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سخن اول

غم پائیز کرمانشاهان 

پائیــز، ایــن خنیاگــر رنگهــا بــا بــه نمایــش درآوردن تمــام زیبائیهــای خویــش مردمــان دیــارم را ســخت مدهــوش خــود کــرده 
بــود . میــوه هــای آبــدار هنــوز بــر روی درختــان رقــص کنــان و خنــده زنــان باغبــان را بــه ســوی خویــش دعــوت مــی کردنــد .
شــامگاهان همــه در خانــه هایشــان ســختی کار روزانــه را در کنــار عزیــزان از تــن بــدر کــرده و گرمــی چــای را چــون نوشــدارویی 

جانبخــش بــا طعــم گــس آن بــا لــذت مــی نوشــیدند.
... و ناگهان زمین خسته و ناالن به خود پیچید و غم و درد هنگامه ای شد برای هموطنان کرمانشاهی ام ..

زلزله سخت و سهمگین آوار شد بر سرشان، نه سرمان! .. و چه سخت است درد تو که اینک درد من است . 
ــا همــت و غیــرت  مــردم کــرد و کرمانشــاهی ام روزهــای ســخت تــر از ایــن را هــم دیــده انــد، مــی ســازند، نــه مــی ســازیم ب

ــی .. ایران
تو پای در ره نه و دگر هیچ مپرس 
خود راه بگویدت که چون باید رفت

تدبیر نه چندان مدیریت شده بر بحران – زلزله
هنــوز پــس از ســالها تجربــه هــای تلــخ پــی در پــی کــه در ایــن کشــور هــر از چنــد گاهــی ایجــاد مــی شــود؛ نتوانســته ایــم 

ــرای آن داشــته باشــیم.  برنامــه ریــزی از پیــش تعییــن شــده ای ب
نقشــه هــای توپوگرافــی و زمیــن شناســی نشــان مــی دهــد کــه ایــران روی کمربنــد زلزلــه قــرار دارد . اگــر حــوادث طبیعــی دیگــر 
را بــه هــر دلیلــی نتوانیــم پیــش بینــی کنیــم امــا در ارتبــاط بــا زلزلــه مــی تــوان گفــت بــا توجــه بــه دانــش روز مــی تــوان بــا 

بــاال بــردن توانمندیهــای مقابلــه در برابــر بحــران جلــوی خســارات وارده را روز بــه روز کمتــر کــرد .
در هــر زلزلــه ای بیشــترین خســارت بــر واحدهــای مســکونی ایجــاد شــده کــه همــراه آن خســارات انســانی را نیــز دربرمــی گیــرد 
قبــل از هرچیــز دانــش و آگاهــی اســت کــه بایــد در بخــش عمومــی ) آحــاد مــردم( و در بخــش تخصصــی مهندســین و دســت 

انــدرکاران حــوزه ســاخت و ســاز )دولتــی و غیردولتــی( ایجــاد گــردد.
دوم، قوانیــن و مقــررات ملــی ســاختمان اســت کــه مــی توانــد در امــر جلوگیــری از هدررفــت ثــروت مــردم و کشــور )ریــزش 
ــر و شــایانی را در کــم شــدن خســارات  ــر ســاخت و ســازها کمــک موث ــژه ب ــر انســانی( و نظــارت وی ســاختمانها و مــرگ و می

باعــث شــود.
الزم اســت کــه وزارت مســکن و شهرســازی کمــر همــت بســته تــا در ایــن راه جــداً و مصــراً نســبت بــه اجــرای قوانیــن و مقــررات 

ملــی ســاختمان اقــدام جــدی را انجــام دهــد .
شــهرداری هــا  بــر نظــارت حساســیت بیشــتری نشــان داده تــا فقــط بــه دادن پروانــه ســاخت و ســاز و از همــه مهمتــر مهندســان، 
ناظــران، تولیدکننــدگان مصالــح ســاختمانی هســتند کــه مــی تواننــد بــا اســتفاده از تخصــص و انصــاف خویــش ســعی نماینــد 

تــا خانــه ای بســازند درخــور زندگــی ....

حرف اول و آخر 
در انتها و شاید از ابتدا باید بجای همه این گفته ها تنها یک آرزو می کردم :

کاش درمیافتیم که برای دستیابی به همه این ها فقط کافی بود به معلمین مان بها ، ارزش ، اعتبار 
ــرای زندگــی و مدیریــت و همدلــی و درک انســانی تربیــت و  ــا او انســانهایی را ب ، حرمــت و جایگاهــی رفیــع اعطــا میکردیــم ت
تحویــل آینــده دهــد کــه پــس از آن، تنهــا منتظــر لــرزه هــای گهــگاه زمیــن مــی شــدیم کــه تــا چــه میــزان ادامــه دارد .. ولــی 
دیگــر هیــچ ســقفی و هیــچ دیــواری بــر ســرمان آوار نمــی شــد ... هیــچ دروغــی خشــت دیــواری نمــی شــد ، هیــچ امضایــی حلقــه 

دار عزیــزی نمــی گشــت و زندگــی ادامــه داشــت .... 

محمد پرورنده فریمانی
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ــر در  ــط فراگی ــوان ضواب ــران بعن ــاختمان در ای ــی س ــررات مل مق
عرصــه ســاختمان محســوب مــی شــود امــا در ایــن مســیر موانــع 
ــم  ــه آن خواهی ــار ب ــن گفت ــه در ای ــت ک ــرح اس ــکالتی مط و مش

ــت . پرداخ
ــش  ــه دان ــت ک ــن اس ــت ای ــوع دارای اهمی ــان موض ــن می در ای
ــره  ــد در راســتای به ــررات بای ــط و مق ــه از ضواب مهندســی برگرفت
بــرداری از ســاختمان و رفــاه و آســایش و ایمنــی بیشــتر متصرفــان 
باشــد کــه بــا الــزام قانونــی شــهروندان جهــت مقــررات ملــی مــی 
توانــد قواعــدی باشــد. اجــرا و التــزام بــه حفــظ و ارجعیــت منافــع 
ــم در  ــن مه ــه ای ــازمانی ک ــع س ــر مناف ــرداران ب ــره ب ــی به عموم

ــد. ــب برنامــه توســعه نظــام ملــی ســاخت و ســاز تحقــق یاب قال

مقدمه
ســیر تاریخــی زندگــی انســان هــا از دوران نخســت تاکنــون 
ــکونت  ــاختمان و س ــکونت دارد، س ــا س ــی ب ــیار نزدیک ــاط بس ارتب
الزم و ملــزوم یکدیگــر هســتند و ســاخت و ســاز فقــط خلــق اثــر 
ــوژی ،  ــه تکنول ــت بلک ــری نیس ــی هن ــق تابلوی ــا خل ــه ی هنرمندان
قوانیــن و ضوابــط و کیفیــت در ایــن زمینــه بســیار تاثیرگذار اســت.
ــاس  ــی و روانی،احس ــی و معماری،روح ــر مکان ــد از نظ ــه بای خان
آرامــش را بــه فــرد و خانــواده منتقــل کنــد و بایــد توجــه داشــت 

ــد. ــل یکدیگرن ــواده مکم ــه و خان ــه خان ک
متاســفانه در کشــور مــا تصمیــم گیرنــدگان و ســازندگان صرفــاً بــا 
داشــتن تــوان مالــی مــی تواننــد اقــدام بــه ســاخت و ســاز کننــد 
ــد و  ــاختمانی ندارن ــور س ــص در ام ــازندگان تخص ــن س ــاً ای و گاه
ــخصات  ــد و مش ــی کنن ــادر م ــم ص ــود حک ــخصی خ ــل ش ــا می ب

 علل موثر مشکالت اجرای مقررات 
ترانه مهاجر ملی ساختمان در ایران 

کوهستاني
 کارشناس ارشد 

معماري

فنــی را بــا توجــه بــه صرفــه اقتصــادی و دسترســی آســانتر تغییــر 
مــی دهنــد. و ســازمان هــا و نهادهــای ذیربــط نیــز نیــرو و تــوان 
کافــی بــرای کنتــرل و نظــارت ندارنــد از طــرف دیگــر ارزان بــودن 
و دردســترس بــودن مصالــح فاقــد اســتاندارد مزیــد بــر علــت مــی 
ــش  ــا و کاه ــاختمان ه ــد س ــر مفی ــش عم ــب کاه ــد و موج باش

کیفیــت در اجــرا و افزایــش هزینــه هــا مــی شــود.
باتوجــه بــه مــوارد فــوق الذکــر مباحــث مقــررات ملــی ســاختمان 
ــد از عوامــل مهــم و تاثیرگــذار در  و الزامــات اجرایــی آن مــی توان
ــات و  ــال ابهام ــن ح ــود،در عی ــوب ش ــف محس ــاط ضع ــرل نق کنت
ــی در  ــت اجرای ــود ضمان ــدم وج ــث و ع ــود در مباح ــص موج نقای
ــن  ــط و قوانی ــن ضواب ــه ای ــود ک ــی ش ــب م ــوص موج ــن خص ای

ــق اجــرا شــود.  ــل و دقی ــد بصــورت کام نتوان

ــررات  ــل مق ــی کام ــع اجرای ــی موان ــیب شناس آس
ــاختمان ــی س مل

ــف و  ــای مختل ــروژه ه ــده از پ ــام ش ــای انج ــه بازدیده ــه ب باتوج
ــرادات مشــاهده شــده در ســاخت  تجزیــه تحلیــل آســیب هــا و ای
و ســازها مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه بــرای رســیدن بــه اهــداف 
ــوب  ــت مطل ــول کیفی ــاختمان و حص ــی س ــررات مل ــر مق مدنظ
لــزوم بازنگــری جامــع در سیاســت گــذاری کالن ســاخت مســکن 
و چگونگــی اســتفاده از مقــررات ملــی ســاختمان در رونــد ســاخت 

ــر اســت. ــاب ناپذی و ســاز شــامل طراحــی ، اجــرا ، نظــارت اجتن

ــاخت و  ــق س ــدم تطاب ــی و ع ــکالت فن ــروز مش ــر در ب ــل موث عل
ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــاختمان ب ــی س ــررات مل ــا مق ــازها ب س
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صــدور پروانــه و پایانــکار ســاختمانی رعایــت ضوابــط شــهرداری هــا 
مــی باشــد. لــذا در برخــی مــوارد مقــررات ملــی ســاختمان نقــص 

ــه درســتی اجــرا نمــی شــود. ــا ب مــی شــود و ی
13- عــدم وجــود شــیوه نامــه اجرایــی مناســب در برخــی از 

مباحــث مقــررات ملــی ســاختمان 
)بعنوان مثال مبحث 22(

14- ســکوت اختیــار کــردن مقــررات ملــی ســاختمان در بســیاری 
از حــوزه هــا از جملــه ضوابــط ویــژه معلولیــن و تــوان یابــان )قابــل 
ــات راه  ــز تحقیق ــریه 104 مرک ــوص نش ــن خص ــت در ای ــر اس ذک
ــی در مباحــث  ــی باشــد ول مســکن و شهرســازی مــالک عمــل م

مقــررات ملــی ســاختمان بــه آن اشــاره ای نشــده اســت.(
و همچنیــن عــدم وجــود مبحثــی در خصــوص ضوابــط ســاختمان 
ــت  ــران زیس ــه بح ــه ب ــا توج ــود آن ب ــزوم وج ــدار و ل ــای پای ه

ــورمان. ــی در کش محیط
ــک و  ــازی و ترافی ــی در حــوزه شهرس ــدم وجــود مبحث ــی ع و حت

ــی ســاختمان . ــررات مل ــرداری در مباحــث مق نقشــه ب
در اینجــا پــس از بررســی و تجزیــه و تحلیــل مــوارد اشــاره شــده و 
علــل وقــوع آنهــا راه حــل هــای زیــر جهــت مرتفــع ســاختن ایــن 
نواقــص و بهبــود هرچــه بیشــتر کیفیــت ســاخت و ســاز و انطبــاق 

بــا مقــررات ملــی ســاختمان پیشــنهاد مــی شــود.

-پیشــنهاد راهکارهایــی بــرای بهتــر نمــودن شــرایط 
فعلــی

1- اجبــار اســتفاده از کارگــران دارای صالحیــت کارو نیــروی 
متخصــص

ــای  ــوژی ه ــتفاده از تکنول ــا اس ــاخت ب ــای س ــر روش ه 2- تغیی
ــاخت. ــاوری س ــانی فن ــه روزرس ــن و ب نوی

3- تهیــه و گــردآوری لیســتی از بیشــترین نقــاط ضعــف مشــاهده 
ــی و  ــام مهندس ــازمان نظ ــه س ــالغ آن ب ــاختمان و اب ــده در س ش
ــران و  ــان ، ناظ ــه طراح ــانی ب ــالع رس ــت اط ــا جه ــهرداری ه ش

ــان.  مجری
ــا مقــررات ملــی ســاختمان و اصــالح آن  4- تهیــه مــوارد مغایــر ب

ــه . در مباحــث 22 گان
5- بومــی ســازی مباحــث مقــررات ملــی ســاختمان در هــر شــهر 
یــا اســتان بنابــر شــرایط اقلیمــی ، جغرافیایــی و ضوابــط و قوانیــن 

بومــی.
6- تهیــه نقشــه هــای کامــل اجرایــی و وجــود آنهــا در کارگاه هــای 

ســاختمانی و همخوانــی نقشــه هــای مصــوب بــا نقشــه اجرایــی.
ــوان  ــا بعن ــگاه ه ــاختمان در دانش ــی س ــررات مل ــوزش مق 7- آم
ــورد  ــته م ــص و رش ــاس تخص ــاری براس ــی از دروس اجب واحدهای

نظــر.
8- تهیــه و برنامــه ریــزی جهــت طــرح هــای پژوهشــی بــا هــدف 

1- عــدم پایبنــدی و عمــل شــهرداری و مجریــان ســاختمان هــا و 
ســایر دســت انــدرکاران در شــهر. 

رعایت ضوابط و مقررات ملی ساختمان در این حوزه.
2- عــدم توانمنــدی و قــدرت شــهرداری هــا در برخــورد بــا 

تخلفــات.
3- عــدم وجــود دفاتــر مهندســی و نظــام مناســب جهــت طراحــی 

، نظــارت و اجــرا در برخــی شهرســتان هــا.
ــر ســاخت و  ــده در ام ــوزش دی ــی آم ــل فن ــدم حضــور عوام 4- ع

ســاز
ــارت  ــرایط و دارای کارت مه ــد ش ــنل واج ــور پرس ــدم حض 5- ع
فنــی در پــروژه و نبــود حلقــه واســط بیــن مهندســین و کارگــران 
6- عــدم آمــوزش مناســب مقــررات ملــی ســاختمان در دوره هــای 

کاردانــی و کارشناســی در دانشــگاه هــا 
7-اســتفاده از روش های ســنتی در ســاخت و ســاز و عدم آشــنایی 
و یــا اســتفاده از تکنولــوژی نویــن در ســاخت وســاز و یــا اســتفاده 
ــح و روش  ــن مصال ــل از ای ــی کام ــدم آگاه ــت ع ــه عل ــت ب نادرس
هــا. و همچنیــن در خصــوص مصالــح و فنــاوری هــای نویــن. ایــن 
نکتــه کــه هریــک از مصالــح و امکانــات از محدودیــت هــای ویــژه 
ــه  ــز اهمیــت مــی باشــد و زمین ای برخــوردار هســتند بســیار حائ
ــر  ــدرن ب ــن متاســفانه اســتراتژی م ــای نوی ــاوری ه ــت از فن حمای
مبنــای نیازهــا ، اهــداف و امکانــات و محدودیــت هــا وجــود نــدارد 
ــا شــیوه آزمــون و  ــح و روش هــا ب و عمومــاً اســتفاده از ایــن مصال
خطــا انجــام مــی شــود کــه بعــد از دوره بهــره بــرداری از ســاختمان 
اثــرات مصالــح نشــان داده شــود تــا یــا در آینــده اســتفاده شــود یــا 
کنــار گذاشــته شــود کــه در ایــن مــدت تعــداد زیــادی از ســاختمان 
هــا از ایــن مصالــح اســتفاده نمــوده انــد و ایــن آســیب جــدی بــرای 

صنعــت ســاختمان اســت.
8- مصطلــح شــدن روش هــای غلــط ســاخت و ســاز در جامعــه بــه 

علــت تکــرار و عــدم برخــورد بــا آن توســط مراجــع ذیصــالح
9- عدم آشنایی مردم با مقررات ملی ساختمان

ــاخت  ــور س ــذاری ام ــردم در واگ ــل در م ــود تمای ــدم وج 10- ع
ــن در  ــر متخصصی ــت غی ــع دخال ــان و در واق ــه مهندس ــاز ب و س
ســاختمان ســازی – در ایــن راســتا یکــی از عوامــل افزایشــی هزینه 
هــای ســاختمان درصــورت رعایــت ضوابط مقــررات ملی ســاختمان 
مــی باشــد و همچنیــن ارائــه گزارشــات مهندســان ناظــر کــه باعــث 
پلمــپ ســاختمان و کاهــش ســرعت در اجــرا و نهایتــاً دیــر بــازده 

بــودن ســاختمان ســازی بــرای ســرمایه گــذار مــی شــود.
ــی  ــررات مل ــف مق ــث مختل ــن مباح ــی بی ــود مغایرتهای 11-وج
ســاختمان کــه گاهــاً رعایــت مفــاد یــک ضابطــه از یــک مبحــث 

ــردد. ــی گ ــر م ــث دیگ ــه ای از مبح ــص ضابط ــه نق ــر ب منج
12- عــدم همخوانــی مقــررات ملــی ســاختمان بــا ضوابــط 
ــل  ــالک عم ــه م ــا ک ــی و از آنج ــای تفضیل ــرح ه ــازی و ط شهرس
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اســتخراج بیشــترین نقــاط ضعــف در ســاخت و ســاز و نیــز مــوارد 
عــدم اجــرای مقــررات ملــی ســاختمان و برنامــه ریــزی در مبحــث 

و یــا سیاســت هــای کالن کشــور جهــت رفــع آن.
9- هماهنگــی بیــن دفتــر تدویــن مقــررات ملــی ســاختمان و مرکــز 
ــف  ــی در تالی ــت هماهنگ ــازی جه ــکن و شهرس ــات راه مس تحقیق

ضوابــط و قوانیــن 
ــت آن  ــح اســتاندارد و رعای ــه اســتفاده از مصال ــزام ب 10- وجــود ال

توســط ســازندگان و ناظــران.
11- تدویــن یــک قانــون واحــد و مرجــع بــرای شــهرداری ، نظــام 

مهندســی و اداره کل راه و شهرســازی  

ــث 4  ــود در مبح ــی بــه مــوارد موج ــگاه اجمال ن
مقــررات ملــی ســاختمان

- حــوزه مشــمول ایــن مبحــث عمومــاً ســاختمان هــای مســکونی 
ــارات مختصــری دارد  ــا اش ــری ه ــایر کارب اســت و در خصــوص س
ــه  ــری هــای غیرمســکونی توصی ــه عمومیــت کارب ــا توجــه ب کــه ب

مــی شــود ایــن مهــم اصــالح شــود.
- در ایــن مبحــث عمومــاً توجــه بــه ســاختمان هــای داخــل بافــت 
ــای شــاخص شــهری و  داشــته اســت و در خصــوص ســاختمان ه
بلنــد مرتبــه هــا توضیحــات بســیار کــم و ناقــص دارد.کــه بــا توجــه 
ــد حتمــاً بخشــی  ــرج ســازی بای ــر روش زندگــی و رواج ب ــه تغیی ب
ــه مبحــث اضافــه  ــه تفصیــل ب جهــت ضوابــط بلندمرتبــه ســازی ب

شــود.
- در ایــن مبحــث ضوابــط و معیارهــای مناســب و فراگیــر در 
ــوع  ــا، جــداره ســاختمان ، حجــم ، خــط آســمان ، ن خصــوص نم

ــت. ــده اس ــف نش ــح و ... تعری مصال
ــر  ــهری در ه ــی و ش ــای تفصیل ــرح ه ــط ط ــه ضواب ــه ب ــا توج - ب
ــن و  ــن قوانی ــن ای ــود بی ــای موج ــرت ه ــتان و مغای ــه و اس منطق
ــی  ــررات مل ــالم شــده حــوزه مق ــط اع مبحــث 4 بســیاری از ضواب
ــت  ــا جه ــهرداری ه ــل ش ــالک عم ــه م ــرا ک ــود چ ــی ش ــرا نم اج

ــد. ــی باش ــازی م ــط شهرس ــاختمان ضواب ــان کار س ــدور پای ص

- وجــود راهنمــای تصویــری جهــت شــفاف ســازی برخــی از مــوارد 
در ایــن مبحــث مــی توانــد مثمــر ثمــر باشــد.

ــات الزم در  ــاد آن و جزئی ــزام ایج ــبز و ال ــای س ــوص فض - درخص
ــوان نشــده اســت . ــی عن ــه مطلب مبحــث هیچگون

ــای  ــع ه ــوزه مجتم ــاز در ح ــاخت و س ــش س ــه افزای ــه ب - باتوج
مســکونی و اســتقبال مــردم از ایــن روش زندگــی بــه دالیــل 
ــی  ــن خدمات ــر گرفت ــه درنظ ــزام ب ــی و ... و ال ــی و امنیت اجتماع
ــازی کودکان،ســالن  ــه فضــای ب ــا از جمل ــه ه ــن مجموع جهــت ای
اجتماعــات و ... توصیــه مــی شــود در مبحــث چهــارم بخشــی بــرای 

ــود.  ــه ش ــم در نظــر گرفت ــن مه ای
- بیــن ضوابــط اعالمــی در مبحــث چهــارم و ســوم مغایرتهایــی در 

انــدک مــواردی وجــود دارد کــه نیــاز بــه بازبینــی و اصــالح دارد.
ــدور  ــل ص ــالک عم ــه م ــا ک ــد از آنج ــاره ش ــه اش ــور ک - همانط
پایانــکار بهــره بــرداری توســط شــهرداری ضوابــط موافقــت اصولــی 
ــارم  ــات مبحــث چه ــذا بخشــی از الزام ــی باشــد ل و شهرســازی م
همچــون عمــق پیش آمدگــی )کنســول(،ارتفاع زیــر کنســول،ارتفاع 
هــای مجــاز طبقات،محدودیــت ایجــاد ســاختمان در کوچــه هــای 
ــاخت و  ــت س ــده جه ــالم ش ــای اع ــم ه ــرض محدود،حری ــا ع ب
ــاحت  ــرض و مس ــل ع ــای اقامت،حداق ــری فضاه ــاز،لزوم نورگی س
نورگیر،فاصلــه واحدهــای تصــرف در دوطــرف نورگیــر داخلــی و ... 

ــا مشــکل مواجــه خواهــد شــد. در اجــرا ب

نتیجه گیری:
ــه  ــه در زمین ــد ک ــی ده ــده نشــان م ــل آم ــه عم ــای ب بررســی ه
ــررات  ــث 4 مق ــاً مبح ــاختمان و خصوص ــی س ــررات مل ــرای مق اج
ملــی ســاختمان بــا عنــوان »الزامــات« تنگناهــا و مشــکالت 
متعــدد وجــود دارد. در ایــن میــان قابــل ذکــر اســت کــه اقدامــات 
ــت  ــده اس ــام ش ــور انج ــر در کش ــاله اخی ــد س ــمندی در چن ارزش
ولــی هنــوز جهــت اشــاعه فرهنــگ بهــره وری از قوانیــن و 
ــدازی  ــا داشــتن چشــم ان ــود و ب ــالش نم ــد ت ــط موجــود بای ضواب
از رونــد تحــوالت کالبــدی، فضایی،اقتصــادی و اجتماعــی در حــوزه 
شهرنشــینی کشــور و مدیریــت یکپارچــه شــهری مــی تــوان قــدم 

ــت. ــی برداش ــی اساس های
 منابع:

مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان
ــاد  ــدس فره ــگر؛ مهن ــاختمان پژوهش ــی س ــررات مل ــی مق ــیب شناس ــه آس مقال

ــور نعمــت پ
استخراج اطالعات از دبیرخانه دائمی همایش مقررات ملی ساختمان 

مصاحبه و تحقیق میدانی نگارنده 
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کمیسیون مقررات ملی ساختمان استان خراسان رضوی 
از ســال1390 با هدف ترویج مقررات ملی ســاختمان و 
تالش در جهت ایجاد بســتر های مناسب جهت آشنایی 
بیشــتر مهندسان با ضوابط و استاندارد ها و آیین نامه ها 
شــروع به فعالیت نمــوده و در دو دوره فعالیت موفق به 
برگزاری سمینارهایی با این رویکرد شده است و همچنین 
در راستای اهداف خود مطالعات بسیاری درحوزه مقررات 
ملی ساختمان داشته است که منجر به پیشنهاداتی جهت 
اصالح و یا شفاف سازی مباحث شده است . در این شماره 
گفتمانی با اعضای این کمیسیون به شرح زیر داشته ایم :

1- علت عدم اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی 
ساختمان در دیدگاه شما چیست؟

- مهندس سید هدایت اهلل هاشمی نسب : 
بطور کلی یکی از علل عمده اجرایی نشدن مقررات موجود 
در کشــور را می توان تعدد مراکز تصمیم گیری و موازی 
با هم و عدم تعامل دستگاه های اجرایی مرتبط با یکدیگر 

دانست .
تولید مســکن در کشــور و به تبع آن در استان خراسان 
رضــوی با چالش های زیادی روبرو می باشــد و یکی از 
این چالش ها عدم اجــرای دقیق و صحیح مقررات ملی 
ســاختمان بوده که در ادامه دالیل این موضوع بیان می 

گردد :
الف( نهادینه نشدن نقش نظام مهندسی در عرصه ساخت 

و ساز و عدم کنترل و تایید نقشه های اجرایی 
ب( عدم وجود چک لیســت های مصوب نظارتی جهت 

کنترل های مهندسان طراح و ناظر 
ج( عدم وجود قوانین و آیین نامه ها در استفاده از مصالح 

استاندارد بومی و نوین در کشور و استان 

اعضای کمیسیون مقررات ملی ساختمان سازمان نظام 
مهندسی خراسان رضوی

 مهندس سید هدایت اهلل هاشمي نسب :
 معاون فنی و نظارت ســازمان نوسازی،توســعه و 

تجهیز  مدارس کشور 
 عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی خراسان 

رضوی 
  رئیس کمیسیون مقررات ملی ساختمان سازمان 

نظام مهندسی خراسان رضوی

 مهندس حمید اخوان :
 عضــو علی البدل هیات مدیره ســازمان نظام مهندســی 

خراسان رضوی
 نائب رئیس کمیسیون مقررات ملی ساختمان سازمان نظام 

مهندسی خراسان رضوی

 مهندس رضا بشیر :
 عضو هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی
عضو کمیســیون مقررات ملی ســاختمان سازمان نظام 

مهندسی خراسان رضوی

آقای مهندس مسعود ایاز :
 مدیر نظارت بر اجرای مقررات ملی ســاختمان شهرداری 

مشهد مقدس
عضو کمیســیون مقررات ملی ســاختمان ســازمان نظام 

مهندسی خراسان رضوی

فرصتها و چالشهای اجرای مقررات ملی ساختمان
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د( عدم آشنایی مهندسان با اجرای صحیح جزئیات اجرایی 
جدیــد و همخوان با تکنولوژی روز دنیا در حوزه مباحث 

19 و 21 و ...
ه( عدم همکاری مالک با ناظر و جلوگیری از ورود آنها به 
ساختمان و در نهایت اخذ پایانکار ساختمان بدون رعایت 

تمامی موارد فنی
و( درآمد ناچیز مهندســان از ارائه خدمات مهندسی در 
ساخت و ساز ها نسبت به مسئولیتشان و افزایش مداوم 
آیتم های مقررات ملی که باعث نظارت موردی ایشان در 

پروژه های ساختمانی می شود.
ز( نحوه برخورد شــهرداری ها با تخلفات ساختمانی که 
عموماً منجر به جریمه مالک و پاسخگویی شهرداری ها 

به ملک می شود.
ی( عدم وجود شــفافیت کافــی در فراینــد نظارت بر 
ســاختمان از مهندس ناظر تا مراجع باالتر یعنی شرکت 

های کنترل و بازرسی فنی.

- مهندس حمید اخوان :
بنظر من یکی از مهمترین سئواالتی که مطرح است این 
می باشد که چرا  مقررات ملی بصورت مطلوب در کشور 
اجرا نمیشــود. یافتن پاسخ آن در تمامی جوانب ، ضمن 
تشــخیص و دستیابی به مشــکالت وعیب کار،کمک به 
اتخاذ راهکار مناسب در جهت رفع مشکل و ترویج هرچه 
مناســبترموضوع خواهد کرد.برای رسیدن به این هدف 
میبایســت کارگروهایی مسئول بررسی و تحقیق وحتی 
نظر ســنجی از عوامل ذیربط در این امر شوند. فراموش 
نکنیم که مطلع بودن شــهروندان از چنین قوانین بسیار 
مهم است .)البته منظور، دانستن نکات فنی و تخصصی آن 
نیست(. درحال حاضر افراد جامعه عادت دارند هر کاالئی 
که تهیه میکنند به عالمت استاندارد و یا تاریخ مصرف آن 

مهندس سینا صبری :
 عضــو علی البدل شهرســازی هیات مدیره ســازمان نظام 

مهندسی خراسان رضوی
عضو کمیســیون مقررات ملی ســاختمان ســازمان نظام 

مهندسی خراسان رضوی
 عضو کمیته تلفیق تدوین مقررات ملی شهرسازی شورای 

مرکزی نظام مهندسی کشور 
                                              

 مهندس رضا ایرانی : 
عضو علی البدل هیات مدیره ســازمان نظام مهندســی 

خراسان رضوی
عضو کمیســیون مقررات ملی ســاختمان سازمان نظام 

مهندسی خراسان رضوی
 عضــو هیات مدیره انجمن کارشناســان رســمی نظام 

مهندسی ساختمان خراسان رضوی

مهندس محسن توسلی زاده : 
رئیس واحد تاسیسات دفتر فنی استانداری و مسئول کمیته 

انرژی استان
عضو کمیسیون مقررات ملی ساختمان سازمان نظام مهندسی 

خراسان رضوی

مهندس ثمیه اکبری سبزواری : 
مدیر گروه ها و کمیســیون های تخصصی ســازمان نظام 

مهندسی خراسان رضوی
عضو کمیســیون مقررات ملی ســاختمان ســازمان نظام 

مهندسی خراسان رضوی

مهندس ترانه مهاجر کوهستانی : 
نائب رئیس انجمن صنفی مهندسان معمار خراسان رضوی

 دبیر کمیســیون مقررات ملی ســاختمان ســازمان نظام 
مهندسی خراسان رضوی

 دبیر کمیســیون حفاظت از حریق سازمان نظام مهندسی 
خراسان رضوی

اعضای کمیسیون مقررات ملی ساختمان سازمان نظام 
مهندسی خراسان رضوی

 مهندس سید علی صحاف :
عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه فردوسی مشهد

عضو علی البدل هیات مدیره ســازمان نظام مهندســی 
خراسان رضوی

 عضو کمیسیون مقررات ملی ســاختمان سازمان نظام 
مهندسی خراسان رضوی
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دقت کنند، حال چگونه برای کاالئی که تمام ســرمایه زندگیشان 
است بدون توجه به جوانب آن بی تفاوت باشند واز سازنده نخواهند 

استانداردها را رعایت کند.
نکته دیگر اینکه تعداد زیادی از مهندسین دارای پروانه اشتغال از 
وجود چنین قوانین و مقرراتی مطلع هســتند لیکن به درستی از 

مفادوجزییات و محتوای آن بی اطالع هستند .
برای رفع این معضل میبایســت دوره های آموزشــی و آشنایی 
مهندســین با مقررات ملی در نظر گرفت ویا اینکه الزمه ورود به 
حرفه و ارتقاء پایه را منوط به اطالع کامل از مقررات ملی دانست. 
دیگر نکته اینکه در حال حاضر تخلفات ساختمان در مورد مسایل 
شهرســازی موجود مانند زیر بنا ها وپیشــروی ها بشدت توسط 
مسئولین پیگیری میشود ، در حالیکه در مورد عدم رعایت بسیاری 

از نکات الزام شده توسط مقررات ملی برخورد جدی نمیشود.

- مهندس رضا بشیر : 
جاری و ساری نشدن کامل مقررات ملی در سطح کشور را تحت 
تاثیر عوامل مختلف می داند و ایشــان اعالم می دارد که مقررات 
ملی نیز از قاعده ســایر قوانین کشــور که تمامــاً و به دقت اجرا            

نمی گردد مستثنی نیست.
و از جمله مهمترین دالیل اجرایی نشدن این مقررات می توان به 

موارد زیر اشاره نمود :
الف( عدم وجود آموزش مناسب و فرهنگ سازی صحیح 

ب( عدم توجه به تنوع اقلیمی و زیستی و شرایط اقتصادی بومی و 
منطقه در تهیه و تدوین این ضوابط 

ج( تعدد مراکــز تصمیم گیری در این خصــوص و موازی بودن 
عملکرد آنها با یکدیگر.

-  مهندس رضا ایرانی : 
قانون بد داشــتن از بی قانونی بهتر بوده است و همواره اشکال در 
اجراء قانون بوده و هســت که درست و صحیح اجراء نمی شود و 
این مهم در مباحث مقررات ملی نیز صادق اســت یکی از علل آن 
عدم پشتیبانی درست و صحیح و کامل دستگاه های اجرایی و ذی 

مدخل از اجرایی شدن این قوانین می باشد. 
و از عوامل دیگر به روز نبودن این قوانین با شرایط زمانی و مکانی و 
منطقه ای آن است و عدم اشراف کامل مهندسین بر تمامی زوایای 
اجرایی این قوانین و همچنین فرار دست اندر کاران ساخت و ساز از 
اجراء این قوانین در روند ساخت بدلیل کاهش هزینه های ساخت 
و عدم تعریف درست از مسئولیت مهندسین دخیل در امر ساخت 
و ساز باعث شده تا بر اجرایی شدن این قوانین اهتمام کامل ننموده 
و در نهایت با توجه به مسئولیت ایجاد شده بر اساس این قوانین و 
حجم کاری باال اجرای این قوانین مقررات ملی در پروسه ساخت و 

ساز حق الزحمه کافی و متناظر با این امر دیده نشد.

- مهندس محسن توسلی زاده : 
علل این مورد را به شرح زیر اعالم می دارند 

الف( عدم وجود آموزش مناسب و فرهنگ سازی .

ب( عدم الزام به بهره گیری از کارگران و استادکاران 
دارای صالحیت در کارگاه ساختمان

ج( عدم رعایت کامل مهندســی ارزش و پایین بودن 
احساس مســئولیت و تعهد عوامل دســت اندر کار 

ساختمان 
د( عدم نظارت دقیق دستگاه های متولی.

ه( عدم وجود شــفافیت در برخــی از بندها و ضوابط 
مقررات ملی ساختمان.

و( وجود تعــدد در مراکز تصمیم گیــری در صدور 
مجوزهای ساختمانی .

ز( عدم کنترل استانداردهای کافی و الزم از سوی اداره 
استاندارد و سازمان صنعت و معدن که منجر به تولید 
محصوالت بدون کیفیت در حوزه ساختمان می شود.

ی( عدم وجود ســازوکار در بخش اجرا از جمله عدم 
وجود بیمه تضمین کیفیت

- مهندس ثمیه اکبری : 
علت عدم اجــرای مقررات ملــی را عوامل متفاوتی       
می داند کــه از آن جمله می توان به تناقض موجود 
مابین کتب مقررات ملی با یکدیگر اشاره کرد که باعث 
می شود تفسیرهای متفاوتی از یک موضوع ارائه شود. 
در حالی که قانون قاعدتاً باید بســیار شفاف باشد تا 

امکان برداشت های سطحی را ایجاد ننماید.  
از دیدگاه ایشــان مقررات ملی با بســیاری از قوانین 
جاری کشــور در حوزه مربوط به خود همانند طرح 
های تفضیلی شهری ، آیین نامه های سازمان مدیریت 

و ... نیز تناقضاتی دارد.

الزامات اجرایی و شــرایط مناسب جهت   -2
اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان را بیان 

نمایید:

- مهندس سید هدایت اهلل هاشمي نسب: 
همه ما می دانیم عمر مفید ساختمان های ایران در مقایسه با سایر 
کشورها،کمتر اســت. جهت جلوگیری از روند سریع فرسودگی و 
مقابله با آسیب دیدگی ساختمان ها،ریشه یابی و آسیب شناسی 
عوامل فرســودگی زودرس ســاختمان ها ضروری اســت. قطعاً 
نگهداری مناسب و بهره برداری اصولی منجر به افزایش عمر مفید 
بنا، ایجاد آرامش و کاربری مطلوب فضا در طوالنی مدت شده و با 
دستیابی به ماندگاری ساختمان و انتقال آن به نسل آتی در هزینه 
ی تخریب و ساخت و ساز مجدد صرفه جویی و حفظ سرمایه های 
ملی و منابع حیاتی، میسر می گردد. در نگاه اول و قضاوت سریع 
دالیل فرسودگی زودرس ساختمان در ایران، ناشی از مسائل فنی 
و اجرایی مطرح می گردد .ولی عالوه بر کیفیت نامناسب احتمالی 
در احداث، ضعف فرهنگ نگهداری،بهره برداری غلط از ساختمان، 
تغییرات غیراصولی بدون توجه به مالحظات فنی، تغییر کاربری و 
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استفاده مغایر با طرح اولیه، استفاده باالتر از ظرفیت ساختمان و... 
نیز سهیم هستند.

