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سخن نخست

به نام آن که جهان بر پایه مهندسی او استوار است.

در ســال های متمــادی علــم مهندســی عمــران بــه گرایش هــای 

متعــددی تقســیم بندی شــده اســت و بــا توجــه بــه اینكــه 

هركــدام از ایــن گرایش هــا تاثیــر بســزایی در پیشــرفت علــم و 

صنعــت هــر جامعــه ای دارنــد، از اهمیــت واالیــی برخــوردار 

هســتند. از ایــن رو تیــم نشــریه ی علمــی، تخصصــی فــوالد و بتــن ســعی بــر آن داشــته اســت تــا در حــد امــكان مقــاالت متفاوتــی را از 

تمامــی گرایش هــای ایــن رشــته  ی پــر ثمــر جــذب نمــوده و پــس از انجــام بررســی  های دقیــق، برتریــن آنــان را بــه چــاپ رســاند. عــاوه 

بــر آن هــدف گــروه ایــن نشــریه ی علمــی، تخصصــی اینســت كــه بتوانــد از ذهن هــای خــاق و متفكــر جوانــان مســتعد ایــن مــرز و 

بــوم در تمامــی جنبه هــای مختلــف عمرانــی بهــره بگیــرد. برایــن اســاس در ایــن شــماره از حضــور دانشــجویان ســایر دانشــگاه ها نیــز 

جهــت ارائــه ی مقاالتشــان اســتقبال نمــوده اســت.

ــر  ــاش هرچــه تمام ت ــران، ضمــن حضــور و ت ــوار دانشــكده ی عم ــاری اســاتید بزرگ ــال و ی ــد متع ــر خداون ــوکل ب ــا ت ــد اســت ب امی

دانشــجویان عاقه منــد، نشــریه ی فــوالد و بتــن بــا پیشــرفتی شــگرف در زمینــه علمــی و تخصصــی روبــرو باشــد. همچنیــن بتوانــد در 

ــد گــردد. ــه ی مقاالتشــان بهره من ــن راســتا از همــكاری گســترده تر اســاتید و دانشــجویان ســایر دانشــگاه ها جهــت ارائ ای

در پایــان ضمــن آرزوی موفقیــت و شــادکامی بــرای همــه ی مخاطبــان گرامــی، از تمامــی اســاتید گرانقــدر و دانشــجویان ارجمنــدی کــه 

نشــریه ی فــوالد و بتــن را یــاری نمودنــد تــا ایــن دوره نیــز، بــا همــكاری آنــان و ارائــه ی مطالــب ارزشمندشــان بــا موفقیــت بــه پایــان 

ــگان  ــن از ســایر فرهیخت ــم. همچنی ــان برایشــان موفقیــت روز افــزون مســئلت می نمای ــد من برســد، کمــال تشــكر را دارم و از خداون

عاقه منــدی كــه تمایــل بــه همــكاری بــا نشــریه ی علمــی، تخصصــی فــوالد و بتــن را دارنــد دعــوت الزم را بــه عمــل مــی آورم.  

عطیه فرجی

بهار 97

محمد اسالمی

دانشجوی كارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران )گرایش ژئوتکنیک(

سینا فوالدی

دانشجوی كارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران )گرایش مهندسی و مدیریت ساخت(

چکیده

امــروزه در بیشــتر جوامــع توســعه یافتــه بحــث و بررســی در مــورد توســعه پایــدار از مســائل مهــم و پــر اهمیــت محســوب مــی شــود. دلیــل ایــن اهمیــت 

کاهــش منابــع و مخــازن تجدیــد ناپذیــر و همچنیــن اســتفاده بــی رویــه از منابــع، بــدون درنظــر گرفتــن آســیب هــای وارده بــه محیــط زیســت و تغییــرات 

اکولوژیكــی در زیســت بــوم هــا اســت کــه در نتیجــه، آســیب هــای جبــران ناپذیــری بــر زندگــی انســان وارد می کنــد.

در ایــن راســتا بحــث مدیریــت ســبز بــا تأکیــد بــر حفــظ محیــط زیســت و اســتفاده از منابــع تجدیدپذیــر و همچنیــن اصــاح الگــوی مصــرف از مســائل مهــم 

هــر کشــور محســوب شــده و پــروژه هــای کانــی در ایــن زمینــه تــا بــه حــال اجــرا شــده اســت.

کشــور مــا نیــز در کنــار بهــره منــدی از منابــع تجدیــد ناپذیــر ماننــد نفــت و گاز بایــد بــه ایــن زمینــه توجــه ویــژه ای داشــته باشــد تــا بــر مشــكات ایجاد شــده 

فائــق آیــد.

در ایــن طــرح ســعی شــده تــا بــا ارائــه الگــوی مناســب و ایــده هــای نویــن اجــرا شــده در سراســر دنیــا در دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران بتــوان در ایــن زمینــه 

ــت. گامی برداش

 دکتر مصطفی خانزادی

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، گروه مهندسی عمران
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ــاده )190( قانــون برنامــه پنــج ســاله پنجــم  ــه اجرایــی م آئین نام

ــران ــامی ای ــوری اس ــعه جمه توس

مــاده1ـ در ایــن آئین نامــه اصطاحــات زیــر در معانــی مشــروح 

مربــوط بــه کار مــی رود:

الف ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست

ب ـ دســتگاه های اجرایــی: دســتگاه های موضــوع مــاده )222( 

ــران ــج ســاله پنجــم توســعه جمهــوری اســامی ای ــون برنامــه پن قان

ــی  ــی و مؤسســات و نهادهــای عموم ــاده2ـ دســتگاه هــای اجرای م

ــد اقدامــات زیــر را بــرای تحقــق اهــداف برنامــه  غیردولتــی موظفن

ــد: مدیریــت ســبز انجــام دهن

ــه  ــه برنام ــان در زمین ــای آمــوزش کارکن ــف ـ اطاع رســانی و ارتق ال

مدیریــت ســبز

ب ـ بهینه سازی مصرف انواع حامل های انرژی

ج ـ بهینه سازی مصرف آب

دـ کاهــش مصــرف کاغــذ بــا توجــه بــه نــوع فعالیــت دســتگاهها و 

مؤسســات

ه ـ مصرف بهینه مواد اولیه، مواد مصرفی و تجهیزات

و ـ کاهــش تولیــد پســماند از طریــق بهره گیــری از فناوری هــای 

ــره وری  ــش به ــب و افزای مناس

ح ـ بازیافــت ضایعــات، تصفیــه و بازچرخانــی آب بــا سیســتم های 

سب منا

ط ـ استفاده از فناوری های پاک و سازگار با محیط زیست

ی ـ کاربرد مواد مصرفی سازگار با محیط زیست

ک ـ مدیریت پسماندهای جامد با تأکید بر تفکیک از مبدأ

ســریع  انتقــال  منظــور  بــه  اســت  موظــف  ســازمان  مــاده3ـ 

تجربه هــای موفــق داخلــی و خارجــی، در اختیــار گــذاردن روش هــا 

برنامه هــای  و  دســتورالعمل ها  ابــاغ  مناســب،  فناوری هــای  و 

اجرایــی مرتبــط بــا مدیریــت ســبز، نســبت بــه بهنــگام ســازی مســتمر 

»درگاه دولــت ســبز« اقــدام نمایــد.

ــان ســال دوم برنامــه پنجــم  ــا پای مــاده4ـ ســازمان موظــف اســت ت

ــد. ــاغ نمای ــن و اب ــبز را تدوی ــت س ــاخص های مدیری ــعه، ش توس

انســانی رییــس  ـ معاونــت توســعه مدیریــت و ســرمایه  مــاده5 

جمهــور موظــف اســت شــاخص های مدیریــت ســبز دســتگاههای 

ــرد  ــی عملك ــاخص های ارزیاب ــی از ش ــوان بخش ــه عن ــی را ب اجرای

دســتگاههای یــاد شــده )موضــوع مــواد )81( و )82( قانــون 

مدیریــت خدمــات کشــوری( لحــاظ نمایــد. دستـــگاه هــای اجرایــی 

ــارچوب  ــبه و در چـ ــده را محاس ــام ش ــاخص های اع ــد ش موظفن

شــاخص های ارزیابــی عملكــرد دستگـــاه هــای متبــوع خــود لحــاظ 

ــد. نماین

مــاده6 ـ دســتگاه هــای اجرایــی موظفنــد گــزارش ســاالنه مدیریــت 

ســبز شــامل اقدامــات انجــام شــده و تحقــق شــاخص های مرتبــط 

ــد تــا پــس از ارزشــیابی و جمع بنــدی،  را بــه ســازمان ارســال نماین

ــه شــود. ــران ارائ ــه هیئت وزی ــوط ب گــزارش مرب

* )مــاده 11( ضوابــط اجرایــی قانــون بودجــه ســال 1393 کل 

ــور کش

پیشــنهاد شــماره  بــه  در جلســه 1392/12/28  وزیــران  هیئــت 

11۴027 مــورخ 1392/12/18 معاونــت برنامــه ریــزی و نظــارت 

راهبــردی رئیــس جمهــور و بــه اســتناد اصــل یكصــد و ســی و هشــتم 

قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران، ضوابــط اجرایــی قانــون 

بودجــه ســال 1393 کل کشــور را بــه شــرح زیــر تصویــب کــرد:

مــاده 11- در اجــرای مــاده )190( قانــون برنامــه دســتگاه های 

اجرایــی و مؤسســات و نهادهــای عمومــی غیردولتــی مجازنــد یــک 

ــر  ــون بودجــه ســال 1393 را ب ــدرج در قان ــارات من درصــد از اعتب

ــتم  ــتقرار سیس ــور اس ــه منظ ــاده ب ــن م ــی ای ــه اجرای ــاس آئین نام اس

مدیریــت ســبز و اعمــال سیاســت های مصــرف بهینــه منابــع پایــه و 

محیــط زیســت هزینــه نماینــد.

ــن مــاده ظــرف  ــارات موضــوع ای تبصــره- مصادیــق مصــرف اعتب

دو مــاه پــس از ابــاغ ایــن تصویب نامــه توســط ســازمان حفاظــت 

محیــط زیســت تهیــه و بــه تصویــب هیئــت وزیــران خواهــد رســید.

* ماده )38( قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه

بنــد ز: اجــرای برنامــه مدیریــت ســبز شــامل مدیریــت مصــرف 

انــرژی، آب، مــواد اولیــه، تجهیــزات و کاغــذ، کاهــش مــواد جامــد 

زائــد و بازیافــت آن هــا در ســاختمان هــا و وســائط نقلیــه، در کلیــه 

ــر  ــی غی ــای عموم ــاد ه ــات و نه ــی و مؤسس ــای اجرای ــتگاه ه دس

ــه  ــن مربوط ــی در چهارچــوب قوانی دولت

تبصــره  آئیــن نامــه اجرایــی ایــن بنــد بــه پیشــنهاد مشــترک وزارت 

ــران  ــت وزی ــب هیئ ــه تصوی ــط زیســت ب و ســازمان حفاظــت محی

مــی رســد.

مقدمه 	.1

امــروزه بــا توســعه جوامــع بشــری و اســتفاده بی رویــه از منابــع 

زیســت کره و نبــود سیاســت صحیــح بهره بــرداری از منابــع، شــاهد 

بــروز پدیده هــای گوناگونــی چــون کاهــش منابــع معــادن و مخــازن، 

آلودگی هــای زیســت محیطــی، افزایــش گاز هــای گلخانــه ای، پدیــده 

گــرم شــدن زمیــن )Global Warming( و ... هســتیم.

ادامــه ایــن مســیر راه را بــرای زندگــی نــه تنهــا نســل های آینــده، بلكــه 

نســل فعلــی را نیــز بــه مخاطــره می انــدازد.

در دهه هــای اخیــر NGOهــا شــروع بــه فعالیت هایــی جهــت 

ــال  ــه دنب ــد. ب ــن کرده ان ــع زمی ــه از مناب ــتفاده بی روی ــا اس ــارزه ب مب

تأثیرگــذاری آن و آگاهــی مــردم، دولت هــا نیــز مجبــور بــه تغییــر در 

تصمیمــات کان و خــرد خــود شــده اند. دریافتــن ایــن حقیقــت کــه 

توســعه صــرف اقتصــادی زیان هــای جبــران ناپذیــری را بــر کیفیــت 

ــر کســی پوشــیده  ــی اســت کــه دیگــر ب ــد حقیقت زندگــی وارد می کن

نیســت.

امــروزه مدیریــت ســبز، بــا تأکیــد بــر حفاظــت از محیــط زیســت، 

ــور ها و  ــای کش ــن دغدغه ه ــی از مهمتری ــالم یك ــی س ــع و زندگ مناب

دولت هــا در سراســر دنیــا تبدیل شده اســت.

از  بســیاری  در  کــه  دهــد  مــی  نشــان  انجام شــده  بررســی های 

ــت ســبز،  ــه مدیری ــرات در پهن کشــور ها شــروع اصاحــات و تغیی

ــی نقــش به ســزایی  ــراه ارگان هــای دولت ــاد هم ــردم نه ــای م ارگان ه

داشــته انــد. راهبــری ایــن اقدامــات از مجامــع علمــی و آکادمــی و 

از داخــل مجامــع دانشــگاهی نشــأت گرفته اســت. دانشــگاه ها از 

طرفــی نــگاه غالــب جامعــه را بهــره منــد و از طرفــی تــوان راهبــری و 

راهنمایــی بــرای مســئوالن دولتــی برخــوردار هســتند، می تواننــد در 

ــد. ــه نقــش مهمــی را ایفــا کنن ایــن زمین

لــذا در کشــور بــرای گام برداشــتن در امــر مدیریــت ســبز، همراهــی 

ــا ارائــه الگویــی از جانــب دانشــگاه هــا و اجــرای سیاســت  مــردم ب

هــای جامــع دولتــی می توانــد راه حلــی راهبــردی باشــد.
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*اصل پنجاهم قانون اساسی*

ــروز و  ــل ام ــه نس ــت ک ــط زیس ــت محی ــامی، حفاظ ــوری اس جمه

ــه رشــدی داشــته باشــند،  ــات رو ب ــد در آن حی نســل هــای بعــد بای

وظیفــه عمومــی تلقــی مــی شــود. از ایــن رو فعالیــت هــای اقتصادی 

ــل  ــر قاب ــب غی ــا تخری ــت ی ــط زیس ــی محی ــا آلودگ ــه ب ــر آن ک و غی

ــد ممنــوع اســت.  ــران آن مازمــه پیــدا کن جب

* ماده )66( قانون برنامه چهارم توسعه 

نهادهــای عمومــی  و  و مؤسســات  اجرایــی  دســتگاه های  کلیــه 

غیردولتــی موظفنــد بــرای کاهــش اعتبــارات هزینــه ای دولــت، 

اعمــال سیاســت هــای مصــرف بهینــه منابــع پایــه و محیــط زیســت، 

بــرای اجــرای برنامــه مدیریــت ســبز شــامل مدیریــت مصــرف 

انــرژی، آب، مــواد اولیــه و تجهیــزات )شــامل کاغــذ(، کاهــش مــواد 

زائــد جامــد و بازیافــت آنهــا )در ســاختمان هــا و وســایط نقلیــه(، 

ــط زیســت و  ــق آیین نامــه ای کــه توســط ســازمان حفاظــت محی طب

ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور بــا همــكاری دســتگاه های 

ــه و بــه تصویــب هیئــت وزیــران خواهــد رســید، اقــدام  ذیربــط تهی

ــد. نماین

 * ماده )190( قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه 

کلیــه دســتگاه هــای اجرایــی و مؤسســات و نهادهــای عمومــی 

ــت،  ــه ای دول ــبارات هزین ــش اعتـ ــت کاه ــد جه ــی موظفن غیردولت

اعمــال سیاســت هــای مصــرف بهینــه منابــع پایــه و محیــط زیســت 

بــرای اجــرای برنامــه مدیریــت ســبز شــامل مدیریــت مصــرف 

انــرژی، آب، مــواد اولیــه و تجهیــزات )شــامل کاغــذ(، کاهــش مــواد 

ــه(  ــد جامــد و بازیافــت آنهــا )در ســاختمان هــا و وســایط نقلی زائ

ــط زیســت و  ــه ای کــه توســط ســازمان حفاظــت محی ــق آئین نام طب

ــب  ــه تصوی ــه و ب ــط تهی ــتگاههای ذیرب ــكاری دس ــا هم ــت ب معاون

ــد. ــدام نماین ــد رســید اق ــران خواه ــأت وزی هی

ــج ســاله پنجــم  ــون برنامــه پن ــی مــاده )190( قان * آیین نامــه اجرای

توســعه

ــت  ــماره23519/ت47631هـ 1391/2/12هیئ ــه ش ــب نام تصوی

ــران وزی

پیشــنهاد  بــه  بنــا  مــورخ 1390/11/9  در جلســه  هیئت وزیــران 

مشــترک معاونــت برنامه ریــزی و نظــارت راهبــردی رئیــس جمهــور 

و ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و بــه اســتناد مــاده )190( 

قانــون برنامــه پنــج ســاله پنجــم توســعه جمهــوری اســامی ایــران ـ 

مصــوب 1389ـ آئین نامــه اجرایــی مــاده یادشــده را بــه شــرح زیــر 

تصویــب کــرد: 
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ــه مــورد توجــه قــرار نمــی گرفــت امــا  ســرمایه گــذاری در ایــن زمین

افزایــش ایــن تعرفه هــا و رونــد احتمالــی افزایــش در ســال های آتــی 

ــر  ــد پذی ــای تجدی ــرژی ه ــذاری در ان ــرمایه گ ــز و س ــب تمرک موج

ــن رابطــه  ــی شــود. در ای ــرژی م ــن اســتحصال ان و روش هــای نوی

گزیــده ای از پیشــنهادات ارائــه مــی گــردد:

1/2. تولید برق از سلول های خورشیدی فتوولتائیک

CCHP و CHP 2/2. تولید همزمان معروف به

)Bio Gas( 3/2. بهره گیری از بیوگاز

 )CHP( شكل 3. دستگاه تولید همزمان برق و گرما

شكل 4. سلول های خورشیدی

3/3. آب

امــروزه چالــش کمبــود آب بــه یكــی از دغدغــه هــای اصلــی جوامــع 

تبدیــل گشته اســت. ایــران نیــز کــه از گذشــته دچــار کمبــود آب 

ــک تهدیــد  ــای اخیــر ایــن نگرانــی بــه ی ــوده اســت. در ســال ه ب

جــدی تبدیــل شــده اســت. بــه نظــر بســیاری از کارشناســان ایــران 

بــا تغییــرات آب و هوایــی وارد یک دوره 30 ســاله خشكســالی شــده 

اســت. دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران بــا وســعت زیــاد موجــود در 

دانشــگاه، پردیــس هــا و خوابــگاه هــای مربوطــه حضــور جمعیــت 

ــه ســهم خــود  ــری ب ــد نقــش مؤث ــش از 10000 نفــری مــی توان بی

ــه  ــن زمین ــر در ای ــنهادات زی ــد. پیش ــد داشته باش ــن تهدی ــل ای در ح

اســت:

1/3. اصاح الگوی مصرف آب آشامیدنی

2/3. تعبیه سیستم آبیاری قطره ای برای فضای سبز

3/3. تصفیه آب فاضاب برای مصارف آبیاری

4/3. محدود کردن بهره برداری از چاه های موجود

ــع در شــمال دانشــگاه  ــال واق 5/3. اســتفاده از آب موجــود در کان

بــرای آبیــاری 

شكل 5. کاهش منابع آب در سال های اخیر

4/3. بهداشت و سالمت محیط

بهــره بــرداری بیــش از انــدازه از محیــط زیســت و ناتوانــی بازیابــی 

ــی  ــای آن در زندگ ــیب ه ــه آس ــت ک ــئله ای اس ــروزه مس ــت ام طبیع

ــای  ــار ه ــن رفت ــود. همچنی ــی ش ــده م ــری دی ــع بش ــره جوام روزم

نادرســت مســبب تغییــر ژنتیــک و تهدیــد بیولوژیكــی شــده اســت. 

ــه  ــد کمــک شــایانی در ایــن زمین ــر مــی توان اجــرای پیشــنهادات زی

باشــد: 

1/4. تفکیک زباله در مبدأ

2/4. مدیریت پسماند 

2/4. بازیافت

3/4. تولید کمپوست )کرم آریزونا و ...(

4/4. حفاظت بیولوژیكی

5/4. ایجاد درگاه تفکیک مواد بازیافتی در دانشگاه  

شكل 6. تفکیک زباله در مبدأ
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ــران  ــم و صنعــت ای ــی در ســطح دانشــگاه عل ــا بررســی های میدان ب

داخلــی، خوابگاه هــا،  پیرامونــی، فضــای  )دانشــكده ها، محیــط 

ســالن ها و...( و مطالعــات مــوردی در 23 دانشــگاه برتــر دنیــا 

پیشــنهادات زیــر مختصــرًا در 7 بنــد ارائــه می گــردد:

شكل 1. راهكارهای پیشنهادی 

1/3. مدیریت و استراتژی 

تحقیقــات در دانشــگاه های مــورد مطالعــه نشــان مــی دهــد تعییــن 

خــط مشــی و ارائــه طــرح جامــع از نخســتین و مهمتریــن اقدامــات 

مدیریــت ســبز و اصــاح الگــوی مصــرف بــوده اســت و کنــار 

گذاشــتن ایــن اهــم مانــع توســعه پایــدار در امــور دیگــر مــی شــود.

برخی پیشنهادات در این زمینه عبارتند از :

1/1. تعیین خط مشی 

2/1. ارائه طرح جامع

3/1. ایجاد اتاق اصاح الگوی مصرف و اتاق فکر نخبگان

4/1. جمع آوری تحقیقات انجام شده در دانشگاه 

5/1. ارائه گزارش سالیانه

ــن  ــی و بی ــه هــای معتبرداخل ــرای کســب گواهــی نام ــاش ب 6/1. ت

ــی  الملل

7/1. عضویت در NGOهای بین المللی

8/1. تاسیس صندوق مالی جهت اعتبار برای فعالیت ها

9/1. درصد نمونه کار های انجام شده در دنیا

10/1. استفاده از نیرو و توان دانشجویان

11/1. ایجاد انگیزه برای جذب سرمایه گذاران

12/1. اعطــای گواهــی نامه هــای معتبــر بــه شــرکت هــا و ســازمان 

هــا

13/1. توسعه اتوماسیون اداری 

14/1. تاش در راستای بهبود رتبه جهانی در مدیریت سبز

15/1. فراهــم نمــودن فرصــت هــا جهــت تاســیس شــرکت های 

ــرژی ــون ان ــان پیرام ــش بنی دان

16/1. ایجاد Coarseهای دانشگاهی 

17/1. تشكیل و نظارت کمیته های دانشجویی 

18/1. ارائــه چــک لیســت جهــت ارزیابــی بهتــر واحدهــا )دانشــكده 

) ها

19/1. بســتن تفاهــم نامــه و همــكاری بــا ســایر دانشــگاه ها و 

مؤسســات معتبــر

20/1. ارائــه دســتور کار مدیریــت ســبز و اصــاح الگــوی مصــرف 

بــرای هــر دانشــكده 

 )Smart University( هوشــمند  دانشــگاه  ایجــاد   .21/1

 BIM )Building information نظیــر  فرآیندهایــی  بــا 

)modeling

شكل 2. موسسات معتیر در مدیریت سبز

ــتحصال  ــن اس ــای نوی ــر و روش ه ــد پذی ــای تجدی ــرژی ه 2/3. ان

ــرژی  ان

در دهه هــای اخیــر بــا توجــه بــه تعرفــه ی پاییــن حامل هــای انــرژی، 
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3/7. ارائه طرح های انگیزشی ویژه دانشجویان

)Green Day( 4/7. تعیین روز سبز دانشگاه

5/7. تأثیرگذاری در فضای مجازی، نشریات و مجله ها

6/7. پوشش خبری فعالیت های سبز در رسانه ملی

7/7. جلسه توجیهی اجرای سبز با مشاوران و کارفرمایان

8/7. اعتای فرهنگ سازی مصرف

9/7. مطالبــه از مجریــان مدیریــت ســبز جهــت رعایــت آییــن نامــه 

هــای موجــود )شــهرداری، وزارت راه و شهرســازی و ...(

10/7. برگزاری سمینار و کنفرانس

11/7. اهــدای جایــزه ســبز ســال دانشــگاه علــم وصنعــت ایــران بــه 

برتریــن محقــق

12/7. ارسال سفیران سبز به مساجد و مدارس

13/7. ارائه طرح های نوین اقتصادی سبز در اردوهای جهادی

14/7. احداث مسیر های دوچرخه

شكل 10. فرهنگ سازی در جامعه

پیوست	الف 	.4

موقعیت دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران  بــه وســعت 42 هكتــار واقــع 

درشــمال شــرق شــهر تهــران در ارتفــاع حــدود 17۶0 متــری باالتــر 

از ســطح دریــا در مــدار 3۵.7۴ عرضــی و مــدار ۵1.۵ شــمالی قــرار 

گرفتــه اســت.  

شكل 1. موقعیت مكانی دانشگاه علم و صنعت ایران به همراه نزدیكترین 

  bench mark

طبــق گــزارش نزدیــک تریــن ایســتگاه هواشناســی بــه دانشــگاه علــم 

ــر  ــای زی ــیه(، داده ه ــی اقدس ــتگاه هواشناس ــران )ایس ــت ای و صنع

بــه طــور متوســط در بــازه زمانــی ســال هــای 1988تــا 2015 ثبــت 

شــده اســت.

جدول شماره 1. اطاعات هواشناسی 

شكل شماره 2. پتانسیل تابش خورشیدی در ایران

پیوست	ب 	.5

سلول های خورشیدی

ادبیات	موضوع 	.6

 )  photoelectric cell solar cellیــا   ( خورشــیدی  ســلول 

قطعــه  یــک   )photovoltaic cell  ( فتوولتائیــک  ســلول  یــا 

5/3. طراحی سبز

بــا افزایــش تعــداد روزهــای آلــوده در ســال در شــهر تهــران و قــرار 

گرفتــن دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران در یكــی از آلوده تریــن 

مناطــق شــهری نــگاه زیبایــی بخشــی بــه دانشــگاه دیگــر بــه تنهایــی 

مــورد هــدف نمــی باشــد. ایجــاد زمینــه ای بــرای بهبــود کیفیــت هوا، 

کاهــش مصــرف آب، اســتفاده بهینــه انــرژی و ... در کنــار زیبایــی 

ــن راســتا  ــرد. در ای ــرار گی ــد مدنظــر ق ــی اســت کــه بای بخشــی گام

ــر از پیشــنهادات موجــود اســت: مــوارد زی

1/5. ارائه الگوی مناسب کاشت فضای سبز 

2/5. استفاده از پوشش گیاهی برای دیواره خارجی ساختمان ها

)Green Wall( 3/5. استفاده از دیوار سبز

)Green Wall( شكل 7. دیوار سبز

6/3. بهره برداری صحیح  

ــر  ــد تأثی ــی توان ــد م ــح جدی ــا و مصال ــوژی ه ــری از تکنول ــره گی به

مفیــدی در مدیریــت انــرژی داشــته باشــد. مــوارد زیــر شــامل برخــی 

از فرآیندهــا بــرای بهبــود ایــن اهــم مــی باشــد:

1/6. استفاده از حسگر های نوری جهت روشنایی

2/6. کنترل هوشمند نور، گرمایش و سرمایش

3/6. عایق بندی جداره ها و بازشوها

ــی  ــاح نواح ــایی و اص ــرای شناس ــی ب ــرداری حرارت 4/6. تصویرب

ــرژی ــت ان هدررف

5/6. استفاده از درب الكتریكی برای ورودی ساختمان ها

6/6. استفاده از پوشش های پلی یورتان به جای پشم شیشه

7/6. انتخاب رنگ متناسب با فضا 

8/6. ایجاد آب نما جهت تلطیف هوای مجاور دانشكده ها 

9/6.کدگــذاری کلیــد هــای بــرق )بر اســاس نیاز هــا در ســاعات 

ــف( مختل

شكل 8. عایق پلی یورتان

شكل 9. تصویربرداری با دوربین حرارتی

7/3. فرهنگ سازی و آموزش

 Oxford، مطالعــات بــر روی 23 دانشــگاه برتــر دنیــا همچــون

کــه  دهــد  مــی  نشــان   ... و   MIT، Pennsylvania، Duck

همــواره ایــن دانشــگاه هــا توانســته انــد در راهبــری و اصــاح 

الگو هــای اجتماعــی جوامعشــان نقــش تأثیرگــذاری داشــته باشــند. 

از مجامــع علمــی،  اخیــر، شــروع مدیریــت ســبز  در دهه هــای 

ــی  ــا م ــگاه ه ــت. دانش ــوده اس ــراه ب ــا هم ــگاه ه ــک و دانش کادمی آ

ــه در  ــانی نخب ــع انس ــوان مناب ــرمایه، ت ــت، س ــرف وق ــا ص ــد ب توانن

زمینــه هــای بدیــع مدیریــت ســبز فعالیــت کننــد و الگــوی مناســبی 

را جهــت آمــوزش و فرهنگســازی در جامعــه ارائــه دهنــد. موضــوع 

مهــم در ایــن زمینــه آن اســت کــه دانشــگاه هــا در امــر فرهنگ ســازی 

و آمــوزش نــگاه صــرف اقتصــادی ندارنــد و تأثیرگــذاری دانشــگاه در 

جامعــه را پارامتــر اساســی در پذیــرش هزینه هــا می بیننــد. اقدامــات 

ذیــل در دانشــگاه علــم وصنعــت ایــران بــا ظرفتیتــی بالغ بــر 10000 

دانشــجو از نقــاط مختلــف ایــران مــی توانــد گام مؤثــری در تغییــر 

ــگاه و تفکــر مدیریــت ســبز در کشــور داشــته باشــد:   ن

1/7. تدوین شعار مدیریت سبز و الگوی مصرف

2/7. برگزاری کارگاه های آموزشی در دانشگاه
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شكل 2. قابلیت ساخت سلول های خورشیدی پلیمری به صورت یک 

فرایند ساخت پیوسته

اخیــرا بــازده تبدیــل تــوان حــدود %6 گــزارش شــده اســت ولــی ایــن 

مقــدار بــا مقادیــر الزم بــرای کاربردهــای معمــول فاصلــه دارد. 

iii. سلول های خورشیدی مبتنی بر کریستال های مایع

در نمونــه ای از ســلول های خورشــیدی از ایــن نــوع از کریســتال های 

ــی  ــود. گروه ــی ش ــتفاده م ــلول اس ــاخت س ــرای س ــتونی ب ــع س مای

وجــود  ســتونی  حالــت  بــه  می تواننــد  مایــع  کریســتال های  از 

داشــته باشــند. حالــت ســتونی حالتــی اســت کــه مولكول هــای 

بــه  را  هــا  آن  می تــوان  مایــع کــه  تشــكیل دهنده کریســتال های 

دیســكی تشــبیه کــرد کــه روی هــم قــرار گرفتــه و ســتون هایی را 

تشــكیل می دهنــد. در ابتــدا ایــن گــروه از کریســتال های مایــع، 

ــتون  ــر س ــرا ه ــدند. زی ــده می ش ــكی نامی ــع دیس ــتال های مای کریس

از روی هــم چیــده شــدن صفحــات دیســک ماننــد مولكول هــا 

ــر نشــان داده اســت کــه  روی هــم درســت می شــود. تحقیقــات اخی

بعضــی از کریســتال های مایــع ســتونی از واحدهــای غیــر دیســكی 

ســاخته می شــوند در نتیجــه بهتــر اســت بــه ایــن گــروه از مــواد 

کریســتال های مایــع ســتونی گفتــه شــود.

e. سلول های خورشیدی مبتنی بر نقاط کوانتومی

یــک فاکتــور محــدود کننــده بــرای بازده تبدیــل انرژی در ســلول های 

ــرژی فوتــون  ــرژی ایــن اســت کــه ان ــا یــک شــكاف ان خورشــیدی ب

جــذب شــده بــاالی شــكاف انــرژی نیمــه هــادی در اثــر اندرکنــش 

الكترون–فونــون بــه صــورت گرمــا تلــف مــی شــود تــا حامل هــا بــه 

لبــه شــكاف بانــد انــرژی رســیده و بــه اصطــاح بــه آرامــش  برســند. 

شكل 3. سلول خورشیدی مبتنی بر نقاط کوانتومی

در ســال های اخیــر روش هایــی بــرای کاهــش ایــن تلفــات بــا 

ــه چاه هــای کوانتومــی و  اســتفاده از ســاختارهای کوانتومــی از جمل

ــه شــده اســت. ــی ارائ ــاط کوانتوم نق

کشور	های	فعال	در	زمینه	انرژی	خورشیدی 	.7

الف(	چین

چیــن یكــی از بزرگتریــن بــازار جهانــی بــرای فتوولتائیــک و انــرژی 

ــن  ــی خورشــیدی )PV Solar( اســت. از ســال 2013، چی گرمای

بــه عنــوان یكــی از پیشــگامان پیاده ســازی فتوولتائیــک خورشــیدی 

در جهــان شــناخته شــده اســت. انــرژی گرمایــی خورشــیدی در 

چیــن یــک صنعــت در حــال رشــد بــا بیــش از 400 شــرکت اســت. 

در ســال 2015، چیــن بزرگتریــن تولید کننــده قــدرت فتوولتائیــک 

در جهــان بــود کــه بــه شــدت از آلمــان فراتــر رفــت. در پایــان ســال 

ــه  ــش یافت ــگاوات افزای ــش از  77/4 گی ــه بی ــت کل ب 2016، ظرفی

اســت. 

شكل 4. نقشه چین بر اساس توان بالقوه انرژی خورشیدی

الكترونیكــی حالــت جامــد اســت کــه درصــدی از انــرژی نــور 

می کنــد. تبدیــل  الكتریســیته  بــه  را  خورشــید 

در منابــع مختلــف انــواع گوناگونــی از تقســیم بنــدی هــا در زمینــه 

ســلول هــای خورشــیدی انجــام مــی شــود. در ایــن جــا نوعــی از ایــن 

تقســیم بنــدی را کــه تــا حــدی براســاس ترتیــب زمانــی پیدایــش آن 

هــا نیــز مــی باشــد ارائــه شــده اســت:

a. سلول های خورشیدی مبتنی بر سیلیكون کریستالی

ســیلیكون  خورشــیدی،  ســلول  بــرای  تــوده  مــاده  تریــن  رایــج 

کریســتالی )c-Si( اســت. مــاده تــوده ســیلیكون بــا توجــه بــه نــوع 

کریســتال و انــدازه کریســتال بــه چندیــن بخــش تقســیم مــی شــود. 

 )c-Si( سیلیكون تک کریستالی

سیلیكون پلی کریستالی )poly-Si( یا چند کریستالی  

)mc-Si(

ــر  ــازک غی ــه ن ــیلیكون الی ــر س ــی ب ــیدی مبتن ــلول های خورش b. س

ــورف( ــتالی )آم کریس

هزینــه پاییــن یكــی از مزایــای ســلول های خورشــیدی بــر پایــه 

 ، a-Siمی باشــد. دو جــزء اصلــی آلیــاژ )a-Si( ســیلیكون آمــورف

ســیلیكون و هیــدروژن اســت. عــاوه بــر ایــن، مشــخصه یــک آلیــاژ 

a-Si داشــتن ضریــب جــذب باالســت. تنهــا یــک الیــه نــازک بــرای 

جــذب نــور نیــاز اســت و ایــن باعــث کاهــش هزینــه مــواد مــی شــود.

GaAs سلول های خورشیدی الیه نازک .c

انــرژی  مبــدل  قطعــه  یــک  در  بایــد  مــوادی کــه  الزمــه  اولیــن 

فتوولتائیــک خورشــیدی بــه کار بــرود، تطبیــق گاف انــرژی بــا طیــف 

خورشــیدی و نیــز داشــتن قابلیــت تحــرک بــاال و طــول عمــر حامــل 

ــات ــن شــرایط توســط بســیاری از ترکیب ــاد مــی باشــند. ای هــای زی

 V-III بــرآورده مــی شــوند. مــواد گــروه Si و II-VI، III-V

علی رغــم هزینــه هــای بــاالی اســتحصال و ســاخت ایــن نیمــه 

هــادی هــا، بــا موفقیــت زیــاد در کاربردهــای فضایــی کــه در آن هــا 

ــد.  ــه ان ــرار گرفت ــورد اســتفاده ق ــور مهمــی نیســت، م ــه فاکت هزین

d. سلول های خورشیدی مبتنی بر مواد آلی

ــا  ــه ب ــی در مقایس ــواد آل ســلول های خورشــیدی ســاخته شــده از م

ــل  ــه دلی ــا ب ــد. ام ــری دارن ــیار کمت ــازده بس ــر خــود ب ــان دیگ همتای

هزینــه ســاخت پاییــن و همچنیــن قابلیت هایــی ماننــد انعطــاف 

پذیــری بــرای مصــارف غیرصنعتــی مناســب هســتند. انواعــی از 

ســلول های خورشــیدی مبتنــی بــر مــواد آلــی شــامل ســلول های 

ــگ، ســلول هــای خورشــیدی پلیمــری  ــه رن خورشــیدی حســاس ب

ــتند. ــع هس ــتال های مای ــر کریس ــی ب ــیدی مبتن ــلول های خورش و س

:) DSSC( سلول های خورشیدی حساس به رنگ .i

ســاختار پایــه یــک DSSC وارد کــردن بهینــه یــک نیمــه هــادی نــوع 

n شــفاف )بــا شــكاف انــرژی پهــن( در یــک شــبكه ای از ســتون هــا 

در ابعــاد نانــو در تمــاس بــا نانــوذره هــا یــا برآمدگی هــای مرجانــی 

شــكل اســت.

شكل 1. شماتیک یک سلول خورشیدی حساس به رنگ

ســطح شــبكه بــزرگ طراحــی می شــود و هرقســمت آن بــا یــک تــک 

الیــه ای از یــک رنــگ یــا پوششــی از نقــاط کوانتومــی کــه بــه عنــوان 

ــد، پوشــانده می شــود. ســپس یــک الكترولیــت  رنــگ عمــل می کنن

بــرای نفــوذ ســاختار شــبكه پوشــش داده شــده حاصــل، مــورد 

ــن رنــگ و  ــا مجرایــی بی ــال ی ــا یــک کان ــرد ت اســتفاده قــرار مــی گی

آنــد ایجــاد کنــد. رنــگ، نــور را جــذب مــی کنــد و تولیــد اکســیتون 

ــی  ــک م ــادی تفکی ــه ه ــترک رنگ–نیم ــطح مش ــه در س ــد ک می کن

ــه  ــرای نیم ــون ب ــرون هــا توســط فوت ــه ایجــاد الكت شــود و منجــر ب

ــت  ــه وســیله الكترولی ــگ اکســید شــده ب هــادی و مولكول هــای رن

)کــه بایــد کاهــش یابنــد و دوبــاره تولیــد شــوند( مــی شــود. 

ii. سلول های خورشیدی پلیمری

خاصــی  ویژگی هــای  دارای  پلیمــری  خورشــیدی  ســلول های 

هســتند. چــون مــواد اکتیــو اســتفاده شــده بــرای ســاخت قطعــات 

قابــل حل شــدن در حال هــای آلــی بســیاری هســتند، بنابرایــن 

ســلول های خورشــیدی پلیمــری دارای پتانســیل الزم بــرای انعطــاف 

ــد  ــد چــاپ پیوســته همانن ــری و قابلیــت ســاخت در یــک فراین پذی

ــد. ــه را دارن ــاپ روزنام چ
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را بــا اســتفاده از انــرژی خورشــیدی تولیــد کــرد.

ــه در  ــون خان ــرق 4 میلی ــت اعــام کــرد کــه ب در ســال 2012، دول

سراســر انگلســتان در طــول هشــت ســال توســط انــرژی خورشــیدی 

 22 ظرفیــت  افزایــش  دهنــده  نشــان  کــه  شــد  خواهــد  تأمیــن 

ــد.  ــی باش ــال 2020 م ــا س ــی ت گیگاوات

شكل6. نقشه بریتانیا بر اساس توان بالقوه انرژی خورشیدی 

نمودار3. توان اجرا شده بریتانیا در انرژی خورشیدی بر حسب مگاوات 

د.	ژاپن

انــرژی  از  اســتفاده  کــه  می دهنــد  نشــان  مــوردی  مطالعــات 

خورشــیدی در ژاپــن از اواخــر دهــه 1990 مــورد توجــه قــرار گرفتــه 

اســت. کشــور ژاپــن بــا تولیــد ســلول هــای خورشــیدی و پنــل هــای 

خورشــیدی توانســته پیشــرفت بــه ســزایی داشــته باشــد بــه طــوری 

کــه در حــال حاضــر ژاپــن دارای تــوان تولیــد حــدود 4/3 تــا 4/8 

کیلــووات ســاعت بــر مترمربــع در روز اســت. قــدرت خورشــیدی 

ــرژی  ــه ان ــوط ب ــای مرب ــت ه ــر در سیاس ــان تغیی ــور از زم ــن کش ای

 Daiichi هــای تجدیــد پذیــر بعــد از فاجعــه هســته ای فوکوشــیما

ــل شــده اســت.  ــی تبدی ــم مل ــت مه ــک اولوی ــه ی در ســال 2011 ب

همچنیــن مطالعــات نشــان مــی دهــد ژاپــن توانســته اســت در پایــان 

ــه  ــاالنه ک ــرق س ــای ب ــی از تقاض ــل توجه ــد قاب ــال2016  درص س

ــد. ــن کن ــادل حــدود 43000 مــگاوات مــی باشــد را تأمی مع

شكل7. نقشه کشور ژاپن بر اساس توان بالقوه انرژی خورشیدی 

ایران	و	ظرفیت	ها 	.8

موقعیــت جغرافیایــی منحصــر بــه فــرد ایــران بــه ایــن معنــی اســت 

ــرژی  ــد ان ــرای تولی ــی ب ــرژی کاف کــه 90 درصــد از کشــور دارای ان

طبــق گــزارش  اســت.  ســال  در  روز   300 حــدود  خورشــیدی 

PressTV، در ایــران روزانــه 520 وات ســاعت در هــر مترمربــع در 

روز تابــش خورشــیدی وجــود دارد. منابــع دیگــر بــه طــور متوســط 

ــع را  ــر مرب ــرژی خورشــیدی در هــر مت ــووات ســاعت ان 2200 کیل

اعــام مــی کننــد. انــرژی تولیــد شــده توســط انــرژی خورشــیدی در 

ســال 2005 بــه 53 میلیــون و 67 مــگاوات در ســال 2011 رســید. 

ایــن رقــم در مقایســه بــا کشــور هــای توســعه یافتــه، نشــان دهنــده 

ظرفیــت بالقــوه ایــران در ســرمایه گــذاری در ایــن زمینــه مــی باشــد.

شكل8. نقشه کشور ایران بر اساس توان بالقوه انرژی خورشیدی 

نمودار1. میزان انرژی خورشیدی اجرا شده و پیش بینی برای سال های 

آتی کشور چین

ب.	ایاالت	متحده	آمریکا

مطالعــات بــر روی ایــاالت متحــده آمریــكا نشــان می دهــد کــه 

فناوری هــای خورشــیدی امــروزه همچــون سراســر دنیــا در ایــاالت 

ــای  ــز انرژی ه ــرًا مرک ــت. اخی ــر شده اس ــز فراگی ــكا نی ــده آمری متح

خورشــیدی آمریــكا در گزارشــی، پنــج ایالــت پیشــرو در ایــن حــوزه 

را معرفــی کــرده اســت. همچنیــن بــا گســترش ظرفیــت انــرژی 

خورشــیدی، اشــتغال زایــی و افزایــش رشــد اقتصــادی در ایــن 

ــده مــی شــود. نواحــی دی

1. کالیفرنیا

ایالــت کالیفرنیــا بــا تســهیات متعــدد دولــت و توســعه تکنولــوژی 

توانســته بــه 2745/8 مــگاوات ظرفیــت انــرژی تجدیدپذیــر در 

ســال 2013 برســد. )ایــن رقــم ســه برابــر بیــش تــر از نزدیــک تریــن 

رقیــب آن اســت(. عــاوه بــر آن بیــش از 47100 شــغل ایجــاد 

کــرده اســت.

2. آریزونا

درصــد قابــل توجهــی از انــرژی بــرق ایالــت آریزونــا توســط انــرژی 

خورشــیدی بــه دســت مــی آیــد بــه طــوری کــه آمارهــا نشــان می دهــد 

ــه واســطه  ــد الكتریســیته ب ــر در تولی ــر موجــب کاهــش مؤث ــن ام ای

ــی  ــی آب ــه جوی ــدام ســبب صرف ــن اق ــی شــده اســت. ای روش برقاب

ــت.   ــتخر شده اس ــادل 25000 اس مع

3. کارولینای شمالی

میــزان انــرژی خورشــیدی تولیــد شــده کارولینــای شــمالی در ســال 

ــرق 213000  ــروی ب ــد نی ــی توان ــه م ــود ک ــدازه ای ب ــه ان 2013 ب

رایانــه را تأمین نمایــد.

ســال 2013، ســال بزرگــی بــرای کارولینــای شــمالی بــود چــرا 

کــه در آن ظرفیــت انــرژی خورشــیدی در 12 مــاه بــه رقــم 335/4 

ــی  ــت م ــه کفای ــرای 31809 خان ــه ب ــه طــوری ک ــگاوات رســید ب م

ــد. کن

4. ماساچوست

ظرفیــت انــرژی خورشــیدی ایــن ایالــت در ســال 2013 تــا 237/2 

مــگاوات افزایــش یافــت کــه ایــن رقــم معــادل بــرق 38504 خانــه 

مــی باشــد.

5. نیوجرسی

ــی  ــی، نیوجرس ــنگتن دی س ــكا و واش ــت آمری ــش ایال ــون ش همچ

نیــز درصــد قابــل توجهــی از ظرفیــت الكتریســته جدیــد خــود را از 

انــرژی خورشــیدی گرفتــه اســت. ظرفیــت 235/6 مگاواتــی انــرژی 

خورشــیدی ایــن ایالــت قــادر بــه تأمیــن انــرژی 33701 منــزل اســت 

و توانســته 6500 شــغل جدیــد در ایــن منطقــه ایجــاد کنــد.

شكل5. نقشه آمریكا بر اساس توان بالقوه انرژی خورشیدی 

نمودار2. توان اجرا شده کشور ایاالت متحده در انرژی خورشیدی بر 

حسب مگاوات شده و پیش بینی برای سال های آتی

ج.	بریتانیا

انــرژی خورشــیدی تــا ســال 2011 بخــش کوچكــی از تولیــد بــرق 

در بریتانیــا بــود. در ســال هــای اخیــر، ســرمایه گــذاری در ایــن زمینــه 

بــه شــدت افزایــش یافته اســت کــه در نتیجــه آن تــا مــاه مــه 2017، 

مجمــوع ظرفیــت نصــب شــده بــه 12318 مــگاوات رســیده اســت 

و انگلســتان در مقــام ششــم از نظــر ظرفیــت نصــب شــده در دنیــا 

قــرار گرفــت. در ســال 2016 بریتانیــا 3/4 درصــد کل بــرق خــود 
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از ابتــدای دوره 10 ســاله دوم تــا پایــان قــرارداد بعــد از تعدیــل 

ــران در عــدد 0/4 و  موضــوع مــاده )3( تصویــب نامــه هیئــت وزی

بــرای نیــروگاه هــای بــا ضریــب تولیــد کمتــر از 20 درصــد در عــدد 

1 و بــرای نیــروگاه هــای بــا ضریــب تولیــد بیــن 20 درصــد تــا ۴0 

درصــد در عــددی متناســب ضــرب مــی شــود.

2( بــرای نیــروگاه هــای متصــل بــه شــبكه توزیــع، موضــوع تبصــره 

)3( مــاده )2( تصویــب نامــه هیئــت وزیــران، نــرخ خدمــات انتقــال 

بــه نــرخ پایــه افــزوده مــی گــردد.

3( دوره 20 ســاله قــرارداد خریــد تضمینــی بــرق از تاریــخ شــروع 

قــرارداد آغــاز و دوره پیشــبرد و احــداث نیــروگاه را شــامل می شــود. 

در طــول دوره قــرارداد خریــد تضمینــی بــرق و پــس از آن، ســرمایه 

ــرارداد  ــب ق ــرق در داخــل کشــور در قال ــروش ب ــه ف ــذار مجــاز ب گ

دو جانبــه، بــورس انــرژی، بــازار بــرق و یــا هــر قالــب دیگــر مــورد 

ــای  ــروگاه ه ــرق نی ــادرات ب ــود. ص ــد ب ــرو خواه تأییــد وزارت نی

تجدیدپذیــر و پــاک پــس از دریافــت مجــوز جداگانــه امــكان پذیــر 

اســت .

4( نــرخ پایــه خریــد تضمینــی بــرق از واحدهایــی کــه بــا تجهیــزات 

ــی، طراحــی و ســاخت داخــل احــداث مــی  برخــوردار از دانــش فن

ــر اســاس دســتورالعمل  ــا 30 درصــد ب ــر ت شــوند، متناســبًا حداکث

موضــوع تبصــره مــاده )۶( تصویــب نامــه هیئــت وزیــران افزایــش 

می یابــد .

5( نــرخ پایــه خریــد تضمینــی بــرق در مــواردی کــه متقاضــی اقــدام 

بــه انعقــاد بیــش از یــک قــرارداد احــداث نیــروگاه تجدیدپذیــر مــی 

نمایــد، بــا شــرایط زیــر تعییــن می گــردد:

الــف- در اراضــی واقــع در یــک پــاک اصلــی و یــا اراضــی مجــاور 

ــر  ــروگاه ب ــد از هــر نی ــه خری ــرخ پای در دو پــاک اصلــی مجــاور، ن

اســاس مجمــوع ظرفیــت پروانــه هــا تعییــن می گــردد.

ب- نــرخ خریــد از نیــروگاه هــای متعلــق بــه یــک متقاضــی کــه بــه 

یــک پســت انتقــال )و یــا فــوق توزیــع( بافصــل غیــر اختصاصــی 

متصــل شــوند، بــر اســاس مجمــوع ظرفیــت آنهــا تعییــن مــی گــردد.

ــرخ  ــف« و »ب«، ن ــای »ال ــوع بنده ــارج از موض ــوارد خ ج- در م

خریــد بــرق هــر نیــروگاه مســتقل از ســایر نیــروگاه هــا و بــر اســاس 

ــک  ــورت ی ــر ص ــردد. در ه ــی گ ــن م ــروگاه تعیی ــان نی ــت هم ظرفی

متقاضــی مــی توانــد پروانــه احــداث حداکثــر دو نیــروگاه را در 

اختیــار داشــته باشــد. اعطــای پروانــه بــرای احــداث نیــروگاه هــای 

بعــدی منــوط بــه آغــاز بهــره بــرداری تجــاری از نیــروگاه هــای 

موضوع پروانه های احداث قبلی خواهد بود . 

تبصــره 1- اگــر در طــول دوره قــرارداد مشــخص شــود کــه هــر یــک 

ــد  ــرارداد خری ــت، ق ــده اس ــت نش ــف« و »ب« رعای ــای »ال از بنده

ــر اصــاح شــده و فروشــنده  ــرخ کمت ــر اســاس ن ــروگاه ب ــرق از نی ب

ملــزم بــه اســترداد وجــوه مــازاد دریافتــی بــه عنــوان مطالبــات 

ــود . ــرارداد خواهــد ب ــق ق ــدار وف خری

داشــته  مشــترک  ســهامدار  حقوقــی کــه  اشــخاص   -2 تبصــره 

باشــند و نیــز اشــخاص حقیقــی ســهامدار اشــخاص حقوقــی، یــک 

ــوند . ــی ش ــوب م ــی محس متقاض

ــس از تحقــق  ــد پ ــرارداد جدی ــاغ ق ــی کــه اب تبصــره 3- در صورت

بهــره بــرداری تجــاری از قراردادهــای قبلــی صــورت پذیــرد، حتــی 

در صــورت شــمول شــرایط موضــوع بندهــای »الــف« و »ب«، 

نــرخ پایــه خریــد بــرق در قــرارداد جدیــد صرفــًا بــر اســاس ظرفیــت 

نیــروگاه جدیــد تعییــن مــی گــردد.

6( تقاضــای خریــد تضمینــی بــرق از ســوی نیــروگاه هایــی کــه 

ــد،  ــی احــداث شــده ان ــی باعــوض دولت ــع مال ــا اســتفاده از مناب ب

ــه از  ــد ک ــد کن ــن و تعه ــد تضمی ــذار بای ــرمایه گ ــت. س ــوع اس ممن

منابــع مالــی باعــوض دولتــی در احــداث نیــروگاه اســتفاده نکــرده 

اســت.

ــال  ــی اعم ــرای قراردادهای ــه ب ــن مصوب ــوع ای ــای موض ــرخ ه 7( ن

مــی شــود کــه نیــروگاه موضــوع قــرارداد طــی حداکثــر 30 مــاه بــرای 

ــر 2۴  ــن گرمایــی و آبــی کوچــک، حداکث ــوده، زمی ــواع زیســت ت ان

مــاه بــرای انــواع بــادی و بازیافــت تلفــات حرارتــی در فرآیندهــای 

صنعتــی، توربیــن هــای انبســاطی و حداکثــر 18 مــاه بــرای ســامانه 

ــیدی از  ــواع خورش ــرای ان ــاه ب ــر 1۵ م ــوختی و حداکث ــای س پیل ه

زمــان ابــاغ قــرارداد بــه بهــره بــرداری تجــاری برســد. در صــورت 

تأخیــر، آخریــن نــرخ پایــه مصــوب وزارت نیــرو در تاریــخ شــروع 

بهــره بــرداری تجــاری و یــا نــرخ مذکــور در قــرارداد هــر کــدام کــه 

کمتــر باشــد، بــرای دوره باقیمانــده قــرارداد مــاک عمــل خواهــد 

بــود .

i. تبصــره1: در صــورت تأخیــر در بهــره بــرداری تجــاری از نیــروگاه 

بــه مــدت حداکثــر 9 مــاه نســبت بــه زمــان هــای مذکــور، ســازمان 

نمودار 4. میزان انرژی تولیدی کشور ایران در سال جاری

ــه  ــود ک ــی ش ــی م ــش بین ــوق پی ــات ف ــار و اطاع ــه آم ــه ب ــا توج ب

ــترده در  ــیار گس ــورت بس ــه ص ــت ب ــن صنع ــی ای ــای آت ــال ه در س

کشــور مــا مــورد اســتفاده قــرار گیــرد و بــه دلیــل صرفــه اقتصــادی 

و بازگشــت ســرمایه کوتــاه مــدت بــا گذشــت زمــان و شــناخته شــدن 

ــردد. ــوردار گ ــی برخ ــتقبال خوب ــه از اس در جامع

طرح	توجیهی	اولیه 	.9

بــا تحقیقــات انجــام شــده و تحلیــل فنــی و اقتصــادی احــداث پنــل 

ــرکت  ــن از ش ــاوره گرفت ــی و مش ــم فن ــط تی ــیدی توس ــای خورش ه

هــای مطــرح فــروش و خدمــات پنــل هــای خورشــیدی در ایــران، 

ایــن بــازار در ایــران ماننــد ســایر کشــورهای مــورد مطالعــه رقابتــی 

نشــده اســت.

بطــور متوســط هزینــه اولیــه ســرمایه گــذاری بــرای خریــد و احــداث 

پنــل هــای خورشــیدی بــرای تــوان تولیــدی هــر کیلــووات 4 تــا 6 

میلیــون تومــان مــی باشــد و پــس از احــداث تنهــا هزینــه محفاظــت 

امنیتــی نگــه داری و غباررویــی را دارد.

نکتــه حائــز اهمیــت، بــا سیاســت جدیــد وزارت نیــرو خریــد 

تضمینــی بــا نــرخ معقــول بــرای ســال هــای متمــادی تضمیــن شــده 

ــت. اس

همچنیــن دولــت جهــت تشــویق بخــش خصوصــی وام هایــی 

جهــت احــداث نیــروگاه هــای خورشــیدی پرداخــت مــی کنــد.

پــس نتیجــه مــی شــود بــا ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش و خریــد 

تضمینــی بــرق تولیــدی توســط دولــت، اصــل ســرمایه در بــازه 

زمانــی 3 تــا 4 ســال بازمی گــردد و پــس از آن تــا 20 ســال بــا 

گارانتــی کارایــی و بــازده پنــل هــا توســط شــرکت ســودی بیــش از 

30 درصــد را تضمیــن می کنــد.

بــه عنــوان مثــال احــداث نیــروگاه هــای کوچكــی بــا تــوان 50 

ــون تومــان دارد  ــه ای حــدود 240 میلی ــر ســاعت هزین ــووات ب کیل

کــه ســاالنه ســودی 60  میلیون تومانــی از فــروش بــرق را برخــوردار 

اســت. 

ایــن نیــروگاه می توانــد در پشــت بــام ســاختمانی بــه مســاحت 500 

متــر مربــع قــرار گیــرد.

تعرفه	فروش	برق	به	وزارت	نیرو 	.10

* ســقف ظرفیــت نیــروگاه هــای مزرعــه بــادی و خورشــیدی بــزرگ 

بــا رعایــت بنــد 8 ایــن مصوبــه تعییــن مــی گــردد.

1( قــرارداد خریــد تضمینــی بــرق از نیروگاه هــای موضــوع ایــن 

ــاد شــده  ــه ی ــای پای ــرخ ه ــا ن ــک دوره 20 ســاله ب ــرای ی ــه ب اباغی

ــب  ــاس ضری ــرارداد براس ــای ق ــال ه ــه در س ــردد ک ــی گ ــد م منعق

موضــوع مــاده )3( تصویــب نامــه هیئــت وزیــران تعدیــل مــی شــود 

ــن  ــروگاه هــای موضــوع ای ــه نی ــرای کلی ــرارداد ب ــرخ ق تبصــره 1 :ن

اباغیــه بــه جــز نیــروگاه هــای بــادی، از ابتــدای 10 ســاله دوم تــا 

ــب  ــاده )3( تصوی ــوع م ــل موض ــد از تعدی ــرارداد بع ــان دوره ق پای

ــی شــود . ــران در عــدد 0/7 ضــرب م ــت وزی ــه هیئ نام

ــه در دوره  ــادی ک ــای ب ــروگاه ه ــرای نی ــرارداد ب ــرخ ق ــره 2 :ن تبص

ــند،  ــتر باش ــد و بیش ــد ۴0 درص ــب تولی ــاله اول دارای ضری 10 س
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ــت  ــاز اس ــرق مج ــرژی ب ــره وری ان ــر و به ــای تجدیدپذی ــرژی ه ان

قــرارداد خریــد تضمینــی بــرق ایــن نیــروگاه را فســخ و پروانــه 

ــرای  ــه ب ــی ک ــی دولت ــترداد اراض ــرای اس ــو و ب ــا را لغ ــداث آنه اح

ــع  ــق مراج ــت، از طری ــده اس ــه ش ــر گرفت ــروگاه در نظ ــداث نی اح

ذیصــاح اقــدام نمایــد. در صــورت بهــره بــرداری از بخشــی از 

ظرفیــت نیــروگاه، ظرفیــت پروانــه احــداث و قــرارداد متناســبًا 

ــردد. ــی گ ــترد م ــی مس ــی دولت ــده اراض ــه و باقیمان ــل یافت تقلی

ii. تبصــره2: ســرمایه گذارانــی کــه قــرارداد آن هــا از ســوی ســازمان 

انرژی هــای تجدیدپذیــر و بهــره وری انــرژی بــرق فســخ مــی شــود، 

تــا دو ســال پــس از ابــاغ فســخ، درخواســت قــرارداد جدیــد آنهــا 

مــورد بررســی قــرار نمــی گیــرد.

