ــت . شکس ــده اس ــع ش ــهد قط ــی در مش ــاط تلفن ارتب
شیشــه هــا و تــرک دیوارهــا در مشــهد گــزارش شــده 
ــدار فریمــان در شــهرهای  ــزارش فرمان ــر اســاس گ اســت . ب
ــن  ــه اماک ــز ب ــی نی ــارات جزئ ــاد خس ــنگ و قلندرآب سفیدس

تجــاری و مســکونی وارد شــده اســت .
2- پیشینه لرزه خیزی منطقه

شــمال شــرق ایــران یکــی از مناطــق فعــال بــه لحــاظ لــرزه 
ــای  ــرزه ه ــن ل ــخ زمی ــول تاری ــد و در ط ــی باش ــزی م خی
ــادی را متحمــل شــده اســت کــه برخــی از آنهــا  مخــرب زی
بــا خســارات جانــی و مالــی زیــاد همــراه بــوده اســت . بجــز 
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ــام  ــت ج ــه ترب ــادی در منطق ــال 840 می ــرزه  س ــن ل زمی
ــای 1687 .  ــرزه ه ــن ل ــرآورد شــده 6/5 و زمی ــزرگای ب ــا ب ب
1673 میــادی مشــهد بــا بــزرگای حــدود 6/6 ، هیــچ زمیــن 
لــرزه تاریخــی بزرگــی در شــعاع 100 کیلومتــری زمیــن لــرزه 
ــزی  ــرزه خی ــب ل ــردد . غال ــر فریمــان مشــاهده نمــی گ اخی
تاریخــی مشــاهده ای مربــوط مــی شــود بــه شــهرهای 
ــای  ــرزه ه ــن ل ــل زمی ــا متحم ــه باره ــان ک ــابور و قوچ نیش

ــد . ــاالی 7 شــده ان ــزرگای ب ــا ب ــوی ب ق
3- زمین شناسی استان خراسان رضوی

اســتان خراســان رضــوی در شــمال خاوری ایــران قــرار گرفته 
ــتان  ــن اس ــمالی ای ــی ش ــده و اصل ــای عم ــش ه ــت . بخ اس
ــی  ــرد ول ــی گی ــرار م ــه داغ ق ــاختی کپ ــن س ــد زمی در واح
بخــش هــای مرکــزی تــا جنوبــی آن در واحدهــای بینالــود و 

ــر ایــن اســاس، ویژگــی  ــد . ب ایــران مرکــزی قــرار مــی گیرن
ــر  ــرزه زمیــن ســاختی اســتان خراســان رضــوی متاث هــای ل
ــود  ــه داغ، بینال ــای کپ ــل واحده ــکیل و تکام ــرایط تش از ش
ــن  ــای ای ــی ه ــع ویژگ ــد . درواق ــی باش ــزی م ــران مرک و ای
ــرزه زمیــن ســاختی خــود محصــول پیچیدگــی  واحدهــای ل
ــوار کوهزایــی آلپــی و  هــای خــاص تکتونیکــی عمومــی در ن
ــت  ــر حرک ــری ) در اث ــوب باخت ــه از جن ــی ک ــردگی های فش
ــوده و  ــردد، ب ــی گ ــران وارد م ــات ای ــر ف ــی) ب ــه عرب صفح
ــران  در واحدهــای مختلــف تشــکیل دهنــده ی پوســته ی ای
زمیــن نمودهــای متفاوتــی از خــود بــروز مــی دهنــد . نقــاط 
ــن  ــرزه زمی ــای ل ــن رفتاره ــران زمی ــته ی ای ــف پوس مختل
ســاختی متفاوتــی از خــود بــروز مــی دهنــد و ایــن امــر بــه 
طــور کلــی باعــث شــده اســت کــه کشــور مــا یکــی از مناطــق 
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ــن  ــال تری ــی از فع ــود . یک ــوب ش ــان محس ــز جه ــرزه خی ل
مناطــق لــرزه ای ایــران ، محــدوده ی شــمال خــاوری و شــرق 
ــای  ــرزه ه ــن ل ــخ زمی ــول تاری ــه در ط ــد ک ــی باش ــران م ای

ــد . ــه کــرده ان بزرگــی را تجرب
4- گسل های منطقه

)Binalud Fault(گسل بینالود -
ــدار  ــتای خم ــا راس ــر و ب ــا درازای 95 کیلومت ــل ب ــن گس ای
شــمال باختــری- جنــوب خــاوری و جهــت شــیب بــه ســمت 
شــمال خــاور در دامنــه جنــوب باختــری رشــته کــوه بینالــود 
قــرار دارد . ایــن گســل بــا ســازوکار فشــاری از 15 کیلومتــری 
خــاور شــهر نیشــابور مــی گــذرد. بخــش شــمالی گســل دارای 

راســتای شــمالی-جنوبی و شــیب بــه ســمت خــاور دارد .

ــه  ــل در نقش ــن گس ــول ای ــهرابی)1383) ط ــده ش ــه عقی ب
چهارگــوش زمیــن شناســی 1:250000 مشــهد ، بیــش 
ــا  ــر ت ــمت باخت ــاور از س ــق مج ــر و در مناط از 100 کیلومت
ــز  ــام نی ــت ج ــان و ترب ــا فریم ــاور ت ــمت خ ــبزوار و از س س

ادامــه دارد .
ــوه  ــت و ک ــان دش ــدید می ــی و ش ــدای ناگهان ــاف بلن اخت
هــای شــمال نیشــابور در راســتای ایــن گســل مشــهود اســت 
ــه  ــاور ب ــمت خ ــل در س ــن گس ــال دارد ای ــن احتم . همچنی
ــدد. گســل شــاه ترتــک در آق دربنــد ) روتنــر، 1981) بپیون

ــوده و  ــابور ب ــمال نیش ــوازات گســل ش ــه م ــود ب گســل بینال
ــا  ــراه ب ــرار دارد و هم ــمال آن ق ــری ش ــه 5 کیلومت در فاصل
ــود را تشــکیل داده  ــی رشــته کوههــای بینال آن جبهــه جنوب

اســت .
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ایــن گســل در پهنــه زمیــن لــرزه ویرانگــر ســال 588 هجــری 
بــزرگای 7/6در  بــا  نیشــابور  میــادی)   1209( شمســی 
ــاس  ــدت X(10) در مقی ــطحی )Ms) و ش ــواج س ــاس ام مقی
ــه  ــش آن ب ــی واکن ــرار دارد ول ــی ، ق ــده ی مرکال اصــاح ش
ــاد  ــه اعتق ــت . ب ــن نیس ــرزه روش ــن ل ــداد زمی ــگام روی هن
بربریــان و ییتــس )1999) گســل بینالــود در طــی دو زمیــن 
لــرزه زیــر، تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه  و بیــش از 95 کیلومتــر 
از طــول ایــن گســل بــه ســبب رویــداد ایــن زمیــن لــرزه هــا 

گســیخته شــده اســت :
ــادی)  ــرزه ســال 588 هجــری شمســی )1209 می ــن ل زمی
نیشــابور بــا بــزرگای 7/6 در مقیــاس امــواج ســطحی )Ms) و 

ــی ؛ شــدت X( 10) در مقیــاس اصــاح شــده مرکال
ــاه ) 767  ــفند م ــاه – 10 اس ــن م ــرزه )13 بهم ــن ل - زمی

هجــری شمســی ) فوریــه 1389 میــادی) نیشــابور بــا 
 (IX( 9 و شــدت (Ms(بــزرگای 7/6در مقیــاس امــواج ســطحی

ــی ؛ ــده ی مرکال ــاح ش ــاس اص در مقی
)Torbat-e Gam Fault( گسل تربت جام

ــتای  ــا راس ــر و ب ــدود 40 کیلومت ــا درازای ح ــل ب ــن گس ای
شــمال باختــر – جنــوب خــاور از فاصلــه حــدود 1 کیلومتــری 

شــمال خــاور شــهر تربــت جــام مــی گــذرد .
)Kashafrud Fault( گسل کشف رود

ــدار  ــتای خم ــا راس ــلی ب ــف رود ، گس ــاری کش ــل فش گس
ــه 120  ــک ب ــرقی و درازای نزدی ــوب ش ــی – جن ــمال غرب ش
کیلومتــر اســت .گســل بنیــادی کشــف رود بــه مــوازات رشــته 
کــوه هــای کپــه داغ و کنــاره شــمالی دشــت مشــهد کشــیده 
شــده اســت و بــه روشــنی رســوبات آبرفتــی کواترنــر دشــت 
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ــل را در  ــر گس ــوان اث ــی ت ــدگاه م ــن دی ــرد . از ای ــی ب را م
ــا  ــان ت ــتای موچن ــوب روس ــر از جن ــی کواترن ــوبات آبرفت رس
روســتای رادکان بــه درازای حــدود 20 کیلومتــر ردیابــی 

نمــود .
زمیــن لــرزه 9 مردادمــاه 1052 هجــری شمســی ) 30 ژوئیــه 
1673 میــادی) مشــهد ، بــا بــزرگای 6/6 در مقیــاس امــواج 
ســطحی)Ms) و شــدتVIII( 8)در مقیــاس  اصــاح شــده ی 
مرکالــی ، زمیــن لــرزه ) 12 فروردیــن مــاه – 10 اردیبهشــت 
مــاه ) 1066 هجــری شمســی) آوریــل 1687 میــادی) 
مشــهد و زمیــن لــرزه 6 مهرمــاه 1367 هجــری شمســی ) 28 
ســپتامبر 1988 میــادی) مشــهد در اثــر جنبــش ایــن گســل 

ــد . ) بربریــان1981) روی داده ان
گسل های تربت جام و جام 

ــا راســتای شــمال غــرب  گســل هــای تربــت جــام و جــام  ب
– جنــوب شــرقی بترتیــب 52 و 94 کیلومتــر درازا داشــته و 

ــوب شــرقی حــرم  ــر جن ــه 100 کیلومت ــک ب ــه نزدی در فاصل
مطهــر امــام رضــا )ع) دیــده مــی شــود .

پهنــه مهلــرزه ای زمیــن لــرزه بیســت و چهــار مــارس 
ــی گســل جــام  ــه جنــوب غرب ســال 1918 میــادی در پایان

مکانیابــی شــده اســت .)حســامی آذر ، 1387) .
گسل های آغار و فریمان 

درازای کلــی گســل هــای آغــار و فریمــان روی هــم در حــدود 
120 کیلومتــر بــوده و در دو قطعــه مجــزا بترتیــب بــا طــول 
ــام  ــزا ن ــه مج ــوان دو قطع ــه عن ــر ب ــای 40 و 80 کیلومت ه
ــور   ــای مذک ــی گســل ه ــد . راســتای عموم ــذاری شــده ان گ
ــرقی  ــوب ش ــوده و در جن ــرقی ب ــوب ش ــی – جن ــمال غرب ش

شــهر فریمــان واقــع شــده انــد .
ــان  ــاه 1396 فریم ــن م ــرزه 16 فروردی ــن ل 5- زمی
ــال  ــاه س ــن م ــرزه 16 فروردی ــن ل ــت زمی )Mw=6/1) موقعی
ــراه 178  ــتاوری 6/1 بهم ــزرگای گش ــا ب ــان ب ــاری فریم ج
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ــگاری  ــرزه ن پســلرزه ثبــت و گــزارش شــده توســط شــبکه ل
ــا  ــن مــاه ، رخ داده اســت . ب ــا بامــداد 17 فروردی کشــوری ت
توجــه بــه فراوانــی ایســتگاه هــای لــرزه نــگاری شــبکه فــوق 
ــک ایســتگاه در  ــود ی ــرق کشــور، و وج ــمال ش ــر در ش الذک
فاصلــه کمتــر از 8 کیلومتــری کانــون زمیــن لــرزه ، موقعیــت 
ــا از  ــی و پســلرزه ه ــداد اصل ــرای روی ــزارش شــده ب ــای گ ه
ــطح،  ــی در س ــای مکانیاب ــد . خط ــی برخوردارن ــت مطلوب دق
ــی  ــر م ــر از 5 کیلومت ــر کمت ــوق الذک ــای ف ــرای رویداده ب

باشــد .
بــر اســاس موقعیــت زمیــن لــرزه و همچنیــن توزیــع پســلرزه 
هــای رویــداده در طــی دو روز پــس از وقــوع رویــداد اصلــی 
ــرزه فریمــان در بخــش  ــن ل ــه زمی ــردد ک ــی گ ، مشــاهده م
انتهایــی گســل مــزدوران ) ادامــه گســل کشــف رود ) و بخش 
میانــی گســل فریمــان ، مرتبــط بــا جنبائــی یکــی از دو گســل 
فــوق، رویــداده اســت . نســبت دادن زمیــن لــرزه بــه یکــی از 
دو گســل فــوق الذکــر بــدون دسترســی بــه داده هــای ثبــت 

شــده در شــبکه لــرزه نــگاری محلــی دشــوار اســت .
ــرزه شناســی  ــز ل ــده توســط مرک ــی حــل ش ــازوکار کانون س
ــا  ــاری ب ــلش فش ــر گس ــکا ب ــی آمری ــن شناس ــازمان زمی س
مولفــه قابــل توجــه امتــداد لغــز داللــت دارد . بــا توجــه بــه 
شــیب بــه ســمت شــمال شــرق غالــب گســل هــای معکــوس 
منطقــه ، و نحــوه توزیــع پســلرزه هــا ، صرفنظــر از اینکه کدام 
یــک از دو گســل مــزدوران یــا  فریمــان ، گســل مســبب زمین 
ــمال گســل مســبب  ــه ســمت ش ــیب رو ب ــند ، ش ــرزه باش ل
زمیــن لــرزه محــرز اســت . بــا توجــه بــه رونــد مشــاهده ای 
در گســترش پســلرزه هــای ثبــت شــده توســط شــبکه ملــی 
ــرار گرفتــن پســلرزه  ــد پهــن پژوهشــگاه ، ق ــگاری بان ــرزه ن ل

منابع:
- آمبر سیز.ن .ن. ملویل،چ.پ.)1982): تاریخ زمین لرزه ای ایران ، 

ترجمه: ابوالحسن رده، انتشارات آگاه، 1370
- اسامی،ا،م. و عباسی،م.ر.)1394). بررسی لرزه خیزی و لرزه زمین 

ساخت در پهنه استان خراسان رضوی و اهمیت ایستگاه های لرزه نگاری 
باند پهن، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

- بخش جستجوی زمین لرزه های ایران وبسایت پژوهشگاه بین المللی 
زلزله شناسی و

 ،www.iiees.ac.ir مهندسی زلزله .
- حسامی آذر، خالد و همکاران)1382): نقشه گسلهای فعال ایران، 

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله. 
- حسامی آذر، خالد. ) 1387) بخش لرزه زمین ساخت از گزارش 

مطالعات برآورد خطر زمین لرزه و ژئوتکنیک لرزه ای
 در ساختگاه حرم مطهر امام رضا )ع)، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی 

و مهندسی زلزله.
 - شیخ االسامی، م.ر، جوادی، ح.ج ، اسدی سرشار، م.، آقا حسینی، 

ا.، کوهپیما، م. و وحدتی دانشمند، ب. )1392) دانشنامه ی گسله های 
ایران، پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 

کشور.

