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سخن نخست
ــان را كــه بــار دگــر شــاهد موفقیــت چشــمگیر نشــریه ی علمــی ـ تخصصــی فــوالد و بتــن در جشــنواره   ســپاس ایــزد من

ملــی حركــت، پــس از جشــنواره  دانشــگاهی هســتیم. بی شــک كســب مقــام شایســته ی تقدیــر، حاصــل ســال ها تــاش 

و فعالیــت پــر ثمــر اعضــای مســتعد و توانمنــد فــوالد و بتــن در دوره هــای متمــادی می باشــد. ضمــن عــرض تبریــك بــه 

ــم كــه از زحمــات بی شــائبه  آن  هــا در  ــر خــود الزم می دان تمامــی اعضــای انجمــن علمــی دانشــكده  مهندســی عمــران ب

پیشــرفت هرچــه تمام تــر ایــن نشــریه  علمــی تخصصــی تقدیــر و تشــكر الزم را بعمــل آورم. در دوره ی پاییــز نیــز تاشــمان 

ــه  اصلــی  ــا پذیــرش مقاالتــی هدفمنــد و كاربــردی بتوانیــم گامــی هــر چنــد كوچــك در زمین بــر ایــن بــود كــه بــاز هــم ب

اهدافمــان كــه ترویــج علــم و صنعــت همپــای یک دگــر در زمینــه ی علــم مهندســی عمــران اســت، برداریــم و بتوانیــم از 

مســایل علمــی در حــوزه  صنعتــی نیــز بــه درســتی بهره منــد شــویم، بــا یــاری خداونــد متعــال و تــاش مضاعــف اعضــای 

نشــریه در تمامــی بخش هــا توانســتیم تــا حــد زیــادی در ایــن زمینــه پیشــروی كنیــم. همچنیــن هماننــد شــماره های پیشــین 

ســعی كردیــم بــه جــز مســایل صرفــًا ســازه ای بــه موضوعاتــی در زمینه هــای مختلــف عمرانــی، كــه ســایر گرایش هــای 

مهندســی عمــران را شــامل می شــود نیــز بپردازیــم. مهندســی زلزلــه، ترافیــك و حمــل و نقــل، عمــران و محیــط زیســت 

و... از موضوعــات حایــز اهمیــت ایــن شــماره از نشــریه علمــی تخصصــی فــوالد و بتــن می باشــد. 

امیــد اســت كــه بــاز بتوانیــم بــا یــاری پــروردگار یكتــا و حضــور هرچــه بیشــتر اســاتید ارجمنــد دانشــكده  مهندســی عمــران 

و پویایــی هرچــه تمام تــر دانشــجویان عاقه منــد و مســتعد، نشــریه را بــه ســمت محتــوا و جایگاهــی واالتــر ســوق دهیــم 

و بتوانیــم در كنــار یک دیگــر فعالیت هــای مفیــدی را در راســتای ملــی و بین المللــی عملــی ســازیم. همچنیــن تــاش و 

ذهنیــت مــا بــر ایــن اســت كــه در آینــده ای نــه چنــدان دور از پذیرفتــن مقــاالت زبــان اصلــی نیــز اســتقبال الزم را داشــته 

ــد در زمینه  هــای علمــی  ــه نــگارش مقاالتــی هدفمن باشــیم. در ایــن راســتا از تمامــی اســاتید و دانشــجویان كشــور كــه ب

و موضوعاتــی كاربــردی در صنعــت عاقه منــد هســتند، جهــت حضــور در هیئــت تحریریــه و ســایر بخش هــای نشــریه  

فــوالد و بتــن دعــوت بعمــل می آوریــم؛ امیــد اســت كــه تیــم پرتــاش و توانــای نشــریه  فــوالد و بتــن روز بــه روز گســترش 

ــه در  ــم ك ــد و روزی را ببینی ــش را بپیمای ــم و دان ــری از عل ــای مرتفع ت ــر قله ه ــه تمام ت ــتكار هرچ ــا پش ــد ب ــد و بتوان یاب

عرصه هــای بین المللــی درخشــیده اســت و از برگزیــدگان جوامــع علمــی جهانــی شــده اســت؛ چــرا كــه بــا اندیشــه  مثبــت 

و تاشــی منســجم و هدفمنــد هیــچ رویایــی غیرقابــل تحقــق نیســت. در پایــان از تمامــی فرهیختگانــی کــه تــا بــه امــروز 

در جهــت بهبــود و پیشــرفت ایــن نشــریه تــاش كردنــد نهایــت ســپاس را دارم و از درگاه احدیــت برایشــان توفیقــات 

ــم. روز افــزون مســألت می نمای

عطیه فرجی

پاییز 97

بررسی تئوری عملكرد سازه ای دیوارهای بتن مسلح با 
)RBS(قالب های پلیمری مرسوم به

دکترمحسنعلی شایانفر    

 عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، گروه مهندسی عمران     

عطیه فرجی        

کارشناس ارشد مهندسی عمران )گرایش زلزله( دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

ــن سیســتم  ــدگار PVC اجــرا می گــردد. ای ــب  مان ــا قال ــوار ســازه ای بتن مســلح می باشــد كــه ب سیســتم ســاختمانی RBSیــك دی

ــن مســلح را  ــای بت ــواع دیواره ــرای ان ــی ب ــب دائم ــش قال ــزا نق ــن اج ــت؛ ای ــكیل شــده اس ــاوم تش ــیار مق ــری بس ــزای پلیم از اج

دارا هســتند و ایــن قالب هــای مانــدگار پلیمــری باربــری در برابــر نیروهــای وزنــی و جانبــی را عهــده دار می ّباشــند. جنــس 

ایــن قالب هــا از پلی اســتایرن منبســط شــده اســت. پــس از بتن ریــزی ایــن قالبهــا در محــل باقــی می ماننــد و بــه صــورت 

یــك دیــوار تمام كننــده ی پلیمــری مانــدگار ایفــای نقــش می كننــد. در ایــن سیســتم اعضــای قاب خمشــی بــه جــز در مــوارد 

ــطح  ــی س ــاختمانی RBS و بررس ــتم س ــی سیس ــرح و بررس ــه ش ــن مقال ــدف از ای ــوند. ه ــع نمی ش ــتفاده واق ــورد اس ــاص م خ

عملكــرد آن می باشــد و بــه شــرح مختصــری در رابطــه بــا رفتــار ســازه ای دیــوار برشــی بتــن مســلح   بــا قالــب مانــدگار 

پلیمــری )RBS( و مقایســه آن بــا دیــوار برشــی بتن مســلح متــداول تحــت بارگذاری هــای مختلــف پرداختــه شــده اســت.
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داخلــی یــا خارجــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. ایــن قالب هــا 

ســبك بــوده و قابلیــت حمــل و نقــل و نصــب ســریع در اجــرا 

را دارنــد ]6-2[.

 ،  RBS6  ،  RBS4 بــه چهــار دســته ی   RBS دیوارهــای   

 150 و   100،  64 ضخامت هــای  بــا   RBS8i RBS8و 

]5و7[. می شــوند  میلی مترتقســیم بندی 

شكل 1. قالب های RBS  ]7و 8[

ــوالدی  ــی ف ــای تقویت ــن و میلگرده ــای RBS، بت در دیواره

و اجــزا پلیمــری هماننــد دیوارهــای بتــن مســلح متــداول 

ــر  ــه نظ ــن ب ــد]6[. همچنی ــوار دارن ــرای دی ــی ب ــش مقاومت نق

می رســد كــه در ایــن سیســتم اجــزای پلیمــری نیــز می تواننــد 

بــه درســتی وارد عملیــات تقویتــی شــوند و عملكــرد مناســبی 

ــد. را از خــود نشــان دهن

1/2.بتن 

تشــكیل  بتــن  را   RBS دیوارهــای  درصــد   90 از  بیــش 

می دهــد. حداقــل مقاومــت فشــاری 28 روزه ی بتــن بایــد 

25 مگاپاســكال باشــد. حداكثــر انــدازه ی اســمی دانه هــا 

)10mm( میلی متــر توصیــه شــده اســت و همچنیــن حداقــل 

اســامپ در نقطــه ی تخلیــه بایــد 115 میلی متــر )بیــن 100 

تــا 125 میلی متــر( باشــد، تــا كارایــی الزم تأمیــن گــردد و 

نــوع ســیمان پرتلنــد بایســتی تیــپ 10 لحــاظ شــود. مقاومــت 

ــوع بارهــای وارده انتخــاب  ــوار و ن ــرد دی ــن براســاس كارب بت

می شــود. مقاومت هــای باالتــر، در دیوارهــای بتــن مســلح 

شــده بــا آرماتــور، مناســب می باشــد ]2و6و10[.

عملیــات بتــن ریــزی در قالب هــای RBS دارای شــرایط 

خاصــی نســبت بــه شــرایط متعــارف در سیســتم ســاختمانهای 

بتــن مســلح متــداول می باشــد. بــا توجــه بــه ابعــاد فضاهــای 

ــور  ــتفاده از ویبرات ــكان اس ــای RBS ام ــب ه ــی در قال داخل

مكانیكــی جهــت متراکــم کــردن بتــن وجــود نــدارد لــذا ابعــاد 

ــی  ــه 10 میل ــی ب ــوط بتن ــه در مخل ــه کار رفت ســنگدانه هــای ب

متــر محــدود مــی شــود تــا یــک روانــی کافــی در بتــن را ایجــاد 

كنــد كــه تراکــم مــورد نظــر بــا ســهولت بیشــتری ممكــن 

شــود، و نیــز در حیــن بتــن  ریــزی بــا اســتفاده از چكــش هــای 

الســتیكی مناســبی، ضرباتــی بــر روی بدنــه قالب  هــا نواختــه 

مــی شــود. ایــن ضربــات بــا توجــه بــه مقاومــت بــاالی پلیمــر 

ــل  ــاش قاب ــاد ارتع ــب ایج ــا ، موج ــب ه ــه در قال ــه کار رفت ب

قبولــی در مخلــوط بتنــی شــده و بــه ایجــاد تراکــم کافــی در آن 

کمــک می کنــد. ]2و6و10[.

ارتفــاع بتــن ریــزی در قالــب هــای RBS از ارتفــاع متعــارف 

در بتــن ریــزی هــای معمــول بیشــتر اســت وتفكــر ایجــاد 

ــی آورد.  ــش م ــی را پی ــوط بتن ــزای مخل ــن اج ــش در بی جدای

یــک   RBS هــای  قالــب  در  داخلــی  تقســیمات  وجــود 

آورد. در  مــی  فراهــم  بتــن  بــرای جریــان  مســیر کانالیــزه 

ــی  ــوط بتن ــن مخل ــطحی بی ــبندگی س ــكاک و چس ــع اصط واق

ــادی از ســقوط  ــا حــد زی ــن تقســیمات ت ــی ای ــواره داخل و دی

آزاد بتــن جلوگیــری نمــوده و ســبب کاهــش احتمــال جدایــش 

می شــود. از طــرف دیگــر، در طــرح اختــاط بتــن مــورد 

ــز اشــاره  ــاال نی ــه در ب ــای RBS چنانک ــب ه اســتفاده در قال

شــد جهــت بــاال بــردن روانــی بتــن و میــزان چســبندگی بیــن 

1.  مقدمه 

ــش تقاضــای  ــت ســبب افزای ــزون جمعی ــروزه رشــد روزاف ام

ــی و تجــاری  ــران خانگــی، صنعت ــرای كارب ســاخت و ســاز ب

ــرح،  ــان ط ــا مجری ــت ت ــده اس ــبب ش ــم س ــن مه ــته و ای گش

تمایــل زیــادی بــه انبوه ســازی در صنعــت ســاخت و ســاز 

ــش  ــن و دان ــر ف ــه ب ــا تكی ــن رو ب ــد. از ای ــان دهن ــود نش از خ

صنعتــی  فناوری هــای  تولیــد  بــه  رو  الزم  گاهی هــای  آ و 

داشــته اند. بنابــر نگــرش هوشــمندانه ی دســت انــدركاران 

ــر،  ــن ام ــش متخصصی ــا بین ــت ب ــن و هدای ــت نوی ــن صنع ای

كمــك مهمــی بــه رشــد و پیشــروی در صنعــت ســاختمان 

خواهــد شــد. تولیــد ســاختمان های پیــش ســاخته یكــی از 

عوامــل بســیار مهــم در كمــك بــه پیشــرفت در صنعتی ســازی 

ــواهد و  ــاس ش ــه براس ــل ك ــن دلی ــه ای ــد ب ــاختمان می باش س

ــر نیروهــای جانبــی  نتایــج آزمایشــات توانســته اســت در براب

مقاومــت كافــی از خــود نشــان دهــد و همچنیــن از نظــر زمــان 

و هزینــه مقــرون بــه صرفــه بــوده و در جلوگیــری از هدررفــت 

ــد. ــته باش ــزایی داش ــرد بس ــرژی عملك ان

متفاوتــی  انــواع  بــه  پیش ســاخته  ســاختمانی  سیســتم های 

 1LSF ــه ــا ب ــوالدی آن ه ــوع ف تقســیم بندی می شــوند كــه از ن

ICF .2 هــا می تــوان اشــاره كــردICF هــا و از نــوع بتنــی آن هــا 

ــب   ــا قال ــلح، ب ــن مس ــاختمان های بت ــورت 1-س ــه ص ــا ب ه

ــا  ــلح ب ــن مس ــاختمان های بت ــودی، 2- س ــق ماندگارعم عای

قالــب عایــق مانــدگار مســطح پانلــی، 3- ســاختمان های 

پلیمــری،  مانــدگار  عایــق  قالب هــای  بــا  مســلح  بتــن 

4-ســاختمان های بتــن مســلح بــا قالب هــای عایــق مانــدگار 

بلوكــی، 5- ســاختمان های بتــن مســلح بــا قالب هــای عایــق 

مانــدگار از صفحــات ســیمانی حــاوی تراشــه های چــوب 

)صفحــات چــوب - ســیمانی( طبقه بنــدی شــده اســت]1[. 

1 Light Weight Steel Frame

2 Insulating Concrete Formwork

موضــوع مــورد بحــث در ایــن مقالــه ســاختمان های بتــن 

 RBS3 بــه  مرســوم  پلیمــری  مانــدگار  عایــق  بــا  مســلح 

می باشــد.

)RBS( 2.  سیستم ساختمانی

ــوار ســازه ای بتــن مســلح  سیســتم ســاختمانی RBS یــك دی

ــا اجــزای پلیمــری اســت كــه نقــش  ــدگار ب ــا قالب هــای مان ب

را عهــده دار  نیروهــای جانبــی و وزنــی  برابــر  باربــری در 

هســتند. از كنــار هــم قــرار گرفتــن اجــزاء بیــان شــده بــه 

صــورت كشــویی، یــك قالــب بــه هــم پیوســته بــرای یــك دیوار 

بتنــی یكپارچــه شــكل می گیــرد. دو طــرف قالــب پلیمــری 

ــای پیوســته بــه یكدیگــر متصــل می شــوند و  ــط جان ه توس

بخشــهای مســتطیلی شــكل توخالــی را تشــكیل می دهنــد. 

ســوراخ هایی در جان هــا تعبیــه شــده اســت تــا امــكان انتقــال 

بتــن بیــن بخشــهای مختلــف در زمــان بتن ریــزی وجــود 

داشــته باشــد و پــس از بتن ریــزی در محــل، یــك دیــوار 

بتنــی یكپارچــه شــكل گیــرد. پــس از بتن ریــزی قالب هــای 

پلیمــری در محــل باقــی می ماننــد و بــه صــورت یــك ، تمــام 

كننــده ی پلیمــری مانــدگار ایفــای نقــش می كننــد و ماننــد 

روش هــای ســنتی دیگــر نیــازی بــه عملیاتــی همچــون حــذف 

ــان  ــرا همانطــور كــه بی ــرداری نیســت زی ــدی و قالب ب قالب بن

ــای  ــوند. پروفیل ه ــدا نمی ش ــن ج ــا از بت ــن قالب ه ــد ای گردی

ــتند و  ــدوالر هس ــی و م ــه شــكل توخال ــدگار ب ــای مان قالب ه

طولــی برابــر ارتفــاع دیــوار دارنــد. روش اتصــال آنهــا نیــز بــه 

ــا اســتحكام می باشــد و  ــه ســرعت و ب ــه ، ب شــكل كام و زبان

دارای اشــكال متنوعــی متناســب بــا موقعیــت قرارگیــری خــود 

ــه  ــا، یــک الی ــن قالبه ــوع از ای ــک ن ــوار می باشــند. در ی در دی

ایزوالســیون پلــی اورتــان نیــز تعبیــه شــده اســت. ایــن قالبهــای 

پلیمــری می توانــد بــدون نیــاز بــه نمــا کاری درســطح بیرونــی 

و نــازك کاری در ســطح داخلــی بــه عنــوان ســطح تمــام شــده 

3 Royal Building System
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می ســازند(پلیمر موجــود در اطــراف بتــن ضعــف كششــی 

بتــن را جبــران نمــوده و عــاوه بــر ایــن شــكل پذیری دیــوار را 

در برابــر بارهــای لــرزه ای افزایــش می دهــد]4-2[.

)RBS(خصوصیات سیستم های   .3

مانــدگار  عایــق  قالب هــای  بــا  شــده  ســاخته  دیوارهــای 

پلیمــری بنــا بــر گفتــه ی طراحــان ســازگاری بســیار خوبــی بــا 

ــل اجــرا  ــد و در هــر شــرایط اقلیمــی قاب ــط زیســت دارن محی

ــه راحتــی  ــادوام هســتند و ب ــر آن بســیار ب می باشــند. عــاوه ب

نصــب و راه انــدازی شــده و تمیــز نگــه داشــته می شــوند، 

مــدت زمــان اجــرای ایــن دیوارهــا بســیار ســریع می باشــد و 

ــان فراهــم نمی ســازد.  ــرای مجری ــری را ب پروژه هــای وقت گی

 RBS ســاختمانی  سیســتم  در  موجــود  پلیمــری  اجــزای 

مزایایــی همچــون مقاومــت در برابــر فرســایش از عوامــل 

طبیعــی و مانــدگاری طــی زمــان، مقاومــت در برابــر نفــوذ 

آب و رطوبــت، مقاومــت در برابــر آتــش، مقاومــت در برابــر 

ــاب،  ــش آفت ــل تاب ــگ در مقاب ــظ رن اشــعه ی فرابنفــش و حف

ــت  ــا، مقاوم ــر اكسیدشــدن و اســید و بازه ــت در براب مقاوم

همچنیــن  و  كوچــك  جانورهــای  و  حشــرات  برابــر  در 

مقاومــت در برابــر خمــش و ضربــه و... می باشــد. عــاوه 

بــر ایــن سیســتم ســازه ای RBS موجــب صرفه جویــی در 

مــواد خــام طبیعــی می شــود و غیرســمی و قابــل بازیافــت 

می باشــد. از نظــر صرفه جویــی در انــرژی نیــز بــه شــدت 

ــا  ــه ب ــع گشــته اســت. ســاختمان هایی ك ــر واق ــد و مؤث كارآم

قــاب فضایــی  فاقــد  RBS ســاخته می شــوند  دیوارهــای 

بــرای تحمــل بارهــای قائــم می باشــند و در ایــن ســاختمان ها 

دیوارهــای RBS عمــده ی بارهــای قائــم متحمــل می شــوند. 

ــز توســط دیوارهــای  ــی نی ــر نیروهــای جانب مقاومــت در براب

RBS تأمیــن می گــردد ]2[. لــذا طبــق اســتاندارد 2800 

سیســتم مقاومــت در برابــر بــار جانبــی سیســتم دیــوار باربــر 

محســوب می شــود و بــا توجــه بــه جــدول 3-4 ویرایــش 

ــوار برشــی كــه  ــوع دی ــه ن ــارم اســتاندارد 2800 نســبت ب چه

بــه كار بــرده می شــود محدودیــت ارتفــاع بــرای انــواع دیــوار 

ــب 50  ــه ترتی ــی ب ــا معمول ــژه و متوســط ی ــم از وی برشــی اع

ــه  ــه ب ــت در صورتیك ــر اس ــه ذك ــد. الزم ب ــر می باش و 50 مت

ــی  ــر نیروهــای جانب ــن سیســتم مقاومــت در براب منظــور تأمی

از سیســتم RBS اســتفاده شــود مطابــق ضوابــط اســتاندارد 

2800 سیســتم دیــوار باربــر محســوب می شــود، بنابرایــن بــا 

ــی(  ــا معمول ــژه، متوســط ی ــوار برشــی )وی ــوع دی ــه ن توجــه ب

ــه ی  ــدول 3-4، آیین نام ــده در ج ــه ش ــار ارائ ــب رفت از ضری

2800 اســتفاده نمــود كــه ضریــب رفتــار بــه ترتیــب 5 و 4و 

3/5 مقــرر شــده اســت]9[.در ایــن جــا ذكــر ایــن نكتــه حائــز 

ــتم  ــون سیس ــاختمان های RBS چ ــه س ــد ك ــت می باش اهمی

تاكنــون در معــرض  ســازه ای جدیــدی می باشــد، طبیعتــًا 

ــه ی بســیار  ــی تجرب ــوده اســت ول زلزله هــای بســیار شــدید نب

خوبــی بــا سیســتم در طوفــان 20 ســاعته ی لوئیــس واقــع 

ــر  ــش از 230 كیلومت ــر بی ــه ســرعتی براب ــوا ك در كشــور آنتیگ

ســازه های  تنهــا  اســت،  شــده  داشــته كســب  ســاعت  در 

ــه آســیبی  ــدگار پلیمــری هیچگون ــا قالــب مان احــداث شــده ب

ــز یكســان  ــت و نی ــرد مثب ــن عملك ــد براســاس ای ــده بودن ندی

ــه می تــوان از  بــودن ماهیــت بارهــای ناشــی از طوفــان و زلزل

ــان  عملكــرد مناســب ایــن ســازه ها در برابــر زمین لــرزه اطمین

از مزایــای خــاص دیوارهــای  حاصــل كــرد. یكــی دیگــر 

ــاركت در  ــی در مش ــری دائم ــای پلیم ــی قالب ه RBS توانای

ظرفیــت ســازه ای دیوارهاســت. اجــزای پلیمــری توخالــی بتــن 

ــای  ــود در جان ه ــای موج ــد. حفره ه ــه می كنن ــًا احاط را كام

ــر متصــل  ــه یكدیگ ــا را ب ــن قالب ه ــه دو طــرف ای ــری ك پلیم

ــان بتــن بیــن اجــزاء مختلــف را فراهــم  ــد امــكان جری می كنن

می ســازند، درنتیجــه یــك دیــوار بتنــی یكپارچــه شــكل گرفتــه 

انتقــال نیــرو را بیــن  و هســته های پلیمــری جــان امــكان 

پلیمــر و بتــن و ایجــاد یــك مقطــع كامپوزیــت جدیــد فراهــم 

مقاومــت كششــی  و  زیــاد  بســیار  می ســازد. شــكل پذیری 

ــه  ــبت آب ب ــنگدانه و نس ــدازه س ــی از ان ــوط بتن ــزای مخل اج

ســیمان مناســب اســتفاده مــی شــود. وجــود ایــن چســبندگی 

ــوط کمــک شــایانی  ــن اجــزای مخل ــه کاهــش جداشــدگی بی ب

ــا  ــب هــای RBS ب ــزی قال ــن ری ــت، در بت ــد. در نهای مــی کن

ــر  ــزات مناســب دیگــر ســعی ب اســتفاده از قیــف هــا و تجهی

ــود ]2و6و10[. ــی ش ــن م ــزش بت ــاع ری ــش ارتف کاه

2.2.میلگردهای فوالدی تقویتی

بــرای تأمیــن مقاومــت و شــكل پذیری مــورد نظــر در ایــن 

ــتم  ــن سیس ــی در ای ــای تقویت ــلح میلگرده ــازه های بتن مس س

یــك مقطــع مركــب بتنــی را ایجــاد می نماینــد. در محــل 

اتصــال دو دیــوار RBS، بــه جهــت حصــول پیوســتگی بیــن 

ــا  ــه ب ــود ک ــی ش ــتفاده م ــه اس ــاب 180 درج ــوار از ق دو دی

آرماتورهــای مســتقیم دیــوار همپوشــانی مــی شــوند. الزم بــه 

ذكــر اســت، كاربــرد ایــن میلگردهــا در سیســتم قالــب عایــق 

مانــدگار پلیمــری هیــچ تفاوتــی بــا كاربــرد آن هــا در ســازه های 

ــای متــداول نــدارد. منتهــی جزئیــات  بتن مســلح بــا قالب ه

میلگردگــذاری بایــد براســاس دســتورالعمل و آیین نامــه ای 

می گیــرد كــه  صــورت  آن  براســاس  طراحــی  كــه  باشــد 

میلگردگــذاری در سیســتم های قالب هــای مانــدگار بــه دو 

صــورت عمــودی4  و افقــی5  انجــام می گیــرد]2و6[.

1/2/2.میلگردگذاری عمودی 

امتــداد  در  و  دیوارهــا  امتــداد  در  میلگردگــذاری عمــودی 

در  می گیــرد.  انجــام  فونداســیون  انتظــار  میلگردهــای 

حفره هــای  و  قالــب  جــان  شــبكه ی   RBS سیســتم های 

دقیــق  شــدن  مســتقر  و  نگهــداری  ســبب  آن  در  موجــود 

عمــودی  آرماتورهــای  می شــوند.  عمــودی  میلگردهــای 

ــاده شــده انــد و  ــای ســیمی کــه از قبــل آم ــط حلقــه ه توس

4 Vertical Reinforcing Bars

5 Horizontal Reinforcing Bars

قطــری متناســب بــا عــرض قالــب مــورد نظــر دارنــد در داخــل 

قالب هــا ثابــت می شــوند. میلگردگــذاری عمــودی در بیــن 

ــی  ــع می گــردد و تمام ــن قالب هــا توزی فضــای ســلول های ای

ــا ایــن  ــاق ب ــز قابلیــت انطب ضوابــط آیین نامــه ی بتــن ایــران نی

قالب هــا را از نظــر تأمیــن حداقــل ضخامــت و پوشــش بتــن 

داراســت ]2و6[.

2/2/2.میلگردگذاری افقی

محــل  در  می تواننــد  بتنــی  دیوارهــای  افقــی  میلگردهــای 

ســوراخ های تعبیــه شــده در جــان ایــن قالــب كــه بــرای عبــور 

ایــن  اتصــال  گیرنــد.  قــرار  شــده اند،  )تعبیــه(  بتن ریــزی 

میلگردهــا بــا میلگردهــای عمــودی از طریــق مفتول هــای 

ســیمی بــه جــان قالــب بســته و بــه ایــن ترتیــب در محــل خــود 

ثابــت مــی شــوند و یــا خال جــوش امكان پذیــر اســت]2و6[.

3/2 پلیمر

تشــكیل  مقــاوم  بســیار   PVC یــك  از  پلیمــری  اجــزای 

شــدهاند. مــدول االستیســیته  و مقاومــت نهایــی كششــی 

ترتیــب 2900 مگاپاســكال و 40 مگاپاســكال  بــه  پلیمــر 

دائمــی  قالــب  صــورت  بــه  پلیمــری  اجــزای  می باشــند. 

ــن  ــی را تأمی ــر عوامــل بیرون می باشــند كــه محافظــت در براب

می كننــد. دو ســطح قالب هــای پلیمــری بــه وســیله ی جان هــا 

بــه یكدیگــر متصــل می شــوند. جان هــا دارای حفره هایــی بــه 

ــا نصــب  ــر در مركــز خــود هســتند و ب فواصــل 83/3 میلی مت

اجــزای پلیمــری در كنــار هــم ایــن حفره هــا در امتــداد یكدیگر 

ــن اجــزای  ــد. در محــل جان هــا و اتصــاالت بی ــرار می گیرن ق

ــن یكپارچــه اســت.  پلیمــری حــدود 50 درصــد از حجــم بت

ــكیل  ــر تش ــن و پلیم ــه بت ــود ك ــبب می ش ــن س ــی بت یكپارچگ

ــه دلیــل وجــود حفره هایــی  ــد )ب یــك مقطــع كامپوزیــت دهن

و  می شــود  یكپارچــه  بتــن  دارد  وجــود  جان هــا  روی  بــر 

ــر می شــوند و یــك مقطــع را  ــا یكدیگــر درگی ــن و پلیمــر ب بت
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كاربرد روش اول : 

الف( مقاومت بتن كافی باشد.

ب( نیاز به تقویت وجود نداشته باشد.

مثال : دیوارهای فونداسیون 

 ،  ACI318( نامه هــای  آییــن  اســاس  بــر  فــوق  طراحــی 

انجــام  دیوارهــا  طراحــی  مبحــث  آبــا(   ،  CSA-A23.3

.]12 -10 می گــردد]

كاربرد روش دوم 

الف( تأمین مقاومت خمشی مهم ترین مسأله باشد.

ب( نیروهای محوری كوچك باشد.

مثال : واحدهای كوچك مسكونی بتنی

)چــون در ایــن روش از پلیمــر جهــت تقویــت بتــن اســتفاده 

اســتاندارها  در  فعــًا  و  اســت  جدیــدی  مفهــوم  می شــود 

وجــود نــدارد.( ]6 [.

كاربرد روش سوم : 

الف( یك بنای ضد آتش نیاز باشد.

ب( بارهای محوری بزرگ باشد.

پ( مقاومت پلیمر پاسخ گوی بارهای طراحی نباشد.

در  آبــا(   ،  CSA-A23.3  ،  ACI318( اســتانداردهای  در 

می باشــد]12-10[. دیوارهــا  طراحــی  مبحــث 

تاییدیه هــای  و  RBS گواهی نامه هــا  ســاختمانی  سیســتم 

معتبــری از مراجــع مختلــف بیــن المللــی دارد ولــی ایــن 

مراجــع بــرای ســال های خیلــی دور می باشــد.تاش مــا بایــد 

بــر ایــن باشــد تــا بــا آزمایشــات دقیــق و موشــكافانه ای بتوانیــم 

مراجــع بــه روزتــری را در ایــن زمینــه فراهــم آوریــم. سیســتم 

ســاختمانی RBS از قطعــات پلیمــری بســیار مقــاوم کــه بــه 

ــه کار  ــی ب ــای بتن ــرای دیواره ــدگار ب ــای مان ــورت قالب ه ص

رفتــه انــد، بــه عنــوان قالبــی بــرای دیــوار، کــه شــامل دیوارهای 

باربــر، غیرباربــر، دیوارهــای برشــی و دیــوار فونداســیون مــی 

باشــد. اجــزا ء برآمــده روی ســطح ایــن قالب هــا حرکــت 

نمــوده و بــه یكدیگــر متصــل مــی شــود و قالــب بتنــی را پدیــد 

می آورنــد. پــس از بتــن ریــزی و عمــل آوردن بتــن ، قالــب در 

محــل باقــی مــی مانــد. اجــزای برآمــده ی دیوارهــای RBS در 

)چهــار نــوع( متفــاوت شناســایی مــی شــوند کــه در جــدول 2 

آورده شــده انــد]1[.

]1[ RBS جدول 2. اجزای برآمده ی دیوارهای

4.  خصوصیــات مــدل ســازه و تحلیــل غیرخطی 
ــتاتیكی 6 اس

ــن در  ــك سیســتم ســازه ای نوی سیســتم ســاختمانی RBS ی

ســاختمان های بلنــد مرتبــه و میــان مرتبــه می باشــند لــذا 

ــا رفتارهــای غیرخطــی آن  مطالعــات گســترده ای در رابطــه ب

ــكاران 2005 و 2006  ــرور 7 و هم ــت. كه ــده اس ــام نش انج

اثــرات  بــدون در نظرگیــری  المــان دیــوار را  یــك  ]3و4[ 

اجــزای ســازه ای ســقف تحــت مطالعــات آزمایشــگاهی قــرار 

داده و نتایــج غیرخطــی اســتاتیكی آنــرا اســتخراج نمــوده انــد. 

6 pushover

7 Chahrour

قابــل توجــه پلیمــر ســبب كنتــرل تــرك در بتــن و تقویــت بتــن 

پــس از ترك خوردگــی می شــود. و نیــز ســبب تقویــت كششــی 

مختــص  مزیــت  ایــن  می گــردد.  بتــن  محصورشــدگی  و 

قالب هــای پلیمــری اســت و ایــن دیوارهــا رفتــاری بســیار 

بهتــر از دیوارهــای برشــی متــداول دارنــد.در سیســتم های 

ســاختمانی RBS یــك مزیــت و ویژگــی قابــل تحســینی 

كــه وجــود دارد ایــن اســت كــه هیچگونــه محدودیتــی بــرای 

ســقف ها وجــود نــدارد و می تــوان بــر حســب شــرایط از 

هــر نــوع ســقفی كــه ضوابــط اســتانداردهای كشــور را تأمیــن 

می نمایــد، اســتفاده نمــود]9[. متاســفانه عــدم توانایــی تولیــد 

ماشــین آالت و تجهیــزات ســاخت قالب هــای PVC ســبب 

وابســتگی كامــل بــه واردات ایــن محصــول شــده اســت، لــذا 

 RBS گرایــش بــه اســتفاده و ســاخت سیســتم های ســازه ای

ــب  ــاده اســت. از دیگــر معای ــاق افت ــدرت اتف ــه ن در كشــور ب

ایــن سیســتم وزن ســنگین ســاختمان و وابســتگی كامــل آن بــه 

 RBS ــری ــاع در بكارگی ــت ارتف ــد. محدودی ــیمان می باش س

ــر  ــكا براب ــه ســازی ها براســاس آیین نامه هــای آمری در بلندمرتب

بــا 10متــر و در شــرایط خــاص در ضوابــط مرکــز تحقیقــات 

ــر می باشــد. از سیســتم  ســاختمان و مســكن ایــران تــا ۵0 مت

ســانتی  درجــه   70 از  بیــش  دمــای  در   RBS ســاختمانی 

گــراد بــه جهــت تغییــر خــواص پلیمــر در اثــر حــرارت نبایــد 

ــود ]1[. ــتفاده نم اس

دیوارهــای RBS بــه صــورت دیوارهــای بتــن صفحــه ای یــا 

ــا آیین نامه هــای ACI318 و ــق ب ــن مســلح مطاب دیوارهــای بت

CSA233 و آبــا طراحــی می شــوند. نكتــه ی قابــل توجــه ایــن 

ــات بارگــذاری  ــار و تركیب ــر ب كــه : شــرایط بارگــذاری، مقادی

ایــن مــوارد را  بایــد در طراحــی دیوارهــا لحــاظ شــود و 

یــا  آیین نامه هــای محلــی ســاختمانی و  می تــوان براســاس 

اســتانداردهای  در  نمــود.  لحــاظ  طراحــی  اســتانداردهای 

ــج طراحــی، از بارهــای تشــدید شــده و مقاومــت اعضــا  رای

بــرای كنتــرل عملكــرد  )مقاومــت اســمی كاهــش یافتــه( 

ســازه ای اســتفاده می كننــد. ایــن روش طراحــی در كانــادا 

 LRFD حالــت حــدی( و در آمریــكا( )ASD( و ایــران

می باشــد]12-10[. مقاومــت(  و  )ضرایــب 

اســت  مشــابه  تمامــی مصالــح  بــرای  در كانــادا ضرایــب 

ــه  ــح جداگون ــوع مصال ــر ن ــرای ه ــار ب ــب ب ــكا ضرای در آمری

می باشــد. بــرای دیوارهــای RBS مناســب ترین اســتاندارد 

ایــن  بارهــا  ضرایــب  زیــرا  می باشــد،   ASCE7 طراحــی 

آیین نامــه در تمــام انــواع مصالــح قابــل كاربــرد اســت.

جدول 1. ضرایب طراحی در دیوارهای RBS ]10و11[

ســاختمانی  آیین نامه هــای  از   RBS دیوارهــای  طراحــی 

انجــام  بتنــی  محلــی و اســتانداردهای طراحــی ســازه های 

و  بــار  ضرایــب  در  تفاوت هــای  ایــن كــه  بــا  می گیــرد. 

ــادا وجــود  ــكا و كان ــران، آمری ــن آیین نامه هــای ای مقاومــت بت

ــن ســه اســتاندارد حــدودًا یكســان  ــا ای ــی طراحــی ب دارد، ول

خواهــد بــود]6[.

ــن  ــه بت ــر ســبب می شــود ك ــوالد و پلیم ــن، ف ــن بت ــه كار رفت ب

دیوارهــای RBS را بــر حســب شــرایط بــه ســه شــیوه ی 

متفــاوت طراحــی كــرد :

روش اول:طراحی بتن صفحه ای

روش دوم:طراحی بتن مسلح شده با پلیمر

روش سوم :طراحی بتن مسلح شده با آرماتور 
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دو بــه ترتیــب 8.63 و 18.2 اســت كــه بــا توجــه بــه ایــن نتایج 

دیــوار برشــی RBS شــكل پذیری بیشــتری نســبت بــه دیــوار 

برشــی متــداول داشــته اســت. در رابطــه بــا محاســبه مقاومــت 

دو دیــوار نیــز بــرش پایــه نهایــی بــه بــرش پایــه ناحیــه تســلیم 

تقســیم شــده اســت. نســبت مقاومــت دیــوار برشــی متــداول 

ــز  ــا نی ــه در اینج ــر 1.73 و 2.41 ك ــب براب ــه ترتی و RBS ب

ــود ، دیــوار RBS نســبت بــه دیــوار برشــی  مشــاهده می ش

بتــن مســلح معمــول در افزایــش مقاومــت برتــری قابــل 

توجهــی دارد، ایــن امــر نشــانگر عملكــرد قابــل توجــه پلیمــر 

در افزایــش شــكل پذیــری و افزایــش مقاومــت ســازه اســت. 

بــه عنــوان مثــال در نمــودار فــوق ماحظــه می شــودكه دیــوار 

ــن  ــروی برشــی 300 كیلوت ــا نی ــداول ت ــن مســلح مت برشــی بت

مقــاوم اســت و تــا جابجایــی 70 میلیمتــر از خــود تغییــر 

شــكل نشــان می دهــد، در صورتــی كــه دیواربرشــی RBSتــا 

نیــروی نزدیــك 450 كیلونیوتــن مقاومــت و جابجایــی 160 

ــت. ــته اس ــكل داش ــر ،تغییرش میلی مت

5.  نتیجه گیری

ــوار ســازه ای بتــن مســلح  سیســتم ســاختمانی RBS یــك دی

ــری در  ــدگار پلیمــری اســت كــه نقــش بارب ــا قالب هــای مان ب

برابــر نیروهــای جانبــی و وزنــی را برعهــده دارد. مزایایــی 

همچــون عایــق بــودن در مقابلــه بــا هــدر رفــت انــرژی و 

نفــوذ صــوت ،حــرارت و رطوبــت را دارا می باشــد. همچنیــن 

ــل اســتفاده  ــر آب و هوایــی قاب ایــن سیســتم در شــرایط متغی

بــوده و بســیار ســازگار بــا محیــط اســت. بــرای بدســت آوردن 

مطالعــات بیشــتر در رابطــه بــا عملكــرد ســازه ای سیســتم 

ســاختمانیRBS،یك ســازه قــاب خمشــی 5 طبقــه                           بــا دیــوار 

برشــی بتن مســلح متــداول و دیــوار برشــی بــا قالــب مانــدگار 

معتبــر  اســتانداردهای  و  آیین نامه هــا  براســاس  پلیمــری 

ــی  ــی و جانب ــای ثقل ــت بارگذاری ه ــی وتح ــی طراح بین الملل

ــا یكدیگــر، مقایســه  قــرار گرفــت و نتایــج غیرخطــی آن هــا ب

ــا  ــاب خمشــی ب ــده، ســازه ی ق ــج بدســت آم ــر نتای شــد. بناب

دیــوار برشــی RBS  نســبت بــه ســازه قــاب خمشــی بــا 

و  مقاومــت  لحــاظ  از  متــداول  بتن مســلح  برشــی  دیــوار 

بــر  اســت.عاوه  داده  نشــان  بهتــری  رفتــار  شــكل پذیری 

قابــل ماحظــه ای كــه  اســتحكام و شــكل پذیری ســازه ای 

سیســتم ســاختمانی RBSدارد، ســرعت و ســهولت اجــرا 

، ضخامــت کــم دیــوار، انعطاف پذیــری نســبی در قالــب 

طرح هــای معمــاری و مراحــل نصــب و اجــرا در کارگاه و 

بــدون نیــاز بــه ماشــین آالت ســنگین از ویژگی هــای ســودمند 

ــن سیســتم اســت. ای

6.  مراجع

المللــی  بیــن  و  داخلــی  هــای  تاییدیــه  و  1-اســتانداردها 

تاییدیــه مرکــز تحقیقــات ســاختمان و مســكن وابســته بــه 

ایــران. اســامی  و شهرســازی جمهــوری  مســكن  وزارت 

]2[  TECHNICAL GUIDE Version two and

 Version three The ULTIMATE Concrete

 Forming Technology Royal Building Systems

™(Cdn) Limited the Royal Building System

 ]3[.   A. H. Chahrour, K. A. Soudki & J  

 RBS polymer encased«  (2005)Straube

 concrete wall part I: experimental study and

 theoretical provisions for flexure and shear»,

–19550  Construction and Building Materials

.5 6 3

 ]4[   A H Chahrour & K. A. Soudki RBS polymer

 encased concrete wall Part II: Experimental

 study and theoretical provisions for combined

 axial compression and flexure», Construction

1027–1016 20 and Building Materials

سوماســاندرام 8 ]13[ بــه بررســی پاســخ دینامیــك تــك المــان 

ــه  ــزار LS-DYNA پرداخت ــرم اف ــتفاده از ن ــا اس ــری ب پلیم

اســت.برای گســترش تحقیقــات و نیــز بررســی تاثیــر عملكــرد 

پلیمــر در ســازه های میــان مرتبــه انجــام تحلیل هــای غیرخطــی 

ضــروری اســت از ایــن رو در ایــن مقالــه بــه تحلیــل غیرخطــی 

اســتاتیكی یــك ســازه قــاب خمشــی 5 طبقــه                           بــه ارتفاع15متــر 

بــا دیــوار برشــی بتن مســلح معمــول و دیــوار برشــی بــا قالــب 

مانــدگار پلیمــری از نــوع RBS6 بــه ابعــاد 3 متــر در 4 متــر 

ــه شــده  ــران پرداخت ــت 15 ســانتی متر در شــهر ته ــا ضخام ب

 RBS ــداول و ــن مســلح مت ــوار برشــی بت اســت. طراحــی دی

مطابــق بــا آییــن نامــه ACI318 -14 همچنیــن رونــد طراحــی 

بــرای دیــوار RBS از روش طراحــی بتن مســلح شــده با پلیمر 

انجــام شــده اســت. ســازه تحــت بارگذاری هــای متخلــف 

ــوار  ــی دی ــی در راســتای طول اعــم  از بارثقلی،اســتاتیكی جانب

ــا  ــی آن ه ــتاتیكی غیرخط ــل اس ــج تحلی ــده و نتای ــرارداده ش ق

اســتخراج و بــا یكدیگــر مقایســه شــده اســت. 

شكل  2. مدل ساختمان 5 طبقه

8 SOMASUNDARAM

ــرم افــزار opensees در مــدل ســازی  ــه قــدرت ن ــا توجــه ب ب

ــن  ــوار بت ــك المــان ســازه ای مقطــع دی ــواع قســمت های ی ان

ــده  ــدل ش ــزار م ــرم اف ــن ن ــط روش Fiber در ای ــلح توس مس

ــار غیرخطــی آن محاســبه شــود. هــدف از ایــن  ــا رفت اســت ت

ــام ســاختمان  ــی ب ــل غیرخطــی، بدســت آوردن جابجای تحلی

ــوش  ــی پ ــب منحن ــه آن در قال ــد ك ــی میباش ــار جانب ــت ب تح

نشــان داده شــده اســت. منحنــی پــوش بــر اســاس محاســبه ی 

ــان  ــش زم ــه افزای ــه ب ــا توج ــازه ب ــی س ــه و جابجای ــرش پای ب

بارگــذاری رســم شــده و جابجایــی بــام ســازه ی دیــوار برشــی 

ــوار برشــی  ــام ســازه دی ــی ب ــا جابجای ــداول ب ــن مســلح مت بت

RBS در ایــن قســمت از مقالــه مقایســه شــده اســت. در 

شــكل 3 دیــوار برشــی بتــن مســلح معمــول ، بــا دیــوار برشــی 

ــه غیرخطــی  ــدگار پلیمــری در ناحی ــا قالــب مان ــن مســلح ب بت

ــه ونتایــج بررســی شــده اســت. مــورد مقایســه قــرار گرفت

شكل 3. مقایسه نمودار پوش اور دیوار برشی بتن مسلح متداول 

RBSبا دیوار برشی

ــود،  ــه می ش ــوش اور ماحظ ــای پ ــه در نموداره ــور ک همانط

در دیــوار برشــی بتــن مســلح معمــول ســازه زودتــر گســیخته 

ــر دو  ــه ه ــن ك ــه ای ــه ب ــا توج ــه ب ــی ك ــن معن ــت بدی ــده اس ش

دیــوار بطــور یكســان مــورد جابجایــی قــرار گرفتــه شــده انــد، 

ولــی دیــوار برشــی بتــن مســلح معمــول زودتــر تخریــب شــده 

اســت. شــكل پذیــری دو دیــوار بــا تقســیم جابجایــی نهایــی 

بــه جابجایــی تســلیم بدســت می آیــد. نســبت شــكل پذیری آن 
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ــن كنگــره ی  ــار ســال 1397، در یازدهمی ــه در به ــن مقال * ای

ــه  ــی مهندســی عمــران دانشــگاه تهــران چــاپ و ارائ بین الملل

شــده اســت و بــا توجــه بــه اهمیــت آن بــرای چــاپ در 

ــم و  ــگاه عل ــن دانش ــوالد و بت ــی ف ــی، تخصص ــریه ی علم نش

ــت.   ــده اس ــاب ش ــران انتخ ــت ای صنع

بررسی توزیع جانبی خودروها در بزرگراه های شهر 
تهران به کمک روش های پردازش تصویر

دکتر افشین شریعت مهیمنی

 عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، گروه مهندسی عمران     

سعید رحمانی

کارشناس ارشد مهندسی عمران)گرایش حمل ونقل( دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

رفتارهــای ترافیكــی در کشــورهای درحال توســعه بــا کشــورهای توســعه یافته، تفاوت هــای اساســی دارد. از جملــه ایــن تفاوت هــا نحــوه 

اســتفاده راننــدگان از خطــوط بزرگراهــی و همچنیــن پدیــده عــدم رعایــت خطــوط حرکتــی اســت. بــروز این گونــه رفتارهــا بــر عملكــرد ترافیكــی، 

ــی  ــع جانب ــوه توزی ــه نح ــه ای در زمین ــون مطالع ــود، تاکن ــن وج ــا ای ــت. ب ــذار اس ــاز تاثیرگ ــای شبیه س ــیون نرم افزاره ــر و کالیبراس ــی معاب ایمن

ــل رفتارهــای خــاص ترافیكــی در  ــه دلی ــی اســت کــه ب ــه اســت. ایــن در حال ــران صــورت نگرفت خودروهــا در مقاطــع بزرگراهــی در کشــور ای

ایــران و به خصــوص کان شــهر تهــران بررســی ایــن موضــوع ضــروری می نمایــد. از طرفــی در مطالعــات صــورت گرفتــه در ســایر کشــورهای 

ــن  ــوده اســت. در ای ــه شــرایط ترافیكــی اشــباع ب ــوط ب ــا مرب ــد، تحلیل هــا عمدت ــران دارن ــا کشــور ای ــاری نســبتا مشــابه ب درحال توســعه کــه رفت

مطالعــه عــاوه بــر اســتفاده از داده هــای مربــوط بــه بزرگراه هــای شــهر تهــران، نحــوه توزیــع جانبــی خودروهــا بــرای شــرایط اشــباع و غیراشــباع 

در دو نــوع بزرگــراه فاقــد شــانه و دارای شــانه راه ارائــه شــده اســت. بدیــن منظــور از بزرگراه هــای شــهر تهــران عملیــات فیلم بــرداری صــورت 

ــان  ــا افزایــش جری ــد ب ــج نشــان می دهن ــر اســتخراج شــده اســت. نتای ــردازش تصوی ــا اســتفاده از روش هــای پ ــاز ب ــه و داده هــای موردنی گرفت

ــرایط  ــن در ش ــت. همچنی ــه اس ــش یافت ــدرو افزای ــوط کن ــتفاده از خط ــل اس ــعه یافته، تمای ــورهای توس ــاهدات در کش ــاف مش ــوری برخ عب

ترافیكــی اشــباع، در بزرگــراه دارای شــانه راه، شــاهد بــروز رفتارهــای غیر خط مبنــا هســتیم بــه گونــه ای کــه شــانه راه بــه عنــوان یــک خــط عبــوری 

جدیــد توســط خودروهــا مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و در یــک بزرگــراه ســه خطه شــاهد پنــج خــط عبــوری خــودرو هســتیم.
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در ســمت راســت جــاده تــردد نماینــد، امــا بــا افزایــش میــزان 

حجــم عبــوری درصــد بیشــتری از راننــدگان از خطــوط عبوری 

ــن  ــد. همچنی ــتفاده می کنن ــرعت( اس ــط س ــپ )خ ــمت چ س

بــه گفتــه او درصــد اســتفاده راننــدگان یونانــی از خــط میانــی 

ــوری دوم در یــک بزرگــراه شــش  ــال خــط عب ــوان مث ــه عن )ب

خطــه( بــا افزایــش حجــم عبــوری، تغییــری نمی کنــد. در 

مقایســه ای بــا مطالعــات صورت گرفتــه در کشــور هلنــد، 

ــان  ــدگان در یون ــه رانن ــد ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــمبولس ب س

هماننــد راننــدگان هلنــدی، بــا افزایــش حجــم عبــوری تمایــل 

ــد]7[. ــدرو دارن ــرای اســتفاده از خطــوط کن ــری ب کمت

در ســال 1997 هارلــی 9 بــه بررســی میــزان اســتفاده راننــدگان 

از خــط کمكــی در تقاطعــات پرداختــه اســت. بــه گفتــه او 

ظرفیــت یــک مســیر چندخطــه در تقاطعــات بــه نحــوه توزیــع 

خودروهــا بیــن خطــوط عبــوری بســتگی دارد و بیشــترین 

ــن  ــا بی ــع خودروه ــه توزی ــد ک ــاق می افت ــی اتف ــت زمان ظرفی

خطــوط عبــوری کامــا مســاوی باشــد. بــا ایــن حــال او ذکــر 

می کنــد کــه دالیلــی از قبیــل خصوصیــات ترافیكــی، کاربــری 

هــای زمیــن، شــرایط هندســی مســیر و مــواردی از ایــن دســت 

باعــث می شــود ایــن توزیــع بــه صــورت همگــن نباشــد]8[. 