8( وزارت نیــرو سیاســت توســعه نیــروگاه هــای تجدیدپذیــر و 

ــر 2000 مــگاوات در ســال توســط بخــش  ــزان حداکث ــه می پــاک ب

غیردولتــی را دنبــال مــی کنــد. ســازمان انــرژی هــای تجدیدپذیــر و 

ــرای  ــدات متناســب ب ــرق موظــف اســت تمهی ــرژی ب ــره وری ان به

ــد. ــن سیاســت را اتخــاذ نمای تحقــق ای

9( وزارت نیــرو سیاســت کاهــش تدریجــی نــرخ هــای خریــد 

تضمینــی بــرق از نیــروگاه هــای تجدیدپذیــر و پــاک را بــه صــورت 

متناســب بــا افزایــش ظرفیــت ایــن نیــروگاه هــا در کشــور و بــا در 

نظــر گرفتــن منابــع مالــی قابــل تامیــن دنبــال مــی کنــد. کاهــش نــرخ 

ــد اعمــال خواهــد شــد . ــًا در قراردادهــای جدی صرف

الزم بــه ذکــر اســت خریــد بــرق از ســامانه پیــل هــای ســوختی منــوط 

بــه ذخیــره بــرق تولیــدی از ســایر مولدهــای تجدیدپذیــر در محــل 

تولیــد بــرق آن مولدهــا مــی باشــد.

ــال  ــه س ــوط ب ــا مرب ــه ه ــه تعرف ــت ک ــروری اس ــه ض ــن نکت ــر ای ذک

1395 مــی باشــند و طبــق مصوبــه دولــت در ســال 1396 تعرفه هــا 

ــری نخواهدکــرد. تغیی

پدیدهتخریبپیشروندهدرسازهها

دکتر علی خدام

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اراک، گروه مهندسی عمران

چکیده

ایمنــی ســازه ها در برابــر بارهــا و حــوادث بــرای مهندســین ســازه کــه مســئول طراحــی ســاختمان ها هســتند یــک موضــوع حیاتــی می باشــد. یكــی از تهدیــدات 

ســازه ای و مكانیســم های تخریــب کــه در ســالیان اخیــر مــورد توجــه ویــژه ای قــرار گرفتــه اســت، بحــث تخریب هــای پیش رونــده می باشــد. ایــن موضــوع در 

ایــران پــس از تخریــب ســاختمان پاســكو در ســال 139۵ میــز بیــش از پیــش مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. تخریــب پیش رونــده عبــارت اســت از گســترش 

یــک تخریــب محلــی در ســازه، کــه در اثــر یــک حادثــه اولیــه ایجــاد می شــود، و از عضــوی بــه عضوهــای دیگــر منتقــل می شــود تــا اینکــه منجــر بــه تخریــب 

کل ســازه یــا بخــش بزرگــی از آن می شــود. ضوابــط اســتانداردهای مختلــف بــرای جلوگیــری از تخریــب پیش رونــده بــه صــورت ســه روش طراحــی بــه کار 

گرفتــه می شــود: روش نیروهــای کافــی، روش مســیر جایگزیــن بــرای بــار و روش افزایــش مقاومــت بــه صــورت موضعــی )محلــی(. روش اول یــک روش 

ــده می باشــند. در  ــر تخریــب پیش رون ــی، روش هــای مســتقیم طراحــی در براب ــر مســقیم می باشــد و روش هــای مســیر جایگزیــن و افزایــش مقاومــت محل غی

ایــن مقالــه ابتــدا تاریخچــه مختصــری از تخریــب هــای پیش رونــده کــه در دنیــا بــه وقــوع پیوســته مــورد برســی قــرار گرفتــه اســت و در ادامــه مقایســه ای بیــن 

دســتورالعمل های مربــوط بــه روش غیرمســتقیم در آیین نامه هــای طراحــی معتبــر مختلــف در دنیــا و رونــد پیدایــش و توســعه آن هــا بــه عمــل آمــده اســت.
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می باشــند. تخریب هــای گســترده در حیــن ســاخت بــه عللــی از 

قبیــل مقاومــت پاییــن مــواد و مصالــح، عــدم رعایــت ایمنــی و 

شــرایط مربــوط بــه باربــری اعضــای در حــال ســاخت )بــه خصوص 

ــد.  ــر اســتاندارد ســاخت و ســاز رخ می دهن بتــن( وتکنیک هــای غی

ولــی بیشــتر اهمیــت وتمرکــز بــرای مقاومــت در برابــر تخریــب 

بــه  بهره بــرداری،  حــال  در  ســاختمان های  روی  بــر  پیش رونــده 

ــد. ــی می باش ــاد مال ــای زی ــی و هزینه ه ــنگین جان ــات س ــت تلف عل

همانگونــه کــه انتظــار می رفــت بافاصلــه پــس از حادثــه ســاختمان 

رنــان پوینــت کشــورهایی نظیــر انگلســتان و کانــادا ضوابطــی را برای 

ــد. در  ــن کردن ــازه ها تدوی ــده در س ــب پیش رون ــری از تخری جلوگی

ســال 1976 اســتاندارد کشــور انگلســتان، عــدم تخریــب نامتناســب 

بــا تخریــب اولیــه ناشــی از وقــوع حادثــه را بــه صــورت یــک الــزام 

ــرای  ــات ب ــن الزام ــت ]2[. ای ــرای طراحــی ســازه ها در نظــر گرف ب

جلوگیــری از تخریــب پیش رونــده بــا ضوابطــی از قبیــل کاف بنــدی 

و  اضافه مقاومــت  از  اســتفاده  یكدیگــر،  بــه  ســازه  اعضــای 

شــكل پذیری در اعضــا و همچنیــن تامیــن مقاومــت کافــی در برابــر 

بارهــای نامتعــارف فرضــی تامیــن شــد. ایــن ضوابــط طــوری در نظر 

ــد کــه ســازه ها دارای اســتحكام بیشــتری باشــند  ــه شــده بودن گرفت

یعنــی ســازه ها قویتــر، شــكل پذیرتر و دارای ظرفیــت بازتوزیــع 

بارهــا باشــند.

در دهــه 1980 اســتانداردهای طراحــی در امریــكا شــروع بــه الــزام 

ــرای  ــی ســازه » ب ــی و اســتحكام کل ــه »یكپارچگ ــوط ب ــط مرب ضواب

 .)ANSI1982( پیش رونــده کردنــد    تخریــب  از  جلوگیــری 

ایــن ویژگــی مهــم بــه وســیله تامیــن پیوســتگی، اضافه مقاومــت 

وشــكل پذیری حاصــل می شــود. در حــال حاضــر نیــز کدهــا و 

شــامل ضوابــط  امریــكا  در  ســاختمانی  معمــول  اســتانداردهای 

مســتقیم مختــص تامیــن مقاومــت بــرای جلوگیــری از تخریــب 

پیش رونــده، نیســتند. بعضــی از کدهــا واســتانداردهای طراحــی 

ــال 2005  ــش س ــكا ACI318  ویرای ــن امری ــه بت ــن نام ــد آیی مانن

شــامل ضوابطــی بــرای تامیــن ســطوح پیوســتگی و اســتحكام ســازه 

می باشــند. اگرچــه از نظــر تاریخــی و آمــاری مشــاهده شــده اســت 

ــی  ــت ول ــن اس ــیار پائی ــده بس ــب پیش رون ــوع تخری ــر وق ــه خط ک

مــرگ و میــر وتلفــات جانــی ناشــی از وقــوع ایــن گونــه تخریب هــا 

می توانــد بســیار شــدید باشــد، بــه همیــن علــت بحث هــای مربــوط 

بــه طراحــی در برابــر تخریــب پیش رونــده بســیار مــورد توجــه قــرار 

دارنــد. در نتیجــه حمــات تروریســتی اخیــر در نقــاط مختلــف 

بــرای  متحــده  ایــات  در  دولتــی  ســازمان های  اکثــر  جهــان، 

ــرای مقاومــت  ســاخت و ســاز ســاختمان های خــود ضوابطــی را ب

در برابــر تخریــب پیش رونــده  ارائــه کرده انــد ) 2DoD2009 و 

DoD2005 و 3GSA2003 ( . هــر ســازمان بــا توجــه بــه ویژگــی 

ــرای  ــی را ب ــرد مختلف ــطوح عملك ــود س ــای خ ــت ه ــا و ماموری ه

ســازه های خــود در برابــر بار هــای نامتعــارف تدویــن کــرده اســت. 

بــه عــاوه روش هــای طراحــی مختلفــی بــرای تامیــن مقاومــت 

در برابــر تخریــب پیش رونــده ارائــه شــده اســت. در بخش هــای 

مختلــف خصوصــی و دولتــی گســتره وســیعی از نظــرات مختلــف 

بــرای ارائــه ضوابــط مربــوط بــه تقویــت ســازه ها در برابــر تخریــب 

پیش رونــده وجــود دارد. بــا وجــود پیشــرفت های زیــاد هنــوز توافــق 

مشــخصی بــه دســت نیامــده اســت کــه چــه زمانــی بایــد طراحــی در 

ــه شــود و چــه ســطحی از  ــده در نظــر گرفت ــر تخریــب پیش رون براب

مقاومــت در برابــر تخریــب پیش رونــده قابــل قبــول اســت. ممكــن 

اســت طراحــی ســازه ها در برابــر تخریــب پیش رونــده نیــاز بــه 

روش هــای تحلیلــی پیچیــده ای داشــته باشــد کــه در فراینــد معمــول 

ــت.    ــا نیس ــه آن ه ــازی ب ــی ســازه ها نی طراح

روش	های	طراحی	 	.2

خطــر  بــرای کاهــش  را  روش کلــی  دو   ASCE7 اســتاندارد 

ــد: روش هــای مســتقیم و روش  تخریــب پیش رونــده معرفــی می کن

غیرمســتقیم. 

1/2. روش های طراحی مستقیم 

روش هــای طراحــی مســتقیم شــامل در نظــر گرفتــن صریــح و 

آشــكار مقاومــت در برابــر تخریــب پیش رونــده در طــول رونــد 

طراحــی می باشــد. ایــن روش هــا شــامل مــوارد زیــر می باشــند: 

1( روش مســیر جایگزیــنAP 4، کــه در ایــن روش ســازه بایــد دارای 

ظرفیــت عبــور بــار در غیــاب عضــو ســازه ای از دســت رفتــه باشــد، 

بــه طوریكــه خرابــی در ســازه محلــی باقــی بمانــد و گســترش نیابــد. 

ــد  ــزم می کن ــه مل ــن، ک ــی( معی ــی )محل ــت موضع 2( روش مقاوم

آیین نامه وزارت دفاع امریکا  2

کميته امنيت داخلD امریکا  3

 Alternate Path method  4

مقدمه	و	تعریف 	.1

یــک  توصیــف گســترش  بــرای  پیش رونــده  اصطــاح تخریــب 

خرابــی محلــی اولیــه بــا رفتــار زنجیــره ای بــه کار مــی رود کــه منجر به 

واژگونــی و تخریــب کل ســازه و یــا قســمت بزرگــی از آن می شــود. 

ویژگــی مهــم تخریــب پیش رونــده ایــن اســت کــه وضعیــت نهایــی 

خرابــی بــه طــور نامتناســبی بزرگتــر از تخریــب اولیــه می باشــد ]1[. 

ویرایــش   ASCE7 امریــكا  ســاختمانی  بارهــای  نامــه  آییــن 

ســال 2005 تخریــب پیش رونــده را بــه صــورت زیــر تعریــف 

ــه عضــو دیگــر کــه  ــه از عضــوی ب ــب اولی می کند:»گســترش تخری

ــب  ــا تخری ــب ب ــی نامتناس ــا تخریب ــازه ی ــب کل س ــه تخری ــر ب منج

اولیــه می شــود.«

اصطــاح »نامتناســب« بــه ایــن وضعیــت اشــاره دارد کــه تخریــب 

ــب گســترده و ســنگین در ســازه  ــک تخری ــه ی ــک عضــو منجــر ب ی

می شــود کــه مقــدار آن بــا تخریــب اولیــه متناســب نیســت و بســیار 

بیشــتر از تخریــب اولیــه اســت. 

ــده  ــب گســترش یابن ــوع تخری ــک ن ــده ی ــب پیش رون ــن تخری بنابرای

اســت کــه خرابــی نهایــی آن بــا خرابــی ناشــی از تخریــب موضعــی 

ــه ای در  ــتانداردهای آئین نام ــا و اس ــدارد. در کده ــبی ن ــه تناس اولی

ــه جــای »تخریــب پیش رونــده » از اصطــاح  بعضــی از کشــورها ب

»تخریــب نامتناســب« اســتفاده می شــود. برمبنــای مطالبــی کــه گفتــه 

ــر  ــی ب ــر کــه بیشــتر مبتن شــد، پیشــنهاد شــده اســت کــه تعریــف زی

ســال2005  ویرایــش   ASCE7 اســتاندارد)آیین نامه(  تعریــف 

ــه کار رود: اســت ب

»تخریــب پیش رونــده  گســترش تخریــب محلــی ناشــی از یــک 

حادثــه اولیــه، کــه از عضــوی بــه عضــو دیگــر انتقــال می یابــد و در 

نتیجــه آن کل ســازه یــا بخــش بزرگــی از آن بــه طــور نامتناســب بــا 

تخریــب اولیــه، دچــار خرابــی می شــود. ایــن نــوع خرابــی، تخریــب 

پیش رونــده نامیــده می شــود.«

مفهــوم تخریــب پیش رونــده نخســتین بــار بــا حادثــه تخریــب 

ــرار گرفت)شــكل1-1(.   ــورد توجــه ق ــت1 م ــان پوین ســاختمان رن

ــر  ــا دیوارهــای بارب ــی پیش ســاخته ب ــک ســازه بتن ــن ســاختمان ی ای

پیش ســاخته بــود. یــک حادثــه انفجــار گاز در گوشــه آشــپزخانه در 

طبقــه 18 ایــن ســاختمان منجــر بــه انفجــار و از بیــن رفتــن دیــوار 

Ronan point  1

خارجــی در گوشــه ســاختمان شــد، ســپس طبقــات باالئــی در اثــر از 

دســت رفتــن تکیــه گاه تخریــب شــدند و بعــد از آن ضربــه ناشــی از 

ســقوط طبقــات باالئــی منجــر بــه تخریــب سیســتم کــف در طبقــات 

پایینــی ســاختمان شــد و در نتیجــه تــا طبقــه همكــف تمــام طبقــات 

)در گوشــه ســاختمان ( تخریــب شــدند ]2[ اگرچــه کل ســاختمان 

ــش از  ــبی بی ــور نامتناس ــه ط ــی ب ــزان خراب ــی می ــد ول ــب نش تخری

تخریــب اولیــه در گوشــه آشــپزخانه در طبقــه 18 بــود.

شكل1. تخریب پیش رونده در ساختمان Ronan Point در انگلستان 

در سال 1968

 عمومــا در کشــورهای مختلــف، ســازه ها بــرای بار هــای نامتعــارف 

ــه  ــا ب ــورد هواپیم ــب، برخ ــار بم ــار انفج ــار گاز، ب ــار انفج ــر ب نظی

ســاختمان و بارهایــی از ایــن دســت طراحــی نمی شــوند. بنابرایــن 

ــد،  ــرار می گیرن ــی ق ــای نامتعارف ــن باره ــی ســازه ها تحــت چنی وقت

ــاری  ــر آم ــه نظ ــوند. از نقط ــترده می ش ــای گس ــب ه ــل تخری متحم

ــن  ــداد محــدودی ســاختمان در حی در طــول زمان هــای گذشــته تع

تعــداد  البتــه  بهره بــرداری دچــار تخریــب پیش رونــده شــده اند. 

ســاختمان هایی کــه در حیــن ســاخت دچــار تخریــب شــده اند، 

ــاخت از  ــال س ــاختمان های در ح ــی س ــد. یعن ــاد می باش ــیار زی بس

نقطــه نظــر آمــار و احتمــاالت بیشــتر در معــرض ایــن نــوع تخریــب 
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ــد.   ــده دارن ــب پیش رون ــر تخری ــه طراحــی در براب ب

3/3. استاندارد ملی ساختمان های کانادا7  

اســتاندارد ملــی کانــادا شــامل توصیه هــای کلــی در مــورد نیــاز 

ــه اســتحكام و یكپارچگــی ســازه ای )وجــود پیوســتگی،  ســازه ها ب

ولــی  می باشــد،  ســازه ها(  در  اضافه مقاومــت  و  شــكل پذیری 

در تفســیر آئین نامــه کانــادا بحث هــای گســترده و مفصلــی بــرای 

ــت.   ــده اس ــازه آم ــتحكام س ــن اس تامی

ــث  ــت بح ــده اهمی ــان دهن ــده نش ــرح ش ــای مط ــوای بحث ه محت

تخریــب پیش رونــده در زمــان تدویــن ایــن آئین نامــه می باشــد، 

ــای  ــال 1975 دارای بحث ه ــش س ــه ویرای ــت ک ــه اس ــب توج جال

ــد.   ــال 1995 می باش ــش س ــه ویرای ــبت ب ــری نس ــل ت مفص

تفســیر آئین نامــه کانــادا شــامل پیشــنهاداتی در مــورد چیدمــان پــان 

در ســاختمان، پیوســتگی و رعایــت طــول گیرائــی آرماتورهــا)در 

ــی اعضــای ســازه و مكانیســم های  ــه(، یكپارچگ ــن آرم اعضــای بت

در  پیش رونــده،  تخریــب  وقــوع  خطــر  بــرای کاهــش  ســازه ای 

صــورت حــذف یــک تکیه گاه)ســتون( از ســازه می باشــد.  

در ایــن آئین نامــه هیــچ صحبتــی در مــورد مقادیــر نیروهــای کافــی 

یــا طراحــی اعضــای کلیــدی در برابــر بار هــای نامتعــارف و تصادفــی 

مطــرح نشــده اســت.  

۴/3. استاندارد طراحی ساختمان ها در سوئد8 

اســتاندارد ملــی طراحــی ســاختمان ها در ســوئد شــامل ضوابــط 

ایــن  می باشــد.  ســازه ها  طراحــی  بــرای  مفیــدی  توصیه هــای  و 

آیین نامــه ســازه ها را بــر اســاس اهمیــت ایمنــی بــه ســه دســته 

تقســیم می کنــد کــه معمــوال الزامــات مربــوط بــه طراحــی در برابــر 

تخریــب پیش رونــده و بار هــای تصادفــی نامتعــارف در دســته ســوم 

الزامــی می باشــد. ایــن الزامــات در یــک کتــاب جداگانــه آورده شــده 

ــد: ــر می باش ــوارد زی ــامل م ــت و ش اس

ــای  ــر باره ــت اث ــده تح ــیب دی ــازه آس ــداری س ــی پای ــف( بررس  ال

ــرده.   ــده و م زن

اثــرات  و  شــده9  تخریــب  قطعــات  ســقوط  اینکــه  ب(بررســی 

دینامیكــی آنهــا در ســازه تحــت اثــر تخریــب موضعــی اولیــه باعــث 

National Building Code of Canada  7

Swedish Design Regulations  8

Falling debris  9

ــن  ــا تامی ــوع ب ــن موض ــه ای ــود ک ــازه نش ــده در س ــب پیش رون تخری

ــا  ــر )ی ــای بارب ــف و دیواره ــای ک ــن اعض ــار بی ــال ب ــت انتق ظرفی

ــه  ــی ب ــی و برش ــای کشش ــود)تامین نیروه ــل می ش ــتون ها( حاص س

ــر(.   ــر مت ــن ب ــو نیوت ــدازه 20 کیل ان
۵/3. آئین نامه انجمن مهندسین عمران امریکا10

 تفســیر آئین نامــه  ASCE 7-05 شــامل بحث هــای گســترده در 

مــورد اســتحكام و یكپارچگــی کلــی ســازه )وجــود پیوســتگی، 

ایــن  تفســیر  می باشــد.  اضافه مقاومــت کافــی(  و  شــكل پذیری 

آئین نامــه روش هــای مســتقیم )روش مســیر جایگزیــن و روش 

مقاومــت محلــی تقویــت شــده( را معرفــی میكنــد.  

ــت  ــن کفای ــرای تامی ــی ب ــی هــای کل ــن تفســیر راهنمائ ــن ای همچنی

اســتحكام ســازه هماننــد چیدمــان پــان و اســتفاده از کاف هــا را 

ارائــه می دهــد.   

شــایان ذکــر اســت کــه ایــن تفســیر شــامل ترکیبــات بــار طراحــی در 

برابــر بارهــای نامتعــارف نیــز می باشــد.  
۶/3. آیین نامه بتن امریکا11

طراحــی  روش  از  مناســب  مثــال  یــک  امریــكا  بتــن  آئین نامــه   

آئین نامــه شــامل ضوابــط کلــی بــرای  ایــن  غیرمســتقیم اســت. 

ــور در اعضــای  ــت اســتحكام ســازه و پیوســتگی آرمات ــن کفای تامی

ــی  ــای بتن ــا در اعض ــاع کاف ه ــدم انقط ــتگی و ع ــه و پیوس بتن آرم

می باشــد.   پیش ســاخته 
7/3. آیین نامه ساختمانی شهر نیویورک12

ــک  ــال 1998 ی ــش س ــورک ویرای ــهر نیوی ــاختمانی ش ــه س آئین نام

مثــال از روش طراحــی مســتقیم می باشــد. ایــن آئین نامــه روش هــای 

مســتقیم یعنــی روش مســیر جایگزیــن و روش مقاومــت محلــی 

معیــن را در بــر می گیــرد و اشــاره ای بــه روش غیرمســتقیم نمی کنــد.  

8/3. آیین نامه تاسیسات وزارت دفاع آمریکا13  

ــرای  ــه ب ــن آئین نام ــن وکامل تری ــه نوعــی مفصل تری ــه ب ــن آئین نام ای

ــر دو  ــده  می باشــد و شــامل ه ــب پیش رون ــر تخری طراحــی در براب

نــوع روش غیرمســتقیم و مســتقیم بــرای طراحــی ســازه ها در برابــر 

ــد.   ــده می باش ــب پیش رون تخری

 7-05 ASCE  10

318 ACI  11

New York City Building Code  12

Department of Defense Unified Facilities Criteria  13

ــا  ــار ی ــل ب ــی از آن مقاومــت کافــی در مقاب ــا بخش های ســاختمان ی

ــا خطــر انفجــار گاز( را داشــته باشــد.  ــن )مث خطــری معی

2/2. روش های طراحی غیرمستقیم 

تخریــب  برابــر  در  مقاومــت  طراحــی،  غیرمســتقیم  روش  در 

ــط  ــن ضواب ــر گرفت ــا در نظ ــتقیم ب ــورت غیرمس ــه ص ــده ب پیش رون

مربــوط بــه حداقــل ســطوح مقاومــت، پیوســتگی و شــكل پذیری در 

ســازه لحــاظ می شــود. تفســیرASCE7 راهنمایی هــا و پیشــنهادات 

کلــی طراحــی را بــرای بهبــود عملكــرد درســت ومطلــوب ارائــه 

ــد: ــر می باش ــوارد زی ــامل م ــط ش ــن ضواب ــد. ای می ده

 1( جانمایی مناسب پان

 2( سیستم کامل، مؤثر ویكپارچه کاف ها

 3( تغییر جهت های دهانه دال های طبقات

 4( پارتیشن های داخلی باربر

 5( عملكرد زنجیره ای دال کف

  6( عملكر تیرمانند دیوارها

 7( اضافه  مقاومت و شكل پذیری در سیستم های سازه ای

 8( جزئیات شكل پذیری 

 9( مســلح کــردن اضافــی بــرای انفجــار و بارهــای نامتعــارف 

مخــرب )در صورتــی کــه طــراح بار هــای  انفجــاری را در نظــر 

بگیــرد(. 

الزم بــه ذکــر اســت کــه هیــچ گونــه ضابطــه محاســباتی بــرای 

طراحــی مســتقیم یــا غیرمســتقیم در برابــر تخریــب پیش رونــده در 

ASCE7 ویرایــش 200۵ آورده نشــده اســت. 

امریــكا                                                  دفــاع  وزارت  تاسیســات  نامــه  آییــن  در 

UFC-4-023-03 از روش نیروهــای کافــی بــه عنــوان روش 

غیرمســتقیم بــرای مقابلــه بــا تخریــب پیش رونــده اســتفاده می شــود 

]3[. در ایــن ویرایــشUFC  روش نیروهــای کافــی بــرای تقویــت 

پیوســتگی و شــكل پذیری بــه وســیله نیروهــای کششــی کــه بایــد 

اســتفاده شــوند تــا اجــزای ســازه بــه هــم بســته شــوند، بــه کار 

می رونــد. ایــن روش مشــابه روشــی اســت کــه بــه وســیله اســتاندارد 

انگلســتان بعــد از حادثــه تخریــب ســاختمان رنــان پوینــت در ســال 

  EUROCODE1968 بــه کار گرفتــه شــد و در حــال حاضــر در

نیــز اســتفاده می شــود.

ــر	 ــش	خط ــای	کاه ــر	آیین	نامه	ه ــروری	ب م 	.3

پیش	رونــده تخریــب	

از  پیشــگیری  بــرای  دارای ضوابطــی  آئین نامه هــای طراحــی کــه 

ــح  ــک توضی ــراه ی ــه هم ــه ب ــند در ادام ــده می باش ــب پیش رون تخری

مختصــر در مــورد اســتاندارد و روش هــای کاهــش خطــر مــورد 

شــده اند. آورده  اســتفاده 

1/3. استانداردهای انگلستان5 

ــه پــس از تخریــب ســاختمان رنــان پوینــت در انگلســتان،  بافاصل

ــط  ــه شــامل ضواب ــن آیین نام ــوان اولی ــه عن ــن کشــور ب اســتاندارد ای

طراحــی بــرای مقالــه بــا تخریــب پیش رونــده ارائــه شــد. اســتاندارد 

انگلســتان بــر روی کاف بنــدی بــرای بســتن و اتصــال موثــر اعضای 

مختلــف ســازه بــه یكدیگــر بــا هــدف تأمیــن پیوســتگی، یكپارچگــی 

و عــدم انقطــاع تأکیــد دارد.   

ــاب شــدن  ــه پرت ــوار را نســبت ب ــل هــای دی کاف هــا مقاومــت پان

همچنیــن  و  تقویــت کــرده  گاز  انفجــار  قبیــل  از  حوادثــی  در 

شــده  تخریــب  قســمت  از  بــار  عبــور  بــرای  را  ســازه  توانایــی 

پیش رونــده  برابرتخریــب  در  بــرای طراحــی  می دهنــد.  افزایــش 

اعضــای مختــف ســازه ای در یــک زمــان حــذف می شــوند. بــه 

ــه  عــاوه اعضــای ســازه ای کــه بــرای پایــداری ســاختمان حیاتــی ب

نظــر می رســند بایــد بــه عنــوان اعضــای کلیــدی طراحــی شــوند تــا 

 34 kpa بتواننــد در برابــر بارهــای تصادفــی از قبیــل بــار فشــار

)فشــار ناشــی از انفجــار گاز( مقاومــت کننــد.   

2/3. آیین نامه اروپا6 

آییــن نامــه اروپــا یــک آئین نامــه ســاختمانی اســت کــه توســط برخــی 

کشــورهای اروپائــی تدویــن شــده اســت و یــک اســتاندارد بیــن 

ــی  ــر راهنمائ ــاوه ب ــه ع ــن آیین نام ــد. ای ــاب می آی ــه حس ــی ب الملل

ــد انتخــاب یــک چیدمــان  ــی در مــورد نحــوه طراحــی مانن هــای کل

مناســب بــرای پــان، کاف بنــدی اعضــای ســازه را بــه همــراه 

تعریــف مقادیــر نیروهــای کافــی بــرای جلوگیــری از تخریــب 

می کنــد.   پیشــنهاد  پیش رونــده 

ســاختمان ها در ایــن آیین نامــه از نظــر اهمیــت ایمنــی بــه چهــار 

دســته تقســیم می شــوند کــه فقــط دو گــروه بــا اهمیــت باالتــر نیــاز 

British Standards  5

Eurocode  6
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ایــن  در  پیش رونــده  تخریــب  از  جلوگیــری  بــرای  طراحــی 

ــازه  ــی س ــرای طراح ــر ب ــورد نظ ــی م ــطح ایمن ــه س ــتورالعمل ب دس

دارد.    بســتگی 

ــن  ــیله تامی ــه وس ــتقیم ب ــی روش غیرمس ــن ایمن ــطوح پائی ــرای س ب

ــرای طراحــی  نیروهــای کافــی مینیمــم )روش نیروهــای کافــی( ب

در برابــر تخریــب پیش رونــده بــه کار مــی رود. بــرای ســطوح باالتــر 

ایمنــی اگــر نیروهــای کافــی تامیــن نشــوند، روش مســیر بــار 

جایگزیــن بــرای طراحــی اســتفاده می شــود.  شــایان ذکــر اســت کــه 

ایــن دســتورالعمل شــامل روش مســتقیم مقاومــت محلــی تقویــت 

ــد.   ــز می باش ــده نی ش
9/3. دستورالعمل کمیته امنیت داخلی 14

کمیتــه امنیــت داخلــی)ISC( بــرای طراحــی ســازه ها در برابــر 

تخریــب پیش رونــده بــه روش هــای مســتقیم )روش مســیر جایگزین 

و روش مقاومــت محلــی تقویــت شــده( تأکیــد دارد و اشــاره ای بــه 

ــد.   ــن کاف هــای ســازه ای نمی کن روش غیرمســتقیم وتأمی

10/3.  دستورالعمل مدیریت خدمات عمومی امریکا15 

ــای  ــر مبن ــی ب ــت ســرویس های عموم ــط دســتورالعمل مدیری ضواب

روش هــای مســیر بــار جایگزیــن و حــذف اعضــای باربــر قائــم 

می باشــد ]6[. همانگونــه کــه دیــده می شــود، ایــن دســتورالعمل 

ــه روش  ــی ب ــت داخل ــه امنی ــد دســتورالعمل آژانــس کمیت ــز همانن نی

غیرمســتقیم اشــاره ای نمی کنــد. 

نتیجه	گیری 	.4

ــب  ــر تخری ــت در براب ــن مقاوم ــرای تأمی ــی دو روش ب ــور کل ــه ط ب

پیــش رونــد، بــه کار می رونــد: روش غیرمســتقیم و روش هــای 

مســتقیم. روش غیرمســتقیم یــک روش تجویــزی بــرای تأمیــن یــک 

ســطح حداقلــی از اتصــال و پیوســتگی بیــن اعضــای مختلــف ســازه 

ــدارد.   ــده  ن ــای پیچی ــه تحلیل ه ــاز ب ــی نی ــرای طراح ــد و ب می باش

ــارف  ــر بارهــای نامتع ــه اث ــه جــای محاســبات ســازه ای ک در کل، ب

)از قبیــل انفجــار، زلزلــه و. . .  ( را بــر روی ســازه نشــان می دهــد، 

ــا پیوســته  ــد کــه ب طــراح از یــک روش غیرمســتقیم اســتفاده می کن

کــردن اعضــای ســازه بــه هــم، یكپارچگــی و ســامت ســازه را 

ــنگین و  ــبات س ــه محاس ــتقیم، ب ــای مس ــد. روش ه ــش می ده افزای

 Interagency Security Committee  14

General Services Administration  15

پیچیــده ســازه ای متکــی هســتند و طــراح بــه طــور مســتقیم و آشــكار 

توانایــی ســازه را بــرای مقاومــت در برابــر یــک بــار نامتعــارف ) از 

ــل ســازه در  ــد. تحلی ــه و. . . (  محاســبه می کن ــل انفجــار، زلزل قبی

برابــر تخریــب پیش رونــده بــه روش هــای مختلفــی می توانــد انجــام 

می شــود. گســتره ی ایــن روش هــا از تحلیــل اســتاتیكی خطــی گرفتــه 

تــا روش اجــزای محــدود غیرخطــی دینامیكــی می توانــد تغییــر 

کنــد. البتــه فیزیــک پدیــده گســترش و انتشــار یــک تخریــب محلــی 

ــراح  ــت ط ــن عل ــه همی ــد ب ــده باش ــیار پیچی ــد بس ــازه می توان در س

بایــد تجربــه قضــاوت و آگاهــی کافــی در مــورد روش و ابزارهــای 

ــرات اینرســی  ــر اث ــال اگ ــرای مث ــورد اســتفاده را داشــته باشــد. ب م

در ســازه قابــل توجــه باشــد و اتــاف انــرژی بــه صــورت عملكــرد 

پاســتیک مــورد نظــر باشــد، ضــروری اســت کــه تحلیــل دینامیكــی 

غیرخطــی انجــام شــود.  

اکثــر آییــن نامــه هــای بیــن المللــی طراحــی ســاختمان هــای معمــول 

ــی  ــن یكپارچگ ــعی در تامی ــتقیم س ــط غیرمس ــتفاده از ضواب ــا اس ب

ــه  ــری و اضاف ــكل پذی ــه ش ــوط ب ــات مرب ــق الزام ــا از طری ــازه ه س

ــا را در  ــازه ه ــرد س ــد عملك ــدی میتوان ــا ح ــه ت ــد ک ــت دارن مقاوم

ــود دهــد. ــده بهب ــر تخریــب پیــش رون براب
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چکیده

ــی ــازه های بتن ــرای س ــوص ب ــا به خص ــن محیط ه ــع در ای ــازه های واق ــرای زوال س ــی را ب ــم و مخرب ــرایط مهاج ــب ش ــی اغل ــای دریای  محیط ه

ــب ناشــی از ــی ســبب می شــوند کــه اغل ــی مســلح در محیط هــای دریای ــرای ســازه های بتن ــی را ب ــد و خرابی هــای مختلف ــد می آورن  مســلح پدی

 خوردگــی آرماتورهــای ایــن ســازه ها تحــت اثــر کلریدهــا و یــا نفــوذ ســولفات ها و ســایر امــاح مخــرب بــه درون بتــن اســت. بــا توجــه بــه مــوارد

ــره ــگام ســاخت و به ــی هن ــواد و روش هــای مختلف ــا، از م ــود در عملكــرد آن ه ــی و بهب ــی دریای ــش دوام ســازه های بتن  ذکــر شــده جهــت افزای

 بــرداری از ســازه ها و در مواجهــه بــا موقعیت هــای گوناگــون در محیط هــای دریایــی بهره گرفتــه می شــود کــه هرکــدام مزایــا و معایــب مختــص

 بــه خــود را دارا بــوده و دارای اثــرات متفاوتــی می باشــند کــه حــال در ایــن مقالــه برخــی از متداول تریــن و پرکاربردتریــن مــواد و روش هــای مؤثــر

.در افزایــش دوام و پایایــی ســازه های بتنــی دریایــی بــه اختصــار معرفــی و مــورد بررســی واقــع شــده اند
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پوزوالن	ها	و	مواد	مکمل	سیمان 	.3

ــژه ای  ــت وی ــاف اهمی ــواد مض ــا و م ــر پوزوالن ه ــال های اخی در س

یافته انــد و بهره گیــری از آن هــا درســاخت بســیاری از ســازه های 

بتنــی رواج پیــدا کــرده اســت. برخــی از ایــن مــواد قــادر بــه افزایــش 

مختلــف  عوامــل  برابــر  در  ترک خوردگــی  مقابــل  در  مقاومــت 

و بهبــود در خــواص متعــددی از بتــن می باشــند. ازآنجاکــه هــم 

مقاومــت و هــم نفوذپذیــری بتــن در شــرایط بهره بــرداری به وســیله 

میــزان ترک هــای موئیــن داخلــی مشــخص می شــوند، واضــح اســت 

ــی  ــه دوام طوالن ــاده مضــاف مناســب وقتی ک ــک م ــه اســتعمال ی ک

مــدت بتــن در محیــط مجــاور آب دریــا از ماحظــات اولیــه طراحــی 

ــد ]4و5[. ــوردار می باش ــادی برخ ــت زی ــت از اهمی اس

طــی تحقیقــات بســیار متعــددی کــه تاکنــون بــر روی خــواص 

ــر مــوارد  ــه اســت، در اکث ــوع ســیمان ها انجام گرفت ــن ن متفــاوت ای

ــه  ــبت ب ــری نس ــری انکارناپذی ــیمان ها برت ــوع س ــن ن ــتفاده از ای اس

ــه  ــادی و چ ــای اقتص ــاظ ویژگی ه ــه از لح ــی چ ــیمان های معمول س

از لحــاظ ویژگی هــای دوام بــه همــراه مقاومــت داشــته اند. تنهــا در 

ــورد  ــد در م ــان را دچــار تردی ــواردی کــه گاهــی طراحــان و مجری م

اســتفاده از ایــن نــوع ســیمان ها می کنــد، آثــار متناقضــی اســت کــه 

ــیمان ها  ــن س ــر روی ای ــه ب ــورت گرفت ــات ص ــی از تحقیق در بعض

دیــده شــده اســت. شــاید مهم تریــن علــت ایــن موضــوع تأثیــر 

ــای  ــای بتن ه ــر روی ویژگی ه ــاخت ب ــرایط س ــی و ش ــرایط اقلیم ش

ــه  ــد ب ــن بای ــت. همچنی ــیمان ها اس ــوع س ــن ن ــا ای ــده ب ــاخته ش س

ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه حتــی ممكــن اســت دو نــوع پــوزوالن 

مختلــف یــک اثــر معینــی در بتــن داشــته باشــند، ولــی مكانیســم ایــن 

عملكــرد در ایــن دو پــوزوالن کامــًا متفــاوت باهــم باشــد، ایــن امــر 

ــن ویژگی هــای ســیمان های  باعــث می شــود کــه بعضــی دیگــر از ای

حــاوی ایــن مــواد باهــم فــرق نمایــد ]5و6[.

سرباره 	.4

ــرباره  ــاوی س ــای ح ــده، بتن ه ــام ش ــی های انج ــه بررس ــه ب ــا توج ب

دانــه ای آســیاب شــده دارای مقاومــت بیشــتری در مقابــل حمــات 

ســولفات ها و آب دریــا نســبت بــه بتــن ساخته شــده بــا ســیمان 

ــن و  ــی می باشــند. ســرباره از آهــک، ســیلیس، آلومی ــد معمول پرتلن

ــیدهای آن  ــی و اکس ــید قلیای ــم و اکس ــید منیزی ــی اکس ــدار کم مق

تشــكیل شــده اســت. بافــت ســطحی ذرات ســرباره صاف تــر از 

ســیمان اســت در نتیجــه در بهبــود کارایــی مؤثــر می باشــد. ســرعت 

هیدراتاســیون ســرباره آهســته تر از ســیمان پرتلنــد معمولــی اســت. 

در نتایــج برخــی از تحقیقــات جایگزیــن نمــودن بخشــی از ســیمان 

بــا ســرباره تــا 80 درصــد کاهــش مقاومــت فشــاری بتــن در مــدت 

28 روز اول را نشــان داده اســت درحالی کــه مقاومــت فشــاری بلنــد 

ــوده  ــا 60 درصــد افزایــش همــراه ب ــی ســرباره ت ــا جایگزین مــدت ب

اســت. در برخــی از پژوهش هــا گزارش شــده کــه بــا افزایــش نســبت 

ــل ســولفات ها  ــش از 65 درصــد، مقاومــت در مقاب ــه بی ســرباره ب

آغــاز می شــود. همچنیــن یكــی دیگــر از مزایــای حاصل شــده از 

اســتفاده ســرباره، کاهــش ســرعت انتشــار یون هــای مخــرب نظیــر 

ــر ســیمان ســخت شــده می باشــد ]4و7[. ــد در درون خمی کلری

دوده	سیلیسی 	.5

دوده سیلیســی یــک محصــول جانبــی حاصــل از کوره هــای قــوس 

ــد آلیاژهــای فروســیلیس می باشــد. دوده  ــان تولی الكتریكــی در جری

ــا قطــر متوســط 0/1  ــز ب به دســت آمــده به صــورت ذرات بســیار ری

میكــرون اســت و دارای بیــش از 80 درصــد ســیلیس غیرکریســتالی 

ــر دوده  ــت. اث ــدیدی اس ــی ش ــت پوزوالن ــذا دارای خاصی ــت، ل اس

ــاد  ــه ایج ــر ب ــن، منج ــر روی بت ــا ب ــایر پوزوالن ه ــبیه س ــیلیس ش س

ــترک  ــل مش ــی روی فص ــر و تغییرات ــای ریزت ــا حفره ه ــاختاری ب س

ســنگ دانه و ســیمان شــده کــه درمجمــوع باعــث کاهــش نفوذپذیری 

بتــن می گــردد. ایــن تأثیــر بــه دلیــل بیشــتر بــودن فعالیــت دوده 

ــا اســت ]4و5[.  ــه ســایر پوزوالن ه ســیلیس نســبت ب

ــن حــاوی  ــد خوردگــی بت ــی فرآین ــات، شــروع زمان ــر تحقیق در اکث

ــی رخ  ــن معمول ــه بت ــبت ب ــر نس ــی طوالنی ت ــیلیس در زمان دوده س

می دهــد و شــدت خوردگــی آن نیــز به مراتــب کمتــر از بتــن معمولــی 

می باشــد، به طوری کــه در برخــی از تحقیقــات مشــاهده گردیــده 

کــه شــروع خوردگــی بــرای بتــن حــاوی دوده ســیلیس 6 برابــر زمــان 

خوردگــی در بتــن معمولــی اســت. علــت ایــن امــر به احتمــال زیــاد 

در وهلــه اول بیشــتر مربــوط بــه ســاختار شــیمیایی و کنتــرل کــردن 

ــای  ــی بتن ه ــاختار فیزیك ــه س ــپس ب ــد و س ــا می باش ــرک یون ه تح

ــری را  ــل کمت ــر و تخلخ ــذ کوچک ت ــه مناف ــیلیس ک ــاوی دوده س ح

دارا می باشــند، ارتبــاط دارد ]5و8[.

ــر  ــن در براب ــت بت ــش مقاوم ــث افزای ــن باع ــی همچنی دوده سیلیس

مقدمه 	.1

ســازه های بتنــی اغلــب در محیط هــای دریایــی در معــرض شــرایط 

ــا  ــر ســبب می شــود ب ــن ام ــع هســتند کــه ای ــی واق مهاجــم و مخرب

ــود  ــدار ش ــازه ها پدی ــن س ــددی در ای ــای متع ــان خرابی ه ــذر زم گ

کــه گســترش و تشــدید ایــن خرابی هــا درنهایــت موجــب زوال 

کامــل ســازه می شــود و عملكــرد آن هــا را دچــار اختــاالت جــدی 

می نمایــد. بــا توجــه بــه مــوارد ذکــر شــده، به منظــور افزایــش پایایــی 

ــرد  ــود عملك ــی و بهب ــای دریای ــی در محیط ه ــازه های بتن و دوام س

آن هــا در دراز مــدت از روش هــا و مــواد مختلفــی هنــگام ســاخت و 

ــون  ــای گوناگ ــا موقعیت ه ــه ب ــازه ها و در مواجه ــرداری از س بهره ب

اســتفاده می شــود کــه هرکــدام از آن هــا مزایــا و معایــب مختــص بــه 

خــود را دارا می باشــند و اثــرات متفاوتــی دارنــد کــه حــال در ایــن 

ــی  ــواد و روش های ــن م ــن و پرکاربردتری ــه برخــی از متداول تری مقال

کــه عــاوه بــر رعایــت اصــول فنــی در ســاخت بتــن و اجــرای 

ــایان  ــرات ش ــی، اث ــای دریای ــی در محیط ه ــازه های بتن ــب س مناس

ــود و افزایــش دوام و پایایــی ســازه های  توجــه و مناســبی را در بهب

بتنــی دریایــی پدیــد آورده انــد، به اختصــار معرفــی و مــورد بررســی 

ــده اند. ــع ش واق
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ــه  ــوادی هســتند کــه در صــورت اضاف ــده خوردگــی م ــواد بازدارن م

ــی  ــرخ خوردگ ــط مهاجــم، ن ــک محی ــم( در ی ــر ک شــدن )در مقادی

یــک فلــز خــاص در آن محیــط را کاهــش می دهنــد. ایــن مــواد گاهــی 

ــا مــوادی کــه یــک پوشــش  ــوان کاتالیســت های تأخیــری  و ی ــا عن ب

ــده  ــطح خورن ــا س ــول ب ــش محل ــق واکن ــا را از طری ــر ج ــظ ب محاف

ــی  ــای کاف ــع غلظت ه ــوند. در واق ــده می ش ــد، نامی ــكیل می دهن تش

ــود  ــن وج ــوالد و بت ــترک ف ــطح مش ــد در س ــده بای ــواد بازدارن از م

داشــته باشــد تــا از خوردگــی جلوگیــری شــود. طبقه بنــدی یــک مــاده 

به عنــوان بازدارنــده خوردگــی چگونگــی عملكــرد آن را به طــور دقیــق 

تعریــف نمی کنــد و مــواد بازدارنــده مختلــف می تواننــد به صــورت 

هــای متفاوتــی عمــل نماینــد. برخــی از آن هــا، فرآینــد آنــدی را بــه 

ــد  ــر فرآین ــی دیگ ــدی(، بعض ــای آن ــد )بازدارنده ه ــر می اندازن تأخی

ــر  ــی دیگ ــدی( و برخ ــای کات ــد )بازدارنده ه ــد می کنن ــدی را کن کات

ترکیبــی از ایــن دو عملكــرد می باشــند )بازدارنده هــای ترکیبــی( 

]1و2[.

آنــدی(  نــوع  از بازدارنده هــای خوردگــی )از  نمونه هــای خوبــی 

هیدروکســید  ماننــد  قلیاهــا  آبــی،  محیط هــای  در  فــوالد  بــرای 

هســتند  مــواردی  این هــا  می باشــند.  و کلســیم  پتاســیم  ســدیم، 

کــه در اثــر هیدراتاســیون ســیمان تولیــد شــده و معمــواًل الیــه 

نتیجــه  فــوالدی تشــكیل داده و در  آرماتــور  بــر روی  محافظــی 

خوردگــی آن را تــا حــدودی کاهــش می دهنــد. در طــول ســالیان 

گذشــته، تاش هــای بســیاری به منظــور ارتقــاء خاصیــت حفاظتــی 

ــده  ــواد بازدارن ــزودن م ــق اف ــن از طری ــره ای بت ــای حف الكترولیت ه

امــا  اســت؛  بتــن صــورت گرفتــه  ســاخت  زمــان  در  خوردگــی 

به وضــوح هــر یــک از چنیــن مــواد افزودنــی بــرای بتــن بایــد بعضــی 

معیارهــا را به گونــه ای ارضــا نمایــد کــه از اثــرات نامطلــوب بــر روی 

کارایــی، خــواص مكانیكــی یــا دیگــر ویژگی هــای مصالــح اجتنــاب 

گــردد و ایــن امــر موجــب ممنوعیــت اســتفاده از چندیــن مــورد از 

ترکیباتــی می گــردد کــه اغلــب به عنــوان نوعــی از بازدارنده هــای 

خوردگــی فــوالد در شــرایط دیگــر، اســتفاده می شــوند. از میــان 

ــازه  ــن ت ــی در بت ــوان مــواد افزودن بازدارنده هــای خوردگــی کــه به عن

بیــش از همــه مورداســتفاده بوده انــد، نیتریــت کلســیم می باشــد. 

ایــن مــاده در آمریــكا و برخــی از کشــورهای دیگــر به کاررفتــه و 

ــی  ــر خوردگ ــی در براب ــت ایجــاد حفاظــت تکمیل ــی جه کاربردهای

ناشــی از کلریــد، پیداکــرده اســت. ایــن مــاده یــک بازدارنــده آنــدی 

ــد  ــا اکسیداســیون یون هــای Fe+2 تولی اســت کــه تصــور می شــود ب

شــده آنــدی در نقــاط آســیب دیده الیــه محافــظ، آن را تقویــت 

می نمایــد. 

علی رغــم وجــود داده هــای عملكــردی نســبتًا بلندمــدت بــرای مــواد 

افزودنــی بــر مبنــای نیتریــت کلســیم، نگرانی هایــی دربــاره کارآمــدی 

زیســتی،  نامطلــوب محیــط  اثــرات  و  بــودن  بلندمــدت، ســمی 

موجــب محــدود شــدن حوزه هــای کاربــرد ایــن مــواد گشــته اســت. 

تاش هایــی به منظــور شناســایی مــواد افزودنــی بازدارنــده خوردگــی 

ــوع  ــن ن ــر، چندی ــال های اخی ــول س ــه و در ط ــه یافت ــن ادام جایگزی

جدیــد از ایــن مــواد معرفی شــده اند کــه برخــی از آن هــا شــامل 

و  آلكانوالمین هــا  آمین هــا،  مبنــای  بــر  اختصاصــی  فرمول هــای 

ــق  ــا مخلوط هــای معل ــف و ی ــا اســیدهای مختل ــا ب نمک هــای آن ه

مایــع اســترها، الكل هــا و آمین هــا می باشــند ]3-1[.
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ــیمانی  ــه س ــا پای ــای ب ــت ماتریس ه ــرای تقوی ــاف ب ــی از الی مختلف

اســتعمال می گردنــد. الیــاف می تواننــد از جنــس آلــی مصنوعــی 

)پلی پروپیلــن یــا کربــن(، غیــر آلــی مصنوعــی )فــوالد یــا شیشــه(، 

ــر آلــی طبیعــی )آزبســت( باشــند.  آلــی طبیعــی )ســلولزی( و یــا غی

هرچنــد کــه پژوهش هــای زیــادی در خصــوص به کارگیــری الیــاف 

ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــت ام ــه اس ــورت نگرفت ــی ص ــای دریای در محیط ه

متصــور  می تــوان  دیگــر  زمینه هــای  در  مطالعــات  ســایر  نتایــج 

ــای  ــا در بتن ه ــترش ترک ه ــرض و گس ــه ع ــل اینک ــه دلی ــه ب ــد ک ش

الیافــی محدودتــر می شــود لــذا عوامــل و امــاح مخــرب آب دریــا 

بــا ســرعت کمتــری بــه داخــل بتــن نفــوذ می کننــد، همچنیــن نــوع 

ــترین دوام  ــه دارای بیش ــوند ک ــاب ش ــه ای انتخ ــد به گون ــاف بای الی

تحــت اثــر حمــات یون هــا باشــند و حتی االمــكان از الیــاف فلــزی 

ــر  ــاف ب ــرا خوردگــی الی در محیط هــای دریایــی اســتفاده نشــود، زی

ــر شــایانی دارد ]14[. ــی اث پایایــی ســازه بتن
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یكــی از روش هایــی کــه می توانــد آرماتــور فــوالدی را در مقابــل 

خوردگــی در بتــن محافظــت نمایــد، پوشــش دادن آن اســت. انجــام 

عملیــات ســطحی بــه صورتــی اســت کــه خــواص ســطحی آرماتــور 

ــن و هجــوم  ــدن pH بت ــن آم ــا پایی ــر می دهــد کــه ب را طــوری تغیی

عوامــل خورنــده بــه ســطح و فراهــم شــدن شــرایط خوردگــی، ســطح 

ــت  ــی مقاوم ــل خوردگ ــده و در مقاب ــا ش ــع آن ه ــد مان ــوالد بتوان ف

نمایــد. روش هایــی کــه تاکنــون بــر ایــن اســاس ابداع شــده اند، 

و  اپوکســی  پوشــش  آرماتورهــای گالوانیــزه،  از  اســتفاده  شــامل 

پوشــش های ســرامیكی می باشــند. تحقیقــات وســیعی در رابطــه 

ــد،  ــان می دهن ــه نش ــج حاصل ــه نتای ــده ک ــا انجام ش ــن روش ه ــا ای ب

ــت  ــته اند مقاوم ــی توانس ــرایط خاص ــا در ش ــی از آن ه ــه برخ اگرچ

بیشــتری در مقابــل خوردگــی داشــته باشــند، لیكــن بــر اســاس 

را  آن هــا  از  هیچ کــدام  مشاهده شــده  کــه  بســیاری  اشــكاالت 

نمی تــوان به تنهایــی و بــدون ماحظــات ویــژه به عنــوان یــک روش 

مناســب حفاظــت خوردگــی به حســاب آورد. 

به طــور مثــال بــر اســاس مطالعــات انجام شــده نــرخ خوردگــی 

آرماتورهــای گالوانیــزه بــا افزایــش pH از 12 بــه 14 به صــورت 

نمایــی افزایــش می یابــد، زیــرا روی برخــاف فــوالد در محیط هایــی 

ــه  ــد و ب ــن تشــكیل نمی ده ــه روئی ــد، الی ــی دارن ــت باالی ــه قلیایی ک

دلیــل واکنش هایــی کــه انجــام می دهــد، نــرخ خوردگــی آن افزایــش 

ــر واکنش هــای شــیمیایی کــه  ــر ایــن مــوارد در اث ــد. عــاوه ب می یاب

بیــن روی و محصــوالت هیدراتاســیون ســیمان اتفــاق می افتــد، 

اتصــال بیــن آرماتــور گالوانیــزه و بتــن ضعیف تــر از حالــت معمولــی 

ــه قابل توجــه دیگــر آن کــه اگرچــه پوشــش روی، فــوالد  اســت. نکت

را به صــورت کاتــدی در خراش هــای کوچــک پوشــش حفاظــت 

می کنــد، امــا اگــر آرماتورهــای گالوانیــزه در تمــاس بــا آرماتورهــای 

اتصــال گالوانیــک  خاطــر  بــه  بگیرنــد،  قــرار  پوشــش  بــدون 

نــرخ خوردگــی روی به طــور موضعــی تشــدید خواهــد شــد. در 

ــی کــه آرماتورهــا  ــز در جاهای ــا پوشــش اپوکســی نی ــی ب آرماتورهای

بــه لحــاظ طراحــی خم شــده اند، خرابی هــای متعــددی بــه دلیــل 

جــدا شــدن پوشــش اپوکســی گــزارش شــده اند؛ بنابرایــن عــاوه بــر 

مزایایــی کــه ایــن روش هــا در محافظــت از آرماتــور دارنــد بــه هنــگام 

انتخــاب و به کارگیــری آن هــا بایــد شــرایط طراحــی و محیطــی 

ــا ایــن مــوارد پوشــش ها انتخــاب شــوند  لحــاظ شــده و متناســب ب

]4و15[. 
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منطــق اســتفاده از فوالدهــای آلیــاژی مقــاوم در برابــر خوردگــی 

ــدی  ــی کلری ــرض آلودگ ــه در مع ــن قرارگرفت ــردن بت ــرای مســلح ک ب

آلیاژهــای  شــدید، علی رغــم هزینــه اولیــه نســبتًا بــاالی بیشــتر 

ــر اســاس برخــی  ــه اســت. ب ــر قــوت یافت مقــاوم، در ســال های اخی

ــواع فوالدهــای ضدزنــگ در  ــی برخــی از ان از مطالعــات، دوام عال

ــد  ــاالی کلری ــن حــاوی ســطوح ب ــری در بت ــدت 10 ســال قرارگی م

گزارش شــده اســت. بایــد توجــه نمــود کــه عبــارت فوالدهــای 

ــی  ــواده بزرگ ــا خان ــود ت ــتفاده می ش ــی اس ــورت کل ــگ به ص ضدزن

ــواص،  ــیعی از خ ــتره وس ــا گس ــن را ب ــاژ آه ــش از 60 آلی ــامل بی ش

ــن آلیاژهــا حــاوی حداقــل 12 درصــد کــروم  نشــان دهــد. همــه ای

بــوده کــه همــراه بــا عناصــر آلیــاژی قابل ماحظــه دیگــر ماننــد 

ــه  ــدی می شــوند. نتایــج حاصل ــن و... طبقه بن ــدن، کرب ــكل، مولیب نی

برخــی از تحقیقــات عنــوان می کننــد کــه آلیاژهــای موردنظــر هنــگام 

جفــت شــدن گالوانیكــی بــا فــوالد کربنــی در بتــن، به صــورت 

کاتدهــای نســبتًا غیــر کارآمــد، رفتــار می کننــد. البتــه ایــن امــر 

ــدگی  ــاری از اکسیدش ــا ع ــن آرماتوره ــه ای ــد ک ــرطی می باش ــه ش ب

ــا فــرآوری حرارتــی تشــكیل  کــه ممكــن اســت حیــن جوشــكاری ی

ــیم  ــداری از هیدروکسیدکلس ــرا مق ــود، زی ــولفات ها می ش ــه س حمل

در بتــن را مصــرف می کنــد و بــر اثــر حملــه و واکنــش ســولفات ها 

بــا هیدروکسید کلســیم گــچ کمتــری تولیــد می شــود و درنتیجــه ایــن 

ــب کاســته می شــود.  ــری از شــدت تخری امــر و کاهــش واکنش پذی

افــزودن دوده ســیلیس در بتــن باعــث کاهــش میــزان pH می گــردد 

ــرا  ــا یــون کلریــد کاســته می شــود زی ــد ب و درنتیجــه از قابلیــت پیون

کاهــش قلیاییــت باعــث افزایــش حالیــت کلــرور آلومینــات کلســیم 

می گــردد. نتایــج حاصلــه از پژوهش هــای مختلــف حاکــی از آن 

ــی ســیمان  ــی و افــزودن حــدود 10 درصــد وزن اســت کــه جایگزین

بــا دوده ســیلیس، نقــش مؤثــری در کاهــش خوردگــی و نفــوذ یــون 

ــی دارد ]9،6و10[. ــازه های بتن ــد در س کلری

خاکستر	بادی 	.6

صرف نظــر از جنبــه اقتصــادی مخلوط هــای بتنــی بــا اســتفاده از 

خاکســتر بــادی، عملكــرد ایــن مــاده در بهبــود کیفیــت بتــن و 

ــتر آن  ــرد بیش ــبب کارب ــده س ــای خورن ــش دوام آن در محیط ه افزای

در محیط هایــی کــه خرابــی و خورندگــی در بتــن وجــود دارد، گشــته 

اســت. بررســی های صــورت گرفتــه نشــان می دهــد کــه نفوذپذیــری 

بتن هــای دارای خاکســتر بــادی به مراتــب کمتــر از بتن هــای معمولــی 

ــه  ــات مشاهده شــده اســت ک ــن در برخــی از تحقیق اســت. همچنی

ــد شــدت خوردگــی را  ــادر بوده ان ــادی ق بتن هــای دارای خاکســتر ب

ــبت آب  ــه دارای نس ــی ک ــی از بتن های ــا در برخ ــد؛ ام ــش دهن کاه

ــده و  ــد کاهشــی متوقف ش ــن رون ــد، ای ــی بوده ان ــیمان باالی ــه س ب

شــدت خوردگــی باالتــری گزارش شــده اســت. به طورکلــی بایــد 

یــادآور شــد کــه انتخــاب میــزان مناســب خاکســتر بــادی در ســاخت 

ــی شــود  ــه بتن های ــد منجــر ب ــن و عمــل آوری مناســب آن می توان بت

کــه نفوذپذیــری آن هــا کمتــر از بتن هــای معمولــی باشــد و مقاومــت 

مطلوبــی در محیط هــای دریایــی خورنــده داشــته باشــند؛ امــا بایــد 

توجــه داشــت کــه نفوذپذیــری بتن هــای دارای خاکســتر بــادی نیــز 

ــن  ــن ســریع ای ــرار گرفت ــی چــون ق ــر عوامل ممكــن اســت تحــت اث

عمــل آوری  از  قبــل  خورنــده  و  مهاجــم  محیط هــای  در  بتن هــا 

ــت  ــادی و کیفی ــتر ب ــزان خاکس ــب می ــاب مناس ــدم انتخ ــل، ع کام

ــبی از  ــرد مناس ــد و عملك ــره بیفت ــه مخاط ــادی ب ــتر ب ــن خاکس پایی

خــود نشــان ندهــد و بــا توجــه بــه قرارگیــری در محیط هــای مهاجــم 

ــی را موجــب شــود ]4و11[. دریایــی خرابــی ســازه بتن

متاکائولن 	.7

مــاده خــام بــرای تولیــد متاکائولــن، کائولیــن )Al2Si2O7( اســت. 