ــداد  ــی ، و امت ــداد اصل ــون رخ ــی کان ــش جنوب ــا در بخ ه
صفحــه بــا شــیب بــه ســمت شــمال شــرق ســازوکار کانونــی 
حــل شــده، جنبائــی گســل مــزدوران ) بخــش جنوبــی گســل 
ــل  ــان محتم ــرزه 96/01/16 فریم ــن ل ــف رود) در زمی کش
تــر بنظــر مــی رســد . بدیهــی اســت اظهــار نظــر قطعــی در 
خصــوص هندســه ، ابعــاد و ســازوکار گســل مســبب، منــوط 
بــه تحلیــل پســلرزه هــای ثبــت شــده در شــبکه لــرزه نــگاری 
موقــت ، کــه توســط پژوهشــگاه بیــن المللــی زلزلــه شناســی 
و مهندســی زلزلــه نصــب و راه انــدازی مــی گــردد ، خواهــد 

بــود .
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عمران

1- شبکه شتابنگاری واهداف آن
تاکنــون تئوری هــای زیــادی در مهندســی زلزلــه ارائــه 
شــده اســت. امــا بــه دلیــل پیچیدگــی آنهــا و عــدم 
ایــن پدیــده، بــدون کمــک  آشــنایی و درک صحیــح 
گرفتــن از اطاعاتــی کــه درهنــگام وقــوع زمیــن لــرزه ثبــت 
ــال  ــید. در ح ــم رس ــوب نخواهی ــه مطل ــه نتیج ــود ب می ش
ــا  ــرزه نگاره ــط ل ــاً توس ــا عمدت ــن لرزه ه ــت زمی ــر ثب حاض
ــتگاههای  ــا دس ــرزه نگاره ــود. ل ــام می ش ــتابنگارها انج و ش
بســیار حساســی هســتند کــه قادرنــد حــرکات فــوق العــاده 

ــت  ــا دق ــا را ب ــن لرزه ه ــداد زمی ــن ناشــی از روی ضعیــف زمی
ــبکه های  ــای ش ــال از داده ه ــن ح ــد .در عی ــت کنن ــاد ثب زی
لرزه نــگاری نمی تــوان بــه طــور مســتقیم در مهندســی 
ــز  ــه مراک ــک ب ــل نزدی ــون در فواص ــتفاده کرد.چ ــه اس زلزل
زمیــن لرزه ها، غالبــاً ایــن دســتگاهها بــه حالــت اشــباع 
ــن  ــوی زمی ــرکات ق ــوب ح ــت مطل ــه ثب ــادر ب ــده و ق در آم
ــن  ــی پایی ــس طبیع ــل فرکان ــه دلی ــن ب ــند. در ضم نمی باش
ــه  ــا در مهندســی زلزل ــا اســتفاده از نگاشــت آنه ــرزه  نگاره ل
بســیار مشــکل اســت. دســتگاههای شــتابنگار ثبــت حــرکات 

اهمـیت شتـاب نگارها در مهندسی 
زلــزله 

ــگاری  ــتاب ن ــبکه ش ــع ش ــرح جام ــی ط معرف
ــوی  ــان رض ــتان خراس اس

برگرفته از گزارش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 
)بخش شبکه شتاب نگاری)
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قــوی زمیــن بــرای نصــب در نزدیکــی مراکــز زمیــن لرزه هــا 
و گســل های فعــال و همچنیــن در ســازه های مهــم )ســدها، 
پاالیشــگاهها)  و  بلنــد  ســاختمانهای  پل هــا،  نیروگاههــا، 
بســیار مناســب بــوده و می تواننــد نگاشــتهایی را ثبــت کننــد 
ــد.  ــی برخوردارن ــت خاص ــه، از اهمی ــی زلزل ــه در مهندس ک

دارای  زمیــن  قــوی  از حــرکات  شتابنگاشــتهای حاصــل 
شــکلهای بســیار متفاوتــی هســتند کــه بــه دوام، دامنه هــای 
ــتها  ــتگی دارد. شتابنگاش ــا بس ــی آنه ــوای فرکانس اوج و محت
در زلزلــه شناســی مهندســی بــرای تحلیــل طبیعــت جنبــش 
قــوی زمیــن )فاصلــه، عمــق، شــتاب، ســازوکار گســل مســبب 
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ــه  ــرای مطالع ــه ب ــی زلزل ــود. در مهندس ــتفاده می ش و...) اس
ــن  ــر ســازه ها،  تدوی ــرزه ب ــن ل ــای ناشــی از زمی ــر نیروه تأثی
ــر  آئیــن نامه هــای زلزلــه و طراحــی ســازه های مقــاوم در براب
ــتفاده  ــت ها اس ــری از شتابنگاش ــات خطرپذی ــه و مطالع زلزل
ــور  ــه منظ ــه ب ــه 2800، ک ــن نام ــن آیی ــود. در تدوی می ش
ــز  ــط مرک ــه توس ــر زلزل ــاوم در براب ــازه های مق ــی س طراح
تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی منتشــر شــده، و هــر 5 
ســال بازنگــری می شــود،  از داده هــای شتابنگاشــتی اســتفاده 
ــداری  ــرل پای ــی و کنت ــرای طراح ــاوه ب ــه ع ــت. ب ــده اس ش
آئین نامه هــای  بــه  نمی تــوان  کــه  خــاص  ســازه های 
متعــارف مراجعــه نمــود، در هــر دو مرحلــه طراحــی و تحلیــل 
ــود  ــتهای موج ــر شتابنگاش ــه ب ــا تکی ــوان ب ــی می ت دینامیک
رفتــار ســازه طراحــی شــده را بــا دقــت زیــادی ارزیابــی نمــود. 
در مهندســی زلزله اســتفاده از شتابنگاشــتها به طور مســتقیم 
بــرای طراحــی مشــکل اســت،  لــذا داده هــای شــتابنگاری بــه 
ــل اســتفاده در  صــورت مجموعــة پارامترهــای شــاخص و قاب
ــا  ــتابP.G.A) ) و ی ــه اوج ش ــوان ب ــه می ت ــوند ک آورده می ش
ــن و ســاده ترین  پارامترهــای طیفــی اشــاره کــرد. ابتدایی تری
روش اســتفاده از اوج شــتاب اســت. در ایــران محــدوده 
ــد  ــب باش ــا تخری ــاندن و ی ــیب رس ــب آس ــه موج ــتابی ک ش

از g 0/1) زمیــن لــرزه گلبــاف 1981) تــا حــدود g1 )زمیــن 
ــم)  ــران و 5 دی 1382 ب ــرداد 1373 زنجی ــای 30 خ لرزه ه
ــد  ــری مانن ــای دیگ ــین پارامتر ه ــرای مهندس ــت. ب ــوده اس ب
ــن از  ــت و بنابرای ــم اس ــز مه ــی نی ــوای فرکانس دوام و محت
شتابنگاشــتها در قالــب طیفهــای پاســخ، طیــف طــرح و طیــف 

ــد. ــتفاده می کنن ــه اس فوری
2- تاریخچه شتابنگاری در دنیا و ایران 

ــت  ــور ثب ــه منظ ــه ب ــتند ک ــتگاههایی هس ــتابنگارها دس ش
ــی  ــده اند ول ــاخته ش ــا س ــن لرزه ه ــی از زمی ــهای ناش جنبش
ــدودة   ــط در مح ــه فق ــت ک ــه ای اس ــه گون ــا ب ــی آنه طراح
فرکانســی معینــی کــه ارزش مهندســی دارد می تواننــد 
ــد. معمــوالً  ــت کنن ــا را ثب ــن لرزه ه شــتابهای حاصــل از زمی
ایــن دســتگاهها در اثــر حــرکات شــدید زمیــن شــروع بــکار 
ــیار  ــواج بس ــت ام ــرای ثب ــی ب ــیت چندان ــوده و حساس نم
خفیــف از خــود نشــان نمی دهنــد. اولیــن دســتگاه شــتابنگار 
در ســال 1931 توســط USGS)ســازمان زمیــن شناســی 
ــت  ــن نگاش ــتگاه اولی ــن دس ــه ای ــد ک ــی ش ــکا) طراح آمری
حــرکات قــوی زمیــن مربــوط بــه زلزلــه النــگ بیــچ ایــاالت 
ــع  ــرده. در واق ــت ک ــارس 1933 ثب ــخ 10 م ــده در تاری متح
ایــن رکــورد اولیــن نگاشــت در نــوع خــود در سراســر جهــان 
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بــود کــه باعــث تغییــر و تحــول عظیمــی در علــم مهندســی 
ــل  ــه دلی ــر چــه ب ــچ اگ ــگ بی ــه الن ــورد زلزل ــه شــد. رک زلزل
بعــد مســافت دارای شــتاب باالیــی نبــود ولــی بــا توجــه بــه 
اهمیــت موضــوع اولیــن گام هــا در ثبــت حــرکات قــوی زمیــن 

ــود.  ب
ــا  ــیس و ت ــال 1351 تأس ــران در س ــتابنگاری ای ــبکه ش ش
ســال 1371 در حــدود 276 دســتگاه شــتابنگار آنالــوگ 
)SMA1) در سراســر کشــور آمــاده بــه کار داشــت. ایــن 
دســتگاهها زمیــن لرزه هــای مهمــی ماننــد زمیــن لرزه هــای 
را  ناغان)1356)،طبــس )1357)، رودبــار منجیــل)1369) 
ــخ  ــارس در تاری ــتان ف ــرم در اس ــد. ایســتگاه جه ــت کردن ثب
1351/12/05 خورشــیدی اولیــن شتابنگاشــت را بــا بیشــینه 
شــتابی برابــر بــا g 0/017 بــه ثبت رســانید. بعــد از زمین لرزه 
ــار- منجیــل )1369) طــرح توســعه شــبکه شــتابنگاری  رودب
ــازی  ــکن و شهرس ــات راه، مس ــز تحقیق ــتور کار مرک در دس
قــرار گرفــت و از ســال 1372 نصــب دســتگاههای دیجیتــال 
ــال  )SSA2) شــروع شــد.اولین دســتگاههای شــتابنگار دیجیت
در روســتای ســفیدآبه در اســتان سیســتان و بلوچســتان 
)بعــد از زمیــن لــرزه چهــار اســفند 1372)، زنجیــران و زرات 
ــرزه دهــم اســفند 1372  در اســتان فــارس )بعــد از زمیــن ل

مــوک ) نصــب گردیدنــد. ایســتگاه زنجیــران )اســتان فــارس 
) توانســت در ســی خــرداد 1373 زمیــن لــرزه زنجیــران را بــا 
بیشــینه شــتاب تقریبــی g1 بــه ثبــت برســاند. این دســتگاهها 
ــارس، گرمخــان  ــران ف ــد زنجی ــای مهمــی مانن ــن لرزه ه زمی
ــان،  ــاف کرم ــرعین اردبیل، گلب ــول خراسان، س ــورد، اردک بجن
کــره بــس فــارس و زمیــن لــرزه بــم را ثبــت کرده اند. بیشــینه 
شــتاب ثبــت شــده در زمیــن لــرزه بــم، بــر روی مؤلفــه قائــم 
ــه  ــر روی مولف g989/0 اســت بیشــینه شــتاب ثبــت شــده ب
ــن  ــبب، ای ــل مس ــون و گس ــه کان ــودن ب ــک ب ــم و نزدی قائ
ــتهای  ــاخص ترین شتابنگاش ــی از ش ــه یک ــت را ب شتابنگاش
ــال  ــران در س ــتابنگاری ای ــبکه ش ــت. ش ــا در آورده اس دنی
1395 تعــداد 1064 ایســتگاه شــتابنگاری آمــاده بــه کار دارد. 
-CMGاز ایــن تعــداد، 56 ایســتگاه دارای دســتگاه شــتابنگار
 2-SSA 5 )گورالــپ) و 1008 ایســتگاه دارای دســتگاهTD

ــش از  ــون بی ــتگاه ها تاکن ــن دس ــکل 1و2). ای ــند )ش می باش
ــکل2 ). از  ــانده اند) ش ــت رس ــه ثب ــت را ب 11390 شتابنگاش
ایــن تعــداد دســتگاه 5 دســتگاه شــتابنگار بــه صــورت آرایــه 
ــب  ــران نص ــروی ای ــرکت آب و نی ــزی ش ــاختمان مرک در س
ــرزه روی داده در اطــراف  ــن ل ــن زمی ــون چندی اســت و تاکن
تهــران را بــه ثبــت رســانده اند. همچنیــن 56 دســتگاه 
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ــون  ــت. تاکن ــب اس ــور نص ــدهای کش ــز در س ــتابنگار نی ش
ــت  ــه حال ــتابنگاری ب ــتگاه های ش ــور ایس ــتان کش در 18 اس

ــکل3)  ــد .)ش ــدان آزاد در آمده ان می
ــرعت  ــتابنگاری س ــتگاه ش ــش از 556 ایس ــن در بی همچنی
ــه دســت  ــوج برشــی براســاس برداشــت های ژئوفیزیکــی ب م

آمــده اســت 
ــی  ــتابنگاری در طراح ــای ش ــت داده ه 3- اهمی

مقــاوم ســازه ها 
ــد  ــان می دهن ــران نش ــته ای ــالهای گذش ــای س ــن لرزه ه زمی
کــه حتــی زمیــن لرزه هــای متوســط باعــث خســارات جانــی 
ــا و  ــش خرابیه ــور کاه ــه منظ ــده اند. ب ــادی ش ــی زی و مال
ــی  ــای اساس ــد گام ه ــا بای ــن لرزه ه ــی از زمی ــات ناش صدم
ــناخت  ــه و ش ــا مطالع ــوان ب ــور می ت ــن منظ ــت. بدی برداش
ــازه ها  ــف، س ــق مختل ــا در مناط ــن لرزه ه ــت زمی ــر ماهی بهت
ــل  ــه در مقاب ــرد ک ــت ک ــا تقوی ــی و ی ــه ای طراح ــه گون را ب