همچنیــن در ســال 2005 لــی 10و همــكاران مدلــی بــرای 

تخمیــن درصــد اســتفاده راننــدگان از خطــوط عبــوری در 

ــک  ــد از ی ــی بع ــوط حرکت ــش خط ــان کاه ــیر در زم ــک مس ی

ــر  ــا مقادی ــات آن ه ــر اســاس مطالع ــد. ب تقاطــع توســعه دادن

ارائــه شــده در HCM بازتــاب خوبــی از دنیــای واقعــی 

نیســت. از ایــن رو آن هــا پیشــنهاد می دهنــد مطالعاتــی در 

زمینــه میــزان اســتفاده از خطــوط عبــوری بــه منظــور ارزیابــی 

مجــدد ضرایــب ارائــه شــده در HCM صــورت بگیــرد]9[.

میــزان  بررســی  بــه  در ســال 2012  و همــكاران  رینــگ  

9 Hurley

10 Lee

اســتفاده راننــدگان از خطــوط عبــوری در تقاطعــات شــهر 

بوفالــوی نیویــورک پرداختنــد. بنابــر یافته هــای آن هــا درصــد 

اســتفاده راننــدگان از خطــوط عبــوری در شــهر بوفالــو بــا 

مطالعــات قبلــی تفــاوت  معنــادار دارد. بــر همیــن اســاس بــه 

عقیــده آن هــا نحــوه توزیــع خودروهــا بیــن خطــوط عبــوری در 

هــر محــل متفــاوت بــوده و نمی تــوان مقــداری عمومــی بــرای 

آن پیشــنهاد داد]10[. 

گونــای 11نیــز در ســال 2004 بــه بررســی میــزان اســتفاده 

ــه  ــف بزرگراهــی پرداخت ــه ای از خطــوط مختل ــدگان ترکی رانن

اســت]11[. او در ایــن مطالعــه پنــج مقطــع بزرگراهــی را 

ــرار داده اســت.  در شــرایط ترافیكــی اشــباع مــورد بررســی ق

برخــی از ایــن مقاطــع دارای شــانه راه و برخــی دیگــر بــدون 

ــای در کشــورهای توســعه یافته  ــه گون ــه گفت ــد . ب شــانه بوده ان

ــا، انگلســتان  )شــامل مطالعــات در کشــورهای آلمــان، ایتالی

ــزان اســتفاده از خــط مجــاور شــانه راه  ــا می ــان( عموم و یون

بــا افزایــش نــرخ جریــان کاهــش می یابــد و در عــوض میــزان 

ــش  ــدرو( افزای ــط تن ــه راه )خ ــاور میان ــط مج ــتفاده از خ اس

مــی یابــد. همچنیــن در تمامــی کشــورهای بررســی شــده 

ــری در  ــان تغیی ــرخ جری ــا افزایــش ن ــا، ب ــه جــز کشــور ایتالی ب

میــزان اســتفاده راننــدگان از خــط میانــی در یــک بزرگــراه 

مشــاهده نشــده اســت. بــا ایــن حــال بــر اســاس بررســی های 

صورت گرفتــه در کشــور ترکیــه بــا افزایــش نــرخ جریــان 

تمایــل راننــدگان بــرای اســتفاده از خــط کنــدرو )خــط مجــاور 

شــانه راه( افزایــش یافتــه اســت. نکتــه قابــل توجــه دیگــر 

اســتفاده راننــدگان از شــانه راه بــه عنــوان خــط عبــوری اســت. 

پدیــده ای کــه در کشــورهای توســعه یافتــه مشــاهده نشــده 

اســت. بــر اســاس یافته هــای گونــای در کشــور ترکیــه در اکثــر 

مواقــع خــط ســرعت بیشــترین حجــم عبــوری را داشــته اســت 

امــا بــا افزایــش جریــان درصــد اســتفاده از ایــن خــط کاهــش 

11 Gunay

1.  مقدمه

رفتارهــای ترافیكــی در کشــورهای توســعه یافته بــا کشــورهای 

درحــال توســعه، تفاوت هــای اساســی دارد ]1, 2[. از جملــه 

ایــن تفاوت هــا نحــوه اســتفاده راننــدگان از خطــوط بزرگراهی 

و همچنیــن پدیــده )عــدم رعایــت خطــوط حرکتــی 1( اســت 

]3[، بدیــن معنــا کــه راننــدگان در کشــورهای در حال توســعه 

در بســیاری از مواقــع بــه صــورت منظــم و بیــن خطــوط 

حرکــت نمی کننــد. در حالــی کــه راننــدگان در کشــورهای 

توســعه یافتــه عمدتــا میــان خطــوط و تــا حــد امــكان نزدیــک 

بــه مرکــز خطــوط عبــوری حرکــت می کننــد]4[. بدیهــی اســت 

ــات عملكــردی  ــر خصوصی ــر به ســزایی ب ایــن تفاوت هــا تاثی

جریــان ترافیــک، ایمنــی و نتایــج مــدل هــای شبیه ســاز در 

ابعــاد کان2 و خــرد3 دارد.

ــوی  ــد الگ ــوان کردن ــال 1983 عن ــرت5 در س ــل4 و هك ماهل

ــوری در یــک بزرگــراه  ــه یــک خــط عب ــه ب ورود وســایل نقلی

ــه ســایر خطــوط  ــه ب ــا الگــوی ورود وســایل نقلی چندخطــه ب

مرتبــط اســت. در واقــع تصادفــی فــرض کــردن ورود وســایل 

ــه  ــه گفت ــت. ب ــت اس ــراه نادرس ــک بزرگ ــوط ی ــه خط ــه ب نقلی

آن هــا اســتفاده بیش تــر از خــط ســرعت )خــط مجــاور میانــه( 

ــی خودروهــا  ــن جابه جای ــه ســایر خطــوط و همچنی نســبت ب

ــرعت  ــط س ــه خ ــانه راه( ب ــاور ش ــط مج ــدرو )خ ــط کن از خ

ــی  ــش ایمن ــه کاه ــر ب ــوری منج ــم عب ــش حج ــان افزای در زم

می شــود]5[. بزرگراهــی 

1  Non-lane based behavior

2 Macro

3 Micro

4 Mahalel

5 Hakkert

هایدمــن 6 در ســال 1994 ادعــا می کنــد در صورتــی کــه 

درصــد اســتفاده خودروهــا از خطــوط مختلــف در یــک 

معنــا کــه  ایــن  )بــه  باشــد  نســبی  تعــادل  دارای  بزرگــراه 

ــوری موجــود  ــر از خطــوط عب ــه طــور نســبتا براب خودروهــا ب

ــا  ــود. ب ــم ب ــت خواهی ــش ظرفی ــد.( شــاهد افزای اســتفاده کنن

ــرار  ــنجی ق ــی و صحت س ــورد بررس ــا م ــن ادع ــال ای ــن ح ای

نگرفتــه اســت]6[.

در ســال 1995 ســمبولس7 از جنبه هــای مختلــف بــه اهمیــت 

نحــوه توزیــع خودروهــا بیــن خطــوط حرکتــی اشــاره می کنــد. 

از نظــر او نحــوه توزیــع خودروهــا از نظــر تعــداد و نــوع بیــن 

خطــوط یــک بزرگراه به خصوص در تقاطعات و شــیبراهه ها8  

ــی از تداخــات در  ــرا درصــد باالی ــت اســت، زی دارای اهمی

ایــن نواحــی مرتبــط بــا خودروهــای موجــود در خــط ســمت 

راســت )خــط کنــدرو( مــی باشــد. از طرفــی ســمبولس ذکــر 

مــی کنــد کــه نحــوه انتخــاب خــط توســط راننــده بــه عوامــل 

مختلفــی از قبیــل تعــداد و موقعیــت ورودی هــا و خروجی هــا، 

ــد ایســتگاه های  ــری عارضه هــای خــاص مانن ــرار گی محــل ق

حمــل و نقــل عمومــی، حجــم عبــوری، مشــخصات مبــدا و 

مقصــد راننــده و شــرایط ســطح جــاده وابســته اســت و از ایــن 

رو نمی تــوان یــک الگــوی کلــی بــرای اســتفاده از خطــوط در 

ــه کــرد. بزرگراه هــای مختلــف ارائ

بــا ایــن حــال بــا اســتناد بــه مطالعــات قبلــی در کشــور آمریــكا 

ــر اســاس داده هــای برداشــت شــده در کشــور  ــن ب و همچنی

ــان، ســمبولس نتیجــه می گیــرد در راه هــای درون شــهری  یون

ــع  ــک بزرگــراه، الگــوی توزی ــوری از ی ــا افزایــش حجــم عب ب

خودروهــا بیــن خطــوط تغییــر می کنــد. بــه عنــوان مثــال 

ــكان  ــا حــد ام ــد ت ــل دارن ــی تمای ــی و یونان ــدگان آمریكای رانن

6 Heidemann

7 Tsamboulas

8 Ramps
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شكل1. نمونه ای از  فیلم برداشت شده از بزرگراه همت: الف( 
قبل از پردازش تصویر ب( خروجی پردازش تصویر

ــد  ــل و بع ــده قب ــت ش ــر برداش ــه ای از تصاوی ــكل 1 نمون ش

اســت. شــده  داده  نشــان  تصویــر  پــردازش  عملیــات  از 

داده هــای  خودروهــا  جانبــی  توزیــع  بررســی  به منظــور 

خط ســیر  خودروهــا مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. داده هــای 

خــط ســیر شــامل مختصــات x و y  و همچنیــن شــماره 

ــرای هــر خــودرو اســت. نحــوه انتخــاب  ــرد ب ــه ف منحصــر ب

شــده  داده  نشــان  2-الــف  شــكل  در  مختصــات  محــور 

ــل وجــود پرســپكتیو  در  ــه دلی ــر اســت ب ــه ذک اســت. الزم ب

تصاویــر، خروجــی پــردازش تصویــر بــا اســتفاده از ماتریــس 

ــی  ــلی خروج ــات پیكس ــاح و مختص ــب  اص ــل در متل تبدی

از پــردازش تصویــر بــه مختصــات واقعــی تبدیــل شــد. از 

ســوی دیگــر بــه دلیــل وجــود رفتــار غیرخط مبنــای راننــدگان، 

ــه ســادگی  ــوری ب ــا در خطــوط عب ــک حضــور خودروه تفکی

ممكــن نبــود. بــه منظــور حــل ایــن مشــكل، فراوانــی حضــور 

ــری در ســطح  خودروهــا در نوارهــای فرضــی 25 ســانتی مت

بزرگــراه محاســبه شــد. طــرح شــماتیک ایــن عملیــات در 

شــكل 2-ب نمایــش داده شــده اســت.

                 )الف(                                   )ب(

شكل 2. الف( نحوه انتخاب محور مختصات 

به منظور دستیابی به داده های خط سیر                                                           

ب( طرح شماتیک نواربندی فرضی درنظر گرفته شده به منظور 

رسم توزیع جانبی خودروها در مقطع بزرگراه

3.  نتایج

در ایــن بخــش نتایــج به دســت آمــده، بــه تفکیــک بــرای 

بزرگــراه دارای شــانه راه و بزرگــراه فاقــد شــانه ارائــه می شــود.

1/3. بزرگراه سه خطه همراه با شانه راه

شــكل های 4 و 5 بــه ترتیــب نشــان دهنده توزیــع فراوانــی 

نســبی حضــور خودروهــا در نوارهــای فرضــی در شــرایط 

غیراشــباع و اشــباع ترافیكــی در یــک بزرگــراه ســه خطــه 

ــا شــانه راه اســت. همانطــور کــه مشــاهده می شــود،  همــراه ب

نمــودار توزیــع فراوانــی نســبی در حالــت غیراشــباع دارای ســه 

ــم  ــبتا منظ ــت نس ــی از حرک ــوان آن را ناش ــه می ت ــوده ک ــد ب م

خودروهــا بیــن ســه خــط عبــوری دانســت. از طرفــی بــه نظــر 

مــی رســد خودروهــا در خــط میانــی و خــط کنــدرو تــا حدودی 

متمایــل بــه ســمت راســت خطــوط عبــوری حرکــت می کننــد. 

دلیــل ایــن امــر مــی توانــد بــه خاطــر حضــور شــانه راه و تمایــل 

ــای  ــا خودروه ــتر ب ــی بیش ــه جانب ــظ فاصل ــه حف ــدگان ب رانن

ــه  ــن حرکــت باشــد. ب ــی در حی ــش ایمن ــت افزای مجــاور جه

طــور کلــی بــا وجــود مشــاهده نظــم نســبی در توزیــع جانبــی 

ــراه  ــک بزرگ ــباع در ی ــی غیراش ــرایط ترافیك ــا در ش خودروه

ــورهای  ــا در کش ــا یافته ه ــه ب ــانه راه، در مقایس ــا ش ــراه ب هم

یافتــه و توزیــع خودروهــا بیــن خطــوط بــه یــک تعــادل نســبی 

نزدیــک شــده اســت. ایــن درحالــی اســت کــه در کشــورهای 

توســعه یافتــه خــط میانــی و خــط مجــاور شــانه راه بیشــترین 

ــن مطالعــه  ــن محقــق در ای ــوری را دارا هســتند. ای حجــم عب

بــرای اولیــن بــار بــه بررســی برخــی خصوصیــات غیرمعمولــی 

گفتــه  بــه  پرداخــت.  ترکیــه  بزرگراه هــای  در  راننــدگان 

گونــای، راننــدگان در ترکیــه برخــاف بســیاری از کشــورهای 

ــد. او ایــن  ــن خطــوط حرکــت نمی کنن ــا بی توســعه یافته عمدت

ــی  ــه عوامل ــد و آن را ب ــا« نامی ــر خط مبن ــار غی ــده را »رفت پدی

ــاده  ــطح ج ــد س ــرایط ب ــی، ش ــاص رانندگ ــد خ ــل عقای از قبی

و خط کشــی نامناســب ارتبــاط می دهــد. بــه گفتــه گونــای 

از جملــه پیامدهــای ایــن پدیــده کاهــش ایمنــی، دشــواری 

ــان  مدیریــت ترافیــک و ناکارامــدی مدل هــای شبیه ســاز جری

ترافیــک در ایــن شــرایط اســت. بــه منظــور بررســی دقیقتر این 

پدیــده، گونــای داده هــای مربــوط بــه بزرگراه هــای ترکیــه را بــا 

داده هــای مربــوط بــه کشــور آلمــان مقایســه کــرد. بــر اســاس 

یافته هــای او، همانطــور کــه انتظــار می رفــت بی نظمــی بــه 

ــوط  ــدرو و شــانه راه در داده هــای مرب خصــوص در خــط کن

ــان،  ــور آلم ــاف کش ــن برخ ــود. همچنی ــهود ب ــه مش ــه ترکی ب

راننــدگان در ترکیــه در هنــگام ازدحــام ترافیكــی از شــانه راه بــه 

ــه ذکــر اســت  ــد. الزم ب ــوری اســتفاده کرده ان ــوان خــط عب عن

نتایــج بــر اســاس داده هــای برداشــت شــده در شــرایط ازدحــام 

ترافیكــی بــوده اســت و مقایســه ای در شــرایط جریــان آزاد 

ــه اســت. ترافیكــی صــورت نگرفت

متــکاری و بــودکار در ســال 2013 در بخشــی از پژوهــش 

خــود بــه بررســی نحــوه توزیــع خودروهــا بیــن خطــوط در یک 

ــر اســاس یافته هــای  ــد. ب ــد پرداختن مقطــع بزرگراهــی در هن

ــه اســتفاده از خــط  ــد تمایــل کمتــری ب ــدگان در هن آن هــا رانن

مجــاور بــه شــانه راه دارنــد. متــکاری و بــودکاری دلیــل ایــن 

امــر را توقف هــای گاه و بــی گاه راننــدگان در ایــن خــط عنــوان 

کــرده انــد. در ایــن پژوهــش اشــاره ای بــه وضعیــت ترافیكــی 

در هنــگام برداشــت داده نشــده اســت]12[.

تاکنــون مطالعــه ای در زمینــه نحــوه توزیــع جانبــی خودروهــا 

ایــران صــورت نگرفتــه  در مقاطــع بزرگراهــی در کشــور 

اســت. ایــن در حالــی اســت کــه بــه دلیــل رفتارهــای خــاص 

ترافیكــی در ایــران و بــه خصــوص کان شــهر تهــران بررســی 

در  طرفــی  از  می نمایــد.  ضــروری  موضــوع  ایــن  بررســی 

درحــال  کشــورهای  ســایر  در  صورت گرفتــه  مطالعــات 

ــر روی شــرایط اشــباع ترافیكــی  ــا ب توســعه، تحلیل هــا عمدت

ــر  ــه ســعی شــده اســت عــاوه ب ــن مطالع ــوده اســت. در ای ب

ــه بزرگراه هــای شــهر تهــران،  ــوط ب اســتفاده از داده هــای مرب

ــورت  ــز ص ــباع نی ــرایط غیراش ــرای ش ــه ب ــای مربوط تحلیل ه

ــرد.  بگی

2.  روش تحقیق

ــران از  ــهر ته ــی ش ــع بزرگراه ــاز از مقاط ــورد نی ــای م داده ه

برداشــت  هندی کــم  دوربیــن  توســط  فیلم بــرداری  طریــق 

ــر  ــر حضــور شــانه راه ب ــه منظــور بررســی تاثی شــده اســت. ب

رفتــار راننــدگان، داده هــا در دو نــوع مقطــع بزرگراهــی همــراه 

ــوری  ــط عب ــه خ ــا س ــت ب ــهید هم ــراه ش ــانه راه )بزرگ ــا ش ب

بــه عــرض 3.7 متــر و دارای شــانه راه( و بــدون شــانه راه 

ــه عــرض  ــوری ب ــار خــط عب ــا چه ــری ب )بزرگــراه شــهید باق

3.5 متــر و فاقــد شــانه راه( برداشــت شــده اســت. بــازه زمانــی 

ــوده اســت کــه شــرایط ترافیكــی  ــه ای ب ــه گون فیلمبرداری هــا ب

شــرایط  از  جریــان  انتقــال  مرحلــه  و  اشــباع  غیراشــباع، 

غیراشــباع بــه اشــباع را شــامل شــود. بدیــن منظــور حــدود 15 

ــرداری در روزهــای مختلــف صــورت گرفــت.  ســاعت فیلم ب

پــس از عملیــات برداشــت داده، فیلم هــا مــورد بازبینــی قــرار 

گرفــت و فیلم هــای قابــل اســتفاده انتخــاب شــد. ســپس 

ــردازش  ــات پ ــب عملی ــزار متل ــه وســیله کدنویســی در نرم اف ب

ــت. در ــورت گرف ــی ص ــای انتخاب ــر روی فیلم ه ــر ب تصوی
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بیشــتر از جملــه دالیــل اســتفاده بیشــتر راننــدگان از خــط 

ــد. ــرعت باش س

جدول 1. درصد استفاده رانندگان از خطوط در بزرگراه سه خطه 

همراه با شانه راه )شهید همت(

در ادامــه بــه منظــور بررســی رفتــار راننــدگان در بزرگــراه 

بــدون شــانه، تحلیل هــای فــوق بــر روی داده هــای مربــوط بــه 

ــه  ــدون شــانه راه مجــددا صــورت گرفت بزرگــراه چهارخطــه ب

اســت.

2/3. بزرگراه چهارخطه بدون شانه راه

ــی  ــع فراوان ــده توزی ــان دهن ــب نش ــه ترتی ــكل های 5 و 6 ب ش

نســبی حضــور خودروهــا در نوارهــای فرضــی در شــرایط 

غیراشــباع و اشــباع ترافیكــی در یــک بزرگــراه چهارخطــه 

ــدون شــانه راه اســت. مشــاهده می شــود برخــاف نمــودار ب

شكل 5. توزیع فراوانی نسبی اشغال نوارهای فرضی، توسط 

خودروهای عبوری در یک بزرگراه سه خطه فاقد شانه راه در 

شرایط ترافیكی غیراشباع

ــودار  ــای نم ــداد مده ــانه راه، تع ــا ش ــراه ب ــراه هم ــه بزرگ ــوط ب مرب

توزیــع فراوانــی در دو حالــت اشــباع و غیراشــباع تغییــر نکــرده 

اســت. بــه نظــر مــی رســد بــه دلیــل عــرض کمتــر خطــوط در 

ــع  بزرگــراه شــهید باقــری و همچنیــن عــدم وجــود شــانه راه و به تب

ــكیل  ــه تش ــادر ب ــا ق ــی، خودروه ــی کاف ــه جانب آن عدم وجــود فاصل

خــط عبــوری جدیــد مشــابه آنچــه کــه در بزرگــراه  دارای شــانه اتفــاق 

ــد نیســتند. مــی افت

شكل 6. توزیع فراوانی نسبی اشغال نوارهای فرضی، توسط 

خودروهای عبوری در یک بزرگراه چهارخطه فاقد شانه راه در 

شرایط ترافیكی اشباع

مربــوط بــه بزرگــراه همــراه بــا شــانه راه، تعــداد مدهــای 

نمــودار توزیــع فراوانــی در دو حالــت اشــباع و غیراشــباع 

تغییــر نکــرده اســت. بــه نظــر مــی رســد بــه دلیــل عــرض کمتــر 

ــن عــدم وجــود  ــری و همچنی خطــوط در بزرگــراه شــهید باق

جانبــی کافــی،  فاصلــه  عدم وجــود  آن  به تبــع  و  راه  شــانه 

خودروهــا قــادر بــه تشــكیل خــط عبــوری جدیــد مشــابه آنچــه 

ــد نیســتند. ــی افت ــاق م ــراه  دارای شــانه اتف ــه در بزرگ ک

همچنیــن در جــدول 2 درصــد اســتفاده راننــدگان از هــر 

ــا  ــباع ب ــباع و غیراش ــرایط اش ــوری در ش ــوط عب ــک از خط ی

یكدیگــر مقایســه شــده اســت. در شــرایط ترافیكــی غیراشــباع 

راننــدگان تمایــل کمــی بــرای اســتفاده از خــط کنــدرو دارنــد. 

و  ورودی/خروجــی  شــیبراهه های  وجــود  می رســد  به نظــر 

تعــداد زیــاد تداخــات در ایــن نواحــی عامــل اصلــی اجتنــاب 

ــای گاه  ــدرو اســت. توقف ه ــدگان از حرکــت در خــط کن رانن

ــا بــه دالیلــی از قبیــل  و بــی گاه راننــدگان در خــط کنــدرو )بن

توســعه یافته، راننــدگان بیش تــری دارای رفتارهــای نامنظــم 

ــدرو مشــهودتر اســت  ــن بی نظمــی در خطــوط کن هســتند. ای

ــدرو(. )پراکندگــی بیشــترداده هــای در خــط کن

شكل 3. توزیع فراوانی نسبی اشغال نوارهای فرضی، توسط 

خودروهای عبوری در یک بزرگراه سه خطه دارای شانه راه در 

شرایط ترافیكی غیراشباع

شكل 4. توزیع فراوانی نسبی اشغال نوارهای فرضی، توسط 

خودروهای عبوری در یک بزرگراه چهارخطه دارای شانه راه در 

شرایط ترافیكی اشباع

بــا افزایــش جریــان و رســیدن بــه شــرایط اشــباع، شــكل 

ظاهــری نمــودار توزیــع فراوانــی نســبی، دچــار تغییــر می شــود 

بــه گونــه ای کــه بــه جــای ســه مــد، پنــج مــد قابــل شناســایی 

اســت. ایــن تغییرشــكل نمــودار بــه دلیــل بــروز پدیــده »عــدم 

رعایــت خطــوط حرکتــی« اســت. در ایــن شــرایط خودروهــا 

در یــک بزرگــراه ســه خطــه بــا پذیــرش فاصلــه جانبــی کمتــر 

نســبت بــه حالــت غیراشــباع، در پنــج خــط عبــوری قــرار 

ــوری  ــان عب ــش جری ــا افزای ــر اســت ب ــه ذک ــد. الزم ب می گیرن

و قبــل از رســیدن بــه شــرایط اشــباع کامــل، در بازه هــای 

زمانــی کوتاهــی، چهــار خــط عبــوری از خــودرو قابل مشــاهده 

اســت کــه بــه دلیــل کوتــاه بــودن ایــن بــازه زمانــی تاثیــر آن بــر 

روی نمــودار توزیــع فراوانــی )کــه دارای پنــج مــد قابــل تمیــز 

ــه وضــوح قابــل مشــاهده نیســت.  اســت( ب

نکتــه قابــل توجــه دیگــر، اســتفاده راننــدگان از شــانه راه 

ــن امــر  ــوری در شــرایط اشــباع اســت. ای ــوان خــط عب ــه عن ب

می توانــد عبــور و مــرور وســایل نقلیــه امــدادی را مختــل 

کنــد. همچنیــن در صــورت بــروز هرگونــه ســانحه ای، وقفــه 

طوالنــی در جریــان ایجــاد مــی شــود. از طــرف دیگر بــا کاهش 

فاصلــه جانبــی خودروهــا و افزایــش اصطــكاک جانبــی بیــن 

ــد]13[.  ــش می یاب ــان کاه ــرعت جری ــا، س خودروه

از  یــک  هــر  از  راننــدگان  اســتفاده  در جــدول 1، درصــد 

ــا یكدیگــر  ــوری در شــرایط اشــباع و غیراشــباع ب خطــوط عب

ــج  ــاف نتای ــر خ ــود ب ــاهده می ش ــت. مش ــده اس ــه ش مقایس

کشــورهای  در  صورت گرفتــه  مطالعــات  از  به دســت آمده 

توســعه یافته )آمریــكا، آلمــان و ایتالیــا(، در شــرایط ترافیكــی 

ــه اســتفاده از خــط  ــران ب ــدگان در ته ــل رانن غیراشــباع، تمای

ســرعت بیــش از ســایر خطــوط اســت. همچنیــن خــط کنــدرو 

درصــد  پایین تریــن  دارای  راه(  شــانه  بــه  مجــاور  )خــط 

ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــدگان اس ــط رانن ــتفاده توس اس

ــه در کشــورهای توســعه  ــر اســاس مطالعــات صــورت گرفت ب

یافتــه، خــط کنــدرو در شــرایط ترافیكــی غیراشــباع دارای 

ــود  ــد وج ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــتفاده اس ــد اس ــترین درص بیش

شــیبراهه های ورودی  1و خروجــی 2 در ســمت راســت مســیر 

ــرعت  ــا س ــیر ب ــی مس ــرای ط ــدگان ب ــل رانن ــن تمای و همچنی

1 On-ramp

2 Off-ramp
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ــی مهندســی  ــس بین الملل ــه در شــانزدهمین كنفران ــن مقال *ای

ــه  ــا توجــه ب ــك چــاپ شــده اســت و ب ــل و ترافی ــل و نق حم

ــوالد  ــی ف ــریه ی علمی-تخصص ــرای نش ــوع ب ــت موض اهمی

ــران  ــت ای ــم و صنع ــگاه عل ــران دانش ــكده ی عم ــن دانش و بت

انتخــاب شــده اســت.

خرابــی خــودرو، پیــاده کــردن مســافر و مــواردی از ایــن 

ــود.  ــرآورد می ش ــار ب ــن رفت ــروز ای ــل ب ــر دالی ــت( از دیگ دس

جدول 2. درصد استفاده رانندگان از خطوط در بزرگراه چهارخطه 

بدون شانه راه )شهید باقری(

ــباع،  ــی اش ــرایط ترافیك ــه ش ــیدن ب ــان و رس ــش جری ــا افزای ب

راننــدگان بیشــتری بــه اســتفاده از خــط کنــدرو روی می آورنــد. 

ایــن امــر بــا نتایــج مطالعــات گونــای در ترکیــه هم خوانــی 

دارد]11[. دلیــل ایــن رفتــار از دو جنبــه قابــل بررســی اســت. 

ــا افزایــش جریــان و دشــوار شــدن امــكان  مــورد اول اینکــه ب

مانــور و تغییرخــط، رانندگانــی کــه قصــد خــروج از بزرگــراه 

دارنــد ســعی می کننــد تــا حــد امــكان از خــط کنــدرو اســتفاده 

کننــد. مــورد دیگــر  تمایــل راننــدگان بــه پــر کــردن فضاهــای 

خالــی موجــود در مقطــع بزرگــراه اســت. راهــول و همــكاران 

در ســال 2011 بــه ایــن پدیــده اشــاره کرده انــد]14[. از طرفــی 

مانــور راننــدگان در مرحلــه انتقــال جریــان از حالت غیراشــباع 

ــتفاده از  ــدرو و اس ــوط کن ــه خط ــت ب ــرای عزیم ــباع ب ــه اش ب

ــی،  ــش بی نظم ــث افزای ــود باع ــود، خ ــی موج ــای خال فضاه

کاهــش ایمنــی و احتمــاال کاهــش ظرفیــت معبــر می شــود. از 

ایــن رو بــه نظــر می رســد اتخــاذ تدابیــری در راســتای افزایــش 

عملكــرد خطــوط کنــدرو در شــرایط غیراشــباع )بــرای مثــال 

ــری از توقــف خودروهــا، اســتفاده از خطــوط کمكــی  جلوگی

قبــل و بعــد از شــیبراهه ها( تاثیــر به ســزایی بــر عملكــرد 

ترافیكــی معابــر بــدون شــانه راه داشــته باشــد.

جمع بندی و پیشنهادات  .4

در  خودروهــا  جانبــی  توزیــع  نحــوه  پژوهــش  ایــن  در 

گرفــت.  قــرار  بررســی  مــورد  تهــران  شــهر  بزرگراه هــای 

بــا اســتفاده  بدیــن منظــور داده هــای خط ســیر خودروهــا 

از روش هــای پــردازش تصویــر اســتخراج شــد و پــس از 

آماده ســازی داده هــا، تحلیل هــای مربوطــه بــر روی آن هــا 

صــورت گرفــت. بــرای دســت یابی بــه فراوانــی توزیــع جانبــی 

ــه  ــا نوارهــای فرضــی ب خودروهــا، مقطــع عرضــی بزرگــراه ب

عــرض 25 ســانتی متر شــبكه بندی شــد و درصــد حضــور 

وســایل نقلیــه در هــر یــک از ایــن نوارهــا در طــول بــازه 

برداشــت داده محاســبه شــد. نتایــج نشــان داد رفتــار راننــدگان 

ــا در  ــا یافته ه ــی ب ــای اساس ــران تفاوت ه ــای ته در بزرگراه ه

کشــورهای توســعه یافته دارد. بــه عنــوان مثــال در کشــورهای 

توســعه یافته راننــدگان در شــرایط غیراشــباع ترجیــح می دهنــد 

از خطــوط کنــدرو و مجــاور بــه شــانه راه اســتفاده کننــد. ایــن 

در حالــی اســت کــه بــر اســاس یافته هــای پژوهــش پیــش رو، 

راننــدگان در تهــران خطــوط ســرعت را بــه ســایر خطــوط 

ترجیــح  می دهنــد. از طــرف دیگــر بــر اســاس مطالعــات 

صــورت گرفتــه در کشــورهای توســعه یافته راننــدگان حتــی در 

شــرایط ترافیكــی اشــباع خــود را ملــزم بــه حرکــت بیــن خطوط 

ــت آمده  ــج به دس ــاس نتای ــر اس ــل، ب ــه مقاب ــد. در نقط می کنن

ــوری و  ــان عب ــش جری ــا افزای ــران، ب از بزرگراه هــای شــهر ته

ــه  ــه حالــت اشــباع، بی نظمــی افزایــش یافت ــان ب رســیدن جری

بــه صورتــی کــه در یــک بزرگــراه ســه خطه همــراه بــا شــانه راه 

5 خــط عبــوری خــودرو قابــل مشــاهده اســت و فاصلــه جانبی 

ــل اشــغال  ــه دلی ــن ب ــد. همچنی ــن خودروهــا کاهــش می یاب بی

شــانه راه در ایــن شــرایط، حرکــت وســایل نقلیــه امــدادی بــا 

ــش  ــل کاه ــه دلی ــی ب ــود. از طرف ــه می ش ــدید مواج ــر ش تاخی

فاصلــه جانبــی خودروهــا در ایــن حالــت، ســرعت خودروهــا 

ــن امــر مســلما  ــه رو می شــود و ای ــل توجــه روب ــا کاهــش قاب ب

بــر ظرفیــت مقطــع تاثیرگــذار اســت. از ایــن رو پیشــنهاد مــی 

ــت  ــر روی ظرفی ــده ب ــن پدی ــر ای ــی تاثی شــود در مطالعــات آت

ــرد. ــرار بگی بزرگراهــی مــورد بررســی ق
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دکتر مهدی زارع

استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و عضو وابسته فرهنگستان علوم

چکیده

ــن  ــا کشــته شــده   اند )و ای ــا در زمین   لرزه   ه ــان م ــر از هموطن ــزار نف ــی 1990- 2016 م )1369-1395ش( حــدود 60 ه ــازه زمان در ب

تلفــات حــدود 90% کل تلفــات مســتقیم و فــوری در مخاطــرات مختلــف طبیعــی بــوده اســت(. گــزارش پریونشــن- وب نشــان می   دهــد 

کــه ایــران حدوداســالي250 میلیــون دالر از مخاطــرات طبیعــی بــه طــور متوســط در طــی شــش ســاله 2005-2011 آســیب دیــده اســت. 

ایــن آســیب مســتقیم اقتصــادی بــرای بــازه 25 ســاله 1990- 2014 حــدود  15 میلیــارد دالر اســت. بــا توجــه بــه لــرزه خیــزی فــات 

ایــران بایــد در مــورد نحــوه ســاماندهی، آمایــش ســرزمین و توســعه ایــران در آینــده بــه طــور جــدی اندیشــید. بــا توجــه بــه اینکــه در آینــده 

بــدون شــک بیشــترین جمعیــت ایــران، شهرنشــین خواهــد بــود، چگونگــی توســعه شــهرها در آینــده ایــران بســیار مهــم و حســاس اســت. 

رونــدی کــه اکنــون در کشــور مــا دنبــال می   شــود بــا توجــه بــه افزایــش معرضیــت جمعیــت بــه مخاطــرات طبیعــی، بــه دالیــل مختلــف بــه 

افزایــش ریســک در مقابــل ســوانح طبیعــی می   انجامــد:

آنچــه بــه صــورت بلنــد مرتبــه ســازی در کشــور )و از همــه جــا ســریعتر و مهم   تــر در تهــران( دنبــال می   شــود، بــدون لحــاظ کــردن فضــای 

ــه ایــن نواحــی  ــه تدریــج کندتــر کــردن امــكان دسترســی ب دسترســی و امــكان تــردد، موجــب تمرکــز ســاختمان   ها در مناطــق شــهری و ب

می   شــود. 

ــن  ــه یافت ــا ادام ــی، و ب ــر زمین ــت ســه بعــدی فضــای زی ــا عــدم اطــاع از وضعی ــران( ب ــژه ته ــه وی ــزرگ کشــور )ب ــون در شــهرهای ب اکن

پروژه هــای عمرانــی ماننــد ســاخت متــرو، بــدون پیــش  بینــی و واقــع بینــی نســبت بــه آنچــه در فضــای زیرزمینــی رخ می   دهــد، بــا ســوانحی 

ماننــد حادثــه شــهران در خــرداد 95 و حادثــه پاســكو در دی   مــاه 95 در تهــران مواجــه هســتیم کــه متأســفانه در حــال تبدیــل بــه حــوادث 

روزمــره و عــادی هســتند. 

تاب آوری شــهرها در برابر زلزله و  نكته هایی از  
زلزله های اخیر در سال 1396 ایران

مقدمه 	.1

در شــهرهای کنونــی ایــران کــه بســیاری در پــای دامنه   هــا 

و بــه ناچــار در کنــار و یــا بــر روی پهنــه گســل   های فعــال 

ــاک  ــم خطرن ــا توســعه شهرســازی در حری ــد، ب ــرار گرفته   ان ق

ــژه در  ــه وی ــه ب ــد آنچ ــتيم، مانن ــه هس ــال مواج ــل   های فع گس

بیســت و پنــج ســال اخیــر در شــمال تهــران و تبریــز رخ داده 

اســت.   

بیشــتر شــهرهای بــزرگ و بــا جمعیــت بیــش از یــک میلیــون 

قــرار  بزرگــی  افکنه   هــای  مخــروط  روی  بــر  ایــران  نفــر 

ــت  ــي از ضخام ــی و دقیق ــاع علم ــون اط ــه تاکن ــد ک گفته   ان

آبرفت   هــا در ایــن محدوده   هــای شــهری در دســترس نیســت. 

مهمتریــن مثــال در ایــن مــورد، شــهر تهــران اســت کــه در آن 

ــق آبرفت   هــا در محــدوده مرکــزی شــهر  ــوز ضخامــت دقی هن

ــان ســاخت  ــی اســت کــه همچن ــن در حال دانســته نیســت. ای

برج   هــای بلنــد مرتبــه بــر روی همیــن آبرفت   هــای ضخیــم 

الیــه در تهــران در نواحــی گوناگــون از منطقــه 22 تــا نواحــی 

ــه دارد. ــا شــهر ری ادام مرکــزی و ت

تحــوالت جمعیتــی در ایــران  نمایانگــر افزایــش هــر چــه 

بیشــتر جمعیــت شهرنشــین و تمرکــز جمعیــت در شــهرهای 

بزرگتــر )برخوردارتــر( اســت. بــر پایــه آمــار بانــک جهانــی، 

دگردیســی جمعیــت در ایــران از ســال 1369 تــا 1394 نشــان 

می   دهــد کــه تمرکــز جمعیــت در شــهرهای بــا جمعیــت بیــش 

از یــک میلیــون نفــر از 12 و نیــم میلیــون در ســال 1369 

بــه حــدود 21 و نیــم میلیــون در ســال 1395 رســیده اســت. 

ایــن در حالــی اســت کــه نــرخ افزایــش ایــن جمعیــت در طــی 

یــک »دهــه« )در دهــه اول طــی ســال   های 1369 تــا 1379( 

در شــهرهای بــزرگ کًا حــدود 3 درصــد بــوده و ایــن میــزان 

بــا رشــد جمعیــت شــهرهای بــزرگ بــه صــورت »ســاالنه« در 

ــن  ــد! ای ــری می   کن ــت 1395 براب طــی ســال   های 1389 لغای

موضــوع نشــان می   دهــد کــه آهنــگ رشــد جمعیــت شــهرهای 

بــزرگ بــه ویــژه در شــش ســال اخیــر شــتاب خاصــی گرفتــه 

اســت. 

2.  درس زلزله بم

 زمین   لــرزه 5 دی   مــاه 1382 بــم پرتلفات   تریــن زمین   لــرزه 

ایــران در قــرن گذشــته اســت. در ســالروز ایــن زلزلــه معمــواًل 

بــه جــای ارزیابــی علمــی و واقع   بینانــه بــر روی میــزان آســیب 

ــرزه  ــی ل ــک در نواح ــطح ریس ــر س ــرور ب ــور و م ــری کش پذی

خیــز ایــران بــه یــادی مختصــر از جانباختــگان زمین   لــرزه بــم 

ــد  ــزاری چن ــن برگ ــا( و همچنی ــود بمی   ه ــط خ ــًا توس )عمدت

نشســت تخصصــی در موسســات پژوهشــی و تخصصــی 

پرداختــه  می   شــود(  برگــزار  کمتــر  اخیــرًا  هــم  آن  )کــه 

می شــود. ســالروز زمین   لــرزه 5 دی   مــاه 1382 بــم زمانــی 

ــری  ــزان آســیب پذی ــر می ــه ب ــرور همــه جانب ــرای م مناســب ب

کشــور در مقابــل مخاطــره زمین   لــرزه و ســایر مخاطــرات 

طبیعــی و ارزیابــی همــه جانبــه دســتاوردهای یكســاله گذشــته 

در زمینــه کاهــش ریســک زلزلــه و ارائــه برنامه   هــا بــرای ســال 

و دهــه پیــش   رو در زمینه هــای مختلــف اجرایــی، آموزشــی و 

پژوهشــی اســت. آمــار تلفــات رســمی 26271 نفــر و تعدادی 

ــتر  ــده های بیش ــته ش ــار کش ــان از آم ــه همچن ــا ک از گزارش   ه

و قربانیــان دفــن شــده در محل   هــای دیگــر کــه در ایــن آمــار 

رســمی لحــاظ نشــده و بعضــی گزارش   هــا مبنــی بــر تلفاتــی از 

مهاجــران غیــر قانونــی و ثبــت نشــده افغــان کــه طبیعتــًا دفــن 

شــده   اند ولــی در آمــار رســمی تلفــات جــای نداشــته   اند، 

نشــان از عمــق فاجعــه انســانی در زمین   لــرزه 1382 بــم دارد. 

ــداد  ــورد تع ــی در م ــای احساس ــر از اغراق   ه ــی اگ ــًا حت ضمن

ــات  ــار تلف ــان آم ــم، و همچن ــذر کنی ــم گ ــرزه ب ــات زمین   ل تلف

ــاظ  ــه لح ــه ب ــم )ک ــتجو کنی ــمی جس ــای رس را در گزارش   ه

علمــی نیــز بایــد همیــن کار را انجــام دهیــم( بــاز نمی   توانیــم 

بــر روی ایــن ابهامــی کــه در مــورد تعــداد ســاکنان و تلفــات بــه 

شریه علمی، ترویجی فوالد و بتن
ن
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برنامه   های سازمان ملل متحد  .4

نشســت  در  بان   گی   مــون،  متحــد،  ملــل  ســازمان  دبیــرکل 

افتتاحیــه کنفرانــس جهانــی ســازمان ملــل متحــد بــرای کاهــش 

ریســک ســانحه در 23 اســفند 1393 در ســندای ژاپــن گفــت 

کــه در ســال 300 میلیــارد دالر خســارت در اثــر مخاطــرات 

طبیعــی بــه کشــورها خســارت وارد می   شــود. وی اعــام کــرد 

کــه در 15 ســال اول قــرن بیســت و یكــم، 2/5 تریلیــون 

ــه ســیل  ــر ســه ســانحه زلزل ــارد دالر( در اث دالر )2500 میلی

ــارت وارد  ــتقیم خس ــورت مس ــه ص ــر ب ــه بش ــالی ب و خشكس

شــده اســت. ایــن میــزان بیانگــر حــدود ســالی 165 میلیــارد 

ــا اســت. در  دالر خســارت ســاالنه از ایــن مخاطــرات در دنی

ســال   های 1970 تــا 2014 حــدود 3/5 میلیــون انســان در 

اثــر مخاطــرات طبیعــی در جهــان کشــته شــدند کــه حــدود 3 

میلیــون نفــر از ایــن تعــداد بــه منطقــه آسیا-پاســیفیک مربــوط 

اســت. جالــب آن اســت کــه حــدود 87% از جمعیــت تحــت 

تأثیــر در مخاطــرات در دنیــا مربــوط بــه همیــن منطقــه آســیا-

پاســیفیک بــوده اســت. 

در ســال 2015 ســازمان ملــل متحــد 3 برنامــه پانــزده ســاله 

بــرای ترســیم چشــم انــدار پیــش رو منتشــر کــرد.  اولــی 

»چهارچــوب ســندای بــرای کاهــش ریســک ســانحه« بــود 

کنفرانــس جهانــی  از  پــس  و  مــارس 2015  مــاه  در  کــه 

ســندای–ژاپن- بــرای کاهــش ریســک ســانحه منتشــر شــد. 

ــدار«  ــرای توســعه پای ــوزش ب ــی آم ــی »چهارچــوب جهان دوم

کــه پــس از گردهمایــی بیــن المللــی آمــوزش یونســكو در مــاه 

مــه 2015 در اینچئــون کــره جنوبــی، و در کنفرانــس جهانــی 

ــر  ــن در نوامب ــای ژاپ ــدار، در ناگوی ــرای توســعه پای آمــوزش ب

2015 منتشــر شــد. و ســومی »چهارچــوب ســازمان ملــل 

ــرات اقلیمــی« اســت کــه در پــی کنفرانــس  ــرای تغیی متحــد ب

جهانــی ســازمان ملــل متحــد در مــورد تغییــرات اقلیمــی 

منتشــر شــد. ایــن کنفرانــس  در طــی 12 روز ) 30 نوامبــر تــا 

ــوان  ــه عن ــس ب ــه پاری ــورژه در حوم 11 دســامبر 2015( در ب

ــن  ــه ای ــر س ــه در ه ــت ک ــب اس ــد. جال ــزار ش COP21 برگ

چهارچوب   هــا، »توســعه پایــدار« نــگاه محــوری بــرای تنظیــم 

برنامه   هاســت. 