قطعاً نیاز سنجی و انجام مطالعات فنی،پیش از طراحی و احداث 
بنا و استفاده از ساختمان مطابق با طرح اولیه بدون تغییر کاربری 
و آموزش اســتفاده کنندگان برای نحوه ی بهره برداری صحیح و 
نگهداری اصولی از ساختمان ها و تاسیسات آن بسیار موثر خواهد 
بود. باید در نظر داشت امر نگهداری و مراقبت از ساختمان به میزان 
توجه ساکنان و بهره برداران ساختمان وابسته است اما جهت انجام 
عملیات ترمیم و یا بهسازی ظاهری و سرویس تاسیسات بایستی 
از گروه یا شــخص معین آشنا به مقررات ملی ساختمان و دارای 

تخصص،تعهد و تجربه کافی استفاده نمود.
باید در نظر داشــت محاسبه و طراحی درست و برنامه ریزی برای 
روند اجرایی ساختمان در طول عمر یک بنا بسیار موثر می باشد 
لذا از تاثیر طوالنی شــدن مدت زمان احداث ســاختمان بیش از 

حد متعارف نباید به ســادگی گذشت. نظارت موثر،کنترل مداوم 
و مهارت در برقراری ارتباط و فرایند حل مسائل در حین ساخت 
و... توســط ناظر و به کارگیری عوامل اجرایی مجرب و استفاده از 
استادکار و کارگران ماهر و آموزش دیده،استفاده از مصالح،قطعات 
و تجهیزات مرغوب و با کیفیت در کنار مدیریت مطلوب پیمانکار 
در برنامه ریزی و ساماندهی مراحل ساخت و پرداخت به موقع حق 
الزحمه کارگران می تواند در باال بردن کیفیت ساخت و ساز ما موثر 
باشد. متاسفانه امروزه مصیبتی که دامنگیر ساخت و ساز  کشور ما 
شده، توجیه اقتصادی است که برای تخریب ساختمان ها و دوباره 
نوســازی آنها وجود دارد به طور مثال اگر مالک یک ساختمان دو 
طبقه نسبت به تخریب و نوســازی ملک خود با پنج طبقه اقدام 

نماید منفعت و سود اقتصادی چشمگیری می برد.
که این موارد با اجراي مبحث 22 مقررات ملي ساختمان تاحدود 
زیادي رفع خواهد شد و لذا مواردي به شرح زیر جهت اجراي این 
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مبحث پیشنهاد میشود:
 1- تهیه آیین نامه اجرایی مبحث 22 مقررات ملی ساختمان 

2- بازرســی دقیق ادواری ســاختمان و ارائه گــزارش به مراجع 
ذیصالح و امکان پلمپ ساختمان در شرایط غیر ایمن بودن.

3- تفکیک و دسته بندی ساختمان ها جهت بازدید از جمله 
الف( الزام بازدید جهت ساختمان های قدیمی که در مسیر پروانه 

یا پایانکار نیستند .
ب( الزام بازدید جهت خانه ها یا ساختمان های خالی از متصرفین 

و بهره برداران.
ج( الزام بازدید جهت پروژه هایی که مســیر پروانه یا پایانکار قرار 

دارند.
4- تهیه دفترچه مشــخصات بازدیدهــای دوره ای و ارائه آن به 

مراجع ذیصالح جهت ایجاد بایگانی مناسب 
5- تهیه چک لیست های مناســب هرکاربری به تفکیک جهت 

مبحث 22
6- آگاهی بخشــی و فرهنگ ســازی در جامعه و برای مالکین و 
ساکنین جهت نگهداری از ساختمان و همکاری با بازرسان و گروه 

نگهداری ساختمان 
7- پیش بینی تعرفه مناسب جهت بازدیدهای دوره ای و بازرسی 

و گروه نگهداری ساختمان 
8- مستندسازی اسناد و نگهداری تصاویر مراحل ساخت 

9- تدوین راهنمای مناســب و دستورالعمل نحوه بهره برداری و 
مقررات خاص سرویس و نگهداری ساختمان و تاسیسات موجود 

در آن.

3-ضــرورت توجه به اجرای مبحث ســوم مقررات ملی 
ســاختمان )حفاظت در برابر حریــق( را چگونه ارزیابی         

می فرمایید:

مهندس رضا بشیر : 
محافظت ســاختمان ها در برابر آتش سوزی از ابعاد ایمنی جانی، 
مالی و منافع ملی از ضروری ترین نیازها و الزامات در طرح و اجرای 
ساختمان ها است. علوم و مهندسی ایمن در برابر آتش از موضوعات 
مهمی محسوب مي شود که در دهه های اخیر در دنیا بسیار مورد 
توجه قرار گرفته اســت. دانش فنی و فناوری های ایمنی در برابر 
آتش در دنیا به ســرعت در حال رشد است. این موضوع فقط به 
ساختمان های متعارف محدود نمی شود و زمینه های متعدد دیگر 
در کشور مانند سیستم های حمل و نقل و سازه های خاص همگی 
نیازمند تحقیقات و فناوری های ایمني در برابر آتش هستند.براساس 
مبحث سوم مقررات ملی ساختمان که به حفاظت ساختمان ها در 
مقابل حریق می پردازد، به منظور حفظ جان و مال انسان ها و فراهم 
ساختن ایمنی الزم در برابر آتش سوزی، رعایت اصولی در طراحی 

و اجرای ساختمان ها ضروری است که مهمترین آن عبارتند از:
- پیش بینی راه های خروج برای خارج شدن به موقع و ایمن افراد 

از ساختمان و انتقال آنان به مکان های امن
- تأمین تمهیدات الزم در طراحی و اجرای ساختمان ها به منظور 

پیشگیری از بروز حریق
- فراهم ساختن شــبکه های عالئمی محافظ )تشخیص، هشدار، 

اعالم( و امکانات مهار، کنترل و اطفای حریق در ساختمان
- جلوگیری از گسترش آتش و دود در ساختمان و سرایت حریق 

از یک ساختمان به ساختمان دیگر
به اســتناد همین مقررات از آنجا که در هر ســاختمان باید کلیه 
پیش بینی ها و تمهیدات الزم برای ایمنی ساکنان و متصرفان در 
برابر حریق فراهم شود، ضروری است طراحی و اجرای ساختمان ها 
به نحوی صورت گیرد که با توجه به کاربری، ابعاد و تعداد طبقات، 
به مدت مناســبی در برابر حریق مقاومت کنــد. این مهم باعث 
می شود که از گســترش حریق به فضاها یا ساختمان های مجاور 
جلوگیری شود.در مقررات ملی ساختمان که یک مرجع تایید شده 
و الزم االجرا برای ساخت وسازها به شمار می آید، تاکید شده است 
که باید مســیرهای خروج از ســاختمان و فرار از حریق به تعداد 
کافی و با ظرفیت الزم پیش بینی شــده و در محل های مناسبی 
از ســاختمان قرار گیرند، به نحوی که افراد قادر باشند در صورت 
وقوع حریق بدون تشویش و اضطراب خود را به محل امن برسانند 
و روشنایی الزم و مناســب در مسیرهای فرار تأمین شده و کلیه 
خروجی ها به نحو مناسب عالمت گذاری و مشخص شوند. همچنین 
تمهیدات الزم برای جلوگیری از نفوذ شــعله و دود به مسیرهای 
خروج به نحو مناسب و با توجه به کاربری، ابعاد و ارتفاع ساختمان 

پیش بینی شود.

4- ضرورت توجه به مباحث معماری در حوزه مقررات ملی 
ساختمان را عنوان نمایید و آیا مباحث فعلی این ضرورت را 
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پاسخ می دهد ؟

مهندس حمید اخوان :
باتوجه به رشد جمعیت  و گسترش شهرها وافزایش نیازشهروندان 
به مسکن و تاسیســات عمومی ،لزوم داشــتن قوانین و مقررات 
شهرســازی و معماری حاکم بر ساختمان ســازی، و بروز رسانی 
این قوانین بیش از پیش ضروری بنظر میرســد .هدف این قوانین 
حفظ منافع عمومی و حقوق شهروندی وتامین ایمنی و بهداشت 

وآسایش عموم است. 
در حال حاضر مقررات ملی مشتمل بر 22 مبحث است ، که مبحث 
4 با موضوع الزامات عمومی ساختمان مرتبط است با نکات معماری 
که میبایست توسط مهندسین معماررعایت گردد . بنابراین میتوان 
گفت که مهمترین مبحث میباشد چون طرح اولیه برای ورود به 

دیگر مباحث با مبحث 4 شروع و تهیه خواهد شد.
از نظر معماری مهمترین نکاتی را که میبایست  در مورد مبحث 4 

اختصاراً ذکر نمود عباتند از :
- بومی سازی نکات همانگونه که هر شهر از نظر اب و هوا توپوگرافی 

و فرهنگ متفاوت است 
- کارایی وپیش بینی و جوابگویی به اخرین تکنولوژیهای روز ویا 
قابلیت انعطاف پذیری مقررات بااین خواسته ها با توجه به برخی 
از ابهامات الزم است برای شفاف سازی و جلوگیری از تفسیر های 
مختلف دفترچه راهنمای اجرایی باترسیمات مورد نیاز تهیه شود. 
قوانین به نحوی برنامه ریزی شوند تا خالقیت مهندسین معمار را 

محدود نکند .
بطور کلی  آموزش مهندســین  در مباحث مختلف مقررات ملی 
و همچنین آگاهی عمومی جامعه و شهروندان از موضوع واهداف 
مقــررات ملی موجب جلوگیری از مداخله افراد فاقد صالحیت در 

امور حرفه ای ســاختمان خواهد شد . در این رابطه صدا و سیما 
میتوانــد کمک شــایانی بنماید.بحث مصالح اســتاندارد یکی از 
مهمترین و نگران کننده ترین موضوعات مرتبط با ساختمان است 
که در بخش معماری و مصالحی که در بخش اصطالحا نازککاری 

بکار گرفته میشود دقت کمتری صورت میگیرد.

 5- بایدها و نبایدهای مبحث 19 مقررات ملی ســاختمان 
در ابنیه چیست ؟ و روند اجرای این مبحث در شهر مشهد 

چگونه بوده است؟

مهندس مسعود ایاز : 
الزامات مبحث 19 به طور خالصه به شرح ذیل می باشند:

الف( طبق مبحث 19 ، دیوارهای پیرامونی ساختمان باید توسط 
عایق های حرارتی مانند پلی اســتایرن )یونولیت یا پالستوفوم( ، 
پشم های معدنی و یا بلوک های بتنی سبک که دارای گواهینامه 
فنی از مرکز تحقیقات ســاختمان و مســکن هستند،عایق کاری 

گردند.
ب( برای اولین کف مسکونی و سقف آخر )پشت بام( نیز باید طبق 

ضوابط عایقکاری حرارتی انجام شود.
 upvc ج( استفاده از پنجره های دو جداره )مانند قاب استاندارد

یا آلومینیوم ترمال بریک(
د( عایق کاری حرارتی سیستم های تاسیسات مکانیکی ساختمان 
در شهر مقدس مشهد از سال 1388 با تاکید شورای اسالمی شهر 
در ســاختمان های گروه ج و د اجرای مبحث 19 الزامی گردیده 
اســت. همچنین از ابتدای سال جاری در ساختمان های گروه ب 
نیز رعایت این مبحث الزامی گردیده است. می توان گفت در حال 
حاضر بیش از 98% از ســاختمان های گروه ج و د این ضوابط را 

رعایت می کنند.
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6- جایگاه مبحث 18 مقررات ملی ســاختمان در استان 
چگونه است و ضرورت یا عدم ضرورت اجرایی شدن این 

مبحث را اعالم  فرمایید.

- مهندس قلعه نوعی : 
رشد بي رویه جمعیت توأم با توســعه صنعتي و تکنولوژي کالن 
شهرها، مشکالت عدیده اي را براي شهرنشینان به ارمغان مي آورد 
که آلودگي محیط    زیســت یکي از این معضالت اســت. آلودگي 
صوتي بعنوان یکي از مهمترین آالینده هاي زیســت محیطي در 
ایجاد اینگونه مشــکالت در شهرهاي بزرگ منجمله شهر مشهد 

سهم بسزایي را به خود اختصاص داده است. 
امــروزه آلودگي صوتي به یکي از مهمتریــن دغدغه هاي بخش 
ســاختمان تبدیل شده است لذا توجه به مبحث 18 مقررات ملي 
و عایــق بندي و تنظیم صدا در ســاختمان ها امري ضروري مي 
باشــد. با توجه به ضرورت رعایت این مبحث در ســاختمان هاي 
سطح شهر، سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي اقدام 
به برگزاري همایش هاي مرتبط، مشــاوره به مهندسان و دست 
اندرکاران در امر ســاخت و ساز و همچنین انجام بازدیـــــدهاي  
دوره اي با هدف نظارت بر حســن اجراي خدمات مهندســي در 
این بخش مي نموده است. همچنین رعایت این مبحث فعال براي 
ســاختمان هاي گروه دال اجبار گردیده است، که انتظار مي رود 
در آینده بتوان موضوع آســایش صوتي در ساختمان را براي همه 
ساخت و ســازهاي متداول، فرهنگ سازي کرد. بگونه اي که در 

همان مرحله طراحي ساختمان، تامین آسایش صوتي ساکنین مد 
نظر قرار گیرد و با اتخاذ تدابیري از ورود نوفه )صداي ناخواســته( 

بیش از حد به محل سکونت و کار جلوگیري شود. 

7- آیا مقررات ملی ســاختمان در حوزه معماری پایدار و 
مفاهیم مرتبط به آن توجهی داشته است؟

- مهندس ثمیه اکبری : 
ساختمان ها امروزه، یکی از عمده ترین مصرف کنندگان سوخت 
های فسیلی هســتند، که با مصرف بی رویه این نوع انرژی باعث 
آلودگی زیست محیطی اطرافمان مي گردند. لذا الزم است امروزه 
بشــر به فکر کاهش این مصرف بی رویه باشــد. در حوزه مقررات 
ملي ساختمان برای رسیدن به این هدف، مبحث 19 مقررات ملی 
ســاختمان با عنوان صرفه جویی در مصرف انرژی تدوین گردید. 
اما متأســفانه به دلیل عدم وجود آمادگی الزم در جامعه و بومي 
نبودن این مبحث باعث شــده تا کنون ضوابط تعیین شــده در 
صنعت ساختمان در کشور فراگیر نشود.درحالي که گذشتگان ما 
با  بخدمت گرفتن جهت مناسب برای ساختمانها، استفاده نسبی از 
انرژی های تجدیدپذیر مانند خورشید، باد وآب واستفاده از ظرفیت 
های حرارتی مصالح ســاختمانی به شیوه هایی در معماری اصیل 
ایرانی دست یافتند که در غرب اخیرا به فکر رسیدن به چنین شیوه 
هایی افتاده اند. لذا مهندســین ایرانی میبایست با خدمت گرفتن 
عناصر چهارگانه عناصر هستی ساختمان هایي بسازند که قرن ها 
دوام داشته و با مصرف کمترین انرژی شرایط آسایش را برای بشر 
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فراهم آورد.عالوه بر مبحث فوق در مبحث 4 هم بسیار به اختصار به 
اصول معماری ایرانی)مردم واری، پرهیز از بیهودگی، خودبسندگی 
و درون گرایی(، )پیرنیا، محمدکریم، سبک شناسی معماری ایرانی(

اشاره شده است که با توجه به عدم ارائه راهکارهاي قانوني الزم، به 
اجرا در نیامده است.حال جای دارد با بازنگری اصول معماری ایرانی 
وادغــام آن با مباحثي که به صورت  بومي در مبحث صرفه جویی 
در مصرف انرژی قرار خواهد گرفت نه تنها اهداف معماری پایدار 
را در صنعت ساختمان سازی کشورمان تحقق بخشیم که با تولید 
ساختمان های سبز، نامی نیک از خود برای آیندگان باقی بگذاریم.

8- جایگاه مبحث شهرسازی و ضرورت آن را در مقررات 
ملی ساختمان چگونه ارزیابی می نمایید؟

دکتر سینا صبری : 
مقدمه :

هر یک از بیســت و دو مبحث مقررات ملی ساختمان که تاکنون 
تهیــه و ابالغ گردیده، بعد یا ابعــادی از فرآیند طراحی و احداث 
ساختمانها را مورد توجه قرار داده و الزاماتی را برای آن مقرر داشته 
اند. آنچه تاکنون در روند احداث و بهره برداري از ساختمانها مغفول 
مانده و موجب آســیب جدی به کارایی و عملکرد، محیط زیست 
و سیما و منظر شهرهای کشور شده، کمبود مقررات و الزامات در 
موضوع انطباق شهری ساختمانها میباشد. به عبارت دیگر، هنوز 
مجموعه ضوابط و مقرراتی که بتواند انطباق شهری ساختمانها را 
مورد مداقه قرار دهد و شــرایطی را فراهم ســازد تا هر ساختمان 
بتواند نقش خود را به عنوان یکی از هزاران عنصر موجود در شهر 
بــه خوبی ایفا نماید، وجود نداشــته و همین خأل موجب گردیده 
تا حقوق شــهروندان در حوزه ي عمومی به شدت آسیب پذیر و 

تضییع گردد.
راهکار:

برای رفع کمبودهای فــوق الذکر، ضرورت تهیه و تدوین مبحث 
جدیدی ذیل مقررات ملی ســاختمان با عنــوان الزامات عمومی 
در انطباق شــهری ساختمان قطعی بوده و باید هر چه زودتر این 
مبحث در جهت رفع مسائل و مشکالت موجود، تهیه و تصویب و 

ابالغ گردد.
اهداف:

به طور خالصه، مواردی که تهیه ي این مبحث را ضروری ساخته 
و یا اهدافی که دسترســی به آنها مورد نظر میباشد را میتوان به 

شرح زیر برشمرد:
- تحقق سیاســتهای کلی نظام در بخش شهرســازی و مصوبات 

شورایعالی شهرسازی و معماری ایران
- پیگیری اهداف عالیه ي قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 

به خصوص ارتقای کیفیت معماری و شهرسازی در کشور
- حضانت و صیانت از حقوق عمومی شهروندان در حوزه ي عمومی 

و در راستای حفظ کرامتهای انسانی
- استفاده ي بهینه از سرمایه هاي ملی در بخش صنعت ساختمان

- دستیابی به کانونهای زیستی پایدار، سالم، کارآمد و زیبا

- تأمین امنیت، بهداشت، رفاه و سالمت روحی و جسمی شهروندان
-کاهش میزان تخلفات ساختمانی در حوزه ي شهرسازی

- ارتقای کیفیت سیما و منظر شهری و روستایی 
- توجه به تفاوتهای اقلیمی، فرهنگی و اقتصادی کانونهای زیستی

- تأمین شرایط مناسب برای سکونت، فعالیت، دسترسی و فراغت 
شهروندان 

  ضرورتها و الزامات عمومی در تدوین مبحث شهرســازي انطباق 
شهری ساختمان

- با توجه به اهمیت شهر و شهرسازی به عنوان بستر شکل دهنده 
هزاران هزار ساختمان، تهیه ي مبحث مستقلی در رابطه با الزامات 

شهرسازی ذیل مقررات ملی ساختمان ضروری میباشد.
- در بســیاری از موارد مهم همچون »محیط زیست«، »انرژی«، 
»حقوق شهروندی«، »امنیت محیطی«، »سیمای حجمی« و ...... 
هنوز ضوابط و مقرراتی تدوین و ابالغ نشده و یکی از اهداف مبحث 
»الزامات عمومی در انطباق شهری ساختمان« رفع این کمبودها 

میباشد.
-قوانین موجود مربوط به »انطباق شــهری ســاختمان« عموماً 
پراکنده، متفرق و ناقص بــوده و گردآوری و تکمیل آنها در قالب 

یک مبحث مستقل کاماًل ضروری است.
- مبحث »انطباق شهری ساختمان« صرفاً باید به عنوان زیرمجموعه 
اي از مقررات ملی ساختمان نگریسته و هدف نهایی باید تهیه ي 

»مقررات ملی شهرسازی« یا »قانون جامع شهرسازی« باشد.
- عدم رعایت احتمالی قوانین و ضوابط از طرف مدیریتهای شهری، 
دلیل بر عدم تدوین مجموعه الزامات منســجم نمیباشد. الزام به 
رعایت قوانین شهرســازی مستلزم پیش بیني ضمانتهای اجرایی 

است.
- مبحث »انطباق شهری ســاختمان« به عنوان منشور به طرح 
دیدگاههــای کلی در رابطه با کیفیتها میپردازد و جزئیات مربوط 
به چگونگی تحقق آنها از ســایر قوانین و مقررات قابل اســتخراج 

میباشد.

9- جایگاه مبحث ترافیک و ضرورت آن را در مقررات ملی 
ساختمان چگونه ارزیابی می نمایید؟
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دکتر علی صحاف :

اهمیت و جایگاه مسائل مرتبط با ترافیک و حمل و نقل در زندگی 
شهری بشــر امروزه کامال شناخته شده است و شهرهای امروز ما 
بیشتر از مشکالتی رنج میبرند که ناشی از عدم توجه به سه عامل 

مهم می باشد : ترافیک ، شهرسازی ، محیط زیست.
همیشه عنوان می شود که چون مطالعات ترافیک شهرها عمدتا در 
ســطح کالن و در قالب مطالعات جامع و تفضیلی انجام می شود، 
پس نیازی به انجام این مطالعه برای بلوک های در مقیاس کوچک 
ساختمانی نیست، اما مشکل این نگرش زمانی است که مطالعات 
شهری همسو با مطالعات ترافیکی نبوده و اصاًل دو وزارتخانه جدا از 
هم متولی این مطالعات هستند و حتی در مرحله اجرای مطالعات 

نیز تغییرات عمده نسبت به خروجی مطالعات وجود دارد.
این عدم تطابق به نحوی است که معموالً کاربریهای عمده جاذب 
و تولید سفر در بلوک هایی تعریف و اجرا میشوند که شبکه معابر 

محدوده اصال ظرفیت این تقاضای ســفر را نداشته 
و بالطبــع آن معضالت اتالف وقــت ، عدم کفایت 
پارکینگ و آلودگی هوا و صدا و ... در شــهرهایمان 

شاهد هستیم .
در راستای همین مشکالت، نیاز به مبحث ترافیک 
به منظور عارضه ســنجی ترافیکی شناسائی شده 
و مقرر شــده بود تا مبحث 23 مقررات ملی تحت 
عنوان الزامات ترافیکی ســاختمان تدوین گردد و 
به همین منظور پیش نویس آن نیز تهیه شــده و 
انشاهلل با دیدگاه سازنده مسئولین این مبحث هرچه 

سریعتر جهت اجرائی شدن ابالغ گردد.

10- چالش های پیش رو مهندسان مکانیک 
مقررات ملی ساختمان  مباحث  با  ارتباط  در 

چیست؟

مهندس رضا ایرانی :
یکی از رشــته های اصلی دارای پروانه اشتغال در 
نظام مهندسی رشته تاسیسات مکانیک در دو بخش 
نظارت و طراحی که جزء 4 رشته اصلی و پر کاربرد 
در ســاختمان یعنی ) عمران، معماری، مکانیک و 
برق ( می باشد که عمده ساختمانها با این 4 رشته 
در پروســه ساخت از صدور پروانه تا پایانکار درگیر 
هستند. مهندسین مکانیک در این امر با چالشهایی 
در بحث نظارت و طراحی و اجراء روبه رو هستند که 

اهم آن به شرح زیر می باشد.
1-عــدم وجود نیروی کاری ماهــر در بحث اجراء 
تاسیسات مکانیک ســاختمان که با استانداردهای 
الزم اجراء آشنا بوده و دارای گواهی نامه های الزم 
از دستگاههای ذی ربط باشند از جمله سازمان فنی 

و حرفه ای. 

2- چالــش بعدی عدم برخورد دســتگاه های مســئول از صدور 
پروانه  تا پایانکار در پروسه ساخت وقتی که مهندس ناظر مکانیک 
تاسیســات تقاضای توقف عملیات اجرایی را بخاطر عدم رعایت 
مقررات ملی مربوطه می نمایم و این اجراء توقف عملیات اکثر در 
توقف سیستمی در پروسه اداری آن سازمان یا نهاد باقی می ماند. 
3-عدم تعریف مراحل نظارت صحیح در مبحث دوم مقررات ملی 

برای رشته های تاسیسات از جمله تاسیسات مکانیک ساختمان.
4-و تضادهایی که بین مباحث مقررات ملی رشته مکانیک از جمله 

مباحث 14-16-17-19 در بعضی موارد وجود دارد.
5- مورد آخر که از همه مهم تر اســت عدم وجود مباحث خاص 
سیستم های اطفاء و اعالم حریق مانند دیگر مباحث که در پروسه 
طراحی – نظارت و اجراء بتوان بر یک وحدت رویه ای در آن دست 

یافت و مطابق با شرایط کشوری و امکانات ایمنی و بومی باشد. 
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11- چالش های پیش رو مهندسان برق در ارتباط با مباحث 
مقررات ملی ساختمان چیست؟

مهندس محسن توسلی زاده :
الف( به روز نبودن مقررات ملی ســاختمان در مباحث مربوطه با 
توجــه به  ورود اقالم و تجهیزات برقی و مکانیکی جدید در بازار و 

سکوت قوانین در این مورد استفاده ازاین نوع  تکنولوژی روز 
ب( با توجه به اینکه در ایران نرم افزارهای محاســباتي مناسب با 
آیین نامه های جاري کشور تدوین نگردیده است لذا عمال استفاده 
از نرم افزارهای قفل شکسته  سایر کشورها با توجه به تحریم های 
صورت گرفته هماهنگ با آیین نامه های جاري کشــور نیست و 
این مهم در خصوص محاسبات مربط به مباحث برقی و مکانیکی 
مشهود بوده و نتایج در برخی از مواقع با مقررارت ملی ساختمان 
مغایر بوده و به طور یقین اســتفاده از نــرم افزار خاصی که مورد 
تائید مقررات ملی ساختمان برای مهندسین برق و مکانیک باشد 

مشخص نشده است. 
ج( در خصــوص نظارت عمال چگونگي پایان کار با توجه به نحوء 
گزارشات دوره اي براي مهندسین برق و مکانیک هنوزدر حال ابهام  
میباشد و در صورت وقوع تخلف چگونگي صدور پایانکار بصورت 

کامل مشخص نیست.
د( تناقض بیــن برخی مباحث مقرارت ملی  و ایجاد ابهام در این 

زمینه برای اجرای این قوانین 
ه( تناقض بین مقرارت ملی ساختمان و نشریات سازمان مدیریت 
و برنامــه ریزی در پروژه های دولتی  هــم در برخی مواقع برای 
مهندســین ایجاد چالــش مینماید . تدویــن دو قانون براي یک 
موضوع توسط دو مرجع متفاوت همیشه تفاوتهایی ایجاد می کند 
در این تقسیم بندي همیشه اما ظاهراً تناقضات و ابهامات جدیدي 
ســربرخواهند آورد. بنابراین بهتر است همه قوانین موجود اعم از 
مقررات ملي ساختمان، طرح های تفضیلي، نشریات و غیره همگی 
زیر نظر یک نهاد مثال دفتر مقررات ملي تدوین یا سرپرستي گردد.

12- جایگاه آموزش مهندسان به مالکان و آموزش عمومی 
را در اجرای صحیح مقررات ملی ساختمان چگونه ارزیابی 

می نمایید؟ 

- مهندس ترانه مهاجر :
آموزش یکی از موضاعاتی است که با شناخت ارتباط مستقیم دارد 
یعنی برای آگاهی از هر موضوعــی باید آموزش الزم در مورد آن 

گذرانده شود.
تحقیقات نشان داده شده در سال های اخیر اغلب اندیشمندان این 
عرصه ضمن بیان ارزشها و ویژگی های مناسبی در ساخت و ساز 
اما هنوز تا ارتقا کامل کیفیت ساخت و ساز فاصله داریم و با توجه 
به سرعت در تکنولوژی و امکان استفاده از مصالح ، ابزارها و تکنیک 
های جدید، هرروزه نیاز به استفاده از دانش های نو ضرورت خود 

را بیشتر نشان می دهد.

به تعریف دیگر ســاخت و ســاز تنها خلق اثر هنری نیست بلکه 
مواردی چون محدودیت های موجود ، موانع اقتصادی ، ضوابط و 
قوانین و دســتورالعمل ها ، موارد زیست محیطی و ... باید در یک 

طرح دیده شود.
بنابراین آموزش مهندســان فارغ التحصیل دانشــگاه درخصوص 
ضوابط و آیین نامه ها و مقررات ملی ســاختمان می تواند آنها را 
به فارغ التحصیالنی دارای اطالعات نسبی اجرایی تبدیل کند. که 
بالفاصله بعد از دوران دانشگاه بتوانند در حرفه فعالیت نمایند پس 
توصیه می شود در سرفصل های دانشگاهی در رشته های مهندسی 
تغییراتــی در جهت آموزش موارد اجرایی و ضوابط و مقررات ملی 

ساختمان بعنوان دروس اصلی پیش بینی شود.
و از طرفی آموزش مالکان و فرهنگ ســازی عمومی جهت فراگیر 
شــدن اجرای صحیح مقررات بسیار موثر است که تجربه آموزش 
مبحث 19 مقررات ملی ساختمان از طریق پویا نماهای تلویزیونی 

نشان از موفقیت این رویه داشت.
همچنین جایگاه ســازمان فنی و حرفه ای در تربیت نیروی کار 
ماهر دارای تخصص بســیار مهم اســت و این موضوع زمانی قابل 
بهره برداری می باشــد که ســازمان کار و امور اجتماعی نیز الزام 
به بکارگیری نیروی کارگر ماهــر و دارای صالحیت حرفه ای در 

ساختمان سازی بنماید.
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1- مقدمه  
مقــررات ملــی ســاختمان مجموعــه ای اســت از ضوابــط فنــی، اجرایــی و حقوقــی الزم الرعایــه در طراحــی، نظــارت 
و اجــرای عملیــات ســاختمانی ؛ کــه بــه منظــور تامیــن ایمنــی، بهــره دهــی مناســب، آســایش، بهداشــت و صرفــه 
ــدرج  ــی ســاختمان از طراحــان می خواهــد طبــق اصــول مهندســی من ــررات مل ــه شــده اســت. مق اقتصــادی تهی
در آن بــه طراحــی و محاســبات اقــدام نماینــد. در ادامــه نیــز ایــن مقــررات،  عــالوه بــر نظــارت بــر ســاخت اصولــی 
ســاختمان ها، ســازندگان را ملــزم بــه رعایــت ایمنــی و بهداشــت در حیطــه فــردی می کنــد. عــالوه برایــن ســاخت 
ــا رعایــت ایــن مقــررات، مهندســی ســاز بــودن آنهــا را در پــی خواهــد داشــت. در ایــن مقالــه عــالوه بــر  بناهــا ب
مــروری بــه تاریخچــه مقــررات ملــی ســاختمان بــه کلیــات مباحــث مقــررات ملــی و ســایر مــوارد مربــوط بــه ان 

پرداختــه میشــود.

2- مقررات ملی ساختمان و دیگر آیین نامه ها و استانداردها
ــا دیگــر مــدارک فنــی و آییــن نامــه هــا، الزامــی بــودن اجــرای آنهــا در  تفــاوت بــارز مقــررات ملــی ســاختمان ب
سراســر کشــور اســت کــه منجــر بــه ایجــاد وحــدت رویــه در صنعــت ســاختمان می شــود. . گرچــه در برخــی مــوارد 
ــا کاهــش  در ظاهــر ایــن مقــررات دســت و پاگیــر بــوده و هزینه هــای ســاخت را افزایــش می دهــد ولــی در کل ب

مصــرف انــرژی، کاهــش هزینــه هــای 
نگهــداری و هزینــه هــای نوســازی ، هزینــه 
ســرجمع کمتــری بــه مصــرف کننــده 
اصلــی تحمیــل خواهــد کــرد. از الزمه هــای 
رعایــت ایــن مقــررات اســتفاده از مصالــح و 
ــز  ــر نی ــن ام ــتاندارد اســت. ای ــدات اس تولی
بــه نوبــه خــود منجــر بــه اســتاندارد ســازی  
ــت ســاختمان و  ــا صنع ــط ب ــدات مرتب تولی

ــود. ــاختمانی می ش ــح س مصال

3- حیطــه مقــررات ملــی ســاختمان 
در جامعــه

کلیــه  بــر  ســاختمان  ملــی  مقــررات 

مروری بر مقررات ملی ساختمان ایران 
 سیروس احمدی
 کارشناس ارشد
  مهندسی عمران
 دانشگاه صنعتی

شریف
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ــازی،  ــا نوس ــه ت ــب گرفت ــاختمان از تخری ــا س ــط ب ــات مرتب عملی
تعمیــر اساســی، توســعه و احــداث بنــا حاکــم اســت. ایــن مقــررات 
ــه از  مختــص مهندســین ســاختمان نیســت، بلکــه همانطــوری ک
ــی  ــوده و تمام ــاختمان ب ــررات س ــت، مق ــخص اس ــوان آن مش عن
کســانی کــه هــر گونــه ارتباطــی بــا ســاختمان دارنــد، بایــد بــا آن 
آشــنایی داشــته و آمــوزش هایــی هــر چنــد جزئــی در ایــن مــورد 
ــا  ــن ت ــن تری ــط از پایی ــن ظواب ــه ای ای ــوزش پای ــده باشــند. آم دی
باالتریــن ســطح جامعــه، تضمیــن اهــداف تدویــن آنهــا را در پــی 

ــت.  ــد داش خواه
موضــوع مقــررات ملــي ســاختمان، عملیــات ســاختماني اســت کــه 

بــه یکــي از صورتهــاي زیــر انجــام میشــود:
احداث:  یعني برپاکردن ساختمان در روي زمین خالي 

ــق  ــود، از طری ــاختمان موج ــردن س ــروزي ک ــي ام ــازي: یعن بهس
ــي و  ــات مکانیک ــازي، تأسیس ــا، نماس ــدي و فضاه ــر تیغه بن تغیی
برقــي و یــا تقویــت عناصــر باربــر بــا حفــظ اســتخوان بنــدي )پــي 

ــر(:  و عناصــر بارب
ــاختمان  ــده اي ازس ــهاي عم ــازي بخش ــي دوباره س ــازي: یعن بازس

ــد. ــیب دیده ان ــودگي آس ــا فرس ــانحه ی ــر س ــه در اث ک

تغییــر کاربــري: یعنــي تغییــر نــوع بهره بــرداري از ســاختمان، کــه 
مســتلزم ســنجش توانهــاي فضائــي )معماري(، ســازه اي، تأسیســات  
مکانیکــي و تأسیســات  برقــي، ]و تأسیســات  ترافیکــي[ ســاختمان 
موجــود بــراي بهره بــرداري جدیــد و ایجــاد تغییــرات الزم در 
ــي اســت. معمــاري، ســازه، تأسیســات مکانیکــي و تأسیســات برق
تعمیــر: یعنــي تعویــض اجــزاء فرســوده و از کار افتــاده ســاختمان، 
گاهــي همــراه بــا تغییــرات جزئــي در فضاهــا، بــدون بهســازي یــا 

بــا اندکــي بازســازي.
ــا بخشــهائي از ســاختمان  ــي خــراب کــردن تمــام ی ــب: یعن تخری
موجــود بــراي احــداث، بهســازي، بازســازي، تغییــر کاربــري، تعمیــر 

یــا آزاد کــردن زمیــن زیــر ســاختمان.
ــا  ــطح ی ــود در س ــاختمان موج ــترش دادن س ــي گس ــعه: یعن توس

ــه آن. ــات ب ــزودن طبق اف

4- تاریخچه تدوین مقررات ملی ساختمان
ــار  ــش از چه ــاختمانی  بی ــای س ــه ه ــن نام ــن آیی ــن اولی از تدوی
ــاد  ــه چنــدان زی ــه عمــر ن ــا توجــه ب دهــه در کشــور نمی گــذرد. ب
ــا تصویــب   ــه مــرور زمــان و نیــز ب ایــن مقــررات می تــوان گفــت ب
ــن  ــز آیی ــال 1374 و نی ــاختمان در س ــی س ــام مهندس ــون نظ قان
ــن  ــه اســتفاده آن در بی ــزام ب ــی آن درســال 1375 و ال ــه اجرای نام
مهندســین مرتبــط بــه کار ساختمان ســازی مراحــل تکمیلــی 
ــا ایــن زمــان پشــت ســر گذاشــته اســت . در بررســی  ــی را ت خوب
ــه 7  ــرا ب ــوان آن ــاختمان می ت ــی س ــررات مل ــن مق تاریخچــه تدوی

ــر اشــاره کــرد: ــه  بصــورت  زی مرحل
o  مرحله اول 1365 ـ 1352 

)تدوین قانون و مطالعات مقدماتی(
o  مرحله دوم 1374 ـ 1366 

)آغاز تدوین مقررات(
o  مرحله سوم1384 ـ 1375 

)تشکیل شورای تدوین(
o  مرحله چهارم 1387 ـ 1384

 )واگــذاری مســؤولیت تدویــن برخــی از مباحــث بــه مرکــز 
مســکن( و  ســاختمان  تحقیقــات 

o  مرحله پنجم  1388-1389 
)واگــذاری مســؤولیت تدویــن تمــام مباحــث بــه مرکــز تحقیقــات 