زمیــن لرزه هــای احتمالــی بــه خوبــی مقاومــت کننــد. 
ــه واســطه  بدیهــی اســت مطالعــه و بررســی زمیــن لرزه هــا ب
شــتابنگاههای ثبــت شــده در یــک منطقــه و بــا خصوصیــات 
زمیــن لرزه هــای همــان منطقــه میســر اســت. در حــال 
حاضــر هــدف شــبکه شــتابنگاری، ثبــت حــرکات قــوی 
ــن  ــز زمی ــی مراک ــن )Strong Ground Motion) در نزدیک زمی
لرزه هــا و گســلهای فعــال می باشــد تــا بتــوان بــر پایــه ایــن 
ــه را  ــر زلزل ــه طــرح ســاختمان ها در براب ــن نام ــات آیی اطاع

ــرد. ــری ک ــتاندارد 2800) بازنگ )اس
ــل  ــه دلی ــتانداد 2800، ب ــوم اس ــش س ــتا،  ویرای ــن راس درای
پیشــرفت دانــش مهندســی زلزلــه و بــه دســت آوردن 
اطاعــات شتابنگاشــتی بــا ارزش در کشــور ضــروری بــه نظــر 
ــا 5  ــات راه، مســکن و شهرســازی ب ــز تحقیق می رســید. مرک
ــا کمــک حــدود 50 نفــر از اســاتید  ــی وقفــه و ب ســال کار ب
علــم مهندســی زلزلــه در کشــور ایــن آییــن نامــه را بازنگــری 

شکل 4 - نقشه شتابنگاری استان خراسان رضوی
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نمــود. ویرایــش جدیــد ایــن آییــن نامــه در تاریــخ 25 خــرداد 
1384 در هیئــت محتــرم وزیــران تاییــد و در تاریــخ 17تیــر 
1384 از طــرف وزیــر محتــرم مســکن و شهرســازی بــه تمــام 
ــد. ویرایــش چهــارم آن نیــز  ــاغ گردی ــط اب ســازمانهای ذیرب
ــه 2800در  ــن نام ــری آیی ــی بازنگ ــه دائم ــر کمیت ــر نظ زی
ــام  ــال انج ــازی در ح ــکن و شهرس ــات راه، مس ــز تحقیق مرک
اســت. از دیگــر دســتاوردهای آئیــن نامــه 2800 تهیــه نقشــه 
پهنــه بنــدی خطــر نســبی زمیــن لــرزه در ایــران اســت کــه 
ــتاب های  ــا ش ــه ب ــار پهن ــه چه ــف کشــور را ب ــق مختل مناط

ــف تقســیم کــرده است)شــکل 5). ــای مختل مبن
4- شبکه شتابنگاری استان خراسان رضوی 

در حــال حاضــر شــبکه شــتابنگاری اســتان خراســان رضــوی 
ــتابنگار  ــتگاه ش ــتابنگار SSA2 و 3 دس ــتگاه ش دارای 57 دس
5TD-CMG  می باشــند )جــدول 1) تاکنــون تعــداد 331 

ــه  ــت ک ــیده اس ــت رس ــه ثب ــتان ب ــن اس ــت در ای شتابنگاش

بیشــترین تعــداد رکــورد مربــوط بــه ایســتگاه صالــح آبــاد بــا 
24 رکــورد و بیشــینه شــتاب ثبــت )434 ســانتیمتر بــر مجذور 
ثانیــه) شــده مربــوط بــه ایســتگاه تربــت حیدریــه اســت کــه 
ــکل 4  ــده است)ش ــت ش ــرزه 2010/7/3 ثب ــن ل ــر زمی در اث
ــر چــه قســتمهای شــمالی اســتان خراســان  و جــدول 2). اگ
بــزرگ کــه هــم اینــک اســتان خراســان رضــوی نامیــده مــی 
شــود در ســالیان اخیــر شــاهد رویــداد زمیــن لرزه هــای 
ویرانگــر نبــوده ÷اســت ولیکــن بررســی تاریخــی زمیــن 
لرزه هــای رویــداده در ایــن اســتان نشــان می دهــد کــه 
شــهرهای بــزرگ آن نظیــر نیشــابور و مناطــق پیرامون ســبزوار 
ــر  ــای ویرانگ ــن لرزه ه ــداد زمی ــاهد روی ــخ ش ــول تاری در ط
ــن  ــه در ای ــل درون ــر گس ــل هایی نظی ــود گس ــد. وج بوده ان
ــزرگ را در ذهــن  اســتان احتمــال رویــداد زمیــن لرزه هــای ب

متبــادر می ســازد.
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عمران

خالصه مدیریتی
احــداث ســاختمان پاســکو در ســال 1339 و بهره بــرداری از 
آن در ســال 1341 آغــاز شــد. ایــن ســاختمان شــامل دوبخش 
شــمالی و جنوبــی بــود. برج جنوبــی در مجموع دارای شــانزده 
طبقــه، شــامل 14 طبقــه روی همکــف، یــک طبقــه همکــف 
ــکو  ــاختمان پاس ــری س ــود. کارب ــن ب ــه زیرزمی ــک طبق و ی
ــه صنــف پوشــاک  ــق ب تجــاری و بیشــتر واحدهــای آن متعل
بود.بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی ســاختمان در مالکیــت 
بنیــاد مســتضعفان قــرار گرفــت و واحدهــای مســتقر در آن بــا 
بنیــاد رابطــه مالــک و مســتاجر داشــتند و ضمنــا مســتاجران 

مالــک ســرقفلی واحــد نیــز بودنــد.
از ســاعت 8  تاریــخ 30 / 10 / 1395 دقایقــی قبــل  در 
صبــح، طبقــه دهــم ســاختمان پاســکو دچــار آتــش ســوزی 
شــد.همزمان بــا رســیدن واحدهــای آتــش نشــانی بــه محــل و 
آغــاز عملیــات اطفــای حریــق، بــه تدریــج آتــش بــه طبقــات 
ــرج  ــش، ب ــدن آت ــر ش ــس از فرگی ــرده و پ ــرایت ک ــر س باالت
جنوبــی ســاختمان در نهایــت در ســاعت 11:33 دقیقــه 

ــت. فروریخ
ــرادی  ــات اف ــات نج ــاختمان، عملی ــزش س ــرو ری ــس از ف پ
کــه در زیــر آوار گرفتــار شــده بودنــد همــراه بــا آواربــرداری 
آغــاز شــد. ایــن عملیــات 9 روز ادامــه داشــت، امــا متاســفانه 
ــار شــدگان  ــک از گرفت ــچ ی ــرداری، هی ــان آوارب در طــول زم
ــرای  ــل دســترس ب ــر اســاس اطاعــات قاب نجــات نیافتنــد. ب
ــان و  ــش نش ــر آت ــوع 16 نف ــه درمجم ــن حادث ــات، در ای هی
6 نفــر افــراد غیــر آتــش نشــان جــان باختند.بــه دنبــال ایــن 

پالسکو را فراموش نکنیم !

بخشی از گزارش نهایی هیات ویژه گزارش 
ملی بررسی حادثه ساختمان پالسکو

و به یاد آتش نشانان شجاع و فداکاری که با 
ایثار جان خود پیام ایمنی را بر آوار پالسکو 

نگاشتند...
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ــی  ــران ط ــامی ای ــوری اس ــرم جمه ــت محت ــه، ریاس حادث
ــه  حکمــی 10 نفــر از کارشناســان رشــته هــای مختلــف را ب
عنــوان هیــأت ویــژه گــزارش ملــی بررســی حادثــه پاســکو 
ــدت  ــود در م ــور نم ــات را مام ــن هی ــوده و ای ــوب نم منص
ــل و  ــای »بررســی عل ــه ه ــود را در زمین ــزارش خ ــاه گ دو م
ــاختمان » ،  ــن س ــرو ریخت ــوزی و ف ــش س ــوع آت ــل وق عوام
ــی  ــت هماهنگ ــه« ، »کیفی ــی حادث ــت محیط ــوه مدیری »نح
دســتگاههای مســئو ل در مدیریــت بحــران« ،« راههــای 
و  ســاختاری  حــات  اصــا  و«  آن«  تکــرار  از  پیشــگیری 
مدیریتــی الزم » ارائــه کنــد. گــزارش ایــن هیــات کــه در پــی 
پاســخ بــه ســواالت یــاد شــده اســت، بــه همــراه پیوســتهای 
تفصیلــی و ضمائــم آنهــا تهیــه و ارائــه شــده اســت. چکیــده 
ای از یافتــه هــا و پیشــنهادات هیــات از دیدگاههــای مختلــف 

ــر اســت: ــه شــرح زی تخصصــی ب
بررسی حادثه از دیدگاه مهندسی آتش

در ســاختمان پاســکو، بــه رغــم اهمیــت توجــه بــه رعایــت 
ــوع  ــه ن ــا توج ــش، ب ــر آت ــی در براب ــط ایمن ــول و ضواب اص
ــادی وجــود  ــف زی ــاط ضع ــات آن، نق ــداد طبق ــری و تع کارب
داشــته و ســاختمان اصــوالً در معــرض خطــر وقــوع و 

ــت. ــوده اس ــش ب ــترش آت گس
دالیــل مهــم گســترش ســریع آتــش در ســاختمان بــه شــرح 

زیــر بــوده اســت:

* وجــود بــار حریــق بســیار زیــاد در ســاختمان، خصوصــاً بــه 
علــت مقادیــر فــوق العــاده زیــاد پارچــه

* نبــود پلــکان اضطــراری و وجــود اشــکال در پلــکان و عــدم 
ــول  ــا اص ــر ب ــح و براب ــی صحی ــا طراح ــروج ب ــاق راه خ انطب
ایمنــی در برابــر آتــش ارتبــاط کامــل بیــن فضاهــا از طریــق 
ســقفهای کاذب، پلــکان و شــفت تأسیســات و گســترش 
ــه فضــا بنــدی  آتــش از طریــق ایــن فضاهــا نبــودن هــر گون
و جداســازی مقــاوم در برابــر آتــش درون و در بیــن طبقــات 

ــاختمان س
ــپرینکلر) در  ــودکار )اس ــده خ ــتم بارن ــود سیس ــدم وج * ع

ــاختمان س
*مشــکات فنــی لولــه هــای قائــم آتشنشــانی و عــدم تعمیــر 

و نگهــداری صحیــح از آنهــا در دوران بهــره بــرداری
* نبــودن یــک سیســتم گرمایشــی اســتاندارد و وجــود تعــداد 

زیــادی کپســول هــای گاز پیــک نیکــی
ــت  ــرای فعالیــت آتــش نشــانان عل ــادی ب ــع زی *وجــود موان
شــروع آتــش ســوزی، در حــدی کــه جمــع آوری اطاعــات 
بــرای ایــن هیــأت امکانپذیــر بــوده، اتصــال بــرق )و احتمــاالً 
ــوده اســت. ایــن آتــش  نشــت همزمــان گاز از کپســول گاز)ب
ــه  ــی طبق ــای بخــش شــمال غرب ــی از واحده ســوزی در یک
دهــم بــرج آغــاز شــده اســت. حریــق در ســاعت 58 / 7 بــه 
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ــن ایســتگاه آتشنشــانی  آتشنشــانی اطــاع داده شــده و اولی
پــس از دقایقــی کوتــاه بــه محــل حادثــه رســیده اســت. امــا 
ــش  ــا نشــان مــی دهــد کــه حجــم و شــدت آت ــزارش آنه گ
ســوزی در آن لحظــه گویــای آن بــوده کــه پیــش از رســیدن 
آنهــا کارکنــان مغــازه زمانــی را بــرای خامــوش کــردن آتــش 
صــرف کــرده و پــس از آنکــه نتوانســته انــد از گســترش آتــش 

جلوگیــری کننــد، بــا آتــش نشــانی تمــاس گرفتــه انــد.
ــاختمان  ــق در س ــترش حری ــری گس ــازی کامپیوت ــدل س م
ــروع از  ــس از ش ــق پ ــه حری ــه چگون ــد ک ــی ده ــان م نش
طریــق پنجــره هــا، فضاهــای کاذب، پلــکان و شــفت آسانســور 
ــه  ــر گســترش یافت ــات باالت ــه طبق ــای مجــاور و ب ــه فضاه ب
اســت. همچنیــن مــدل حریــق نشــان داده کــه مســیر پلــکان 
در همــان دقایــق ابتدایــی، بــه علــت آکنــده شــدن از دود و 
ــدون  ــی )ب ــراد معمول ــرای اف ــا، ب ــش دم ــز افزای ــی و نی تیرگ
ــن  ــت. ای ــده اس ــتفاده ش ــل اس ــر قاب ــاص) غی ــزات خ تجهی
خــود یــک مســئله هشــدار دهنــده بــرای بســیاری ســاختمان 

هــای مشــابه در کشــور اســت.
ــکو،  ــه پاس ــح در حادث ــی مصال ــه دمای ــن تجرب ــرای تعیی ب
ــدت  ــگاهی )در م ــی و آزمایش ــدد میدان ــای متع ــی ه ارزیاب
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زمــان موجــود) بــه عمــل آمــد. آزمونهــای مقاومــت فشــاری 
پســماند، پتروگرافــی و XRD/XRF بــر روی تعــدادی از نمونــه 
هــای بتــن صــورت گرفــت. نتایــج، علیرغــم برخــی محدودیت 
هــای ناشــی از ریــزش ســاختمان، تائیدکننــده مــدل ریاضــی 
محیــط آتــش بــوده و نشــان داد کــه دمــای حریــق بــه میــزان 
کافــی بــرای آســیب زدن بــه ســازه افزایــش یافتــه بوده اســت. 
بــه عــاوه آثــاری مشــاهده شــد کــه نشــانگر رســیدن اجزایــی 
ــا شــواهد  ــوده، ام ــر ب ــای بســیار باالت ــه دماه از ســاختمان ب
ــال  ــه احتم ــر، ب ــای باالت ــن دماه ــه ای ــد ک ــی ده ــان م نش
ــر آوار شــکل  ــزش کامــل و در زی ــاد، بعــد از فروری بســیار زی