محیط زیست، تاب   آوری و توسعه   .5

ــای  ــال در آیین   نامه   ه ــل فع ــه گس ــر روی« پهن ــا »ب ــاخت بن س

مهــم در کشــورهای لــرزه خیــز )نظیــر آييــن نامــه AP در 

و  شــده  ممنــوع  و  منــع  نیوزیلنــد(  آیین   نامــه  و  کالیفرنیــا 

ــی و ســاختمان   های  ــا بناهــای معمول ــه شــده ت ــل توصی حداق

ــع و  ــد و از تجم ــته باش ــاخت داش ــكان س ــه ام ــی دو طبق یك

ــود.  ــاب ش ــن اجتن ــق ممك ــر طری ــه ه ــد ب ــازی بای انبوه   س

ــا  ــای دامنه   ه ــه در پ ــال ک ــل   های فع ــای گس ــتر پهنه   ه  در بیش

واقع   انــد عــاوه بــر خطــر گســلش و جنبــش شــدید زمیــن در 

هنــگام زلزلــه، خطــر لغــزش جــدی اســت. بناهــای 8 تــا 20 

طبقــه یــا بلندتــری کــه اکنــون در حــال ســاخت در پهنــه گســل 

ــد،  ــان، زرن ــهد، کرم ــز، و در مش ــمال تبری ــران، ش ــمال ته ش

تربــت حیدریــه، کاشــمر، ســمنان، دامغــان، بجنــورد، بیرجنــد 

و ...  هســتند، بســیاری بــر روی شــیب   های بیــش از30 درجــه 

احــداث می   شــوند. در ایــن شــیب   ها حتــی در شــرایط بــدون 

مشــكات  و  زمین   لغــزش  احتمــال خطــر  هــم  زمین   لــرزه 

دیگــر در فصــل زمســتان باالســت. در یــک زمین-لــرزه مهــم 

ایــن دامنه   هــای تحــت خطــر مــی توانــد مشــكات مضاعفــی 

تجربــه کنــد. 

در ســاخت ســاختمان بلنــد مرتبــه و بــرج بــر روی گســل بایــد 

توجــه کــرد کــه در ایــن نواحــی در هنــگام یــک زمین   لــرزه 

عــاوه بــر امــكان گســیختگی مســتقیم در ســطح زمیــن، 

ــای  ــر پالس   ه ــدید در اث ــیار ش ــای بس ــاد تکان   ه ــال ایج احتم

پریــود بلنــد در اثــر پدیــده جهــت پذیــری هنــگام رخــداد 

زمین-لــرزه در نزدیكــی گســل زمین   لــرزه، و پدیــده »پلــه 

ویــژه در مــورد مهاجــران ثبــت نشــده و احتمــااًل غیــر قانونــی 

اســت، چشــم پوشــی کنیــم. الزم اســت تــا در یــک پژوهــش 

ــی  ــام زدای ــرای همیشــه ابه ــار ب ــک ب ــورد ی ــن م مســتند در ای

شــود.  

مخاطرات طبیعی در ایران  .3

مخاطــرات  از  نــوع  دو  و  ســی  وقــوع  حداقــل  ایــران  در 

ــه،  ــا ســیل، زلزل ــن آنه ــوع پیوســته کــه مهمتری ــه وق ــی ب طبیع

خشكســالی، تغییــرات اقلیمــی، ریزگردهــا و زمیــن لغزش   هــا 

و فرونشســت زمیــن هســتند. مخاطــرات طبیعــی موجــب 

زیان   هــای مالــی، کشــتار، ویرانــی و دیگــر خســارات جانــی و 

ــا آن را  ــه ب مــادی و طبیعــی می شــوند کــه جامعــه تــوان مقابل

نــدارد. مخاطــرات طبیعــی را می   تــوان بــه دو دســته مخاطرات 

آتشفشــانی،  فوران   هــای  )زمین لرزه   هــا،  زمین   شــناختی 

رانش   هــای زمیــن و ســیاب   ها( و مخاطــرات اکولوژیــک 

)خشكســالی   ها، بیابان   زایــی، فرســایش و جنگل-زدایــی( 

ــدر  ــرات چق ــن مخاط ــدام از ای ــر ک ــه ه ــرد. این ک ــیم ک تقس

مهــم هســتند و میــزان اثــر آنهــا چقــدر اســت، هنــوز مطالعــه 

ــی شــكی نیســت کــه  ــار دقیقــی در دســترس نیســت، ول و آم

زمین   لــرزه، خشكســالی، ســیل، فرونشســت زمیــن، زمیــن 

لغــزش و تغییــرات اقلیمــی از مهمتریــن مخاطــرات ایــران 

بــه تلفــات و خســارت   های مختلــف  هســتند کــه منجــر 

مســتقیم و غیــر مســتقیم می   شــوند. 

»مدیریــت بحــران« معمواًل در ایران بــه مجموعه فعالیت   هایی 

اطــاق می   شــود کــه بعــد از رخــداد یــک ســانحه ماننــد زلزلــه 

بــرای هدایــت، هماهنگــی و اجــرای عملیــات بــرای جســتجو، 

ــه ســازی خدمــت  امــداد و نجــات و کاهــش عــوارض و بهین

رســانی بــه آســیب دیــدگان بالقــوه و بالفعــل انجــام مــی شــود. 

ایــن عنــوان بــه بســیاری از عنوان   هــای ســازمان   های دولتــی و 

خصوصــی و حتــی ســازمان رســمی متولــی مســأله مخاطــرات 

طبیعــی در ایــران )ســازمان مدیریــت بحــران کشــور، زیــر 

ــز اطــاق شــده و ســاالنه ده   هــا  مجموعــه وزارت کشــور( نی

نشســت و دوره تخصصــی نیــز در ایــن زمینــه برگــزار می   شــود 

هــم  توســعه  بایــد  و  مفیدنــد  و  خــوب  بیشترشــان  )کــه 

ــت  ــود دارد آن اس ــا وج ــه در اینج ــأله   ای ک ــی مس ــد(. ول بیابن

کــه مجموعــه فعالیت   هایــی کــه مرتبــط بــا مخاطــرات در 

ــت کاهــش  ــوان »مدیری ــه عن ــروز انجــام می   شــود ب ــاي ام دنی

ــه ای  ــه مجموع ــوان ب ــن عن ــده می   شــود و ای مخاطــرات« نامی

از فعالیت   هــا اطــاق می   شــود کــه بیشــتر پیشــگیرانه )حــدود 

ــوط اســت کــه در  ــه پاســخ مرب ــز ب %80( اســت و بخشــی نی

صــورت وقــوع شــرایط بحرانــی بایــد در آن بــه »مدیریــت 

بحــران« پرداخــت. اواًل ایــن مرحلــه »پاســخ« در بســیاری از 

متن   هــا و عنــوان فعالیت   هــا بــه صــورت »مقابلــه« آمــده اســت 

کــه الزامــًا نمایانگــر رویكــردی علمــی برای »پاســخ« متناســب 

ــت  ــران در جه ــتر در ای ــت و در ضمــن بیش ــداد نیس ــه رخ ب

»جمــع کــردن« عــوارض ناشــی از رخــداد ســانحه مذبــور بــه 

آن پرداختــه می شــود. بــه ایــن صــورت متأســفانه در بســیاری 

ــًا  ــد و مث ــی رخــداد را لحــاظ نمی   کن ــات واقع ــع تبع از مواق

ــانحه   ای  ــت   محیطی س ــی و زیس ــی و اجتماع ــای روان پیامده

ــرای  ــردی )ب ــن رویك ــا چنی ــًا ب ــم عم ــه 1382 ب ــد زلزل مانن

ــه در  ــن توج ــا کمتری ــوع( ب ــردن« موض ــع ک ــه« و »جم »مقابل

بازســازی مواجــه شــد. بنابرایــن »مدیریــت بحــران« فقــط 

ــورت  ــم در ص ــه آن ه ــت ک ــش از فعالیت هاس ــک بخ ــام ی ن

وقــوع »بحــران« الزم اســت تــا در مــورد آن اقــدام علمــی )بــه 

ــا  ــی اســت کــه ت صــورت »پاســخ علمــی«( انجــام داد. طبیع

نــوع رویكــرد بــه مخاطــرات طبیعــی در کشــور مــا همچنــان 

ــت بحــران« باشــد، نشــان  ــًا »مدیری ــه و صرف ــس مقابل از جن

می   دهــد کــه رویكــرد درســت و پیشــگیرانه )مدیریــت کاهــش 

ریســک مخاطــرات( کــه حــدود 80% از فعالیت   هــا، انــرژی، 

وقــت و بودجــه و نیــروی انســانی مــا بایــد صــرف آن شــود، 

همچنــان در دســتور کار جــدی مــا قــرار نگرفتــه اســت.  
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ــال	1396	در	 ــم	س ــای	مه ــی	زلزله			ه بررس 	.6

ــران	 ای

ــس از  ــال پ ــارده س ــه 1396/8/21 چه ــه ازگل زلزل  .1

زمین   لــرزه 5 دی   مــاه 1382 بــم فرصتــی بــرای مــرور راه رفتــه 

و یــادآوری ایــن نکتــه شــد کــه هنــوز و همــواره کشــته شــدن 

انســانها در ایــران حتــی بــرای رخــداد در ناحیــه مــرزی و وقتــی 

ــه   ای کــم جمعیــت قــرار دارد، متأســفانه  کانــون زلزلــه در پهن

ــر  ــم ب ــگام اســت کــه ببینی امــری عــادی اســت. فاجعــه آن هن

پایــه برآوردهــای اولیــه حــدود 70% از کشــته های زلزلــه ازگلــه 

در بناهایــی کشــته شــدند کــه در دهــه اخیــر ســاخته شــده انــد. 

از ســال 1343 بــا نوشــته شــدن اولیــن پیــش نویــس آیین   نامــه 

ــده  ــتاد زن ــط اس ــه ، توس ــر زلزل ــاختمان   ها در براب ــي س طراح

ــر معیــن فــر، مــا ســابقه بیــش از نیــم  یــاد مهنــدس علــی اکب

ــور  ــم و کش ــه داری ــه زلزل ــه و آیین   نام ــی زلزل ــرن در مهندس ق

مــا از معــدود کشــور هــای دنیاســت کــه آییــن نامــه زلزلــه   اش 

)2800( مصوبــه هیئــت وزیــران )در اســفند ســال 1367( را 

داراســت. 

ــرداد 1369  ــه 31 خ ــل از زلزل ــه 2800 قب آیین   نام  .2

منجیــل وجــود داشــت ولــی بعــد از آن زلزلــه نیــاز بــه جــدی 

ــه  ــد. البت ــس ش ــه ح ــیع در جامع ــورت وس ــه ص ــن آن ب گرفت

ــه 1382  ــورد زلزل ــی در م ــن اتفاق ــه چنی ــرد ک ــاره ک ــد اش بای

ــم در مــورد جــدی شــدن مســأله مقــاوم ســازی و بهســازی  ب

لــرزه   ای بافت   هــای فرســوده و زیرســاختهای مهــم کشــور رخ 

داد. برنامــه بهســازی و مقــام ســازی بیمارســتان   ها و مــدارس 

و شــبكه   های آب و فاضــاب شــهرها مشــخصًا بعــد از زلزلــه 

ــری شــد.  ــت بیشــتری پیگی ــا جدی ــم ب 1382 ب

تحــوالت جمعیتــی در ایــران نمایانگــر افزایــش   .3

ــت در  ــز جمعی ــین و تمرک ــت شهرنش ــتر جمعی ــه بیش ــر چ ه

شــهرهای بزرگتــر )برخوردارتــر( اســت. بــر پایــه آمــار بانــک 

جهانــی، دگردیســی جمعیــت در ایــران از ســال 1369 تــا 

ــا  1394 نشــان می دهــد کــه تمرکــز جمعیــت در شــهرهای ب

جمعیــت بیــش از یــک میلیــون نفــر از 12 و نیــم میلیــون در 

ــال 1395  ــون در س ــم میلی ــدود 21 و نی ــه ح ــال 1369 ب س

ــن  ــش ای ــرخ افزای ــه ن ــی اســت ک ــن در حال رســیده اســت. ای

ــت در طــی یــک »دهــه« )در دهــه اول طــی ســال   های  جمعی

1369 تــا 1379( در شــهرهای بــزرگ کًا حــدود 3 درصــد 

ــه  ــزرگ ب ــت شــهرهای ب ــا رشــد جمعی ــزان ب ــن می ــوده و ای ب

ــت 1395  صــورت »ســاالنه« در طــی ســال   های 1389 لغای

ــگ  ــه آهن ــد ک ــان می   ده ــوع نش ــن موض ــد! ای ــری می   کن براب

ــال  ــش س ــژه در ش ــه وی ــزرگ ب ــهرهای ب ــت ش ــد جمعی رش

اخیــر شــتاب خاصــی گرفتــه اســت. در شــهرهای کنونــی 

ــار و  ــار در کن ــه ناچ ــا و ب ــای دامنه   ه ــیاری در پ ــه بس ــران ک ای

یــا بــر روی پهنــه گســل   های فعــال قــرار گفته   انــد، بــا توســعه 

شهرســازی در حریــم خطرنــاک گســل   های فعــال مواجهیــم، 

ماننــد آنچــه بــه ویــژه در بیســت و پنــج ســال اخیــر در شــمال 

ــت.   ــز رخ داده اس ــران و تبری ته

ــش از  ــت بی ــا جمعی ــزرگ و ب ــهرهای ب ــتر ش 4.  بیش

یــک میلیــون نفــر ایــران بــر روی مخــروط افکنه   هــای بزرگــی 

قــرار گفته   انــد کــه می   تواننــد مراکــز تشــدید تخریــب در 

محیط   هــای شــهری در زلزلــه هــای مهــم بعــدی ایــران باشــند. 

وقــوع حوادثــی نظیــر زلزلــه و آتــش ســوزی فرصــت مناســبی 

بــرای توجــه بیشــتر بــه موضوعــات مهــم و جبــران آنچــه کــه 

مــورد غفلــت واقــع شــده اســت، مي باشــد. حادثــه پاســكو 

و زلزلــه 21 آبــان 1396 ازگلــه ســرپل ذهــاب کرمانشــاه ایــن 

مســأله را  آشــكار کــرد کــه بیشــتر ســاختمان   های شــهری 

ــازی  ــتند و بهس ــوردار نیس ــتانداردهای الزم برخ ــران از اس ای

آنهــا یــک امــر ضــروری اســت.

در زلزلــه 96/8/21 ازگلــه ســرپل ذهاب، کرمانشــاه   .5

کــه متأســفانه 660 نفــر از هموطنــان مــا جــان خــود را از 

پــرش« )فلینــج( بــه ویــژه بــر روی صفحــه گســیختگی وجــود 

ایــران  در  قبلــی در زمین   لرزه-هایــی کــه  دارد. تجربیــات 

ــه هــای ایزمیــت و دوزجــه  ــه )زلزل ــم(، ترکی ــه 1382 ب )زلزل

آمریــكا  1373 کوبــه(،  )زلزلــه  ژاپــن   ،)1378 ســال  در 

)زلزله   هــای 1368 لوماپریتــا، 1371 لنــدرز و 1372 نــورث 

ریــج همگــی در ایالــت کالیفرنیــا(، نیوزیلنــد )زمین   لــرزه 

هــای 1389 کرایســت چــرچ(، چیــن )زلزلــه 1378 ونچوان( 

و ... رخ داده و جنبــش در نزدیكــی گســل در دســتگاه   های 

شــتابنگاری ثبــت شــده اســت، نشــان از آن دارد کــه پالس   هــای 

تغییرمــكان و تکان   هــای شــدید در هنــگام رخــداد زمین   لــرزه 

بــا پریودهــای طبیعــی حــدود 0/5 تــا 2 ثانیــه در مــوارد 

متعــددی ثبــت و تجربــه شــده و اهــل فــن می   داننــد کــه ایــن 

ــا پریودهــای طبیعــی نوســان در  ــق ب پریودهــای طبیعــی مطاب

ســاختمان   های حــدود 5 تــا 20 طبقــه اســت. بنابرایــن علــم 

موجــود بــه مــا حكــم می   کنــد کــه هرنــوع احــداث ســاختمان 

بلنــد و توســعه شــهر-به ویــژه انبــوه  ســازی و بــرج ســازی-

در چنیــن نواحــی بــدون شــک بــه توســعه مناطــق بــا ریســک 

ــد. ــران می   افزای ــد ته ــهری مانن ــاال در ش ب

وجــود تغییــرات شــدید توپوگرافــی )پســتی و بلنــدی( در 

ــرزه احتمالــی  ــه احتمــال تشــدید امــواج زمین   ل ایــن نواحــی ب

در ایــن مرز   هــای توپوگرافــی در پــای دامنه   هــا می   انجامــد. 

تشــدید امــواج در اثــر تغییــرات پســتی و بلنــدی در مرزهــای 

بیــن کــوه و دشــت بــدون شــک تشــدید کننــده خرابی   هــا 

ــود. خواهــد ب

ــر و  ــن مجتمع   هــا در معاب ــن نواحــی احــداث ســریع ای  در ای

آب راهه   هــای مهــم بســیار خطرنــاک اســت. جایــی کــه ماننــد 

ــته را در  ــدود 250 کش ــا ح ــرداد 1366 ب ــیل م ــدره، س گاب

منطقــه گابــدره، دربنــد، و تجریــش تجربــه کــرده اســت. 

ــه  ــد مرتب ــای بلن ــه بن ــن هم ــال ای ــه در آن س ــد ک ــان باش یادم

ــژه در  ــه وی ــون و ب ــه   ای وجــود نداشــت و اکن ــن ناحی در چنی

ــدار ســاختمان  ــوازن و ناپای ــن تمرکــز نامت ــر چنی دو دهــه اخی

ســازی در شــمال تهــران صرفــًا بــر مبنــای مزیــت بــاالی 

اقتصــادی آن رخ داده اســت.

جمعیتــی بالــغ بــر 2 میلیــون و دویســت هــزار نفــر در شــمال 

تهــران در پهنــه گســل شــمال تهــران و حــدود 400 هــزار نفــر 

در تبریــز و در پهنــه گســل شــمال تبریــز زندگــی می   کننــد. 

بــرآورد اخیــر نگارنــده نشــان می   دهــد کــه دســت کــم حــدود 

ــد تــر در  ــا بلن )10%( از ایــن جمعیــت در بناهــای 5 طبقــه ی

ــن نواحــی ســاکن شــده   اند. ای

 بایــد دقــت نمــود کــه ایــن توســعه بــه شــدت ناپایــدار و 

ــه و  ــر زلزل ــی نظی ــوانح طبیع ــک س ــر ریس ــاوه ب ــن، ع ناایم

زمیــن لغــزش، موجــب تخریــب شــدید و ســریع فضــای ســبز 

و باغــات و مراتــع و منابــع زیســت   محیطی در منطقــه شــمالی 

تهــران اســت.

ــه شــدت وابســته  ــرای توســعه، ب ــا ب ــش   روی م چشــم   انداز پی

در  زندگی   مــان  محیــط  و  طبیعــت  بــه  مــا  نــگاه  نــوع  بــه 

وضعیــت کنونــی و در ســال   های پیــش روســت. مــا بایــد 

ــات  ــه در ف ــی را ک ــت اقلیمــی و طبیع ــن شــرایط و وضعی ای

ــا  ــیم و ب ــی بشناس ــورت علم ــه ص ــه و ب ــم عاقان ــران داری ای

ــه  ــان ک ــط خودم ــای محی ــن واقعیت   ه ــا ای ــم. ی ــار بیایی آن کن

مخاطــرات و مخاطــرات طبیعــی نیــز ناشــی از همیــن شــرایط 

ــن شــرایط اســت  ــا ای ــا ب ــوع زندگــی م ــه ن و بســیار وابســته ب

ــه  ــورت حادث ــه ص ــفانه ب ــه متأس ــی ك ــرات طبیع ــا مخاط و ی

ــی(  ــی و مال ــه خســارت   های جان ــات منجــر ب مخــرب )اتفاق

رخ خواهنــد داد و اينكــه مــا بــا افزایــش جمعیــت و افزایــش 

ــرض رخــداد  ــت در شــهرهايما   ن بیشــتر در مع ــز جمعی تمرک

ایــن مخاطــرات و در نتیجــه در وضعیــت ریســک باالتــر قــرار 

ــم.  ــت را بداني ــم گرف خواهی
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غیرعــادی در خــود می   بیننــد بــه پزشــک مراجعــه کننــد و 

مشــكل را حــل کننــد، ایــن مشــكل اگــر بمانــد بعــدًا مشــكات 

ــا طــرح ســوال پــی در  ــد. ب جدی   تــری برایشــان ایجــاد می   کن

ــرد. ــل ک ــكات را ح ــوع مش ــن ن ــوان ای ــی نمی   ت پ

اختــاف نظــر بیــن متخصصــان علــوم، طبیعــی   .10

ــی  ــوادث طبیع ــات و ح ــورد موضوع ــژه در م ــه وی ــت و ب اس

ماننــد زلزلــه کــه ماهیتــی تصادفــی دارنــد و داده و پارامترهــای 

مختلــف بــرای تشــخیص و پیش   بینــی آنهــا مــورد نیــاز اســت. 

ایــن اختــاف نظرهــا نشــان از عــدم قطعیــت در داده   هــا دارد 

ــد وجــود داشــته  ــن دانشــمندان همیشــه بای ــه بحــث بی و البت

ــا موضــوع حاجــی شــود.  باشــد ت

بــرای دادن اطاعــات دقیــق بایــد ســنجش   های   .11

ــرای  ــد ب ــه دارد و بای ــن کار هزین ــام داد. ای ــق انج ــی دقی علم

ــه کار گرفــت و  ــاال را ب ــت ب ــا کیفی آن نیروهــای تخصصــی ب

بــرای اســتخدام و بــه کار گیــری ایــن نیروهــا بایــد هزینــه کــرد. 

در ایــن مــورد هــر اطــاع بیشــتر و دانســته دقیق   تــری موجــب 

می   شــود کــه مشــخصات بیشــتری از زلزله   هــا و گســل   ها و 

ــوم شــود.  ــا معل ــزان خطــر آنه ــااًل می احتم

ــی کــه دچــار مشــكل شــدند  ــد، عمــوم پروژه های دســت دادن

ــد، دارای  ــازه ای دیدن ــازه ای و غیرس ــدی س ــیب های ج و آس

سیســتم های نظــارت بودنــد کــه طــی رونــد آزمایش هــای 

مصالــح ســاختمانی و مجــری ذی صــاح قــرار داشــتند. 

امــا شــاهد بودیــم کــه نهایتــًا محصــول نهایــی کــه همــان 

ســاختمان ها بودنــد، از کیفیــت مناســبی در برابــر زلزلــه 

برخــوردار نبودنــد.

بازســازی مناطــق زلزلــه زده بایــد بــا مشــارکت مــردم   .6

ــن مســائل فرهنگــی و اجتماعــی صــورت  ــا در نظــر گرفت و ب

گیــرد. توجــه شــود کــه بازســازی فقــط بازســازی ســاختمان 

و خانه هــاي مــردم نیســت. در امــر بازســازی از محققــان 

ایــن حــوزه وقتــی کمــک خواســته نشــود و جــا بــه جــا کــردن 

جمعیــت و تخلیــه روســتاها صرفــًا بــه دلیــل مشــاهده زمیــن 

لغــزش، تــرک کشــش، یــا احتمــال نشســت یــا رانــش، موجــب 

ــود.   ــی می   ش ــام  اجتماع ــی نظ ــم ریختگ ــه ه ب

ــه 29 آذر 96 کــه حــدود 20  ــداد زلزل از شــب روی  .7

میلیــون نفــر از ســاکنان اســتان   های تهــران، البــرز و اطــراف آن 

ایــن زلزلــه را حــس کــرده انــد، مســأله اســترس بعــد از حادثــه 

)پــی . تــی . اس. دی.( بــه مشــكل بخشــی از شــهروندان 

تبدیــل شــده اســت. بعضــی همچنــان اختــال خــواب دارنــد، 

ــدار  ــان بی ــر فرزندانش ــاالی س ــح ب ــا صب ــادران ت ــی از م بعض

می   ماننــد. بعضــی مطالعــات نشــان می   دهــد کــه حــدود 5 

ــه را حــس کرده   انــد ممكــن  تــا 40درصــد از افــرادی کــه زلزل

اســت بــه درجــه ای از اختــال اســترس بعــد از ســانحه دچــار 

طــور  بــه  کــه  می   دهــد  نشــان  )گزارش   هــا  باشــند  شــده 

ــی می   شــوند(. در  ــن اختال متوســط حــدود 25% دچــار چنی

ــه را  ــه زلزل ــی ک ــداد جمعیت ــر تع ــارد اگ ــه 96/9/29 م زلزل

حــس کــرده اســت 20 میلیــون نفــر در نظــر بگیریــم جمعیتــی 

بالــغ بــر یــک تــا هشــت میلیــون نفــر دچــار درجاتــی از اختال 

ــدود  ــط ح ــور متوس ــه ط ــده   اند )ب ــه ش ــد از حادث ــترس بع اس

5 میلیــون نفــر از شــهروندان اســتان   های تهــران و البــرز و 

ــا چنیــن  مناطــق پیرامــون آنهــا(. حــال در نظــر بگیریــد کــه ب

جمعیتــی زیــادی و درصــد افــرادی کــه دچــار اختــاالت 

حــاد نظیــر اضطــراب می-شــوند، بــه میــزان تــا حــدود %10 

از افــرادی کــه زلزلــه را حــس کرده   انــد می   رســد بنابرایــن 

رخــداد 29 آذر بــرای حــدود یــک تــا دو میلیــون نفــر موجــب 

اضطــراب شــده اســت.

اگــر گروهــی از مــردم دچــار اختــال اســترس   .8

بــه  نیــاز  حتمــًا  شــده   اند  ســانحه  از  بعــد  اضطــراب  یــا 

ــد از  ــال بع ــه پزشــک اســت. اخت ــه ب چاره   اندیشــی و مراجع

ســانحه را بــا نصیحــت یــا حــرف زدن نمی   تــوان درمــان کــرد. 

ــی  ــهر وقت ــه در ش ــد ک ــی می   دان ــل و دانای ــهروند عاق ــر ش ه

دچــار اســترس و اختــال مــی شــود، یــا مضطــرب می   شــود 

در واقــع دچــار جراحتــی روانــی شــده اســت. ایــن جراحــت 

روانــی را بایــد ماننــد جراحت   هــا و زخم   هــای فیزیكــی درمــان 

کــرد. بــا مراجعــه وســواس گونه بــه کانال   هــای خبــری یــا زیــر 

فشــار گذاشــتن دانشــمندان بــرای اینکــه هرچــه مــی داننــد و 

احتمــااًل پنهــان کرده   انــد بگوینــد، مشــكلی درمــان نمی   شــود. 

ــز  ــج دانشــمندان نی ــه تدری ــا ب ــن فشــار موجــب می   شــود ت ای

تحــت فشــار روانــی قــرار گیرنــد و آن وقــت نتایــج کارهــای 

ــد. ــان نکنن ــرب بی ــردم مضط ــوم م ــرس هج ــوب را از ت خ

بــدون اضطــراب و بــا امیــد می   تــوان و بایــد در   .9

ــد  ــه مفی ــد ب ــان امی ــز زندگــی کــرد. همزم ــرزه خی ــه   ای ل منطق

بــودن روش   هــای کاهــش ریســک و عملــی بــودن آن بایــد 

ــم و  ــه داری ــد زلزل ــه ض ــه خان ــا ن ــود. م ــت ش ــردم تقوی در م

ــم.  ــذف کنی ــم ح ــهر می   توانی ــن ش ــه را از ای ــال زلزل ــه احتم ن

ــورد  ــاعته در م ــد س ــا چن ــال ده روزه ی ــم از احتم ــس ه هرک

ــه اســت. آن هــا هــم  ــی ربــط ســخن گفت ــه حرفــی زده، ب زلزل

کــه از حادثــه زلزلــه مســأله اســترس بعــد از ســانحه )پــی. تــی 

ــم  ــوع عای ــر ن ــًا ه ــد، لطف ــل نکرده   ان ــود را ح اس. دی.( خ
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بررسی سیستم های کنترل غیرفعال به منظور 
استهالک انرژی لرزه ای سازه

صفورا مرشد شکرچی

دانشجوی دکتری مهندسی عمران )گرایش سازه( دانشگاه خوارزمی

دکترحمید زعفرانی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله   

زهرا خوش صحبتان

کارشناس ارشد مهندسی عمران )گرایش زلزله( دانشگاه صدرالمتالهین

چكیده

درســال های اخیــر، محققــان تحقیقــات بســیاری بــر ایجــاد و توســعه روش هــا و وســایل کنتــرل ســازه، بــرای کاهــش پاســخ ســازه در 

ــال  ــتم های غیرفع ــت. سیس ــه اس ــازه پرداخت ــال س ــرل غیرفع ــتم های کنت ــه سیس ــه ب ــن مقال ــد. ای ــاد نموده ان ــرزه ای و ب ــكات ل ــر تحری اث

براســاس نحــوه کنتــرل پاســخ ســازه بــه دو گــروه کاهــش پاســخ ســازه بــا اســتفاده از تبدیــل انــرژی جنبشــی بــه حــرارت و انتقــال انــرژی 

بیــن مدهــای ارتعاشــی تقســیم می شــوند. ایــن مقالــه شــامل خاصــه تاریخچــه ایجــاد، توســعه و کاربــرد گــروه اول سیســتم های غیرفعــال 

ــا،  ــه شــرح مزای ــه ب ــن در ایــن مقال ــزی، اصطكاکــی، ویسكواالســتیک و ویســكوز می باشــد. همچنی ــد میراگرهــای فل ــرل ســازه مانن کنت

معایــب و نحــوه عملكــرد ایــن نــوع میراگرهــا پرداخته ایــم.

1.  مقدمه

زلزلــه پدیــده ای اســت کــه تاکنــون خســارت های مالــی و 

ــان  ــت. محقق ــته اس ــای گذاش ــود برج ــادی را از خ ــی زی جان

همــواره بــه دنبــال کاهــش اثــرات مخــرب ناشــی از ایــن پدیــده 

آســیب پذیری  منظــور کنتــرل  بــه  روش هایــی  و  بوده انــد 

ســازه ها در هنــگام وقــوع زلزلــه شــامل روش اســتهاک 

انــرژی ورودی بــه ســازه، موســوم بــه روش جداســازی لــرزه ای 

و کاهــش ارتعاشــات ســازه ناشــی از تحریــكات خارجــی 

ارائــه داده انــد. کنتــرل ارتعــاش ســازه بــه وســیله تغییــر در 

ــا  ــر در جــرم ســازه، افزایــش میرایــی و ی ســختی ســازه، تغیی

ترکیبــی از ایــن مــوارد، حاصــل می شــود. انــواع سیســتم های 

کنتــرل لــرزه ای برحســب میــزان انــرژی ورودی بــه کار افتــادن 

آنهــا دســته بندی می شــود، ایــن انــرژی بــه کل ســازه وارد 

نمی شــود، و فقــط بــه سیســتم کنتــرل کننــده و اجــزای آن وارد 

ــده  ــتم کنترل کنن ــوع سیس ــار ن ــاس چه ــن اس ــر ای ــود. ب می ش

ــد.  ــه4  وجــود دارن غیرفعــال1 ، فعــال2 ، نیمه فعــال3  و دوگان

سیســتم های غیرفعــال بــه علــت عــدم نیــاز بــه منبــع خارجــی 

و هزینــه پاییــن بیشــتر مــورد توجــه و اســتفاده قــرار گرفته انــد 

.]1[

وســایل کنتــرل غیر فعــال، سیســتم هایی هســتند کــه بــه منبــع 

انــرژی خارجــی بــرای کنتــرل ارتعــاش نیــاز ندارند و مشــخصه 

ــی  ــای دینامیك ــر پارامتره ــن سیســتم ها عــدم تغیی ــم در ای مه

بــا زمــان در طــول محــدوده بهره بــرداری اســت  ]2; 3[. 

ــح و  ــی از مصال ــال، طیف ــرژی غیرفع ــاف ان ــتم های ات سیس

ــت در  ــختی و مقاوم ــی، س ــردن میرای ــرای باالب ــایل را ب وس

برمی گیرنــد، همچنیــن بــرای کاهــش خطــرات لــرزه ای و 

1 Passive

2 Active

3 Semi active

4 Hybrid

مقاوم ســازی و نوســازی ســاختمان های قدیمــی می توانــد 

ــه ای  ــه گون ــرد ]1[. ایــن سیســتم ها ب ــرار گی مــورد اســتفاده ق

طراحــی می شــوند کــه قســمت عظیمــی از انــرژی جانبــی 

ــات  ــدن ملحق ــلیم ش ــا تس ــكل و ی ــا تغییرش ــازه ب ــه س وارد ب

و یــا قســمت هایی مشــخص از اتصــاالت، مســتهلک گــردد. 

تمرکــز تغییرشــكل و تســلیم، کاهــش خســارت بــه دیگــر 

المان هــای ســاختمان را ممكــن می ســازد ]4[. 

ــی اســت:   ــت کل ــار مزی ــاش دارای چه ــال ارتع ــرل غیرفع کنت

1( هزینــه پاییــن ســاخت، نصــب و نگهــداری؛ 2( عــدم 

ــی؛ 4( حفــظ  ــدار ذات ــرژی خارجــی؛ 3( پای ــع ان ــه منب ــاز ب نی

عملكــرد در زلزله هــای بــزرگ ]5[.

 ایــن نــوع کنتــرل دارای معایبــی نیــز می باشــد. ســازگاری 

اینکــه  علــت  بــه  دارد  نگرانــی  جــای  غیرفعــال  وســایل 

آنــی اصــاح  سیســتم های غیرفعــال نمی تواننــد بصــورت 

شــوند و همچنیــن فیزیــک سیســتم و تخمیــن منطقــی بارهای 

طراحــی بــرای ســختی هــر سیســتم کنترلــی غیرفعــال بــه 

صــورت بحرانــی انجــام می شــود. حتــی اگــر وســایل بصــورت 

ــی  ــذاری دینامیك ــرای بارگ ــم ب ــوند، بازه ــی ش ــده آل طراح ای

خاصــی مؤثــر هســتند و در نتیجــه ممكــن اســت ایــن وســایل 

ــخ های  ــد پاس ــا نمی توانن ــد ام ــش دهن ــد اول را کاه ــخ م پاس

مدهــای دیگــر را کاهــش دهنــد و ایــن معایــب، موجــب 

بوجــود آمــدن و اســتفاده از انــواع دیگــر سیســتم های کنترلــی 

ــت ]6[.  ــده اس گردی

ــازه  ــخ س ــرل پاس ــوه کنت ــاس نح ــال براس ــتم های غیرفع سیس

بــه دو گــروه تقســیم می شــوند؛ گــروه اول بــه منظــور کاهــش 

پاســخ ســازه از میراگرهــای الحاقــی بــرای تبدیــل انــرژی 

جنبشــی بــه حــرارت اســتفاده می کننــد؛ تغییــر انــرژی جنبشــی 

ــزات، تغییرشــكل  ــه حــرارت توســط اصطــكاک، تســلیم فل ب

مــواد ویسكواالســتیک جامــد و مایــع انجــام می شــود. در 

شریه علمی، تخصصی  فوالد و بتن
ن
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ــن  ــرژی بی گــروه دوم نوســانگرهای الحاقــی ســبب انتقــال ان

مدهــای ارتعــاش و در نتیجــه کاهــش پاســخ ســازه می شــوند. 

ــل  ــی از قبی ــاش دینامیك ــای ارتع ــامل جاذب ه ــروه ش ــن گ ای

میراگرهــای جرمــی تنظیــم شــده و میراگرهــای مایــع تنظیــم 

شــده می باشــد ]5[.

2.  میراگرهای فلزی1

ــاوم  ــب مق ــازه ای مناس ــی س ــک طراح ــه ی ــتیابی ب ــرای دس ب

رفتــار  بــر  اســت کــه  الزم  لــرزه ای  تحریــكات  برابــر  در 

غیر االســتیک المان هــای ســازه ای تکیــه شــود. نتایــج ایــن 

رفتــار در اســتهاک انــرژی لــرزه ای وارده بــه ســازه اســت کــه 

نهایتــًا موجــب بهبــود پاســخ های ســازه می شــود. مفهــوم 

ــه  ــزی ب ــد المان هــای خــاص فل ــزی تولی ــه میراگرهــای فل پای

منظــور جــذب انــرژی در طــول تحریــكات لــرزه ای و توســط 

رفتــار غیراالســتیک آنهــا می باشــد. ایــده اولیــه اســتفاده ازایــن 

میراگرهــا توســط کارهــای مفهومــی و آزمایشــگاهی کیمــی2  و 

همــكاران در ســال 1972 و اســكینر3  و همــكاران در ســال 

ــث  ــورد بح ــایل م ــن وس ــیاری از ای ــد. بس ــه گردی 1975 ارائ

شــامل تیــر پیچشــی، تیــر خمشــی و نوارهــای U شــكل 

مســتهلک کننــده انــرژی هســتند کــه در شــكل )1( نشــان داده 

شــده اســت ]5؛ 7؛ 8؛ 9[. 

 )b تیر پیچشی )a :شكل  1 - نمای کلی میراگرهای فلزی

1 Metal Dampers

2 Kemy.

3 Skinner

نوارهای u شكل و جهت نیروهای تناوبی ]5[

ــده  ــاوری پیچی ــه فن ــاز ب ــل عــدم نی ــه دلی ــزی ب میراگرهــای فل

جهــت ســاخت، عملی تــر بــودن کاربــرد آنهــا در ســازه، رفتــار 

پایــدار در برابــر زلزلــه و دخیــل نبــودن عوامــل محیطــی 

)درجــه حــرارت، رطوبــت و ...( در رفتــار مكانیكــی آنهــا از 

اهمیــت خاصــی برخوردارنــد. ایــن میراگرهــا باعــث افزایــش 

میرایــی و ســختی در سیســتم ســازه ای شــده و ظرفیــت اتــاف 

ــد. ــش می دهن ــرژی را افزای ان

ــاف  ــز ات ــه ســازه باعــث تمرک ــزی ب ــای فل ــزودن میراگره اف

زلزلــه  وقــوع  از  پــس  می  شــود کــه  میراگرهــا  در  انــرژی 

ــه  ــت مقابل ــض و جه ــی تعوی ــه راحت ــا را ب ــوان میراگره می ت

بــا زلزله هــای بعــدی مقــاوم نمــود. ایــن قطعــات انــرژی 

ــرژی  ــا ان ــش پاســتیک ی ــرژی کرن ــه ان ــه ســازه را ب ورودی ب

ــل برگشــت  ــرژی غیرقاب ــن ان ــد. ای ــل می کنن هیســترتیک تبدی

اســت و در ســازه تلــف می شــود ]10[. در طــی ایــن ســال ها 

میراگرهــای  گســترش  در  قابل ماحظــه ای  پیشــرفت های 

فلــزی رخ داده اســت. بــه عنــوان مثــال طراحی هــای جدیــدی 

ــات  ــی، صفح ــات مثلث ــامل صفح ــه ش ــده اند ک ــنهاد ش پیش

ــرم ســاعت شــنی هســتند کــه در  ــه ف x شــكل و صفحــات ب

شــكل )2( نشــان داده شــده اســت ]5؛ 7؛ 8؛ 9[

شــكل  2 - نمــای کلــی: a( میراگرهــای x شــكل b( میراگرهــای بــا 

صفحــات مثلثــی و جهــت نیروهــای تناوبی ]5[

ــده می شــوند. ــرم ADAS ،x 4نامی ــه ف ــوالدی ب صفحــات ف

4 Added Damping and Stiffness

ــی  ــی المان ــش ســختی و میرای ــًا ســبب افزای ــن وســایل ذات ای

ــوان  می شــوند کــه در آنهــا جایگــذاری شــده اند ]11[. بــه عن

مثــال، اگــر آنهــا بیــن کــف دو طبقــه مجــاور کار گذاشــته 

شــوند، ســبب افزایــش ســختی و میرایــی در بیــن دو کــف این 

دو طبقــه خواهنــد شــد. افزایــش ســختی بــه طــور کلــی ســبب 

جــذب نیــروی لــرزه ای بیشــتر می شــود؛ ایــن میراگرهــا انــرژی 

تســلیمی صفحــات  تغییر شــكل های خمشــی  از طریــق  را 

فــوالدی مایــم مســتهلک می کننــد. همچنیــن هــر وســیله 

ــرار  شــامل یــک ســری ورق هــای فــوالدی کــه مــوازی هــم ق

ــای  ــه انته ــن ک ــاال و پایی ــرزی در ب ــای م ــد و المان ه گرفته ان

ــیله  ــر وس ــد. ه ــد، می باش ــم می کنن ــا فراه ــرای آنه ــردار ب گی

ــای  ــا باره ــه ب ــر مواجه ــور در اث ــش در دو مح ــه خم ــادر ب ق

جانبــی می باشــد. ورقه هــا بــه شــكل ســاعت شــنی بــرش 

داده شــده اند تــا بــا دیاگــرام لنگــر تطابــق داشــته و یكنواختــی 

ــر  ــه حداکث ــه را ب ــر صفح ــاع ه ــتیک در ارتف ــار غیر االس رفت

مقــدار برســانند ]5؛ 7؛ 8؛ 9[.

نــوع دیگــری از میراگرهــای فلــزی کــه بــه طــور گســترده مــورد 

مثلثــی  بــا صفحــات  قــرار می گیرنــد میراگرهــا  اســتفاده 

شــكل می باشــند. میراگــر TADAS از صفحــات فلــزی 

مثلــث شــكل تشــكیل شــده اســت کــه ایــن صفحــات در راس 

مثلــث بــه صــورت مفصلــی بــه هــم اتصــال دارنــد و در ســر 

ــال  ــكاران در س ــای5  و هم ــتند. تس ــردار هس ــود گی ــر خ دیگ

1993 آزمایشــات بارگــذاری چرخــه ای را بــر روی میراگــر  

از  آمــده  بدســت  منحنی هــای  دادنــد.  انجــام    TADAS

ایــن آزمایشــات بــرای میراگــر TADAS مشــابه بــه میراگــر 

ADAS بــود ]5؛ 12[.

3.  میراگرهای اصطكاکی6

انــرژی،  اســتهاک  خــوب  مكانیزم هــای  از  دیگــر  یكــی 

5 Tsai

6 Friction Damper

میراگرهــای  اســتهاک  تأثیــر   .]8 اســت]5؛  اصطــكاک 

لغزشــی  جابجایــی  و  اصطــكاک  نیــروی  بــه  اصطكاکــی 

بســتگی دارد، و نیــروی اصطــكاک بــا ثابــت اصطكاکــی 

و نیــروی گیرایــی پیچ هــا متناســب اســت. تحــت نیــروی 

میرایــی  بــه  منجــر  ارتعاشــات کوچــک  بــزرگ،  گیرایــی 

لغزشــی و اســتهاک انــرژی نخواهــد شــد؛ و تحــت نیــروی 

ولــی  داشــت  خواهــد  وجــود  لغــزش  گیرایــی کوچــک، 

اســتهاک انــرژی کلــی زیــاد نیســت، کــه میراگــر اصطكاکــی 

.]13[ می ســازد  عمــران  مهندســی  بــه  منحصــر  را 

یكــی از مؤثرتریــن و کاربردی تریــن مكانیســم های میراگــر 

اصطكاکــی توســط پــال و مــارش در ســال 1982 ارائــه شــد. 

ــد و  ــتفاده می کنن ــز7  اس ــت ترم ــای لن ــایل از الیه ه ــن وس ای

می تواننــد در سیســتم بادبنــدی همگــرای ضربــدری تعبیــه 

گردنــد. یكــی از اصــول سیســتم های مهاربنــدی همگــرای 

بارهــای  در  مهاربنــد  در  مهاربنــد  کمانــش  بــر  ضربــدری 

ــا  ــا تنه ــن مهاربنده ــی اســت، بنابرای فشــاری نســبتًا کــم مبتن

وقتــی در کشــش هســتند، عمــل می کننــد ]14[.

شــكل  3- میراگــر اصطكاکــی پــال الــف( موقعیــت قرارگیــری در 

ســازه، ب( شــكل کلــی میراگــر ]5[

ــكل )3(  ــاس ش ــر اس ــال ب ــی پ ــر اصطكاک ــب میراگ ــا نص  ب

ــروی کششــی در  ــه نی ــد X شــكل، هنگامیك در سیســتم بادبن

ــكل  ــه در ش ــور ک ــود، همان ط ــاد می ش ــدی ایج ــتم بادبن سیس

 A بــا فلش هــای دور شــونده مشــاهده می شــود، صفحــات

ــن  ــد. ای و  Bدرجهــت دور شــدن از یكدیگــر حرکــت می کنن

7 brake lining pads
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از کمانــش محلــی و جانبــی آن جلوگیــری شــود، ظرفیــت 

ــار غیراالســتیک را داراســت. لغــزش محــدود  ــی از رفت باالی

ــل  ــود اطمینانحاص ــبب می ش ــن س ــوالدی و بت ــته ف ــن هس بی

کنیــم کــه بــار جانبــی توســط هســته فــوالدی تحمــل می شــود 

]1؛ 9؛ 20؛ 21[

.شكل  5. مهاربندکمانش ناپذیر ]1[

و  منظــم  و  هیســترتیک کامــل  منحنــی  دارای  BRBهــا 

شــكل پذیری قابــل توجــه ناشــی از فاصلــه بیــن هســته فــوالدی 

و مــات بتــن اطرافــش هســتند کــه می تواننــد ســهم بزرگــی 

در اتــاف انــرژی وارده بــه ســازه از قبیــل بــاد و زلزلــه داشــته 

باشــند ]19؛ 22[.

ــل درجــه مقاومــت و ســختی  ــش از حداق ــری از کمان جلوگی

BRB و همچنیــن ظرفیــت کششــی و فشــاری برابــر حاصــل 

BRB ــر عملكــرد می شــود. ظرفیــت کششــی و فشــاری براب

CBF( هــا را در مقایســه بــا مهاربندهــای هــم محــور مرســوم

CBF ــیده اند. در ــود بخش ــی بهب ــل توجه ــور قاب ــه ط ــا( ب ه

ــد و  ــد فشــاری کمانــش می یاب هــای مرســوم، معمــواًل مهاربن

مهاربنــد فشــاری بــه تنهایــی مقاومــت اصلــی مــورد نیــاز در 

طــول یــک زلزلــه بــزرگ را برعهــده دارد ]22[.