کائولیــن یــک مــاده معدنــی بســیار ریــز ســفید و رســی اســت 

ــته ای  ــود و دس ــتفاده می ش ــی اس ــد چین ــنتی در تولی ــور س ــه به ط ک

از مــواد معدنــی رســی هســتند. متاکائولــن حاصــل از کائولیــن 

موجــب ارتقــا خــواص مكانیكــی بتــن در کوتــاه مــدت و دراز مــدت 

می شــود. بــر اســاس تحقیقــات انجام شــده، اســتفاده از متاکائولــن 

ریزســاختار، تخلخــل، نفوذناپذیــری، مقاومــت فشــاری، مقاومــت 

در برابــر یون هــای مهاجــم نظیــر ســولفات ها و دیگــر خصوصیــات 

مكانیكــی بتــن را بهبــود می بخشــد و در برخــی مــوارد نیــز عملكــرد 

ــن و  ــش دوام بت ــا در افزای ــوزوالن ه ــایر پ ــه س ــبت ب ــری نس مؤثرت

کاهــش نفــوذ یــون کلریــد و شــدت خوردگــی و در نتیجــه کاهــش 

ــی داشــته اســت ]7و12[. ــی دریای ــی ســازه های بتن خراب

التکس	پلیمری 	.8

پلیمــری  یــک سوسپانســیون  رابــر،  بوتادیــن  اســتایرن  التکــس 

کلوئیــدی در آب اســت کــه به عنــوان مــاده افزودنــی بــه بتــن اســتفاده 

ــا و حفره هــای  ــده ترک ه ــوان پرکنن ــن به عن می شــود. التکــس در بت

بســیار ریــز شناخته شــده اســت کــه چگالــی بتــن را افزایــش می دهــد 

و چســبندگی بیــن ســیمان و ســنگ دانه را بهبــود بخشــیده و تمرکــز 

ــا التکــس ناشــی از دو  تنــش را کاهــش می دهــد. اصــاح بتــن ب

فرآینــد هیدراتاســیون ســیمان و انعقــاد التکــس اســت. 

بــا انعقــاد ذرات التکــس، بخشــی از منافــذ بتــن پرشــده کــه موجــب 

کاهــش جــذب آب می گــردد. تحقیقــات نشــان می دهنــد کــه 

ــت در  ــازه و مقاوم ــی س ــش پایای ــبب افزای ــس س ــتفاده از التک اس

برابــر خوردگــی می شــود ]7و13[.

الیاف 	.9

ــود  ــژه ای در بهب ــگاه وی ــاف جای ــتفاده از الی ــر اس ــال های اخی در س

ــی  ــای الیاف ــخصه بتن ه ــن مش ــت. مهم تری ــه اس ــن یافت ــواص بت خ

را می تــوان خاصیــت جــذب انــرژی، انعطاف پذیــری، مقاومــت 

ــمرد.  ــن برش ــرک در بت ــترش ت ــری از گس ــه و جلوگی ــر ضرب در براب

ازآنجایی کــه الیــاف در بتــن در همــه جهــات پراکنــده می شــوند، در 

صــورت تشــكیل یــک تــرک، الیــاف در جهــات مختلــف اتصاالتــی 

را بــه وجــود آورده و از گســترش تــرک جلوگیــری می نماینــد. انــواع 
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ــرد  ــن عملك ــن زیری ــا بت ــد و چســبندگی ب ــون کلری ــوذ ی ــر نف در براب

مناســب و مطلوبــی را در افزایــش دوام، حتــی به عنــوان نوعــی 

ــد ]13 و22-20[. ــان داده ان ــود نش ــرات از خ تعمی

حفاظت	کاتدیک 	.14

در محافظــت کاتــدی بــا القــاء جریــان بــه کمــک یــک منبــع جریــان 

ــد روی،  ــال مانن ــز فع ــک فل ــونده )ی ــدا ش ــد ف ــک آن ــی و ی الكتریك

آلومینیــوم، منیزیــم و...( فلــز را در شــرایط مصونیــت قــرار می دهند. 

میــزان جریــان موردنیــاز بــرای هــر محیــط برحســب مقاومــت 

ــاح  ــت ام ــزان رطوب ــه می ــتگی ب ــود بس ــه خ ــود ک ــی موج الكتریك

محلــول و پیوســتگی آن و مقاومــت الكتریكی ســازه دارد با اســتفاده 

ــه  ــود ک ــم می ش ــطحی تنظی ــده و در س ــبه ش ــم محاس ــول اه از فرم

به جــای آن کــه موجــب حفــره ای شــدن گــردد، شــرایط شــكل گیری 

ــم  ــی فراه ــازه بتن ــل س ــای داخ ــر روی آرماتوره ــظ را ب ــه محاف الی

نمایــد. بــرای پیشــگیری کاتــدی، چگالــی جریــان موردنیــاز عمومــًا 

بســیار کوچــک )در حــدود mA/m2 2( می باشــد و تنهــا بــرای 

ــی  ــا مقــداری کــه شــرایط تشــكیل جزئ ایجــاد اختــاف پتانســیل ت

الیــه محافــظ را فراهــم نمایــد، ضــروری می باشــد. در ایــن حالــت، 

ــد کــه ممكــن  ــف می شــود، هرچن ــره ای متوق ــد خوردگــی حف فرآین

ــه داخــل پوشــش  ــد ســرانجام ب ــون کلری ــی از ی ــزان باالی ــت می اس

بتــن نفــوذ نماینــد. روش هــای مختلفــی در حفاظــت کاتــدی مــورد 

ــزی  ــد، در برخــی از آن هــا سیســتم ســازه فل ــرار می گیرن اســتفاده ق

مــورد حفاظــت را بــه قطــب منفــی جریــان وصــل می کننــد و قطــب 

مثبــت را بــه آنــد دیگــری کــه در محیــط و در فاصلــه مناســب نصــب 

ــر  مشــهور  ــان متأث ــه جری ــن روش ب ــد. ای می شــود، وصــل می نماین

اســت. در روش دیگــر نیــاز بــه منبــع جریان مســتقیم نیســت و ســازه 

فلــزی را بــه یــک قطعــه فلــز فعــال بــا شــكل های مختلــف اتصــال 

ــن  ــه ای ــد ک ــونده  می گوین ــدا ش ــد ف ــن روش آن ــه ای ــه ب ــد ک می دهن

ــد. در هــر  ــا خــورده شــدن خــود از ســازه محافظــت می نمای ــد ب آن

دو ایــن روش هــا پتانســیل و جریــان موجــود در ســازه اندازه گیــری 

نتایــج  بــه  بــا توجــه  بــه دقــت کنتــرل شــود.  بایــد  می شــود و 

حاصلــه از پژوهش هــا، حفاظــت کاتــدی می توانــد بــه عنــوان یــک 

ــه  ــلح از جمل ــی مس ــازه های بتن ــیاری از س ــرای بس ــد ب روش کارآم

ــد کــه ایــن  ــرد. هــر چن ســازه های دریایــی مــورد اســتفاده قــرار گی

اقــدام هزینــه ای مــازاد بــر اجــرای اولیــه ســازه را تحمیــل می نمایــد، 

امــا در دراز مــدت بــا توجــه بــه کاهــش خرابــی آرماتورهــای فــوالدی 

ســازه، منجــر بــه افزایــش عمــر مفیــد و کاهــش زوال ســازه های بــا 

ــی آن هــا،  ــت و در نتیجــه کاهــش هزینه هــای ســنگین تعمیرات اهمی

به خصــوص در محیط هــای دریایــی می شــود ]23،11،4و24[.

بحث	و	نتیجه	گیری 	.15

ــی و  ــای دریای ــی در محیط ه ــازه های بتن ــرد س ــه عملك ــه ب ــا توج ب

ــر نفــوذ امــاح و یون هــای  ــًا در اث ــی آن هــا کــه عمدت عوامــل خراب

مخــرب نظیــر کلریدهــا، ســولفات ها و... پدیــد می آیــد واضــح 

از عوامــل تعیین کننــده دوام  بتــن یكــی  اســت کــه نفوذپذیــری 

ســازه های بتنــی دریایــی در طوالنــی مــدت می باشــد. همچنیــن 

ــز محافظــت از آرماتورهــای موجــود  ــی مســلح نی در ســازه های بتن

در ســازه جهــت جلوگیــری از خوردگــی در محیط هــای دریایــی 

تأثیــر شــایانی بــر دوام و پایایــی ســازه دارد کــه بــا عنایــت بــه مــوارد 

ذکرشــده از روش هــا و مــواد مختلفــی جهــت نیــل بــه ایــن اهــداف 

ــرد  ــت کارب ــت اس ــز اهمی ــه حائ ــه ک ــا آنچ ــود ام ــه می ش ــره گرفت به

هریــک از ایــن مــواد و روش هــا می باشــد کــه بایــد بــا لحــاظ 

کــردن کامــل عوامــل و شــرایط محیطــی، اقتصــادی، اجرایــی و... 

ــیمان  ــن س ــواد جایگزی ــتفاده از م ــد. اس ــرار بگیرن ــتفاده ق مورداس

ــم و  ــری ک ــا نفوذپذی ــی ب ــاخت بتن ــی و... در س ــر دوده سیلیس نظی

ــاس  ــاژی خــاص در قی ــوالدی آلی ــره از آرماتورهــای ف ــن به همچنی

ــبی  ــه و مناس ــرات قابل توج ــداول اث ــی و مت ــای معمول ــا آرماتوره ب

در افزایــش دوام ســازه های بتنــی در محیط هــای دریایــی ایجــاد 

می کننــد. همچنیــن اســتعمال پوشــش ها و روکش هــا متناســب 

ــگام تعمیــرات  ــا حتــی هن ــا شــرایط موجــود، پــس از ســاخت و ی ب

ســازه های دریایــی، پایایــی مطلوبــی را پدیــد می آورنــد.
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بشــوند، باشــند. ایــن مطلــب منجــر بــه ارائــه پیشــنهادهایی در رابطــه 

ــی در  ــگ به صــورت انتخاب ــوالدی ضدزن ــور ف ــا اســتفاده از آرمات ب

آســیب پذیرترین بخش هــای ســازه های بتنــی و اســتفاده از آرماتــور 

البتــه  فــوالد کربنــی ســاده در نواحــی کم خطرتــر شــده اســت. 

جهــت جلوگیــری از اندرکنش هــای گالوانیكــی ضعیــف در صــورت 

غاف هــای  از  اســتفاده  بــا  می تــوان  فــوق،  روش  به کارگیــری 

ــزات  ــن فل ــاس بی ــت از تم ــت ممانع ــزی جه پاســتیكی و رنگ آمی

ــد  ــن کار هرچن ــا ای ــود، ام ــری نم ــل جلوگی ــور کام ــابه، به ط غیرمش

بــه هزینــه اســتفاده از مســلح ســازی ســازه بــا فــوالد ضدزنــگ 

می افزایــد امــا در بلندمــدت ســبب کاهــش رونــد خرابــی ســازه 

]2،1و10[. می گــردد  دریایــی 

پوشش	های	سطحی	بتن 	.12

پوشــش های ســطحی بتــن بــر مبنــای جلوگیــری و یــا تأخیــر در 

فرآیندهــای مخــرب عمــل می کننــد. ایــن الیه هــا ممكــن اســت مانــع 

ــری  ــیدکربن جلوگی ــوذ دی اکس ــا از نف ــده و ی ــد ش ــون کلری ــوذ ی نف

کننــد و کربناتاســیون را به تعویــق بیندازنــد و همچنیــن ممكــن 

اســت جلــوی نفــوذ آب و رطوبــت را بگیرنــد. الزم بــه ذکــر اســت 

کــه کیفیــت بتــن به خصــوص در نزدیكــی ســطح، بــر روی نــوع 

پوشــش و کارایــی آن تأثیــر شــایانی می گــذارد. پوشــش بایســتی 

هنگامی کــه در معــرض عوامــل شــیمیایی محیطــی قــرار می گیــرد، 

ــه شــیمیایی نگــردد و  ــرک، پوســیدگی، شكســتگی و تجزی دچــار ت

همچنیــن مــواد مخــرب نتواننــد از آن گذشــته و بــه داخــل بتــن نفــوذ 

ــه بتــن نیــز عامــل مهمــی می باشــد و  ــد. چســبندگی پوشــش ب نماین

ــی  ــش های حفاظت ــد. پوش ــوردار باش ــی برخ ــتحكام کاف ــد از اس بای

بایــد بــه بتــن اجــازه تنفــس بدهنــد تــا آب موجــود در بتــن قــادر بــه 

تبخیــر شــدن باشــد و خرابــی زودرس پوشــش و جــدا شــدن آن از 

ــن را موجــب نشــود ]16،4،3و17[. ســطح بت

بــرای انتخــاب یــک پوشــش مناســب بایســتی بــه شــرایط محیطــی 

توجــه ویــژه ای شــود. بــرای شــرایط معمولــی، جایــی کــه pH نســبتًا 

ــص می باشــد،  ــه آب نســبتًا خال ــا در شــرایطی ک ــی اســت و ی قلیای

ــت، در  ــی اس ــش کاف ــرای پوش ــر ب ــدود 1 میلی مت ــی در ح ضخامت

چنیــن محیط هایــی اغلــب مــوادی کــه بــرای پوشــش مــورد اســتفاده 

قــرار می گیرنــد عبارت انــد از: پلــی وینیــل، بوتیــرال، اکریلیــک، 

اپوکســی، پلــی اورتــان، الســتیک کلرینــه، آســفالت، قیــر و وینل هــا. 

در محیط هایــی بــا شــرایط متوســط شــامل اســیدهای رقیــق، منابــع 

غذایــی و... ضخامتــی در حــدود 3 تــا 9 میلی متــر و مــوادی ماننــد 

ــان ســندفیلد  ــد، پلی اورت ــند فیل ــتر س ــد، پلی اس ــند فیل ــی س اپوکس

شــرایط  بــا  محیط هایــی  در  می شــود.  پیشــنهاد  قیــری  مــواد  و 

ضخامــت  قلیایــی  محلول هــای  و  اســیدها  حــاوی  ســخت تر، 

ــا شیشــه،  ــد اپوکســی و پلی اســتر تقویت شــده ب ــوادی مانن بیشــتر م

صفحــات نئوپــرن، صفحــات پی وی ســی نــرم شــده و سیســتم های 

ــد ]2و16[.  ــرار می گیرن ــتفاده ق ــی مورداس ترکیب

نتایــج برخــی از پژوهش هــا نیــز حاکــی از آن اســت کــه ترکیــب 

کریلیک هــا به عنــوان  ســیان و سیلوکســان به عنــوان پرایمــر و آ

پوشــش نهایــی نیــز عملكــرد مناســبی را در مباحــث مربــوط بــه دوام 

ــر  ــه اگ ــت ک ــوان گف ــی می ت ــور کل ــه ط ــت ]18[. ب ــته اس ــن داش بت

پوشــش های حفاظتــی به درســتی و باتوجــه بــه شــرایط محیطــی 

ــی داشــته باشــند  ــرات شــایان و مطلوب ــد اث اتخــاذ شــوند، می توانن

و ســبب پایایــی بیشــتر ســازه های بتنــی در محیط هــای مهاجــم 

]17،16،13و19[. گردنــد 

روکش	ها 	.13

روکش هــا بــر اســاس طبقه بنــدی ACI ]19[ زیرمجموعــه ای از 

روش هــای حفاظــت ســطحی بتــن محســوب می شــوند. بــر مبنــای 

ــر و  ــد میلی مت ــدود چن ــی در ح ــا ضخامت ــف ACI، روکش ه تعاری

ــد کامــل  ــن پیون ــن زیری ــا ســطح بت ــد ب ــا بیشــتر داشــته و می توانن ی

یــا جزئــی داشــته باشــند و یــا مســتقل عمــل کننــد. برخــی از مــواد 

ســیمانی  بتن هــای  پلیمــری،  بتن هــای  ماننــد  بتنــی  مصالــح  و 

ــد  ــفالتی می توانن ــای آس ــترها و بتن ه ــی ها، پلی اس ــدی، اپوکس پرتلن

ــه ایــن  در نقــش روکش هــا ظاهــر شــوند؛ امــا روکش هــا محــدود ب

مــواد نمی شــوند و می تواننــد ترکیبــات مختلــف دیگــری را نیــز 

شــامل شــوند. روکش هــا تغییراتــی در ظاهــر، ســاختار و ضخامــت 

ــتفاده از  ــد در اس ــوارد بای ــن م ــه ای ــد ک ــه می دهن ــن اولی ــطح بت س

آن هــا مدنظــر قــرار گیرنــد. هرچنــد تحقیقــات جامعــی در خصــوص 

ــز تدویــن  ــادی نی ــه و اســتانداردهای زی روکش هــا صــورت نپذیرفت

روکش هــا  اســتعمال  از  هــدف  به طورکلــی  امــا  اســت،  نشــده 

جلوگیــری از نفــوذ عوامــل و عناصــر مخــرب بــه بتــن زیریــن و 

افزایــش پایایــی ســازه های بتنــی می باشــد ]17و19[. نتایــج برخــی 

پژوهش هــا حاکــی از آن اســت کــه روکش هــا در افزایــش مقاومــت 
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چکیده

ــاال، بســیار مــورد  ــا اهمیــت ب ــه ســاخت و اســتفاده از ســاختمان های ب ــاال جهــت کاهــش هزین ــری ب ــا شــکل پذی امــروزه اســتفاده از ســازه هایی ب

ــا شــکل  ــن تحقیــق ضمــن بررســی مطالعــات گذشــته و مطالعــه پیشــنهادات تحقیقــات دیگــر جهــت اســتفاده از ســازه های ب توجــه اســت. در ای

پذیــری بیشــتر، بــه معرفــی دو اتصــال ایکــس شــکل و باکــس شــکل تیــر بــه ســتون پرداختــه شــده اســت. بــا توجــه بــه صحــت ســنجی مــدل نــرم 

افــزاری اجــزای محــدودی وآزمایشــگاهی کــه توســط محقیقیــن دیگــر انجــام شــده اســت، ابتــدا نمونــه معمولــی را توســط نــرم افــزار اجــزا محــدود 

آباکــوس مــورد بررســی و صحــت ســنجی قــرار داده شــد، ســپس دیگــر مدل هــا در نــرم افــزار اجــرای محــدود آباکــوس ســاخته شــد و مــورد بررســی 

قــرار گرفــت. از نتایــج نمــودار ممــان- دوران مشــخص گردیــد کــه ظرفیــت باربــری و ممــان پذیــری و شــکل پذیری نمونــه باکــس شــکل٪2.14 

بیشــتر از نمونــه ایکــس شــکل، و ظرفیــت باربــری و ممــان پذیــری و شــکل پذیــری نمونــه ایکــس شــکل 15.68٪ از نمونــه معمولــی بیشــتر اســت. 

همچنیــن اتــالف انــرژی مــدل باکــس شــکل و ایکــس شــکل بــه ترتیــب، 77 ٪ و 11٪ بیشــتر از نمونــه معمولــی اســت.
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مقدمه 	.1

ــازه های  ــال 1994، س ــج در س ــورث ری ــه ن ــوع زلزل ــل از وق ــا قب ت

دارای سیســتم مقــاوم جانبــی، بــا سیســتم قاب هــای خمشــی نســبت 

بــه ســایر سیســتم های مقــاوم جانبــی، بــه عنــوان شــكل پذیرترین و 

ــه محســوب می شــدند.  ــر زلزل مقاوم تریــن سیســتم ســازه ای در براب

وقــوع زلزلــه نــورث ریــج منجــر بــه صدمــات فراوانــی در ســازه های 

ــد.  ــه ســتون گردی ــر ب ــوالدی دارای اتصــاالت جوشــی تی خمشــی ف

وارد  علــل صدمــات  تعییــن  منظــور  بــه  متعــددی  بررســی های 

ــات،  ــن مطالع ــی ای ــد. در پ ــام ش ــور انج ــاالت مذك ــه اتص ــده ب ش

اتصــاالت خمشــی جوشــی  تــرد گوناگونــی در  گســیختگی های 

تیــر بــه ســتون مشــاهده گردیــد. گســیختگی تــرد از رفتــار غیــر 

ــش  ــث کاه ــه باع ــد در نتیج ــری می کن ــاالت جلوگی ــی اتص ارتجاع

شــكل پذیــری ســازه می گــردد. بنابرایــن از ایــن تاریــخ بــه بعــد 

مطالعــات زیــادی بــه منظــور بهبــود بخشــیدن رفتــار اتصــال خمشــی 

ــن  ــدادی از جدیدتری ــه ای تع ــه خاص ــت ک ــورت پذیرف ــی ص جوش

ــه اســت.  ــه مــورد بررســی قــرار گرفت ایــن تحقیقــات، در ایــن مقال

ــه منظــور  ــه ب ــر اســاس مطالعــات صــورت گرفت ــق، ب ــن تحقی در ای

اصــاح جزئیــات اتصــاالت صلــب، اتصاالتــی جدیــد پیشــنهاد شــد 

ــی  ــورد بررس ــدود م ــرای مح ــزار اج ــرم اف ــاالت در ن ــن اتص ــه ای ک

قرار گرفتــه اســت ]1[.

اتصــال  روی  و همكارانــش  در ســال 2003 چنــگ چــی چــن 

ــال از روش  ــی اتص ــت خمش ــر ظرفی ــر آن ب ــی و تاثی ــه ای طول دندان

آزمایشــگاهی و شــبیه ســازی، تحقیقاتــی را انجــام دادنــد. در نتیجــه 

ــری از  ــن اتصــال باعــث جلوگی ــق مشــخص شــد کــه ای ــن تحقی ای

شكســت تــرد در اتصــال نفــوذی تیــر شــده و تمرکــز تنــش در انتهــای 

ــت در  ــوع شكس ــش داده و از وق ــال را کاه ــه ای در ب ــال دندان اتص

ــان داده  ــال جلوگیــری شــده اســت. در ایــن تحقیــق، نتایــج نش ب

اســت در حالــت غیراالســتیک، شــكل پذیری مناســبی بــدون هیــچ 

گونــه شكســت تــرد از اتصــال مشــاهده شده اســت. همچنیــن آن هــا 

ــش  ــورد آزمای ــای م ــه نمونه ه ــد ک ــزارش کرده ان ــق گ ــن تحقی در ای

قرار گرفتــه، طبــق نمودارهــا بــه ســه درصــد از ممــان پاســتیک 

پیچشــی مــورد نیــاز رســیدند، در حالیكــه اتصــال تیــر بــه ســتون در 

ــد ]2[. ــی می مان ــتیک باق ــت االس حال

ــای  ــر طــول ورق ه ــش تاثی ــی زاده و همكاران در ســال 2012  تهران

فوقانــی و تحتانــی در میــزان صلبیــت خمشــی اتصــات گیــردار 

ــر  ــه اتصــال تی مــورد مطالعــه قرار دادنــد. در ایــن تحقیــق ســه نمون

ــت و  ــرار گرف ــش ق ــورد آزمای ــی م ــای واقع ــدازه ه ــتون در ان ــه س ب

نتایــج آن بــا شــبیه ســازی در نــرم افــزار آباکــوس1 صحــت ســنجی 

بارگــذاری  تحــت  همگــی  نمونه هــا  آزمایشــات  ایــن  در  شــد. 

شــكل  تغییــر  آن،  نتیجــه  در  کــه  گرفتنــد  قــرار  هیستریســیک 

ــل توجــه اســت  ــا یكســان گــزارش شــده اســت. قاب نمونه هــا تقریب

ــال و  کــه در محــل تشــكیل مفصــل پاســتیک، در خــط اتصــال ب

جــان تیــر نوعــی شكســت یــا پارگــی قابــل مشــاهده اســت. افزایــش 

طــول ورق باعــث افزایــش میــزان ممــان پیچشــی پاســتیک مــورد 

نیــاز تیــر شــده، در نتیجــه باعــث افزایــش دامنــه کمانــش موضعــی 

ــود.  ــتیک می ش ــل پاس ــكیل مفص ــل تش ــر در مح ــان تی ــال و ج ب

ــت در  ــیل شكس ــش پتانس ــث افزای ــی باع ــش موضع ــش کمان افزای

ناحیــه مفصــل پاســتیک و در قســمت اتصــال جــان بــه بــال آن تیــر 

می شــود. در اتصــاالت ورق بــال تیــر، مفصــل پاســتیک در انتهــای 

ورق فوقانــی تشــكیل می شــود بــه همیــن دلیــل هیــچ گونــه آســیبی 

بــه جــوش شــیاری ورق فوقانــی بــه بــال مشــاهده نشــده اســت. در 

نمونه هــا بــا ورق اتصــال بــال بلندتــر، پارگــی در جــوش شــیاری در 

خــط اتصــال جــان و بــال تیــر در محــل تشــكیل مفصــل پاســتیک 

ــال  ــای ب ــتفاده از ورق ه ــوع اس ــن موض ــل ای ــد. دلی ــاق می افت اتف

طوالنی تــر کــه باعــث افزایــش کرنــش پاســتیک در جــوش شــیاری 

ــوند ]3[. ــتیک می ش ــل پاس ــل مفص در مح

ــی  ــال ورق طول ــر اتص ــكاران اث ــگ و هم ــال 2012، وی وان در س

در مرکــز جــان تیــر را بــر اتصــال تیــر بــه ســتون مــورد مطالعــه 

قــرار دادنــد. در ایــن مقالــه، افزایــش شــكل پذیــری اتصــال تیــر بــه 

ســتون بــا بــال غیــر فشــرده  توســط جــوش دادن ورق ســخت کننــده 

طولــی بــه جــان، مــورد مطالعــه قرار گرفته اســت. نتایــج آزمایشــات 

نمونه هــا در انــدازه واقعــی نشــان گــر موثــر بــودن ورق هــای طولــی 

ــن  ــود. ای ــر ب ــان تی ــی در ج ــش موضع ــن کمان ــر انداخت ــه تأخی در ب

ــه  ــر ب ــری اتصــال تی ــش شــكل پذی ــر بســزایی در افزای اتصــال تأثی

ســتون را دارد. در ایــن تحقیــق مطالعــات عــددی اجــزای محــدود 

توســط نــرم افــزار آباکــوس نتایــج حاصــل از آزمایــش را تاییــد 

 .]4[ می کنــد 
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در ایــن تحقیــق، ســعی بــر معرفــی دو  اتصــال صلــب جدیــد و 

مقایســه آن هــا بــا اتصــاالت گیــردار ورق روســری و زیرســری، 

ــت.  ــده اس ــا ش ــری آن ه ــان گی ــكل پذیری و مم ــه ش ــت مقایس جه

ایــن مقایســه از طریــق نمــودار لنگــر –دوران مربــوط بــه آنهــا انجــام 

شــد. ایــن اتصــاالت جدیــد تحــت بارگــذاری و ابعــاد منظــم و 

شــرایط مــرزی یكســان بــا نمونــه هــای معمولــی قــرار می گیرنــد. در 

صــورت باالتــر بــودن دوران از 4 درصــد ایــن اتصــاالت را بــه عنوان 

اتصــال قــاب خمشــی ویــژه میتــوان معرفــی کــرد. بــرای انجــام ایــن 

تحقیــق از اتصــال تیــر بــه ســتون گیــردار مــورد آزمایــش قرارگرفتــه 

حصــول  بــرای  می کنیــم.  اســتفاده  تهرانــی زاده  آقــای  توســط 

اطمینــان از ابعــاد نمونــه بــه صــورت دســتی مقاطــع و انــدازه ورق 

هــای اتصــال و جــوش اتصــال را بــا توجــه بــه آییــن نامــه طراحــی 

AISC2  بــدون در نظــر گرفتــن ضرایــب ترکیــب بارگــذاری مــورد 

ــرم افــزار اجــزا  ــرد. ســپس ایــن مقاطــع را در ن بررســی قــرار می گی

محــدود مدلســازی می شــود ]4, 5[.

روش	انجام	تحقیق 	.2

ــه  ــه بررســی روش اجــزا محــدود نمون ــق ب ــن تحقی ــرای انجــام ای ب

هیسترســینک  و  نهایــی  بارگــذاری  تحــت  جدیــد  و  متــداول 

قرار گرفتــه اســت کــه بــا رســم نمــودار های لنگــر – دوران و مقایســه 

ــه بررســی و مقایســه اتصــاالت پرداخته شــد. در  ــا یكدیگــر ب آنهــا ب

ایــن تحقیــق، بــه اســتناد از مقــاالت صحــت ســنجی شــده توســط 

ــه مــدل ســازی  ــزاری آباکــوس ب ــرم اف روش هــای آزمایشــگاهی و ن

در نــرم افــزار آباکــوس پرداختــه شــده اســت. بــرای مــدل کــردن در 

نرم افــزار آباکــوس از جــوش و مقاطــع تیــر و ســتون اســتفاده گردیده 

اســت. ایــن اجــزا بــا اســتفاده از اندرکنــش3 اصطكاکــی )تماســی(4 

بــه یكدیگــر مرتبــط شــده اند. همچنیــن بــرای مش بنــدی در مقاطــع 

جــوش و اتصــال بــه دلیــل اهمیــت باالتــر و افزایــش دقــت از 

مش بنــدی ریزتــر اســتفاده شــده اســت. نمونه هــا تحــت بــار رفــت 

و برگشــتی قــرار گرفــت و مقایســه شــده اند و نمــودار لنگــر-دوران 

بــرای آن هــا جهــت مقایســه هرچــه بهتــر رســم شده اســت. همچنیــن 

ــتفاده شــده  ــدود اس از مــدل خرابــی خطــی در تحلیــل اجــزا مح

2 American Institute of Steel Construction

3 Interaction

4 Tie

اســت. بــه طــور جزئی تــر در قســمت بعــد نحــوه مدلســازی و روش 

ــردد ]8-5[. ــرح می گ ــق ش ــام تحقی انج

 در ایــن تحقیــق، جهــت بررســی هرچــه بهتــر مــدل اجــزای محدود، 

ابتــدا اتصــال تیــر و ســتون بررســی شــده توســط آقــای تهرانــی زاده 

ــز اجــزای  ــرم افــزار آباکــوس مــدل شــد و آنالی و همكارانشــان در ن

محــدود آن، بــا نتایــج آزمایشــگاهی و اجــزای محــدودی ارائــه شــده 

ــر  ــه طــور خاصــه ابعــاد ورق هــای تی توســط آنهــا مقایســه شــد. ب

ســتون،اتصاالت و جــوش طبــق جــدول 1 مشــخصات مصالــح 

آن هــا طبــق جــدول 2 و نمــودار 1 در شــكل 1 بــه نــرم افــزار اجــزای 

محــدود آباکــوس معرفــی شــدند. همانطــور کــه در جــدول شــماره 

2 قابــل مشاهده اســت مشــخصات مكانیكــی مصالــح اعمالــی 

ــا  ــوش ب ــتون و ج ــر و س ــا تی ــرای ورق ه ــوس ب ــزار آباک ــرم اف در ن

ــه  ــا ب ــام ورق ه ــش تم ــن اندرکن ــت. همچنی ــاوت اس ــر متف یكدیگ

ــرم  ــش تماســی در ن ــا اســتفاده از اندرکن یكدیگــر توســط جــوش ب

ــد  ــكان می باش ــر م ــس تغیی ــذاری از جن ــد. بارگ ــال گردی ــزار اعم اف

کــه طبــق نمــودار 2 در شــكل 5 قابــل مشــاهده اســت. انــدازه 

ــر انتخــاب شــده  ــل بهت ــدی، در ابعــاد مناســبی جهــت تحلی مش بن

ــدی  ــش بن ــتر از م ــت بیش ــل اهمی ــه دلی ــا و ورق ب ــه در جوش ه ک

بــا ابعــاد کوچک تــر اســتفاده گردیــد. ابعــاد مش بنــدی جــوش 

ــال 30  ــای اتص ــر و ورق ه ــر 40 میلی مت ــتون و تی ــر، س 20میلی مت

میلی متــر درنظــر گرفته شــد، شــبیه ســازی مدل هــای معمولــی و 

ایكــس شــكل و باکــس شــكل در شــكل های شــماره 2 و 3 و 4 

ــتند  ]7[.  ــاهده هس ــل مش قاب

جدول1. ابعاد مصالح استفاده شده در مدل سازی اجزای محدودی ]3[
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جدول 2. مشخصات مصالح استفاده شده در مدل سازی اجزای 
محدودی ]3[

شكل1 . رابطه خطی تنش و کرنش مصالح وارد شده ]3[

شكل 3. تصویری از شبیه سازی اتصال X  شكل در نرم افزار 
آباکوس ]7[

شكل 2. تصویری از شبیه سازی اتصال معمولی و شرایط مرزی در نرم 
افزار آباکوس ]7[

شكل 4. تصویری از شبیه سازی اتصال باکس در نرم افزار آباکوس ]7[

یافته	ها 	.3

از مقایســه 22 ســیكل بارگــذاری روی مدل هــای معمولــی، ایكــس 

ــی  ــه بررس ــر-دوران ب ــودار لنگ ــم نم ــكل و رس ــس ش ــكل و باک ش

ــه  ــور ک ــم. همانط ــاالت می پردازی ــری اتص ــكل پذیری و ممان پذی ش

در شــكل 5 واضح اســت این بررســی با اعمال بار هیستریســیک از 

جنــس تغییــر مــكان بــه یــک انــدازه بــرای تمامــی اتصــاالت صــورت 

گرفتــه اســت. در شــكل 6 مشــخص اســت کــه بــا باالبــردن ســختی 

اتصــال قابلیــت جــذب لنگــر خمشــی در اتصــال بیشــتر مــی گــردد. 

ــداد ســیكل  ــد تع اتصــاالت ایكــس شــكل و باکــس شــكل میتوانن

ــد.  ــه بده ــود ادام ــتی خ ــت و برگش ــت رف ــه حرک ــتری ب ــای بیش ه

ــه اتصــاالت بــدون شكســت تــرد بیــش از  مشــخص اســت کــه کلی

%4 رادیــان دوران کرده انــد. همچنیــن در شــكل 7 مشــخص اســت 

کــه اتصــال باکــس شــكل گیردارتــر از اتصــال ایكــس شــكل و شــكل 

و اتصــال ایكــس شــكل شــكل گیردارتــر از اتصــال معمولــی اســت. 

همچنیــن بــا توجــه بــه نمــودار شــكل 6 اتصــال معمولــی در ســیكل 

ــان )N.M(438070.5 می رســد حــال آنکــه نمــودار  22 بــه مم

ایكــس شــكل در ســیكل 18 و اتصــال باکــس شــكل در ســیكل 17 

بــه ایــن ممــان می رســد. بنابرایــن اتــاف انــرژی در اتصــال باکــس 

شــكل نســبت بــه ســایر نمونه هــا بیشــتر اســت. ایــن مطالــب را در 

شــكل شــماره 6 و 7 قابــل مشــاهده اســت. 

شكل 5 . نمودار تغییر مكان _زمان آنالیز تمامی نمونه ها ]7[

شكل 6. نمودارهای لنگر دوران مربوط به سه نمونه در 22 سیكل ]7[

شكل 7 . نمودار لنگر دوران سیكل اول مربوط به سه نمونه ]7[

شــكل 8 تنــش در انتهــای ســیكل 22 ام را مــدل متــداول را نشــان 

می دهــد. همانطــور کــه در شــكل 5 مشــخص اســت تمرکــز تنــش 

ــه ســتون وجــود دارد. شــكل 9  در محــل اتصــال ورق رو ســری ب

تنــش در مــدل اتصــال ایكــس شــكل را نشــان می دهــد. همانطــور که 

در شــكل مشــخص اســت تمرکــز تنــش در اتصــال ایكــس شــكل در 

ورق رو ســری و زیــر ســری کمتــر نشده اســت ولــی بــه وســط ورق 

انتقــال پیــدا کــرده اســت. ایــن مطلــب بــه علــت انتقــال قســمتی از 

تنــش توســط ورق ایكــس شــكل اتفــاق افتــاده اســت، در حقیقــت 

ــد. شــكل  ــال ســتون کاهــش می یاب امــكان پارگــی و لهیدگــی ورق ب

10 تنــش در مــدل اتصــال باکــس شــكل را نشــان مــی دهــد. در ایــن 

اتصــال تمرکــز تنــش بــه کل در ورق رو ســری و زیــر ســری وجــود 

نــدارد. البتــه در گوشــه ی جــان اتصــال باکــس شــكل تمرکــز تنــش 

بــه مقــدار 1.35 برابــر تمرکــز تنــش در ورق رو ســری و زیــر ســری 

می باشــد.

شكل 8 . تصویر تنش سه محوره در نمونه متداول)معمولی( ]7[

شكل 9 . تصویر تنش سه محوره نمونه ایكس شكل ]7[

شكل 10 . تصویر تنش سه محوره نمونه باکس شكل ]7[
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نتیجه	گیری 	.4

از نتایــج آنالیــز اجــزای محــدود مشــخص اســت کــه ظوابــط لــرزه ای 

AISC جهــت اســتفاده در قابــل خمشــی ویــژه را رعایــت می کنــد. 

کلیــه اتصــاالت بیــش از 4 درصــد رادیــان در ســیكل 22 دوران 

کرده انــد کــه ایــن موضــوع خــود حاکــی آن اســت کــه ایــن اتصــاالت 

را می تــوان در سیســتم قــاب خمشــی ویــژه اســتفاده کــرد. از نمــودار 

شــكل 7 مشــخص اســت کــه ظرفیــت باربــری و ممــان پذیــری 

ــه ایكــس شــكل 2.14 درصــد بیشــتر  ــه باکــس شــكل از نمون نمون

ــس  ــه ایك ــری نمون ــری و ممان پذی ــت بارب ــن ظرفی ــت و همچنی اس

شــكل از نمونــه معمولــی، 15.68 درصــد بیشــتر اســت. از نمــودار 

ممــان- دوران شــكل 6 مشــخص اســت کــه شــكل پذیــری نمونــه 

ــر اســت. از انتگــرال  ــی براب باکــس شــكل، ایكــس شــكل و معمول

گیــری ریــز نمــودار ممــان- دوران مشــخص اســت کــه، نمونــه 

باکــس شــكل58 درصــد اتــاف انــرژی بیشــتری نســبت بــه نمونــه 

ایكــس شــكل دارد و نمونــه ایكــس شــكل، 11 درصــد  اتــاف 

انــرژی بشــتری نســبت بــه نمونــه معمولــی را دارد. همچنیــن تمرکــز 

تنــش در ورق رو ســری و زیــر ســری اتصــال باکــس شــكل کمتــر از 

اتصــال ایكــس شــكل و متــداول می باشــد. البتــه در گوشــه ی جــان 

ــر تمرکــز  ــه مقــدار 1.35 براب اتصــال باکــس شــكل تمرکــز تنــش ب

تنــش در ورق رو ســری و زیــر ســری می باشــد. همچنیــن در اتصــال 

ایكــس شــكل تمرکــز تنــش کمتــر از اتصــال صلــب متــداول نیســت 

ــه  ــتون ب ــال س ــه ب ــری ب ــال ورق روس ــل اتص ــل آن از مح ــی مح ول

ــن  ــت. ای ــدا کرده اس ــال پی ــری انتق ــر س ــری و زی ــط ورق رو س وس

مطلــب بــه علــت انتقــال قســمتی از تنــش توســط ورق ایكــس شــكل 

اتفــاق افتــاده اســت، در حقیقــت امــكان پارگــی و لهیدگــی ورق بــال 

ــد. ســتون کاهــش می یاب
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*ایــن مقالــه در ژورنــال vibro engineering  بــا تغییراتــی چــاپ 

و ارائــه شــده و باتوجــه بــه اهمیــت موضــوع بــرای نشــریه علمــی، 

تخصصــی فــوالد و بتــن  دانشــكده عمــران دانشــگاه علــم و صنعــت 

ایــران انتخــاب شــده اســت.

I

پایشسالمتسازهها
مطالعهیموردیپلکابلیجیندو

چکیده

ســازه های پــل از جملــه ســازه هایی هســتند کــه بــه شــكل خاصــی مشــكل زا هســتند. طبــق گــزارش ســال FHWA 2009 بیــش از 148000 پــل )عمدتــا 

پل هــای کوتــاه و متوســط( از نظــر ســازه ای کمبــود داشــته و یــا عملكــرد ضعیفــی از خــود نشــان می دهنــد. بــه عنــوان مثــال پــل 35W -   در مینــه ســوتای 

آمریــكا بــه علــت خوردگی هــای شــدید در تکیــه گاه هــای آن، از ســال 1990 در رده ی »نامناســب از لحــاظ ســازه ای« قرارگرفتــه بــود. ایــن پــل بــه علــت عــدم 

کفایــت گاســت پلیت هــا در ســال 2007 خــراب شــد. نکتــه ی جالــب در مــورد ایــن پــل، گــزارش ســال 2001 و ســال های قبل تــر در مــورد عــدم کفایــت ایــن 

پــل بــود، کــه پیشــنهاد داده شــده بــود کل پــل توســط تجهیــزات پایــش ســامت همچــون گیج هــای کرنــش ســنج مانیتــور شــده و تعــدادی از اعضــای حســاس 

آن بــه صــورت پیوســته پایــش شــوند؛ چنانچــه چنیــن پایــش ســامتی در مــورد ایــن پــل صــورت میگرفــت، ایــن پــل ســقوط نمی کــرد؛ ســقوط ایــن پــل منجــر 

بــه مــرگ 13 نفــر، 98 مصــدوم و هدررفــت هنگفــت اقتصــادی شــد.دو مســئله کــه چالــش پیــش رو در صنعــت پایــش ســامت پل هــا مــی باشــد، ســختی 

انــدازه گیــری ورودی وارد بــه پــل، و تعــداد سنسورهاســت؛ هزینــه ی سنســورها، سیســتم هــای دریافــت داده، و نصــب سیســتم معمــوال باالســت و بودجــه ی 

ــد. متأســفانه تعــداد  ــوب ترن ــه عملكــرد باشــند مطل ــادر ب ــا تعــداد محــدودی سنســور ق ــی کــه ب در دســترس معمــواًل محــدود اســت. معمــواًل الگوریتم های

ایــن الگوریتم هــا انگشــت شــمار اســت. مضافــا اینکــه بــه دلیــل ماهیــت موضعــی بــودن آســیب در ســازه، وجــود تعــداد باالتــر سنســورها منجــر بــه دقــت 

باالتــر در آســیب یابــی ســازه می شــود. یكــی از راه حــل هایــی کــه بــرای رفــع مشــكل مربــوط بــه تعــداد محــدود سنســورها میشــود انتخــاب کــرد، اســتفاده 

از سنســورهای هوشــمند وایرلــس اســت. ایــن سیســتم بــا فراهــم کــردن امــكان پایــش ســامت بــا ســهولت بیشــتر و هزینــه ی کمتــر نســبت بــه سیســتم هــای 

ســنتی سنســور ســیمی جایگزیــن مناســبی بــرای سیســتم های ســنتی می باشــد.دو نــوع ارتعــاش داریــم، ارتعــاش اجبــاری و ارتعــاش محیطــی. در ســازه هــای 

بــزرگ بــه کارگیــری ارتعــاش اجبــاری ســخت می باشــد، چراکــه فراهــم کــردن نیــروی الزم بــرای بــه حرکــت درآوردن ســازه های بــزرگ کار ســاده ای نیســت؛ 

لــذا در ســازه های بــزرگ از ارتعاشــات محیطــی اســتفاده می شــود. در ســازه های کوچــک مقیــاس، از آنجــا کــه ارتعاشــات محیطــی پاســخ های بــه انــدازه ی 

کافــی بزرگــی در پل هــای کوچــک و متوســط مقیــاس ایجــاد نمی کنــد، در ایــن ســازه ها بایــد از ارتعــاش اجبــاری بــرای پایــش ســامت اســتفاده کــرد. بــه ایــن 

دلیــل، نــوع ارتعــاش متناســب بــا ســایز پــل هــا بایــد تعییــن شــود.در ایــن بخــش می پردازیــم بــه پــروژه ی پایــش ســامت تمــام مقیــاس پــل کابلــی جینــدو کــه 

دماغــه ی جنوبــی شــبه جزیــره ی کــره را بــه جزیــره جینــدو متصــل می کنــد. ایــن پــروژه مشــترکًا توســط ایــاالت متحــده )دانشــگاه ایلینــوی، اوربانــا شــمپین(، 

کــره ی جنوبــی )موسســه ی پیشــرفته ی علــم و تکنولــوژی کــره( و ژاپــن ) دانشــگاه توکیــو( انجــام شــده اســت. در ایــن پــروژه، پایــش ســامت پــل توســط 

شــبكه ای منســجم از سنســورهای وایرلــس انجــام گرفتــه کــه تــا بــه امــروز در نــوع خــود بزرگتریــن پــروژه ی انجــام شــده می باشــد.

نوید تورانی
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مشخصات	پل 	.1

پــل جینــدو یــک پــل دوقلــو کابلــی می باشــد کــه منطقــه ی هائنــام در 

شــبه جزیــره ی کــره را بــه جزیــره ی جینــدو وصــل میكنــد. هــر کــدام 

از ایــن پل هــا )پــل دوقلــو می باشــد( یــک دهانــه ی 344 متــری 

مرکــزی و دو دهانــه ی 70 متــری کنــاری در طرفیــن دارنــد. ســاخت 

پــل اصلــی جینــدو توســط شــرکت ســاخت و ســاز و مهندســی 

هیونــدای صــورت گرفتــه اســت، و اولیــن پــل کابلــی ســاخته شــده 

ــرح  ــرعت ط ــوده و س ــر ب ــل 11.7 مت ــرض پ ــد. ع ــره می باش در ک

ــن  ــر ســاعت می باشــد؛ همچنی ــر ب ــر روی آن 60 کیلومت ــک ب ترافی

بــار زنــده ی طراحــی بــر طبــق آشــتو HS-20-44 در نظــر گرفتــه 

شــده اســت. دومیــن پــل جینــدو ) پــل دو قلــو مــی باشــد( مجــددا 

ــل  ــرض پ ــد. ع ــاخته ش ــال 2006 س ــرکت در س ــان ش ــط هم توس

دوم 12.55 متــر، ســرعت طــرح ترافیــک 70 کیلومتــر بــر ســاعت 

و بــار زنــده ی طراحــی مطابــق پــل اصلــی می باشــد. شــاه تیر هــای 

اصلــی پــل توســط 60 کابــل فــوالدی بــا مقاومــت بــاال بــه دو پایــه ی 

اصلــی نگــه دارنــده ی پــل وصــل شــده انــد. شــكل زیــر نمایــی از پــل 

ــرده را نشــان می دهــد. نامب

شكل 1. پل جیندو

شكل 2. پان سازه ای نمای روبروی پل جیندو

در شــكل های زیــر تعــدادی از نقشــه هــای ســازه ای پــل نشــان داده 

شده اســت.

شكل 3. پان سازه ای مقطع پل جیندو

شكل 4. پایلون های نگه دارنده ی پل

ــل توســط سنســور های  ــش ســامت پ ــروژه ی پای ــل از انجــام پ  قب

وایرلــس، هــردو ایــن پل هــا مجهــز بــه شــبكه ای از سنســورهای 

ســیمی معمولــی جهــت انجــام پایــش ســامت دوره ای بودنــد. پــل 

ــج کرنــش ســنج، 4 شــیب ســنج، 2  ــه 38 گی ــز ب ــدو مجه اول جین

ــاد(، 2 شــتاب ســنج  ــرای ســنجش ســرعت ب انمومتر)وســیله ای ب

لــرزه ای، 5 شــتاب ســنج ظرفیتــی1  تــک جهتــه، و 15شــتاب ســنج 

پیزوالكتریــک تــک جهتــه بــود. پــل دوم جینــدو مجهــز بــه 15 

ترمومتــر، 15 کرنــش ســنج، 4 شــیب ســنج دوجهتــه، 2 اســترینگ 

پــات، 2 مترجابجایی-ســنج لیــزری، 24 سنســور فایبــر بــرگ 

گراتینــگ، 20 شــتاب ســنج ظرفیتــی تــک جهتــه، 2 شــتاب ســنج 

دو جهتــه از نــوع نیروتعادلــی 2، و 3 شــتاب ســنج لــرزه ای ســه 

ــت  ــل جه ــه دو دلی ــل دوم ب ــل، پ ــن دو پ ــن ای ــد. بی ــه می باش جهت

انجــام عملیــات پــروژه ی پایــش ســامت توســط سنســورهای 

1 Capacitive

2 Force balance

وایرلــس انتخــاب شــده اســت: 1- شــبكه ی سنســوری پایــش 

ــر اســت کــه شــامل  ــر و متنوع ت ــل دوم غنی ت ســامت موجــود در پ

ــی شــود، 2- اســناد  ــر اپتیكــی م سنســور های شــتاب ســنج و فایب

ــی باشــند. ــر م ــل ت ــل دوم کام طراحــی و ســاخت پ

سیستم	مانیتورینگ	پل 	.2

اجــزای اصلــی سیســتم ماینتورینــگ پــل، گره هــای سنســور وایرلــس 

هوشــمند اســت. همچنیــن بــرای انــدازه گیــری ارتعاشــات ناشــی از 

وزش بادهــای قــوی، یــک انمومتــر اولتراســونیک در کنــار گره هــای 

سنســوری شــتاب  ســنج ها نصــب شــده اســت. بــرای مانیتورینــگ 

از راه دور پــل، یــک ایســتگاه پایــه تنظیــم و ســاخته شــد تــا بتــوان 

شــبكه ی سنســورهای وایرلــس را از راه دور کنتــرل و مدیریــت کــرد. 

 D-cell بــه عنــوان قــدم اول، بیشــتر سنســور ها توســط باتری هــای

ــی مــدت در  ــرای اســتفاده های طوالن ــن ب ــد. همچنی ــرژی میگیرن ان

ــا  ــی از گره ه ــار برخ ــم در کن ــیدی ه ــل خورش ــک، پن ــده ی نزدی آین

کــه تعویــض باتــری در آن هــا ســخت اســت نصــب شــده اســت.

1/2. گره های سنسوری وایرلس هوشمند

پلتفــرم                                        یــک  از  هوشــمند  سنســور  واحــد  هــر 

MEMSIC’s Imote2، یــک بــورد باتــری IBB2400CA، و 

ــده  ــكیل ش ــه ی SHM-A تش ــد مقیاس ــوری چن ــورد سنس ــک ب ی

ــه کار  ــمند ب ــوری هوش ــره سنس ــوع گ ــروژه، دو ن ــن پ ــت. در ای اس

گرفتــه شــده اســت: گره هــای دروازه ای و گــره هــای برگــی. همچنیــن 

بــرای افزایــش محــدوده ی ارتباطــی، همــه ی گــره هــا توســط یــک 

ــن خارجــی  GHz 2.4 Antenova Giganova Titanis مجهــز  آنت

ــدی گره هــای سنســوری  ــح تقســیم بن و تقویــت شــده اند. در توضی

میتــوان گفــت کــه گــره هــای برگــی کار جمــع آوری داده هــا از روی 

پــل و پــردازش آنبــرد آنهــا را بــر عهــده دارنــد. گــره هــای دروازه ای 

نیــز رابــط بیــن گــره هــای برگــی و کامپیوتــر مــی باشــند. تصویــر زیــر 

گویــای رابطــه ی بیــن ایــن دو نــوع گــره سنســوری می باشــد. 

2/2. سیستم مانیتورینگ باد

از  یكــی  اســت، کــه  شــده  واقــع  هائنــام  در  جینــدو  جزیــره ی 

بادگیر تریــن مناطــق در کــره جنوبــی بــوده و هــر ســال شــاهد 

چندیــن طوفــان تایفــون قدرتمنــد می باشــد. پــل کابلــی ای ماننــد پــل 

جینــدو بــه چنیــن بــاد هــای قدرتمنــدی حســاس می باشــد؛ بــه ایــن 

دلیــل، یكــی از اهــداف مهــم هــر پــروژه ی پایــش ســامتی در چنیــن 

شكل 5. انواع گره های سنسوری

ابعــادی و بــرای چنیــن جاهــای بادگیــری مطالعــه ی پاســخ دینامیكــی 

پــل تحــت بــاد و پایــش آن در برابــر ایــن نــوع بارگــذاری می باشــد.

همانطــور کــه گفتــه شــد، یــک انمومتــر ســه بعــدی اولتراســونیک در 

ــدو  ــل جین ــا پ واحدهــای سنســوری وایرلــس نصــب شــده اســت ت

 ،0.01 m/s :مانیتــور شــود. بــه دلیــل رزولوشــن بــاال )ســرعت بــاد

جهــت بــاد: 0.1 درجــه( و دقــت خــوب )ســرعت بــاد: ±%1، 

 RM Young81000 جهــت بــاد: 2± درجــه(، انمومتــر مــدل

انتخــاب شــده اســت. ایــن انمومتــر در تصویــر زیــر نشــان داده شــده 

اســت. دوام انمومتــر اولتراســونیک آنهــا را تبدیــل بــه گزینــه ای 

مناســب جهــت عملكــرد طوالنــی مــدت در محیــط خشــن می کنــد.

ــن  ــاژی بی ــوده و ولت ــوگ ب ــورت آنال ــه ص ــر ب ــن انمومت ــی ای خروج

0 تــا 5 ولــت را در برمیگیــرد. جهــت تبدیــل ایــن ســیگنال های 

اندکــی  بــا   SHM-A بــورد  یــک  از  دیجیتــال،  بــه  آنالــوگ 

اصاحــات و تغییــرات بهــره گرفتــه شــده اســت. نســخه ی اصــاح 

شــده ی SHM-A جهــت اســتفاده در انمومتــر، SHM-W نــام 

ــال  ــک کان ــت و ی ــا 5 ول ــال ورودی خارجــی3 0 ت دارد کــه ســه کان

شــتاب دارد. ســرعت بــاد ) کانــال 1(، و جهت هــای افقــی و قائــم 

بــاد )کانــال 2 و 3(، توســط ورودی هــای ایــن بــورد انــدازه گیــری 

می شــود )شــكل پاییــن، ســمت راســت(.

3 External

شكل 6. انمومتر نصب شده بر روی پل جیندو
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3/2. ایستگاه پایه

ــم  ــمند را فراه ــس هوش ــتم وایرل ــه سیس ــی ب ــه دسترس ــتگاه پای ایس

می کنــد و بــه ایــن دلیــل جهــت عملكــرد تمــام شــبكه بســیار 

ضــروری اســت.  ایســتگاه پایــه، شــبكه را توســط: 1- ارســال پیــام 

بــه گــره هــای برگــی از طریق گــره هــای دروازه ای، 2- ذخیــره ی داده 

ی مخابــره شــده توســط سیســتم وایرلــس، 3- پــردازش داده هــای 

دریافــت شــده، و 4- انتقــال داده هــا بــه ســرور ریمــوت از طریــق 

ــن اهــداف، ایســتگاه  ــل ای ــد. جهــت تحصی ــرل می کن ــت کنت اینترن

پایــه بــر روی یــک کامپیوتــر PC مجهــز بــه سیســتم عامــل وینــدوز 

 )UPS( ــی ــدون قطع ــرژی ب ــع ان ــک منب XP ســاخته می شــود و ی

پشــتیبان بــه آن متصــل میگــردد. همچنیــن ایــن ایســتگاه دارای یــک 

گــره دروازه ای نیــز مــی باشــد. شــكل زیــر اجــزای ایســتگاه پایــه را 

ــد. ــان می ده نش

ــر  ــوع کامپیوت ــروژه از ن ــن پ ــرای ای ــده ب ــاب ش ــه انتخ ــتگاه پای ایس

صنعتــی AAEON AFC-6905 می باشــد کــه قالبــی بــدون 

فــن دارد، از ایــن جهــت در برابــر گــرد و خــاک و رطوبــت مقــاوم 

 APC ES550 نــوع  از   )UPS( پشــتیبان  باتــری  می باشــد. 

انتخــاب شــده اســت کــه از قطعــی ناگهانــی بــرق و انــرژی سیســتم 

ــرم  ــک پلتف ــامل ی ــره دروازه ای ش ــد. گ ــری می کن ــس جلوگی وایرل

Imote2، یــک بــورد سنســوری SHM-A و یــک آنتــن دوقطبــی

ــره دروازه  ــه گ ــت ک ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب GHZ5dBi 2/4 می باش

ای مذکــور در انــدازه گیــری شــتاب نقشــی نــدارد. کامپیوتــر ایســتگاه 

پایــه بــه یــک کابــل اینترنــت مــودم ADSL وصــل شــده اســت، کــه 

اتصــال از راه دور بــه ایســتگاه مرکــزی را فراهــم می کنــد و از طریــق 

آن میتــوان شــبكه را کنتــرل و داده ی دریافــت شــده را دانلــود کــرد.