گرفتــه اســت.
درسهای حادثه

از منظــر مهندســی آتــش، ســوال اصلــی در ایــن حادثــه ایــن 
ــر آتــش  بــود کــه ســاختمان پاســکو از نظــر ایمنــی در براب
ــن ســرعتی  ــا چنی ــق ب ــه حری ــی داشــت ک ــاط ضعف چــه نق
در آن گســترش یافــت و باعــث ریــزش آن شــد؟ پاســخ ایــن 
ــرای ارزیابــی وضعیــت ســایر ســاختمان  ــد ب ســوال مــی توان
هــا و اماکــن عمومــی نیــز مــورد بهــره بــرداری قــرار گیــرد تــا 
عمــوم مهندســین و مــردم، ایــن مــوارد را در ســاختمان هــای 
دیگــر بــا آن مقایســه و تــا حــد امــکان برطــرف نماینــد. بــه 
ایــن منظــور، مقــررات و اصــول ایمنــی در برابــر آتــش بــرای 
ــی  ــث و بررس ــورد بح ــود م ــد و موج ــای جدی ــاختمان ه س
قــرار گرفتــه و مشــخصات ســاختمان پاســکو در مقایســه بــا 
ایــن ضوابــط و اصــول تحلیــل شــده اســت. برجســته تریــن 
ــاختمان  ــه و س ــود در حادث ــای موج ــرت ه ــا و عب ــف ه ضع
پاســکو از نظــر ایمنــی در برابــر آتــش، بــه شــرح زیــر اســت:

در  آتشنشــانی  دسترســی  آسانســور  نصــب  بــه  نیــاز   -
ــورها در  ــفت آسانس ــت ش ــز محافظ ــد و نی ــاختمانهای بلن س

ــش ــر آت براب
- نیاز به تأمین ناحیه بندی آتش در ساختمان

- نیــاز بــه نصب سیســتم کشــف و اعــام حریق در ســاختمان 
هــا مطابــق بــا مبحث ســوم مقــررات ملی ســاختمان

ــپرینکلر) در  ــودکار )اس ــده خ ــبکه بارن ــب ش ــه نص ــاز ب - نی
ــرای مناســب سیســتم  ــرح و اج ــد و ط ــای بلن ــاختمان ه س

ــم آتشنشــانی ــای قائ ــه ه لول
ــی و  ــتمهای ایمن ــداری سیس ــر و نگه ــت تعمی ــزوم رعای - ل

ــش ــای آت اطف
ــاختمانها  ــود در س ــاتی موج ــای تأسیس ــع ضعفه ــزوم رف - ل
بــه عنــوان عامــل زمینــه ســاز بــرای افزایــش ریســک حریــق

- برطــرف کــردن ضعــف هــای بازرســی و نظــارت و تأمیــن 
ــود و  ــای موج ــاختمان ه ــرای س ــش ب ــر آت ــی در براب ایمن

ــی قدیم
ــبت  ــه) نس ــرداران )جامع ــره ب ــدک به ــی ان ــه و آگاه - توج
ــر آتــش در ســاختمانها و  بــه اهمیــت مســئله ایمنــی در براب

ــای آن. ــه ه مؤلف
توصیه ها

ــی  ــود، ارزیاب ــی ش ــه م ــه توصی ــوری ک ــدام ف ــتین اق نخس
ریســک خطــر حریــق در ســاختمانهای اســتراتژیک، دولتــی و
ــا از  ــری آنهــا اســت ت ــه کاهــش خطرپذی ــدام ب عمومــی و اق
ــق در  ــای ناشــی از حری ــاً بحــران ه ــابه و احیان ــوادث مش ح

ــری شــود. ــا جلوگی ــه ســاختمان ه اینگون
سایر توصیه ها به شرح زیر است:

1 . تکمیــل و توســعه اســتانداردها، آییــن نامــه هــا و مــدارک 
فنــی پشــتیبان مقــررات ملــی ســاختمان

ــاختمانهای  ــرای س ــی ب ــررات ایمن ــل مق ــه و تکمی 2 . تهی
ــود موج

و  نگهــداری  مقــررات  و  قوانیــن  توســعه  و  تکمیــل   .  3
مربــوط نظارتــی  سیســتمهای 

ملــی  مقــررات   22 و   2 مباحــث  تکمیــل  ضــرورت   .  4
موجــود ســاختمانهای  خصــوص  در  ســاختمان، 

ــر  ــدات ایمنــی در براب ــر و نگهــداری سیســتمها و تمهی تعمی
آتــش بایــد بــا انجــام بازرســی هــای دوره ای کنتــرل و 
ــن موضــوع مســتلزم ورود  ــی شــدن ای ــت شــود. اجرای مراقب
افــراد ذیصــاح و تائیــد شــده بــه ســاختمان هــا، بازدیــد مؤثر 
ــی کــردن اخطارهــا و دســتورالعمل  ــه اجرای ــک ب ــزام مال و ال
ــاز  ــورد نی ــن م ــا قوانی ــاره الزم اســت ت ــن ب ــا اســت. در ای ه
بازنگــری یــا تدویــن شــوند. همچنیــن ســازوکارهای بازرســی 
از نظــر فنــی بایــد مشــخص شــود، بــه نحــوی کــه بازرســی 
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ــتمها در  ــح و سیس ــداری مصال ــت و نگه ــور مراقب ــه منظ ب
ــط  ــث 22 توس ــا مبح ــق ب ــده مطاب ــخص ش ــای مش دوره ه
ــن در  ــرد. همچنی شــرکتهای بازرســی تخصصــی صــورت گی
مــوارد نیــاز )ماننــد نواقــص مشــهود، نظــارت عالــی یــا ســایر 
ــا شــرح وظایــف)، بازرســی اماکــن عمومــی  مــوارد مطابــق ب
توســط ســازمان آتشنشــانی بــه عمــل آمــده، نواقــص اعــام 
ــی برطــرف گــردد. مشــخصاً  و در چارچــوب ســاز و کار قانون
الزم اســت تــا موانــع موجــود بــرای ملــزم کــردن مالــکان بــه 
برطــرف کــردن نواقــص ایمنــی، رفــع شــده و مســیر قانونــی 

ــن گــردد. ــی شــدن اخطارهــا تدوی ــرای اجرای منطقــی ب
ــد  ــای بلن ــاختمان ه ــت س ــه محافظ ــن نام ــن آیی 5 . تدوی

ــش ــر آت ــه در براب مرتب
6 . آمــوزش مهندســان در زمینــه محافظــت در برابــر آتــش و 

تقویــت سیســتم نظــارت
7 . حمایــت و توســعه تحقیقــات کاربــردی و آزمایشــگاه هــای 

ن پشتیبا
8 . بازنگــری نظــام تراکــم ســاختمانی و ســاخت ســاختمان 
هــای بلنــد بــا در نظــر گرفتــن ایمنــی ســاختمان و شــهرها 

دربرابــر خطــر آتــش ســوزی
بررسی حادثه از دیدگاه مهندسی سازه

سیســتم ســازهای ســاختمان پاســکو شــبیه بــه یــک 
سیســتم ســازه ای لولــه ای بــوده اســت. در ایــن ســازه عمــده 

ســتون هــا
ــتون  ــار س ــا چه ــته و تنه ــرار داش ــاختمان ق ــته س در پوس
ــای  ــی از باره ــل توجه ــش قاب ــل بخ ــه تحم ــزی، وظیف مرک

ثقلــی را برعهــده داشــته انــد . اجــزای اصلــی ســازه عبــارت 
بــوده انــد از : دال بتنــی کــف، خرپــای فرعــی ،خرپــای همبند 
،خرپــای اصلــی باربــر ، ســتون میانــی، ســتون گوشــه، ســتون 
ــته،  ــای پوس ــته، خرپ ــی پوس ــتون فرع ــته، س ــی پوس اصل
اتصــاالت. ســازوکار انتقــال بارهــای ثقلــی ایــن ســازه از دال 
هــا بــه خرپاهــای فرعــی، از خرپاهــای فرعــی بــه خرپاهــای 
اصلــی و از خرپاهــای اصلــی بــه ســتونهای میانــی و ســتونهای 
پوســته بــوده اســت. چهــار ســتون میانــی متشــکل از چهــار 
ــده  ــت ش ــیله ورق تقوی ــه وس ــه ب ــوده ک ــی ب ــت ناودان جف
بــوده انــد. در چهــار گوشــه پوســته ســاختمان چهــار ســتون 
صلیبــی قــرار داشــته انــد. ایــن ســتونها نیــز متشــکل از چهــار 
زوج ناودانــی بــوده کــه بــا ورق تقویــت شــده انــد. ســتونهای 
ــه از  ــوده ک ــی ب ــت ناودان ــکل از دو جف ــته متش ــی پوس اصل
ــا ورق تقویــت شــده بــوده انــد. ایــن ســتونها روی  طرفیــن ب
ــد.  ــته ان ــرار داش ــته آن ق ــازه در پوس ــی س ــای اصل محوره
ــکیل  ــی تش ــت ناودان ــک جف ــته از ی ــی پوس ــتونهای فرع س
ــد. در  ــوده ان ــده ب ــت ش ــا ورق تقوی ــن ب ــه در طرفی ــده ک ش
چهــار وجــه قــاب پیرامونــی ســاختمان، ســتونها بــا المانهایــی 
خرپایــی متشــکل از زوج ناودانــی بــه هــم متصــل شــده بــوده 
ــه صــورت  ــراز هــر طبقــه ب ــی در ت ــن اعضــای خرپای ــد. ای ان

ــد . ــه یکدیگــر متصــل میکردن ــدری ســتون هــا را ب ضرب
ــکو،  ــاختمان پاس ــازه س ــزای س ــه اج ــی ب ــگاه کل ــک ن در ی
( Built-Up ماحظــه میشــود کــه تمــام آنهــا از مقاطــع
ــا  ــه ب ــد ک ــی ســاخت هرچن ــن نحوه ــد. ای ــوده ان ــب) ب مرک
ــن  ــت ، لیک ــه اس ــل توجی ــاخت قاب ــان س ــای زم ــاوری ه فن
ــته، دارای  ــای پیوس ــوش ه ــتفاده از ج ــدم اس ــت ع ــه عل ب
نقــاط ضعــف نیــز میباشــد. عناصــر الغــر مــورب تیرچــه هــا 
و خرپاهــای باربــر ســقف، و کیفیــت نامناســب اجــرا در ایــن 
ــز  ــز در برداشــتها مشــاهده شــده اســت. ســتونها نی اجــزا نی
ــا نیمــرخ هــای نــورد شــده  اغلــب از نیمــرخ هــای مرکــب ب
ی ســبک کــه توســط ورقهــای فــوالدی ســنگین بــا جــوش 
هــای منقطــع و غیــر پیوســته تقویــت شــده و بــا بســت هــای 
ــر متصــل شــده  ــه یکدیگ ــاد ب ــا فواصــل نســبتا زی ــوازی ب م

ــد. بودن
ــای ســازه ســاختمان و ســتون  ــه ه ــم دهان ــداد نســبتا ک تع
هــای میانــی مبیــن مســیر محــدود انتقــال بــار ایــن ســازه در 
تحمــل بارهــای ثقلــی اســت. گرچــه وجــود تعــداد نســبتا زیاد 
ســتون هــای پیرامونــی کــه اصــوال بــرای مقابلــه بــا بارهــای 
ــه ایجــاد نامعینــی ســازه ای در  ــد، ب ــه شــده ان جانبــی تعبی
ــا  ــد، وجــود تنه ــاری ســازه کمــک مــی کن ــه هــای کن دهان
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چهــار ســتون میانــی باعــث مــی شــود هــر گونــه زوالــی در 
مقاومــت کــف هــا و یــا ســتون هــای میانــی، بالقوه ســاختمان 
را در معــرض خطــر فروریــزش پیــش رونــده قراردهد.اعضــای 
ــی  ــه پوشش ــد هرگون ــا« فاق ــاختمان عمدت ــن س ــوالدی ای ف
ــاق  ــه اتف ــب ب ــی قری ــال تحتان ــوده و ی ــش ب ــل آت در مقاب
اعضــای تیرچــه و خرپاهــای باربــر آن در هنــگام بــروز حریــق 

درمعــرض مســتقیم آتــش تحتانــی بــوده انــد.
مقاومت سازه در برابر بارهای ثقلی قبل از اثر حرارت

بــه منظــور شــناخت رفتــار ســازه و اجــزای ســاختمان 
پاســکو، مــدل هایــی از ســازه ســاخته و تحلیــل شــده اســت. 
نتایــج تحلیــل ســازه تحــت اثــر بارهــای ثقلــی تخمینــی روز 
ــر  ــش و حــرارت ب ــر آت ــل از اث ــه، نشــان مــی دهــد قب حادث
ــان  ــیه اطمین ــازه حاش ــه، س ــاختمان در روز حادث ــزای س اج

ــی را داشــته اســت. ــرای تحمــل بارهــای ثقل ــی ب کاف
خرابی ساختمان

تخریــب ســازه در ســه مرحلــه بــا فاصلــه زمانــی اتفــاق افتــاده 
ــش  ــروع آت ــاعت از ش ــدود 3 س ــت ح ــس از گذش ــت. پ اس
ســوزی در ســاختمان، در مرحلــه اول بخشــی از کــف یازدهــم 
)ســقف طبقــه دهــم) در قســمت شــمال غربــی ) محل شــروع 
آتــش ســوزی) بــه علــت تغییرشــکل هــای بــزرگ تیرچــه هــا 
ــای  ــد اتصاله ــش از ح ــا و چرخــش بی ــش دم ــی از افزای ناش
ــط از  ــدا فق ــاالت )در ابت ــت اتص ــت شکس ــا و در نهای دو انته
یــک ســمت) فــرو میریــزد. ســپس در مرحلــه دوم بــه فاصلــه 
حداقــل ده دقیقــه، بخشــی از کــف دوازدهــم و ســیزدهم بــر 
روی کــف دهــم ریختــه ) بــه دلیــل آنکــه در آن بخــش هــا 
دیگــر کــف یازدهــم وجــود نداشــته) و بــه علــت افزایــش بار و 
اثــرات ضربــه آن، ایــن تخریــب کــف هــا تــا پاییــن ســاختمان 
ــه شــمال  ــای ناحی ــب چشــمه ه ــن ترتی ــد. بدی ــه مییاب ادام
غربــی ســاختمان، از کــف ســیزدهم تــا پاییــن ســاختمان بــه 
ــف در آن  ــی از ک ــی خال ــه و داالن ــن رفت ــل از بی ــور کام ط
ناحیــه بوجــود میآید.بررســی دقیــق فیلمهــا و تصاویــر موجود 
از لحظــات خرابــی مرحلــه ســوم )نهایــی) نشــان میدهــد کــه 
ــدت  ــه م ــاختمان ب ــه دوم، س ــی مرحل ــوع خراب ــس از وق پ
ــه  ــداری خــود را حفــظ کــرده و مرحل حــدود 30 دقیقــه پای
ــاز  ــاختمان آغ ــی س ــرقی و جنوب ــع ش ــی از ضل ــوم خراب س
ــی نشــان  ــع جنوب ــه ضل ــوط ب ــر مرب میشــود. بررســی تصاوی
ــی ســاختمان  ــزش نهای ــل از فروری ــی قب میدهــد کــه لحظات
در قســمت شــرقی ضلــع جنوبــی، دو حبــاب آتــش بــه فاصلــه 