ــا قاب هــای خمشــی  ــای قاب هــای BRB در مقایســه ب مزای

ــر دانســت: ــوارد زی ــوان م ــدی را می ت و قاب هــای مهاربن

 BRB قاب هــای  خمشــی،  قاب هــای  مقایســه  بــا      •

را در داده هــای حرکتــی  فــوق االســتیكی  ســختی جانبــی 

ــد، کــه ارضــای  ــن از خــود نشــان می دهن ــرزه ای ســطح پایی ل

می ســازد. ســاده  را  دریفــت  آیین نامــه ای  نیازهــای 

•     BRBهــا کمانــش نامطلــوب CBFهــای مرســوم تحــت 

کشــش و فشــار را ندارنــد، بــه موجــب آن اتــاف انــرژی 

بزرگتــر و پایــدار در داده هــای حرکتــی لــرزه ای ســطح بــاال را 

ــازد. ــر می س میس

•     اتصــال BRBهــا توســط بولــت و یــا پیــن بــه ورق 

لچكــی بــه دلیــل حــذف هزینــه جــوش و بازرســی نصــب 

می باشــد. دارا  را  اقتصادی تــری 

•     مهاربندهــا بــه عنــوان یــک فیــوز قابــل تعویــض ســازه ای 

ــه حداقــل  ــه دیگــر المان هــا را ب ــا آســیب ب ــد، ت عمــل می کنن

از  بعــد  دیــده  آســیب  مهاربندهــای  و جایگزینــی  برســاند 

حــوادث لــرزه ای بــزرگ را امكان پذیــر می ســازد.

•     تنظیــم آســان مقاومــت و ســختی مهاربنــد موجــب 

اســت.  شــده   BRB قاب هــای  طراحــی  انعطاف پذیــری 

بــرای  BRBهــا  رفتــار چرخــه ای  بنابرایــن، مــدل کــردن 

اســت. آســان  تحلیــل غیراالســتیک 

•     BRBهــا در مقاومســازی لــرزه ای بســیار ســودمندتر از 

ــرا ایجــاد ظرفیــت  ــد مرســوم هســتند، زی سیســتم های مهاربن

ــه ســنگینی  ــی مســتلزم هزین ــرای سیســتم های جانب طراحــی ب

ــی و دیافراگــم کــف می باشــد.  ــرای مقاو  م ســازی پ ب

قاب های BRB معایبی نیز دارا می باشند:

•     خطــای مجــاز نصــب کمتــر از قاب هــای مهاربنــدی 

ــت. ــوم اس مرس

•      تغییرشــكل های بــزرگ پایــدار ممكــن اســت تحــت 

ــد. ــاق افت ــاال اتف ــرزه ای ســطوح ب ــای ل داده ه

•      محققــان تعــداد زیــادی از BRBهــا بــا مصالــح و 

حرکــت بــا مقاومــت نیــروی اصطــكاک در لغــزش لبــه اتصــال 

دو ورق A و  Bروبــرو خواهــد بــود. همچنیــن ایــن عملكــرد 

ســبب می شــود صفحــات C و  Dنیــز بــه علــت وجــود 

اتصــاالت بــه ســمت یكدیگــر حرکــت کننــد کــه بــا مقــداری 

مقاومــت نیــروی اصطكاکــی بیــن دو صفحــه C و  Dهمــراه 

ــت  ــن اس ــا ممك ــاالت، مهاربنده ــود اتص ــدون وج ــت. ب اس

در اثــر نیــروی محــوری فشــاری، دچــار کمانــش شــوند. 

میــزان اصطــكاک بیــن صفحــات طراحــی می شــود، بنابرایــن 

ــف  ــای خفی ــا زلزله ه ــدید و ی ــای ش ــر باده ــات در اث صفح

بارگذاری هــای  تحــت  تنهــا  داشــت.  نخواهنــد  لغزشــی 

ــش  ــرای کاه ــرژی ب ــتهاک ان ــور اس ــه منظ ــیله ب ــدید، وس ش

ــوند ]5؛ 8[.  ــزش می ش ــار لغ ــازه دچ ــخ س پاس

بعضــی محققیــن تکنولوژی هــای دیگــری بــرای میراگرهــای 

بــه  از آن جملــه می تــوان  ارائــه کرده انــد، کــه  اصطكاکــی 

نمــود )شــكل 4(  اشــاره  نــول8   میراگرهــای اصطكاکــی 

ایــن میراگــر در مهاربندهــای EBF مــورد اســتفاده قــرار 

می گیــرد. میراگــر اصطكاکــی نــول انــرژی لــرزه ای را بخوبــی 

ســازه ای  خســارات  برابــر  در  ســاختمان  حفاظــت  بــرای 

و غیرســازه ای در حــوادث زمیــن لــرزه خفیــف و شــدید 

.]16 ]15؛  می کنــد  مســتهلک 

شكل  a .4( مولفه میراگر اصطكاکی، b( اصول عملكرد ]15[

ــای اصطكاکــی  ــای ســازه ای از میراگره ــدادی از کاربرده تع

ــد و  ــه در ســازه  های جدی ــر زلزل ــا هــدف محافظــت در براب ب

8 Novel )FDD(.

بهســازی ســازه های قدیــم مشــاهده شــده اســت. بــرای مثــال، 

دانشــگاه کانکوردیــا 9 در مونتــرال کانــادا در ســال 1987 

ــه  ــر زلزل ــرای مقاومــت در براب از 143 میراگــر اصطكاکــی ب

ــی  ــس فضای ــازه آژان ــر، س ــازه دیگ ــت. س ــده اس ــتفاده ش اس

ــزی اســت، می باشــد و در  ــاب فل ــا ق ــه ب ــادا کــه ســه طبق کان

ــر  ــت در براب ــرای مقاوم ــال ب ــی پ ــر اصطكاک آن از 58 میراگ

زلزلــه اســتفاده گردیــده. بیمارســتان گرجــس در پانامــا در 

دهــه 1970 در برابــر زلزلــه از 2 میراگــر اصطكاکــی اســتفاده 

ــت ]1; 17[. ــرده اس ک

10)BRB(مهاربندهای کمانش ناپذیر   .4

مهاربندهــای کمانــش ناپذیــر را میراگرهــای هیســترتیک 11 و 

نیــز مهاربندهــای فلــزی محصــور شــده 12 می نامنــد. مفهــوم 

BRBهــا بــرای اولیــن بــار در انســتیتو تکنولــوژی توکیــو ژاپن 

ــه  ــک مؤلف ــر ی ــش ناپذی ــای کمان ــه شــد ]18[. مهاربنده ارائ

بدیــع و عالــی بــرای اســتهاک انــرژی و کاهــش ارتعــاش 

هســتند. از یــک ســو ســختی داخلــی بــرای ســازه را بــه عنــوان 

ــر،  ــوی دیگ ــد، و از س ــن می نماین ــی تأمی ــد معمول ــک بادبن ی

ــار  ــش و فش ــت کش ــتیک تح ــكل پاس ــر تغییرش ــه ب ــا تکی ب

بــدون کمانــش انــرژی را مســتهاک می کننــد ]19[.معمــواًل 

BRBهــا شــامل هســته ای فــوالدی تســلیمی محصــور شــده 

توســط یــک غــاف فلــزی پرشــده از مــات بتــن می باشــند. 

شــكل کلــی BRBهــا در شــكل )5( نشــان داده شــده اســت.  

نیــروی محــوری توســط هســته فــوالدی تحمــل می شــود 

آن  داخــل  پرکننــده  مــواد  و  خارجــی  غــاف  حالیكــه  در 

ــد  ــش مهاربن ــری از کمان ــرای جلوگی ــی الزم ب مقاومــت جانب

ــه  ــی مادامیك ــته خارج ــن هس ــد. بنابرای ــم می کنن ــزی فراه فل

9 Cocordia University

10 Buckling-Restrained Braces )BRB(.

11 Hysteretic Damping.

12 Unbounded Steel Braces )UB(.
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از تأثیــرات محیطــی و یــا زلزله هــا بــه کار رونــد. بنابرایــن 

ــا  ــرد SMAه ــه کارب ــی در زمین ــای تحقیقات ــتر فعالیت ه بیش

در ســازه ها همچنــان در مراحــل آزمایشــگاهی می باشــد و 

تعــداد کمــی در زمینه هــای کاربــردی اجــرا شــده و مؤثــر 

واقــع گشــته اســت )SMA .)14هــا مــواد هوشــمند هســتند 

کــه دســتخوش تغییرشــكل فــاز جامــد بــه جامــد )تــرد بــه نــرم 

و بالعکــس( می شــوند و ایــن تغییرشــكل ناشــی از دمــا و تنــش 

می باشــد کــه از فــاز تــرد بــه نــرم صــورت می گیــرد. در نقطــه 

صفــر تنــش، فــاز تغییرشــكل در دماهــای As، Af، Ms و 

Mf آغــاز می شــود، کــه بــه ترتیــب نشــان دهنده آغــاز و پایــان 

فلــز نــرم و آغــاز و پایــان فلــز تــرد اســت. در دمــای کمتــر از 

ــاز  ــه ف ــرد ب ــان ت ــی ســبب تغییرشــكل توأم ــش اعمال Ms، تن

ــزرگ  ــرد می شــود. ایــن نتایــج در کرنش هــای ب غیرتوأمــان ت

ــن  ــود. ای ــل می ش ــت حاص ــای ثاب ــا تنش ه ــرایط ب ــت ش تح

کرنش هــا بــا حــرارت دادن مــاده تــا بــاالی Af و ســرد کــردن 

ایــن  بازیابــی می شــود.  اعمالــی،  تنــش  بــدون هیچگونــه 

پدیــده تأثیــر حافظــه دار شــكلی )SME(18 نامیــده می شــود. 

ــی ســبب  ــش اعمال ــاالی As، تن ــا وجــود اینکــه در دمــای ب ب

ــه فــاز استرســی تــرد می شــود، ایــن  تغییرشــكل از فــاز نــرم ب

فرآینــد در حلقــه هیســترزیس بــا برداشــتن تنــش برگشــت پذیر 

ــد ]27؛  ــیته می گوین ــوق االستیس ــد ف ــه آن فرآین ــه ب ــت ک اس

برخــی  شــود،   Af از  کمتــر  مــواد  دمــای  اگــر   .]29 28؛ 

قســمت های تــرد بــه نــرم تغییــر نخواهــد کــرد، بنابرایــن 

کرنــش بــا گــرم شــدن مــاده بــه طــور کامــل بازیابــی نمی شــود. 

ــای  ــد. در دم ــیته می نامن ــوق االستیس ــده را نیمه-ف ــن پدی ای

ــرد اســت و شــرایط SME را داراســت.  ــاژ ت ــر Mf آلی پایینت

در ایــن دمــا SMA کرنــش مانــدگار خــود را بــه طــور خــودکار 

بازیابــی نمی کنــد امــا برگشــت بــه شــكل اولیــه بــا گــرم کــردن 

ــت ]29[. ــر اس ــاالی Af امكان پذی ــای ب ــا دم ــاده ت م

18 Shape Memory Effect )SME(.

ــده  ــتم جداکنن ــوان سیس ــه عن ــرد SMA ب ــای کارب گزارش ه

سیســتم های  بزرگراهــی،  پل هــای  در  تیرهایــی  شــامل 

ــده  ــتم های جداکنن ــورت سیس ــه ص ــا ب ــری و ی ــده فن جداکنن

کابلــی بــرای ســازه های قــاب برشــی چنــد درجــه آزادی بــه کار 

مــی رود ]30[. یكــی از کاربردهــای جدیــد SMA در اتصــال 

ــه SMA در ســازه های فلــزی ممــان  ــه ســتون مجهــز ب ــر ب تی

ــد  ــان می ده ــی را نش ــل قبول ــرد قاب ــه عملك ــت ک ــی اس خمش

.]29[

میراگرهای ویسكواالستیک  .6

دارد کــه  وجــود  ویسكواالســتیک  جامــد  مــواد  از  نوعــی 

ــل  ــكل قاب ــطوح تغییر ش ــه س ــرژی در هم ــتهاک ان ــرای اس ب

ویسكواالســتیک  میراگر هــای  بنابرایــن،  اســت.  اســتفاده 

ــرد  ــه، کارب ــم در زلزل ــاد و ه ــازه ها در ب ــت س ــم در حفاظ ه

ــران و  ــی عم ــتیک در مهندس ــواد ویسكواالس ــرد م دارد. کارب

در ســازه ها از ســال 1969 آغــاز شــد، زمانــی کــه تقریبــًا 

ــای  ــک از برج ه ــر ی ــتیک در ه ــر ویسكواالس 10000 میراگ

ــه منظــور کاهــش  ــورک، ب ــی در نیوی ــوی تجــارت جهان دو قل

ارتعاشــات بــاد بــه کار گرفتــه شــد ] 5؛ 7؛ 8؛ 9[.

ــران  ــی عم ــده در مهندس ــتفاده ش ــتیک اس ــواد ویسكواالس م

عمدتــًا از کوپلیمــر )همبســپار( و یــا مواد شیشــه ای می باشــد. 

 3M ــرکت ــر ویسكواالســتیک توســط ش شــكل کلــی میراگ

گســترش یافــت کــه در شــكل )6( نشــان داده شــده اســت. 

شكل  6. شمای کلی میراگر ویسكواالستیک ]8[

ســاختمان مختلــف ارائــه داده انــد. آزمایشــات تجربــی نشــان 

داده اســت کــه اگــر هســته فــوالدی توســط بتــن مســلح 

بجــای مــات محصــور گــردد، بتــن بعــد از چرخه هــای 

زیــاد بارگــذاری دچــار تــرک شــده و منجــر بــه کمانــش هســته 

.]23[ می گــردد  فــوالدی 

در   BRB بــه  مجهــز  خمشــی  مقــاوم  قاب هــای  اولیــن 

مهاربنــد محصــور  از  اســتفاده  بــا  در ســال 1988  ژاپــن 

ــد.  ــاخته ش ــن 13س ــوالد نیپ ــرکت ف ــط ش ــدی توس ــده تولی ش

همچنیــن اولیــن آزمایــش و کاربــرد ایــن میراگرهــای غیرفعــال 

ــوم  ــاختمان عل ــرای س ــال 1999 ب ــده در س ــاالت متح در ای

ــا  ــس14 در کالیفرنی ــگاه دیوی ــت دانش ــط زیس ــی و محی گیاه

ــرد  ــاء عملك ــرای ارتق ــی ب ــات گوناگون ــود ]9؛ 24[. مطالع ب

ایــن بادبندهــا صــورت گرفتــه تــا شــمای کلــی حاضــر بدســت 

تاثیــر   1998 ســال  در  همــكاران  و  شــیبا   اســت.  آمــده 

بادبندهــای  مرســوم بــا بادبندهــای محصــور شــده در پاســخ 

یــک ســازه 15 طبقــه تحــت دو تحریــک ورودی کــه نماینــده 

ــه  ــد، مقایس ــدید بودن ــه ش ــک زلزل ــط و ی ــه متوس ــک زلزل ی

کردنــد. مقاومــت تســلیم بادبندهــای محصــور شــده یــک 

ــج  ــود. نتای ــه شــده ب ســوم بادبندهــای معمــول در نظــر گرفت

نشــان دادنــد کــه تحــت تحریــک متوســط حرکــت زمیــن، بــا 

اســتفاده از بادبندهــای محصــور شــده نســبت بــه بادبندهــای 

مرســوم، جابجایی هــای میــان طبقــه ای و نیروهــای برشــی تــا 

حــدود %25 کاهــش یافتنــد. بــا اســتفاده بادبندهــای محصــور 

شــده نســبت بــه بادبندهــای مرســوم، بــرش پایــه %20 کاهــش 

یافــت ]9؛ 26-25[.

میراگرهــای آلیــاژ فلــزی بــا تغییــر شــكل    .5
15 )SMA حافظــه ای)

13 Nippon

14 Davis

15 Shape Memory Alloys )SMA(

ــورت  ــه ص ــر ب ــال های اخی ــمند در س ــواد هوش ــتفاده از م اس

گســترده ای افزایــش یافتــه اســت. از جملــه ایــن مــواد، مــواد 

حافظــه دار شــكلی هســتند کــه مطالعــات بیشــتری را بــا توجــه 

ــت پذیری  ــترده برگش ــعه گس ــرای توس ــان ب ــبب قابلیتش ــه س ب

خــود  بــه  توجــه  قابــل  نیروهــای  و  بــزرگ  کرنش هــای 

اختصــاص داده انــد. کاربــرد ایــن مــواد در بســیاری از زمینه هــا 

ماننــد هوافضــا، پزشــكی و مهندســی عمــران و مكانیــک 

ــه فــرد  ــه ویژگی هــای مكانیكــی منحصــر ب ــا توجــه ب اســت. ب

تیتانیــوم 16و نیــكل 17توجــه مهندســین را بیــش از دیگــر انــواع 

مــواد حافظــه دار شــكلی بــه خــود جــذب کــرد. Ni-Ti دارای 

 1000 MPa ــش از ــا بی ــاال ت ــیار ب ــی بس ــش کششــی نهای تن

اســت و تغییرشــكل آن تــا رســیدن بــه شكســت 50% اســت؛ 

ونیــز دارای تنــش بازیافــت )ترمیمــی( بــاال تــا MPa 800 و 

ــرژی اســت ]27[. ــت بســیار خــوب اســتهاک ان ظرفی

آلیاژهــای حافظــه دار شــكلی نوعــی از آلیاژهــای فلــزی هســتند 

کــه از دو کریســتال مختلــف ســاخته شــده اند کــه مــاده فلــزی 

ــاده  ــی از هــردو ســاخته شــده اند . م ــا ترکیب ــرم  و ی ــرد  و ن ت

فلــزی تــرد بــه صــورت ســازه کریســتالی چهــار ضلعــی و مــاده 

ــی می باشــد.  ــه صــورت ســازه کریســتالی مكعب ــرم ب ــزی ن فل

ــكلی  ــه دار ش ــای حافظ ــات آلیاژه ــاس خصوصی ــن اس برهمی

ــد، و  ــر می کن ــش تغیی ــا و کرن ــر ورودی دم براســاس دو متغی

بــه همیــن دلیــل اغلــب بــه SMA هــا مــواد هوشــمند گفتــه 

می شــود.

SMA هــا در بســیاری از زمینه هــا بــه ســبب داشــتن چگالــی 

بــاال و تحریــک فــازی جامــد و ظرفیــت میرایــی بــاال و دوام 

SMA .و مقاومــت خســتگی کاربــرد بســیاری پیــدا کرده انــد

غیرفعــال،  جــزء  صــورت  بــه  می تواننــد  ســازه ها  در  هــا 

ــه منظــور کاهــش خســارات ناشــی  ــال ب ــا فع ــال و ی نیمــه فع

16 Titanium )Ti(

17 Nikel )Ni(
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شكل  7 . شمای کلی میراگر ویسكوز ]5[

ــه بیــش  ــاوری قدیمــی هســتند کــه ب میراگرهــای ویســكوز فن

ــع  ــرای صنای ــه ب ــاذب ضرب ــوان ج ــه عن ــش ب ــرن پی ــک ق از ی

فضایــی و دفــاع در دهــه 1860 در ارتــش آمریــكا مــورد 

اســتفاده قــرار گرفتــه بــود. ایــن فنــاوری تــا پایــان جنــگ ســرد 

ــوده اســت. در ســال  مــورد اســتفاده و در دســترس عمــوم نب

1990 شــرکت تیلــور اجــازه یافــت کــه ایــن تکنولــوژی را 

ــد. ]5; 14; 35; 36[. ــه کنن ــوم عرض ــه عم ــروش ب ــرای ف ب

بــه طــور کلــی میراگــر ویســكوز شــامل مــاده ویســكوز خــواه 

بــه صــورت مایــع )روغــن ســیلیكونی( 21 و خــواه جامــد 

)الســتیک مخصــوص یــا آکریلیــک( می باشــد. یكــی از انــواع 

میراگــر ویســكوز، میراگــر مایــع ویســكوز اســت و بــر اســاس 

عملكــرد دو بخــش اصلــی وجــود دارد کــه عبارتنــد از: الــف( 

ــا  اســتهاک انــرژی از طریــق تغییرشــكل مایــع ویســكوز و ی

ــع ویســكوزیته( حاصــل  ــًا مای ــد مخصــوص )مث ــاده جام م

از طریــق اصــل جریــان  انــرژی  می شــود؛ ب( اســتهاک 

روزنــه بدســت می آیــد ]37[.

میراگرهــای مایــع ویســكوز از یک ســیلندر و پیســتون فوالدی 

مایــع ســیلیكونی  از  تشــكیل شــده اند. ســیلندر  ضدزنــگ 

ــا  ــیعی از دم ــازه وس ــه در ب ــت ک ــده اس ــر ش ــر پ ــم ناپذی تراک

دارای ویژگی هــای ثابــت اســت. میراگرهــا بــا عبــور مایــع 

ســیلیكونی از روزنه هــای کوچــک ســیلندر فعــال می شــود. 

بــرای  می توانــد  روزنــه  ویژگی هــای  و  مكانیكــی  ســاختار 

فراهــم آوردن خصوصیــات یــک میراگــر مطلــوب متغیــر 

باشــد )شــكل 7( ]5؛ 14؛ 36[. 

ــكوز  ــای ویس ــتفاده از میراگره ــرای اس چنــد مزیــت مهــم ب

وجــود دارد. نیــروی میرایــی کــه میراگرهــای ویســكوز در یــک 

ــد، بطــور ذاتــی غیرهــم فــاز باماکســیمم  ــد می کنن ســازه تولی

ــت  ــه عل ــت. ب ــرزه ای اس ــداد ل ــی روی ــازه در ط ــخ در س پاس
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اینکــه نیــروی موجــود در میراگــر وابســته بــه ســرعت میراگــر 

اســت بــه همیــن دلیــل زمانــی کــه نیــاز ســازه ناشــی از نیــروی 

ــن حــد  ــروی میراگــر کمتری ــن حــد اســت، نی ــی باالتری جانب

ــد بــرش  ــه ایــن دلیــل میراگرهــای ویســكوز می توانن اســت. ب

ــد ]5; 14[. ــه را کاهــش دهن طبقــه، شــتاب و بــرش پای

شكل  7 . شمای کلی میراگر ویسكوز ]5[

نــوع دیگــری از ایــن میراگرهــا دیــوار میراگــر ویســكوز  اســت 

ــن طراحــی  کــه در شــكل )8( نشــان داده شــده اســت. در ای

ــزی اســت کــه داخــل یــک صفحــه  پیســتون یــک صفحــه فل

فلــزی مســتطیلی پرشــده بــا مایــع ویســكوز حرکــت می کنــد. 

بــرای میراگــر نصــب شــده در دهانــه یــک قــاب، پیســتون بــا 

طبقــه باالیــی در تمــاس اســت در حالیكــه محفظــه بــه طبقــه 

ــات در  ــن طبق ــبی بی ــت نس ــت، حرک ــده اس ــت ش ــن ثاب پایی

مایــع نیــروی برشــی ایجــاد کــرده و اســتهاک انــرژی بــه 

ــی آورد ]17[. وجــود م

شكل  8. میراگر دیوار مایع ویسكوز ]17[

ایــن میراگــر شــامل الیه هــای ویسكواالســتیک کــه توســط 

در  می باشــد.  اســت،  شــده  محــدود  فــوالدی  ورقه هــای 

شــرکت هازامــا  ژاپــن، وســایلی را گســترش داد کــه از مــواد 

مشــابهی در آن اســتفاده شــده بــود و شــرکت شــیمیزو ، 

دیوار هــای ویسكواالســتیک را کــه در آن ورقه هــای الســتیكی 

احاطــه  فــوالدی  ورقه هــای  بیــن  ترموپاســتیک  جامــد 

ــرژی  ــتیک ان ــای ویسكواالس ــعه داد. میراگر ه ــود، توس می ش

را از طریــق تغییر شــكل برشــی الیه هــای ویسكواالســتیک 

 .]8[ می کننــد  مســتهلک 

ــه  ــی ب ــای دینامیك ــت بار ه ــتیک تح ــواد ویسكواالس ــار م رفت

فرکانــس ارتعــاش، کرنــش و دمــای محیــط بســتگی دارد. 

اثــر دمــا بــر رفتــار مــواد ویسكواالســتیک مــورد تحقیــق 

قــرار گرفتــه و تعییــن شــده اســت ]32؛ 33[.  مادامیكــه 

پریــود طبیعــی سیســتم بــا میرایــی ویسكواالســتیک بــه آرامــی 

ــک  ــوان ی ــه عن ــر ب ــر میراگ ــد، اگ ــر می کن ــا تغیی ــر دم ــا تغیی ب

وســیله ســخت طراحــی شــده باشــد، نســبت میرایــی سیســتم 

ــی  ــت باق ــا، ثاب ــرات دم ــا تغیی ــی ویسكواالســتیک ب ــا میرای ب

می مانــد]8[.

ــن  ــازه های بت ــرزه ای س ــخ ل ــزی، پاس ــازه های فل ــاف س برخ

مســلح تحــت تحریــكات قــوی، غیراالســتیک اســت و عمدتــًا 

اســت.  دائمــی  خرابی هــای  و  تغییر شــكل ها  بــا  همــراه 

اضافــه کــردن میراگر هــای ویسكواالســتیک بــه ســازه های 

ــرژی در مراحــل  ــد ســبب اســتهاک ان ــن مســلح مــی توان بت

اولیــه ترک خوردگــی المان هــای بتــن مســلح شــود و گســترش 

ــا،  ــا انتخــاب مناســب میراگر ه ــا را کاهــش دهــد. ب خرابی ه

ایــن خرابی هــا می تواننــد بــه طــور اساســی کاهــش یابنــد و یــا 

حتــی حــذف شــوند ]8[.

قــرار  موقعیتــی  در  بایــد  ویسكواالســتیک  میراگرهــای 

مــواد  در  برشــی  افزایــش کرنــش  منظــور  بــه  کــه  گیرنــد 

ویسكواالســتیک در معــرض تغییــر شــكل هــای بــزرگ قــرار 

گیرنــد. در کاربردهــای عملــی، تنهــا موقعیت هــای محــدودی 

وجــود دارد کــه بــرای قرارگیــری میراگــر مناســب اســت. 

بنابرایــن افزایــش تاثیــر میراگرهــای ویسكواالســتیک از طریق 

افزایــش کرنش هــای برشــی، محــدود اســت. هرگونــه تغییــری 

در  تغییــر  از طریــق  مــاده ویسكواالســتیک چــه  درحجــم 

ســطح برشــی، ضخامــت و یــا عــرض باشــد، بــر روی ســختی 

ــق  ــده از طری ــتهلک ش ــرژی مس ــت. ان ــذار اس ــر تاثیرگ میراگ

مــواد ویسكواالســتیک بــه محیــط اطــراف بــه ضخامــت مــاده 

ویسكواالســتیک، ســطح هدایــت گرمــا و در کل بــه هدایــت 

گرمایــی سیســتم بســتگی دارد ]9; 34[.

ــر برج هــای دوقلــوی تجــارت جهانــی در نیویــورک  عــاوه ب

در  ویسكواالســتیک  میراگر هــای  شــد،  اشــاره  قبــًا  کــه 

ــی از  ــد. یك ــرار گرفته ان ــورد اســتفاده ق ــز م ــر ســازه ها نی دیگ

ســازه هایی در آن از میراگــر ویسكواالســتیک اســتفاده شــده 

ــه در  ــا سیفرســت 19کــه ســازه ای 73 طبق اســت ســازه کلمبی

امریــكا اســت، می  باشــد. در ســال 1982 بــرای مقاومــت در 

برابــر نیروهــای بــاد از 260 میراگــر ویسكواالســتیک در ایــن 

ســازه اســتفاده شــده اســت ] 5؛ 7؛ 8؛ 9[.

میراگر مایع ویسكوز20   .7

دو نــوع میرایــی در هنــگام لــرزش بــرای وســایل جــاذب 

ــی  ــلیمی و اصطكاک ــرل تس ــایل کنت ــود دارد. وس ــرژی وج ان

جــزء انــواع هیســترتیک هســتند، آنهــا دارای نیــروی محدود و 

وابســته بــه نیــرو هســتند و بــر پایــه ســرعت تحریــک، نیــروی 

ــای  ــر میراگره ــرف دیگ ــد. از ط ــش نمی یاب ــان افزای داخلی ش

ــا  ــی آنه ــروی داخل ــتند و نی ــرو نیس ــه نی ــدود ب ــكوز، مح ویس

وابســته بــه ســرعت تحریــک دو انتهــا میراگر اســت ]5; 14[. 
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نتایج   .8

تکنولــوژی کنتــرل ســازه بــرای مقابلــه بــا خطــرات ناشــی 

از بارهــای جانبــی ماننــد زلزلــه و بــاد پیشــنهاد شــده اند. 

بــا توجــه بــه اهمیــت کنتــرل ســازه ها تحقیقــات بســیاری 

پیرامــون روش هــای ســاخت و کاربــرد، تحیلــی و طراحــی 

ــرل  ــتم کنت ــتفاده از سیس ــود. اس ــام می ش ــتم ها انج ــن سیس ای

غیرفعــال بــه دلیــل عــدم نیــاز بــه منبــع انــرژی خارجــی، 

طــول  در  دینامیكــی  پارامترهــای  تغییــر  عــدم  و  پایــداری 

ــا  ــرداری آنه ــاخت و بهره ب ــم س ــه ک ــرداری، هزین ــان بهره ب زم

ــه اســت. در  ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــی م ــای عمران در پروژه ه

ــرل  ــتم های کنت ــواع سیس ــک از ان ــری هری ــاب و بكارگی انتخ

غیرفعــال ســازه بــه نحــوه عملكــرد، چگونگــی کاهــش پاســخ 

ســازه و همچنیــن هزینــه ســاخت و بكارگیــری ایــن میراگرهــا 

ــد توجــه نمــود. بای

ــه بیــان مفاهیــم اصلــی  ــه بــه صــورت اجمالــی ب در ایــن مقال

و نحــوه عملكــرد هریــک از سیســتم های کنتــرل غیرفعــال 

پرداخته ایــم. هرچنــد ایــن سیســتم ها از تغییــر انــرژی جنبشــی 

ــد،  ــه حــرارت جهــت کاهــش پاســخ ســازه اســتفاده می کنن ب

دارای تفاوت هایــی در مفاهیــم اصلــی و نحــوه عملكــرد 

هریــک می باشــند. ایــن تفاوت هــا موجــب اختــاف در میــزان 

کاربــرد و اســتفبال از اســتفاده هریــک از آنهــا گشــته اســت.
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ــز چــاپ  ــی دانشــگاه تبری ــه در کنفرانــس بین الملل ــن مقال *ای

ــاپ  ــرای چ ــوع ب ــت موض ــه اهمی ــه ب ــا توج ــت و ب ــده اس ش

ــم  و  ــن دانشــگاه عل ــوالد و بت در نشــریه علمی-تخصصــی ف

ــده اســت. ــران انتخــاب گردی صنعــت ای

رزیابی توســعه پایداری مایكرواســكیل بهبود سیســتم تقاطع غیرهمســطح: ا
 مطالعــه موردی تقاطع غیر همســطح بزرگراه شــیخ فضل اهلل و 

یران ا تهران،  یادگارامام)ره(، 

 علی مرادی 

عمــران  مهندســی  ارشــد  دانشــجوی کارشناســی 
)گرایــش راه آهــن(، دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران

دکتر مصطفی ناظری

عضو هیئت علمی پژوهشکده خاتم االنبیاء)ص(، تهران

آیدین شیشه گران

)گرایــش   عمــران  مهندســی  دکتــری  دانشــجوی 
محیــط زیســت(، دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران

 کمال خانعلی 

)گرایــش  عمــران  مهندســی  دکتــری  دانشــجوی 
امیرکبیــر صنعتــی  دانشــگاه  نقــل(،  و  حمــل 

ارشیا شیشه گران

عمــران  مهندســی  ارشــد  دانشــجوی کارشناســی 
)گرایــش حمــل و نقــل(، دانشــگاه آزاد اســامی، 

واحــد مرکــزی تهــران
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چكیده	 	.1

بهبــود  جهــت  بــه  می توانــد  پایــداری  توســعه  ارزیابــی 

محیطــی،  زیســت  شــرایط  و  ترافیكــی  زیرســاخت های 

انجــام  آینــده  و  نســل های کنونــی  اقتصــادی  و  اجتماعــی 

ــر  ــرای تغیی گــردد؛ بنابرایــن، ایــن ارزیابــی نقــش مهمــی را ب

برخــی زیرســاخت هــای ترابــری ایفــا می کنــد. در ســال های 

ــای  ــدار و زیرســاخت ه ــل توســعه پای ــه و تحلی ــر، تجزی اخی

ترابــری بــرای بهبــود وضعیــت ترافیــک برخــی از تقاطــع هــا و 

جاده هــا انجــام شــده اســت، امــا ارزیابی هــای توســعه پایــدار 

در زمینــه تقاطــع غیــر همســطح بــه طــور جــدی انجــام نشــده 

ــداری  ــعه پای ــی توس ــر ارزیاب ــق حاض ــدف از تحقی ــت. ه اس

زیرســاخت در شــبكه ترافیكــی و ارزیابــی نتایــج آن بــا توجــه 

ــه  ــاس مصاحب ــت. براس ــدار اس ــعه پای ــاخص های توس ــه ش ب

ــا کارشناســان، شــش ســناریو تغییــر تقاطــع غیــر همســطح  ب

پیشــنهاد شــده اســت کــه ایــن ســناریوها بــرای بهبــود وضعیت 

ــادگار  ــوری، ی ــه ن ترافیــک شــبكه بزرگراهــی شــیخ فضــل الل

امــام)ره( در تهــران ارائــه شــده اســت. بــا توجــه بــه افزایــش 

زیــاد جمعیــت و تقاضــای حمــل و نقــل بیــن تهــران و کــرج، 

تقاطــع غیــر همســطح شــیخ فضــل اللــه نــوری - یــادگار امــام 

ــب،  ــن ترتی ــک موجــود نیســت. بدی پاســخگوی حجــم ترافی

توســعه شــبكه تقاطــع غیــر همســطح بزرگراه های شــیخ فضل 

اللــه و یــادگار امــام)ره( می توانــد عملكــرد ترافیــک را بهبــود 

ــک داشــته  ــت ترافی ــر وضعی ــی ب ــل توجه ــر قاب بخشــد و تاثی

ــرای تعییــن منطقــه مــورد موثــر )IA( ایــن مطالعــه  باشــد. ب

مــوردی، تمامــی ســناریوها در TRANSCAD5.0 مدلســازی 

شــدند. نــه شــاخص در شــاخه های محیــط زیســتی، اجتماعــی 

شــاخص ها  ایــن  اســت کــه  شــده  انتخــاب  اقتصــادی  و 

براســاس مطالعــات قبلــی، نظــر کارشناســان و اطاعــات 

موجــود در تهــران انتخــاب شــده اســت. ســناریوهای پیشــنهاد 

شــده در AIMSUN8.0 مــدل ســازی شــده و کالیبراســیون 

ــر  ــه روش غی ــاخص ها ب ــام ش ــر تم ــپس مقادی ــده اند و س ش

ــبه  ــای AIMSUN محاس ــتقیم از خروجی ه ــتقیم و مس مس

تصمیم گیــری  آنالیــز  روش  از  تحقیــق،  ایــن  در  شــده اند. 

ــق نتایــج شــاخص های  ــرای تلفی ــره TOPSIS ب ــد متغیی چن

ــه اهــداف  ــا توجــه ب ــت، ب پیشــنهادی اســتفاده شــد. در نهای

چشــم انــداز تهــران در ســال 2025، تمامــی ســناریوهای 

ــدند.  ــدی ش ــه بن ــج TOPSIS رتب ــاس نتای ــنهادی براس پیش

ــد  ــان می ده ــداری نش ــعه پای ــی توس ــل از ارزیاب ــج حاص نتای

کــه تقاطــع غیــر همســطح شــبكه بزرگراهــی شــیخ فضــل اللــه 

ــل  ــد، دو پ ــل جدی ــا ایجــاد دو پ ــام)ره( ب ــادگار ام ــوری و ی ن

دوربرگــردان، دو اصــاح قــوس رمپ هــا و تخریــب تمــام 

ــد. ــود یاب ــدرو بهب ــده کن ــای جداکنن جزیره ه

مقدمه  .2

مشــخصه اصلــی شــهرهای بــزرگ، نــرخ رشــد جمعیــت 

زندگــی،  هزینــه  افــراد،  زندگــی  شــیوه  در  کــه  اســت 

آلودگــی هــوا و تراکــم ترافیــک تاثیــر می گــذارد. بنابرایــن 

اقتصــادی  و  اجتماعــی  محیطــی،  زیســت  شــاخص های 

نقــش مهمــی در زندگــی افــرادی کــه در شــهرهای بــزرگ 

ارزیابــی  می کننــد.  ایفــا  مهمــی  نقــش  می کننــد،  زندگــی 

ــری در  ــه تصمیم گی ــد ب ــدار می توان ــعه پای ــاخص های توس ش

ــی  ــد در وضــع فعل ــد کــه می توانن ــان گزینه هایــی کمــک کن می

ــی  ــن نیازهــای فعل ــدار، تامی ــد. مفهــوم توســعه پای ــود کنن بهب

همــه مــردم جامعــه بــدون مصالحــه در تامیــن نیاز هــای نســل 

آینــده می باشــد. ایــن محتــوا شــامل شــاخص های زیســت  

محیطــی، اقتصــادی و اجتماعــی مــی شــود ]1-3[. بررســی 

ــم  ــدار ســاخت و ســاز بزرگراه هــا، توســط تصمی توســعه پای

گیــری در گزینــه ســاخت و ســاز تعییــن می شــود کــه می توانــد 

تاثیــرات زیســت محیطــی را بهبــود بخشــد. همچنیــن بتوانــد 

ــده  ــی و آین موقعیــت اجتماعــی و اقتصــادی نســل هــای کنون

را بهبــود بخشــد]4-6[. شــاخص های شــبكه حمــل و نقــل 

 )CST( توســط مرکــز حمــل و نقــل پایــدار )STN( پایــدار

ــر را  ــی زی ــت اصل ــه خصوصی ــه س ــت ک ــده اس ــخص ش مش

شــامل می شــود ]7[.

•      انطبــاق نیازهــای بهداشــتی، اقتصــادی و اجتماعــی 
ــان. انس

•     موثــر، مقــرون بــه صرفــه، متنــوع و ســازگار بــا هــر 
اقتصــادی. موقعیــت 

•     کاهــش زبالــه، کاهــش اســتفاده از منابــع تجدیــد ناپذیــر، 
اســتفاده از زمیــن، آلودگــی صوتــی، اســتفاده از ســوخت های 

. فسیلی

امــروزه، بــه دلیــل اثــرات مضــر فعالیت هــای حمــل و نقــل، 

زیســت  محیــط  بــا  ســازگار  نقــل  و  شــیوه های حمــل  از 

اســتفاده مــی شــود]8[. بنابرایــن بایــد نقطــه بحرانــی بررســی 

شــود و بــرای بهبــود آن گزینه هــای مختلــف مطــرح گــردد 

]9[. جــون و همــكاران )2013( 15 گزینــه بــرای حمــل 

و نقــل و اســتفاده از زمیــن در برنامــه منطقــه آتانتــا در 

ــدار  ــا شــاخص توســعه پای ــد. آنه ســال 2013 مقایســه کردن

ــف  ــای مختل ــری معیاره ــم گی ــل تصمی ــه و تحلی ــا تجزی را ب

)MCDA( ارزیابــی کردنــد ]10[.رجبی فــر و همــكارش در 

ســال 2014 یــک روش جدیــد را بــرای ایجــاد شــاخص بــرای 

ــات  ــد ]11[. تحقیق ــورن ایجــاد کردن ــی در ملب مناطــق محل

بســیاری وجــود دارد کــه برخــی از ســناریوهای حمــل و نقــل 

ممكــن را در یــک منطقــه مطالعــه بــا توجــه بــه شــاخص 

هــای زیســت محیطــی، اجتماعــی و اقتصــادی ارزیابــی مــی 

کننــد. در ایــن راســتا بــرای بهبــود عملكــرد ترافیــک و کاهــش 

آلودگــی هــوا در منطقــه شــهری، ســناریوهای توســعه پایــدار 

ــین  ــات پیش ــل در تحقیق ــل و نق ــاخت های حم ــرای زیرس ب

ــه نظــر مــی  ــه اســت، ب ــرار گرفت پیشــنهاد و مــورد اســتفاده ق

رســد. ]15-12[

ــدار تقاطــع  ــی توســعه پای ــه منظــور ارزیاب ــق، ب ــن تحقی در ای

ــبكه  ــک ش ــت ترافی ــود وضعی ــبدری و بهب ــطح ش ــر همس غی

ــام)ره( در  ــادگار ام ــوری و ی ــه ن ــل الل ــیخ فض ــی ش بزرگراه

تهــران مدلســازی شــده اســت. 9 شــاخص و وزن دهــی آنهــا 

از طریــق انجــام مصاحبــه بــا 6 عضــو هیــات علمــی مرتبــط 

ــا موضــوع توصعــه پایــدار، 6 عضــو هیــات علمــی مرتبــط  ب

بــا رشــته ترافیــک، 6 کارشــناس کنتــرل ترافیــک شــهر تهــران 

و 6 نفــر از اعضــای طــراح و تاثیــر گــذار در طراحــی شــبكه 

راهــی تهــران انتخــاب و محاســبه شــده اســت. بــرای انجــام 

آنالیــز تصمیــم گیــری چنــد متغیــره، از روش TOPSIS بــرای 

ترکیــب اثــرات شــاخص ها اســتفاده می شــود کــه هــدف ایــن 

تحقیــق باتوجــه بــه دیــدگاه کارشناســان افــق ســال 2025 مــی 

باشــد.

منطقه مورد مطالعه   .3

نــرخ رشــد بــاالی جمعیــت در تهــران و شــكوفایی اقتصــادی 

ــران اســت  ــه ته ــل افزایــش تقاضــا حمــل و نقــل ب ــاال، دلی ب

کــه ایــن عوامــل باعــث ترافیــک هــای ســنگین در ایــن شــهر 

مــی شــود. بنابرایــن بزرگــراه و تقاطــع غیــر همســطح اتوبــان 

نقــش مهمــی در حمــل و نقــل در ایــن شــهر را دارنــد. در ایــن 

ــوب  ــه جن ــار بزرگــراه وجــود دارد کــه از شــمال ب شــهر، چه

ــادگار  تهــران متصــل مــی شــوند کــه یكــی از آنهــا بزرگــراه ی

ــه کــرج  امــام)ره( اســت. ســه بزرگــراه بــرای حمــل و نقــل ب

ــی  ــه یك ــود دارد ک ــی وج ــت غرب ــهرهای پرجمعی ــر ش و دیگ

ــن،  ــت؛ بنابرای ــوری اس ــه ن ــل الل ــیخ فض ــراه ش ــا بزرگ از آنه

تقاطــع غیــر همســطح بیــن شــیخ فضــل اللــه و یــادگار امــام 

ــه در  ــی را دارد ک ــل مردم ــل و نق ــی در حم ــش مهم )ره( نق

کــرج و ســایر شــهرها زندگــی یــا کار مــی کننــد. شــكل1 

ــن  ــه بی ــد ک ــی ده ــر همســطحی را نشــان م ــای غی تقاطــع ه

ــادگار امــام)ره(  ــاح و ی ــه، جن بزرگــراه هــای شــیخ فضــل الل

واقــع شــده اســت.
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شكل 1. منطقه مورد مطالعه

4.  مراحل انجام تحقیق

هــدف از ایــن مطالعــه ارزیابــی توســعه پایــداری زیرســاخت 

ــر  ــه در تقاطــع غی ــل جــاری و توســعه یافت هــای حمــل و نق

ایــن  همســطح شــبدری اســت کــه توســط 6 ســناریو در 

مطالعــه ارائــه شــده اســت. ایــن ارزیابــی بــه شــرح زیــر تقســیم 

شــده اســت:

1( ســناریوهای مــدل ســازی و انــدازه گیــری IA: بــا توجــه بــه 

منبــع مــورد اســتفاده، تمامــی ســناریوهای قابــل اجــرا کــه مــی 

تواننــد وضعیــت ترافیــک شــبكه بزرگراهــی شــیخ فضــل اللــه 

ــرم  ــد، در ن ــود بخش ــران را بهب ــام)ره( ته ــادگار ام ــوری و ی ن

افــزار TRANSCAD5.0 مــدل ســازی مــی شــوند تــا IA آنهــا 

را بــه عنــوان منطقــه مطالعــه انــدازه گیــری کننــد.

2( انتخــاب شــاخص هــای پایــدار و مصاحبــه بــرای محاســبه 

وزن شــاخص هــا: ارزیابــی توســعه پایــداری طــرح هــای 

زیربنایــی شــبكه راه بــا توجــه بــه ارزیابــی پارامترهــای زیســت 

بــرای  می شــود.  انجــام  اقتصــادی  و  اجتماعــی  محیطــی، 

ــه  ــوط ب ــای مرب ــا معیاره ــن پارامتره ــک از ای ــر ی ــی ه ارزیاب

ایــن پارامترهــا، بــرای تعییــن ســناریوهای پایــدار تعریــف 

و  شــده  تعریــف  شــاخص های  بــه  توجــه  بــا  می شــوند. 

داده هــای قابــل دسترســی، 9 شــاخص انتخــاب شــده اســت. 

ــام  ــا انج ــه ه ــاخص ها، مصاحب ــن ش ــبه وزن ای ــرای محاس ب

شــد. 

ارزیابــی  از  اســتفاده  بــا  ســناریوها  نتایــج  ارزیابــی   )3

هــر  شــاخص های  مقادیــر  پایــدار:  توســعه  شــاخص های 

روش  بــه    AIMSUN خروجــی  از  اســتفاده  بــا  ســناریو 

مســتقیم و غیــر مســتقیم محاســبه شــد.

4( ســناریوهای رتبــه بنــدی و انتخــاب ســناریوی ایــده آل: 

خروجــی AIMSUN و داده هــای قابــل دسترســی بــرای 

شــاخص ها، بــا اســتفاده از روش TOPSIS ترکیــب مــی 

ــناریو  ــر س ــرای ه ــدار ب ــعه پای ــاخص توس ــن ش ــود. بنابرای ش

ــپس  ــود. س ــدی می ش ــبه و رتبه بن ــا روش TOPSIS محاس ب

ــود ]16[. ــی ش ــاب م ــناریو انتخ ــن س بهتری

1/4.ساختن سناریو

ــا کارشناســان  ــه ب ــی و مصاحب ــات میدان ــه تحقیق ــا توجــه ب ب

ارشــد، نــوع تقاطــع غیــر همســطح شــبدری، تقاضــای حمــل 

و نقــل بــاال، جزیــره تقســیم میانــی، مــوارد مهــم قابــل اصــاح 

در شــبكه بزرگراهــی شــیخ فضــل اللــه و یادگارامــام )ره( 

اســت کــه عوامــل تراکــم ترافیــک می باشــد. از متخصصــان 

ــه  ــی را ارائ ــا برخــی از راه حل های درخواســت شــده اســت ت

ــه حمــل و نقــل را در  ــوط ب ــد مســائل مرب ــد کــه می توانن دهن

ایــن تقاطــع غیــر همســطح و بزرگراه هــا حــل و فصــل کننــد. 

ســناریوها از نگــرش کارشناســان و تخصــص متخصصــان 

ــن اســت کــه  ــل توجــه ای ــه قاب ــع آوری شــده اســت؛ نکت جم

آنهــا در زمینــه پیشــرفت علمــی، تغییــرات سیاســی، اقتصــادی 

و اجتماعــی در تخصــص خــود بهتریــن مــدرک و آمــوزش را 

دارنــد. عــاوه بــر ایــن، ســناریوهای مناســبی در ایــن تحقیــق 

پیشــنهاد گردیــد. شــش ســناریو قابــل توجیــه و قابــل قبــول بــر 

اســاس منابــع اســتفاده شــده ایجــاد شــده اســت کــه در شــكل 

دونشــان داده شــده اســت.