شكل 7. گره ی دروازه ای )شكل سمت راست(
 ایستگاه پایه )شكل سمت چپ(

4/2. ذخیره ی انرژی توسط پنل خورشیدی

باتــری منبــع انــرژی خوبــی بــرای سنســورهای وایرلــس اســت، امــا 

ــه تعویــض  ــاز ب مشــكل آن ایــن اســت کــه باتــری هــای معمولــی نی

دوره ای دارنــد و ایــن مســئله جهــت پایــش ســامت طوالنــی مــدت 

ســازه ها مشــكل ســاز خواهــد شــد. از ایــن نظــر بــه روشــی جهــت 

ذخیــره و شــارژ مجــدد انــرژی، بــدون تعویض دســتی باتری هــا، نیاز 

داریــم. در ایــن راســتا چنــد انتخــاب جهــت جایگزیــن کــردن انــرژی 

ــه موجــود مــی باشــد کــه در شــكل هــای اســتفاده از  از دســت رفت

انــرژی خورشــیدی، گرادیــان حرارتــی، حرکــت انســان، ارتعاشــات 

کوســتیک مــی باشــد. در ایــن بیــن انــرژی خورشــیدی  و یــا نویــز آ

ــن  ــا ای ــرژی ممكــن را در دســترس می گــذارد. ب ــزان ان بیشــترین می

ــل شــارژ  ــای قاب ــراه باتری ه ــه هم ــای خورشــیدی ب تفاســیر، پنل ه

ــا  ــری در آنه انتخــاب شــده و در برخــی از گره هــا کــه تعویــض بات

ســخت و یــا غیــر ممكــن اســت نصــب شــدند.

5/2. قالب نرم افزاری

 Automonitor نــرم افــزار اصلــی بــه کار بــرده شــده در ایــن شــبكه

نــام دارد، کــه یــک برنامــه ی مدیریــت شــبكه ی پایــش ســامت 

شكل 8. باتری قابل شارژ)سمت راست(
 پنل خورشیدی )سمت چپ و وسط(

 Remote از  اســتفاده  بــا  برنامــه  ایــن  می باشــد.  خــودکار 

ــتراتژی  Sensing ،ThresholdSentry، و SnoozeAlarm اس

ــات را  ــتر اوق ــد بیش ــازه میده ــبكه اج ــه ش ــه ب ــد ک ــی می کن را عمل

ــه کــرده  ــه ایــن طریــق مصــرف انــرژی را کمین در خــواب باشــد و ب

ــرای  ــد. ب ــن می کن ــورها را تضمی ــدت سنس ــی م ــرد طوالن و عملك

ــدار کــردن شــبكه در صــورت رخ دادن اتفــاق مهمــی، برنامــه ی  بی

ــوان  ــه عن ThresholdSentry تعــدادی از سنســورهای برگــی را ب

نگهبــان  سنســورهای  می کنــد.  تعریــف  نگهبــان  سنســورهای 

بــه صــورت مــدون در زمان هــای مشــخصی بیــدار می شــوند و 

دوره ی کوچكــی از داده هــای شــتاب و بــاد را انــدازه می گیرنــد. 

هنگامــی کــه شــدت داده هــای انــدازه گیــری شــده از آســتانه ی 

ــه سنســور  ــی ب ــان آالرم ــد، سنســور نگهب مشــخصی تجــاوز می کنن

ــدازه  ــت ان ــبكه را جه ــی ش ــا تمام ــه متعاقب ــتد ک دروازه ای می فرس

گیــری داده هــا بــه صــورت همزمــان بیــدار می کنــد. از ایــن طریــق، 

AutoMonitor بــه کاهــش مصــرف انــرژی کمــک می کنــد.

6/2. محافظت در برابر شرایط جوی

ــه علــت شــرایط جــوی خــاص اطــراف پل هــای بــزرگ،  معمــوال ب

ــدان  ــازه دو چن ــامت س ــش س ــتم پای ــت از سیس ــه محافظ ــاز ب نی

می شــود. ســایت اطــراف ایــن پــل معمــوال در معــرض درصــد 

رطوبــت بــاال، کــه ناشــی از بادهــای تنــد و مــه گرفتگــی مكــرر 

اســت، مــی باشــد. لــذا بــرای محافظــت سیســتم پایــش ســامت بــه 

ــت. ــده اس ــیده ش ــی اندیش ــدات خاص ــده تمهی ــرده ش کار ب

1/6/2. ایستگاه پایه

 ABS ــه ی ــک محفظ ــدام در ی ــه هرک ــای ایســتگاه پای ــر ه کامپیوت

نگهــداری می شــوند. پــس از بــه کارگیــری اولیــه ی ایــن کامپیوترهــا 

در محفظه هــای معمولــی، مشــاهده شــد کــه بــه دلیــل ســاطع 

نمــودن گرمــای زیــاد توســط کامپیوترهــا، قــرار گرفتــن در یــک 

محفظــه ی معمولــی و بســته، آن هــم در آن شــرایط جــوی شــرجی 

و گــرم، باعــث از کار افتــادن کامپیوترهــا مــی شــود. بــرای حــل ایــن 

مشــكل، محفظــه اصــاح شــد و دو مســیر تهویــه در هرکــدام تعبیــه 

شــد. همــه ی مســیرهای تهویــه مجهــز بــه براکــت هــای ضــد حشــره 

ــزوزی  ــن اگ ــک ف ــه ی ــن درون محفظ ــدند. همچنی ــاران ش ــد ب وض

ــد و در  ــی باش ــا م ــور دم ــک سنس ــه ی ــز ب ــه مجه ــد ک ــرار داده ش ق

ــراد درون  ــانتی گ ــه ی س ــاالی 35 درج ــای ب ــدوث دم ــورت ح ص

محفظــه، فــن بــه صــورت اتوماتیــک روشــن مــی شــود. بــه عــاوه، 

 LAN بــه گــره دروازه ای، و کابــل  USB پــاور، کابــل کابــل 

ــی  ــک برآمدگ ــق ی ــدام از طری ــد، هرک ــم می کن ــت را فراه ــه اینترن ک

ایــن  مخصــوص کابــل، از دیــواره ی محفظــه عبــور می کننــد. 

ــر  ــدار و موث ــات پای ــه ی آن عملی ــراه سیســتم تهوی ــه هم محفظــه ب

ــر اجــزای محفظــه را  ــتگاه پایــه را فراهــم می کنــد. شــكل زی ایس

نشــان می دهــد.

شروع	به	کار	سیستم	پایش	سالمت 	.3

ــر  ــزاری در براب ــخت اف ــات س ــب قطع ــازی مناس ــاده س ــس از آم پ

ــه کار کــرد.  ــل شــروع ب شــرایط جــوی، سیســتم پایــش ســامت پ

بــه دلیــل اینکــه سیســتم پایــش ســامت شــامل تعــداد زیــادی 

ــرم  ــود. ن ــیم می ش ــبكه تقس ــه دو زیرش ــبكه ب ــد، کل ش ــره می باش گ

افزارهــای مربوطــه بــر روی همــه ی گــره هــای سنســوری آپلــود شــده 

و عملكــرد آنهــا قبــل از شــروع بــه کار ســنجیده شــده اســت. مــكان 

هــر سنســور بــر روی پــل، متناســب بــا قــدرت ارتبــاط رادیویــی آن 

سنســور می باشــد، کــه قبــا توســط آزمایش هــای میدانــی محاســبه 

شــده اســت.

شكل 9. محفظه ی ایستگاه پایه.

1/3. توپولوژی شبکه

ــدو  ــل جین ــده در پ ــرده ش ــه کار ب ــوری ب ــبكه ی سنس ــوژی ش توپول

ــن سنســورها را  ــن بی ــدار و مطمئ ــاط پای ــه ارتب ــه شــكلی اســت ک ب

تضمیــن کنــد. فاکتورهــای مهــم در توپولــوژی شــبكه، ســایز شــبكه، 

محــدوده ی مخابراتــی، و غیــره مــی باشــد. کل طــول پــل 484 متــر 

می باشــد، در حالــی کــه قــدرت مخابــره ی Imote2 بــه همــراه 

ــداد  ــد، و تع ــر می باش ــدود 200 مت ــا ح ــی تقریب ــن خارج ــک آنت ی

گره هــای سنســوری در شــبكه 71 عــدد می باشــد. لــذا بــا توجــه بــه 

ــر شــبكه  ــه دو زی ــره، شــبكه ب ــی و زمــان مخاب محــدوده ی مخابرات

تقســیم شــده اســت کــه یكــی از آن هــا در طــرف جینــدو، و دیگــری 

در طــرف هائنــام قــرار داده شــده اســت. زیرشــبكه ی جینــدو شــامل 

33 گــره می باشــد کــه 22 تــا از آنهــا بــر روی عرشــه، 3 تــا بــر روی 

پایلون هــا ) تاورهــای اصلــی نگــه دارنــده ی پــل کابلــی(، و هشــت 

ــز  ــام نی ــه اســت. زیرشــبكه ی هائن ــا بــر روی کابــل هــا قــرار گرفت ت

ــر روی  ــا ب ــا از آنه ــه 26 ت ــی باشــد ک ــره سنســوری م شــامل 37 گ

عرشــه، 3 تــا بــر روی پایلون هــا، و 7 تــا بــر روی کابل هــا قــرار 

ــه،  ــه اســت. هرکــدام از زیرشــبكه ها توســط یــک ایســتگاه پای گرفت

کــه بــر روی پایه هــای بتنــی نگهدارنــده ی پایلون هــای فــوالدی پــل 
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اول جینــدو قرارگرفته انــد، کنتــرل می شــوند.

2/3. راه اندازی نرم افزاری و صحت سنجی

روی  بــر  کارگیــری  بــه  جهــت  افــزاری  نــرم  پیكربنــدی  دو 

گره هــای هوشــمند سنســوری نصــب شــدند. گره هــای دروازه ای 

خــودکار  پایــش  جهــت   AutoMonitor برنامــه ی  توســط 

شــبكه پیكربنــدی شــدند. گــره هــای ریمــوت توســط برنامــه ی 

و    TestRadio برنامه هــای  بــا  کــه   ،RemoteSensing

ــدی شــده  DecentralizedAggregation ترکیــب شــده، پیكربن

اســت.

ــد:  ــم می کن ــر را فراه ــای زی ــی ه ــه ی AutoMonitor ویژگ برنام

1- ارســال دســتور »بیداربــاش« بــه شــبكه بــه صــورت مكــرر، 

بیــدار  از  از مــوارد سنســور بافاصلــه پــس  پــاره ای  چراکــه در 

شــدن دوبــاره بــه حالــت خــواب مــی رود، 2- صــرف نظــر کــردن 

از سنســورهایی کــه جــواب نمی دهنــد بعــد از زمــان کوتاهــی در 

هنــگام ارســال دســتورات و یــا دریافــت داده، و 3- راه انــدازی 

ــه شــكل  ــی کــه سنســور ب کــردن مجــدد گره هــای ریمــوت در حالت

غیــر منســجمی عمــل می کنــد.

تســت های  توســط  سنســورها  اپتیمــال  یابــی  مــکان   .3/3

ارتباطــی محــدوده ی 

بــا اســتفاده از برنامــه ی TestRadio تســت هــای ارتبــاط رادیویی 

انجــام گرفــت تــا مــكان یابــی بهینــه ی سنســورها انجــام پذیــرد. بــه 

ایــن شــكل کــه گــره دروازه ای بــر روی پایلونــی کــه در طــرف هائنــام 

ــورت  ــی بــه ص ــای برگ ــره ه ــود و گ ــی ش ــرار داده م قرارگرفتــه، ق

ــداد  ــی شــود. تع ــال داده م ــه ی مرکزانتق ــه ســمت دهان تدریجــی ب

ــخی  ــه ی TestRadio پاس ــت برنام ــه ریكوس ــه ب ــورهایی ک سنس

ــداد  ــر تع ــكل زی ــدند. ش ــمرده ش ــر ش ــكل زی ــق ش ــد مطاب نمیدادن

ــه ریكوســت برنامــه ی مذکــور  ــه ب سنســور هایــی کــه در هــر فاصل

ــد نشــان داده شــده اســت. جــواب مــی دهن

ــی پاســخ  در کل Imote2 73 تســت شــدند و 5 گــره سنســوری ب

بــه ریكوســت TestRadio ماندنــد و متعاقبــا تعویــض شــدند. در 

ــبی  ــكل مناس ــه ش ــر(، Imote2 23 ب ــزی )172 مت ــه ی مرک دهان

ایــن تســت ها، لوکیشــن  بــه  بــا توجــه  ارتبــاط برقــرار کردنــد. 

ــر انتخــاب شــدند ــق شــكل زی سنســورها مطاب

شكل 10. تعداد سنسور هایی که در هر فاصله به ریكوست برنامه ی 
TestRadio جواب می دهند.

4/3. نصب سنسورها

گــره هــای سنســوری هوشــمند روی عرشــه، پایلــون هــا، و کابــل هــا 

توســط روش هــای متفاوتــی نصــب شــده انــد. سنســورهای عرشــه 

ــل توســط آهــن  ــر عرشــه ی پ ــه شــكل برعکــس زی ــون هــا ب و پایل

رباهــای تــک جهتــه، کــه ظرفیــت نگــه داشــتن تــا وزن 10 کیلوگــرم 

را دارنــد، وصــل مــی شــوند. زیــر هــر محفظــه ی سنســوری 2 

ــل  ــط پن ــا توس ــن رباه ــاوه آه ــه ع ــد. ب ــده ان ــل ش ــا وص ــن رب آه

هــای اســتیروفوم احاطــه مــی شــوند. ایــن روش بــرای اتصــال 

سنســورها بــه عرشــه و پایلــون مناســب اســت، لیكــن جهــت وصــل 

شكل 11. موقعیت سنسورهای نصب شده بر روی پل.

شكل 12. موقعیت سنسورهای نصب شده بر روی پل از نمای باال.

شكل 13. موقعیت سنسورها بر روی پایلون

ــودن ســطح مقطــع  ــل گــرد ب ــه دلی ــل هــا، ب ــه کاب کــردن سنســور ب

کابــل، چنــدان روش مناســبی نیســت. بــه ایــن دلیــل، سنســور هــای 

کابــل هــا توســط دو میلــه ی U  شــكل و یــک صفحــه ی اتصــال 

آلومینیومــی بــه کابــل هــا وصــل مــی شــوند. همچنیــن سنســورهای 

روی کابــل هــا توســط یــک پوشــش فــوالدی از تابــش مســتقیم 

ــاب محافظــت مــی شــوند. نورآفت

شكل 14. نصب سنسورها بر روی کابل های پل و محافظت آنها از تابش 
مستقیم آفتاب.

شكل 15. آهن رباهای مورد استفاده جهت نصب سنسورها.

 5/3. جهت بهینه ی آنتن ها

ــا  ــت آنتن ه ــه ی شــبكه، جه ــرد بهین ــه دســت آوردن عملك ــت ب جه

ــه شــوند. در حالــت کلــی، آنتــن هــا بایــد در یــک راســتا  بایــد بهین

ــن گــره هــا حاصــل  ــر بی ــه ی موث ــره ی بهین ــا مخاب ــد، ت قــرار بگیرن

ــزرگ  ــای ب ــبكه ه ــرای ش ــا ب ــن ه ــت آنت ــازی جه ــه س ــود. بهین ش

وایرلســی کار ســاده ای نیســت، چراکــه ارتفــاع قــرار گیــری آنتن هــا 

ــا  ــا و کابل ه ــاالی پایلون ه ــا، برب ــراف پایلون ه ــه، اط ــر روی عرش ب

یكســان نیســت. جهــت آنتــن گره هــای دروازه ای بــرای  ارتبــاط 

گیــری مؤثــر بــا گــره هــای برگــی بحرانــی می باشــد. بــه ایــن دلیــل، 

آنتــن گره هــای دروازه ای و همــه ی گره هــای برگــی عمــود بــر محــور 

ــر  ــد. شــكل زی ــرار گرفته ان ــن ق ــا ســطح زمی ــل و مــوازی ب ــی پ طول

جهــت قرارگیــری آنتن هــا را نشــان می دهــد. بــه ایــن شــكل همــه ی 

ــا گره هــای دروازه ای می شــوند. ــری ب ــاط گی ــه ارتب ــادر ب ــا ق ــره ه گ

ــس	 ــوری	وایرل ــبکه	سنس ــه	ش ــه	ی	مطالع نتیج 	.4

پــل	جینــدو

شكل 16. جهت گیری آنتن های گره های سنسوری پل جیندو.

در ایــن پــل، شــبكه ی سنســوری وایرلــس هوشــمند جهــت پایــش 

ســامت پــل جینــدو بــه کار بــرده شــد. Imote2 بــه عنــوان پلتفــرم 

مــورد نظــر انتخــاب و درکنــار بــورد هــای شــخصی ســازی شــده ی 

SHM-A و SHM-W، کــه توضیــح آن هــا در متــن رفــت، 

ــش  ــت پای ــودکاری جه ــتم خ ــه، سیس ــد. در ادام ــری ش ــه کار گی ب

ســامت بــه کار گرفتــه شــد کــه بــا اســتفاده از یــک اســتراتژی مبتنــی 

ــور،  ــودن سنس ــال ب ــک غیرفع ــاش و تکنی ــتانه ارتع ــی آس ــر بررس ب

ــی  ــرژی مصرف ــش ان ــث کاه ــت، باع ــاز اس ــه آن نی ــه ب ــی ک ــا زمان ت

و تطویــل عمــر شــبكه ی پایــش ســامت می شــود. همچنیــن از 

ــا  ــز ب ــره انــرژی نی پنل هــای خورشــیدی جهــت امــكان ســنجی ذخی

موفقیــت اســتفاده شــد.

در کل، 71 گــره سنســوری بــه کار گرفتــه شــد، کــه بــه دو زیــر شــبكه، 

جهــت کاهــش زمــان برقــراری ارتبــاط و غلبــه بــر محدودیــت 

فاصلــه ی موثــر مخابــره ی رادیویــی، تقســیم شــدند. داده هــای 

انــدازه گیــری شــده تطابــق خوبــی بــا داده هــا دریافــت شــده از 

ــان  ــل نش ــر روی پ ــیمی ب ــوری س ــود سنس ــی و موج ــبكه ی قدیم ش

دادنــد کــه خــود نشــان دهنــده ی کارآمــد بــودن اســتراتژی وایرلــس 

ــد. ــل می باش ــر روی پ ــده ب ــری ش ــه کار گی ب

منابع 	.5

 Jang, Shinae, and Billie F. Spencer Jr. Structural

 health monitoring for bridge structures using

 smart sensors. Newmark Structural Engineering

University of Illinois at Urbana-ث  .Laboratory

.2015  ,.Champaign
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بررسیتأثیراتناهمسانگردفرآیندهایهیدرومکانیکیو
شیمیاییبستررسیدرتونلتهویهآزمایشگاهتحقیقاتیمونتتری

سیده زهرا بنی هاشمی طهرانی

کارشناس ارشد عمران دانشگاه  آزاد اسالمی واحد تهران جنوب )گرایش سازه های هیدرولیکی(

صفورا مرشد شکرچی

دانشجوی دکتری مهندسی عمران دانشگاه خوارزمی )گرایش سازه (

چکیده

بــه منظــور بررســی اغتشاشــات هیدرومكانیكــی و شــیمیایی بوجــود آمــده در اشــكال رس، از طریــق تهویــه ناگهانــی در طــی ســیكل عملیاتــی یــک مخــزن 

زباله هــای هســته ای، آزمایشــی خــاص در تونلــی در آزمایشــگاه تحقیقاتــی زیرزمینــی مونت تــری در ســوئیس بــه انجــام رســید. ایــن آزمایــش در پــروژه بیــن 

المللــی DECOVALEX بــه منظــور اعتبــار بخشــیدن بــه مــدل و شــبیه ســازی عــددی آزمایــش تهویــه، انتخــاب شــده بــود کــه موضــوع مقالــه حاضراســت. 

ــه  ــه ای خــاص ب ــی DECOVALEX وظیف ــروژه بین الملل ــن در چهارچــوب پ ــه انجــام شــد. همچنی ــری طــی دو مرحل ــه )VE( در مونت ت آزمایــش تهوی

پیش بینــی آزمایــش تهویــه اختصــاص داده شــده اســت. بــه دلیــل واقــع شــدن آزمایشــگاه مونت تــری بــر ســاختار گلســنگ رســی، ویژگی هــای آن مــورد توجــه 

قــرار داده شــده اســت. همچنیــن در تعییــن مشــخصات پارامترهــای اصلــی فیزیكــی و ژئوتکنیكالــی عواملــی مــورد توجــه بــوده اســت. عــاوه بــر ایــن، رفتــار 

وضعیــت ســطحی بــه عنــوان یكــی از عناصــر کلیــدی در تجزیــه و تحلیــل خشــک کــردن محیــط متخلخــل مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

مقدمه 	.1

حمایــت از یــک مرکــز دفــع زبالــه هــای رادیواکتیــو در عمــق زمیــن 

بــرای کنتــرل ایمنــی محیــط زیســت در کوتــاه مــدت و دراز مــدت 

می باشــد، از ایــن طریــق می تــوان اســتنباط خوبــی از تکامــل سیســتم 

ــتنباطی  ــن اس ــعه چنی ــرح و توس ــود. ش ــه نم ــاخت ارائ ــن س در حی

زمینــه  در  تجربــی  تحقیقــات  نیازمنــد  و  نیســت  ســاده ای  کار 

تحقیقاتــی  آزمایشــگاه های  همچنیــن  و  محــل  در  آزمایش هــای 

و کدهــای  فیزیكــی  مدل هــای  از  اســتفاده  می باشــد.  زیرزمینــی 

ــات  ــن آزمایش ــج ای ــی نتای ــف و پیش بین ــه توصی ــه ب ــری ک کامپیوت

می پردازنــد، بــرای تأییــد ســاختاری کــه نتایــج تجربــی آزمایشــات، 

قابــل فهــم و قابــل قیــاس در مقیاس هــای مكانــی و زمانــی در یــک 

ــی اســت ]1[. ــع کامــل هســتند، حیات سیســتم دف

ســنگ های  مختلــف،  ســنگ های  موجــود  میــان گونه هــای  در 

رســی توســط کشــورهای گوناگــون بررســی شــده اســت. آزمایشــگاه 

تحقیقاتــی زیرزمیــن مونت تــری در ســوئیس در ســال 1995 در 

گلســنگ رســی1 )یــک ســاختار رســی(، بــه منظــور توصیــف و 

و  ژئوشــیمیایی  هیدرولــوژی،  زمین شناســی،  خــواص  مطالعــه 

ــد ]1[.  ــاد ش ــنگ ایج ــوده س ــن ت ــی ای ژئوتکنیك

آمونیــت لوئوســراس آپالینیــوم2 گلســنگ رســی نامیــده می شــود، بــه 

عنــوان بســتری دارای پتانســیل بــرای مخــزن ژئولوژیكــی زباله هــای 

هســته ای مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت. ایــن رس خشــک 

)حــاوی مقــدار کــم آب( و نســبتًا ضعیــف، دارای مشــخصات 

مطلوبــی ماننــد نفوذپذیــری کــم و آببنــدی خــود در برابــر تــرک 

می باشــد کــه آن را بــه گزینــه ای مناســب بــرای ســاختار بســتر تبدیــل 

می کننــد]2؛3[.

از میــان آزمایشــات بســیاری کــه در آزمایشــگاه تحقیقاتــی زیرزمینــی 

ــل انجــام شــد.  ــه در یــک میكروتون انجــام شــد، آزمایش هــای تهوی

ایــن آزمایشــات بــه منظــور مطالعــه فرآیندهایــی کــه ممكــن اســت بــه 

دلیــل کنتــرل تهویــه ســازه های حفرشــده در طــول مراحــل ســاخت 

و بهره بــرداری مخــزن بــه علــت تهویــه اجبــاری در گالری هــا و 

ــژه، در ّآب  ــه وی ــت. ب ــه اس ــورت گرفت ــد، ص ــاق بیافت ــا اتف مجرا ه

غیراشــباع چنیــن انتظــار مــی رود کــه رفتــار هیدرومكانیكــی ســنگ 

1 Opalinus clay

2 ammonite Leioceras Opalinum

تغییــر یابــد، در نتیجــه برعملكــرد ایمنــی مخــزن براســاس مفاهیــم 

طراحــی مشــابه، مؤثــر اســت ]1؛4[.

در طــول فازهــای ســاخت و بهره بــرداری مخــزن باطلــه رادیواکتیــو، 

ــیكل  ــدت س ــدن ش ــاد ش ــا زی ــم ی ــه ک ــر ب ــی منج ــاری زیرزمین مج

ــراف  ــنگ اط ــی س ــباع جزئ ــه اش ــر ب ــه منج ــد، ک ــد ش ــه خواه تهوی

مجــرا می شــود. طراحــی امكانــات بــرای مخــازن زبالــه رادیواکتیــو 

در عمــق زمیــن نیازمنــد درک مكانیســم رخــداده در نزدیكــی محــل 

نصــب می باشــد. ایــن برداشــت از توســعه و پیشــرفت بــا اســتفاده 

از آزمایشــات درجــا و بــه مــوازات آن شبیه ســازی شــرایطی کــه 

از مخــزن انتظــار مــی رود از قبیــل بارگــذاری مكانیكــی، تهویــه، 

حــرارت و فرمول هــای تئــوری ترمو-هیدرو-مكانیكی-شــیمیایی 

ــز آزمایشــات درجــا موجــب  ــد. آنالی )3THMC (، بدســت می آی

اعتبــار ســنجی فرمول هــا بــر اســاس مقایســه نتایــج عــددی بــا 

ــود ]5[. ــات می ش ــول آزمایش ــده در ط ــع آوری ش ــای جم داده ه

آزمایشگاه	سنگ	زیرزمینی	مونت	تری4	 	.2

پــروژه مونت تــری در ســال 1995 بــه عنــوان مشــارکتی بیــن حداقــل 

مشــخصات  بررســی  بــرای  مختلــف  6 کشــور  از  ســازمان   11

هیدرولــوژی، ژئوشــیمیایی و ژئوتکنیكــی ســاختار گلســنگ های 

رســی شــروع شــد. ایــن پــروژه بــرروی ســاختمانی از آزمایشــگاه های 

ــل  ــی، تون ــری ایمن ــوان گســترش امنیــت گال ــه عن زیرزمیــن ســنگ ب

بزرگــراه بیــن خیابــان اورســان 5 و کارجینیــای6  در ســوئیس ســاخته 

شــده اســت )شــكل 1(. چهــار مرحلــه اصلــی ســاخت و ســاز 

ــی  ــری امنیت ــن ســوله گال ــد از: چندی ــه ترتیــب عبارتن انجــام شــده ب

حفــر شــده در ســال 1996، اولیــن گالــری و میكروتونلــی کــه در آن 

آزمایــش تهویــه VE( 7( صــورت گرفــت، در ســال 1999-1998 

حفــر شــد و در ســال 2004-2008 دو گالــری توســعه دهنــده 

جدیــد حفــر شــدند. 

3 Thermo-Hydro-Mechanical-Chemical (THMC)

4 The Mont Terri Underground Rock Laboratory  

 (URL)

5 Ursanne

6 Courgenay

7 Ventilation Experiment
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شكل  1: نمایی 3 بعدی از آزمایشگاه زیرزمینی مونت تری ]5[

ــور  ــه منظ ــف ب ــای مختل آزمایشــات خاصــی از ســوله ها و گالری ه

بررســی واکنــش ســنگ بــه حفــاری، تهویــه، حــرارت و محــل 

نصــب بنتونیــت انجــام شــده اند. بــه منظــور بررســی تأثیــر تهویــه بــر 

ــی  ــری مقطــع طول ــن مونت ت گلســنگ رســی در آزمایشــگاه زیرزمی

ــر در جــوالی 2002  ــه قطــر 1.3 مت ــل ب ــک میكروتون ــری ی 10 مت

ــه در مــارس 2003 نصــب شــده  بســته شــده و یــک سیســتم تهوی

بــود. الزم بــه ذکــر اســت میكروتونــل در فوریــه 1999 بــا متــه حفــر 

شــده بــود. بیــن ماه هــای مــی و جــوالی 2002، منطقــه ای بــا شــعاع 

2 متــر در اطــراف مــكان آزمایــش بــا تجهیــزات رطوبت ســنج بــرای 

ــت نســبی  RH(8(، فشارســنج و انبساط ســنج  ــری رطوب اندازه گی

تجهیــز شــده بــود. رطوبــت نســبی بــه عنــوان نســبت فشــار جزئــی 

ــای  ــک دم ــباع در ی ــار آب اش ــار بخ ــه فش ــوط ب ــار آب در مخل بخ

معیــن تعریــف شــده اســت. همچنیــن چندیــن کارگــروه حفــاری، در 

مراحــل مختلــف آزمایــش جهــت بــرآورد توزیــع حجــم آب، غلظــت 

کلریــد و ســولفات در اطــراف میكروتونــل اجرا شــده اســت ]1؛5[.

8 Relative Humidity

شكل  2: مقطع ژئولوژیكی در مجاورت آزمایشگاه زیرزمینی مونت تری 
به عنوان عملكردی از تونل بزرگراهی وسایل نقلیه موتوری ]5[

گلسنگ	رسی 	.3

از  شــده  تثبیــت  پیــش  ســخت  رس  خــاک  رســی،  گلســنگ 

عصــر ژوراســیک میانــی می باشــد. ایــن گلســنگ در کوهســتان 

ژورا9  در شــمال ســوئیس کشــف شــد. کانی شناســی ایــن نــوع 

گلســنگ شــامل عمدتــًا ســیلیكات فــوالد )ایلیــت10، الیه هــای 

کائولینیت هــا12(،  کلریدهــا،  اســمكتیت11-ایلیت،  مخلــوط 

ســاختارهای ســیلیكاتی )آلبیت هــا13، فلدســپار-k 14(، کربنات هــا 

)کلســیت ها15، دولومیــت16، انکریــت17، ســیدریت18( و کوارتــز 

می باشــد]2؛5؛6[. ســه حالــت متفــاوت ســنگی حــاوی نســبتهای 

ــمت های  ــنگی در قس ــه س ــک گون ــود دارد: ی ــف وج ــی مختل معدن

ــه ضخامــت  ــه ماسه-ســیلیتی ب ــی رســوبی اســت، و یــک گون پایین

15 متــر در مرکــز و  گونــه ماســه ای بیــن الیــه ای بــا ســاختار ســنگی 

در بخش هــای فوقانــی. حجــم معدنــی خــاک رس بــا توجــه بــه 

گونــه و ســاختار آن بیــن 40% تــا 80% امــكان پذیــر اســت. خــاک 

رس در شــرایط دریایــی رســوب می کنــد، آب منافــذ آن بــا کل مــواد 

ــت  ــز کل ضخام ــی می باشــد و نی ــا 20g/L معدن ــول ت ــد محل جام

ــت. ــر اس ــدود 160 مت ــن آب ح ای

ــا  ــر ت ــن 250 مت ــاره بی در محــل آزمایشــگاه مونت تــری، عمــق روب

ــن زده شــده اســت کــه ســربار در  ــد )تخمی ــر می کن ــر تغیی 320 مت

ــه  ــوده اســت.(. همانطــور ک ــر هــم رســیده ب ــه 1000 مت گذشــته ب

ــن  ــت، ای ــده اس ــان داده ش ــكل )2( نش ــكال ش ــع ژئولوژی در مقط

آزمایشــگاه در طــول تاقدیــس نامتقــارن چیــن خوردگــی کوهســتان 

ژورا واقــع شــده اســت. 

تکتونیكــی،  فعالیت هــای  دلیــل  بــه  ســنگ،  الیه هــای  شــیب   

بــا زاویــه ای از 30 درجــه بــه ســمت 45 درجــه جنــوب شــرقی 

شــد.  می با

9 Jura

10 Illite

11 Smectite

12 Kaolinites

13 Albites

14 K-feldspar

15 Calcite

16 Dolomite

17 Ankerite

18 Siderite

شكل  3. نمونه ای از گلسنگ رسی ]5[

ــدی مــواد را نشــان  ــه بن ــه وضــوح الی ــه گلســنگ رســی ب یــک نمون

ــت.  ــده اس ــه ش ــكل )3( ارائ ــری از آن در ش ــه تصوی ــد، ک می ده

ــگاهی و  ــای آزمایش ــتفاده از برنامه ه ــا اس ــنگ رســی ب ــار گلس رفت

ــه  ــورد مطالع ــری م ــروژه مونت ت آزمایشــات درجــا در چارچــوب پ

ــی  ــی فیزیك ــای اصل ــی از پارامتر ه ــی کل ــت. ترکیب ــه اس ــرار گرفت ق

ــوان مرجــع یــک ســری از پارامترهــا در  ــه عن و ژئوتکنیكالــی، کــه ب

ــت  ــدول 1 فهرس ــد در ج ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــات م تحقیق

شــده اســت. 

ایــن نکتــه شــایان ذکــر اســت کــه بعضــی از پارامترهــا مقادیــر 

مختلفــی را بــه علــت تفــاوت در جهــت مــواد و بازتــاب ایزوتروپــی 

ــدک  ــات ان ــه اطاع ناشــی از بســتر رســی دارا می باشــند. هنگامیك

ــان نمــود. ــوان بی ــن نمی ت ــرای تخمی ــچ محــدوده ای را ب اســت، هی

ذکــر  قابــل  پارامترهــا  و  مشــخصات  تعییــن  در  ذیــل  مطالــب 

: شــد می با

اندازه گیری هــای  بــر  مبتنــی  مرجــع،  االســتیک  پارامترهــای   .1

ــات  ــج آزمایش ــوری و نتای ــک مح ــوری، ت ــار 3 مح ــات فش آزمایش

مربــوط بــه انــدازه گیریهــای در محــل می باشــند.

2. پارامترهــای مقاومــت برشــی مرجــع از نتیجــه آزمایشــات 3 

محــوری آزمایشــگاهی بدســت می آینــد. مقاومــت برشــی بــه مؤلفــه 

آب بســتگی دارد، تنهــا داده هــای مقاومتــی کــه مؤلفــه رطوبتــی آنهــا 

در محــدوده مؤلفــه آب طبیعــی باشــد، قابــل قبــول اســت.

ــتفاده از  ــگاهی و اس ــه آزمایش ــط نمون ــری توس ــدار نفوذپذی 3. مق

اندازه گیــری  در  پراکندگــی  می آیــد.  بدســت  درجــا  گمانه هــای 

موثراســت، کــه  تهویــه  آزمایــش  نتایــج  بــر  درجــا  نفوذپذیــری 

می تــوان آن را بــه عنــوان یــک آزمایــش پمــپ بــزرگ در نظــر 

گرفــت.

و  نامعلــوم  داده هــا  محدودیــت  علــت  بــه   Biot ضریــب   .4

.]5[ اســت  نامشــخص 

)VE(	تهویه	آزمایشات 	.4

آزمایــش تهویــه )VE( در مونت تــری طــی دو مرحلــه انجــام شــد. 

در فــاز اول تونــل آزمایــش تهویــه )VE( در معــرض اشــباع مجــدد 

قــرار می گیــرد )11 مــاه، شــروع از جــوالی 2002(، ســپس هــوای 

خشــک از میــان مقطــع آزمایــش دمیــده می شــود )8 مــاه(. در فــاز 

ــه  ــن چرخــه اشــباع مجــدد و عــدم اشــباع اجــرا شــد )ب دوم، دومی

ترتیــب 11/5 و 20/5مــاه(. آزمایــش تهویــه در ســپتامبر 2006 

ــه  ــه اســت ک ــت نهفت ــن واقعی ــه در ای ــت مطالع ــت. اهمی ــان یاف پای

اثــرات  تحــت  تاحــدی  مخــزن  در  تونل هــا  و  مجرا هــا  تمامــی 

تهویــه در طــول فــاز بهره بــرداری از امكانــات و تجهیــزات قــرار 

 )RH( ــت نســبی ــه رطوب ــه صــورت واقع بینان ــت. ب ــد گرف خواهن

60%-90% تخمیــن زده می شــود. در طــول چرخــه خشــک  کــردن 

ــش تهویــه )VE( بــرای اطمینــان از شــرایط قویتــر خشــک  آزمای

 )RH( کــردن بیــش از یــک دوره زمانــی محــدود، رطوبــت نســبی

هــوای ورودی بیــن 2%-30% متغیــر بــوده اســت. اعتقــاد بــر ایــن 

ــه ایــن نــوع  اســت کــه ســنگ های رســی ممكــن اســت خصوصــًا ب

ــه صــورت بالقــوه مــوارد زیــر را  عملكردهــا حســاس باشــند. کــه ب

شــامل می شــود:

1. عدم اشباع/اشباع مجدد سنگ و تغییر فاز؛

2. سطح مشترک بین هوا و سنگ؛

3. خســارت/میكروترک ها از یــک گــروه ســنگ بــه علــت تأثیــرات 

هیدرومكانیكــی و یــا شــیمیایی؛

  )EDZ(1 4. تکامــل تدریجــی از منطقــه آســیب دیــده حفــاری

.]5[

1 Excavation Damage Zone (EDZ)

جدول  1. پارامترهای مرجع برای گلسنگ رسی ]5[
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همچنیــن محورهــای اصلــی آزمایــش VE شــامل مــوارد ذیــل 

می باشــد:

1. بــرآورد تعــداد دفعــات اشــباع مجــدد و عــدم اشــباع در گلســنگ 

رســی از طریــق مجــرای تهویــه،

2. تخمین قابلیت هدایت هیدرولیكی اشباع سنگ،

3. رآورد ناحیــه آســیب دیــده حفــاری و زمــان تکامــل تدریجــی آن 

از لحــاظ تغییــرات در هدایــت هیدرولیكــی و جابجایی هــای ناشــی 

از خشــک شــدن.

شــرایط  تحــت  ســنگ  هیدورلیكــی  توصیــف خصوصیــات   .4

اشــباع و عــدم اشــباع،

5. تشریح مشخصه شیمیایی ناحیه غیراشباع،

و  هیدرومكانیكــی  مدل هــای  اعتبارســنجی  و  ســنجش   .6

. ]7 [ یی شــیمیا ر و هید

وظیفــه  ای   DECOVALEX بین المللــی  پــروژه  درچارچــوب 

خــاص بــه پیش بینــی آزمایــش تهویــه اختصــاص داده شــده اســت. 

بدیــن منظــور، تمرینــی اولیــه بــه عنــوان مرحلــه آمــاده ســازی در نظــر 

گرفتــه شــده اســت کــه شــامل: مدلســازی آزمــون خشــک بــه منظــور 

بررســی توانایــی کدهــای کامپیوتــری در گســترش پدیده هــای اصلــی 

درگیــر در آزمایــش تهویــه از یــک ســو و شناســایی مجموعــه ای از 

پارامترهــای هیدرولیكــی مربــوط بــه گلســنگ رســی، از ســوی دیگــر 

می باشــد ]1؛4؛5[.

 در بخــش زیــر مراحــل مختلــف آزمایــش تهویــه شبیه ســازی شــده 

ــل در  ــرو تون ــاری میك ــس از حف ــر(، پ ــاز صف ــت. دوره اول )ف اس

ــه  ــدازی درب هــا، و بعــد از آن تهوی ــا نصــب و راه ان ســال 1999 ت

کنتــرل شــده بخشــی از میكــرو تونــل را امــكان پذیــر می ســازد. 

ســپس )فــاز 1( جانشــینی دو دوره از دوره عــدم اشباع-اشــباع 

ــج  ــد. نتای ــا جــوالی 2005 اتفــاق می افت ــن 2003 ت مجــدد از ژوئ

شبیه ســازی، بــا معیارهــای تجربــی اندازه گیــری شــده در محــل 

مقایســه شــده اســت ]1؛4[. 

بكــی از فعالیت هــا در آخریــن فــاز پــروژه )2008-2011(، شــامل 

ــا و  ــی فعالیت ه ــرح کل ــد. ط ــه )VE( می باش ــش تهوی ــز آزمای آنالی

نتایــج اصلــی بــه شــرح زیــر اســت:

1. شناســایی رونــد مناســب و پارامترهــای گلســنگ رســی بــر 

آزمایشــگاه. آزمایــش خشــک کــردن در  اســاس 

2. مدلســازی ســاده هیدرومكانیكــی آزمایــش تهویــه )VE( تــا پایان 

اولیــن مرحلــه خشــک کــردن بــر اســاس پارامترهــای آزمایشــگاهی و 

استاندارســازی مدل.

 )VE( آزمایــش تهویــه پیشــرفته هیدرومكانیكــی  3. مدلســازی 

شــامل، پیش بینــی موانــع دوره دوم خشــک کــردن.

یكــی از مشــكات اصلــی آزمایــش در مدلســازی تجربــی رفتــار 

شــرایط مــرزی تبخیــر در ســطح مشــترک بیــن ســنگ و هوا بــود]5[. 

زیرزمینــی  آزمایشــگاه تحقیقاتــی  تهویــه)VE( کــه در  آزمایــش 

آشــفتگی های  مطالعــه  منظــور  بــه  شــد،  انجــام  مونت تــری 

ــه  ــر تهوی ــكال رس در اث ــی از اش ــیمیایی ناش ــی و ش هیدرومكانیك

اجبــاری، طراحــی و تکمیــل شــده اســت؛ کــه فرصتی ارزشــمند برای 

ــنگ های  ــی س ــدل هیدرومكانیك ــای م ــه لنگره ــیدن ب ــار بخش اعتب

رس متخلخــل غیــر اشــباع ارائــه می دهــد. بــا مقایســه انــدازه 

ــازی  ــبیه س ــج ش ــو و نتای ــک س ــود از ی ــل موج ــای در مح گیری ه

بدســت آمــده از بكارگیــری خــواص ناهمســان، از ســوی دیگــر، 

ــر ویژگی هــای ناهمســان گلســنگ رســی  ــر از مطالعــه تأثی نتایــج زی

براســاس تحقیقــات بانــد و همــكاران )2013( دریافــت می شــود:

1. ناهمســانگردی تنش هــای در محــل، تقریبــا هیــچ تاثیــری بــرروی 

ــد: کل جــرم آب خــارج شــده  ــج محاســبه شــده مانن برخــی از نتای

از تونــل، رطوبــت نســبی تــوده ســنگ )RH( و جابجایی هــای 

ــر- خشــک،  ــای ت ــه چرخه ه ــا توجــه ب نســبی شــعاعی مربوطــه، ب

ــن حــال ناهمســانگردی تنش هــای درمحــل،  ــا ای نداشــته اســت. ب

مســئول تغییــرات نامتقــارن فشــار اســت و همچنیــن تنــوع توزیــع 

ــان،  ــت زم ــا گذش ــاری. ب ــس از حف ــل پ ــا دور تون ــا، دور ت تنش ه

ــه  ــود در حالیك ــارن می ش ــی، متق ــف زهكش ــه لط ــار، ب ــع فش توزی

ــدارد. ــود ن ــی وج ــای کل ــع تنش ه توزی

نســبت  بــا  ذاتــی،  نفوذپذیــری  تانســور  ناهمســانگردی   .2

ناهمســانگردی واقعــی 5/5، در ابتــدا بــه دلیــل کاهــش نفوذپذیــری 

ذاتــی عمــودی، تاثیــر بســیار زیــادی بــر کل جــرم آب خــارج شــده 

ــته  ــه داش ــر نگ ــدون تغیی ــی، ب ــه افق ــه مؤلف ــی ک ــذارد. در حال می گ

شــده اســت. ســپس جابجایــی نســبی شــعاعی، هیــچ رفتــار متقــارن 

دیگــری را نشــان نمی دهــد کــه منجــر بــه تغییرشــكل بیضــوی 

)تخــم مرغــی شــكل( تونــل شــود. ایــن موضــوع بــا توجــه بــه 

ــود  ــی بوج ــری ذات ــت در نفوذپذی ــاف جه ــه اخت ــت ک ــن واقعی ای

می آورنــد، تفــاوت جهــت در تغییــرات فشــار منفــذی، کــه بــه نوبــه 

ــرات  ــی و تغیی ــرات جابجای ــت در تغیی ــاف جه خــود باعــث اخت

ــوع  ــن موض ــد. ای ــد ش ــبب خواه ــود را س ــی ش ــی م ــش حجم کرن

ــت.  ــوع اس ــال وق ــل در ح ــواره تون ــی دی ــا در نزدیك تقریب

3. عــاوه بــر ایــن، خــواص مكانیكــی ناهمســانگرد بــا نســبت 

و کیفــی  نتایــج کمــی  بــه  منجــر   ،4/5 بــاالی،  ناهمســانگردی 

ــاری، ناهمســانگردی های  ــه حف ــا توجــه ب ــف شــده اســت. ب مختل

مكانیكــی موجــب تقویــت مقادیــر تغییرجهت هــای مــورد نظــر 

ــل، فشــار آب منفــذی  ــا تغییرشــكل بیضــوی تون ــی ی ــل جابجای مث

و تنش هــا می شــود. بــا توجــه بــه فازهــای خشــک و تــر، تغییــرات 

ــبی  ــت نس ــر رطوب ــت تغیی ــه عل ــل ب ــواره تون ــه دی ــک ب ــار نزدی فش

)RH( در تونــل، ایجــاد همزمــان لنگرهــای هیدرومكانیكــی و 

تغییــرات فشــار اضافــی دورتــر در تــوده ســنگ می نمایــد]1[.

ــک  ــاد ی ــرای ایج ــال، ب ــول 1-2 س ــنگین در ط ــه س ــرایط تهوی ش

ــه در  ــر از آنچ ــیار کوچكت ــدود، بس ــا مح ــباع کام ــر اش ــه غی منطق

ابتــدا تصــور می شــد، اعمــال گردیــد.

محــدوده منطقــه غیراشــباع جزئــی، حــدود 30-25 ســانتیمتر 

تخمیــن زده شــد و حــد مكشــی بعــد از یــک دوره تهویــه 20 ماهــه، 

ــود. ــا حتــی کمــی بیشــتر( ب ــر )ی حــدود 2 مت

ــوه  ــه نح ــی، ب ــباع جزئ ــر اش ــد غی ــش و ح ــد مك ــان ح ــاوت می تف

نگهــداری گلســنگ رســی نســبت داده شــده اســت.

آزمایــش تهویــه )VE( ممكــن اســت بــه عنــوان یــک آزمایــش پمــپ 

ــن  ــرای تعیی ــه شــده و در نتیجــه امــكان دارد ب ــزرگ درنظــر گرفت ب

هدایــت هیدرولیكــی گلســنگ رســی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد]5[.

مجموعــه ای از مشــاهدات مهــم هیدرومكانیكــی )HM( در طــول 

ــع  ــاز جم ــل روب ــر میكروتون ــرل شــده ب ــه کنت 4 ســال شــرایط تهوی

آوری شــده اســت و تفســیر آزمایشــات بــا کمــک چندیــن ابــزار 

عــددی انجــام شــده اســت. بســیاری از پارامترهــا بــر اســاس تفســیر 

آزمایشــگاهی )آزمایــش خشــک کــردن و منحنــی  آزمایش هــای 

ــج  ــوارد، نتای ــن شــد. شبیه ســازی در بســیاری از م نگهــداری( تعیی

ــود را  ــی خ ــت و توانای ــش داش ــا آزمای ــی ب ــی نزدیك ــترک اندک مش

ــر مشــاهدات نشــان داد. مدل هــای اســتفاده  در توضیــح کیفــی اکث

شــده بــه گونــه ای بســیار رضایت بخــش منجــر بــه تولیــد کمیت هــای 

مهــم اندازه گیــری )موازنــه جــرم آب آزمایــش، رطوبــت نســبی 

)RH(، فشــار آب حفــره ای، مقــدار آب و تغییــر شــكل( شــد. 

ــان کدهــا و اندازه گیری هــای مختلــف، عامــل  ــگ می نتایــج هماهن

ــار ابزارهــای عــددی اســت ]4[. ــرای نشــان دادن اعتب مهمــی ب

ــط  ــردن محی ــک ک ــل خش ــه و تحلی ــدی تجزی ــر کلی ــی از عناص یك

ــن، اگــر  ــر ای ــار وضعیــت ســطحی اســت. عــاوه ب متخلخــل، رفت

 )HM( پیش بینی هــای واقعــی براســاس تکامــل هیدرومكانیكــی

رادیواکتیــو  زباله هــای  دفــع  وســیله  در  متخلخــل  رســانه های 

ــد  ــطحی، نیازمن ــرایط س ــتی از ش ــن برداش ــد، چنی ــی باش ژئولوژیك

ــت. ــل اس ــود تون ــب خ ــرایط مناس ــی ش همراه

روش هــای مبتنــی بــر فشــار و تغییــرات پــی در پــی بــرای نشــان دادن 

تبخیــر آب مایــع معــادل، در مرزهــای عــدم قطعیــت داده هــا بــرای 

هــر دو آزمایــش خشــک و هوادهــی یافــت شــده، هرچنــد روش 

مبتنــی بــر فشــار، بــه طــور قابــل توجهــی حساســیت باالتــری نســبت 

بــه مفروضــات مربــوط بــه توزیــع شــعاعی بخــار آب در تونــل، 

نشــان داده اســت ]5[.

بــه نظــر می رســد اتفــاق نظــر میــان تیم هــای مدلســازی بــرای نشــان 

دادن مقــدار نفوذپذیــری ذاتــی، در حــدود19- 10متــر مربــع بــرای 

ســنگ اشــباع شــده باشــد. ایــن مقــدار در طیــف وســیعی از بســیاری 

از انــدازه گیری هــای انجــام شــده در مونت تــری، نهفتــه اســت. امــا 

کامــا متناســب بــا اندازه گیری هــای انجــام شــده در فشارســنج 

منطقــه آزمایــش تهویــه )VE( می باشــد]4[.

نتایج 	.5

ــل  ــه دلی ــه منظــور مطالعــه فرآیندهایــی کــه ب ــه VE ب آزمایــش تهوی

ســاخت  مراحــل  طــول  در  ســازه های حفرشــده  تهویــه  کنتــرل 

و بهره بــرداری مخــزن بــه علــت تهویــه اجبــاری در گالری هــا و 

مجراهــا، در یــک میكروتونــل صــورت گرفــت. اشــباع جزئــی 

ســنگ اطــراف مجــرا بــه دلیــل کــم و یــا زیــاد شــدن ســیكل تهویــه 

در اثــر وجــود مجــاری اســت. همچنیــن ایــن آزمایــش بــه مطالعــه 

آشــفتگی های هیدرومكانیكــی و شــیمیایی ناشــی از اشــكال رس بــر 

ــل شــده اســت. ــاری، طراحــی و تکمی ــه اجب ــر تهوی اث

درصورتــی کــه آزمایــش تهویــه VE بــه عنــوان یــک آزمایــش پمــپ 

ــت  ــن هدای ــرای تعیی ــن اســت ب ــه شــود، ممك ــزرگ درنظــر گرفت ب

ــنگ  ــرد. گلس ــرار گی ــورد اســتفاده ق ــی م ــنگ رس ــی گلس هیدرولیك

رســی بــه دلیــل دارا بــودن مشــخصاتی مطلــوب، گزینــه ای مناســب 
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هســته ای  زباله هــای  ژئولوژیكــی  مخــزن  بســتر  ســاختار  بــرای 

می باشــد. پــس از مطالعــه تاثیــر ویژگی هــای ناهمســان گلســنگ 

ــود: ــت می ش ــر دریاف ــج زی ــی، نتای رس

ــر  ــری ب ــچ تأثی ــا هی ــل، تقریب ــای در مح ــانگردی تنش ه 1. ناهمس

روی پــاره ای از نتایــج محاســبه شــده نداشــته اســت. ولــی مســئول 

تغییــرات نامتقــارن فشــار و تنــوع توزیــع تنش هــا در اطــراف تونــل 

پــس از حفــاری اســت.

2. توزیع فشار در اثر زهكشی، متقارن می شود.

نســبت  بــا  ذاتــی،  نفوذپذیــری  تانســور  ناهمســانگردی   .3

ــی  ــری ذات ــش نفوذپذی ــل کاه ــه دلی ــی 5/5، ب ــانگردی واقع ناهمس

عمــودی )در حالیكــه مؤلفــه عمــودی بــدون تغییــر نگــه داشــته شــده 

ــده دارد. ــارج ش ــرم آب خ ــر کل ج ــادی ب ــیار زی ــر بس ــت( تأثی اس

4. روش هــای مبتنــی بــر فشــار و تغییــرات پــی در پــی بــرای نشــان 

دادن تبخیــر آب مایــع معــادل بــرای هــر دو آزمایــش خشــک و 

هوادهــی یافــت شــده اســت؛ الزم بــه ذکــر اســت روش مبتنــی بــر 

ــت. ــری اس ــیت باالت ــار دارای حساس فش

مرحلــه   DECOVALEX بین المللــی  پــروژه  چارچــوب  در 

ــه ای از  ــایی مجموع ــک و شناس ــون خش ــامل: آزم ــازی ش ــاده س آم

پارامترهــای هیدرولیكــی گلســنگ رســی می باشــد.

بــا  عــددی  نتایــج  مقایســه  براســاس  فرمول هــا  اعتبارســنجی 

داده هــای جمــع آوری شــده، در طــول آزمایشــات از طریــق تحلیــل و 

آنالیــز آزمایشــات درجــا، میســر می شــود.
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*ایــن مقالــه در کنفرانــس بیــن المللــی عمــران، معمــاری و توســعه 

پایــدار شــهری شــهر تبریــز، در آذرمــاه 1392 چــاپ و ارائــه شــده و 

باتوجــه بــه اهمیــت موضــوع بــرای نشــریه علمــی، تخصصــی فــوالد 

و بتــن  دانشــكده عمــران دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران انتخــاب 

شــده اســت.

بررسیظرفیتخمشیتیرهایجعبه ایباشیب هایمتفاوت
ورق هایجانتیردرعرشهپل هایفوالدی

سولماز صدوقی شبستری

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

چکیده

در تیرهــای جعبــه ای فــوالدی ورق هــای جــان ممكــن اســت بصــورت قائــم یــا شــیبدار نســبت بــه بــال تحتانــی بــكار رونــد. در آییــن نامه هــای معتبــر 

دنیــا قیــد شــده  اســت کــه چنانچــه شــیب جــان نســبت بــه صفحــه قائــم بــر بــال تحتانــی کمتــر از 1 افقــی بــه 4 قائــم باشــد، بایســتی در طراحــی ایــن 

مقاطــع اثــرات خمــش ثانویــه نیــز در نظــر گرفتــه شــود. بــا توجــه بــه هندســه مختلــف مســیرها، در مــواردی اســتفاده از مقاطــع جعبــه ای فــوالدی 

عریــض بــرای زیبایــی بیشــتر مطــرح می گــردد، کــه در ایــن صــورت رعایــت الزامــات خاصــی در کنتــرل ظرفیــت خمشــی آن هــا الزامــی مــی باشــد. 

لــذا در ایــن پژوهــش ابتــدا بــه بررســی رفتــار مقاطــع مختلــف در خمــش پرداختــه شــده و نتایــج حاکــی از آن اســت کــه در مقاطــع جعبــه ای بــاز بــدون 

المــان فوقانــی یــا خرپــای فوقانــی، بــا افزایــش زاویــه جــان ســختی ایــن تیرهــا بــه شــدت کاهــش می یابــد و در صــورت اســتفاده از ایــن تیرهــا بایســتی 

از تحلیل هــای دقیق تــری اســتفاده نمــود. ســپس بــا اســتفاده از مطالعــه پارامتریــک بــه بررســی اثــر شــیب جــان تیرهــای جعبــه ای بــر ظرفیــت خمشــی 

آن هــا پرداختــه شــده اســت و در پایــان نیــز یــک مطالعــه مــوردی بررســی شــده اســت.

تن
و ب

الد 
فو

صی 
خص

ی، ت
علم

یه 
شر

ن

55

سال هفتم/ اردیبهشت 1397/ شماره دوازدهم / دانشگاه علم و صنعت ایران



شریه علمی، تخصصی فوالد و بتن
تنن

و ب
الد 

فو
صی 

خص
ی، ت

علم
یه 

شر
ن

5657

سال ششم / اردیبهشت 1397/ شماره دوازدهم / دانشگاه علم و صنعت ایرانسال ششم / اردیبهشت 1397/ شماره دوازدهم / دانشگاه علم و صنعت ایران

مقدمه	 		.1

ــوالد  ــت ف ــده در صنع ــل ش ــرفت های حاص ــل پیش ــه دلی ــروزه ب ام

ــوالدی، اســتفاده از مقاطــع ســاخته شــده از  ــات ف و ســاخت قطع

ورق بســیار رواج یافتــه اســت. در پل هــا نیــز از مقاطــع ســاخته 

شــده از ورق در ترکیــب بــا بتــن بــرای عرشــه ها اســتفاده بــه عمــل 

می آیــد. مقاطــع ســاخته شــده از ورق در پل هــا بــه دو شــكل رواج 

دارد. یكــی اســتفاده از مقاطــع I شــكل فــوالدی و دیگــری اســتفاده 

از مقاطــع جعبــه ای. از مزیت هــای تیرهــای جعبــه ای نســبت بــه 

ــع  ــود. مقاط ــاره نم ــوان اش ــل می ت ــوارد ذی ــه م ــكل ب ــای I ش تیره

جعبــه ای مقاومــت و ســختی بســیار باالتــری در مقایســه بــا تیرهــای 

I شــكل در برابــر پیچــش دارنــد. از منظــر زیبایــی اســتفاده از 

مقاطــع جعبــه ای در مقایســه بــا مقاطــع I شــكل از زیبایــی بیشــتری 

برخــوردار اســت بــه نحــوی کــه امــروزه اســتفاده از مقاطــع جعبــه ای 

بــه دلیــل زیبایــی بیشــتر رواج بیشــتری نســبت بــه گذشــته پیــدا کــرده 

اســت. بــا توجــه بــه موارد بیــان شــده اســتفاده از مقاطع جعبــه ای در 

پل هــای واقــع بــر قــوس در پــان نســبت بــه مقاطــع I شــكل ارجــح 

می باشــد. مقاطــع جعبــه ای بــه اشــكال مختلفــی ســاخته می شــوند. 

ایــن مقاطــع عمومــًا از یــک بــال تحتانــی، دو جــان و دو بــال فوقانــی 

تشــكیل شــده اند. از مــوارد بســیار حائــز اهمیــت در تعییــن هندســه 

ــل  ــه دلی ــود. ب ــاره نم ــا اش ــیب جان ه ــه ش ــوان ب ــع می ت ــن مقاط ای

مهــار مناســب دال عرشــه در فاصله هــای معقــول، نیــاز اســت 

ــن در  ــد، ای ــاد باش ــی زی ــه مقدارکاف ــی ب ــای فوقان ــه بال ه ــا فاصل ت

حالــی اســت کــه بــه دلیــل اقتصادی شــدن و اســتفاده از اندازه هــای 

موجــود بــرای ورق هــا، نیــاز اســت تــا مقاطــع بــا جان هــای شــیبدار 

ســاخته شــوند. ایــن شــیب از حالــت قائمــه تــا شــیب هایی کــه 

توســط آیین نامــه محــدود گردیده انــد قابــل اســتفاده می باشــند. 

ــتر  ــای بیش ــیب ه ــتفاده از ش ــن اس ــال پایی ــرض ب ــش ع ــرای کاه ب

ــط  ــیب توس ــن ش ــد. ای ــه می باش ــورد توج ــر م ــع عریض ت در مقاط

ــت،  ــده اس ــدود ش ــه 1 مح ــدار 4 ب ــه مق ــه AASHTO ب آیین نام

همچنیــن آیین نامــه SETRA فرانســه اجــازه می دهــد از شــیبی 

برابــر بــا 2 بــه 1 نیــز اســتفاده شــود. 