حــدود 3 ثانیــه از هــم ظاهــر میشــوند.
بــا ظاهــر شــدن حبــاب آتــش اول، در امتــداد طبقــه یازدهــم، 

دود از پنجــره هــای ضلــع جنوبــی ایــن ســاختمان بــه بیــرون 
دمیــده مــی شــود. ایــن امــر احتمــاال بــه دلیــل فــرو ریختــن 
کــف دوازدهــم در آن ناحیــه اســت، امــا از آنجائیکــه مقــدار 
ــه نظــر  ــر اســت، ب ــی کمت دود در ســمت چــپ نمــای جنوب
میرســد ایــن خرابــی در آن زمــان هنــوز در سایرچشــمه هــا 
اتفــاق نیفتــاده بــوده اســت. بعــد از حــدود 3 ثانیــه از ظاهــر 
شــدن حبــاب آتــش اول، حبــاب آتــش دوم در همــان قســمت 
ظاهــر میشــود کــه احتمــاال نشــان دهنــده فــرو ریختــن کــف 

ســیزدهم روی کــف دوازدهــم در ایــن ناحیــه اســت.
بنــا بــر بررســی هــای فــوق، بــا وجــود اینکــه خرابــی مرحلــه 
اول و دوم در قســمت شــمالی ســاختمان بــه وقــوع پیوســته، 
امــا شــروع خرابــی مرحلــه ســوم و ریــزش نهایــی ســاختمان 
در ضلــع شــرقی و جنوبــی رخ داده اســت. بــه منظــور بررســی 
ــرو  ــات ف ــر لحظ ــاختمان، تصاوی ــی س ــزش نهای ــل فروری دلی
ریــزش نهایــی از نمــای جنوبــی بررســی و مشــاهده شــد در 
یکــی از ســتونهای ضلــع جنوبــی ســاختمان کــه دارای مقطــع 
مرکــب ســاخته شــده از دو عــدد قوطــی اســت، کمانــش کلی 
و نیــز کمانــش قطعــه ای اجــزای مقطــع رخ داده و دو قوطــی 
ــا  تشــکیل دهنــده ایــن ســتون، از یکدیگــر جــدا میشــوند. ب
کمانــش ایــن ســتون، انحنایــی در بــام به وقــوع پیوســته و در 
نهایــت منجــر بــه فــرو ریــزش نهایــی ســازه میشــود. گفتنــی 
ــتون  ــار س ــه چه ــد ک ــان میده ــا نش ــی ه ــه بررس ــت ک اس
مرکــزی ســاختمان تــا لحظــات آخــر دچــار خرابــی مشــهود 
کلــی نشــده و در لحظــات پایــان بــا فــرو ریختــن کفهــا، بــه 
دلیــل از دســت دادن تکیــه گاه هــای جانبــی خــود در تــراز 
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طبقــات، ســقوط میکننــد.
در نهایــت بررســی تصاویــر نشــان مــی دهــد ســقوط ســقف 
ــه گاه جانبــی ســتون  ــات و از دســت رفتــن تکی هــا در طبق
هــای نمــا، باعــث ازدیــاد طــول موثــر آنهــا و از دســت رفتــن 
مقاومــت وکمانــش ایــن ســتون هــا شــده و در نتیجــه کــف 
ــد.  ــه ان ــرو ریخت ــر ف ــات پایینت ــام و طبق ــه ب ــوط ب هــای مرب
ــه یقیــن،  ــب ب ــه احتمــال قری ــوق ب ــب ف ــه مطال ــا توجــه ب ب
فروریــزش ســاختمان ناشــی از تاثیــر آتــش بــر ســازه 
ــای  ــف ه ــمتی از ک ــه ای قس ــزش مرحل ــاختمان و فروری س
ــه  ــده ناشــی از ضرب ــش رون ــی پی ــت خراب ــات و در نهای طبق
کــف هــا همــراه بــا از دســت رفتــن مهــار جانبــی ســتونهای 
بیرونــی و کمانــش آنهــا بــوده اســت. جــدا از برخــی شــواهد 
مربــوط بــه انفجــار معــدود کپســول هــای کوچــک گاز موجود 
ــا  ــش و ی ــا آت ــاس ب ــر تم ــا« بخاط ــه بعض ــا ک ــد ه در واح
ضربــه فروریــزش ســقف هــا ممکــن اســت رخ داده باشــد، در 
خصــوص شــایعه انفجاربرنامــه ریــزی شــده و یــا گســترده و 
عمــده در داخــل ســاختمان، هیــات بــه دالیــل زیــر شــواهد 
منطقــی قابــل تاییــدی نیافتــه و بنابرایــن احتمــال ایــن امــر 

ــه نظــر مــی رســد. بســیار بعیــد ب
ــی ،  ــورت متوال ــه بص ــدای انفجارگون ــر ص ــاهداتی نظی - مش
ــا  ــش و ی ــاب آت ــا خــروج حب ــا و ی ــاب ســریع ترکــش ه پرت
دود بصــورت موضعــی از پنجــره هــا ی محــدودی از طبقــات، 
بخاطــر رخــداد فرآینــد زنجیــره ای فروریــزش بصــورت بســیار 
ــا زیریــن در  ســریع و برخــورد کــف هــای طبقــات فوقانــی ب

هــر مرحلــه مــی توانــد باشــد و در ســایر حــوادث مشــابه در 
کشــور هــای دیگــر نیــز مشــاهده شــده اســت.

- وقــوع چنیــن پدیــده هایــی بصــورت موضعــی و آنهــم بعــد 
از گذشــت چنــد ســاعت از شــروع آتــش ســوزی گســترده در 
طبقــات زیریــن کانــون آتــش و همزمــان بــا آغــاز فروریــزش 
گســترده نمــی توانــد شــبهه ایجــاد انفجــار آن هــم بصــورت 

عمــدی را بصــورت عقایــی منطقــی جلــوه دهــد.
- بــر اســاس اســتعام از مقامــات مســئول، شــواهدی دال بــر 
وقــوع انفجــار بــا مــواد منفجــره تخریبــی چــه بصــورت عینــی 
و چــه بــا معاینــه آثــار باقیمانــده بــر روی اجــزای ســاختمان 

بــه دســت نیامــده اســت.
شــایان ذکــر اســت بــه طــور کلــی دلیــل اصلــی خرابــی ســازه 
هــا در اثــر آتــش، کاهــش مقاومــت و ســختی مصالــح ســازه 
ــوالد،  ــش در جــه حــرارت اســت. در خصــوص ف ــا افزای ای ب
ــانتیگراد  ــه س ــی 500 درج ــدود 400 ال ــش از ح ــن کاه ای
ــن  ــا تعیی ــان ب ــم زم ــاس ه ــن اس ــر ای ــت. ب ــمگیر اس چش
ــاختمان،  ــی س ــزش نهای ــل فروری ــی و مراح ــناریوی خراب س
ــا  ــاختمان ، ب ــف س ــزای مختل ــی از اج ــای مختلف ــل ه تحلی
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــی و ب ــای تخصص ــرم افزاره ــتفاده از ن اس
ــر اجــزای ســازه صــورت گرفتــه اســت. ایــن  ــار حــرارت ب آث
ــن بخــش از  ــای مشــاهده شــده در ای ــده ه ــا پدی ــل ه تحلی
گــزارش را توســط مــدل هــای عــددی و ریاضــی ســازه تاییــد 

ــد. نمــوده ان
توصیه ها

بــه طــور کلــی احتمــال وقــوع آتــش ســوزی در همــه 
ــت مقــررات فنــی و  ــا رعای ــا ب ســاختمان هــا وجــود دارد. ام
ــال و شــدت آن را  ــوان احتم ــی ت ــه م ــش گیران ــات پی اقدام
بــه حداقــل رســانید. همچنیــن بــا پیــش بینــی ســامانه هــای 
ــق و  ــام حری ــای اع ــامانه ه ــه س ــق از جمل حفاظــت از حری
اطفــای خــودکار، مــی تــوان در صــورت بــروز آن بــه صــورت 
ــش  ــای آت ــردن و اطف ــه محــدود ک ــر نســبت ب ســریع و موث
ــط فنــی مــی  ــا رعایــت ضواب ــدام نمــود. از طــرف دیگــر ب اق
تــوان زمــان مقاومــت اجــزای ســازه در برابــر آتــش را افزایــش 
ــه  ــازه را ب ــوان س ــی ت ــاز م ــورت نی ــت در ص داد. و در نهای
ــروز و عــدم اطفــای  ــه ای طراحــی نمــود کــه چنانچــه ب گون
ــد  ــدود چن ــی مح ــث خراب ــازه باع ــی از س ــق در بخش حری
عضــو ســازه ای شــود، ایــن خرابــی بــه صــورت پیــش رونــده 
ــا  ــات ب ــزارش هی ــازه نشــود. در گ ــی کل س ــه خراب ــر ب منج
مــروری بــر مقــررات موجــود، پیشــنهاداتی در زمینــه اصــاح 
برخــی از ضوابــط و مقــررات و رویــه هــای جــاری در خصــوص 
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ــداث و  ــود و جدیداالح ــای موج ــاختمان ه ــی س ــظ ایمن حف
نیــز نحــوه اعمــال و اجــرای آنهــا ارائــه شــده اســت کــه بــه 

ــد از: اختصــار عبارتن
1 . تکمیــل ضوابــط مباحــث ششــم ، نهــم و دهــم مقــررات 
ــر  ــا در براب ــازه ه ــت س ــوص مقاوم ــاختمان در خص ــی س مل
ــده در خصــوص ســاختمان هــای  آتــش و خرابــی پیــش رون

ــداث جدیداالح
ــی  ــررات مل ــت ودوم مق ــث بیس ــط مبح ــل ضواب 2 . تکمی
ــر  ــاختمان در براب ــت س ــط حفاظ ــورد ضواب ــاختمان در م س

ــش آت
ــی پیــش  ــر آتــش و خراب 3 . بررســی مقاومــت ســازه در براب
ــم  ــه و مه ــد مرتب ــای بلن ــاختمان ه ــوص س ــده در خص رون

موجــود
ــرای اجرایــی  4 . اصــاح ضوابــط و تدویــن ســاز و کار الزم ب

شــدن مبحــث بیســت ودوم مقــررات ملــی ســاختمان در
خصوص ساختمان های موجود

5 . لــزوم تمایــز در نگــرش بــه ســاختمان هــای بلنــد مرتبــه 
و تدویــن ضوابــط و مقــررات ویــژه بــرای احــداث و نگهــداری 

ایــن نــوع ســاختمان هــا
ــه وزارت راه و شهرســازی، ســازمان  6 . همــکاری همــه جانب
ــرا  ــرای اج ــا ب ــهرداری ه ــاختمان و ش ــی س ــام مهندس نظ

شــدن
ــی  ــوارد ایمن ــژه م ــه وی ــی ســاختمان و ب ــررات مل ــل مق کام
ــای  ــق در ســاختمان ه ــر حری ســاختمان و ســازه آن در براب

بخــش خصوصــی
7 . همــکاری همــه جانبــه وزارت راه و شهرســازی، دســتگاه 
هــای کارفرمایــی، مهندســان مشــاوران، پیمانــکاران، ســازمان 
هــای مــردم نهــاد و انجمــن هــای صنفــی از قبیــل جامعــه 
ــاده  ــرای پی ــکاری ب مهندســان مشــاور و انجمــن هــای پیمان
ــوارد  ــا م ــاختمان و خصوص ــی س ــررات مل ــل مق ــدن کام ش
ایمنــی ســاختمان و ســازه آن در برابــر حریــق در ســاختمان 

هــای بخشــهای دولتــی و عمومــی
8 . اقــدام فــوری در شناســایی، درجــه بنــدی و تدویــن 
ــاختمان  ــری س ــیب پذی ــش آس ــرای کاه ــل ب ــه و عم برنام

ــهرها. ــود در کانش ــی موج هــای قدیم
گرچــه ایــن هیــأت در حــال حاضــر آمــار دقیقی از ســاختمان 
ــق در  ــه لحــاظ حری ــر کشــور ب ــای موجــود و آســیب پذی ه
اختیــار نــدارد، ولــی بــه نظــر مــی رســد در کانشــهر هــای 
کشــور و بــه ویــژه شــهر تهــران، ســاختمان هــای زیــادی بــا 
ــوع  ــه ن ــه ب ــا توج ــد. ب ــود دارن ــال وج ــش از 30 س ــر بی عم
قوانیــن و مقــررات حاکــم در کشــور در آن ســالها و روش های 

معمــول طراحــی و ســاخت بــا اطمینــان مــی تــوان گفــت، در 
ــبتا  ــان نس ــای آن در زم ــدم اطف ــق و ع ــروز حری ــورت ب ص
ــرار  ــی ق ــرو پاش ــر ض ف ــا در مع ــاختمان ه ــن س ــاه، ای کوت
مــی گیرنــد. بنابرایــن پیشــنهاد مــی شــود، طــی یــک برنامــه 
ــوع ســاختمان هــا شناســایی  ــن ن ــه اول ای ضربتــی در مرحل
شــده و پــس از آن بــا درجــه بنــدی آنهــا بــه لحــاظ اهمیــت 
ــش  ــرای کاه ــه ب ــک برنام ــرای ی ــه اج ــبت ب ــری، نس و کارب

تدریجــی یــا مرحلــه ای آســیب پذیــری اقــدام شــود.
بررسی حادثه از دیدگاه مدیریت بحران