ســاختمان و مســکن(
o  مرحله ششم 1389-1392 

ــی  ــررات مل ــر مق ــه دفت ــث ب ــن مباح ــئولیت تدوی ــذاری مس )واگ
ســاختمان وزارت راه و شهرســازی(

o  مرحله هفتم 1392-کنون 
)تشــکیل دفتــر تدویــن مقــررات ملــی ســاختمان در مرکــز 

شهرســازی( و  مســکن  راه،  تحقیقــات 

5- فرآیند تدوین مقررات ملی
بــه منظــور تدویــن مقــررات ملــي ســاختمان موضــوع مــاده 33 » 
قانــون نظــام مهندســي و کنتــرل ســاختمان « ، » شــوراي تدویــن 
ــکن و  ــات راه، مس ــز تحقیق ــاختمان « در مرک ــي س ــررات مل مق
شهرســازی تشــکیل شــده اســت. اعضــای » شــوراي تدویــن « بــه 
ــته و  ــرب و برجس ــر مج ــناس و مدی ــر کارش ــا 26 نف ــداد 24 ت تع
ــگاهها و  ــی ، دانش ــش خصوص ــی ، بخ ــش دولت ــر از بخ صاحبنظ
نهادهــای حرفــه ای ، توســط رئیــس مرکــز تحقیقــات راه، مســکن 
ــد. اهــم وظایــف »شــوراي تدویــن«  و شهرســازی دعــوت مي گردن

عبــارت اســت از:
ــد مباحــث  ــا بای ــاره آنه ــه درب ــواردی ک 1( پیشــنهاد و بررســی م

ــردد. ــن گ ــه وتدوی ــاختمان تهی ــی س ــررات مل مق
2( بررســي و پیشــنهاد روش تدویــن مباحــث مقــررات ملــي 

ســاختمان ایــران 
3( بررســي و تصویــب متــن نهایــي مباحــث مقــررات ملــی 

»کمیته هاي تخصصــي« توســط  شــده  تهیــه  ســاختمان 
 4( ارســال متــون نهایــي تصویــب شــده بــه وزیــر راه و شهرســازي 

جهــت ابــالغ قانونــی مقــررات.
ــر  ــه بناب ــداوم  و ادواري ک ــري م ــر بازنگ ــالوه ب ــن ع شــوراي تدوی
ــر  ــرد، حداکث ــورد، توســط کمیته هــاي تخصصــي صــورت مي گی م
هــر ســه ســال یکبــار بازبینــي وتجدیدنظــر در هــر یــک از مباحــث 

ــد. ــرار مي ده ــود ق ــتور کار خ را در دس
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مطابق فصل ششم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان 
ــاختمان  ــی س ــی و ملک ــات فن ــاوی اطالع ــه ح ــندی اســت ک ــاختمان س ــی س ــی و ملک ــنامه فن » شناس

بــوده و توســط ســازمان اســتان صــادر مــی گــردد و در کلیــه نقــل و انتقــاالت ســاختمانی همــراه بــا نقشــه 
هــای چــون ســاخت، تحویــل خریــداران مــی گــردد تــا از مشــخصات ســاختمانی کــه خریــداری مــی نماینــد 
مطلــع شــوند «؛ امــا در ادامــه، چندیــن سلســله از فعالیــت هــا و فرآیندهــای مغفــول مانــده در رونــد صــدور 

شناســنامه فنــی و ملکــی ســاختمان مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت: 
الــف( در بســیاری از شــهرها سیســتم مرســوم و نادرســتی بــه نــام دو نقشــه ای یــا چندنقشــه ای وجــود 
دارد کــه بــه معنــای نقــض ضوابــط شهرســازی، طــرح جامــع، تفضیلــی و ســندهای الزم االجــرای شــهری 
اســت. بــه عنــوان مثــال مهندســان تــالش مــی کننــد تــا براســاس طــرح تفصیلــی یــک ســری نقشــه بــه 
مالــکان ارائــه کننــد؛ امــا در عمــل، مجموعــه سیســتم اجرائــی و مهندســِی آســیب پذیــر، بــه درخواســت 
مالــکان، نقشــه هــای مذکــور را کنــار مــی گــذارد و 60 درصــد ســطح اشــغال بــه 100 درصــد، یــک طبقــه 
ــط  ــل مــی شــود؛ بطوریکــه تمــام ضواب ــه تبدی ــه 8 طبق ــاالی همکــف ب ــه ب ــه، 4طبق ــه 3طبق ــن ب زیرزمی
شهرســازی نقــض مــی شــود و جالــب تــر اینکــه مهندســان نیــز چنیــن نقشــه هــای را تاییــد مــی کننــد 

کــه البتــه غیرقانونــی اســت؛
ــش گاز،  ــکار، لوله ک ــد، جوش ــد قالب بن ــامی مانن ــی اس ــاختمان برخ ــی س ــی و ملک ــنامه فن ب( در شناس
ســیمان کار و ... بایــد ذکــر شــوند؛ کــه نشــان از اهمیــت ســاختمان بــه عنــوان یــک کاالی ملــی دارد؛ حتــی 
ــا کارت مهــارت دســت انــدرکاران ســاخت نیــز بایــد در شناســنامه ذکــر شــود؛ بنابرایــن  ــه ی شــماره پروان
ســازندگان موظفنــد از افــراد صالحیــت دار اســتفاده کننــد؛ امــا بــرای آن بایــد بدنبــال تکمیــل صالحیــت 
هــای حرفــه ای از ســوی مراجــع ذیصــالح باشــیم زیــرا بــدون اعمــال ایــن صالحیــت هــا اصــاًل شناســنامه 

فنــی ملکــی معنــا نــدارد؛
پ( ســپس بایــد مشــخص کنیــم کــه چــه مصالحــی در ســاختمان اســتفاده شــده اســت، درنتیجــه بایــد 
ــاز هــم شناســنامه فنــی  ــه کار گرفتــه شــود، ب بدانیــم کــه چنانچــه مصالــح غیراســتاندارد در ســاختمان ب

ملکــی فلســفه وجــودی خــود را از دســت مــی دهــد؛ 
ت( امــا باتوجــه بــه اینکــه مجریــان ذیصــالح تنهــا در برخــی از ســاختمان هــا وجــود دارنــد و بخــش عمــده 

شناســنامه را بایــد تکمیــل و امضــا کننــد، تکلیــف شناســنامه هــای فاقــد مجــری ذیصــالح چــه می شــود؟؛
ــدارد زیــرا  ث( نظــارت واقعــی کــه تکمیــل کننــده شناســنامه فنــی باشــد نیــز، در حــال حاضــر وجــود ن
ســاختار تعریــف شــده و فضــای مطلــوب بــرای نظــارت صحیــح فراهــم نیســت؛ کــه بایــد زمینــه آن فراهــم 

شــود؛  
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ج( در شناســنامه )بخــش کنتــرل عملیــات اجرایــی ســازه( از 
لحــاظ کیفــی، آزمایش هــای جــوش، بتــن و مکانیــک خــاک 
بــرای کلیــه ســاختمان هــا تکمیــل نمــی شــود؛ امــا مقــررات 
ملــی ســاختمان، در ایــن خصــوص محدودیتــی قائــل نشــده 

اســت؛ 
الزامــات منــدرج در پیوســت مبحــث دوم  چ( براســاس 
مقــررات ملــی ســاختمان، مجــری ذیصــالح پــس از اتمــام کار 
بایــد کیفیــت ســاختمان را تضمیــن کنــد؛ امــا چنــد درصــد 
ــت  ــن کیفی ــه تضمی ــزم ب ــده مل ــادر ش ــای ص ــنامه ه شناس
ــا  ــده ب ــادر ش ــنامه ص ــد شناس ــت؟ و چن ــوده اس ــازنده ب س

ــود دارد؟؛  ــی وج ــاخت واقع ــون س ــای چ ــه ه نقش
ح( چندیــن مســاحت در اســناد ســاخت و ســاز وجــود دارد: 
مســاحت درج شــده در پروانــه، مســاحت ارائــه شــده توســط 
ــاحت  ــان کار، مس ــالح در پای ــری ذیص ــر و مج ــدس ناظ مهن
تعییــن شــده توســط کارشــناس شــهرداری و مســاحت درج 
ــن  ــدد ای ــای متع ــروژه ه ــه در پ ــی ک ــند ثبت ــده در س ش

ــد؛ ــا یکدیگــر مغایرن مســاحت هــا ب
ــی  ــنامه فن ــای شناس ــت امض ــه در نهای ــه اینک ــه ب خ( باتوج
ــازمان نظــام مهندســی اســتان  ــس س ــده ریی ــر عه ــی ب ملک
ــده در  ــوارد درج ش ــوص م ــی در خص ــه ادعای ــت، چنانچ اس
شناســنامه فنــی رخ دهــد، مرجــع قضایــی، رییــس ســازمان 
ــن  ــا در چنی ــرد؛ ام ــد ک ــوت خواه ــه دادگاه دع ــتان را ب اس

ــود؟؛ ــد ب ــا پاســخگو خواهن ــازمان ه ــای س ــرایطی، روس ش
د( در چنــد درصــد از نقــل و انتقاالت ســاختمانی، شناســنامه 
ــون  ــای چ ــه ه ــا نقش ــراه ب ــاختمان هم ــی س ــی و ملک فن

ــل شــده اســت؟؛  ــداران تحوی ــه خری ســاخت، ب

ذ( متاســفانه اغلــب مهندســان بــا شناســنامه فنــی و ملکــی 
ســاختمان کــه حکــم ســند رســمی دارد، بیگانــه انــد؛ 
ــفیدامضا  ــود آن را س ــی ش ــاهده م ــور مش ــه وف ــه ب بطوریک
ــی  ــرار م ــل، ق ــا تکمی ــتن ی ــرای نوش ــکان ب ــار مال در اختی
دهنــد کــه جــای بســی تاســف اســت؛ همچنیــن مهندســان 
ــا         ــش ایف ــا نق ــاختمان ه ــرای س ــارت و اج ــی، نظ در طراح
ــد؛  ــی ندارن ــارت آن نقش ــفانه در تج ــا متاس ــد؛ ام ــی کنن م
ــود  ــن س ــوالت از کمتری ــدگان محص ــه تولیدکنن همانطورک
ــا  ــب واســطه ه ــی نصی ــود اصل ــوند و س ــی ش ــد م ــره من به
مــی شــود؛ بنابرایــن در صنعــت ســاختمان نیــز فاصلــه میــان 

ــت. ــاد اس ــیار زی ــرف بس ــد و مص تولی
لــذا تــا زمانیکــه شناســنامه فنــی و ملکــی ســاختمان واقعــی 
ــاختمان  ــای س ــا، نم ــرداران تنه ــره ب ــداران و به نشــود، خری
هــا را مــی بیننــد درحالیکــه از باطــن آن هــا مطلــع نیســتند. 
حتــی بــه نظــر مــی رســد در بنــگاه هــای معامــالت امــالک 
نیــز نظــارت مهندســان دارای صالحیــت ضروریســت تــا 
ــنا شــوند.  ــوق خــود آش ــا حق ــق ایشــان ب ــداران از طری خری
ــنامه  ــن شناس ــر ای ــی، ظاه ــم اگرچــه همگ ــول کنی ــد قب بای
را قبــول داریــم، امــا شناســنامه مذکــور هنــوز کارکــرد ذاتــی 

ــداده اســت.  ــروز ن خــود را ب

در نهایــت، شناســنامه فنــی و ملکــی ســاختمان اعتبــار 
ــه  ــاختمان را ب ــاخت س ــل در س ــان دخی ــروی مهندس و آب
ــرای  ــا زیرســاخت مناســبی ب ــذارد؛ ام ــش می گ معــرض نمای
ــرای  ــم ب ــرار داری ــرا اص ــس چ ــدارد؛ پ ــود ن ــدور آن وج ص
چنیــن ســاختمان هایــی کــه ســنگ بنــای آن هــا از ابتــدا بــه 
درســتی گذاشــته نشــده اســت شناســنامه فنــی ملکــی صــادر 
کنیــم؛ درحالیکــه بــرای تهیــه و صــدور یــک شناســنامه فنــی 
ملکــی فاقــد نقــص بایــد ضوابــط شهرســازی در تمــام نقــاط 
کشــور رعایــت شــود؛ بنابرایــن شــاید تنهــا دلیــل صــدور آن، 
چیــزی جــز منفعــت طلبــی ســازمان هــای نظــام مهندســی 

ســاختمان نباشــد.
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• پیشگفتار
ــواد و  ــت، ســاختمان،  م ــژه در صنع ــه وی ــف ب ــاي مختل ــوژي در عرصــه ه ــزون تکنول ــا پیشــرفت روزاف ب
تجهیــزات تــوأم بــا ورود مخاطــرات بالقــوه فراوانــي بــه محیــط زندگــي و کار بشــر مــي باشــد. امــروزه در 
ســاختمان های جدیــد بــه جهــت اســتفاده از مصالــح نویــن کــه عمومــا پایــه مصالــح مصرفــی درآنهــا از 
جنــس مصنوعــات نفتــی و پلیمــری مــی باشــند بــه مراتــب احتمــال اشــتعال پذیــری بیشــتری نســبت 
ــل بســیار محتمــل  ــه دالی ــن مصنوعــات در هنــگام شــکل گیــری آتــش ) ب ــه گذشــته وجــود دارد . ای ب
ــرارت  ــش و ح ــه و آت ــش یافت ــط افزای ــرعت در محی ــه س ــا ب ــاختمان ها ( دم ــق در س ــوع حری ــکان وق ام
ــی  ــاال م ــط خــود را ب ــا را در ســطح اجســام اطــراف موجــود در محی ــه ســرعت دم ــوع آن ب ناشــی از وق
ــه 1100  ــک ب ــا نزدی ــش ت ــی آت ــر بین الملل ــگاه های معتب ــتانداردها وآزمایش ــه در اس ــا ک ــن دم ــد، ای برن
درجــه ســانتی گــراد افزایــش مــی یابــد می توانــد اغلــب اجســام اطــراف خــود را ســوزانده وآتــش ســوزی 
را توســعه دهــد کــه درصــورت مهــار نشــدن بــه بخــش هــای مختلــف ســاختمان راه مــی یابــد در همیــن 
ــاي  ــارت ه ــاد خس ــب ایج ــه موج ــار یافت ــمي و دود انتش ــاي س ــرارت، گازه ــش، ح ــعله های آت ــان ش زم
ــودن ایمنــي در راســتاي مدیریــت  ــه نســبي ب ــا توجــه ب ــری مــي گــردد.  ب ــي جبــران ناپذی ــي و مال جان
خطرمخاطــرات آتش ســوزي بایــد راهکارهایــي را جهــت بــه حداقــل رســاندن خســـارات و صدمـــات ناشــي 
ــای  ــاً روش ه ــوق را اصطالح ــاي ف ــزي راهکاره ــه ری ــاسبه و برنام ــود. طراحــي، محـ ــق اتخــاذ نم از حری

ــر آتــش مــي نامنــد. محفاظــت غیــر عامــل در براب

کلیــد واژه: محافظــت در برابــر حریــق، نمــودار اســتاندارد حریــق، خســارات آتــش ســوزی، راهکارهــای 
جلوگیــری از توســعه آتــش، دود

1- مقدمه  
ــه  ــر آن ب ــال  خط ــر از انتق ــر و اقتصادي ت ــواره مطمئن ت ــق هم ــي از حری ــارات ناش ــر خس ــرل خط کنت
ــا گــروه خاصــي  ــه ویــژه آنکــه حــوادث حریــق عمومــا متوجــه فــرد ی شــرکت هــاي بیمــه مــي باشــد ب
نبــوده بلکـــــه کلیــه افــراد در معــرض را تحــت شــعاع خــود قــرار مي دهــد. لــذا تأمیــن ایمنــي و تضمیــن 
ســالمتي افــراد بســیار حائــز اهمیــت مي باشــد.  بــا اندکــي تأمــل در مطالعــات ســود، هزینــه و مهندســي 
ارزش اهمیــت توجـــه بــه مســائل ایمنــي حریــق بــه ویــژه اســقرار اســتراتژي حفاظــت در برابــر حریــق از 
نظــر جانــي و مالــي مشــهود مي گــردد. نمــودار ذیــل ایــن موضــوع را بطــور شــماتیک بیــان مــي کنــد:  

علیرضا شهریاری
کارشناس ارشد 
مهندسی عمران 

)مهندسی مدیریت 
ساخت (  

دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان 
)حفاظت ساختمان ها در برابر حریق( 

بررسی مکانیسم رفتاری حریق در ساختمان ها

شکل )شماره 1( سطح ایمني حریق
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ــه اجــراي سیســتم  بررســي هــا نشــان مــي دهــد کــه هزین
هــاي ایمنــي حریــق در طــي 5 الــي 10 ســال صرفــاً از طریق 

کاهــش هزینــه هــاي قــرارداد بیمــه برگشــت پذیــر اســت.   
2- حریق چیست؟  

عمومــاً طراحــان عمــران، معمــاري، نســبت بــه مســائل ایمني 
حریــق آگاهــي کافــی و واقعــی را ندارنــد. لــذا عــدم توجــه بــه 
ــان بیشــتري جهــت  ــه و زم ــن مهــم موجــب صــرف هزین ای
ارتقــاي ایمنــي حریــق در مراحــل بهــره بــرداري مــي گــردد، 
ــر  در حالــي کــه لحــاظ نمــودن اســتراتژي محفاظــت در براب
حریــق در فــاز طراحــي اولیــه مســتلزم صــرف هزینــه و زمــان 
بــه مراتــب کمتــر و دســتیابي بــه راندمان و عملکــــرد بســیار 
ــتراتژي  ــه اس ــح از مجموع ــد. درک صحی ــي باش ــتري م بیش
محفاظــت در برابــر حریــق نیــاز بــه آشــنایي بــا رونــد شــکل 
ــش  ــه آت ــي ب ــور کل ــاي آن دارد. بط ــق و فازه ــري حری گی
ســوزي هــاي ناخواســته کــه تهدیــد کننــده جــان و مــال افراد 
باشــد حریــق اطــالق مــي گــردد، کــه بــه دالیــل گوناگونــي 
بــه وقــوع مــي پیونــدد.  بــراي وقــوع حریــق ســلولزي بایــد 
در کنــار اکســیژن و مــاده ســوختني، حــرارت کافــي جهــت 
تشــکیل بخــارات قابــل اشــتعال فراهــم باشــد، حداقــل 
ــاز  ــور نی ــارات مذک ــودن بخ ــت مشــتعل نم ــه جه ــي ک دمای
ــه  ــل درج ــه )Flash Point( و حداق ــعله زن ــه ش ــت را نقط اس
حــرارت الزم جهــت شــروع ســوختن مــاده ســوختني رانقطه 
حــرارت  درجــه  حداقــل  و   )Ignition Point( آتش گیــري 
ــری      ــش گی ــه آت ــتعال را درج ــداوم اش ــت ت ــاز جه ــورد نی م

مي نامنــد.  )Ignition Temperature(
ــز  ــاز شــروع» نی ــق « ف ــاز حری ــا شــروع ســوختن اولیــن ف ب

آغــاز مــي گــردد 
ــاوي  ــق ح ــه حری ــل طعم ــاي مح ــه فض ــن مرحل ــه در ای  ک
ــرد  ــوالت هواب ــطح محص ــوده و س ــي ب ــبتاً باالی اکســیژن نس
حریــق )گازهــا، بخــارات و ذرات( از جملــه دوده، منــو اکســید 
کربــن، دي اکســید کربــن و دي اکســید گوگــرد در بــدو 
ــش  ــده اي افزای ــج بطــور فزاین ــه تدری ــم و ب شــروع نســبتا ک
مــي یابــد. همچنیــن درجــه حــرارت محیــط نیــز در ابتــداي 
فــاز بیــش از 50 درجــه سانتیگــــراد و در شــرایط مســـاعد 
ــر از 15  ــدت کمت ــي( در م ــیژن کاف ــوخت و اکس ــود س )وج
ــاي  ــد. اطف ــي رس ــراد م ــه سانتیگــ ــه 700 درج ــه ب دقیق
حریــق در ایــن فــاز نســبتا ســریع و آســان انجــام مــي گیــرد 

ــز اســت.   ــا ناچی ــز تقریب ــن ســطح خســارات نی و همچنی
ــوختن آزاد  ــاز س ــه » ف ــن مرحل ــق وارد دومی ــپس حری س
ــو از  ــط ممل ــای محی ــه فض ــن مرحل ــه در ای ــردد ک « می گ
محصــوالت هوابــرد حریــق گشــته و درجــه حــرارت نیــز بــه 
ــی  ــی باق ــن دمای ــد. در چنی ــن می رس ــدار ممک ــر مق حداکث
مانــده مــواد ســوختنی موجــود در محیــط ظــرف 3 تــا 4 ثانیه 
بــه دمــای اشــتعال می رســند و آتــش می گیرنــد ایــن مرحلــه 
تــا ســوختن کلیــه مــواد ســوختنی ادامــه دارد، لــذا می توانــد 
ســاعتها و حتــی روزهــا بــه طــول انجامــد. اطفــای حریــق در 
ایــن مرحلــه بــه نــدرت بــا موفقیــت چشــمگیری همــراه بــوده 

ــل توجــه می باشــد.  ــز قاب و ســطح خســارت نی

شکل )شماره 2( مثلث آتش

شکل (شماره 3) نمودار دما
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ــاي  ــات و گازه ــي )مایع ــاي هیدروکربن ــق ه ــورد حری در م
ــی  ــعله زن ــه ش ــاي نقط ــن دم ــاً تأمی ــتعال( صرف ــل اش قاب
جهــت شــروع حریــق کافــي مي باشــد. عمومــاً فــاز شــروع در 
ظــرف کمتــر از 8 دقیقــه بــه پایــان رســیده و فــاز ســوختن 
آزاد بــا دمــاي حــدود 1100 درجــه ســانتیگراد  شــروع مــي 
گــردد. ایــن دمــاي فــوق العــاده بــاال موجــب تحمیــل تنــش 
حرارتــي شــدیدي بــه ســازه هــاي فلــزي مــي گــردد و حتــي 
مــي توانــد تخریــب آنهــا را نیــز بــه در پــي داشــته باشــد.  

آزمایشــات نشــان داده اســت کــه در حریــق هــاي ســلولزي 
ــه  ــیدن ب ــي رس ــوختني کاف ــواد س ــیژن و م ــود اکس ــا وج ب

ــاز دارد.   ــان نی ــه زم ــش از 60 دقیق ــي بی ــن دمای چنی

3- خسارات ناشی از حریق  
هر سیستم فعال صنعتي/ غیرصنعتي متشکل از 4 جـزء 

مي باشد :
  انسان )عوامل کاربر پروژه(
  تجهیزات مستقر در پروژه

   مواد موجود در محل  
   محیط کاری 

ــه حــوادث آتــش ســوزي هــر 4 جــزء    ــه اینکــ ــا توجــه ب  ب
مذکــــــور را تحــت شــعاع قــرار مــي دهــد، در برنامـــــــه 
ــي از  ــارات  )Loss Control Program( ناش ــرل خس ــاي کنت ه
ــت  ــان را تح ــت از انس ــث حفاظ ــوزي بح ــش س ــوادث آت ح
ــت  ــوع حفاظ ــي )Life Safety( و موض ــي زندگـ ــوان ایمن عن
ــوال  ــت ام ــاً حفاظ ــط را اصطالح ــواد و محی ــزات، م از تجهی

ــد.   ــي نمای ــف م ــادي تعری م
خســارات مــادي و صدمــات جانــي ناشــي از حـــریق با شــروع 
فــاز دوم  )ســوختن آزاد( بطــور فزاینــده اي افزایــش مي یابــد 

کـــه از آن جملــه مــي تــوان بــــه موارد ذیــل اشــاره نمود:  
ــا 600 درجــه  I. فلزهــاي ســاختماني در دمــاي بیــن 300 ت

ســانتیگراد مقاومــت بارگــــذاري خــود را کــم کــم از دســت 
ــار وارده امکـــــان ســقوط   داده و در صــورت عــدم تحمــل ب

ــود دارد.   ــز وج ــازه نی )Collapse( س
II. جریــان هــواي داغ انتشــار یافتــه ازحریــق باعبــور از داکــت 
ســرویس تأسیســات مکانیکــي و برقــي، کانــال هــای سیســتم 
باعــث  پنجره هـــا  هــا،   کاذب، درب  تهویــه، ســقف هاي 
گســترش ســریع آتــش ســوزي و نهایتــاً افزایــش خســــارات 
حریــق مي گــردد. همچنیــن تنفــس ایــن جریــان هــواي داغ 
مــي توانــد منجـــر بــه  شــوک حرارتــي و حتــي مــرگ افــراد 

بیانجامــد.  
 )Smoke( ــاً دود ــه اصطالح ــق ک ــرد حری ــوالت هواب III. محص
ــازها  ــي از ذرات، گـــ ــت ترکیب ــود، در حقیق ــده مي ش نامی
و بخــارات ناشــي از احتــراق/ پیرولیــز مــواد سوختنــــي 
مي باشــد کــه در جــدول شــماره )1( گازهــاي انتشــار یافتــه 

ــت. ــده اس ــوختني آورده ش ــواد س ــي م از برخ

بررســي دقیــق اثــرات ناشــي محصــوالت هوابــرد حریق بســیار 
ــک  ــوان ی ــه عن ــروزه ب ــه ام ــوري ک ــد بط ــترده مي باش گس
 Combustion( ــراق ــي احت ــوان سم شناس ــت عن ــص تح تخص

ــردد. ــس مي گ ــگاهي تدری ــز دانش Toxicology( در مراک

ــق را  ــرد حری ــي محصــوالت هواب ــوارض کل ــال ع ــن ح ــا ای ب
ــل خالصــه نمــود: ــه شــرح ذی ــوان ب ــي ت م

o  اثــرات روانــي از جملــه ایجــاد تــرس، اضطــراب ، دلهــره و 
ــري  ــم گی ــتاب زدگي در تصمی ش

ــق  ــد ترقی ــدرت دی ــش ق ــودن فضــا و کاه ــوده نم ــه آل o  م
ــوا  ــود در ه ــیژن موج اکس

ــاب  ــک و الته ــي و تحری ــتم تنفس ــاط و سیس ــاب مخ o الته

شکل )شماره 4( نمودار انواع آتش استاندارد

جدول )شماره 1( گازهای انتشار یافته مواد سوختنی
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ــي  مخــاط بینای
o  التهاب تارهاي صوتي و گرفتگي صدا 

 اثــرات اختصاصــي ناشــي از مــواد شــیمیایي بررســي ها نشــان 
مي دهــد کــه بیــش از 75 درصــد تلفــات آتــش ســوزي هــاي 
ســلولزي ناشــي از استنشــاق محصــوالت هوابــرد حریــق مــي 
باشــد. آمــار تلفــات و صدمــات جانــي برخــي حــوادث آتــش 
ســوزي ســالهاي اخیــر در جــدول شــماره2       آورده شــده اســت.

ــي،  ــادي، اجتماع ــر اقتص ــران ناپذی ــات جب ــه تبع ــه ب باتوج
تاریخــي و فرهنگــي ناشــي از حریــق امــروزه آکثــر کشــورهاي 
توســعه یافتــه/ صنعتــي آمــار حــوادث آتــش ســوزي و 
پیامدهــاي مالــي و جانــي آن را بطــور ملــي پیگیــري 

ینــد  مي نما
ــادا را  ــال 2001 کان ــوادث س ــار ح ــماره )3( آم ــدول ش ج
 Fire losses in ,2001 Annual report ( .نمایــش مــي دهــد

)Canada

ــوادث  ــتقیم ح ــر مس ــاي غی ــه ه ــه هزین ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــاً  ــد، عموم ــي باش ــتقیم آن م ــاي مس ــر هزینه ه ــا 7 براب 4 ت
مجمــوع عــوارض و خســارات حــوادث آتــش ســوزي جبــران 

ــردد. ــي گ ــرآورد م ــل تصــور ب ــر قاب ــر و غی ناپذی
حریــق  حفاظــت  پروژه هــاي  اقتصــادي  کارشناســان 
تفریحــي  و  خدماتــي  تجــاري،  مســکوني،  مجتمع هــاي 
ــای  ــراي سیســتم ه ــه اج ــه هزین ــه دامن ــد ک ــن باورن ــر ای ب
حفاظــت حریــق بخــش کوچکــي از هزینــه اجــراي پــروژه را 
در بــر مــي گیــرد. ایــن رقــم از 64 درصــد بــراي واحــد هــاي 
مســکوني الــي 26,3 درصــد بــراي ســاختمان هــاي تجــاري 

متغیــر مي باشــد.  

4-  مبحــث ســوم مقــررات ملــی ســاختمان ، حفاظت 
ســاختمان هــا در برابــر حریق

در مبحــث ســوم مقــررات ملــی ســاختمان در خصــوص 
محافظــت و پایــداری المــان هــا بــه تفصیــل پرداختــه 
ــق می بایســت جلوگیــری گــردد و  شــده کــه از توســعه حری
اجــزا مختلــف ســازه هــر یــک بــر اســاس نیــاز مــی بایســت 
مقاومــت الزم در برابــر آتــش را دار باشــند. در هــر بخــش از 
ــه  ــات ارای ــا جزیی ــری از آن را ب ــای جلوگی ــررات روش ه مق
نمــوده اســت از جملــه ایــن مــوارد مــی تــوان بــه بنــد هایــی 

ــم: ــی پردازی ــه آن م ــل ب ــه در ذی اشــاره نمــود ک
3-1-4-3  جلوگیــری از گســترش آتــش داخلــی و خارجــی 

آتش ســوزی
بــرای جلوگیــری از گســترش آتــش ســوزی در داخــل 
ــواص  ــی از خ ــازک کاری داخل ــا ن ــت ت ــاختمان الزم اس س
مناســبی در برابــر آتــش برخــوردار بــوده و بــه عــالوه اجــزای 

جدول )شماره 2( آمار تلفات جانی در سال های مختلف

جدول )شماره 3( تعداد حریق و میزان خسارات مالی و جانی
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ســاختاری )نظیــر دیوارهــا( مانــع گســترش آتــش ســوزی بــه 
فضاهــای مجــاور شــود. منظــور از نــازک کاری هــای داخلــی 
ــوار،  ــده، دی ــدا کنن ــه ج ــر گون ــازک کاری روی ه ــح ن ،مصال

ــی اســت. ــا دیگــر ســاختارهای داخل ســقف ی
2-3-4-1-3  گسترش داخلی حریق

1-2-3-4-1-3 ســازه ســاختمان بایــد بــه گونــه ای طراحــی 
و ســاخته شــود کــه در صــورت وقــوع آتــش ســوزی، پایــداری 

آن بــه مــدت مناســبی حفــظ شــود.
2-2-3-4-1-3 دیــوار بیــن واحــد هــای مســتقل بایــد چنــان 
طراحــی شــود کــه در برابــر گســترش آتــش ســوزی از یــک 

واحــد بــه واحــد هــای مجــاور مقاومــت نمایــد.
3-2-3-4-1-3 ســاختمان بایــد بنحــوی طراحــی و ســاخته 
ــش و دود در  ــان آت ــروی پنه ــکان پیش ــه در آن ام ــود ک ش
ــود  ــاختار وج ــل س ــود در داخ ــدای موج ــای ناپی ــای ه فض

ــد. ــته باش نداش
ــر  ــل عناص ــده در داخ ــب ش ــوهای نص 4-2-3-4-1-3 بازش
دارای درجــه بنــدی مقاومــت در برابــر آتــش، بایــد بــه طــور 
ــر  ــر در براب ــی عنص ــا یکپارچگ ــوند، ت ــت ش ــب محافظ مناس

حریــق حفــظ شــود.
دیوارهــای  حریــق-  خارجــی  گســترش   3-1-4-3-3-1
ــر  ــش ب ــای آت ــعله ه ــروی ش ــر پیش ــد در براب ــی بای خارج
روی دیــوار و گســترش آتــش ســوزی از یــک ســاختمان بــه 
ــری و موقعیــت  ــاع، کارب ــا ارتف ســاختمان دیگــر، متناســب ب
ــای  ــن منظــور دیواره ــرای ای ــد. ب ــت نماین ســاختمان مقاوم
ــه ای ســاخته شــوند کــه خطــر  ــه گون خارجــی ســاختمان ب
ــک  ــرض ی ــن در مع ــرار گرفت ــورت ق ــا، در ص ــروزش آنه اف
ــتعال،  ــورت اش ــد و در ص ــم باش ــی ک ــرارت بیرون ــع ح منب
ــطوح  ــروی س ــعله ب ــروی ش ــرده و پی ــی آزاد ک ــای کم گرم

ــد. ــدود باش ــا مح آنه
ــاختمان  ــق در س ــترش حری ــری از گس ــرای جلوگی 1-7-3 ب
،مصالــح نــازک کاری و نمــا بایــد ســطح الزامــات بیــان شــده 
در ایــن بخــش از مقــررات را از نظــر خطــر پذیــری در برابــر 

آتــش تامیــن نمایــد.
ــد در  ــح نمــا- نمــای خارجــی ســاختمان بای 1-5-7-3 مصال
ــا  ــروی آن، متناســب ب ــش ب ــر پیشــروی شــعله هــای آت براب
ــاور  ــای مج ــا مرزه ــاختمان ب ــه س ــری و فاصل ــاع، کارب ارتف
مقاومــت نمایــد. بــرای ایــن منظــور الزم اســت نمــای 
دیوارهــای خارجــی ســاختمان بــه گونــه ای باشــد کــه خطــر 
ــک  ــرض ی ــن در مع ــرار گرفت ــورت ق ــا در ص ــروزش آنه اف
ــی پاییــن باشــد و در صــورت اشــتعال،  منبــع حــرارت بیرون
ــروی ســطوح  گرمــای کمــی آزاد کــرده و پیشــروی شــعله ب

ــا محــدود باشــد. آنه
ــه  ــل ارائ ــن فص ــدف از ای ــر آتش-ه ــت در براب 1-8-3مقاوم
الزامــات مقاومــت در برابــر آتــش اســت، بــه گونــه ای کــه از 
گســترش آتــش ســوزی از محــل وقــوع بــه فضاهــای مجــاور 

و یــا از ســاختمانی بــه ســاختمان مجــاور جلوگیــری شــده  و 
ــر حســب  ــر آتــش ب نیــز پایــداری اجــزای ســاختمان در براب

نیــاز تــا یــک زمــان معیــن و منطقــی حفــظ شــود.
ــود  ــورت وج ــی- درص ــرده ای خارج ــوار پ 1-13-3-8-3 دی
ــف- ــه ک ــی مجموع ــل تالق ــه ( در مح ــی )فاصل ــای خال فض

ســقف و مجموعــه دیــوار پــرده ای خارجــی، ایــن فضــا بایــد 
ــود. ــت ش ــش 3-11-8-3 محافظ ــق بخ مطاب

14-3-8-3 کانــال هــا و گشــودگی هــای انتقــال هــوا-
ــه  ــا و دریچ ــال ه ــده توســط کان ــاد ش ــای ایج گشــودگی ه
هــای انتقــال هــوا در آن نــوع دیوارهــای خارجــی کــه دارای 
درجــه الزامــی مقاومــت در برابــر آتــش هســتند بایــد در برابــر 

ــش محافظــت شــوند. آت

5- راهکارهاي کنترل خسارات حریق چیست؟  
انتخــاب راهکارهــاي کنترلــي بــر اســاس نــوع کاربــري 
ــاطره  ــر مخـــــ ــي خط ــج ارزیاب ــر، نتای ــورد نظ ــاي م فض
ــرد.  ــي پذی ــورت م ــوب ص ــي مطل ــطح ایمن ــز س ــي و نی زای
ــق در  ــر حری ــت در براب ــاي حفاظ ــتم ه ــي سیس ــور کل بط
دو گــروه عـــامل )Active Fire Protection( و غیــر عـــامل                         
)Passive Fire Protection(  کــه مکمــل یکدیگــر مــي باشــند، 

تقســیم بندي مــي گردنــد.  
ــوزي از  ــرایط آتش س ــر ش ــت تأثی ــل تح ــتم های عام سیس
ــرارت،  ــق )ح ــوالت حری ــودن )Detect( محص ــق حس نم طری
ــش  ــق واکن ــه حری ــبت ب ــده و نس ــال گردی ــور و دود( فع ن
ــالم و  ــایي، اعــ ــاي شناس ــتم ه ــد. سیس ــي دهن ــان م نش
ــي  ــي م ــر و حیاتــ ــدون شــک بســیار مؤث ــق ب ــاي حری اطف
ــن حــال عملکــرد صحیــح مــورد انتظــار آنهــا  ــا ای باشــند، ب
منــوط بــه عملکــرد صحیــح واحدهــاي درون ســاختاري ایــن 
ــراي مثــال عملکــرد مــورد  گــروه سیســتم هــا مــي باشــد. ب
انتظــار سیســتم آبپــاش اتوماتیــک منــوط بــه عملکــرد صحیح 
مخــازن آب، شــیرهاي کنترلــي/ عملیاتــي، پمــپ هــا، شــبکه 
ــذا  ــد. ل ــي باش ــر م ــورد نظ ــپرینکلرهاي م ــال آب و اس ارس
بــروز هــر گونــه نقــص )Fault( در واحدهــاي درون ســاختاري 
ــل شکســت )Failure( سیســتم  ــای حفاظــت عام سیســتم ه

ــد داشــت.   ــي خواه ــي را در پ حفاظت
ــودن  ــس نم ــه ح ــاز ب ــدون نی ــل ب ــر عام ــای غی ــتم ه سیس
حضــور حریــق، در صــورت نگهــداري مناســب، همــواره آمــاده 