شكل 2. سناریو ها مدل سازی شده

)IA( 2/4.تعیین منطقه موثر

بــا توجــه بــه عملكــرد و مقایســه ســناریوهای مختلــف، بایــد 

منطقــه مطالعــه یكســان بــرای همــه ســناریوها انتخــاب کــرد، 

کــه ایــن مســئله ســبب مــی شــود کــه نتایــج شــاخص ها قابــل 

اعتمــاد و قابــل قبــول باشــند. وضعیــت ترافیكــی فعلــی و 

 AIMSUN شــش ســناریو پیشــنهادی کــه بــا نــرم افــزار

مــدل ســازی شــده اند در شــكل 3 قابــل مشــاهده اســت. 

ــن زده  ــق مــدل هــای ترافیكــی تخمی ــک از طری ــان ترافی جری

شــده اســت. 

شكل 3. مقادیر )F/C( در شش سناریو و وضعیت فعلی
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 )F/C( جریــان بــر ظرفیــت AIMSUN نتایــج خروجــی

نارنجــی  نارنجــی،  قرمــز،  تیــره،  قرمــز  رنــگ  می باشــد، 

ــت را  ــر ظرفی ــان ب ــدار جری ــدود مق ــبز، ح ــن، زرد و س روش

در هــر ســناریو نشــان می دهــد. قرمــز و ســبز بیشــترین و 

کمتریــن جریــان ترافیكــی بــه ازای ظرفیــت نشــان می-دهــد. 

روش تعــادل کاربــر )UE( روش معمــول ترجیحــی ســفر 

ــه،  ــن مطالع ــن در ای ــرای ســفرهای خــودکار اســت؛ بنابرای ب

ایــن روش مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. در ایــن روش زمــان 

ســفر هــر مســافر بــا تغییــر مســیرها بهبــود نمــی یابــد ]17[. 

محــدوده مطالعــه شــامل، خیابان هــای از چوبتــراش، تیمــوری 

ــام)ره(  ــاح و یادگارام ــه، جن ــل الل ــیخ فض ــای ش و بزرگراه ه

و تقاطــع غیــر همســطح آنهــا می باشــد. بــه عبارتــی، 4/4 

از  اللــه، 2/2 کیلومتــر  بزرگــراه شــیخ فضــل  از  کیلومتــر 

ــاح،  ــر از بزرگــراه جن ــادگار امــام)ره(، 1/2 کیلومت بزرگــراه ی

0/62 کیلومتــر چوبتــراش و 0/7 کیلومتــر از تیمــوری، در 

شــده اند. مــدل  ســناریو ها 

3/4. انتخاب شاخص های پایدار و وزن دهی به آنها

ــت  ــد وضعی ــاخص ها می توانن ــدار، ش ــعه پای ــوم توس در مفه

هــر ســناریویی را در شــاخص مشــخص توضیــح دهنــد. ایــن 

روش ســاده بــرای ارزیابــی تمــام ســناریوها و وضعیــت فعلــی 

اســت. از ســوی دیگــر، شــاخص ها ابــزار کمــی و کیفــی بــرای 

ــی هســتند ]18[.  ــا وضعیــت کنون مقایســه همــه ســناریوها ب

ــر،  ــدار بهت ــل پای ــل و نق ــرای انتخــاب زیرســاخت های حم ب

ــی  ــت کنون ــناریو و وضعی ــر س ــرای ه ــدار ب ــاخص های پای ش

بایــد محاســبه شــود. در ایــن مطالعــه، شــاخص های حمــل و 

نقــل پایــدار بــه ســه گــروه شــاخص تقســیم می شــوند کــه ایــن 

گروه هــا شــامل شــاخص های زیســت محیطــی، اجتماعــی و 

اقتصــادی مــی باشــند. شــاخص های حمــل و نقــل پایــدار در 

جــدول شــماره 1 قابــل مشــاهده اســت.

جدول1. انتخاب شاخص های حمل و نقل پایدار

اهــداف حمــل و نقــل تهــران در افــق 2025 بــر اســاس 

ــا متخصصــان انتخــاب شــده اســت کــه اهــداف  ــه ب مصاحب

مهــم شــامل کاهــش تراکــم ترافیــک، ارتقــاء ایمنــی، کاهــش 

آلودگــی هــوا و آلودگــی صوتــی، بهبــود زیبایــی شناســی 

ترافیــک،  ســرعت  افزایــش   ، ویوینــگ  بصــری، کاهــش 

ایجــاد دسترســی آســان در بزرگــراه هــا و خیابــان هــا اســت. 

شــكل 4 وزن تمــام شــاخص های انتخــاب شــده را نشــان 

می دهــد. وزن آلودگــی هــوا بیشــترین مقــدار )0.244( را 

در میــان ســایر شــاخص ها دارد، چــرا کــه آلودگــی هــوا، 

ماننــد  ایــران  پرجمعیــت  شــهرهای  از  ای  عمــده  مشــكل 

تهــران اســت کــه تراکــم ترافیــک ســبب افزایــش آلودگــی 

هــوا می شــود. دومیــن شــاخص مهــم ایمنــی اســت کــه ارزش 

ــه  ــا مصاحب ــاخص ها ب ــت. وزی ش ــدود 0.189 اس آن در ح

ــا متخصــص محاســبه مــی شــود و تمامــی مقادیــر وزن بــر  ب

اســاس اهمیــت نشــانگرها تعییــن می-شــوند کــه بــر اســاس 

دیــدگاه کارشناســان بــه دســت می آیــد. ســومین شــاخص 

ــن  ــران بی ــورد، بح ــن م ــه ای ــت ک ــوخت اس ــرف س ــم مص مه

المللــی در ســال هــای اخیــر بــوده اســت. در ایــن مطالعــه وزن 

ــود. ــی ش ــن م ــوخت 0.167 تعیی ــرف س ــاخص مص ش

شكل 4. وزن شاخص ها بر اساس مصاحبه ها

بــا توجــه بــه مشــكل آلودگــی هــوا در شــهرهای بــزرگ 

ماننــد تهــران، تخریــب فضــای ســبز بــه کاهــش آلودگــی هــوا 

کمــک مــی کنــد. بنابرایــن، تأثیــر مهمــی در ســامت عمومــی 

وزن  اســت.   0.111 حاضــر  مطالعــه  در  آن  ارزش  دارد. 

ــه  ــن ب ــی و مصــرف زمی ــن زمــان ســفر، آلودگــی صوت میانگی

ــا  ــه ب ــاس مصاحب ــر اس ــب 0/089، 0.078 و 0.056 ب ترتی

متخصصیــن تعییــن مــی شــود. چینــگ الی هوانــگ و یــون در 

ســال 1987، تکنیكــی را بــرای ترتیــب اولویــت مطابــق بــا راه 

حــل ایــده آل ارائــه کردنــد کــه نــام آن TOPSIS می باشــد و 

یكــی از روش هــای MCDA می باشــد ]19[.

5.  بررسی نتایج

جــدول2 مقــدار Ci بــرای هــر ســناریو و وضعیــت فعلــی 

را نشــان مــی دهــد. طبــق جــدول2، کل آلودگــی هــوا در 

ســاعات روزانــه ســناریوهای انجــام نشــده )وضعیــت فعلــی( 

1684.97 کیلوگــرم اســت، در حالــی کــه ایــن پارامتــر در 

ســایر ســناریوها کاهــش مــی یابــد. در نتیجــه، کیفیــت هــوا در 

ســایر شــرایط بهبــود یافتــه اســت. کل آلودگــی هــوای ســاعتی 

ســناریو 6 1192.49 اســت، تقریبــا %30 کمتــر از وضعیــت 

فعلــی اســت. بیشــترین تخریــب فضــای ســبز مربــوط بــه 

ــی در  ــر میان ــام جزای ــه تم ــرا ک ــت، چ ــناریوهای 1 و 6 اس س

ــه تخریــب شــده اند و  ــه بزرگــراه شــیخ فضــل الل دسترســی ب

هیــچ فضــای ســبز وجــود نــدارد. در وضعیــت فعلــی، ارزش 

مصــرف زمیــن صفــر اســت و بیشــترین میــزان مصــرف زمیــن 

مربــوط بــه ســناریوهای 1 و 6 اســت. ایمنــی تمــام ســناریوها 

ــب  ــه ترتی ــرانه ب ــفر در س ــن س ــت. میانگی ــابه اس ــا مش تقریب

24.6 و 7.20 درصــد در ســناریو 5 و 6 افزایــش یافتــه اســت. 

بــر اســاس شــاخص توســعه پایــدار و نتایــج Ci ســناریو 6 بــا 

Ci=0/892 بهتریــن گزینــه در ایــن مطالعــه اســت. ســناریو 

ــد  ــدار مانن ــعه پای ــاخص توس ــه ش ــاز را در س ــن امتی 6 بهتری

ــت آورد.  ــه دس ــوخت و ایمنــی ب ــرف س آلودگــی هــوا، مص

ســناریو 1 بــا Ci=0/705بهتریــن جایگزیــن دوم بــر اســاس 

ــاز را  ــن امتی ــناریو 1 بهتری ــت. س ــدار اس ــعه پای ــداف توس اه

در شــاخص ایمنــی بــه دســت مــی آورد و دومیــن نمــره را در 
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ــدار شــامل آلودگــی هــوا و مصــرف  دو شــاخص توســعه پای

ســوخت کســب کــرد. 

نتیجه گیری   .6

در مطالعــه حاضــر، تحلیــل توســعه پایــدار شــبكه بزرگراهــی 

شــیخ فضــل اللــه، جنــاح و یادگارامــام)ره( و تقاطع هــای 

غیــر همســطح آن هــا بــرای وضعیــت فعلــی و 6 ســناریو 

پیشــنهادی در تقاطــع غیــر همســطح یادگارامــام و شــیخ 

ــدار در  ــه بررســی گردیــد. شــاخص های توســعه پای فضــل الل

مقیــاس کوچــک انتخــاب شــده اند تــا ســناریوهای پیشــنهادی 

را ارزیابــی کننــد. بــا توجــه بــه سیســتم تقاطــع غیــر همســطح 

غیــر  تقاطــع  مشــاهدات،  و  مصاحبه هــا  نتایــج  موجــود، 

ــادگار  ــه و ی همســطح ترافیكــی بزرگراه هــای شــیخ فضــل الل

ــروزه  ــران ام ــه ته ــرا ک ــد؛ چ ــدا کن ــعه پی ــد توس ــام)ره( بای ام

تبدیــل بــه شــهر پرجمعیت تــری شــده اســت. از ســوی دیگــر، 

بــر اســاس تقاضــای حمــل و نقــل از کــرج و دیگــر شــهرهای 

حومــه بــه تهــران، باعــث گردیــده، ایــن تقاطــع غیــر همســطح 

ترافیــک ســنگینی را در اغلــب ســاعات روزانــه تجربــه کنــد. 

ــی  ــش مهم ــطح نق ــر همس ــع غی ــن تقاط ــتم ای ــن سیس بنابرای

را بــرای بهبــود وضعیــت ترافیــک بــازی مــی کنــد؛ بنابرایــن، 

ــد شــرایط محیطــی،  ــه مــی توان ــن منطق ــر سیســتم در ای تغیی

ــه  ــیدن ب ــرای رس ــد. ب ــود بخش ــادی را بهب ــی و اقتص اجتماع

ایــن هــدف، 6 ســناریو پیشــنهاد شــده بــرای حــل ایــن مشــكل 

ــه  ــناریوها، منطق ــن س ــه ای ــرای مقایس ــوند. ب ــی ش ــل م تحلی

ــن IA از  ــرای تعیی مطالعــه مشــابهی انتخــاب شــده اســت. ب

ســناریوها، نــرم افــزار Trans Cad 5.0 اســتفاده مــی شــود. 

نتایــج نشــان مــی دهــد کــه توســعه تقاطــع غیر همســطح مورد 

مطالعــه از طریــق دو پــل یوتــرن، دو پــل بــه جــای لوپ هــای 

ایــن تقاطــع، اصــاح رمپ هــا و تخریــب روفــوژ بیــن کنــدور 

و تنــدرو الزامــی اســت. در رابطــه بــا شــاخص توســعه پایــدار، 

ســناریو 6 بهتریــن گزینــه در ایــن مطالعــه اســت، کــه فاصلــه 

ــت  ــناریوها و وضعی ــایر س ــر از س ــده آل کمت ــه ای ــه نقط آن ب

فعلــی اســت.
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                                                                                                                  چكیده

در ایــن تحقیــق بــه منظــور بررســی و مقایســه رخدادهــای خشكســالی و ترســالی الزم اســت کــه تعییــن وضعیــت دوره هــای تــر و 

خشكســالی در مطالعــات هیدرولــوژی مــد نظــر قــرار گیــرد. هــدف از ایــن گــزارش، تعییــن وضعیــت ســال هــای خشــک و تــر 

حوضــه دریاچــه ارومیــه بــرای اســتفاده در مطالعــات بــرآورد جریــان زیســت محیطــی طــی دوره هــای تــر، خشــک و نرمــال مــی 

باشــد. بــه ایــن منظــور بــا اســتفاده از شــاخص خشكســالی SPI بــرای ســه ایســتگاه هیدرومتــری وزارت نیــرو در حوضــه ارومیــه 

طــی دوره زمانــی بیــن ســال هــای آبــی 1361 تــا 1391 مــورد مطالعــه وضعیــت خشكســالی تعییــن شــد و عــاوه بــر ایــن، نتایــج 

SPI ایــن ســه ایســتگاه بــا وضعیــت خشكســالی شــاخص هــای  DI و  SDI  مقایســه خواهــد شــد. ســپس شــرایط هــر رودخانــه 

طــی یــک ســال بــا توجــه بــه مقادیــر شــاخص هــای محاســباتی در ایســتگاه هــا تعییــن شــد. 

آیدین شیشه گران

دانشجوی دکتری مهندسی عمران )گرایش محیط زیست( دانشگاه علم و صنعت ایران

بررسی و مقایسه دوره های خشكسالی با استفاده از شاخص 
 )DI( دهک ها ،)SPI( های خشكسالی بارش استاندارد شده

)SDI( و جریانات سطحی
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مقدمه  .1

خشكســالی بــه دوره ای اطــاق مــی شــود کــه در آن موجــودی 

منابــع آب در مقایســه بــا دوره هــای نرمــال کاهــش یافتــه 

باشــد. خشكســالی غالبــًا بعنــوان یــک پدیــده خزنــده توصیــف 

ــای  ــده ه ــن پدی ــی از مخــرب تری ــده یك ــن پدی ــی شــود. ای م

اقلیمــی اســت کــه متأســفانه طــی ســال هــای اخیــر در کشــور 

شــاهد رونــد صعــودی در فراوانــی وقــوع آن هســتیم. تعییــن 

ــر آن  ــان خشكســالی مشــكل اســت و تأثی زمــان شــروع و پای

بــه تدریــج بــرای یــک دوره بلندمــدت روی هــم انباشــته شــده 

و بــرای ســالهای پــس از آن هــم ادامــه دارد . از ویژگــی هــای 

عمومــی خشكســالی هــا مــی تــوان بــه میانگیــن بــاالی دمــا، 

ــای  ــود آب ه ــاک وکمب ــت خ ــش رطوب ــارش، کاه ــود ب کمب

ســطحی و زیرســطحی اشــاره کــرد. در ارزیابــی و تعییــن 

خشكســالی هــا بایــد مقــدار نرمــال بارندگــی یــا دبــی رودخانــه 

ــه  ــاز ب ــل نی ــبه آن حداق ــرای محاس ــه ب ــرد ک ــرار گی ــاک ق م

داشــتن حداقــل 30 ســال آمــار اســت ]1[.

ــوده و  ــز از ایــن وضــع مســتثنی نب ــه نی حوضــه دریاچــه ارومی

خشكســالی، اثــرات زیانبــار مختلفــی مخصوصــًا بــر محیــط 

زیســت آن داشــته کــه یكــی از آنهــا کاهــش قابــل توجــه تــراز 

آب دریاچــه ارومیــه بــوده اســت. بــرای مدیریــت خشكســالی 

و ارائــه هــر طرحــی در ایــن خصــوص، شناســائی رفتــار ایــن 

پدیــده بســیار حائــز اهمیــت اســت. بــه عــاوه، بررســی 

منطقــه،  یــک  در  زمانــی خشكســالی  و  مكانــی  تغییــرات 

داد.  خواهــد  قــرار  اختیــار  در  را  تــری  جامــع  اطاعــات 

خشكســالی را مــی تــوان از چهــار دیــدگاه گوناگــون تعریــف 

نمــود: خشكســالی هواشناســی، خشكســالی هیدرولوژیكــی، 

ــی،  ــادی اجتماع ــالی اقتص ــا    ورزی و خشكس ــالی کش خشكس

کــه در ادامــه بــه تعریــف و ارزیابــی انــواع آن بــرای محــدوده 

مطالعاتــی پرداختــه می شــود ]2[.

2.  انواع خشكسالی

1.2. خشکسالی هواشناسی

ــوان  ــا عن ــع ب ــه در بســیاری از مناب خشكســالی هواشناســی ک

خشكســالی اقلیــم شناســی از آن نــام بــرده انــد بــه دلیــل کمبــود 

و یــا کاهــش مقــدار بارندگــی در طــی دوره ای از زمــان بوجــود 

ــادث  ــی ح ــی زمان ــالی هواشناس ــی خشكس ــه عبارت ــی آید.ب م

میانگیــن  از  ســاالنه کمتــر  بارندگــی  میــزان  می شــود کــه 

درازمــدت آن باشــد. ایــن کمبــود بارندگــی ممكــن اســت 

ــا طــول  ــه اقلیمــی و ی ــال یــک منطق ــن نرم ــه میانگی نســبت ب

دوره خشــک ارزیابــی گــردد. تعاریــف خشكســالی هواشناســی 

بایســتی بــه صــورت مــوردی بــرای هــر منطقــه خــاص درنظــر 

گرفتــه شــود چــرا کــه شــرایط جــوی کــه موجــب کمبــود بــارش 

می شــود، از منطقــه ای بــه منطقــه دیگــر شــدیدًا تغییرمــی 

کنــد.

2/2. خشکسالی کشاورزی

ــت خــاک  ــود رطوب ــاورزی نتیجــه کمب ــای کش خشكســالی ه

ــن آب و  ــان تامی ــادل می ــوردن تع ــم خ ــر به ــر اث ــه ب ــت ک اس

ــد.  ــی آی ــود م ــرق بوج ــر و تع ــق تبخی ــت آن از طری ــدر رف ه

ــد کــه در  ــی آی ــی بوجــود م ــک خشكســالی کشــاورزی زمان ی

ــه در  ــه ریش ــی منطق ــره رطوبت ــی ذخی ــن دو بارندگ ــه بی فاصل

ــی  محصــوالت کشــاورزی و گیاهــان  ــده مان ــرای زن خــاک ب

طبیعــی و مراتــع کفایــت نکنــد. ایــن وضعیــت معمــواًل در اثــر 

نبــود و یــا کمبــود جریــان رطوبــت بــرای تغذیــه منطقــه ریشــه 

ــوا  ــت نســبی ه ــه رطوب ــی ک ــا زمان ) خشكســالی خــاک( و ی

بــه انــدازه ای کــم اســت کــه رطوبــت موجــود خــاک قــادر بــه 

ــرق  ــر و تع ــر تبخی ــر اث ــت ب ــت رطوب ــزان هــدر رف ــران می جب

نیســت )خشكســالی جــوی( رخ مــی دهــد. بــه عبــارت دیگــر 

ایــن نــوع از خشكســالی زمانــی روی مــی دهــد کــه رطوبــت 

بــه  بــرای محصــوالت کشــاورزی  قابــل دســترس خــاک 

ــار  ــرات زیانب ــاه و اث ســطحی برســد کــه باعــث پژمردگــی گی

ــد محصــول گــردد. ــزان تولی ــر روی می ب

 3/2. خشکسالی هیدرولوژیکی

 در صورتیكــه خشكســالی هواشناســی مــدت زیــادی ادامــه پیــدا 

کنــد و حجــم جریــان رودخانــه هــا یــا ســطح آب هــای زیرزمینی 

کاهــش یابــد منجــر بــه ایجــاد و وقــوع خشكســالی هیــدرو 

لوژیكــی مــی شــود.این پدیــده غالبــًا بــر اثــر کمبــود و یــا فقــدان 

بــارش زمســتانی درعــرض هــای میانــی بوقــوع مــی پیونــدد. بــر 

اســاس میــزان شــدت خشكســالی هــای هواشناســی کــه منجــر 

بــه خشكســالی  هیدرولوژیكــی مــی شــوند میتــوان ایــن نــوع از 

ــطحی و  ــای س ــالی آب ه ــته خشكس ــه دو دس ــالی را ب خشكس

خشكســالی آب هــای زیرزمینــی تقســیم بندی نمود. خشكســالی 

هــای مربــوط بــه آب هــای ســطحی بــه کاهــش میــزان بارندگــی 

کــه بــه طــور مســتقیم موجــب کاهــش روانــاب و به صــورت غیر 

مســتقیم موجــب کاهــش تغذیــه آب هــای ســطحی بــه وســیله 

آب هــای زیرزمینــی مــی شــوند وابســته مــی باشــند. خشكســالی 

آب هــای زیرزمینــی در اثــر تغذیــه ناکافــی مخــازن ســفره هــای 

زیرزمینــی بــه وجــود مــی آیــد. شــدت این خشكســالی با اســتفاده 

ــدازه  ــل ان ــی قاب ــره  ســفره هــای زیرزمین از حجــم ســنجی ذخی

گیــری اســت.

۴/2. خشکسالی اجتماعی- اقتصادی

خشكســالی اجتماعــی- اقتصــادی معمــواًل پــس از یــک دوره 

بســیار طوالنی مدت خشكســالی هواشناســی و هیدرولوژیكی 

و  میــر  و  مــرگ  قحطــی،  و موجــب  می گــردد   حــادث 

ــوع  ــن ن ــی و گســترده می شــود. ای مهاجرت هــای دســته جمع

خشكســالی موجــب تأثیــرات بزرگــی بــر روی ابعــاد مختلــف 

اقتصــادی و بویــژه انــواع خاصــی از محصــوالت و کاالهــای 

اقتصــادی-  خشكســالی  تعریــف  می شــود.  اقتصــادی 

اجتماعــی تلفیقــی از عرضــه و تقاضــای برخــی کاالهــای 

اقتصــادی بــا اجــزاء  خشكســالی هواشناســی، هیدرولوژیكی و 

کشــاورزی اســت .وقــوع ایــن نــوع خشكســالی بــه فرآیندهــای 

زمانــی و مكانــی عرضــه و تقاضــا بــرای تعریــف خشكســالی 

ــد  بســتگی دارد. عرضــه بســیاری از کاالهــای اقتصــادی مانن

آب، علوفــه، غــات، ماهــی و نیــروی بــرق آبــی بســتگی بــه 

وضعیــت جــو دارد.  بدلیــل تغییرپذیــری طبیعــی اقلیــم عرضــه 

آب در برخــی ســال هــا کافــی اســت ولــی در ســالهای دیگــر 

در حــد تأمیــن نیازهــای انســان و محیــط زیســت نیســت. 

ــه  ــد ک ــی رخ می ده ــی زمان ــادی- اجتماع ــالی اقتص خشكس

ــش  ــل کاه ــاص بدلی ــادی خ ــک کاالی اقتص ــرای ی ــا ب تقاض

ــد. ــه شــرایط معمــول افزایــش مــی یاب عرضــة  آب نســبت ب

شاخص های خشكسالی  .3

شــاخص هــای خشكســالی مقادیــر متنابهــی از اطاعــات 

اقلیمــی و هیدرولــوژی ماننــد درجــه حــرارت، بارندگــی، 

ــان رودخانــه هــا و ســایر منابــع آبــی را بــه كار  ــرف، جری ب

مــی گیرنــد تــا تصویــر جامعــی از وضعیــت خشكســالی را 

ــان  ــداد بی ــدوده ای از اع ــب مح ــه ای، در قال ــور منطق ــه ط ب

نمایــد. شــاخص هــای متعــددی وجــود دارد كــه گویــای 

ــن شــاخص  ــی باشــند. ای ــه م ــت خشكســالی در منطق وضعی

هــا در ارزیابــی خشكســالی، متناســب بــا اهــداف و داده هــای 

ــوند ]3[. ــی ش ــن م ــود تعیی موج

1/3. شاخص استاندارد بارندگی

چــون خشكســالی و کمبــود بارندگــی بــر منابــع آب هــای 

زیرزمینــی و رطوبــت خــاک و جریــان رودخانــه هــا مؤثــر 

اســت از نمایــه ای بــه نــام شــاخص اســتاندارد بارندگــی 

اســتفاده مــی شــود تــا بتــوان تأثیــر کمبــود بارندگــی را در دوره 

هــای زمانــی 3، 6، 12، 24 و ... ماهــه کّمــی کــرد. محاســبه 

SPI بــر اســاس آمــار طوالنــی مــدت بارندگــی در دوره مــورد 

ــدا داده هــای بارندگــی در آن دوره را  نظــر اســتوار اســت. ابت
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بــر یــک توزیــع احتمالــی بــرازش داده و ســپس آن را بــه توزیــع 

نرمــال تبدیــل مــی کننــد بطــوری کــه میانگیــن SPI بــرای دوره 

 SPI و منطقــه مــورد نظــر صفــر شــود. حــال مقادیــر مثبــت

باالتــر از میانــه و مقادیــر منفــی SPI پاییــن تــر از میانــه داده 

هــای بارندگــی خواهــد بــود. بنابرایــن چــون SPI نرمــال شــده 

اســت طبقــه بنــدی خشكســالی و ترســالی از نظــر بــازه تقســیم 

بنــدی متقــارن خواهــد بــود. بــر اســاس نمایــه SPI مــی تــوان 

ــا هــر دوره مــورد نظــر 7 حالــت مختلــف  ــرای هــر ســال ی ب

جــدول 1 را مشــخص کــرد کــه نشــان دهنــده وضعیــت آب و 

هوایــی آن دوره در همــان زمــان مــورد نظــر مــی باشــد ]3[

جدول 1. شاخص SPI برای طبقه بندی خشكسالی

)Deciles( 2/3. شاخص دهك ها

 Maher و Gibbs ایــن شــاخص در ســال 1967 توســط

ــع احتمــال  ــن شــاخص اساســًا از تقســیم توزی ــه شــد. ای ارائ

وقــوع آمــار ثبــت شــده درازمــدت بــارش بــر بخشــی از هریــك 

ــه دســت مــی آیــد. تنهــا فاكتــور مؤثــر  از ده درصــد توزیــع ب

در محاســبه ایــن شــاخص بــارش مــی باشــد و مقیــاس زمانــی 

ــی  ــه م ــاس ماهیان ــز مقی ــاخص نی ــن ش ــتفاده درای ــورد اس م

باشــد. ایــن شــاخص وقــوع بارندگــی هــای طوالنــی مــدت را 

در دهم-هایــی از توزیــع نرمــال تقســیم کــرده و هــر یــک از 

ایــن گــروه هــا را یــک دهــک مــی نامنــد. تنهــا فاکتــور مؤثــر 

در محاســبه ایــن شــاخص بــارش مــی باشــد و مقیــاس زمانــی 

مــورد اســتفاده در ایــن شــاخص نیــز مقیــاس ماهانــه، فصلــی 

و ســاالنه میباشــد. اصــول کلــی محاســبه شــاخص دهــک هــا 

ــه و  ــدا داده هــای بارندگــی ماهان ــر اســت. ابت ــه صــورت زی ب

ــه صــورت صعــودی مرتــب مــی شــوند. ســپس  ــا ســاالنه ب ی

احتمــال وقــوع بــارش از رابطــه زیــر محاســبه مــی شــود:

کــه در رابطــه Pi ،1 احتمــال وقــوع بارندگــی در شــماره 

ــی باشــد ]3[  ــداد داده هــای بارندگــی م ــف i ام و N تع ردی

 Pi و بــر حســب اینکــه یــک مقــدار Pi پــس از محاســبه

ــه  ــرار گرفت ــدی( ق ــه 10 درص ــی )فاصل ــه دهك در چــه فاصل

ــه آن نســبت داده مــی  باشــد، یكــی از درجــه هــای خشــكی ب

ــه از  ــت ک ــی اس ــدار بارندگ ــک مق ــن ده ــن اولی ــود. بنابرای ش

کمتریــن 10 درصــد تجــاوز نمی کنــد. دومیــن دهــک مقــدار 

بارندگــی اســت کــه از کمتریــن 20 درصــد کل تجــاوز نکــرده 

ــا             ــد. دهــک پنجــم ی ــی کن ــدا م ــه پی ــب ادام ــن ترتی ــه همی و ب

میانــه مقــدار بارشــی اســت کــه از ۵0 درصــد رخدادهــا 

تجــاوز نمی کنــد. پــس از محاســبه Pi طبقــه بنــدی وضعیــت 

بــا اســتفاده از جــدول 2 انجــام تعییــن می شــود ]6 و 7[.

جدول2. طبقات مختلف خشكسالی با استفاده از شاخص دهک ها

3/3. شاخص خشکسالی جریانات سطحی

)SDI:Streamflow Drought Index(

توســط    2008 ســال  در  خشكســالی  شــاخص  ایــن 

تحلیــل  هــای  روش  از  یكــی  عنــوان  Nalbantisبــه 

شــاخص  ایــن  ارئــه گردیــد.  هیدرولوژیكــی  خشكســالی 

شــدت خشكســالی، و ســال هــای وقــوع آن را بــر پایــه آبدهــی 

ــر  ــرای ه ــاخص ب ــن ش ــی آورد. ای ــم م ــه فراه ــی ماهان تجمع

ســال بســته بــه تعــداد مــاه هــای متوالــی ســال کــه بــرای 

محســابه در نظــر گرفتــه مــی شــود، می توانــد بــه صــورت ســه 

ــه  ــه ماهــه اول و یک ســاله ارائ ماهــه اول،شــش ماهــه اول، ن

گــردد. بــرای محاســبه آن ابتــدا مجمــوع آبدهــی ماهانــه طبــق 

ــک  ــه کم ــپس ب ــد. س ــی آی ــت م ــر بدس ــورد نظ ــاه م ــداد م تع

ــداد  ــی تع ــی تجمع ــار آبده ــراف معی ــی و انح ــن آبده میانگی

مــاه مــورد نظــر ایــن شــاخص محاســبه مــی شــود. بــه عنــوان 

مثــال بــرای تعییــن SDI شــش ماهــه، ابتــدا مجمــوع آبدهــی 

ــه بــرای شــش مــاه اول ســال را بــرای هــر ســال  هــای ماهیان

ــن ایــن  ــار و میانگی بدســت مــی آیــد. ســپس انحــراف از معی

مقادیــر محاســبه مــی شــود و در نهایــت شــاخص SDI بــرای 

ــود.]3[ ــی ش ــخص م ــال مش ــر س ه

 جدول 3. شاخص SDI برای طبقه بندی خشكسالی

4.         تعیین وضعیت خشكسالی ها و ترسالی ها

در ایــن قســمت بــا اســتفاده از آمــار بارندگــی و آبدهــی ماهیانه 

ایســتگاه ها وضعیــت خشكســالی بررســی می شــود کــه از 

ــرو اســتفاده شــده اســت.  اطاعــات ایســتگاه های وزارت نی

ایــن ایســتگاه ها بــر روی ســه رودخانــه زرینــه رود، ســیمینه رود 

و مهابادچــای قــرار گرفتــه اســت ]4,5[.

)SPI(1/۴. تحلیل نتایج حاصل از خشکسالی

نتایــج وضعیــت خشكســالی ســه ایســتگاه در جــدول چهــار 

ــه نتایــج وضعیــت کلــی خشكســالی  ــا توجــه ب آمــده اســت. ب

ایــن ایســتگاه هــا طــی دوره آمــاری )1370- 1390(دارای 

وضعیــت خشــک یــا نرمــال بوده انــد و وضعیــت مرطــوب در 

ــن بررســی  ــا مشــاهده نشــده اســت. همچنی ــن ایســتگاه ه ای

وضعیــت ســال هــای نرمــال نشــان مــی دهدکــه هــر دو یــا ســه 

ــت خشــک  ــا دو ســال وضعی ــک ی ــال، ی ــت نرم ســاله وضعی

ــت  ــه گرف ــوان نتیج ــی ت ــار م ــدول چه ــه ج ــه ب ــت.با توج اس

کــه ایســتگاه هــای مجــاور یكدیگــر هــر رودخانــه دارای 

ــه بررســی  ــا توجــه ب ســال هــای خشــک یكســانی هســتند و ب

رودخانــه هــا، بعضــی از رودخانــه هــای مجــاور یكدیگــر 

دارای وضعیــت مشــابه هســتند. بــرای رودخانــه ســیمینه رود، 

ــد و  ــابهی دارن ــًا مش ــج تقریب ــای نتای ــاد چ ــه رود و مهاب زرین

ایســتگاه هــای نزدیــک بــه دریاچــه ارومیــه دارای ســال هــای 

خشــک  بیــش تــری مــی باشــند.

)DI( 2/4. تحلیل نتایج حاصل از خشکسالی

در جــدول 5مقــدار شــاخص خشكســالی DI بــرای ســه 

ایســتگاه مشــخص شــد. بــا توجــه بــه این جــدول، در ایســتگاه 

ــت  ــوده اس ــوب ب ــی 79 دوره مرط ــال 73 ال ــاد از س ــام آب نظ

و پنــج ســال دارای وضعیــت خشكســالی اســت. ایســتگاه 

تازه کنــد میانــدوآب از ســال 70 الــی 73 دارای وضعیــت 
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 جدول 4. شاخص SPI برای سه ایستگاه نظام آباد، تازه کند میاندوآب و گرد یقوب )1370- 1390(

خشكســالی اســت و هفــت ســال از ایــن دوره مرطــوب اســت 

و ایســتگاه گردیعقــوب از ســال 74 الــی 80 مرطــوب اســت و 

ــج ســال خشكســالی اســت. دارای پن

خشکســالی  شــاخص  از  حاصــل  نتایــج  تحلیــل   .3/4

)SDI هیدرولوژیکــی)

بــا توجــه بــه ایــن کــه شــاخص SDI بــرای هــر ســال بــه چهــار 

صــورت ســه ماهــه اول ســال آبــی )مهــر تــا آذر(، شــش ماهــه 

ــا  ــر ت ــه ماهــه اول آبی)مه ــا اســفند(، ن ــر ت اول ســال آبی)مه

خــرداد( و یــک ســاله )مهــر تــا شــهریور( قابــل محاســبه 

رفرنــس  زمــان  مــدت  بــرای چهــار  می باشــد، محســبات 

ذکــر شــده در هــر ایســتگاه انجــام شــد. در جــدول 6 مقادیــر 

یكســاله محاســبه شــده بــرای شــاخص SDI نشــان داده 

ــرای 3 ایســتگاه،  ــه ب ــه نتایــج حاصل ــا توجــه ب شــده اســت. ب

ســال های1370،1371 و 1372 در ایســتگاه ها، شــاخص 

ــن شــده اســت  ــه صــورت مرطــوب تعیی خشكســالی SDI ب

ــده  ــر دی ــوب کمت ــال های مرط ــد، س ــه بع ــال 1373 ب و از س

 1378  ،1377 ســال های  طــی  در  همچنیــن  می شــوند. 

و 1379 ایســتگاه هــا ســال خشــک را نشــان می دهنــد و 

ــه  ــذا حوض ــد، ل ــی باش ــر از 1- م ــا کمت ــاخص SDI آن ه ش

ســال های  ســال ها،  ایــن  طــی  در  ارومیــه  دریاچــه  آبریــز 

ــت. ــرده اس ــپری ک ــكی را س خش

جدول 5.  شاخص DI برای سه ایستگاه نظام آباد، تازه کند میاندوآب و گرد یقوب )1370- 1390(
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5.  نتایج و جمع بندی

اقلیــم  تغییــر  امــروزی  جهــان  در  مهــم  مباحــث  از  یكــی 

وشــدت  شــدن  طوالنــی  اقلیــم  تغییــر  اثــر  اولیــن  اســت 

ــن خشكســالی در برخــی از نواحــی جهــان اســت کشــور   یافت

ایــران کــه بــرروی کمربنــد خشــک جهــان قــرار گرفتــه اســت 

وکمبــود منابــع آبــی یــک تهدیــد جــدی اســت کــه مــا را ملــزم 

می کنــد بــه منابــع آبــی توجــه ویــژه ای داشــته باشــیم .در ایــن 

ــالی  ــت خشكس ــدا وضعی ــه ابت ــد ک ــر آن ش ــعی ب ــه س مطالع

ایســتگاه های نظــام آبــاد، تــازه کنــد میانــدوآب و گردیعقــوب 

را بــر اســاس شــاخص خشكســالی SPI تعییــن شــود و ســپس 

براســاس شــاخص های خشكســالی DI و SDI وضعیــت 

خشكســالی هــر ایســتگاه کــه بــر روی رودخانــه هــای مختلــف 

اســت انجــام شــود و مقایســه ای بــا شــاخص خشكســالی 

 DI انجــام شــود. بــر اســاس ایــن مطالعــه شــاخص  SPI

نوســان هایی داشــت و نمی تــوان نتیجــه گرفــت کــه در کــدام 

دهــه وضعیــت خشكســالی بــه چــه گونــه اســت و تعــداد 

ــه دوشــاخص  ســال های مرطــوب در ایــن شــاخص نســبت ب

دیگــر بیشــتر اســت. در شــاخص SPI در بررســی وضعیــت 

ســال های خشــک، نشــان می دهــد کــه اغلــب ایســتگاه ها در 

دهــه 70 دارای وضعیــت خشــک اســت و هرچــه ســال ها 

رو بــه جلــو مــی رود از وضعیــت خشــک بــه وضعیــت نرمــال 

ــرای  ــده ب ــر بدســت آم ــه مقادی ــا توجــه ب ــک می شــود. ب نزدی

شــاخص SDI می تــوان مشــاهده نمــود طــی گــذر زمــان 

از رخدادهــای ترســالی کاســته شــده و بیشــتر ایســتگاه ها 

ســال های نرمــال یــا خشــک را تجربــه کرده انــد. همچنیــن 

ــر از رخداد هــای شــدید کاســته شــده  در طــی ســال های اخی

اســت و در 10ســال اخیــر رخدادهــای ترســالی و رخداد هــای 

خشكســالی نســبت 10ســال اول بســیار کمتــر دیــده می شــود. 

ــرای بررســی و مقایســه نتایــج شــاخص های خشكســالی از  ب

ــه  ــن ب ــن بی ــه در ای ــود. ک ــتفاده می ش ــتگی اس ــب همبس ضری

علــت اینکــه بــرای شــاخص های DI و SPI از داده هــای 

ایــن  همبســتگی  اکثــر ضریــب  می شــود  اســتفاده  بــارش 

ایســتگاه ها بــاالی 0/9 اســت. ضریــب همبســتگی شــاخص 

SDI-SPI دارای مقادیــر بیــن 0/5 الــی 0/6اســت و ضریــب 

همبســتگی شــاخص SDI-DI دارای مقادیــر بیــن 0/5 الــی 

ــه  ــل اینک ــه دلی ــی ب ــات قبل ــاس مطالع ــر اس ــا ب ــت ام 0/8اس

ــرای شــاخص  ــی و ب ــای آبده ــرای شــاخص SDI از داده ه ب

DI و SPI از داده بــارش اســتفاده شــده اســت از داده بــارش 

اســتفاده شــده اســت ایــن مقادیــر بــرای ضرایــب همبســتگی 

معمــول اســت.

SDI و SPI، DI جدول 7.  ضریب همبستگی شاخص های

مراجع و منابع   .6

ــم.  ــا اقلی ]1[  گــزارش مطالعــات برنامــه جامــع ســازگاری ب

1384. وضعیــت موجــود و آینــده منابــع آب حــوزه آبریــز 

مشــاور  مهندســین  شــرکت  اول،  جلــد  ارومیــه،  دریاچــه 

جامــاب.

شــاخص های  و  نمایه هــا   .1387 ع.  تقوایــی،   ]2[

پژوهشــی  هــای  طــرح  هماهنگــی  ســتاد  خشكســالی، 

خشــكی. بــا  همزیســتی 

]3[ دکتــر امیــن علیــزاده، اصــول هیدرولــوژی کاربــردی، 

ــم  ــت و هفت ــاپ بیس چ

ــت ریســک خشكســالی حوضــه  ــه مدیری ]4[  گــزارش برنام

آبخیــز دریاچــه ارومیــه. 1391. ســوابق و رفتــار خشكســالی 

ــع  ــدار مناب ــت پای ــروه مدیری ــارم، کارگ ــد چه در حوضــه، جل

آب و کشــاورزی.

ــع آب ســطحی )کمــی و کیفــی(. 1391.  ]5[  گــزارش مناب

حوضه هــای  در  آب کشــور  جامــع  طــرح  ســازی  بهنــگام 

بــزرگ،  ســفیدرود  انزلــی(،  ارس،)تالش-تــاالب  آبریــز 

)گرگانرود-قــره  ســو(،  )ســفیدرود-هراز(،)هراز-قره 

ــزی  ــر کل برنامــه ری ــرو دفت ــه، وزارت نی ــرک، ارومی ســو(، ات

کان آب و آبفــا. 

بینــی  پیــش  و  پایــش   .)2015( م.  راد,  بهشــتی    ]6[

خشكســالی در اســتان کرمــان بــا اســتفاده از شــاخص DI و 

پهنــه بنــدی آن بــا روشــهای زمیــن آمــاری. فصلنامــه علمــی-

پژوهشــی برنامــه ریــزی منطقــه ای, 4, 158-149. 

   ]7[  Nohegar, A. Mahmoodabadi, S. Norouzi

 Comparison the Suitability of SPI, .)2015( .A ,

 PNI and DI Drought Index in Kahurestan

 Watershed )Hormozgan Province/South of

.)Iran
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 مهاربندی لرزه ای سازه ها با استفاده از میراگرها

)DAMPERS(

فاطمه مالدار

دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

هانیه ساری

دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چكیده

طــی وقــوع زلزلــه مقــدار نیــروی عظیمــی بــه ســازه هــا وارد مــی شــود کــه در اثــر آن، جابجایــی هــای بزرگــی در ســازه هــا مشــاهده مــی گــردد. 

جهــت جلوگیــری از ایــن اتفــاق، بهتریــن راه کاهــش آثــار مخــرب زلزلــه، اســتهاک انــرژی آن بــه صــورت بهینــه مــی باشــد. بــرای افزایــش 

ــز  ــری اجــزای ســازه را نی ــاال، شــكل پذی ــرژی ب ــر جــذب ان ــم کــه عــاوه ب ــی نیازمندی ــه تجهیزات ــه ب ــر زلزل ــی و ایمنیســازه هــا در براب کارای

افزایــش داده و از ایــن طریــق باعثافزایــش شــكل پذیــری کلــی ســازه نیــز گــردد. روش هــای کاســیک مقــاوم ســازی در برابــر زلزلــه انــرژی 

را در خــود اعضــاء و بــا قــدرت شــكل پذیــری آن عضــو مســتهلک مــی کننــد. یكــی از مــدرن تریــن شــیوه هــای تأمیــن مقاومــت الزم در برابــر 

نیروهــای جانبــی زلزلــه بكارگیــری میراگرهایــی مــی باشــد کــه انــرژی وارده بــه ســازه را در خــود مســتهلک نمــوده و ســازه را حفــظ مــی نمایــد 

کــه بــه میراگرهــای انــرژی معــروف هســتند.در ایــن مقالــه بــه بررســی انــواع میراگرهــا و نحــوه عملكــرد آنهــا مــی پردازیــم.

مقدمه  .1

بــا پیشــرفت علــم مهندســی عمــران و شــروع طراحــی ســازه 

ــاوم ســازی ســاختمانهای  ــه و مق ــر زلزل ــاوم در براب هــای مق

موجــود، ایــده هــای مختلفــی توســط صاحبــان عقیــده در ایــن 

مــورد بیــان شــده. تحقیقــات بســیار وســیعی در کشــورهایی 

نظیــر ژاپــن، نیوزلنــد و ایــاالت متحــده انجــام شــد و نتایــج 

ایــن تحقیقــات در قالــب ایــده ای جدیــد مقــاوم ســازی لــرزه 

ای ســاختمان هــا اعــام شــد. در ایــن روش هــا کــه از اوایــل 

دهــه 19۶0 پایــه ریــزی شــد، ممانعــت از لــرزش ســاختمان 

هــا در هنــگام زلزلــه در رأس کار قــرار داشــت. سیســتم هایــی 

ــد کــه ســازه را در  ــه اســتوار بودن ــر ایــن پای ــه شــد، ب کــه ارائ

مقابــل زلزلــه جداســازی کننــد. هــدف اصلــی در ایــن روش ها 

ــه از پــی بــه ســازه  جلوگیــری از انتقــال مســتقیم نیــروی زلزل

مــی باشــد. در ایــن روش هــا اگــر درســت اجــرا شــوند مــی 

ــی  ــت اصل ــی داشــته باشــیم کــه مزی ــل قبول ــج قاب ــم نتای توانی

ــل شــیوه هــای معمــول مقــاوم ســازی از  ــن شــیوه در مقاب ای

قبیــل نصــب بادبندهــا، قاب هــای خمشــی، دیوارهــای برشــی 

و …. کــه همگــی در صلــب کــردن بیشــتر ســازه هــا در مقابــل 

ــن روش  ــد مــی باشــد. در ای ــه تــاش مــی کنن نیروهــای زلزل

ــهم  ــا س ــود و ی ــی ش ــازه وارد نم ــه س ــه ب ــروی زلزل ــون نی چ

ــی  ــر را م ــج زی ــود نتای ــی ش ــل م ــازه منتق ــه س ــی از آن ب اندک

تــوان انتظــار داشــت :

ــر مكانهــای نســبی طبقــات  ــر مــكان  طبقــات و تغیی 1. تغیی
ــد. )drift( کاهــش یاب

2. کاهش قابل ماحظه ای در شتاب طبقات بوجود اید.

ــه  ــازه ای ب ــر س ــارات غی ــز خس ــازه ای و نی ــارات س 3. خس
ــد. ــش یاب ــوس کاه ــدار محس مق

ــا کاســته  ــاری در طراحــی ســاختمان ه 4. از مشــكات معم
شــود.

ــا  ــع ب ــتفاده از مقاط ــل اس ــا بدلی ــازه ه ــرای س ــه اج 5. هزین

ــد. ــش یاب ــر کاه ــت کمت ظرفی

میراگر چیست؟  .2

اصــًا در مــورد همــه ی مــواردی کــه در طبیعــت وجــود دارنــد 

یكــی از خصوصیــات ذاتــی مــاده، میرایــی مــاده مــی باشــد. 