حریــق در ســاختمان پاســکو در ســاعت 7:58 بامــداد ، طــی 
تمــاس تلفنــی شــهروندان بــا مرکــز آتــش نشــانی شــهرتهران 
اعــام مــی گــردد. فرمانــده نخســتین تیــم در ســاعت 8:00 
ــه کشــی  ــه حاضرشــده و تیــم عملیــات، لول در صحنــه حادث
ــن  ــد. همچنی ــی نمای ــاز م ــش نشــانی از خــودرو را آغ آب آت
ــی  ــه م ــده و وارد صحن ــوان ش ــز فراخ ــر نی ــای دیگ ــم ه تی
ــه طــور  ــان در طبقــه دهــم چهــار واحــد ب شــوند. در آن زم
کامــل درگیــر حریــق بــوده اســت. پــس از تســلط نســبی بــه 
حریــق طبقــه دهــم، تیــم آمــاده عملیــات در طبقــه یازدهــم 
ــز  ــر نی ــه باالت ــم ب ــات دوازده ــق در طبق ــود. حری ــی ش م
ســرایت کــرده و در ضلــع جنــوب و جنــوب شــرقی ســاختمان 
و شــمال شــرقی طبقــه پانزدهــم شــعله وری شــدید مشــاهده 
مــی شــود. در ســاعت 10:53 ســقف طبقــات دهــم و یازدهــم 
در ضلــع شــمال غربــی ریــزش و منجــر بــه محبــوس شــدن 
تعــدادی از آتــش نشــانان مــی گــردد. آتــش نشــانان موفــق 
بــه خــارج نمــودن ســه نفــر از همــکاران خــود از زیــرآوار مــی 
شــوند. در ســاعت 11:01 ضلــع شــمالی ســاختمان از طبقــه 
ــوس  ــه محب ــزش و منجــر ب ــن مجــددا ری ــه پایی ــم ب دوازده
شــدن تعــداد دیگــری از آتــش نشــانان و مســدود شــدن راه 
ــزش  ــوع ری ــس از وق ــات پ ــده عملی ــردد. فرمان ــی گ ــه م پل
دوم از طریــق بــی ســیم دســتور تخلیــه ســاختمان را صــادر 
ــتاد  ــه س ــات ب ــده عملی ــاعت 11:09 فرمان ــد.در س ــی نمای م
فرماندهــی آتــش نشــانی وضعیــت بحــران اعــام مــی نمایــد. 
خــروج آتــش نشــانان گرفتــار در طبقــات دهــم و پاییــن تــر 
ــا انجــام  ــرود از نم ــان و ف ــر، نردب ــای باالب ــق خودروه از طری
مــی شــود. در ســاعت 11:33 و پــس از گذشــت حــدود ســه 
ــرو  ــل ف ــور کام ــه ط ــکو ب ــاختمان پاس ــم ، س ــاعت و نی س
ــه 15 نفــر  ــزد. تعــداد کل آتــش نشــانان محبــوس ب مــی ری
مــی رســد. همچنیــن تعــداد 4 نفــر از شــهروندان عــادی کــه 
در محــل اتــاق شــوفاژ بودنــد و تعــداد دو نفــر دیگــر کــه در 
ــر آوار  ــی زی ــزش نهای ــز در ری ــد نی ــوده ان ــات مســتقر ب طبق
محبــوس مــی شــوند. فرماندهــی کل حادثــه از بعــد از ریــزش 
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ــده  ــام ش ــران انج ــهردار ته ــط ش ــات توس ــان عملی ــا پای ت
اســت. در ایــن مقطــع بــا اســتفاده از ســگ هــای زنــده یــاب، 
دســتگاه جســتجوگر صوتــی، تصویــری و بیــورادار نســبت بــه 
جســتجوی عمومــی در آوار اقــدام و متعاقبــاً نســبت بــه حفــر 
3 حلقــه تونــل از ضلــع غربــی آوار ســاختمان پاســکو اقــدام 
و در مراحــل بعــدی همزمــان بــا انجــام عملیــات آواربــرداری 
ــرده و  ــدا ک ــه پی ــز ادام ــات جســتجو نی از روی ســطح، عملی
در مقاطــع زمانــی ، عملیــات آواربــرداری متوقــف و عملیــات 

جســتجو ادامــه یافتــه اســت.
علــل و عوامــل گســترش حریــق را مــی تــوان بــه شــرح زیــر 

خاصــه نمــود:
* مجهــز نبــودن ســاختمان بــه ســامانه هــای اعــام و اطفــاء 

یق حر
ــاختمان  ــی س ــاری و طراح ــوع معم ــکل در ن ــود مش *وج
ــزی  ــای فل ــقف کاذب ؛ نم ــی؛ س ــیرهای دسترس ــامل مس ش

ــا ــره ه ــدازه پنج ــبکه ای؛ ان ش
* نوع کاربری ساختمان و بار حریق زیاد

*کمبودهــای جــدی در ســازماندهی، فرماندهــی و روال هــای 
تیــم عملیاتــی مدیریــت بحــران در حیــن حریــق وگســترش 
ــق و  ــا حری ــات اطف ــه در عملی ــی حادث ــت فرمانده آن کیفی
ــاختمان  ــاختمان در س ــزش س ــس از ری ــران پ ــت بح مدیری
ــوده  ــی ب ــه صــورت تهاجم ــدا ب ــاء ابت ــات اطف پاســکو عملی
ــی و از خارجســاختمان انجــام  ــه صــورت تدافع ــه ب و در ادام
شــده اســت در حالــی کــه درکنتــرل حریــق ســاختمان هــای 
ــپس  ــق و س ــترش حری ــری از گس ــا جلوگی ــت ب ــد اولوی بلن
ــدن  ــر ش ــه درگی ــه ب ــا توج ــن ب ــد. همچنی ــی باش ــه م حمل
ــی  ــاختار فرمانده ــق، در س ــه و گســترش حری ــن طبق چندی
ــرل  ــزی، کنت ــه ری ــد برنام ــی مانن ــای مهم ــت ه ــه پس حادث
ــتم  ــده و سیس ــکیل نش ــریع تش ــه س ــروه مداخل ــی و گ الب
شــمارش کارکنــان وجــود نداشــته اســت. تیــم ایمنــی 
ــزش  ــک ری ــده و ریس ــکیل نش ــی تش ــاختار فرمانده در س
ــی نشــده اســت  ــی ســاختمان ارزیاب ــزش کل ــا ری موضعــی ی
ــه در  ــی حادث ــی در فرمانده ــف اساس ــه ضع ــن نکت ــه ای ک
ــر  ــد. انســداد معاب ــه شــمار مــی آی ــزش ب ــل از ری مقطــع قب
ــر صــورت  ــا تاخی ــی و رانندگــی ب دسترســی توســط راهنمای
گرفتــه اســت و نیروهــای امــدادی فراخــوان شــده در ســاعات 
ــودن  ــدود ب ــل مس ــه دلی ــزش، ب ــه ری ــک ب ــی نزدی انتهای
ــام  ــل ازدح ــه دلی ــه ب ــل حادث ــه مح ــی ب ــیرهای منته مس
ترافیــک، در عمــل امــکان حضــور در صحنــه را نداشــته انــد. 
ــختی  ــه س ــگام و ب ــرور، دیرهن ــور و م ــرل عب ــن کنت همچنی
صــورت گرفتــه اســت. فراخــوان حجــم نامتعــارف و تخمیــن 

ــال  ــط ه ــزات، توس ــرو و تجهی ــه نی ــاز ب ــد نی ــش از ح بی
احمــر بــه عنــوان ســازمان همــکار اورژانــس و فوریــت هــای 
ــزات از شهرســتان  ــرو و تجهی ــه نی پزشــکی و فراخــوان ثانوی
هــای مجــاور منطقــی نبــوده اســت. اصــول اولیــه اورژانــس از 
جملــه انتقــال مصــدوم توســط نیروهــای پیــش بیمارســتانی 
در برخــی مــوارد بــه خوبــی صــورت نگرفتــه اســت. همچنیــن 
توزیــع بیمــاران در بیمارســتان هــا مــی توانســت بهتــر انجــام 
شــود. تصمیــم گیــری و مدیریــت صحنــه تــا ســاعاتی پــس از 
ریــزش دچــار چالــش بــوده اســت. عملیــات امــداد و نجــات 
همزمــان بــا عملیــات نخالــه بــرداری صــورت گرفتــه اســت؛ 
درحالــی کــه بــر اســاس اصــول عملیــات آواربــرداری و امــداد 
ــا قربانیــان  ــراد مفقــود و ی ــی کــه همــه اف ــا زمان و نجــات، ت
حادثــه از زیــر آوار بیــرون کشــیده نشــده انــد، نبایــد عملیــات 
ــت  ــی مدیری ــدت فرمانده ــود. وح ــام ش ــرداری انج ــه ب نخال
ــوده اســت. مدیریــت رســانه هــا اعــم  بحــران دچــار خلــل ب
ــی  ــت مطلوب ــا کیفی ــی ب ــای اجتماع ــانه ه ــمی و رس از رس
صــورت نگرفتــه، و عــاوه بــر رســانه هــای رســمی مدیریــت 

ــر انجــام نشــده اســت. ــه طــور موث فضــای مجــازی نیــز ب

اصالحات پیشنهادی
1 . ضروری اســت ســازمان پیشــگیری و مدیریت بحران شــهر 
تهــران مبــادرت بــه شناســایی و ارزیابــی طیــف متنــوع تــری 
از ســناریوهای بحــران زا کــرده و بــرای پیشــگیری و آمادگــی 
اقــدام نمایــد. از ســوی دیگــر نقــش فعلــی ایــن ســازمان کــه 
ــوده  ــون ب ــای گوناگ ــه ه ــن کمیت ــه هماهنگــی بی محــدود ب
ــه  ــاز ب ــی برجســته اســت، نی ــاً عــاری از نقــش اجرای و عمدت
بازنگــری دارد. ســطح بنــدی حــوادث بایــد بازنگــری شــود. بــا 
توجــه بــه نبــود ســامانه خبــره )Expert System) بــرای ثبــت، 
طبقــه بنــدی و جســتجوی منابــع و تجهیــزات ایجــاد چنیــن 

سیســتمی ضــروری بــه نظــر مــی رســد.
2 . ســازمان آتــش نشــانی شــهر تهــران عــاوه بــر خدمــات 
ــات  ــه خدم ــق و ارائ ــگیری از حری ــی پیش ــراری، متول اضط
ــی  ــازمانی فعل ــگاه س ــن جای ــد. لیک ــی باش ــز م ــی نی ایمن
ــش در  ــوذ اثربخ ــار و نف ــدرت، اختی ــده ق ــن کنن آن تضمی
ــد  ــازمان بای ــن س ــت. ای ــهری نیس ــت ش ــای مدیری فراینده
نســبت بــه تدویــن ابــاغ، اســتقرار و اجــرای مجموعــه 
ــروری  ــد. ض ــدام نمای ــتندات SOP و ACTION PLAN اق مس
اســت نقشــه جانمایــی، راه هــای خــروج اضطــراری، فایرباکس 
هــا، محــل فیوزهــای قطــع بــرق و ... ســاختمان هــای بــزرگ 
جدیــد و یــا در حــال بهــره بــرداری بــه ســازمان آتــش نشــانی 

ــل شــود. ــران تحوی ــی شــهر ته ــات ایمن و خدم
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ــف  ــن وظای ــدی در تعیی ــی و مرزبن ــفافیت قانون ــود ش 3 . نب
ــای  ــس و فوریته ــکار در اورژان ــای هم ــازمان ه ــای س نیروه
ــا  ــا ب ــل آن ه ــارکت و تعام ــوه مش ــکل نح ــکی و پروت پزش
ــت  ــر در مدیری ــازمانهای درگی ــایر س ــا س ــز ب ــر و نی همدیگ

ــت. ــاختاری اس ــر س ــل ذک ــی از ارکان قاب ــران یک بح
4 . تخلیــه ســاختمان در ســاعات اولیــه و فــاز آتــش ســوزی 
ــان  ــردن محــدوده اطــراف شــامل کوچــه و خیاب ــه ک و ایزول
ــا  ــا مشــارکت نیــروی انتظامــی و پلیــس راهــور ب هــا بایــد ب
کیفیــت و کارآمــدی بیشــتری صــورت مــی گرفــت. ضــرورت 
تدویــن دســتورالعمل هــا و پروتــکل هــای الزم در ایــن 

خصــوص بســیار ضــروری اســت.
5 . تمرکــز ســازمانها و واحدهــای متولــی ایمنــی و مدیریــت 
حــوادث نظیــر ســازمان پیشــگیری و مدیریــت بحــران شــهر 
ــهرداری،  ــی، HSE ش ــات ایمن ــانی و خدم ــش نش ــران، آت ته
شــرکت شــهر ســالم در نظــام واحــد مدیریــت بحــران شــهری 
مــی توانــد عــاوه بــر یکپارچگــی منابــع، باعــث هــم افزایــی و 
انســجام مجموعــه واکنــش در شــرایط اضطــراری و مدیریــت 

بحــران شــهر تهــران شــود.
6 . در حادثه ســاختمان پاســکو تعدد اخطارها و هشــدارهای 
ســازمان آتــش نشــانی بــه هیــات مدیــره و مالــک ســاختمان 
در موضوعــات ارتقــای ســطح حفاظــت از حریــق ســاختمان 
ــد اثربخشــی  ــا فاق ــن اخطاره مشــاهده مــی شــود، لیکــن ای
الزم بــوده اســت. لــذا ضــرورت دارد بــا طراحــی ســازوکارهای 
ــای ریســک محــور  ــن ســامانه ه ــک بی ــاط ارگانی الزم و ارتب
بــا ســطح ایمنــی، مســئولیت پذیــری و پاســخگویی عمومــی 
در ایمنــی متحــول شــده و ارتقــای فرهنــگ ایمنــی عمومــی 

صــورت گیــرد.
7 . بــا توجــه بــه تنــوع مخاطــرات و گســتردگی شــهر تهــران، 
ــوادث و  ــی، ح ــت ایمن ــه مدیری ــام یکپارچ ــرورت دارد نظ ض
ــا انجــام مطالعــات دقیــق علمــی، بــه  بحــران شــهر تهــران ب
کارگیــری اســتانداردهای بیــن المللــی، مدلهــای حرفــه ای و 
کارشناســی معتبــر دنیــا و الگوبــرداری از نظــام هــای جــاری 

در کان شــهرهای پیشــرفته دنیــا طراحــی شــود.
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شهرسازی

مریم نجفی 
دانشــجوی دکتــری شهرســازی، دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد 

نجــف آبــاد 

چکیده 
ویژگــی اصلــی اطــاق یــک فضــا بــه فضــای شــهری، رخ دادن تعامــات 
ــع یکســان  ــات در همــه جوام ــی در آن فضــا اســت. نحــوه تعام اجتماع
نیســت. گاهــی نوعــی از رفتــار در یــک جامعــه تعامــل و باعــث افزایــش 
ــر  ــه دیگ ــا در جامع ــده، ام ــوب ش ــط محس ــرزندگی محی ــت و س کیفی
ــل  ــیری-تاریخی و تحلی ــا روش تفس ــه ب ــن مقال ــد. ای ــدارزش می باش ض
محتــوای متــن )کــه در اینجــا همــان کالبــد فضــای شــهری در شــهرهای 
ســنتی ایــران می باشــد)، نــوع تعامــات اجتماعــی را اســتخراج و قرائــت 
ــی  ــا ویژگی های کــرده اســت. همچنیــن ویژگی هــای اســتخراج شــده را ب
ــرای تعامــات اجتماعــی  اجتماعــی کــه در نظریــات شهرســازان غربــی ب
ــوب دانســته  شــده، مقایســه  ــق مطل ــه طــور مطل ــای شــهری ب در فضاه
ــه نظــر می رســد ویژگی هــای تعامــات اجتماعــی مــردم  کــرده اســت. ب
ایــران هم خــوان بــا فــرم فضاهــای شــهری آنهــا )بــازار و فضاهــای شــهری 
ــی و در نتیجــه  ــات اجتماع ــوع تعام ــا ن ــرت ب ــازار) و در مغای ــون ب پیرام