عملکــرد صحیــح مــي باشــند.
ــي  ــه م ــل ارائ ــوارد ذی ــب م ــا در قال ــروه سیســتم ه ــن گ  ای

شکل )شماره 5( برابری محفاظت دوگانه در برابر حریق
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ــردد:   گ
الــف. پوشــش هــاي ضــد حریــق )Fire Proof Coating( در 

ــکلت  ــت اس حفاظ
ســازه بــه منظــور افزایــش مقاومــت ســتون هــا باربــر در برابــر 
ــد  ــق اســتفاده مــي گردن ــي ناشــي از حری ــاي حرارت تنش هـ
کــه عــالوه بــر پایــدار نگهداشــتن ســازه، فرصــت بیشــتري را 
بــراي عملیات گـــریز/ نجـــات فراهم ســـــاخته، و نیز بر روي 
دیوارهــا جهــت فضابنــدي )Compartmentation(  مجتمــع در 

برابرگســترش حریــق کاربــرد دارد. 
ســطح مقاومــت مــواد بــراي تامیــن چنیــن محافظتــي توســط 

کــوره هــــاي ویــژه و   مطابــق اســتاندارد انــدازه گیــري شــده 
و نتایــج بــر اســاس ضخامــت خشــک مــورد   نیــاز ارائــه مــي 
 476 BS ــتاندارد ــه اس ــوان ب ــي ت ــه م ــه از آن جمل ــود ک ش

اشــاره نمــود.
ب . مسدود کننده حریق و دود

)Fire Stopping & Smoke Barrier( 
جهــت مســدود نمــودن مســیر انتقــال دود و آتــش از طریــق 
ــرق،  ــای ب ــل ه ــون کاب ــی چ ــات برق ــای تاسیس ــت ه داک
ــا،  ــه ه ــون لول ــی همچ ــات مکانیک ــا و تاسیس ــداکت ه باس
کانــال هــای انتقــال هــوا  و درزهــای انبســاط در یــک پــروژه 

ــد. ــکار مــی رون ب
ــق  ــترش حری ــرایت و گس ــا از س ــتم ه ــروه از سیس ــن گ  ای

شکل )شماره 6( اجرای پوشش معدنی مقاوم 
در برابر حریق بر روی سازه فلزی

ــاط  ــایر نق ــه س ــرد آن ب ــوالت هواب ــار محص ــژه انتش ــه وی ب
ــد. ــي کنن ــگیري م پیش

)Retardant material & coating( ج . مواد کند سوز کننده
ــا اجــرا شــدن بــر روي مصالــح دکوراتیــو مــورد  ایــن مــواد ب
ــتعل  ــدت مش ــه ش ــا ب ــه عمدت ــاختمان کــ ــتفاده در س اس
شــونده هســتند طراحــي شــده و بــدون اینکــه شــکل ظاهري 
آنهـــــــا را تغییــر دهــد ســرعت آتــش گیــري و مشــارکت 
ــواد  ــن م ــد. ای ــي ده ــش م ــش را کاه ــترش آت ــا در گس آنه
بــراي انــواع بخــش هــاي تزئینــي، دکوراســیونهاي چـــــوبي،  

ــد. ــرد دارن ــي کارب ــرده هــا و روکــش هــاي مبــل/ صندل پ
ــر  ــه تأخی ــش بســزایي در ب ــده نق ــد ســوز کنن ــواد کنــــ م
انداختــن شــروع  فــاز دوم حریــق داشــته و از گســترش آتــش 
ــد.  ــي نمای ــري م ــاور جلوگی ــاهاي  مج ــه فضــــــ و دود ب
ــده  ــن کنن ــح  تضمی ــراي صحی ــي و اجـ ــورت طراح در ص
مهــــــــار آتــش در محــل وقــوع آن مــي باشــد و دود حاصل 
ــد شــد.   ــده نخواه ــز در ســاختمان پراکن ــش ســوزي نی از آت

6- نتیجه گیری
بــا توجــه بــه مــوارد بررســی شــده، حــال مــی تــوان نســبت 
بــه گذشــته بــا وضــوح و صراحــت بیشــتری نســبت بــه شــکل 
گیــری و وقــوع آتــش در ســاختمان هــا پرداخــت و احتمــال 
آن را از بعیــد بــه اســتمرار تبدیــل نمــود. ســرعت افزایــش دما 
در آتــش ســوزی هــا همانطــور کــه در نمودارهــای اســتاندارد 
بیــن المللــی حریــق  ارایــه گردیــده، در بــازه زمانی بســیار کم 
اتفــاق مــی افتــد. بنابرایــن محافظــت از ســازه و تاسیســات در 
مقابــل شــکل گیــری، توســعه و همچنیــن مقاومــت تــا زمــان 
الزم جهــت نجــات متصرفیــن و اطفــاء کامــل حریــق در ســازه  
امــری ضــروری مــی باشــد. خســارات ناشــی از آتــش ســوزی 
ــر  ــران ناپذی ــی جب ــی و بعضــا مل ــردی و اجتماع در ســطح ف
ــن  ــی کــه در آیی ــت تمهیدات ــا رعای ــه ب ــی ک ــوده، در صورت ب
نامــه هــای بیــن المللــی و مباحــث مقــررات ملــی کــه در بــاال 
بــه تفصیــل بــه آن هــا پرداختــه شــده، مــی تــوان حجــم ایــن 
خســارات را کاهــش داد. نتیجــه اینکــه مــی تــوان بــا ســرمایه 
گــذاری انــدک در بخــش محافظــت در برابــر حریــق بــا روش 

هــای گوناگــون ســرمایه عظیــم آینــده را حفــظ نمــود. 
شکل )شماره 7( تاسیسات عبوری محافظت شده 

در برابر حریق با استفاده ازسیستم آتش بند و دودبند
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ــده  ــال ش ــا غیرفع ــر ی ــتم های کنش پذی ــه سیس ــاره ای ب ــاختمان اش ــی س ــررات مل ــث 19 مق در مبح
ــو و  ــای ن ــرژی ه ــتفاده از ان ــترش اس ــاز و گس ــاخت و س ــعه س ــد و توس ــه رش ــه ب ــا توج ــا ب ــت ام اس
ــاختمان های پســیو  ــوع سیســتم ها و س ــن ن ــات ای ــی بحــث درخصــوص جزیی ــای خال ــر، ج تجدیدپذی
در مقــررات ملــی ســاختمان احســاس میشــود. در اینجــا، قصــد داریــم بطــور اجمالــی دربــاره ســاختمان 
 Passive( هــای خورشــیدی پســیو یــا کنش پذیــر صحبــت کنیــم. طراحــی بنــای خورشــیدی کنش پذیــر
ــه ای اســت کــه در طــول ســال هــم فضــای اســکان و هــم شــرایط  Solar Building( فرآینــد ایجــاد خان

آســایش را بــا تطبیــق بــا شــرایط آب و هوایــی منطقــه و بــه حداقــل رســاندن وابســتگی بــه سیســتمهای 
ــه ای اســت کــه  ــن طراحــی، ســاخت خان ــرژی، فراهــم میکنــد. هــدف ای مکانیکــی مصرف کننــده ی ان
از کســب گرمــای خورشــیدی در زمســتان بــرای گرم کــردن فضــای داخــل یــک خانــه بهــره میجویــد. 
ــرمایش و  ــش، س ــزات گرمای ــری تجهی ــی از بکارگی ــرژی ناش ــت ان ــن روش، هدررف ــتفاده از ای ــا اس ب
ــه  ــرژی ب ــده ی ان ــا، هواســازها و ســایر دســتگاه های مصرف کنن ــا، چیلره ــوع شــامل دیگ ه ــه مطب تهوی
ــرژی،  ــه کمــک معمــاری پایــدار در مصــرف ان حداقــل رســیده و می تــوان بطــور چشــمگیری و تنهــا ب
صرفه جویــی نمــود. همچنیــن بــا ایــن طــرح، میــزان گرمــای دریافتــی از خورشــید در تابســتان، کنتــرل 
شــده و میــزان روشــنایی طبیعــی فضــای داخــل، تهویــه ی طبیعــی و ســرمایش شــب هنگام )از غــروب 
تــا ســپیده دم( تســهیل میشــود تــا فضــای خانــه را در تابســتان بطــور رضایــت بخــش خنــک نگــه دارد. 
در اینجــا، پنــج گام مرتبــط بــا مرحلــه ابتدایــی طراحــی چنیــن خانــه ای تشــریح میشــود. ایــن پنــج گام 
کــه از حــروف واژه ی انگلیســی ســوالر )Solar( برداشــت شــده اند، عبارتنــد از شــکل، جهــت، موقعیــت 

ــا دیافراگــم بنــا و ســایبان های ســقفی. ــه ی ــی، روزن مکان

مقدمه 
ــای  ــرد انرژی ه ــیلی، کارب ــوختهای فس ــت س ــرژی و محدودی ــی ان ــران جهان ــه بح ــه ب ــا توج ــروزه ب ام
ــت.  ــش اس ــه افزای ــهری رو ب ــای ش ــدار بناه ــی پای ــید در طراح ــرژی خورش ــژه ان ــه وی ــر ب تجدیدپذی
ــه در زمســتان،  ــود ک ــی نم ــه ای طراح ــه گون ــوان ب ــه را می ت ــک خان ــای ی ــا و کف ه ــا، دیواره پنجره ه
ــای  ــتان، گرم ــد و در تابس ــش نماین ــره و پخ ــع آوری، ذخی ــا جم ــکل گرم ــه ش ــید را ب ــرژی خورش ان
خورشــیدی را دفــع کننــد. چنیــن روشــی، طراحــی خورشــیدی کنش پذیــر یــا طراحــی اقلیمــی نامیــده 
 Active Solar Heating( ــال ــا فع ــر ی ــش خورشــیدی کنش گ ــرا برخــالف سیســتم های گرمای می شــود زی
ــرای پخــش  ــا کنترل هــای برقــی ب System(، از وســایل مکانیکــی و الکتریکــی ماننــد پمپ هــا، فن هــا ی

ــد. ــتفاده نمی کن ــیدی، اس ــای خورش گرم
ــه و  ــرمایش، تهوی ــی، س ــش طبیع ــهای گرمای ــازی بخش ــا بهینه س ــر، ب ــیدی کنش پذی ــرح خورش ط
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ــرژی میشــود.  ــه ســبب صرفه جویــی ان میــزان روشــنایی خان
مصــرف انــرژی صرفــه جویــی شــده، میــزان بهــای پرداختــی 
بــرای انــرژی توســط مالــک خانــه را کاهــش می دهــد. عــالوه 
ــوای  ــی ه ــش آلودگ ــبب کاه ــور س ــتم مذک ــن، سیس ــر ای ب
ــتخراج  ــی اس ــت محیط ــرات زیس ــش اث ــا و کاه ــروگاه ه نی
منابــع مربــوط بــه ســوخت هــای فســیلی میشــود. همچنیــن 
یــک طــرح خــوب خورشــیدی کنش پذیــر معمــوالً از لحــاظ 
بهداشــتی، ســالمتر و از لحــاظ کارایــی نیــز راحــت تــر اســت. 
ــه اولیــه طراحــی  ــا مرحل ــه، پنــج گام مرتبــط ب در ایــن مقال
چنیــن خانــه ای تشــریح میشــود. ایــن پنــج گام کــه از 
حــروف واژه ی انگلیســی ســوالر برداشــت شــده انــد، عبارتنــد 
از شــکل، جهــت، موقعیــت مکانــی، روزنــه یــا دیافراگــم بنــا و 

ــقفی. ــایبان های س س
ــر،  ــیدی کنش پذی ــای خورش ــک بن ــرد ی ــرای درک کارک ب
ــا  ــه دانــش چگونگــی انتقــال گرم ــاز ب پیــش از هــر چیــز نی
ــای  ــی گام ه ــه مبان ــن ب ــل از پرداخت ــن، قب ــد. بنابرای می باش
مذکــور، بطــور اجمالــی نحــوه ی انتقــال گرمــا در یــک بنــای 

خورشــیدی کنش پذیــر را شــرح می دهیــم.

فیزیک انتقال گرما
ــام  ــواره از اجس ــا هم ــی، گرم ــون کل ــک قان ــوان ی ــه عن ب
ــای  ــالف دم ــه اخت ــی ک ــرد تر، مادام ــام س ــه اجس ــر ب گرم ت
ــک  ــود. ی ــل می ش ــد، منتق ــر برس ــه صف ــم ب ــن دو جس بی
بنــای خورشــیدی کنش پذیــر از کاربــرد ایــن قانــون بواســطه  
ــش  ــی و تاب ــت، جابجای ــی هدای ــا یعن ــال گرم ســه روش انتق
بــرای توزیــع گرمــا درون یــک فضــای قابــل ســکونت، بهــره 

می جویــد.
ــا  ــواد ب ــان م ــا از می ــه در آن، گرم ــت، روشــی اســت ک هدای
ــود.  ــل می ش ــر، منتق ــول دیگ ــه مولک ــی ب ــت از مولکول حرک
ــع  ــه منب ــک ب ــای نزدی ــه مولکول ه ــا ســبب می شــود ک گرم
ــه  ــا ب ــن جنبش ه ــد و ای ــاش کنن ــه ارتع ــروع ب ــی ش گرمای
ایــن طریــق  از  انتشــار می یابــد و  مولکول هــای مجــاور 
انــرژی گرمایــی منتقــل می شــود. بــرای مثــال، قاشــقی کــه 
ــت  ــرار دارد بواســطه  هدای ــوه ی داغ ق ــک فنجــان قه درون ی
گرمایــی، انــرژی را بــه دســته ی قاشــق و بــه دســت شــخصی 

ــد. ــل می کن ــت، منتق ــه اس ــه آن را گرفت ک
ــان مایعــات  ــا از می ــی، روشــی اســت کــه در آن گرم جابجای
ســبک تر  و  گرم تــر  ســیال  می شــود.  منتشــر  گازهــا،  و 
ــن  ــه پایی ــنگین تر ب ــردتر و س ــیال س ــاال و س ــمت ب ــه س ب
ــه  ــت اینک ــرم بعل ــوای گ ــه، ه ــرای نمون ــد. ب ــت می کن حرک
ســبک تر از هــوای ســرد اســت، صعــود می کنــد و از ایــن رو، 
ــود  ــع می ش ــه جم ــک خان ــه ی دوم ی ــر در طبق ــوای گرم ت ه
درحالیکــه طبقــه همکــف آن، خنــک باقــی می مانــد. برخــی 
ــرای  ــوا ب ــی ه ــر از جابجای ــیدی کنش پذی ــای خورش از بناه
انتقــال گرمــای خورشــیدی از یــک دیــوار جنوبــی بــه فضــای 

ــد. ــتفاده می کنن ــاختمان اس ــی س درون
ــر  ــام گرم ت ــا از اجس ــی، گرم ــای تابش ــال گرم در روش انتق
بــه ســردتر انتشــار می یابــد. دو نــوع تابــش کــه در طراحــی 
سیســتم خورشــیدی کنش پذیــر اهمیــت دارنــد، تابــش 
خورشــیدی و تابــش فروســرخ هســتند. هنگامــی کــه تابــش 
ــژه ی  ــواص وی ــه خ ــته ب ــد، بس ــورد می کن ــمی برخ ــه جس ب
آن جســم می توانــد جــذب آن شــده، توســط جســم بازتــاب 
شــود و یــا از میــان آن عبــور کنــد. اجســام غیرشــفاف و کــدر 
ــش  ــد از تاب ــا 95 درص ــان، 40 ت ــزان رنگ ش ــه می ــته ب بس
را جــذب می کننــد. میــزان جــذب  از خورشــید  ورودی 
توســط رنگ هــای تیره تــر معمــوالً بیشــتر از رنگ هــای 
روشــن تر اســت. بــه همیــن خاطــر اســت کــه ســطوح جــاذب 
خورشــیدی، تیــره رنــگ هســتند. مــواد روشــن و شــفاف، 80 
ــرژی ورودی خورشــید را دفــع می کننــد. ــا 98 درصــد از ان ت

تابــش فروســرخ درون یــک خانــه وقتــی اتفــاق می افتــد کــه 
ــر  ــطوح خنک ت ــمت س ــه س ــا را ب ــده، گرم ــطوح گرم ش س
ــای  ــد گرم ــدن انســان می توان ــال، ب ــرای مث ــد. ب ــش کنن تاب
فروســرخ را بــه یــک ســطح ســرد بتابــد کــه احتمــاالً ســبب 
ــامل  ــد ش ــن ســطوح می توانن ــود. ای ــی شــخص می ش ناراحت
ــه باشــند.  ــا ســقف های درون یــک خان دیوارهــا، پنجره هــا، ی
ــید را  ــش خورش ــد از تاب ــا 90 درص ــفاف، 80 ت ــه ی ش شیش
از خــود عبــور می دهــد و تنهــا 10 تــا 20 درصــد آن را 
ــا بازتــاب می کنــد. پــس از اینکــه تابــش خورشــید  جــذب ی
از میــان شیشــه عبــور کــرد و توســط آن جــذب شــد، مجــدداً 
از ســطوح داخلــی بصــورت تابــش فروســرخ، منعکــس 
ــیدی  ــش خورش ــه تاب ــه ب ــه شیش ــود اینک ــا وج ــود. ب می ش
ــرخ را  ــش فروس ــا تاب ــد ام ــود را می ده ــور از خ ــکان عب ام
ــا  ــی از گرم ــه بخش ــن شیش ــن، همی ــد. بنابرای ــذب می کن ج
ــن کار  ــا ای ــد. ب ــدداً می تاب ــه مج ــی خان ــط داخل ــه محی را ب
شیشــه، گرمــای خورشــیدی ورودی بــه خانــه را بــه دام 

می انــدازد.
بــه   )Thermal Capacitance( گرمایــی  ظرفیــت  عبــارت 
توانایــی مــواد بــرای ذخیــره ی گرمــا و جــرم گرمایــی                      
ــا را ذخیــره می کننــد،  ــه مــوادی کــه گرم )Thermal Mass( ب
اطــالق می شــود. جــرم گرمایــی بــا تغییــر دمــای خــود، گرمــا 
را ذخیــره می کنــد. ایــن تغییــر می توانــد از یــک اتــاق گــرم 
یــا تبدیــل تابــش مســتقیم خورشــید بــه گرمــا باشــد. مــواد 
ســاختمانی ماننــد بتــن، ســنگ، آجــر و کاشــی بطــور مرســوم 
ــر  ــیدی کنش پذی ــای خورش ــی در بناه ــرم گرمای ــوان ج بعن
موفقیت آمیــزی  بطــور  نیــز  آب  از  می شــوند.  اســتفاده 

ــت. ــده اس ــتفاده ش اس

ــیدی  ــتم خورش ــی سیس ــه ای طراح ــای پای روش ه
یــر کنش پذ

بناهــای خورشــیدی کنش پذیــر، از آنهایــی کــه تقریبــاً 
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ــی  ــا آنهای ــوند ت ــرم می ش ــید گ ــط خورش ــل توس ــور کام بط
ــار  ــدی از ب ــه درص ــوب ک ــه جن ــای رو ب ــا پنجره ه ــه ب ک
ــالف  ــده اند. اخت ــترده ش ــد، گس ــم می کنن ــی را فراه گرمایش
ــه ی  ــک خان ــر و ی ــیدی کنش پذی ــه ی خورش ــک خان ــن ی بی
ــیدی  ــای خورش ــر بن ــت. ه ــا اس ــی آنه ــی در طراح معمول
ــه  ــت ک ــز اس ــزء متمای ــج ج ــده ی پن ــر دربرگیرن کنش پذی
ــی،  ــرم گرمای ــاذب، ج ــور، ج ــا کلکت ــم ی ــد از دیافراگ عبارتن
توزیــع و کنتــرل. بطــور کلــی، ســه روش بــرای طراحــی یــک 
ــه روش  ــن س ــود دارد. ای ــر وج ــیدی کنش پذی ــای خورش بن
ــتقیم        ــب غیرمس ــتقیم )Direct gain(، کس ــب مس ــامل کس ش
کــه  می باشــد   )Isolated gain( ایزولــه  و   )Indirect gain(
ــن  ــک از ای ــر ی ــزء در ه ــج ج ــن پن ــرکت ای ــی ش چگونگ
ســه روش متفــاوت اســت. بــرای نمونــه، شــکل )1(، حضــور 
ایــن پنــج جــزء را بصــورت شــماتیک در یــک طــرح کســب 

مســتقیم، نشــان می دهــد.

در ایــن مقالــه همانگونــه کــه ذکــر شــد بــه بررســی عوامــل 
یــا گام هــای مرتبــط بــا طراحــی اولیــه یــک بنای خورشــیدی 
ــه روش  ــه ی س ــا در هم ــن گام ه ــم. ای ــر می پردازی کنش پذی
پایــه ای بــرای طراحــی سیســتم خورشــیدی کنش پذیــر، کــه 

در بــاال بــه آن اشــاره شــد، رعایــت می شــود.

ــیدی  ــای خورش ــی بن ــرای طراح ــی ب ــای اصل گام ه
یــر کنش پذ

در ایــن بخــش، بــه تفصیــل بــه بررســی هریــک از گام هــای 
ــر  ــه سیســتم خورشــیدی کنش پذی ــا طراحــی اولی ــط ب مرتب

می پردازیــم.
شــکل یــک خانــه در آب و هــوای معتــدل، تقریبــاً مســتطیل 
شــکل اســت. یــک عامــل مهــم در تعییــن عملکــرد گرمایــی 
یــک خانــه، نســبت مســاحت کــف بــه مســاحت جــداره هــا 
)F/S( اســت. ایــن مقــدار، نســبت مســاحت کــف تمــام شــده 
یــک خانــه بــه مجمــوع تمــام ســطوح خارجــی آن )دیوارهــای 
ــکان  ــودن فضــای اس ــد. بیشــتر ب ــقف( می باش خارجــی و س

محصــور در واحــد ســطح جــدار خارجــی ســبب کمترشــدن 
ــان  ــه از می ــرژی ای میشــود ک ــت ان ــا و هدررف ــت گرم دریاف
ــا  ــه ای ب ــن خان ــد داد. بنابرای ــاختمان روی خواه ــته س پوس
نســبت F/S بــاال، طراحــی کارآمدتــری نســبت بــه یــک خانــه 

ــا نســبت F/S پاییــن دارد. ب
نســبت F/S یــک خانــه بایــد تــا حــد امــکان بــزرگ باشــد امــا 
ایــن مقــدار تنهــا تــا یــک نقطــه ی مشــخص، عملــی خواهــد 
ــی و  ــای دریافت ــزان گرم ــردن می ــور کمینه ک ــه منظ ــود. ب ب
ــک  ــه، ی ــک خان ــای ی ــداره ه ــان ج ــرژی از می ــه ان هدررفت
شــکل هندســی متراکــم مدنظــر می باشــد. کارآمدتریــن 
ــن  ــال، ای ــن ح ــا ای ــت. ب ــب اس ــک مکع ــد، ی ــکل متعام ش
ســاختار بخــش زیــادی از ســطح کــف را نســبتاً دور از محیــط 
خانــه قــرار می دهــد. در نتیجــه، گرمایــش خورشــیدی 
ــی ممکــن  ــه طبیع ــزان روشــنایی روز و تهوی ــر، می کنش پذی

ــه ســختی اجــرا شــوند. اســت ب
ــنایی روز و  ــیدی، روش ــای خورش ــه گرم ــه ای ک ــکل خان ش
ــداد  ــی امت ــه میســازد در جهــت شــرقی- غرب ــه را بهین تهوی
خواهــد داشــت، بطوریکــه ســطح اســکان بیشــتری نزدیــک 
بــه محیــط خانــه اســت و میتوانــد از مزایــای سیســتم 
ــن  ــه ممک ــت ک ــر جه ــالوه ب ــد. ع ــتفاده نمای ــر اس کنش پذی
ــد،  ــته باش ــت داش ــه مطابق ــی خان ــرد گرمای ــا عملک ــت ب اس
ــل از  ــرمایی حاص ــی و س ــای گرمای ــی در باره ــه جوی صرف
ــنایی  ــزان روش ــوب، می ــا طراحــی خ ــیدی ب ــتم خورش سیس
ــه طبیعــی نیــز دریافــت گرمــای مــازاد  روز و روشــهای تهوی
و هدررفتــه ای انــرژی از میــان پوســته ســاختمان را بیــش از 

ــرد. ــد ک ــران خواهن ــش جب پی
ــرایط آب  ــه در ش ــرار گرفت ــای ق ــه بن ــم ک ــاره کنی ــد اش بای
ــش  ــرای گرمای ــی ب ــانس کم ــا ش ــری ب ــرد و اب ــی س و هوای
ــی  ــکل مکعب ــاال و ش ــبت F/S ب ــد دارای نس ــیدی بای خورش
تــری باشــد. بــرای یــک شــکل مکعبــی، تمــام چهــار دیــواره 
دارای طــول یکســان هســتند و نســبت طــول بــه عــرض، 0/1 
اســت. همچنیــن خانهــای کــه در آب و هــوای گــرم و مرطوب 
قــرار گرفتــه بایــد دارای نســبت F/S کوچکتــر و شــکل کــف 
ــای سیســتم  ــا ویژگیه ــر باشــد ت ــر و مســتطیلی ت آن باریکت
ــه طبیعــی در طــول  ــد روشــنایی روز و تهوی ــر مانن کنش پذی
ســال را تســهیل کنــد. بــرای مثــال، یــک مســتطیل باریــک 
ــه  ــا 15 متــر طــول و 5 متــر عــرض دارای نســبت طــول ب ب

عــرض 0/3 اســت.
ــد در شــکلی  ــرار دارد بای ــدل ق ــم معت ــه در اقلی ــه ای ک خان
ــرد.  ــای گی ــک ج ــتطیل باری ــک مس ــع و ی ــک مرب ــن ی بی
بــرای دســتیابی بــه یــک نســبت F/S بهینــه در اقلیــم 
معتــدل، برخــی از مراجــع اثبــات کــرده انــد کــه یــک شــکل 
ــدوده 1/5  ــی در مح ــه عرض ــول ب ــبت ط ــا نس ــتطیلی ب مس
ــا  ــه ای ب ــه، خان ــرای نمون ــت. ب ــه اس ــن گزین – 1/25، بهتری
ــع درون  ــا 10*15 مترمرب ــع ی ــف 10*12 مترمرب ــطح ک س

شکل 1-  طرح کسب مستقیم برای یک بنای خورشیدی 
کنش پذیر
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ــت. ــد گرف ــای خواه ــبت ج ــن نس ای

جهت
جهــت یــک خانــه روی ســایت یــا زمیــن آن بــرای دســتیابی 
ــی  ــاله ای بحران ــی، مس ــایش گرمای ــرژی و آس ــازده ان ــه ب ب
ــب از  ــری مناس ــره گی ــرای به ــه ب ــک خان ــی ی ــت. توانای اس
ــای  ــزان گرم ــتان و می ــیدی در زمس ــای خورش ــب گرم کس
خورشــیدی روی دیوارهــا، ســقف ها و پنجره هــا در تابســتان، 
بیــش از هــر چیــز بــه جــای ســاختمان و چگونگــی قرارگیری 
خانــه روی زمیــن و بطــور خــاص بــه جهــت دیــد پنجره هــا، 
ــر  ــه عنــوان یــک اصــل، دیوارهــای طویــل ت بســتگی دارد. ب

یــک خانــه بایــد بــه ســمت جنــوب و شــمال باشــند.
طــرح خورشــیدی کنش پذیــر شــامل موقعیــت یابــی درســت 
یــک خانــه روی زمیــن و همچنیــن جانمایــی صحیــح پنجــره 
ــا آســایش بیشــتر در طــول ســال و  ــه ای ب ــرای ایجــاد خان ب
ــرمایش  ــش و س ــاالنه گرمای ــای س ــازی هزینه ه ــره س ذخی

می شــود.
اولیــن گام، پیــدا کــردن خــط واقعــی شــمال - جنــوب روی 
مــکان یــا زمیــن خانــه اســت. هنــگام اســتفاده از یــک قطــب 
ــات  ــد تنظیم ــردن شــمال مغناطیســی، بای ــرای پیداک ــا ب نم
ــی  ــوب واقع ــن شــمال - جن ــه منظــور یافت ــق الزم ب و تطبی
ــه  ــال در منطق ــوان مث ــه عن ــرد. ب ــورت گی ــیدی( ص )خورش
ــه ی قطــب  ــه عقرب ــی ک مشــهد، انحــراف مغناطیســی )جهت
نمــا بــه آن اشــاره میکنــد( حــدود 4 درجــه شــرقی از شــمال 
واقعــی اســت، بدیــن معنــی کــه شــمال واقعــی بــه انــدازه ی 
ــی  ــب نمای ــه ی قط ــه عقرب ــبت ب ــاعتگرد نس ــه پادس 4 درج
اســت کــه بــه شــمال مغناطیســی اشــاره میکنــد. روش دیگــر 
ــایت  ــا س ــکان ی ــاهده م ــی، مش ــوب واقع ــن جن ــرای یافت ب
ــزی  ــدال پایی ــا اعت ــارس( ی ــاری )21 م ــدال به ــه در اعت خان
ــید از  ــال، خورش ــن دو روز از س ــت. در ای ــپتامبر( اس )21 س
ــد و در ظهــر خورشــیدی)12:15  ــوع میکن شــرق واقعــی طل
ــه  ــرد و ب ــرار میگی ــی ق ــوب واقع ــهد( در جن ــر در مش عص

ســمت غــرب واقعــی غــروب میکنــد.

شمال
ــتقیم  ــش مس ــه تاب ــا ک ــه از آنج ــک خان ــمال ی ــمت ش س
ــمت  ــن س ــک تری ــد، ، خن ــت میکن ــی را دریاف ــیار کم بس
ــح  ــن صب ــاعات آغازی ــی س ــا ط ــتان، تنه ــت. در تابس آن اس
ــد.  ــمالی می تاب ــوار ش ــر دی ــید ب ــر، خورش ــر بعدازظه و اواخ
در  عمــودی خورشــید  موقعیــت  روز،  زمانهــای  ایــن  در 
ــن ســطح آن  ــن تری ــیدی در پایی ــاع خورش ــا ارتف ــمان ی آس
ــر  ــاً ب ــاور غالب ــای مج ــه ه ــان و خان ــن درخت ــت، بنابرای اس
دیوارهــای شــمالی، ســایه مــی افکننــد. دیوارهــای شــمالی، 
تابــش مســتقیم خورشــید را در طــی پاییــز، زمســتان و بهــار 

ــد. ــی کنن ــت نم دریاف

جنوب
ســمت جنــوب، آفتابــی تریــن ســوی یــک خانــه اســت زیــرا 
در بیشــتر روز، موقعیــت خورشــید در آســمان جنوبــی اســت. 
ــایر  ــهد )و س ــهر مش ــول تابســتان در ش ــه، در ط ــرای نمون ب
مناطــق در عــرض جغرافیایــی 36 درجــه شــمالی(، خورشــید 
در ظهــر خورشــیدی )حــدود 12:15 عصــر( در باالتریــن 
سطـــح در آسمـان اسـت. درنتـــیجه، سـایه انـدازهـا یا حفاظ 
ــای  ــره ه ــا و  پنج ــر دیواره ــد ب ــی می توانن ــه راحت ــا ب ه
جنوبــی ســایه اندارنــد. همچنیــن ســایبان هایــی کــه بطــور 
ــید  ــه خورش ــتان ک ــند، در زمس ــده باش ــی ش ــت طراح درس
بســیار پاییــن اســت نیــز دارای فایــده هســتند زیــرا انتقــال 
ــی را  ــای جنوب ــره ه ــان پنج ــید از می ــور خورش ــتقیم ن مس
ــد. ــم می کنن ــر فراه ــیدی کنش پذی ــش خورش ــرای گرمای ب

شرق
طــرف شــرقی یــک خانــه در صبــح هــای تابســتان در معــرض 
کســب گرمــای خورشــیدی خواهــد بــود. بنابرایــن، قــراردادن 
دقیــق ســطح پنجــره در ســمت شــرقی یــک خانــه پیشــنهاد 
می گــردد. ســایبان های دیوارهــای شــرقی بعلــت اینکــه 
ــه  خورشــید در طــی صبــح، بســیار پاییــن اســت )نزدیــک ب
افــق( و از زیــر ســایبان عبــور می کنــد، کارایــی خوبــی بــرای 

ســایه انــدازی ندارنــد.

غرب
ــیدی  ــای خورش ــترین گرم ــه بیش ــک خان ــی ی ــمت غرب س
ــردن  ــه ک ــا کمین ــه تنه ــن، ن ــرد. بنابرای ــد ک را تحمــل خواه
ــاحت کل  ــاندن مس ــل رس ــه حداق ــه ب ــره بلک ــطح پنج س
ــه،  ــرای نمون ــردد. ب ــه می گ ــز توصی ــرب نی ــه غ ــوار رو ب دی
در بخشــهایی از شــهر مشــهد کــه اســتفاده از سیســتم 
تهویــه مطبــوع مرســوم اســت، ســاعات گرمــای بیــش از حــد 
ــرداری  ــوع بیشــترین بهره ب ــه مطب ــزات تهوی ــه تجهی )زمانیک
ــای  ــذا گرم ــد. ل ــاق میافت ــر اتف ــن 3 و 5 عص ــد( بی را دارن
ــط  ــای محی ــاد گرم ــزوده شــده ناشــی از ازدی خورشــیدی اف
ــد.  ــاد میکن ــرمایش را ایج ــکل س ــوای روز، مش ــای ه ــا دم ی
ــد  ــا ح ــد ت ــه بای ــک خان ــی ی ــای غرب ــداره ه ــن رو، ج از ای
ــاز  ــه نی ــند. چنانچ ــته باش ــره را داش ــن پنج ــکان، کمتری ام
ــی  ــا طراح ــی ی ــرایط مکان ــطه ش ــا بواس ــود پنجره ه ــه وج ب
ــا ورودی  ــوان ی ــتفاده از ای ــا اس ــوان ب ــود، می ت ــل ش تحمی
ــا،  ــایبان ه ــت، س ــبکه های داربس ــان، ش ــیده، درخت سرپوش
چترهــای آفتابــی و یــا ســاختمان هــای بیرونــی مجــاور، آنهــا 

ــود. ــت نم ــید محافظ ــای خورش ــت گرم را از دریاف
بــرای مثــال، مطابــق بــا مبحــث 24 اســتاندارد انــرژی 
ــرب،  ــه غ ــای رو ب ــا، مســاحت پنجــره ه ســاختمان کالیفرنی
تــا حداکثــر 5 درصــد از مســاحت کــف تهویــه شــده، محــدود 
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ــرای  ــایه ب ــاد س ــواری ایج ــکل )2(، دش ــت. در ش ــده اس ش
ــه شــرق و غــرب بعلــت موقعیــت خورشــید  پنجره هــای رو ب

ــت. ــده اس ــان داده ش ــمان نش در آس

بــه منظــور اســتفاده حداکثــری از فوایــد مربــوط بــه شــکل و 
ــه ای در شــهر مشــهد بایــد در جهــت شــرقی -  جهــت، خان
غربــی امتــداد داده شــود. ایــن کار مســاحت ســطح دیوارهــای 
شــمالی و جنوبــی را افرایــش خواهــد داد و مســاحت ســطح 
دیوارهــای شــرقی و غربــی را کاهــش میدهــد. همچنیــن بــا 
ســایه صحیــح پنجــره، پتانســیل دریافــت گرمــای خورشــید 
در زمســتان حداکثــر خواهــد شــد و دریافــت گرمــای 
ــه  ــتان، ب ــر تابس ــح و عص ــی صب ــید در ط ــته خورش ناخواس
ــک  ــرار دادن ی ــه ق ــی ک ــید. درصورت ــد رس ــل خواه حداق
ــد،  ــر نباش ــکان پذی ــی، ام ــوب واقع ــه جن ــل رو ب ــوار طوی دی
جهتــی کــه نســبت بــه جنــوب واقعــی در 30 درجــه شــرقی 
یــا غربــی اســت نیــز تنهــا منجــر بــه یــک کاهــش جزئــی در 
عملکــرد سرمایشــی و گرمایشــی ســاالنه سیســتم خورشــیدی 
کنش پذیــر خواهــد شــد. ایــن مســاله در شــکل )3( بصــورت 

شــماتیک نمایــش داده شــده اســت.
ــی،  ــای جنوب در بســیاری از نواحــی شــهر مشــهد، جهــت ه
ــای  ــیم ه ــه، نس ــک خان ــی ی ــوب غرب ــرقی و جن ــوب ش جن
تابســتانی متــداول را نیــز دریافــت میکننــد. درنتیجــه، امتــداد 
ــوار  ــطح دی ــی، س ــرقی - غرب ــت ش ــه در جه ــک خان دادن ی
ــه  ــه تهوی ــردن ب ــک ک ــرای کم ــتعد ب ــره مس ــطح پنج و س
طبیعــی را نیــز افزایــش خواهــد داد. بــا قــرار دادن پنجره هــا 
ــر  ــمت بادگی ــی در س ــه - برخ ــل خان ــای مقاب ــرف ه در ط
ــرای  ــه را ب ــوان آن خان ــاه - میت ــمت بادپن ــی در س و برخ
اســتفاده از مزیــت تهویــه طبیعــی در بهــار، تابســتان و پاییــز 
طراحــی نمــود. همیــن کــه شــکل کلــی و جهــت یــک خانــه 
تعییــن شــد، موقعیــت صحیــح اتــاق بــرای اســتفاده از مزیــت 
گرمایــش و ســرمایش خورشــیدی کنش پذیــر مســتقیم بایــد 

بررســی شــود.