همانطــور کــه بــا دانســتن ضریــب االسیســیته یــک مــاده مــی 

توانیــم محاســبات مربــوط بــه مصالــح تشــكیل شــده آن 

ــز  ــاده نی ــک م ــی ی ــتن میرای ــا دانس ــم، ب ــام دهی ــاده را انج م

مــی توانیــم بــه تحلیــل دقیقتــری از سیســتم هــای متشــكل از 

ان مــاده دســتیابی کنیــم. بــا توجــه بــه اینکــه میرایــی داخلــی 

)کــه بــه جنــس مــاده بســتگی دارد( در جامــدات تحــت تاثیــر 

عوامــل مختلفــی نظیــر تاثیــرات حرارتــی، پدیــده خســتگی و 

پدیــده باوشــینگر تغییــر مــی کنــد بــرای اینکــه بتــوان مصالــح 

بــا میرایــی معلــوم داشــته باشــیم بایســتی تاثیــرات ایــن عوامــل 

را در مصالــح مــورد نظــر بــه حداقــل برســانیم. روشــهای 

مختلفــی بــرای تولیــد مصالــح دارای میرایــی معلــوم کــه 

اصطاحــًا میراگــر نامیــده مــی شــوند، وجــود دارد کــه ذیــًا 

بــه بررســی انــواع ایــن روشــها و نشــان دادن میراگرهــای 

ــه وســیله ی ایــن روشــها مــی پردازیــم. تولیــد شــده ب

3.  میراگرها در گذر زمان

ــه  ــن زمین ــن تــاش هــا در ای ــه شــد اولی همــان طــور کــه گفت

از اوائــل دهــه 19۶0 میــادی صــورت گرفــت در ایــن زمــان 

سیســتم هــای انتخــاب شــده بــرای جداســازی لــرزه ای بســیار 

محــدود بودنــد ایــن سیســتم هــا شــامل میراگرهــای تیــر 

ــه ای کــه در پــی ســاختمان  فــوالدی و قطعــات الســتیک الی

نصــب مــی شــدند بودنــد. در همــان زمــان بــا تحقیــق در 

رفتــار فلــزات سیســتم جدیــدی کــه بــر پایــه رفتــار پاســتیک 

ســرب بنــا شــده بــود معرفــی شــد کــه آن را سیســتم میراگــر 

ســربی-تزریقی نامیدنــد و اولیــن بــار در پــل تقاطــع یكــی از 

ــد اســتفاده شــد. روش منطقــی دیگــری  ــان هــای نیوزلن خیاب

کــه همزمــان پیشــنهاد شــد اســتفاده از تغییــر شــكل پاســتیک 

تیرهــای فــوالدی بــرای ایجــاد میرایــی داخلــی لخــت در 
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ــوف  ــن روش در ســال 19۶۶ توســط پوپ ــود. ای ســاختمان ب

ارائــه شــد. اولیــن میراگرهــای تیــری فــوالدی کــه نســبت بــه 

ــده  ــل پدی ــوالدی دیگــر مقاومــت بیشــتری در مقاب اعضــاء ف

خســتگی دارنــد بــا تــاش هایــی کــه توســط کلــی و همــكاران 

در ســال 1972 اســكینر 197۴ و تیلــور و همــكاران در ســال 

ــی شــدند. 1991 معرف

 اصــوال ســه نــوع میراگــر تیر فــوالدی در ان ســال ها ارائه شــد 

ــای  ــی – میراگره ــای پیچیش ــد از میراگره ــارت بودن ــه عب ک

تیــری بــا مقطــع متغییــر و میراگرهــای بــا لنگــر یكنواخــت. در 

همــه ایــن میراگرهــا بــا اســتفاده از فــوالد مناســب تــر و شــكل 

مناســب تــر تیرهــا و جوشــكاری در محلهایــی دور  از ناحیــه 

ــی  ــل م ــی حاص ــل قبول ــی قاب ــتیک میرای ــكل پاس ــر ش تغیی

شــد. بررســی هــای دیگــری در ســال هــای 199۴ و 199۵ 

ــا  ــی صــورت گرفــت کــه در آن هــا  ب توســط دانشــمندان ژاپن

ــی  ــا و رســم منحن ــی روی میراگره انجــام آزمایشــات مختلف

هیســترزیس اقــدام بــه پایــه ریــزی سیســتم هــای اتــاف 

انــرژی کردنــد.

4.  میرایی و انواع آن

بــا توجــه بــه اینکــه هــر ســازه یــا سیســتم ســازه ای، بــه تناســب 

شــكل و اجــزای تشــكیل دهنــده ی آن دارای میرایــی خــاص 

ــناخته و  ــی را ش ــواع میرای ــتی ان ــدا بایس ــد ابت ــی باش ــود م خ

ســپس دربــاره اعضایــی کــه ایــن انــواع میرایــی را تامیــن مــی 

کننــد بحــث کنیم.میرایــی ســازه هــا تحــت تحریــكات زلزلــه 

بــه صــورت ترکیبــی از میرایــی خارجــی ویســكوز )لخــت(، 

میرایــی داخلــی ویســكوز )لخــت(، میرایــی اصطكاکــی، 

میرایــی هیســتریزیس و میرایــی تشعشــعی مــی باشــد کــه در 

زیــر، ایــن انــواع میــرای را شــرح مــی دهیــم.

میرایی خارجی ویسکوز )لخت(  .1/4

نوعــی از میرایــی اســت کــه توســط هــوا، آب و شــرایط 

محیطــی اطــراف یــک ســازه بوجــود مــی ایــد و در طــرف 

مقایســه بــا انــواع دیگــر میرایــی هــا بســیار کوچــک و در اکثــر 

ــت. ــر اس ــرف نظ ــل ص ــی قاب ــب خوب ــا تقری ــات ب اوق

2/4. میرایی داخلی ویسکوز )لخت(

ــاده  ــی( م ــكوزیته )لخت ــت ویس ــل خاصی ــی حاص ــن میرای ای

ــبت  ــه نس ــوی ک ــه نح ــت ب ــرعت اس ــا س ــب ب ــوده و متناس ب

میرایــی متناســب بــا فرکانــس طبیعــی ســاختمان افزایــش مــی 

یابــد.  ایــن نــوع میرایــی غالبــًا بــرای ارائــه هــر نــوع میرایــی 

ــی اســت. ــوع میرای ــن ن ــه کار مــی رود و معروفتری دیگــر ب

3/4. میرایی اصطکاکی

ــه  ــود ب ــی ش ــده م ــم نامی ــب ه ــی کلم ــه میرای ــی ک ــن میرای ای

علــت وجــود اصطــكاک در اتصــاالت و یــا نقــاط تکیــه 

گاهــی پدیــد مــی ایــد. بــدون توجــه بــه ســرعت و جــا بجایــی 

ثابــت اســت و بســته بــه مقــدار جــا بجایــی بــه دو نحــو بــا ان 

برخــورد مــی شــود. اگرمقــدار جــا بجایــی هــا کوچــک باشــد 

بــه عنــوان یــک میرایــی داخلــی لخــت و اگــر مقــدار جــا بــه 

ــرای هیســترزیس در  ــوان یــک می ــه عن ــزرگ باشــد ب جایــی ب

نظــر گرفتــه مــی شــود. یــک مثــال در مــورد ایــن میرایــی 

ــی میانقــاب اســت کــه در  ــح بنای ــه دیوارهــای مصال راجــع ب

هنــگام تــرک خــوردن دیــوار، اصطــكاک جســمی زیــاد شــده 

و مقاومــت موثــری در مقابــل ارتعاشــات بــه وجــود مــی ایــد.

4/4. میرایی هیسترزیس

ایــن میرایــی هنگامــی اتفــاق می افتــد کــه رفتــار مــاده تحــت 

ــرد  ــرار می گی ــت و برگشــتی در محــدوده االســتیک ق ــار رف ب

مســاحت چرخــه ی هیســترزیس در واقــع بیانگــر مقــدار انرژی 

اتــاف شــده در هــر ســیكل از بارگــذاری اســت.

5/4. میرایی تشعشعی

هنگامــی کــه یــک ســازه ســاختمانی ارتعــاش مــی کنــد، امــواج 

االســتیک در محیــط نامتناهــی زمیــن زیــر ســاختمان منتشــر 

مــی شــود. انــرژی تزریــق شــده بــه ســازه از همیــن طریــق میــرا 

ــگ  ــب االســتیک یان ــی از ضری ــی تابع ــن میرای ــی شــود. ای م

)خطــی(، نســبت پواســون )U( و چگالــی )P( زمیــن بــوده 

ــب  ــر واحــد ســطح ســازه )M/A( و ضری ــه جــرم ب ــز ب و نی

ســختی بــه جــرم آن )K/M( بســتگی دارد.

5.  انواع سیستم های اتالف انرژی

1/5. سیستم غیر فعال1

در این سیستم هرگونه واکنش سیستم، متناسب با مقدار 

کنش وارده به سیستم می باشد.

2/5. سیستم نیمه فعال2

در ایــن سیســتم مــی توانیــم میــزان واکنــش را توســط کنتــرل 

کننــده هایــی مهــار کنیــم.

3/5. سیستم فعال3

ــازه  ــه روی س ــوص ک ــاء مخص ــط اعض ــتم توس ــن سیس درای

ــازه وارد  ــه س ــی را ب ــم نیروهای ــی توانی ــوند م ــی ش ــب م نص

ــای  ــت نیروه ــاف جه ــد در خ ــی توان ــا م ــن نیروه ــم ای کنی

مخــرب بــه ســازه وارد شــده و نقــش میراگــر را بــازی کننــد. 

ــده و  ــد محاســبات ریاضــی پیچی ــن سیســتم نیازمن ــرل ای کنت

ــی باشــد. ــق م ــر دقی ــر هــای کنترل کامپیوت

۴/۵. سیستم دوگانه

1 (passive energy dessipation)

2 ( semi active energy dessipation)

3 active energy (dessipation(

اصــواًل در صورتــی کــه در مهــار بنــدی از دو سیســتم فعــال و 

غیــر فعــال بــه صــورت همزمــان اســتفاده مــی کنیــم، سیســتم 

ــتم از  ــن سیس ــگاه اول، ای ــد. در ن ــی آی ــود م ــه وج ــه ب دوگان

همــه سیســتم هایــی کــه تــا کنــون معرفــی شــد بهتــر اســت امــا 

بــا دقــت بیشــتر متوجــه مــی شــویم کــه مثــا در صورتــی کــه 

سیســتم کنتــرل فعــال، نیرویــی را در جهتــی کــه بــه پایــداری 

ــن  ــرژی ای ــد و ان ــتم وارد کن ــه سیس ــد ب ــی کن ــک م ــازه کم س

نیــرو توســط سیســتم غیــر فعــال اتــاف شــود، تضــاد در ایــن 

سیســتم پدیــدار مــی شــود.

5/5. سایر سیستم های اتاف انرژی

ــاوم  ــای مق ــازه ه ــی س ــی و طراح ــل مكانیك ــه تحلی در مقول

ــای بســیاری مطــرح شــده اســت.  ــه، بحــث ه ــر زلزل در براب

در زمینــه اتــاف انــرژی مــی توانیــم بــه سیســتمهای جداســاز 

اشــاره کنیــم کــه باعــث اتــاف زلزلــه در پــی ســازه و مانــع از 

ارتعــاش ســازه مــی شــوند.

انــواع میراگرهــا بــه عنــوان عامــل اتــالف   .6

ــال ــر فع ــرژی غی ان

1/6. میراگر فلزی تسلیم4

بــا دانســتن ســاختمان کریســتالی فلــزات مختلــف مــی توانیــم 

ــی  ــزات را در شــرایط بارگــذاری تناوب ــن فل ــی ای ــار میرای رفت

بررســی نمــوده و خــواص میرایــی مطلــوب در محــدوده 

قبــل از نقطــه تنــش تســلیم ) yield point( مشــاهده کنیــم. 

ــی کــه در  ــه حالت ــز ب ــه فل ــک قطع ــرم دادن ی ــا ف ــم ب ــی توانی م

بارگــذاری دینامیكــی ســازه رفتــار میــرای از خــود نشــان دهــد 

)عمومــًا بــه شــكل مثلــث متســاوی الســاقین( و قــرار دادن ان 

در محــل اتصــال اعضــاء ســازه بــه یكدیگــر از ایــن خاصیــت 

بــه نحــو مطلــوب در اتــاف و پراکنــده ســازی انــرژی زلزلــه 

ــه  ــم. همــان طــور کــه در تعریــف میراگــر گفت اســتفاده نمایی

4 )metallic yield damper( 
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ــته  ــن دس ــتفاده ای ــل اس ــكل و مح ــس و ش ــتی جن ــد بایس ش

از میراگرهــا را طــوری انتخــاب کنیــم کــه در طــول عمــر 

ــر  ــف تاثی ــا تحــت عوامــل مختل ــی انه ســازه، خــواص میرای

ــرای ســاخت  ــزی کــه ب ــال نگــردد.   فل ــده دچــار اخت گذارن

اینگونــه میراگرهــا بــه کار مــی رود، عمومــًا بایســتی دارای 

رفتــار مناســب تغییــر هیســترزیس، دامنــه خســتگی بــاال، 

ــه  ــاد نســبت ب ــاال و عــدم حساسســیت زی اســتحكام نســبی ب

تغییــرات درجــه حــرارت باشــد. اصــوال میراگرهــای فلــزی، 

بــا تکیــه بــر تغییــر شــكلهای االســتیک فلــز و میرایــی ناشــی 

مــی کننــد کــه تنشــهای وارد بــه آن هــا نــوع برشــی باشــد تــا 

خاصیــت میرایــی خــود را نشــان بدهنــد. کاربــرد عمومــی 

ایــن گونــه میراگرهــا در ســازه پــل هــای بلنــد مــی باشــد. ایــن 

میراگرهــا باعــث جلوگیــری از ایجــاد پدیــده مخــرب تشــدید 

در ســاختمان پــل شــده و مانــع از تخریــب پــل در اثــر بارهــای 

بــاد مــی شــود. ایــن گونــه میراگرهــا ماننــد اکثــر میراگرهــای 

ــزان  ــر گــذاری عوامــل مختلــف روی می ــل تاثی ــه دلی دیگــر ب

ــان تاریــخ  ــد و در پای ــرف برخوردارن ــی از تاریــخ مص میرای

مصرفشــان بایســتی تعویــض شــوند. ممكــن اســت در طــول 

ــا صــورت  ــض میراگره ــار تعوی ــن ب ــک ســازه، چندی ــر ی عم

گیــرد کــه بزرگتریــن نقطــه ضعــف اینگونــه میراگرهــا همیــن 

امــر مــی باشــد. در شــكل 2 نمونــه شــماتیكی از ایــن میراگرها 

نشــان داده شــده.

3/6. میراگرهای اصطکاکی6

خــواص میرایــی یــک مــاده، همــان طــور کــه گفتــه شــد جزیــی 

از ذات مــاده مــی باشــد کــه بــا بوجــود امــدن برخــی شــرایط 

و تحــت تاثیــر برخــی از پدیــده هــا، دچــار اختــال مــی شــود. 

در صورتــی کــه ایــن اختــال بــرای سیســتمی کــه میراگرهایــی 

بــا خــواص میرایــی درونــی در ان وجــود دارنــد ایجــاد شــود، 

شكل 2. نمونه هایی از میراگرهای اصصطكاکی. که می توان 

توسط آن ها انواع دیگر میراگرها را شبیه سازی و مدل کرد.

6 friction dampers

از اتــاف انــرژی بــه صــورت اصطــكاک داخلــی کریســتال هــا 

مــی شــود. اســتفاده از اینگونــه میراگرهــا در ســازه بــه عنــوان 

تنهــا سیســتم مهاربنــدی دارای ریســک زیــادی مــی باشــد امــا 

بــه عنــوان یــک سیســتم تکمیلــی در تعامــل بــا سیســتم هــای 

مهاربنــدی معمــول مــی توانــد مفیــد واقــع شــود.

2/6. میراگرهای ویسکواالستیک5

ــد  ــا مانن ــی دقیق ــت میرای ــا از نظــر عاملی ــه میراگره ــن گون ای

ــه  ــه ب ــاوت ک ــن تف ــا ای ــد ب ــی کنن ــل م ــزی عم ــای فل میراگره

ــا کریســتالی خــود و خــواص  ــل ســاختمان کوپولیمــری ی دلی

ــف، از  ــای مختل ــذاری ه ــد در بارگ ــه دارن ــی ک ایزوتروپیك

شكل 1.  نمونه ای از میراگرهای ویسكواالستیک

طریــق تغییــر شــكلهای برشــی باعــث اتــاف انــرژی مــی 

شــوند. اینگونــه میراگرهــا را عمومــا طــوری در سیســتم نصب 

5 (viscoelastic dampers)

ــن  ــئله بزرگتری ــن مس ــودکه ای ــی ش ــكال م ــار اش ــتم دچ سیس

متالیــک  و  ویسكواالســتیک  میراگرهــای  ضعــف  نقطــه 

ــال 1980  ــه در س ــی ک ــبتًا خوب ــات نس ــد.با تحقیق ــی باش م

توســط پــال و همــكاران صــورت گرفــت طرحــی جدیــد کــه 

ــال  ــر فع ــرژی غی ــاف ان ــد سیســتمهای ات بیانگــر نســل جدی

ــی توســط اصطــكاک  ــن سیســتم میرای ــه شــد. در ای ــود ارائ ب

خطــی موجــود میــان ورقــه هــای فلــزی روی هــم ســوار شــده 

ــه  ــل اینکــه ب ــه دلی ــوع از میراگرهــا ب ــن ن ــد ای ــه وجــود میای ب

خصوصیــات درونــی مــاده بســتگی نــدارد مــی تواننــد حالتــی 

ایــده آل باشــند کــه بــا دانســتن فاکتــور اصطــكاک خطــی 

موجــو میــان ســطوح مختلــف، ضرایــب میــرای میراگرهــا را 

حاصــل مــی کنــد. بــه عنــوان اولیــن میراگــر ســازه ای تجارتــی 

ــه طراحــی و ســاخت انــواع  شــرکت هــای آمریكایــی اقــدام ب

مختلــف ایــن میراگرهــا نمودنــد کــه بســته بــه تقاضــای 

مشــتری در نقــاط دلخــواه از ســازه قابــل نصــب مــی باشــد. 

ایــن دســته از میراگرهــا بــه دلیــل اینکــه طــول عمــری تقریبــًا 

برابــر بــا اعضــائ ســازنده دارنــد، مشــكل تعویــض و خرابــی 

ــد. ــی مرتفــع کــرده ان ــل قبول ــا حــدود قاب ــز ت را نی

در شــكل زیــر انــواع مختلــف ایــن میراگرهــا را مشــاهده 

ــق ایجــاد  ــن میراگرهــا از طری ــه ای ــی در کلی ــد. میرای مــی کنی

اصطــكاک مابیــن ورق هــای متصــل بــه هــم پیــن شــده 

بوجــود مــی آیــد. ایــن پدیــده اولیــن بــار توســط پــال در ســال 

ــای  ــی میراگره ــن ویژگ ــد. مهمتری ــه ش ــن و ارائ 1980 تدوی

ــواع  ــم توســط آن هــا ان ــن اســت کــه مــی توانی اصطكاکــی ای

ــم. ــدل کنی ــازی و م ــبیه س ــر را ش ــر میراگ دیگ

ــه پایــه پــل راه آهــن شــهری در  الــف. میراگــر وصــل شــده ب
ــد. نیوزیلن

ــرای اســتفاده در محــل اتصــال  ب. میراگــر طراحــی شــده ب
ــدی. بادبن

ج. نوعــی میراگــر مناســب جهــت اســتفاده در محــل اتصــال 
تیــر بــه ســتون.

د. میراگر اصطكاکی مخصوص نیروهای برشی.

ه. نوع جالبی از میراگر اصطكاکی.

و. میراگر مناسب برای استفاده در سازه های حساس.

4/6. میراگرهای مایع لزج7

ایــده ایــن دســته از میراگرهــا نیــز همــان طــور کــه ایــده 

میراگرهــای اصطكاکــی از ترمــز اتومبیــل گرفتــه شــده اســت 

از اتومبیــل سرچشــمه مــی گیــرد. سیســتم تعلیــق اتومبیــل از 

یــک فنــر و یــک کمــک فنــر )میراگــر( اســتفاده مــی کنــد کــه 

ــوی  ــل از س ــه اتومبی ــان وارده ب ــر، ضرب ــا یكدیگ ــل ب در تعام

زمیــن را جــذب و انــرژی اســتفاده مــی کنــد کــه در تعامــل بــا 

یكدیگــر، ضربــات وارده بــه اتومبیــل از ســوی زمیــن را جــذب 

و انــرژی آنهــا را اتــاف مــی کننــد. اگــر ســتونهای یــک ســازه 

را بــه عنــوان فنــر در نظــر بگیریــم، در واقــع بــا ایجــاد کمــک 

فنــر )میراگــر( در کنــار آنهــا مــی تونیــم انــرِژی وارده بــه ســازه 

در اثــر زلزلــه را اتــاف کنیــم.

ســاختمان میراگرهــای مایــع لــزج عمومــًا از یــک پیســتون و 

یــک ســیلندر تشــكیل شــده اســت مایــع لــزج داخــل ســیلندر 

توســط پیســتون فشــرده مــی شــود، بــا توجــه بــه اینکــه 

7 (viscoes fluid dampers)

         شكل 3. نمونه ای از میراگرهای مایع لزج
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ــه وســیله  درون پیســتون، ســیلندر دیگــری وجــود دارد. کــه ب

ســوراخهای ریــزی مــی توانــد مایــع را بــه درون پمــپ کنــد، 

ــی  ــرعت کم ــا س ــزج ب ــع ل ــتم مای ــه سیس ــار ب ــال فش ــا اعم ب

ــه مــی شــود و مقــدار زیــادی انــرژی را  بیــن دوســیلندر مبادل

ــكل  ــا در ش ــن میراگره ــی ای ــاختمان کل ــد. س ــی کن ــاف م ات

ــوع میراگــر  ــن ن )V( نشــان داده شــده اســت. اســتفاده از ای

مدتــی اســت کــه در کشــورهای آمریــكا و نیوزلنــد و ژاپــن در 

ســاختمانهای مختلــف رایــج شــده اســت. الزم بــه ذکــر اســت 

ــی  ــرات حرارت ــه تغیی ــبت ب ــیتی نس ــر حساس ــن میراگ ــه ای ک

نداشــته و ســاختمان جامــد مــورد اثــر پدیــده هــای خســتگی 

ــر آن  ــول عم ــا ط ــت ام ــد گرف ــرار نخواه ــینگر ق ــر باوش و اث

ــه طــول عمــر ســازه کــم اســت. نســبت ب

5/6. میراگر جرم هماهنگ شده8

در ایــن میراگــر، ســازه و میراگــر نقــش یــک سیســتم دو 

قســمتی را بــاز مــی کننــد. جــرم میراگــر، روی ســازه قــرار مــی 

گیــرد ولــی میراگــر توســط غلتــک هایــی مــی توانــد در جهــت 

افقــی حرکــت آزادانــه داشــته باشــد. در هنــگام زلزلــه نیــروی 

ــه  جدیــدی توســط میراگــر در جهــت میراســازی انــرژی زلزل

بــه سیســتم اعمــال مــی شــود.

شكل 4.  نحوه ی عملكرد میراگر جرم هماهنگ شده

8 Tuned mass damper

شكل 5.  نمونه ای از میراگرهای جرم هماهنگ شده

6/6. میراگر سیال هماهنگ شده9

ــر  ــیاالت، اگ ــع س ــار مای ــختی و رفت ــت س ــا حال ــه ب ــا توج ب

یــک ظــرف بــزرگ محتــوی یــک ســیال ســخت را روی 

ــرژی  ــادی ان ــا ارتعــاش ســازه، مقــدار زی ــم ب ــرار دهی ســازه ق

توســط رفتــار لخــت ســیال و نیروهــای هیــدرو دینامیكــی 

ناشــی از آن اتــاف می شــود. اکنــون بــا شــناختی از انــواع 

میراگرهــا و نحــوه عملكــرد آنهــا داریــم مــی توانیــم در جهــت 

تدویــن سیســتم هایی کــه بــر مبنــای ایــن اصــول بنیادیــن 

برداریــم. گام  طراحی می شــوند 

 شكل 6. میراگر سیال هماهنگ شده

شكل7. میراگر سیال هماهنگ شده و نحوه ی عملكرد آن

9 Tuned liquid dampers

نتیجه گیری  .7

همــان طــور کــه مــی دانیــم در روش هــای مرســوم، ســاختمان 

بــا اســتفاده از ترکیبــی از ســختی - قابلیــت شــكل پذیــری و 

همچنیــن اســتهاک انــرژی در برابــر زلزلــه از خــود مقاومــت 

ــل ســاختمانها  ــن قبی ــی در ای ــدار میرای ــد، مق ــی ده نشــان م

ــرژی مســتهلک شــده در  ــن رو ان ــی باشــد از ای بســیار کــم م

محــدوده رفتــار االســتیک ســازه ناچیــز مــی باشــد. در هنــگام 

ــار  ــن ســاختمانها بعــد از محــدوده رفت ــوی، ای ــه هــای ق زلزل

االســتیک، تغییــر مــكان هــای زیــادی مــی یابنــد و فقــط 

ــتیک  ــر االس ــكان غی ــر م ــت تغیی ــی قابلی ــطه چگونگ ــه واس ب

ــر  ــای غی ــكان ه ــر م ــن تغیی ــد. ای ــی میمانن ــدار باق ــود، پای خ

ــه  ــتیک ب ــل پاس ــدن مفاص ــود آم ــه وج ــب ب ــتیک موج االس

ــد کــه خــود  صــورت موضعــی در نقاطــی از ســازه مــی گردن

باعــث افزایــش شــكل پذیــری و همچنیــن افزایــش اســتهاک 

ــه  ــرژی زلزل ــادی از ان ــرژی مــی گــردد. در نتیجــه مقــدار زی ان

بــه واســطه تخریــب هــای موضعــی در سیســتم مقــاوم جانبــی 

ســازه مســتهلک میگــردد امــا بــا اســتفاده از میراگرهــای 

ــه خصــوص ســازه هــای  ــف ب مناســب در ســازه هــای مختل

بلنــد مــی تــوان تــا حــد زیــادی ارتعاشــات ســازه ای ناشــی از 

زمیــن لــرزه، نشســت زمیــن و... را کنتــرل کــرد کــه حفاظــت 

از ســازه هــا و کاهــش خســارت هــای جانــی و مالــی را درپــی 

خواهــد داشــت.

منابع  .8

ــرد آنهــا در  ــواع میراگر هــا و کارب ــه »معرفــی ان مقال  ]1[

فــر رضائــی  علــی  ســازه ها«،  لــرزه ای  مهاربنــدی 

www.civiltech.ir  ]2[

ــرزه ای ســازه ها«   ــار ل ــر رفت ــر میراگرهــا ب ــه »اث مقال  ]3[

حاتمــی صالــح 
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دکتــر مهــدی  زارع اســتاد تمــام پژوهشــگاه بین المللــی زلزله شناســی و مهندســی زلزلــه و عضــو وابســته بــه فرهنگســتان علــوم 

ــته  ــل رش ــر زارع فارغ التحصی ــت. دكت ــران اس ــهریور 1347 زاده ته ــد 18 ش ــد. وی متول ــران می باش ــامی ای ــوری اس جمه

ــه  ــف دارد و ب ــران و کشــورهای مختل ــت علمــی خــود را در ای ــون فعالی ــل فرانســه هــم اكن زلزله شناســی از دانشــگاه گرونوب

ــا کســب بورســیه  ــذ لیســانس زمین شناســی در ســال 1374 ب ــس از اخ ــان انگلیســی و فرانســوی مســلط می باشــد. وی پ زب

دولــت فرانســه در دوره دکتــری مشــغول بــه تحصیــل شــد و دکتــرای تخصصــی خــود را در رشــته زلزلــه شناســی مهندســی 

)ژئومكانیــک( از دانشــگاه گرونبــل فرانســه در ســال 1377 دریافــت کــرد. دكتــر  زارع عضــو هیــأت علمــی و اســتاد تمــام پایــه 

26 در پژوهشــگاه بین المللــی زلزله شناســی و مهندســی زلزله موفــق بــه دریافــت درجــه هابیلیتاســیون در هدایــت پژوهــش و 

تخصــص تحلیــل خطــر زلزلــه در خاورمیانــه شــد. وی ده هــا کتــاب و صدهــا مقالــه معتبــر علمــی نیــز منتشــر کــرده اســت. بــا 

ــرزه ای و پیامدهــای آن گفت وگویــی انجــام داده ایــم. ــه مباحــث ل ــر مهــدی  زارع در زمین دكت

رضا احمدی 

دانشجوی كارشناسی مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

علی خداقلی

دانشجوی كارشناسی ارشد مهندسی عمران)گرایش مدیریت منابع آب( دانشگاه علم و صنعت ایران

سارا دادخواه 

دانشجوی كارشناسی مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

1.   در مــورد مــدرک هابیلیتاســیون، باالتریــن درجــه علمــی 

اروپــا، لطفــًا بــه صــورت مختصــر توضیحاتــی بفرمایید.

هابیلیتاســیون تــا ســال 1984 در فرانســه چیــزی بــه نــام 

یعنــی  دولتــی  دکتــری  می شــد.  نامیــده  دولتــی  دکتــری 

ــوان  ــه عن ــد ب ــری خودشــان را گرفتن ــراد دکت ــه اف ــد از اینک بع

شــده  دانشــگاهی  فعالیــت  وارد  دانشــگاه  فارغ التحصیــل 

ــس  ــق و تدری ــه تحقی ــروع ب ــدند و ش ــتاد می ش ــپس اس و س

می کردنــد. عــاوه بــر کارهــای تحقیقاتــی و مقاالتشــان 

ــه  تحقیقاتــی را شــروع می نمودنــد، بعــد ثبــت نــام  یــک زمین

کــرده و درجــه دکتــری دولتــی دریافــت می کردنــد، آن درجــه 

دکتــری دولتــی، در واقــع مجــوزی بــر ایــن بــود کــه دانشــجوی 

ــت پروژه هــای پژوهشــی را در  ــری داشــته باشــند و هدای دکت

آن مرکــز و دانشــگاه بــه عهــده بگیرنــد و بتواننــد تدریــس کننــد 

و تحقیقــات آکادمیــک انجــام دهنــد. از ســال 1984 کــه 

ــه  ــی فرانس ــوزش عال ــتم آم ــازی در سیس ــد یكسان س ــرار ش ق

بــا اروپــا انجــام دهنــد گفتــه شــد مــا اســم دکتــری دولتــی را 

برمی داریــم و اســم ایــن درجــه را قابلیــت هدایــت پژوهشــی 

ــدرک  ــی که م ــه کس ــود ك ــكل ب ــن ش ــد بدی ــم. فرآین می گذاری

دکتــری خــود را گرفتــه و در زمینــه ای فعالیــت می کنــد در 

یــک مســیری یكســری از تحقیقــات انجــام داده کــه معمــواًل 

از برجســته ترین تحقیقــات و مقــاالت خــود کــه یــک مســیر 

خــاص را نشــان می دهــد یــک تــز نوشــته و آن تــز را در 

حضــور هیئــت ژوری ارائــه می دهــد و آن هیئــت تصمیــم 

ــر  ــا خی ــن درجــه هســت ی ــرد کــه آن شــخص واجــد ای می گی

ــه  ــن درج ــت ای ــه هس ــد ک ــخیص دادن ــر تش ــت اگ و در نهای

ــد. بعــد از ایــن کــه ایــن درجــه را دریافــت  را دریافــت می کن

نمــود )معمــواًل اگــر در کشــوری مثــل آلمــان یــا فرانســه کســی 

چنیــن درجــه ای داشــته باشــد( مزیتــی کــه پیــدا می کنــد ایــن 

ــتاد  ــا اس ــه اروپ ــام اتحادی ــًا در تم ــد تقریب ــه می توان ــت ک اس

دانشــگاه شــده و پــروژه تحقیقاتــی تعریــف کنــد و دانشــجوی 

ــد و در هــر دانشــگاهی تدریــس  ــت کن ــه و هدای ــری گرفت دکت

کنــد.

ــت  ــزه دریاف ــما انگی ــا در ش ــد ت ــث ش ــزی باع ــه چی 2.    چ

ــود؟ ــاد ش ــیون ایج ــدرك هابیلیتاس م

مــن 14یــا 15 ســال بعــد از اینکــه دکتــری گرفتــم بــه ایــن فکــر 

ــه هــدف  ــه ب ــه ن ــم. البت ــن درجــه را دریافــت کن ــادم کــه ای افت

اینکــه در فرانســه زندگــی کنــم و در آنجــا اســتاد دانشــگاه 

ــرای مــن داشــته  ــده ب ــن فای ــد چندی ــم می توان شــوم بلكــه گفت

ــه  ــا ب ــه ت ــی ک ــدی کارهای ــه جمع بن ــه ب ــه اینك ــد. از جمل باش

ــک  ــتم ی ــه داش ــی ك ــردازم و از کارهای ــام داده ام بپ ــال انج ح

قســمت برجســته ی تحقیقاتــی را بیــرون آورم و ایــن تحقیــق 

بــه نظــر و قضــاوت یــک هیــأت ژوری می رســید كــه متشــكل 

از یــك هیــأت بین المللــی كامــًا معتبــر بــود. اعضــا ایــن 

هیــأت کامــًا غریبــه بودنــد و مــن مقاالتشــان را دیــده بــودم و 

گفتــم ایــن بــه مــن انگیــزه می دهــد کــه دوبــاره دانشــجو شــوم 

و تــز بنویســم و مقــاالت را ببینــم، هســته و ســتون اصلــی 

کارهایــم را پیــدا كنــم كــه کــدام مقاله هــا می تواننــد باشــند. از 

حــدود 60 الــی 70 مقالــه ای کــه در ایــن مــدت منتشــر کــرده 

بــودم،10 الــی 15 مقالــه ی  برتــر را انتخــاب كــردم و براســاس 

آن هــا تــزم را نوشــتم. قابــل ذكــر اســت كــه داوری دیگــری هــم 

روی ایــن مقالــه انجــام می شــد و زمینــه ای بــرای ارتباط هــای 

بین المللــی می توانســت ایجــاد کنــد. یعنــی بــرای مــن کــه در 

ــا  ــد ت ــه ای می ش ــم بهان ــی و کار می کن ــت و زندگ ــران فعالی ای

ــه  ــطه ی این ک ــرم و بواس ــره بگی ــی به ــای بین الملل از ارتباط ه

مــن وارد ایــن کار می شــوم گروهــی کــه قــرار بــود بــا مــن 

همــكاری كننــد نیــز در ایــن همكاری هــای بین المللــی دخیــل 

فعالیــت جرقــه  ای  ایــن  فكــر كــردم  می شــدند. همچنیــن 

بــرای تحــرک بیش تــر در همكاری هــای بین المللــی علمــی 

خواهــد بــود. بــه ایــن دالیــل كــه ایــن انگیزه  هــا در مــن ایجــاد 

ــا  ــه ب ــم. البت ــت کن ــن درجــه را دریاف شــد، ســبب شــد کــه ای

شریه علمی، تخصصی  فوالد و بتن
ن
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ــق  ــوق خاصــی تعل ــه و حق ــن رتب ــه م ــران ب ــن درجــه در ای ای

ــرد، امــا اگــر کســی بخواهــد در فرانســه اســتاد شــود  نمی گی

حتمــًا بایــد درجــه هابیلیتاســیون را داشــته باشــد.

3.   کشــور ایــران و به خصــوص شــهر تهــران چــه میــزان در 

معــرض وقــوع زلزلــه قــرار دارد؟

ــاز  ــاده باشــد ب ــه اتفــاق افت ــی کــه زلزل از نظــر علمــی در جای

ــی  ــای تاریخ ــران زلزله ه ــد. در ته ــاق بیفت ــد اتف ــم می توان ه

متعــددی رخ داده است.گســل شــمال تهــران در 30 ســال 

گذشــته 9 زلزلــه مهــم بــه خــود دیــده، بنابرایــن بــا ایــن 

می کنیــم  نــگاه  را کــه  لرزه هــا  زمیــن  بازگشــت  توصیــف 

ــی 3200 ســال یــک  روی گســل شــمال تهــران هــر3000 ال

ــر از  ــال حاض ــه در ح ــم ک ــزرگای 7 می بینی ــا ب ــرزه ب ــن ل زمی

آخریــن زمیــن لــرزه حــدود 3200 ســال گذشــته اســت. حــال 

اگــر خطــای باستان شناســی را نیــز در نظــر بگیریــم مــا در 

ــزرگای  ــرار گرفته ایــم کــه زلزلــه بــه ب یــك پنجــره زمانــی ق

ــل  ــورد گس ــط درم ــن فق ــه ای ــد. البت ــاق بیفت ــد اتف 7 می توان

شــمال تهــران نیســت بلكــه در جنــوب تهــران، ری و ورامیــن 

هــم مــا زلزله هــای تاریخــی مهــم داشــتیم و ویرانی هــای قابــل 

ــت. ــده اس ــتند ش ــه ای مس ماحظ

4.    وضعیت شهر تهران را چطور ارزیابی می كنید؟

ــی نیســت.  ــت خوب ــت چطــور اســت؛ وضعی ــن کــه وضعی ای

ــن همــه پیچیدگــی و  ــا ای ــزرگ را ب چــون عمــًا یــک شــهر ب

حاشــیه های متعــددی کــه در طــی زمــان بــه شــهر پیوســته اند، 

ــی حاشیه نشــین هایی کــه داخــل شــهر شــده اند و حاشــیه  یعن

ــهر،  ــدس، اسامش ــهر ق ــل ش ــده مث ــه ش ــه اضاف ــدی ک جدی

اندیشــه و پردیــس کــه رســمًا بــه عنــوان شــهرهای حاشــیه ای 

ــاخته  ــهر س ــود ش ــه در خ ــیه هایی ک ــده اند و حاش ــاخته ش س

شــده اند یعنــی افــرادی کــه چــه بــه لحــاظ فرهنگــی و اقتصادی 

ــن  ــده ای ــان دهن ــود نش ــتند خ ــین هس ــی حاشیه نش و اجتماع

موضــوع می باشــد كــه بــه هــر حــال یــک رونــد رشــد ناپایــدار 

و بســیار آســیب پذیری بــه طــور مــداوم ادامــه دارد. یعنــی 

ــتند  ــی هس ــه قدیم ــاختمان هایی ک ــم س ــم بگویی ــا نمی توانی م

فرســوده اند و نتیجــه بگیریــم ســاختمان هایی کــه جدیدنــد 

فرســوده نیســتند. در یكســری ســاختمان های قدیمــی ممكــن 

بــود 10 نفــر زندگــی کننــد ولــی در مجتمع هــای جدیــد 

تقریبــًا 200 نفــر. وضعیــت تهــران از نظــر اینکــه بتوانــد 

زمیــن لــرزه ی شــدیدی را تحمــل کنــد و از ایــن شــرایط عبــور 

کنــد تــاب آوری باالیــی نــدارد و می-توانــد یــک زلزلــه ی 

ــن  ــوان چنی ــزد. می ت ــه هــم ری ــت کل شــهر را ب شــدید وضعی

نتیجــه گرفــت كــه عــاوه بــر خســارات جانــی و مالــی زیــاد، 

بی نظمی هــای فراگیــری را هــم بــه وجــود مــی آورد. در مــورد 

اینکــه درصــد ایــن اتفــاق چقــدر اســت جدیــدًا شــنیده ام كــه 

رئیــس ســازمان بحــران گفتــه اســت کــه آمادگــی تهــران 15 یــا 

ــا ایــن  ــی ایــن ســوال وجــود دارد كــه آی 20 درصــد اســت ول

ــد و  ــادق می باش ــز ص ــتری نی ــه ی 7 ریش ــرای زلزل ــی ب آمادگ

ایــن را هــم می دانیــم كــه شــرایط، در روز و یــا شــب رخ دادن 

ــه متفــاوت اســت. زلزل

ــورد  ــی در م ــایل بحران ــی از مس ــه یك ــم ب ــر بخواهی ــال اگ ح

ــدس  ــك مهن ــم از ی ــران بپرادزی برخــی از ســازه های شــهر ته

از  بعضــی  بتنــی  مقاومــت  می گفــت:  شــنیدم كــه  ســازه 

خانه هایــی كــه در شــهر تهــران بررســی شــده اســت، حــدود 

4 الــی 6 مگاپاســكال بــوده. ایــن درحالــی اســت كــه حداقــل 

ــد. ــكال باش ــد 25 مگاپاس ــن بای ــت بت مقاوم

در منطقــه ســر پــل ذهــاب بعضــی از ســاختمان هایی كــه در 

ــدود 10  ــان ح ــت بتنیش ــده اند مقاوم ــب ش ــه تخری ــر زلزل اث

ــی نصــف مقاومــت  ــوده اســت. یعن ــی 12 مــگا پاســكال ب ال

بتنــی ای كــه در ســر پــل ذهــاب ســاخته و در اثــر زلزلــه 

ــوع  ــن موض ــود و ای ــاخته می ش ــران س ــده، در ته ــب ش تخری

ــت. ــران نیس ــرای ته ــی ب ــت خوب ــر وضعی ــود بیانگ خ

ــئول  ــوان مس ــه عن ــه ب ــران ك ــت بح ــازمان مدیری ــا س 5.   آی

ــن  ــه ای در ای ــده وظیف ــیس ش ــا تأس ــن ارگان ه ــی بی هماهنگ

ــدارد؟ ــال ن قب

ــگاه اطاع رســانی دارد.  ــن ســازمان جای ــی ای ــه لحــاظ قانون ب

ــن  ــا ای ــط ب ــوانح مرتب ــانی کل س ــتاد اطاع رس ــد س ــی بای یعن

ــد مســایلی را  ــری اعــام نمای ــت پیش گی ــه معاون ســازمان، ب

ــی  ــد، یعن ــران می باش ــل از بح ــری قب ــه پیش گی ــوط ب ــه مرب ك

کارهایــی کــه بایــد انجــام شــود و مكان هایــی کــه بایــد روی 

ــی متأســفانه  ــد. ول ــرار گیرن آن تمرکــز شــود مــورد بررســی ق

مشــكل موجــود ایــن اســت کــه بافــت و ســاخت در ســازمان 

مدیریــت بحــران بدنــه، مدیریــت حرفــه ای و متخصــص 

نیســت.

ــی کــه كار  ــدارد، در حال ــگاه متمرکــز و تخصصــی وجــود ن ن

ــه فكرشــان برســد در  ــد ب کامــًا تخصصــی اســت. افــراد بای

کشــور مــا موضــوع مدیریــت بحــران بایــد حس و لمــس گردد 

و بــرای ایــن موضــوع از افــكار جوانــان بایــد اســتفاده شــود.

بــا ســوانح هســتند  از حوزه هایــی كــه مرتبــط  بــه خیلــی 

توجهــی نمی شــود، در حالی کــه نبایــد ایــن طــور باشــد و 

ــد  ــد بای ــامان دهی ــاله س ــن مس ــه ای ــد ب ــما می خواهی ــر ش اگ

بگردیــد تیــم حرفــه ای شــكل بدهیــد. بــه طــور مثــال در زلزلــه 

ســر پــل ذهــاب ظاهــرًا 1500میلیــارد تومــان خســارت وارد 

شــده ولــی گزارش هــای موجــود بیــان می کنــد کــه دولــت 

ــا ایــن وجــود  ــه کــرده و ب حــدود 8000 میلیــارد تومــان هزین

تمامــی مــردم اســكان پیــدا نکرده انــد، پــس یــک چیــز درســت 

نیســت.

6.   عــوام مــردم فکــر می کننــد کــه خســارت یــک زلزلــه بــا 

مقــدار آن برحســب ریشــتر رابطــه مســتقیم دارد. )یعنــی مثًا 

یــک زلزلــه 8 ریشــتری از یــک زلزلــه 6 ریشــتری مخرب تــر 

اســت(لطفًا عوامــل موثــر بــر خســارت یــک زلزلــه را بیــان 

نماییــد.

ــدر  ــر چق ــت ه ــه اس ــزرگای زلزل ــان ب ــه هم ــه ک ــتر زلزل ریش

بیش تــر باشــد می توانــد خســارات بیش تــری را وارد کنــد 

ــد  ــه می توانن ــی هســتند ک ــون عوامل ــه، عمــق، کان ــی فاصل ول

اثــرات  همچنیــن  کننــد.  ایجــاد  را  مختلفــی  خرابی هــای 

دیگــری نیــز وجــود دارد كــه عبارتنــد از: اثــر خــاک؛ کــه هــر 

چقــدر خــاک نرم تــر باشــد باعــث خرابــی بیش تــر می شــود. 

اثــر توپوگرافی)پســتی و بلنــدی( در پنجــه و پاشــنه دره هــا نیــز 

می توانــد زلزلــه را تشــدید کنــد و ســاختن ســاختمان در کنــار 

ــه ایــن دلیــل خطرنــاک اســت. دره هــا ب

ــی و  ــزش و روانگرای ــل لغ ــن مث ــكل زمی ــر ش ــن تغیی همچنی

ــب در  ــرزه باعــث تخری ــن ل ــد از زمی ــن بع ــه شــدن زمی دفرم

محیــط زندگــی انســان شــده اســت. اخیــرًا اثــر عوامــل ثانویــه 

ــل  ــه دلی ــه ب ــواره تونل هــا، ایجــاد فروچال ــزش دی ــل فروری مث

وقــوع انفجــار یــا زلزلــه مشــاهده شــده اســت. در دشــت بــه 

دلیــل ضخامــت زیــاد رســوبات خســارت بیش تــر اســت و در 

فاصلــه نزدیــک بــه کانــون و در پهنــه ی کانونــی زلزلــه، وجــود 

منبــع و نزدیــک گســل بــودن باعــث تشــدید امــواج می شــود و 

عامــل اصلــی تخریــب، نزدیــک بــه منبــع بــودن اســت.

7.    چــه نهادهایــی در مدیریــت زلزلــه نقــش دارنــد؟ وظایف 

هــر کدام چیســت؟

در حــوزه ی مدیریــت زلزلــه و مدیریــت بحــران بعــد از زلزلــه 

یكســری نهادهــا از جنبــه حاکمیتــی مســئولیت دارنــد، نــه تنهــا 

ــران،  ــت بح ــازمان مدیری ــد. س ــئولیت دارن ــه مس ــش، بلك نق

وزارت کشــور، شــهرداری، ســازمان مدیریــت بحــران شــهری 

شــهرهای  در  بحــران  مدیریــت  هماهنگــی  همچنیــن  و... 
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امــدادی  نیروهــای  می باشــد.  شــهردارها  برعهــده  بــزرگ 

ــل هــال احمــر، پزشــكان، وزارت بهداشــت و نهادهــای  مث

علمــی کــه در مــورد تولیــد علــم در بحــث زلزلــه نقــش دارنــد 

ــی و دانشــگاه ها  ــز تحقیقات ــم از مراک ــد اع ــت می کنن و فعالی

بایــد بــه صــورت یــک تیــم هماهنــگ بــا یكدیگــر کار کننــد. 

ــن  ــه ای ــود ک ــاد می ش ــی ایج ــوازن زمان ــرایط مت ــه ش در نتیج

مجموعــه از افــراد بتواننــد بــا هــم کار کننــد. نیروهــای نظامــی 

و امنیتــی هــم الــزام دارد کــه حضــور داشــته باشــند. ایــن 

مجموعــه افــراد بایــد بــه یــک زبــان صحبــت کننــد تــا حــرف 

یكدیگــر را متوجــه شــوند. وضعیــت کنونــی مــا شــبیه بــه ایــن 

حالــت اســت کــه افــرادی دور یــک میــز هســتند و بــه زبــان-

ــن  ــی ای ــد و وقت ــت می کنن ــر صحب ــا یكدیگ ــف ب ــای مختل ه

ــد  ــرار می گیری ــی ق ــرار نمی شــود شــما در وضعیت ــاط برق ارتب

کــه بســیاری از مســایل در دانشــگاه ها طــرح نمی شــود و 

محققیــن خیلــی توجیــه نیســتند نســبت بــه جایگاهــی کــه در 

آن قــرار گرفته انــد. یعنــی تعهــد و مســئولیت خاصــی را حــس 

نمی کننــد کــه مــن دارم در زمینــه زلزلــه کار می کنــم، بایــد 

یــک دیــد خاصــی داشــته باشــم و حواســم را بــه هدفــی کــه در 

ایــن موضــوع دارم بدهــم. در نتیجــه ایــن بی توجهــی باعــث 

خروجی هــای  خیلــی  ایــن کار  خروجی هــای  می شــود کــه 

ــا داری نباشــد. معن

8.   تاب آوری چیست؟

ــر  ــی اگ ــت. یعن ــت پذیری اس ــت برگش ــک قابلی ــاب آوری ی ت

بــرای سیســتم شــما اتفاقــی افتــاد بتوانــد بــه شــرایط عــادی اش 

برگــردد. جنبه هــای مختلفــی هــم دارد اعــم از: فنــی و فیزیكــی 

مثــل مســأله مقــاوم بــودن و نبــودن و تــاب آوری ســاختمان ها 

و تــاب آوری اجتماعــی یعنــی اعتمــادی کــه بیــن مــردم بــا 

نهادهــا یــا خــود نهادهــا و بیــن مــردم وجــود دارد.