کالبــد فضاهــای شــهری غــرب اســت.
واژگان کلیــدي: تعامــات اجتماعــی، فضــای شــهری، شــهرهای ســنتی 

ایــران، فرهنــگ ایرانــی.
مقدمه 

ــاق  ــرای اط ــی ب ــن ویژگ ــوان اصلی تری ــه عن ــی« ب ــات اجتماع »تعام
W;1961,Jacobes( ــت ــده اس ــته ش ــهری دانس ــای ش ــه فض ــا ب ــک فض ی

Marcus;1989,Oldenburg;1987,Ghel;1980,hyte,1998؛ پاکــزاد،1389؛ 

بحرینــی،1383). ایجــاد فضاهــای عمومــی بعنــوان، بســتری بــرای 
ــق  ــی از طری ــی اجتماع ــت زندگ ــردن کیفی ــاال ب ــی و ب ــات اجتماع تعام
طراحــی محیــط، موضوعــی بــود کــه از دهــه 80 میــادی در کشــورهای 
توســعه یافتــه و مــدرن بــه دلیل مشــکات ناشــی از فردگرایی شــهروندان، 

کرســی نظریــات شهرســازان غربــی شــد. در ایــران نیــز آمار محققــان علوم 
اجتماعــی حاکــی از آن اســت کــه فردگرایــی و ارزش هــای فردگرایانــه در 
ــای  ــر ارزش ه ــوده و در حــال تســلط ب ــه توســعه ب ــر رو ب ســال های اخی
ــن  ــع ای ــرای رف ــق سروســتانی، 1390 :2). ب ــه اســت )صدی جمــع گرایان
ــود.  ــروی می ش ــی پی ــازان غرب ــه های شهرس ــران از اندیش ــل در ای معض
ــی  ــمندان غرب ــرف اندیش ــی از ط ــاره موضع گیری های ــن ب ــد در ای هرچن
شــده اســت، نظیــر ادوارد هــال1  کــه تأکیــد می کنــد » اجتمــاع پذیــری، 
صرفــاً موضــوع خوبــی نیســت و نبایــد مــدام بــر آن اصــرار کــرد. فضــای 
ــز  ــاع گری ــای اجتم ــت فض ــن اس ــگ ممک ــک فرهن ــر در ی ــاع پذی اجتم
ــاً   ــز، ضرورت ــاع گری ــای اجتم ــن  فض ــد، همچنی ــر باش ــگ دیگ در فرهن
ــر  ــدر درگی ــر چق ــان ه ــال،1392: 133). انس ــت« )ه ــدی نیس ــای ب فض
تاش هــای روزانــه باشــد در هــر حالــت بــرای او غیــر ممکــن اســت کــه 
از فرهنــگ خــودش محــروم گــردد. فرهنــگ آن بعــد پنهانــی اســت کــه 
خــارج از تــوان کنتــرل ارادی اســت.»آنچه مهــم اســت آن اســت کــه فضــا 
ــه  ــا فرهنــگ آن جامع ــز متناســب ب ــر و چــه اجتماع گری چــه اجتماع پذی
ــا ایــن وجــود همچنــان دیدگاه هــای غیــر  باشــد« )هــال،1392: 133). ب
ــرار  ــی ق ــزان ایران ــه کار طراحــان و برنامه ری ــی و پای ــوان مبان ــی، بعن بوم

می گیــرد.   
اهمیت و ضرورت موضوع 

بــه دلیــل عــدم تعریــف مفهــوم »تعامــات اجتماعــی« )بعنــوان 
اصلی تریــن عامــل ایجــاد فضــای شــهری) هــر کــس می توانــد بــه ســلیقه 
خــود، گونــه ای از فعالیت هــای جمعــی را بــر ایــن مفهــوم تطبیــق دهــد. 
ــات  ــا ورود نظری ــر ب ــال های اخی ــه در س ــت ک ــی اس ــاً اتفاق ــن دقیق ای
ــت.  ــران رخ داده اس ــهری در ای ــای ش ــورد فض ــی در م ــازان غرب شهرس
ــای  ــاد فضاه ــی و ایج ــت معرف ــی در جه ــاهد تاش های ــا ش ــن روزه ای
شــهری از روی متــون ترجمــه شــده هســتیم. کــه نتیجــه آن، تعامــات 
و زندگــی جمعــی اســت کــه بــا ارزش هــای فرهنگــی جوامــع در تعــارض 
ــای  ــاد فضاه ــه ایج ــه ب ــت ک ــن اس ــبینانه آن ای ــت خوش ــا حال ــد ی باش
ــرد.  ــرار نگی ــراد ق ــوم اف ــتقبال عم ــورد اس ــه م ــود ک ــر ش ــهری منج ش
ــد  ــمت های بع ــتر قس ــه »بیش ــت ک ــروزی اس ــر ام ــکل فراگی ــن مش ای
ــان  ــا پنه ــاری از دیده ه ــازی و معم ــوزه شهرس ــاً در ح ــی خصوص فرهنگ
ــا  ــی در تمدن ه ــات اجتماع ــال،1392: 222). »تعام ــت« )ه ــده اس مان
ــی)  ــان بین ــاوت در فضــای فکــری )جه ــل تف ــه دلی ــف ب ــع مختل و جوام
ــی خواهنــد داشــت. چــه بســا  ــی متفاوت و فضــای عمــل )فرهنــگ) معان
ــه  ــا زمین ــی ی ــل اجتماع ــوع تعام ــک ن ــه، ی ــک جامع ــه در ی ــاری ک رفت
ســاز تعامــل اجتماعــی معرفــی شــود، امــا در جامعــه ای دیگــر بــه عنــوان 
یــک ضــد ارزش و عامــل تعارضــات اجتماعــی عمــل می کنــد« )نقــی زاده، 

 .(324:1392،
روش تحقیق

نظریــه مشــهوری معتقــد اســت کــه »رفتــار شــهروندان بــر نحــوه طراحــی 
و شــکل فضاهــای شــهری موثــر اســت. از ســوی دیگــر الگوهــای رفتــاری 

تبیین تعـامالت اجتماعی در 
فضاهای شهرِی شــهرهای سنــتی 

ایران با استـفاده از کالبـد آنها

تصویر2:  منونه فضای شهری در غرب با تعامالت بی معنا و غیر رسمی.تصویر1: منونه فضای شهری در غرب با تعامالت فعاالنه وبرخوردهای از پیش تدوین نیافته.
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ــوه  ــر نح ــه ب ــگ جامع ــت و فرهن ــه اس ــگ جامع ــی از فرهن ــود تابع خ
اســتفاده از فضــا تاثیــر می گــذارد« Rapaport,2002)). بــه تبعیــت از ایــن 
نظریــه مشــهور ایــن مقالــه قصــد دارد تــا بــا شــیوه »هرمنیوتیــک2 « بــا 
ــه رمزگشــایی از کالبــد دو فضــای شــهری  رویکــرد تفســیری-تاریخی3  ب
ــران و  ــازار و مــکان هــای شــهری اطــراف آن) در شــهرهای ســنتی ای )ب
خوانــش و اســتخراج نــوع تعامــات و ارتباطــات صــورت گرفتــه در آنهــا 
بپــردازد. بدیــن ترتیــب زمانیکــه بــه دنبــال پیــروی از نظریات شهرســازانه 
ــران  ــاد فضــای شــهری در ای ــی ایج ــی هســتند) در پ ــراً واردات ــه اکث )ک
ــل  ــده قاب ــول و قاع ــوان اص ــه عن ــی ب ــه موضوعات ــم چ ــتیم، می دانی هس

ــوده و کجــا دارای اســتثنا و تفــاوت هســتند.  پذیــرش ب
تعامل اجتماعی  

معنــای تعامــل در لغــت »بــا یکدیگر داد و ســتد کــردن« )دهخــدا،1377) 
و در دایــره المعــارف علــوم اجتماعــی »عمــل متقابــل دو یــا چنــد موجــود 
ــل دارای دو  ــت. تعام ــاروخانی،1370: 364) اس ــر« )س ــا یکدیگ ــده ب زن
ــای انســانی  ــام رفتاره ــامل تم ــش ش ــش اســت. کن ــش و واکن وجــه کن
اســت کــه در آن افــراد بــا دیگــران بــه گونــه ذهنــی یــا مشــهود رابطــه 
ــرد  ــه ف ــی اســت ک ــزر،1374: 286). واکنــش زمان ــد )ریت ــرار می کنن برق
کنــش دیگــران را بــه حســاب آورده و براســاس آن جهت گیــری می کنــد 
ــه صــورت ذهنــی و چــه عینــی )کرایــب،1384: 94). طبــق ایــن  چــه ب
ــه  ــراد، کــه منجــر ب ــا اف ــرد ی ــل ادراک توســط ف ــف هــر عمــل قاب تعاری
پاســخ معنــادار و قابــل ادراک توســط فــرد یــا افــراد دیگــر شــود، در زمــره 
ــت  ــد، دس ــگاه، لبخن ــک ن ــس ی ــرد. پ ــرار می گی ــی ق ــات اجتماع تعام
ــه  ــک مکالم ــده، ی ــک نوازن ــار ی ــدای ت ــک، ص ــام و علی ــکان دادن، س ت
ــا حضــور  ــی ب ــر، یــک ســخنرانی و امثالهــم در فضای ــاه، اجــرای تئات کوت

ــود. ــی محســوب می ش ــل اجتماع ــل دو شــخص، تعام حدق
ــودن انســان و همچنیــن حضــور او  ــر اجتماعــی ب فرهنــگ ایرانــی نیــز ب
ــبب  ــع س ــی و حضــور در جم ــط اجتماع ــد. رواب ــد می کن ــع تأکی در جم
رفــع تنش هــای فکــری و روانــی شــهروندان ناشــی از زندگــی روزمــره و 
کاری آنهــا می شــود. حتــی اگــر بپذیریــم کــه شــهروند ایرانــی در فضــای 
شــهری بــه تخلیــه احســاس و عاطفــه خــود می پــردازد، امــا نــوع و شــیوه 
آن بــا مــردم جوامــع دیگــر متفــاوت اســت. بــه طــور قطــع »نــوع و شــیوه 
ــا تعامــات رایــج بیــن  ــی ب تعامــات اجتماعــی بیــن آحــاد جامعــه ایران
اعضــای جامعــه غربــی تفــاوت دارد« )نقــی زاده،112:1392). جــان لنــگ4 
معتقــد اســت اگــر مــردم بــه تمــاس اجتماعــی نیــاز داشــته باشــند، در هر 
ــا  ــس ب ــگ، 1383 :186). پ ــد )لن ــم می کنن ــه آن را فراه محیطــی زمین
شــناخت فضاهــای عمومــی شــهرهای قدیــم ایــران می تــوان تــا حــدودی 
پــی بــرد کــه مــردم در کجــا بــه تمــاس اجتماعــی مــی پرداختنــد و ایــن 

تمــاس دارای چــه ویژگــی هایــی بــوده اســت. 

تعامالت اجتماعی در فضاهای شهری غربی
ــای  ــت در فضاه ــردن کیفی ــا باالب ــردن ی ــف ک ــرای تعری ــی ب ویژگی های
ــازان  ــط شهرس ــی توس ــات اجتماع ــوع تعام ــا ن ــاط ب ــهری در ارتب ش
ــم.  ــاره می کنی ــا اش ــدادی از آنه ــه تع ــه ب ــت ک ــده اس ــان ش ــی بی غرب
»فضــای شــهری صحنــه ای اســت کــه در آن برخــی مرزهــای اجتماعــی 
ــه  ــن نیافت ــش تدوی ــای از پی ــراد دارای برخورده ــود و اف ــته می ش شکس
بــا افــراد جدیــد می شــوند« )لینــچ، 1385: 109). »فضــای شــهری 
 .((1980,Whyte »در گــرو جــذب افــراد و گروه هــای مختلــف اســت
ــا و  ــف در فض ــای مختل ــل گروه ه ــش تحم ــه افزای ــب ب ــن ترغی همچنی
جامعه پذیــری بیشــتر، منجــر بــه افزایــش ســرزندگی فضــا خواهــد 
شــد Marcus & Francise,1998)). فضــای عمومــی نقــش بســیار مهمــی 
در تقویــت برخوردهــای اجتماعــی و کاهــش جدایی هــای اجتماعــی 
 Garcia & ــد ــا می کنن ــس ایف ــن و جن ــی، س ــات اجتماع ــه طبق ــر پای ب
افــراد غریبــه  از  others,2004)). در فضــای شــهری تعــداد زیــادی 

هســتند. وجــود افــراد غریبــه و ناآشــنا و ارتباطــات آنهــا باعــث افزایــش 
ســرزندگی فضــا می شــود. امــکان ایجــاد ارتبــاط بــا هــر نــوع و درجــه ای 

ــراد  ــا اف ــن مکان ه ــت. در ای ــد یاف ــور خواه ــی ظه ــای محل از فرهنگ ه
 .(xvii,1989,Oldenburge( بــا عایــق متفــاوت همدیگــر را می یابنــد
ــراد  ــه اف ــت ک ــمی اس ــع غیررس ــکان تجم ــک م ــهری، ی ــای ش حیات ه
ــا  ــن فضاه ــتند )Oldenburge,1989, 10). ای ــا هس ــترس در آن ره از اس
 .(1 :2006,Skog( دارای جــو صمیمــی، غیررســمی و خودمانــی اســت
بســیاری از افــراد ایــن فضاهــا را بــرای گــذران وقــت توصیــف می کننــد 
)Manuel & Thompson,2008, 1). امــروزه ترکیــب مناســبی از پرســه زنی 
ــاد  ــق ایج ــی موف ــی عموم ــک زندگ ــت، ی ــته اس ــی توانس و وقت گذران
ــا  ــن فضاه ــه ای ــراد ب ــه اف ــزدل،1390: 263). مراجع ــا و تی ــد )کارمون کن
بــه دلیــل انجــام فعالیت هــای اختیــاری اســت کــه در نتیجــه منجــر بــه 