موقعیت مکانی 
ــر،  ــیدی کنش پذی ــش خورش ــرای گرمای ــن روش اج موثرتری
ــم مســتقیماً  ــور خورشــید اجــازه دهی ــه ن ــه ب ــن اســت ک ای
ــن کار، آن فضــا در  ــا ای ــک فضــای مســکونی شــود. ب وارد ی
زمســتان بــدون اینکــه بــه گرمــای انتقــال یافتــه از یــک فضــا 
ــرم  ــد گ ــتقیماً میتوان ــد، مس ــته باش ــر وابس ــای دیگ ــه فض ب
شــود. عــالوه بــر ایــن، اجــازه میدهیــم تــا نــور کافــی در طــی 
روز وارد اتــاق شــود بــه گونــه ای کــه روشــنایی کافــی بــرای 
بیشــتر فعالیتهــای ســاعات روز فراهــم میشــود. فضاهایــی کــه 
در زمســتان نیــاز بــه گرمــا، در تابســتان نیــاز بــه نســیم هــای 
خنــک و نیــاز بــه نــور در طــول ســال دارنــد، بایــد در امتــداد 
ــرار  ــه جنــوب، ق ــوار رو ب ــه یــک دی ــه نزدیــک ب محیــط خان
ــد را  ــن شــرایط ندارن ــه ای ــاز ب ــی کــه نی داده شــوند. فضاهای
می تــوان در داخــل خانــه قــرار داد. هــر یــک از اتاقهایــی کــه 
در طــول دیــوار رو بــه جنــوب هســتند بایــد دارای دیافراگــم 
مربــوط بــه خــودش باشــد کــه در بخــش بعــدی بــه آن اشــاره 
می شــود. بنابرایــن بــار دیگــر یــادآور می شــویم کــه فضاهــای 
ــر، روی  ــی کنش پذی ــه را در طراح ــک خان ــی ی ــکان اصل اس

محیــط جنوبــی قــرار دهیــد.

روزنه یا دیافراگم بنا
ــوا،  ــه ه ــیدی و تهوی ــای خورش ــت گرم ــور دریاف ــه منظ ب
ــا  ــت. از آنج ــوب الزم اس ــه جن ــای رو ب ــره ه ــی پنج طراح
کــه زوایــای خورشــید زمســتانی بســیار کــم هســتند، 
ــن، آســان تریــن  ــه جنــوب کــم هزینــه تری پنجره هــای رو ب
ــده از  ــای کسب ش ــال گرم ــرای انتق ــن روش ب ــت تری و راح
ــه هســتند. میــزان  ــه داخــل یــک خان خورشــید زمســتانی ب
ــتان  ــک زمس ــول روز ی ــا در ط ــن پنجره ه ــه ای ــی ک گرمای
ــه  ــید ب ــش خورش ــال تاب ــرای انتق ــری ب ــبتاً اب ــا نس ــاف ی ص
ــت  ــی اس ــش از گرمای ــد، بی ــت می کنن ــه دریاف ــل خان داخ

شکل 3 - جهت قرارگیری 30 درجه 
نسبت به جنوب واقعی

شکل 2- دشواری ایجاد سایه برای پنجره های رو به شرق و غرب
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ــای رو  ــن، پنجره ه ــد. بنابرای ــت می دهن ــب از دس ــه در ش ک
بــه جنــوب یــک دریافــت کننــده ی انــرژی خالــص در فصــل 
ــتند  ــوب نیس ــه جن ــه رو ب ــی ک ــتند. پنجره های ــا هس گرم
ــی  ــرژی دریافت ــه ان ــبت ب ــتری را نس ــرژی بیش ــوالً ان معم
ــن  ــد و از ای ــت میدهن ــا از دس ــل گرم ــی فص ــه در ط روزان
ــای  ــتند. پنجره ه ــص هس ــرژی خال ــده ی ان ــک هدردهن رو ی
رو بــه جنــوب کــه کســب کننــده ی انــرژی خالــص هســتند، 

ــوند. ــی ش ــده م ــه نامی ــیدی خان ــم خورش دیافراگ
اگرچــه در مبحــث نوزدهــم مقــررات ملــی ســاختمان ایــران 
صراحتــاً بــه میــزان پنجره هــای جنوبــی اشــاره نشــده اســت 
امــا برخــی منابــع دیگــر بطــور سرانگشــتی بیــان مــی کننــد 
ــک  ــای ی ــت پنجره ه ــی اکثری ــا حت ــی ی ــدود نیم ــه ح ک
خانــه بایــد بــه ســمت جنــوب باشــند. بــرای نمونــه، مبحــث 
ــام  ــطح تم ــا، س ــاختمان کالیفرنی ــرژی س ــتاندارد ان 24 اس
ــه  ــف تهوی ــطح ک ــد س ــم 20 درص ــا ماکزیم ــا را ت پنجره ه
ــتی،  ــن روش سرانگش ــال ای ــا اعم ــد. ب ــدود میکن ــده، مح ش
مســاحت پنجــره رو بــه جنــوب حداقــل برابــر بــا 10 درصــد 
مســاحت کــف خانــه خواهــد شــد. بــرای مثــال، یــک خانــه 
185 متــر مربعــی حــدود 18,5 متــر مربــع دارای پنجره هــای 
ــود. پــس  ــا دیافراگــم خورشــیدی خواهــد ب ــه جنــوب ی رو ب
ــوب،  ــه جن ــای رو ب ــذاری پنجره ه ــدازه گ ــی و ان از قرارده
ــم  ــر دیافراگ ــن ب ــایه انداخت ــرای س ــایبان های ســقفی را ب س

ــم. خورشــیدی طراحــی مــی کنی

سایبانهای سقفی
ــر پنجره هــای  ــرای ســایه انداختــن ب ســایبانهای ســقفی را ب
رو بــه جنــوب، طراحــی و انــدازه مــی کنیــم. در ظهــر 
خورشــیدی و در طــی تابســتان، خورشــید در ارتفــاع بســیار 
ــا  ــا ی ــایبان ه ــه، س ــرار دارد. درنتیج ــمان ق ــی در آس باالی
ــا  ــر دیواره ــد ب ــی توانن ــانی م ــه آس ــای کوچــک ب آفتابگیره
و پنجره هــای جنوبــی ســایه بیندازنــد. پنجره هــای دارای 
ــرایط  ــداری ش ــه پای ــد ب ــتان میتوانن ــاب تابس ــایه از آفت س
آســایش درون خانــه و همچنیــن کــم کــردن چشــمگیر 
ــایبان  ــد. س ــک کنن ــرمایش کم ــالیانه س ــای س ــه ه هزین
هایــی کــه بطــور دقیــق انــدازه شــده باشــند و ســایر وســایل 
ســایه انــدازی نظیــر آفتابگیرهــا درحالیکــه در زمســتان امکان 
دریافــت گرمــای خورشــید بــرای انتقــال از میــان پنجرههــا را 
ــرای پنجــره  ــی ب ــد، مــی تواننــد ســایه کاف فراهــم مــی کنن

ــد. ــن کنن ــتان تامی ــوب را در کل تابس ــه جن ــای رو ب ه
ــقفی رو  ــایبانهای س ــذاری س ــدازه گ ــرای ان ــدول )1( ب از ج
بــه جنــوب اســتفاده می شــود. ســایبان ســقفی ای کــه 
ــدازه شــده باشــد، یــک پنجــره را در ظهــر  بطــور صحیــح ان
ــاه  ــن م ــی تری ــن و آفتاب ــرم تری ــیدی روز 21 اوت )گ خورش
ســال( بطــور کامــل ســایه میکنــد. در ایــن جــدول، کمتریــن 
ــالوه  ــره بع ــاع پنج ــری از ارتف ــورت کس ــاییان بص ــق س عم
ارتفــاع هــدر یــا ســر )فاصلــه بیــن بــاالی پنجــره و ســایبان 
ــده  ــه ش ــف ارائ ــی مختل ــای جغرافیای ــرای عرضه ــقفی(، ب س
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ــوب  ــمت جن ــه س ــتقیماً ب ــه مس ــی ک ــره های ــت. پنج اس
ــدازی  ــایه ان ــرای س ــری ب ــای بزرگت ــایبان ه ــه س نیســتند ب

ــد. ــاج دارن ــل احتی کام
ــی  ــرض جغرافیای ــرای ع ــدول )1( ب ــه در ج ــه ک ــان گون هم
ــی  ــه جنوب ــره رو ب ــده اســت، پنج ــه نشــان داده ش 37 درج
ــر  ــر زی ــته و مســتقیماً 3/65 مت ــاع داش ــر ارتف ــه 14/6 مت ک
ســایبان ســقفی قــرار گرفتــه اســت )یعنــی در اولیــن طبقــه 
ــه دو  ــک خان ــه ی ــن طبق ــه و دومی ــک طبق ــه ت ــک خان ی
طبقــه( نیــاز بــه ســایبان ســقفی بــا 9/15 متــر عمــق }0/5 
ــر  ــایه کل در ظه ــردن س ــم ک ــرای فراه * )3/65+14/6({ ب
ــر و  ــای بزرگت ــرای پنجرهه ــیدی روز 21 اوت دارد. ب خورش
ــتفاده  ــد، اس ــر دارن ــاع 2- 1/8 مت ــه ارتف ــیو ک ــای پاس دره
ــایبان  ــک س ــه ی ــد ک ــان می ده ــابه نش ــای مش ــادل ه از مع
ســقفی یــا ســایه انــدازی کــه 14/5- 12/8 متــر عمــق داشــته 

ــود. ــاز خواهــد ب باشــد، موردنی
عــالوه بــر حفاظــت دیوارهــای جنوبــی، جلوگیــری از دریافــت 
گرمــای خورشــیدی روی طــرف غربــی یــک خانــه نیــز بایــد 
ــا  ــه بایــد ت مدنظــر قــرار گیــرد. جداره هــای غربــی یــک خان
ــر  ــالوه ب ــند. ع ــته باش ــره را داش ــن پنج ــکان کمتری ــد ام ح

ایــن، چنانچــه امــکان پذیــر باشــد، نــه تنهــا مســاحت پنجــره 
بلکــه مســاحت کل دیــوار رو بــه غــرب نیــز همــان گونــه کــه 
ــد.  ــش یاب ــدار کاه ــل مق ــه حداق ــد، ب ــرح داده ش ــاال ش در ب
چنانچــه وجــود پنجره هــا بواســطه تحمیــل شــرایط محیطــی 
ــا اســتفاده از ایوانهــا، شــبکه هــا،  ــاز باشــد، ب ــا طراحــی نی ی
ــای  ــا را از کســب گرم ــا داربســت ها، آنه ــی ی ــای آفتاب چتره

خورشــیدی مصــون داریــد.

مرجع:
ســپهر, علــی، 1392، نگهداشــت انــرژی بــا اســتفاده از بنــای خورشــیدی 
ــن در  ــای نوی ــی رویکرده ــن الملل ــس بی ــومین کنفران ــر، س ــش پذی کن

ــرژی، تهــران.  نگهداشــت ان

جدول 1 -  ابعاد سایبان سقفی رو به جنوب



37عمران.معمـاری.شهرسـازی.تاسیسـات

ت
سا

سی
تا

ویژه مقررات ملی ساختمان

عمران.معمـاری.شهرسـازی.تاسیسـات

                               
بخش اول

چکیده:
ــی ســاختمان  ــررات مل ــش مبحــث ســیزدهم مق ــه ســومین ویرای ــن ک ــش نوی ویرای
تحــت عنــوان » طــرح و اجــرای تاسیســات برقــی ســاختمان هــا « مــی باشــد جهــت 
الزم االجــرا شــدن از تاریــخ 96/04/15 از ســوی وزارت راه و شهرســازی ابــالغ شــد و 
زمــان انقضــای ویرایــش قبلــی دوســال پــس از ایــن تاریــخ معیــن شــد، پــس اگرچــه 

از تاریــخ 96/04/15 لغایــت 97/12/15 اســتفاده از هــر کــدام از دو ویرایــش فــوق الذکر  
مجــاز شــمرده مــی شــود امــا الزم اســت بــا بررســی ویرایــش نویــن تفــاوت هــا، اضافات 
و احیانــاً مغایــرت هــای مطروحــه را مشــخص کــرد تــا بــا تنویــر افــکار عمومــی جامعــه 

هــدف، از خســارات احتمالــی در آینــده جلوگیــری بــه عمــل آیــد.
 باتوجــه بــه حجــم مطالــب، ایــن جســتار در دو بخــش بــه حضورتــان تقدیــم               

ــود . ــی ش م
مهمتریــن و عمــده تریــن تغییــرات کــه در ویرایــش نویــن نســبت بــه قبــل مشــاهده 

مــی شــود رابــه صــورت تیتــر وار بدیــن صــورت مــی تــوان برشــمرد: 
الف( بازنگری در تعاریف، تکمیل لیست استانداردها و اصطالحات

ب( گســترش حــوزه شــمول ایــن مبحــث بــه سیســتم هــای نویــن در تاسیســات برقــی 
ج( بازنگــری در مقــررات، آییــن نامــه هــا و بروزرســانی مبحــث 

د( اضافه شدن بخش های جدید در فصل »اصول اساسی در تاسیسات برق« 
ــرآورد در  ــی و ب ــب و برپای ــرق ، نص ــات ب ــی تاسیس ــول طراح ــول اص ــل فص ه( تکمی

ــرق  ــروی ب ــت نی خواس
ــرق، نیــروی  ــع تأمیــن نیــروی ب و( اضافــه شــدن بخــش هــای جدیــد در فصــول مناب

ــرق ایمنــی   ــرق اضطــراری و نیــروی ب ب
ز( تکمیل فصل تابلوهای توزیع نیرو، تجهیزات، وسایل حفاظت و کنترل 

ح( اضافــه شــدن بخــش هــای جدیــد در فصــل مدارهــا )کابــل کشــی- ســیم کشــی(  

سورنا صراف زاده 
کارشناس ارشد 

برق قدرت دانشگاه 
فردوسی مشهد

پایه 2 تاسیسات 
برقی سازمان نظام 
مهندسی خراسان 

رضوی
    Sarraffzade@gmail.com

 سید محمد رضا 
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  دکتری
برق قدرت دانشگاه 
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ط( بازنگــری عمــده در فصــول تاسیســات جریــان ضعیــف و 
بروزرســانی ایــن سیســتم هــا و اضافــه نمــودن بخــش هــا و 
ــادی و  ــای ع ــط ه ــل محی ــد . ی( تکمی ــای جدی سیســتم ه
ــد در فصــل  ــه شــدن بخــش هــای جدی خصوصــی ک( اضاف
محیــط هــای نمنــاک و مرطــوب  ل( تکمیــل فصــل نقشــه ها 
و مــدارک م( اضافــه شــدن بخــش هــای جیدیــد در پیوســت 

هــای 1 تــا 8
اســاس  قدیــم  بنــد 13-0-1ویرایــش  پیشــگفتار  در   -1
مقــررات بــر پایــه اســتاندارد 1937 موسســه اســتاندارد 
ــه آن  ــه پای ــت ک ــی اس ــی مبتن ــی ایران ــات صنعت و تحقیق

مدارک گروه 364 کمیسیون بین المللی الکترونیک  
ــالح  ــد 13-1-1 اصط ــن بن ــش نوی ــا در ویرای ــت ام IEC اس

ــق  ــت و طب ــده اس ــن ش ــر جایگزی ــتاندارهای معتب ــی اس کل
بنــد 13-1-3 ایــن اســتاندارها در پیوســت شــماره 10 تنهــا 
بــه صــورت کلــی فهرســت شــده اســت و از ذکــر جزئیــات بــه 
ــکل 1( ــت )ش ــده اس ــاب ش ــتانداردهای IEC اجتن ــز اس ج

 

ــرای  ــای ترســیمی ب ــم نشــانه ه ــد 13-0-7 قدی 2- در بن
 IEC 617 طــرح هــای تاسیســات برقــی را بــا گــروه مــدارک
منطبــق کــرده و طــی پیوســت 4 آن ویرایــش مشــروحاً ذکــر 
ــد 7-1-13  ــق بن ــی طب ــش فعل ــا در ویرای ــت ام ــده اس ش
ــرای توصیــف ایــن نشــانه هــای ترســیمی از دو واژه  ــاً ب صرف

کلــی متعــارف مرســوم اســتفاده شــده اســت. 
و در پیوســت 8-1-4 ذیــل تبصــره ای بــه اســتاندارهای 

ســازمان  2و110-1  نشــریات   و   IEC6017و   IEC60598
ــت .  ــده اس ــاع ش ــور ارج ــزی کش ــه ری ــت و برنام مدیری

3- در قســمت 13-2 کلیــات و 13-2-1 دامنــه کاربــرد مــاده 
ــی  ــری های ــا کارب ــا ب ــاختمان ه ــر س ــالوه ب 13-2-1-1 ع
ــث  ــن مبح ــمول ای ــوزه ش ــزء ح ــم ج ــش قدی ــه در ویرای ک
ــژه  ــای وی ــد »ذ« ســاختمان ه ــی شــود در بن ــر شــمرده م ب
ــاد مهــم کــه در مبحــث  ــاد حســاس و زی حیاتــی، بســیار زی
21 بــه آنهــا اشــاره شــده اســت نیــز در حــوزه شــمول ایــن 

ــاً آورده شــده اســت. مبحــث مضاف
ــد »ت«  ــره بن ــاده 13-2-21 در تبص ــل م ــن ذی 4- همچنی
ــوی  ــار ق ــط و فش ــار متوس ــبکه فش ــرای ش ــی و اج طراح
شــهری و دســتور العمــل هــای شــرکت بــرق را نافــذ دانســته 
اســت همچنیــن ذیــل مــاده 13-2-1-3 بندهــای الــف و ب 
فقــط تاسیســات صاعقــه گیــر ســاختمان هــا و مــوارد دارای 
ــارج  ــد خ ــش جدی ــمول ویرای ــوزه ش ــاص از ح ــررات خ مق
شــده اســت کــه بــه نظــر کمــی کلــی مــی رســد و در مقــام 

مقایســه در ویرایــش قدیــم فقــط مشــخصاً وســایل حمــل 
ونقــل الکتریکــی و تاسیســات الکتریکــی خودروهــا، کشــتی 
هــا، هواپیماهــا، روشــنایی معابــر عمومــی و معــادن از حــوزه 

ــد.  شــمول خــارج شــده بودن
ــا  ــل ی ــم ذی ــش قدی ــی ویرای ــف عموم ــمت تعاری 5- در قس
نامــه  آییــن  اســتاندارد 1937  »  دآوری مــاده 3-1-13 
تاسیســات الکتریکــی ســاختمان هــا « مرجــع و محــل اخــذ 

شکل 1
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اصطالحــات بــکار رفتــه معرفــی شــده اســت کــه در ویرایــش 
جدیــد هیــچ مرجعــی بــرای قســمت تعاریــف 3-2-13 

ــت.  ــده اس ــر نش ــات ذک ــی و اصطالح عموم
6- درویرایــش نویــن ذیــل مــاده 13-2-3-3 کلمه تاسیســات 
برقــی بــا حفــظ شــرح و توضیــح جایگزیــن کلمــه تاسیســات 

الکتریکــی 13-1-3-2 ویرایــش قدیــم شــده اســت 
کلیــد  مــاده 38-3-2-13  ذیــل  نویــن  ویرایــش  در   -7
اتوماتیــک محدودکننــده جریــان اتصــال کوتــاه را کلیــد 
خــودکاری تعریــف کــرده اســت کــه در برابــر عبــور جریــان 
ــاه  ــی کوت ــرده و در زمان ــل ک ــریع عم ــاال س ــیار ب ــای بس ه
ــان قبــل از رســیدن شــدت  ــاوب جری ــر از یــک چهــارم تن ت
جریــان احتمالــی بــه حداکثــر خــود جریــان را قطــع و جرقــه 
ــه  ــبت ب ــدی نس ــم جدی ــه آیت ــد ک ــی کن ــوش م ــرا خام آن

ــت. ــی اس ــش قبل ویرای
8- در مــاده 13-2-3-1 ویرایــش جدیــد انــواع سیســتم 
اتصــال زمیــن را 4 نــوع ایمنــی، حفاظــت سیســتم، عملیاتــی 
و صاعقــه گیــر معرفــی کــرده اســت کــه در ویرایــش قدیــم 

ذکــر شــده اســت. 
9- مــاده 13-1-3-27 تحــت عنــوان دسترســی در ویرایــش 
ــط  ــد توس ــی جدی ــاده 13-2-3-41دسترس ــی م ــم ط قدی
ــص  ــن تخصی ــار و همچنی ــد از کن ــوان دی ــت عن ــکلی تح ش
ــق  ــر دقی ــو و ذک ــد از جل ــکل دی ــه ش ــر ب ــدار 0/75مت مق
دیمانســیون متــر در اشــکل اصــالح شــده اســت )شــکل 2( 
عنــوان  تحــت  نویــن  ویرایــش   2-1-3-13 مــاده   -10
ــاده 13- ــه م ــبت ب ــتقیم نس ــاس مس ــر تم ــت در براب حفاظ

ــر و  ــل ت ــوان کام ــن عن ــت همی ــم تح ــش قدی 2-1-2 ویرای
روشــهای حفاظــت بــا اســتفاده از عایــق بنــدی قســمت هــای 
بــرق دار در دســترس و اســتفاده از کلیــد جریــان باقیمانــده 
ــی  ــی خیل ــاژ ایمن ــا ولت ــه ب ــع تغذی ــتفاده از مناب RCD و اس

 IEC60 اســتاندارد مطابــق   )SELV PELVو  )FELVو  پاییــن 
536 مطــرح شــده اســت . همچنیــن ذیــل مــاده 3-1-3-13 
حفاظــت در برابــر تمــاس غیرمســتقیم، روش حفاظــت بــدون 
ــه  ــدار تغذی ــی و قطــع خــودکار م اســتفاده از هــادی حفاظت
شــامل حفاظــت بــا اســتفاده از تجهیــزات کالس عایــق بنــدی  
ــدون  ــده ب ــاژ کنن ــم ولت ــدی ه ــم بن II وIII و اســتفاده از ه
اتصــال زمیــن و اســتفاده از ترانســفورماتور ایزولــه و سیســتم 
ــاده 3-1-2-13  IT پیشــنهاد شــده اســت کــه در تکمیــل م

ــم مــی باشــد.  ویرایــش قدی
ــت  ــاده 13-3-1-4 حفاظ ــل م ــد ذی ــش جدی 11- در ویرای
در برابرهــر دو نــوع تمــاس مســتقیم و غیرمســتقیم ،بــه ســه 
نــوع سیســتم ولتــاژ خیلی پاییــن SELVو PELV و FELV اشــاره 

شــده اســت .)جــدول 1(

 12- مبحــث حفاظــت یکــی از مــواردی اســت کــه در 
ــه آن  ــری ب ــل ت ــور کام ــه ط ــث 13 ب ــد مبح ــش جدی ویرای
ــت  ــاده 13-3-1-13 جه ــل م ــت و ذی ــده اس ــه ش پرداخت
حفاظــت در برابــر اضافــه  جریــان دو روش الــف( قطــع 
ــه  ــا توجــه ب ــان ب ــه قبــل از آنکــه اضافــه جری خــودکار تغذی
ــاک برســد و ب(  ــه مقــدار خطرن مــدت زمــان برقــراری آن ب
محــدود کــردن حداکثــر اضافــه جریــان بــا توجــه بــه مــدت 
ــر  ــی خطــر باشــد ذک ــه ب ــی ک ــه میزان ــراری آن ب ــان برق زم

شــده اســت.
روش هــای حفاظــت در برابــر اضافــه ولتــاژ در ویرایــش 
ــت:  ــده اس ــدی ش ــیم بن ــر تقس ــای زی ــش ه ــه بخ ــد ب جدی
ــد  ــرق بای ــای ب ــت ه ــه در پس ــاده 13-3-16-1 ک ــل م ذی
ــرق فشــار متوســط از  ــف( الکتروداتصــال زمیــن قســمت ب ال
ــل  ــف )متص ــار ضعی ــرق فش ــمت ب ــن قس ــال زمی الکترواتص
ــم  ــتقل از ه ــزا و مس ــفورماتور( مج ــی ترانس ــه خنث ــه نقط ب
اجــرا شــود، کــه در ایــن صــورت پســت بــرق دارای دو 
ــت 6-10-1  ــود )پیوس ــد ب ــتقل خواه ــن مس ــرود زمی الکت شکل2- طرحواره نمایش منطقه دسترس

جدول 1
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ــن  ــی در همی ــی جامع ــکات تکمیل ــد دارای ن ــش جدی ویرای
زمینــه اســت( و ب( در صورتــی کــه بــه هــر دلیــل ایجــاد دو 
الکترواتصــال زمیــن مســتقل مســیر نباشــد ایجــاد الکتــرود 
مشــترک الزامــی مــی شــود کــه مقــدار مقاومــت الکتریکــی 
ــتم  ــرای سیس ــترک ب ــرود مش ــن الکت ــن در ای ــال زمی اتص
ــم  ــک اه ــد از ی ــف نبای ــط و ضعی ــار متوس ــرق فش ــای ب ه

ــد.  ــاوز کن تج
ذیــل مــاده 13-3-1-16-2 در تاسیســات بــرق فشــار ضعیف 
ــادی  ــاژ در ه ــه ولت ــاد اضاف ــری از ایج ــرای جلوگی ــف( ب ال
ــاز،  ــای ف ــادی ه ــن ه ــال بی ــروز اتص ــورت ب ــی در ص خنث
خنثــی تجهیــزات حفاظتــی در مــدار بایــد پیــش بینــی شــود 
و ب( تمهیــدات الزم بــرای پیشــگیری از قطــع هــادی خنثــی 

پیــش بینــی شــود. 
ــر اضافــه  ذیــل مــاده 13-3-1-16-3 بــرای حفاظــت در براب
ولتــاژ ناشــی از اثــرات صاعقــه بایــد الــف( تجهیــزات برقگیــر 
ــل  ــه ورودی و مح ــرق در نقط ــو ب ــن تابل ــی در اولی حفاظت
ــه ســاختمان )ســرویس مشــترک( و  ــرق ب ــل نیــروی ب تحوی
ــی(  ــوی اصل ــف )تابل ــرق فشــار ضعی ــوی ب ــن تابل ــا در اولی ی
در سیســتم توزیــع نیــرو در نظــر گرفتــه شــود. و ب ( تابلــو 
هــای تغذیــه کننــده تجهیــزات گــران قیمــت و حســاس بایــد 
ــز  ــود را نی ــه خ ــوص ب ــی مخص ــر حفاظت ــزات برقگی تجهی

داشــته باشــند )شــکل 3(
 در مــاده 13-3-1-16-4 طــی ترســیم اشــکالی محــل 
ــی در سیســتم  ــر حفاظت ــی برقگی ــری وســیله حفاظت قرارگی
هــای نیــروی TN و TT و IT نمایــش داده شــده اســت:  

)اشــکال 4و5 و6 و7( 

 

 شکل 3 طرحواره نصب وسیله حفاظتی در تابلو برق تغذیه کننده
دستگاه و یا تجهیزات

شکل 4 طرحواره نصب برقگیر حفاظتی در شبکه توزیع سیستم 
نیرویTN )سه فاز(

شکل 5 طرحواره نصب برقگیر حفاظتی در شبکه توزیع سیستم 
نیروی TT با قرارگیری برقگیر حفاظتی قبل از کلید حفاظتی جریان 

)RCD(باقیمانده

  TT شکل 6  طرحواره نصب برقگیر حفاظتی درشبکه توزیع سیستم نیروی
)RCD( با قرارگیری برقگیر حفاظتی قبل از کلید حفاظتی جریان باقی مانده
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امــواج  تداخــل  از  ناشــی  اثــرات  کاهــش  روشــهای 
ــش  ــاده 13-3-1-18-1 در ویرای ــل م ــس ذی الکترومغناطی
ــف(  ــد ال ــول ان بای ــرای حص ــت وب ــده اس ــرح ش ــن مط نوی
ــود  ــی ش ــات برق ــی در تاسیس ــر حفاظت ــی برقگی ــش بین پی
ــتم  ــی سیس ــادی نزول ــن ه ــب بی ــه مناس ــن فاصل ب( تامی
ــل           ــرو، حام ــع نی ــبکه توزی ــای ش ــل ه ــا کاب ــر ب ــه گی صاعق

شکل7- طرحواره نصب برقگیر حفاظتی در شبکه توزیع سیستم 
IT نیروی

ســیگنال هــای الکترونیکــی و شــبکه کامپیوتــر انجــام 
ــکل 8( ــود. )ش ش

  ج( الکتــرود اتصــال زمیــن هــای حفاظتــی، عملیاتــی 
ــا  ــال ی ــک ترمین ــه ی ــد ب ــر بای ــه گی و سیســتم صاعق
شــینه اصلــی اتصــال زمیــن وصــل و در آن هــم بنــدی 

شــوند )شــکل 9(
ــای  ــل ه ــا کاب ــرو ب ــع نی ــکبه توزی ــای ش ــل ه کاب

شکل 8- طرحواره عمومی هم بندی اصلی و اضافی برای هم ولتاژ کردن
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شکل 11 طرحواره مسیر مجزا و مشترک کابل برق و کابل کامپیوتر یا فناوری 
اطالعات IT برای طول مسیر بیش از 35 متر

ســیگنال بــدون حفــاظ فلــزی )شــیلد( درطــول مســیر کمتــر از 35 متــر نیــاز بــه جداســازی ندارنــد )شــکل 11( 
و اگــر طــول مســیر مشــترک بیــش از 35 متــر باشــد بــه غیــر از طــول مســیر 15 متــر آخــر، در بقیــه مســیرباید از طریــق 

جداکننــده فلــزی جداســازی شــوند . ) شــکل 11( )شــکل 12(

شکل پ 9 طرحواره نحوه اتصال الکترودهای زمین حفاظتی ، عملیاتی و صاعقه گیر

شکل 10 طرحواره مسیر مشترک کابل بق و کابل کامپیوتر یا فناوری 
اطالعات IT برای طول مسیر کمتر یا مساوی 35 متر

ــاده 13-5-1-6 واحــد  ــل م ــد ذی ــرق )ســرویس مشــترک( در ویرایــش جدی ــروی ب ــن نی ــع تأمی ــاده 13-5 مناب  13- در م
ــزء  ــده را ج ــد پراکن ــع تولی ــک و در کل مناب ــو ولتائی ــای فوت ــرق CHP و CCHP و سیســتم ه ــرارت و ب ــان ح ــد همزم تولی
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شکل 12 طرحواره جداسازی کابل های سیستم های مختلف و سینی های مربوطه در تاسیسات برقی

منابــع تأمیــن نیــروی بــرق لحــاظ نمــوده اســت و اگــر چــه 
ــن  ــمول ای ــوزه ش ــور را در ح ــای مذک ــتم ه ــاختار سیس س
مقــررات ندانســته اســت امــا الزامــات مرتبــط بــا شــبکه بــرق 
ــع مقــررات  ــع و غیــره را تاب از نظــر ایمنــی، حفاظــت و توزی
ایــن مبحــث دانســته اســت ذیــل مــاده 13-5-2-1 ویرایــش 
جدیــد برخــالف ویرایــش قبلــی کــه عبــور هــر گونــه 
ــرای  ــه ب ــه کــش را از فضــای اختصــاص یافت دودکــش و لول
محــل انشــعاب و یــا پســت بــرق مطالقــاً ممنــوع دانســته بود، 
ــزوم پیــش بینــی تمهیــدات الزم  در ایــن ویرایــش عبــارت ل
ــتورالعمل  ــق دس ــی وف ــرات احتمال ــری از خط ــرای جلوگی ب
ــق  ــت مطل ــه ممنوعی ــت ک ــده اس ــه ش ــه اضاف ــای مربوط ه

ــن تاسیســات را مخــدوش کــرده اســت  نصــب ای
ــار  ــعاب فش ــش انش ــاده 13-5-3 بخ ــره م ــل تبص 14- ذی
متوســط )اختصاصــی( بــرای ســاختمان هــای ویــژه حیاتــی و 
بســیار زیــاد حســاس کــه مبنــای تشــخیص آنهــا ذکــر نشــده 
اســت پیشــنهاد شــده کــه ترانســفورماتورهای فشــار متوســط 
پســت بــرق بــا 50 درصــد دیمانــه خــود درمــدار تغذیــه قــرار 
ــا در صــورت خــروج یکــی از ترانســفور ماتورهــا در  ــد ت گیرن
ــار جبــران  یــک گــروه دوتایــی، دیگــری بــه صــورت تمــام ب

مافــات نمایــد.
ذیــل مــاده 13-5-3-3 اتــاق ترانســفورماتور پســت اختصاصی 
طــرح وارده مقطــع قائــم دو نــوع اتــاق ترانســفورماتور روغنــی 
و خشــک بــا تهویــه طبیعــی و مکانیکــی بــا ارجحیــت هــای 
خروجــی هــوای خنــک کننــده بــه ترتیــب اولویــت و امــکان 

ــه  ــب دریچ ــا نص ــی و ی ــش برق ــب هواک ــرای نص ــرا و ب اج
ــاق  ــزای ات ــاد اج ــر و ابع ــکال زی ــی اش ــت ط ــال اگزاس کان
ترانســفورماتور طــی جدولــی کــه بــه دنبــال آن خواهــد آورده 

ــا 19( و جــدول 2 شــده اســت   شــکل )13 ت
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شکل 13 )نوع الف( طرحواره قائم اتاق ترانسفرماتور روغنی 
با تهویه طبیعی و هم سطح زمین

شکل14 )نوع ب( – طرحواره قائم اتاق ترانسفورماتور روغنی با 
تهویه با تهویه طبیعی و باالتر از سطح زمین

شکل 15 )نوع ب( – طرحواره مقطع قائم اتاق ترانسفورماتور روغنی 
با تهویه مکانیکی و باالتر از سطح زمین
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شکل16 )نوع الف( – طرحواره مقطع قائم اتاق 
ترانسفورماتور روغنی با تهویه مکانیکی و هم 

سطح زمین

شکل17 )نوع الف( – طرحواره مقطع قائم اتاق 
ترانسفورماتور خشک با تهویه طبیعی و هم سطح 

زمین

شکل 18 )نوع ب( – طرحواره مقطع قائم اتاق ترانسفورماتور 
خشک با تهویه طبیعی و باالتر از سطح زمین
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شکل 16 )نوع ب(- طرحواره مقطع قائم اتاق ترانسفورماتور خشک 
تهویه مکانیکی و باالتر از سطح زمین

ــار  ــرق فش ــای ب ــاق ه ــزای ات ــاده 13-5-2-4 اج 15- در م
ــزی  ــرق فل ــای ب ــل تابلوه ــل فواص ــف حداق ــط و ضعی متوس
ــه  ــبت ب ــر نس ــدول زی ــق ج ــوار طب ــم و دی ــاژ از ه همولت

ــدول 3( ــت  .)ج ــته اس ــی داش ــی تغییرات ــش قبل ویرای
ــرای ســاختمان هــای  ــاده ب ــن م ــل تبصــره ای  همچنیــن ذی

جدول 2
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ویــژه حیاتــی توصیــه شــده اســت کــه اتــاق هــا و فضاهــای 
ــرق  ــد ب ــط، مول ــار متوس ــای فش ــفورماتورها و تابلوه ترانس
اضطــراری و تابلوهــای بــرق فشــار ضعیــف اصلــی در داخــل 
یــا خــارج از ســاختمان بــه صــورت مســتقل و مجــزا از هــم 

ــه شــوند . در نظــر گرفت
در شــماره آینــده  در ادامــه مطلــب بــه نــکات مهــم دیگــری 

کــه باقــی مانــده اســت مشــروحاً خواهیــم پرداخــت.