ــر باشــد  ــر و صنعتی ت ــه پیشــرفته تر، مدرن ت ــدر جامع ــر چق ه

تــاب آوری باالتــری دارد. مثــل ژاپــن كــه اگــر حادثــه بزرگــی 

بــه آن وارد شــود، میــزان تأثیــر حادثــه بــر آن کــم اســت و 

ســریعًا بــه حالــت عــادی خــود برمی گــردد. ایــن نشــان دهنــده 

یــک جامعــه ایــده آل و تــاب آور اســت. برعکــس اگــر جامعــه 

تــاب آور نباشــد یــك حادثــه می توانــد کل سیســتم را متاشــی 

کنــد و بازســازی آن ســال ها طــول بكشــد. اگــر بتوانیــم بعــد 

از حادثــه یكســری اصاحــات را هــم ایجــاد کنیــم، بــه طــور 

مثــال مكانــی را كــه می ســازیم بهتــر بســازیم بــه آن تــاب آوری 

ــد.  ــت می گوین مثب

9.   بیمــه چگونــه در کاهــش خســارت زلزلــه می توانــد 

ــد؟ ــر باش موث

بیمــه زمانــی می توانــد در کاهــش خســارت زلزلــه نقــش داشــته 

باشــد کــه ارزش اقتصــادی و ارزش کار در کشــور لمــس 

گــردد. اینکــه کار و نیــروی کار ارزشــی دارد و ایــن ارزش درک 

ــد  ــه می-توان ــان بیم ــود. آن زم ــه درک ش ــزوم بیم ــود و ل ش

نقشــی ایفــا کنــد کــه بخشــی از ریســک را بپذیــرد کــه یكــی از 

راه هــای کاهــش ریســک، پذیرفتــن بخشــی از ریســک اســت و 

ایــن وظیفــه بیمــه اســت. اگــر اتفاقــات بزرگــی رخ دهــد بیمــه 

ــد خســارت های وارده را  هــم ورشكســته می شــود و نمی توان

جبــران کنــد.

10.   کمبود آب چه ارتباطی با زلزله دارد؟

اگــر حجــم یــک ســفره آب زیرزمینــی از دســت رفتــه باشــد، 

در خیلــی از دشــت های ایــران در آن محــل اگــر گســل عبــور 

ــل در  ــر گس ــد. اگ ــاد کن ــترس ایج ــر اس ــد تغیی ــد، می توان کن

ــد  ــرات اســترس می توان ــن تغیی ــكال باشــد ای ــت کریتی وضعی

آن هــا را تحریــک کنــد و احتمــااًل موجــب رخ داد زلزلــه شــود. 

یعنــی در یــک منطقــه کمبــود آب می توانــد زلزلــه ای کــه از 

قبــل امــكان وقــوع داشــته ســرعت پیــدا كنــد.

ــا  ــران ب ــهر ته ــاختمان های ش ــه س ــه این ک ــه ب ــا توج 11.   ب

می شــوند،  طراحــی   )2800 )آیین نامــه  زلزلــه  آیین نامــه 

چــرا گفتــه می شــود اگــر در تهــران زلزلــه بیایــد، اتفاقــی 

می دهــد؟ رخ  وحشــتناک 

آیین نامــه 2800 از طــرف خیلــی از مهندســین بــه درســتی 

رعایــت نمی شــود و بــه آن دقتــی نمی کننــد و ســخت-گیرانه 

اعمــال نمی شــود و همــه ی ســاختمان ها و بناهایــی کــه در 

ــی نیســتند کــه آیین نامــه  ــًا بنای تهــران ســاخته می شــوند الزام

کفایــت کنــد. تأسیســات در شــهرداری، تونــل، خــط انتقــال 

و مخــزن چیزهایــی هســتند کــه آیین نامــه 2800 جوابگــوی 

ــد اســتانداردهای خــاص خودشــان  ــوارد نیســت و بای ــن م ای

ــی کــه در  ــی وقت هــا پروژه های اعمــال و احــداث شــود. خیل

ــه  ــی آن مطالع ــد ول ــه دارن ــرا هســتند مطالعــه زلزل ــال اج ح

ــًا  ــی در شــهری کــه در شــب تقریب ــدارد. وقت ــی ن ــه کیفیت زلزل

ــون  ــی 4.5 میلی ــی روز 4 ال ــت دارد و در ط ــون جمعی 9 میلی

نفــر بــه ایــن جمعیــت اضافــه می شــود دچــار حــوادث بزرگــی 

ــل از اینکــه ســاختمان ها خــراب شــده  ــه گــردد، قب ــل زلزل مث

ــده  ــیب دی ــا آس ــی از آن ه ــه بخش ــا اینك ــد و ی ــده باش ــا نش ی

باشــد، مدیریــت ایــن انبــوه جمعیــت یــک کار پیچیــده اســت. 

بــا  ســاختمان هایی  اروپایــی  کشــورهای  در  چــرا     .12

ــا  ــال(  ام ــی 200 س ــورد )حت ــم می خ ــه چش ــاد ب ــت زی قدم

ایــن قدمــت در ایــران حداکثــر40 ســال اســت؟

ــا  ــوب اروپ ــز نیســت ولــی جن ــا لرزه خی ــی از مناطــق اروپ خیل

لــرزه خیــز اســت و همچنیــن خیلــی از مناطقــش آســیب های 

ــاختمان های  ــه س ــر ب ــود و اگ ــل نمی ش ــی را متحم ــن چنین ای

جهانــی  جنگ هــای  در  باشــد  شــده  وارد  آســیب  قدیمــی 

ــه ســاختمان ها  ــر این ک ــل دیگ ــاده اســت. دلی ــاق افت ــن اتف ای

را اصولــی و خــوب می ســازند و بعــد از مــدت طوالنــی 

مثــًا300 ســال مقاوم ســازی می کننــد.

13.   چــرا در ژاپــن زلزلــه بــه بزرگــی 8 ریشــتر هــم رخ 

دهــد، آســیب چشــم گیری به وجــود نمــی آورد ولــی در ایــران 

ــد مســبب فاجعــه  ــه ای در حــدود 6 ریشــتر هــم می توان زلزل

ــش در چیســت؟ گــردد؟ تفاوت

نظــر  از  ژاپنی هــا  اســت کــه  تاشــی  ســال  تفاوتــش90 

گســترش علــم و کاربــرد تکنولــوژی در زندگــی و افزایــش 

تــاب-آوری انجــام داده انــد. ژاپنی هــا در راه انــدازی موسســه 

ژئوفیزیــک کمــک کردنــد. در مهندســی زلزلــه، زنــده یــاد 

جنــاب آقــای مهنــدس معین فــر، اولیــن مهنــدس زلزلــه ایــران، 

تحصیــات خــود را نیــز در ژاپــن بــه اتمــام رســاند و همچنین 

ــام داد. ــو انج ــای نایت ــا آق ــش را ب ــز فوق لیسانس ت

البتــه ثروتمنــد بــودن آن کشــور هــم مدنظــر اســت. یعنــی 

ســاالنه 7تریلیــون دالر تولیــد ناخالــص داخلــی دارد کــه 

ــران اســت.  ــی ای ــد ناخالــص داخل ــر تولی ــه 20 براب نزدیــک ب

قــدرت اقتصــادی و اســتفاده گســترده از علــم و فنــاوری یــک 

جامعــه کامــًا پیشــرفته و متفــاوت از کشــورهای در حــال 

ــت. ــرده اس ــاد ک ــعه را ایج توس

14. حرف آخر...

ضمــن آرزوی موفقیــت بــرای تمــام دانشــجویانی کــه ایــن 

نشــریه را مطالعــه می کننــد امیــدوارم بــه آرزوهــا و اهدافشــان 

شــكل دهنــد و در راه رســیدن بــه آن هــا تــاش کننــد. بــا امیــد 

بــه اینكــه در ایــن اهــداف، اهــداف مملكــت خودشــان جایــگاه 

ویــژه و مهمــی داشــته باشــد. یعنــی مســایل مملكــت خودشــان 

ــام  ــرای تم ــران ب ــاله ی ای ــه مس ــن ب ــته و پرداخت ــت داش اولوی

دانشــجوها تبدیــل بــه یــک آرمــان شــود کــه بایــد برایــش 

تــاش کننــد.
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یک روش برای مدلســازی رفتار آ گاهانه در مدل های تخلیه

سپهر جهانتاب

دانشجوی کارشناسی دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

ــوزی  ــن آتش س ــه در حی ــراری تخلی ــع اضط ــان ها در مواق ــناختی انس ــار ش ــی رفت ــرای ارزیاب ــک روش ب ــا ی ــد دارد ت ــه قص ــن مقال ای

ــه  ــا رفتارهــای آگاهان ــر م ــد. اگ ــه صــورت مناســب حــل نمی کنن ــن موضــوع را ب ــی، ای پیشــنهاد دهــد. روش هــای شــبیه ســازی فعل

انســان در طــول یــک فرآینــد تخلیــه را در نظــر نگیریــم، نتایجــی دور از واقعیــت خواهیــم گرفــت. ایــن روش تحلیــل ))شــروع حرکــت 

تخلیــه(( ))start of evacuation motion(( نــام دارد و بــر اســاس نمودارهــای منطقــی کــه شــبكه ))پیوســته(( و ))تــک متغیــره(( 

ــای  ــل جنبه ه ــرای تحلی ــدی ب ــیار قدرتمن ــای بس ــی ابزاره ــای منطق ــت نموداره ــده اس ــان داده ش ــد . نش ــی باش ــود ، م ــده می ش نامی

گاهانــه انســان در طــول یــک شــرایط اضطــراری آتش ســوزی هســتند. پرســش هایی نظیــر ))چگونــه ایــن روش اســتفاده می شــود؟((،  آ

ــد؟(( مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت. ــه نتایــج بدســت می آین ــدا می شــوند؟(( و ))چگون ــه داده هــای ورودی پی ))چگون

پرونده ویژه

امیررضا ناظمی

دانشجوی کارشناسی دانشکده عمران  دانشگاه علم وصنعت ایران

مقدمه  .1

مدل هــای تخلیــه انســان یكــی از مباحــث مــورد بررســی 

در بســیاری از زمینه هــای علمــی ماننــد مدیریــت ازدحــام 

ایمنــی  مهندســی   ،)crowded management(

آتش نشــانی، علــوم ایمنــی و غیــره می باشــد. بــر خــاف 

اینکــه ایــن موضــوع نســبتا جدیــد اســت و اولیــن مقالــه مرتبط 

بــا آن در ســال 1982 میــادی انتشــار یافــت، مدل هــای 

ایــن مدل هــا  اســت.  یافتــه  شبیه ســازی متعــددی توســعه 

 EXIT، EXODUS، EGRESS، EVACSIM شامل

و SIMULEX هســتند. ویزگــی مشــترک آن هــا ایــن اســت 

کــه بــرای وضعیــت ســاختمانی داده شــده، نــوع ســكونت 

و ســناریوی خــاص، یــک بــازه عملیــات محتمــل تخلیــه کــه 

ــن  ــا ای ــد. ب ــی کنن ــن م ــوند را تعیی ــرا می ش ــراد اج ــط اف توس

وجــود، ایــن روش هــا محدودیت هایــی بــا توجــه بــه پارامتــر 

ــود دارد  ــازی وج ــبیه س ــرای ش ــده ب ــه ش ــر گرفت ــای در نظ ه

کــه صحــت نتایــج را زیــر ســوال مــی بــرد. جیــن و همــكاران 

)Gwynne et al( مــروری بــر 22 مــدل شبیه ســازی انجــام 

دادنــد. در ایــن مــرور آن هــا بیــان کردنــد کــه بــرای نشــان دادن 

مــدل  آتش ســوزی،  در حیــن  مــردم  فرآینــد تصمیم گیــری 

بایــد شــامل روشــی بــرای شبیه ســازی رفتــار ســاکنان باشــد. 

ایــن شبیه ســازی بایــد بــر اســاس اطاعــات بدســت آمــده از 

ــه  ــن اســت شــامل پاســخ او ب ــه ممك ــرد باشــد ک تجــارب ف

ــان گذشــته باشــد.  ــام خــروج در زم پی

بــا ایــن وجــود در مــدل آن هــا )EXODUS(، رونــد تصمیــم 

گیــری  افــراد در مراحــل بســیار ابتدایــی آتش ســوزی در نظــر 

 ،EXODUS ــارت دیگــر، روش ــه عب ــه نمــی شــود. ب گرفت

آگاه می شــوند، زمانــی  آتــش  از وجــود  زمانــی کــه مــردم 

می کننــد  خــروج  بــرای  تصمیم گیــری  صــرف  آن هــا  کــه 

ــد را  ــم می گیرن ــروج تصمی ــیر خ ــورد مس ــه در م ــی ک و زمان

ــراد  ــه اف ــن اســت ک ــر ای ــر ب ــر اول ناظ ــد. پارامت ــدل  نمی کن م

گاهــی نســبت بــه آنچــه  مختلــف، درجــات متفاوتــی از آ

پیرامون شــان رخ می دهــد را دارنــد. پارامترهــای دوم و ســوم 

مربــوط بــه روش هایــی اســت کــه انســان ها در برابــر شــرایط 

ــه در  ــد، ک ــل نشــان می دهن ــات عکس العم ــده حی ــد کنن تهدی

از  ارزیابی هــای متفاوتــی  ایــن موقعیت هــا،  از  هــر کــدام 

ــایم  ــرد. س ــورت می پذی ــف ص ــراد مختل ــط اف ــرار توس اضط

)Sime( پیشــنهاد می دهــد کــه زمــان فــرار )T(، بایــد تابعــی 

از زمــان شــروع حرکــت )t1(، و زمــان حرکــت و خــروج 

ــه شــكل  ــه صــورت ســاده و ب ــا )t2( باشــد و ب از خروجی ه

T=t2 نیســت. 

هــدف قســمت بعــدی، نشــان دادن ))تحلیــل شــروع حرکــت 

 )start of evacuation motion analysis( تخلیــه(( 

 )Sime(می باشــد کــه روشــی بــرای تخمیــن زمــان ســایم

بــرای شــروع حرکــت، و تخمیــن زمــان پاســخ بــه انجــام 

تخلیــه طبــق روش جیــن می باشــد.

تحلیل شروع حرکت تخلیه  .2

ــه  ــرای کمــک ب ــه کــه ب ــد ســازمان یافت یــک چارچــوب و رون

گاهانــه انســان در یــک موقعیت تخلیه، شــامل  تحلیــل رفتــار آ

آنالیــز شــروع جنبــش تخلیــه می باشــد. چارچوبــی کــه اینجــا 

پیشــنهاد می شــود روشــی را ســازمان می دهــد کــه در آن، 

ایــن اعمــال آگاهانــه شــكل می گیرنــد. کمی کــردن پارامترهــا 

ــیله آن  ــه وس ــه ب ــددی ک ــه ع ــاس و پای ــک اس ــد ی ــرای تولی ب

بتوانیــم عملكــرد آگاهانــه هــر فــرد را توضیــح دهیــم، انجــام 

می شــود. کمی ســازی ، تخمین هــای احتماالتــی را فراهــم 

و  شــود  مــی  ریــزی  طــرح  روی گراف هــا  کــه  آورد  مــی 

توصیف گــر عملكــرد آگاهانــه نامیــده می شــود.دو نمــودار 

منطقــی اساســی در چارچــوب کار را تشــكیل مــی دهنــد : 

 )continuous value network( شــبكه ارزش پیوســته

ــرد )single value network(. شــبكه  و شــبكه ارزش منف

ارزش پیوســته، یــک نمــودار منطقــی اســت کــه روبــط متوالــی 
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را شناســایی می کنــد کــه بــا یــک شــرایط شــناخته شــده، 

شــروع می کنــد و ســپس از منطــق اســنتتاجی بــرای شناســایی 

توالــی  یــک  زنجیــره  ایــن  می شــود.  اســتفاده  ســناریوها 

ــارکت  ــد مش ــان می توان ــه زم ــد ک ــان می ده ــا را نش رویداده

ــود. داده ش

شــكل )1( شــبكه مقادیــر پیوســته را نشــان می دهــد کــه بــرای 

تخمیــن مقــدار زمانــی کــه یــک فــرد بــرای شــروع حرکــت نیاز 

دارد، اســتفاده می شــود کــه احتمــال اینکــه یــک شــخص در 

شــرایط تخلیــه ناشــی از آتش ســوزی )FES(  در یــک زمــان 

مشــخص شــروع بــه خــروج کنــد یــا نــه را در نــظر می گیــرد. 

SEt1 رویــدادی را نشــان می دهــد کــه یــک شــخص در زمــان 

t1 ثانیــه شــروع بــه تخلیــه  کنــد. )P)SEt1 احتمال ایــن رویداد 

را نشــان می دهــد. مكمــل ایــن رویــداد               رویــدادی 

ــه  ــه شــروع ب ــان شــخص در t1 ثانی را نشــان می دهــد کــه هم

خــروج نکنــد و              احتمــال ایــن رویــداد را نشــان 

ــتند. روش  ــب هس ــن ترتی ــه همی ــا ب ــه رویداده ــد. بقی می ده

ــه در  ــه تخلی ــروع ب ــرد ش ــه ف ــن ک ــال ای ــن احتم ــرای تخمی ب

زمــان هــای t2 ، t1 تــا tn ثانیــه کنــد طبــق مســیر هــای زیــر 

در شــكل 1 مــی باشــد: 

مســیر 0 – 2 – 10: بــه ایــن معناســت کــه بــا یــک FES داده 

شــده، احتمــال ایــن کــه یــک فــرد حرکــت تخلیــه خــود را در 

t1 ثانیــه آغــاز کنــد برابــر اســت بــا 

 FES مســیر 0 – 1 – 4 – 10: بــه ایــن معناســت کــه در یــک

ــه شــروع  ــه را در t1 ثانی داده شــده ، کســی کــه حرکــت تخلی

نکــرده اســت، احتمــال تجمعــی )P2+P1( وجــود دارد کــه 

آن فــرد حرکــت تخلیــه خــود را در t2 ثانیــه شــروع کنــد، کــه

شكل 1

مسیر 0 –1 – 3 – 6 – 10: به این معناست که در یک 

 t2 و t1 داده شده ، یک فرد که حرکت تخلیه را در FES

ثانیه شروع نکرده، احتمال تجمعی )P3+P2+P1( وجود 

دارد که او در  t3 ثانیه شروع به تخلیه کند که   

مسیر 0 – 1 – 3 – 5 – 8 – 10: به این معناست که 

در یک FES داده شده ، یک شخص که حرکت خروج 

را در t1 و t2 و t3 شروع نکرده، یک احتمال تجمعی 

)P4+P3+P2+P1( وجود دارد که شخص در tn  ثانیه 

شروع به خروج کند که

مسیر 0 – 1 – 3 – 5 – 7 – 9: به این معناست که در 

یک FES داده شده ، یک شخص که نه در ثانیه های t1 و نه 

در  t2 و نه در t3 و نه در tn شروع به حرکت تخلیه نکرده 

باشد، یک احتمال تجمعی وجود دارد که حرکت تخلیه ، 

آغاز نشود و این احتمال برابر است با

هــر یــک از احتمــاالت شــروع خــروج در زمان هــای مختلــف 

بــرای  پیوســته  ارزش  شــبكه  در   )SE_tn,…,   SE_t1(

شــكل 1، بــه صــورت مســتقیم از شــبكه ارزش منفــرد در 

منفــرد  ارزش  اســت. شــبكه  زده شــده  شــكل 2 تخمیــن 

)single value network( یــک نمــودار منطقــی اســت 

ــه  ــد منجــر ب کــه رویدادهــای علــت و معلولــی را کــه می توانن

یــک الگــوی شــناختی داده شــده شــوند را شناســایی مــی 

کنــد. شــبكه ارزش منفــرد بــا یــک شــرایط اولیــه شــروع 

شــده، و بــا اســتفاده از منطــق اســتقرایی بــرای یــک لحظــه از 

زمــان، فعالیــت آگاهانــه را بــه جزییــات بســیار ریــزی تجزیــه 

می کنــد. هــدف شــبكه ارزش منفــرد شــكل 2 ایــن اســت کــه 

ــرای  ــم ب ــه تصمی ــده را ک ــه کنن ــرد تخلی جنبه هــای شــناختی ف

شــروع حرکــت خــروج را تحــت تاثیــر قــرار می دهنــد را 

مــدل کنــد کــه بــرای تشــخیص بــا مراتــب باالتــر بیــن افــراد 

ــر  ــا کمت ــتر ی ــه بیش ــرادی ک ــا اف ــی رود مث ــه کار م ــف ب مختل

مســتعد مــورد هشــدار قــرار گرفتــن دربــاره وضعیــت هســتند، 

آن هایــی کــه بــرای شــروع خــروج ادراک متفاوتــی از شــرایط 

اضطــراری دارنــد و آن هایــی کــه بــرای انتخــاب مســیر خــروج 

ــبه P1 و  ــد. روش محاس ــری می خواهن ــا کمت ــتر ی ــان بیش زم

P2 و P3 در شــكل 2 شــبیه بــه شــبكه مقادیــر پیوســته شــكل 

1 اســت.

در شــكل on(( ،2(( مفاهیــم شناســایی و اعتبارســنجی کــه 

توســط برایــان ))Bryan(( تعریــف شــده را درگیــر می کنــد 

ــراد  ــیله آن ، اف ــه وس ــه ب ــد ک ــی ده ــان م ــدی را نش ــه فرآین ک

نشــانه های وجــود آتــش را تشــخیص می دهنــد و اعتبارســنجی 

ــی  گاه ــل از آ ــات قب ــد. در لحظ ــان می ده ــانه ها را نش آن نش

از وجــود آتــش، توجــه فــرد معطــوف بــه فعالیت هایــی اســت 

ــه  ــی ک ــن لحظــات، اطاعات ــه مشــغول آن هاســت. طــی ای ک

ــن فعالیت هاســت.  ــه ای ــوط ب ــرد درک می شــود مرب توســط ف

بعــد از تعــداد نشــانه هایی مبنــی بــر وجــود آتــش، توجــه فــرد 

بــه ایــن نشــانه ها جلــب می شــود. از آن جــا کــه نشــانه ها 

ــای  ــوی دود، اخطاره ــد ب ــند )مانن ــم باش ــت مبه ــن اس ممك

جعلــی و ...(، شــخص ســاکن ســاختمان بــه دنبــال دریافــت 

اطاعــات بیشــتر )مثــا پرســش از افــراد دیگــر در آن محــل 

و ...( توانایــی تصمیم گیــری بــرای اقدامــات آتــی را خواهــد 

ــه  ــرد ب ــه توجــه ف ــی رســد( بســته ب ــام م ــه اتم داشــت.)on ب

ــت هــای تشــخیص و اعتبارســنجی  ــی، فعالی ــط پیرامون محی

 ))on(( .ــل توجهــی باشــد ــان قاب ــد زم ممكــن اســت نیازمن

دارای هــدف ابتدایــی بــرای تمایــز قــرار دادن بیــن افــراد 

ــر اســت،  ــاوت توجــه و درک خط ــا درجــات متف ــف ب مختل

ــه حضــور  ــانه هایی ک ــِت نش ــه وســیله ی طبیع ــد ب ــه می توان ک

ــه  ــرد. مطالع ــرار گی ــر ق ــد. تحــت تاثی ــش را نشــان می دهن آت

دربــاره ی آتش ســوزی در جزیــره مــان )ســال 1973( کــه 

ــه  ــک فاصل ــاش کــرد کــه ی ــت، ف توســط ســایم صــورت گرف

زمانــی 20 دقیقــه ای بیــن شــروع آتش ســوزی تــا آگاهــی مــردم 

از ایــن موضــوع وجــود دارد کــه در ایــن بــازه مــردم هیــچ 

ــر حاضــر در  ــن 3000 نف ــد و از بی اخطــاری دریافــت نکردن

منطقــه، 50 نفــر کشــته شــدند.

شكل 2
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یــک آزمایــش توســط پرولكــس )Proulx( انجــام شــد کــه 

ــا  ــی ب ــاختمان آپارتمان ــار س ــا در چه ــان ه ــه انس ــان تخلی زم

شبیه ســازی  آتش ســوزی  شــرایط  در  را  مختلــف  ســاکنان 

شــده را محاســبه کــرد. نتایــج ایــن آزمایــش نشــان داد برخــی 

از ســاکنین زنــگ خطــر را نشــنیدند و پــس از در زدن مامــوران 

ــد.  ــه ســاختمان کردن ــه تخلی آتش نشــانی ، شــروع ب

انجــام  ســایم  و  پرولكــس  توســط  دیگــری  آزمایش هــای 

شــد کــه زمــان تخلیــه جمعیــت متفــرق را بــا اســتفاده از 

بــه  اســتراتژی های اخطــار متفــاوت بررســی کــرد. بســته 

روشــی کــه بــه ســاکنین اخطــار داده مــی شــذ، زمان هــای 

خــروج متفاوتــی مشــاهده شــد. در یكــی از ایــن آزمایش هــا، 

مشــاهده شــد افــرادی کــه در انتهــای پلــه برقــی بودنــد، منتظــر 

اطاعــات بیشــتر بودنــد. ایــن نــوع رفتــار منعکس کننــده 

ایــن مطلــب بــود کــه پــس از درک ضــرورت تخلیــه توســط، 

تصمیــم بــرای اقــدام آتــی بایــد انجــام شــود. ایــن تصمیمــات 

نقــش مهمــی را در زمــان شــروع خــروج بــازی می کننــد.

))se(( مفاهیــم تعریــف و ارزیابــی برایــان را درگیــر می کنــد. 

ــن  تعریــف، پروســه ای اســت کــه طــی آن شــخص ســاکن بی

نشــانه های آتش ســوزی بــا درک متغیرهایــی ماننــد فاصلــه 

بیــن خــودش و محــل آتش ســوزی رابطــه برقــرار می کنــد. 

ارزیابــی، پروســه ای اســت کــه طــی آن فــرد ســاکن چگونگــی 

ــابه،  ــكل مش ــه ش ــد. ب ــاز می کن ــن شــرایط را آغ ــه ای پاســخ ب

))se(( رویــدادی را نشــان می دهــد کــه شــخص تصمیــم 

ــش  ــود آت ــه وج ــس از آن ک ــد. پ ــروج می کن ــه خ ــروع ب ــه ش ب

مشــخص شــد، اطاعــات دربــاره آتش ســوزی از محیــط 

ســرعت  آتش ســوزی،  محــل  )مثــا  می شــود.  دریافــت 

گســترش آتــش و ...( و توســط اشــخاص تحلیــل  می شــوند 

کــه شــخص را قــادر بــه تصمیم گیــری بــرای اقــدام الزم 

می کنــد. )مثــا کمــک بــه دیگــران، شــروع بــه تخلیــه و ...( 

طــی ایــن مرحلــه، فاکتورهایــی ماننــد درک محدودیــت هــای 

ــم  ــرای تصمی ــان ب ــر زم ــازه، ب ــاری س ــتن معم ــان و دانس زم

ــذارد.  ــر می گ ــه تاثی ــروع تخلی ــرای ش ــری ب گی

هــدف se تخمیــن احتمــال تصمیــم گیــری بــرای خــروج 

یــک شــخص در یــک زمــان مشــخص اســت، پــس از آنکــه 

متوجــه نشــانه ها شــد. بســته بــه درک خطــر توســط هــر فــرد 

و شــرایط اضطــراری، پیــش از شــروع تخلیــه، فــردی ممكــن 

اســت کاری را انجــام دهــد کــه پرولكــس آن را ))اقدامــات 

پیــش از خــروج(( می نامــد. ماننــد پیــدا کــردن فرزنــدان، 

پیــدا کــردن حیوانــات خانگــی، جمــع کــردن اشــیای گران بهــا، 

لبــاس پوشــیدن، حرکــت بــه ســمت بالكــن و ... . در مواقــع 

دیگــر، افــراد ممكــن اســت شــرایط را نادیــده بگیرنــد، بــرای 

ــاران مرکــز شــهر  ــه شــرایط اضطــراری بمب ــال در پاســخ ب مث

ــه  ــكاتی در تخلی ــار، مش ــش از انفج ــان پی ــتر، در زم منچس

مــردم وجــود داشــت و دلیــل آن ایــن بــود کــه بســیاری از مــردم 

ــده  ــادر ش ــتباه ص ــه اش ــدار ب ــن هش ــه ای ــد ک ــور می کردن تص

اســت. 

ــخص  ــی آن ش ــه ط ــت ک ــدادی اس ــان دهنده روی ))cp(( نش

ســاکن ســاختمان، یــک راه بــرای خــروج را بررســی مــی کنــد. 

کــه مربــوط بــه ایــن مســئله اســت کــه توانایــی یافتــن مســیر در 

افــراد مختلــف، بســیار متفــاوت اســت. بــرای مثــال در اماکن 

آموزشــی )ماننــد مدرســه و دانشــگاه و ...( بــه ایــن دلیــل کــه 

افــراد بــا محیــط آشــنا هســتند و بایــد نظــم را رعایــت کننــد، 

انتخــاب یــک مســیر خــروج، زمان بــر نخواهــد بــود. از طرفــی 

در یــک مجتمــع تجــاری بــه دلیــل آن کــه افــراد بــا محیــط آشــنا 

نیســتند، فــرار آن هــا بــه تعویــق می افتــد و کنــد می شــود. 

مــوارد زیــادی کــه در طــول ســالیان گذشــته اتفــاق افتــاده 

اســت، نشــان می دهــد کــه مــردم در شــرایط آتش ســوزی، 

ــروج  ــیر خ ــاب مس ــرف انتخ ــه ص ــادی ک ــان زی ــل زم ــه دلی ب

ــد. ایــن محاســبات  ــت دادن ــود را از دس ــان خ ــد، ج کرده ان

بــرای تخمیــن احتمــال شــروع تخلیــه در یــک زمــان مشــخص 

ــر مشــخص شــود:  ــا طــی مســیر زی ــد ب )SEt1( می توان

 FES مســیر 0 – 2 – 8: بــه ایــن معناســت کــه بــا یــک

داده شــده، پــس از t_n ثانیــه، شــخص دریــاره ی شــرایط 

ــاز نشــده  ــت نکــرده و خــروج آغ اضطــراری اخطــاری دریاف

ــا: ــت ب ــر اس ــداد براب ــن روی ــال ای ــت، احتم اس

ــک  ــا ی ــه ب ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ــیر 0 – 1 – 4 – 8: ب مس

FES داده شــده، پــس از t_n ثانیــه، شــخص اخطــار شــرایط 

اضطــراری را دریافــت کــرده، امــا تصمیــم بــه شــروع خــروج 

نگرفتــه اســت. احتمــال تجمعــی بــرای ایــن توالــی رویدادهــا 

برابــر P2+P1 اســت کــه

ــا  ــن مفهــوم اســت کــه ب ــه ای مســیر 0 – 1 – 3 – 6 – 8: ب

یــک FES داده شــده، پــس از t_n ثانیــه، کــه شــخص اخطــار 

ــروج  ــه خ ــم ب ــرده و تصمی ــت ک ــراری را دریاف ــرایط اضط ش

گرفتــه، ولــی مســیر خــروج را انتخــاب نکــرده و فرآینــد 

خــروج آغــاز نشــده اســت، احتمــال تجمعــی بــرای ایــن توالــی 

رویدادهــا برابــر اســت بــا P3+P2+P1 کــه P3 برابــر اســت 

بــا : 

مســیر  0 – 1 - 3 – 5 - 7: بــه ایــن معناســت کــه بــا 

ــه کــه فــرد از اخطــار  یــک FES داده شــده، پــس از t_n ثانی

شــرایط اضطــراری را دریافــت کــرده، تصمیــم بــه شــروع 

ــرای خــروج انتخــاب کــرده و  ــک مســیر ب ــه و ی خــروج گرفت

خــروج در ایــن زمــان شــروع شــده اســت. احتمــال تجمعــی 

ــا : ــر اســت ب ــداد براب ــن روی ای

توصیف گر عملكرد آگاهانه  .3

ــه منحنی هایــی هســتند کــه  توصیف گرهــای عملكــرد آگاهان

ــان  ــع از زم ــک تاب ــه صــورت ی ــرد را ب ــک ف ــه ی عمــل آگاهان

نمایــش می دهــد. مقادیــر احتمــال بــا اســتفاده از شــبكه 

مقادیــر پیوســته شــكل 1 تخمیــن زده می شــود. کــه می توانــد 

بــرای رســم توصیــف کننــده ی انجــام )تحلیــل شــروع خروج( 

اســتفاده شــود. 

ــد.  ــان می ده ــده را نش ــادی توصیف کنن ــت ع ــكل 3، فرم ش

ــرد  ــک ف ــرای ی ــال شــروع حرکــت خــروج ب ــم احتم ــد قائ بع

در یــک زمــان مشــخص را نشــان می دهــد. بعــد افقــی تاخیــر 

زمانــی در شــروع حرکــت تخلیــه را نشــان می دهــد. در قرائــت 

ایــن نمــودار مشــاهده مــی شــود کــه احتمــال شــروع خــروج 

پیــش از t4 صفــر اســت. همان طــور کــه زمــان پیــش مــی رود، 

ــوان از شــكل  ــد. می ت احتمــال شــروع خــروج افزایــش می یاب

ــرای  ــس از t6 احتمــال شــروع خــروج ب نتیجــه گرفــت کــه پ

یــک شــخص، برابــر 1 اســت. 

ــیار پراســتفاده  ــزار بس ــک اب ــه ی ــل آگاهان ــده عم توصیف کنن

ــرای  ــال، ب ــوان مث ــه عن ــرای تصمیم هــای مدیریتــی اســت، ب ب

چگونگــی اتخــاذ روش هــای بهتــر بــرای اخطــار دادن بــه مــردم 

دربــاره آتش ســوزی، بــا بــرای تغییــر معمــاری یــک ســاختمان 

بــرای تســهیِل پیداکــردِن راه هــای خــروج اســت. 

شكل 3

بحث و بررسی  .4

تحلیــل شــروع حرکــت خــروج، روشــی از تفکــر دربــاره رفتــار 
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ــه انســان در شــرایط اضطــراری آتش ســوزی را میســر  گاهان آ

ــان  ــدت زم ــر م ــر ب ــل موث ــوان عوام ــن می ت ــاخت، بنابرای س

قبــل از شــروع تخلیــه ســاختمان را تحلیــل کــرد. مزیــت ایــن 

تحلیــل، بــه حســاب آوردن عوامــل غیــر قطعــی بــا توجــه بــه 

گاهانــه انســان اســت.  رفتــار آ

هــدف ایــن بخــش نهایــی بررســی موضوعــات مهــم در روش 

ــه اســت.  ــون توســعه یافت ــا کن ــه ت پیشــنهاد شــده می باشــد ک

ــوان خــوراک  ــه عن ــه اطاعــات را ب ــد ))چگون ســواالتی مانن

شــكل 2، وارد کنیــم؟((، ))ایــن روش حــل چگونــه اســتفاده 

روش  ایــن  را  خروجی هایــی  نــوع  ))چــه  و  می شــود؟(( 

ایده هــای  پیــش رو،  پاراگراف هــای  می دهــد؟((.  تحویــل 

ــد.  ــرح می کنن ــئله را مط ــل مس ــرد ح ــاره رویك ــی درب مقدمات

انســان  آگاهانــه  عملكــرد  دربــاره  اطاعــات  جمــع آوری 

بــه دلیــل طبیعــت پنهــان ایــن فعالیت هــا بســیار دشــوار 

ــل  ــه تحلی ــادی موجــود اســت، از جمل اســت. روش هــای زی

قــراردادی )protocol analysis(، آزمایش هــای در محــل 

 expert( قضــاوت متخصصیــن ،)field experiments(

.  ... و   )judgement

ایــده ای کــه اخیــرا توســعه یافتــه اســت، اجــرای تئــوری 

احتماالتــی و قضــاوت متخصــص در یــک محیــط پویــای 

ــار  شبیه ســازی شــده اســت. در ایــن محیــط شبیه ســازی، رفت

شبیه ســازی  پویــا  صــورت  بــه  ســاکن  شــخص  گاهانــه  آ

فعالیــت  هــر  احتماالتــی کــه  مقادیــر  بنابرایــن  می شــود، 

شبیه ســازی،  گام  هــر  در  می دهنــد،  تشــكیل  را  شــكل2 

تخمیــن زده می شــوند. در انتهــای شبیه ســازی، لیســتی از 

احتمــاالت شــروع خــروج شــخص در یــک لحظــه از زمــان، 

می شــود.  تهیــه 

پارامترهایــی کــه در ایــن محیــط شبیه ســازی حضــور دارنــد، 

شــامل دو نــوع ایســتا )بــدون تغییــر در طــول زمــان( و پویــا 

)متغیــر بــا گذشــت زمــان( می شــوند. پارامترهــای ایســتا 

شــامل مشــخصات ســاختمانی ماننــد شــكل کلــی معمــاری، 

اطفــای حریــق  آتش نشــانی و تجهیــزات  اخطــار  سیســتم 

و غیــره می باشــد. پارامترهــای پویــا بــه دو بخــش تقســیم 

می شــود. یــک بخــش شــامل رفتارهــای آتــش در محــل 

ســكونت اســت. )مثــا محــل آتش ســوزی، نــرخ رشــد آتــش 

ــرخ SG، حرکــت دود در ســكونتگاه و ...( بخــش  )FG(، ن

گاهانــه انســان کــه در  دیگــر از عوامــل روانــی کــه رفتــار آ

شــكل 2 نشــان داده  را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد، تشــكیل 

ــار آتــش در  ــه شــرایط رفت ــن پارامترهــا وابســته ب می شــود. ای

محــل ســكونت هســتند

cp و se ،on 1/4.فاکتورهای موثر بر فعالیت های

هــر کــدام از پارامترهــا کــه در شــكل 2 نمایــش داده شــده اند، 

ــه در  ــور ک ــد. همان ط ــرار دارن ــی ق ــل روان ــر عوام ــت تاثی تح

بخــش 2 ذکــر شــد، فعالیــت on، تحــت تاثیــر میــزان ســطح 

توجــه شــخص ســاکن بــه محیــط پیرامونــی اســت. Se ممكــن 

اســت تحــت تاثیــر عوامــل روانــی دیگــر ماننــد اســترس، 

فشــار کاری، پیچیدگــی وظایــف، اهمیــت وظایــف، خســتگی 

و عوامــل محیطــی باشــد.

ــل  ــورت کام ــه ص ــرد ب ــزان توجــه ف ــر می ــرات اســترس ب تاثی

در منابــع )شــماره 19( ذکــر شــده اســت. میــزان بیشــتر 

اســترس، باعــث افزایــش محدودیــت توجــه می شــود. )مثــا 

ــه(  ــت توج ــش در ظرفی کاه

فشــار کاری عامــل دیگــری اســت کــه توجــه را تحــت تاثیــر 

قــرار می دهــد. انســان ها ظرفیــت محــدودی در تجزیــه و 

تحلیــل اطاعــات دارنــد. چنانچــه از ایــن حــد تخطــی شــود، 

بــرای تجزیــه و تحلیــل  از فعالیت هــا  الزم اســت برخــی 

ــه  ــی ک ــزان فعالیت های ــر چــه می ــن ه انتخــاب شــوند. بنابرای

فــرد پیــش از آتش ســوزی بــا آن هــا درگیــر اســت، بیشــتر شــود، 

ظرفیــت کمتــری بــرای توجــه محیــط اطــراف باقــی می مانــد. 

عــاوه بــر ایــن، هــر چــه کاری کــه فــرد بــرای انجــام، در نظــر 

گرفتــه مهم تــر و پیچیده تــر باشــد، توجــه بیشــتری بــه آن 

ــه  ــری نســبت ب گاهــی کمت فعالیــت، معطــوف می شــود و او آ

ــد، دارد.  ــون او رخ می ده ــه پیرام ــزی ک آن چی

بــاور بــر ایــن اســت کــه ســر و صــدا و خســتگی نیــز، میــران 

ــوزی،  ــت آتش س ــک موقعی ــد. در ی ــش می ده ــی را کاه گاه آ

ــه  ــراد ب ــال ممكــن اســت توجــه اف ــوان مث ــه عن ســر و صــدا ب

و   se فعالیت هــای  دهــد.  را کاهــش  آتش ســوزی  هشــدار 

cp دو فعالیــت مجــزای تصمیم گیــری هســتند. در طــول 

se، شــخص تصمیــم می گیــرد کــه آیــا حرکــت خــروج را 

شــروع کنــد یــا نــه. در طــول cp، شــخص تصمیــم می گیــرد 

کــدام مســیر خــروج را پیــش گیــرد. عواملــی ماننــد اســترس، 

محدودیــت زمــان، آشــنایی بــا محیــط و مســئولیت پذیری در 

تصمیم گیــری، ممكــن اســت ایــن فعالیت هــا را تحــت تاثیــر 

قــرار دهــد. 

بــه  بســته  دارد.  بــر تصمیم گیــری  زیــادی  تاثیــر  اســترس 

آســیب پذیری شــخص در برابــر اســترس، و فــرض کــردن ایــن 

ــخص  ــترس ش ــزان اس ــوزی، می ــرایط آتش س ــه در ش ــه ک نکت

افزایــش می یابــد، ممكــن اســت ســرعت تصمیم گیــری او 

در ایــن شــرایط افزایــش یابــد. در طــول فعالیــت se، اگــر 

احســاس اســترس در شــخص زیــاد باشــد، ممكــن اســت 

اقدامــات پیــش از خــروج را انجــام ندهد و بخواهــد بافاصله 

ــاد  ــزان زی ــت cp، می ــی در فعالی ــد. از طرف ــرک کن محــل را ت

اســترس ممكــن اســت باعــث شــود شــخص تمــام راه هــای 

خــروج ممكــن را در نظــر نگیــرد. او ممكــن اســت بــه صــورت 

ــد، در  ــب می کنن ــی مســیرهایی کــه توجهــش را جل ــی در پ پ

ــی رضایت بخــش  ــه صــورت حداقل ــرد: اگــر یكــی ب نظــر گی

بــود، فرآینــد تصمیم گیــری متوقــف می شــود.

محدودیــت زمانــی احتمــاال مهم تریــن عاملــی اســت کــه 

فرآینــد تصمیم گیــری را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد. تعــدادی 

ــاره  ــا 36(، درب ــع )شــماره 29 و 32 ت ــه در بخــش مناب مقال

فرآینــد تصمیم گیــری آمــده اســت. بــه طــور کلــی، دقیقــا 

افزایــش ســرعت  باعــث  اســترس، کمبــود وقــت،  ماننــد 

می شــود.  تصمیم گیــری 

ــری  ــر تصمیم گی ــر ب ــم موث ــل مه ــی از عوام ــز یك ــنایی نی آش

معمــاری  بــا  ســاکن  اگــر شــخص   ،se طــول  در  اســت. 

ــس  ــه نف ــاد ب ــت اعتم ــن اس ــد، ممك ــنا باش ــكونت گاه آش س

افزایــش یابــد و ممكــن اســت او بــرای انجــام اقدامــات پیــش 

 ،cp از خــروج، بافاصلــه خــروج را شــروع نکنــد. در طــول

شــناخت بــاال از معمــاری ســاختمان ممكــن اســت زمــان 

ــد.  ــش ده ــروج را کاه ــیر خ ــاب مس انتخ

احســاس  تصمیم گیــری،  بــر  گــذار  تاثیــر  عامــل  آخریــن 

پیش ارزیابــی  یــک  مثــال  )بــرای  اســت  مســئولیت پذیری 

از تاثیــرات منفــی یــک تصمیــم  فــردی.(. مــک آلیســتر و 

همــكاران )Mc Allister et al( یــک آزمایــش دربــاره تاثیــر 

مســئولیت پذیری بــر فرآینــد تصمیم گیــری انجــام دادنــد. 

نتایــج نشــان داد کــه زمانــی کــه تصمیمــات قابــل توجــه باشــد 

باشــد،  مســئول  هایــش  فعالیــت  بــرای  تصمیم گیرنــده  و 

اســتراتژی تصمیــم تحلیلی تــر اســت و در زمــان و انــرژی 

 ،cp بیشــتری نتیجــه مــی دهــد و مطــرح می کنــد کــه در طــول

احســاس مســئولیت پذیری زیــاد ممكــن اســت باعــث تاخیــر 

در انتخــاب مســیر خــروج شــود.

2/4. رویکرد محیط شبیه سازی شده

می شــود:  تقســیم  قســمت  دو  بــه  شبیه ســازی  محیــط 

گاهانــه. در  آ رفتــار  پویــا و قســمت  آتش ســوزی  قســمت 

قســمت آتش ســوزی پویــا، رفتــار ســاختمان در آتش ســوزی، 

گاهانــه، تغییــرات  شبیه ســازی می شــود و در قســمت رفتــار آ
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می شــود.  شبیه ســازی  گاهانــه،  آ رفتــار  بــر  موثــر  عوامــل 

ــرات عوامــل مــدل آتش ســوزی  ــه تغیی ایــن عوامــل وابســته ب

پویــا هســتند. بــه عبــارت دیگــر، مراتــب مختلــف اســترس، 

ــرخ  ــش، ن ــل آت ــه مح ــته ب ــره، وابس ــی و غی ــت زمان محدودی

FG و ... اســت. 

شــرایط بیــن دو قســمت در چارچــوب شــبكه بــاور احتماالتــی 

)BBN( مــدل می شــود. بــه طــور کلــی،  BBN گرافــی 

ــک  ــره ای ی ــر گ ــد گــراف موجــود در شــكل 4 اســت. ه مانن

متغیــر تصادفــی یــا مقــدار غیــر قطعــی را نشــان می دهــد، کــه 

هــر کــدام می تواننــد شــرایط محتمــل مختلفــی داشــته باشــند. 

ــد و  ــان می ده ــا را نش ــن متغیره ــر بی ــود تاثی ــكان وج ــر پی ه

شــرطی،  احتمــاالت  وســیله ی  بــه  تاثیــرات  ایــن  قــدرت 

مقداردهــی خواهنــد شــد. ســاختار یــک BBN بــه وســیله ی 

ــه  ــكان ب ــک گــره و رســم پی ــه ی ــر ب اختصــاص دادن هــر متغی

متغیرهایــی کــه فــرض می شــود مرتبــط باشــند، نمایــش داده 

می شــود، ســپس قــدرت ایــن ارتباطــات بــه وســیله ی مربــوط 

کــردن یــک ماتریــس بــه هــر گــره، اندازه گیــری می شــود، 

کــه نشــان دهنده ی تخمین هــای قضاوتــی احتمــاالت شــرطی 

یــک گــره کــه ترکیبــی از مقادیــر گره هــای وصــل شــده بــه آن، 

ــت. ــود، اس ــه می ش ــر گرفت در نظ

شكل ۴

در شكل 4، به عنوان مثال، گره ها نمایش دهنده تاثیر FG و 

SG گره استرس هستند. بنابراین استرس گره فرزند نامیده 

می شود و FG و SG والدین استرس نامیده می شوند. 