در ایــن مقالــه هــدف ارزیابــی اثــرات شــیب جــان بــر رفتــار تیرهــا 

می باشــد. در ایــن مقالــه ابتــدا رفتــار مقاطــع مختلــف تحــت 

خمــش بررســی شــده و ســپس بــه بررســی ایــن مقاطــع در اعوجــاج 

ناشــی از پیچــش در بارگــذاری نامتقــارن پرداختــه شــده اســت. 

پــس از آن بــا مطالعــه ی پارامتریــک بــر روی مقادیــر محتلــف بــرای 

شــیب جان هــا، اثــرات شــیب جــان بــر روی تنش هــای بــال پاییــن، 

تنــش بــال بــاال، تنــش برشــی در جان هــا و ... در مقاطــع جعبــه ای 

بررســی شــده اســت.

بررسی	رفتار	مقاطع	مختلف	در	خمش	 	.2

بــه طــور کلــی مقاطــع جــدار نــازک ســاخته شــده از ورق را می تــوان 

بــه ســه دســته تقســیم نمــود. گــروه اول مقاطــع بــاز می باشــند، گــروه 

دوم مقاطــع جعبــه ای بــا بــال فوقانــی خرپایــی و دســته ســوم مقاطــع 

جعبــه ای کامــا بســته. پیــش از بررســی مــدل پارامتریــک، بــه عنــوان 

پیــش درآمــد، رفتــار مقاطــع بــاز و کامــا بســته کــه دو ســوی ایــن 

ــا  ــرات شــیب جــان در آن ه ــد و اث ــازه می باشــند بررســی می گردن ب

ــی می شــود.  ارزیاب

ــه  ــر نمون ــته از 3 تی ــا بس ــاز و کام ــع ب ــار مقاط ــی رفت ــرای بررس ب

اســتفاده می شــود ایــن تیرهــا بــا شــیب های متفــاوت بــرای جان هــا 

ــر  ــب براب ــه ترتی ــا ب ــان در تیره ــیب ج ــده اند. ش ــه ش ــر گرفت در نظ

ــودی، بــه  ــودی و 1 افقــی 2 عم اســت بــا قائمــه، 1 افقــی 4 عم

همیــن ترتیــب تیرهــا از 1 تــا 3 شــماره گــذاری شــده اند. بــرای 

ــه عمــل آمــده و  ــرم افــزار SAP2000 اســتفاده ب مــدل ســازی از ن

ــتفاده  ــه ای اس ــدی صفح ــای 2 بع ــا از المان ه ــاخت تیره ــرای س ب

شــده اســت. بــرای تحلیــل یــک تیــر بــا مقاطــع مختلــف و بــه طــول 

20 متــر در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه تحــت بارگــذاری یكنواختــی 

برابــر بــا 2 تــن بــر متــر در هــر گوشــه خــود قــرار دارد.

1/2. خمش مقاطع باز

در شــكل 1 تیرهــای مــدل شــده قابــل ماحظــه می باشــند. همچنیــن 

ــر شــكل تیرهــا پــس از بارگــذاری در شــكل 2 قابــل ماحظــه  تغیی

ــا جــان شــیب دار،  مــی باشــند. ماحظــه می گــردد کــه در تیرهــا ب

ــه خــارج صفحــه مقطــع تحــت  ــل حرکــت بال هــا ب ــل تمای ــه دلی ب

خمــش ثانویــه ای قــرار می گیــرد کــه بــرای ارزیابــی ایــن نکتــه 

می تــوان خمش هــای ایجــاد شــده در ایــن تیرهــا را بررســی نمــود. 

در ایــن مرحلــه بمنظــور ارزیابــی رفتــار ایــن تیرهــا، مقــدار خیــز در 

ــال  ــاال، ب ــال ب ــن کــه ب ــه ای ــا توجــه ب تیرهــا مقایســه شــده اســت. ب

شكل 1. تیرهای مدل شده برای مقاطع باز

شكل 2. تغییر شكل تیرهای مدل شده برای مقاطع باز، پس از بارگذاری

پاییــن و جــان تیرهــا برابــر مــی باشــند از ایــن رو بایســتی خیــز تیــر 

3 کــه بیشــترین شــیب را دارد از همــه کم تــر باشــد امــا ایــن چنیــن 

ــر  ــر زی ــر مقادی ــا براب ــن تیره ــر ای ــز حداکث ــب خی ــه ترتی ــت. ب نیس

می باشــد.

)1(

ــا افزایــش شــیب جــان  ــل ماحظــه می باشــد ب ــه کــه قاب همــان گون

ــن  ــی در ای ــه عبارت ــت کــرده اســت ب ــه شــدت اف ســختی مقاطــع ب

ــح نمی باشــد و بایســتی  ــی بطــور کامــل صحی شــرایط فــرض برنول

ــا اســتقاده نمــود. ــار تیره ــی رفت ــرای ارزیاب ــر ب از مدل هــای دقیق ت

2/2. خمش مقاطع بسته

در شــكل 3 تیرهــای مــدل شــده قابــل ماحظــه می باشــند. همچنیــن 

تغییــر شــكل تیرهــا در شــكل 4 قابــل ماحظــه می باشــند. ماحظــه 

می گــردد کــه در ایــن حالــت دیگــر بال هــا تمایــل ندارنــد از یكدیگــر 

جــدا شــوند و بــه همیــن دلیــل میــزان خمــش ثانویــه عرضــی ایجــاد 

شــده در ایــن حالــت کمتــر می باشــد. بمنظــور ارزیابــی رفتــار ایــن 

تیرهــا، تنــش موجــود در بــال تحتانــی بــا رابطــه تنــش بدســت آمــده 

ــن  ــز ای ــز خی ــن مــورد نی ــی مقایســه مــی گــردد.در ای از رابطــه برنول

تیرهــا بررســی و مقایســه شــده انــد.

)2(

بــه دلیــل  ایــن حالــت  اختــاف جزیــی نمایــش داده شــده در 

افزایــش ســطح مقطــع فوقانــی می باشــد. بــه عبارتــی بــا بســته کــردن 

المان هــا دیگــر بــا دقــت مناســب می تــوان از فرضیــات پیشــین 

ــل آورد. ــه عم ــتفاده ب اس

تنش بدست آمده از تحلیل ها در المان i ام :      

تنش بدست آمده از رابطه برنولی در المان i ام :

)3(

 

شكل 3. تیرهای مدل شده برای مقاطع بسته

شكل 4. تغییر شكل تیرهای مدل شده برای مقاطع بسته، پس از 
بارگذاری
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همــان طــور کــه ماحظــه می گــردد در تمــام ایــن تیرهــا تنش هــای 

محاســبه شــده بــرای تیرهــا، بــا تنش هــای برنولــی بــا تقریــب بســیار 

مناســب نزدیــک بــه هــم هســتند از ایــن رو مقاطــع کامــا بســته را 

می تــوان بــدون توجــه بــه زایــه جان هــا مــورد اســتفاده قــرار داد امــا 

بایــد توجــه داشــت کــه ایــن شــیب بایــد دارای مشــخصاتی منطقــی 

باشــد.

3/2. نتیجه ی بررسی رفتار خمشی مقاطع مختلف ]1[

1. در صــورت اســتفاده از مقاطــع بــاز بایســتی بــه اثــرات ناشــی از 

شــیب جــان در کاهــش ســختی المــان توجــه ویــژه نمــود، همچنیــن 

ــل  ــختی قاب ــش س ــد کاه ــتر باش ــیب بیش ــن ش ــدار ای ــه مق ــر چ ه

می باشــد.  ماحظه تــر 

2. در ارتبــاط بــا مقاطــع بســته براســاس بررســی انجــام شــده 

مشــخص شــد روابــط موجــود قابلیــت ارزیابــی رفتــار مناســب ایــن 

مقاطــع را دارا می باشــند. اثــرات شــیب جــان بــر رفتــار خمشــی در 

ــد. ــه نمی باش ــل توج ــع قاب ــوع از مقاط ــن ن ای

ــال فوقانــی خرپایــی نتایــج  ــا ب ــه ای ب ــا مقاطــع جعب ــاط ب 3. در ارتب

بیــن ایــن دو دســته قــرار خواهــد گرفــت لــذا بررســی دقیق تــر رفتــار 

در  کــه  می باشــد  دقیق تــر  مدل ســازی های  نیازمنــد  تیرهــا  ایــن 

ادامــه بــه ایــن مدل ســازی ها در واقعیــت و اســتفاده از آن هــا بــرای 

پل هــا اشــاره شــده اســت.

ــف	در	 ــه¬ای	مختل ــع	جعب ــار	مقاط ــی	رفت بررس 	.3

اثــر	اعوجــاج		]2[

نامتقــارن  بارگــذاری  دلیــل  بــه  جعبــه ای  ســازه های  در  عمومــا 

ــد. بمنظــور بررســی  ــه وجــود می آی مقاطــع، اعوجــاج در مقاطــع ب

ــت.  ــده اس ــه گردی ــكل 5 ارائ ــده ش ــن پدی ای

شكل 5- بررسی رفتار مقاطع جعبه ای مختلف در اثر اعوجاج

بمنظــور بررســی اثــرات شــیب جــان در مقاطــع جعبــه ای، بــر روی 

لنگرهــای ایجــاد شــده در جان هــا و بال هــا، بــا اســتفاده از نــرم 

ــه اســت. ــر صــورت گرفت ــزار SAP2000 مدلســازی زی اف

ــام  ــع در تم ــه مقط ــند ک ــوی می باش ــه نح ــده ب ــال ش ــای اعم باره

ــج  ــد. نتای ــر را تحمــل می کن حالت¬هــای پیچــش، اعوجاجــی براب

ــر  ــرار زی ــه ق ــرای خمش هــای بال هــا و جان هــا ب ــده ب ــه دســت آم ب

مــی باشــند.

SAP2000 شكل 6.  مدلسازی مقاطع جعبه ای در نرم افزار

شكل 7-  خمش در بال ها و جان های تیرها

 همانطــور کــه قابــل ماحظــه مــی باشــد، بــا افزایــش شــیب جان هــا 

اثــرات ناشــی از پیچــش اعوجاجــی بــر روی مقاطــع افزایــش می یابد 

از ایــن رو در اســتفاده از مقاطــع جعبــه ای بایســتی بــه اثــرات شــیب 

جــان توجــه نمــود. بــه منظــور جلوگیــری از اثــرات ایجــاد شــده از 

ــرات  ــا از اث ــرای جعبه ه ــی ب ــدی داخل ــا مهاربن ــوان ب اعوجــاج می ت

ناشــی از اعوجــاج کاســت. در ادامــه ی مطالعــه ی انجــام شــده از ایــن 

مهارینــدی هــا اســتفاده شــده اســت. ]3[

مطالعه	پارامتریک	بر	روی	یک	پل	]5[ 	.4

ــا در  ــار تیره ــر روی رفت ــرات شــیب جــان ب ــی اث ــور ارزیاب ــه منظ ب

پل هــا از یــک پــل مســتقیم در پــان بــا دو دهانــه بــه طــول 35 متــر 

ــل  ــن پ ــر اســتفاده شــده اســت. عرشــه ی ای ــه عــرض 14/4 مت و ب

شــامل 3 تیــر جعبــه ای می باشــد. بــرای مــدل ســازی پــل از نرم افــزار 

ــل از  CSIBRRIDGE اســتفاده شــده اســت. سیســتم عرشــه پ

نــوع عرشــه دو عنصــری تشــكیل شــده از تیرهــای فلــزی جعبــه ای و 

ــا  ــر ب دال بتنــی می باشــد. ضخامــت دال پــل بــرای ایــن عرشــه براب

20 ســانتی متــر می باشــد کــه بــرای قالــب بنــدی از پریدال هایــی بــه 

ضخامــت 5 ســانتی متــر اســتفاده بــه عمــل آمــده اســت. همچنیــن 

فاصله هــای  در  تیرهــای عرضــی  و  مهاربندی هــا  مــدل  ایــن  در 

ــر  ــرات شــیب جــان ب ــی اث ــه شــده اند. بمنظــور ارزیاب مناســب تعبی

روی ایــن مقاطــع از دو نــوع بارگــذاری اســتفاده شــده اســت. یكــی 

ــده بار هــای  ــه نشــان دهن ــرای عرشــه ک ــارن ب ــز متق ــای متمرک باره

معــادل چــرخ کامیــون می باشــند و دیگــری اســتفاده از بــار متمرکــز 

ــر و  ــه تی ــار نســبت ب ــت ب ــل خــروج از مرکزی ــه دلی ــه ب ــارن ک نامتق

ــل ایجــاد می باشــند. ســایر عوامــل قاب

 2 از  جان هــا  شــیب  پارامتریــک  مطالعــات  انجــام  منظــور  بــه 

ــرات 0/5  ــا تغیی ــی ب ــه 1 افق ــا 5 عمــودی ب ــی ت ــه 1 افق عمــودی ب

بــرای شــیب متغیــر می باشــد. در ادامــه تغییــرات تنش هــا بــرای 

حالت هــای اشــاره شــده نمایــش داده می شــود. در شــكل 8 هندســه 

ــت.  ــده اس ــش داده ش ــه نمای ــوان نمون ــه عن ــازه ها ب ــی از س یك

اکنــون پــس از ایجــاد مدل هــای مختلــف ارزیابــی پارامترهــای 

مختلــف می پردازیــم. ایــن پارامترهــا بــه قــرار زیــر می باشــند: ]4[

شكل 8. هندسه پل مدلسازی شده

شكل 9.  مهاربندی های داخلی فوقانی و تیرهای عرضی

1. تنش محوری در جهت طول پل در بال تحتانی

2. تنش محوری در جهت طول پل در بال فوقانی

3. تنش برشی حداکثر در جان تیر ها

1/4. تنش محوری در جهت طول پل در بال تحتانی

بــا توجــه بــه شــیب های ارائــه شــده بــرای جان هــا ارتفــاع کلــی 

ــود.  ــد ب ــی خواه ــدار متفاوت ــدار از شــیب مق ــر مق ــرای ه ــع ب مقط

ــن  ــد، از ای ــانی دارن ــخصات یكس ــی مش ــای تحتان ــام بال ه ــا تم ام

ــر  ــای موجــود ب ــا، تنش ه ــن تنش ه ــی و مقایســه ای ــرای ارزیاب رو ب

ارتفــاع موثــر مقطــع تقســیم و هــم پایــه شــده اند. نتایــج بــرای 

ایــن تنــش بــرای مقادیــر مختلــف شــیب جــان در نمــودار 1 قابــل 

می باشــد. ماحظــه 

ــش شــیب  ــا افزای در ایــن نمــودار قابــل ماحظــه می باشــد کــه ب

ــی کمــی افزایــش داشــته اســت. بایســتی  ــال تحتان جــان تنــش در ب

توجــه نمــود کــه از مهارهــای فوقانــی و داخلــی و تیرهــای عرضــی 

ــده اســت. ــه عمــل آم در فواصــل مناســب اســتفاده ب

شكل 10. تنش در بال تحتانی برای شیب های مختلف جان

2/4. تنش محوری در جهت طول پل در بال فوقانی

بــا توجــه بــه شــیب های ارائــه شــده بــرای جان هــا ارتفــاع کلــی 

مقطــع بــرای هــر مقــدار از شــیب مقــدار متفاوتــی خواهــد بــود. امــا 

تمــام بال هــای فوقانــی مشــخصات یكســانی دارنــد از ایــن رو بــرای 

ارزیابــی و مقایســه ایــن تنش هــا، تنش هــای موجــود بــر ارتفــاع 

ــرای ایــن تنــش  ــه شــده اند. نتایــج ب ــر مقطــع تقســیم و هــم پای موث

ــه  ــل ماحظ ــودار 2 قاب ــف شــیب جــان در نم ــر مختل ــرای مقادی ب

می باشــد.

ــیب  ــش ش ــا افزای ــه ب ــد ک ــه می باش ــل ماحظ ــودار قاب ــن نم  در ای

ــش داشــته اســت. بایســتی  ــی کمــی افزای ــال فوقان ــش در ب جــان تن

توجــه نمــود کــه از مهارهــای فوقانــی و داخلــی و تیرهــای عرضــی 

ــه عمــل آمــده اســت. در فواصــل مناســب اســتفاده ب
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شكل 11. تنش در بال فوقانی برای شیب های مختلف جان

3/4. تنش برشی در جان

ــی  ــاع کل ــا ارتف ــرای جــان ه ــه شــده ب ــه شــیب های ارائ ــا توجــه ب ب

ــود.  ــد ب ــی خواه ــدار متفاوت ــدار از شــیب مق ــر مق ــرای ه ــع ب مقط

ــی  ــر مختلف ــز مقادی ــا نی ــرای جان ه ــی ب ــای برش ــن رو تنش ه از ای

را خواهــد داشــت. نتایــج بــرای ایــن تنــش بــرای مقادیــر مختلــف 

ــد. ــه می باش ــل ماحظ ــودار 3 قاب ــان در نم ــیب ج ش

ــش شــیب  ــا افزای در ایــن نمــودار قابــل ماحظــه می باشــد کــه ب

جــان تنــش برشــی کمــی افزایــش داشــته اســت. بایســتی توجــه نمــود 

ــی و تیرهــای عرضــی در فواصــل  ــی و داخل کــه از مهارهــای فوقان

مناســب اســتفاده بــه عمــل آمــده اســت.

شكل 12. تنش برشی در جان برای شیب های مختلف جان

نتیجه گیری 	.5

ــی  ــرای بررس ــده ب ــام ش ــی های انج ــل و بررس ــه تحلی ــت ب ــا عنای ب

ــاز  ــع ب ــار مقاط ــه رفت ــد ک ــخص گردی ــف مش ــع مختل ــار مقاط رفت

ــات مــا  ــا فرضی ــق ب ــی مطاب ــای فوقان ــا خرپ ــی ی ــدون المــان فوقان ب

ــه  ــا ب ــن تیره ــختی ای ــان، س ــه ج ــش زاوی ــا افزای ــت و ب ــوده اس نب

شــدت کاهــش می یابــد از ایــن رو در صــورت اســتفاده از ایــن 

تیرهــا بایســتی تحلیل هــای دقیق تــری صــورت پذیــرد. امــا مقاطــع 

ــیب  ــر ش ــتند و تاثی ــش داش ــب در خم ــاری مناس ــته رفت ــا بس کام

ــل صرفنظــر کــردن می باشــد. در مقاطــع  ــن مقاطــع قاب جــان در ای

ــا تشــكیل شــده اســت  ــک خرپ ــی از ی ــان فوقان ــه بســته کــه الم نیم

نیــز در یــک حالــت بینابینــی قــرار دارنــد کــه ســختی و فاصلــه 

المان هــای خرپــا رفتــار تیــر را تعییــن می کننــد. 

در ارزیابــی رفتــار تیرهــای در اعوجــاج مشــخص شــد هرچــه شــیب 

ــا  ــن تیره ــرای ای ــرات ناشــی از اعوجــاج ب ــا بیشــتر باشــد اث جان ه

ــد  ــاج قرارگیرن ــر اعوج ــا در اث ــن المان ه ــر ای ــد و اگ ــتر می باش بیش

بهتــر اســت از مهاربندی هــای درونــی اســتفاده بــه عمــل آیــد.

در پایــان نیــز بــا اســتفاده از مــدل ســاخته شــده بــرای پــل بــا 

بــرای مهاربندی هــای درونــی و فوقانــی و  فاصله هــای مناســب 

ــج  ــه شــد و نتای ــار تیرهــا پرداخت ــی رفت ــه ارزیاب تیرهــای عرضــی ب

حاکــی از آن اســت کــه تمــام تنش هــا اعــم از تنــش در بــال تحتانــی، 

ــا افزایــش  تنــش در بــال فوقانــی و تنــش برشــی موجــود در جــان ب

شــیب جــان شــروع بــه افزایــش می کننــد. میــزان ایــن تغییــرات بــا 

توجــه بــه فاصله هــای در نظــر گرفتــه شــده بــرای مهاربندی هــا 

قابــل توجــه نیســتند امــا از شــیب هایی بیشــتر از حــدود 2/5 قائــم 

بــه 1 افقــی، نــرخ افزایــش تنش هــا بیشــتر می شــود و بایســتی توجــه 

بیشــتری نمــود.

ــه  ــرد هرچ ــی ک ــم پوش ــا چش ــرات مهاربندی ه ــد از اث ــان نبای در پای

فاصلــه مهاربندی هــا از هــم کمتــر باشــد رفتــار تیرهــا در شــیب های 

مختلــف بــه هــم نزدیک تــر خواهــد بــود و افزایــش ناگهانــی در 

ــد داد. ــا رخ نخواه ــر تنش ه مقادی

مراجع 	.6
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*ایــن مقالــه در دومیــن کنفرانــس ملــی پژوهــش هــای کاربــردی در 

ــی  مهندســی ســازه و مدیریــت ســاخت کــه توســط دانشــگاه صنعت

شــریف در اســفند ســال 1396 در ایــن دانشــگاه برگــزار شــد، 

شــرکت نمــوده و از ســوی کمیتــه داوران بــه صــورت ارائــه شــفاهی 

مــورد پذیــرش نهایــی قــرار گرفتــه و باتوجــه بــه اهمیــت موضــوع 

ــران  ــكده عم ــن  دانش ــوالد و بت ــی ف ــی، تخصص ــریه علم ــرای نش ب

ــران انتخــاب شــده اســت. ــم و صنعــت ای دانشــگاه عل
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چکیده

فــن آوری نانــو بــه عنــوان یــک راه حــل مناســب جهــت دســتیابی بــه عملكــرد بــاال در ســاخت و ســازه های آتــی خواهــد بــود. یكــی ازایــن فــن 

آوری هــای نویــن بتــن هوشــمند می باشــد کــه در ســالها ی اخیــر تحقیقــات فراوانــی در مراکــز معتبــر علمــی دنیــا در مــورد آن انجــام پذیرفتــه 

اســت کــه بتــن خــود ترمیــم شــونده از آن جملــه اســت. ایــن یــک واقعیــت انکارناپذیــر اســت کــه ســازه های بتنــی مســتعد تــرک خوردگــی می باشــند. 

ــن شــده و موجــب خوردگــی میلگردهــا  ــق ایــن ترک هــا مــواد مضــر وارد بت ــن مــی شــوند و ازطری فرایندهــای طبیعــی ســبب ایجــاد تــرک در بت

ــواع پلیمرهــا اســتفاده مــی شــود  ــن بخصــوص ان ــده بت ــم کنن ــواد ترمی ــن مســئله در روش ســنتی از م ــا ای ــه ب ــن می شــوند.جهت مقابل و زوال بت

کــه عــاوه بــر ســختی عملیــات مربوطــه بــرای محیــط زیســت نیــز مضــر می باشــند. روش جایگزینــی کــه دانشــمندان بــه آن دســت پیــدا کردنــد 

اســتفاده از باکتری هــا در بتــن و تولیــد بتــن خودترمیــم شــونده می باشــد کــه عــاوه بــر کاهــش مشــكات مربــوط بــه تعمیــر و نگهــداری بتــن 

بــرای محیــط زیســت نیــز مضــر نبــوده و بــه دوام و عملكــرد بتــن کمــک کــرده و عمــر مفیــد بتــن را افزایــش می دهــد.

مقدمه 	.1

امــروزه یكــی از مهم تریــن مســائلی کــه در محافــل علمــی دنیــا مطرح 

اســت بحــث فــن آوری نانــو می باشــد. یكــی از ایــن فــن آوری هــا ی 

نویــن بتــن هوشــمند مــی باشــد کــه در ســالها ی اخیــر تحقیقــات 

ــه  ــام پذیرفت ــورد آن انج ــا در م ــی دنی ــز معتبرعلم ــی در مراک فراوان

اســت کــه بتــن خــود ترمیــم شــونده از آن جملــه اســت. بتــن یكــی از 

عناصــر بســیار مهــم در پروژه هــای عمرانــی اســت کــه بــه طورعمــده 

در زیرســاخت ها اســتفاده مــی شــود ولــی ایــن یــک واقعیــت اســت 

کــه ســازه های بتنــی مســتعد تــرک خوردگــی مــی باشــند. فرایندهــای 

ــت و  ــرات رطوب ــه، تغیی ــن، زلزل ــت زمی ــه فرونشس ــی از جمل طبیع

دمــا ســبب ایجــاد تــرک در بتــن می شــوند و ازطریــق ایــن ترک هــا 

مــواد مضــر وارد بتــن شــده و موجــب خوردگــی میلگردهــا و زوال 

بتــن می شــوند. جهــت مقابلــه بــا ایــن مســئله بایســتی کیفیــت بتــن 

ــوی  ــوان جل ــدی می ت ــا ح ــط ت ــم فق ــاز ه ــی ب ــید ول ــود بخش را بهب

تــرک خوردگــی را گرفــت و همچنیــن هزینه هــای گزافــی در پــی دارد 

ــق و مطالعــه روی اســتفاده  ــا تحقی ــه همیــن جهــت دانشــمندان ب ب

ــم شــونده  ــن خودترمی ــه فــن آوری بت ــن ب ــد بت از باکتری هــا در تولی

دســت پیــدا کردنــد کــه دوام و عمــر بتــن را بــه مقــدار قابــل توجهــی 

ــت  ــک واقعی ــن ی ــا در بت ــرک ه ــد. ایجــاد میكروت ــی ده ــش م افزای

ــم  ــا آن از مــواد ترمی ــه ب انکارناپذیراســت کــه در روش ســنتی مقابل

کننــده بتــن بخصــوص انــواع پلیمرهــا اســتفاده مــی شــود کــه عــاوه 

بــر هزینه هــای بــاالی آن بــرای محیــط زیســت نیــز مضــر می باشــند. 

روش جایگزینــی کــه دانشــمندان بــه آن دســت پیــدا کردنــد اســتفاده 

از باکتری هــا در بتــن و تولیــد بتــن خودترمیــم شــونده می باشــد 

ــرای  ــن ب ــداری بت ــر و نگه ــر کاهــش هزینه هــای تعمی کــه عــاوه ب

ــه دوام وعملكــرد بتــن کمــک  ــوده و ب ــز مضــر نب محیــط زیســت نی

ــد بتــن را افزایــش می دهــد. کــرده و عمــر مفی

ترمیم	بتن	به	روش	های	سنتی 	.2

ترمیــم بتــن از زمــان اجــرای اولیــن بتــن ریــزی آغــاز مــی شــود ، امــا 

بیشــتر از ایــن واژه بــرای اصــاح ســطح بتــن پــس از تــرک خوردگی، 

کنــده شــدگی و بــه طــور کلــی تخریــب بتــن مــی باشــد. بــرای شــروع 

عملیــات ترمیــم ابتــدا بایــد یــک ارزیابــی صحیــح و جامــع دربــاره 

علــت و تاثیــر تخریــب بتــن صــورت بگیــرد. بــا اســتفاده از نتایــج 

ــم مناســب  ــح و روش ترمی ــوع مصال ــه ن ــوان ب ــی ت ــی م ــن ارزیاب ای

ــن  ــن بت ــد جایگزی ــن بای ــده بت ــم ش ــطح ترمی ــرد. س ــدا ک ــت پی دس

ــت  ــل حال ــاز مث ــورد نی ــازه ای م ــرد س ــود و عملك ــده ش ــیب دی آس

ــد.  ــت نمای ــز محافظ ــن نی ــه زیری ــت آورد و از الی ــه دس ــه را ب اولی

تمــام تنش هــای احتمالــی در مصالــح مصرفــی قســمت ترمیــم شــده 

ــده و  ــم ش ــمت ترمی ــترک قس ــل مش ــا در فص ــش ه ــن تن و همچنی

ــمت  ــا در قس ــوند. تنش ه ــل ش ــی و تحلی ــد بررس ــن بای ــه زیری الی

ترمیم شــده در اثــر تغییــر حجــم نســبی بیــن قســمت ترمیمــی و 

الیــه بتــن زیریــن و همچنیــن در اثــر انــواع بارگذاری هــا ایجــاد 

مــی شــوند. تنــش هــا در قســمت ترمیــم شــده بایــد درحــد ظرفیــت 

ــن صــورت  ــر ای ــد باشــد ، در غی ــح جدی ــح موجــود و مصال مصال

ممكــن اســت خرابــی اتفــاق بیفتــد. در جایــی کــه مقــداری از 

ــد در اطــراف  ــن میرون ــا از بی ــش ه ــواع تن ــر ان ــح تحــت تاثی مصال

قســمت ترمیــم شــده مجــددا بارهــا توزیــع مــی شــوند. بــرای اینکــه 

بارگــذاری مجــدد تاثیــر منفــی بــر روی قســمت ترمیــم شــده نگــذارد 

بایــد در طــی انجــام عملیــات ترمیــم باربــرداری کامــل از روی 

عضــو ترمیــم شــونده توســط شــمع زنــی و جــک زنــی انجــام پذیــرد 

، مصالــح ترمیــم بطــور کامــل اســتفاده شــده، عمــل آورده شــوند و 

بعــد از رســیدن بــه مقاومــت تعییــن شــده کــه تحمــل بارگــذاری را 

داشــته باشــد، بارگــذاری مجــدد روی عضــو موردنظــر انجــام پذیــرد 

تــا بــه قســمت ترمیــم شــده آســیبی وارد نشــود.

شكل 1

مصالح	ترمیم	 	.3

بــرای انتخــاب صحیــح مصالــح ترمیــم بایــد درک درســتی از رفتــار 

ــت هــای عمــل آمــده و عمــل نیامــده و در  ــم در حال ــح ترمی مصال

شــرایط بهــره بــرداری و شــرایط محیطــی متفــاوت داشــت.یكی از 

ــم،  ــح ترمی ــز مصال ــت آمی ــرد موفقی ــای عملك ــن چالش ه بزرگتری

رفتــار آن هــا نســبت بــه الیــه زیریــن یــا همــان بتــن موجــود اســت. 

شریه علمی، تخصصی  فوالد و بتن
ن
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تغییــرات نســبی ابعــاد باعــث ایجــاد تنش هــای داخلــی در مصالــح 

ــكان دارد  ــاال ام ــی ب ــود.تنش های داخل ــن می ش ــه زیری ــم و الی ترمی

ســبب ایجــاد ترک هــای کششــی یــا خرابــی شــود. بــرای بــه حداقــل 

رســاندن ایــن تنش هــا بایــد مصالحــی جهــت ترمیــم انتخــاب کــرد 

کــه تغییــرات نســبی ابعــاد در آنهــا بــا ســازه موجــود ســازگار باشــد. 

ــا  ــتفاده از ان ه ــم، اس ــح ترمی ــاب مصال ــرای انتخ ــر ب ــكل دیگ مش

ــرای کاربردهــای ســازه ای می باشــد.  ب

ــه  ــا ب ــه ب ــت ک ــم اس ــرای ترمی ــی ب ــاب مصالح ــی انتخ ــدف نهای ه

کارگیــری آنهــا بتــوان ســطح تحمــل تنــش را در قســمت ترمیــم شــده 

بــه حالــت قبــل از تخریــب برگردانــد. بــرای دســتیابی کامــل بــه ایــن 

هــدف بایــد مــوارد زیــر مــد نظــر قــرار بگیــرد : 

یكــی اینکــه در حیــن ترمیــم، بارگــذاری از روی قســمت مــورد نظــر 

ــا  ــده ب ــم ش ــمت ترمی ــل قس ــار متقاب ــری رفت ــود و دیگ ــته ش برداش

قســمت زیریــن یــا مجــاور و معمــوال بســیار مشــكل اســت کــه بتــوان 

مصالحــی پیــدا کــرد کــه بتوانــد بطــور کامــل تــرک یــا حفــره را پرکنــد 

، درحیــن عمــل ترمیــم منقبــض نشــود و دربرابــر تغییــرات درجــه 

ــه را داشــته باشــد  ــح اولی ــد مصال ــاری مانن حــرارت و رطوبــت رفت

ــب  ــل از تخری ــن قب ــد بت ــد مانن ــل بتوان ــور کام ــه ط ــت ب و در نهای

عمــل کنــد. در بیشــتر مصالــح بــه کاررفتــه بــرا ی ترمیــم هــای 

عمیــق از مــات ماســه ســیمان و مصالــح ســنگی خــوب دانــه 

ــوزوالن هــای خــاص  ــزودن پ ــا اف ــدی شــده اســتفاده می شــود. ب بن

ــای  ــی ه ــا افزودن ــس و ی ــل التک ــا مث ــیلیس، پلیمره ــل میكروس مث

کاهــش دهنــده نفوذپذیــری ، دوام ایــن مصالــح ترمیــم افزایــش پیدا 

ــم حــاوی ســیمان هــای  ــح ترمی ــرای اســتفاده از مصال ــد. ب ــی کن م

پرتلنــد بایــد پدیــده انقبــاض و عمــل آوری بتــن مــورد توجــه خــاص 

ــا  ــح ب ــی المقــدور از مصال ــا حت ــرد. بایســتی دقــت شــود ت قراربگی

انقبــاض کــم اســتفاده شــود.

روش	ها	و	نکات	اجرایی	ترمیم	بتن 	.4

بتــوان  بایــد  ترمیــم  از روش هــای اجــرای مصالــح  در هریــک 

ــر روی  ــی ب ــق مشــخصات فن ــم انتخــاب شــده را طب ــح ترمی مصال

الیــه آمــاده شــده زیریــن اجــرا کــرد. مصالــح ترمیــم بایــد چســبندگی 

ــر  ــذ را پ ــته ، مناف ــود داش ــه موج ــا الی ــی ب ــب و کاف ــد مناس و پیون

ــه  کــرده و میلگــرد را کامــا بپوشــاند. چســبندگی مصالــح ترمیــم ب

ــی  ــت مكانیك ــل و بس ــه قف ــتگی ب ــادی بس ــد زی ــا ح ــن ت ــه زیری الی

ــرای آنکــه چنیــن اتفاقــی بیفتــد  ــا ســطح بتــن آمــاده شــده دارد. ب ب

بایــد نیــروی کافــی بــه مصالــح ترمیــم وارد شــود تــا تمــاس کاملــی 

بــا ســطح آمــاده شــده برقــرار کنــد. همچنیــن مصالــح ترمیــم بایــد 

دارای مــات کافــی بــوده تــا بــه درون منافــذ الیــه زیریــن نفــوذ کــرده 

و بــا ســطح آمــاده شــده اندرکنــش داشــته باشــند. نحــوه اعمــال بــار 

بــه مصالــح ترمیــم بــرای دســتیابی بــه چســبندگی الزم بــه روش اجرا 

ــه کشــی اســتفاده می شــود  ــی کــه از مال بســتگی دارد. در روش های

در اثــر فشــار وارده بــه مالــه، مصالــح ترمیــم داخــل منافــذ و خلــل و 

ــاده شــده می شــوند. ــرج ســطح آم ف

محافظت	از	بتن	ترمیم	شده	 	.5

ســازه های بتنــی در معــرض شــرایط مختلفــی کــه ممكــن اســت 

ــن  ــد. ای ــرار دارن ــد ق ــته باش ــان داش ــرد آن ــوب برعملك ــر نامطل تاثی

شــرایط نامطلــوب گاهــی پــس از ترمیــم نیــز بــه وجــود مــی آینــد کــه 

در نتیجــه باعــث شكســت عملیــات ترمیــم و خرابــی ســازه ترمیــم 

شــده شــود . محافظــت روشــی بــرای کنتــرل و جلوگیــری از علــت 

هــای خرابــی و بهــره دهــی نامناســب ســازه اســت کــه از طــرق زیــر 

اعمــال مــی شــود: 

1. اصاح شرایط بهره برداری و محیطی      

2. بهبود خاصیت فیزیكی بتن 

3. نصب یک مانع بین شرایط محیطی و بتن  

4. اصــاح رفتــار الكتروشــیمیایی وقتــی موضــوع خوردگــی فــوالد 

داخــل بتــن مســلح باشــد. 

انتخــاب  نحــوی  بــه  معمــوال  بتــن  از  محافظــت  روش هــای 

ــداری  ــم و نگه ــن دوره هــای ترمی ــی بی می شــوند کــه فواصــل زمان

ــرداری و  ــره ب ــر شــرایط به ــن در براب ــی باشــد. محافظــت بت طوالن

محیطــی مهاجــم و آســیب رســان بــا اســتفاده از اندودهــا ، غشــاها  شكل 2

ــن در  ــت بت ــا محافظ ــود. ام ــی ش ــام م ــا انج ــش و روکش ه ، پوش

رابطــه بــا بهره دهــی نامناســب ســازه از طریــق اصــاح و تغییــر 

ــد.  ــی کنن ــل م ــازه را مخت ــرداری از س ــره ب ــه به ــت ک ــرایطی اس ش

ــود دارد.  ــن وج ــت بت ــرای محافظ ــددی ب ــهای متع ــا وروش تکنیكه

سیســتم های محافظــت مــی توانــد در زمــان ســاخت و یــا هــر زمــان 

در طــول عمــر ســازه نصــب گــردد طراحــی خــوب بــرای ســاختمان 

ــد.  ــن می کن ــار را تامی ــورد انتظ ــی م ــای حفاظت ــد نیازه جدی

محافظــت ســازه هــای موجــود معمــوال بســیار مشــكل اســت و 

حــق انتخــاب کمتــری را نســبت بــه ســاختمان هــای جدیــد در 

اختیــار مــا مــی گذارد.هــدف راهبردهــای محافظــت ، جلوگیــری از 

ــا،  ــاد ترک ه ــه ایج ــن و در نتیج ــده بت ــلح کنن ــوالد مس ــی ف خوردگ

ــی روی آن اســت. یكــی  ــه بتن ــده شــدگی الی ــه ای و کن ــب الی تخری

ــد اســت. ــون کلری ــر ورود ی از مــوارد مهــم خوردگــی میلگــرد در اث

حفاظــت از فــوالد در برابــر خوردگــی یــک روش مســتقیم مقابلــه بــا 

تاثیــرات خورندگــی کلریدهاســت. ترکیــب پوشــش اپوکســی کــه بــه 

روش همجوشــی روی میلگــرد چســبانده مــی شــود متــداول تریــن 

روش پوشــش میلگردهــا اســت.همچنین مــواد افزودنــی بــه مخلــوط 

ــا  ــای کلریده ــی ه ــیم  از خراب ــت کلس ــل نیتری ــد مث ــی توانن ــن م بت

ــر کلریدهــا  ــرای محافظــت در براب ــد . روش دیگــر ب ــری کنن جلوگی

ــرای  ــر ب ــای مؤث ــی از روش ه ــت. یك ــم اس ــری ک ــا نفوذپذی ــن ب بت

ــن غشــاهای پوششــی و  ــد دربت کاســتن مقــدار نفــوذ یونهــای کلری

اندودهــای نفــوذی روی ســطوح هســتند.اندودهای نفــوذی عبــارت 

اســت از : ســیان و سیلوکســان ، و غشــاهای پوششــی عبــارت 

از : اپوکســی ها ، یورتان هــا ، الســتیک های مصنوعــی کلــردار و 

متاکریــات هــا. کربناتــه شــدن شــرایط دیگــری در بتــن اســت کــه 

اجــازه مــی دهــد خوردگــی فــوالد مســلح کننــده در بتــن در مجــاورت 

رطوبــت و اکســیژن ، اتفــاق بیفتــد. واکنــش کربناتــه شــدن جســم 

اســیدی رخ می دهــد و  بــا گازهــای  آن  اثــر مجــاورت  بتــن در 

ــم  ــری ک ــا نفوذپذی ــن ب ــتفاده از بت ــا آن اس ــه ب ــن روش مقابل بهتری

ــد  ــن می توان ــطح بت ــه س ــرب ب ــیمیایی مخ ــواد ش ــم م ــت. تهاج اس

بــا افــزودن مــواد شــیمیایی مقــاوم در مخلــوط بتــن یــا بــا اســتفاده 

ــا ســایر سیســتم هــا ی  ــع ســطحی ، غشــاها ی از پوشــش هــای مان

ــرل شــود. ســطحی کنت

بتن	خودترمیم	شونده 	.6

ــه  ــورد توج ــر م ــالهای اخی ــه در س ــمند ک ــای هوش ــن ه ــی از بت یك

ــح  ــم شــونده مــی باشــد. مصال ــن خودترمی ــه اســت ، بت ــرار گرفت ق

بتنــی را تصــور کنیــد کــه در هنــگام تــرک ، خــود بــه خــود و بــدون 

دخالــت انســان شــروع بــه ترمیــم و بازســازی تنهــا توســط آب و دی 

اکســید کربــن مــی نمایــد. ایجــاد میكروترکهــا در بتــن یــک واقعیــت 

انکارناپذیــر اســت کــه در روش ســنتی مقابلــه بــا آن از مــواد ترمیــم 

کننــده بتــن بخصــوص انــواع پلیمرهــا اســتفاده مــی شــود کــه عــاوه 

بــر هزینه هــای بــاالی آن بــرای محیــط زیســت نیــز مضــر مــی 

باشــند. روش جایگزینــی کــه دانشــمندان بــه آن دســت پیــدا کردنــد 

اســتفاده از باکتــری هــا در بتــن و تولیــد بتــن خودترمیــم شــونده مــی 

ــن  ــر و نگهــداری بت ــر کاهــش هزینه هــای تعمی باشــد کــه عــاوه ب

ــن  ــه دوام و عملكــرد بت ــوده و ب ــز مضــر نب ــرای محیــط زیســت نی ب

ــرایط  ــد. در ش ــش می ده ــن را افزای ــد بت ــر مفی ــرده و عم ــک ک کم

اعمــال خمــش، در بتــن خــود ترمیــم شــونده تنهــا تــرک هــای ریــز 

خمشــی حاصــل مــی گــردد، در حالیكــه بــا وارد آمــدن همــان میــزان 

تغییــر شــكل خمشــی بــه بتــن هــای غیــر مســلح ســنتی )معمولــی ( 

شــاهد شكســت و فروپاشــی عمــده خواهیــم بــود. بــا مثالــی ســاده 

بــه شــرح بتــن خــود ترمیــم شــونده مــی پردازیــم. اگــر دســت انســان 

خــراش کوچكــی بــردارد مادامــی کــه ابعــاد و عمــق گســترش خــراش 

کوچــک باشــد بــدن می توانــد بــه آســانی بــه ترمیــم خــود بــه خــود 

ــق  ــاد ی گســترده و عمی ــا حــد زی ــی اگــر جراحــت ت ــردازد ول آن بپ

باشــد نیــاز بــه اعمــال عملیــات جراحــی خارجــی ماننــد بخیــه 

ــر  ــز ب ــم شــونده نی ــای خــود ترمی ــرد بتن ه ــد. عملك ــی آی بوجــود م

همیــن روال می باشــد، بدیــن گونــه کــه بــا ترمیــم مــداوم و نگهــداری 

ــه هیــچ وجــه اجــازه گســترش تــرک و  ــه، ب از ترک هــای ریــز حاصل

ایجــاد شــكاف عمیــق را نمی دهــد. حتــی اگــر قطعــه بتنــی مذکــور 

بارهــا تحــت  بارگــذاری قــرار گیرد.ایــن مســئله بــرای اولیــن بــار در 

ــام  ــیگان اع ــگاه میش ــان دانش ــط مححق ــال 2009 توس ــل س آوری

شــد.

پروفســور ویكتورلــی از دانشــگاه میشــیگان در اصــل مختــرع آن 

ــم: ــی پردازی ــان م ــات ایش ــج آزمایش ــه نتای ــر ب ــه در زی ــوده ک ب

اگــر نیــروی اصلــی وارده تــا میــزان 3% افزایــش طــول داشــته 
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ــه  ــا ب ــم نمــوده و ی ــه را ترمی ــرک هــای حاصل ــه ت ــن نمون باشــد ، ای

عبــارت دیگــر در برابــر ایــن میــزان کرنــش اســتقامت می کنــد. 

ــن  ــد و بت ــی ده ــكل م ــر ش ــختی تغیی ــه س ــت ب ــن حال ــوالد در ای ف

معمولــی بــه طــرز وحشــتناکی از هــم مــی پاشــد.همچنین در اروپــا 

در کشــور هلنــد نیــز عــده ای از محققــان بــه تحقیــق در ایــن مــورد 

پرداختنــد. HankJonkers  از دانشــگاه فــن آوری Delft هلنــد 

ــری خــود را  ــا اســتفاده از باکت ــه ب ــداع کــرد ک ــن زیســتی اب ــک بت ی

ترمیــم می کنــد. ایــن بتــن هماننــد ســایر بتــن هــای عــادی ترکیــب 

مــی شــود امــا دارای یــک مــاده اولیــه دیگــری نیــز هســت ، همــان 

مــاده ای کــه باعــث ترمیــم آن مــی شــود. ایــن مــاده در طــول فراینــد 

ــروز  ــا در صــورت ب ــد و تنه ــی مــی مان ــب دســت نخــورده باق ترکی

ــود. وی در  ــی ش ــال م ــده و فع ــل ش ــوذ آب ح ــن و نف ــرک در بت ت

ــروژه را آغــاز کــرد. در آن زمــان  یــک  ــن پ ســال 2006 کارروی ای

ــری در  ــوان از باکت ــا مــی ت ــن از او ســوال کــرد کــه آی متخصــص بت

بتــن اســتفاده کــرد تــا بتنــی کــه خــود را ترمیــم مــی کنــد ســاخت یــا 

ــئله  ــن مس ــا HankJonkers  ای ــید ت ــول کش ــال ط ــد س ــر؟ چن خی

ــان یــک  ســری چالــش وجــود داشــت کــه  ــد امــا همچن را حــل کن

ــرد. ــه می ک ــا غلب ــر آن ه ــتی ب بایس

شكل 3. تصویر یک دال بیوبتنی که ترک خورده

شكل 4. وضعیت ترک بعد از 28 روز

 شكل 5. وضعیت ترک بعد از 56 روز

او بــه نوعــی باکتــری نیــاز داشــت کــه بتوانــد در محیــط خشــن بتــن 

زنــده بمانــد. چــون بتــن یــک مــاده ســخت و بســیار خشــک اســت. 

بتــن بــه شــدت قلیایــی اســت و باکتــری ترمیــم کننــده بایــد قبــل از 

فعــال شــدن توســط آب ســال هــا در حالــت غیرفعــال منتظــر بمانــد. 

وی از باکتــری باســیل بــرای ایــن کار اســتفاده کــرد زیــرا ایــن باکتری 

هــا در شــرایط قلیایــی زنــده مــی ماننــد و هــاگ هایــی تولیــد مــی 

کننــد کــه مــی تواننــد تــا ده هــا ســال بــدون غــذا یــا اکســیژن زنــده 

بمانند.چالــش بعــدی فعــال کــردن باکتــری در بتــن بــود، همچنیــن 

ــی  ــن م ــرای بت ــده ای ب ــم کنن ــواد ترمی ــا م ــری ه ــن باکت ــتی ای بایس

ســاختند و ایــن مــواد همــان ســنگ آهــک بــود. بــرای تولیــد ســنگ 

آهــک باکتــری بایــد تغذیــه مــی شــد. مــی توانســتند از شــكر اســتفاده 

کننــد امــا شــكر باعــث ضعیــف شــدن بتــن مــی گردیــد.در نهایــت 

ــا الکتیــک  از الکتیــک کلســیم اســتفاده کردنــد و ایــن باکتــری را ب

ــده  ــن رون ــس پاســتیک از بی ــی از جن ــول های ــیم درون کپس کلس

ــه بتــن مرطــوب  توســط باکتــری قراردادنــد و ایــن کپســول هــا را ب

اضافــه کردنــد. زمانــی کــه بتــن تــرک بخــورد آب بــه آن نفــوذ کــرده 

ــری رشــد مــی  ــاز شــدن کپســول مــی شــود. ســپس باکت و باعــث ب

کنــد ، تکثیــر مــی شــود و از الکتیــک تغذیــه مــی کنــد. در ایــن رونــد 

کلســیم بــا یــون هــای کربنــات ترکیــب می شــوند تــا کربنــات کلســیم 

یــا همــان ســنگ آهــک را بســازند کــه تــرک را مــی پوشــاند.

بررسی	علمی	استفاده	از	باکتری	در	بتن 	.7

ــر  ــاال از مــواردی نظی ــا کیفیــت ب ــه بتــن ب تاکنــون جهــت رســیدن ب

خاکســتر ، ســرباره کــوره بلنــد ، دوده سیلیســی ، متاکائولــن و مــواد 

مشــابه بــه عنــوان افزودنــی اســتفاده شــده اســت. اخیــرا فــن آوری 

ــوان رســوب معدنــی باکتریایــی ابــداع شــده اســت  ــا عن جدیــدی ب

کــه ایــن رســوب از فعالیــت هــای متابولیكــی میكروارگانیســم های 

خــاص در بتــن منشــا شــده و باعــث بهبــود، دوام و پایــداری 

خــواص بتــن در طوالنــی مــدت می شــود. ایــن فراینــد می توانــد 

ــه از آن  ــا فاصل ــی ب ــا حت ــی ی ــلول میكروب ــارج س ــا خ ــل ی در داخ

ــوع از  ــن ن ــت ای ــب فعالی ــد. اغل ــاق بیفت ــی اتف ــه بتن در داخــل زمین

ــول موجــود در محیــط  ــر در شــیمی محل ــر تغیی ــی ب باکتری هــا مبتن

فعالیــت باکتــری جهــت ایجــاد فــوق اشــباع و رســوب مــواد معدنــی 

ــن منجــر  ــی در بت ــن فــن آوری زیســت معدن می باشد.اســتفاده از ای

بــه ایجــاد پتانســیل جدیــدی بــرای انجــام ابداعــات در زمینــه تولیــد 

نــوع جدیــدی از بتــن بــه عنــوان بتــن باکتریایــی شــده اســت. بتــن 

باکتریایــی بــر اســاس قابلیــت رســوب دهــی کلســیت بوســیله 

 MICP باکتری هــا طراحــی و ســاخته مــی شــود. رســوبات کربنــات

پدیــده رســوب کلســیت تحریــک شــده بــا باکتــری یــا بــه اختصــار 

کلســیم بــه عنــوان یــک درزگیــر میكروبــی توانمنــدی بــاالی خــود را 

ــنگ ها  ــا و س ــز در گرانیت ه ــكاف های ری ــا و ش ــردن ترک ه در پرک

و ماســه ها اثبــات کــرده انــد. فــن آوری رســوب کلســیت بــا اســتفاده 

ــود. ــد جــذاب و ارزشــمند محســوب می ش ــک فراین ــری ی از باکت

عمــده ایــن جذابیــت ناشــی از عــدم ایجــاد آلودگــی زیســت محیطــی 

ــد  ــاوری مــی توان ــن فن ــاوری مــی باشــد. ای ــن فن ــودن ای و طبیعــی ب

بــرای بهبــود اســتحكام فشــاری و ســختی نمونه هــای بتنــی تــرک دار 

یــا ســازه های بتنــی تحــت تنــش تــرک دار اســتفاده شــود. باکتــری 

هــا مــی تواننــد بــه صــورت مــداوم تولیــد یــک الیــه کلســیت فــوق 

العــاده غیــر قابــل نفــوذ روی ســطح بتــن ایجــاد کنــد. رســوب 

ــه  ــانی ب ــه آس ــه ب ــتی دارد ک ــتالی درش ــاختار کریس ــده س ــاد ش ایج

ــی  ــر توانای ــن مــی چســبد.عاوه ب ــه ســطح بت شــكل پوســته هایی ب

تولیــد و رشــد مــداوم، ایــن الیه هــا فــوق العــاده غیرقابــل نفــوذ در 

مقابــل آب هســتند.آن ها در مقابــل نفــوذ عوامــل مضــر )کلریدهــا، 

ــرده  ــت ک ــن مقاوم ــل بت ــه داخ ــن( ب ــید کرب ــولفات ها، دی اکس س

ــش  ــن کاه ــر بت ــار ب ــان ب ــل زی ــن عوام ــر ای ــدار تاثی ــن مق و بنابرای

می یابــد. بــه دلیــل توانایــی ذاتــی ایجــاد رســوب مــداوم کلســیت بــه 

وســیله باکتــری ، ایــن نــوع بتــن  مــی توانــد بــه عنــوان یــک زیســت 

ــه شــود. اســیدیته  ــن در نظــر گرفت ــم بت ــرا ی ترمی ــاده هوشــمند ب م

یــا PH عامــل مهمــی در فعالیــت یــا عــدم فعالیــت باکتــری هــا در 

محیــط بتــن مــی باشــد.

 شكل 6. عملكرد کپسوله کردن شیمیایی برای خودترمیمی

ــه  ــت ک ــه اس ــن پای ــر ای ــری ب ــرک باکت ــم ت ــی ترمی ــم اساس مكانیس

باکتری هــا بــه عنــوان یــک کاتالیزورعمــل می کننــد. مــواد اولیــه 

ــد  ــد. مــواد تولی ــل می کنن ــده مناســب تبدی ــه یــک پرکنن آغازگــر را ب

شــده جدیــد نظیــر مــواد معدنــی بــر پایــه کربنــات کلســیم کــه رســوب 

می کننــد ، بایــد بــه عنــوان یــک نــوع ســیمان زیســتی عمــل کــرده و 

بــه طــور موثــری تــرک هــای ایجــاد شــده را ببندنــد. بنابرایــن بــرای 

یــک قابلیــت خودترمیــم کننــده مناســب هــم باکتری هــا و هــم مــاده 

ــواد  ــن م ــن موجــود باشــند. وجــود ای ــه بت ــر بایســتی در زمین آغازگ

اضافــه شــده بــه بتــن نبایــد خــواص مــورد نظــر بتــن را عــوض کنــد. 

ــد در  ــل کنن ــن را تحم ــط بت ــد شــرایط محی ــه بتوانن ــی ک باکتری های

طبیعــت موجــود و مربــوط بــه یــک دســته ویــژه از باکتری هــای 

تشــكیل دهنــده اســپور مقــاوم بــه قلیــا می باشــند. مشــخصه جالــب 

ایــن باکتــری تولیــد ســلول هایی بــا دیواره هــای ضخیــم کــروی 

ــلول های  ــورت س ــه ص ــپورها ب ــت.این اس ــان اس ــذر گیاه ــابه ب مش

تنش هــای  می تواننــد  و  داشــته  زیســت  قابلیــت  بتــن  در  نهفتــه 

ــد. ــن را تحمــل کنن ــط بت محی

در محیــط خشــک ایــن باکتری هــا مــی تواننــد بــرای بیــش از 

50 ســال زنــده بماننــد. متاســفانه زمانــی کــه ایــن باکتــری هــا 

مســتقیم بــه بتــن اضافــه مــی شــوند عمرشــان محــدود بــه یــک یــا 

دو مــاه مــی باشــد. کاهــش عمــر در اســپورهای باکتری هــا از چنــد 

ــد ناشــی از  ــد مــاه در بتــن مــی توان ــه چن دهــه در محیــط خشــک ب

ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــه مه ــد. نکت ــیمان باش ــداوم س ــیون م هیدراتاس

افــزودن مــواد آغازگــر زیســت آلــی معدنــی بــه بتــن موجــب کاهــش 

خــواص بتــن نگــردد. در مطالعــات گذشــته مشــخص شــده کــه ایــن 

ــش  ــب کاه ــیم موج ــتات کلس ــا و اس ــاره مخمره ــر عص ــواد نظی م

شــدید اســتحكام فشــاری بتــن مــی شــوند تنهــا نکتــه اســتثنا مربــوط 
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بــه الکتــات کلســیم اســت کــه موجــب افزایــش اســتحكام نســبت بــه 

ــود. ــد می ش ــا 10 درص ــه ت ــه ی اولی نمون

انواع	باکتری	های	استفاده	شده	در	بتن 	.8

ــن  ــا در بت ــرد آن ه ــه کارب ــون در زمین ــه تاکن ــی ک ــواع باکتری های  ان

ــد از: ــت عبارتن ــده اس ــق ش ــی تحقی باکتریای

-باسیلوس پاستوری     

-باسیلوس اسفریكوس    

-اشریشیا کلی      

-باسیلوس سوبتیلیس 

ــتفاده  ــی اس ــن باکتریای ــاخت بت ــر در س ــوق الذک ــای ف از باکتری ه

شــده اســت و اکثــر آن هــا در فراینــد ی کــه تولیــد رســوبات کلســیتی 

می کنــد وارد شــده و باعــث بهبــود خــواص بتــن شــده اســت. 

همــان طــور کــه ذکــر شــد ایــن فراینــد رســوب دهــی تحریــک 

باکتریایــی نامیــده می شــود. رســوبات کربنــات کلســیم توســط 

بســیاری از باکتــری هــا انجــام شــده و یــک فراینــد شــایع در میــان 

ــی  ــل ارزش علم ــه دلی ــن رو ب ــت و از ای ــری هاس ــیاری از باکت بس

آن توســط بســیاری از محققیــن بررســی شــده اســت. مكانیســم 

عمــل باکتــری هــا مكانیســم هــای متفاوتــی بــرای روشــن ســاختن 

نقــش باکتــری هــا در ایجــاد رســوبات آهكــی مطــرح شــده اســت. 