نشــریه پیــام مهنــدس در دوره جدیــد بــا پشــتوانه هیجــده ســاله خــود و تجربــه ای در خــور، فعالیــت مطبوعاتــی 
خویــش را بــا تیمــی جــوان، متخصــص، کارآمــد و دانشــگاهی آغــاز نمــوده اســت. از شــما همــراه صمیمــی دعــوت 

ــر باشــید.  ــن مســیر یاری گ ــا را در ای ــا همچــون گذشــته م ــردد ت می گ
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 باتوجــه بــه الزم الرعایــه بــودن مقــررات 
در  متخصصــان  آیــا   ، ســاختمان  ملــی 
ــلط  ــی تس ــی و حقوق ــی ، اجرای ــای فن زمینه ه
ــن  ــداف تدوی ــردن اه ــرآورده ک ــت ب ــی جه کاف

ــد؟ ــط را دارن ــن ضواب ای

مهنــدس اشــرف حصــاری : خیــر. دوره هــای 
ــررات  ــات مق ــن اصالح ــازه تری ــه ت ــازی و ارائ توانمندس

ــود. ــزار نمیش ــه برگ ــازمان یافت ــکل س ــه ش ــی ب مل

ــل  ــه دلی ــفانه ب ــر ، متاس ــی : خی ــدس پوررضای مهن
عــدم فراگیــر و الزامــی دانســتن مباحــث مقــررات ملــی 
ــن از قبیــل مباحــث 11 ، 02 ، 01 ،  ــژه مباحــث نوی بوی
00 و .. ایــن مباحــث نادیــده انگاشــته شــده کــه نیــاز بــه 
ــی  شــود.  ــه احســاس م ــن زین ــوزش در ای ــزاری آم برگ
ــراش  ــواردی در وی ــده م ــده ش ــاً دی ــه گاه ــن اینک ضم
ــذف  ــدی ح ــش بع ــه در ویرای ــده ک ــه ش ــی اضاف قدیم
گردیــده اســت کــه ایــن نیــز باعــث ســردرگمی خواهــد 
ــن  ــوزش در ای ــتن آم ــزاری و داش ــه برگ ــاز ب ــد و نی ش

ــه مــی باشــد. زمین

مهندس سروری : اکثر الزامات فنی تالیف از آئین نامه 
های معتبر خارجی می باشد و الزامات اجرایی تا حد 

متوسطی پاسخگوی نیازهای اجرایی می باشد

مهنــدس شــاه منصــوری :  هــدف از تدویــن ، ابــالغ 
ــت  ــاء کیفی ــاختمان ، ارتق ــی س ــررات مل ــرای مق و اج
ــت  ــه جه ــاز اولی ــش نی ــد و پی ــاز می باش ــاخت و س س
ــرای  ــاختمان ب ــت س ــوزه صنع ــان ح ــی کارشناس تمام
کنتــرل اجــرای مقــررات مذکــور ، داشــتن پروانــه و 
ــن  ــی ای ــت و زمان ــی اس ــی و تخصص ــت حرفه ای صالحی
کارشناســان و متخصصــان در زمینه هــای فنــی ، اجرایــی 
کنتــرل  در  می تواننــد  زمینه هــا  ســایر  و  و حقوقــی 
ــرط  ــر ش ــاله ب ــه ع ــند ک ــذار باش ــی تأثیرگ ــررات مل مق

ــردد. ــاظ گ ــز لح ــر نی ــوارد زی ــده ، م ــر ش ــه ذک اولی
ســازمان های  ســاالنه  و  مــدون  برنامه ریــزی  الــف( 
کلیــه  فنــی  دانــش  ارتقــای  درخصــوص  اســتانها 
ــانی آن ــه روزرس ــط و ب ــان ذیرب ــان و متخصص کارشناس
در  اســتانها  ســازمان های  مــدون  برنامه ریــزی  ب( 
ــر حســن انجــام خدمــات مهندســی  خصــوص نظــارت ب

ــی ــی و حقوق ــخاص حقیق ــط اش توس
ــده و  ــد ش ــوارد قی ــتانی م ــره اس ــأت مدی ــه هی چنانچ
تأکیــد شــده را بــه درســتی انجــام دهــد قطعــاً میتــوان 
گفــت کــه کارشناســان و متخصصــان آن اســتان توانایــی 

؟
بهاره ارشف حصاری
کارشناس ارشد معامری 

نیلوفر شاه منصوری 

عضو هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی اصفهان

اجـــــرای قوانیــن         و مقــــــررات ملــی 

ــان ــر کارشناس ــامن  از          منظ ســـاختــ

ــاختمان را  ــی س ــررات مل ــح مق ــرل صحی ــی در کنت کاف
در کلیــه ســاخت و ســازهای اســتان خواهنــد داشــت در 
ــه تســلط  ــدون شــک متخصصــان مربوط غیراینصــورت ب
ــن مقــررات  ــن ای ــرآورده کــردن اهــداف تدوی ــی در ب کاف

ــت. ــد داش را نخواهن

مهنــدس صدیقــی : بــا توجــه بــه فرهنــگ ســازی هــای 
ــر در خصــوص اســتفاده از مباحــث چــه در شــرکت  اخی
هــای مهنــدس مشــاور و چــه در ســاختار نظــام مهندســی 
اســتان هــا شــاهد آشــنایی نســبی مهندســان بــا مباحــث 
ــوزش  ــی آم ــای خال ــن ج ــم. لیک ــوده ای ــی ب ــررات مل مق
ــده  ــث گردی ــگاهی باع ــای دانش ــث در دوره ه ــن مباح ای
ــن  ــا ای ــر ب ــط کمت ــای مرتب ــته ه ــالن رش ــارغ التحصی ف
ــدس  ــی مهن ــلط کاف ــرای تس ــند و ب ــنا باش ــث آش مباح
ــی  ــن خصــوص حــس م ــوزش بیشــتر در ای ــه آم ــاز ب نی
ــای آموزشــی   ــاد کارگاه ه ــا ایج ــوان ب ــی ت ــه م ــردد ک گ
بــا انگیــزه هــای حرفــه- ای بــه ایــن مهــم دســت یافــت.

ــه نظــر میرســد آشــنایی  ــی : ب ــر گرکان ــدس قنب مهن
متخصصــان بــا مباجــث مقــررات تــا حــدودی وجــود دارد 
ــر مباحــث مــی  امــا نیــاز بــه ســطح باالتــری از تســلط ب

باشــد.

مهنــدس موســوی :  نفــس ابــرام قانــون گــذار بــر 
ــاختمان از  ــی س ــرارت مل ــودن مق ــه ب الزم الرعای
آنجایــی کــه تاکنــون اقــدام تادیبــی بــرای ناقضان 
و آمرانــی کــه از اجــرای آن آگاهانــه ســر بــاز مــی 
ــه بــی اثــر  ــه نگردیــده اســت منجــر ب زننــد ارائ
بــودن و یــا درخوشــبینانه تریــن حالــت کــم اثــر 
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حــال  در   ، مقــررات  الویت بنــدی  در 
حاضــر بــه الــزام در رعایــت کــدام 

می شــود؟ بیشــتری  توجــه  بخش هــا 

ــوص  ــث 19درخص ــاری : مبح ــرف حص ــدس اش مهن
عایــق بنــدی حرارتــی ســاختمان و صرفــه جویــی در 

ــرژی ــرف ان مص

ــوع و  ــت موض ــه اهمی ــه ب ــی :باتوج ــدس پوررضای مهن
ــم  ــوم و نوزده ــث س ــور مباح ــات در کش ــات و اتفاق امکان

مهندس سروری : الزامات اجرایی توجه بیشتری شده 
است.

؟

اجـــــرای قوانیــن         و مقــــــررات ملــی 

ــان ــر کارشناس ــامن  از          منظ ســـاختــ

ــت .  ــده اس ــاختمان ش ــی س ــررات مل ــدن مق ش
ــام  ــه در مق ــه ک ــل مرجــع صــدور پروان ــی المث ف
ــه  ــاز ک ــاخت و س ــا س ــط ب ــن مرتب ــری قوانی مج
ــدون  ــت ب ــر رعای ــی ب ــد و الزام ــه تعه هیچگون
ــد و  ــی تاب ــر نم ــی ب ــررات مل ــرای مق ــون و چ چ
ــوردار  ــی برخ ــی و حقوق ــش فن ــل دان از حداق
ــع  ــظ مناف ــد حاف ــی توان ــه م ــد چگون ــی باش نم
بهــره بــرداران باشــد ؟ بایــد پذیرفــت کــه عرصــه 
ــق  ــاخت 100% وف ــا س ــدارد . ی ــه ن ــاخت، میان س

ــچ . ــا هی ــت ، ی ــررات اس مق

مهنــدس شــاه منصــوری : همانطوریکــه تأکیــد شــد 
ــی  ــررات مل ــرای مق ــت و اج ــن ، رعای ــدف از تدوی ه
ــت و  ــاخت و سازهاس ــت س ــاء کیفی ــاختمان ، ارتق س
ارتقــاء کیفیــت اتفاقــی نمی افتــد مگــر ایــن کــه 
ــه  ــته های مربوط ــی در رش ــای تخصص ــی حوزه ه تمام
بــه صــورت کامــل در پروســه ســاخت و ســاز تأثیرگــذار 
باشــند و عــدم توجــه بــه یــک تخصــص قطعــاً زنجیــره 
کیفیــت را پــاره خواهــد کــرد بنابرایــن الویــت در 
رعایــت و اجــرای مقــررات ملــی ســاختمان بــرای همــه 
ــی  ــروری و الزام ــان ض ــورت یکس ــه ص ــا ب تخصص ه

اســت. 

مهنــدس صدیقــی : در گرایــش هــای مختلف مهندســی 
ــاس  ــر اس ــی ب ــررات مل ــدی مق ــت بن ــاختمان اولوی س
ــاهده  ــاً مش ــا گاه ــد ام ــی باش ــف م ــا مختل ــص ه تخص
ــی شــود بعضــی از مباحــث از نظــر مهندســین طــراح  م
ــه :  ــری مــی باشــد. از جمل و نظــارت دارای اهمیــت کمت
مبحــث ســوم حفاظــت ســاختمان هــا در مقابــل حریــق، 
مبحــث پنجــم مصالــح و فــرآورده هــای ســاختمانی، 
ــن اجــرا  ــی و حفاظــت کار در حی ــم ایمن مبحــث دوازده
و مبحــث هجدهــم عایــق بنــدی و تنظیــم صــدا؛ کــه جــا 
دارد بــا توجــه بــه اهمیــت کلیــه مباحــث اولویــت بنــدی 
ــر اســاس ضوابــط حاکــم در ســاختمان هــا رعایــت  هــا ب

گــردد.

مهندس قنبر گرکانی : مباحث 3 و 12

ــود دارد  ــروز بیشــتر نم ــوی :  آنچــه ام ــدس موس مهن
تاکیــد بــر ظاهــر مقــررات اســت . مقرراتــی کــه از لحــاظ 
حجمــی بخواهیــم بســنجیم شــاید از کل مباحــث 23گانــه 
ــی  ــد . مباحث ــم نرس ــف ه ــه نص ــرا ب ــم اج ــاظ حج از لح
ماننــد پدافنــد غیرعامــل کــه عمــاًل فقــط حضــور کاغــذی 
ــالها تالشــهایی در بخــش  ــن س و شــماتیک دارد .در ای
هــای مختلفــی از اجــرا و رعایــت مقــررات ملــی گردیــده 
کــه بخشــی از آن جنبــه صــوری و تشــریفاتی ماننــد 
ــد  ــاء و تمدی ــت ارتق ــی جه ــای آموزش ــزاری دوره ه برگ
ــن  ــررات و آیی ــت صــرف مق ــه عل ــا و بخشــی ب ــه ه پروان
ــوده  ــد ب ــل ناکارام ــوزه عم ــتورالعملها در ح ــه و دس نام

ــان ذیصــالح . ــوزه مجری ــد ح مانن
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ــه  ــروی کار ب ــنایی نی ــه آش ــی ک         از آنجای
مقــررات ملــی بــه نظــر ضــروری می رســد آیــا 
نیــازی بــه برنامــه ای در جهــت آمــوزش پایــه ای 

ایــن ضوابــط هرچنــد جزیــی دیــده میشــود؟

ــکل  ــه ش ــال و ب ــاری : بله.کام ــرف حص ــدس اش مهن
ــر  ــل غی ــرای عوام ــا ب ــار خصوص ــه و اجب ــازمان یافت س
تحصیلکــرده دانشــگاهی و یــا بــا تخصــص هــای تجربــی.

مهنــدس پوررضایــی :طبیعتــاً آمــوزش پایــه ای باعــث 
ــن  ــد و ای ــد ش ــث خواه ــتری از مباح ــم بیش درک و فه
امــر در برگــزاری کارگاههــای آموزشــی دوره ای احســاس 

مــی شــود.

ــی  ــرکت های ــزام در ش ــن ال ــروری : ای ــدس س مهن
همچــون شــرکت فــرآورده هــای نفتــی و گازی اجــرا مــی 
ــا کیفیــت تــر  شــود و خروجــی ایــن امــر پــروژه هــای ب
مــی باشــد بنابرایــن صــدور گواهــی هایــی بــرای نیــروی 

انســانی ضــروری بنظــر مــی رســد.

مهنــدس شــاه منصــوری : بــه اســتناد قانــون نظــام 
مهندســی و کنتــرل ســاختمان ، رعایــت مقــررات ملــی 
ــکان ،  ــی مال ــت و تمام ــف اس ــک تکلی ــاختمان ی س
مهندســان ، کارگــران ، کارفرمایــان ، تولیدکننــدگان ، 
توزیــع کننــدگان ، مصــرف کننــدگان و کلیــه اشــخاص 
ــرای آن  ــت و اج ــه رعای ــزم ب ــی مل ــی و حقوق حقیق
دوره هــای  برگــزاری  بنابرایــن  پــس  می باشــند 
ــه اشــخاص  ــی هم ــش فن ــاء دان آموزشــی جهــت ارتق
ــره  ــأت مدی ــی هی ــف اصل ــی از وظای ــی و حقوق حقیق
اســتانها اســت و بایــد در ایــن خصــوص اهتمــام ویــژه 

ــند ــته باش داش

مهنــدس صدیقــی : یکــی از پــر اهمیــت تریــن نــکات 
در جهــت طــرح و اجــرای مناســب ســازه هــا آمــوزش پایه 
ــه  ــی می-باشــد و اینک ــررات مل ــل مباحــث مق ای و کام
مباحــث در بخــش طراحــی، اجــرا و نظــارت دارای بخــش 
ــش  ــه گرای ــه ب ــا توج ــا ب ــد. ام ــی باش ــی م ــای متفاوت ه
ــا  حرفــه ای مهندســین در هرکــدام از ایــن بخــش هــا ی
ــل  ــه ای و کام ــوزش پای ــت آم ــی بایس ــا م ــام آن ه تم
ــه طــور مثــال مهندســان مجــری مــی  ــرد ب صــورت پذی
ــی  ــح اجرای ــای صحی ــه روش ه ــی ب بایســت تســلط کاف
و رواداری هــای مجــاز در اجــرا را طبــق مباحــث داشــته 
ــه  ــث را ب ــی مباح ــب طراح ــی از مطال ــند و دورنمای باش
ــته  ــن داش ــا در ذه ــروژه ه ــوب پ ــرای مطل ــت اج جه

باشــند.

؟

ــنایی  ــت آش ــاً جه ــی : قطع ــر گرکان ــدس قنب مهن
نیــروی کار نیــاز بــه برگــزاری دوره هــای آموزشــی و الــزام 
جهــت شــرکت در دوره هــا توســط ســازمانها و ارگانهــای 

ــط میباشــد. ذیرب

ــب  ــذار از تصوی ــون گ ــه قان ــوی : آنچ ــدس موس مهن
ــن  ــاختمان در ذه ــرل س ــی و کنت ــام مهندس ــون نظ قان
داشــت ، موضــوع آمــوزش و ارتقــاء همــه عوامــل ســاخت 
ــاختمان ،  ــای س ــین ه ــا تکنیس ــی ت ــروی فن ــاز از نی وس
ــر  ــا حــوزه ســاخت و دیگ ــط ب ــاف مرتب ــان ، اصن مهندس
فعالیــن بــوده اســت . لکــن تعهد دســتگاههای عهــده دار و 
عــدم التــزام آنهــا منجــر بــه پیشــرفت متعــادل در عرصــه 

ــد. آموزشــی نگردی

ــوال 3  ــه س ــت ب ــواب مثب ــورت ج  در ص
ــی  ــده قانون ــت در آین ــن اس ــا ممک ، آی
ــروی کار  ــه نی ــی ب ــای اجرای ــق کاره در تعل

ــردد؟ ــن گ ــژه تدوی ــی وی آموزش

ــه  ــرط اینک ــه ش ــاری : بله.ب ــرف حص ــدس اش مهن
ماننــد طــرح ارجــاع کار خالءهــای مدیریتــی و ســازمانی 
و امــکان سواســتفاده در قوانیــن مربوطــه وجــود نداشــته 

باشــد.

مهنــدس پوررضایــی :در صــورت ورود بــه عرصــه 
ســاخت و ســاز بصــورت صنعتــی و گــذر از مرحلــه ســنتی 
، ناگزیــر از اجــراء هــر چــه ســریعتر ایــن مــورد خواهیــم 

بــود.

ــروی  ــش نی ــه افزای ــه ب ــا توج ــروری : ب ــدس س مهن
ــن ســمت پیــش  ــه ای ــا ب ــکار ترجیحــا کارفرم انســانی بی
خواهــد رفــت و قانــون هــم ایــن موضــوع را دنبــال خواهــد 

؟



51 عمران.معمـاری.شهرسـازی.تاسیسـات

امیر حسین صدیقی: کارشناس عمران

مدیرعامل رشکت مهندسین مشاور ایرانشهر 

ــرفت  ــرعت پیش ــا س ــر ب ــال حاض  در ح
ــدت  ــا م ــان ، آی ــاخت در جه ــوژی س تکنول
زمــان 3 ســال بــه جهــت بازبینــی و تجدیدنظــر 
ــال  ــوان مث ــه عن ــت؟ )ب ــب اس ــث مناس مباح
آخریــن ویرایــش مبحــث 5 ســال 92 و مبحــث 

19 ســال 89 می باشــد(

نمــود.

ــون  ــوری : هرچنــد بازبینــی قان ــاه منص ــدس ش مهن
نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان  پــس از 21 ســال 
تجربــه یــک ضــرورت و الــزام اســت ولــی همیــن قانــون 
فعلــی هــم بــه صراحــت تأکیــد برآمــوزش و اعمــال آن 

در تمامــی پروســه های ســاخت و ســاز را دارد.

ــرای  ــدف در اج ــه ه ــی : در صورتیک ــدس صدیق مهن
پــروژه هــا بــه ســمت کیفیــت و بهینــه ســازی باشــد نیــاز 
بــه کارشناســان آشــنا بــه مقــررات ملــی بیشــتر از پیــش 
ــه  ــون ب ــذار قان ــه گ ــن خــود پای ــه ای ــی باشــد ک ــاز م نی
ــه  ــد ک ــی باش ــده م ــوزش دی ــان آم ــری کارشناس کارگی

ــود. ــد ب ــاز خواه ــاخت و س ــت س ــر در کیفی ــی موث گام

ــاید  ــب ش ــر اینجان ــه نظ ــی : ب ــر گرکان ــدس قنب مهن
ــا نیروهــای  نیــاز اساســی در ایــن خصــوص مــی باشــد ت
آمــوزش دیــده، نقطــه قوتــی در پــروژه هــا داشــته باشــند.

ــی  ــرا م ــن پرســش چ ــوی :  جــواب ای ــدس موس مهن
بایســت منعطــف بــه آینــده بعیــد گــردد؟ در حالیکــه وفق 
ــاختمان  ــرل س ــی و کنت ــام مهندس ــون نظ ــاده 32 قان م
مصــوب 1374 اشــتغال اشــخاص فاقــد صالحیــت مصداق 

تخلــف مــی باشــد .

مهنــدس اشــرف حصــاری:  بلــه و البتــه ممکــن اســت 
متمــم هــای میــان دوره ای هــم کارآمــد باشــند

مهنــدس پوررضایــی :بــه عنــوان مثــال آخریــن 
ــال  ــه س ــث 11 ک ــال 10 و مبح ــث 5 س ــش مبح ویرای
ــوع مبحــث تفــاوت در زمــان  ــه ن 91 مــی باشند)بســته ب
ــث 1 و 12 ( ــال مباح ــوان مث ــود دارد بعن ــش وج ویرای
ســازه) ،3 (حریــق) ، 11 (انــرژی) ، 01 پدافنــد عامــل  و 
(مصالح)نیــاز بــه ویرایــش در بــازه هــای کوتاهتــری دارد.

نیســت  کافــی  ســال  مهندس سروری :   ســه 
ولــی بــا توجــه بــه کادر محــدود مقــررات ملــی ســاختمان 
همیــن ســه ســال نیــز نســبت بــه گذشــته پیشــرفت مــی 
ــن  ــا چندی ــه آب ــن نام ــن آئی ــال در بت ــوان مث ــد. بعن باش
ــد  ــی ش ــوب م ــررات محس ــز مق ــر ج ــدون تغیی ــال ب س
ــددی را  دارد.  ــای متع ــش ه ــم ویرای ــث نه ــن مبح ولیک
مــدت بازبینــی بســتگی زیــادی بــه پیشــرفت هــای یــک 
ــوان یکــدوره خــاص را  مبحــث خواهــد داشــت و نمــی ت

ــود. ــن نم معی

مهنــدس شــاه منصــوری : در بازبینــی و تجدیدنظر 
ــد ســرعت  مباحــث مقــررات ملــی ســاختمان بای
ــت  ــازار صنع ــاخت در ب ــوژی س ــرفت تکنول پیش
ــد دوره  ــر می رس ــه نظ ــردد و ب ــاظ گ ــران لح ای
ــرای  ــه اج ــروط ب ــت مش ــب اس ــاله مناس 3 س
ــا  ــن بازبینی ه ــروزه ای ــن ام ــت آن ، ولیک درس
ــرایط  ــی در ش ــه کیف ــی و چ ــاظ کم ــه از لح چ

ــرد. ــام نمی پذی ــون انج ــق قان ــوب وف مطل

ــه ایــن پرســش مســتلزم  مهنــدس صدیقــی : پاســخ ب
پاســخ پرســش ســوم مــی باشــد، در نحــوه آمــوزش 
ــررات  ــروز شــدن مباحــث مق ــه ب ــا توجــه ب مهندســین ب
ملــی در صورتیکــه مــا نتوانیــم پاســخ مناســبی بــه آموزش 
مهندســین بدهیــم بروزرســانی کوتــاه تــر از زمــان مــا را 
ســردرگم خواهــد کــرد. آنچــه واضــح اســت ارتقاء ســریعتر 
ــه نظــر مــی رســد آمــوزش  ــا ب ــوب اســت ام دانــش مطل
ســریع و بــه موقــع، بسترســاز ارتقــاء ســریع تــر مباحــث 

ــود. خواهــد ب

مهنــدس قنبــر گرکانــی : زمــان بــا توجــه بــه 
پیشــرفتهای امــروزه، طوالنــی بــه نظــر مــی رســد و نیــاز 
بــه تجدیــد نظــر بــا ســرعت باالتــری احســاس مــی شــود، 
ــاال  ــت ب ــت کیفی ــی جه ــد مانع ــرعت نبای ــن س ــن ای لیک

ــردد. گ

؟
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مدیریت پروژه از دانشگاه تربیت مدرس

مهنــدس موســوی : پیشــرفتهای خیــره کننــده 
ــن  ــح نوی ــور مصال ــوژی و ظه ــه تکنول در عرص
ــراف  ــاخت ، اش ــد س ــهای جدی ــالغ روش ، اب
ــی  ــاد م ــش را ایج ــن پرس ــان ای ــات انس اطالع
کنــد کــه اکنــون آیــا نیــاز بــه ایجــاد دبیرخانــه 
ــط و  ــن ضواب ــالح و تدوی ــش ، اص ــی ویرای دائم
ــود؟ ــی ش ــاس نم ــی احس ــورت آن ــررات بص مق

اســتانها  ســازمان های  چگونــه   
ــرای  ــگ اج ــوزش فرهن ــت آم ــد در جه می توانن
مقــررات ملــی ســاختمان در کشــور گام بردارند؟

ــف و  ــاط ضع ــاری: شــناخت نق ــرف حص ــدس اش مهن
ــداوم ــهای م ــتم و آموزش ــوت سیس ق

مهنــدس پوررضایــی :آمــوزش ، فرهنــگ ســازی و 
الزامــی دانســتن ایــن مباحــث بصــورت عملــی و نــه صرفــاً 

ــوری  تئ

مهنــدس ســروری : بــا دوره هــای آموزشــی مناســب و 
در ابتــدا الزامــی

مهنــدس شــاه منصــوری : هیــأت مدیــره اســتانها 
ــوص  ــن خص ــون در ای ــق قان ــی وف ــه اصل دو وظیف

ــد. دارن
ــان  ــان ، متخصص ــی مهندس ــش فن ــای دان 1- ارتق
و تمامــی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی در راســتای 

اجــرای بهینــه مقــررات ملــی ســاختمان 
ــردم در  ــار م ــی اقش ــرای تمام ــازی ب 2- فرهنگ س
راســتای تفهیــم ایــن اصــل کــه رعایــت و اجــرای 
ــت  ــزء رعای ــزی ج ــاختمان چی ــی س ــررات مل مق
ــان چــه از لحــاظ مــادی و چــه معنــوی  انتفــاع آن

نیســت. 

مهنــدس صدیقــی : تکویــن قوانیــن مناســب در جهــت 
ــرای کســب رتبــه شــغلی  ــه مهندســین ب ــاز بنــدی ب امتی
ــزه  ــد انگی ــی توان ــرا م ــارت و اج ــی، نظ ــث طراح در بح
درونــی در جهــت آمــوزش باشــد بــه طــور مثــال اســتفاده 
مهندســین مشــاور از ناظریــن دوره دیــده خــود عاملــی در 

؟
ــا مباحــث مــی گــردد. جهــت ارتقــاء آشــنایی ب

مهنــدس قنبــر گرکانــی :   برگــزاری دوره هــای 
آموزشــی جهــت نیروهــای کاری و در نظــر گرفتــن قوانیــن 
ــن و  ــا از قوانی ــالع نیروه ــوص اط ــزا در خص ــاداش و ج پ

ــل کار. ــا در مح ــت آنه رعای

ــی  ــد و م ــی توانن مهنــدس موســوی : ســازمانها م
بایســت بــا تاکیــد بــر آمــوزش، کــم هزینــه تریــن 
، پربــازده تریــن روش فرهنــگ ســازی اســتفاده از 
مقــررات ملــی ســاختمان بعنــوان ضامــن نگهبانــی 

از حقــوق بهــره بــرداران اقــدام نماینــد .

ــی  ــررات مل ــح مق ــرای صحی ــت اج ــا جه  آی
تنهــا حضــور ســازمان نظــام مهندســی و تأکیــد 
ــی  ــراء کاف ــه اج ــزام ب ــر ال ــه ب ــن مجموع ای
ــوزه  ــن ح ــا در ای ــایر ارگانه ــور س ــت؟ حض اس

ــد؟ ــر می باش ــدر مؤث چق

مهنــدس اشــرف حصــاری: خیــر کافــی نیســت 
هرچنــد متولــی اصلــی مــی باشد.ســازمانهای نظــام 
معمــاران تجربــی، ادارات مســکن و شهرســازی و برنامــه و 
بودجــه و حتــی شــهرداریها هــم میتواننــد در ایــن مســیر 

ــد. ــارکت کنن مش

مهنــدس پوررضایــی :بــا توجــه بــه دامنــه وســیع امــور 
ســاخت و ســاز بــا  شــرایط زندگــی انســانها بدیهــی اســت 
ــه وجــود داشــته باشــد و  ــن زمین ــد در ای ــی بای ــزم مل ع
ــکن و  ــا وزارت مس ــه ت ــهرداری گرفت ــا از ش ــه ارگانه کلی
شهرســازی و بنیــاد و ... بایــد در ایــن امــر دخیــل باشــند.

؟
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مهنــدس ســروری :  ســاختمانهای شــخصی بخشــی از 
ــای  ــروژه ه ــد و پ ــی باش ــرا م ــال اج ــای در ح ــروژه ه پ
ــی دیگــر تحــت نظــر ســازمانهایی  ــر عمران ــی و غی عمران
غیــر از نظــام مهندســی مــی باشــند از اینــرو حضــور موثــر 

آنهــا ضــروری بنظــر مــی رســد.

ــررات  ــل مق ــوری : اجــرای کام ــاه منص ــدس ش مهن
ملــی ســاختمان در ســاخت و ســازهای ملــی ، تعامــل 
ــازمانها  ــا و س ــی نهاده ــن تمام ــل بی ــی کام و هماهنگ
و اشــخاص حقیقــی و حقوقــی را می طلبــد و ایــن 
تکمیــل  حلقه هــای  منزلــه  بــه  اصــل  در  تعامــل 
کیفیــت ســاخت و ســاز شــهری اســت و چنانچــه 
ــود را  ــه خ ــخصی وظیف ــازمانی و ش ــادی ، س ــر نه ه
بــه درســتی انجــام ندهــد هیــچ انتظــاری از بــه وقــوع 
ــه  ــت ب ــم داش ــاختمان ها نخواهی ــاء س ــتن ارتق پیوس
ــاختمان  ــی س ــررات مل ــرای مق ــت و اج ــی رعای عبارت
حاصــل تعامــل ســازنده و دو طرفــه فیمابیــن ســازمان 
ــهرداریها ، ادارات کل  ــاختمان، ش ــی س ــام مهندس نظ
ــی  ــتانها و تمام ــی اس ــت عمران ــازی ، معاون راه شهرس
مهندســان ، طراحــان ، مجریــان ، مالــکان وکارفرمایــان 

می باشــد. 

ــی رســد  ــر نم ــه نظ ــون ب ــا کن ــی : ت ــدس صدیق مهن
ســازمان نظــام مهندســی در جهــت آشــنایی مهندســان 
ــون  ــزاری آزم ــوده اســت، برگ ــق ب ــی موف ــررات مل ــا مق ب
هــا و ایجــاد کالس هــای تســت زنــی گامــی موفــق نمــی 
باشــد. برگــزاری دوره هــای آموزشــی واقعــی و کاربــردی 
ــق  ــر تعل ــی ب ــارم مبن ــش چه ــی پرس ــت قانون ــا حمای ب
کارهــا بــه افــراد آمــوزش دیــده مــی توانــد راهگشــا باشــد.

مهنــدس قنبــر گرکانــی : بــه نظــر مــی رســد 
ــه ســازمان مدیریــت  ســازمانها و ارگانهــای دیگــر از جمل
و برنامــه ریــزی کشــور مــی توانــد کمــک بــه ســزایی در 

ــد. ــام ده ــوص انج ــن خص ای

مهنــدس موســوی :  اجــرای مقــررات ملــی ســاختمان 
بــا وجــود نهادهــا و ســازمانهای بعضــا ًمــوازی و متداخــل 
ــه  ــر اینک ــت مگ ــدنی نیس ــل ش ــورت کام ــده بص و پراکن
ســازمان واحــد عهــده دار ســاختمان یــا شــرح وظایــف و 

اختیــارات و قــدرت قانونــی ایجــاد گــردد.

آیــا بومی ســازی مباحثــی از مقــررات 
ــط  ــم و ضواب ــه اقلی ــه ب ــا توج ــی ب مل
ــن  ــر ای ــرای دقیق ت ــد در اج ــه ای می توان منطق

ــد ؟ ــر باش ــط مؤث ضواب

مهنــدس اشــرف حصــاری: درخصــوص بعضــی از 
مباحــث خــاص کــه اقلیــم و تکنولوژیهــای ســاخت بومــی 
ــه ای  ــورت منطق ــه ص ــد ب ــه میتوان ــتند بل تاثیرگذارهس

ــد ــر یاب ــی نش ــث اصل ــم مباح ــب متم درقال
مهنــدس پوررضایــی : بــا توجــه بــه گســتردگی دامنــه 
ــه  ــاز ب ــی نی ــی و اقلیم ــاظ فرهنگ ــه لح ــور ب ــیع کش وس
ــث 4 و 11 و ...  ــل مبح ــی از قبی ــازی در مباحث ــی س بوم

احســاس مــی شــود.
ــش  ــتر در بخ ــوع بیش ــن موض ــروری : ای ــدس س مهن
ــر  هــای معمــاری و تاسیســاتی و مقــررات منطقــه ای موث
مــی باشــد همانطــور کــه قوانیــن ســازمانهای مربــوط بــه 

ــاوت اســت. ــه ای متف ــا بصــورت منطق ــن بخــش ه ای
ــن موضــوع  ــوری : صددرصــد ای ــاه منص ــدس ش مهن
ــن مقــررات  صحیــح و الزامــی اســت ، تاکنــون در تدوی
ملــی ســاختمان ، قطعــاً لحــاظ شــرایط اقلیم هــای 
ــریعتر  ــه س ــده و هرچ ــول مان ــور مغف ــاوت درکش متف
ــدام  ــد اق ــوص بای ــن خص ــازی درای وزارت راه و شهرس
عاجــل نمایــد چــرا کــه صرفــاً تدویــن و ابــالغ مقــررات 
اســت  مذکــور  وزارت  وظایــف  از  ســاختمان  ملــی 
ــه  ــل هم ــررات ، در صــورت تعام ــن مق ــی اجــرای ای ول
ــت  ــرط رعای ــدد و ش ــت می پیون ــه واقعی ــتگاهها ، ب دس
ــه  ــرا ک ــت چ ــی اس ــررات الزام ــن مق ــم در تدوی اقلی
اقلیم هــای مختلــف مقــررات متفــاوت می خواهــد.

مهنــدس صدیقــی : در خصــوص بومــی ســازی بــه نظــر 
نمــی رســد کــه بتــوان بــه نتیجــه مطلــوب رســید مگــر بــا 
مطالعــه و ســرمایه گــذاری مناســب کــه بــه نظــر اینجانــب 
ــی  ــع اصل ــت از مراج ــر اس ــوده و بهت ــق نب ــون موف تاکن
ــود  ــر بوج ــل ت ــات کام ــه مطالع ــا زمین ــردد ت ــتفاده گ اس

آیــد.
مهنــدس قنبــر گرکانــی : بلــه، امــا ایــن موضــوع مزایــا 

و معایبــی را در پیــش خواهــد داشــت.

ــر  ــاختمان اگ ــی س ــررات مل ــوی :  مق ــدس موس مهن
ــد،  ــل کن ــی عم ــی محل ــد ول ــان باش ــد جه ــد همانن نتوان
رفتــار کنــد بــه خــودی خــود دچــار رخــوت مــی گــردد. در 
نظــر گرفتــن یــک ناحیــه یــا یــک منطقــه در پیــاده ســازی 
مقــررات ملــی ســاختمان و نتیجــه آن هدررفــت منابــع و 

امکانــات و بازدهــی ناچیــز خواهــد بــود .

؟
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سخن آغازین
ــورات  ــی زیگ ــران یعن ــاری ای ــم معم ــای مه ــن بن ــن تری ــت. از که ــان اس ــاری جه ــزرگ معم ــراث ب ــران دارای می ای
چغازنبیــل کــه در حــدود 1250ســال قبــل از میــالد مســیح بنــا شــده اســت تــا بناهــای دوره معاصــر ایــران، تاریخــی 
بیــش از 3 هــزار ســال رادربرمــی گیــرد. در تمامــی ایــن زمــان طوالنــی یــک جریــان قــوی و مهــم معمــاری در ایــن 
کشــور وجــود داشــته اســت و بــه جــرات مــی تــوان گفــت کــه در تمامــی دوره هــای تحــول تاریــخ معمــاری تــا آســتانه 
معمــاری معاصــر ، آثــار زیــادی در گوشــه و کنــار ایــن ســرزمین کهــن وجــود دارد کــه ســهم بزرگــی را در شــکل دادن 

و پیشــبرد جریــان معمــاری جهــان بــه عهــده داشــته انــد.
معمــاری مــدرن شــکل گرفتــه در ایــران، موســوم بــه »شــبه مدرنســیم ایرانــی« کــه از نتیجــه ی انعــکاس مســتقیم 
ــی  ــل اول همگ ــاران نس ــود. معم ــران ب ــر ای ــاری معاص ــل اول معم ــاران  نس ــن معم ــی در بی ــدرن اروپای ــوالت م تح
تحصیلکــرده ی اروپــا بودنــد و بــا جریانــات و بــا گرایــش هــای معمــاری آن دوره از نزدیــک آشــنا شــدند و ســعی بلیــغ 

ــران دوره ی رضاشــاهی  داشــتند. در پیــاده کــردن اهــداف و مفاهیــم معمــاری مــدرن در ای
و امــا اتفاقــی کــه در نســل دوم افتــاد ایــن چنیــن بــود ، تاثیــر فرهنــگ و تمــدن غــرب ، میــراث تاریخــی ایــران )بــا 
نقــش پررنــگ معمــاری قبــل از اســالم(، و برآمــدن معمــاران از بطــن ایــن دو. دغدغــه هــای روشــنفکران دهــه هــای 
40 و 50 خورشــیدی ایــران ، گونــه ای گرایــش بــه بــوم گرایــی فرهنگــی بــود. بــوم گرایــی را در گســترده تریــن معنــا 
مــی تــوان آمــوزه ای دانســت کــه خواســتار بازآمــدن، بــازآوردن، یــا ادامــه ی رســوم ، باورهــا ، و رازش هــای فرهنگــی 
ــا عنــوان  ــه معمــاران تاثیــر گــذار دوره ی پهلــوی دوم ب ــا ب بومــی اســت. مــوارد مطــرح شــده در متــن اصلــی عمدت

پیشــگامان نســل دوم اختصــاص یافتــه اســت کــه مربــوط بــه قبــل از انقــالب اســالمی مــی باشــد .
بــی شــک بهتریــن منبــع شــناخت آن دوران تاثیرگــذار ، امیربانــی مســعود  و کتــاب بــی بدیلــش معمــاری معاصــر 
ایــران در تکاپــوی بیــن ســنت و مدرنیتــه ، مــی باشــد کــه بــا ظرافــت تمــام ایــن سرگذشــت را بررســی نمــوده اســت. 
محــور اصلــی بحــث ایــن کتــاب نحــوه ی مواجهــه مــا ایرانیــان بــا عالــم جدیــد و تاثیــر آن در معمــاری ایــران ، از دوره 
قاجــار تــا ســه دهــه بعــد از انقــالب اســالمی اســت . متــن پیــش رو ، خالصــه ای از معمــاری معاصــر ایــران در دوران 
پهلــوی اســت کــه بــه طــور عمــده برگرفتــه از کتــاب گرانبهــای ذکــر شــده بــه همــراه عصــاره ای از مقــاالت ، دانــش 

اســاتید گرانقــدر و دیگــر منابــع ارزشــمند موجــود مــی باشــد. 