قدرت تاثیر بین استرس و والدینش، به وسیله ی اختصاص 

دادن یک ماتریس که نشان دهنده ی احتماالت شرطی میزان 

استرس هر ترکیب مقادیر FG و SG، به گره استرس 

مشخص می شود. با فرض اینکه هر کدام از این گره ها 

می تواند دو حالت ممكن داشته باشد، به عنوان مثال 

))زیاد(( و ))کم((، ماتریس ارتباطی مربوط به گره استرس 

در جدول 1 نشان داده شده است. 

جدول.1

مقادیری که ماتریس ارتباطی را تشكیل می دهند، می توانند به 

وسیله ی یک روند استنباطی که توسط متخصصین مهندسین 

محافظت در برابر آتش و عوامل انسانی، جمع آوری  شوند، 

سپس این مقادیر می توانند در معادله 1 و 2 استفاده شوند تا 

تخمین زده شود که احتمال استرس زیاد یا کم است.

معادله 1

معادله 2

ــد  ــا می کن ــی نقــش ایف در ســاز و کار BBN، هــر گــره زمان

کــه شــرایط قطعــی در همســایه هایش بــه وجــود آیــد. زمانــی 

ــد،  ــاق می افت ــورد نظــر اتف ــت گــره م ــرات در وضعی کــه تغیی

تاثیــرات ایــن تغییــرات بــه صــورت یــک آشــفتگی کــه در 

ــن گره هــای مجــاور، پخــش  ــام بی ــال پی ــق انتق شــبكه از طری

می شــود، مشــاهده می شــود. قوانیــن احتماالتــی مكانیــزم 

ــد. ــرل می کن ــام را کنت ــال پی انتق

ایــن بــدان معناســت کــه شــبكه ها، ابزارهایــی هســتند کــه 

احتمــاالت  به روزرســانی  رونــد  در  را  اطاعــات  جریــان 

شــرایط گره هــا، جــاری می کننــد و بــه جلــو می راننــد. بــه 

عنــوان مثــال، وقتــی کــه تغییــری در احتمــاالت شــرایط 

پویــا  آتش ســوزی  مــدل  توســط  )کــه  می دهــد،  رخ   FG

ــر را نشــان می دهــد،  کنتــرل می شــود( گــره ای کــه ایــن پارامت

علیــه گره هــای فرزنــد خــود )مثــا اســترس، محدودیــت 

زمانــی و ...( عمــل می کنــد و احتمــاالت وضعیــت آن هــا 

را به روزرســانی می کنــد. ایــن رونــد به روزرســانی در طــول 

شــبكه از والدیــن بــه فرزنــدان توســعه می یابــد، تــا اینکــه بــه 

 .)cp و on ،se ــره ــا گ ــد. )مث ــه برس گاهان ــار آ ــه رفت مرحل

ــرار  ــن گره هایــی کــه در پایین تریــن وضعیــت BBN ق بنابرای

می گیرنــد، )آن هایــی کــه وضعیــت آتش ســوزی را نشــان 

می دهنــد.( ناظــران مرکــزی شــبكه هســتند کــه پروســه را 

می کننــد. به روزرســانی  و  فعــال 

ــوزی  ــرایط آتش س ــاره ش ــدی درب ــواهد جدی ــه ش ــی ک هنگام

ــد،  ــاهده ش ــاکن مش ــخص س ــط ش ــود و توس ــترس ب در دس

گره هــای پایین تــر شــواهد را دریافــت می کننــد و آن را بــه 

ــد، کــه احتمــال آن کــه  ــر شــبكه منتقــل می کنن گره هــای باالت

شــخص ســاکن از وجــود آتش ســوزی آگاه شــود، احتمــال آن 

کــه تصمیــم بــه شــروع خــروج بگیــرد و احتمــال آن کــه یــک 

ــد، را  ــاب کن ــان انتخ ــه از زم ــک لحظ ــروج را در ی ــیر خ مس

می کنــد. به روزرســانی 

ــدل  ــن م ــه شــد، خروجــی ای ــن گفت ــش از ای همانطــور کــه پی

ــاکن  ــخص س ــک ش ــروج ی ــروع خ ــاالت ش ــتی از احتم لیس

در یــک گام زمانــی شبیه ســازی شــده اســت. ایــن لیســت 

بــرای رســم کــردن توصیف گــر عملكــرد آگاهانــه در شــكل3 

اســتفاده می شــود.

نتیجه گیری  .5

در این مقاله رویكرد جدیدی برای محاسبه ی زمان تخلیه 

ساختمان ارائه می شود که بر خاف رویكرد های گذشته که 

برای محاسبه ی زمان تخلیه فقط به زمان خروج افراد بدون 

درنظر گرفتن تاثیر سایر عوامل بر آن توجه می کرد ، در این 

رویكرد زمان های مربوط به شروع تخلیه شامل زمان های 

تصمیم گیری نیز در نظر گرفته می شود. زمان های مربوط 

به تصمیم گیری شامل سه بخش زمان مربوط به مطلع شدن 

)on(، زمان مربوط به تصمیم گیری برای خروج )se( و 

زمان مربوط به تشخیص مسیر خروجی )cp( می باشد که 

برای محاسبه ی این زمان ها ، از نمودار های احتماالتی 

شبكه ارزش پیوسته و شبكه ارزش منفرد استفاده می شود.
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چكیده

نرم افــزار تــکا اســتراکچرز بــا نــام تجــاری Xsteel یكــی از نــرم افزارهــای پــر طرفــدار و کاربــردی رشــته ی عمــران در زمینــه ی طراحــی، 

ــزون  ــه گســترش روز اف ــا توجــه ب ــه صــورت پیشــرفته اســت. ب ــی ب ــوالدی و بتن ــه ی نقشــه های کارگاهــی از ســازه های ف مدل ســازی و تهی

ــن  ــزار ضم ــن نرم اف ــد. ای ــش می یاب ــه روز افزای ــزار روز ب ــرم اف ــن ن ــه اســتفاده از ای ــاز ب ــی  نی ــه روش صنعت ــوالدی ب ســاخت ســازه های ف

فراهــم آوری محیطــی آســان و کاربــرد درســت، ایــن قابلیــت را دارد کــه تمامــی نقشــه های ســازه ای درحــد نقشــه های کارگاهــی بــا تمامــی 

ــزار  ــن نرم اف ــوالدی ای ــد. بخــش ف ــد کن ــه ترســیم دســتی تولی ــه هیچ گون ــاز ب ــدون نی ــل به طــور خــودکار و ب ــات و اطاعــات را کام جزئی

معــروف بــه Xsteel می باشــد کــه ایــن بخــش نیــز اتصــاالت فــوالدی را بــه صــورت کامــل و دقیــق طراحــی و کنتــرل و ســر انجــام ترســیم 

می کنــد. 
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مقدمه 	.1

نرم افــزار Tekla Structures در بخــش فــوالدی ابــزاری 

قدرتمنــد بــرای اســتفاده مهندســان ســازه و تهیه کننــدگان 

نقشــه های اجرایــی و ســازندگان ســازه های فلــزی اســت کــه 

ــای  ــر خــود را در راس پیشــرفته ترین نرم افزاره ــل زی ــه دالی ب

گــروه مهندســی ســازه قــرار داده اســت.

ــره  ــر به ــوارد زی ــوان در م ــدی آن می ت ــه بع ــای س ــدل ه از م

ــرد : ب

1. تهیــه نقشــه های کارگاهــی شــاپ دراوینــگ در ســطوح 

ــف مختل

2. تهیــه لیســت خریــد متریــال مــورد نیــاز ســازه )MTO( و 

یــا همــان متــره از تمامــی اجــزای ســازه از جملــه پیــچ و مهــره 

هــا ، ورق هــا ، مقاطــع و ...

3. امكان ارسال مدل به نرم افزارهای دیگر موجود

4. تهیه لیست کامل قطعات مورد نیاز در سازه و ... 

و گاز  نفــت  معتبــر  شــرکت های  اکثــر  حاضــر  حــال  در 

ایــن  از  ســاختمانی  شــرکت های  همچنیــن  پتروشــیمی  و 

ــه  ــد. در گذشــته ایجــاد نقشــه شــاپ ب ــره می برن ــزار به نرم اف

وســیله کاربــر در محیــط نــرم افزارهــای دیگــری همچــون 

ــی  ــه زمان ــاز ب ــه نی ــت ک ــی گرف ــام م )AUTOCAD( انج

ــت .  ــاال میرف ــز ب ــال خطــا نی ــی داشــت و احتم بســیار طوالن

ــای  ــروژه ه ــزار در پ ــرم اف ــن ن ــه از ای ــا ک ــرکت ه ــی  ش برخ

 ،PIDEC ــد از شــرکت ــه بهــره مــی برن خــود در خــاور میان

شــرکت SEZA ترکیــه گــروه دافــوس DAFOUS، شــرکت 

ــرم  ــن ن ــان. ای ــرکت LINDE آلم ــا , ش ــازی تاش ــین س ماش

افــزار شــامل 2 بخــش مدلینــگ و نقشــه گیــری اســت رقیــب 

ــازار آرشــیتکچرال  ــکا اســتراکچرز در ب ــزار ت ــرم اف ــی ن اصل

ــد . ــی باش ــكتاپ م دس

رونــد کارکــردن در نــرم افــزار تــکا بدیــن ترتیــب اســت کــه 

ــر اســاس نقشــه هــای ســازه ای کــه طراحــی شــده و  ــدا ب ابت

نقشــه هــای آن در فرمــت اتوکــد موجــود اســت، قطعــات بــه 

ــه  ــه ب صــورت ســه بعــدی ترســیم مــی گردنــد و ســپس مرحل

مرحلــه پــروژه تکمیــل مــی شــود. یعنــی تیــر و ســتون هــا بــر 

اســاس پروفیــل هــا و طــول هــای معینــی کــه در نقشــه ســازه 

ــاالت، راه  ــپس اتص ــوند و س ــی ش ــیم م ــت ترس ــود اس موج

ــل  ــس از تکمی ــوند. پ ــی ش ــدل م ــا و... م ــا، مهاربنده ــه ه پل

ــرل صحــت آن،  ــن مدلســازی( و کنت ــا در حی مدلســازی )و ی

نقشــه هــای کارگاهــی بــه ســادگی از تــک تــک قطعــات قابــل 

ــه  ــامل نقش ــی ش ــای کارگاه ــه ه ــن نقش ــت. ای ــتخراج اس اس

هــای قطعــه زنــی، نقشــه هــای مونتــاژ و نقشــه هــای نصــب 

مــی باشــد.

امــا درخصــوص بارگــذاری و آنالیــز ســازه بــا اســتفاده از 

ــن قابلیــت فقــط  ــه ذکــر اســت کــه ای ــزار، الزم ب ــرم اف ــن ن ای

در نســخه هــای اورجینــال آن امــكان پذیــر اســت. در نســخه 

هــای غیــر اورجینــال، نــوار ابــزار آنالیــز وجــود دارد، امــا کار 

 Design( نمــی کنــد. بخــش انتخــاب آیین نامــۀ طراحــی

ــت. ــی اس ــل دسترس ــال قاب ــخه اورجین code( در نس

نــرم افزارهــای زیــادی بــرای تحلیــل ســازه وجــود دارنــد کــه 

ــی باشــد.  ــان م ــد کارفرمای ــورد تایی ــا م ــدادی از آنه ــط تع فق

فقــط در   SAP،ETABS مثــل افــزار هایــی  نــرم  شــاید 

ســطح کشــور مــا آنقــدر مــورد توجــه قــرار گیرنــد و یــا اگــر در 

زمــان ورود آنهــا بــه ایــران، بــه جــای ایــن دو نــرم افــزار، نــرم 

افزارهــای دیگــری وارد مــی شــد، شــانس آنهــا بــرای فراگیــر 

ــرم افــزار  ــزان افزابــش مــی یافــت. ن ــن می ــه همی ــز ب شــدن نی

ــد،  ــی نمای ــز م ــز آنالی ــاالت را نی ــه اتص ــد ک ــر جن Tekla ه

قــرار گرفتــن آن در جامعــه مهندســی بعنــوان یــک نــرم افــزار 

تحلیــل گــر و فراگیــر شــدن آن مســتلزم تعریــف پــروژه هــای 

ــه و مقایســه خروجــی  ــن زمین ــی و دانشــگاهی در ای تحقیقات

ایــن نــرم افــزار بــا نــرم افزارهــای دیگــر مــی باشــد.

قابلیت های این نرم افزار  .2

از جملــه ویژگــی هایــی کــه مــی تــوان بــه آن اشــاره نمــود 

از: عبارتنــد 

•   مدلســازی ســازهای فــوالدی بــا اســتفاده از فایــل ورودی

tekla در برنامــه etabs و Sap

ــورت  ــی بص ــای ایران ــع و پروفیله ــف مقاط ــكان تعری •   ام

ــی ــاده و ترکیب س

•   طراحــی و ترســیم اتصــاالت پیــچ و مهــره و جوشــی تیــر 

بــه ســتون و تیــر بــه تیــر

•   طراحی و ترسیم وصله تیرها و وصله ستونها

•   طراحی و ترسم کف ستونها )بیس پلیت(

•   طراحی و ترسیم نقشه اتصاالت بادبندها

•   تیــپ بنــدی اتوماتیــک و ترســیم پانهــای ســتونگذاری و 

تیــر ریــزی طبقــات بــا تمــام جزئیــات

•   ترســیم نمــای جانبــی ســتونها و ترســیم مقاطــع تیرهــا - 

ســتونها و بادبندهــا

•   تهیــه نقشــه های شــاپ مقاطــع - ورقهــا - اتصــاالت-و 

دســتور بــرش ورق هــا و پروفیلها

•   تهیه لیستوفر کامل پروفیل ها و اتصاالت

•    شیت بندی بصورت اتوماتیک

•   امكان تغییر در مشخصات نقشه های ترسیم شده

•   ارائــه خروجــی نقشــه ترســیم شــده در محیــط اتوکــد 

منطبــق بــر آخریــن ویرایش هــای آئیــن نامه هــای ایــران و......

در ادامــه قصــد داریــم بــه معرفــی چنــد قابلیــت نرم افــزار 

بپردازیــم.  Tekla Structures

Task Manager:d 

Task Manager  یــک ابــزار بــرای پیمانــکاران، کارفرماهــا 

و مدیــران پــروژه اســت. Task Manager  بــه شــما اجــازه 

مدل هــای  بــه  را  زمــان  بــه  حســاس  اطاعــات  می دهــد 

ســه بعدی تــکا اضافــه کنیــد و برنامــه را در مراحــل و ســطوح 

مختلــف جزئیــات در طــول پــروژه کنتــرل کنیــد. بــا اســتفاده 

از Task Manager، می توانیــد کارهــای برنامه ریزی شــده 

بــه  را  وظایــف  و  مدیریــت کنیــد  و  ذخیــره  ایجــاد،  را 

عضوهــای مــدل مربوطــه پیونــد دهیــد. بــر اســاس وظایــف، 

شــما می توانیــد دیدگاه هــای مــدل قابــل تنظیــم و شبیه ســازی 

چهاربعــدی جامــع از پیشــرفت پــروژه را ایجــاد کنیــد. شــما 

می توانیــد وظایــف را در Task Manager ایجــاد کنیــد 

ــد  ــروژه خارجــی مانن ــت پ ــف را از ابزارهــای مدیری ــا وظای ی

primavera p6 یــا   Microsoft Office Project

ــا  ــه شــما اجــازه می دهــد ت ــت واردکــردن ب ــد. قابلی  وارد کنی

هــر برنامــه ای کــه در خــارج از محــدوده مــدل ایجــاد کرده ایــد 

را حفــظ کنیــد و از ایــن طریــق برنامــه اطاعــات و ســازمان 

ــا  ــد برنامه هــای وارد شــده را ب ــد. شــما می توانی را حفــظ کنی

جزئیــات بیشــتر در Task Manager تکمیــل کنیــد.

معمولــی  پــروژه  یــک  در  آنچــه  بــا  بــاال  گــردش کاری 

از  بیشــتر  آگاهــی  یــک  دارد،  همخوانــی  می گیــرد  قــرار 

ــروژه  ــاال پ ــد ســطح ب ــداف و مقاص ــی کــه از اه فعالیت های

ــد. Task Manager فضــای  ذخیره ســازی  ــت می کنن حمای

منطقــی را بــرای ایــن اطاعــات بــه شــما می دهــد و بــه 

شــما کمــک می کنــد تــا کنتــرل برنامه ریزی شــده ای را بــه 

باشــید. داشــته  ســه بعدی  قدرتمنــد  نمایش هــای 

ادغام عضوهای بتن ریزی  .3

بتن ریــزی  نــوع  دارای  بتن ریــزی کــه  زمانــی کــه قطعــات 

پیش فــرض بــوده و در براکــت قــرار دارنــد در هــم ادغــام 
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می شــوند تــا یــک عضــو بتن ریــزی بزرگ تــر را شــكل دهنــد، 

به صــورت پیش فــرض نــوع بتن ریــزی ایــن عضــو جدیــد نــام 

ــزی  ــه ای اســت کــه بیشــترین حجــم را در عضــو بتن ری قطع

ــد دارد. جدی

ــیله ی  ــزی به وس ــای بتن ری ــک عضوه تفكی  .4

بتن ریــزی تفكیــک 

زمانــی کــه شــما یــک تفکیــک بتن ریــزی را ایجــاد کــرده و یک 

عضــو بتن ریــزی را بــه قطعــات بتن ریــزی کوچک تــر تقســیم 

ــات خــود  ــر خصوصی ــزی کوچک ت ــات بتن ری ــد، قطع می کنی

را از عضــو بتن ریــزی اصلــی بــه ارث می برنــد.

بتن ریــزی  نــوع  بــا  بتن ریــزی  عضــو  یــک  کــه  زمانــی 

عضــو  هــر  می شــوند،  تفکیــک  براکــت  در  پیش فــرض 

نــوع  یــک  نــام قطعــه،  به وســیله ی  نیــز  بتن ریــزی جدیــد 

بتن ریــزی پیش فــرض دریافــت می کنــد کــه نــام قطعــه آن 

همــان نــام قطعــه بزرگ تریــن حجــم در عضــو بتن ریــزی 

ــی را  ــزی اصل ــزی عضــو بتن ری ــوع بتن ری ــد اســت.اگر ن جدی

ــت،  ــت نیس ــر در براک ــزی دیگ ــوع بتن ری ــد و ن ــر داده ای تغیی

ــای  ــرای عضوه ــز ب ــزی نی ــوع بتن ری ــده ی ن ــدار اصاح ش مق

می شــود. اســتفاده  بتن ریــزی  جدیــد 

)Lotting( بارگیری قطعات  .5

بــا بارگیــری قطعــات شــما مــی توانیــد قطعــات را بــرای انتقال 

ــه  ــری قطعــات ب ــد. بارگی ــدی کنی ــه محــل ســاخت گــروه بن ب

ــا  ــدل را ب ــه هــای خــاص م ــی اســت کــه شــما قطع ــن معن ای

ــد به وســیله ی یــک  ــه تعــداد واحدهایــی کــه مــی توان توجــه ب

ماشــین حمل ونقــل انتقــال یابــد، ارزیابــی کنیــد. بــرای مثــال، 

شــما مــی توانیــد محاســبه کنیــد کــه چــه تعــداد کامیــون بتــن 

بــرای بتــن ریــزی دال هــا یــا پــی یــک قســمت خــاص از مــدل 

نیــاز اســت. بــا ایــن اطاعــات تعییــن نیازمنــدی هــا و ایجــاد 

یک زمــان بنــدی ســاخت آســان تر اســت. زمانــی کــه شــما از 

دســتور Lotting اســتفاده می کنیــد، بایــد بــه ظرفیــت حمــل 

بــار وســیله نقلیــه توجــه داشــته باشــید، چراکــه وزن قطعــات 

نمــی تواننــد از حداکثــر ظرفیــت بارگیــری بیشــتر باشــند. شــما 

ــواد و  ــاس وزن م ــر اس ــون را ب ــار کامی ــدازه ب ــد ان ــی توانی م

کمیــت مــدل محاســبه کنیــد. بــرای اغلــب قطعــه هــای مــدل، 

وزن بــر اســاس انــدازه، طــول و مــاده تشــكیل دهنده ی قطعــه 

تعییــن مــی شــود.

 تذکــر: بــرای مشــاهده خصوصیــات یــک قطعــه، روی قطعــه 

کلیــک راســت کــرده و ســپس گزینــه Inquire -> Part یــا 

Properties را انتخــاب کنیــد.

 مــی توانیــد از  ابــزار Sequencer )توالــی ســنج( در تقســیم 

ــر  ــد ه ــی توانی ــال، م ــرای مث ــد. ب ــتفاده کنی ــردن اس ــدی ک بن

ــب  ــب نص ــاس ترتی ــر اس ــون ب ــک کامی ــدل را در ی ــه م قطع

قطعــه در محــل ســاخت بارگیــری کنیــد. فرآینــد پایــه  بخــش 

کــردن بــرای قطعــات فــوالدی و بتنــی مشــابه هســتند؛ امــا اگر 

شــما در حــال اســتفاده از بتــن درجــا ریختــه  شــده هســتید بــه 

ــال  ــن در کانتینرهــای حجمــی انتق ــاد داشــته باشــید کــه بت ی

پیــدا می کنــد. در ایــن حالــت، شــما بایــد ظرفیــت وزنــی 

ــداد  ــف تع ــل از تعری ــن را قب ــده ی بت ــه حمل کنن ــیله نقلی وس

بخــش هــا محاســبه کنیــد.

مدیریت بتن ریزی  .6

شــما  تــکا  نرم افــزار  بتن ریــزی  مدیریــت  قابلیــت  بــا 

می توانیــد هندســه ی ســازه های بتنــی درجــا ریختــه شــده 

ــا عضوهــای  ــات ی ــوان قطع ــا را به عن ــد، آن ه را مشــاهده کنی

تفکیک هــای  و  بتن ریزی هــا  دهیــد،  نشــان  بتن ریــزی 

بتن ریــزی  اطاعــات  و  کنیــد  برنامه ریــزی  را  بتن ریــزی 

را گــزارش  قالب بنــدی  و ســطوح  بتــن  ماننــد حجم هــای 

ــات  ــا قطع ــا ی ــا، عضوه ــد بتن ریزی ه ــما می توانی ــد. ش نمایی

بتن ریــزی و تفکیــک هــای بتن ریــزی بــرای قطعه هــا بتنــی 

کــه نــوع واحــد ریخته گــری آن هــا از نــوع درجــا ریختــه شــده 

)Cast in Place( اســت تعریــف کنیــد.

یــک   )pour object( بتن ریــزی  عضــو  یــک  تــکا،  در 

ــه  ــد قطع ــا چن ــک ی ــامل ی ــه ش ــت ک ــاختمانی اس ــه ی س قطع

بتنــی درجــا ریختــه شــده اســت. قطعه هــای بتنــی درجــا 

ریختــه شــده درصورتی کــه دارای نــوع مــواد یكســانی باشــند 

در یــک قطعــه بتن ریــزی ادغــام می شــوند. همچنیــن ایــن 

قطعه هــا نیــاز دارنــد تــا در فــاز بتن ریــزی یكســان و مشــابهی 

قــرار داشــته باشــند تــا بتواننــد باهــم ادغــام شــوند. عضوهــای 

 )pour views( بتن ریــزی در قســمت نماهــای بتن ریــزی

قابل مشــاهده اســت.

شــما   )pour break(بتن ریــزی تفکیــک  گزینــه ی  بــا 

می توانیــد یــک عضــو بتن ریــزی را بــه قطعــات بتن ریــزی 

تقســیم کنیــد. کوچک تــری 

ــزی اصــواًل به منظــور صرفــه   تذکــر: قابلیــت مدیریــت بتن ری

محــل  در  فعالیت هــا  انجــام  و  برنامه ریــزی  اقتصــادی، 

پــروژه به صــورت پیمانــکاری انجــام می شــود. به صــورت 

حالــت  در  تنهــا  بتن ریــزی  مدیریــت  قابلیــت  پیش فــرض 

ــال  ــما در ح ــر ش ــت. اگ ــده اس کاری Contractor فعال ش

ــا اســتفاده  ــد ب ــت کاری دیگــری هســتید، بای اســتفاده از حال

از گزینــه زیــر در تنظیمــات Advanced Options ایــن 

ــد. ــال نمایی ــت را فع قابلی

بصری سازی وضعیت پروژه  .7

)Project Status Visualization( 

از ابــزار Project Status Visualization بــرای بررســی 

ــازه زمانــی خــاص اســتفاده  عضوهــای مدل ســازی در یــک ب

مــی شــود. بــرای مثــال از ایــن ابــزار بــرای مــوارد زیــر اســتفاده 

مــی گــردد:

1.   نمایــش زمــان بنــدی ســاخت بــرای گــروه هایــی از 

متفــاوت. رنگ هــای  از  اســتفاده  بــا  قطعــات 

2.   شناســایی قطعاتــی کــه ســاخت آن هــا در طــول یــک 

اینکــه شــما  از  قبــل  اســت.  زمان بندی شــده  دوره خــاص 

بتوانیــد وضعیــت پــروژه را بصــری ســازی کنیــد، نیــاز اســت 

کــه برخــی تنظیمــات رنــگ و شــفافیت را تعریــف کنیــد کــه 

ایــن تنظیمــات شــامل گــروه هایــی از قطعــات اســت کــه بــر 

اســاس قوانیــن مبتنــی بــر تاریــخ هســتند.همچنین مــی توانیــد 

بــا اســتفاده از Task Manager وظایفــی بــرای قطعــات 

تعریــف کنیــد. بصــری ســازی وضعیــت پــروژه مــی توانــد بــر 

اســاس وظایــف باشــد

1/7. چه هنگام از حالت چند کاربر استفاده کنیم؟

ــد  ــم چن ــر و ه ــک کارب ــت ت ــه حال ــم ب ــکا ه ــد از ت می توانی

کاربــر اســتفاده کنیــد. در حالــت تــک کاربــر تنهــا یــک کاربــر 

مــی توانــد در یک زمــان روی یــک مــدل کار کنــد. زمانــی کــه 

پــروژه بزرگ تــری را مــدل ســازی می کنیــد، حالــت چنــد 

ــدل را  ــک م ــازه کار روی ی ــادی اج ــای زی ــه کاربره ــر ب کارب

به صــورت هم زمــان مــی دهــد.
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2/7. فواید استفاده از حالت چند کاربر

ــی  ــرل، ردیاب ــور کنت ــا به منظ ــردن از مدل ه ــی ک ــدم کپ 1.   ع
ــازی ــا ذخیره س ی

2.   اســتفاده از یــک مــدل باعــث کاهــش اشــتباهات اجرایــی 
میگردد.

3.    تنظیم برنامه ها بر پایه یک مدل اصلی

ــر  ــرای ه ــروژه ب ــی در پ ــواد مصرف ــح و م ــت مصال 4.   لیس
ــر کارب

5.   توانایــی تقســیم حجــم کار پروژه هــای بــزرگ میــان 
بســیاری از کاربرهــا

6.   توانایی جمع آوری تاریخچه ی مدل

منابع  .8

   ]1[www.teckla.com        

        ]2 [t e c k l a s t r u c t u r e s i n s t r u c t i o n . c o m

]3[www.teklashop.com

  ]5[wikipedia.org

 ]6[mycivil.ir

]7[civilجایگاه محیط زیست در مهندسی عمران

فرزین سیدزاهدی

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران )گرایش مهندسی و مدیریت ساخت( دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در مقالــه پیــش رو ســعی شــده  اســت بــا اســتفاده از منابــِع وزارت علــوم، مشــاهدات، تحقیقــات شــخصی و پرســش از خبــرگان، بــه 

جمــع آوری اطاعــات مربــوط بــه ارتباطاتــی کــه مهندســی عمــران، در کلیــه ی حوضه هــای آموزشــی و پژوهشــی بــا محیط زیســت دارد 

پرداختــه  شــود. اطاعــات مربــوط بــه مهندســی عمــران بــه صــورت جــدا و اطاعــات مربــوط بــه تحصیــات تکمیلــی ایــن رشــته بــا 

ــه  ــط عمــران و محیط زیســت ب ــن مرتب ــد ســعی شــده  اســت عناوی ــه شده اســت.برای دانشــجویان عاقه من دســته بندی گرایش هــا تهی

صــورت قابــل قبولــی پوشــش داده شــود و از اســاتید مربــوط بــه حوضه هــای کاری مربــوط نــام بــرده  شــود.
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مقدمه 	.1

ــه صــورت  ــا ب ــدان دور، محیط زیســت ی ــه چن در ســال های ن

کامل تــر، مهندســی محیط زیســت، فقــط در دانشــكده های 

منابــع طبیعــی دیــده می شــد، امــا بــه دلیــل نتایجــی کــه 

از توســعه ی فعالیت هــای عمرانــی در جهــان دیــده شــد، 

ــوان  ــا، عن ــد و در نتیجــه ی آنه ــر کردن کمــی سیاســت ها تغیی

دانشــكده های  و  صنعتــی  دانشــگاه های  در  ِمحیط زیســت 

عمــران پدیــدار شــد تــا بشــر در نتیجــه ی نابخردی هــا و تکــرار 

آزمایــش و خطاهــای همیشــگی خــود بــه نقطــه ی عطــف 

جدیــدی برســد. الزم بــه ذکــر اســت پــس از جدی تــر شــدن 

ــه دانشــكده های  ــن موضــوع ب ــای محیط زیســت، ای نگرانی ه

علــوم اجتماعــی و انســانی هــم راه یافــت و توســعه ی پایــدار، 

عنوانــی نام آشــنا در دنیــای امــروز را شــكل داد کــه البتــه 

ــالت  ــز از رس ــد و نی ــال نمی گنج ــن ُمق ــه آن درای ــن ب پرداخت

ــه خــارج اســت. ــن مقال ای

دانشــكده های عمــران بــه دانشــكده های مهندســی عمــران 

ایــن تغییــر بــر ســردر  و محیط زیســت 1 تغییــر یافتنــد و 

در  شــد،  اعمــال  دنیــا  مطــرح  دانشــگاه های  از  بســیاری 

ــدرس از  ــت م ــر و تربی ــگاه های امیرکبی ــز دانش ــا نی ــور م کش

جملــه ی دانشــگاه هایی هســتند کــه ایــن تغییــر را اعمــال 

ــا دروس  ــد ب ــل بوده ان ــه تحصی ــد ب ــی عاقه من کرده اند.ابتدای

محاســباتی ارتبــاط بیش تــری برقــرار کننــد و عاقه منــدی 

ــه  ــران ک ــی عم ــتی در مهندس ــث محیط زیس ــه مباح ــادی ب زی

ــا  ــده می شــود، نداشته باشــند ی ــر محاســبات در آن هــا دی کمت

ــد. ــمت آن برون ــه س ــر ب کمت

1. Department of Civil and Environment 

Engineering

گرایــش هــای تحصیــالت تكمیلــی مهندســی   .2

ــران عم

1/2. گرایش مهندسی سازه و زلزله

در مهندســی ســازه بــا توجــه بــه چــارت تحصیلــی ایــن گرایش 

و دروســی کــه دارد، مشــهود اســت بجــز درس تکنولــوژی 

ــح  ــه ی مصال ــه در حوض ــی ک ــان نامه های ــرفته و پای ــن پیش بت

ــن انجــام می شــوند کــه در آن هــا،  ــوژی بت ســاختمان و تکنول

دانشــجویان گاهــًا بــا بتن هــای ســازگار بــا محیط زیســت 

پیــش  را  پایان نامه شــان  یــا  می شــوند  آشــنا  ســبز(  )بتــن 

می برنــد فعالیــت مرتبــط دیگــری کم تــر بــه چشــم می خــورد.

2/2. گرایش مهندسی راه و ترابری و مهندسی حمل و نقل

بــا هــم  ایــن دو گرایــش را  تنهــا دلیلــی کــه ســبب شــد 

دو  ایــن  اختیــاری  دروس  زیــاد  شــباهت  شــوند  بررســی 

گرایــش اســت، در مهندســی حمــل و نقــل واحــدی همچــون 

دغدغه منــدی  نقــل« گویــای  و  حمــل  و  »محیط زیســت 

پژوهش گــران ایــن گرایــش در رابطــه بــا محیط زیســت و 

لــزوم توجــه دانش آموختــگان آن بــه مســائل محیط زیســتی 

ــن  ــه ای ــی ک ــر ارتباطات ــت. از دیگ ــان اس در برنامه ریزی هایش

آلودگی هــای  بــه  می تــوان  دارد  بــا محیط زیســت  گرایــش 

بــه  نقــل  و  حمــل  مهندســی  در  کــرد،  اشــاره  صوتــی 

بــه  مربــوط  تمهیــدات  تــا  آموختــه می شــود  دانش جویــان 

آلودگــی صوتــِی بزرگراه هــا و فرودگاه هــا را فراهــم کنــن]3[، 

ایــن موضوعــات بــه نظــر جذابیــت زیــادی بــرای آموختــن یــا 

ــه بــدون شــک کســانی کــه از ایــن  ــد البت پژوهــش کــردن دارن

ــد  ــش از پژوهش گــران اســتقبال می کنن ــل موضوعــات بی قبی

هســتند! در کان شــهرها  آپارتمان هــا  ســاکنان 

* بــه نظــر می رســد در دانشــگاه علــم و صنعــت، اســتاد 

ــی را  ــن موضوعات ــر گلشــن خــواص چنی ــای دکت ــرم، آق محت

می کننــد. پیگیــری  بیش تــر 

3/2. گرایش مهندسی ژئوتکنیک

مهندســی ژئوتکنیــک یــا خاک وپی که در بعضی از دانشــگاه ها 

 geotechnical and geoenvironmental بــا نــام التیــِن

مهندســی  لغت به لغــت:  )ترجمــه ی   engineering

رایــج:  ترجمــه ی  خاک - محیط زیســت،  و  ژئوتکنیــک 

ژئوتکنیــک زیســت محیطی( از آن یــاد می شــود، بــه علــت 

آورده اســت  فراهــم  خــاک  بــرای  بشــر  آلودگی هایــی کــه 

تمرکــز خــود را بیــش از پیــش بــه ســوی حوضه هــای مربــوط 

ایــن گرایــش واحدهــای  برده اســت. در  بــه محیط زیســت 

درســی همچــون »ژئوتکنیــک زیســت محیطی«، »مهــار زبالــه 

ــاوری بازیابــی« و »طراحــی مدفــن زبالــه« وجــود دارنــد  و فن

ــی هســتند و  ــن حوضه های ــت چنی ــارزی از اهمی ــه نشــان ب ک

ــا  ــرای آن ه ــی ب ــیار جذاب ــی بس ــای پژوهش ــع، زمینه ه ــه طب ب

در کارشناســی ارشــد و دکتــرا تعریــف می شــود تــا پیــكان 

ــران فعالیت هــای انســان، مســائل موجــود  ــا قصــد جب ــم ب عل

را بشــكافد و راه حل هــای نوینــی بــرای آن هــا ارائــه دهــد.]4[

بــه نظــر می رســد در دانشــگاه علــم و صنعــت، اســتاد محتــرم، 

ایــن حوضــه کار  در  شــریعت مداری  دکتــر  آقــای  جنــاب 

می کننــد.

4/2. گرایــش مهندســی و مدیریــت منابــع آب، مهندســی 

ــادر و  آب وســازه های هیدرولیکــی و مهندســی ســواحل، بن

ســازه های دریایــی

اثــرات  »ارزیابــی  ماننــد  دروســی  گرایش هــا  ایــن  در 

»مهندســی  عمرانــی«،  طرح هــای  زیســت محیطی 

ــن  ــاید بیش تری ــه ش ــد ک ــود دارن ــی« وج ــت دریای محیط زیس

ــی  ــه تنهای ــان ب ــت را نامش ــا محیط زیس ــان ب ــد از ازتباطش ح

»مهندســی  قبیــل  از  دروســی  همچنیــن  می دهــد!  شــرح 

رودخانــه«، »مهندســی رســوب و فرســایش« و »هیدرولــوژی 

مهندســی پیشــرفته« بــاز هــم ماننــد بســیاری از دروس کلیــه ی 

رشــته های مهندســی عمــران بــا کســب داده هــا و نظــارت 

آن هــا  از  نگهــداری  و  حفــظ  بــه  طبیعــی  محیط هــای  بــر 

ــًا واحــد درســی »ســامانه های برق آبــی« از  می کوشــند و نهایت

معــدود دروس مهندســی عمــران اســت کــه در راســتای تبدیــل 

ــر  ــِر کمت ــا شــاید گوشــه ای از امــِر خطی انرژی هــا می کوشــد ت

ــردن  ــر گ ــر را ب ــوخت های تجدیدناپذی ــردن از س ــتفاده  ک اس

بگیــرد. ]5[

5/2. گرایش مهندسی محیط زیست

عمــران-  مهندســی  گرایــش  ارتبــاط  توضیــح  شــاید 

ــی  ــا خیل ــی بدیهــی و ی ــط زیســت خیل ــا محی محیط زیســت ب

تخصصــی باشــد، بــه همیــن دلیــل ایــن موضــوع را می تــوان 

در صــورت تمایــل بــه یكــی از دوســتانی کــه دانشــجو یــا 

ــن رشــته هســتند واگــذار کــرد  ــه ی تخصصــی ای دانش آموخت

تــا دقیــق و عمیــق بــه بیــان آن بــرای مشــتاقان و عاقه منــدان 

آن بپردازنــد. امــا چــون نمی خواهیــم عنوانــی از ایــن موضــوع 

را ناگفتــه باقــی بگذاریــم، بــه ارائــه ی کلــی یــک دســته بندی از 

آن اکتفــا می شــود،می توان گفــت زمینه هــای کاری در ایــن 

گرایــش در چهــار دســته ی کلــِی نانوشــته قــرار می گیرنــد: 

شــناخت و کنتــرل آلودگــی آب و فاضــاب - آلودگــی هــوا - 

ــزی طرح هــای زیســت محیطی ــد جامــد - برنامه ری ــواد زائ م

6/2. گرایش مهندسی و مدیریت ساخت

نویســنده ای کــه تخصــص خــودش مهندســی و مدیریــت 

ســاخت اســت طبیعتــًا الزم اســت جامع تریــن اطاعــات 

ــل  ــن دلی ــه همی ــد، ب ــه ده ــود ارائ ــش خ ــا گرای ــه ب را در رابط

مــورد بســط داده شده اســت. ایــن  از ســایرین  مفصل تــر 

در گرایــش مهندســی و مدیریــت ســاخت، دروس »مدیریــت 

»توســعه  و   »)HSE( محیط زیســت  و  بهداشــت  ایمنــی، 

پایــدار در ســاخت و ســاز« مســتقیمًا مرتبــط بــا محیط زیســت 

ــی  ــن پیشــرفته« هــم ارتباطات ــوژی بت هســتند و واحــد »تکنول
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دارد کــه چــون مشــترک بــا گرایــش ســازه اســت در آن بخــش 

راجــع بــه آن توضیــح داده شــد.در ایــن گرایــش زمینه هــای 

ــد  ــا محیط زیســت وجــود دارن ــاط ب ــادی در ارتب پژوهشــی زی

کــه ســعی شده اســت بــا یــک دســته بندی مناســب بیــان 
شــوند،

مهندســی و مدیریــت ســاخت بــه دو بخــش کلــی تقســیم 
می شــود:

1. مهندسی ساخت  2. مدیریت ساخت

ــی  ــاخت بررس ــی در س ــث اجرای ــی، مباح ــش مهندس در بخ

بــا  ســازگار  بتن هــای  بررســی  و  ســاخت  کــه  می شــوند 

محیط زیســت بــه ایــن بخــش منســوب می شــود همچنیــن 

مطــرح  پژوهش هــا  در  ســاختی کــه  روش هــای  کلیــه ی 

می شــوند و پلــی هســتند بــه ســوی کم اثــر کــردن اثــرات 

طبیعــی  محیــط  بــا  آن  کــردن  ســازگار  و  ساخت و ســاز 

هنــگام  دیگــر،  طــرف  می گیرنــد.از  قــرار  شــاخه  ایــن  در 

ســاخت یــک بنــا، مقــدار زیــادی ِپرتــِی مصالــح وجــود 

دارد خصوصــًا اگــر نیــروی انســانی متخصــص نباشــد بــه 

مقــدار بســیار بیش تــری می رســد، ایــن ضایعــات و آن چــه 

آن  بهره بــردارِی  پایــاِن عمــِر  از  پــس  بنــا  از تخریــب  کــه 

ــب                                   ــاخت و  تخری ــات س ــًا ضایع ــود را اصطاح ــد می ش تولی

)Construction & Demolition Waste ( می نامنــد،

حــاال اگــر آن را بــا پســماندی کــه در منــازل مســكونی تولیــد 

می شــود مقایســه کنیم، بدون شــک پســماند ناشــی از ســاخت 

بــه مراتــب بیش تــر اســت کــه ســبب شده اســت مدیریــت 

ضایعــات ســاخت و  تخریــب همــواره از دغدغه هــای اساســی 

ــام  ــا ن ــر ب پژوهش گــران ایــن حوضــه باشــد.بخش دوم بیش ت

مدیریــت پــروژه بــه مــا شناســانده شده اســت، در این جــا هــم 

بحث هــای مختلفــی مطــرح اســت، مدیریــت زنجیــره تأمیــن 

ــل  ــل و نق ــین حم ــص مهندس ــورد در تخص ــن م ــبز، -ای س

و مهندســین صنایــع هــم هســت- مدل ســازی ضایعــات 

ســاختمان و مدل ســازی چرخــه ی حیــات ســاختمان و توســعه 

ــد، از  ــرار بگیرن ــد ق ــدار کــه در حوضــه ی 1BIM می توانن پای

ایــن دســت هســتند.

* در دانشگاه علم و صنعت،

جنــاب آقــای دکتــر قدوســی در حوضــه ی مدیریــت ضایعــات 

ساخت،

ــن  ــبز )بت ــن س ــه ی بت ــد در حوض ــر میرول ــای دکت ــاب آق جن

محیط زیســت(، بــا  ســازگار 

جنــاب آقــای دکتــر جایــی در حوضــه ی مدل ســازِی ارزیابــی 

،2) LCA( چرخــه ی حیــات ســاختمان

سابقه ی پژوهش را داشته اند.

بــه نظــر می ســد تــا حــد قابــل قبولــی بــه معرفــی ارتبــاط علــم 

ــا محیط زیســت پرداخته شــد، شــاید تنهــا  مهندســی عمــران ب

ــش  ــا پوش ــود ام ــان ب ــه بی ــه الزم ب ــن رابط ــه در ای ــه ای ک نکت

داده نشــد، ضدیت هــای مهندســی عمــراِن مــا بــا محیط زیســت 

اســت، کــه بــا توجــه بــه تغییــرات اقلیــم، وضعیــت جغرافیایــی 

کشــور مــا و مــوارد دیگــر، خــود، الزم اســت در یــک مقالــه ی 

کامــل مــورد بررســی و بحــث قــرار بگیــرد.

 بــا توجــه بــه گســتردگی موضــوع، طبیعتــًا بــه صــورت کامــًا 

تخصصــی بــه مطالــب بیــان شــده پرداخته نشده اســت بــه 

همیــن خاطــر از اســاتید و متخصصیــن حوضه هایــی کــه 

ــه  ــدن ب ــل وارد ش ــه دلی ــد، ب ــح داده ش ــا توضی ــورد آن ه در م

ــا  ــم ب ــم و امیدواری ــوزش می طلبی ــه پ ــان، صمیمان تخصصش

حوصلــه، اشــكاالت نوشــته  را بــه آدرس پســتی نشــریه یــا 

بــه مســئولین نشــریه گــوش زد فرماینــد تــا از تکــرار آن هــا 

جلوگیــری شــود و نیــز مــوارد اصاحــی در شــماره ی بعــد 

1 Building Information Modeling

2  Life Cycle Assessment

ــوند. ــام ش ــریه اع نش

و ســخن پایانــی از زبــان اســتاد ممتــاز و افتخــار دانشــگاه علــم 

و صنعــت ایــران، جنــاب آقــای دکتر علــی کاوه ]6[

»یكــی از مشــكات اصلــی مــا در عمــران عــدم توجــه بــه 

مســأله ی محیط زیســت اســت، بــه عقیــده ی مــن ایــن اولویــت 

هــر مهنــدس عمــران بایــد باشــد«

نتیجه گیری  .3

ــه  ــک ب ــان کم ــر جه ــش در سراس ــوزش و پژوه ــدف از آم ه

جامعــه در جهــت رفــع مشــكات بوده اســت و خواهــد بــود، 

ــه  ــن ب ــز تمری ــن موضوع هایــی نی ــادآورِی چنی ــاز ی هــدف از ب

یــاد آوردن مســائل و مشــكات حاضــر کشــور ماســت و 

ــادآوری اســت  ــن ی ــرای ای ــه ای ب موضــوع محیط زیســت بهان

تــا فرامــوش نکنیــم مــا در چــه موضوعاتــی نیــاز بــه آمــوزش 

و پژوهــش داریــم و ســعی کنیــم زمینه هــای تحقیقاتی مــان را 

بــه آن سمت وســو ســوق دهیــم، تــا پیــش از حــل مشــكات 

ــان  ــی خودم ــع مســائل علم ــه رف ــه ب کشــورهای فوق پیش رفت

بپردازیــم تــا روزبــه روز در جهــت آبادانــی کشــورمان بیش تــر 

پیــش برویــم.

منابع  .4

ــرفصل دروس  ــی و س ــه آموزش ــی، برنام ــخصات کل ]1[ مش

کارشناســی عمــران - گــروه فنــی و مهندســی - وزارت 

علــوم، تحقیقــات و فنــاوری

ــرفصل دروس  ــی و س ــه آموزش ــی، برنام ــخصات کل ]2[ مش

کارشناســی ارشــد عمــران - گــروه فنی و مهندســی - وزارت 

علــوم، تحقیقــات و فنــاوری

ــا تشــكر از توضیحــات و راهنمایی هــای آقــای محمــد  ]3[ ب

اصانــی، دانشــجوی کارشناســی ارشــد مهندســی حمــل و 

ــران ــم و صنعــت ای نقــل دانشــگاه عل

ــا  ــم هانی ــای خان ــات و راهنمایی ه ــكر از توضیح ــا تش ]4[ ب

ــک  میره کــی دانشــجوی کارشناســی ارشــد مهندســی ژئوتکنی

دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران

]5[ بــا تشــكر از توضیحــات و راهنمایی هــای خانــم شــادی 

فتحــی، کارشــناس ارشــد مهندســی و مدیریــت منابــع آب 

و دانشــجوی دکتــرای مهندســی عمــران دانشــگاه آســتون 

ــتان انگلس

]6[ مصاحبــه ی روز مهنــدس )اســفند 96(، در پاســخ بــه 

ســؤاِل »مشــكات عمــده ی کشــور -بــه نظــر شــما- در چــه 

زمینــه ای اســت؟« )بــا تشــكر از اعضــای محتــرم انجمــن 

ــران( ــی عم ــكده مهندس ــی دانش علم
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