براســاس تحقیقــات انجــام یافتــه در ایــن زمینــه پذیرفتــه شــده اســت 

ــر پارامترهــای  ــد تحــت تاثی ــی توان ــا م ــت باکتری ه ــن فعالی ــه ای ک

شــیمیایی- فیزیكــی محیطــی قــرار بگیــرد و نیــز مــی توانــد وابســته 

ــک و ســاختار ســطحی ســلول باشــد. ــت متابولی ــه فعالی ب

ــی  ــش PH قلیای ــرای افزای در کل مســیرهای متابولیكــی مناســب ب

محیطــی می توانــد در حضــور یــون کلســیم موجــب رســوب کربنــات 

کلســیم شــود. در برخــی از تحقیقــات انجــام یافتــه بــه منظــور 

بررســی افزایــش طــول عمــر باکتــری در محیــط بتــن و تاثیرعوامــل 

بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه حفاظــت اســپورهای باکتریایــی بــا 

غیرمتحــرک کــردن آنهــا داخــل ذرات خــاک رس بــا تخلخــل بــزرگ 

قبــل از افــزودن آنهــا بــه مخلــوط بتــن باعــث افزایــش طــول عمــر 

باکتــری مــی شــود. براســاس تحقیقــات انجــام شــده مشــخص 

شــده کــه رســوبات کربنــات کلســیم باکتریایــی بــر خــاف رســوبات 

ــازگاری  ــوده و س ــبنده ب ــیار چس ــک بس ــا آب آه ــیم ب ــات کلس کربن

ــا بتــن دارنــد. در مجمــوع بــر فراینــد شــیمیایی رســوب  بیشــتری ب

ــات کلســیم چهــار عامــل کلیــدی تاثیرگــذار هســتند:  کربن

1. غلظت کلسیم   

2. غلظت کربن معدنی حل شده   

    PH .3

4. در دسترس بودن مكان هایی برای رسوب اولیه

 بــه عنــوان یــک قانــون اولیــه فــرض شــده اســت کــه میكروارگانیســم 

هــا توانایــی الزم بــرای فعالیــت در یــک محیــط قلیایــی همــراه بــا 

ــوژی خــود داشــته باشــند. ــون فیزیول ــا ی گوناگ ــت ه انجــام فعالی

عــاوه بــر ایجــاد تغییــر در محیــط توســط باکتــری هــا ، آنهــا مــی 

ــوب  ــرای رس ــی ب ــكان های ــاد م ــا ایج ــیم را ب ــات کلس ــد کربن توانن

ــد. ــا افزایــش غلظــت موضعــی کلســیم رســوب دهن ــه و ی اولی

عملکرد	بتن	خودترمیم	شونده 	.9

ــل  ــه ا ی عم ــه گون ــم شــونده ب ــن خــود ترمی ــر، بت ــان ســاده ت ــه زب ب

مــی کنــد کــه بــه هنــگام ایجــاد تــرک در آن ، مقــداری از مــواد 

ســیمانی خشــكی کــه در درز تــرک هــا موجــود اســت در مجــاورت 

دی اکســید کربــن و آب واکنــش داده و الیــه ی بســیار نــازک 

ــع از گســترش  ــات کلســیم عمــل کــرده و مان ســفید رنگــی از کربن

ــات  ــد. کربن ــم مــی کن تــرک مــی گــردد و در واقــع تــرک هــا را ترمی

کلســیم ترکیــب بســیار مقاومــی اســت کــه در طبیعــت بــه وفــور در 

ــزون یافــت  ــد الک ، الک پشــت و حل اســتحكامات محكمــی مانن

می شــود. ســیكل تر و خشــک کــردن بتــن جهــت ترمیــم درزممكــن 

اســت 4 تــا 5 بــار الزم گــردد. امــروز ســازندگان ســاختمان ها بــرای 

کوچــک نگــه داشــتن هرچــه بیشــتر تــرک هــا در بتــن ، آن را توســط 

ــرک  ــن ت ــاز هــم ای ــی ب ــد ول ــوالدی مســلح مــی کنن میلگــرد هــای ف

هــا آنقــدر کوچــک نیســتند کــه قابــل ترمیــم باشــند بــه ایــن ســبب 

نمک هایــی کــه بــه جهــت یــخ زدایــی گاهــا از طریــق تــرک هــا بــه 

بتــن نفــوذ مــی کننــد در آرماتورهــا ایجــاد خوردگــی نمــوده و ســبب 

ــم  ــن خــود ترمی ــد. بت ــن مســلح می گردن ــی بت کاهــش مقاومــت کل

ــت  ــودن جه ــلح نم ــدی و مس ــه آرماتوربن ــازی ب ــه نی ــی ک از آن جای

ــا  ــی کام ــر خوردگ ــدارد از خط ــا ن ــرک ه ــتن ت ــه داش ــک نگ کوچ

مصــون مــی باشــد بــا معکــوس نمــودن رونــد زوال بتــن و کاهــش 

ــای  ــاختمان ه ــاد س ــی در ایج ــرات محیط ــا و اث ــمگیر هزینه ه چش

جدیــد بــا اســتفاده از ایــن بتــن خــود ترمیــم شــونده می تــوان تــا یــک 

ــم  ــن خــود ترمی ــر ســاختمان را مرمــت نمــود و از بت دوره طوالنی ت

ــه کــرد. شــونده اســتفاده بهین

ــن	هــای	خــود	 ــرای	بت اســتفاده	از	باکتری	هــا	ب 	.10

ــم	 ترمی

زمانــی کــه ویلیــام ملــک رونــا و دیگــر پیشــگامان نهضت هــای 

مفهــوم  مــورد  در  را  خــود  تصــورات  اولیــن  پایــدار  معمــاری 

ســاختمان های جانــدار بیــان کردنــد بهتــر اســت بگوییــم ســاختاری 

از زندگــی واقعــی و باکتــری هــای زنــده را در ســر نداشــتند . امــا این 

موضــوع را هنــک جنکــر از دانشــگاه دلفــت در هلنــد بــرای اولیــن 

بــار مطــرح کــرد. احتمــاال چیــزی کــه هنــک و همكارانــش گســترش 

دادنــد هیبریــدی از باکتــری بتــن خــود ترمیــم کننــده بــود کــه ممكــن 

اســت حرکــت بســوی معمــاری پایــدار را در مســیری کــه مــک دونــا 

ــد .در حالــی کــه شــاید ایــن موضــوع  آرزوی آن را داشــت آغــاز کن

ــن ســال اســت  ــی رســید، دانشــمندان چندی ــه نظــر م ــی ســابقه ب ب

ــی  ــتفاده م ــاختمان اس ــم س ــرای ترمی ــری ب ــای دادن باکت ــه از ج ک

کننــد. اســتفاده از محصــوالت باکتــری معدنــی در مــوارد کاربــردی 

گوناگونــی نظیــر ســخت ســازی ماســه و ترمیــم ترک هــای ســیمان 

مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد. 

اما دو شكل اصلی در این روش وجود دارد:

ــم کــه  ــواد و ایجــاد آمونی ــه برخــی م ــری ب ــه باکت ــن گون ــش ای  واکن

مــاده ای ســمی اســت. از آنجایــی کــه باکتــری هــا بایــد بــه صــورت 

دســتی بــه کار بــرده شــوند ،لــذا یــک کارگــر ویــا تیمــی از کارگرهــا 

مجبورنــد تــا چنــد هفتــه بــرای تعمیــر و اصــاح هــر تــرک کوچــک 

ــا راه  ــد. ام ــی بپردازن ــد صفحــات بتن ــه بازدی ــی ب در هــر تخــت بتن

حــل جنکــر جســتجوی باکتــری متفــاوت بــا خصوصیــات خاصــی 

بــود کــه مــی توانــد در بتــن بــرای مــدت طوالنــی دوام داشــته باشــد 

وبــه راحتــی زندگــی کنــد.از آنجــا کــه باکتری هــا از همــان ابتــدا بایــد 

درون بتــن مخلــوط شــوند بــه ســرعت مــی تواننــد هــر گونــه تــرک 

کوچكــی را قبــل از اینکــه در معــرض آب و فرســودگی ناشــی از 

آن قــرار بگیــرد ترمیــم کننــد. محققــان گزینه هــای مناســبی را در 

ایــن مــورد یافتنــد : دســته ای از هاگ هــای پرطاقــت بــه شــكل 

باکتــری کــه متعلــق بــه گــروه باســیل هــا بــوده باعــث قابلیــت زیســت 

بــه مــدت طوالنــی در دریاچــه هــای دارای خاصیــت قلیایــی در 

روســیه و مصــر شــده انــد. جنکــر و همكارانــش بــا قــرار دادن ایــن 

ــس  ــک از جن ــای کوچ ــه ه ــا در گلول ــه آنه ــع تغذی ــا و منب ــاگ ه ه

ــوط  ــس مخل ــن خی ــط بت ــگام توس ــازی نابهن ــال س ــرامیک از فع س

جلوگیــری کردنــد. هــاگ هــا تــا زمــان شــكل گیــری یــک تــرک کــه 

اجــازه حرکــت نهانــی را بــه داخــل بتــن می دهــد بــه حالــت کمــون 

باقــی می مانــد وپــس از ایــن حالــت اســت کــه فعــال شــده وبــه کار 

 . می افتنــد 

زمانــی کــه آن هــا شــروع بــه تغذیــه می کننــد آب و اســتر را حریصانــه 

می بلعنــد وبــه مقــدار فراوانــی ســنگ آهــک بلوریــن تولیــد می کننــد 

کــه بــه ســرعت باعــث پــر شــدن منافــذ و ســوراخ هــا می شــود.

بتن	خودترمیم	شونده	و	محیط	زیست 	.11	

بیــش از هفــت درصــد انتشــار CO2  در جهــان از ســیمان بعنــوان 

ــد مــواد جدیــدی  ــن ناشــی مــی شــود و بای ــی ســازنده بت جــزء اصل

تولیــد شــوند کــه رونــد انتشــار گازهــای گلخانــه ای را کاهــش 

ــش  ــاختمان را %50 افزای ــر س ــونده عم ــم ش ــن خودترمی ــد. بت دهن

ــن  ــد. همچنی ــش می ده ــاالنه را کاه ــای س ــه تعمیره ــاز ب داده و نی

ــد و  ــری کن ــوالدی جلوگی ــای ف ــه ه ــی پای ــگ زدگ ــد از زن ــی توان م

ــی  ــوان عامل ــه عن ــد ب ــم شــونده می توان ــن خودترمی ــن وســیله بت بدی

ــه کاررود. ــط زیســت ب ــظ محی ــرای حف ب

نتیجه	گیری	 	.12

ــای  ــای روش ه ــه ج ــونده ب ــم ش ــود ترمی ــن خ ــری بت ــه کارگی ــا ب ب

ســنتی ترمیــم بتــن از هزینــه هــای گــزاف تعمیــر و نگهــداری ســازه 

ــا مصــرف کمتــر ســیمان  هــای بتنــی کاســته مــی شــود. همچنیــن ب

و عــدم اســتفاده از مــواد پلیمــری بــه کار رفتــه در مصالــح ترمیــم، 

ــورد  ــد. در م ــد ش ــایانی خواه ــک ش ــت کم ــط زیس ــظ محی ــه حف ب

بتــن خودترمیــم شــونده بافاصلــه پــس از بــروز تــرک، خودترمیمــی 

ــرده  ــدا نک ــوذ پی ــن نف ــل بت ــه داخ ــر ب ــواد مض ــود و م ــروع می ش ش

ــن  ــدا بت ــی ابت ــن معمول ــورد بت ــی در م ــد ول ــن آســیب نمــی بین و بت

تــرک می خــورد و مــواد مضــر وارد بتــن مــی شــود و بــه بتــن آســیب 

می رســاند و بایســتی بــا صــرف وقــت و هزینــه بــه جســتجوی تــرک 

ــرد و  ــدا ک ــم پی ــح مناســب ترمی ــه ، مصال و آســیب دیدگــی پرداخت

ــم  ــداری از قســمت ترمی ــه نگه ــاز ب ــز ب ــم نی ــات ترمی ــس از عملی پ

ــه شــود.  شــده پرداخت
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شكل 7. بخشی از یک بتن خود ترمیم شونده          

شــكل 8. افزایــش مقاومــت بتــن هــای خودترمیــم شــونده و توانایــی خــم 

شــدن آن ها)تــرک هــای ایجــاد شــده هنــگام خــم شــدن خــود بــه خــود پــر 

می شــوند.(

شكل 9. ترمیم خود به خود ترک های بتن توسط باکتری ها

بــا وجــود فنــاوری هــای نانــو امــروزه نفــوذ آب در بتــن مشــكات 

ــد. ــاد نمی کن ــی ایج اساس

منابع 	.14

ــرای  ــی مناســب ب ــم شــونده جایگزین ــن خودترمی ــه ی »بت ]1[ مقال

ترمیــم بتــن بــه روش هــای ســنتی« ، مهــرداد امیــری - جــواد 

     https://civilica.com ســردرود/   مجروحــی 

]2[ مقالــه ی« اثــر خــود ترمیــم شــوندگی در بتــن بــه وســیله ی 

ــد ناصــر  ــی - محم ــی - ســید حســام مدن ــان مناف ــری« ، ایم باکت

https://civilica.com / فــر  نــوروزی 

]3[ The Indian Journal of Science And Technology, 

December 201 Vol 9, DOI: 10.17485

]4[ http://www.thestructuralengineer.info
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دانشجوی كارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران )گرایش مهندسی آب(

چکیده

یكــی از مشــكات اساســی کشــور ایــران مواجــه بــا کمبــود  آب اســت. امــروزه بــا افزایــش میــزان بهــره بــرداری از منابــع آب زیرزمینــی و برداشــت از 

ایــن منابــع جهــت مصــارف مختلــف بــه طــرق مصنوعــی )چــاه و قنــات( و یــا طبیعــی )چشــمه( باعــث بــه وجــود آمــدن اثــرات ناخوشــایند از قبیــل 

ــاده اســت.  ــه خطــر افت ــع ب ــداری ایــن مناب ــی و ... شــده اســت و پای ــن آمــدن کیفیــت آب زیرزمین ــن، پایی ــی، نشســت زمی ــراز آب زیرزمین کاهــش ت

همــه ایــن مــوارد اهمیــت وجــود یــک برنامــه مدیریتــی قدرتمنــد متناســب بــا معیارهــای توســعه پایــدار را بــرای مقابلــه بــا ناپایــداری آب زیرزمینــی 

اثبــات می کننــد. بــرای برخــورد بــا ایــن مشــكات راهكارهــای متفاوتــی  وجــود دارد کــه تفکرسیســتمی یكــی از آن هاســت. هــدف تفکــر سیســتمی، 

بهبــود درک بشــر از ارتبــاط عملكــرد هــر ســازمان بــا ســاختار درونــي و سياســتهاي عملياتــي آن اســت تــا ازايــن درك بــراي طراحــي سياســتهاي مؤثــر، 

اســتفاده  شــود. بــا اســتفاده از پویایــی سیســتم ها می تــوان بــه کمــک نرم افزارهــای کامپیوتــری، تفکــر سیســتمی را مــدل کــرد. بــرای بازیابــی تــراز 

ــی ضــروری  ــره اســتراتژیک آب زیرزمین ــرای حفــظ ذخی ــه یــک اســتراتژی ب ــاز ب ــر رویكــرد پویایــی سیســتم نی ــداری آن عــاوه ب ــی و پای آب زیرزمین

می باشــد، کــه یكــی از آن اســتراتژی ها اســتفاده از اســتراتژی تقاضــا و عرضــه می باشــد. در اســتراتژی تقاضــا بــا ارتقــا راندمــان آبیــاری، کاهــش نیــاز 

ناخالــص کشــاورزی و در نتیجــه کاهــش بهره بــرداری از آب زیرزمینــی و در اســتراتژی عرضــه بــا اســتفاده از بهره بــرداری تلفیقــی منابــع ســطحی و 

زیرزمینــی و تغذیــه مصنوعــی می تــوان بــه هــدف پایــداری آب زیرزمینــی رســید. ایــن پژوهــش بــه دنبــال بررســی مدیریــت تقاضــا بــا رویكــرد پویایــی 

سیســتم بــرای پایــداری آب زیرزمینــی محــدوده مطالعاتــی اصفهــان برخــوار  بــا رعایــت اصــول توســعه پایــدار می باشــد. تــراز آب زیرزمینــی در ایــن 

محــدوده از ســال 1380 تــا 1390 حــدود 4 متــر افــت داشــته اســت.

استفاده از مدیریت تقاضا، برای 
پایداری آب زیرزمینی با رویکرد 

پویایی سیستم ها مطالعه موردی 
اصفهان- برخوار
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مقدمه	 	.1

بــا توجــه بــه رونــد رشــد جمعیــت کشــور و تشــدید نیــاز بخش هــای 

مختلــف، افزایــش مصــرف آب بخــش شــهری، روســتایی و صنعتی 

اجتناب ناپذیــر خواهــد بــود. آب در فراینــد توســعه زیســت محیطی، 

اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی کشــور نقــش عمــده و کلیــدی را 

ایفــا می کنــد. افزایــش تولیــدات کشــاورزی و امنیــت غذایــی، 

ــای  ــود و ارتق ــتایی و بهب ــهری و روس ــت ش ــز جمعی ــعه مراک توس

و  الزم  ســرمایه گذاری های  انجــام  گــروی  در  زندگــی  کیفیــت 

ــع آب  ــرداری از مناب ــعه و بهره ب ــف توس ــاد مختل ــگ در ابع هماهن

اســت.

در مناطــق خشــک و نیمه خشــک آب ارزش حیاتــی داشــته، حفــظ 

و نگهــداری منابــع آبــی اولویــت باالیــی دارد. احــداث بندهــا، 

مناطــق مختلــف  در  آبرســانی  و کانال هــای  قنــوات  بندســارها، 

ــرزمین  ــن س ــردم ای ــه م ــت ک ــت اس ــن حقیف ــان دهنده ای ــران نش ای

ــع آب، حفاظــت و  ــه مناب ــرای دسترســی ب ــی ب کوشــش های فراوان

اســتفاده بهینــه آن نموده انــد کــه آثــار و بقایــای آن در نقــاط مختلــف 

جمعیــت،  روزافــزون  ازدیــاد  می شــود.  ماحظــه  زمیــن  ایــران 

افزایــش تقاضــا در بخــش مصــارف، محدودیــت شــدید منابــع 

آبــی و ضــرورت اجــرای پروژه هــای جدیــد عمرانــی، تمهیداتــی 

ــا  ــا اجــرای آنه ــا ب ــد ت ــع آب می طلب ــه از مناب ــرای اســتفاده بهین را ب

جلــوی اســتفاده بــی رویــه و غیــر اصولــی از منابــع آب گرفتــه شــده 

و توســعه پایــدار منابــع آب تحقــق یابــد. بــا تشــكیل بنــگاه مســتقل 

آبیــاری، بهره بــرداری از منابــع آب بــا جمــع آوری آمــار و اطاعــات 

از میــزان جریــان رودخانه هــا و ســایر منابــع آبــی )چــاه، چشــمه و 

قنــات( و انجــام مطالعــات سیســتماتیک، اجــرای پروژه هــای آبــی 

ــه  ــات ب ــن مطالع ــه ای ــل اینک ــه دلی ــد. ب ــدی گردی ــه جدی وارد مرحل

صــورت مســتقل و پراکنــده بــرای طرح هــای مختلــف صــورت 

ــه نتایــج آنهــا جهــت برنامه ریــزی کان و  ــه اســت دســتیابی ب گرفت

ــدور نیســت. ــه ســادگی مق دراز مــدت ب

آب ارزشــمندترین موهبــت طبیعــی کــه آبادانــی و رشــد و شــكوفائی 

ــل  ــون آن اســت، عام ــد در گام اول مدی ــچ تردی ــدون هی ــا ب تمدن ه

ــی زندگــی و شــادابی میباشــد. در کشــور نیمــه خشــكی چــون  اصل

ایــران، آب از دیربــاز نــزد نیــاکان مــا از قــدر و منزلتــی ویــژه 

برخــوردار بــوده اســت. حفــظ ایــن منزلــت و اســتفاده بهینــه و 

ــع  ــه مناب ــع و همــه جانب ــا در ســایه شــناخت جام ــدار از آب تنه پای

آب اعــم از ســطحی و زیرزمینــی میســر اســت. عــدم  تعــادل میــان 

تقاضــا و عرضــه دربخــش آب، روش هــای مدیریــت خاقانــه تــر و 

ــت  ــا کیفی ــه آب ب ــه وســیله آن ارائ ــا ب ــد ت ــب می کن ــر را طل کارآمدت

ــد ]1[. ــدر باش ــده مق ــال وآین ــل های ح ــرای نس ــی ب کاف

توســعه پایــدار بــر تأمیــن نیازهــای نســل هــای فعلــی و آینــده 

تأکیــد دارد. توســعه ای پایــدار گفتــه مــی شــود کــه عــاوه بــر 

تأمیــن نیازهــای نســل فعلــی قــدرت نســل هــای آینــده را در تأمیــن 

ــن اســتنباط  ــداری چنی ــوم پای ــن مفه ــد. از ای ــظ کن نیازهایشــان حف

مــی شــود کــه برنامــه ریــزی بــرای رســیدن بــه چنیــن توســعه ای چــه 

در حــال و چــه در آینــده ضــرورت دارد. بنابرایــن، سیســتم های 

منابــع آب بایــد طــوری مدیریــت شــوند تــا کامــا اهــداف جامعــه را 

در حــال و آینــده بــرآورده کننــد ضمــن ایــن کــه ثبــات و هماهنگــی 

حفــظ  آنهــا  اکولوژیكــی  و  محیطــی  زیســت  هیدرولوژیكــی، 

بشــود ]2[. یكــی از ایــن منابــع مهــم آب زیرزمینــی اســت کــه بشــر از 

زمان هــای دور بــرای مصــارف مختلــف از آب زیرزمینــی برداشــت 

می کــرده اســت. آب زیرزمینــی یــک منبــع تجدیدپذیــر اســت و بــا 

ــتم  ــاز اکوسیس ــورد نی ــوان آب م ــع می ت ــن منب ــت ای ــت درس مدیری

ــم  ــر اقلی ــرات تغیی ــاز و اث ــزان نی ــش می ــا افزای ــی ب و بشــریت را حت

تأمیــن و تضمیــن شــود. امــا امــروزه ایــن منابــع ارزشــمند در خطــر 

ــادی،  ــه اقتص ــكاتی در زمین ــت ]3[ و مش ــه اس ــرار گرفت ــدی ق ج

اجتماعــی و محیط زیســتی بــه وجــود آورده اســت و بــا اصــول 

توســعه پایــدار متناقــض اســت. مهمتریــن ویژگــی مفهــوم پایــداری 

ــت  ــرای مدیری ــد مــدت ب ــک چشــم انداز بلن ــه ی ــی، ارائ آب زیرزمین

منابــع آب زیرزمینــی اســت. فاکتورهــای متعــددی، نیــاز بــرای 

چشــم انداز بلنــد مــدت را تقویــت می کنــد. نخســت، آب زیرزمینــی 

یــک منبــع تجدیدناپذیــر ماننــد مــواد معدنــی و نفتــی نیســت. تغذیــه 

آب زیرزمینــی از بــارش مســتمر باعــث بازیابــی آب زیرزمینــی 

ــر  ــرخ برداشــت کوچكت ــرخ بــارش از ن ــرطی کــه ن ــه ش ــود ب می ش

ــال  ــن س ــت چندی ــن اس ــی ممك ــعه آب زیرزمین ــد. دوم،  توس نباش

طــول بكشــد، بــه همیــن دلیــل بایــد اثــرات توســعه در زمــان حــال و 

آینــده در هــر اســتراتژی مدیریــت آب در نظــر گرفتــه شــود. ســوم، 

ــه آرامــی ظاهــر  ــی در طــول زمــان ب ــاژ آب هــای زیرزمین ــرات پمپ اث

می شــود و در آخــر، مقــدار از دســت رفتــه آب زیرزمینــی، بایــد در 

ــداری برســد ]4[. ــه هــدف پای ــا ب طــول زمــان بازیابــی شــود ت

نیــاز  تأثیــر  تحــت  زیرزمینــی  و  ســطحی  آب  منابــع  پایــداری 

کشــاورزی اســت و امــروزه در ایــران بــا بهره بــرداری بیــش از 

انــدازه از ایــن منابــع باعــث ناپایــداری آب زیرزمینــی شــده اســت. 

بــرای برخــورد بــا ایــن مســئله نیــاز اســت کــه نیــاز کشــاورزی را  بــا 

اســتفاده از اســتراتژی نیــاز کاهــش داد و بعــد از کاهــش نیازهــا بــا 

اســتفاده از مدیریــت تلفیقــی منابــع آب بتــوان تــراز آب زیرزمینــی 

را پایــدار کــرد ]5[. بــرای اجرایــی کــردن ایــن اســتراتژی ها و 

ــتم ها  ــی سیس ــع آب روش پویای ــت مناب ــائل مدیری ــا مس ــورد ب برخ

ــر  ــی ب ــئ گرا مبتن ــازی ش ــبیه س ــک روش ش ــه ی ــود ک ــرح می ش مط

ــه وجــود آمــده در سیســتم اســت. شــئ گرا پویایــی  بازخوردهــای ب

ــل یكپارچــه  ــه و تحلی سیســتم یــک رویكــرد مناســب جهــت تجزی

منابــع آب می باشــد. برنامــه نویســی شــئ گرا شــیوه نوینــی اســت کــه 

ــف  ــه در برنامه هــای مختل ــد ک ــزاری ایجــاد می کن ــرم اف ــات ن قطع

مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد ]6[.

معرفی	محدوده	اصفهان-	برخوار 	.2

ــا کــد مطالعاتــی 4202  محــدوده مطالعاتــی اصفهــان – برخــوار ب

یكــی از محدوده هــای مطالعاتــی حــوزه آبریــز گاوخونــی بــا وســعت 

3775/6 کیلومترمربــع می باشــد کــه در قســمت شــرق- شــمال 

شــرق حــوزه واقــع شــده اســت. ایــن محدوده تحت پوشــش شــرکت 

ســهامی آب منطقــه ای اصفهــان قــرار دارد. 2408/4 کیلومترمربــع 

از وســعت محــدوده را دشــت و 1367/2 کیلومترمربــع از وســعت 

محــدوده را ارتفاعــات تشــكیل می دهــد. حداقــل ارتفــاع محــدوده 

1598 متــر، مربــوط بــه بخــش جنوبــی  محــدوده مطالعاتــی در 

مجــاور دشــت کوهپایــه  ســگزی و حداکثــر ارتفــاع محــدوده 

شــمالی  قســمت های  بــه  مربــوط  دریــا،  ســطح  از  متــر   2641

محــدوده می باشــد. ایــن محــدوده از شــمال بــه محــدوده مطالعاتــی 

مورچه خــورت، از جنــوب بــه محــدوده مطالعاتــی نجــف آبــاد، 

ــدوده  ــه مح ــرق ب ــق و از ش ــه- ده ــدوده علویج ــه مح ــرب ب از غ

ــدوده  ــن مح ــت. ای ــده اس ــدود ش ــگزی مح ــه س ــی کوهپای مطالعات

بیــن طول هــــای جغرافیایــی                                شــرقی و 

عرض هــای جغرافیایــی                                    شــمالی گســترده 

شــده اســت. از جملــه شــهرهای مهــم در ایــن محــدوده مــی تــوان از 

اصفهــان، شــاهین شــهر، خمینــی شــهر، دولــت آبــاد، رهنــان، گــز، 

ــرد. ــام ب ــاد و دســتگرد ن خــورزوق، حبیــب آب

بیشــترین تراکــم جمعیتــی در بیــن محــدوده هــای مطالعاتــی حــوزه 

گاوخونــی در ایــن محــدوده قــرار دارد. رودخانــه زاینــده رود در 

ــر  ــی ب ــیار مهم ــش بس ــذرد و نق ــی گ ــدوده م ــی مح ــش غرب از بخ

ــد. اصلــی تریــن جریــان ســطحی  ــه آبخــوان ایفــا مــی کن روی تغدی

ورودی بــه محــدوده رودخانــه زاینــده رود مــی باشــد کــه از محــدوده 

نجــف آبــاد وارد محــدوده اصفهــان برخــوار شــده و بــا گــذر از ایــن 

ــه ســگزی مــی شــود ]33[. محــدوده وارد محــدوده کوهپای

پایداری	آب	زیرزمینی 	.3
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ــع آب باشــد.  ــداری مناب ــد پای ــع آب بای ــت مناب ــی مدیری  هــدف کل

پایــداری منابــع آب بــه عنــوان اســتفاده از آب بــه مقــدار کافــی بــا 

کیفیــت مطلــوب در مقیــاس محلــی و جهانــی بــه بــا هــدف تأمیــن 

نیازهــای بشــر و اکوسیســتم بــه گونــه ای کــه ایــن منابــع در حــال و 

آینــده پایــدار باشــد ]7[. پایــداری آب زیرزمینــی تفاســیر مختلفــی 

ــت،  ــا موق ــم ی ــور دائ ــه ط ــوان ب ــه آبخ ــن دارد ک ــه ای ــته ب دارد و بس

در نتیجــه برداشــت بیــش از حــد از بیــن بــرود. عــدم پایــداری آب 

ــه زیــاد پمپــاژ مــی  زیرزمینــی باعــث بــروز مشــكاتی از قبیــل هزین

شــود و خســاراتی بــا اکوسیســتم وارد مــی کنــد ]3[. پایــداری آب 

زیرزمینــی بــه عنــوان توســعه و اســتفاده از آب زیرزمینــی بــه طوریكــه 

ــدون  ــده را ب ــرای حــال و آین هــدف هــای ســودمند مــورد نظــر را ب

ــی  ــداری آب زیرزمین ــد. پای ــن نمای ــول تأمی ــل قب ــر قاب ــر غی ــچ اث هی

شــامل بــه حداقــل رســاندن زیــان از مخــزن، مدیریــت آبهــای 

زیرزمینــی بــه عنــوان یــک بخــش یكپارچــه از چرخــه هیدرولوژیكی، 

ــر اســاس درک  توســعه زیــر ســاخت هــای ســاخته دســت انســان ب

ــد از  ــه و کارآم درســتی از سیســتم هیدرولوژیكــی، اســتفاده عاقان

ــر آب. ــه و نظــارت انســان ب آب ، و تخصیــص عادالن

2/3. شاخص پایداری آب زیرزمینی

ــار شــاخصی را بــرای كمــی كــردن پایــداری  لــوکاس بــرای اولیــن ب

سیســتم های منابــع آب بــا اســتفاده از ســه معیــار اطمینان پذیــری1، 

وی  داد.  توســعه  سیســتم  برگشــت پذیری3  و  آســیب پذیری2 

1 Reliability

2 Vulnerability

3 Resilience
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ارزیابــی کارایــی گزینه هــای  بــرای  را   )SI( پایــداری  شــاخص 

مختلــف مدیریتــی از دیــدگاه کاربــران آب و محیط زیســت تعریــف 

ــش  ــتم در كاه ــت سیس ــر ظرفی ــی ب ــاخص، تخمین ــن ش ــود. ای نم

ــث  ــنهادی باع ــت پیش ــك سیاس ــر ی ــد. اگ ــیب پذیری آن می باش آس

شــود كــه یــك سیســتم پایدارتــر گــردد، ایــن شــاخص نشــان می دهــد 

كــه سیســتم ظرفیــت باالیــی در كاهــش آســیب پذیری در آینــده دارد 

.]8[

بــرای محاســبه شــاخص پایــداری، اگــر ارتفــاع مــورد نظــر در چــاه 

ــر از ارتفــاع مشــاهداتی در همــان چــاه باشــد، مطلوبیــت  i کوچكت

تعریــف می شــود و اگــر ارتفــاع مــورد نظــردر چــاه i بزرگتــر از 

ارتفــاع مشــاهداتی در همــان چــاه باشــد، نامطلوبیــت تعریــف 

ــرای  ــط 1، 2 و 3، ب ــار عملكــرد سیســتم از رواب می شــود. ســه معی

چــاه i محاســبه می شــود.

)1(

)2(

)3(

شــاخص پایــداری جمع بنــدی معیارهــای عملكــرد سیســتم در یــك 

شــاخص كلــی جهــت تســهیل در مقایســه و تصمیم گیــری بیــن 

ــع آب می باشــد.  ــزی مناب ــت و برنامه ری ــف مدیری گزینه هــای مختل

ــه 4  ــاس رابط ــر اس ــرد ب ــای عملك ــاس معیاره ــاخص براس ــن ش ای

.]3[ می شــود  تعریــف 

)4(
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ــای   ــن نیازه ــن تأمی ــنتی، تضمی ــت آب س ــی در مدیری ــش اصل چال

آبــی بــود و تمرکــز اصلــی آنهــا بــر روی قســمت عرضــه بــود. امــا در 

ــه محدودیت هــای زیســت محیطی،  ــا توجــه ب دهه هــای 80 و 90 ب

ــدگاه عــوض شــد و  ــن دی ــه ای ــی باعــث شــد ک اقتصــادی و سیاس

مدیریــت آب بــه درکــی رســید کــه مشــكل فقــط در قســمت عرضــه 

ــاز گــذارده شــد.  ــرای نی ــن اســاس سیاســت هایی ب ــر ای نیســت و ب

ــا افزایــش آگاهــی، عوامــل اجتماعــی و اقتصــادی نقــش  امــروزه ب

موثــری و مهــم در اســتفاده از آب شــهری وجــود دارد، و همچنیــن 

ــر  ــه سیاســت گذاری بهت ــا حــدودی ب ــن اســت ت ــل ممك ــن عوام ای

ــا مشــخص کــردن  ــد ب ــت آب شــهری مــی توان ــد. مدیری کمــک کن

بــرای  را  نیــاز و تولیــد، منابــع آب  سیاســت هــای زیرســاخت 

ــه تعــادل برســاند  نیازهــای شــهری، کشــاورزی و زیســت محیطی ب

 .]11 ،10 ،9[
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وجــود نوســان در عرضــه منابــع آب ســطحی و كمبــود ایــن منابــع در 

ســطح كشــور موجب شــده اســت تا برداشــت از منابع آب زیرزمینی 

بیــش از حــد مجــاز و بــدون توجــه بــه تغذیــه ایــن منابــع صــورت 

گیــرد.. بخــش كشــاورزی در ایــران بزرگتریــن مصرف كننــده منابــع 

آب محســوب شــده و بیــش از 90 درصــد مصــارف آب كشــور 

را شــامل می¬شــود )وزارت نیــرو،(.از ایــن رو پایــداری منابــع 

ــع  ــرداری از مناب ــر بهره ب ــت تأثی ــز تح ــر چی ــش از ه ــور بی آب كش

ــفره های آب  ــت از س ــزان برداش ــرد. می ــرار می گی ــاورزی ق آب كش

ــا  ــه آنه ــزان تغذی ــتر از می ــرداری بیش ــر دوره بهره ب ــی در ه زیرزمین

در طــی دوره باشــد، موجــب برهــم خــوردن تــوازن سیســتم، عــدم 

پایــداری و كاهــش ذخیــره ســفره هــای آب زیرزمینــی مــی شــود و در 

نهایــت، توســعه پایــدار آب زیرزمینــی را ناممكــن مــی ســازد ]2[. 

لــذا بــرای دســتیابی بــه توســعه پایــدار آب زیرزمینــی، تــوازن میــان 

تغذیــه و برداشــت منابــع زیرزمینــی اهمیــت بســیاری دارد و از ایــن 

رو بــه كارگیــری مناســب اســتراتژی تقاضــا و عرضــه در ایــن بخــش 

بســیار ضــروری اســت. بــا توجــه بــه اینکــه نیــاز کشــاورزی نســبت 

بــه بقیــه نیازهــا تأثیــر بســزایی در پایــداری آب زیرزمینــی دارد، 

ــدا نیازهــای کشــاورزی  ــا اســتفاده از اســتراتژی تقاضــا، ابت ــد ب بای

ــپس  ــم و س ــش دهی ــر کاه ــورد نظ ــی م ــراز آب زیرزمین ــاس ت براس

بــا اســتفاده از اســتراتژی عرضــه، بــا توجــه بــه اینکــه هیچكــدام از 

منابــع ســطحی و زیرزمینــی نمی توانــد پاســخگوی نیــاز آبــی بخــش 

ــتفاده  ــی اس ــورت تلفیق ــه ص ــع ب ــن دو منب ــد، از ای ــاورزی باش کش

ــاال آوردن  ــرای ب ــه مصنوعــی ب ــاز از تغذی می شــود و در صــورت نی

تــراز آب زیرزمینــی اســتفاده می شــود و درنهایــت بــا ترکیــب ایــن دو 

اســتراتژی بــه هــدف پایــداری آب زیرزمینــی میتــوان رســید ]12[.
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در دنیــای واقعــی در برخــورد بــا مســائل راهكارهــای متفاوتــی 

وجــود دارد امــا بــه دلیــل وجــود محدودیت هــای زمانــی و مكانــی 

و هزینه هــای بســیار بــاال، نمی تــوان همــه روش هــا را امتحــان 

ــدل شــبیه ســازی اســتفاده کــرد  ــک م ــوان از ی ــن می ت کــرد. بنابرای

کــه هیچكــدام از محدودیت هــای بــاال را نداشــت باشــد و در یــک 

ــوان  ــد و می ت ــان کن ــا را امتح ــام روش ه ــک تم ــدون ریس ــای ب دنی

ســناریوهای مختلــف و تأثیــرات تصمیم هــای گوناگــون بــرای حــل 

مســئله را ماننــد یــک محیــط آزمایشــگاهی مــورد بررســی قــرار داد. 

شــبیه ســازی پویــا بــه مــا اجــازه مشــاهده رفتــار یــک سیســتم 

ــه مداخــات خارجــی در  ــن پاســخ آن ب مدلســازی شــده و همچنی

طــول زمــان را خواهــد داد. ایــن روش شبیه ســازی، در مقایســه 

ــد.  ــاده و کارآ می باش ــیار س ــازی بس ــوم شبیه س ــای مرس ــا روش ه ب

ســرعت بــاالی تهیــه ی مــدل، ســادگی اصــاح ســاختار مــدل، 

قابلیــت انجــام تحلیــل حساســیت )کــه از قابلیتهــای نســخه ی 

کامــل نــرم افــزار می باشــد( و نیــز ارتبــاط موثــر نتایــج حاصــل، از 

توانایی هــای اساســی مــدل شبیه ســازی بــه روش پویایی سیســتم 

.]13[ می باشــند 
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ــد  ــش از ح ــت بی ــه و برداش ــع آب حوض ــب مناب ــت نامتناس مدیری

زیرزمینــی  آب  ناپایــداری  و  تــراز  افــت  باعــث  آبخــوان،  تــوان 

می شــود. بــه منظــور مدل ســازی حوضــه آبریــز جهــت پایــداری آب 

زیرزمینــی الزم اســت کــه بتوانــد حوضــه آبریــز را بــا تمــام جزییــات 

اعــم از ســدها، آبخــوان و همچنیــن تمــام جریان هــای ســطحی 

دائمــی، برداشــت ها و نیازهــای کشــاورزی، شــرب، صنعــت و 

محیــط زیســت را مدل ســازی کنــد و ارتبــاط هریــک بــا آبخــوان را 

مشــخص ســازد.. طبیعتــًا ایــن مــدل بایــد پویــا باشــد و بــه صــورت 

صریــح بازخوردهــای بیــن مشــخصات فیزیكــی تعــادل آبــی را در 

ــن هــدف راهــكار  ــرای ای ــا ب ــن روش ه ــرد. یكــی از بهتری نظــر بگی

پویایــی سیســتم می باشــد.

2/6. پارامترهای هیدرولوژیكی 

پارامترهــای هیدرولوژیكــی کــه بایــد در یــک مــدل مدریــت منابــع 

ــده  ــری ش ــای اندازه گی ــورت داده ه ــه ص ــوال ب ــوند معم آب وارد ش

ــه،  ــی رودخان ــد از دب ــا عبارتن ــن پارامتره ــوند. ای ــدل می ش وارد م

ســری دراز مــدت آبدهــی و تبخیــر کــه داده هــای هــر بخــش توســط 

ایســتگاهای انــدازه گیــری )هواشناســی و هیدرومتــری( محاســبه و 

ــه صــورت مجموعــه ای از اطاعــات وارد مــدل مربوطــه  ســپس ب

رودخانه هــا،  ســطح  از  آب  تبخیــر  جایــی کــه  آن  از  می شــوند. 

دریاچه هــا و مخــازن ســدها باعــث تلفــات آب می شــود الزم اســت 

مقــدار آن محاســبه شــود. تبخیــر در داخــل حوضه هــای آبریــز یكــی 

از اجــزای چرخــه آب شــمرده می شــود و بــرآورد میــزان آبــی کــه در 

ــز بــر اســاس  ــاری بــه مصــرف کشــاورزی می رســد نی طرح هــای آبی

ــود ]13[ ــام می ش ــرق انج تبخیر-تع

3/6. روابط هندسی و فیزیکی مخازن 

بــه منظــور محاســبه دقیــق حجــم آب پشــت مخــازن الزم اســت کــه 

اطاعــات دقیقــی از هندســه ســد بــه مــدل معرفــی شــود. بــرای ایــن 

منظــور اطاعاتــی همچــون رابطــه حجم-ارتفــاع، رابطــه حجــم-

ســطح، باالتریــن ارتفــاع مجــاز ســد، حجــم مفیــد، ارتفــاع دریچــه 

و اطاعــات مربــوط بــه ســرریز ســد بایــد بــه مــدل معرفــی شــود تــا 

ــام  ــری را انج ــازی دقیقت ــات شبیه س ــن اطاع ــیله ای ــه وس ــد ب بتوان

ــده از  ــر ش ــزان آب تبخی ــبه می ــت محاس ــال جه ــور مث ــه ط ــد. ب ده

ــطح  ــه حجم-س ــه از رابط ــت ک ــزن الزم اس ــت مخ ــطح آب پش س

اســتفاده کــرده و ســطح متناســب بــا هــر حجــم را محاســبه کنیــم و 

بــه وســیله آن میــزان تبخیــر واقعــی از ســطح آب را محاســبه کنیــم.

4/6. سیاست های بهره برداری از آب مخازن

ــرداری از آب مخــزن یــک عامــل مدیریتــی اســت  سیاســت بهــره ب

ــران بخــش آب تدویــن  ــم گی کــه توســط سیاســت گــذاران و تصمی

ــرل  ــد قســمتی جهــت کنت ــک الگــوی چن ــن سیاســت ی می شــود. ای

ــک  ــد. ی ــه می کن آب پشــت ســد و آب خــارج شــده از دریچــه ارائ

سیاســت بهــره بــرداری مشــخص می کنــد کــه تحــت شــرایط 

ــره  ــد ذخی ــدار بای ــه مق ــارج و چ ــد خ ــدار آب بای ــه مق ــف چ مختل

و  خروجی هــا  تمــام  بــرداری  بهــره  سیاســت  یــک  در  شــود. 

ورودی هــای مخــزن و همچنیــن نیــاز کل پاییــن دســت در نظــر 

ــرل آب مخــزن  ــن هندســه مخــزن در کنت ــه می شــوند. همچنی گرفت

ــت. ــت اس ــز اهمی ــت حائ ــن سیاس ــط ای توس
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5/6. محاسبه تراز آب زیرزمینی

ــی الزم اســت کــه بیــان آب  ــراز آب زیرزمین ــه منظــور محاســبه ت ب

زیرزمینــی بــرای آبخــوان محاســبه شــود. بــرای ایــن منظــور عوامــل 

ورودی کــه شــامل جریــان ورودی زیرزمینــی، نفــوذ از آب مصرفــی 

کشــاورزی، تغذیــه از پســاب آب مصرفــی شــرب و صنعــت، تغذیــه 

ــزوالت  ــوذ ناشــی از ن ــا و نف ــا رودخانه ه ــای ســطحی ی از جریان ه

تخلیــه  و  برداشــت  ماننــد  و عوامــل خروجــی  می باشــد  جــوی 

ــی و  ــر آب زیرزمین ــات و چشــمه از آبخــوان، تبخی توســط چــاه، قن

زهكشــی از آبخــوان بــر روی بیــان آب زیرزمینــی تأثیــر می گــذارد 

ــه مــدل مقــدار حجــم آبخــوان  ــا محاســبه بیــان و معرفــی آن ب و ب

بدســت می آیــد. در نهایــت بــرای بدســت آوردن تــراز آب زیرزمینــی 

ــاع- حجــم اســتفاده می شــود. ــط ارتف از رواب

دیاگرام	حلقه	عّلیت	 	.7

ــت و  ــد بیانگــر رابطــه عل ــت، بای ــه عّلی ــودار حلق ــد در نم ــر پیون ه

معلولــی بیــن متغیرهــا باشــد. همبســتگی بیــن متغیرهــا نبایــد وارد 

ــی  ــد ســاختار سیســتم واقع ــی سیســتم، بای ــدل پویای ــك م شــود. ی

ــد سیســتم  ــدل همانن ــار م ــه روش رفت ــد ك ــد كن ــه نحــوی تقلی را ب

ــد روابطــی  ــت، فقــط بای واقعــی باشــد. مدل هــا و نمودارهــای عّلی

را شــامل شــوند كــه ســاختار علــت و معلولــی سیســتم را بــه دســت 

دهنــد ]11[. در شــكل های 3 و 4 دیاگــرام حلقــه عّلیــت مــدل 

ــی مشــخص شــده اســت.  ــداری آب زیرزمین پای

شكل 1. دیاگرام حلقه عّلیت سیستم بهره برداری از مخزن ]13[

شكل 2. دیاگرام حلقه عّلیت آبخوان.

شكل 3. دیاگرام حلقه عّلیت استفاده تلفیقی مخزن و آبخوان.

ــرای	 ــا	ب ــت	تقاض ــتم	در	مدیری ــی	سیس پویای 	.8

زیرزمینــی آب	 	 پایــدار	

ــزان برداشــت  ــد از می ــه هــدف تعــادل بخشــی، بای ــرای رســیدن ب ب

آب زیرزمینــی بــرای مصــارف کشــاورزی کــم کــرد. بــا در نظــر 

گرفتــن شــرایط زمیــن و میــزان آب مصرفــی، تــراز آب زیرزمینــی در 

محــدوده مطالعاتــی از ســال 1380- 1390 تحــت شــرایط عــادی 

و ســناریوهای کاهــش میــزان برداشــت از آب زیرزمینــی در شــكل 6 

نشــان داده شــده اســت. درصــد کاهــش برداشــت از آب زیرزمینــی 

از 5 درصــد تــا 30 درصــد بــرای ســناریوها فــرض شــده اســت.

ــه  ــا ب ــتراتژی تقاض ــتفاده از اس ــی اس ــراز آب زیرزمین ــه ت ــكل 4. مقایس ش

تنهایــی ]12[

جمع	بندی	و	نتیجه	گیری 	.9

در ایــن راســتا پنــج گام اساســی در مســیر رســیدن بــه هــدف فــوق برداشــته 

شــده اســت. در گام اول مدلســازی هیدرولــوژی بــه روش پویایــی سیســتم 

انجــام شــده اســت. انجــام ایــن مرحلــه از آن جهــت در مســیر رســیدن 

ــج حاصــل از آن  ــوان از نتای ــده شــده اســت کــه بت ــی گنجان ــج نهای ــه نتای ب

ــود. در  ــتفاده نم ــف اس ــرایط مختل ــی ش ــراز آب زیرزمین ــازی ت در شبیه س

ــر،  ــورد نظ ــی در دوره م ــراز آب زیرزمین ــت آوردن ت ــد از بدس گام دوم بع

ــه واســنجی مــدل و  ــا اســتفاده از قابلیــت Anylogic در کالیبراســیون ب ب

ــی  ــه شــده اســت. در گام نهای ــه کالیبراســیون پرداخت ــب بهین ــن ضرای تعیی

بــا وارد کــردن ســناریوهای مختلــف در داخــل مــدل هیدرولــوژی، هــدف 

ــود. ــق می ش ــی محق ــراز آب زیرزمین ــی ت ــادل بخش تع

- در حوضــه آبریــز گاوخونــی آبخوان هــای متعــددی وجــود دارد کــه یكــی 

از آنهــا، آبخــوان اصفهــان برخــوار اســت کــه در چنــد ســال اخیــر بــا بحــران 

شــدیدی روبــرو بــوده اســت.

- توســعه کشــاورزی و اســتفاده کشــاورزان از آب زیرزمینــی بــه دلیــل 

کمبــود آب ســطحی یكــی از مهمتریــن عواملــی اســت کــه در ایــن بحــران 

نقــش داشــته اســت.

ــدوده  ــوان مح ــه آبخ ــد ک ــان می ده ــوح نش ــه وض ــوژی ب ــدل هیدرول - م

مطالعاتــی اصفهــان- برخــوار در حــال حاضــر در مســیر مدیریــت پایــدار 

ــی نیســت. آب هــای زیرزمین

- بــا اســتفاده از مدیریــت تقاضــا، اگــر فقط حــدود 20 درصد از برداشــت 

از منابــع آب زیرزمینــی کاهــش یابــد، می تــوان بــه تــراز آب زیرزمینــی ســال 

1380 رســید و بــه هــدف پایــداری رســید.
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بررسیطیفهایطراحیسازههادربرابرزلزلهوعواملموثربرآن

میالدمحمدیان

کارشناس ارشد مهندسی عمران دانشگاه شهید بهشتی )گرایش زلزله(

چکیده

 در ایــن پژوهــش بــه بررســی طیف هــای طراحــی شــتاب افقــی زمیــن ناشــی از وقــوع زمیــن لرزه هــا و چگونگــی تأثیــر عوامــل متعــدد ازجملــه شــرایط 

خــاک محــل، بــزرگا، مــدت دوام زلزلــه، فاصلــه تــا محــل وقــوع و ویژگی هــای چشــمه زلزلــه کــه همگــی بــر طیــف پاســخ اثــر می گذارنــد پرداختــه  شــده 

اســت. هرکــدام از مــوارد بصــورت مبســوط مــورد بحــث قرارگرفتــه و در آخــر مهمتریــن علــل و تاثیرگذارتریــن علــل معرفــی شده اســت.

مقدمه	 	.1

ــداد زمین شــناختی اســت كــه درروی  ــك روی ــاب ی ــرزه، بازت زمین ل

بــه گونــه تــكان )شــتاب، ســرعت و جابجایــی زمیــن(  زمیــن 

دریافــت می شــود. در حــدود 90% زمین لــرزه هــا، زمین ســاختی 

و 10% مربــوط بــه فعالیت هــای آتش فشــانی و رویدادهــای غیــر 

زمین ســاختی هســتند. روی هم رفتــه می تــوان گفــت زمین لرزه هــا 

جابجایــی  مســتقیم  پیامــد  و  ســنگ کره  حركت هــای  از  ناشــی 

صفحه هــای زمین ســاختی می باشــند. به هرحــال نمــاد ایــن پدیــده، 

انــرژی ارتعاشــی اســت كــه بــه شــكل مــوج لــرزه ای انتشــار می یابــد. 

بــرای طراحــی ســازه های مقــاوم در برابــر زلزلــه، شــناخت جنبــش 

نیرومنــد زمیــن كــه انتظــار مــی رود در طــول عمــر مفیــد ســازه رخ 

دهــد از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. بهتریــن راه بــرای 

شــناخت ویژگی هــای جنبــش نیرومنــد زمیــن، بــه دســت آوردن 

ــگام  ــن در هن ــد زمی ــه شــتاب نیرومن ــن ازجمل ــودار حركــت زمی نم

رویــداد زمیــن لرزه هــای متوســط تــا بــزرگ اســت. عوامــل فراوانــی 

ازجملــه شــرایط خــاک محــل، بزرگــی و مــدت دوام زلزلــه، فاصلــه 

تــا محــل وقــوع و ویژگی هــای چشــمه زلزلــه همگــی بــر طیــف 

پاســخ زلزلــه اثــر می گذارنــد. چــون همــه مــوارد فــوق در زلزله هــا 

ــه  ــوان ب ــی ت ــت، نم ــاوت اس ــف، متف ــاخت گاه مختل ــرایط س و ش

ــای کار طراحــی ســازه  ــوان مبن ــه تنهــا به عن طیــف پاســخ یــک زلزل

اکتفــا کــرد و منطقــی بــه نظــر می رســد بــرای هدف هــای طراحــی از 

ــن طیف هــای پاســخ زلزله هــای مختلــف اســتفاده کــرد کــه  میانگی

البتــه منحنــی حاصــل قله هــا و دره هــای واضحــی نــدارد و به عنــوان 

طیــف پاســخ همــوار یــا طیــف طــرح معرفــی می شــود. به طورکلــی 

رخ داده  زلزله هــای  از  تعــدادی  نماینــده  بایــد  طراحــی  طیــف 

ــن  ــرای در نظــر گرفت ــرد باشــد. ب ــورد کارب ــه م درگذشــته در منطق

شــرایط ســاخت گاه الزم اســت طیــف طــرح از شتاب نگاشــت های 

مشــابه  آن هــا  خــاک  شــرایط  ایســتگاه هایی کــه  در  ثبت شــده 

ــد.  ــت آی ــه دس ــت، ب ــازه اس ــداث س ــل اح ــاک مح ــرایط خ ــا ش ب

ازآنجاکــه در ســال های اخیــر تعــداد ایســتگاه های شــتاب نگاری 

ــال  ــه دنب ــه و ب ــان به طــور قابل ماحظــه ای افزایش یافت سرتاســر جه

آن تعــداد شتاب نگاشــت های آن زیــاد شــده اســت، می تــوان بــا 

دقــت مناســب و روش هــای مناســب بــرای هــر نــوع خــاک به طــور 

مجــزا طیــف طــرح تهیــه کــرد بــا توجــه بــه مــوارد فــوق، اســتفاده از 

طیــف طراحــی کــه شــكلی همــوار دارد، منطقــی بــه نظــر می رســد. 

ــر اســت: ــوارد زی ــه طیف هــای طــرح شــامل م روش هــای تهی

1. رویكــرد متعیــن )تعینــی یــا قطعــی( کــه شــامل روابــط آمــاری و 

یــا اســتفاده از روش هــای تجربــی اســت.

ــرد  ــتفاده از رویك ــامل اس ــه ش ــت ک ــر ثاب ــا خط ــرح ب ــف ط 2. طی

یــا طیف هــای  لــرزه ای و  بــر مبنــای تحلیــل خطــر  احتماالتــی 

اســت]1[. لــرزه ای  طــرح  آیین نامه هــای  در  موجــود  اســتاندارد 

تعریف	طیف	پاسخ 	.2

ــک درجــه  مــكان هندســی بیشــینه پاســخ دینامیكــی سیســتم های ی

ــک  ــرای ی ــا را، ب ــن از پریوده ــدوده ای معی ــتیک در مح آزادی االس

ــی  ــخ خط ــف پاس ــخص، طی ــی مش ــب میرای ــه و ضری ــت پای حرک

بــا  آزادی  یــک درجــه  می نامنــد. معادلــه )1( حرکــت سیســتم 

زلزلــه  از  ناشــی  پایــه  تحریــک  بــه  معلــوم  میرایــی  و  فرکانــس 

به صــورت زیــر اســت:

معادله )1(

کــه a ،   و d بــه ترتیــب شــتاب، ســرعت و جابجایــی نســبی 

ســازه و ag شــتاب زمیــن اســت. m وk بــه ترتیــب جــرم و ســختی 

ســازه و          ضریــب میرایــی و      فرکانــس ســازه اســت. طیــف 

پاســخ حاصــل از رکوردهــای زلزلــه، نامنظــم هســتند. از روی دیگــر 

ــرای بررســی  ــه توجــه داشــت کــه طیــف پاســخ ب ــه ایــن نکت ــد ب بای

ــد از آن  ــرد دارد و نبای ــخص کارب ــه مش ــک زلزل ــازه در ی ــخ س پاس

ــی  ــی نم ــورد به تنهای ــک رک ــرا؛ ی ــرد. زی ــتفاده ک ــی اس ــرای طراح ب

توانــد بیانگــر نحــوه عملكــرد زلزله هایــی باشــد کــه در آینــده واقــع 

می شــوند. یكــی از روش هــای ســاخت طیــف طراحــی، اســتفاده از 

مجموعــه معینــی از طیف هــای پاســخ ناشــی از یــک گــروه مناســب 

ــخصی از  ــه مش ــاب مجموع ــرای انتخ ــت. ب ــه اس ــای زلزل رکورده

رکوردهــای زلزلــه، یكــی از روش هــای زیــر قابــل انجــام اســت:

1. انتخــاب زلزله هایــی بــا بــزرگا و فاصلــه مشــخص از گســل کــه 
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شــرایط زلزلــه طــرح را ارضــا کنــد.

2. اســتفاده از رکوردهایــی کــه طیــف حاصــل از آن هــا بــه یــک 

طیــف طــرح خــاص )طیــف آیین نامــه( مقیــاس شــده اند.

3. اســتفاده از مجموعــه رکوردهایــی کــه بــا ســازوکار لرزه خیــزی 

منطقــه همخوانــی داشــته باشــند.

طیــف پاســخ هــر یــک از رکوردهــای انتخابــی در محــدوده معینــی 

از پریودهــا و بــرای مقــدار میرایــی خــاص میانگین گیــری می شــود. 

ــیار  ــورد بس ــر رک ــل از ه ــف حاص ــه طی ــبت ب ــن نس ــف میانگی طی

هموارتــر اســت.

ــروی	 ــاک	ب ــی(	خ ــاخت	گاه ــی	)س ــرات	محل 3.									اث

ــف طی

خــاک ماننــد یــک ارتعاشــگر عمــل می کنــد کــه دارای دو خاصیــت 

مهــم 1. فیلتــر کــردن پریودهــای باالتــر از خــود 2. تشــدید حرکــت 

رســیده از سنگ بســتر ســاخت گاه اســت. در مقایســه طیــف شــتاب 

بــر روی خاک هــای مختلــف )ســنگ، خــاک ســخت و خــاک نــرم( 

مشــاهده می شــود. هرچــه خــاک نرم تــر یــا عمیق تــر باشــد، پریــود 

غالــب آن بیشــتر خواهــد بــود.

شكل 1. طیف های شتاب میانگین برای انواع مختلف زمین ]2[.

ــل	 ــن	و	عوام ــرزه ای	زمی ــرکات	ل ــخصات	ح مش 	.4

موثــر	بــر	آن

ــرد مهندســی  ــرزه ای ازنظــر کارب مهم تریــن خصوصیــات حــرکات ل

عبارت انــد از:

ــر  ــرعت و تغیی ــتاب، س ــر ش ــن )حداکث ــرکات زمی ــر ح 1. حداکث

ــكان( م

2. طول مدت حرکات لرزه ای شدید

3. مشخصات ارتعاشی زلزله )محتوای فرکانسی(

5.										عوامل	موثر	بر	روی	حرکات	زمین	

حــرکات لــرزه ای زمیــن در مــدت تــداوم آن در یــک منطقــه خــاص 

ــل  ــن عوام ــن ای ــرار دارد. مهم تری ــددی ق ــل متع ــر عوام ــت تأثی تح

عبارت انــد از: فاصلــه از محــل آزاد شــدن انرژی، مشــخصات خاک 

منطقــه، بزرگــی زلزلــه، تغییــرات خــواص زمین و ســرعت امواج در 

طــول مســیر، شــرایط منبــع ایجــاد زلزلــه و مكانیســم زلزلــه بــه وجود 

آمــده )نــوع گســل، شــرایط تنش هــای محبــوس و غیــره(]3[. نحــوه 

تاثیــر بعضــی از عوامــل فــوق ماننــد اثــرات موضعــی خــاک منطقــه 

و نحــوه تاثیــر فاصلــه از منبــع آزاد شــدن انــرژی بــر پایــه مطالعــات 

ــدون  ــادی مشــخص و م ــا حــد زی ــای گذشــته ت ــه زلزله ه ــوط ب مرب

گشــته اســت درحالی کــه اثــر بعضــی دیگــر ماننــد مكانیســم ایجــاد 

زلزلــه و نحــوه تاثیــر پارامترهــای مربــوط بــه زمین شناســی در طــول 

ــوده و درک  ــده ب ــر روی آن هــا بســیار پیچی ــواج ب مســیر حرکــت ام

کمــی آن هــا بســیار مشــكل اســت. در ادامــه بعضــی از ایــن عوامــل 

ــرد. ــرار می گی به طــور اختصــار موردبررســی ق

6.										تاثیر	خصوصیات	خاک	منطقه	بر	روی	حرکات	زمین

مشــخصات خــاک منطقــه در روابــط کاهشــی و مؤلفه هــای حرکــت 

ــود را  ــی خ ــط کاهش ــن رواب ــب محققی ــد. اغل ــر می باش ــن موث زمی

بــرای دو نــوع، بســتر ســنگی و خــاک ارائــه داده انــد. معمــواًل عقیــده 

بــر ایــن اســت کــه حداکثــر شــتاب زمیــن تحــت تاثیــر نــوع خــاک 

ــبه  ــت محاس ــی جه ــه ی میرای ــكل )2( رابط ــرد. در ش ــرار نمی گی ق

ــه ی 10  ــزرگای ۵.۵ و فاصل ــا ب ــه ب ــك زلزل ــرای ی ــتاب ب ــف ش طی

ــوع ســاخت گاه ســنگی، خــاك ســخت و  ــرای ســه ن ــری و ب كیلومت

ــرم. در نظــر گرفته شــده اســت]4[. خــاك ن

شكل 2. طیف برای زلزله ای با بزرگای ۵.۵ و مسافت 10 کیلومتر و به 
ازای شرایط ساخت گاهی مختلف.]4[

7.										طیف	پاسخ

ــزات  ــازه ها و تجهی ــی س ــز و طراح ــخ در آنالی ــف پاس ــت طی اهمی

مقــاوم در برابــر زلزلــه بــر مهندســین طــراح پوشــیده نیســت. طیــف 

ــف  ــتفاده از طی ــد. اس ــرح گردی ــر مط ــور و هاوزن ــط ب ــخ توس پاس

ــز دینامیكــی سازه هاســت.  ــداول در آنالی ــب و مت پاســخ، روش غال

ســادگی نســبی، محافظــه کاری ذاتــی و شــواهد اثبات شــده حاکــی 

از کاربــری آن در مــورد آنالیــز االســتیكی سیســتم های پیچیــده چنــد 

درجــه آزاد از طریــق تکنیــک ترکیــب مدهــا، بخشــی از دالیــل اقبــال 

گســترده ایــن روش اســت]5[.