تثبیــت  تــا  اروپایــی  تقلیــد 
مدرنیتــه  مفاهیــم 

سمانه 
توتونچی

کارشناس ارشد  
معماری
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نگاهی بر معماری معاصر 
نخســتین آشــنایی گســترده ایرانیــان بــا »معمــاری اروپایــی« 
ــاد  ــد و ایج ــه تقلی ــل ب ــاد و تمای ــاق افت ــار اتف در دوره قاج
ــردم  ــپس م ــار و س ــراف قاج ــان اش ــابه در می ــی مش بناهای
ــان از طریــق ســفرنامه هــا،  ــه حــال ایجــاد شــد. قاجاری میان
ــا آشــنا شــدند و  ــا معمــاری اروپ ــا و کارت پســتال ب عکس ه
ــدون آگاهــی دقیــق از  از ایــن رو ســاختمان های ایــن دوره ب

ــدند.  ــاد می ش ــی ایج ــبک های اروپای ــد س قواع
ــا  ــاری اروپ ــری از معم ــر پذی ــرا و تاثی ــده آل گ ــگاه ای ــن ن ای
خالقیت هــای فضایــی در معمــاری قاجــار را نســبت بــه 
ــا  ــش داد و فضاه ــی افزای ــاری ایران ــی معم ــبک های قبل س
ــای  ــا الگوه ــاس ب ــر در قی ــوع ت ــبکی متن ــایش و س ــه گش ب
 1864( خورشــیدی   1243 ســال  در  رســیدند.  قدیمــی 
میــالدی( ممتحن الدولــه بــه عنــوان نخســتین معمــار تعلیــم 
دیــده ایرانــی در اروپــا، بــه ایــران بازگشــت و ســاخت بناهــای 
ــس  ــاالر و مجل ــه سپهس ــجد و مدرس ــه مس ــی، از جمل مهم
ــال نتوانســت  ــن ح ــا ای ــد. ب ــوع ش ــه او رج ــی، ب ــورای مل ش

ــد.  ــاد کن ــود ایج ــر خ ــاری عص ــی در معم ــول مهم تح

در اوایــل دوره رضــا شــاه بــه دنبــال برنامه هــای تجــدد 
طلبانــه، گرایش هــای متفاوتــی بــه رهبــری معمــاران ایرانــی 
تحصیــل کــرده اروپــا و معمــاران اروپایــی کــه از طــرف دولــت 
ــنتی  ــاری س ــر معم ــد در براب ــده بودن ــوت ش ــران دع ــه ای ب

ــوالت  ــتقیم تح ــکاس مس ــان انع ــاری آن ــد. معم ــدار ش پدی
ــژه  ــه وی ــد ب ــح جدی ــان مصال ــود. آن ــا ب معمــاری مــدرن اروپ
بتــن، فــوالد و شیشــه و روش هــای نوآورانــه در اجــرای ســازه 
را جایگزیــن روش هــای پیشــین کردنــد. مهم تریــن ایــن 
ــابقه ای  ــات بی س ــه امکان ــود ک ــن ب ــتفاده از بت ــرات، اس تغیی
از لحــاظ ســازه و زیبایــی شناســی در اختیــار معمــاران ایرانــی 
ــر  ــر تغیی ــن عص ــاران ای ــدف معم ــن ه ــت. بزرگ تری گذاش
روش هــای ســنتی ســاخت و ســاز بــه شــیوه های روز دنیــا و 

ــود. ــران رضاشــاهی ب ــدرن در ای ــاری م ــج معم تروی
در ســال 1319 دانشــکده هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهران در 
ســه رشــته، از جملــه معمــاری، تاســیس شــد. در ســال های 
بعــدی نخســتین فارغ التحصیــالن معمــاری دانشــگاه تهــران 
ــی کــه همگــی تحصیل کــرده  وارث نســل اول معمــاران ایران
ــان تاثیرگذارتریــن گــروه در تثبیــت  ــد، شــدند. آن ــا بودن اروپ
اصــول و مفاهیــم معمــاری مــدرن در ایــران بودنــد. از عوامــل 
دیگــر گســترش معمــاری مــدرن، آغــاز ســاخت و ســاز 
شــهرک های و انبوه ســازی مســکونی در ســال های دهــه 
ــه 1320  ــط ده ــا اواس ــود. ت ــیدی ب ــی خورش ــت و س بیس
خورشــیدی، ســاخت واحدهــای مســکونی در شــهرها و 
ــح  ــا اســتفاده از مصال ــه روش ســنتی و ب ــر ب روســتاها بیش ت
بومــی از قبیــل خشــت، چــوب و کاهــگل صــورت می گرفــت. 
ــاخت  ــرای س ــی ب ــی دوم، حرکت ــگ جهان ــان جن ــا از پای ام
واحدهــای مســکونی جدیــد آغــاز شــد کــه در آن هــا از 
مصالحــی ماننــد آجــر، تیرآهــن و بتــن بــه کار بــرده می شــد. 
در دهــه هــای 1340 و 1350 خورشــیدی، گرایــش بــه 
ــای  ــا و مجتمع ه ــاخت خانه ه ــق س ــدرن از طری ــاری م معم

ــود. مســکونی در اوج خــود ب

ممتحن الدوله - مسجد و مدرسه سپهساالر
ممتحن الدوله- مجلس شورای ملی
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نسل اول معماران معاصر ایران 
ــران را  ــران و تبــع آن ، معمــاری معاصــر ای تاریــخ معاصــر ای

مــی تــوان از زمــان هــای متفــاوت شــروع کــرد:
ــی  ــا نوگرای ــه مصــادف ب ــار ک ــکل گیــری دوره ی قاج ش
ــی  ــان روشــنفکری ایران ــری جری ــی اســت ؛ شــکل گی اروپای
ــالش  ــد ؛ ت ــالب مشــروطه انجامی ــری انق ــه شــکل گی ــه ب ک
ــدرت  ــه ق ــان ب ــه از زم ــازمانی و اداری ک ــازی س ــرای نوس ب
ــام  ــم مق ــر، قائ ــون امیرکبی ــی چ ــا کفایت ــیدن وزرای ب رس
ــد  ــک مــی توانن ــال آن ، هری و سپهســاالر شــروع شــد و امث
صورتــی از معاصــر شــدن جامعــه ی ایرانــی و را نشــان دهــد. 
بــه نظــر مــی رســد شــکل گیــری نســل اول معمــاران معاصــر 
ایــران مــی توانــد شــروع خوبــی بــرای آن باشــد ، چــرا کــه 
عمــده ی دغدغــه ی نســل اول معمــاران معاصــر ایــران 
ــج آن در  ــی و تروی ــت اروپای ــاری مدرنیس ــه معم ــش ب گرای
ــاری  ــیون معم ــذا مدرنیزاس ــوده ، ل ــوی ب ــران دوره ی پهل ای
ایــران ریشــه در کارهــا و اندیشــه هــای ایــن معمــاران داشــته 
ــالدی  ــم می ــرن هجده ــیون« از ق ــت. واژه ی »مدرنیزاس اس
بــرای توصیــف بناهــای نوســاز بــه کار گرفتــه شــد. بنابرایــن 
ــرد. ــتجو ک ــد در آن جس ــران را بای ــم ای ــه ی مدرنیس ، ریش

معمــاری در دوره مدرنیســم آغازیــن اروپــا بــا مــاده ی 
ــی  ــاط نزدیک ــح ، ارتب ــن مصل ــر ، بت ــد عص ــاختمانی جدی س
داشــت. مــاده ای کــه بــدون آن ، عناصــر ضــد ترکیــب 
معمــاری – حجــم هــای فضایــی متداخــل، ســطوح آزاد 

دیوارهــا و بیــرون زدگــی هــای جســورانه- امــکان ظهــور 
پیــدا نمــی کردنــد. نتیجــه آن بــود کــه بیانــی جدیــد در 
ــت  ــی رعای ــت در پ ــه از ســه جه ــد ک ــد آم ــاری پدی معم

ــود: ــی ب ــه جوی ــه ی صرف ــول اولی اص
ــرای  ــی ب ــاز سیاس ــکن و نی ــود مس ــکل کمب ــت مش - از جه
توزیــع بهتــر کاال در جامعــه ، فــرم هــای پرهزینــه و تزئینــات 
، غیــر الزم و زائــد محســوب شــدند )صرفــه جویــی بــه دالیــل 

اجتماعــی(.
- مصالحــی چــون فــوالد و بتــن مســلح، تقلیــل ابعــاد عناصــر 
باربــر را تــا حــد چنــد نقطــه یــا محــدوده ای منفــرد ممکــن 
ــد  ــی مان ــی م ــه باق ــا، آنچ ــازه ی بن ــز س ــه ج ــاختند، و ب س
فقــط کارکــرد پوششــی داشــت. اصــل ســاختمانی » جعبــه« 
ــاظ  ــه لح ــی ب ــح بنای ــری مصال ــت کارب ــه عل ــتر ب ــه پیش ک
ــه تنظیــم  ــود، اکنــون در جهــت دســتیابی ب ایســتایی الزم ب
آزادتــر فضاهــا قابلیــت حــذف پیــدا کــرده بــود؛ یعنــی اصــل 
شــکل دادن بــه فضــا از طریــق حــذف اصــول پیشــین )صرفــه 

جویــی در ســاخت(.
ــد  ــو و تاکی ــدید هنرن ــات ش ــدن تزئین ــی ش ــی از زیبای - ته

میرزاخان علیخان مهندس -میدان حسن آباد . تهران . بخشی از جداره میدان
میرزاخان علیخان مهندس - ساختمان کاخ شهربانی تهران . نمای اصلی
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کریم طاهرزاده بهزاد - بیمارستان شاه رضا)امام رضا)ع(( مشهد
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وارطان هوانسیان - هنرستان دخترانه . تهران . نمای جنوبی

گابریل گورکیان - ساختمان کاخ وزارت امورخارجه . 
تهران
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محسن فروغی با همکاری علی اکبر صادقی . آرامگاه سعدی . شیراز

محسن فروغی . آرامگاه باباطاهر عریان . همدان

ــه وجــود  ــر احســاس هــای ذهنــی ، باعــث ب بیــش از حــد ب
ــرم  ــه ی ف ــه آن، در راه ارائ ــبت ب ــی نس ــش های ــدن واکن آم
ــی  ــت جهان ــار و عینی ــه دارای اعتب ــص ک ــرد خال ــای مج ه
بودند،شــد. بــه ایــن ترتیــب نوعــی جدیــت و عــدم نرمــش در 
زمینــه فــرم، هــدف هنــر گردیــد )صرفــه جویــی بــه دالیــل 

ســبکی(
معمــاری مــدرن شــکل گرفتــه در ایــران، موســوم بــه »شــبه 
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ــوالت  ــتقیم تح ــکاس مس ــه ی انع ــی«، نتیج ــیم ایران مدرنس
معمــاری مــدرن اروپایــی از کانــال و صافــی معمــاران  نســل 
اول معمــاری معاصــر ایــران بــود. معمــاران نســل اول همگــی 
ــش  ــا گرای ــات و ب ــا جریان ــد و ب ــا بودن ــرده ی اروپ تحصیلک
هــای معمــاری آن دوره از نزدیــک آشــنا شــدند و ســعی بلیــغ 
در پیــاده کــردن اهــداف و مفاهیــم معمــاری مــدرن در ایــران 
ــوان  ــی ت ــاران م ــن معم ــتند. از ای ــاهی  داش دوره ی رضاش
ــن دســت اشــاره نمــود: میــرزا علیخــان  ــی از ای ــام های ــه ن ب
مهنــدس ، کریــم طاهــرزاده بهزاد،وارطــان هوانســیان، گابریــل 
گورکیان،محســن فروغی،پــل آبکار،علــی اکبــر صــادق و 

کیقبــاد ظفــر بختیــار.

نسل دوم معماران معاصر ایران
معمارانــی را کــه در ایــن بخــش بــه عنــوان پیشــگامان نســل 
ــث فرهنگــی  ــک مثل ــد ، در قلمــرو ی ــی مــی گردن دوم معرف
قابــل بیــان هســتند؛ تاثیــر فرهنــگ و تمــدن غــرب ، میــراث 
تاریخــی ایــران )بــا نقــش پررنــگ معمــاری قبــل از اســالم(، 
و برآمــدن معمــاران از بطــن ایــن دو. اهمیــت عامــل نخســت 
در ایــن واقعیــت نهفتــه کــه قابلیــت هــای فلســفی ، علمــی 
ــیوه ی  ــر ش ــی ب ــری قطع ــرب تاثی ــی غ ــادی و نظام ، اقتص
روزمــره ی زندگــی و تفکــر در ایــران برجــای گذاشــته اســت. 
عامــل دوم از ایــن نظــر اهمیــت دارد کــه سرچشــمه ی 
ــی  ــکیل م ــان را تش ــری ایرانی ــی و فک ــت فرهنگ ــی هوی اصل
ــت  ــده اس ــن کنن ــل تعیی ــن دلی ــه ای ــوم ب ــل س ــد. عام ده
کــه معمــاران، در مقــام آفریننــده و راویــان فرهنــگ، نقشــی 
ــراث  ــی و می ــگ غرب ــن فرهن ــری بی ــی گ ــی در میانج حیات

ــد. ــران ایفــا کــرده ان هنــری ای
دغدغــه هــای روشــنفکران دهــه هــای 40 و 50 خورشــیدی 
ــود.  ــی ب ــی فرهنگ ــوم گرای ــه ب ــش ب ــه ای گرای ــران ، گون ای
ــت  ــز در جس ــاران نی ــمندان ، معم ــن اندیش ــا ای ــو ب ــم س ه
و جــوی  یافتــن » معمــاری خــودی« بودنــد. آنچــه در ایــن 
دوران بــه اســم »معمــاری خــودی « شــکل گرفــت ، چیــزی 
نبــود مگــر معمــاری مــدرن مثلــه شــده بــا گرایــش بــه بــوم 
گرایــی. بــوم گرایــی و بــه تبــع آن تاریــخ گرایــی ، بــرای ایــن 
ــی را  ــوم گرای ــت. ب ــی داش ــیع و پویای ــای وس ــاران معن معم
ــوان آمــوزه ای دانســت کــه  ــا مــی ت ــن معن در گســترده تری
خواســتار بازآمــدن، بــازآوردن، یــا ادامــه ی رســوم ، باورهــا ، 

ــی اســت. ــای فرهنگــی بوم و رازش ه

معماران پیشگام ) قبل از انقالب(
ــکل  ــد ش ــل دوم، رون ــگامان نس ــناخت پیش ــی و ش ــا بررس ب
ــی نماییم.آنچــه در  ــوی را معرف ــری معمــاری دوره ی پهل گی
ایــن مقــام واجــد ارزش اســت، تــالش ایــن معمــاران در خلــق 

یــک »معمــاری ایرانــی« اســت. 

هوشنگ سیحون
هوشــنگ ســیحون بــه ســال 1299 خورشــیدی در تهــران و 
ــا تاســیس دانشــکده  ــه دنیــا آمد.ب ــواده ای هنرمنــد ب در خان
ــن دانشــجویان رشــته  ــران ، جــزء اولی ــا در ته ــای زیب هنره
معمــاری ثبــت نــام کــرد و در ســال 1323 خورشــیدی 
تحصیــالت خــود را بــه اتمــام رســاند. بــه ســال 1324 
خورشــیدی ، در مســابقه طــرح آرامــگاه ابو علی ســینا شــرکت 
جســت و طــرح او بــه عنــوان بهتریــن طــرح مســابقه شــناخته 
شــد. او سردســته ی معمــاران مــدرن تاریــخ گــرای ایــران و 
اســتاد معمــاری یادمانــی اســت. فهــم و درک درســت کارهای 
او بــدون بررســی و شــناخت معمــاری ایــران و معمــاری غــرب 
ــا  ــر ایــن موضــوع پ ــه ب ــرد. او آگاهان ــه جایــی نمــی ب ، راه  ب
ــر از آن چیــزی  مــی فشــارد کــه فنــاوری غــرب پیشــرفته ت
اســت کــه مــا در ایــران از آن بــه عنــوان تکنولــوژی ســاخت 
مــی شناســیم، لــذا شــناخت غــرب یکــی از راه هــای تحــول 
ــا را  ــد م ــناخت نبای ــن ش ــی ای ــت ، ول ــر اس ــاری معاص معم
ــی )فرهنگــی کــه او  ــه ریشــه هــا و فرهنــگ ایران از توجــه ب

ســخت شــیفته ی آن اســت( غافــل کنــد.
او در مــورد ایــده هــای طراحــی معمــاری خــود، و نحــوه ی 
برخــورد بــا معمــاری و عوامــل موثــر در آن چنیــن مــی گویــد 

:
ــور  ــه ط ــه ام ب ــش گرفت ــاری پی ــن در معم ــه م ــی را ک راه
خالصــه و بــه صــورت فهرســت ذکــر مــی کنــم. در معمــاری 
ــر  ــه در نظ ــق را همیش ــه دارم منط ــز عالق ــر چی ــل از ه قب
ــق در  ــی منط ــد ب ــز نبای ــچ چی ــگاه هی ــم. هیچ ــته باش داش
ــن  ــط و کمتری ــن خ ــی کوچکتری ــرود، حت ــکار ب ــاری ب معم
ــه خــود داشــته  نقطــه بایســتی دلیــل و معنــی مخصــوص ب
ــز  ــی مغ ــی و ب ــی معن ــای ب ــزی ه باشــد و مخصوصــا از فانت
گریزانــم. حقیقــت بایســتی عریــان و بــی پــرده در معمــاری 
ــد.  ــده باش ــات زنن ــی اوق ــر گاه ــو اگ ــد ول ــی کن خودنمای
اطمینــان دارم کــه حقیقــت همیشــه زیبایــی و لطــف 

ــت. ــد داش ــود را خواه ــه خ ــوص  ب مخص
آنچــه مــی ســازم بــا احتیاجــات برنامــه و صاحب کار بایســتی 
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ــر از  ــا کمت ــر ی ــز  زیادت ــچ چی ــد. هی ــته باش ــت داش مطابق
ــا  ــود. ب ــاخته ش ــتی س ــت نبایس ــاج اس ــورد احتی ــه م آنچ
تزیینــات زیــاده از حــد موافقــت نــدارم. زیــرا اگــر معمــاری 
ــگ  ــه رن ــی ب ــت احتیاج ــل و زیباس ــود کام ــودی خ ــه خ ب
ــی  ــبات وقت ــا و تناس ــم ه ــدارد. حج ــات ن ــن تزیین و روغ
ــه  ــا اضاف ــه بن ــدر هــم عوامــل تزیینــی ب ــا نباشــند هرق زیب
ــادگی و  ــت. س ــد داش ــی آن نخواه ــری در زیبای ــم تاثی کنی
بــی تکلفــی را هــدف خــود مــی دانــم. یــک معمــاری خــوب 

هوشنگ سیحون- آرامگاه نادرشاه افشار. مشهد
هوشنگ سیحون- آرامگاه فردوسی . مشهد
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بایــد مثــل یــک شــعر عالــی ســاده ، ســهل و ممتنــع باشــد. 
از شــلوغی و درهــم و برهمــی بــی انــدازه گریزانــم. نقشــه ی 
ســاده همیشــه زود خوانــده مــی شــود و اشــخاص را گمــراه 
ــک  ــل حــل ی ــک ســاختمان مث ــد. طــرح نقشــه ی نمــی کن
مســئله اســت. بایســتی همیشــه ســاده تریــن راه حــل را  در 
ــت و از راه هــای پیــچ در پیــچ صــرف نظــر کــرد.  نظــر گرف
ــودش را  ــه خ ــوص ب ــح ارزش مخص ــک از مصال ــر ی ــرای ه ب
قائلــم و همیشــه ســعی کــرده ام بــا بکاربــردن بــه موقــع آنهــا 
ارزش واقعــی آنهــا را بــه معــرض دیــد بگــذارم. و هدفــم ایــن 
اســت کــه معمــاری ایــن کشــور را بــه پایــه ای برســانم کــه 
ــرای  ــرام خاصــی را کــه در دوره هــای گذشــته ب همــان احت
مــا قائــل بودنــد بــاز هــم داشــته باشند.)ســیحون 1340الــف 

)12-13 :
کارنامــه فعالیــت معمــاری هوشــنگ ســیحون بــه قــرار زیــر 

اســت:
ســال هــای 1332-1328 خورشــیدی : منــزل و مطــب دکتــر 
ــت  ــاختمان پس ــران ؛ س ــک ، ته ــزل باب ــران ؛ من ــاد، ته فره
فشــار قــوی؛ ســاختمان اداری مرکــز بــرق و انبارهــای مربــوط 
بــه تاسیســات برقــی؛ منــزل سرلشــکر فیــروز، تهــران ؛ دفتــر 
خــود معمــار ، تهــران ؛ خوابــگاه هــا و پارکینــگ هــای آتــش 

هوشنگ سیحون- آرامگاه خیام . نیشابور
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نشــانی؛ ســاختمان آرامــگاه ابوعلــی ســینا، همــدان.
ســال هــای 1335-1332 خورشــیدی : منزل شــیبان، دروس 
؛ منــزل محمــدی ، تپــه امانیــه؛ منــزل مقــدم، تپــه امانیــه ؛ 
ســازمان نقشــه بــرداری کل کشــور ، تهــران ؛ آرامــگاه نــادر ، 
ــه یــخ ســازی و ریســندگی کــورس ، جــاده  مشــهد ؛ کارخان
ــان  ــی(، خیای ــزم فعل ــادادرای )زم ــه کان ــهر ری ؛ کارخان ش
آزادی تهــران؛ پرورشــگاه کــودکان، خیابــان ولیعصــر تهــران ؛ 

ــان جمهــوری تهــران. ســینما آســیا، خیاب
ســال هــای 1340-1335 خورشــیدی: ســینما ســانترال 
ــوار عبیــدی  ــادان ؛ البرات ــادادرای آب ــه ی کان تهــران ؛ کارخان
ــه؛  ــارت، الهی ــزل بش ــمیران ، من ــم ش ــاده قدی ــرکاء ، ج و ش
منــزل فرازیــان، زرگنــده ؛ منــزل دکتــر کاظمــی ، شــمیران 
؛ منــزل ابتهــاج ، زعفرانیــه؛ مجموعــه ویالهــای آقاســی پــور 
ــای  ــه ویاله ــت ، دروس ؛ مجموع ــزل هدای ــداران ؛ من ، پاس
ایپــک چــی ، حصــارک ؛ کتابخانــه مجلــس شــورای ملــی بــا 
همــکاری محســن فروغــی ، کیقبــاد ظفــر بختیــار و علــی اکبر 
صــادق، بهارســتان ؛ آرامــگاه خیــام، نیشــابور ؛ آرامــگاه کمــال 

ــابور. الملک،نیش
ســال هــای 1345-1340 خورشــیدی : تجدیــد بنــای آرامگاه 
فردوســی ، تــوس ؛ بناهــای اطــراف آرامــگاه فردوســی ، توس.

ســال هــای 1350-1345 خورشــیدی : منــزل دولــت آبــادی 
، نیــاوران ؛ ســاختمان مرکــزی بانــک ســپه ، تهــران ؛ منــزل 
ــاده ی  ــرج ، ج ــی ف ــع آموزش ــار ، دروس ؛ مجتم ــود معم خ
ارامــگاه ) دانشــگاه شــریعتی فعلــی(؛ ضلــع جدیــد بیمارســتان 

میثاقیــه ، تهــران .
ســال هــای 1350 خورشــیدی بــه بعــد : بازارچــه میرچخماق، 
ــه  ــکان در راه شمشــک ) ب ــزل خــود معمــار،در کل ــزد ؛ من ی

) 1998 ,Seyhoun نقــل از فقیــه، 1356 ؛
ــوان  ــی ت ــیحون م ــنگ س ــای هوش ــی همت ــار ب ــه آث از جمل
بــه آرامــگاه ابوعلــی ســینا ، بهســازی و ســاخت بنــای 
ــا حفــظ طــرح اولیــه ی کریــم  جدیــد آرامــگاه فردوســی ) ب
ــادر ، آرامــگاه خیــام و کمــال  طاهــرزاده بهــزاد ( ، آرامــگاه ن

ــرد. ــاره ک ــک اش هوشنگ سیحون- آرامگاه عطار . نیشابورالمل
هوشنگ سیحون- آرامگاهابوعلی سینا . همدان 
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عبدالعزیز فرمانفرمائیان
یکــی از معمــاران تاثیرگــذار ایرانــی کــه عمــده ی 
دغدغــه ی او مهندســی معمــاری بــود ، عبدالعزیــز 
ــیدی  ــال 1299 خورش ــت. او در س ــان اس فرمانفرمائی
ــد شــد و تحصیــالت معمــاری خــود را  در تهــران متول
در مدرســه هنرهــای زیبــای پاریــس )بــوزار( بــه پایــان 
ــرکت  ــان و ش ــا مهندس ــکاری ب ــد از هم ــاند. او بع رس
ــاخت  ــک س ــف و تکنی ــه ضع ــی ، متوج ــای خارج ه
ــا  ــف را ب ــن ضع ــد ای ــم گردی ــد ، و مصم ــران ش در ای
اســتخدام کادر فنــی خارجــی و بازآمــوزی یافتــه هــای 
خــود جبــران کنــد. فرمانفرمائیــان در ســال 1336 
ــگاه  ــی دانش ــور اتم ــاخت رآکت ــد س ــیدی کاندی خورش
تهــران شــد ، لــذا بــا بازدیــد از رآکتــور اتمــی دانشــگاه 
ــر )widelinger( و گای  ــتخدام وایدلینگ ــتون و اس پرینس
پانــرو )guy panero( توانســت بــه خوبــی از عهــده 
طراحــی و ســاخت آن برآیــد. او بیــن ســال هــای 
1343-1342 خورشــیدی در ســفری بــه مکزیــک 
تحــت تاثیــر ورزشــگاه مکزیکوســیتی قــرار گرفــت، و بــا 
اقتبــاس از الگــوی ســاخت آن، طــرح اســتادیوم یکصــد 
هــزار نفــری را بــه اجــرا در آورد و در ســال 1349 
ــزار  ــتادیوم یکصده ــعه ی اس ــرح توس ــیدی ط خورش
ــادر  ــد و ن ــد ، هیرب ــا مج ــکاری رض ــا هم ــری را ب نف

ــاند.  ــام رس ــه انج اردالن ب
ــدر  ــه حــق پ ــوان ب ــی ت ــان را م ــز فرمانفرمائی عبدالعزی
ــران« نامیــد. او معمــاری اســت  »مهندســین مشــاور ای
ــه ی  ــن دغدغ ــید و ای ــی اندیش ــاخت« م ــه »س ــه ب ک
ــن بســتر  ــدون در نظــر گرفت ــد ب ــان را نبای فرمانفرمائی
ــرح  ــه کرد.ط ــه او، مالحظ ــوژی زمان ــی و تکنول اجتماع
ــده  ــاخته ش ــه س ــت ک ــی اس ــرای او طرح ــاری ب معم

عبدالعزیز فرمانفرمائیان - پاویون ایران در نمایشگاه بین المللی مونترال
عبدالعزیز فرمانفرمائیان - ورزشگاه آزادی . تهران 
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ــای اجــرا شــده  ــا کاره ــار ب ــک معم ــت ی باشــد.میزان موفقی
ی او ســنجیده مــی شــود.اعتقاد جــدی بــه ضــرورت کارکــرد 
صحیــح بنــا و دقــت زیــاد در جزئیــات اجرایــی نیــز از ویژگــی 
ــاری  ــر معم ــر اث ــه ه ــت ک ــد اس ــت.او معتق ــارز اوس ــای ب ه
ــه درســتی انجــام  ــد وظیفــه ی مــورد انتظــار را ب ــد بتوان بای
دهــد، و اســتفاده ی درســت از مصالحــی کــه در اختیــار دارد 

ــان ، 1385( ــد ) فرمانفرمائی ــی دان ــک اصــل م را ی
در بیــن مجموعــه کارهــای فرمانفرمائیان،طراحــی و ســاخت 
ــی  ــابق( جایگاه ــر س ــگاه آزادی ) آریامه ــه ی ورزش مجموع
ــران در  ــون ای ــران ، پاوی ــگاه ته ــجد دانش ــاص دارد. مس خ
ــالدی  ــال 1967 می ــه س ــال ب ــی مونرئ ــن الملل نمایشــگاه بی
)1346 خورشــیدی( و مــوزه ی فــرش بــه ســال 1356 
خورشــیدی را مــی تــوان جــزء کارهــای تاریــخ گــرای 

عبدالعزیــز فرمانفرمائیــان قــرارداد.

عبدالعزیز فرمانفرمائیان - مسجد دانشکاه تهران 
عبدالعزیز فرمانفرمائیان - موزه فرش . تهران 

عبدالعزیز فرمانفرمائیان - موزه فرش . تهران 
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کامران طباطبایی دیبا
یکــی دیگــر از معمــارن مهــم مــدرن تاریــخ گــرای ایــران 
کــه توانســت کارهــای مهمــی از خــود بــه یــادگار بگــذارد، 
کامــران دیبــا اســت. او بــه ســال 1315 خورشــیدی 
ــال 1343  ــه س ــد . ب ــد ش ــران متول ــیدی در ته خورش
ــی  ــع کارشناس ــا مقط ــاری ب ــته معم ــیدی در رش خورش
ارشــد از دانشــگاه هــاروارد در واشــنگتن فــارغ التحصیــل 

شــد.
ــاری  ــر و معم ــای هن ــان در دو دنی ــا همزم ــران دیب کام
ــته از  ــود گذش ــری خ ــی هن ــت. او در زندگ ــته اس زیس
ــذاری  ــه گ ــا پای ــا ب نقاشــی و معمــاری کوشــیده اســت ت
ــر  ــاء هن ــه ی ارتق ــری ، زمین ــی و هن ــای فرهنگ نهاده
ــا  ــان ب ــا همزم ــم آورد. دیب ــور فراه ــد را در کش و هنرمن
ــی دهــه ی 30  معمــاری ، نقاشــی را در ســال هــای پایان

ــرد. ــاز ک ــیدی آغ خورش
در آن زمــان کارهــای هنــری دیبــا در ایــران رویدادهایــی 
کامــال نــو بودنــد و از مرزهــای شــناخته شــده هنــری آن 
ــاه در  ــوری کوت ــه حض ــا آنک ــد.وی ب ــی رفتن ــر م روز فرات
ــیدی ،  ــا 1357 خورش ــال 1345 ت ــت ، از س ــران داش ای
نامــی آشــنا در معمــاری معاصــر ایــران اســت. او توانســت 
ــی  ــاد ماندن ــه ی ــا ارزش و ب ــاری ب ــم آث ــدت ک ــن م در ای
ــوم  ــه ب ــی اســت کــه دغدغ ــد. او معمــار مدرن ــق نمای خل
ــگ  ــاری و فرهن ــه معم ــی دارد. ب ــخ گرای ــی و تاری گرای
ــادآور  ــاری او ی ــای معم ــی ورزد و کاره ــق م ــی عش ایران
ــی اســت. او  مفاهیــم و فــرم هــای آشــنای معمــاری ایران

خــود بارهــا تاکیــد کــرده اســت کــه:
معمــاری هــر دوران پاســخی بــه فرهنــگ آن دوره اســت. 
ــی  ــود و غن ــان خ ــگ زم ــتقرار فرهن ــاری، اس ــش معم نق
ســازی آن اســت و ایــن کار را از راه نــوآوری و شناســاندن 
اندیشــه هــای چالــش برانگیــز صــورت مــی دهــد. حاصــل 
ایــن فرآینــد آن اســت کــه معمــاران و هنرمنــدان ، 
ــده ثبــت   ــرای نســل هــای آین ــان خــود را ب وضعیــت زم

مســتند مــی کننــد.
}...{ مــا در دوران پیشــرفت بــه ســر مــی بریــم و 
نمیتوانیــم بــه روش کورکورانــه ســبک هــا و مفهــوم 
ــا  ــم، ام ــرار کنی ــود را تک ــتگان خ ــاری گذش ــای معم ه
ــرح در کار  ــای مط ــاس ه ــد مقی ــه بای ــت ک ــک نیس ش
ــی   ــی اجتماع ــی و زندگ ــای محیط ــیت ه ــا ، حساس آنه
آنهــا را بیاموزیــم. مــا بایــد بــه آفرینــش گــروه هایــی بــا 
پیوندهــای اجتماعــی بپردازیــم نــه آنکــه خــود را ســرگرم 
ــان هــا و شــاه راه هــا کنیــم.  ایجــاد آپارتمــان هــا ، خیاب
ــای  ــاختمان ه ــوک س ــک و ت ــه  ت ــردن ب ــوش ک دل خ
کامران طباطبائی دیبا - موزه هنرهای معاصر . تهران زیبــای معمارانــه در جنگلــی از هــرج و مــرج و حــرص و آز 
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و دل بســتن بــه تعالــی هایــی منفــرد راه بــه جایــی نمــی 
ــا 1385 ب : 13-14( ــی دیب ــرد. ) طباطبای ب

از ســویی او بــر ایــن عقیــده اســت کــه معمــاری او 
»معمــاری انســانی« اســت ، معمــاری انســانی بــرای دیبــا 
ــه  ــت جامع ــه در خدم ــاری اســت ک ــوع خاصــی از معم ن
ــای  ــی در کاره ــی گرای ــه بوم ــش ب ــد. گرای ــردم باش و م
ــاری و  ــای معم ــنت ه ــی س ــی شناس ــه در زیبای او ریش
ــن  ــن معمــاری در صــدد تبیی ــی دارد. ای شهرســازی ایران
مبانــی نظــری خاصــی اســت کــه در نحــوه ی برخــورد و 
اصــول حاکمــه ی آن ، بــا معمــاری معمــاران بــوم گرایــی 
نظیــر نــادر خلیلــی و حســن فتحــی متفــاوت اســت. او در 
ــی اســت کــه در  ــه دنبــال معمــاری مدرن ایــن گرایــش ب
ــه  ــران شــکل گرفت ــی ای ــخ گرای ــنت و تاری ــا س ــق ب تلفی
باشــد. او بــه دنبــال یافتــن تصویــری آشناســت ، تصویــری 
ــی اســت و  ــی و محل ــگ بوم ــوردار از فرهن ــم برخ ــه ه ک

ــی.  هــم فرهنــگ جهان
از پــروژه هــا و کارهــای معمــاری او مــی تــوان به مــواردی 
از ایــن دســت اشــاره کــرد: پــارک و فرهنگســرای یوســف 
آبــاد )شــفق فعلــی( )1348-1345 خورشــیدی( ؛ اردوگاه 
 1345-1348  ( نوشــهر  در  یتیــم  کــودکان  ســاحلی 
خورشــیدی( ؛ طــرح دانشــگاه جنــدی شاپور)شــهید 
چمــران فعلــی( در اهواز )1347 خورشــیدی( ؛ ســاختمان 
امــور اداری) بین ســال هــای 1347 و 1351 خورشــیدی( 
ــن ســال هــای 1352-1348 خورشــیدی(  ؛ مســجد ) بی
؛ ورزشــگاه و ســاختمان اداری ) بیــن ســال هــای 1351 
و 1355 خورشــیدی( ؛ طــرح ســاختمان اداری کانــون 
پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان )1351 خورشــیدی( 
ــزر،  ــای خ ــاحل دری ــت در س ــت نف ــتراحتگاه صنع ؛ اس
محمودآبــاد، بــا همــکاری فیــروز اســفندیاری )1351 
خورشــیدی( ؛ طــرح مجموعــه ی اداری اصفهــان )1352 
 1353  ( آســتارا  توریســتی  مجتمــع  ؛  خورشــیدی( 
خورشــیدی( ؛ مرکــز خریــد محلــه شــهرک غــرب، 
ــع  ــرح جام ــیدی( ؛ ط ــران ) 1354 خورش ــزاد ، ته فرح
ــهر  ــد بوش ــیدی( ، بن ــان ) 1352 خورش ــهرهای کرم ش
) 1352 خورشــیدی( ، شوشــتر ) 1352 خورشــیدی( ، 
ــو )  ــتر ن ــهرک شوش ــیدی( ؛ ش ــول ) 1352 خورش و دزف
ــای 1353 و  ــن ســال ه 1352 خورشــیدی طراحــی و بی

ــاز  ــام ف ــان اتم ــیدی زم 1359 خورش
کامران طباطبائی دیبا - شوشتر نو . شوشتر

کامران طباطبائی دیبا - پارک و فرهنگسرای شفق . تهران 

کامران طباطبائی دیبا -فرهنگسرای نیاوران. تهران 
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نادر خلیلی
شــیوه خــاص کاربــرد مصالــح ســنتی و تلفیــق آن بــا 
ــت  ــی اس ــادر خلیل ــات ن ــی از ابداع ــروزی یک ــوژی ام تکنول
کــه او را بــه یکــی از چهــره هــای مانــداگار معمــاری جهــان 
ــد  ــه ســال 1315 خورشــیدی متول تبدیــل کــرده اســت. او ب
ــه  ــران ، ترکی ــه کاری خــود را در ای ــالت و تجرب شــد. تحصی
ــی همچــون حســن فتحــی در  ــرد .خلیل ــال ک ــکا دنب و آمری
پــی احیــای ســازه هــای ســنتی بــوده اســت. اندیشــه هــای 
او بیــش از هــر چیــزی متوجــه انســان هاســت، بــه حــرکات 
و رویــای آنهــا توجــه دارد. ســاده تریــن و آشــکارترین چیزهــا 
بــه او درس مــی دهنــد. کتــاب تنهــا دویــدن او همچــون تــک 
گویــی هــای یــک عــارف اســت، در آنجایــی کــه مــی نویســد :

ــتم و  ــت شس ــا دس ــت ه ــی از رقاب ــه راه زندگ }...{ در نیم
ــی  ــادم. رویاهای ــه راه افت ــم ب ــا رویاهای ــی آرام ب ــا گام های ب
ــه  ــه ب ــه ای ک ــاده . خان ــه س ــک خان ــاختن ی ــاره ی س درب
دســت انســان و بــا ارکان ســاده ی ایــن جهــان بنــا شــود: » 
آب ، بــاد ، خــاک و آتــش« . خانــه ای بــا خــاک و خشــت و 
آتشــی افروختــه در آن. آتشــی کــه خشــت هــا را در آمیــزد 
و دیوارهایــی ســنگ گونــه پدیــد آورد. خانــه ای ماننــد کــوره 
یــا کــوره ای ماننــد خانــه، آراســته بــا لعــاب هــای رنگیــن بــه 
زیبایــی ابــدی ظــروف ســفالین. ســرانجام، ایــن رویاهــا را در 
عالــم حقیقــت لمــس کــردم؛ بــدون مســابقه دادن بــا کســی 

ــی، 1382 : 9 ( ــا خودم.)خلیل جــز ب
ــادر خلیلــی  گل ، وجــه مشــترک دیــدگاه حســن فتحــی و ن
ــات  ــناخت خصوصی ــا ش ــرا، ب ــوم گ ــار ب ــن دو معم ــت. ای اس
ــاء ســنن ، آداب و  ــی احی ــی روســتایی، در پ ــای گل ــه ه خان
ــارز آنهــا ،  رفتــار هــای گذشــتگان هســتند. از خصوصیــات ب
ــان ،  ــریع و آس ــاخت س ــح ، س ــودن مصال ــه ارزان ب ــه ب توج
خلــق فــرم و فضاهــای آشناســت. آنهــا بــه ســادگی و طبیعــی 
ــرای  ــن روش ب ــد. ای ــان دارن ــود ایم ــاخت خ ــودن روش س ب
ــدون  ــای ب ــوس ه ــا ق ــی ب ــای گل ــه ه فتحــی ، ســاخت خان
داربســت ، و بــرای خلیلــی زدن همــان قــوس هــا و تافتــن آن 

ــا دیــدگاه هــای مــدرن تــر اســت. ب
ــح ســاختمانی اســت  ــن مصال ــه تری ــا صرف خــاک، یکــی از ب
کــه هــم محیــط زیســت را آلــوده نمــی ســازد و هــم نیــاز بــه 
ــدارد. هنــوز  ــرای نگهــداری پــس از اجــرا ن شــرایط خــاص ب
بعــد از گذشــت چنــد هــزار ســال از معمــاری بومــی انســان 
هــای اولیــه ، ســاخت و ســاز بــا خــاک یکــی از جــذاب تریــن 
و مهــم تریــن تکنیــک هــای معمــاری هــزاره ســوم میــالدی 
اســت و تقریبــا در حــال حاضــر ، طبــق آمــار ســازمان ملــل، 
33 درصــد از جمعیــت جهــان در خانــه هــای گلــی زندگــی 
ــه  ــن ب ــزوم پرداخت ــر ، ل ــن ام ــه ای ــه ب ــا توج ــد. ب ــی کنن م
ــای  ــه ه ــاخت خان ــای س ــالح روش ه ــاک و اص ــاری خ معم
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گلــی کــه بتوانــد در برابــر عوامــل طبیعــی مقــاوم باشــد 
، الزامــی اســت.