ــود. ــهری) می ش ــای ش ــی فض ــدف اصل ــی )ه ــای اجتماع فعالیت ه
همانطــور کــه بیــان شــد روابــط بــرون گروهــی، فعالیتهــای غیررســمی و 
بــی معنــا بــرای گــذران وقــت، جــزء ویژگی هــای فضاهــای شــهری غربــی 
اســت کــه بعضــاً ترجمــه شــده و بــه کشــور مــا ورود پیــدا کردنــد. حــال با 
خوانــش کالبــد دو فضــای شــهری ایرانــی از نــوع بــازار و فضاهــای شــهری 
)حیاطهــای شــهری) در راســته بــازار ضمــن اســتخراج ویژگی هــای رفتــار 
اجتماعــی شــهروندان ایرانــی، آنهــا را بــا ویژگــی هــای فضاهــای شــهری 

غــرب نیــز مقایســه مــی کنیــم. 
عمومی ترین فضای شهری در شهرهای سنتی ایران 

1- بازار
بــازار بعنــوان عمومی تریــن فضــای شــهری و محــل داد و ســتد، مــراودات، 
سیاســت و رد و بــدل کــردن اطاعــات در شــهرهای ایــران بــوده اســت. 
ایــن فضــای عمومــی از دروازه شــروع می شــد و پــس از تنیــده شــدن بــه 
دور مســجد جامــع، فضاهــای دیگــری را در اطــراف خــود شــکل مــی داد. 
ــد از: کاروانســراها، مســاجد، مــدارس مذهبــی،  ایــن فضاهــا عبــارت بودن
تاسیســات  و  کاربری هــا  ســایر  و  انبارهــا  آب  گرمابه هــا،  خانقاه هــا، 
ــه  ــن ب ــد. همچنی ــکل می گرفتن ــازار ش ــته ب ــول راس ــه در ط ــهری ک ش
ــیار  ــه بس ــک فاصل ــی در ی ــی و قوم ــی، مذهب ــای اقلیت ــل تفاوت ه دلی
ــد.  ــاخته می ش ــازار س ــته ب ــار راس ــار در کن ــا آب انب ــاه دو مســجد ی کوت
کاروانســراهای بــزرگ در ابتــدای بــازار و نزدیــک دروازه هــا جــای داشــتند 
ــدند.  ــداث می ش ــازار اح ــول ب ــر ط ــر در سراس ــراهای کوچکت و کاروانس
ــرای عبــور  ــا 5 متــر و ب ــا عــرض حــدود 3/5 ت بازارهــا، فضایــی خطــی ب
پیــاده بــود. در اقلیــم گــرم و خشــک و فــات ایــران بازارهــا دارای ســقف و 
کامــا محصــور بودنــد. آنهــا در بــاال روزن هایــی بــرای عبــور نــور داشــتند. 
)بایــد توجــه داشــت کــه سرپوشــیده بــودن بــازار مانــع احتســاب آن بــه 
ــود  ــازار دارای تقســیماتی ب ــته ب ــود). راس ــوان فضــای شــهری نمی ش عن
کــه هــر یــک بــه صنــف خاصــی تعلــق داشــت. بازارهــا در زمــان اعیــاد 
ــن  ــه ای ــدند، ک ــیاهپوش می ش ــزا س ــوگواری و ع ــام س ــی و در ای چراغان
ــا  ــن گروه ه ــد بی ــاالی مذهــب در پیون ــدرت ب ــای وحــدت و ق خــود گوی
ــت و مجــازات  ــس وعــظ و ســخنرانی، اعــان فرمان هــای دول ــود. مجال ب
مجرمیــن نیــز در فضــای بــازار انجــام می شــد )ســلطان زاده، 1365: 

ــر1) 251-261). )تصوی
ــل و  ــازار، در تحلی ــای ب ــدی فض ــکل کالب ــف از ش ــن توصی ــس از ای  پ
خوانــش آن بایــد گفــت کــه از نظــر بصــری اشــکال خطــی القــاء کننــده 
ــورد  ــن م ــران در ای ــی صاحبنظ ــتند. برخ ــا هس ــت در فض ــس حرک ح
گفته انــد: »فضاهــای خطــی، تشــویق کننــده حرکت انــد، امــا زمانــی کــه 
ــی  ــرده و دلیل ــم ک ــرعت را ک ــد، س ــرد می دهن ــه ف ــی ب ــات ناگهان اطاع
ــوع  ــرای تعامــات می شــود«Kaplan,2000: 56)). بایــد توجــه داشــت ن ب
تعاماتــی کــه در ایــن فضــای خطــی رخ می دهــد، متفــاوت از تعاماتــی 
ــت  ــد. موق ــاق می افت ــتا اتف ــکل و ایس ــر ش ــی مقع ــه در فضای ــت ک اس
ــخصی  ــدم ش ــمی و ع ــات غیررس ــث ارتباط ــا باع ــور در فض ــودن حض ب
ــا  شــدن فضاهــا می شــده اســت. فرصــت کوتاهــی از تعامــات تجــاری ی
ــا  ــل حجره ه ــات) در مقاب ــادار از تعام داد و ســتد )شــکل رســمی و معن
ــه  ــرای تعامــات ســطحی، رســمی و گاه منفعان ــاه ب و نیــز فرصتــی کوت
ــازار باعــث  ــروش ب ــد و ف وجــود داشــته اســت. عملکــرد تولیــدی و خری
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ــا و  ــل و معن ــدون دلی ــن فضــا هیچــگاه ب ــرد در ای ــا حضــور ف می شــد ت
بــرای وقت گذرانــی و پرســه زدن )از جملــه دالیــل ذکــر شــده در نوشــته 

ــرای حضــور افــراد در فضــای شــهری) نباشــد. ــی ب هــای غرب

2-مکان های شهری)حیاط های شهری(
ــه،  ــر مســجد، مدرســه، تکی ــات شــهری نظی ــری و خدم در گذشــته کارب
حســینیه، زورخانــه، قهوه خانــه، گرمابــه، آب انبــار و امثالهــم یــا در 
ــاط  ــا حی ــی ب ــورت فضاهای ــه ص ــهر و ب ــی ش ــازار اصل ــیر ب ــراف مس اط
ــا، فضــای  ــن کاربری ه ــک از ای ــد. هــر ی ــع شــده بودن هــای مرکــزی واق
ــی  ــتند و بعض ــود داش ــوده خ ــاط) در دل ت ــان حی ــا هم ــن ی ــاز )صح ب
پیــش از ورودی، دارای فرورفتگــی بــا عنــوان جلوخــان یــا پیشــگاه بودنــد. 
ــود،  ــرد خــاص خ ــر عملک ــاوه ب ــاز، ع ــه ب ــه بســته و چ ــا چ ــن فضاه ای
ــن  ــاص و همگ ــای خ ــراد در گروه ه ــن اف ــی بی ــات اجتماع دارای تعام
ــام فضــای شــهری  ــه همیــن دلیــل می تواننــد ن ــد. ب اجتماعــی نیــز بودن
را نیــز داشــته باشــند؛ زیــرا دارای مهمتریــن ویژگی)تعامــات اجتماعــی) 
بــرای اطــاق یــک فضــا بــه فضــای شــهری هســتند. ایــن نــوع فضاهــا بــه 
تعبیــر برخــی از شهرســازان، عنــوان »مــکان شــهری5 « را نیــز می پذیرنــد 

 .(1990,Oldenburge(
ــتمر،  ــور مس ــل حض ــه دلی ــد ب ــا می آمدن ــن مکان ه ــه ای ــه ب ــرادی ک اف
منظــم و نیــز تشــابه و همگنــی اجتماعــی، دارای نــوع متفاوتــی از 
تعامــات اجتماعــی نســبت بــه بــازار و مرکــز شــهر بودنــد )تصویــر1و2). 
ــا مــکان هــای شــهری  در تحلیــل فــرم بصــری ایــن فضاهــای شــهری ی
ــا، فرصــت مناســبی  ــن فضاه ــز ای ــرم ایســتا و متمرک ــه ف ــد گفــت ک بای
ــراد ایجــاد می کــرده  ــرای مکــث و برقــرای تعامــات اجتماعــی بیــن اف ب
اســت. بایــد توجــه داشــت کــه ایــن روابــط بــه دلیــل کاربــری خــاص فضا 
ــل  ــن دلی ــه همی ــی ایجــاد می شــود و ب ــای همگــن اجتماع ــن گروه ه بی
ــته  ــود داش ــراد وج ــن اف ــری بی ــی ت ــر و صمیم ــاط نردیک ت ــکان ارتب ام

اســت. 
تعــدد فضاهــای مشــابه مثــل چنــد مســجد، چنــد تکیــه، چنــد قهوه خانــه 
ــازار نیــز حاکــی از تعارضــات و تفاوت هــای  ــه درراســته ب و چنــد زورخان

اجتماعــی و عــدم پذیــرش افــرادی خــارج از گــروه همگــن بــوده اســت.
ــه صــورت  ــوع فضاهــای شــهری کــه ب ــن ن همچنیــن فــرم درونگــرای ای
ــد،  ــا بودن ــاختمانی و گذره ــای س ــان توده ه ــی در می ــای درون حیاط ه
ــات  ــت. تعام ــوده اس ــراد ب ــی اف ــی درون ــات اجتماع ــا تعام ــوان ب هم خ
رودر    رو بــرای آشــنایان یــا گروه هــای خــاص مثــل گــروه شــاعران، 
ــت«  ــرش اس ــل پذی ــم قاب ــی ها  و امثاله ــتان، همکاس ــکان، دوس پزش
)نقــی زاده،323:1392) نــه بــرای تمامــی گروه هــا، در حالیکــه در 
ــه  ــا و ب ــد آنه ــد کالب ــهروندان همانن ــان ش ــات می ــی تعام ــع غرب جوام
صــورت برون گروهــی بــروز پیــدا می کنــد و فضاهــای شــهری آنهــا نظیــر 
ــان کننــده  ــخ بی ــوروم هــای رومــی در طــول تاری ــی و ف آگوراهــای یونان

ــد. ــات بوده ان ــوع تعام ــن ن ای
ــوع  ــهری از ن ــای ش ــوع فضاه ــن ن ــی در ای ــات اجتماع ــن تعام بنابرای

تصویر3: منونه فضای شهری در ایران با تعامالت منفعالنه )حیاط تئاتر شهر تهران(.

تصویر4:  منونه فضای شهری در ایران )حیاط مسجد امام حسین، تهران( با تعامالت معنادار 

و رسمی.

تصویر5: منونه فضای شهری در غرب )فضای تجاری(.
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روابــط درون گروهــی اســت. بــه دلیــل ارتبــاط بیــن افــراد در زمینه هــای 
آمــوزش، مذهــب، دریافــت خدمــات شــهری کــه اکثــراً از نــوع فعالیتهــای 
ــدان  ــه چن ــه ای ن ــی، رابط ــی و تفریح ــه فراغت ــت ن ــوده اس ــاری ب اجب
ــد.  ــاق می افت ــراد اتف ــان اف ــودن در می ــمی ب ــر رس ــی و دور از غی صمیم
همچنیــن از آنجاییکــه افــراد بــا هــدف فعالیتهــای خــاص وارد ایــن فضاها 
ــوری  ــد و حض ــه دور بودن ــه زدن ب ــی و پرس ــت گذارن ــدند؛ از وق می ش

ــته اند.  ــا داش ــادار در فض معن
نتیجه گیری

ــون آن،  ــهری پیرام ــای ش ــازار و حیاط ه ــهری ب ــای ش ــن دو فض بنابرای
ــات  ــوع تعام ــاوت در ن ــر، دارای تف ــا یکدیگ ــی ب ــاوت فرم ــر تف ــاوه ب ع
اجتماعــی نیــز هســتند. بــازار بــه عنــوان بزرگتریــن و اصلی تریــن فضــای 
ــی در  ــات اجتماع ــوع تعام ــا ن ــق ب ــی و در انطاب ــکلی خط ــهری، ش ش
ــی  ــای درون ــاط ه ــورت حی ــه ص ــز ب ــری نی ــهری دیگ ــای ش آن و فضاه
ــا تعامــات  ــا فرمــی متمرکــز و درونگــرا در راســتای بــازار در انطبــاق ب ب
اجتماعــی افــراد مراجعــه کننــده بــه آن اســت. تعامــات اجتماعــی در این 
فضــای شــهری خطــی، کوتــاه، ســطحی، رســمی و معنــادار هســتند. ایــن 
ــی  ــوع اجتماع ــرهای متن ــنا از قش ــاً آش ــا و بعض ــن غریبه ه ــات بی تعام
اســت. همچنیــن تعامــات در فضاهــای پیرامونــی بــازار کــه فرمــی ایســتا 
و متمرکــز دارنــد، طوالنــی تــر و البتــه بیــن اعضــای یــک گــروه هســتند. 
ــادار هســتند.  ــر، کمــی صمیمــی و معن ــن تعامــات عمیق ت همچنیــن ای
عــاوه بــر آن ویژگی هــای »تعامــات درون گروهــی«، »رســمی بــودن« و 
»معنــادار« بــودن فعالیتهــا در ایــن فضاهــای شــهری در تضــاد بــا ویژگــی 
هــای فضاهــای شــهری غــرب اســت. ایــن موضــوع نشــان می دهــد کــه 
نمی تــوان از روی متــون ترجمــه شــده بــه تعریــف فضــای شــهری و نیــز 

طراحــی آن در ایــران پرداخــت.
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ظاهري و مانند آن تعریف شده است. این روش اولین بار برای تاویل و تفسیر کتاب مقدس 

به کار رفت )پالمر،1377: 142). همچنین امروزه برای تفسیر هنر اسامی استفاده می شود. 
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نوعی زبان است« )p ,2009 ,Sojudi.332) و در نتیجه »به یک بنا یا کالبد یک شهر میتوان 
.(531.p ,2008 ,Schultz( در حکم یک متن نگریست

3 . برای آشنایی بیشتر با این شیوه مراجعه شود به نقره کار، عبدالحمید و دیگران، )1391). 
»تاملی بر بنیان های معرفت شناختی معماری معاصر«

Jon Lang . 4: طراح شهر و استاد دانشگاه سیدنی
5 . ری اولدنبرگ یک جامعه شناس شهری و از نظریه پردازان در رویکرد اجتماعی به فضای 
شهری است. نظریه وی در سال1989 میادی بیان شده و در مورد فضاهای شهری عمومی 

است. وی فضاهایی را که افراد در آن با هم به مراودات اجتماعی می پردازند، جزء جدا نشدنی 
زندگی عمومی و اجتماعی معرفی می کند و شامل بارها، کافی شاپ ها، رستوران ها، کتاب 

فروشی ها، فروشگاه های عمومی، سالن های آرایش و امثالهم در شهرها می داند. نام این فضاها 
توسط وی به »مکان سوم« یا »مکان های شهری« معروف شده است.
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