کاربرد طیف پاسخ شامل موارد زیر است:

را توصیــف  زمیــن  پاســخ، ویژگی هــای حرکت هــای  1. طیــف 

کــرده و نمایانگــر مجموعــه ای از پاســخ انــواع ســازه های ســاده 

ــت. اس

2. به عنــوان مبنایــی بــرای محاســبه جابجایــی و نیــرو در ســازه های 

یــک و چنــد درجــه آزادی در محــدوده رفتــار خطــی بــه کار مــی رود.

در  نیروهــا  و  جابجایی هــا  بــرآورد  بــرای  مبنایــی  به عنــوان   .3

ســازه های یــک و چنــد درجــه آزادی در محــدوده رفتــار غیرخطــی 

بــه کار مــی رود. بــرای نیــل بــه ایــن مقصــود دو راهــكار اصلــی 

وجــود دارد:

4. اصاح طیف االستیک برای لحاظ کردن رفتار خطی

5. سازه یک درجه آزادی معادل خطی.]1[

8.												ساخت	طیف های	پاسخ

ــرای یــک دســتگاه یــک  ــر ماکزیمــم پاســخ ب مجموعــه ای از مقادی

پارامتــر، 1( فرکانــس  از ســه  توابعــی  به صــورت  آزادی،  درجــه 

طبیعــی دســتگاه      2( مقــدار میرایــی       3( یــک تاریخچــه 

ــر دادن  ــا تغیی ــود. ب ــف می ش ــن ، تعری ــت زمی ــتاب حرک ــی ش زمان

فرکانــس طبیعــی دســتگاه می تــوان نمودارهایــی بــه دســت آورد کــه 

نمایش دهنــده مقادیــر ماکزیمــم پاســخ های کلیــه دســتگاه های یــک 

درجــه آزادی درون یــک حــوزه فرکانــس یــا پریــود موردنظــر باشــند. 

هــر یــک از ایــن نمودارهــا یــک طیــف پاســخ و مجموعــه ای از 

آن هــا )بــرای ترازهــای مختلــف میرایــی( را طیف هــای پاســخ مــی 

نامنــد. بایــد توجــه داشــت کــه ماکزیمــم شــتابی را کــه هــر دســتگاه 

یــک درجــه آزادی احــراز می کنــد، می تــوان مســتقیمًا از نمــودار 

پاســخ طیفــی خوانــد. معمــواًل و نــه همیشــه، منحنی هــای طیفــی بــه 

ازای چندیــن ضریــب میرایــی روی یــک نمــودار واحــد نشــان داده 

می شــوند )شــكل 3( بایــد توجــه داشــت کــه منحنی هــای طیفــی بــه 

دو صــورت رســم می شــوند، برحســب پریودهــای طبیعــی صعــودی 

و برحســب فرکانس هــای طبیعــی صعــودی. هــر دو شــكل بندی 

ارائــه می کننــد. لكــن نمودارهــای یكــی  را  اطاعــات یكســانی 

تصویــر آیینــه ای دیگــر اســت]6[. هــر ســه طیــف پاســخ جابجایــی، 

شــبه ســرعت و شــبه شــتاب حــاوی اطاعــات مرتبــط بــه هــم بــوده 

ــل هســتند. ــه یكدیگــر قابل تبدی ــا اســتفاده از رابطــه )2( ب و ب

معادله)2( 

بنابرایــن نمایــش هــر ســه کمیــت بــر روی یــک نمــودار واحــد 

بــا اســتفاده از مقیاس هــای لگاریتمــی امكان پذیــر اســت. ایــن 

نمودارهــا طیــف پاســخ لگاریتمــی ســه جانبه نامیــده می شــوند. 

ماحظــه  می شــود.  دیــده   )۴( شــكل  در  طیفــی  چنیــن  نمونــه 

ــود و  ــده می ش ــم خوان ــور قائ ــر PSV روی مح ــه مقادی ــود ک می ش

SD و PSA از محورهــای قطــری بــه دســت می آینــد.

یكــی  شــتاب-جابجایی  شــبه  دوجانبــه  پاســخ  طیــف  نمــودار 

دیگــر از شــیوه های نمایــش منحنی هــای طیفــی اســت کــه در طــی 

ســال های اخیــر مطرح شــده و کاربــرد ویــژه ای در آیین نامه هــای 

زلزلــه پیداکــرده اســت. طیــف پاســخ جابجایــی و شــبه شــتاب بــه 

ــه  ترتیــب بیانگــر بیشــینه ی جابجایــی و بیشــینه ی مقــدار بــرش پای

ــه آزادی  ــک درج ــتم ی ــرای سیس ــادل ب ــتاتیكی مع ــروی اس ــا نی و ی

ــی  ــا میرایــی معیــن هســتند؛ بنابرایــن هــدف از ترســیم ایــن منحن ب

طیفــی، نمایــش اطاعــات شــبه شــتاب )نیــرو( و جابجایــی در 

یــک منحنــی و گریــز از پیچیدگی هــای رســم منحنــی طیــف پاســخ 

ایــن  به ســادگی می تــوان  ســه جانبه )مختلــط( اســت. همچنیــن 

منحنــی را تبدیــل بــه منحنــی نیرو-تغییرمــكان کــرده و بدیــن ترتیــب 

می تــوان آن را در ترکیــب بــا منحنــی ترکیــب ســازه )پــوش آور( 

رســم کــرد. رابطــه )3(، معادلــه حاکــم بــر ایــن منحنــی طیفــی بــوده 

و بــا توجــه بــه ایــن رابطــه، در ایــن نمــودار مــكان هندســی نقاطــی 

ــت هســتند، یــک خــط اســت: ــود )فرکانــس( ثاب کــه دارای پری
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معادله)3( 

ــای  ــتاب-جابجایی در بحث ه ــخ دوجانبــه شــبه ش ــف پاس از طی

مرتبــط بــا تعییــن نقطــه عملكــرد ســازه ها بــا اســتفاده از روش هــای 

ــل اســتاتیكی غیرخطــی اســتفاده می شــود. تحلی

9.										ویژگی های	طیف	پاسخ	و	ایرادهای	وارد	بر	آن

به طورکلی طیف پاسخ ویژگی های زیر را دارد:

1. مقادیــر جابجایــی نســبی، ســرعت نســبی و شــتاب نســبی 

 )stiff(سیســتم یــک درجــه آزادی بــرای سیســتم کامــا ســخت

صفــر هســتند و شــتاب مطلــق سیســتم برابــر شــتاب زمیــن اســت.

2. مقادیــر نســبی جابجایــی، ســرعت و شــتاب سیســتم یــک درجــه 

آزادی بــرای سیســتم 100% انعطاف پذیــر، برابــر همــان مقادیــر 

بــرای زمیــن اســت و شــتاب مطلــق سیســتم برابــر صفــر اســت.

3. بیشــینه شــتاب حرکــت زمیــن، به وســیله مولفه هــای بســامد بــاال 

ــا مولفه هــای بســامد متوســط  ــرل می شــود و بیشــینه ســرعت ب کنت

و بیشــینه جابجایــی بــا مولفه هــای بســامد پاییــن کنتــرل می شــود.

بر طیف پاسخ ایرادهای زیر وارد است:

۴. زلزله هــا، ویژگی هــا و درنتیجــه طیف هــای پاســخ منحصربه فــرد 

ــده توقــع رخــداد همــان پدیــده و  ــرای زلزله هــای آین دارنــد، پــس ب

شكل۴. یک طیف پاسخ لگاریتمی سه جانبه مؤلفه S14oW زلزله 
1971، سانفرناندو )رکورد شده بر روی بدنه سد پاکویما(. منحنی های 

مختلف برای مقادیر میرایی 0، 2، ۵، 10 و 20 درصد می باشند.

طیــف مشــابه بی مــورد اســت.

۵. دوره هــای تنــاوب و مدهــای مختلــف ســاختمان ها به طــور دقیــق 

قابــل بــرآورد نیســتند و تفــاوت جزئــی در آن هــا در طیــف پاســخ بــه 

خاطــر افت وخیــز شــدید، تفــاوت فاحــش ایجــاد می کنــد.

۶. تغییــرات غیرقابل اجتنــاب در جــرم و خصوصیــات ســختی 

ســاختمان ها باعــث تغییــر پریــود طبیعــی و نســبت میرایــی آن هــا در 

ــزی کــه در طــرح استفاده شــده اســت، می شــود. ــا آن چی مقایســه ب

10.									روش های	محاسبه	طیف	طرح

زمیــن  مــكان حداكثــر  تغییــر  و   ســرعت  شــتاب،  ازآنجایی کــه 

مربــوط بــه ركوردهــای مختلــف زلزلــه عمومــًا فــرق می كنــد، پاســخ 

محاسبه شــده نمی توانــد بــر اســاس اصــول مســتقلی میانگیــن گیــری 

شــود. بنابرایــن از روش هــای مختلفــی جهــت نرمــال كــردن طیــف 

ــری اســتفاده می شــود. روش هــای  ــل از میانگین گی هــای پاســخ قب

آمــاری کــه از روش هــای متــداول بــرای تولیــد طیف هــای طراحــی 

اســت. ازنقطه نظــر مهندســی ســازه یــك طیــف طراحــی یــا طیــف 

ــه  ــوط ب ــای مرب ــر مكان ه ــا تغیی ــا ی ــی از نیروه ــده توصیف هموارش

طراحــی لــرزه ای ســازه های بــا پریــود ارتعاشــی و میرایــی مشــخص 

اســت. طیف هــای طراحــی می توانــد هــم به صــورت االســتیك و هــم 

غیــر االســتیک باشــد. طیف هــای غیــر االســتیک در ارزیابــی نیروها 

و تغییــر مكان هــای طراحــی بــرای سیســتم های ســازه ای بــا عملكــرد 

ــد. طیف هــای  ــه کار می رون ــه ب ــر االســتیک تحــت بارهــای زلزل غی

ــتقیم ]7,8[ ــورت مس ــم به ص ــد ه ــتیک می توان ــر االس ــی غی طراح

ــب  ــیله ضرای ــتیك به وس ــای االس ــردن طیف ه ــاس ك ــا مقی ــم ب و ه

مقیــاس  االســتیك  طیف هــای  حاصــل گــردد.  نیــرو  كاهــش 

ــن  ــد. ای ــم گردیده ان ــرزه ای فراه ــی ل ــای طراح ــده، در آئین نامه ه ش

طیف¬هــا عمومــًا میانگیــن طیف هــای پاســخ شــتاب هســتند كــه 

بــا اســتفاده از پریودهــای کنترل کننــده، كــه بســته بــه آئین نامــه 2 یــا 

3 عــدد اســت، هموارشــده اند. منحنی هــای اصلــی، میرایــی ۵% را 

بــه کار می گیرنــد؛ امــا عبارت هــای ساده شــده ای جهــت بــه دســت 

ــه ازای مقادیــر مختلــف میرایــی وجــود دارد. در  آوردن طیف هــا ب

ایــن حالــت اصــاح ارتفاعــات طیفــی بــا اســتفاده از ضریــب      ، 

بــه شــكل زیــر ممكــن خواهــد بــود:

معادله)4(  

كــه در عبــارت فــوق         نســبت میرایــی ویســكوز بــوده كــه 

ــر مؤثــر )شــتاب  ــان مــی شــود. شــتاب حداكث برحســب درصــد بی

ــاس كــردن طیف هــای  ــرای مقی ــع ب ــای طــرح(، بعضــی از مواق مبن

نرمــال شــده مورداســتفاده قــرار می گیــرد. در اســتفاده از طیف هــای 

طراحــی بایــد بــه تفــاوت بیــن آن هــا بــا طیــف پاســخ توجــه داشــت. 

ــک نوســانگر  ــم پاســخ ی ــوداری اســت از ماکزیم ــف پاســخ نم طی

ــف  ــی مختل ــبت های میرای ــا و نس ــا فرکانس ه ــه آزادی ب ــک درج ی

ــوار طراحــی،  ــف هم ــه طی ــن. درحالی ک ــن معی ــکان زمی ــک ت ــه ی ب

ــه ی  ــروی زلزل ــت آوردن نی ــه دس ــرای ب ــت ب ــده ای اس ــرف قاع مع

طراحــی یــا جابجایــی ســازه بــا فرکانــس یــا پریــود ارتعــاش و 

میرایــی معیــن ]9[. چــون اوج شــتاب، ســرعت و جابجایــی زمیــن 

پاســخ  اســت،  متفــاوت  زمین لــرزه  نگاشــت های گوناگــون  در 

ــرد. قبــل  ــری ک ــق معدل گی ــوان به طــور مطل محاسبه شــده را نمی ت

از اقــدام بــه معدل گیــری، از روش هــای گوناگــون بــرای نرمــال 

ــان دو  ــن می ــود. از ای ــی ش ــتفاده م ــی اس ــای طراح ــردن طیف ه ک

روال متــداول عبارت انــد از:

1. نرمــال کــردن برحســب شــدت طیفــی؛ کــه در آن مســاحت های 

ــا  ــود مفــروض، ب ــا پری ــن دو فرکانــس ی ــر منحنی هــای طیفــی بی زی

ــه می شــوند ]9[. ــر گرفت ــر براب یكدیگ

2. نرمــال کــردن برحســب اوج تــکان زمیــن؛ کــه در آن ارتفاعــات 

تقســیم  زمیــن  یــا جابجایــی  اوج شــتاب، ســرعت  بــر  طیفــی 

ــر و  ــه ی اوج شــتاب مؤث ــر پای ــز ب می شــوند. روش هــای دیگــری نی

پیشنهادشــده اند.  rms شــتاب 

11.								طیف	طرح	االستیک

ــخ  ــف پاس ــاری چندیــن طی ــرح االســتیک از تحلیــل آم طیــف ط

ــخ  ــف پاس ــد طی ــه چن ــی دامن ــا بررس ــد. ب ــت می آی ــه دس ــود ب موج

ــار و  ــراف معی ــوان انح ــی ت ــخص، م ــاوب مش ــک دوره تن ــرای ی ب

میانگیــن آن هــا را مشــخص نمــود. از وصــل کــردن مقادیــر میانگیــن 

بــه یكدیگــر نمــودار طیــف میانگیــن پاســخ بــه دســت می آیــد. 

ــت. ــته و دارای افت وخیــز نیس ــی داش ــكل نرم ــور ش ــف مذک طی

12.									تاثیر	نوع	خاک	بر	طیف	طراحی

تعــداد  فرنانــدو،  ســان   1971 زمین لــرزه  از  پیــش 

ــوده  ــی محــدود ب شتاب نگاشــت های موجــود از زمین لرزه هــای قبل

و اغلــب آن هــا در زمیــن هــای آبرفتــی ثبت شــده بودنــد. درنتیجــه در 

ــی  ــی برنگاشــت های زمیــن هــای آبرفت طیف هــای طراحــی کــه مبتن

ــرزه ی  ــوع خــاک ملحــوظ نشــده اســت. زمین ل می باشــند، عامــل ن

ســان فرنانــدو بــا تأمیــن یــک پایــگاه اطاعاتــی بــزرگ، مطالعــه ی 

پارامترهــای گوناگــون، ازجملــه تأثیــر نــوع خــاک بــر تــکان زمیــن 

در زمین لــرزه و طیف هــای پاســخ را ممكــن ســاخت. در 197۶ 

 Seed,در ایــن بــاب دو مجموعــه مطالعــات مســتقل، یكــی توســط

H. B., C. Ugas and J. Lysmer ]2[ و دیگــری به وســیله ی  

Mohraz, B. ]10[ بــه عمــل آمــد.

13.									تأثیــر	بزرگــی	و	مــدت	زمین لــرزه	بــر	طیف هــای	

ــخ	و	طراحی پاس

بزرگــی زمیــن لــرزه بــر تقویــت طیفــی تــا حــدودی تأثیــر می گــذارد. 

ــرزه بــر تقویــت  ــر بزرگــی زمین ل مطالعــه ای کــه مهــرز در بــاب تأثی

هــای پاســخ در زمین هــای آبرفتــی انجــام داده، حاکــی از آن اســت 

ــن ۶  ــا بزرگــی بی ــرای زمین لرزه هــای ب ــت هــای شــتاب ب کــه تقوی

ــا 6 )شــكل 5  ــن 5 ت ــای بی ــا در بزرگی ه ــر اســت ت ــزرگ ت ــا 7 ب ت

دیــده شــود(. اگرچــه در مطالعــه مزبــور تعــداد محــدودی نگاشــت 

ــل  ــه عم ــز ب ــی نی ــه ی معین ــت و توصی ــه اس ــتفاده قرارگرفت مورداس

کــه  می دهــد  نشــان  مزبــور  شــكل  بااین وجــود  اســت،  نیامــده 

بزرگــی زمین لــرزه می توانــد بــر شــكل های طیفــی مؤثــر باشــد. 



شریه علمی، تخصصی فوالد و بتن
ن

84

سال ششم / اردیبهشت 1397/ شماره دوازدهم / دانشگاه علم و صنعت ایران

 Peng, تأثیــر مــدت تــکان قــوی بــر شــكل های طیفــی قبــًا توســط

موردمطالعــه   M. H., F. Elghadamsi, and B. Mohraz

قرارگرفتــه اســت]11[، کــه بــرای بــرآورد طیف هــای پاســخ بــر 

ــات  ــک روش ارتعاش ــاخت گاه از ی ــه س ــته ب ــال وابس ــای احتم مبن

تصادفــی اســتفاده کرده انــد. نتایــج مطالعــات آن هــا نشــان می دهنــد 

ــخ  ــش پاس ــب افزای ــوی، موج ــکان ق ــر ت ــدت طوالنی ت ــک م ــه ی ک

ــا  ــن نتیجــه ب ــن و متوســط می شــود. ای در حــوزه فرکانس هــای پایی

ایــن واقعیــت ســازگار اســت کــه شتاب نگاشــت های تــکان قــوی بــا 

مــدت طوالنــی از احتمــال بیشــتری بــرای اینکــه محتــوی موج هــای 

ــخ  ــه پاس ــر ب ــد منج ــه می توان ــد؛ ک ــند، برخوردارن ــاال باش ــود ب پری

بزرگ تــری در منطقــه پریــود بــاالی )فرکانــس پاییــن( طیــف شــود.

نتیجه گیری 	.14

بــا توجــه بــه توضیحــات بیــان شــده در ایــن مقالــه مــی تــوان بــه ایــن 

نتیجــه دســت یافــت کــه بیشــترین عوامــل تأثیرگــذار بــروی شــكل 

طیــف از بیــن عوامــل موجــود شــامل جنــس زمیــن، فاصلــه از محــل 

رخــداد زمین لــرزه و بــزرگای زلزلــه اســت. همچنیــن تاثیــر بــزرگای 

ــای  ــتر از زلزله ه ــیار بیش ــف بس ــر طی ــتر ب ــن 7-8 ریش ــه مابی زلزل

کمتــر از ایــن مقدارمــی باشــد.
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ــه پژوهــش  ــه شناســی و مهندســی زلزل ــه در پژوهــش نامــه زلزل *ایــن مقال

ــه شــده و  ــه چــاپ و ارائ ــه شناســی و مهندســی  زلزل ــی زلزل ــن الملل گاه بی

باتوجــه بــه اهمیــت موضــوع بــرای نشــریه علمــی، تخصصــی فــوالد و بتــن  

دانشــكده عمــران دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران انتخــاب شــده اســت.
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چکیده

 شــاید یكی از موضوعاتی که این روزها ذهن مهندســان عمران را به خود مشــغول کرده اســت، مســئله اشــتغال و بازار کار عمران اســت. میزان تحقق

 بودجه عمرانی در ســال اخیر نزدیک به صفر درصد بوده و در نتیجه می توان گفت ســاخت و ســاز در کشــور ما در وضعیت رکود قرار دارد. در اوایل

 ســال 97، زمزمه هایــی از رونــق بــازار بــه گــوش می رســید تــا ایــن کــه بــه مســئله تاطــم بازار ســكه و ارز برخــورد کردیــم. اما چــرا آینده مهندســی عمران

 بــه چنیــن روزی افتــاده اســت؟ در حــال حاضــر دولــت راهــكاری بــرای خــروج از رکــود بازار مســكن ندارد. بــا همه ی این اوصــاف، آیا نظــارت کافی بر

  .ســاخت و ســاز در کشــور مــا وجــود دارد؟ بعضی هــا معتقــد هســتند کــه زلزلــه اخیــر نمــره ی خوبی به پیشــرفت مهندســی عمــران در ســال های اخیر داد

 همه  ی این ها قســمتی از دغدغه های مهندســان عمران بود که برای حل آن ها مصاحبه ای متفاوت با وزیر، نماینده مجلس و اســتاد دانشــگاه در قالب

.یک نشســت برگزار شــد. در این مصاحبه ســعی بر این شــده اســت که پیشــنهادات و نظرات این افراد در پاســخ های ســؤال ها به خواننده منعکس شــود
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مقدمه فوالد و بتن	
 در روز دوشــنبه مــورخ 3 اردیبهشــت، نشســت تخصصــی صنعــت 

ســاختمان در دانشــكده مهندســی عمــران دانشــگاه علــم و صنعــت 

ــدس احمــد خــرم،  ــان مهن ــن برنامــه، آقای ــران برگــزار شــد. در ای ای

بــدری،  وزیــر راه و ترابــری دولــت هشــتم، مهنــدس صدیــف 

نماینــده دوره دهــم مجلــس شــورای اســامی، مهنــدس ایــرج رهبــر، 

ــران،  ــتان ته ــازان اس ــن انبوده س ــره انجم ــت مدی ــس هیئ ــب رئی نائ

ــی دانشــكده  ــت علم ــر مرتضــی رئیســی دهكــردی، عضــو هیئ دکت

ــزات  ــعه و تجهی ــازی، توس ــازمان نوس ــابق س ــس س ــران و رئی عم

ــن برنامــه مطــرح  مــدارس کشــور حضــور داشــتند. ســؤاالتی در ای

شــد و مدعویــن نظــرات خــود را نســبت بــه آن هــا بیــان کردنــد. در 

ــم. ــرور می کنی ــت را م ــن نشس ــخ های ای ــش و پاس ــه پرس ادام

	وضعیــت	رکــود	و	عــدم	رونــق	بــازار	 فوالد و بتن 
ــور ــر	در	کش ــال	های	اخی ــکن	در	س مس

از  بعــد  و  قبــل  مــا،  کشــور  در  احمد خرم  

ــه ترتیــب در ســال های 52، 58،  ــا یــک دهــه گذشــته، ب انقــاب ت

ــده شــد؛  ــی دی ــه صــورت تناوب ــق ب ــود و رون ــی 84 رک 63، 68 ال

ــل  ــورت کام ــه ص ــته ب ــق در گذش ــود و رون ــت رک ــن وضعی بنابرای

قابــل پیش بینــی بــوده و وضعیــت ســازنده و مــردم مشــخص بــود. 

بــه طــور مثــال، ســازنده در رکــود زمیــن می خریــد و تــا زمــان رونــق 

زمیــن را می ســاخت و در اواســط دوره رونــق خانــه ســاخته شــده را 

می فروخــت.

ریســک ســرمایه گذاری در مســكن کمتــر بــود. در ســال 84، بــه 

ــش حجــم  ــت در افزای ــل برخــورد بی حســاب و غیرعلمــی دول دلی

نقدینگــی، همــه چیــز بــه هــم ریخــت. افزایــش 15 تــا 27 درصــد 

نقدینگــی بــه طــور آنــی روی 85 تــا 100 درصــد تغییــر کــرد. میــزان 

نقدینگــی در آغــاز ســال 84 بــه 67 هــزار میلیــارد تومــان، در پایــان 

دولــت دهــم  بــه 640 هــزار میلیــارد و امــروز بــه 1640 هــزار 

ــا ســرمایه گذای 8 هــزار  ــن ب ــان رســیده اســت. بنابرای ــارد توم میلی

ــری  ــه مســكن تأثی ــا در زمین ــان بانک ه ــارد توم ــزار میلی ــی 10 ه ال

ــود. ــم ب روی نقدینگــی شــاهد نخواهی

زمانــی کــه ســود بانکــی کاهــش یابــد، ایــن پول هــا از حســاب های 

ــم داشــت. در  ــازار ارز منتقــل می شــود و رونــق خواهی ــه ب بانکــی ب

ســال گذشــته و یــک مــاه از امســال، بیــن 24 الــی 30 درصــد بــازار 

مســكن افزایــش پیــدا کــرد کــه منطقــه 5 و 22 بیشــترین افزایــش را 

داشــتند امــا هنــوز حجــم معاملــه بــه دو برابــر هــم نرســیده اســت. 

ــر  ــد. اگ ــش می ده ــورم را افزای ــه شــدت ت ــی ب ــاد نقدینگ حجــم زی

نقدینگــی بــه ازای کاالی صنعتــی، کشــاورزی و خدمــات مولــد 

ــل،  ــد حمــل و نق ــت؛ همانن ــربار جامعــه نیس ــه س ــغل هایی ک )ش

ــق  ــم شــاهد رون ــد، می توانی ــش یاب ــک داری و ... ( افزای ــی، بان آی ت

ــازار مســكن باشــیم. ب

بنابرایــن بــه عنــوان عامــل اول رکــود مســكن در کشــور می تــوان بــه 

افزایــش حجــم نقدینگــی و کاهــش ارزش پــول ملــی اشــاره کنیــم. 

زمانــی کــه ارزش پــول ملــی کــم شــود، قــدرت خریــد مــردم کاهــش 

پیــدا مــی کنــد. در گذشــته قشــر ضعیــف جامعــه نمی توانســتند 

صاحــب خانــه شــوند امــا اکثــر طبقــه متوســط جامعــه می توانســتند 

صاحــب خانــه شــوند؛ در حــال حاضــر بــا کاهــش ارزش پــول، 

ــه شــوند. ــد صاحــب خان درصــد کمــی از قشــر متوســط می توانن

عامــل دوم رکــود بــازار مســكن، سیســتم بانکــی کشــور اســت. 

سیســتم بانکــی کشــور مــا سیســتم بنــگاه داری اســت نــه مرکــز 

ــداد  ــه تع ــت ک ــیده اس ــی رس ــه جای ــا ب ــداری در دنی ــات. بانک خدم

گــردش پــول در ســال را افزایــش دهــد. گــردش مالــی در طــول 

ــا در  ــت ام ــر اس ــال کمت ــردش در س ــه گ ــا از س ــور م ــال در کش س

ــال  ــردش در س ــل 30 گ ــه حداق ــدد ب ــن ع ــرفته ای ــور های پیش کش

ــد،  ــود 25 درص ــای س ــه ج ــته اند ب ــن توانس ــت. بنابرای ــیده  اس رس

ــد. ــتفاده کنن ــد اس ــی دو درص ــک ال ــود ی س

ــد ایــن اســت  علــت اینکــه پــول در کشــور مــا گــردش پیــدا نمی کن

کــه هلدینگ هــای بانک هــای مــا، در اطــراف شــهرها می رونــد 

ــال  ــه طــور مث ــا قیمــت ب ــری را ب ــن بــدون کارب ــی کــه زمی و در زمان

ــدا  ــری پی ــی کــه کارب ــد و زمان ــداری می کنن ــان خری ــزار توم 100 ه

ــید،  ــان رس ــون توم ــه 1 میلی ــال ب ــور مث ــه ط ــن ب ــرد و ارزش زمی ک

می فروشــند. بــه طــور مشــابه، ایــن اتفــاق در باغ هــای اطــراف کــرج 

ــود. ــاهده می ش ــران مش ــمال ته و ش

ــر  ــورهای دیگ ــا کش ــا ب ــور م ــكن در کش مس صدیف بدری 

ــه در  ــل اینک ــه دلی ــا ب ــور م ــی دارد. در کش ــه ی متفاوت ــک معقول ی

حوزه هــای دیگــر اقتصــادی )چــه از نظــر سیاســت گذاری، چــه از 

نظــر اجرایــی( مشــكل داریــم، نــگاه مــردم بــه موضــوع مســكن در 

ــه  ــن ب ــد. همچنی ــرمایه گذاری می باش ــر س ــاز، از منظ ــع نی ــار رف کن

دلیــل اینکــه در موضوعــات دیگــر اقتصــادی ثبــات خوبــی وجــود 

ــی کــه ســرمایه گذاری  ــذا در حــال حاضــر، بیشــترین محل ــدارد؛ ل ن

ــن  ــه همی ــات بیشــتری برخــوردار اســت، مســكن می باشــد. ب از ثب

دلیــل هــم هســت کــه در بازه هــای مختلــف چنــد ســاله، مســكن در 

ــی  کشــور مــا دچــار رکــود می شــود و پــس از آن یــک جهــش قیمت

ــود. ــم می ش ــود حاک ــاره رک ــرد و دوب ــی گی ــورت م کان ص

تحریــم،  جملــه  از  مختلفــی  دالیــل  بــه  ســال های گذشــته  در 

ــر شــده  ــازار مســكن ملموس ت ــود ب مشــكات اقتصــادی و ...، رک

اســت امــا از مــرداد ســال 96، تحرک هایــی در حــوزه ی مســكن 

دیــده شــد و در ســه ماهه آخــر ســال 96، نشــانه هایی از رشــد 

معاماتــی در زمینــه مســكن دیــده شــد کــه حــدود 15 درصــد رشــد 

را شــاهد بودیــم. در اوایــل ســال 97 بــه موضــوع تاطــم بــازار ارز 

و ســكه برخــورد کردیــم کــه ایــن قضیــه طبیعتــًا تمامــی پارامترهــای 

ــد. ــرار می ده ــود ق ــر خ ــت تأثی ــور را تح ــادی کش اقتص

ــازار ارز و ســكه توســط اقداماتــی کــه دولــت  ــده، اگــر ب ــه نظــر بن ب

و مجلــس در پیــش گرفته انــد، بــه آرامــش برســد، رونقــی در زمینــه 

مســكن و ســاخت و ســاز شــاهد خواهیــم بــود.

ــدود  ــود. ح ــران اداره می ش ــورت گ ــه ص ــور ب ــر کش ــال حاض در ح

400 هــزار میلیــارد تومــان کــه بودجــه عمومــی دولــت اســت، 90 

درصــد بــرای هزینه هــای جــاری )شــامل حقــوق، مزایــا، نگهــداری 

اســتفاده  بــرای هزینه هــای عمرانــی  ...( و فقــط 10 درصــد  و 

می شــود. بایــد ط.ری برنامه ریــزی شــود کــه ایــن هزینــه  جــاری 

ــر اداره شــود. ــد و کشــور ارزان ت ــدا کن کاهــش پی

ــده در  ــی کــه بن ــه تجربه های ــا توجــه ب مرتضــی رئیســی دهكــردی  ب

زمینه هــای اجرایــی دارم، بــه نظــر بنــده، صنعــت ســاختمان در 

کشــور مــا یكــی از غیــر وابســته ترین صنایــع کشــور اســت. نیــروی 

ــای  ــور )آئین نامه ه ــی کش ــی مهندس ــه روز، مبان ــد و ب ــانی کارآم انس

مــورد اســتفاده( بــا کشــورهای ســطح اول برابــری می کنــد. از 

ــه خصــوص  لحــاظ مصالــح، وابســتگی مــا بســیار انــدک اســت؛ ب

مصالــح اصلــی )مصالحــی کــه ســهم زیــادی در وزن ســازه ها 

دارنــد( همچــون فــوالد، ســیمان، ســنگدانه و ... کــه در داخــل 

کشــور وجــود دارنــد. البتــه در زمینــه ماشــین آالت کمبود هایــی 

ــت.  هس

از لحــاظ اجــرا در ســال های گذشــته پیشــرفت هایی دیــده شــده 

ــی را  ــرفت مهندس ــر، پیش ــه اخی ــال، در زلزل ــوان مث ــه عن ــت؛ ب اس

ــم. ــه گذشــته شــاهد بودی نســبت ب

ــت؛  ــا وجــود داش ــری برنامه ه ــک س ــل ی ــای قب ــه ی دولت ه در هم

ماننــد ســاخت مســكن توســط تعاونی هــا، مســكن مهــر و ... امــا بــه 

نظــر می رســد در حــال حاضــر، دولــت یازدهــم برنامــه ی مشــخصی 

بــرای بخــش مســكن نــدارد. اگــر مســكن مهــر پــروژه  اشــتباهی بــود، 

ــتفاده  ــته اس ــای گذش ــود و از برنامه ه ــته ش ــار گذاش ــروژه کن ــن پ ای

شــود. در حــال حاضــر تحرکــی در قســمت مســكن دیــده نمی شــود.

بــا توجــه بــه ایــن موضــوع، پیشــنهاد می کنــم مجلــس شــورای 

ــر  ــه اگ ــی کنــد ک ــامی در ایــن زمینــه ورود پیــدا کنــد و بررس اس

طــرح مســكن مهــر مصوبــه ســال 87 تحــت عنــوان »طــرح قانــون 

ــر  ــا اگ ــل اجــرا هســت، اجــرا شــود ام ــن مســكن« قاب ــی تامی جانب

ــًا ایــن طــرح دارای اشــكال هســت، از  مشــكاتی دارد )کــه مطمئن

جملــه تعییــن ســقف بــرای قیمــت واحــد مســكونی کــه بســیاری از 

ــت(،  ــكال اس ــن اش ــی از ای ــر ناش ــكن مه ــود در مس ــرادات موج ای

اصــاح شــود و دولــت ایــن طــرح را اجــرا کنــد تــا کشــور از رکــود 

خــارج شــود.

در حــال حاضــر، تخصیــص بودجه هــای عمرانــی نزدیــک بــه صفــر 

اســت، در حالــی کــه در ســال های گذشــته، ایــن مقــدار نزدیــک 

بــه 50 هــزار میلیــارد تومــان بــوده اســت و اگــر هزینــه ای در حــال 

ــرات اســت. ــت تعمی حاضــر پرداخــت می شــود، باب



شریه علمی، تخصصی فوالد و بتن
تنن

و ب
الد 

فو
صی 

خص
ی، ت

علم
یه 

شر
ن

8889

سال ششم / اردیبهشت 1397/ شماره دوازدهم / دانشگاه علم و صنعت ایرانسال ششم / اردیبهشت 1397/ شماره دوازدهم / دانشگاه علم و صنعت ایران

در حــال حاضــر، یــک ســری اوراق مشــارکت و خزانــه اســامی در 

حــال توزیــع می باشــند. بــه نظــر بنــده، ایــن کار خطــر بزرگــی بــرای 

ــه ای را پرداخــت  ــردم هزین ــه م ــن طــرح، هم کشــور ماســت. در ای

ــور  ــاز در کش ــاخت و س ــغ، س ــن مبال ــتفاده از ای ــا اس ــد و ب می کنن

انجــام می شــود و ســود بــه مــردم داده می شــود، البتــه ایــن طــرح هــر 

ســاله توســط همــه دولت هــا انجــام شــده اســت امــا در ســال های 

ــکار، اوراق  ــرد پیمان ــال کارک ــه در قب ــم ک ــن بودی ــته شــاهد ای گذش

ــت  ــردن نیس ــد ک ــل نق ــن اوراق قاب ــه ای ــی ک ــود، در حال داده می ش

و پیمانــکار نیــاز بــه پــول نقــد بــرای حقــوق و مخــارج خــود دارد، 

ــا  ــد و ب ــور می شــود ایــن اوراق را تنزیــل کن بنابرایــن پیمانــکار مجب

ــد، در  ــد( اوراق را بفروش ــال 10 درص ــور مث ــه ط ــر )ب ــت کمت قیم

ــد. ــدا مــی کن ــی افزایــش پی ــه پروژه هــای عمران نتیجــه هزین

دولــت در هــر ســال ابتــدا هزینه هــای جــاری )حقــوق( ســپس 

پرداخــت  را  شــد(  ذکــر  )اوراقــی کــه  دولــت  مالــی  تعهــدات 

ــد  ــی  نمی مان ــی باق ــرای هزینه هــای عمران ــذا بودجــه ای ب ــد، ل می کن

و در نتیجــه تــا ســالیان آینــده طرح هــای عمرانــی دولــت دچــار 

می شــوند. مشــكل 

بایــد  مــوارد  ایــن  در  بنــده،  نظــر  بــه  ایرج رهبر  

راهكارهایــی قابــل اجــرا ارائــه کنیــم؛ یكــی از راهكارهــا، مشــارکت 

از بخــش خصوصــی اســت کــه متأســفانه در ایــن ســال ها از بخــش 

ــه،  ــن زمین ــم در ای ــه مه ــت. نکت ــده اس ــتفاده ای نش ــی اس خصوص

ایجــاد اعتمــاد بــرای ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی اســت.

عــدم مدیریــت در کشــور بــه صــورت واضــح دیــده می شــود. 

متأســفانه در دولت هــای اخیــر، بــرای افزایــش درآمــد دولــت، 

مالیــات افزایــش پیــدا کــرده اســت، ایــن در حالــی اســت کــه مالیــات 

ــن  ــت رکــود باعــث افزایــش رکــود می شــود، بنابرای ــن موقعی در ای

ــاره  ــن اش ــه ای ــوان ب ــود را می ت ــروج از رک ــای خ ــی از راهكاره یك

کــرد کــه دولــت ی کســری تســهیاتی را بــرای ســرمایه گذاران قــرار 

بدهــد.

	نظارت	بر	ساخت	و	سازها فوالد و بتن	
ــه اینکــه بیشــترین نمــود مســائل  ــا توجــه ب صدیف بدری  ب

اقتصــادی در حــوزه مســكن مشــاهده می شــود، بنابرایــن تنهــا یــک 

وزارت خانــه پاســخگوی ایــن حــوزه نمی توانــد باشــد. بــا توجــه بــه 

شــرایط اقتصــادی موجــود در جامعــه، تمــام برنامه هــای دولــت در 

ــه نتوانســته نتیجــه مــورد نظــر را داشــته باشــد. در حــوزه   ایــن زمین

ــع و  ــه جام ــه اراده ای ک ــل اینک ــه دلی ــكن، ب ــای مس ــه و تقاض عرض

ــه  ــا وزارت خان ــن تنه ــده نمی شــود، بنابرای ــت دی ــل در کل دول کام

ــد. ــل کن ــكل را ح ــد مش ــازی نمی توان ــكن و شهرس راه، مس

طــرح جامــع مســكن در ســال های اخیــر کنــار گذاشــته شــده اســت. 

بیشــترین مشــكات مســكن مهــر، در شــهر جدیــد پردیــس مشــاهده 

ــده  ــی دی ــر مشــكل چندان ــی در اســتان ها و شــهرهای دیگ شــده ول

ــه طــور کلــی ســه نــوع اجــرای مســكن مهــر وجــود  نشــده اســت. ب

داشــت:

روش اول:توسط تعاونی ها ساخته میشد.

ــرده و  ــاب ک ــکار را انتخ ــازی پیمان روش دوم: وزارت راه و شهرس

ــرد. ــرا می ک ــكن را اج مس

روش ســوم: کســانی کــه زمیــن داشــتند، می ســاختند و بــا تســهیات 

کم بهــره بــه فــروش می رســاندند.

در طرح مسكن مهر موفقیت های خوبی را مشاهده کردیم.

خدمــات  بابــت  مــا  در کشــور  مرتضی رئیسی دهکردی 

ــم و  مهندســی حاضــر نیســتیم ســرمایه گذاری مناســب انجــام دهی

ــه طراحــی، اجــرا و نظــارت صــرف نظــر  در اکثــر پروژه هــا از هزین

می شــود و هزینــه واقعــی پرداخــت نمی شــود، بنابرایــن ایــن قضیــه 

باعــث کاهــش کیفیــت ســاخت و ســاز در کشــور مــا شــده اســت. 

وجــود افــراد غیرحرفــه ای در بــازار و دخالــت آن هــا در ایــن زمینــه 

ــود. ــت می ش ــش کیفی ــث کاه ــز باع نی

 2800 آئین نامــه  کــه  زمانــی  از  ایرج رهبر  

زلزلــه در ســاخت و ســاز کشــور رعایــت و در بخــش عمرانــی 

کشــور پیــاده شــد، پیشــرفت خوبــی را در زمینــه ایمنــی ســاختمان ها 

مشــاهده کردیــم. بنابرایــن ایــن مســائل بــه سیاســت گذاری وابســته 

اســت. بــه طــور مثــال؛ می گوییــم ســاخت و ســاز بایــد توســط 

متخصصــان انجــام شــود امــا شــهرداری بــرای هــر فــردی کــه 

تقاضــای پروانــه ســاخت دارد، فــارغ از اینکــه فــرد متقضــی دکتــر، 

مهنــدس و یــا ســرمایه گذار باشــد، پروانــه صــادر مــی کنــد و یــا ناظــر 

ســاختمان در تمــام طــول دو الــی ســه ســال ســاخت پــروژه، چهــار 

الــی پنــج گــزارش ارائــه می دهــد و از نظــر شــهرداری همیــن چهــار 

گــزارش کافــی اســت، در صورتــی کــه بایــد بــر تمــام جوش هــا 

نظــارت شــود، کیفیــت بتــن و بتن ریــزی بررســی شــود. ایــن هــا از 

کســی ســاخته اســت کــه در کار اجــرای ســاختمان مشــارکت فعــال 

دارد و در حــال اجــرای ســاختمان اســت نــه ناظــر.

مــن معتقــدم ساخت و ســاز بایــد بــه دســت متخصصــی ســپرده 

شــود کــه میلگــرد را می شناســد، مقاومــت میلگــرد را می شناســد، 

محــل گذاشــتن میلگــرد را می شناســد، ترکیــب مناســب بتــن و 

زمــان مناســب بتن ریــزی را می دانــد.

چــه ناظــر باشــد و چــه نباشــد، خــود متخصــص توانایــی تشــخیص 

ایــن مســائل را دارد. مــا بایــد اگاهــی مــردم را در مــورد ایــن 

مســائل و تبعــات رعایــت نکــردن آن هــا بــاال ببریــم. چنــدی پیــش 

ــز طــی  ــرم راه، مســكن و شهرســازی نی ــر محت ــدی، وزی ــر آخون دکت

ــر  ــر س ــد ب ــردم بای ــود م ــر را خ ــه ناظ ــد ک ــخنرانی فرمودن ــک س ی

بیاورنــد. پروژه هایشــان 

مثــًا کســی کــه ســرمایه گذاری می کنــد و یــک ســاختمان 20 طبقــه 

را می ســازد، بایــد خــود خواســتار ناظــران و دســتگاه های اجرایــی 

متخصــص باشــد تــا ســرمایه  حفــظ بشــود کــه در آینــده، ســاختمان 

ــد؛  ــر نیفت ــه خط ــده ب ــرک عم ــک ت ــا ی ــک ی ــت کوچ ــک نشس ــا ی ب

ــراد  ــد، ای ــری می کن ــرفت کار جلوگی ــر از پیش ــد ناظ ــه بگوی ــه اینک ن

ــدارم.  ــد و مــن قبولــش ن ــرد، ســرعت پیشــرفت را کــم می کن می گی

البتــه متخصــص از ایــن مســائل خبــر دارد و رعایــت می کنــد ولــی 

فــردی کــه از مســائل مهندســی اگاهــی نــدارد، ایــن مشــكات را بــه 

وجــود مــی آورد.

ــوده	 ــای	فرس ــازی	بافت	ه ــرح	نوس 	ط فوالد و بتن	
ــروز ــه	ام ــا	ب ت

بــا وام 100  بافــت فرســوده،  در حــوزه ی  صدیف بدری 

میلیونــی نمی شــود بافــت فرســوده را نوســازی کــرد بلكــه بایــد 

مشــوقی داشــته باشــد. وقتــی در یــک شــهر جدیــد، ارزش افــزوده 

بافــت  از ســاخت و ســاز در مناطــق  بیشــتر  مصالــح مصرفــی 

فرســوده اســت، ســازنده بــه ســمت ســاخت و ســاز در ایــن مناطــق 

نمــی رود. در ایــن زمینــه در ســال 1387، قانونــی تحــت عنــوان 

ــت. در  ــده اس ــب ش ــكن« تصوی ــه  مس ــد و عرض ــت از تولی »حمای

ــه  ــد گفت ــن مســكن اقشــار محــروم و نیاز من ــرای تامی ــون ب ــن قان ای

ــخص  ــا ش ــی و ی ــار تعاون ــگان در اختی ــن رای ــه زمی ــت ک ــده اس ش

واگــذار شــود بــه شــرط اینکــه مســكن در اختیــار کســانی کــه هیــچ 

تســهیاتی از دولــت نگرفتــه باشــند، قــرار بگیــرد. در برنامــه ششــم 

توســعه، بــه صــورت مفصــل اختیاراتــی بــه دولــت داده شــده اســت. 

ــر  ــت فرســوده و ســكونت گاه های غی ــه در بازســازی باف 270 محل

ــد  ــود. در چن ــه ش ــن بودج ــت تأمی ــط دول ــت توس ــمی می بایس رس

ســال گذشــته تنهــا دســتگاهی کــه امتیــازات مربــوط بــه بافت هــای 

ــت. ــوده اس ــران ب ــهرداری ته ــاص داده، ش ــوده را اختص فرس
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	عملکــرد	هــر	یــک	از	بخش	هــای	 فوالد و بتن	
انبوه	ســازان،	بخــش	خصوصــی	و	 مجلــس	دولــت،	

بخش	هــای	مرتبــط	بــا	عمــران	کشــور

بــدون  کــه  اســت  ســال   40 مــا  احمد خرم  

اســناد توســعه در حــال حرکــت هســتیم. در ســال 53، یــک طــرح 

داده شــد کــه در وضعیت هــای نســبی و اکتســابی پیشــنهاد داده 

ــف روشــن  ــف کشــور را در محــور فعالیت هــای مختل شــد و تکلی

ــاله  ــه 25 س ــرح ک ــق ط ــد در اف ــی ش ــال پیش بین ــور مث ــه ط ــرد. ب ک

ــون نفــر جمعیــت، هــم از نظــر  ــی ســال 78(، 20 میلی اســت )یعن

جمعیــت هــم از نظــر فعالیــت اقتصــادی، در ســواحل شــمالی 

خلیــج فــارس اســتقرار پیــدا کنــد. در ایــن طــرح، دو منبــع اساســی 

ذکــر شــده اســت کــه افــق طــرح را محقــق کنــد. یكــی از ایــن منابــع 

ــارس  ــئله ی پ ــت. مس ــی اس ــده، گاز پارس جنوب ــر آن تأکید ش ــه ب ک

جنوبــی قبــل از انقــاب هــم مطــرح بــود ولــی بــه انقــاب برخــورد 

کردیــم و ایــن مقولــه متوقــف شــد.

دومیــن منبــع، 2700-2800 کیلومتــر ســاحل کنــار خلیــج فــارس 

اســت کــه کشــور هــای عربــی بــه خوبــی از آن بهــره می برنــد؛ 

حتــی بیابان هــای خــود را نیــز بــه مرتــع و جنــگل تبدیــل کرده انــد. 

ــول  ــته تح ــال گذش ــارس در 30 س ــج ف ــن خلی ــتفاده از همی ــا اس ب

اساســی ایجــاد کرده انــد. همچنیــن در ایــن طــرح، بــر اســتفاده 

ــود. ــد شــده ب ــز تأکی درســت آب نی

اگــر چشــم انــداز کشــورم را بــا کشــورهای همســایه )بــه طــور مثــال 

عربســتان( مقایســه کنیــم، شرمســار می شــویم؛ چشــم اندازه های 

ــكا طراحــی شــده اند. در  ــا عدد هــای کمــی کــه توســط آمری ــق ب دقی

ــش  ــش و فرا بخ ــترپلن های بخ ــی، مس ــر مل ــرح کارب ــا ط ــور م کش

فقــط در یــک بخــش وجــود دارد. در بخــش راه و ترابــری در ســال 

82 بــه دلیــل عــدم وجــود یــک مشــاور داخلــی کــه بتوانــد مســتر پلــن 

ــرارداد بســته شــد و 22 مشــاور  ــا کشــور فرانســه ق ــد، ب طراحــی کن

ایرانــی بــا آن هــا همــكاری کردنــد. بایــد توجــه داشــت کــه بــه دلیــل 

ــری  ــال بازنگ ــر س ــد ه ــت، بای ــرک اس ــان و متح ــرح غلت ــه ط اینک

شــود؛ بنابرایــن ایــن کار بهتــر اســت کــه بــه صــورت مســتقل بــدون 

مشــورت بــا کشــورهای دیگــر انجــام شــود.

ســؤالی کــه در اینجــا بــه وجــود می آیــد ایــن اســت کــه شــاخص های 

سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی نســبت بــه 40 ســال پیش 

کــه انقــاب شــد، چــه تغییــر اساســی و مثبــت داشــته اســت؟

رشــد اقتصــادی از 11 الــی 12 درصــد در ســال های اخیــر بــه 

منفــی پنــج درصــد رســیده اســت. گاهــی اندکــی بهبــودی مشــاهده 

شــده اســت ولــی دوبــاره بــه حالــت قبــل برگشــته ایم. نــرخ بیــكاری 

ــاخص های  ــر ش ــه و اکث ــش یافت ــاق افزای ــرخ ط ــه، ن ــش یافت افزای

ــار وحشــتناکی  ــه آم ــرخ طــاق ب ــه اســت. ن اجتماعــی کاهــش یافت

رســیده و در تهــران از هــر 10 ازدواج، هفــت ازدواج منجــر بــه 

ــه از  ــه میانگیــن کشــور 33 درصــد اســت. البت طــاق می شــود، البت

اول انقــاب کارهــای زیــادی انجــام شــده و مــن منکــر آن هــا نیســتم 

امــا مهــم تریــن فاکتــوری کــه در ایــن ســال ها از بیــن رفتــه، انگیــزه 

اســت. بــرای انجــام هــر کاری وجــود چهــار فاکتــور الزامــی اســت؛ 

ــرای  ــزه و اراده، دانــش، توانســتن و شــرایط مناســب. گاهــی ب انگی

ــب  ــرایط مناس ــی ش ــود ول ــا می ش ــورد اول مهی ــه م ــام کاری س انج

وجــود نــدارد.

و  قســمت مدیریــت  در  رفته ایــم.  اشــتباه  را  راه  از  بســیاری  مــا 

برنامه ریــزی اشــتباهات زیــادی داشــته ایــم. تمــام شــاخص های 

منفــی می توانــد بــه مثبــت تبدیــل شــود ولــی بایــد تمــام ســاختار ها 

تغییــر کننــد. ســاختار مالیاتــی، بانکــی و بیمــه دگرگــون شــوند. بیمــه 

ــه  ــر بیم ــد. اگ ــگاه داری می کن ــک، کار بن ــد بان ــا همانن در کشــور م

ــد ریســک فعالیت هــا  ــه درســتی انجــام دهــد، بای کار خــودش را ب

ــه،  ــاال رفت ــا ب ــام فعالیت ه ــک تم ــه ریس ــی ک ــد، در حال ــش یاب کاه

هرکســی وارد تولیــد شــده، پشــیمان شــده و هــر کســی وارد داللــی 

ــه موفقیــت رســیده اســت. شــده ب

مبانــی توســعه کشــور بایــد اصــاح شــود. بــه طــور کلــی چهــار روش 

مدیریتــی وجــود دارد:

ــرد و  ــل می گی ــی را تحوی ــه فعالیت ــگرا ک ــت واپس مدیری  - 

ــر از  ــی وضــع را بدت ــل می دهــد؛ یعن ــی تحوی ــا شــاخص های مفن ب

می کنــد. گذشــته 

مدیریت حفظ وضع موجود  -2

مدیریت بهبود  -3

مدیریت تحول  -4

در وضعیــت موجــود، ســه روش اول نمی توانــد کشــور مــا را از 

ایــن همــه نا بســمانی در همــه ابعــاد خــارج کنــد، کشــور را توســعه 

دهــد و شــاخص های اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و سیاســی را 

ــود ببخشــد. بهب

مدیریــت تحــول: ایــن مدیریــت، اعتقــاد راســخی بــه تغیــر و تحــول 

دارد.شــرط اول تغیــر و تحــول، دانســتن 4 عمــل اصلــی اســت کــه 

ظاهــرًا خنــده دار بــه نظــر مــی رســد.

طبــق فرمایــش پیامبــر اکــرم)ص(، مــاک درســتی هــر امــری 

ــه  ــا نتیج ــاش م ــم و ت ــاش کرده ای ــا ت ــی م ــت. وقت ــه اش اس نتیج

نداشــته، بایــد تجدیــد نظــر کنیــم. مدیریــت واپســگرا یــا حتــی 

مدیریــت بهبــود مســئله ای را از جامعــه ی مــا حــل نمی کنــد. از 

شــاخصه های مهــم مدیریــت تحــول، شــجاعت اســت. مدیــر بایــد 

ــا  ــد: »مدیــری کــه می ترســد و ب شــجاع باشــد. آقــای روحانــی گفتن

ــار شــود«. ــد برکن ــد، بای ــد جــا بزن ــن و تهدی ــک تلف ی

باشــیم،  داشــته  برنامــه  بایــد  اول  ایرج رهبر  

ــم. بعضــی  چشــم انداز داشــته باشــیم و روی آن برنامــه حرکــت کنی

مواقــع طــرح جامــع وجــود دارد )هــر چنــد ناقــص( امــا زمانــی کــه 

بــه مرحلــه اجــرا نزدیــک می شــویم، بــه صــورت خیلــی ضعیــف و 

ــن مــی رود. بنابرایــن یكــی از  ناقــص پیــش مــی رود و کــم کــم از بی

علت هــای ضعــف در کشــور را می توانیــم بــه عــدم برنامه ریــزی 

و عملكــرد ســلیقه ای اشــاره کنیــم، بنابرایــن بایــد یــک ســری 

و  بگیــرد  شــكل  مختلــف  زمینه هــای  در  تخصصــی  شــوراهای 

ــار دولــت قــرار بدهــد. در  برنامه هــای اجرایــی را تنظیــم و در اختی

ــر  ــه مســئله مســكن مه ــم ب ــران می توانی ــه رشــته مهندســی عم زمین

اشــاره کنیــم. برنامــه ای بــود کــه در دولــت نهــم و دهــم شــروع شــد، 

بــه پایــان رســید و هنــوز گریبان گیــر مشــكات مســكن مهــر در 

ــرا  ــه چ ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــه وج ــؤالی ک ــا س ــتیم. ام ــور هس کش

ــه نیافــت؟  ــت دهــم و یازدهــم ادام ــن طــرح بزرگــی در دول همچی

علــت ایــن اتفــاق عــدم وجــود برنامه ریــزی در کشــور هســت. ایــن 

مســئله در گذشــته هــم وجــود داشــته اســت. در یــک زمانــی تــب و 

تــاب سد ســازی بســیار زیــاد شــد؛ بــه طــوری کــه ایــران در رده دوم 

سد ســازی قــرار گرفــت امــا امــروزه متوجــه شــدیم کــه خیلــی از ایــن 

ــوژی  ــر اکول ــوده و باعــث تغیی سد ســاز ی ها در محل هــای اشــتباه ب

ــا بحــث عــدم  ــط ب ــاز مرتب ــف شــده اســت کــه ب محیط هــای مختل

ــت. ــور اس ــه در کش ــرح جامع ــه و ط ــود برنام وج

و	 ارتبــاط	دانشــگاه	بــا	صنعــت	 	 فوالد و بتن	
عمــران مهندســی	 شــغلی	 آینــده	ی	

ببینیــد در حــال حاضــر صنعــت از  مرتضی رئیسی دهکردی 

دانشــگاه اســتفاده می کنــد و صنعــت بــدون دانشــگاه معنــی نــدارد. 

ــوان یــک  ــه عن ــه بخــش تحقیقــات ب ــه ب در کشــور مــا بخــش تجرب

بخــش زمانبــر نــگاه می کنــد؛ یعنــی افــرادی کــه در قســمت های 

ــه  ــر چ ــت ه ــه فعالی ــد ک ــاد دارن ــد، اعتق ــت می کنن ــی فعالی اجرای

زودتــر بازدهــی داشــته باشــد. در حــال حاضــر بــرای مدیــران 

اجرایــی کشــور بســیار مهــم اسســت کــه بگوینــد در زمــان مــن فــان 

ــا دانشــگاه  ــی کــه اگــر ب ــه ثمــر نشســته اســت؛ در صورت ــت ب فعالی

ــول  ــگاه را قب ــای دانش ــی از هزینه ه ــود و بخش ــته ش ــراردادی بس ق

کننــد و در عــوض پــروژه ی آن نهــاد، ارگان، ســازمان و یــا دولــت بــه 

کمــک دانشــگاه انجــام شــود، نتیجــه بســیار مطلوب تــری را شــاهد 

ــود. ــم ب خواهی

جمع	بندی	نظرات فوالد و بتن	
از  خــروج  بــرای  مــن  نظــر  بــه  احمد خرم  

رکــود بایــد بخــش ســاختمان بــه شــدت تــکان بخــورد. بخــش 

ــق  ــرای تحق ــود. ب ــدی می ش ــته ی تولی ــامل 180 رش ــاختمان ش س

ــه ســمت ســاختمان  و صنعــت  ــد تســهیات بانکــی ب ــر بای ــن ام ای

وابســته بــه آن جهــت پیــدا کنــد و ســازنده ها متعهــد بــه بازپرداخــت 

تســهیات شــوند؛ سیســتمی کــه در کشــورهای دیگــر در حــال اجــرا 

هســت، بــه صورتــی کــه بــرای خریــد و ســاخت امــاک کلنگــی تــا 

95 درصــد وام ســه ســاله داده می شــود. حتــی 5 درصــد دیگــر هــم 

بــا مهندســی ارزش می تــوان خنثــی کــرد. همچنیــن بــه خریــدار بعــد 

ــا 95 درصــد وام 15 ســاله داده می شــود، کمــا  از اتمــام ســاخت ت

اینکــه ســود ایــن وام هــا یــک الــی ســه درصــد اســت. ایــن اتفــاق در 

کشــور مــا قابــل اجــرا هســت. در حــال حاضــر کــه درگیــر جوســازی 

بانک هــا شــدیم، می بایســت ســود ســپرده بانک هــا را بایــد بــا یــک 

شــیب مایــم کاهــش داد.