ــای  ــه ه ــه خان ــدیم ، آنچ ــر ش ــه متذک ــه ک ــان گون هم
ــن  ــت ای ــدم مقاوم ــد ، ع ــی کن ــی را مشــکل ســاز م گل
ــای آن واز  ــوذ آب ، دوام و بق ــر نف ــای در براب ــازه ه س
ــت.  ــه اس ــر زلزل ــت در براب ــدم مقاوم ــر ع ــم ت ــه مه هم
خلیلــی بــا علــم بــه ایــن مشــکل ، بــه گزینــش راه کاری 
ــه  ــورد ، ب ــیوه ی برخ ــا در ش ــه تنه ــه ن ــرد ک ــدام ک اق
ــه اســت ، بلکــه بــی مــکان  صــورت یــک ابــداع مبتکران
بــودن آن یکــی از محســناتی اســت کــه مــی توانــد ایــن 

ــد. ــه نمای ــی ارائ شــیوه را در ســطح جهان
ــوط  ــای مخل ــه معن ــه »گل« ب ــن« از کلم واژه » گلتافت
آب و خــاک و » تافتــن« بــه معنــای گداختــن و پختــن 
، تشــکیل شــده اســت. ایــن روش ، بــرای مقــاوم کــردن 
بناهــای موجــود، بــه ویــژه خانــه هــای روســتایی خشــت 
و گلــی و ایجــاد خانــه هــای جدیــد ســنتی بســیار ارزان 
ــه  ــیل و زلزل ــوی و س ــل ج ــل عوام ــه در مقاب ــت ک قیم
مقــاوم باشــد ، ابــداع شــده اســت. بــا ایــن روش ، بناهــای 
موجــود و فرســوده ی خشــت و گلــی ، در جــا بــا آتــش 
تافتــه و پختــه شــده و خشــت هــا و مــالت هــای گلــی 
بــه آجــر تبدیــل میگردنــد. از طرفــی بــا روش گلتافتــن 
ــش  ــکل پی ــه ش ــتایی را ب ــای روس ــه ه ــوان خان ــی ت م
ســاخته تهیــه و بــه محــل منتقــل نمــود. در ایــن روش ، 
کارخانــه گلتافتــن ) کــه هماننــد یــک کارخانــه ی تولیــد 
ــه را  ــک خان ــاد ی ــت ایج ــد الزم جه ــت( ، واح ــر اس آج
ــک  ــت از ی ــارت اس ــد عب ــن واح ــد. ای ــی کن ــد م تولی
اتــاق کامــل آجــری کــه بــه شــکل یکپارچــه ) دیوارهــا، 
ســقف و کــف( از کارخانــه خــارج مــی شــود و بــا کنــار  نادر خلیلی- مراحل ساخت به سیستم کیسه های شنی- طرح و پالن

نادر خلیلی - نمونه ساخته شده با کیسه های شنی

نادر خلیلی-واحدهای مسکونی برای پناهندگان با روش ابرخشت در اردوگاه بنی نجا. خوزستان



عمران.معمـاری.شهرسـازی.تاسیسـات70

ــا  ــه و ی ــه ، مدرس ــوان خان ــا میت ــاق ه ــراردادن آن ات ــم ق ه
ــن محســنات  ــود. یکــی از بزرگتری ــه ایجــاد نم ــک مجموع ی
ــه اســت.  ــر زلزل ــل آن در براب ــودن کام ــاوم ب ــن روش ، مق ای
زیــرا اتــاق ، یکپارچــه بــر روی زمیــن پوشــیده از ماســه قــرار 
مــی گیــرد کــه در موقــع وقــوع زلزلــه ، زمیــن از زیــر واحــد 
حرکــت کــرده و اتــاق بــر روی امــواج ، شــناور مــی گــردد. در 
حقیقــت ، ایــن روش جدیــدی خواهــد بــود کــه بــا اســتفاده 
ــا شــکل هندســی  ــق ب ــح در تلفی ــت مصال ــر مقاوم از حداکث
یــک بنــا بتوانــد ایســتادگی در برابــر زلزلــه را افزایــش دهــد.

خلیلــی در ادامــه ی تحقیقــات خــود ، پــس از مطالعــه 
گســترده بــر روی روش هــای ســاخت معمــاری ســنتی ایــران 
، سیســتم » کیســه هــای شــنی« را ابــداع مــی کنــد. در ایــن 
سیســتم کــه حاصــل 23 ســال تحقیــق و تجربــه ی شــخصی 
خلیلــی اســت ، بــه جــای خشــت هــای گلــی از کیســه هایــی 
کــه حــدود 30 متــر طــول و 40 ســانتی متــر عــرض دارنــد، 
اســتفاده مــی شــود. تکنیــک اولیــه ی ایــن روش ، ســاخت و 
پــر کــردن کیســه هــا از خــاک و قــراردادن آنهــا در یــک پالن 
مــدور اســت. ایــن الیــه هــای مــدور هــر چــه باالتــر مــی رود 
بــه ســمت مرکــز تجمــع مــی یابــد و ســرانجام یــک گنبــد را 
شــکل مــی دهــد. بــرای جلوگیــری از حرکــت کیســه هــای 
ــن  ــن ای ــه، در بی ــر زلزل ــت در براب ــن مقاوم ــنی و همچنی ش
الیــه هــا از ســیم خــاردار اســتفاده مــی شــود. در ایــن روش 
از مصالحــی مثــل کیســه ی شــن و ســیم خــاردار کــه معمــوال 
بــرای مقاصــد جنگــی اســتفاده مــی شــود، در شــرایط صلــح 
اســتفاده شــد و معمــاری ســنتی بــا خــاک را بــا اصــول ایمنی 
امــروز جهــان در هــم آمیخــه اســت. ایــن روش از شــکل هــای 
ــاد  ــرای ایج ــا ب ــاق ه ــا ، ت ــا ، گنبده ــوس ه ــل ق ــنتی مث س
ســازه ای تــک پوســته ای و دو پوســته ای کــه هــم مســتحکم 
ــد.  ــی کن ــتفاده م ــد، اس ــی دارن ــکل زیبای ــم ش ــتند و ه هس
ــه معمــاری  ــر و متراکــم ، اشــاره ب در عیــن حــال ، فــرم بارب
ســنتی خشــتی خاورمیانــه دارد. اســتفاده از ســیم خــاردار بــه 
ــه  ــردی ب ــاع، رویک ــل ارتج ــی قاب ــر کشش ــک عنص ــوان ی عن
فرهنــگ چادرنشــینی اســت. نتیجــه ی ایــن تــالش ، ایجــاد 
ســازه ای کامــال ایمــن و مســتحکم اســت. از طرفــی ، ســاخت 
ــح  ــتفاده از مصال ــر اس ــه خاط ــیوه ، ب ــن ش ــه ای ــگاه ب پناه
بســیار ارزان قیمــت ، ســاخت ســریع و عایــق بــودن ، یکــی 
از ابداعاتــی اســت کــه در ســطح جهانــی مــورد بهــره بــرداری 
ــن  ــن الگــوی ســاخت، نوعــی همزیســتی بی ــت. ای ــرار گرف ق
ــن  ــه ای ــتر ب ــداری آن بیش ــت و پای ــوژی اس ــنت و تکنول س
علــت اســت کــه بــا کمتریــن آمــوزش ، قابــل برپایــی توســط 

خــود ســاکنان اســت و نیــازی بــه منابــع خارجــی نــدارد.

نادر اردالن
مــی تــوان بــه جــرات بیــان نمــود کــه شــهرت جهانــی نــادر 
اردالن نــه فقــط بــه لحــاظ مجموعــه ی کارهــای اجرایــی او، 
بلکــه عمدتــا بــه علــت نوشــته هــای ارزشــمندی اســت کــه 
دربــاره ی مبانــی نظــری معمــاری ســنتی ایــران دارد. او بــه 
ســال 1318 خورشــیدی در تهران متولد شــد . در ســن هفت 
ســالگی بــه همــراه خانــواده اش بــه آمریــکا مهاجــرت نمــود 
ــوژی  ــتیتوی تکنول ــیدی از انیس ــال 1340 خورش ــه س . او ب
ــد و  ــل آم ــاری نائ ــانس معم ــت لیس ــه دریاف ــیلوانیا ب پنس
ــاروارد  ــد از آن در ســال 1341 خورشــیدی از دانشــگاه ه بع
فــوق لیســانس گرفــت. او در کارنامــه نظــری خــود چندیــن 
ــنت  ــس وحدت:س ــوان ح ــا عن ــمند ب ــاب ارزش ــه و کت مقال
ــه  ــیکاگو ب ــگاه ش ــاپ دانش ــران چ ــاری ای ــی در معم عرفان
ســال 1352 خورشــیدی را دارد. اردالن در نوشــتن الیحــه ی 
قانــون ســکونت ، مصــوب در کنفرانــس ونکــوور ســازمان ملــل 
ــورد »مســکن انســانی« ، نقــش اســتراتژیک داشــت. او  در م
همچنیــن یکــی از اعضــای بنیانگــذار جایــزه ی آقــا خــان بــود 
و در تعــدادی از ســمینارهای آن نیــز حضــوری فعــال داشــت.

نــادر اردالن در چندیــن پــروژه ی تخصصــی از جملــه طــرح 
ــی(، طــرح جامــع دانشــگاه  ــام فعل جامــع بنــدر شــاهپور )ام
ــزی طــرح اســتادیوم و  ــه ری ــی ســینای همــدان و برنام بوعل
ــته  ــران شــرکت داش ــه ی آزادی ته ــز آموزشــی مجموع مرک
ــوان  ــی ت ــز م ــاری او نی ــای معم ــرح ه ــه ط اســت، و از جمل
Citizen Banhk- ( ــد ــس ردآیلن ــک در پراویدن از ســیتیزن بان

Providenc,Rhode Island( ؛ اداره ی مرکــزی شــرکت ملــی 

بانــک شــهروندان  ؛ ســاختمان مرکــزی  ابوظبــی  نفــت 
در آمریــکا؛ مرکــز مطالعــات مدیریــت دانشــگاه هــاروارد 
)دانشــگاه امــام صــادق فعلــی( در تهــران بــا همــکاری یحیــی 
فیوضــی ) طراحــی و ســاخت بین ســال هــای 1349 و 1351 
ــی  ــروه صنعت ــزی گ ــاختمان اداره ی مرک ــیدی( ؛ س خورش
ــا  ــران ب ــی( در ته ــرورش فعل ــوزش و پ ــهر ) وزارت آم بهش
همــکاری هوشــنگ جاهــد ) طراحــی و ســاخت بیــن ســال 
هــای 1349 و 1352 خورشــیدی( ؛ و مرکــز موســیقی ایــران 
ــه نقــل از اردالن ، 1350؛1357؛1371؛قهــاری،  ــرد ) ب ــام ب ن

1386؛124(
ــه  ــتر ب ــادر اردالن بیش ــه ن ــت اولی ــهرت و محبوبی ــده ش عم
ــنتی  ــاری س ــورد معم ــری در م ــث نظ ــرح مباح ــر ط خاط
ایرانــی اســت، بــا ایــن فرض کــه او خــود را اساســا تئوریســین 
نمــی دانــد ) اردالن ، 1371 : 246( . مبانــی فکــری او تحــت 
تاثیــر افــرادی نظیــر یــان مکهــارگ ، لویــی کان و بــا نقــش پر 
رنــگ ســید حســین نصــر صــورت گرفــت.او از یــان مکهــارگ 
ــی کان  ــت ، لوی ــوژی را آموخ ــت و اکول ــه طبیع ــش ب گرای
ــوی  ــی و روح معن ــخ گرای ــمت تاری ــه س ــای او را ب ــوزه ه آم
و فرهنگــی معمــاری و اندیشــه هــای ســید حســین نصــر او 
ــذا فلســفه ی  ــت اســالمی ســوق داد.ل ــان و معنوی ــه عرف را ب
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طراحــی و معمــاری اردالن را مــی تــوان امتزاجــی از طبیعــت 
ــام گــذاری کــرد. و فرهنــگ در طراحــی ن

ــه  ــد رو ب ــک رون ــران را ی ــاری ای ــول معم ــیر و تح اردالن س
رشــد مــی دانــد و مــی گویــد: » }...{ مــن بــه سرتاســر ایــن 
ــودم« ) اردالن ، 1371 : 248(  ــد ب ــه من ــداز عالق ــم ان چش
ــق  ــای عمی ــه ه ــناخت ریش ــه را »ش ــن عالق ــه ی ای و نتیج
ــنتزهایی  ــت دادن س ــه دس ــران و ب ــازی در ای ــاختمان س س
از آنچــه کــه مــی بایــد در قــرن بیســتم انجــام داد« ) اردالن 
ــه  ــول اردالن را ب ــیر تح ــن س ــد. ای ــی دان 1371 : 248(، م
ســمت » بیدارســازی هویــت فرهنگــی و فضاســازی بومــی« 
ســوق داد و ماحصــل آن یافتــن ریشــه هــا و مفاهیم و اشــکال 
اولیــه ی معمــاری ایــران و تالیــف کتــاب حــس وحــدت بــود 
کــه بــه همــت وی و اللــه بختیــار و بــا دیــدگاه هــای مباحــث 
عرفانــی و معنــوی اندیشــه هــای ســید حســین نصــر شــکل 

گرفــت.

نادر اردالن - ساختمان مرکزی گروه صنعتی بهشهر . تهران 

نادر اردالن - چشم اندازی به سایت مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه هاروارد.  
)مدرسه عالی امام صاادق )ع( (تهران

نادر اردالن - ساختمان اداره کل دانشجویی مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه 
هاروارد. )مدرسه عالی امام صاادق )ع( (تهران
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حسین امانت
حســین امانــت بــه ســال 1321 خورشــیدی در تهــران 
ــطه  ــالت متوس ــدن تحصی ــد از گذران ــد. او بع ــا آم ــه دنی ب
ــال  ــران و در س ــگاه ته ــای دانش ــای زیب ــگاه هنره وارد دانش
ــگاه  ــن دانش ــاری از ای ــته ی معم ــیدی در رش 1354 خورش
فــارغ التحصیــل شــد. همــان ســال در مســابقه طــرح یادمــان 
ــی  ــا اقبال ــود و ب ــی( شــرکت نم ــر )آزادی فعل شــهیاد آریامه
کــه داشــت )در ســن 24 ســالگی(، برنــده اول مســابقه شــد. 
ــی  ــای مهم ــران کاره ــارج از ای ــا در خ ــران و بعده او در ای
انجــام داد و برعکــس هــم دوره هــای هــای خــود کــه اکثــرا 
از فعالیــت معمــاری دســت کشــیده بودند،توانســت کارهــای 

ــاند. ــه اجــرا رس ــادی را طراحــی و ب بشــیار زی
ــنن  ــگ و س ــق فرهن ــت عاش ــاری اس ــت معم ــین امان حس
ایرانــی. او ســال هاســت کــه در خــارج از ایــران زندگــی مــی 
ــر  ــا عشــقی واف ــوز ب ــال ، هن ــه س ــن هم ــد از ای ــد ، و بع کن
ــدود  ــرد. او جــزء مع ــی نگ ــران م ــاری ای ــگ و معم ــه فرهن ب
معمــاران ایرانــی اســت کــه توانســت در خــارج از ایــران ، در 
ــه و  ــا و خــاور میان ــا اروپ ــکا گرفتــه ت طیــف وســیعی از آمری

ــه انجــام رســاند. ــای بســیار مهمــی ب خــاور دور، کاره
ــن  ــواردی از ای ــه م ــوان ب ــی ت ــای او م ــن کاره ــم تری از مه

ــرد: ــاره ک ــت اش دس
ــال  ــی در س ــی( ) طراح ــر ) آزادی فعل ــهیاد آریامه ــرج ش ب
1346 خورشــیدی و اتمــام عملیــات ســاخت در ســال 1350 
ــماره  ــه ش ــیدی ب ــال 1353 خورش ــه س ــه ب ــیدی( ک خورش
1008 در فهرســت آثــار ملــی ایــران ثبــت شــده اســت 
ــا  ــابق( ب ــی س ــگاه صنعت ــریف ) دانش ــی ش ــگاه صنعت ؛ دانش
همــکاری منوچهــر ایــران پــور در تهــران )1354 خورشــیدی 
ــی دانشــگاه  ــت بازرگان ــا؛ دانشــکده ی مدیری ــام بن ســال اتم
ــی  ــران در ب ــفارت ای ــا(؛ س ــام بن ــال اتم ــران )1359 س ته
جینــگ )پکــن(، چیــن ) 1362 خورشــیدی ســال اتمــام بنــا 
(؛ ســاختمان مرکــزی میــراث فرهنگــی کل کشــور در تهــران 
) پــروژه در دو نوبــت طراحــی شــد: مرحلــه ی اول ، بــه 
ــای 1355 و 1356  ــال ه ــن س ــت بی ــین امان ــی حس طراح
خورشــیدی ؛ مرحلــه دوم ، بــه طراحــی مهــدی حجــت 
ــای 1364 و  ــال ه ــن س ــیرازی بی ــت اهلل زاده ش ــر آی و باق
ــی  ــگاه س ــزی دانش ــه ی مرک ــیدی( ؛ کتابخان 1366 خورش
ــگ  ــی جین ــزی دانشــگاه ب ــه مرک ــن ؛ کتابخان ــوان در چی چ
ــی )  ــاموآی غرب ــا ، س ــاموآ در آپی ــگاه س ــن ؛ پرستش در چی
1363 خورشــیدی( . ) بــه نقــل از امانــت ، 1351 ؛ و ســایت 

) www.amanatarchitect.com اینترنتــی معمــار

حسین امانت - ساختمان سفارت ایران در پکن . چین 
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سخن پایانی
ــار  ــا از آث ــی همت ــه ای ب ــران، مجموع ــر ای ــاری معاص معم
شــاخص و ارزشــمندی اســت کــه در طــول ســالیان متمــادی 
شــکل گرفتــه اســت. ایــن آثــار ارزشــمند نشــان از اندیشــه ای 
واال در میــان معمــاران آن نســل دارد کــه ایــن آثــار را از آنهــا 
بــه یــادگار بــرده ایــم. از چنیــن معمــاری غنــی و ارزشــمندی 
انتظــار مــی رود کــه فرزنــدی نیکــو داشــته باشــد. از ایــن رو 
ــار فاخــری در معمــاری کنونــی  مــی بایــد انتظــار داشــت آث
ــه شــکل هــای مختلــف بازتابنــده  ایــران خلــق شــوند کــه ب
ــوع از  ــن موض ــند. ای ــود باش ــی در دل خ ــت واالی ایران هوی
مباحــث مهــم در معمــاری معاصــر ایــران اســت. گرایــش بــه 
دســت یابــی بــه یــک معمــاری ارزشــمند، منجــر بــه شــکل 
ــا هــدف حفــظ و  ــه ب ــادی شــده، ک ــای زی ــالش ه ــری ت گی
ــی اســالمی مشــاهده مــی شــوند. از  احیــای شناســه ی ایران
ایــن قبیــل مطالعــات  و بررســی چگونگی شــکل گیــری ارزش 
هــای ایرانــی در آثــار ، چنــان برداشــت مــی شــود کــه خلــق 
ــدگار مســتلزم داشــتن ماهیــت ، کیفیــت  یــک معمــاری مان
در طراحــی و دقــت در جزییــات اجراســت. بــوم گرایــی 
ــای 40 و 50  ــه ه ــنفکران ده ــان روش ــود می ــی ب ــه اصل ک
خورشــیدی ، در باورهایــی همچــون مقاومــت در برابرفرهنــگ 
ــل« و  ــت »اصی ــه هوی ــادن ب ــودی، ارج نه ــر خ غی
ــه  ــت ب ــش، و آرزوی بازگش ــی خوی ــتین قوم راس
» ســنت فرهنگــی آلــوده نشــده ی بومــی« ریشــه 
دارد. و ایــن نکتــه را نیــز نبایــد فرامــوش کــرد کــه 
گرایــش بــه تاریــخ گرایــی و بــوم گرایــی ، آشــتی 
دادن ســنت بــا مباحــث و تحــوالت معمــاری مدرن 
اســت کــه مــی بایــد ســعی شــود در ســرلوحه ی 

طراحــی معمــاران امــروز قــرار گیــرد.

حسین امانت - چشم اندازی به سایت یادمان 
آزادی) شهیاد( .تهران

حسین امانت و 
منوچهر ایران پور . دانشگاه 
صنعتی شریف.تهران
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گفت وگو 

در ســال 1376 ســوپرپایپ در شــهرک صنعتــی تــوال - منطقــه آزاد قشــم، فعالیــت خــود را بــا 18 نفــر در حالــی آغــاز کــرد کــه ماموریــت 
مهمــی را بــرای خــود تعییــن کــرده بــود؛ ایجــاد تحــول در صنعــت تاسیســات کشــور. امــروز عــالوه بــر 220  نفــر کارکنــان مســتقیم شــرکت، 
خانــواده بــزرگ ســوپرپایپ را صدهــا نفــر شــامل شــبکه نماینــدگان، عوامــل فــروش و مجریــان مجــاز در سراســر کشــور تشــکیل می دهنــد. 
ــا  ــد. ب ــن شــرکت دارن ــده ای ــای گذشــته و چشــم انداز آین ــادی از روزه ــای زی ــل ســوپرپایپ، گفتنی ه ــرداد یوســفی مدیرعام ــدس مه مهن

ــه گفت وگــو نشســتیم. ایشــان ب
آقــای مهنــدس یوســفی 20 ســال پیــش ســوپرپایپ، کار تولیــد را شــروع کــرد؛ آن هــم در زمانــی و در منطقــه ای از کشــور 

کــه هنــوز زیرســاخت های الزم بــرای ایــن کار آمــاده نبــود. چــه شــد کــه ســوپرپایپ بــه ســراغ تولیــد رفــت؟
ــت  ــور دارد. حرک ــر کش ــادی ه ــرفت اقتص ــی در پیش ــت و مهم ــای مثب ــه پیامده ــی چ ــد صنعت ــوص تولی ــه خص ــد ب ــه تولی  می دانیدک
ــه تقاضــای داخــل پاســخ  ــا کیفیــت، تولیــد و عرضــه شــود، هــم ب چرخ هــای تولیــد ایجــاد اشــتغال می کنــد و اگــر کاالی مــورد نیــاز و ب
ــه  ــد ب ــه نفــع کشــور و جامعــه اســت. دهــه 70 دهــه امی ــت ب ــد کــه در هــر دو حال داده می شــود و هــم امــکان صــادرات به وجــود می آی
آینــده بــود و پــس از جنــگ و خرابی هــا و مشــکالت ناشــی از آن، روحیــه کار و تــالش در کشــور فراگیــر بــود. گروهــی کــه ســوپرپایپ را 
بنیــان نهــاد می خواســت کارهــای بزرگــی انجــام دهــد. توانمنــدی فنــی و روحــی آن را هــم در خــود ســراغ داشــت. بنابرایــن کار آغــاز و 

ســوپرپایپ در منطقــه آزاد قشــم تاســیس شــد.
در آن زمــان سیاســت رونــق مناطــق آزاد در پیــش گرفتــه شــده بــود؛ امــا هنــوز زیرســاختی در منطقــه وجــود نداشــت. کار خیلــی ســخت 
بــود؛ اســکله اســتاندارد، امکانــات اولیــه الزم ماننــد تلفــن، آب، بــرق وگاز وجــود نداشــت و محدودیــت هــای حمل و نقــل هزینــه زیــادی را 

بــه مــا تحمیــل می کــرد. امــا پــا پــس نکشــیدیم و پیــش رفتیــم تــا امــروز.
چرا با تولید لوله های پنج الیه پلیمری فلزی شروع کردید؟

ــای  ــروز نشــتی در لوله ه ــری و ب ــی، رســوب پذی ــده خوردگ ــا پدی ــد و ب ــت کشــور بودن ــت نف ــذاران ســوپرپایپ از کارشناســان صنع بنیانگ
فلــزی به خوبــی آشــنا بودنــد. همچنیــن از فناوری هــای نــو در جهــان بــرای حــل ایــن مشــکل نیــز آگاهــی داشــتند. بــا توجــه بــه آن کــه از 
لوله هــای آهنــی و گالوانیــزه در صنعــت تاسیســات هــم اســتفاده می شــد و پی آمدهــای آن ســاالنه میلیاردهــا تومــان خســارت بــه صنعــت 

ســاختمان وارد می کــرد، بنابرایــن تصمیــم گرفتــه شــد کــه پیشــرفته ترین فنــاوری روز در ایــن زمینــه بــه ایــران وارد شــود.
20 ســال پیــش ایــن محصــول حتــی در کشــورهای اروپایــی هــم جدیــد بــود، چــرا فکــر می کردیــد صنعــت ســاختمان 

و تاسیســات کشــور آمــاده پذیــرش آن اســت؟
ــن آن در  ــا انداخت ــرای ج ــتیم ب ــا می دانس ــم ام ــرده بودی ــدا ک ــم پی ــل آن را ه ــناختیم و راه ح ــزی را می ش ــای فل ــکل لوله ه ــا مش م
ــوژی  ــال تکنول ــوزش و انتق ــو، آم ــود را روی گفت وگ ــرژی خ ــل ان ــن دلی ــود. به همی ــم ب ــه رو خواهی ــی روب ــای بزرگ ــا چالش ه ــور ب کش

ــن  ــر رفت ــرای باالت ــا ب ــالش م ت
اســت ...

مهندس مهرداد یوسفی مدیرعامل
سوپرپایپ اینترناشنال

کارخانه سوپرپایپ - منطقه آزاد قشم

دفتر هماهنگی سوپرپایپ - تهران 
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ــردم  ــپس م ــی و س ــه مهندس ــتیم جامع ــم. می دانس ــز کردی متمرک
ــاد  ــه آن اعتم ــوند و ب ــنا می ش ــول آش ــن محص ــای ای ــا مزیت ه ب
می کننــد. مــا موفــق شــدیم و کشــور مــا در کنــار ســوییس و آلمــان 
ــت  ــه در صنع ــج الی ــه پن ــه از لول ــود ک ــورهایی ب ــتین کش از نخس

ــرد. تاسیســات مکانیکــی ســاختمان اســتفاده ک
ــد  ــرای تولی ــی را ب ــه آلمان ــواد اولی ــوژی و م ــما تکنول ش
ــواد  ــود م ــان تر نب ــان آس ــد؟ برای ت ــاب کردی ــه انتخ لول
ــن وارد   ــل چی ــی مث ــر از جای ــین آالت ارزان ت ــه و ماش اولی

می کردیــد؟
ورود مــا بــه صنعــت تاسیســات بــرای تاثیرگــذاری و ایجــاد تحــول 
ــوده و هســت.  ــت ب ــا، کیفی ــی م ــادات اصل و یکــی از اصــول و اعتق
ــا مختــرع  بنابرایــن بــرای تولیــد لولــه پلیمــری فلــزی پنــج الیــه ب
ــاید  ــدیم .ش ــره ش ــور وارد مذاک ــی یوپون ــرکت آلمان ــی ش آن یعن
ــدون کیفیــت  ــد جنــس ب ــر اصــل و تولی ــوژی غی اســتفاده از تکنول
ــا در دراز  ــی کــردن، آســان و ســودآورتر باشــد؛ ام ــه ســبک کپ و ب
ــاد  ــت و اعتم ــد رضای ــه بتوان ــود ک ــی ش ــدگار م ــدی مان ــدت برن م
ــد  ــاد دارن ــا اعتم ــه م ــتریان ب ــروز مش ــد .ام ــب کن ــتری را جل مش
چــون می داننــد  ســوپرپایپ ماشــین آالت، دانــش فنــی و لیســانس 
ــان هســتند،  ــر جه ــت برت ــه صاحــب صنع ــا ک ــد را از آلمانی ه تولی
ــا  ــگام ب ــی هم ــه اروپای ــواد اولی ــن م ــه روزتری ــه و همیشــه از ب تهی
معتبرتریــن تولیدکننــدگان جهانــی ایــن صنعــت اســتفاده می کنــد.

ــه  ــم، چگون ــرایط تحری ــته و در ش ــال گذش ــد س در چن
کیفیــت لوله هــای تولیــدی را حفــظ کردیــد؟

شــرایط بســیار ســخت و پیچیــده بــود! یکــی از ویژگی هــای 
ســوپرپایپ داشــتن برنامه ریــزی کوتــاه مــدت، میــان مــدت و 
اســتراتژیک اســت. به همیــن دلیــل بــرای شــرایط غافلگیرکننــده ای 
کــه در ســال های گذشــته مثــل بــاال و پاییــن شــدن لحظــه ای نــرخ 
ــم. در آن شــرایط هزینــه و  ــاده بودی ــم پیــش  آمــد، آم ــا تحری ارز ی
ــچ  ــا به هی ــد ام ــل ش ــا تحمی ــه م ــادی ب ــرژی زی ــت و ان ــرف وق ص
روی راضــی بــه کاهــش کیفیــت نشــدیم، همــان مــواد اولیــه را بــا 
تمهیــدات مختلفــی وارد کردیــم و از کیفیــت تولیــد کاســته نشــد.
ســوپرپایپ می گویــد کــه بــرای توســعه و تحــول در 
صنعــت تاسیســات کشــور، را ه حــل  ارایــه می کنــد .ایــن

 راه حل ها کدام هستند؟
در ایــن 20 ســال ســعی کردیــم بــا اســتفاده از دانــش و تکنولــوژی 
حل هــای  راه  کشــور،  تاسیســاتی  مشــکالت  بــرای  دنیــا  روز 
سیســتمی ارایــه کنیــم .صنعــت ســاخت و ســاز روز بــه روز مــدرن 
می شــود و ســاختمان های مــدرن بــه مصالــح و تجهیــزات مــدرن 
هــم نیــاز دارنــد. مــا بــه ایــن نیازهــا توجــه نشــان دادیــم، دربــاره 
ــاد وارد  ــا صــرف هزینــه زی آن هــا مطالعــه و تحقیــق کردیــم و ب
ــن  ــدیم. ای ــاتی ش ــل تاسیس ــتم های کام ــه سیس ــد و عرض تولی

انبارهای سورپایپ - کرج و گرمدره

ــد از: سیســتم بســت و ســاپورت  سیســتم ها درحــال حاضــر عبارتن
ــتم  ــوپردرین، سیس ــی س ــی فاضالب ــتم لوله کش ــوپرفیکس، سیس س
آبرســانی ســوپرپایپ +2، سیســتم گرمایــش کفــی ســوپرپایپ، ابــزار 

ــو. ــای ویل ــر، و پمپ ه ــات روتنبرگ ــب تاسیس نص
امــروز ســبد محصــوالت و سیســتم های ســوپرپایپ تنــوع 
زیــادی پیــدا کــرده اســت.  ایــن تنــوع سیســتم و محصــول 

تــا کجــا ادامــه دارد؟
ــا  ــه م ــی ک ــدارد. محصوالت ــود ن ــرزی وج ــد و م ــوآوری ح ــرای ن ب
عرضــه می کنیــم، همگــی در نــوع خــود بــرای اولیــن بــار در ایــران 
عرضــه می شــوند. از نظــر بیــن المللــی هــم آخریــن تکنولــوژی بــه 
ــن کیفیــت هســتند. هــر کــدام از  ــد و دارای باالتری حســاب می آین
ــد  ــت تاسیســات حــل می کنن ــن محصــوالت مشــکلی را در صنع ای
به شــرطی کــه دانــش فنــی آن هــا را کســب کنیــم و انتقــال بدهیــم. 

ایــن کاری اســت کــه از همــان آغــاز تــا کنــون انجــام داده ایــم.
ــوپرپایپ  ــتم های س ــوالت و سیس ــرای محص ــب و اج نص
ــزرگ و  ــور، کار ب ــع کش ــی و مرج ــروژه مل ــزاران پ در ه
ــات  ــه خدم ــد ارای ــا فرآین ــت. آی ــوده اس ــده ای ب پیچی
مهندســی و نظــارت ســوپرپایپ در همــه پــروژه هــا بــدون 
ــودن آن هــا وجــود دارد؟ ــزرگ ب ــا ب ــه کوچــک ی توجــه ب
ــتاندارد  ــوند و اس ــی می ش ــم ارزیاب ــا مه ــه پروژه ه ــا هم ــر م از نظ
ــه وســیله  خدمات رســانی در آن هــا یکســان اســت.اگر محصــوالت ب
ــت  ــی اس ــارت الزام ــوند، نظ ــب ش ــوپرپایپ نص ــاز س ــان مج مجری
وگرنــه در صــورت درخواســت مشــتری، انجــام می شــود. نکتــه مهــم 
ــیله  ــور به وس ــر کش ــات در سراس ــوالت و خدم ــه محص ــت ک آن اس
ــا اســتاندارد یکســان عرضــه می شــود کــه  شــبکه نماینــدگان مــا ب

ــان سپاســگزارم. از همگــی آن
برنامــه شــما بــرای حضــور بیش تــر ســوپرپایپ در 

بازارهــای خــارج از کشــور چیســت؟
مهــم  بســیار  برنامه هــای  از  خارجــی  بازارهــای  بــر  تمرکــز 
ــت  ــوده و هس ــن ب ــه ای ــوپرپایپ همیش ــدف س ــگاه و ه ــت. ن ماس
ــتاندارد  ــد. اس ــرح باش ــی مط ــد بین الملل ــک برن ــوان ی ــه به عن ک
کشــورهای  محصــوالت  اســتاندارد  بــا  ســوپرپایپ  محصــوالت 
ــر از آن هاســت.  ــوارد برت ــد و در بســیاری م ــری می کن ــی براب اروپای
ــرکت  ــن ش ــوان اولی ــا را به عن ــه اروپ ــی اتحادی ــه فن ــا گواهی نام م
ــی  ــی 27 کشــور اروپای ــم؛ یعن ــت کردی ــی دریاف ــی و غیراروپای ایران
ایــن گواهی نامــه و کیفیــت ســوپرپایپ را تاییــد کردنــد. یــن باعــث 
ــع  ــزرگ و مرج ــای ب ــیاری از پروژه ه ــه در بس ــت ک ــحالی اس خوش
ــتفاده  ــوپرپایپ اس ــوالت س ــه، از محص ــف منطق ــورهای مختل کش
ــی  ــه بین الملل ــر در عرص ــور پررنگ ت ــا حض ــود، ام ــده  و می ش ش
همچنــان یکــی از چشــم اندازهای اصلــی شــرکت اســت کــه در ایــن 

جهــت هــم گام برمی داریــم. 