از  پیــش یكــی  پروژه هــای عمرانــی، چنــد وقــت  در خصــوص 

بــا  پایان نامــه  دانشــگاه،  همیــن  عمــران  دانشــكده  دانشــجویان 

موضــوع »علــل تأخیــر پروژه هــای عمرانــی کشــور« انتخــاب کــرده 

بــود. مــدت انجــام پروژه هــا در قبــل از انقــاب بــه طــور میانگیــن 
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30 مــاه بــوده اســت. در دهــه اول انقــاب ایــن عــدد بــه 9 ســال و 

در دولــت آقــای هاشــمی ایــن عــدد بــه 12.5 رســید. البتــه در زمــان 

ــه ســد و  ــادی در زمین ــی زی ــای هاشــمی، پروژه هــای خیل ــت آق دول

وزارت نیــرو شــروع شــد، منابــع محــدود بودنــد و بــه همیــن دلیــل 

ــوی  ــی جل ــای خاتم ــت آق ــان دول ــدند. در زم ــی ش ــا طوالن پروژه ه

ــروع  ــد ش ــروژه جدی ــخت پ ــی س ــد و خیل ــه ش ــد گرفت ــروژه جدی پ

می شــد. زمــان انجــام پــروژه در ایــن دوره دوبــاره بــه همــان 9 ســال 

رســید.

در زمــان دولــت آقــای احمــدی نــژاد بــه 15 ســال رســید و اکنــون 

از مــرز بیســت ســال عبــور کــرده اســت. هزینــه پــروژه هــای ناتمــام، 

700 تــا 800 هــزار میلیــارد تومــان و آخریــن بــرآورد، 640 هــزار 

ــاز  ــان رســاندن آن هــا مــورد نی ــه پای ــرای ب ــارد تومــان بودجــه ب میلی

اســت.

ــکار و مشــاور داده  ــه پیمان ــی ب حــدود ســه ســال می گــذرد کــه پول

نمی شــود و بــا اوراق خزانــه و اوراق مشــارکت امــور می گــذرد؛ 

ایــن در حالــی اســت کــه بــرای اوراق مشــارکت دو ســاله، 37 درصد 

ســود گرفتــه می شــود. بــا سیســتم برنامه ریــزی و اجــرای موجــود در 

جامعــه حــل شــدن مشــكات کمــی دور از ذهــن بــه نظــر می رســد.

ــه و  ــده، در خصــوص ایمن ســازی زلزل ــه نظــر بن ــدری ب ــف ب صدی

عمكــرد بخش هــای دولتــی، رشــد رو بــه جلویــی داشــتیم. از لحــاظ 

ــه  ــی ک ــن شــده، مطالب ــه تدوی ــی ک ــی، آئین نامه های ــک، علم کادمی آ

ــی دســت  ــه ســطح مطلوب ــس می شــود و ...، ب در دانشــگاه  ها تدری

پیــدا کــرده ایــم، البتــه بــا حالــت ایــده آل فاصلــه داریــم. همــه بایــد 

ــار هــم  ــد در کن ــران، مســئولین، اســاتید و ... بای ــم؛ مدی تــاش کنی

کمــک کنیــم تــا بــه وضــع بهتــری دســت پیــدا کنیــم. متأســفانه در 

کشــور، روحیــه تعامــل عملیاتــی و همــكاری وجــود نــدارد و بیشــتر 

ــرد. ــل صــورت می گی تقاب

وضعیــت کشــور مــا نســبت بــه  مرتضی رئیسی دهکردی 

بــه  بزرگــی  پیشــرفت های  اســت؛  متفــاوت  ســال های گذشــته 

خصــوص در بخــش عمرانــی حاصــل شــده اســت. فضــای ایجــاد 

ــا  ــی ب ــورت کل ــه ص ــی ب ــت ول ــته نیس ــا گذش ــاس ب ــل قی ــده قاب ش

ــه بعضــی از  ــه وجــود دارد، البت آرمان هــای انقــاب اســامی فاصل

ــر دوره،  ــت. در ه ــئولین اس ــرل مس ــارج از کنت ــكات خ ــن مش ای

مســئولین تــاش می کننــد تــا بــا اســتفاده از حداکثــر ظرفیت هــای 

موجــود در کشــور بــه بهتریــن شــرایط دســت پیــدا کننــد. در مــورد 

بحــث آینــده عمرانــی کشــور، مطمئنــًا کشــور مــا در آینــده بــه بخــش 

عمرانــی نیــاز خواهــد داشــت. در خصــوص ایمنــی ســازه های 

ــدود 12  ــه در ح ــخصی ک ــک ش ــوان ی ــه عن ــده ب ــده، بن ــاخته ش س

الــی 13 ســال در بخــش ارشــد اجرایــی کشــور مشــغول بــه فعالیــت 

ــد ســاخت   ــی کــه در فرآین ــده دارم کــه ســازه های دولت ــوده ام، عقی ب

آن هــا دولــت بــر آن هــا نظــارت داشــته اســت، حداقــل 60 الــی 70 

ــوب ســاخت فراهــم  درصــد آن هــا ایمــن هســتند و از شــرایط مطل

دارد.  وجــود  ضعف هایــی  خصوصــی  بخــش  در  امــا  هســتند 

همانطــور کــه گفتــه شــد، نتیجــه کار مهــم هســت؛ در زلزلــه اخیــر، 

ــود.  ــود داده ش ــازه های موج ــی س ــه ایمن ــوان ب ــی می ت ــره  ی خوب نم

در آخــر بــه نظــر بنــده، اگــر نقدینگــی بــه بخــش عمــران منتقــل شــود 

و مســكن از رکــود خــارج شــود، مطمئــن شــاهد پیشــرفت های 

خوبــی در زمینــه مشــكاتی همچــون بیــكاری خواهیــم بــود.

ایــرج رهبــر             بــه عنــوان جمع بنــدی صحبت هــای انجــام شــده 

می تــوان بــه نــکات زیــر اشــاره کــرد:

انــداز کارشناســی شــده، مــدون و  برنامــه و چشــم  1. داشــتن 

مصــوب بــرای اجــرای آن در طــول زمــان. اجــرا بایــد طبــق آن چشــم 

ــرا  ــی اج ــر بخش ــرای ه ــود دارد، ب ــه وج ــع ی ک ــرح جام ــداز و ط ان

شــود.

2. اســتفاده از بخــش خصوصــی بــه معنــای واقعــی؛ یعنــی تنهــا در 

شــعار نباشــد کــه از بخــش خصوصــی کمــک بگیریــم. هرجــای دنیــا 

در هــر پــروژه ای بیــش از 95 درصــد بخــش خصوصــی دخیــل بــوده 

و در غیــر ایــن صــورت انجــام کارهــا امــكان پذیــر نیســتند.

ــر  ــه ه ــی ک ــه صورت ــناس ب ــد و کارش ــران متعه ــتفاده از مدی 3. اس

فــردی را ســر جــای خــودش قــرار دهیــم و شــجاعت کنــار زدن 

ــیم. ــته باش ــدارد، داش ــام کار را ن ــی انج ــه توانای ــی ک کس

4. همانطــور کــه گفتــه شــد، در یــک زمانــی الزم اســت بــرای کاری 

ــن  ــر ای ــرود، در غی ــاال ب ــت ب ــد دول ــت شــود و درآم ــی دریاف مالیات

صــورت در مواقعــی کــه ایــن کار بــه ضــرر کشــور اســت، نبایــد 

ــد. ــت کاهــش یاب ــد درآمــد دول انجــام شــود، هــر چن
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رشــد بــاالی شــهرها امــروزه حمل ونقــل را بــه یكــی از اصلی تریــن 

دغدغه هــای جوامــع بشــری تبدیــل کــرده اســت. جمــع آوری و 

مراحــل  اساســی ترین  جملــه  از  حمل ونقلــی  داده هــای  تحلیــل 

شــناخت مشــكات حمل ونقلــی و ارائــه راهكارهــای متناســب 

ــا افزایــش چشــم گیر  بــرای حــل آن هــا اســت. در ســال های اخیــر ب

حجــم داده هــای ترافیكــی مواجــه هســتیم کــه ایــن خــود از مهم تریــن 

ــه شــمار مــی رود. امــروزه دیگــر  ویژگی هــای قــرن بیســت و یكــم ب

همچــون گذشــته شــمارش دســتی داده هــا و صــرف وقــت و هزینــه 

فــراوان توجیه پذیــر نیســت و روش هــای نویــن جایگزیــن روش هــای 

ســنتی شــده اســت. از طرفــی پیشــرفت علــم و روش هــای آمــاری؛ 

اعتبــار ســنجی و انتقــال داده را وارد فــاز جدیــدی کــرده اســت کــه 

ــار  ــد اعتب ــای جدی ــن دارد. چالش ه ــای بنیادی ــته تفاوت ه ــا گذش ب

ســنجی داده هــا، روش هــای جدیــدی را می طلبنــد کــه در ایــن 

ــه می شــود. ــن روش هــا پرداخت ــی ای ــه بررســی اجمال جســتار ب

Data	Big	یا	کالن	داده	چیست؟ 	.2

کان داده1 در مفهــوم عــام، همان طــور کــه از نــام آن هــم پیداســت، 

ــوان  ــاره دارد. درواقــع کان داده را می ت ــاالی داده اش بــه حجــم ب

از روش هــای  اســتفاده  بــا  از داده  هــا دانســت کــه  مجموعــه ای 

محاســباتی معمــول و ســنتی قابل پــردازش نیســتند. از ســوی دیگــر، 

ــه  ــت ک ــی اس ــه مفهوم ــت، بلك ــر داده نیس ــی ب ــا متک کان داده تنه

ــردازش آن  ــاز پ ــای موردنی ــا و چارچوب ه ــا، روش ه ــواع ابزاره ان

داده هــا را نیــز شــامل می شــود. کان داده به طــور گســترده ای بــه 

مجموعــه داده هــای بســیار حجیــم اطــاق می شــود کــه امــروزه 

توســط فناوری هــای نویــن جمــع آوری، ذخیــره و تفســیر می شــوند. 

اگرچــه تعریــف جامعــی بــرای کان داده ارائــه نشــده اســت، بــا ایــن 

حــال ایــن واژه معمــواًل بــه مجموعــه ای از داده هــا اشــاره دارد کــه بــا 

ــل برنامه هــای  ــا ظرفیــت تحلی اســتفاده از رایانه هــای شــخصی و ی

ــل نداشــته باشــد. ــت تحلی ــردی صفحه گســترده قابلی کارب

نمونــه ای از انــواع داده هایــی کــه می تواننــد تحــت عنــوان کان داده 

ــد از: ــوند عبارت ان ــته بندی ش دس

ــروزه بســیاری از شــرکت ها  ــی: ام ــای شــبكه های اجتماع 1. داده ه

اســاس اطاعــات  بــر  را  و ســازمان ها عایــق مشــتریان خــود 

1 Big Data

شناســایی  اجتماعــی  شــبكه های  در  جمع آوری شــده  ناشــناس 

ــات  ــی از اطاع ــم باالی ــتن حج ــار داش ــروزه در اختی ــد. ام می کنن

به منزلــه معدنــی کشف نشــده از ذخایــر بــاارزش اســت. 

در  موجــود  حســگرهای  قبیــل  از  حمل ونقلــی  داده هــای   .2

خودروهــا، تصاویــر دوربین هــای نظارتــی، اطاعــات زمانــی-

تلفــن  موقعیت یــاب2  دســتگاه های  از  جمع آوری شــده  مكانــی 

همــراه، داده هــای شــبكه تلفــن همــراه3، موقعیت یــاب موجــود 

در خودروهــا، دســتگاه های بلوتــوث4 و غیــره. بــا تجمیــع ایــن 

داده هــا و اســتخراج الگوهــای موردنظــر از قبیــل نحــوه جابجایــی 

افــراد، موقعیــت دقیــق تشــكیل گلوگاه هــای ترافیكــی، محــل وقــوع 

ایــن دســت می تــوان نقشــی اساســی در  از  ســوانح و مــواردی 

راســتای کاهــش هزینه هــای حمل ونقلــی بــر شــهروندان از قبیــل 

زمــان تأخیــر و هزینه هــای مــادی ایفــا نمــود. از طرفــی در ســالیان 

اخیــر مفاهیمــی تحــت عنــوان خودروهــای خــودران 5و خودروهــای 

متصــل6 موردتوجــه کارشناســان قــرار گرفتــه اســت. الزمــه حرکــت 

ــل داده هــای  ــع آوری و تحلی ــا، جم ــن خودروه در مســیر توســعه ای

کان تولیدشــده توســط ابزارهــای به کاررفتــه در ایــن خودروهــا از 

قبیــل حســگرها و ابزارهــای ارتباطــی اســت. 

نتایــج  خاصــه  به طــور  جســتجو:   موتورهــای  داده هــای   .3

جســتجوی یــک فــرد نمایانگــر عایــق، دغدغه هــا و تمایــات 

اوســت. رفتــاری 

تفاوت	های	کالن	داده	و	داده	های	سنتی 	.3

در ایــن قســمت بــا تمرکــز بــر تفاوت هــا در ســه حــوزه جمــع آوری. 

ــه بررســی تفاوت هــای کان داده و ســایر  مدیریــت و تحلیــل داده  ب

ــه می شــود. داده هــا پرداخت

1/3. جمع  آوری

ــه  ــای نمون ــر مبن ــًا جمــع آوری داده هــا ب در روش هــای ســنتی عموم

نســبتًا کوچكــی از جامعــه صــورت می گرفــت. به عنوان مثــال بــرای 

شناســایی الگــوی جابجایــی افــراد در یــک شــهر، از درصــدی پایینی 

ــت. در  ــی 10 درصــد( پرسشــگری صــورت می گرف ــراد )1 ال از اف

2 GPS

3 Cellular data

4 Bluetooth

5 Autonomous

6 Connected vehicles

گام بعــدی بــر اســاس الگوهــای شناسایی شــده در ایــن نمونــه 

جمع آوری شــده، رفتارهــای ســفر افــراد بــه کل جامعــه تعمیــم داده 

ــاوری و توســعه  ــا پیشــرفت فن ــه ب ــی اســت ک ــن در حال می شــد. ای

ابزارهــای ارتباطــی و جمــع آوری داده، امــروزه می تــوان درصــد 

ــال  ــرار داد. به عنوان مث ــه ق ــاری را موردمطالع ــه آم ــی از جامع باالی

ــاب  ــتم موقعیت ی ــه سیس ــز ب ــمند مجه ــای هوش ــعه ابزاره ــا توس ب

جهانــی )GPS( از قبیــل تلفن هــای همــراه و خودروهــای مجهــز بــه 

ایــن ســامانه، می تــوان اطاعــات مكانی-زمانــی درصــد باالیــی از 

افــراد جامعــه را اســتخراج نمــود. عــاوه بــر ایــن کان داده هــا عمومًا 

از منابــع گوناگــون و چندگانــه بــه دســت می آینــد. به عنوان مثــال 

بــرای دســت یابی بــه اطاعــات مكانی-زمانــی افــراد در شــبكه 

ــر اســتخراج داده هــای GPS، داده هــای  ــوان عــاوه ب شــهری می ت

بلوتــوث و داده هــای شــبكه تلفــن همــراه )Cellular Data( را نیــز 

ــه  ــع آوری داده ب ــاوت در بحــث جم ــود. ســومین تف ــع آوری نم جم

ســرعت جمــع آوری داده مرتبــط اســت. در روش هــا ســنتی داده هــا 

در بازه هــای زمانــی دلخــواه جمــع آوری می شــد. ایــن در حالــی 

اســت کــه در دنیــای مــدرن اطاعــات بــه صــورت پیوســته و بــدون 

وقفــه در حــال ارســال اســت و ایــن هنــر یــک متخصــص اســت کــه 

بــا افزایــش ســرعت جمــع آوری داده از هدررفــت داده هــای ارســالی 

جلوگیــری نمایــد. 

2/3. مدیریت

ــت  ــای مدیری ــا روش ه ــی ب ــای بنیادین ــت کان داده تفاوت ه مدیری

از  داده هــا  این گونــه  مدیریــت  بــرای  دارد.  ســنتی  داده هــای 

ــن  ــه ای ــود چراک ــری می ش ــی بهره گی ــزات خاص ــرورها  7و تجهی س

ــتفاده  ــا اس ــا ب ــل آن ه ــتند و تحلی ــی هس ــم باالی ــا دارای حج داده ه

از روش هــای و ابزارهــای ســنتی غیرعملــی اســت. بــرای ایــن 

کار عمومــًا از ســرورهای ابــری8 اســتفاده می شــود کــه در آن بــه 

ــرد. ــورت می گی ــت ص ــق اینترن ــات از طری ــتراک گذاری اطاع اش

3/3. تحلیل

کان  داده اغلــب شــامل تعــداد زیــادی از متغیرهــا و پارامترهــا 

اســت کــه روش هــای ســنتی آمــاری بــرای تجزیــه و تحلیــل آن کافــی 

نیســت. لــذا بایــد از رویكردهــای جدیــدی تحــت عنــوان علــم داده 

7 Server

8 Cloud

اســتفاده شــود کــه شــامل آمــار پیشــرفته، ریاضیــات کاربــردی، 

ــا اســت.  ــردازش ســیگنال و شناســایی الگوه پ

ابزارهــای نوینــی بــرای مدیریــت و تحلیــل کان داده ها مورداســتفاده 

 Apache پلتفــرم بــه  آن می تــوان  از جملــه  قــرار می گیــرد کــه 

 Hive و   Hadoop، Microsoft HDInsight،  NoSQL

اشــاره کــرد. 

چرخه	حیاط	کالن	داده 	.4

ــیعی  ــم9 وس ــه حج ــد، کان داده ب ــاره ش ــر اش ــه پیش ت ــور ک همان ط

از داده هــا اطــاق می شــود کــه از منابــع مختلــف جمــع  آوری، 

ذخیره ســازی و تفســیر می شــوند.  حجــم تنهــا یكــی از ویژگی هــای 

ــوع  ــر ایــن ن ــم دیگ ــت. دو ویژگــی مه ــرد کان داده اس منحصربه ف

از داده هــا عبارت انــد از: ســرعت10 )ســرعت بــاالی جمــع آوری 

اطاعــات( و تنــوع11 )طیــف وســیعی از عناصــر ســاختاریافته 

و بــدون ســاختار کــه مجموعــه ی داده هــا را تشــكیل می دهنــد(. 

بــرای  معمــواًل   )3Vs( تنــوع  و  ســرعت  حجــم،  به طــور کلــی 

تفکیــک کان داده از ســایر داده هــا موردتوجــه قــرار می گیــرد. 

ــای  ــش هزینه ه ــاوری و کاه ــد فن ــل رش ــع ماحص کان داده در واق

جمــع آوری، ذخیره ســازی، پــردازش و انتشــار داده هــا اســت. از 

ــاز موجــب  ــًا متن ب ســوی دیگــر، توســعه ابزارهــای تحلیــل و عمدت

شــده اســت کــه امــكان پــردازش بهنــگام داده هــا بــا حجــم و تنــوع 

بــاال فراهــم شــود. کان داده در واقــع یــک ســاختار تک بعــدی 

نیســت. ایــن مفهــوم رونــدی از جمــع آوری، پــردازش، تفســیر 

خاصــه  به صــورت  ادامــه  در  داده هاســت کــه  بصری ســازی  و 

موردبررســی قــرار می گیــرد.

1/۴. جمع آوری داده

در دنیــای امــروز افــراد به صــورت پیوســته از خــود ردپــای دیجیتالــی 

تلفنــی،  تمــاس  هــر  در  به کاررفتــه  فنــاوری  می گذارنــد.  باقــی 

ــتجو های  ــی، جس ــبكه های اجتماع ــت های ش ــل، پس ــک، ایمی پیام

آنایــن و خرید هــای اینترنتــی و بســیاری از مــوارد این چنینــی، 

موقعیــت کاربــر را در یــک زمــان خــاص ثبــت می کنــد. جمــع آوری 

ایــن داده هــا ابــزاری اســت کــه می توانــد در جهــت درک و شناســایی 

9 Volume

10 Velocity

11 Variety
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الگوهــای جابجایــی افــراد در ســطح یــک شــهر، کشــور و حتــی کــره 

خاکــی مورداســتفاده قــرار بگیــرد. ازایــن رو اســتفاده از روش هــای 

کارآمــد و کاهــش هزینه هــای جمــع آوری اطاعــات گامــی اساســی 

در کاهــش زمــان و افزایــش حجــم نمونه هــای برداشــتی از جامعــه 

ــل  ــر هزینه هــای توســعه حســگرهایی از قبی اســت. در ســالیان اخی

ــوری و مغناطیســی، دوربین هــای  تراشــه های GPS، حســگرهای ن

تصویربــرداری، دکل  هــای مخابراتــی و ســایر ابزارهــای ارســال 

ایــن  و دریافــت اطاعــات کاهــش چشــم گیری داشــته اســت. 

موضــوع ســبب شــده اســت کــه حجــم عظیمــی از داده هــای بكــر در 

ــا توجــه  ــه ذکــر اســت ب دســترس متخصصیــن قــرار بگیــرد. الزم ب

ــوند،  ــع آوری می ش ــف جم ــع مختل ــا از مناب ــن داده ه ــه ای ــه این ک ب

روش هــای  رو  از  و  بــوده  متفــاوت  ســاختارهای  دارای  عمدتــًا 

پــردازش و تحلیــل  آن هــا متفــاوت بــا ســایر داده هــا اســت. در ادامــه 

ــه می شــود. ــن مهــم پرداخت ــه ای ب

2/۴. استخراج، پاک سازی و ذخیره سازی کالن داده

از مــواردی کــه در برداشــت داده هــای ترافیكــی اهمیــت  یكــی 

باالیــی دارد همخوانــی داده هــا بــا اهــداف تحلیلــی موردنظــر اســت. 

ــل داده هــا شــامل تمامــی روش هــای اســتخراج اطاعــات از  تحلی

مجموعــه داده هــای در دســترس اســت. پــس از پیاده ســازی داده هــا 

ــل  ــازی، تبدی ــه پاک س ــدام ب ــوان اق ــر، می ت ــای12 موردنظ در فیلده

و مدل ســازی بــر روی داده هــا نمــود تــا بدیــن طریــق بتــوان بــه 

نتیجه گیری هــای منطقــی و معنــادار از داده هــای موجــود دســت 

یافــت. 

ــاح و  ــع، اص ــرای تجمی ــا ب ــا و ابزاره ــیعی از روش ه ــتره وس گس

بصری ســازی کان داده هــا توســعه داده شــده  اســت. ایــن روش هــا 

ــوم  ــات،  عل ــار، ریاضی ــل آم ــف از قبی ــوم مختل ــات گرفته از عل نش

کامپیوتــر و اقتصــاد اســت. در حــوزه برنامه ریــزی حمل ونقــل، 

تحلیل هــای مكانــی عمدتــًا خصوصیــات توپولوژیكــی، هندســی 

ــای  ــد. روش ه ــتخراج می کن ــا را اس ــان در داده ه ــی پنه و جغرافیای

ــروه  ــار گ ــوان در چه ــل را می ت ــوزه حمل ونق ــا در ح ــل داده ه تحلی

کلــی دســته بندی نمــود:

1. هم جوشی داده ها

اگرچــه بــا مطالعــه داده هــای جمع آوری شــده از یــک منبــع می تــوان 

12 Fields

بــه درک جدیــدی از رفتــار افــراد در ســطح یــک شــهر دســت یافــت،  

بــا ایــن حــال پیشــرفت اســتفاده از منابــع اطاعاتــی مختلــف 

ــرار  ــه ق ــه موردمطالع ــری از جامع ــش بزرگ ت ــود بخ ــب می ش موج

بگیــرد و از طرفــی بــا ادغــام و ارتبــاط نظیر به نظیــر داده هــا می تــوان 

داد.  را کاهــش  داده هــا  از  منحصر به فــرد  خطــای مجموعه هــای 

به عنوان مثــال ممكــن اســت بنــا بــه دالیلــی از یــک مقطــع از مســیر 

نتــوان بــه داده هــای تلفــن همــراه یــا GPS  تلفــن همــراه افــراد 

دسترســی پیــدا کــرد. در ایــن مناطــق می تــوان بــا نصــب حســگرهای 

بلوتــوث همچنــان داده هــای مكانی-زمانــی افــراد را جمــع آوری 

کــرد. 

هم جوشــی داده13  بــه روش هایــی اطــاق می شــود کــه بــرای تجمیــع 

از منابــع مختلــف جمــع آوری  و یكپارچه ســازی داده هایــی کــه 

ــال ممكــن اســت  ــرای مث ــرد. ب ــرار می گی شــده اند، مورداســتفاده ق

ــراه،  ــای هم ــده از تلفن ه ــی جمع آوری ش ــی –مكان ــات زمان اطاع

ــی  ــای مخابرات ــوث و آنتن ه دســتگاه های GPS، دســتگاه های بلوت

ــان  ــوان قابلیت اطمین ــب می ت ــن ترتی ــا یكدیگــر ادغــام شــوند. بدی ب

داده هــای دریافتــی را افزایــش داد و ناپیوســتگی های موجــود در 

داده هــا را تــا حــد امــكان کاهــش داد. 

ــده  ــم و پراکن ــای نامنظ ــا، مجموعه ه ــی داده ه ــای هم جوش روش ه

داده کاوی  مرحلــه  بــرای  را  آن  و  تجمیــع کــرده  را  داده هــا  از 

آمــاده می کنــد. هم جوشــی گامــی مهــم در اســتفاده از داده هــای 

الگوریتم هــای  مثــال  بــرای  اســت.  مختلــف  منابــع  از  ورودی 

ــی از  ــع اطاعات ــد از مناب ــات مفی ــتخراج اطاع ــی در اس هم جوش

قبیــل حســگرهای حرکتــی چرخ هــای اتومبیــل، شتاب ســنج ها، 

حســگرهای ســیگنال های مخابراتــی، دوربین هــا، حســگرهای لیــزر 

GPS نقشــی اساســی دارد.  و تراشــه های 

2. داده کاوی

اســتخراج  بــرای  دارد کــه  اشــاره  روش هایــی  بــه  داده کاوی14 

الگوهــای15 پنهــان میــان مجموعــه بزرگــی از داده هــا از قبیــل 

ارتبــاط بیــن گره هــا16 در یــک شــبكه حمل ونقــل مورداســتفاده 

قــرار می گیــرد. بــرای مثــال ممكــن اســت بــر اســاس داده هــای 

13 Data fusion

14 Data minig

15 Patterns

16 Nodes

جمع آوری شــده از GPS تلفــن همــراه افــراد در یــک شــهر الگــوی 

ــود.  ــتخراج نم ــال را اس ــک س ــا ی ــک روز ی ــا در ی ــی آن ه جابجای

روش هــای داده کاوی بــا روش هــای ســنتی اســتخراج اطاعــات 

ــچ گاه  ــنتی هی ــای س ــت. در روش ه ــاوت اس ــام متف ــای خ از داده ه

مدلــی بــرای توصیــف ارتباطــات موجــود در داده هــای خــام وجــود 

ــواع  ــای داده کاوی از ان ــه روش ه ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای نداش

مختلفــی از عملیــات بــرای اســتخراج الگوهــا بیــن داده هــا اســتفاده 

می کننــد:

دسته بندی17   o

ــا.  ــات آن ه ــاس خصوصی ــر اس ــع ب ــا وقای ــا و ی ــته بندی پدیده ه دس

ــات  ــاس خصوصی ــر اس ــدگان را ب ــت رانن ــن اس ــال ممك به عنوان مث

روحــی آن هــا در گروه هــای مختلــف رفتــاری )آرام، متعــادل و 

پرخاشــگر( دســته بندی کــرد.

خوشه بندی18   o

ــرد کــه الگوهایــی  ــرار می گی ــی مورداســتفاده ق خوشــه بندی در زمان

از شــباهت های واضــح و روشــن در داده هــای خــام مشــاهده شــود. 

به عنوان مثــال ممكــن اســت سیســتم های حمل ونقــل عمومــی و 

حمل ونقــل شــخصی در دو خوشــه جداگانــه موردبررســی قــرار 

بگیــرد.

رگرسیون19   o

یــا روش هــای عــددی پیش بینــی، زمانــی  مدل هــای رگرســیون 

ــر  ــر عــددی ب ــرار اســت مقادی ــه ق ــد ک ــرار می گیرن مورداســتفاده ق

اســاس برخــی از خصوصیــات خــاص پیش بینــی شــوند. بــرای 

مثــال ممكــن اســت بــر اســاس جمعیــت یــک ناحیــه و یــا مســاحت 

کاربری هــای مســكونی در یــک منطقــه تعــداد ســفرهای تولیــدی در 

آن ناحیه/منطقــه را پیش بینــی نمــود.

ارتباط20   o

شناســایی ارتبــاط بیــن مــوارد مختلــف در یــک یــا چنــد مجموعــه از 

ــال ممكــن  داده هــا از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. به عنوان مث

اســت بیــن کاربری هــای زمیــن در یــک ناحیــه و رفتــار ســفر افــراد 

ارتباط هــای معنــاداری مشــاهده شــود. 

17 Classification

18 Clustering

19 Regression

20 association

شناسایی ناهنجاری ها  o

ــی  ــا گام ــا در داده ه ــت الگوه ــرت21 و شكس ــای پ شناســایی داده ه

ــه  ــد منجــر ب ــرت می توانن اساســی در داده کاوی اســت. داده هــای پ

شناســایی الگوهــای غیرواقعــی و یــا مانــع شناســایی الگوهــای 

ــوند. ــا ش ــه داده ه ــود در مجموع موج

خاصه سازی22   o

گاهــی الزم اســت نتایــج در قالــب جدول هــا و نمودارهــا ارائــه 

ــرد. ــایی ک ــا را شناس ــود در داده ه ــای موج ــوان الگوه ــا بت ــوند ت ش

3. بصری سازی23 

افتــاده  اتفــاق  اخیــر  دهه هــای  در  اطاعاتــی کــه  انفجــار  بــا 

اســت، روش هــای انتقــال مطلــب بــه مخاطــب از اهمیــت باالیــی 

برخــوردار شــده اســت. ســالیان متمــادی اســت کــه بشــر از تصاویــر 

ــد، زیــرا ایــن راه ارتباطــی در  ــرای انتقــال مفاهیــم اســتفاده می کن ب

ــرار  ــار ق ــات را در اختی ــزان اطاع ــن می ــان بیش تری ــن زم کوتاه تری

می دهــد. روش هایــی کــه بــرای تولیــد تصاویــر، نمودارهــا و یــا 

تصاویــر متحــرک به منظــور تســهیل ارتبــاط مخاطــب بــا نتایــج 

ــوان روش هــای  ــرد، به عن ــرار می گی ــل داده هــا مورداســتفاده ق تحلی

حیــات کان داده  چرخــه  از  مرحلــه  آخریــن  در  بصری ســازی 

مورداســتفاده قــرار می گیرنــد. روش هــای بصری ســازی در حیــن و 

بعــد از تحلیــل داده هــا بــرای درک بهتــر اطاعــات موجــود اســتفاده 

می شــود. در ســالیان اخیــر روش هــای بصری ســازی »بهنــگام « 

ــه اســت.  ــران قــرار گرفت 24یــا موردتوجــه متخصصیــن و تصمیم گی

از جملــه نمونه هــای موفــق ایــن ابزارهــا می تــوان بــه نقشــه های 

ــن  ــرد. در ای ــز«26  اشــاره ک ــپ«25 و »وی ــد »گــوگل م ــی مانن ترافیك

و  ترافیكــی  شــرایط  لحظــه ای  به صــورت  اپلیكیشــن ها کاربــر 

ــد  ــد. روش هــای جدی ــاز را دریافــت می کن ســایر اطاعــات موردنی

مورداســتفاده بــر بســتر کان داده می بایســت زبــان ارتباطــی نوینــی 

بــرای انتقــال اطاعــات داشــته باشــد. ابزارهــای ارتباطــی می توانــد 

ــر باشــد: شــامل مــوارد زی

21 outliers

22 Summarization

23 Visualization

24 Real-time

25 Google Maps

26 Wase
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ــار ســایر  ــر روی نقشــه ها در کن 1. جغرافیایــی27: ترســیم داده هــا ب

اطاعــات جغرافیایــی از قبیــل کاربــری زمیــن، شــرایط آب وهوایــی، 

محــل وقــوع ســوانح و غیــره

2. رزولوشــن زمانــی28:  مشــاهده و تصویرســازی الگوهای ســاعتی، 

روزانــه،  ســاالنه و غیــره

3. ســه بعدی29: ترســیم ســه بعدی داده هــا در بســترهای موجــود 

به منظــور انتقــال حجــم باالتــری از اطاعــات در کوتاه تریــن زمــان 

ممكــن. 

4. تصاویــر متحــرک30: اســتفاده از تصاویــر متحــرک برای مشــاهده 

الگوهــا و نحــوه گســترش پدیده هــا در ســطح یــک شــهر

5. تعامل31: امكان تعامل با کاربر و قابلیت شخصی سازی
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چکیده

نرم افزار OpenSees یک نرم افزار کدباز و رایگان است که با استفاده از روش اجزا محدود به تحلیل انواع سازه ها می پردازد.

نــام ایــن نرم افــزار به صــورت مخفــف از حــروف اول کلمــات عبــارت Open System for  Earthquake Engineering Simulation  بــه 

ــان برنامه نویســی TCL/TK تولیدشــده  ــزار توســط زب ــن نرم اف ــه، گرفته شــده اســت. ای ــاز جهــت شبیه ســازی در مهندســی زلزل ــای سیســتم ب معن

اســت کــه قابلیــت گســترش و تولیــد انــواع مقاطــع ســازه ای و غیــر ســازه ای در خصــوص تحلیــل را داراســت.

نــرم افــزار اپنســیس یــک نــرم افــزار جامــع تحلیــل ماکــرو اســت. ایــن نــرم افــزار توســط محققیــن دانشــگاه برکلــی در ســال 1998 بوجــود آمــد. نــرم 

افــزار اپنســیس یــک نــرم افــزار رایــگان و متــن بــاز اســت و ایــن بــدان معنــی اســت کــه هــم نســخه قابــل اجــرا ”executable“ آن و هــم کدهــای 

برنامــه ”source“ در اختیــار عمــوم قــرار دارد کــه پژوهشــگران بتواننــد تغییــرات مــورد نظــر خــود را در آن اعمــال نماینــد و یــا قابلیــت هــای جدیــد 

بــه آن بیافزاینــد. ایــن نــرم افــزار توانایــی هــای مختلفــی در زمینــه تحلیــل و بررســی انــواع ســازه هــای Structural  و Geotechnical  دارد و بــا 

داشــتن کتابخانــه قدرتمنــدی از رفتــار مصالــح بــه پژوهشــگران ابــزار الزم جهــت تحقیقــات را ارایــه می نمایــد.

معرفی نرم افزار
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OpenSees	افزار	نرم	امکانات 	.1

انــواع  از  کامــل  آرشــیو  یــک  دارای   openSees نرم افــزار 

رفتارهــای خطــی و غیرخطــی در خصــوص تعریــف مصالــح، 

المان هــای فــوالدی و بتنــی و تعریــف المان هــای مختلــف در 

ــیو  ــه در آرش ــری ک ــز عناص ــد. به ج ــازی می باش ــوص مدل س خص

موجــودی می باشــد، کاربــر می توانــد به صــورت اختیــاری نیــز 

ــود  ــازی خ ــرای مدل س ــا را ب ــح و المان ه ــواد و مصال ــی از م نوع

تعریــف کنــد. نرم افــزار قــادر بــه تحلیــل انــواع مدل هــای خطــی و 

غیرخطــی ســازه ای و ژئوتکنیکــی می باشــد. تحلیل هــا به صــورت 

انــواع تحلیل هــای اســتاتیکی و دینامیکــی در حالــت خطــی و 

ــر  ــا به صــورت زی ــن آنه غیرخطــی انجــام می شــود کــه معروف تری

ــت: ــده اس آورده ش

1. تحلیل استاتیکی غیرخطی 

)static pushover Analysis(

2. تحلیل استاتیکی سیکلی 

)static reversed-cyclic Analysis(

3. تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی 

)Dynamic time-series Analysis(

4. تحلیل مدل سازی تحریک یکنواخت پایه 

)Uniform-support Exitation (

5. تحلیل مدل سازی چندتایی پایه 

)Multi support Exitation (

ــه  ــت ک ــوان گف ــی می ت ــی کل ــک معرف ــوان ی ــی به عن ــت کل در حال

تحلیــل اســتاتیکی بــه فــرم ku=R بــدون ماتریــس جــرم و میرایــی 

ــل  ــی تحلی ــودش به تنهای ــئله خ ــن مس ــل ای ــود و ح ــرح می ش مط

ــد. ــام می ده ــتاتیکی را انج اس

آنالیزهــای وابســته بــه زمــان بــه دو صــورت مطــرح می شــوند، نــوع 

اول آنالیــز وابســته بــه زمــان بــا گام ثابــت اســت و نــوع دوم آنالیــز 

وابســته بــه زمــان بــا گام زمانــی متغیــر اســت.

نرم افــزار openSees قــادر بــه مدل ســازی انــواع قســمت های 

نرم افــزار  گفــت  می تــوان  می باشــد.  ســازه ای  المــان  یــک 

ــر  ــا ه ــی ب ــر نوع ــازه از ه ــب س ــک قال ــمت های ی ــام قس ــوق تم ف

ســطح  در  موجــود  میلگردهــای  می کنــد.  مــدل  را  مصالحــی 

ــا پوشــش حداقــل  ــن اطــراف میلگردهــا ب مقطــع یــک عنصــر، بت

و حداکثــر، خســتگی در المان هــا تحــت اثــر هــر نــوع بارگــذاری، 

رفتــار هیسترزیســی به صــورت منحنــی نیرو-تغییــر مــکان و… از 

جملــه مســائلی هســتند کــه نرم افــزار فــوق قــادر بــه مــدل کــردن و 

تحلیــل آن هــا می باشــد.

	OpenSees	افزار	نرم	اندازی	راه 	.2

بــرای اجــرای نــرم افــزار ابتــدا الزم اســت كــه فایل هــای سیســتمی 

dll نــرم افــزار از طریــق نســخه Active TCL مربــوط بــه همــان 

نســخه از نــرم افــزار OpenSees ، روی سیســتمتان نصــب شــود 

ــزار OpenSees باشــید.  ــرم اف ــل exe ن ــه اجــرای فای ــادر ب ــا ق ت

بهتــر اســت کــه زبــان رابــط TCL در درایــو C سیســتم شــما 

نصــب شــود. امــا فرقــی نمی کنــد در چــه پوشــه ای باشــد.

در ادامــه بــه معرفــی برخــی توانایــی هــای ایــن نــرم افــزار پرداختــه 

خواهــد شــد.

مدل	سازی	سازه	Structural)شکل	1( 	.3

1. مدل سازی انواع سازه های ساختمانی

2. توانایی انجام انواع تحلیل های خطی و غیر خطی

3. مدل سازی انواع مختلف رفتار مصالح

4. کتابخانه قوی از المان ها و رفتارهای مصالح

شکل 1

مدل	سازی	ژیوتکنیکی	Geotechnical)شکل2( 	.4

1. مدل سازی دو بعدی و سه بعدی خاک

2. توانایــی انجــام انــواع تحلیــل هــای تــک فــاز و دوفــازی محیــط 

ک خا

3. مدل سازی انواع مختلف رفتار مصالح ماسه، رس …

4. کتابخانه قوی از المان ها و رفتارهای مصالح ژیوتکنیکی

5. مدلسازی روانگرایی …

شکل 2

انجام	تحلیل	های	مختلف	OpenSees)شکل	3( 	.5

Pushover 1. تحلیل استاتیکی غیرخطی

 Incremental dynamic فزاینــده  دینامیکــی  تحلیــل   .2

IDA یــا   analysis

Cyclic 3. تحلیل های چرخه ای

 Multiple Support گاهــی  تکیــه  چنــد  تحلیل هــای   .4

Excitation

شکل 3

مدل	سازی	بارگذاری	حرارتی	و	آتش	در	سازه	 	.6

)شکل	4(

1. مدل سازی بارهای حرارتی در سازه ها

2. توانایی مدلسازی انتقال حرارت در سازه ها

حالــت  بــه  توانایی هــا  و  مقاطــع  و  مصالــح  انــواع  ارتقــا   .3

thermal

4. مدلسازی بسیار ساده به نسبت سایر نرم افزارها

شکل 4

قابلیــت	 و	 احتماالتــی	 تحلیل	هــای	 انجــام	 	.7

)5 شــکل	 	(OpenSees اعتمــاد	

Reliability Analysis 1. تحلیل قابلیت اعتماد

…FORM, SORM … 2. تحلیل های مرتبه اول و

Monte Carlo 3. تحلیل های

Sensitivity 4. تحلیل های حساسیت

5. روش های Importance Sampling و …

شکل 5

بهینه	سازی	سازه	ها	در	OpenSees)	شکل	6( 	.8

1. بهینه سازی ریاضی سازه ها

2. توانایی بهینه سازی توابع گرادیان غیر پیوسته

3. بهینه سازی بر اساس عملکر

4. توانایــی اســتفاده در ارتبــاط بــا ســایر نــرم افزارهــا جهــت 

Random Search ســازی های  بهینــه  انجــام 

Finite Element Model Updating .5

6. کاربرد در شناسایی سیستم و خسارت
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شکل 6

پردازش	موازی 	.9

	Parallel	Processing	OpenSees )7	شکل(

1. توانایی کار در فضاهای موازی

2. افزایش توان و بهره وری در مدلسازی های حجیم

3. کاهش زمان محاسبات در تحلیل های تکراری

4. توانایی اجرا در سیستم عامل های مختلف

شکل 7 

ارتباط	با	سایر	نرم	افزارها	OpenSees)	شکل	8( 	.10

ــا  ــاط ب ــل و ارتب ــتم عام ــط سیس ــدن در محی ــرا ش ــی اج 1. توانای

ــا ــرم افزاره ــایر ن س

2. ارتبــاط بــا نــرم افــزار  Matlab و Simulink جهــت انجــام 

مخاســبات

3. اســتفاده از توانایی هــای ســایر نــرم افزارهــا و محیط هــای 

تولباکس هــا و  کدنویســی 

شکل 8

و	 	 تحلیــل	ســازه	های	طویــل	 و	 مدلســازی	 	.11

OpenSees)شــکل9( اندرکنــش	

1. مدل سازی پل و خطوط لوله

2. مدلســازی رفتــار تغییــرات مکانــی بــا اســتفاده از تحلیــل چنــد 

Multiple Support Excitation تکیــه گاهــی

 Soil 3. مدلســازی اندرکنــش خــاک ســازه در حالــت دینامیکــی

Structure Interaction

شکل 9

متن	باز	بودن	OpenSees)	شکل	10( 	.12

1. متن باز بودن و توانایی افزودن قابلیت های جدید

2. افــزودن رفتارهــا و مصالــح جدیــد بــا دانســتن کمتریــن دانــش 

از کل نــرم افــزار

SVN 3. استفاده آزاد از کدهای نوشته شده نرم افزار در

شکل 10

منابع 	.13

1. www.opensees.pro

2. www.omran.online

3. http://www.tanbakoochi.com

4. parsiancivil.ir

آشناییباگرایشژئوتکنیک

محمدرضا نبی زاده  شهر بابک

دانشجوی دكتری مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران )گرایش مهندسی و مدیریت ساخت(

گرایش ارشد )مهندسی  ژئو تکنیک(

چکیده

در مهندســی عمــران، ســازه هــا یــا از خــاک انــد، یــا بــر خــاک انــد و یــا در خــاک. ســاختمانها و آســمان خراش هــا، ســدهای بــزرگ، جرثقیــل هــای غــول 

ــن  ــد. در چنی ــاط ان ــه خــاک در ارتب ــا مقول ــی ب ــی ســازه های عمران ــًا تمام ــف و تقریب ــای مختل ــه پل ه ــی، پای ــی و تحقیقات ــر، اســكله ها، ســكوهای نفت پیك

ــتم های  ــط سیس ــازه ها توس ــن س ــه ای ــار کلی ــرد و ب ــرار می گی ــر روی آن ق ــه ب ــد ک ــی باش ــا زمین ــتقیم ب ــاط مس ــتی در ارتب ــازه بایس ــاختمان و س ــرایطی س ش

مختلــف پــی و فونداســیون بــه زمیــن، منتقــل گــردد. بنابرایــن شــناخت دقیــق فونداســیون ها و زمیــن یــا بــه عبارتــی خــاک بســتر، از جنبه هــای حائــز اهمیــت 

ــند. ــران می باش ــی عم در مهندس

امــروزه مهندســی ژئوتکنیــک تحــت عنــوان مهندســی ژئوتکنیــک، شــاخه ای از مهندســی عمــران می باشــد کــه بــه بررســی و حــل مســائل مربــوط بــه طراحــی 

ــک  ــه شــناخت خــاک بســتر آن وابســته اســت، مهندســی ژئوتکنی ــی ب ــه اینکــه طراحــی پ ــا توجــه ب ــردازد. ب ــا می پ ــن آنه ــا پیچیده تری ــا از ســاده ترین ت پی ه

بــه طــور خــاص بــا شــناخت مشــخصات و ویژگی هــای خــاک، پــی و موضوعــات مربــوط بــه دینامیــک خــاک در ارتبــاط بــوده و می تــوان چنیــن گفــت کــه 

مبحــث مهندســی ژئوتکنیــک پایــه و اســاس مهندســی ســازه اســت. یــک مهنــدس ژئوتکنیــک عــاوه بــر اینهــا مباحــث مربــوط بــه تونل هــا، ســدهای خاکــی 

و آزمایشــگاه های مكانیــک خــاک را نیــز در زمــره فعالیت هــای خــود قــرار می دهــد. ابزارهــای علمــی مــورد اســتفاده در مهندســی ژئوتکنیــک علــوم پایــه ای 

نظیــر مكانیــک خــاک، مكانیــک ســنگ، زمین شناســی مهندســی و علــوم کاربــردی مرتبــط نظیــر پــی ســازی، تونــل ســازی، و سدســازی اســت. در ابتــدای هــر 

پــروژه عمرانــی، بــا برنامه ریــزی و انجــام شناســایی هــای محلــی ژئوتکنیكــی، ویژگی هــای فیزیكــی، مكانیكــی، و شــیمیایی زمیــن ســاختگاه پــروژه ارزیابــی 

شــده و مخاطــرات محتمــل از قبیــل زمیــن لــرزه، زمیــن لغــزش، و روانگرایــی در ارتبــاط بــا پــروژه مــد نظــر قــرار می گیــرد. ســپس، انــواع پی هــا، ســازه های 

نگهبــان، عملیــات خاکــی، و روســازی های پــروژه تحلیــل و طراحــی می گردنــد. رادیه هــا، شــمع ها، و کیســون ها، نمونــه هائــی از پی هــا، دیوارهــای حائــل 

ــی از  ــه هائ ــه نمون ــای زبال ــازن، و مدفن ه ــا، مخ ــا، کانال ه ــا، تونل ه ــا، گوده ــداث خاکریزه ــان، و اح ــازه های نگهب ــی از س ــه های ــی نمون ــدهای خاک و س

ــات خاکــی می باشــند. عملی
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ــم	 ــد	و	دروس	مه ــی	ارش ــی	کارشناس دروس	اصل 	.1

ــی ــش	از	دورۀ	کارشناس ــن	گرای ــرای	ای ــاز	ب ــورد	نی م

تعــداد واحدهــای مقطــع کارشناســی ارشــد خــاک و پــی نیــز ماننــد 

ســایر گرایش هــای عمــران در دوره پژوهش محــور برابــر 32 واحــد 

اســت کــه شــامل 24 واحــد دروس تئــوری و عملــی، 2 واحــد 

ســمینار و 6 واحــد پایان نامــه اســت. در دوره آموزش محــور نیــز 

بــه جــای 6 واحــد پایان نامــه، 6 واحــد درس اختیــاری گذرانــده 

خواهــد شــد و در درس ســمینار بــر روی یــک موضــوع خــاص 

ــد از: تحقیــق می شــود. دروس اصلــی گرایــش خــاک و پــی عبارتن

پــی  مهندســی  و  خــاک  دینامیــک  پیشــرفته،  خــاک  مكانیــک   

پیشــرفته بــه همــراه یكــی از دروس ریاضیــات عالــی مهندســی، 

مكانیــک محیــط هــای پیوســته و روش اجــزاء محــدود

همچنین برخی از دروس اختیاری این گرایش عبارتند از:

مكانیــک ســنگ، مكانیــک محیط هــای پیوســته، روش هــای عــددی 

ــک  ــل، ژئوتکنی ــی تون ــی، مهندس ــدهای خاک ــک خاک،س در مكانی

زیســت  ژئوتکنیــک  ســاختگاه،  در  محلــی  تحقیقــات  دریائــی، 

ــش خــاک و ســازه، بهســازی خــاک، آزمایشــگاه  محیطــی، اندرکن

مكانیــک خــاک پیشــرفته، آزمایشــگاه دینامیــک خــاک، تحقیــق در 

ــات و ... عملی

ــش از دوره کارشناســی  ــن گرای ــرای ای ــاز ب ــورد نی ــم م از دروس مه

ــوان مكانیــک خــاک و آزمایشــگاه مكانیــک خــاک، مهندســی  می ت

پــی، اســتاتیک، مقاومــت مصالــح، دینامیــک خاک)درحــد پیــش 

ــرد. ــام ب ــات را ن ــه( و ریاضی زمین

دانشگاه	های	مطرح	در	سراسر	کشور 	.2

ــی  ــگاه های مطرح ــک دانش ــه ژئوتکنی ــران در زمین ــگاه های ته دانش

بــه شــمار می آینــد. بــه طــور خــاص می تــوان دانشــكده فنــی دانشــگاه 

تهــران، دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر )پلــی تکنیــک تهــران(، دانشــگاه 

دانشــگاه صنعتــی  مــدرس،  تربیــت  دانشــگاه  و صنعــت،  علــم 

شــریف و دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی را نــام بــرد. 

از دانشــگاه های خــارج از تهــران نیــز می تــوان بــه دانشــگاه صنعتــی 

اصفهــان و دانشــگاه شــیراز اشــاره کــرد.

زمینــۀ	فعالیــت،	آینــدۀ	شــغلی	و	شــرکت	هــای	 	.3

ــش ــن	گرای ــا	ای ــط	ب ــی	مرتب عمران

امــكان ادامــه تحصیــل در گرایــش خــاک و پــی در مقطــع دکتــرا در 

داخــل و خــارج کشــور وجــود دارد. ایــن گرایــش دارای جنبه هــای 

اشــتغال خوبــی نیــز چــه در ایــران و چــه در خــارج از کشــور اســت. 

ــی  ــا م ــاک بن ــا خ ــیون و ی ــر روی فونداس ــازه ب ــر س ــه ه ــا ک از آنج

شــود، وجــود مهنــدس خــاک و پــی در تمــام کارهــای عمرانــی 

ضــروری اســت.

بــا  همســو  ایــران،  ماننــد  توســعه  حــال  در  کشــورهای  در 

ــورد توجــه  ــی، پروژه هــای سدســازی بســیار م سیاســت های عمران

ــکاری  ــرکت های پیمان ــور ش ــن منظ ــه همی ــت و ب ــه اس ــرار گرفت ق

بــا مهندســین ژئوتکنیــک همــكاری گســترده ای دارنــد. همچنیــن بــا 

توجــه بــه گســترش ســاخت و ســاز، پهنــه وســیعی از زمین هایــی کــه 

ــوان بســتر مــورد اســتفاده  ــه عن ــی ب ــرای فعالیت هــای عمران ــًا ب قب

قــرار نمی گرفــت امــروزه بــا کمــک علــم ژئوتکنیــک، بهســازی و بــه 

بســتری مناســب تبدیــل شــده اند. بــه همیــن علــت تقریبــًا در تمامــی 

ساختمان ســازی  ماننــد  عمرانــی  بــزرگ  و  پروژه هــای کوچــک 

از  اســتفاده  بــا  خــاک  پروفیــل  ترســیم  بــه  شــهرها  در کان 

گمانه زنــی، آزمایش هــای در محــل و آزمایش هــای آزمایشــگاهی 

ــش  ــن گرای ــان ای ــارغ التحصی ــتا ف ــن راس ــد. در همی ــاز می باش نی

می تواننــد در شــرکتهای مشــاور، آزمایشــگاه های مكانیــک خــاک و 

دفاتــر فنــی شــرکتهای پیمانــکاری و یــا در کارهــای اجرایــی مشــغول 

ــه طــور کلــی می تــوان گفــت دانش آموختــگان ایــن  ــه کار شــوند. ب ب

مكانیــک  آزمایشــگاه های  در  بــرای کار  فنــی کافــی  زمینــه  دوره 

خــاک و تحقیقــات صحرائــی ژئوتکنیكــی، پروژه هــای سدســازی، 

محیطــی،  زیســت  پروژه هــای  خــاک،  بهســازی  پروژه هــای 

شــالوده  طراحــی  حائــل،  دیوارهــای  شــیروانی ها،  پایدارســازی 

در تمامــی پروژه هــای عمرانــی از قبیــل ســاختمان ها و آســمان 

و  بزرگراه هــا  و  راه هــا  بســتر  ســاحلی،  دیوارهــای  خراش هــا، 

از  می باشــند.  دارا  را   ... و  متــرو  پروژه هــای  راه آهــن،  خطــوط 

ــا ایــن رشــته می تــوان بــه  معروفتریــن مراکــز و شــرکتهای مرتبــط ب

هندســه  شــرکت های  و  شــهرداری ها  شهرســازی،  و  راه  وزارت 

پــارس، هگــزا، خــاک مســلح، ســابیر و کیســون، خدمــات مهندســی 

ــرد. ــاره ک ــی اش ــامان پ ــات بهســازی خــاک س خــاک و خدم

ــای	 ــگاه	ه ــجو	در	دانش ــرش	دانش ــداد	پذی تع 	.4

1396 ســال	 در	 دولتــی	

در جدول زیر تعداد پذیرش دانشــجو در ســال 96 در دانشــگاههای 

تهران و شهرســتان بر اســاس نوع پذیرش آورده شــده اســت.

ــن	 ــای	بی ــورد	دوره	ه ــتر	در	م ــح	بیش توضی 	.5

پردیــس و	 مجــازی	 الملــل،	

الــف( دوره بیــن الملــل: ایــن دوره معمــوال در جایــی )شــهری( غیر 

از محــل اصلــی دانشــگاه برگــزار مــی شــود و هزینــه نســبتا باالیــی 

نســبت بــه ســایر دوره هــای کارشناســی ارشــد دارد. در ایــن دوره هــا 

اصــوال بایــد اســاتید دانشــگاه اصلــی، مــدرس بــوده و کاس هــا را 

برگــزار کننــد. امــا در برخــی مواقــع دانشــگاه هــا از انجــام ایــن کار 

ســر بــاز مــی زننــد. الزم بذکــر اســت در مــدرک فــارغ التحصیــان 

ایــن دوره، عنــوان پردیــس دانشــگاهی قیــد خواهــد شــد.

ــرادی کــه  ــرای اف ــن دوره هــا ب ب( دوره مجــازی )الكترونیكــی(: ای

امــكان شــرکت در کاســهای حضــوری را ندارنــد مثــا کارشناســان 

ــز کشــور، ایــن  و مهندســین مشــغول خدمــت در مناطــق نفــت خی

امــكان را فراهــم می ســازد کــه از طریــق اینترنــت و بصــورت آنایــن 

کاس درس مخصــوص دورۀ مجــازی را بــا اســاتید داشــته باشــند. 

معمــوال اســاتید دوره هــای مجــازی، همــان اســاتید هیئــت علمــی 

دانشــكده هــا هســتند. ایــن دوره هــا، دوره رســمی کارشناســی ارشــد 

ــد وزارت  ــه اعطــای مــدرک کارشناســی ارشــد مــورد تایی ــوده و ب ب

ــاوری منتهــی می گــردد.  علــوم، تحقیقــات و فن

بــرای پذیــرش در ایــن دوره هــا، دانشــجویان مــی تواننــد از طریــق 

ــازی  ــای مج ــون دوره ه ــن آزم ــد و همچنی ــی ارش ــون کارشناس آزم

ویــژۀ شــاغلین کــه توســط ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور برگــزار 

مــی شــود، شــرکت کننــد.

ــر  ــت ه ــهریۀ ثاب ــامل: 1- ش ــا ش ــن دوره ه ــل در ای ــۀ تحصی هزین

ــان نامــه.  ــه پای ــه اخــذ هــر واحــد درســی. 3- هزین تــرم. 2- هزین

4- هزینــه اخــذ واحــد هــای مــردودی مــی باشــد. ایــن هزینه هــا هــر 

ــن  ــه دانشــگاه دیگــر و همچنی ــر کــرده و از دانشــگاهی ب ســال تغیی

بــرای رشــته های مختلــف، متفــاوت اســت. شــما می توانیــد بــا 

ــه قســمت مرکــز  ــه ســایت دانشــگاه مــورد نظــر خــود، ب ــه ب مراجع

آمــوزش الكترونیكــی رفتــه و از شــهریه دوره مجــازی مطلــع شــوید.

ج( پردیــس: ایــن دوره هــا هــم مثــل دوره هــای بیــن الملــل در جایــی 

ــود.  ــی ش ــزار م ــا برگ ــگاه ه ــی دانش ــل اصل ــر از مح ــهری( غی )ش

ــت  ــم و صنع ــر و عل ــد امیرکبی ــگاه ها مانن ــی از دانش ــه در برخ )البت

ایــران محــل تشــكیل کاس هــا در خــود دانشــگاه مــی باشــد( 

ــن هســت کــه در  ــل و پردیــس در ای ــن المل ــی دوره بی تفــاوت اصل

دوره هــای بیــن الملــل، عــاوه بــر جــذب دانشــجویان از خــارج از 

ــز  ــری نی ــی معتب ــن الملل ــان بی کشــور، بایســتی دانشــجو مــدرک زب

ارائــه دهــد. حــال آنکــه دوره هــای پردیــس صرفــا بــرای دانشــجویان 

ایرانــی هســت. الزم بذکــر اســت در مــدرک فــارغ التحصیــان ایــن 

ــد خواهــد شــد. ــوان پردیــس دانشــگاهی قی ــز، عن دوره نی






